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Özet: Tydeidae familyası türlerinin bazıları bitki zararlısı, bazılarının ise böcek ve akarlar üzerinde predatör olduğu 

bilinmesine rağmen büyük bir çoğunluğu funguslar ve çürümekte olan artıklar üzerinde beslenirler. Bazı türleri 

fakültatif predatör iken bazıları bitki paraziti akarların kontrolünde kullanılabilecek önemli bir biyolojik kontrol 

etmeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Tydeid’lerin beslenme davranışları yüksek oranda varyasyon göstermekte 

olup, Homeopronematus anconai (Baker), gibi bazı türler predatördür. Lorryia formosa Cooreman gibi bazı türler 

afit ve benzeri böceklerin salgılarında beslenirken funguslarla beslenen türlerde bulunmakta olup, Orthotydeus 

lambi (Baker) bağ küllemesi etmeni Erysiphe necator Schwein’un konidiospor ve miselyumlarında 

beslenmektedir.  Tydeid’lerin çok çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip olmaları bu grubun beslenme 

davranışlarını tür düzeyinde inceleme gereğini ortaya koymuştur.   

Anahtar kelimeler: Tydeidae, akar, beslenme, Homeopronematus  

 

Feeding behaviors of The Tydeid Mites 

Abstract: Tydeidae feed largely on fungi and decaying materyals, although some are known to be predacious on 

insects and mites and a few have been reported to damage plants. Some species are facultative predators and others 

can be important bio-control agents of plant parasitic mites. The feeding behavior of tydeid mites is highly diverse 

and species have been identified as being predacious e.g. Homeopronematus anconai (Baker). Some species feeds 

on honeydew such as Lorryia formosa Cooreman and other species can be fungivorous and feed on conidia and 

mycelia of fungi such as Orthotydeus lambi (Baker) on Erysiphe necator Schwein (causal agent of grape powdery 

mildew). Because of the many possible food habits of the Tydeidae, it is necessary to evaluate feeding behaviors of  

Tydeid at species level.  

Keywords: Tydeidae, mite, feeding, Homeopronematus 
 

1. Giriş 

Tydeidae (Acari: Prostigmata) familyası 42 

cinse ait 400 den fazla türden oluşan kozmopolit 

bir familyadır (Zhang 2003). Genellikle yumuşak 

vücutlu ovoid şekilli, küçük, sarı, kahverengi, 

kırmızı, yeşil ve beyaza kadar değişen renklere 

sahip, hızlı hareket eden türleri içermektedir 

(Carmona ve Silva-Dios 1996; Kazmierski 1998; 

Walter ve Proctor 1999). Erginleri 150 ile 500 µm 

arasında değişen boyutlarda olup, vücutları ya 

zayıf veya hiç sklerotize olmamıştır (Carmona ve 

Silva-Dios 1996; Kazmierski 1998). Diğer 

taraftan Pretydeinae alt familyasında yer alan 

türlerde vücut sklerotize olmuş ve vücut 

yüzeyinde çok zengin çeşitliliğe sahip 

desenlenmeler bulunmaktadır (Kazmierski 1996). 

Tydeid'ler çok geniş bir konukçuya sahip olup, 

dünyanın her yerine yayılmış sıkça karşılaşılan 

türlerdir (Kazmierski 1996). Toprakta, organik 

artıklarda, çim alanlarında, liken, mantar, alg ve 

çöplerde diğer taraftan ağaçların kabuk, yaprak ve 

meyvelerinde, saman, ot balyaları, depolanan 

ürünlerde, nadiren kuş ve diğer memelilerin 

yuvaları gibi çok çeşitli ortamlarda 

görülebilmektedirler (Krantz and Walter 2009; 

Kazmierski 1998; Walter ve Proctor 1999). 

Bunun yanında kıraç yamaçlarda ve yosun kaplı 

kayalarda da bulunabilmektedirler (Kazmierski 

1998). Dünyanın her yerinde her iklim koşuluna 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Cooreman&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Cooreman&action=edit&redlink=1
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adapte olabilmiş türleri içermekte olup, bunların 

bazıları sınırlı yayılma alanlarına sahiptirler 

(Kazmierski 1998). 

