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Európa más országaihoz hasonlóan Magyar
országra is folyamatosan kerülnek be olyan 
újabb ízeltlábú fajok, melyek szembetûnô károk 
okozóivá válhatnak gyümölcs, zöldség vagy 
dísznövénykultúrákban, sôt esetenként a felbuk
kanásukat követô néhány éven belül egyegy nö
vényfaj védelmét meghatározó kártevôk lesznek. 
Egy 2010ben publikált átfogó nemzetközi ta
nulmány eredményei alapján elmondható, hogy 
a nem honos, fitofág ízeltlábú fajok eddig fôként 
Ázsiából és ÉszakAmerikából kerültek be kon
tinensünkre (Roques 2010). Az említett két régi
óból a Magyarországra behurcolt kártevô fajok
nak is egész sorát ismerjük a szôlôgyökértetûtôl 
a selyemfényû puszpángmolyig – hogy csak két 
kártevôt említsünk a régmúltból és napjainkból. 
Vélhetôen a közeljövôben is e térségekbôl szá
míthatunk majd leginkább a nemkívánatos jö
vevények érkezésére, figyelembe véve egyebek 
mellett a nemzetközi kereskedelmi irányokat, 
fontosabb szállítási útvonalakat, melyek kapcso
lata az idegenhonos fajok véletlenszerû behurco
lásával nem kérdôjelezhetô meg. 

Az elmúlt két évtizedben a poloskák 
(Heteroptera) közül is több olyan faj megjele

nését észlelték hazánkban, melyek felbukkaná
sa kisebbnagyobb kockázatot jelent növény
állományainkra, illetve egyéb módon, pl. a la
kosság zavarása által okoznak kellemetlenséget 
(Kondorosy 2012).

2013. október 11én egy „szokatlan meg
jelenésû” címerespoloska imágót találtunk a 
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Rovartani 
Tanszékének egyik irodájában. A példány a Ke
letÁzsiában ôshonos Halyomorpha halysnak 
bizonyult (Vétek és mtsai 2014) (címkép), me
lyet Kondorosy (2012) még a potenciális jöve
vények között említett az adventív poloskafa
jokról szóló, egy évvel korábbi összefoglaló ta
nulmányában. 

Az elsô példány azonosítását követôen 
több helyrôl is elôkerültek a faj újabb egyedei. 
2013 decemberében a szerzôk birtokába ke
rült egy H. halys imágót ábrázoló, 2013. októ
ber 26án, Ócsán készült fénykép. 2013. októ
ber 30án egy péterimajori gazdaság (Budapest 
XXIII. ker.) almaültetvényét szegélyezô, ve
gyes fajösszetételû növényállományról 4 hím, 
2 nôstény, valamint egy ötödik stádiumú H. 
halys lárvát sikerült kopogtatnunk zöld juhar 

Az ázsiAi márványospoloskA [HalyomorpHa Halys (stål, 
1855)] (HeteropterA: pentAtomidAe) mAgyArországon
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2013 ôszén a címerespoloskák (Pentatomidae) családjának egy hazánkban eddig még ismeret-
len képviselôjét, a Halyomorpha halys (Stål, 1855) fajt sikerült megfigyelnünk Budapest két pont-
ján. A kelet-ázsiai eredetû fajról, mint Magyarország faunájára új poloskáról elsôként Vétek és 
mtsai (2014) közleményében számoltunk be. Az azóta eltelt idôben a fôváros további pontjairól és 
Ócsáról is elôkerültek a kártevô egyedei. Jelen közleményünkben rövid áttekintést adunk az ázsi-
ai márványospoloska jelenleg ismert hazai és más régiókból jelzett elterjedésérôl, morfológiájáról, 
életmódjáról, és felhívjuk a figyelmet várható jelentôségére.

Kulcsszavak: ázsiai márványospoloska, Halyomorpha halys, Pentatomidae, inváziós faj, elterjedés, 
morfológia, életmód, gazdasági jelentôség
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(Acer negundo), csíkos kecskerágó (Euonymus 
europaeus) és japánakác (Sophora japonica) fa
jokról (Vétek és mtsai 2014). 

