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Els plllS del Nord del Marroc
per

P. FONT QUER

Les pincdes són molt escasses a la part més septentrional de
l'Imperi del Marroc, fet que no pot ésser atribu'it a HuI' destrucció
antropogénica, cal' no se'n veuen ni restes en dilatades extensions
de terreny. Falten, per exemple, o almenys fins ara no se'n hi ha
trobat cap vestigi, a la part interior i baixa del Rif oriental, a les
planes del Gared, Guerruau, Mtalsa, etc., i a les serretes y monti
eles que separen les unes.de les altres o s'hi alcen al migo Aix«, tal
vegada, pel clima excessivament sec i pel sol més o menys salí.
Si exceptuéssim la petita taca de la muntanya de Sidi Mohand-u
Fars, les pinedes de la península de «Tres Forcas» (sota la influen
cia de pluges més abundoses), i els rars exemplars del massís de
Queddana, els pins mancarien des del Kert al Muluia. Un altre
clap molt extens sense pinedes ocupa l'extrem oposat, el NW del
Marroc septentrional. Els darrers pins hom els troba als costers
de Djebel Kelti, de Beni Hassan. 1 tant la serralada silícia de
Djebala, com les planes de la Gal'bia i la península tota de Dje
bala, estan per complet mancades de pins. Aixo, probablement,
pel clima molt més plujós que a I'altre extrem (700-800 mm., i a
les muntanyes, segurament, encara més), i pel sol eilici, sorrenc
en sa major part, o argilós, condicions que permeten a les alzines
sureres i a l'oleo-lentiscetum fer-se senyors, respectivament,
d'aquelles terres.

Els pins, gairebé sempre, acompanyen a d'altres especies
forestals en diverses associacions, i és un fet rar que arribin a
formar poblacions pures. Així els Pinus halepensis i P. Pinaster,
els dos més abundants, solen subordinar-se al callitrietum, el pri
mer, i al quercetum suberis o al quercetum ilicis el segon e).

(l) Font Quer, El pino rodeno en la zona española de Marruecos, Mem. Real Soco esp. H.
N., vol. XV, p.g. 203.
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Pinus halepensis

Hom troba el Pinus halepensis des de la mateixa costa, per
exemple a la península de «Tres Forcas» fins a 1300 m., com és
el cas per al hosqu ct de Hnrroden , de la cabila de Zareat prop
de Targui t. 1, sn exten ió, des de In ser ra de Qucddana , prop
del Muluiu , [ins a Beni Derkul, de Comara. Les localitats segiients
són, fin ara , les úniques on l'he trohat o m'ha estar assenyalat,
deIlevnnt a ponent:

1. a Serra de Queddana; en aquesta serra, ealissa i vestida
en sa major part per un callitrietum, el pi d'Alep és exeessiva
ment rar i escás: Ulad Da~d,

2,· Península de (Tres Forcas»; sortint dc Melilla cap 11

(f('res Forcas» hom comcnea a trobar pins abnns d'arribnr a la
zauia de Sidi Abd-el-Kader-cl-Xilali , ~n el litoral , sobre les aruiles
de decalciíicnci ó del tcrciari , i més cullñ, a la zauin mateixa , una
formosissimapineda respectada per la eondieió sagrada d'aquell
lloc~ El 'pi presideix allí la següent associacié.

Pinus halepensis

Callitris articulata
. Pistacia Lentiscus
Globularia Alypum
Cistus Libanotis
Erice multiflora
Periploca laevigata
Teucrium Poliurn purp.
Helianthernum ' Caput-felis
Bellis silvestris

Olea europaea Oleaster
Lavandula dentata
Phillyrea media
Asphodelus microcarpus
Satureia Barceloi
Ephedra altissima
Phagnalon rupestre
Pulicaria odora
Gytinus Hypocisiis

Aquesta pineda continua fins allloc anomenat eCala Blanca »,
localitat clássica de la Phlomis Caballeroi Pau, que integra allí
el pinetum. Vegeu aquest inventari , pres en un coster cara al N,
amb una inc1inaeió de 45°, i a 130 m, d'altitud, sobre terreny
calís i calís-argilós:
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Phlomis Caballeroi (gregari)
Pistacia Lentiscus
Brachypodium ramosum
Cistus heterophyllus
Thymus vulgaris varo
Carex Halleriana

Callitris articulata
PhilIyrea media
Lavandula dentata
Helianthemum Caput-felis
BelIis silvestris
Viola arborescens

3.- Djebel Sidi Mohand-u-Fars, de Mtalsa ; aquí hi ha el
Pinus halepensis segons informació presa a l'oficina d'afers indí
genes d'Asib de Mídar. Jo no he explorat aquest monto

