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Californië is bijna 14 keer groter dan  
België.  
Met bijna 40 miljoen inwoners is 
het de dichts bevolkte staat van de USA. 
Los Angeles is de na New York de 
grootste stad qua inwoners. 
De meeste mensen wonen in en rond de 
steden.  
Californië heeft de grootse economie 
van de USA en behoord in de top 10 
wereldwijd.  
De landbouw is belangrijk, vooral in de  
San Joaquin Valley.  
Enkele van de belangrijkste voedingsgewassen 
zijn, wijnbouw, okkernoten, amandelen, 
olijven, … en melkproducten. 
De staat is bekend om zijn hoogste, grootse 
en oudste bomen. 
 



De kuststrook krijgt onder invloed van de 
koude golfstroom vaak mist over zich. 
Vandaar dat we langs deze zone o.a. de 
Sequoi-bossen terugvinden. 
De Central Valley wordt van de oceaan 
gescheiden door de Pacific Coast Ranges 
(1000 m). Hier heerst een mediterraan 
klimaat met warme droge zomers en natte 
winters. Naar het zuiden toe wordt dit een 
woestijnklimaat. 
De hooggebergten, zoals de Sierra Nevada 
(4000-5000 m), de Cascades en de Klamath 
Mountains, hebben een hoogge 
bergteklimaat met veel sneeuwval in de 
winter en gematigd warme zomers.  
Het gebied in de regenschaduw ten oosten 
van de Sierra Nevada op de grens met 
Nevada heeft een droog woestijnklimaat. 
 
We hebben maar en fractie van het gebied 
bekeken. De Central California Foothill’s, 
Sierra Nevada, Central Bassin Range en een 
deel van de Coast Range maakte deel uit 
van de 14-daagse trip. 



Sequoia sempervirens_19102018_Humbolt Redwood State Park  



Sequoia sempervirens met Toxicodendron diversilobum, vroeger onder Rhus geplaatst en 
wordt Poison Oak genoemd omdat het jeuk en allergische reacties uitlokt.  



Langs de kuststrook zijn vooral de Redwood bossen bekend. Het Humbold Redwood State Park  
is indrukwekkend om in rond te lopen, maar het zijn nog niet de grootse Sequoia’s. 









Polystichum munitum_19102018_Humbolt Redwood State Park  
Western Sword Fern, langs de gehele westkust voorkomend, zolang het maar vochtig genoeg 
is. Een van de weinige planten die in deze dichte bossen kan overleven. 



Alnus incana subsp. tenuifolia_19102018_Humbolt Redwood State Park 
Op open plaatsen en dan vooral langs water komen we deze Els tegen. Dit is de Noord-
Amerikaanse tegenhanger van onze witte els langs de Westkust. De subsp. rugosa  groeit tegen 
de boomgrens van Canada van de Oostkust tot Alaska. 



Alnus incana subsp. tenuifolia_19102018_Humbolt Redwood State Park 



Acer macrophyllum_19102018_Humbolt Redwood State Park 



Acer negundo subsp. californicum-
22102018_UC Davis Arboretum  
Deze onderscheid zich van de normale 
negundo door de iets grotere bladeren en de 
dichtere beharing 
 

Hier vinden we ook Acer macrophyllum terug, 
maar is minder algemeen dat in het noorden 



Cephalanthus occidentalis var. californicus_15102018_Cosumnes River Preserve 



Cephalanthus occidentalis var. californicus, kogelbloem, Rubiaceae. Deze struik is algemeen 
 op natte plaatsen en kan zelfs meerdere maanden gedeeltelijk onder water staan. 
 De witte kogelvormige bloemen vormen later een bundel van dopvruchtjes. 



Fraxinus latifolia_15102018_Cosumnes River Preserve  
Oregon es is een andere soort die vochtige plaatsen prefereert. Groeit aan de Westkust van 
British Columbia tot in Californië. Latifolia betekend breedbladig. 
  



Populus fremontii subsp. fremontii_15102018_Cosumnes River Preserve  
Een populiersoort uit het Zuidwesten van de USA en Mexico. 
Hartvormige bladeren met duidelijk taps toelopende punt en witte nerven en met grof getande 
randen. Geel groen van kleur, en gele bladsteel.  



• Vermits de reis georganiseerd was door de IOS, moeten 
we het even hebben over Quercus. 

