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Estudi monograGc del c< Piiius Strobus », (L.) 
o pi de Lord WeyrnoutL 

pex S. LLENSA 1 DE GELCEN 

QL'ESTA especie resinosa americana introduida per primera ve- A gada a Europa -Jardi Botinic de L o n d n e  l'any 1705, pel 
noble angles Lord Weymouth, com a mera curiositat botinica, s'ha 
propagat de tal manera que després d'implantar-se definitivament en 
la gran majoria dels parcs i jardins d'Europa, ha aconseguit d'intro- 
duir-se i ésser utilitzada en gran escala, com a arbre forestal, en les 
repoblacions de boscos d'un bon nombre de paisos del nostre conti- 
nent on, com tindrem ocasió de veure. avui dia es troba,cornpleta- 
ment naturalitzada, 

Com el P.  insignis, L, o pi de Monterei, I'exit assolit pel P. Stro- 
bus a Europa és prou eloqüent i tangible perque hom pretengui rega-' 
tejar-li eis avantatges culturals i rnerits ornamentals que l'acompanyen: 
Es per aquesta raó que creiem útil i profitós per als nostres silvicul- 
tors de fer un estudi detallat de la valor forestal i dels caricters mor- 
fologics i ecologics d'aquesta especie preciosa, a la qual, com diu Mayr, 

I'esdevenidor li reserva a Europa una comesa brillant dintre els camps 
econ6mic i forestal. 

Noms cientifics i valor sistematic de I'especie 

El pi de Lord Weymouth cor;espon a l'ordre de les Gimnospermes, 
familia de les Coníferes (pin&cies de Hickel) i a la tribu de les Abietí- 
nies. El nom cientific' més utilitzat és el de P?nus Sfrobus (Linné, Sp. 
pl. p. 1419), i els seus sinonims rnés coneguts: P. Virginiana (Plunk), 
P. americana (Id.), F. canadensis quinquaefolia (Duham), Larix cana- 
densis (Tournef). El P. Strobus caracteritza e1 grup o la secció de pins 
que porta el teu noni en el qual vénen compreses les especies que 
tenen les fulles reuiides en nombre de cinc dintre cada guaina, el con 
allargat i I'ala de la llavor notoriament desenrotllada. 



Noms vulgars 

White pine, Pumpkin pine, New England pine, Apple pine, Sa- 
pling pine (Estats Units i Canadi); White pine, Weymouth pine, Stro- 
bus pine (angl.); pin du Lord, pin du Lord Weymouth, pin Weymouth, 
pin d'Amérique (fr.); Weymouth's Kiefsr. Strobe (al.); pino Stro- 
bo (it.). 

Descripció de I'arbre 

Aquesta especie autoctona de les regions septentrionals d'Amwica 
esti constituida per arbres de talla molt elevada i de corpulencia nota- 
ble: Michaux ens assegura haver observat alguns individus americans 
que mesuraven 80 m. d.alcada i 10.12 m. de circumferencia a la base. 
Aquestes xifres són realment extraordiniries i no cal prendre-les com 
a patró de I'especie, car Aidentment es refereixen a exemplars poc 
corrents; la majoria dels autors que han visitat els boscos naturals 
d'aquesta conífera (Hutchins, Sarpent, Baur, etc.) assignen al tipus 
normal mitji de l'especie una talla de 40 a 50 metres i un perímetre 
de 5-8 metres a la 'base del tronc, les quals dimensions ens permeten 
d'incloure'ls dins la categoria d'arbres gegants. 

La tija és esvelta. dreta, afilada, regularment verti~i~lada. L'escor- 
ca pris-verdosa o grisa, satinada. llisa i que conté nombroses glindules 
resiníferes en els arbres joves (I) ,  rugosa, feblement fissurada i de co- 
lor marró fosc o,.negrenc en els individus vells. Les branques molt 
decoratives, regularment verti~i~lades, poc robustes, horitzontals o lleu- 
geiament pendules. Ordiniriament el port de I'arbre és allargat i am- 
plament piramidal, per& varia sensiblement amb les condicions de 
medi ambient: en'els terrenys compactes, argilosos i amb exposició 
ombrejada-(ohaga), les branques són allargades, el fullatge abundant 
i regularment repartit a tota la branca. i la copa de l'arbre o cima 
tendeix a adquirir la forma ovoide; encanvi en els terrenys sorrencs, 
lleugers i molt assotellats, les branqies resten més curtes, el fullatge 
pobla solament I'extrem. de les branques a manera de plomall, i la 
copa tendeix a adquirir* predominantment formes estretament pirami- 
dals. Els borrons, Ilisos i acuminats. Les fulles o acícules reunides en 
nombre de cinc dintre cada beina, presenten dues o més ratlles esto- 
mitiques blanques que recorren longitudinalment les seves cares in- 
ternes ; són'elegants, tenues, laxes, poc o mitjanament penjants, trí- 

2) L'escorca es menté viva iilisa durantun gran nombre d'anys i el ritidoma apareix sola- 
menten els aibrer vellc. 





immediat al de la floració, i obrint rapidament les seves escames, 
escampen la llavor durant la tardor (octubre i novembre). Rares vega- 

des esperen a disseminar a principis d'hivern. 
Efectuada la disseminació els cons sojornen 
poc temps sobre l'arbre. 