Egy évvel késôbb, 2014 szeptemberében, 
a területre visszatérve már a faj nagyarányú 
elôfordulását tapasztaltuk. Megfigyeltük gya
logakácon (Amorpha fruticosa) (2. ábra), zöld 
juharon (Acer negundo), bálványfán (Ailanthus 
altissima) és málnán (Rubus idaeus) is. A leg
nagyobb egyedszámban gyalogakácon észlel
tük. A kifejlett egyedeken kívül mind a négy 
említett növényfajon találtunk lárvákat is. 2014. 
augusztus és szeptember hónapok során végzett 
faunisztikai vizsgálatból származó rovarminták 
feldolgozásakor pedig újabb példányokról kap
tunk hírt Korányi Dávidtól, aki a Gellérthegyen 
1 imágót, a Budai Arborétumban pedig 2 lár
vát gyûjtött be juharfajokról (Acer campestre, 
Acer platanoides). 2014 szeptemberében to
vábbi H. halys egyedeket figyeltünk meg a Bu
dai Arborétum területén – 1 imágót korai juha
ron (Acer platanoides) és 2 lárvát ricinuson (Ri-
cinus communis) –, valamint Ôrmezôn (Buda
pest XI. ker.) és Budafokon (Budapest XXII. 
ker.) egyegy példányt lakóépületek közvetlen 
környezetében. Lakossági bejelentésként fény
képes üzenetek érkeztek a BCE Rovartani Tan
székére, 2014. augusztus 8án Budapest XVI. 
kerületébôl, majd 2014. szeptember 28án a 
fôváros XIV. kerületébôl, miszerint az esti órák
ban H. halys imágók repültek be a bejelentôk 
lakásaiba. 

A H. halys közismert angol neve (brown 
marmorated stink bug) után a fajnak az ázsiai 
márványospoloska magyar nevet javasoljuk.

Elterjedés

Az ázsiai márványospoloska eredeti elter
jedési területe KeletÁzsia. Megtalálható Kíná
ban, Koreában, Tajvanon, Japánban és Vietnám 
északi részein (Josifov és Kerzhner 1978, Rider 
és mtsai 2002).

Az USA keleti partvidékére az 1990es évek 
végén hurcolták be (Hoebeke és Carter 2003), 
ahol gyorsan terjeszkedni kezdett. Ma már a 
tagállamok többségében megtalálható (Leskey 
és mtsai 2012a), és elérte Kanadát is (Fogain 

és Graff 2011). 2010ben ÚjZélandról is be
számoltak felbukkanásáról, ahová bizonyítottan 
emberi közvetítéssel (import személygépkocsi 
szállítmány) jutott el (Harris 2010). 

Európában elôször Wermelinger és munka
társai (2008) jelezték a faj elôfordulását, akik 
Zürich (Svájc) térségébôl számoltak be H. halys 
példányok észlelésérôl. Késôbb azonban ki
derült, hogy nem ezek voltak a faj elsô euró
pai egyedei, ugyanis – egy fénykép alapján iga
zolhatóan – már 2004ben jelen volt Zürich
ben (Haye és mtsai 2014b), illetve ugyaneb
ben az évben egy liechtensteini fénycsapdából 
is elôkerült (Arnold 2009). Az utóbbi években 
az ázsiai márványospoloskát több további or
szágban is megtalálták a kontinensen: 2011
ben Németországban (Heckmann 2012) és Gö
rögországban (Milonas és Partsinevelos 2014), 
2012ben pedig Franciaországban (Callot és 
Brua 2013) és Olaszországban (EPPO 2013). 

A faj terjedésében minden bizonnyal ki
emelt jelentôségû az emberi közvetítéssel 
történô, véletlenszerû terjesztés (Hoebeke és 
Carter 2003, Harris 2010, Fogain és Graff 
2011), azonban, mivel jó repülô (Fogain és 
Graff 2011, Zhang és mtsai 1993), aktív terje
désével ugyanúgy számolni kell.

Morfológia

A H. halys faj morfológiájával részletesen 
foglalkozott többek között Kobayashi (1956, 
1967), Hoebeke és Carter (2003), valamint 
Wyniger és Kment (2010). Az ô leírásaik alap
ján a következôkben rövid leírásban és ábrák
kal szemléltetve összegezzük azokat a legfon
tosabb bélyegeket, melyek a H. halys imágók 
gyors azonosítását segíthetik. 

A kifejlett egyedek 12–17 mm hosszúak, 
így szinte mindig lényegesen nagyobb a némi
leg hasonló bogyómászó és gyümölcspoloskák
nál (Carpocoris, Dolycoris, Peribalus fajok). 
A hátoldal alapszíne szürkésbarna, néhol vörö
ses árnyalatokkal, fekete pontozottsággal; ösz
szességében a kifejlett poloska „márványos” 
hatást kelt, ahonnan magyar, angol és német 
nevét is kapta. A csápok sötétek, a negyedik 
íz tövén és csúcsán, valamint az ötödik íz tö
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vén halványsárga gyûrûvel, mely fontos ha
tározóbélyeg. Az elôhát a callusok hátsó ré
szén harántirányban elhelyezkedô kétkét, va
lamint a pajzsocska tövi szegélye a középvo
nalban egy és az oldalsó szögletekben egyegy 
apró, de jól észrevehetô fehéressárga foltot vi
sel. Az elülsô szárny színtelen hártyájának erei 
helyenként barnásak vagy szürkék, ezek a sza
kaszok hosszanti sötét sávokként tûnnek elô.  
A potroh hasoldala világossárga, oldalsó har
madában feketén pontozott. A lábak halvány 
vörösessárgák, a comb és a lábszár nagy része 
feketén pontozott (címkép). 