• In de USA alleen al zijn er 70 tot 90 soorten te vinden, en 
hiervan groeien er een 15-tal in Californië. 3 soorten zijn 
zelfs endemisch in deze staat, nl. Q. douglasii Q. parvula 
en Q. lobata. 

• Recente studies hebben uitgewezen dat alle Amerikaanse 
soorten afkomstig zijn van één soort die zo een 45 miljoen 
jaar geleden vanuit Canada naar beneden migreerde en 
differentieerde in meer dan 220 verschillende  soorten. 
Vandaag vinden we Quercus terug in Noord-Amerika, 
Mexico, Centraal-Amerika en zelfs één soort in Colombia 
(Quercus humboldtii). 
 



Quercus lobata_20102018_Covelo road,  Valley oak, endemisch, veelal langs rivieren en 
waterwegen, maar ook in graslanden en gemengde bossen.  
  



Grote bomen met brede ronde kroon, en hangende takken. 



Bladeren afvallend, lang, diep ingesneden lobben, donker geelgroen langs boven en zacht 
behaard onderaan met gele nerven. 



Lange eikels na 1 jaar rijp, tot 4 cm lang. 





The Henley tree of Fetzer Oak is de grootste gekende Quercus lobata. Hij wordt geschat op 500 
jaar oud, 47 m hoog en gemeten door de IOS , 9.88 m stamomtrek. 







Quercus lobata (met Andricus quercuscalifornicus)_15102018_Cosumnes River Preserve 
Appelgal. Bijna uitsluitend op deze soort te vinden. 
De gallen zijn het gevolg doordat de vrouwelijk wesp in het cambium een eitje legt. Na de 
winter ontwikkeld de larve en wordt de gal gevormd. 
 



Quercus lobata(Cynips douglasii)_15102018_Cosumnes River Preserve 
Een opvallende cocon van een andere soort galwesp, maar deze komt ook op ander 
eikensoorten voor. 



Juglans hindsii_20102018_Covelo road, is de noordelijke endemische walnoot.  



Grotere bomen met één stam en in alles 
groter dan de kleinere bomen en 
meerstammige Juglans californica. 
Gebruikt als onderstam voor onze okkernoot 
omdat Juglans hindsii ziekte- en droogte 
resistenter zou zijn.  
Noten zijn harder en laten vlekken achter dus 
minder interessant om te kraken. 



Nu verlaten we de vallei en komen we in het heuvellandschap zo typisch voor Californië. Bomen 
die we hier tegenkomen zijn vooral verschillende Quercus soorten, maar er zijn ook nog andere 
soorten. 



Quercus douglasii_15102018_San Joaquin Experimental Range 

Een groot probleem met deze soort en veel van de andere eiken is de regeneratie. Er zijn 
zelden zaailingen die kunnen uitgroeien tot volwassen bomen. Deels door de extensieve 
begrazing omdat vooral  Q. douglasii in de graslanden groeit. Eekhoorns en ander knaagdieren 
gaan lopen met de rijpe eikels. Maar een ander oorzaak is wellicht de samenstelling van de 
graslanden, namelijk bijna alle grassen en kruiden zijn ingevoerde exoten. Deze zouden een te 
grote concurrentie zijn voor de jonge bomen. 





Quercus douglasii_15102018_San Joaquin Experimental Range, blue oak. Endemisch. 
Bladverliezend, groeiend op de hellingen rondom de Central Valley. 



Bladeren met kleine lobben, eerder golvingen, tot soms diep gelobd, duidelijk blauwgroen van 
boven en bleker en met duidelijke nerven, zacht behaard van onder.  



Lange smalle eikels. 2.5 tot 4 cm. 



Quercus x jolonensis(lobata x douglasii)_26102018_Stanford foothills 
Is een van de hybriden die in het landschap terug te vinden zijn. Intermediair tussen de twee 
soorten. Als ik de uitleg van verschillende personen hoor wordt er tamelijk veel onderzoek 
gedaan naar deze natuurlijke hybriden. Men hoopt dat met de  klimaatopwarming enkele van 
deze hybridensoorten beter aangepast zouden zijn om de huidige soorten eventueel te 
vervangen.  



