L’eruga peluda Lymantria dispar Linnaeus (Lep.: Lymantriidae).
Estudi dels Depredadors i Parasitoids de les Postes d’Ous a Menorca
Estudi realitzat per:
- Dr. Josep Maria Riba i Flinch: biòleg, fitopatòleg (col·laborador del Departament de Biologia
Animal, Universitat de Barcelona)
- Dr. Juli Pujade i Villar: Professor Titular del Departament Biologia Animal, Universitat de
Barcelona

1.- Introducció
1.1.- Danys que Ocasiona l’Insecte Plaga

Lymantria dispar L., anomenada eruga peluda de l’alzina, ataca Quercus suber i Q. ilex

principalment, tot i que no menysprea altres fagàcies, frondoses, pins, arbusts, etc. Els danys es
produeixen per l’alimentació de les erugues. Al començament les fulles apareixen com foradades (les
primeres erugues ataquen l’epidermis foliar i perforen el limbe), però en créixer l’eruga el marge és
també atacat, acabant per consumir directament tota la fulla en els darrers estadis larvaris. Quan
la brotació no s’ha produït en nàixer l’eruga, aquesta s’alimentarà dels borrons sense destruir-los,
però quan aquests broten ataquen les fulles tendres. Si la població és molt intensa, llavors
constitueix una plaga, i les erugues també s’alimentaran de les fulles velles, produint-se una
defoliació total de l’arbre (www-Junta de Andalucía, www-Rodríguez).
Normalment, encara que la defoliació sigui severa, la vegetació afectada no es troba en perill
de mort, i rebroten quan la plaga ha passat; desprès d’un més l’arbre torna a tenir l’aparença normal.
Altres vegades, coincidint amb períodes de fortes sequeres, aquesta vegetació afectada pot morir
desprès de diversos atacs successius en anys consecutius.
Les defoliacions provocades per aquest insecte plaga, com passa per altres insectes
defoliadors i com demostra l’abundant bibliografia que existeix (destacant entre d’altres Fraval
1989, De Liñán 1998, Dajoz 2001), donen lloc a l’aparició d’importants danys, com:
- fisiològics, ecològics i forestals per a la vegetació, doncs poden arribar a provocar el debilitament
dels exemplars i fins i tot la seva mort a finals d’estiu, quan es coincideix amb fortes sequeres
- estètics i paisatgístics per la defoliació total que poden produir en la vegetació afectada, donant
l’aspecte d’haver estat afectada per un incendi
- sanitaris i d’alarma social per la ciutadania i turisme que comporta la presència massiva de les
erugues en moviment per la vegetació i zones veïnes, així com la insectofòbia que porten associats
La bibliografia considera que els atacs tenen caràcter cíclic, amb períodes entre 5-15 anys
de separació cadascun d’ells (www-Rodríguez). Els episodis d'expansió d'aquesta espècie es va
regulant a través dels depredadors naturals, parasitoids associats i factors ambientals (climàtics i
alimentaris), el que formen els reguladors latents, cíclics i permanents (Farval 1989). Fa uns 25 anys
aquesta plaga va afectar seriosament els alzinars menorquins i el mateix funcionament del bosc la va
dominar finalment (www-GOB).
Davant d’una situació epidèmica de plaga, com era la situació que hi havia en la illa de
Menorca en determinats punts al juny del 2007, tot plegat feia necessari la seva actuació, però amb
la utilització de productes amb un comportament mediambiental acceptable:
_______________________________
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-

han de ser molt actius contra els organismes per al control dels quals s'utilitzen
han de ser el menys actius possibles contra organismes beneficiosos i no objecte del tractament
no han de bioacumular-se en la cadena tròfica
han de degradar-se ràpidament sobre la vegetació, en el sòl i en l'aigua

A finals de primavera del 2007, degut a la situació de l’atac greu en que es troben
determinats punts de l’illa de Menorca i l’estat de desenvolupament de l’insecte, així com per les
característiques físiques i químiques dels productes insecticides a que es pot optar, la millor opció
va ser la utilització dels inhibidors de la síntesi de quitina, i de tots ells, els que contenien
Diflubenzuron com a matèria activa. Aquest tractament és compartit actualment per molts Serveis
de Protecció dels Boscos i/o de Sanitat Forestal equivalents a les diferents comunitats
autonòmiques de l’Estat Espanyol, i que també queda avalat en la bibliografia abundant que existeix.

1.2.- Objectius de l’Estudi Proposat
Estudis previs posen en evidència que la plaga es controla al llarg dels anys de forma
automàtica mercès al depredadors i parasitoids; és una plaga cíclica on el període de tranquil·litat
oscil·la entre 5-15 anys (www-Rodríguez). Malgrat això, l’atac de Lymantria provoca tant una
desertització del paisatge, com fòbies i angoixa quan la plaga es troba en estat larvari i assoleix
densitats prou significatives. Per tant, és lògic que els afectats vulguin que el problema sigui
solucionat amb rapidesa. L’única forma de combatre de forma immediata aquest tipus de
problemàtica és usar productes químics o químico-biològics. Un estudi de control amb fauna útil és
molt més lent, però més net.
El primer problema que es presenta en un estudi d’aquest estil és saber la fauna útil
(depredadors i parasitoids) que actua sobre les postes d’ous de Lymantria a Menorca. Una disminució
dels ous que eclosionen en erugues produirà una disminució de les mateixes, i per tant una disminució
dels efectes i danys defoliadors i fòbics que té plaga.

