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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 
για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ 

 
Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus 
Sahlberg (Coleoptera, Scolytidae) 
 
Ζ κεζνδνινγία επηζθόπεζεο ζπληάρζεθε από ηα επίζεκα εξγαζηήξηα: ΕΘΙΑΓΕ, 

Ινζηιηούηο Δαζικών Επεςνών, Επγαζηήπιο Δαζικήρ Ενηομολογίαρ και Ινζηιηούηο 

Μεζογειακών Δαζικών Οικοζςζηημάηων, Επγαζηήπιο Δαζικήρ Ενηομολογίαρ 

 
1. Επιςτημονική ονομαςία: Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips 

cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera, Scolytidae). Σα είδε αλαθέξνληαη 

ζπλήζσο ζαλ θνιύηεο ησλ θσλνθόξσλ (πεύθν, έιαην, εξπζξειάηε, ιάξηθαο, 

ςεπδνηζνύγθα). 

Δηδηθώηεξα, ηα νλόκαηα ησλ εηδώλ ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο είλαη: 

  

 Dendroctonus micans 

Σςνώνςμα: Bostrichus micans Kugelann  

Hylesinus lingiperda Gyllenhal  

Hylesinus micans Ratzeburg  

Ταξινομική θέζη: Insecta: Coleoptera: Scolytidae  

Κοινά ονόμαηα:  Great spruce bark beetle (English)  

Hylésine géant (French)  

Riesenbastkäfer (German)  

Kjempebarkbille (Danish, Norwegian)  

Jättebastborre (Swedish)  

Bayer computer code:  DENCMI  

Φςηοςγειονομικόρ σαπακηηπιζμόρ: EU Annex designation II/B  

 

 Ips amitinus (Eichhoff)  

Σςνώνςμα: Tomicus amitinus Eichhoff  

Ips duplicatus Hlawa  

Ips amitinus var. montanus Fuchs  

Ταξινομική θέζη: Insecta: Coleoptera: Scolytidae  

Κοινά ονόμαηα: Οθηάδνλην κηθξό ζθαζάξη ηεο εξπζξειάηεο (Διιεληθά) 

Small spruce bark beetle, eight-toothed spruce bark beetle (English)  

Petit bostryche du pin (French)  

Kleiner 8-zähniger Fichtenborkenkäfer (German)  

Bayer computer code: IPSXAM  

EPPO A2 list: No. 112 (παιαηόηεξνο πξνζδηνξηζκόο, ζβήζηηθε ην 1996)  

Φςηοςγειονομικόρ σαπακηηπιζμόρ: EU Annex designation II/B  

 

 Ips cembrae Heer 

Σςνώνςμα: Πνιινί ζπγγξαθείο ζεσξνύλ όηη ηα I. subelongatus, I. fallax και I. 

shinanonensis είλαη ζπλώλπκα ηνπ I. cembrae. Άιια ζπλώλπκα είλαη ηα Bostrichus 

cembrae Heer, Ips cembrae var. engadinensis Fuchs. 

Ταξινομική θέζη: Insecta: Coleoptera: Scolytidae  
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Κοινά ονόμαηα:  κεγάιν θινηνθάγν ζθαζάξη ηνπ ιάξηθα (Διιεληθά) 

large larch bark beetle (English),  

grosser Lärchenborkenkäfer (German),  

Lerkebarkbille (Norwegian) 

EPPO code: IPSXCE 

Φςηοςγειονομικόρ σαπακηηπιζμόρ: EU Annex designation II /B 

 

 Ips duplicatus (Sahlberg)  

Σςνώνςμα: Bostrichus duplicatus Sahlberg  

Tomicus rectangulus Ferrari  

Tomicus judeichi Kirsch  

Tomicus infucatus Eichhoff  

Ταξινομική θέζη: Insecta: Coleoptera: Scolytidae  

Κοινά ονόμαηα: Βνξεηλό θινηνθάγν ζθαζάξη (Διιεληθά) 

Northern bark beetle (English)  

Nordischer Fichtenborkenkäfer (German)  

Dobbelt-tannet barkbille (Norwegian)  

Bayer computer code: IPSXDU  

Φςηοςγειονομικόρ σαπακηηπιζμόρ: EU Annex designation II/B  

 

