
 

Les bosses acostumen a situar-
se en les parts de l’arbre que 
reben més insolació. 

Pot haver més d’una bossa en 

un mateix arbre. 

Durant el dia les erugues 

romanen a la bossa i per la nit 

surten a alimentar-se. 

 

  
Què és? 

La processionària és un insecte que pertany a 

l’ordre dels lepidòpters, al igual que les 

papallones. 

Els ous de l’insecte són disposats, generalment, 

en un parell d’acícules de pi on han de passar fins 

a 5 setmanes per a que eclosionin i surtin les 

erugues. 

Les erugues s’alimentaran de les acícules de pi i 

formaran una bossa característica blanca, 

d’aspecte filamentós, on es protegeixen de 

depredadors i es resguarden de les baixes 

temperatures. És en aquesta etapa on les 

erugues desenvolupen unes estructures 

urticants que provoquen afectacions, de 

consideració important, a humans i animals per 

contacte directe o indirecte. 

Quan es completa aquesta fase, es disposen en 

fil·lera i baixen en processió amb l’objectiu de 

buscar un lloc on enterrar-se per iniciar l’etapa de 

crisàlide o pupa. Poden romandre enterrades en 

el sòl fins a 6 anys 

 

  

 

 

A quins arbres afecta? 

Afecta a un gran nombre d’espècies de pi: pi 

pinyoner (Pinus pinea), pi blanc (Pinus 

halepensis), pinastre (Pinus pinaster), pi roig 

Les futures arnes poden romandre enterrades al 

sòl fins a 6 anys. Un cop s’acaba, apareixen 

individus adults, mascles i femelles, amb 

l’objectiu de tancar el cicle disposant una altra 

posta en altres acícules de pi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les erugues viuen en colònies 

formades per centenars d’individus.

  

 

 

 

LA 
PROCESSIONÀRIA 
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Com s’ha esmentat 

anteriorment, les erugues 

desenvolupen unes 

estructures urticants com a 

mecanisme de defensa. 

Aquestes estructures 

contenen una proteïna que 

provoca irritacions cutànies i 

pot desencadenar en una 

reacció al·lèrgica. 

Si saps que aniràs a una zona 

on està present l’insecte, com 

es el cas de la vall d’Alinyà, és 

recomanable portar 

antihestamínics i corticoides 

tòpics. 

Les manifestacions per haver 

estat exposats a la 

processionària es fan visibles 

a partir d’una hora en forma 

d’urticària o dermatitis.   

A continuació et proposem una sèrie 

de consells per tal que redueixis la 

probabilitat d’entrar en contacte 

amb l’insecte. 

Com podem minimitzar el 

contacte amb la 

processionària? 

1. No et situïs sota un arbre 

que tingui alguna colònia de 

processionària. 

2. Si ha començat l’època de 

les processions, fes un cop 

d’ull per evitar situar-te 

prop d’aquesta. 

3. Vigila el teu gos. Són més 

sensibles que els humans. 

La millor prevenció és 

evitar el contacte amb 

l’insecte 

No obstant, si malhauradament no 

ho has pogut evitar, et recomanen 

les següents indicacions: 

1. Treu-te les peces de roba 

que hagin estat en contacte 

amb la processionària. 

2. Dirigeix-te cap a un centre 

mèdic en cas d’al·lèrgia i no 

disposar de medicaments 