Quercus wislizenii var. wislizenii_15102018_San Joaquin Experimental Range 
Is een soort van het Californisch schiereiland (Californië en Baja California). Hij groeit op de 
hete, droge beneden hellingen van gebergten, meestal samen met Pinus sabiniana en Quercus 
douglasii. 





Groenblijvend met langwerpige gaafrandige of stekelig getande bladeren (vooral jonge en laag 
ingeplante bladeren). leerachtig en dezelfde groene kleur aan beide zijden. De bladranden 
krullen niet om zoals bij Q. agrifolia. 



Eikels rijpend in het tweede jaar. 



Pinus sabiniana_15102018_San Joaquin Experimental Range,Grey Pine, groeit voornamelijk 
in de heuvels rondom de Central Valley op droge rotsachtige bodems.  



Bomen met zeer open kroon, naalden per drie, grijsachtig. De kegels zijn 15 tot 25 cm groot, 
eivormig. Zeer zwaar en met scherpe terug gebogen schubben. 





Croton setigerus_15102018_San Joaquin Experimental Range, is een van de weinige natuurlijk 
voorkomende planten die we in dit gebied nog terug vinden. Met dicht behaarde zeshoekige 
bladeren in een groen-roze kleur. Is giftig voor grazers. 
 



Pinus sabiniana, Quercus douglasii & Q. wislizenii_18102018_Yosemite National park 



Arctostaphylos viscida subsp. mariposa  _15102018_San Joaquin Experimental Range.           
Van de plusminus 60 soorten Arctostaphylos komen de meeste voor in Californië. Planten zijn 
moeilijk uit elkaar te houden, en ze hybridiseren gemakkelijk. Behorend tot de Ericaceae. 



Deze soort heeft blauw berijpte bladeren en is plakkerig en met een opvallende rode stam. 



Quercus agrifolia_21102018_Pepperwood Preserve , Coast live Oak, groenblijvend, groeiend in 
de valleien en lage hellingen. Hybridiseert met Q. wislizenii.  



Bladranden zijn naar beneden gekruld en aan de onderkant met toefjes haar in de nerfoksels. 
(niet bij Q. wislizenii). Typisch zijn ook de lange jonge scheuten. De concave bladeren zijn 
duidelijk te zien.. 





Eikels rijpen in 1 jaar. 2 tot 3.5 cm.  De eikels van deze soort en andere werden gebruikt als 
voedsel. 



Quercus agrifolia_19102018_Sugerloaf Ridge State Park (GD)  



Californië komt regelmatig in het nieuws vanwege de bosbranden. Dit is echter deel van het 
ecosysteem. Als er geen branden zouden zijn, gaat het bos verdichten en gaan soorten zoals 
Pseudotsuga douglasii overheersen en Arbutus, Quercus en andere wegconcurreren. 



Na de branden zullen de meeste soorten gewoon terug uitlopen.  



Quercus , Umbellularia_19102018_Sugerloaf Ridge State Park (GD) Normaal zijn het lage 
grondbranden, om de 10 à 15 jaar die de struiklaag wegbranden en eventueel de stammen en 
onderste takken schroeien. Maar tegenwoordig zien we fellere branden tot in de 
boomkruinen. Een enkele keer laat vele soorten toe om toch nog te recupereer, maar  als deze 
frequenter en heviger worden zoals de laatste jaren, gaan zelfs de grotere bomen moeilijk 
kunnen overleven. 



Umbellularia californica_19102018_Sugerloaf Ridge State Park, een grote groenblijvende 
boom met aromatische bladeren. De vrucht is een soort bes die van geel naar paars rijpt. Door 
de aromatische oliën heel brandbaar, maar ook een van de eerste om terug uit te lopen op de 
overgebleven stammen. 



Arbutus menziesii_20102018_Hopland Research and Extension Center. Bomen worden meestal 
maar een 10 m hoog, maar hier in gunstige omstandigheden kunnen ze wel tot 30 m worden. 



Bladeren lederachtig, dik, wasachtig glanzend groen bovenaan, grijsgroen onderaan. 



De vruchten worden uiteindelijk rood als ze volledig rijp zijn. 





En natuurlijk de opvallende afschilderende stammen zijn een waar spektakel, met onderaan 
zwart geblakerde stam. 
De nieuwe stam voelt opvallend koel aan. Zeer algemeen in zijn natuurlijke habitat, maar zeer 
moeilijk in cultuur. 