 

2. Υποείδη-μοπθέρ: 

Όια ηα είδε δπλαηόλ λα παξνπζηάδνπλ πνηθηινκνξθία ζην ρξώκα. ¨Αιινπ είδνπο 

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία δελ είλαη αληηιεπηή από ηνλ παξαηεξεηή ελώ ππάξρεη 

κεγάιε πνηθηινκνξθία ζε βηνρεκηθό (πδξνγνλάλζξαθεο επηθαλείαο) θαη κνξηαθό 

(αιιεινπρία βάζεσλ DNA ή/θαη RNA) επίπεδν. 

 

3. Σσεηική θςηοϋγειονομική νομοθεζία: Π.Γ. 365/2002 (Α΄ 307) Διιάδα, 

Πξνζηαηεπόκελε Εώλε (ΠΕ), ΠΓ 365/2002 (ΦΔΚ 307α/10.12.2002). 

 

4. Ξενιζηέρ 

Σα είδε έρνπλ δηαθνξεηηθνύο μεληζηέο θαη εδώ αλαθέξνληαη όιεο νη παξαηεξήζεηο, πνπ 

έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα. πγθεθξηκέλα θαηά είδνο νη μεληζηέο είλαη: 

 
Dendroctonus micans Kugelan, (Coleoptera, Scolytidae) 
Ο θπξηόηεξνο μεληζηήο ηνπ είδνπο είλαη ην Picea abies πνπ πξνηηκάηαη από ηα άιια είδε 

Picea όπσο P. stichensis θαη P. orientalis αθόκα θαη ζε κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

αλαδαζώζεηο. Άιινη μεληζηέο είλαη ηα γέλε θσλνθόξσλ Abies, Pinus, Larix, θαη 

Pseudotsuga. Σα δύν πξώηα γέλε θσλνθόξσλ ππάξρνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα. Σα δύν 

επόκελα θηάλνπλ λόηηα κέρξη ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Ρνδόπεο, Όξβεινπ θαη 

Κατκαθηζαιάλ ζε θπζηθέο δαζηθέο δηαπιάζεηο. Γπλαηόλ όκσο λα έρνπλ θπηεπηεί θαη ζε 

άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Σν γέλνο είλαη βνξεηνακεξηθαληθό αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αλαδαζώζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα (π.ρ. ζηελ Πεινπόλλεζν) θαη είλαη ην πιένλ 

ρξεζηκνπνηεκέλν είδνο γηα απηόλ ηνλ ζθνπό ζε όιε ηελ Δπξώπε.  
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Πίνακαρ 1. ηνηρεία νηθνινγίαο θαη εμάπισζεο ησλ εηδώλ Scolytidae. Οη μεληζηέο 

αλαθέξνληαη από όιε ηελ Δπξσπατθή πεξηνρή εμάπισζεο ησλ θσλνθόξσλ μεληζηώλ. 

 

Dendroctonus micans, 
Kugelann 

Picea spp, Abies alba, Larix  decidua, Pinus sylvestris, P. 
Montana (=mugo) 

April-September 

Ips amitinus, Eichhoff 
Picea abies, Pinus Montana (=mugo), P. cembra, Abies 
alba, Larix  decidua 

  

Ips cembrae, Heer 
Larix  europaea, L. decidua, Pinus cembra, P. sylvestris, 
P. montana (=mugo), Picea abies, Abies alba   

  

Ips duplicatus, Sahlberg 
Picea abies, P. ayanensis, P. obovata, Pinus sylvestris, P. 
cembra, Abies spp. 

  

 
 

 

Ips amitinus Eichhof(Coleoptera, Scolytidae)  

 

Οη θπξηόηεξνη μεληζηέο ηνπ είδνπο είλαη ηα Picea abies θαη Pinus sylvestris. Γεληθά 

μεληζηέο ηνπ είδνπο είλαη ηα είδε ησλ γελώλ Abies, Pinus, Larix ελώ αλαθέξνληαη θαη 

άιινη μεληζηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

 

 

Ips cembrae Heer (Coleoptera, Scolytidae) 

 

Οη θπξηόηεξνη μεληζηέο ηνπ είδνπο είλαη ην Larix decidua θαη άιια εηζαγόκελα είδε 

εμσηηθώλ Larix spp πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αλαδαζώζεηο. Άιινη μεληζηέο είλαη όπσο 

ζην πξνεγνύκελν είδνο αιιά ππάξρνπλ αλαθνξέο από ηελ Picea abies. 