Al piincipi, les pinyes o estrbbiis són de , . 

color verdós i romanen erectes durant el pii- 
mer any de la seva existencia ; e n  iniciar-se 

' el segon any eedevenen pendules, el seu co- 
lor passa d'una manera progressiva a mamó 
clar o a bru-moradenc clar, i s'accentua el 
canvi de coloració en aproximar-se I'epoca 
de la completa maduiació. Quan són total- . 
ment desenrotllats es presenten penjants. de 
forma cilindro-chica, acuminats al cim, car-, 
regats sovint de resina, freqüentment arque- 
jats, flexibles, llargament pedunculats (pe- 
duncle carnós, Ifarg de 3-7 cm.), solitaris o 
reunits en grups de 2-3 a I'extrem de les 
branques, color ros o marró morat clar, llargs 
de 8-16 cm. -excepcionalment fins a 20 cen- 
tímetres- amples de 2-5 cm. Escames de 
consistencia, aemillenyosa, oblongues, feble- 
,ment apretades contra el raquis de la pinya, 
minses, bastant amples, proveides d'una apo- 
fisi espatuliforme i ventruda, estriada longi- 

- tudinalment, de color groguenc o ros -sem- 
pre més clar que en la resta de l'escama-, 
rematada per un curt mugró o Ilombrígol 
verme11 cendrós, les més de les vegades 
poc robust. 

Carhcters de  la llavor. Germinació. 
.Epoca d e  la recol.tccci0 dels fruits. 

., , " 
L'especie qce. estudiem es reprodueix 

facilment, i ,  com kls altres pins, úxkarient 
de llavor. 

Fruit o pinya del Pinus El pinyó é s  semblant a l  del, P. Laricio 
Strobus 

~ j ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  naturals (pinassa) per la forma i per la grahdiria. Es 
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oval o el4íptic. lleugerament comprimit, petit o de n o  gaire grandiria; 

Ilarg de 5-7 mm., ample d'uns 4mm,,  de color Ileonat, marró o marró- 
grisenc, lluent i ric en olis grassos. Ala falciforme, membranosa, allar- 
gada, llarga d'uns 18-30 mm., de color canyella més o menys intens, 
longitudinalment estriada per fines ,vetes de color marró fosc : els seus 
apendixs inferiors o ungles rodegen quasi totalment la Ilavor.. Embrió 

amb 7-10 cotiledons o fulles seminals, de color verd tendre. . . 

El nombre de llavors desalades contingut en un quilo de llavor 
fluctua entre 50 i 60 mil i s'admet, en general, el nombre de 57 mil 
ganes com a xifra més corrent. Un litre en conté unes 25 mil també 
desalades. 

La germinació del pinyó a la primavera acostuma a durar unes 
4-6 setmanes, i diem acostuma a durar perque la grana d,'aquest pi 
és una grana que germina irregularment i a vegades amb molta len- 
titud. Una partida comercial d'aquests pinyons es considera de bona 
qualitat quan germinen el 60 per $00 defs pinyons. La facuitat ger- 
minativa de la Ilavor declina ripidament i s'extingeix quasi totalment 
abans dels 4 anys. 

Ai'llat, l'arbre d'aquesta especie comenca a produir fruit vers els 
14-20 anys: en massa ho fa entre els 25-30 anys. Cal tenir en comp- 
te, pero, que els pinyons procedents de les primeres fructificacions 
de I'arbre són esterils ordinariament, per tant no germinen i no són 
utilitzables: per obtenir bones llavors cal esperar que els arbres ha- 
sin assolit I'epoca de la virilitat o madureca la sual s'assoleix al vol- 
tant dels 20-30 anys en els arbres alllats i als 30-40 en els individus 
que creixen en massa. La fructificació és discretament abundant cada 
2-3 anys. 