4. a Djebel Isaomer i Abduma; en aquestes localitats de
Beni Said, que tampoc he visitat, hi ha el pi d'Alep segons infor-
madors indígenes. _

5. A Beni Tusin; a I'extrern sudoriental d'aquesta cabila, en
les proximitats de les de Guesnaia i Beni Uriaguel, hom veu el pi
d'Alep pels faldars i torrenteres, a la vessant dreta del riu Nekor,
enfront de Sok-el-Arbaa de Taurirt, des de I'altitud de 450 m.
aproximadament. Creixen escampats en el callitrietum, o s'infil
tren en el quel'cetum ilicis cap als 950 m. Acompanyen a aques
tos pins: Callitris articulata, Pistacia Lentiscus, Calycotome sp. ,
Lavandula dentata , Cistus albidus, Brachypodium ramosum, etc.
Segons m'inforrná un indígena també hi ha pins al Kex-Kex, mun
tanya d'alIí a la vora.

6. a Beni Am-Mart i Guesnaia; al SW de la cabila de Beni
Am-Mart i proximitats frontereres de Gesnaia, hi ha unes quan
tes localitats més del Pinus halepensis; segons informació molt
ben concretada del capitá BLANCO, del Tnin de Beni Am-Mart,
són les següents: Dj. Tiguil Mamin, prop de la Djemaa d'Ibuih
guen; Dj. Bu-Sinet ; i Dj. Taid íuin. He vist de lIuny els grups de
pins, pero un rnmell que em dugu ' un indígena cm confirma que
pertanyen al pi d'Alep . Totes aqu estes localitats corresponen a la
alta conca de l'Und Bóred en su parL esquerra; a la banda dreta
he examinat. un petit bosquet al Bah Sidi Bu-Xta, a 1160 m. ,
situat en una collada voltada de quel'cetum ilicis per totes han
des . Aquests claps dispersos de pins, continuen més cap al sud,
en la zona francesa, com és ara als encontorns d'Aknul i entre
Aknul i Bóred, segons observacions de MAIRE i EMBERGER (1).

(1) Emberger e l Maire , Sp ieilegiam rifanum, pag._ 2-3 .
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7. 8 Cala Iris, prop de Torres d'Alcalá; vaig visrtar aquesta
localitat pel juny de 1927, i aleshores hi havia encara tres o qua
tre exernplars del pi d'Alep d'uns tres metres d'alcada, i nombro
ses soques tallades. Allí el sol és argilós, i les roques, arenisques
o pissarres fluixes. Els pins semblen subordinats a l' oleo-Ientis
cetum.

8. 8 Harroden, de la cabila de Zarcat; hi ha un bosquet de
pins a uns 1300 m. d'altitud, molt ben conservat.

9." Tasernur, de la cabila de Beni Gmilj se ruint la pista de
Targuist a Ktamu, hom troba a Tasemur, a 1200 m. sobre pis
sarr és, uns quants exemplurs de Pinus halepensis de gran talla i
corpulencia . Bstan cnclavats en el quercetum ilicis.

10.- Serrat de Bu-Hanin, de la cabila de Mtíguu ; en les
tres enhiles de Mtíglln, Mestasa i Beni Erzin, no hi hu pins,
segons m'informuren a l'oficinn d'afers indígenes de Punta de Pes
cadors, més que a Bu-Hanin, de In primera d'aquellcs. He vist
aquesta pineda situada en un coster cara a l'W, sobre arcnisques
iargiles, entre 500 i 900 m. d'alt. Veus ací l'associació que pre
sideix el pi d'Alep:

Pinus halepensis

Callitris articulata
Quereus eoeeifera
Cistus monspeliensis
Calyeotome sp . (sense fruit)
Phlomis Caballeroi v. submontana
Arbutus Unedo
Ampelodesma mauritanicum
Thymus vulgaris Val'.

Pistacia Lentiscus
Chamaerops hu milis
Lavandula dentata
Anthyllis cytisoides
Cistus albidus
Globularia Alypum
Macrochloa tenacissima
Brachypodium ramosum

. Aquesta pineda esta encara en un oleo-lentiscetum, pero la
presencia del Quercus coccifera ens indica la condició submonta
na .de I'associació, cal' aquella especie al Rif no sol trobar-se rnai
per dessota dels 500 m. d'altitud. Noti's també la presencia del
Chamaerops, que manca generalment en els oleo-lentiscetum del
Rif, a llevant de I'Uad Nekor.