 

 

Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera, Scolytidae) 
 
Οη μεληζηέο ηνπ είδνπο είλαη ηα είδε ησλ γελώλ Abies, Pinus, Larix θαη Picea abies. Όια 

ηα είδε κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε νπνηνδήπνηε μεληζηή ησλ θσλνθόξσλ θαη νη 

εηζαγσγέο ηνπο ζε έλα ηόπν κε εκπνξηθή μπιεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά 

γξήγνξα. 
 
 
 
5. Γεωγπαθική καηανομή ζηην Εςπώπη 

 

 

Dendroctonus micans Kugelan, (Coleoptera, Scolytidae) 
 
Ζ παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ είδνπο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε ελώ ε Δπξσπατθή 

εμάπισζε δίλεηαη ζην δεύηεξν ράξηε (Δηθ. 1).  
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Εικόνα 1. Εξάπλωςθ *α+ παγκόςμια και *β+ ςτθν Ευρϊπθ του Dendroctonus micans. 

 
Ips amitinus 

 

Σν έληνκν επεθηείλεηαη ζε όιε ηελ Δπξώπε. Έρεη αλαθεξζεί από ηελ Μ. Βξεηαλία αιιά 

θαίλεηαη όηη δελ έρεη θαηνξζώζεη λα εγθαηαζηαζεί. Γεληθά παξνπζηάδεη αξγό ξπζκό 

εμάπισζεο θαη έρεη αλαθεξζεί όηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εληόκνπ ζηελ Φηλιαλδία 

ρξεηάζηεθε πεξίπνπ ηξηάληα ρξόληα (Koponen, 1975). 

 

 

 

 

Εκνικό επίπεδο (μόνο το 

περίγραμμα ςθματοδοτεί 
ςποραδικζσ ευρζςεισ) Περιφερειακό επίπεδο 

α 

β 
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Εικόνα 2. Εξάπλωςθ ςτθν Ευρϊπθ του Ips amitinus. 

 

 

Γεδνκέλα από ηελ Αιβαλία δελ ππάξρνπλ αιιά κάιινλ ην έληνκν ππάξρεη θαη εθεί. 

Πάλησο δελ έρεη θαηνξζώζεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ ηθειία θαη ζηελ Κνξζηθή ελώ 

απνπζηάδεη από ηα Διιεληθά λεζηά θαη ηελ Κύπξν. 

 

 

 

 

 

Ips cembrae 

 

Τπάξρεη ζε πνιιέο ρώξεο αιιά θαίλεηαη λα απνπζηάδεη από ηηο γεηηνληθέο Βαιθαληθέο 

ρώξεο. Τπάξρνπλ ιίγεο αλαθνξέο από εξβία θαη Ρνπκαλία αιιά δελ θαίλεηαη λα 

αληηζηνηρνύλ ζε βηώζηκεο πιεζπζκηαθέο ππθλόηεηεο. Ζ αλαθνξά από Διιάδα έρεη γίλεη 

κόλν από ηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ηεο Ρνδόπεο. Δλώ θαίλεηαη λα έρεη εμαπισζεί ζε θπηείεο L. decidua ηεο 

Οιιαλδίαο. 
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Εικόνα 3. Εξάπλωςθ ςτθν Ευρϊπθ του Ips cembrae. 

 

 

Ips duplicatus 

 
Δμαπιώλεηαη ζρεδόλ ζαλ ην είδνο D. micans αιιά θαίλεηαη λα έρεη θαηά ηη λνηηόηεξε 

θαηαλνκή (Δηθ. 4). Αλ θαη ζύκθσλα κε ηελ Fauna Europaea δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, 

παξόια απηά έρεη επξεζεί ζηελ Γξάκα (Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνύ-Εαγθξαληέληαο) 

 

 
 
 
 

α 
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Εικόνα 4. Εξάπλωςθ *α+ ςε παγκόςμιο επίπεδο και *β+   ςτθν Ευρϊπθ του Ips duplicatus. 

