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Anoplophora glabripennis Mochul’skii

Aasianrunkojäärän elinkierto: Naaras munii noin kolmekymmentä munaa yksitellen puun kuoren alle. Munasta kuoriutuva toukka kasvaa täyteen kokoonsa rungon sisällä, jonne se koteloituu. Kotelosta kuoriutunut aikuinen runkojäärä kaivautuu ulos rungosta.

Aasianrunkojäärä on lehtipuita vahingoittava suurikokoinen kovakuoriainen. Se on vaarallinen kasvintuhooja, jonka todetuista tai epäillyistä havainnoista on viipymättä ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviraan. Aasianrunkojäärä leviää maasta toiseen puisen pakkausmateriaalin mukana. Suomessa on löydetty eläviä aasianrunkojääriä kasvavista puista ja Kiinasta tuoduista kivitavaralähetyksistä.

Aasianrunkojäärän isäntäkasveja ovat monet lehtipuut. Pääisäntäkasveja ovat jalavat, vaahterat, poppelit ja salavat. Muita isäntäkasveja ovat muun muassa
koivut, lepät, saarnet ja balkaninhevoskastanja; hedelmäpuista omenapuut, kirsikat, luumut ja päärynät.
LEVINNEISYYS
Aasianrunkojäärä on kotoperäinen laji Kiinassa, josta
se on levinnyt Etelä- ja Pohjois-Koreaan, USA:han, Kanadaan, Hollantiin, Isoon-Britanniaan, Italiaan, Itävaltaan, Ranskaan, Saksaan, Suomeen ja Sveitsiin.

Kuva: Salla Hannunen

ISÄNTÄKASVIT

Halkaistun puun rungon sisällä näkyy aasianrunkojäärän
toukkia sekä toukkien puuainekseen syömiä tunneleita.

TUNTOMERKIT
Aasianrunkojäärä on suurikokoinen kovakuoriainen.
Sillä on pituutta 2,5–3,5 senttimetriä ja lisäksi pitkät
musta-vaalearaidalliset tuntosarvet, jotka ovat jopa
2,5 kertaa kuoriaisen pituiset. Peitinsiivet ovat kiiltävän mustat ja niissä on valkoisia epäsäännöllisiä läikkiä.
Munat ovat pitkänomaisia, noin 5–7 millimetriä pitkiä,
väriltään luonnonvalkoisia tai kellertävänruskeita.
Toukka on täysikasvuisena jopa viiden senttimetrin
mittainen, jalaton ja väriltään kermanvalkea.
VIOITUS
Merkit aasianrunkojäärästä näkyvät puun rungolla tavallisesti yli 1,5 metrin korkeudella tai paksuimmissa
oksissa. Rungolla saattaa näkyä suppilonmuotoisesta
munintareiästä tihkunutta kasvinestettä tai aikuisen
kuoriaisen pyöreä ulostuloaukko, jonka halkaisija on
noin senttimetri.
Isokokoinen toukka syö kuoren alle ja puuainekseen
suuria käytäviä. Toukan syöntikäytävistä ja aikuisen
kuoriaisen ulostuloaukoista varisee puunpurua oksille
tai rungon tyvelle. Aasianrunkojäärän vahingoittamat
puut altistuvat muille tuholaisille ja infektioille.
ELINKIERTO JA LEVIÄMINEN
Aasianrunkojäärän elinkierron pituus vaihtelee ilmaston mukaan. Aasiassa yhden sukupolven kehitys munasta aikuiseksi kestää vuoden tai kaksi.

TARKKAILU JA TORJUNTA
Erityisesti Kiinasta ja Pohjois-Amerikasta tuotavaa lehtipuista pakkausmateriaalia tulee tarkkailla aasianrunkojäärien varalta. Kivitavaran, kuten laattojen ja pihakivien, puinen pakkausmateriaali on osoittautunut
riskialttiiksi, sillä siitä on löydetty aasianrunkojääriä
monessa EU-maassa. Aasianrunkojääriä on voinut levitä pakkausmateriaalista ympäristöön.
Aikuiset aasianrunkojäärät on otettava määritystä varten lasipurkkiin, josta ne eivät pääse kaivautumaan
pois. Alueilla, joilla aasianrunkojääriä jo tiedetään
esiintyvän, on tarkkailtava myös jäärien aiheuttamia
reikiä lehtipuiden rungoista. Pyöreät reiät, toukkakäytävät ja puunpuru ovat merkkejä jääristä.
ILMOITTAMISVELVOLLISUUS
Kaikista aasianrunkojäärähavainnoista ja epäilyistä
on viipymättä ilmoitettava Eviraan. Eviraan on ilmoitettava myös puisesta pakkausmateriaalista, jossa on
havaittu toukkakäytäviä, kuoriaisen ulostuloreikiä tai
muuta aasianrunkojäärään viittaavaa.
Kasvintarkastaja tutkii havaintopaikan ja selvittää aasianrunkojäärän esiintymisen ja torjuntatarpeen. Kasvinsuojeluviranomaiset antavat kirjallisen päätöksen
aasianrunkojäärän torjumiseksi.

Lisätietoja:
www.evira.fi/aasianrunkojaara
Evira/Kasvinterveysyksikkö
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Naaras munii noin kolmekymmentä munaa yksitellen
puun kuoren alle. Munasta kuoriutuva toukka kasvaa
täyteen kokoonsa rungon sisällä, jonne se koteloituu.
Kotelosta kuoriutunut runkojäärä kaivautuu ulos rungosta.

Aasianrunkojäärä leviää lehtipuisen pakkausmateriaalin mukana.
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