Els finals de setembre i quasi tot el mes d'octubre són les epo- 
ques més a propbsit per a efectuar la recollecció de les pinyes, ja que, 
com hem dit anteriorment és una especie que rares vegades disse- 
mina les granes a principis d'hivern. Per extreure'les granes dels es- 
trbbils convé evitar d'exposar-los al calor artificial 7erque aquest 
liqua els olis i la resina de les llavors, torna la llavor facilment ata- 
cable per les floiidures i el seu poder germinatiu se'n ressent forta- 
ment : és suficient d'estendre'ls en un lloc sec i remoure'ls de tant en 
tant fins que s'obrin per ells mateixos i deixin escapar les ganes. 

Segons Craveri, en un hectolitre hi caben 800-1.200 estrbbils que 
donen, terme mitji, de 500 a 800 gr. de ilavor desalada. 



Area geogrhfica, clima i terreny 
Aquesta especie resinosa és indígena de I'America boreal orien- 

tal A I'estat espontani es troba abundosament representada i regu- 
larment repartida: en quasi totes les províncies septentrionals de l'est 
dels Estats Units, des del curs superior del Mississipí (Estat de Min- 
nesota) i pel nord de I'illinois. on travessa la regió dels Grans Llacs 
(Superior, Michigan, Erie, Hudson, etc.), fins a 1'Atlintic: en una 

Area geogrdficu natural del P. Strobus 

extensa faixa que. partint de Pensilvania -on contacta amb la zona 
anterior- recorre la vessant occidental dels Monts Alleghanys fins' 
a1 nord de Georgia. trajecte en el qual forma bellíssimes i molt den- 
ses boscúries; en la regió costera septentrional i mitjana dels Estars 
Units fins a la Carolina, exceptuant la costa de Pensilvania on aquest 
arbre no existeix: finalment ocupa el sud del Canada (des del llac 
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de Bois -provincia de Manitoba- fins a la desembocadura del riu 
Sant Lloren5 i I'Atlantic) entre e l s  48 i 50 graus .de latitud, princi- 
palment. Els boscos més extensos i.més Atape'its d'aquesta especie 
es troben entre els 43 i 48 graus de latitud nord i són especialmeut 
dignes de menció els de Wisconsin, Vemont, i també alguns dels 
monts Alleghanys i dels Estats de Michigan i' de New Hampshire. 

A Europa aquest arbre no el trobem espontani, pero sí comple- 
tament naturalitzat, Als Vosgues, diu R. Hickel, es troba de molt de 
temps enc& totalment adaptat i la seva regeneració o sembra natu- 
ral es realitza felicment i-amb facilitat, de tal manera, que es com- 
porta moltes vegades com una especie invasora. Forma alguns rodals 
d'una certa importancia a Belgica (Ardénnes), nord de Franca (Vos- 
ges) i Italia; masses considerables i pures a Alemanya (principal- 
ment a Baviera) i a Anglaterra (Wales). 

Als paJsos d'origen -Estats Units i Canada- aquest pi es troba 
emplacat a altituds variables: a la part nord de la seva Area (Canada). 
es manté a la plana o puja a una feble altitud, i, en canvi, en els 
monts Alleghanys --o sigui en la part meridional de la seva Area- 
assoleix els 1.609 m. d'altitud i no sol baixar a menys de 500. Segons 
Craveri i Piccioli, a Italia les altituds més adients al seu tempejament 
estan compre-es entre 4'50 i 1 .O00 metres i els seus Iímits altimetrics 
són 200 el mínim i 1.4.00 el maxim. Per tant, les zones més apropia- 
des per al seu conreu en el nostre país -tenini en compte la simi- 
litud de clima de la nostra península i d'ltalia- .són les que corres- 
ponen al castanyer i al faig. 

Per a prosperar felicment aquesta resinosa necessita climes freds 
o temperats, que no siguin mai calorosos Es un arbre molt rústec, 
de temperament robust. resisteut a l'acció del vent i de la boira i no 
tem les fortes gelades hivernals ni tampoc les tardanes. 

Prefereix els terrenys frescals, profunds. lleugers, de naturalesa 
cilícia. S'adapta també perfectament als sbls humitc, grassos, sílico- 
argilosos o argilosos : prospera en els terrenys turbosos-icids, coberts 
de Spagnum, Bryum, etc , i no tem excessivament els sols fangosos, 
saturats d'aigua i temporalment inundats on endinsa sense temenca 
les seves potents arrels ; en canvi els terrenys massa secs 11 són fran- 
cament perjudicials i ens cal afegir que per al calcari sent una repug- 
nancia manifesta Es per excellencia, com opina Chancerel, la coní- 
fera de les turberes i nosaltres afegirem que també ho és dels ter- 
renys pantanosos, inundats i insalubres. 