Notholithocarpus densiflorus_26102018_Long Ridge-Saratoga Gap Preserves  is een 
groenblijvende boom uit de Fagaceae en nauw verwant aan Quercus. De vruchten gelijken 
sterk op eikels. De soort werd vroeger onder Lithocarpus geplaatst maar is genetisch 
verschillend en  het gevolg van convergente evolutie. Komt dikwijls voor samen met Arbutus in 
gemengde bossen. 
Notholithocarpus lijdt zwaar onder de Sudden Oak Death (Phytophthora ramorum) die 
miljoenen bomen velt in het westen van de Verenigde Staten, en wij hebben geen grote 
bomen gezien.  
 



Opvallend in het landschap al van in het midden van de zomer zijn de kale takken van Aesculus 
californica. Kleine bomen. 



Ondanks dat er al maanden geen fotosynthese niet meer is, rijpen de vruchten verder tot  
5 à 7 cm grote ronde vruchten. 



Baccharis pilularis subsp. consanguinea _19102018_Sugerloaf Ridge State Park 
Een struik, uit de Asteraceae. Komt voor op open plaatsen tot op een hoogte van 650 m.  
Zeer droogte resistent. Met ofwel vrouwelijke of mannelijke bloemen. 
 



Baccharis pilularis subsp. consanguinea (Female) 



Baccharis pilularis subsp. consanguinea (Male)_19102018_Sugerloaf Ridge State Park  



Phoradendron leucarpum subsp. macrophyllum_26102018_Stanford foothills, 
Amerikaanse maretak. Semi-parasiet vooral op Quercus. 



Stam met spechtgaten (Melanerpes formicivorus – Acorn woodpecker)_21102018_ 
Pepperwood Preserve. Deze Amerikaanse specht leeft voornamelijk van eikels. De vogels 
leggen een soort van voorraadschuur aan in zowel dode als levende bomen en zelfs in houten 
gebouwen. En die voorraad kan aanzienlijk zijn. De gaten hebben verschillende groottes. Als 
de eikels uitdrogen krimpen ze en worden ze verhuisd naar kleiner gaten.  



Quercus durata var. durata_19102018_Sugerloaf Ridge State Park behoord tot de Chaparral. 
Groeit op droge plaatsen op serpentine bodems (nikkelhoudend) die voor veel planten giftig 
is. De naam chaparral komt van het Spaanse woord chaparro en dat betekent "laag, 
groenblijvend eikenbos". 
De chaparral komt vooral voor in gebieden met een mediterraan klimaat met hete, droge 
zomers en milde, regenachtige winters. Qua vorm is het vegetatietype vergelijkbaar met de 
maquis uit het Middellandse Zeegebied, de Matral uit Chili, het Fijnbos uit Zuid-Afrika, en de 
kwongan uit Australië. 





Bladeren dik leerachtig, puntig getand, de randen naar beneden gekruld, dofgroen en licht 
groen, behaard onderaan. Eikels rijpen in 1 jaar, zijn ovaal, 1.5 tot 2.5 cm groot. 



Quercus durata and 
beaked twig gall 

(Disholcaspis 
plumbella), 

Sugarloaf Ridge 
State Park © Dirk 

Giseburt 



Heteromeles arbutifolia & Quercus durata var. Durata 
_20102018_Round Valley Regional Preserve 



Heteromeles arbutifolia, Rosaceae. Toyon  of California Holly genoemd. De stad Hollywood 
dankt zijn naam aan deze plant omdat deze daar zo uitbundig aanwezig was. 



10 tot 15 cm lange leerachtige bladeren met gezaagde rand. Na de witte bloemen in het 
voorjaar volgen de oranje bessen. 



Quercus parvula var. shrevei_20102018_Hopland Research and Extension Center  werd vroeger 
als een vorm van Q. wislizenii gezien, maar tegenwoordig aanzien als volwaardige soort. 
Endemisch.  



Bladeren iets langer en met een langer steeltje dan bij Q. wislizenii. Donker groen van boven 
en olijfgroen onderaan. 



