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El gènere Thaumastocoris Kirkaldy, 1908 (Thaumastoco-
ridae), endèmic d’Austràlia, comprèn 14 espècies (Noack et 
al., 2011). Una d’aquestes, Thaumastocoris peregrinus Car-
pintero & Dellapé, 2006 (xinxa de l’eucaliptus), però, va ser 
descrita a partir d’exemplars coŀlectats el novembre de 2005 
a La Plata (Buenos Aires, Argentina), on, segons sembla, 
hauria estat introduïda de manera accidental a través de la 
importació d’eucaliptus (Eucalyptus spp.) de la regió austra-
liana. Tanmateix, aquesta espècie ja s’havia trobat el 2003 a 
la província sud-africana de Gauteng (Jacobs & Neser, 2005) 
i, posteriorment, l’abril de 2005 al municipi de Moreno (Bue-
nos Aires, Argentina) (Noack & Coviella, 2006), si bé fins la 
publicació de Carpintero & Dellapé (2006) no es va reconèi-
xer com a nova espècie sinó com a T. australicus Kirkaldy, 
1908.

A Austràlia (Sydney), la xinxa de l’eucaliptus va comen-
çar a ocasionar estralls el 2001 (Noack et al., 2011). D’ençà 
d’aleshores, s’ha estès àmpliament per gairebé tot l’hemis-
feri sud, gran part de l’Europa meridional i alguns països de 
l’Amèrica del Nord i de l’Orient Mitjà (EPPO, 2021).

Des que el 2012 se’n varen capturar els primers exemplars 
a la península Ibèrica (Lisboa, Portugal) (Garcia et al., 2013), 
T. peregrinus ja està ben establert a Portugal, especialment 
a la meitat sud (ICNF, 2017), i s’ha detectat a Extremadura 
(Vivas et al., 2015), la Comunitat de Madrid (Machado et al., 
2019) i Andalusia (Pérez-Gómez et al., 2020). Machado et al. 
(2019, 2020) apunten que el més probable és que s’introduís 
a Portugal a través de la importació de llenya d’eucaliptus de 
l’Amèrica del Sud, que és el principal proveïdor d’aquesta 
fusta a Europa (González-Gómez, 2019), i que posteriorment 
s’hagués expandit a Espanya de manera natural o bé com a 
conseqüència de l’activitat humana; no obstant, també plan-
tegen la possibilitat que arribés a territori espanyol directa-
ment des de l’Amèrica Llatina. Tant la informació genètica 
obtinguda per aquests mateixos autors com la troballa a Por-
tugal de dues larves del neuròpter neotropical Hemerobius 

bolivari Banks, 1910 depredant sobre nimfes d’aquesta xinxa 
(Garcia et al., 2013) reforcen la hipòtesi sobre l’origen sud-
americà de les poblacions ibèriques de T. peregrinus.

Actualment, T. peregrinus és una plaga emergent a nivell 
global que afecta una cinquantena (entre espècies i híbrids) 
de plantes llenyoses de la família Myrtaceae, concretament 
dels gèneres Eucalyptus L’Hér. (38 espècies i 8 híbrids) i 
Corymbia K.D. Hill & L.A.S. Johnson (4 espècies) (Saave-
dra et al., 2015b).

Segons el model de distribució potencial de Saavedra et 
al. (2015a), el litoral de Catalunya reuneix les condicions 
idònies per a l’establiment de T. peregrinus, si bé els esfor-
ços per trobar-l’hi de Machado et al. (2019) i dels mateixos 
autors d’aquesta nota, fins ara, havien estat infructuosos. Així 
doncs, en el present treball s’aporten les primeres citacions 
per a Catalunya de la xinxa de l’eucaliptus.  

El 14 d’octubre de 2020, al municipi de Vilanova del Va-
llès (Vallès Oriental, Barcelona) (31TDG40) es van captu-
rar una gran quantitat d’exemplars d’aquest heteròpter, tant 
adults com nimfes de tots els estadis (Fig. 1), sobre dos Eu-
calyptus, probablement E. globulus Labill., plantats en un 
jardí particular des de fa més de 30 anys. Els propietaris de 
la finca s’havien adonat de la presència de l’insecte feia cosa 
d’un mes, quan els arbres havien començat a perdre moltes 
fulles i l’elevada densitat d’individus (de l’ordre de cente-
nars) ja els ocasionava molèsties. Aquell mateix dia es va de-
tectar l’espècie en més peus d’E. globulus del municipi, cosa 
que sembla indicar que hi està força estesa. Gairebé un mes 
després, el 10 de novembre, es van observar diversos exem-
plars de T. peregrinus al port de Barcelona (31TDF27), sobre 
un eucaliptus (no identificat) plantat a la via pública (C. Pra-
dera, com. pers.).

Tant les nimfes com els adults de T. peregrinus s’alimen-
ten del mesofiŀle de les fulles madures de les seves plantes 
hostes, en concret del clorènquima (Santadino et al., 2017). 
El principal símptoma de la infestació és l’aparició de taques 
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cloròtiques/necròtiques en les fulles (Fig. 2), que primer ad-
quireixen tonalitats argentades, després bronzejades i final-
ment vermelloses o brunenques (Laudonia & Sasso, 2012), 
i que acaben caient de l’arbre prematurament (defoliació). 
Quan aquest està greument infestat, la caiguda massiva del 
fullatge pot donar lloc a la mort de branques (Nadel et al., 
2010) i, en alguns casos, fins i tot del mateix arbre (Jacobs & 
Neser, 2005). 

