LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI A L’ILLA DE
FORMENTERA
Aquest any 2016, s’han tornat a instal·lar feromones pel seguiment de la plaga, com
a resultat de la reunió mantinguda el dia 27 de juny de 2016, entre el Consell Insular
de Formentera (CIF, a partir d’ara), representat pel President del Consell Jaume Ferrer
i per la consellera de Medi Ambient Daisee Aguilera; i la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat, representada per la directora general Caterina Amengual i el
cap del Servei de Sanitat Forestal, i acordaren per aquest 2016, la col·locació de
feromones, un tractament terrestre, eliminació de bosses, a més d’un tractament aeri
per 2017, a la illa de Formentera, entre altres actuacions.
Els informes tècnics i publicacions del servei de sanitat forestal venien alertant de que
la processionària es convertiria en plaga si no s’actuava de forma aèria. No es va
permetre actuar al 2014 per decisió política.
Desgraciadament la processionària s’ha convertit en una autèntica plaga a
Formentera en molts pocs anys. Formentera te 2.422 ha de pinar.
El seguiment intensiu efectuat ha permès constatar un increment de papallones i de
bosses.

Mapa número 1: Mapa de localització de les captures totals acumulades a Formentera 2014.
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Gráfica número 1: Evolución de las capturas durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Gràfica número 2: Evolució de l’eliminació de bosses de processionària a Formentera 2010-2011 a 2013-2014

Al 2014 el número de captures fou de 3.195. Al 2.015 no es van poder posar trampes
de feromona, degut a la denegació per part del Ministeri de l’autorització excepcional
per col·locar-les.
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Al 2016, i només a la primera revisió, (en falten 3 més) ens apropem a aquesta xifra
amb 2.932. A mitjans d'octubre tindrem les dades definitives per poder comparar.
El nombre de bosses en 2014-2015 era de: 2.150
El nombre de bosses en 2015-2016 ha estat de: 11.514
L’extensió de la superfície afectada s’ha incrementat en un 68% en 2015 respecte l’any
anterior. En 2016 no disposem encara d’aquesta xifra.
Per tot l’exposat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca declararà en uns
dies la plaga de processionària a Formentera.
A Eivissa, amb 25.088 ha de pinar, s’ha aconseguit mantenir molts baixos els nivells
de processionària gràcies al tractament de 2014, pel que no és necessari declarar-lo
plaga.
Per a més informació veure la plana web http://sanitatforestal.caib.es
Servei de sanitat forestal
Setembre de 2016
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