Quercus parvula var. shrevei( donkergroen) & Quercus chrysolepis 
_26102018_Long Ridge-Saratoga Gap Preserves 





Quercus chrysolepis_26102018_Long Ridge-Saratoga Gap Preserves 



Immer groene bladeren, gaafrandig tot fijn getand, leerachtig, donker groen bovenaan. Grijs 
tot geel zacht behaard onderaan, later kaal. In gunstige omstandigheden kunnen ze uitgroeien 
tot grote bomen. 



Blad zeer variabel. Maar het blad is zeer variabel 



Tot zelfs stekelig 



Eikels rijpen na in het tweede jaar, het napje is omgeven door een zacht geel poederachtige 
beharing. 



Quercus chrysolepis is ook terug te vinden op rotsachtige hellingen. De coniferen zijn Pinus 
ponderosa 





Langs de Westelijk helling krijgen we 
vooral in de winter veel neerslag  
onder de vorm van sneeuw. De  
oostelijk zijde is veel droger, om 
uiteindelijk te eindigen op een droge 
hoogvlakte (tussen de 1000 en 2000 m). 
Nadien stijgen we terug omhoog in de 
White Mountains. 

Een interessant kaartje van de 
verschillende soorten die we 
tegenkomen op de hellingen 
van de Sierra Nevada. 



Seqoiadendron giganteum_16102018_Mariposa Grove 
Mariposa Grove ligt in het meest zuidelijk deel van Yosemite. Het is dank zij deze bomen dat 
het National Park in 1864 werd gecreëerd en beschermd.  Ook hier zien we sporen van 
bosbranden terug. Om te verjongen zijn er af en toe branden nodig, zodat er plaats wordt 
gemaakt voor de jonge zaailingen om te kunnen kiemen en uitgroeien 









De California Tunnel Tree zou de laatste overgebleven tunnelboom zijn. De bekende foto’s 
waar auto’s door de bomen rijden zijn gemaakt in de Wanona Tunnel tree maar deze is in 1969 
gevallen en in 2017 is de derde boom gevallen in een storm, maar het idee is dat de boom 
verzwakt was door het maken van de tunnel en het vele verkeer dat er door reed. 



Pinus lambertiana_16102018_Mariposa Grove, Sugar Pine. Worden tot de hoogste dennen in 
de wereld (tot 80m). De naam Sugar Pine komt van het hars dat op brandwonden en andere 
beschadigingen uithard en dat een suiker (pinitol) bevat 



Naalden per 5, 6 tot 10 cm lang, een beetje gedraaid, blauwgroen. 



De kegels behoren eveneens tot de langste binnen de coniferen en kunnen tot 60 cm lang 
worden, maar de meeste zijn tussen de 30 en 45 cm lang.  



Pinus lambertiana & Calocedrus decurrens & Abies magnifica_16102018_Mariposa Grove (GD) 



Calocedrus decurrens_16102018_Yosemite national Park (5) 



Op de voorgrond links Pseudotsuga, Pinus ponderosa en op de helling Quercus 
chrysolepis. 
_16102018_Yosemite national Park 





Alnus rhombifolia_16102018 
_Yosemite national Park 

 



Alnus rhombifolia is een van de drie soorten 
die we in Californië terugvinden. Alnus 
incana supsp. tenuifolia groeit normaal op 
hogere hoogten dan de rhombifolia. Op 
lagere hoogtes enkel langs water want hij 
verkiest koelere plaatsen. Tenslotte vinden 
we nog Alnus rubra terug, maar de 
natuurlijke habitat is in de kuststroken. Alnus 
rhombifolia wordt White Alder genoemd 
vanwege de witgrijze bast. 



Cornus nuttallii_16102018_Yosemite national Park 







Pinus ponderosa _16102018_Yosemite national Park, komt vooral voor op lagere 
hoogtes tot maximaal 1500 m. 
  







jonge bomen zijn typisch piramidaal, oudere bomen worden breder. Stam roodbruin met grote 
platen . 3 naalden, scherp en stijf, op het uiteinde van de twijgen. Kegels tot 12 cm met een 
scherpe punt op de kegelschub. 



Populus trichocarpa_16102018_Yosemite national Park 



Populus trichocarpa_16102018_Yosemite national Park 
Balsempopulier met grote bladeren, groen bovenaan en grijsgroen tot wit onderaan. 