 
Αλ θαη ππάξρνπλ κεξηθέο αλαθνξέο ησλ εηδώλ απηώλ ησλ Scolytidae από ηελ Διιάδα 

παξόια απηά ππάξρνπλ δηαθνξέο από όηη  αλαθέξεηαη ζηελ Fauna Europaea. 

 
 
 
6. Βιολογία 
 
Dendroctonus micans 

 

Σν έληνκν απηό έρεη ελήιηθα θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, πνπ ζηελ Διιάδα 

ζηηο πεξηνρέο πηζαλήο εμάπισζεο αξρίδεη αξθεηά λσξίο (Απξίιε-Μάε) θαη κπνξεί λα 

εθηείλεηαη κέρξη ηνλ Ννέκβξε, θξίλνληαο όηη ην ζεξκνθξαζηαθό θαηώθιη γηα ηελ πηήζε 

ησλ ελειίθσλ είλαη κεηαμύ 20 θαη 23
ν
C.  

H σαπόζεζε γίλεηαη ζηα ηνηρώκαηα ησλ ζηνώλ ζύδεπμεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

από Απξίιε κέρξη Ννέκβξε (Δηθ. 6). ε 40-50 εκέξεο εμέξρνληαη νη πξώηεο ιάξβεο, πνπ 

έπεηηα από 5 εθδύζεηο αλαδύνληαη ζαλ ελήιηθα. Σα ελήιηθα κπνξεί λα κελ εμέιζνπλ από 

ην δέλδξν μεληζηή αιιά λα δηαλνίμνπλ θαηεπζείαλ λέα ζηνέο σαπόζεζεο. Ζ όιε 

δηαδηθαζία αλάκεζα ζε δύν σναπνζέζεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν από 15 κήλεο 

ζηελ Διιάδα, ελώ ζε ςπρξέο ρώξεο όπσο νη θαλδηλαβηθέο ρώξεο κπνξεί λα θηάζεη θαη 

ηα ηξία ρξόληα. 

Οη ιάξβεο ηνπ εληόκνπ ηξέθνληαη ζε γεηηνληθέο ζηνέο θαη ζπζζσξεύνπλ ηα 

απνρσξήκαηα ηνπο (frass) ζε ρώξν πίζσ από ην κέησπν δηαηξνθήο πξνθαλώο γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο κύθεηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ κηθξνηεκαρίσλ 

μύινπ (Δηθ. 5). 

β 
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Εικόνα 5. Στοά διατροφισ του D. micans κάτω από τον φλοιό του δζνδρου εκτροφισ. 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Οπι ειςόδου 
ενιλικων του D. micans 
ςτον φλοιό του δζνδρου 
εκτροφισ. 
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Ips amitinus 

 

Ζ πηήζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη από ηνλ Μάξηε θαη ε σαπόζεζε γίλεηαη αθνύ ην πξώην 

έληνκν (ζπλήζσο αξζεληθό) δεκηνπξγήζεη ηελ ζηνά ζύδεπμεο θαη θαιεί ηα άιια έληνκα 

(ζπλήζσο ζειπθά). Σν θάιεζκα γίλεηαη κε βάζε ελόο θεξνκνληθνύ κίγκαηνο (βι. 

αληίζηνηρν θεθάιαην). Σα παξαγόκελα σά απνηίζεληαη ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζηνάο από 

όπνπ εμέξρνληαη νη ιάξβεο. πλήζσο ηα ζπδεπγκέλα έληνκα δεκηνπξγνύ θαη άιιεο ζηνέο 

σαπόζεζεο νπόηε ππάξρνπλ αδειθέο σαπνζέζεηο θαη εθθνιάςεηο ελδερνκέλσο θαη ζην 

ίδην δέλδξν αιιά θαηά θαλόλα ζε άιια δέλδξα. 

