
FLORIDA 

Florida is een langgerekte staat bijna 6 keer groter dan België. Mij reizen zijn ter hoogte van Miami 

geweest. 

Volgende Botanisch tuinen werden bezocht gedurende een periode van 6 jaar, telkens in de 

paasvakantie (maand april)  : Miami, Fairchild Tropical Botanic Garden 

                           West Palm Beach, Mounts Botanical garden 

                           Fort Pierce; Heathcote Botanical Garden 

                           Vero Beach;Mc Kee Botanical garden 

Florida heeft hier een subtropische plantengroei en dit is duidelijk te zien in de soorten die in ons 

gematigd klimaat enkel in serres of als potplant voorkomen. De uitbundige plantengroei, palmen, 

felle bloemkleuren en geweldige groeikracht vallen voor ons, komend uit een Belgisch klimaat, direct 

op. 

Eigenlijk is Florida een groot moeras. Aan de kuststrook vindt men Mangrovebossen. Er komen 

verschillende soorten voor, te beginnen 

met Rhizophora mangle , rode 

mangrove, die met zijn steltwortels de 

getijde perfect kan weerstaan. 

 

 

 

 



Avicennia germinans , zwarte mangrove 

komt dieper in het land voor waar de 

getijde een kleiner werking hebben. 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen waar de zee niet meer of uitzonderlijk aanland komen worden langzamerhand ingenomen 

door Sabal palmetto, de Cabbage palm. 

 

 

 

De droger onbebouwde gronden, die niet zijn ingenomen door de Citrus- en veeteelt zijn begroeid 

met Pinus elliotii var. densa  

 

 

 

 

 

 

 

 



De onderbegroeiing bestaat 

voornamelijk uit Serenoa repens 

Saw palmetto. Een kolonie 

vormende palm tot 2 m hoog, de 

randen hebben  scherpe tanden 

zodat deze bossen nagenoeg 

ondoordringbaar zijn. 

 

 

 

 

In de moerassen vinden we Taxodium distichum terug. 

Door het gunstige klimaat zijn er veel planten verwilderd en op de invasieve lijst terechtgekomen.  

Waar bijvoorbeeld de mangroves zouden moeten groeien zijn hele kuststroken ingenomen door 

Casuarina equisetifolia  

She oak,In Amerika Australian 

Pine genoemd. Deze bomen 

komen oorspronkelijk uit 

Oceaniën, zuid Pacific, en zijn 

intermediair tussen coniferen en 

gymnospermen qua uiterlijk, 

maar behorend tot de  Fagales, 

(verre familie van Fagus, 

Quercus,…). Voor uitstekend hout 

overal geïntroduceerd, maar 

invasief door zaad en 

wortelopslag.  In de jaren 20 in 

florida aangeplant als windscherm voor de citrusboomgaarden, C. equisetifolia is zouttolerant en 

verwilderd langs de kuststrook. C. glauca komt meer in het binnenland voor. Deze geeft in Florida 

geen vruchten, maar groeit razendsnel via worteluitlopers. De bomen herstellen razendsnel na 

tropische orkanen en verdringen zo de natuurlijke plantengroei. De Tahitianen geloofden dat de 

bomen ontsprongen uit de gesneuvelde soldaten, hun haar werden de takken en bladeren, het bloed 

was het rode sap in de stam.   

 

 

 

 

Vruchten van Casuarina equisetifolia 

 



Melaleuca quinquenervia 

: Ingevoerd uit Australië 

om de oevers te 

verstevigen en het 

overtollig water te 

verwijderen, maar 

ondertussen een serieuze 

pest, en nu verboden te 

gebruiken. Planten 

hebben een dikke 

afschilferende schors die 

bij brand de stam 

beschermd. De planten 

houden hun zaden bij tot 

na een brand of na 

kapping door de mens om 

dan razendsnel de vrijgekomen plaats in te nemen, en zo de natuurlijke beplanting weg te 

concurreren.  

 

 

 

Eveneens op de verboden lijst staan verschillende Vijgsoorten, de foto spreekt voor zich. 

 

Ficus nitida x retusa 



Zoals reeds eerder aangehaald zijn er veel palmen soorten te vinden. Een mooie blauwe palm is de 

uit Madagascar afkomstige Bismarckia nobilis 

 

 

Hyphaene dichotoma 



 Washingtonia robusta  

2 soorten uit Baja California en Arizona, 

(W.  filifera) van nature groeiend langs 

waterwegen, moerassen.                                                           

 

 

De rok is in het wild belangrijk voor vogels, in tuinen en 

langs wegen wordt deze echter afgesneden, veel als 

laanboom gebruikt daar deze soort tot  25 m hoog 

wordt. 

 

 

 

 

 

 



Cocos nicifera : 1 soort waarschijnlijk uit de Zuidelijk Pacific, reeds lang in cultuur. In 1960 werden 

hele commerciële plantage uitgeroeid door  lethal yellowing disease, ook andere soorten zijn vatbaar 

voor de ziekte, ondertussen zijn er cocosvarieteiten die beter bestand zijn tegen de ziekte. 

Bombax ceiba      Valse Kapok,  deze  Chineese  en  Indomalasiesche  boom is een naaktbloeier . De 

afgevallen bloembladen worden bijeen geraapt om dienst te doen als Curry. De kapok zelf komt van 

de vruchten. Maar de echte Kapok in van de soort Ceiba pentandra. 

 

 

Kigelia africana : 1 soort in 

tropisch Afrika, genoemd 

naar de hoofdstad van 

Rwanda.  Bloemt ‘s nachts en 

tegen de middag zijn de 

bloemen verwelkt. Sausage 

tree, vanwege de hangende 

worstachtige vruchten. In 

het wild bevrucht door 

vleermuizen. 

 

 

   

   

   

  

 



Hibiscus tiliaceus : Sea hibiscus, gele 

bloem in de morgend, tegen de middag 

zijn ze oranje om uiteindelijk ’s avonds 

rood te worden en te verwelken.  De plant 

is zout tolerant en kan zelfs invasief 

worden daar takken die de grond raken 

direct wortelen en zo een nieuwe plant 

vormen. 

 

 

 

Strongylodon macrobotrys : Jade-vine,uit de  Filippijnen,  de bloem kan tot 3 m lang uitgroeien. 



                                       

 Solan dra maxima  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

             

  

  

           

Calliandra 

haematocephala 

'Alba'                                                  

 

 

 

 

          

                   

Combretum 

aubletii 

   

 

 

 

 



Tabebuia aurea  

 

 

 

 

 Pandanus utilis 