Quercus kelloggii, heeft een grote verspreiding in 
Californië. Komt zowel voor in gemengde coniferen 
bossen als gemengde immer groene bossen. Het 
onderste deel van de stam is bij volwassen bomen 
altijd vrij van takken. 





Quercus kelloggii_16102018_Yosemite national Park 
Grote bladeren met 7 tot 9 lobben bijna tot op het midden van het blad en die eindigen in een 
borstelige tand. De eikels rijpen in twee jaar. De plaatselijke bevolking gebruikte de eikels van 
deze soort het liefst als voedselbron. 



Pinus contorta subsp. murryana_18102018_Lembert Dome Tuolumne Meadows. Dit is de 
subspecies die in de Sierra Nevada voorkomt. Subsp. contorta komt langs de kuststrook voor 
van Canada tot in het noorden van Californië. Subp. latifolia groeit in de Rocky Mountains en 
subsp. bolanderi is endemisch in een zeer klein gedeelte langs de kuststrook in Californië waar 
de bodem zeer zuur is. 





Naalden per twee, tot 5 cm lang en wegdraaiend. Kegels 4 tot 5 cm, prikkend. 











Pinus contorta subsp. murryana & Juniperus grandis-18102018_Tenaya Lake (GD) 



Pinus contorta subsp. murryana & Juniperus grandis-18102018_Tenaya Lake (GD) 



Juniperus grandis_16102018_Olmsted Point werd vroeger aanzien als een subspecies van 
Juniperus occidentalis maar volgens DNA studies is het een aparte soort. 
Juniperus occidentalis groeit niet zuidelijker dan tegen de grens met Oregon. 





Juniperus grandis_16102018_Olmsted Point (GD) 





De soort groeit dikwijls gewoon op rotsen tussen de 1500 en meer dan 3000 m hoogte. De 
stam is door de wind en extreme condities gesculpteerd. 











Quercus vaccinifolia_16102018_Olmsted Point Vormt dichte tapijten op sub alpine berg-
hellingen. Tot maximaal 1.50 m hoog wordend. 







Immer groene bladeren, gaafrandig, bleekgroen vanboven, behaard onderaan. De eikels rijpen 
in het tweede jaar. 



Pinus monticola_16102018_Olmsted Point, is de westelijke tegenhanger van Pinus strobus. 
Naalden per 5, 4 tot 10 cm lang, blauwgroen. 



Kegels, 15 tot 20 cm, zonder harsranden. (wel bij strobus) Openen als ze rijp zijn. 



Pinus monticola_16102018_Olmsted Point Pinus albicaulis_16102018_Olmsted Point  



Pinus albicaulis, Whitebark Pine. Naalden per 5 , 3 tot 8 cm op flexibele takken. Kegels tot 7 
cm, maar openen niet ver genoeg om de zaden te laten vallen. Enkel een vogel, Clark’s 
nutcracker genoemd kan de zaden eruit halen en zorgt zo voor de verspreiding. 





Abies concolor var. lowiana, Abies magnifica & Pinus balfouriana-17102018_Onion Valley 



Abies concolor var. lowiana wordt niet door iedereen als aparte variëteit aanzien. De echte 
concolor vinden we terug in de staten rondom Californië.  



De variëteit lowiana heeft blauwgroene naalden van 3 tot maximum 6 cm, lang terwijl de echte 
concolor naalden tot 9 cm heeft. 



Abies magnifica -17102018_Onion Valley (GD) 





Abies magnifica -17102018_Onion Valley (GD) 



Abies magnifica heeft naalden van 2 tot 3 cm, blauwgroen, met witte banden zowel bovenaan 
als onderaan. Naar boven gebogen zodat ze op een halfronde borstel lijken. 



Acer glabrum var. glabrum-17102018_Onion Valley (GD) 





Acer glabrum is een kleine boom, 
met 2 tot 5 cm grote bladeren, met drie lobben. 



Arctostaphylos manzanita-17102018_Onion Valley 



Arctostaphylos manzanita 
De naam manzanita is Spaans voor kleine appel.  De plant heeft bleekgroene bladeren en kan in  
gunstige omstandigheden boomvormig worden.. 



Chrysolepis sempervirens -17102018_Onion Valley (GD) , een struikje 
uit de Fagaceae, tot maximaal 3 m hoog wordend. 
 



