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Anoplophora chinensis Förster

Kiinanrunkojäärän elinkierto: Naaras munii noin seitsemänkymmentä munaa yksitellen puun tyviosaan kuoren alle. Munasta
kuoriutuva toukka syö syöntitunneleita rungon tai paksun juuren sisälle, jonne se koteloituu. Kotelosta kuoriutuva aikuinen runkojäärä kaivautuu ulos puusta jättäen jälkeensä ulostuloreiän ja kasan puunpurua.

Kiinanrunkojäärä on lehtipuita ja pensaita vahingoittava suurikokoinen
kovakuoriainen. Se on vaarallinen kasvintuhooja, jonka todetuista tai
epäillyistä havainnoista on viipymättä ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Kiinanrunkojäärä leviää maasta toiseen lehtipuiden
mukana. Erityisen riskialttiita ovat japaninvaahteran (Acer palmatum)
taimet, joita tuotetaan paljon Kiinassa. Suomesta kiinanrunkojääriä ei
ole löytynyt.

LEVINNEISYYS
Kiinanrunkojäärän luontaista levinneisyysaluetta
on Kiina, Japani ja muut Kaakkois-Aasian maat.
Euroopassa runkojääräesiintymiä on ainoastaan
Italiassa. Yksittäisiä havaintoja on tehty monissa
muissakin Euroopan maissa, kuten Alankomaissa,
Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä.
TUNTOMERKIT
Kiinanrunkojäärä on suurikokoinen kovakuoriainen. Sillä on pituutta 2,5–3,5 senttimetriä ja lisäksi pitkät musta-vaalearaidalliset tuntosarvet,
jotka ovat jopa kaksi kertaa kuoriaisen pituiset.
Peitinsiivet ovat kiiltävän mustat ja niissä on useita pieniä valkoisia läikkiä.
Munat ovat soikeita, suippenevia ja puoli senttimetriä pitkiä, väriltään kermanvalkoisia tai kellertävänruskeita.
Toukka on täysikasvuisena jopa viiden senttimetrin mittainen, jalaton ja väriltään kermanvalkea.
VIOITUS
Selvin merkki kiinanrunkojäärästä on aikuisen
kuoriaisen pyöreä ulostuloaukko rungon tyvellä
tai maan päällä näkyvissä juurissa. Ulostuloaukko
on halkaisijaltaan 0,5–1 senttimetriä.
Muita havaittavia merkkejä saattaa olla kasvinesteen tihkuminen munintareiästä, joka on T:n
muotoinen viilto rungon tyvellä tai puunpuru rungon läheisyydessä.
Toukat aiheuttavat merkittävää vahinkoa syömällä rungon alaosan ydintä ja johtosolukkoa. Suurikokoisen toukan syöntitunnelit ovat laajoja. Puu
heikkenee ja altistuu sairauksille ja tuulivahingoille.
ELINKIERTO JA LEVIÄMINEN
Kiinanrunkojäärän elinkierron pituus vaihtelee ilmaston mukaan. Aasiassa yhden sukupolven kehittyminen kestää vuoden tai kaksi, Euroopassa
kauemmin.

Naaras munii kuoren alle suuosillaan pureskelemansa
T:n muotoisen viillon kautta.

Naaras munii noin seitsemänkymmentä munaa
yksitellen rungon tyviosaan kuoren alle. Munasta kehittyvä toukka kasvaa täyteen kokoonsa rungon sisällä, jonne se koteloituu. Kotelosta kuoriutunut runkojäärä kaivautuu ulos rungosta.
Kiinanrunkojäärä leviää maasta toiseen kasvien
mukana. Munia, toukkia tai koteloita voi olla piilossa taimien, koristekasvien tai bonsai-puiden
kuoren alla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä japaninvaahteroiden taimiin, joita kasvatetaan paljon Kiinassa ja tuodaan muiden EU-maiden kautta
myös Suomeen.
LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA TORJUNTA
Ulkomailta tuotuja isäntäkasveja, erityisesti japaninvaahteroita, tulee tarkkailla kiinanrunkojäärien havaitsemiseksi. Jos kiinanrunkojääriä
havaitaan, kasvinsuojeluviranomaiset antavat kirjallisen päätöksen tuhoojan torjumiseksi.
ILMOITTAMISVELVOLLISUUS
Kaikista kiinanrunkojäärähavainnoista ja epäilyistä on viipymättä ilmoitettava Eviraan. Kuoriainen tulee ottaa talteen esimerkiksi lasipurkkiin
tunnistusta varten. Eviraan on ilmoitettava myös,
jos tuontikasvien rungoissa havaitaan kuoriaisen
ulostuloreikiä tai muita kiinanrunkojäärään viittaavia oireita.
Kasvintarkastaja tutkii havaintopaikan ja selvittää kiinanrunkojäärän esiintymisen ja torjuntatarpeen.
Lisätietoja: www.evira.fi
Evira/Kasvinterveysyksikkö ja
ELY-keskusten kasvintarkastajat
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Kiinanrunkojäärän isäntäkasveja ovat monet lehtipuut ja pensaat, esimerkiksi vaahterat, koivut,
pähkinäpensaat, pajut, jalavat, orapihlajat ja ruusut. Isäntäkasveihin kuuluu myös hedelmäpuita:
omenapuut, päärynät, kirsikat, luumut ja sitruspuut.
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