 

 
 

 

 

Ζ ιαξβηθή αλάπηπμε δηαξθεί ιίγν θαη κεηά από έλα κε δύν κήλεο εμέξρνληαη ηα ηέιεηα 

έληνκα ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ θαη δεύηεξε γελεά ζπλήζσο ζε πην ρακειέο 

πεξηνρέο ώζηε λα ππάξμεη γξεγνξόηεξε αλάπηπμε θαη έμνδνο ησλ ηειείσλ εληόκσλ. Σα 

ηειεπηαία ζπλήζσο δηαρεηκάδνπλ ζηελ ζηξσκλή ηνπ δάζνπο θαη ζπλερίδνπλ ηελ 

σαπόζεζε ηελ εξρόκελε άλνημε. 

 

Εικόνα 7. Στοά ςφηευξθσ και 

λαρβικζσ ςτοζσ του  Ips 

amitinus ςτον φλοιό 

προςβεβλθμζνου δζνδρου. 
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Σν Ips amitinus κπνξεί λα επνηθήζεη αθόκε λεθξά θνκκέλα μύια αλ απηά δηαηεξνύληαη 

ζε αξθνύλησο πγξό πεξηβάιινλ. 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 8. Λάρβα Ips amitinus ενϊ διατρζφεται ςτθν λαρβικι ςτοά 

προςβεβλθμζνου δζνδρου. 

 

Εικόνα 9. Λαρβικζσ ςτοζσ Ips amitinus αθξηβώο κάτω από τον φλοιό του 

προςβεβλθμζνου δζνδρου. 
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Ips cembrae 

 

Σν έληνκν απηό παξνπζηάδεη πηήζεηο αθόκα θαη ηνλ Μάξηε ζε ειηόινπζηεο εκέξεο ελώ 

θαηά ηελ πεξίνδν Μάεο-Ηνύλεο εκθαλίδνληαη καδηθέο πηήζεηο καδί κε ζπδεύμεηο θαη 

σαπνζέζεηο. Μηα δεύηεξε γελεά  εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν Απγνύζηνπ-επηέκβξε. 

Πνιινί λνκίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα αδειθή εθθόιαςε ηεο πξώηεο γελεάο, πνπ πεηά ηνλ 

Ηνύλην. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οη ζηνέο ζύδεπμεο παξνπζηάδνπλ ηξείο ζαιάκνπο ζα ζρήκα Τ, ζηα ηνηρώκαηα ησλ 

νπνίσλ εθθνιάπηνληαη ηα σά θαη δίλνπλ έλα πιέγκα από ιαξβηθέο ζηνέο πνπ πνιιέο 

θνξέο δηαπιέθνληαη θαη δίλνπλ κηα εηθόλα όπνπ είλαη αδύλαην λα κεηξεζεί ν αξηζκόο ησλ 

αξρηθώλ σώλ. 

 

Οη ιάξβεο ζξέθνληαη ζε ζηνέο δηαηξνθήο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ αθαλόληζηα ζρήκαηα 

(Δηθ. 11). Πάλησο νη ιαξβηθέο ζηνέο έρνπλ δηάθνξν ζρήκα όηαλ ην πξνζβεβιεκέλν 

δέλδξν είλαη ζρεηηθά πγηέο θαη ζπλήζσο αθαλόληζην όηαλ ην δέλδξν είλαη λεθξό νπόηε 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ακπληηθνί κεραληζκνί ηνπ δέλδξνπ (ηεξπελνεηδή θαη 

θαηλνιηθά). 

Εικόνα 10. Λαρβικζσ ςτοζσ Ips cembrae κάτω από τον φλοιό του 

προςβεβλθμζνου δζνδρου. To ςχιμα (Y) των ςτοϊν ςφηευξθσ με 

αποκλίνοντα τα δφο ανιόντα ςκζλθ, χαρακτθρίηει το είδοσ. 
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Ips duplicatus 

 

 
Σν είδνο παξνπζηάδεη κία πηήζε θαηά ηνλ Απξίιε θαη νη ιάξβεο ηνπ εμέξρνληαη θαηά ηα 

ηέιε Ηνπιίνπ – αξρέο Απγνύζηνπ. Υξεζηκνπνηεί θεξνκνληθή επηθνηλσλία γηα λα 

ζπλεπξεζνύλ ηα δύν θύια. Σν είδνο είλαη πνιύγακν θαη ην αξζεληθό δηαλνίγεη ηελ ζηνά 

ζύδεπμεο (Δηθ. 15). ‘Έρεη αλαθεξζεί όηη ζηελ θαλδηλαβία πεξηνξίδεηαη ζηελ θνξπθή 

ησλ δέλδξσλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνύ κε ην κεγαιύηεξν είδνο I. typographus. 