Especies del genere Pínus que 
tenen afinitat amb el P. Sfrobus 

Entre els pins que tenen les acícules fasciculades en nombre de 
cinc hi ha tres especies que pels caricters morfol6gics que presenten 
són específicament considerades com a molt veines del P. Sfrobus. 
Aquestes són les següents:.Pinus excelsa (Wall.) o pi desmai de 1'Hi- 
malaia, P. Peuce (Griseb.) de Grecia macedonica i P. montícoln 
(Dougl.) de les Muntanyes Rocoses dels Ectats Units. 

Examinem a continuació quins són els caricters que distingeixen 
el P. Sfrobus de les especies suara esmentades. 

En el pi desmai de I'Himalaia les fulles són totalment pendules i 
no es troben disposades en plomall a l'extrem de les branques com 
en el pi Weymouth; la llargada i el gruix d.aquelles -13-18 cm. x l 
1/2 mm.- essent superiors a les dels organs foliacis del P. Strobus 
serveixen de base per diferenciar amb facilitat les duec especies. Fi- 
nalment els estrobils de I'especie asiitica són de major grandaria 
(12-24. cm. Ilarg). les seves escames tenen el mugró terminal promi- 
nent, lallavor és més grossa, i la porció d'ala rodeja la grana for- 
ma al voltant d'aquesta una especie d'aureola ben manifesta. 

El pi de Macedonia -P. P e u c c  és sovint considerat com una 
forma geogrifica del P. excelsa, de caricters intermedis entre aques- 
ta especie i la de Lord Weymouth. Es un arbre de petita talla, de 
cons petits o mitjans, fulles curtes, rígides, ostensiblement denticu- 
lades en les vores, no reunides en pinzell a I'extremitat de les bran- 
ques, amb grana quasi tan grossa com la del P. Cembra o cirmblo 
dels italians. 

Arbre elevat i d'altitud, el P. monficola és considerat com I'ho- 
m6leg occidental del P. Sftobus. Es distingeix d'aquest darrer per les 
seves ram:iles pubescents, les seves fulles més curtes (8-10 cm.), 
bastant rígides i sobretot pels cons més grossos i més llargs (fins a 
25 cm.), amb escames llises, romboidals, Ilomb~ígol obtús, Ileugera- 
ment encorbat 'i grana sensiblement més voluminosa. 

Varietats 

Fins avui dia vénen descrites solament algunes varietats hortíco- 
les, interessants sota el punt de vista ornamental. Cal recordar com a 
rnés importants: 

P. S. nana (Knigth).-Varietat $en diferenciada, que forma uns 
arbusts arrodonits o lleugerament conics i que no sol arribar als 2 
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metres d'alcada. Branques poc nombroses, més ramificades i més 
curtes que les del tipus. 

P. S. umbraculíjera (Knigth).-Forma una mata o un arbust rabas- 
sut i compacte, amb branques i rametes més curtes, més apretades i 
més primes que les de la varietai anterior. 

P. S. niuca (Carri&re).-Fulles molt curtes que assoleixen sola- 
ment 5 cm. de Ilargada, torcadec i que presenten dues ratlles longi- 
tudinals blanques molt aparents. Branques irregulars, desplegades. 

P. S. tnbulaeriformis (Shawt-~rbust de petita talla; copa molt 
eixamplada i plana a manera de parasol. 

Existeixen altres vanetats -aurea, ooriegata, oiridis, etc.- que 
presenten també interes sota el punt de vista ornamental. 

Vivcrs, sembra, plantació i cures posteriors 

En efectuar la repoblació d'aquesta conífera es prefereix la plan- 
tació directa que es fa utilitzant planter de 2-3 anys, no pas la sembra 
degut al preu elevat de la seva llavor. Per tant, esdevé quasi indis- 
pensable la creació d'un viver. La quantitat de grana a escampar per 
metre quadrat de viver és de 12 grams si la sembra es fa eixamenant 
i de 8 grams si es realitza a línies o clots. Es transplanta al cap de 
I'any en ebmateix viver i el transplantament definitiu al terreny fo- 
restal es realitza quan la planta té dos o tres anys. 

L'epoca més convenient per a efectuar la sembra i el transplanta- 
ment varia amb el clima i e1 terreny: així, en els sbls humits i en els 
llocs on són de témer lesfortes glacades tardanes, s'esperara el prin- 
cipi de la primavera (mar$), mentre que en els terrenys més secs i  en^ 
els llocs on el clima és més benigne a l'hivern i ca16rós" a I'estiu, 
s'efectuara a la tardor (octubre-novembre). 