11. - Djebel Utka, de Beni Zerual; el meu bon amic el
Prof. MAIRE m'ha informat de I'existéncia del pi d'Alep als ves
sants del NW de Dj. Utka, que jo no he visitar.
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12: Beni Derkul, de Gomara; prop del Sok-el-Had, de
Beni Derkul, a banda i banda de l'Uad d'Ametrás, hi ha dues
petites pinedes de Pinus halepensis damunt d'un sol calís-argilós,
enclavades en l'oleo-lentisceturn C).

1 aquesta localitat de Beni Derkul és la darrera que hom
troba de llevant a ponent. Més cap a l'Estret de Gibraltar el pi
aquest no ha estat encara assenyalat. Sobri com és respecte a
l'aigua, la pluja, de cada vegada més considerable a mida que
penetrem i ens endinsem a Djebala, hauria entorpit el seu expan
diment devés l'Estret, afavorint a d'altres especies concurrents a
la competencia, per bé que al Dersa, sobre mateix de Tetuan, la
Callitris, tant o més sobria que cll, s'hi ha pogut fer a tot pler e).

Pinus Pinaster

Al nord del Marroc, el Pinus Pinaster és sempre un arhre
de muntanya. A Beni Zedjel, que és la cabila on n'hi ha més, sol
comenfiar devés 1200 m.; la localitat més baixa on l'he trobat és
al peu de Dj. Asahan, de Beni Selman, sobre terres silícies orien
tades a l'E, a 1100 m., formant petits bosquets, i, isolat, ádhue
una mica més avall, a 1000 ro. El límit superior no depassa ,
generalment, els 1600-1700 m., per bé que al Tasáur, de Beni
Zedjel, arriba fins al mateix cim de la muntanya, en un deIs pies
silicis, de quarzites, a més de 1900 m. L'altitud predilecta d'aquest
pi, al NW del Marroc, és, indubtablement, la compresa entre
1300 i 1600 metres.

Pel que fa referencia al terreny, el trobem sobre les calisses
més compactes, com a Beni Zedjel, el mateix que damunt de les
pissarres i arenisques. Sobre les calisses, sol ocupar la part aupeo;
rior del pis del Quercus Ilex; a l'obac, fins allá on l'alzina entra
en contacte amb els primers A bies maroccana, com és el cas per a
la cabila susdita. A la solana arriba sovint fins a les carenes supe
riora de les serralades, quan aquestes no depassen aquella altitud

(1) cr. Emberger, Font Quer et Meire, /JO f)égétation de l'Altas rífoín occidental, Comte
Reudu sommaire des sénnces de la Société de Blogéogrephie, n. 42, pags. 70-75 (1928).

(2) A la cabila de Benl Büaera, 8 Tala.'n.guelit, 8. uno lIegua del santuaei de El Filali , i 8

Djéit, a dues , segona una indígenes que m'acompanyaren des de Beni Selman 8 Beni Derkul, hi ha
pina. Ignoro a quina especie pertanyen, pero, per I'altitud relotivament baixa de les rnuntonyes
d'equella indrets, creurin que sún Pinus luüepensis, Així figuren a la carta que ocompanyo aquesta
nota, 111mb dubte.
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assenyalada. En terres silícies viu en companyia del Quercus Su
ber, fins on aquest troba condiciona adequades per a prosperar,
tal, per exemple a la alta plana d'Isaguen, a Beni Seddat.

Les localitats del Pinus Pinaster a la zona espanyola del
Marroc, podem incloure-les en tres seccions, una oriental, una
central i una occidental.

1.· La localitat m és oriental on h vial aquest pi , de lluny
estant, i sense poder estudiar les plante que l'acompanyen, és la
de Sidi Aixa, al nord i al pCIl de Djebcl A.I'Ií de Guesnaia, a uns
1400-1500 m. d'alt., on hi ha un petit bosquet enclavat en el
quercetum ilicis.

2.· Les localitats centrals són les de la ro dalia d'Isaguen,
de la cabila de Beni Seddat. Per la banda nord, aquesta altipla
nícia, origina el torreut d'Isaguen, i en ambdues vessants de la
torrentera, sobre quarzites a una banda i pissarres a i'altra, el
Pinus Pinaster vesteix els costers i s'escarnpa per dalt de la plana.
Conviu allí amb el Quercus Suber, i entre 1500 i 1550 m., en una
falda cara a l'E, l'acompanya I'associació següent:

Pinus Pinaster

Sarothamnus megalanthus (' )
Genista quadriflora
Genista rhiphaea C)
Halimium atlanticum
Cistus Iaurifolius atlanticus
Daphne Gnidium
Teucriurn afrum C)
Echium ílavum
Jasione echinata
Asphodelus cerasiferus