Οη ιαξβηθέο ζηνέο (Δηθ. 12, 13) είλαη κηθξέο θαη νξηδόληηεο ελώ ε ζηνά ζύδεπμεο 

εκθαλίδεηαη θαηαθόξπθε. ην άθξν ηνπο ππάξρεη λπκθόθιηλν από ην νπνίν εμέξρεηαη ην 

ελήιηθν κεηά ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ (Δηθ. 14). 

 

 

Εικόνα 11. Λάρβεσ του είδουσ Ips cembrae ςτο ξφλο κάτω από τον 

φλοιό του προςβεβλθμζνου δζνδρου. To ςχιμα των τροφικϊν ςτοϊν είναι 
ακανόνιςτο και πολλζσ φορζσ δφο ςτοζσ ςυναντϊνται. 
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Εικόνα 12. Λαρβικζσ ςτοζσ και 

ςτοζσ ςφηευξθσ του είδουσ Ips 

cembrae ςτο ξφλο κάτω από τον 
φλοιό του προςβεβλθμζνου 
δζνδρου. Οι λαρβικζσ ςτοζσ είναι 
μικρζσ και απολιγουν ςε 
εκτεταμζνο νυμφόκλινο ςτο 
οποίο κατά κανόνα νυμφϊνεται 
το ζντομο (βλ. Εικ. 13). 

 

Εικόνα 13. Νυμφόκλινο με νφμφθ 
(pupa) ςτο άκρο λαρβικισ ςτοάσ 

του είδουσ Ips duplicatus.  
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Εικόνα 14. Άρτι ςχθματιςμζνο ενιλικο άτομο 

του είδουσ Ips duplicatus ςτθν κζςθ του 

νυμφόκλινου. Ζχει διανοιχκεί επίςθσ και θ 
οπι εξόδου του εντόμου. Τα μελανά ςθμάδια 
είναι αποχωριματα ι/και πριονίδι από τθν 
τροφικι λαρβικι ςτοά τα οποία ζχουν 
εποικιςτεί από μφκθτεσ.  

 

Εικόνα 15. Οπι ειςόδου του 

είδουσ Ips duplicatus ςτον 

φλοιό του δζνδρου ξενιςτι. 
Διακρίνεται το πριονίδι από τθν 
διάνοιξθ.  
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7. Μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηος ενηόμος 

 

ην παξάξηεκα δίλεηαη ε Δηθ. Α1, πνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εληόκσλ ηεο 

επηζθόπεζεο γηα ην γέλνο Ips. 

 

 

7.1. Ωά 

 

Δίλαη απίζαλν λα κπνξεί λα γίλεη παξαηήξεζε κε απιή επηζεώξεζε. Υξεηάδεηαη 

νπσζδήπνηε ηνκή θαη παξαηήξεζε θάησ από ζηεξενκηθξνζθόπην. Πάλησο είλαη κηθξά 

(~0,3 mm) ζε όια ηα είδε θαη ηνπνζεηνύληαη ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζηνάο ζύδεπμεο ώζηε λα 

απνζηαζηνπνηείηαη.    

 

7.2. Λάπβερ (ππονύμθερ) 

 

Όιεο νη ιάξβεο κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ κεηά ηε αθαίξεζε ηνπ θινηνύ θαη ηελ 

απνθάιπςε ησλ ιαξβηθώλ ζηνώλ. Ζ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θινηνύ ζπλήζσο πξνθαιεί 

ζπλέρηζε ηεο δηαηξνθήο. 

 
Dendroctonus micans 

 
Δίλαη αξθεηά επκεγέζεηο θαη θαίλνληαη αξθεηά εύθνια (Δηθ. 16).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
πλήζσο νη ιάξβεο ζε ζρήκα C θαηαιήγνπλ λα βξίζθνληαη ζε κεγάιεο αθαλόληζηεο 

ζηνέο ζηηο νπνίεο ηξέθνληαη ζρεδόλ νκαδηθά (Δηθ. 16). 