A H. halys az Európában elôforduló címeres
poloskák közül leginkább a hazánkban is álta
lánosan elterjedt és gyakori bencepoloskával 
[Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)] (Bene
dek 1988) téveszthetô össze, utóbbi faj azonban 
könnyen felismerhetô hosszúkásabb testalakjá
ról, a világos hártyán látható elszórt, sötét fol
tokról, és fôleg a potroh tövén található hosszú, 
a hátulsó és középsô lábak között tüskeszerûen 
elôremeredô nyúlványról. A H. halys határo
zóbélyegeit részletesen ismertette és a fajt szá
mos hasonló méretû és színû európai fajjal ösz
szehasonlította Wyniger és Kment (2010). Eset
leges kétségek esetén a hím és nôstény ivarszer
vek vizsgálata teheti lehetôvé a faj megnyugta
tó identifikációját, melyhez a Vétek és munka
társai (2014) által közölt ábrák adhatnak segít
séget.

A tojás és a lárvastádiumok (1–2. ábra) il
lusztrációkkal ellátott leírása megtalálható töb
bek között Kobayashi (1956, 1967), Li (1982) 
és Hoebeke és Carter (2003) munkájában. 

Életmód

Az ázsiai márványospoloska fenológiája 
Kínában, Japánban és az Egyesült Államokban 
hasonló. Imágó alakban telel, az áttelelt egye
dek április végén – május elején jönnek elô 
telelôhelyükrôl, majd viszonylag hosszú táp
lálkozási és párosodási idôszakot követôen a 
nôstények júniustól augusztusig – európai meg
figyelések szerint akár szeptember végéig – rak
ják le a tápnövényeik levelének fonákára a tojá
saikat 20–30as csoportokban (Li 1982, Kawada 
és Kitamura 1983, Chu és Zhou 1997, Bernon 
2004, Nielsen és mtsai 2008a, Nielsen és 
Hamilton 2009, Haye és mtsai 2014a). A kikelô 
fiatal lárvák néhány napig még együtt maradnak 
az elhagyott tojások körül, majd szétszóródnak 
a növényen (Wermelinger és mtsai 2008). Mint 
az a címerespoloskák családjában jellemzô, öt 
lárvastádium különíthetô el, ezeket részlete
sen ismertette Kobayashi (1956). Az új nem
zedék elsô imágói augusztusban jelennek meg  
(3. ábra), majd ôsszel (szeptember vége – no

2. ábra. Ázsiai márványospoloska lárvák 
gyalogakácon. Fotó: Vétek Gábor

1. ábra. Ázsiai márványospoloska tojások és fiatal 
lárvák. Fotó: Vétek Gábor

3. ábra. Frissen vedlett ázsiai márványospoloska 
imágó. Fotó: Vétek Gábor



492 NÖVÉNYVÉDELEM 50 (11), 2014

vember) keresnek telelôhelyet különbözô védett 
helyeken (Watanabe és mtsai 1994b, Nielsen 
és Hamilton 2009, Haye és mtsai 2014a). Ek
kor elôszeretettel húzódnak be – akár tömege
sen is – lakott területekre, épületek repedései
be, ablak és ajtórésekbe, sôt gyakran a helyi
ségekben is megjelennek (Watanabe és mtsai 
1994a,b, Bernon 2004, Kiritani 2006, Rabitsch 
2010, Inkley 2012, Leskey és mtsai 2012a). 
Amellett, hogy ez a lakosság körében gyakran 
riadalmat kelt, a H. halys allergizáló hatása mi
att is kellemetlen lehet (Mertz és mtsai 2012).

A fajnak Ázsia hazánkéhoz hasonló klímájú 
területein egy, esetleg két nemzedéke (Li 1982, 
Kawada és Kitamura 1983, Chu és Zhou 1997, 
Zhang és mtsai 1993), míg ÉszakAmerikában 
egy nemzedéke fejlôdik ki (Hoebeke és Carter 
2003, Bernon 2004, Bernon és mtsai 2007). 

