
Alien alert!
Anoplophora chinensis (Forster, 1771)

Citrus Longhorned Beetle

Impacts:
Infests a variety of fruit, nut, ornamental,
crop and forest trees. Larvae bore through
and damage the wood, attacking not only

weakened, dying or dead trees but also
healthy trees. A high density can cause
secondary infestations leading to the

death or fall of the tree. Adults feed on
small twigs, branches and leaf petioles

causing them to die. It can cause severe
economic and ecological impacts to

horticulture, agriculture, forestry and
woodland trees.

Where it can be found:
Forest, urban and fruit producing areas. 

What does A. chinensis look like?
1) Body glossy black to blue-black. 

2) Antennae 11-segmented with black
joints and a blue-grey base.

3) Elytra (1st pair of wings) finely
punctuated (with tiny dots or points) with

a series of irregular white hair spots. 
4) Thorax (pronotum) with a pointed

process on both sides.
5) Length 25–35 mm, width 7–12 mm.
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Need more info?

Have you seen it?

CyDAS



Anoplophora chinensis (Forster, 1771)
Μακρύκερο σκαθάρι των εσπεριδοειδών

Επιπτώσεις:
Προσβάλλει ποικιλία οπωροφόρων,

καλλωπιστικών, καλλιεργούμενων και
δασικών δέντρων. Οι προνύμφες

διαπερνούν και καταστρέφουν το ξύλο,
προσβάλλοντας όχι μόνο τα

εξασθενημένα, ετοιμοθάνατα ή νεκρά
αλλά και τα υγιή δέντρα. Υψηλή

πυκνότητα διευκολύνει δευτερογενείς
προσβολές που μπορεί να οδηγήσουν

ακόμη και στο θάνατο ή την πτώση του
δέντρου. Τα ενήλικα άτομα τρέφονται με

μικρά κλαδιά και μίσχους φύλλων
προκαλώντας τους νέκρωση. Αποτελεί

σοβαρή οικονομική και οικολογική
απειλή για τη γεωργία και τη δασοκομία.

Που μπορεί να βρεθεί:
Δασικές, αστικές και οπωροπαραγωγικές

περιοχές.

Πως  μοιάζει το A. chinensis;
1) Σώμα γυαλιστερό μπλε-μαύρο. 

2) Κεραίες με 11 τμήματα με μαύρες
αρθρώσεις και μπλε-γκρι βάση.

3) Έλυτρα (1ο ζεύγος φτερών) διάστικτα 
 και με μια σειρά ακανόνιστων λευκών

τριχοειδών κηλίδων. 
4) Θώρακας (προνώτο) με μυτερά αγκάθια

και στις δύο πλευρές.
5) Μήκος 25–35 mm, πλάτος 7–12 mm.
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Συναγερμός!
Ξενικό!

Για πληροφορίες:

Το έχετε δει;

CyDAS


