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Rjava lipovka (Oxycarenus lavaterae 

(Fabricius, 1787)) je rastlinojedi polkrilec iz družine 
gozdnih tekačev (Lygaeidae), ki se prehranjuje z 
rastlinskim sokom lipovk in slezenovk. Znana je 
predvsem po velikih gručah, v katere se združujejo 
osebki med prezimovanjem in letnim mirovanjem 
in ki jih je razmeroma lahko opaziti ter prepoznati. 
Njen prvotni areal je zahodni Mediteran, pojavlja 
pa se tudi na Arabskem polotoku in v podsaharski 
Afriki do njenega skrajnega juga (Péricart 2001). V 
srednjo Evropo jo vnašajo ljudje z uvažanjem 
parkovnih rastlin, kot možen vzrok pojavljanja na 
tem ozemlju pa se navaja tudi globalno segrevanje 
(Rabitsch 2008). Od sredine devetdesetih let 
prejšnjega stoletja opažajo stalne populacije v 
različnih državah srednje in vzhodne Evrope, 
predvsem na zasajenih lipovcih (Tilia cordata), 
glede na podatke iz 19. stoletja pa domnevajo, da 
je vse ozemlje južno od Alp del prvotnega areala 
vrste (Rabitsch 2008). 

 
Podatkov o pojavljanju te vrste v Sloveniji je 

malo. Najstarejši dokumentiran podatek je iz leta 
1886 v bližini Gorice, v novejšem času pa je 
dokumentiranih opažanj šest, v letih 1987, 1992, 
1995, 2000, 2003 in 2004, na Obali, v Novi Gorici, 
Ljubljani ter na Ljubljanskem barju pri Logu 
(Gogala & Gogala 1989, Gogala 2007). 

 
V tem prispevku k do sedaj dokumentiranim 

dodajava tri nove najdbe. V letih 2001, 2007 in 
2008 sva opazovala rjave lipovke na drevesnih 
deblih v različnih delih Ljubljane in v Pomurju. V 
vseh primerih je šlo za zasajena parkovna drevesa 
iz rodu lip (Tilia sp.). Dne 3. aprila 2001 se je več 

gruč zadrževalo na lipah ob šolskem igrišču v 
Veržeju v severovzhodni Sloveniji (WM59). Pozimi 
med letoma 2007 in 2008 sva opazovala rjave 
lipovke med prezimovanjem na dveh lokalitetah v 
Ljubljani (obe VM60). Dne 24. decembra 2007 se 
je več gruč zadrževalo na lipah ob Poti spominov in 
tovarištva med Fužinami in Golovcem. Večinoma so 
jih sestavljali odrasli osebki pa tudi posamezni 
osebki v zadnjem stadiju ličinke z vidnimi 
zasnovami za krila. Mesec dni kasneje, 27. januarja 
2008, je bila kolonija prezimujočih odraslih 
osebkov vidna na deblih lip, zasajenih ob 
Neubergerjevi ulici v Župančičevi jami v Ljubljani. 

 
Najdbe potrjujejo domnevo, da je populacija 

rjave lipovke na ozemlju Slovenije ustaljena, a  
sodeč po redkosti najdb majhna. Vrsta v Sloveniji 
dosega severni rob izvornega areala, kjer so nizke 
temperature pomemben omejujoči dejavnik. 
Podatek iz Pomurja je prvi znani podatek za 
severovzhodno Slovenijo in za zdaj  še ni znano, ali 
se je vrsta v Pomurje razširila iz centralne 
Slovenije, ali iz Hrvaške, kjer je prav tako stalnica  
(Matošević 2004), ali iz madžarskega dela 
Panonske nižine. Zadnje je malo verjetno, saj 
obstaja za Madžarsko le en podatek iz leta 1994 
(Rabitsch 2008). 
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Slika 1. Gruča rjavih lipovk v Župančičevi jami v Ljubljani. Foto: Tomi Trilar. 
Figure 1. A group of Lime Seed Bugs in Župančičeva jama, Ljubljana. Photo: Tomi Trilar. 

 
 

Slika 2. Lokalitete starih in novih najdb v Sloveniji. Prazni krogci: stari podatki; poln krogec: nov podatek; prazen krogec 
s piko: novi in stari podatki. 

Figure 2. Old and recent records in Slovenia. Empty circles: old records; full circle: new record; empty circle with dot: 
old and recent records. 

 




