Us volem parlar de la processionària del pi, aquella eruga que forma fileres a
principis de la primavera i que pot ser molt perillosa per les nostres
mascotes.

La processionària es troba distribuïda per tot el territori espanyol. Durant
l'estiu la papallona pon els ous sobre els pins, i aproximadament al cap d'un
mes surten les larves que comencen a alimentar-se i construir els nius fins a
l'hivern. Quant la temperatura arriba als 10 °C (a principis de la primavera), es
produeix el fenomen de "reflex d'enterrament". Totes les erugues comencen a
sortir dels nius i baixen a través dels troncs dels pins en forma de
processó guiades per una femella que va teixint un fil conductor. El seu destí és
trobar un lloc ideal per enterrar-se i transformar-se en papallona. Entre els
mesos de juliol i agost les erugues es transformaran en papallones. Les
papallones copulen ràpidament, ja que a les 24 hores moriran, per tornar a
començar el cicle.
El moment més perillós per a les nostres mascotes és quan les erugues baixen
a enterrar-se sota terra. Els cans són atrets per aquella filera en moviment,
alguns intenten tocar-les o fins i tot mossegar-les o llepar-les. Les erugues
tenen uns pèls urticants que quan es claven sobre la pell de les nostres
mascotes produeixen una reacció al·lèrgica que pot arribar a causar-li la mort.
I quins són els símptomes?
Generalment notareu que el vostre ca està molt nerviós, intenta tragar però no
pot, es toca la boca amb les potes, o té moltes baves. Si s'ha menjat l'eruga,
pot ser que vomiti. Si el contacte ha sigut amb la llengua, es pot arribar a
necrosar una part de la llengua. Els ulls i les parpelles es poden inflar per la
reacció al·lèrgica. El més greu és si es troben afectades les vies respiratòries,
ja que podria causar-li una asfíxia i conseqüentment la mort.

I com hem d'actuar?
Doncs bé, el primer de tot serà banyar a la nostra mascota l'abans possible
amb aigua temperada, la calor farà que es destrueixi la toxina. El més
aconsellable és acudir al vostre veterinari que avaluarà el grau de lesió que té
l'animal i el tractament més aconsellable. En alguns casos els cans s'han de
quedar ingressats, ja que no poden alimentar-se per si sols i podrien
deshidratar-se i desnodrir-se. Teniu en compte que els moixos també poden
veure's afectats per la processionària, encara que no és tan freqüent, ja
que solen ser més prudents i no es refien tant com els cans.

Us recomanem no treure a passejar als vostres amics durant la primavera
pels pinars o llocs on hi hagi molts pins.