Twijgen bedekt met gele haren. Bladeren smal, gaafrandig, dofgroen vanboven en met een 
gele tot roestkleurige beharing langs onder. De vrucht lijkt op deze van Castanea, 2 tot 4 cm 
groot met 1 tot 3 kastanjeachtige noten. 





Frangula purshiana subsp. annonifolia-17102018_Onion Valley, 2 tot 10 m hoog wordend, 
bladeren 3 keer zolang als breed, elliptisch, duidelijk genervd.    



Pinus balfouriana & Abies magnifica-17102018_Onion Valley (GD) 



Pinus balfouriana subsp. austrina, Foxtail Pine. 
Er zijn drie soorten zogenaamde foxtailpines. Pinus balfouriana subsp. austrina die enkel 
in de zuidelijke Sierra Nevada voorkomt. De subsp. balfouriana zelf vinden we terug in de 
noordelijke kustgebergten . De twee subspecies groeien 500 km uit elkaar en zijn 
waarschijnlijk relictpopulaties. Als de huidige opwarming doorgaat zullen de bomen naar 
boven toe moeten migreren, maar vermits ze al tamelijk hoog groeien is hun toekomst 
niet rooskleurig. Pinus longaeva zien we straks nog. Pinus aristata, de derde soort groeit 
oostelijker in Arizona, Colorado en New Mexico. 



Pinus balfouriana subsp. austrina-17102018_Onion Valley 
Naalden per 5, dicht opeen op de takuiteinden en ze kunnen tot 30 jaar 
op de plant blijven. Smalle kegels, 5 tot 10 cm met dikke kegelschubben. 







Pinus balfouriana,Abies magnifica & Populus tremuloides-17102018_Onion Valley 



Populus tremuloides-17102018_Onion Valley, de 
tegenhanger van onze ratelpopulier en met het 
grootste verspreidingsgebied in de VS.  
 





Hogerop in de bergen zijn de bomen getopt. Dit wordt veroorzaakt door sneeuwlawines. Alles 
boven de sneeuwlaag  wordt  vakkundig gesnoeid. 





Betula occidentalis, Pinus jeffreyi & Quercus kelloggii-17102018_Gray's Meadow Campground  



Betula occidentalis-17102018_Gray's Meadow Campground 



De bladeren zijn afwisselend, eivormig tot ruitvormig klein, met een gekartelde marge en twee  
tot zes paar aders, en een korte bladsteel. 



Betula occidentalis, waterberk of rode berk genoemd. Komt voor langsheen de gehele 
westkust, langs waterwegen. Grote struik tot klein boom (10m). Stam donker bij jonge 
exemplaren, maar nadien roodbruin tot koperkleurig wordend 



Frangula rubra subsp. obtusissima_17102018_Gray's Meadow Campground,  bladeren ellip-
tisch tot 4 cm lang, fijn getand. De supsp. obtusissima heeft een afgeronde bladbasis en top. 



Pinus jeffreyi_17102018_Gray's Meadow Campground, komt voor op hoogtes van 1600 tot 
3000 m. 





Moeilijk te onderscheiden van P. ponderosa. Deze laatste groeit algemeen op lagere hoogtes. P. jeffreyi 
neemt over als ponderosa het laat afweten. Naalden 10 tot 25 cm lang, stijf, per drie, donker groen. 



Pinus  jeffreyi heeft meer rijen 
kegelschubben (kegel is groter) en de 
naald op de schubben is naar binnen 
gedraaid. 

Pinus ponderosa heeft minder rijen 
kegelschubben en de naald op de 
schubben staat naar buiten 



Betula occidentalis, Pinus jeffreyi & Quercus kelloggii 
-17102018_Gray's Meadow Campground  



Quercus x morehus-17102018_Gray's Meadow Campground (GD) , is een benoemde hybride 
tussen de rode eiken Quercus kelloggii en Quercus wislizeni 



Bladeren tussen de twee soorten, groenblijvend (kelloggii is bladverliezend). Het napje gelijkt 
op dat van Q. wislizenii maar de eikel zelf is breder. 



Ericameria nauseosa & Artemisia sp._17102018_Gray's Meadow Campground. Behoren tot de 
Sagebrush habitat. Typisch voor de oostzijde van de Sierra Nevada. Open gebied met enkele 
coniferen (Pinus jeffreyi,…) tussen de Sierra Nevada en de White Mountains. We komen op 
een hoogvlakte uit. (1900 tot 3000m). Ondanks de aanwezigheid van water is dit een droog 
gebied, vulkanisch van oorsprong.  