A fi d'obtenir un bon dezenrotllament del fustam i per tal d'evitar 

I'excessiu desenvolupament de les branques baixes de I'arbre. els 
autors americans aconsellen de fer dues esporgades: una de formació 
als 5-7 anys, I'altra definitiva als 15-20 anys. Els forestals europeus 
no consideren indispensables aquestes operacions ?el que respecta 
a l'especie objecte de la nostra atenció; afleguen que la poda natural 
-quan I'arbre és tractat en massa densa- és de per si prou completa. 
Les altres cures culturals a que s'ha de sotmetre I'arbre són les ma- 

teixes dels altres pins i es troben descrites detalladament en els trac- 
tats de Silvicultura. 



Parasits animals i vegetals 

Són pocs relativament els enemics del P. Strobus, pero alguns 
d'ells són temibles i causen plapa. Entre els vegetals cal esmentar les 
següents cript&games: Lopodermium pinostri o rovell de les fulles, 
que envaeix els vivers i les joves ptantacions i causa verititbles estralls, 
puir que destrueix un gran-nombre d'individus; Armilliarin mellea, 

bolet que ocasiona la podridura de les arrels; Periderrnium pini o 
P. Sirobi, anomenat rovell vesiculós de ]'escorsa que produeix a ve- 1 

gades uns tumors enormes que esclaten més ,tard i llavors es des- 
prenen les espores que seran disseminades es~ecialment pel vent. 
Aquesta darrera malura, coneguda per primera vegada- a Europa l'any 
1885, ha causat estralls als boscos americans d'aquesta especie. Les 
espores productores d'aquest rovell canvien d'allotjament i passen 
dels pins atacats a les fulles i als brots de les especies. del 'genere 
Ribes (grosellers) i més tard -en iniciar-se el segon any que segueix 
a la disseminació- tomen a installar-se sobre els pins sans de cinc 
iulles especialment, als quals parasiten i es va reproduint successiva- 
ment aquest cicle. Robert Hickel, I'eminent forestal frances, que ha 
estudiat els efectes nocius que sobre el P. Cernbra i sobre el P. Stro- 
bus  produeix el Periderrniurn pini, arriba a la conclusió que en els 
indrets contarninats dSEuropa la virulencia d'aquest bolet microscopic 
és sempre molt inferior a la que té o presenta a America. Entre els 
parasits animals alguns insectes poc importants i elsi rosegadors de 
bosc (conillsr rates, esquirols, etc.). 

Creixement i torn adoptat 

A ~ m & n c i t  el creixement dVaquest arbre és  rapid i sostingut, 
molt superior al del nostre P. siloestris. A Europa conserva les seves 
bones qualitats de .creixement: a Italia, en bones condicions ámbien- 
tals, diu Craveri que en 30 anys la seva tija sobrepassa correntment 
20 metres d'alcada i assoleix facilment 50 cm de dihmetre a la base 
del tronc. A Franca, els falaguers resultats obtinguts a Epinal (Vos- 
ges) superen encara les xifres de producció donades per Craveri a 
Italia. 

Quant a la producció de fusta, els silvicultors americans asse- 
nyalen com a xifra mitjana de producció anual, per hectarea, en 
bones condicions de terreny, la de 10-13 m'. A Belgica, en condicions 
optimes rle terreny i estació, s'ha arribat a obtenir fins a 15 m a dr. 
fusta per hectirea i any. Als Vosges, en terrenys d'ínfima qualitat 



(pantanosos), la producció de fusta serrable ha assolit la xifra de 
6 5 m.' per hectarea i any. 

Per a fusta d'obra i de construcció I'arbre és  explotable a partir 
dels 35 anys d'edat. 

El tom que els americans adopten per aquesta especie varia 
entre 40 i 70 anys. A Anglaterra comencen a tallar als 30-35 anys 

i als Vosges i a Baviera als 45-50 anys. 

Rares vegades-se sotmet aquesta especie a la resinació perque 
l'explotació en aquest sentit resulta antieconbmica. La resina exudada 
per l'arbre, essent molt fluida requereix un excés de m& d'obra per 
tal d'efectuar degudament la seva recoHecció, ja que ha d'ésser feta 

rapidament i amb gran assiduitat; a més, es volatilitza facilment i 

per tant les p&rdues de trementina són importants. De tot aixb que 
acabem dSexposar se'n dedueix clarament que la resinació d'aquesta 
planta no és gens recomanable. 

L'escor~a tendra de I'arbre és molt rica en glandules i canals 
resinífers; despren una resina flui:da, transparent, incolora i de bona 
qualitat. Comercialment aquesta resina no té una gran importancia 
perque la quantitat produida resulta insuficient per a ésser I'objecte 
d'una explotació seriosa. 