Quercus Suber

Ulex Boivinii val'. tazensis
Genista Jahandiezii
Halimium rhiphaeum C)
Halimium umbellatum
Cistus varius
Cirsium rhiphaeum (4)
Thapsia villosa
Saponaria glutinosa
Scdum tenuifolium

Els monticles que envolten la planura per la banda de po
nent, mostren també els pins en els flanes, i aquests s'cscampen

(1) Serothenmue megalanthus Pau el F. Q.
(2) Cenisla rh iphaee (Pau el F. Q .) F. Q.; Ceníslella rhiphaea P. el F. Q.
(3) Halimium rh ipheeum (1'. el F. Q.) F. Q. ; Helianth. rhiphaeum p. el F. Q.
(4) Cirsium rhiphneum (P. el F. Q.) F . Q. ; Cbemnepeuce rhiphaea p . el F. Q.
(5) Teuceium afrum (Emb. el Mai,e) 1'. el F . Q.: T. Satvieatrum Sch reb . '81" afrurn Emb.

et J\faire .

,
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més cap a llevant envers Imasinen, i cap al sud pels costers de
Djebel Daddoh. En algun indret obac, hom troba mesclats, cap
a 1600-1700 m., els Pinus Pinaster, Cedrus atlantica i Quercus
Suber, en una faixa de transició del quercetum suberis al ce
dretum.

3. a Les localitats que podem incloure dins el grup occiden
tal són molt nombroses. Aquest pi el retrobem marxant vers l'oc
cident, allá on conflueixen les cinc cabiles de Beni Hálet, Beni
Mansor, Beni Selman, Beni Zedjel i El Ajmas. Abunda a les serres
dites Dj. Gandússet i Dj. Asahan, de Beni Selman; a l'imponent
cresteria del Fahs d'Adeldal, al Tasaut, a Beni Mohamed, i a
d'altres de Beni Zedjel; al Tirira, a l'Agaruguines, a Hauta-el
Kasdir, al Buhalla, que formen la vall d'Ametrás; és més rar a les
muntanyes de Xauen, ' entre el Kalaa i Dj. MixkreHa (altrament
dit Tissuka, que més própiament és el Lexhah}; i arriba fins a les
vessants occidentals del Kelti, de Beni Hassan, entre 1200 i 1500
m., on ateny ellímit occidental al NW del Marroc (').

Així com sobre terrenys silicis l'associació que l'acompanya
no difereix essencialment del quercetum suberis, sobre les calis
ses el trobem acompanyat de les mateixes plantes que segueixen
a l'alzina. Veieu, per exemple, aquesta associació, sobre un sol
calís, pedregós, entre 1250 i 1300 m., en terreny molt poc incli
nat vers l'W, entre Iserafen i Beni Mohamed, de la cabila de
Beni Zedjel:

1

Quercus Ilex

Rosmarinus officin..lis
Ulex sp.
Juniperus Oxycedrus
Cirsium rhiphaeum
Genista demnatensis
Lithospermum diffusum val'. e)
Carlina involucrata
Stachys Font-Queri (4)

Pinus Pinaster

Halimium atriplicifolium vr. (2)
Cistus albidus -
Cistus salviifolius
Daphne Gnidium
Thymelaea Tartonraira
Euphorbia Characias
Eryngium triquetum
Putoria calabrica hispo

(1) Font Quer, Una exploracio botánica a Yebel Quelti, e i ¡, n e i e , IV, pag'. 601-609 .
(2) Hal. atriplicifolium Spech varo calycinum (P. el F. Q.) F. Q. el Maire,
(3) Lit. diffueurn Lag. varo suavia Pau el F. Q.
(4) Stachya Fonl-Queri Pan.
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Ampelodesrna mauritanicurn
Thymus Munbyanus
Asperula hirsuta
Origanum Grosii C)

Brachypodiurn ramosum
Anagallis collina
Avena gr. albinervis
Carex Halleriana

Aquest conjunt de plantes forma un sotabosc ciar, sense
herbes o amb herbes molt escasses, i l'estrat muscinal hi falta.

En totes les localitats esmentades el Pinus Pinaster és una
especie subordinada, o bé al Quercus Suber, sobre les terres silí
cies, o bé al Quercus llex, en les calisses. Harament forma boscos
purs, eom al Kelti, o entre Beni l\1ohamed .i Adeldal, prop de
l'Aonsar Sefelí, on, a 1500, hom pot veure, els uns tocant als al
tres, tres bosquets de Quercus Ilex, Pinus Pinaster i Abies maroc
cana en terrenys orientats, respectivament, al S, W i N.

