
 

Invazija 

ne(sreče)? 
  

 

 

 

Več kot očitno je, da se topli dnevi počasi poslavljajo, saj so pročelja 

naših hiš spet zasedli mali žužki, ki pa niso pikapolonice in NE 

prinašajo sreče. Iščejo le prezimovališča.  

S klikom na besedilo izveš več o harlekinski polonici (Harmonia axyridis). 

Včasih so dejali, da je velika sreča, če ti na roki pristane pikapolonica. 

Ko odleti s prsta, pa moraš hitro teči za njo, da ujameš pravega ali 

pravo. Danes ni več tako. Pa ne, da so se “pokvarile” polonice.  

Spet je imel prste vmes človek. V zahodnoevropskih državah so pred 

leti odobrili uporabo harlekinske polonice v rastlinjakih, kot 

biološko kontrolo uši. Polonice pa so od tam odletele po svoje in ta 

azijska, tuja invazivna vrsta, se zdaj širi sama. 

Pri nas so jo prvič zasledili leta 2008 v okolici Maribora, danes pa je 

razširjena po celotni Sloveniji. Docent doktor Al Vrezec, znanstveni 

sodelavec z Nacionalnega inštituta za biologijo, je povedal, da zaradi 

nje izginjajo naše polonice, predvsem dvopikčasta in sedempikčasta, 

saj se polonice plenijo med seboj.  

“Verjetno je, ni pa to še dobro raziskano, pri nas sploh ne. Na temo te 

polonice ni bilo narejenih še nobenih raziskav. Verjetno pa plenijo 

ličinke drugih polonic in tako zmanjšujejo njihovo število,” pravi Vrezec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://val202.rtvslo.si/2011/11/pikapolonica-invazija-nesrece/
http://www.nib.si/


 

TEORETSKI DEL 

 Poslušaj audio prispevek oddaje na Valu 202.  

 

1. Koliko jajčec znese ena samica harlekinske polonice? 

2. Zakaj se polonice zbirajo v domovih?  

3. Zakaj imajo polonice smrdeče izločke? 

4. Katere naravne sovražnike imajo harlekinske polonice? 

5. S čim se hranijo harlekinske polonice? 

6. Zapiši LATINSKA imena vseh treh vrst: 7-pikčaste, 2-pikčaste in harlekinske polonice. 

 

PRAKTIČNI DEL 

 

Prvi korak 

Pojdi okrog hiše, poglej okoli oken zunaj in znotraj ter fotografiraj vsaj tri različne polonice.  

Ali morda najdeš domorodno dvo oziroma sedempikčasto pikapolonico? Imaš pa res srečo!! 

Fotografije pošlji na davorin.horvat@soalvidem.si 

Drugi korak  

OPAZIM: 

- žival ima 6 drobnih, členjenih nog, 

- na spodnji strani telesa je samo črne barve, 

itd… 

. 

Nastal bo kar dolg spisek. 

Še daljši in bolj zanimiv bo, če greš na sprehod z bratom ali sestro in izmenično dodajata v skupen seznam 

   

   


