
Durant la teua visita al Clot...
circula pels camins senyalitzats, tal com 
indica la norma, en ells es fa una gestió i un 
control més exhaustiu de la processionària i 
trobaràs menys pins afectats.

Tingues en compte que l'època en la qual pots 
trobar erugues de processionària és a la fi de 
l'hivern i principis de la primavera.

Intenta no acostar-te als pins amb 
processionària en dies de vent, els pèls 
urticants se solten fàcilment i estaran en 
l'ambient.

Si detectes pins amb borses o erugues en 
les senderes i instal·lacions del Paratge 
Natural Municipal avisa al nostre personal.

En cas de contacte amb els pèls 
urticants, llava la zona amb abundant aigua i 
aplica fred local. Si la reacció al·lèrgica 
persisteix o és molt intensa, acudeix al teu 
metge habitual.

Cal tindre especial cura amb els xiquets, 
xiquetes i les persones al·lèrgiques o amb 
problemes respiratoris, ja que són grups de 
risc.
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és un insecte propi de pinades 
mediterrànies. En certs entorns 
i condicions pot provocar grans 
danys en aquestes masses 
forestals.

Les erugues de processionària 
s'alimenten de les fulles del pi 
(acícules) i poden arribar a 
causar greus defoliacions en 
pinades així com en arbres 
aïllats.

Encara que els pins, en molts 
dels casos, perden la totalitat 
de les acícules i aparentment 
s'observen secs, mai arriben a 
morir per aquesta causa i solen 
rebrotar a la primavera encara 
que amb menys vigor.

És normal veure pins 
afectats per la processionària 
en senderes, camins i fins i tot 
també en parcs de nuclis 
urbans. En aquestes zones, és 
convenient controlar la seua 
població.

La seua presència és necessària 
per al manteniment de la 
biodiversitat dels nostres 
ecosistemes, ja que forma part 
de la dieta d'altres animals.

La processionària del pi és un insecte en 
el cicle vital del qual l'adult és una arna 
i les larves són erugues que passen 
per cinc estadis de desenvolupament.

A l'estiu (juliol-agost), les arnes 
emergeixen del sòl per a aparellar-se 
i pondre els ous. Tenen una vida curta 
entre un i dos dies. Les postes d'ous les 
depositen en les acícules dels pins i als 
30 o 40 dies naixen les erugues.

Amb l'arribada del fred (desembre-
gener), les erugues formen les 
conegudes bosses de seda.
 S'alimenten a la nit i només abandonen 
el pi si esgoten íntegrament les acícules.

A la fi d'hivern o principis de primavera, 
les erugues descendeixen dels arbres en 
fila per a buscar un lloc idoni on 
enterrar-se. La “processó“ la guia 
una femella que llança un fil de seda que 
segueixen la resta d'erugues.

Una vegada enterrades, realitzen la 
metamorfosi, passen a la fase adulta i 
a l'estiu tornen a emergir les arnes per a 
aparellar-se de nou i així completar el 
seu cicle vital.

CICLE DE 
VIDA

Rates penades
Cacen les arnes en vol.

Aus insectívores

Totestius o capellanets, i ferrerets
Atrapen les erugues i fins i tot obrin les borses 
per a menjar-se-les.
Puputs o apaputs
Localitzen les crisàlides enterrades en el sòl 
i les extrauen amb el seu bec llarg i corb.

Invertebrats
parasitoides

Mosques
Depositen els ous sobre les erugues i 
quan ixen les larves de les mosques les 
depreden.
Vespes
Introdueixen els ous dins de les erugues de 
processionària i quan es desclouen, 
les larves de vespa s'alimenten d'elles.

Plantació d'espècies autòctones
Evita plantar pins en el teu jardí i substitueix-los 
per altres espècies d'arbrat com la savina o la 
carrasca.

Col·locació de barreres físiques
Pots col·locar barreres en els troncs, com cons
de plàstic per a evitar el descens de
les erugues.

Instal·lació de caixes niu
Així afavorim la presència dels seus 
depredadors naturals com els totestius o 
capellanets.

La processionària 
del pi 
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     Nius d'hivern   

Naixement de
 les erugues

Formació dels nius
amb els primers 
freds

*Període variable segons zones 
climàtiques (+/- 1 mes)
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