Svájcban végzett laboratóriumi vizsgála
tok alapján a faj európai populációjának fejlô
dési küszöbhômérséklete 12,2 °C, és az egye
dek kifejlôdéshez átlagosan 588,24 nap °C 
hô összegre van szükség. Az adatok alapján a 
fajnak KözépEurópában egy nemzedéke tud 
kifejlôdni – melyet szabadföldi megfigyelések
kel is alátámasztottak –, míg a Mediterráneum 
egyes régióiban akár két nemzedék is kiala
kulhat egy vegetációs idô alatt (Haye és mtsai 
2014a). Magyarországon várhatóan egynemze
dékes fajként számolhatunk majd vele.

Kártétel

A H. halys szélsôségesen polifág faj, már 
több mint 100 növényfajon megtalálták (Holtz 
és Kamminga 2010). Számos, gazdaságilag is 
igen fontos növényen – köztük gyümölcs és 
zöldségféléken, valamint szántóföldi növénye
ken – megfigyelték egyedeit, illetve észlelték 
kártételét, de dísznövényeken és gyomnövénye
ken is elôfordul (Bernon 2004, Wermelinger és 
mtsai 2008, Nielsen és Hamilton 2009, Leskey 
és mtsai 2012a). A kifejlett egyedek rendszerint 
a termésen táplálkoznak, míg a lárvák a levele
ken, a szárakon és a terméseken károsíthatnak 
(Hoebeke és Carter 2003). Szívogatásuk hatásá
ra a termés elszínezôdhet és deformálódhat, így 
eladhatatlanná válhat (Hoebeke és Carter 2003, 

Wermelinger és mtsai 2008, Leskey és mtsai 
2012a). Kínában elsôsorban az almatermésûek 
jelentôs kártevôje (Li 1982, Chu és Zhou 1997), 
az USAban az almaültetvények mellett komoly 
károkat okozott már ôszibarackon, paradicso
mon és paprikán, valamint kukoricán és szóján 
(Leskey és mtsai 2012a). 

A fajt KeletÁzsiában egy fitoplazma 
(PaWB) vektoraként is említik (Sun és mtsai 
1999, Nakano és mtsai 1997). 

Természetes ellenségei közé tartoznak töb
bek között a pókok, a fátyolkák és a han
gyák (Bernon 2004). Kínában és Japánban a H. 
halys populációkat viszonylag jól szabályoz
zák a Trissolcus (Hymenoptera: Scelionidae) 
genuszba tartozó fémfürkész fajok. Közülük 
elsôsorban a T. japonicus (Ashmead, 1904) (ko
rábban tévesen T. mitsukurii (Ashmead, 1904) 
és T. halyomorphae Yang, 2009 neveken említet
te az irodalom) (Talamas és mtsai 2013) jelentôs, 
ez a faj Kínában átlagosan a tojások több mint 
50%át parazitálja (Chu és Zhou 1997, Arakawa 
és Namura 2002, Yang és mtsai 2009). Az USA
ban két további tojásparazitoidot figyeltek meg: az 
egyik az ÉszakAmerikában általánosan elterjedt 
Telenomus podisi Ashmead, 1893 (Hymenoptera: 
Scelionidae) faj, a másik pedig az Anastatus 
(Hymenoptera: Eupelmidae) genusz egy egyelôre 
nem azonosított tagja (Bernon 2004). 

Várható jelentôség

Az ázsiai márványospoloska terjeszkedése 
az elkövetkezô években minden bizonnyal foly
tatódni fog hazánkban, illetve Európa más ré
gióiban is. Ha megfelelôek lesznek számára a 
környezeti feltételek, néhány év alatt akár tö
megesen is elszaporodhat és károkat is okozhat, 
ahogy ez az USAban is megtörtént (Leskey és 
mtsai 2012a). Amerikában már folynak kísérle
tek a faj peszticidérzékenységével kapcsolatban 
(Nielsen és mtsai 2008b, Kuhar és mtsai 2012, 
Leskey és mtsai 2012b, Leskey és mtsai 2014). 
Az ázsiai márványospoloska esetleges nagyobb 
mértékû magyarországi elszaporodása esetén az 
elért eredmények segítséget jelenthetnek majd a 
hazai védekezési lehetôségek kidolgozásában a 
gazdasági károk megelôzése érdekében.
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BROWN MARMORATED STINK BUG [HAlyoMoRPHA HAlyS (STåL, 1855)] 
(HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) IN HUNGARY
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The brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Stål, 1855), native to East Asia, has 
recently been reported as a species new to the fauna of Hungary (Vétek et al. 2014). The currently 
known distribution, morphology, biology and economic impact of this invasive pest are briefly 
reviewed.
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distribution, morphology, bionomics, economic impact
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