Pinus nigra

El pi larici (Pinus nigra Arn. ), especi e polimorfa d'área dis
junta, que habita el migdia d'Europa des d'Espanya fins al Cáu
cas i I'oest de I'Asia , lIO ens era eoneguda fins ara d'Africa. EIs
pins espontanis concguts a I'Africa del Nord eren el pi d'Alep
(Pinus halepensis L.) i el pi marítim (P. Pinaster Soland. ) (2),
Així s'expressaven MAIRE i P.;YEIUl\IIlOFF en donar comptc, a l'Aca
démia de Ciencies de París, de la descoberta del pi larici al
Djurdjura. Aquests pins formen una petita població, segons dits
autors, d'alguns centenars d'arbres, a la vessant sud de la munta
nya dita TigUnatin, sobre eali sses dolomítiques, entre 1450 i 1600
m, d'altitud, mesclats amb Cedrus atlantica i Quercus Ilex,

No m'és coneguda, fins a la data, cap més referencia respec
te d'altres possibles localitats del pi larici al nord d' Africa. De
manera que he de considerar que mai no ha estat citat del Mar
roe. 1 per tant té importancia la descoherta qu e he fet l'estiu
passat ,

A primers de juliol, anant pel camí de Beni Mohamed a
Adeldal, i després de remuntar la costa, molt aspra i de forta

(1) Origanum Grosii Peu et Font Quer.
(2) Maire el Pej-ertmhoñ, Sur la d écouverte d'un Pín Laricio don a l'A(rique du Nord, Comp

tes-Rendus des Béan ces d e ¡'Aead , des Se" " 01. 184, pags. 1514-1 516 (1927),
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pendent, que des del fons de la harrancada puja a la font dita
Aonsar Sefelí, al coIl anomenat Tisi Marás, a entrada de fose i
amb el temps molt just per a poder arribar amb claror de dia a
Adeldal, vaig adonar-me, tot mirant on posava els peus per
aqueIl camí de cabres, que les pinyes caigudes al peu dels arbres
havien canviat de sobte de grandaria . Collir-ne una, examinar-la
rápidament, aixecar els ulls enlaire, i donar-me compte de la
importancia de la troballa fou tot u: havia descobert, nou per al
Marroc, el Pinus Laricio, i aquesta del Fahs d'Adeldal era la
segona localitat d'Africa. Examinats de pressa aquells encontorns,
vaig poder constatar que aquest pi no forma cap poblaeió espe
cial, sinó que viu mesclat amb el Pinus Pinaster en els lloes rnés
abruptes de les grans cingleres ealisses d'Adeldal, a l'altitud de
1500-1600 m. A I'enderna, en tot el trajecte d'Adeldal al Sok-el
Jernis de Beni Selman, travessant el Fahs de ponent a llevant, i
seguint després les vessants orientals de Dj . Asahan, a un nivell
de 1500-1600 IlI., no vaig poder retrobar el pi larici enlloe, tots
els pins vistos essent Pinus Pinaster.

EIPinus nigra de Comarn pertany a la secció pae h y ph YII a
de CHRIST, per tenir les Iulles rígides i de 1 '4~1 '6 mm. d'ample.
Difereix del tipus per I'hipoderm d'un o dos estrats de cellules en
lloc de dos a cinc, i de la val'. Laricio (Poir.), o Poiretiana Ant.,
per les pinyes petites, de 4'5 cm. per terme mig (de 3'7 a 5'5 els
extrerris, sobre set cons mesurats), i els escudets amb la carena
aguda. Concorda amb la val'. mauretanica, que MAIRE ha deserit
del Djurdjura, de la qual difereix únicament per les fulles més
estretes, carácter, si va sol, no suficient per estahlir una nova
varietat maroccana. De la val'. Pallasii, l'en aparten els nombro
sos canals resinífers de les fulles (11-13, en les observades per mi).

Consultats els indígenes més entesos de la rodalia d'Adeldal,
m'han demostrat conéixer perfectament aquest pi. M'han confir
mat que l'únic Iloe on creix és el Fahs d'Adeldal, i prineipalment
el coll dit Tisi Marás. .Allí és conegut amb el. nom d' a n a g a r o
(pronunciant la o final molt tancada, gairebé u), en tant que el
P. Pinaster és l' s n ó bar. Snóbar es el nom generic del pi en
árah a Djcbala i Gomara, de tal manera que a Mtigua també el
Pinus halepensis és anomenat així. En xelha del Rif oriental el pi
d'Alep té el nom de te ida o t a ida.
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