2.- Metodologia
La biologia de l’eruga peluda comporta una primera fase d’ous que comprèn 10 mesos, una
segona de fase larvària amb una durada de 2 mesos (que contempla 5 estadis larvaris pels mascles i
6 per les femelles -), una tercera fase de quiescència (la pupal o crisàlide) amb una durada de 2
mesos, i una darrera fase lliure adulta (la papallona) univoltina que dura 2 mesos (Pujade-Villar
1984c, Romanyik i Cadahía 2003). Algunes d’aquestes fases es solapen en el temps (veure taula
adjunta extreta de www-Rodríguez).
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Les zones implicades en aquest estudi són 4:
-

zona amb atac de Lymantria de nivell-1 i no afectada pel tractament amb Diflubenzuron
zona de nivell-2 no tractada químicament
zona de nivell-3 no tractada químicament (zona control)
zona de nivell-3 i afectada pel tractament aeri amb Diflubenzuron del juny-2007

Es projecta una recol·lecció de 10 postes mensuals escollides a l’atzar per a cadascuna de les
4 zones, i durant els 10 mesos de presència de postes abans de l’eclosió dels ous i emergència de les
erugues; això comporta 40 mostres al més i un total de 400 mostres en tot el període de mostreig.
Aquest és el procediment més adequat per a obtenir dades referents a la fenologia dels parasitoids
i depredadors d’ous de Lymantria i de la seva abundància relativa, el que permetrà observar les
diferències poblacionals entre les diferents zones forestals, així com l’impacte de l’ús dels
Diflubenzuron en la població de la zona tractada.
Es recolliran les postes d’ous presents al llarg del tronc de les alzines, des de 20 cm fins a
170 cm del terra, i sempre lliures de vegetació veïna, com per exemple plantes enfiladisses i
arbustives, que amaguin la posta. S’agafarà 1 única posta per arbre, i mai postes que siguin contigües
a postes veïnes. A l’ajuda d’una espàtula tova de laboratori i un pinzell adequat, s’alliberarà la posta
de l’escorça del tronc d’alzina i s’introduirà tota ella dins d’un contenidor individualitzat i
correctament etiquetat.
Tots els parasitoids que es vagin obtenint al llarg de l’estudi seran separats, aïllats,
conservats i etiquetats convenientment per a ser enviats al Dr Juli Pujade i Villar, del Departament
de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, per al seu estudi i determinació. Els enviaments es
faran de manera periòdica al llarg del temps, a mesura que els himenòpters adults vagin apareixent
dins dels tubs.
L’inici d’aquestes experiències es va fer el passat juliol-2007, en les primeres etapes
de la fase d’ous, i acabaria al maig-juny del 2008, amb l’aparició de les erugues.

_______________________________
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3.- Annex Fotogràfic

mascle de Lymantria dispar i detall de les antenes on hi ha els receptors sexuals (www.entomart.be)

adult femella de Lymantria dispar i detall amb l’inici de la posta (fotos: www.jpmoth.org)

femella amb una posta d’ous normal (www.gazdabolt.hu)
dreta: detall d’una posta exagerada (www.jpmoth.org)

_______________________________
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esquerra - detall d’una posta alliberada del tronc; la quantitat d’ous/posta pot superar fàcilment els 1.000 ous,
dels quals podran emergir a la primavera fins a 1.000 erugues (www.sumfak.hr)
dreta - erugues de 1r, 2n i 3r estadi larvari damunt una fulla d’Acer negundo (foto: JM.Riba-Flinch)

esquerra - detall d’una eruga de 3r estadi larvari (foto: JM.Riba-Flinch)
dreta- detall d’una eruga de l’últim estadi larvari (foto: JM.Riba-Flinch)

al final del desenvolupament, les erugues de l’últim estadi larvari, que corresponen a les 6nes per les femelles,
poden superar els 70 mm de mida; al nàixer són tant sols de 3 mm (www.jpmoth.org)

_______________________________
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malgrat la mida màxima que poden assolir de 70 mm, els colors blaugrana força cridaners, els llargs pèls que
tenen per tot el cos i la gran càpsula cefàlica amb 2 grans ulls negres, aquestes erugues no provoquen cap
problema d’al·lèrgia com passa amb les erugues de la processionària del pi;
ara bé, cal tenir en compte els importants danys socials que causen als ciutadans per les insectofòbies que
tenen associats (foto-esquerra: www.jpmoth.org; foto dreta: JM.Riba-Flinch)

vista general del vessant d’una muntanya, on el bosc d’alzina va patir una defoliació total
del fullam de la capçada; l’aspecte que deixen és com si hagués passat un incendi
(fotos cedides pel Servei de Sanitat Forestal del Govern Balear; situació a Menorca, juny del 2007)

en determinats punts de Menorca, al juny del 2007,
es van produir atacs molt importants, amb gran
quantitat d’erugues pel sòl del bosc en busca
d’alimentació (fotos cedides pel Servei de Sanitat
Forestal del Govern Balear; situació a Menorca,
juny del 2007)

_______________________________
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quan la densitat de plaga és molt significativa, com la que hi ha hagut a Menorca a la primavera del 2007, és
fàcil observar aglomeracions de crisàlides i de postes com les que mostren les fotos;
al final del cicle larvari, es produeix la crisalidació, a la qual seguirà la metamorfosi final per donar lloc als
adults, mascles i femelles; després del vol de dispersió i còpula;
en aquesta alzina de la foto dreta es van comptabilitzar al llarg de tot el tronc més de 100 postes, que a 500
ous/posta de mitjana, podrien emergir a la primavera del 2008 fins a 50.000 erugues
(fotos JM.Riba-Flinch; Menorca, juliol del 2007)

en situacions de plaga, quan les femelles fan la
dispersió i posta, poden trobar-se situacions ben
insòlites, com la que mostra la foto;
en aquest cas, es van escollir compartiments
interiors d’un vehicle
(foto JM.Riba-Flinch; Menorca, juliol del 2007)

_______________________________
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