Ericameria nauseosa_17102018_Gray's Meadow Campground, Rubber Rabbitbrush  is een 
ander soort  die mogelijks kan gebruikt worden om rubber handschoenen van te maken voor 
mensen die allergisch zijn aan gewone rubber, maar dit is nog in onderzoeksfase. Er zijn meer 
dan 20 natuurlijke variëteiten van deze soort. 
  





Pinus monophylla_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area is een van de coniferen 
die groeien op de droge hellingen van de Sagebrush habitat.  







Een vrij kleine boom tot 10 m met brede kroon. 



Een dikke naald, grijsgroen. De kegels hebben tamelijk grote zaden en zijn zeer eiwitrijk en 
 waren een belangrijke voedselbron. 



De rijpe kegels vallen uiteindelijk af en vormen een strooisel laag onder de bomen. 



Pinus  & Populus _18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area (GD) 



Artemisia tridentata_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area,  is een van de 
verschillende soorten Artemisia die in dit gebied groeien. Half heester met zilverkleurige 
bladeren die beschermen tegen de uitdroging. 
 





Cercocarpus ledifolius var. intermontanus_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area, 
behoord tot de Rosaceae . Smalle bladeren, leerachtig en plakkerig. De vruchtjes zijn opvallend 
en worden door de wind verspreid. De takken werden door de oorspronkelijke bewoners 
gebruikt om pijlschachten van de maken. 



Chrysothamnus viscidiflorus subsp. viscidiflorus_18102018_Mono Basin National Forest Scenic 
Area, een ander half heester en zoals de naam aangeeft met kleverige bladeren. 



Ephedra viridis_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area, behoort tot de naakt-
zadige. De geelgroene twijgen hebben kleine bladeren die eerst rood zijn , maar spoedig 
bruinzwart worden. De bladeren hebben geen echte functie, de fotosynthese gebeurd via de 
twijgen. 



Ericameria nauseosus var. hololeuca_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area 



Prunus andersonii _18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area, Desert Peach. 
In het voorjaar met roze bloesem en de amandelachtige vruchten worden door 
knaagdieren gesmaakt. 
  



Purshia tridentata_18102018_Mono Basin National Forest Scenic Area, 3 lobbige bladeren, 1 
tot 2.5 cm, dicht behaard. De plant kan nitraten fixeren en daarom kunnen ze groeien op arme 
gronden.  
  



Chamaebatiaria millefolium_17102018_Bristecone Pine Forest 



Pinus longaeva_17102018_Bristecone Pine Forest. Deze soort groeit op dolomiet bodem 
(kalkrijk) waar weinig andere planten kunnen groeien. De witgele kleur reflecteert de zon zodat 
de bodem koel blijft. De bomen hebben een oppervlakkig wortelgestel, maar dit laat ze toe om 
de spaarzame regen optimaal op te nemen. 





Opvallend zijn de dode takken en stammen. Door het korte groeiseizoen (soms maar 6 weken) 
hebben we een langzame groei, maar hierdoor krijgen we dicht hard hout. Door de grote 
hoogte en droge omstandigheden maken insecten en schimmels weinig kans om het hout te 
laten rotten en verteren. 



Duidelijk te zien zijn de gedraaide stammen. Dit verstrekt het hout en wordt veroorzaakt door 
de tracheïden (langgerekte cellen) die draaien bij groei. 





Naalden per 5, 1 tot 3 cm lang, geelgroen maar beschermd met een poederachtige schubjes. 
De naalden blijven tussen de 10 tot 40 jaar aan de boom. Kegels 7.50 tot 10 cm. Op het einde 
van de kegelschubben is een scherpe punt.  



Gelukkig zijn er nog jonge bomen te vinden, maar ook hier zien we dat vele jongere bomen al 
hoger groeien dan de ouderen. 



Bomen worden geschat tussen de 4000 en 5000, sommige spreken zelfs van 8000 jaar oud. 





Tot slot een foto van de Belgische en Nederlandse medereizigers. Charles Snyers, ik zelf, 
 Gert Dessoy en Gert Fortgens. 
 
 


