
MARMORIRANA SMRDLJIVKA – NOVA, ZA KMETIJSTVO POMEMBNA, 

PRISELJENKA V SLOVENIJI 

 

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) je nov škodljivec v kmetijstvu in tudi v 

urbanih naseljih. Iz Azije se je uspešno razširila že po večjem delu severne poloble (ZDA, 

osrednja in južna Evropa). Po svetu se razširja predvsem s prometom in transportom kot slepi 

potnik, zraven tega pa so odrasli osebki tudi dobri letalci. Za njeno uspešno razširitev pa so 

zaslužene tudi ustrezne klimatske razmere za njen razvoj, velika zastopanost gostiteljskih 

rastlin in odsotnost naravnih sovražnikov. Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru 

katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za 

mednarodno leto zdravja rastlin. Največji poudarek Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je 

na preprečevanju širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

 

KAKO JO PREPOZNAMO?  

Marmorirana smrdljivka spada med ščitaste stenice, ki jim pogovorno pravimo tudi 

smrdljivci. Odrasla stenica v dolžino meri 12 – 17 mm, v širino pa 7 – 10 mm. Na hrbtni 

strani je rjavo obarvana z rdečkastimi odtenki (od tod tudi poimenovanje marmorirana), med 

tem ko ima trebušno stran svetle barve. Zaradi obrambnih snovi, ki jih izločajo in imajo 

neprijeten vonj (od tod ime smrljivka), jih sesalci in ptiči ne napadajo. Noge ima svetle s 

temnejšimi progami, na tipalkah pa ima značilne bele pasove.  

 

 
Slika 1: Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys)Foto: Leonida Lešnik 

 

V svojem razvojnem krogu gre marmoriran smrdljivka čez 7 razvojnih stadijev – jajčece, 5 

nimfalnih stadijev in imago (odrasli osebek). Jajčeca so bledo bele barve, velika 1,3 do 1,6 

mm. Samica jajčeca odloži v skupkih po 20 do 32 jajčec na spodnjo stran lista. V svojem 

življenju samica odloži povprečno 79 jajčec (največ 160). Za razvoj od jajčeca do imaga 

potrebuje 60 – 131 dni, kar je odvisno od temperature. Med tem ko ima marmorirana 

smrdljivka v Aziji 1 - 4 generacije na leto, ima v južni Evropi 2 generaciji na leto in v osrednji 

Evropi eno generacijo na leto.  



 
Slika 2: Nimfe marmorirane smrdljivke – tretji nimfalni stadij (levo) in peti nimfalni stadij (desno). Foto: 

Leonida Lešnik. 

 

V Sloveniji imamo 2 stenici, ki sta vizualno precej podobni marmorirani smrdljivki; 

Dolycoris baccarum (znana predvsem kot školjivec v pridelavi žit) in sivi smrdljivec 

(Rhaphigaster nebulosa). Kako jo torej ločimo od teh dveh vrst? Marmorirana smrdljivka na 

trebuščni strani, za razliko od sivega smrdljivca, nima trna, njene tipkalke pa so precej 

specifično obarvane (slika 3).  

 
 

Slika 3: Prepoznavne značilnosti marmorirane smrdljivke (H. halys) v primerjavi s sivim smrdljivcem (R. 

nebulosa).  

 

ZAKAJ ŠKODLJIVKA? 

 

Odrasli osebki marmorirane smrdljivke prezimijo v skrivališčih. Jeseni, ko temperature 

padejo pod 9 ˚C se začnejo seliti v stanovanjske hiše, lope, garaže, hleve in podobno. Iz tujine 

poročajo o pravi jesenski invaziji marmorirane smrdljivke na stanovanjskih objektih, kar 

postaja precej velik problem.  

 



Marmorirana smrdljivka je izrazit polifag, kar pomeni, da se prehranjuje z velikim številom 

različnih rastlinskih vrst. Sesa listje več kot 300 rastlinskih vrst in je tako tudi gospodarsko 

pomemben škodljivec v kmetijstvu. Prehranjuje se na okrasnih rastlinah, gozdnih drevesnih 

vrstah, poljščinah (npr. soja, koruza), vrtninah (npr. paradižnik) in sadnem drevju (jablane, 

hruške, breskve, ...). Na plodovih s prehranjevanjem povzroča razne deformacije in poškodbe. 

Samo zatiranje marmorirane smrdljivke z uporabo fitofarmacevtskih sredstev pa je oteženo 

zaradi širokoge spektra gostiteljkih rastlin in sposobnosti odraslih osebkov, da preletijo večje 

razdalje.  

 

SPREMLJANJE  

 

Spremljanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji poteka od leta 2016 v okviru strokovnih 

nalog, ki jih vsako leto financira Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Vzorčijo se sumljive vrste stenic, spremlja se prisotnost značilnih poškodb na rastlinah in 

pojav marmorirane smrdljivke se spremlja s feromonskimi vabami. Prvo marmorirano 

smrdljivko na štajerskem koncu smo ujeli 18. januarja lani.  

 

 
Slika 4: Dva tipa feromonskih vab za marmorirano smrdljivko – 'raketica' (levo, foto: Leonida Lešnik) in lepljiva 

plošča (desno, foto: KGZS-zavod Nova Gorica). 

 

 

 

Pripravila: Leonida Lešnik 
 

 