Caracters de la fusta i la seva utiiització 

Aquesta conífera exerceix entre les resinoses, el mateix rol que 
els Populus entre les frondoses :' el de produir una gran quantitat de 
fusta en un període de temps relativament curt. S'ha de tenir en 
compte, pero, que el rapid creixement de l'arbre i per tant la gran 
producció de fusta, són. tant en les resinoses com en les frondoses, 
en detriment de les seves bones qualitats; per aixb, mateix la fusta 
del P. Strobus rares vegades sol ésser de qualitat superior; les rnés 
de les vegades ni arriba a mediócre. No és d'estranyar, doncs, que 
es pagui a un preu relativament baix. L'elevada producció de fusta 
obtinguda en els boscos de pi Weymouth, com ja hem exposat, i la 
seva facil sortida en el mercat. compensen amb escreix el baix preu 
a que aquella ordinhriament es cotitza. 

En termes ,generals. pot dir-se que la fusta del P. Strobus és 
bastant inferior a la del P. excelsa i a la del P. siloestris. La fusta del 
pi del Lord. és blanca o blanc-groguenca. Ileugerament colorejada de 



roig al cor, molt lleugera i de densitat compiesa a l'estat sec entre 
0.320 i 0.488 (Mathieu) a Europa i entre0.379 i 0.422 (Sargent) a Ame- 
rica ; molt tova --a vegades cedeix un poc a la pressió dels di&-, 
exempta'de nusos, de textura homogenia, esponjosa, gra poc fi, 
creixements anuals molt amples -sobretot. quan l'arbre ha crescut 
en llocs humits-, bcn endents; poc resinosa, mitjanament elhstica, 
facil de treballar, poc resistent. a la flexió, més a la tracció; canals 
resinífers escassos i de grosses dimensions. Poc durable quan és expo- t 
sada a l'acció dels agents naturals de I'atmosfera, té poca tendencia 
a esberlar-se i a encongir-se quan s'asseca, pero amb la humitat 
s'infla sensiblement. ,La zona de I'albenc és blanca, molt visible i 
sense valor. 

Quan l'arbre h a  crescut en terreny gras i humit, la seva fusta és 
més apreciada i susceptible $adquirir un bonic poliment. La fusta 
dels arbres vells és de molt millor qualitat que la dels arbres ioves, 
és a dir, que el valor de la seva fusta creix amb I'edat. 

Hom calcula que la fusta verda del P. Strobus perd en assecar-se 
un 45-50 % del seu pes primitiu. 

Alguns dels avantatges que aqucsta fusta comporta queden anul- 
lats per la tendencia que té a inflar-se fortament quan esta sotmesa 
a I'acció de la humitat i per I'escassa resistencia que ofereix a la 
flexió, defectes que exclouen en gran part la possibilitat d'utilit- 
zar-la en grans construccions, especialment les que han de resistir la 
inclemencia del temps I la intemperie. Un gran nombre d'autors ame- 
ricans han dedicat elogis excessius -molt erroniament, segons es 
desp& del que acabem de dir- a aquesta fusta com a materia ~ n m a  
en construcció. Evidentment han confós la fusta d'aquesta especie 
(P. Strobus) amb la del P. austrolis (Michx.) o pitchpin, que és de 
molt millor qualitat. Igualment que Beauverie, ens inclinem a creure e 

que si bé els amencans de I'est dels Estats Units certament han 
utilitzat d'una manera profusa aquesta fusta en construcció, arbora- 
dura i fusteria major fins a finals del segle darrer -perque el P. Stro- 
bus és I'especie que es troba encara avui dia amb més facilitat a 
I'abast d'asuests americans-, actualment ha caigut per complet en 
desús en aquells rams, dels quals es troba totalment descartada, vistos 
els resultats poc satisfactoris assolits amb el seu ús. 

Dins un camp molt restringit s'utilitza solament en les obres de Q 

fusteria corrent i en les d'interiors d'edificis: parquets, embans, por- 
tes, Ilates, moble? rústecs i de poc preu. etc. 

Actualment la quasi totalitat de la fusta produida pels pins ame- 



ncans d'aquesta especie és absorbida per la indústria paperera, ma- 
terial d'embalatge (caixes, llana de fusta) i per la fabricació de llumins 
fosf0rics. 

La indústria dels Estats Units consumeix anualment 1.300.000 me- 
tres cúbics de la fusta d'aquest pi, procedent en la seva major part 
de Wisconsin (Llacs Superior i Michigan); més de la meitat dSaquest 
icstock» s'usa per a la fabricació de pasta de paper (bamejat amb 
fusta de platan, bedoll amenca, L~riodendron i pi marítim) i la resta 
és invertida en els conceptes anteriorment expressats, o sigui emba- 
latge, llumins fosforics. i, en menys escala, fustena i també boteria. 