Ips amitinus  

 

Οη ιάξβεο ηνπ εληόκνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο ιαξβηθέο ζηνέο (Δηθ. 17) θαη ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη από ηα λπκθόθιηλα ή/θαη ηηο λπκθηθέο ζήθεο, πνπ θαηά θαλόλα 

Εικόνα 16. Λάρβεσ του είδουσ 

Dendroctonus micans. Στθν 

φωτογραφία οι λάρβεσ ζχουν 
τοποκετθκεί από πολλζσ 
λαρβικζσ ςτοζσ. 
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εκθαλίδνληαη ζηα άθξα ησλ ιαξβηθώλ ζηνώλ. πλήζσο ππάξρεη ε ηάζε λα ζρεκαηίδνληαη 

θαηαθόξπθεο ζηνέο ζύδεπμεο αθόκα θαη αλ απηέο έρνπλ ηελ κνξθή Τ (βι. Δηθ. 10). 

 

 
 

 

 

 

Ips cembrae  

 

Λάξβεο ηνπ είδνπο θαίλνληαη ζηελ Δηθ. 11. 

 

 

 

Εικόνα 17. Λαρβικζσ ςτοζσ του 

είδουσ  Ips amitinus.  
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Ips duplicatus 
 
Ζ παξαηήξεζε ησλ ιαξβώλ ζην πεδίν είλαη πην δύζθνιε ζην είδνο απηό εθηόο από ηελ 

πεξίπησζε λα ππάξρνπλ πνιιέο ζηνέο (Δηθ. 18) θνληά θαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

παξαηήξεζεο λα είλαη ην δηάζηεκα Ηνύληνο-Αύγνπζηνο. 

 

 
 
 
 
7.3. Ενήλικα 

 

ηηο παξαθάησ εηθόλεο θαη παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ππόςε ηνπ εξεπλεηή όηη 

ην ρξώκα κπνξεί λα δηαθπκαίλεηαη ζεκαληηθά από ζθνύξν θαθέ κέρξη αλνηρηό θαθέ θαη 

ζην ίδην δέλδξν. Ζ πνηθηινκνξθία νθείιεηαη ζηνλ θπιεηηθό δηκνξθηζκό θαηά ηνλ νπνίν 

ηα ζειπθά άηνκα είλαη κεγαιύηεξα ελώ εκθαλίδνπλ θαη δηαθνξέο ζηελ θνηιόηεηα ηνπ 

declivitus (πίζσ θαηεθνξηθό ηκήκα ησλ ειύηξσλ). 

 

Dendroctonus micans  

 

Βαζηθό ρξώκα ηνπ ελειίθνπ ηνπ είδνπο είλαη ην καύξν αιιά κπνξεί νξηζκέλα άηνκα λα 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από απηό ην ρξώκα ή λα έρνπλ άξηη αλαδζζεί από ηελ 

λύκθσζε θαη λα έρνπλ αλνηρηόηεξν ρξώκα. 

 

 

Σν ελήιηθν ραξαθηεξίδεηαη από θεξαίεο κε ππόζηπιν (funiculus) 5-κεξέο, ξόπαιν 4-

κεξέο επίπεδν θαη ηεηξάγσλν. Ο πξόζζηνο πξόλσηνο (Δηθ. 21) θαη ην πξόζζην ηκήκα ησλ 

ειύηξσλ είλαη εγθνιπσκέλν. 

 

Εικόνα 17. Λαρβικζσ 

ςτοζσ του είδουσ  Ips 

duplicatus 
ςυγκεντρωμζνεσ ςε 
ςχετικά μικρι περιοχι.  
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Σν πξόζζην θξάζπεδν ησλ ειύηξσλ είλαη θνθθηώδεο. Σα βνζξία ησλ απιαθώζεσλ ησλ 

ειύηξσλ είλαη κεγάια. Κνθθία δηαζθνξπηζκέλα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ησλ ειύηξσλ (Δηθ. 

19 θαη 23). Οη ηξίρεο ζε όιν ην ζώκα είλαη γεληθά πην αλνηρηόρξσκεο από ηα έιπηξα 

(Δηθ. 18 – 23). 