Bu şekilde çok farklı ortamlarda yaygın olarak 

görülebilen bir akar grubunun beslenme 

davranışları ve diyetlerinde yer alan besin türleri 

de çeşitlilik göstermektedir. Tydeidae türleri 

büyük oranda funguslar üzerinde ve çürüyen 

organik artıklarda beslenmektedirler. Ancak 

böcek ve diğer akar türlerinde predatör olarak 

yaşayanları da mevcuttur. Diğer taraftan az da 

olsa fitofag (bitki zararlısı), alg ve polenle 

beslenen türleri olduğu gibi, bitki zararlısı 

akarlara karşı kullanılabilecek iyi bir biyolojik 

kontrol etmeni olan türler de bulunmaktadır 

(Jeppson ve ark. 1975; Pemberton ve Turner 

1989; Hessein ve Perring, 1986; Badii ve ark. 

2001). Aynı zamanda Tydeus californicus, Tydeus 

caudatus, Tydeus prateatus ve Lorryia spp. gibi 

bitkilerde zararlı olan türleri de bulunmaktadır 

(Zhang 2003). Fakat bunların bitkilerde 

oluşturduğu zarar kırmızı örümcekler ve 

eriophyoid'lerin oluşturduğu zararla 

kıyaslandığında önemsiz kalmaktadır. Aynı 

şekilde faydaları da phytoseiid’ler ile 

kıyaslanamayacak düzeydedir (Krantz ve Walter 

2009). Bu derlemede tydeid’lerin besin tercihleri 

ve beslenme alışkanlıkları dört grup altında ele 

alınmıştır. 

 

Funguslarla Beslenme 

Çok yıllık odunsu bitkilerin yapraklarında 

epifitik olarak yaşayan akar türlerinin funguslarla 

beslendikleri sıkça karşılaşılan bir durumdur 

(Walter ve O’Dawd 1995; Walter 1996). Bir çok 

fungus türü tarafından üretilen sporlar 

phytoseiid'lerin diyetinde önemli bir yer tutarken, 

bazı Tydeidae türlerinin beslenmesinde fungus 

sporlarının yeri küçümsenemeyecek düzeydedir 

(English-Loab ve ark. 1999). English-Loab ve 

ark. (1999) Orthotydeus lambi’nin Erysiphe 

necator miselyumlarında beslendiğini ve bağlarda 

bu patojeni kontrol ettiğini rapor etmişlerdir. Söz 

konusu çalışmada O. lambi uygulanan 

yapraklarda (Yaprak başına 100 akar ergin veya 

genç dönemleri) kontrole göre hastalık oranının 

%85 oranında azaldığı ortaya konmuştur. Benzer 

şekilde Norton ve ark. (2000) elde ettikleri 

sonuçlarla English-Loab ve ark. (1999)’un 

sonuçlarını teyit etmişlerdir. McCoy ve ark. 

(1969), Parapronematus acaciae Baker'in 

Penicillium digitatum ve Colletotrichum 

gloeosprorioides üzerinde beslenerek birkaç nesil 

oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan 

predatör Tydeid H. anconai’nin Cladosporium 

cladosporioides üzerinde beslendiği rapor 

edilmiştir (Hessein ve Perring 1986; Hessein ve 

Perring 1988). Tarla koşullarında farklı üzüm 

çeşitleriyle yürütülen bir çalışmada O. lambi’nin 

sağladığı külleme baskılama oranının fungusit 

uygulaması yapılan parsellerle aynı olduğu, üzüm 

çeşidine göre O. lambi’nin etkinliğinin farklılık 

gösterdiği rapor edilmiştir (English-Loab ve ark. 

2007). Aynı çalışmada kullanılan çeşitlerden 

küllemeye daha hassas ve O. lambi’nin gelişimi 

için uygun yaprak yapısına sahip olan Chardonay 

çeşidinde hastalığın kontrole göre yaprakta %77 

ve meyvede %95 oranında baskılandığı 

belirtilmiştir. Orthotydeus lambi’nin etkinliğini 

belirleyen en önemli faktörün yapraklardaki 

domatia olarak adlandırılan yapıların sayısı ve 

büyüklüğünün olduğu, büyük domatiaya sahip 

yapraklarda, az ve küçük domatiaya sahip olan 

yapraklara göre O. lambi yoğunluğunun daha 

fazla olduğu ve buna bağlı olarak hastalık 

baskılama etkisinin de yüksek olduğu 

belirtilmiştir (English-Loab ve ark. 2007).  