La xinxa de l’eucaliptus presenta un cicle vital curt, d’en-
tre un i dos mesos en funció de la temperatura (vegeu, per 
exemple, Barbosa et al., 2019), de manera que pot tenir di-
verses generacions a l’any (Jacobs & Neser, 2005). Al llarg 
de la seva vida, cada femella és capaç de pondre uns 60 ous 
o més i tot, depenent de la temperatura i de la planta hoste 
(vegeu, per exemple, Soliman et al., 2012). Les nimfes, que 
neixen al cap d’uns sis dies, assoleixen l’estat adult en poc 
més de dues setmanes, període durant el qual passen per cinc 
estadis (Noack & Rose, 2007). La curta durada de les fases 
preimaginals permet que en una mateixa fulla puguin trobar-
se alhora postes, nimfes i adults (Wilcken et al., 2010).

Amb aquestes troballes, doncs, es constata l’arribada a Ca-
talunya d’un nou heteròpter exòtic, que afecta un gran nom-
bre d’espècies d’Eucalyptus. En el conjunt de la Península, les 
plantacions d’eucaliptus, especialment d’E. globulus, són molt 
importants per a les indústries paperera i de la fusta (FAO, 
1981). A Espanya, Galícia és el principal productor de fusta 
d’eucaliptus, i és per això que l’establiment de T. peregrinus, 
que de moment no s’hi ha detectat (Machado et al., 2019), pot 
arribar a causar-hi estralls. Els eucaliptus, a més, són arbres 

d’alt valor ornamental, i aquells peus molt longeus o de grans 
dimensions també d’un valor patrimonial indubtable, de ma-
nera que no s’ha de deixar de banda l’impacte estètic i de salut 
que hi pugui tenir la infestació per aquesta xinxa. Malgrat ser 
un insecte alat, T. peregrinus no és bon volador (Cuello et al., 
2019); en canvi, sí que té una gran capacitat de dispersió, ja 
sigui a través dels desplaçaments de persones i mercaderies o, 
també, per mitjà del vent, d’ocells o de material vegetal infes-
tat (Nadel et al., 2010; Machado et al., 2020).

En l’actualitat, no es disposa de cap estratègia de control 
efectiva per lluitar contra aquest insecte, encara que s’ha de-
mostrat que alguns productes fitosanitaris poden reduir-ne 
significativament les poblacions (Machado et al., 2016). Ara 
bé, atès l’impacte ambiental d’aquests insecticides químics, 
el control biològic sembla l’única alternativa viable per fer 
front a aquesta plaga en plantacions comercials d’eucalip-
tus (Wilcken et al., 2019). En aquest sentit, a Austràlia s’han 
trobat dos himenòpters de la família Mymaridae que actuen 
com a parasitoides dels ous de T. peregrinus: Cleruchoides 
noackae Lin & Huber, 2007 i una espècie no identificada del 
gènere Stethynium Enock, 1909 (Lin et al., 2007).

Si bé no hi ha evidències clares sobre la incidència de T. 
peregrinus en la salut pública, s’han notificat casos d’irrita-
ció cutània per les seves picades en persones que havien estat 
a prop d’eucaliptus infestats, principalment en parcs urbans 
(Jacobs & Neser, 2005). Malgrat tot, no sembla tractar-se 
d’un insecte d’interès mèdic. Així doncs, cal estar atents a 
l’evolució d’aquesta espècie a Catalunya, en espera de veure 
quins efectes pot tenir-hi la seva arribada. 

Figura 1. Adult (a) i nimfes de 3r, 4t i 5è estadi de Thaumastocoris peregrinus al revers d’una fulla d’eucaliptus. Escala = 1 mm. Foto: Adrià 
Miralles-Núñez.
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D’acord amb Goula et al. (2020), la fauna catalana d’he-
teròpters està formada per 1.073 espècies, pertanyents a 416 
gèneres. Amb T. peregrinus, Cimex hemipterus (Fabricius, 
1803) (Cimicidae) (Pradera & Ruiz, 2020) i Stephanitis 
(S.) lauri Rietschel, 2014 (Tingidae) (Riba-Flinch & Goula, 
2021), el nombre de gèneres s’eleva a 417 i el d’espècies a 
1.076. De resultes de la troballa a Catalunya de T. peregri-
nus, la família Thaumastocoridae també s’hi cita per primera 
vegada.

Agraïments

Volem expressar la nostra més sincera gratitud a Yolan-
da Lorenzo, alcaldessa de Vilanova del Vallès, a Jordi Vall-
llovera, regidor del mateix consistori, i als propietaris de la 
finca particular per haver-nos atès tan amablement durant la 
visita al seu municipi. A Carlos Pradera per comunicar-nos la 
troballa de T. peregrinus al port de Barcelona. Finalment, i en 
especial, a Marta Goula i a Marcos Roca-Cusachs, de la Uni-
versitat de Barcelona, per la revisió crítica del manuscrit.
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