Com a combustible, és poc apreciat a causa de la rapidesa amb 
que crema i del calor escas que despren. 

Valor ornamental i silvicola 

El P. Strobus, per l'elegancia del seu fullatge, per la majestat 
del seu port i per la seva gran rusticitat, és una especie altament 
recomanable des del punt de vista ornamental, i per aixo s'empra amb 
freqüencia per adornar els parcs i jardins d3Europa. Les gracioses 
varietats hortícoles anteriorment esmentades -nana, umbraculífera, 
nivea, etc.- solen cultivar-se en testos. 

Silvícolament considerat. el nostre arbre és molt recomanable a 
causa del seu rapid creixement, la seva frugalitat i de I'aptitud que 
té de prosperar en plantació denss, ja que és itna especie que, com 

. ja resta consignat, s'adapta sense el més petit inconvenient a l'ombra 
i a l  cobert. Basant-se en aquestes envejables qualitats, Mayr i Chan- 
cerel preconitzen d'utilitzar aquesta especie n o  sola -com fóra amb 
el fi d'obtenir boscos purs de l'especie-, sinó en barreja subordi- 
nada dins poblacions de Pinus silvestris o Picea excelsis (avet roig), 
on formara un subpís que merces al seu rapid creixement donara ben 
prompte productes utilitzables. 

Barrejat amb el bedoll, salze, vern,i xiprer calb' (Taxoilium dis- 
tichum) és l'arbre ideal per excel~lencia per a repoblar els terrenys tur- 
bosos més ingrats. Convé especialment, diu Mouillefert, per a repo- 
blar les valls bumides i, d'una manera general, els llocs frescals d'una 
certa altitud i d e  naturalesa no calcaria.' 

Direm finalment que a Alemanya, Anglaterra, . Belgica i més 
recentment a Franca i Italia, ha esdevingut freqüentíssim -i en els 
primers paisos quasi tradicional- I'ú* d'aquesta bella i útil especie 
en les repoblacions artificials dels seus boscos. 

Sabra aprofitar degudament el nostre 'país les excellents qua- 



litats culturals que ofereix el Pinus Strobus? Evidentment, la res- 
posta la tenen els nostres silvicultors / els tecnics de monts ( 1 ) ,  amb 
l'ajut dels quals i amb el seu esforc nosaltres tenim el ferm conven- 
ciment que a no trigar gaire venrem aplicada dignament a la nostra 
terra I'alta llicó que, en la qüestió del pi Weymouth, li donen amb 
exemplaritat les nacions forestals més avancades. 
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RESUMEN 

El P. Stiobus de Linneo, denominado White p i n c o  New Englond pine por los 
americanas y Pin du Lord Weymouih par 105 franceses. es un  árbol de gran talla y 
de corpulencia notable. Formas piramidales y esbell>as: tranco derecho y bien 
formado ; verticilos muy regulares integrados par numerosas remes más bien alar- 
gadas y ordinariamente no muy robustas ; hojas poco colgantes y reunidas en pincel 
hl extrem.0 de rus ramitas, tales son los caracteres priculiarcs del porte de esta her- 
mosa conífera. Las hojas agrupadZis en número de cinco dentro de cada vaina, son 
elt;gantes. de tamaño regular y tenen un color verde claro más o menos ceniciento 
o azulado. Conos ~ o l g a n t e ~ ,  cilindro-cónicos, frecuentemente arqueados, de color 
~ s n e l a  claro o arnaiillento formadas por escamas semileñosas. con apófisis en forma 
de espátula. Semillas pequeñas. 

Originaria de América oriental del Norte -Canadá y Estado* Unidos-. donde 
se encuentra generosamente distribuida foimaado inmensos bosques. esta especie ha 

un éxito halaqüeño en h r  repoblaciones forestales de algunos países 
europeos : Alemania, F.anc:a. Bélgica e Inglaterra. principalmente. 

Colisiderados con detalle los caracieres botánicos, la terminología vulgar y cien- 
tífica y la distribución geográfica de este árbol, el autor pasa luego a estudiar sus 

en clima, terreno y altitud. expone el método para distinguirlo de sus 
especies afines -P. Peucc, P. cxceiso y P .  rnoniicoln-. describe las principales 

preconiza la formación de viveros, de una relación detallada de los 
enemigos naturales y de los parásitos más temibles que lo atacan, compara los 
turnos adoptados y los rendimientos obtenidos, se ocupa ampliamente de les csli- 
dades y de los usos industriales de su madera. y, sin olvidar la cuestión resinera. 
hace finalmente una breve apología de su valor selvícola y ornamental. Termina 
diciendo que en que Espsña sabrá eprovechar debidamente las buenas cua- 
lidades y las ventajas culturales que ofrece el Pinus Strobus. 