 

 

 
 

 

 

Μέγεζνο: ♂ 5,5 –6,5 mm; ♀ 7 – 9 mm 

 

 

 

Εικόνα 18. Ενιλικο του είδουσ  

Dendroctonus micans. 
Διακρίνονται οι τρίχεσ, που είναι 
ιδιαίτερα μεγάλεσ ςτα άκρα των 
ελφτρων και του προνϊτου.   
 

Εικόνα 19. Ενιλικο του 

είδουσ  Dendroctonus 

micans. Διακρίνονται οι 

τρίχεσ, που είναι 
ιδιαίτερα μεγάλεσ ςτα 
άκρα των ελφτρων και 
του προνϊτου.   
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Εικόνα 20. Λεπτομζρεια 
ενθλίκου των ελφτρων 
του είδουσ  

Dendroctonus 

micans. Διακρίνονται 

επίςθσ οι τρίχεσ του 
declivitus.   
 

Εικόνα 21. Λεπτομζρεια ενθλίκου 
τθσ κατωφζρειασ των ελφτρων του 

είδουσ  Dendroctonus micans. 
Διακρίνονται επίςθσ οι τρίχεσ του 
πυγοφόρου.   
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Εικόνα 22. Λεπτομζρεια του 
προνϊτου ενθλίκου του είδουσ  

Dendroctonus micans. 
Διακρίνεται θ διάταξθ των 
προνωτιαίων βοκρίων (το ίδιο 
όπωσ οι Εικ. 20 και 21). 
πυγοφόρου.   
 

Εικόνα 23. Λεπτομζρεια του 

προνϊτου ενθλίκου ♂ του είδουσ  

Dendroctonus micans.  
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Ips amitinus  

 

Σν είδνο έρεη θεξαίεο κε όιεο ηηο ξαθέο ηνπ ξνπάινπ ζρεδόλ ίζηεο θαη ηελ θαησθέξεηα 

ησλ ειύηξσλ ιακπεξή. Έηζη δηαθξίλεηαη από ην I. typographus πνύ έρεη ξαθέο ξνπάινπ 

θεξαηώλ εγθνιπσκέλεο πξνο ηα άλσ ελώ ε θαησθέξεηα ησλ ειύηξσλ είλαη ζακπή. Σν 

ρξώκα είλαη ζθνύξν θαθέ 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 24. Διάφορεσ όψεισ τθσ μορφολογίασ ενθλίκων του είδουσ  Ips amitinus.  
 



22 
 

  
 

Μέγεζνο ελειίθνπ 3,4 – 4,8 mm. 

 

 

 

Ips cembrae  

 

Δίλαη ιίγν κεγαιύηεξν από ην πξνεγνύκελν είδνο θαη έρεη επηπιένλ κία ζεηξά από 

ζκήξηγγεο ζηελ ξαθή ηεο θαησθέξεηαο ησλ ειύηξσλ (declivity). Δπίζεο νη ξαθέο ησλ 

ξνπάισλ ησλ θεξαηώλ είλαη ηνμνεηδείο. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Μέγεζνο ελειίθνπ 4,8 – 6,2 mm. 

 

 

 

Εικόνα 25. Λάρβα ςτθν τροφικι ςτοά του 

είδουσ  Ips amitinus.  
 

Εικόνα 26. Ζνιλικο του είδουσ  

Ips cembrae.  
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Ips duplicatus  

 

Δίλαη ην κηθξόηεξν από ηα είδε ηνπ γέλνπο Ips, πνπ αλαθέξνληαη εδώ. Υαξαθηεξίδεηαη 

από ηελ 2ε θαη 3ε άθαλζα, νη νπνίεο βξίζθνληαη πάλσ ζε ζηελ εμνρή πξνο ηα πίζσ ηεο 

πιεπξηθήο πεξηθέξεηαο ηεο θαησθέξεηαο ησλ ειύηξσλ. ηα αξζεληθά ε 3
ε
 άθαλζα είλαη 

παρεία ελώ ζηα ζειπθά νμύιεθηε. 

 

 
 
 
Μέγεζνο ελειίθνπ 3,2 – 4,0 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 27. Διάφορεσ όψεισ του 

ενιλικου του είδουσ  Ips duplicatus.  
 