Le Pinus Strobus de Linné. cannu sous les nomn de White pine ou New En. 
gland pine en Améiique, et par celui de Pin du Lord Weymouth en France. est un 
arbre de taille é'evée et $une coipulcnce cansidérahle. Formes pyramidales et 
~ ~ e l t e s :  fiit droit et bien formé, veiticiller tris réguliers, formés par I'assemblagio 
de nombreuses branches pliiroi allongées et ordinaiiement peu vigoureuse~: feuilles 
non retombantes et réuniis en plumet A i'extremité dem jeunes iemeaur. sont les 
traits ceractéri~tiques Bu port de ce beau ~ ~ ~ i f e , ~ .  Les aiguilles réunies en nombre 
de =inq den* chaquc gaine, sont élégantes, de moyenne grandeur. et ont une colo- 
ration vert dair plus ou moins glauque. Cones pendantr, cilindro-coniquer, souvent 
arqués, de couleur roux fauve ou iaunatre. formés par des écailles mi-ligneuses. 
pourvues d'une apopliyse en  forme de spatule. Graines petites. 

Originaire de I'Amérique orientale, dii Noid-Canada et E. U., oii elle se trouve 
largement di~tribuée. formant de.. vústes f ae t s .  cette espece a eu un franc succés 
dan* les reboisements de plurieurs pay: $Europe o& elle a été introduite : Alle- . 
magne, France, Bélgique et Angleterre, en particulier. 

Apris avoir ~ o n ~ i d é r é  en détail les es pe te^^^ bataniques. la teiminologie uul- 
@ira scientifique et la distribution géographique de cet arbrc. I'auteur étudie 
ses evigences en climat. sol e t  altitude, expose la méthode paur le distingue, de ,, 
ses espicea voisines Y. ercelsn, P.  Peuce et P. monticolo-, il décrit les princi- 
pales vaciétés. conseille !a cr&ation de pépini&res, donne la rclation déteillée des 
*nnemis natuiels et des parasitea qui I'attaquent. comparcles révolutions adoptées 



et les rendementr obtenus. s'occupe lsrgement des qualités et des ernplois industriels 
de son bois et, sans négligei la question de  gemmage, fait une couite apologie de 
sa valeur forestiere et ornementale. 11 iermine en dissnt qu'il espere que dans 
I'avenii I'Espagne saura prafiter svantageusement des qualites culturales du Pinus 
Strobus. 

SUMMARY 

The P. Strobva o( Linnaeus. denominated white pine or New EngIolond pine by 
the North Americans and Lord Weymouth pine by the Freneh. is a tree that reaches 
a sreat height and is of remarkable bulk. Pyramidal and slender shapes; straight 
and well-forrned trunk; very regular verticils integrated by nurnerous bxanches 
which are rather elonqated hnd as s general rule not very robust ; the leaves drop 
somewhat. and are jained together brush-like at the end of their little branches. 
such are the special features.of the carriage of this beautiful conifer. The leaves 
are gouped in series of five within each capsule : they are elegant. of a regular size 
and are light green in cdour-more or les* ashy or bluish. Henging eones. cylindro- 
conical, frequently arched, of n light cinnoimon colour or yellowish, formed by 
semi-ligneous sales ,  witb apophysis in the shepe of a spatule. The seeds are small. 

This tree is a native of the eastern part of North America -Canada and the 
United State-, where it is  found to be generoudy distributed. forming immense 
forests. This species has gained a very promising sutcess in some European countries 
where treeplhntins is cerried on.'on a large scale : Cermany. France. Belgiurn and 
England, principslly. 

After having devoted some space to considering in deteil the botanical features, 
the common and sientific teiminology, and the geographical distribution of this 
tree. the authoc aftewards, goes on to study, the exigencies es regards climatc, 
soil and altitude. and cxptains the method by whieh it may he distinguished from 
its closely-related -P. Peuce, P. excelso 'and P. monticola-, he describes the prin- 
cipal varietiis, praises the formation of nurseries, gives e detailed accovnt of the 
natural enemies and of the most trrruble paiasites wbich attack it, compares the 
turns adopted and the yields obtained. he deals fully with the qualities and indus- 
trial IISPI of i t ~  wood or timber, and, without forgetting the iesinic question. he 
frnallg makes a brief defence of its silvicultural and ornamental value. He comes 
to a close by seyinq that he trusts that in Spain one will know how to make the 
best tise of the good qualities and the cultural advantases offerend by the P i n u  
Strobrrs. 