 

Afitler Tarafından Salgılanan Tatlı Madde 

ile Beslenme 

Afitler konukçuları olan bitkilerin özsuyunu 

emerek beslenirler. Bitki özsuyunda  şekerli 

bileşiklerin oranı azotlu bileşiklerin oranına göre 

daha fazla bulunmaktadır. Afitler azotlu 

bileşiklere daha fazla ihtiyaç duyarlar ve bu 

nedenle ihtiyacı kadar azotlu bileşik alabilmek 

için oldukça fazla miktarda şekerli bileşiği de 

emmiş olurlar.  Alınmış olan şekerin kendisi için 

fazla olan miktarı anüslerinden atılmakta ve bu 

maddeler yaprak üzerinde yapışkan bir örtü 

oluşturmaktadır. Bu şekerli maddeler karıncalar 

tarafından tüketilir (Görür 2008). Karıncaların 

dışında tydeid'lerinde bu tatlı maddelerde 
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beslendiği belirtilmiştir. Bayan (1986), 

Pronematus ubiquitus ve Orthoydeus 

californicus’un özellikle elma afiti Dysaphis 

plantaginea’nin yoğun olarak bulaşık olduğu 

elma yapraklarında popülasyon oluşturduğunu 

belirtmiş ve bu popülasyon artışının söz konusu 

akar türünün larva ve protonimflerinin elma 

afitinin salgılarıyla beslenmesinden 

kaynaklandığını ifade etmiştir. Yine Mendel ve 

Gerson (1982) Lorryia formosa’nın da Coccoidea 

(Hemiptera) üst familyasına mensup böceklerin 

salgıladığı tatlı maddelerde beslendiğini rapor 

etmiştir. 

 

Predatör Olarak Diğer Arthropod’lar 

Üzerinde Beslenme 

Tydeid'lerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili 

bilgilerde yer yer çelişkiler olmakla birlikte, bazı 

türlerin polenle, funguslarla, afitler ve benzeri 

böceklerin salgıladığı tatlı maddelerle 

beslendikleri görülürken bir kısmının da özellikle 

eriophyoid'ler başta olmak üzere akarlar ve 

böcekler üzerinde predatör olarak beslendikleri 

bildirilmektedir (Aguilar ve ark 2001; Brodeur ve 

ark. 1997; Liquori ve ark. 2002). Özellikle 

Tydeus, Orthotydeus ve Pronematus türlerinin 

Eriophyoid akarlar üzerinde beslendikleri 

bildirilmiştir (Walter ve Proctor 1999; Perring ve 

McMurtry 1996 Aguilar et al. 2001 Kawai 2002 

Mainul ve Kawai 2003). Tydeid türlerinden 

Homeopronematus anconai’nin domates 

yaprakları üzerinde domates pas akarı Aculops 

lycopersici (Massee) popülasyonunu etkin bir 

şekilde baskıladığı belirtilmiş ve H. anconai 

bulunan yapraklar sağlıklı kalırken kontrol 

uygulamasında yaprakların A. lycopersici zararı 

sonucu kuruduğu rapor edilmiştir (Hessein ve ark. 

1986). Almanya’da Tydeus goetzi Schratt. 

bağlarda sorun olan eriophyoid türü Colomerus 

vitis (Pgst.) üzerinde beslenmektedir (Schruft 

1972). Avrupa bağ alanlarında Tydeus caudatus 

(Orthotydeus caudatus)’un da C. vitis’le 

beslendiği rapor edilmiştir (Camporese ve Dusa 

1995).  Bir Pronematus türünün Ortadoğu, Asya 

ve Avusturalya’da turunçgillerde önemli düzeyde 

zarar oluşturan Eriophyes orientalis (Fockue 

1982)’in yumurta, larva ve nimflerinde beslendiği 

belirtilmiştir (Smith ve ark. 1997; Sadana ve 

Kanta 1971). 

 

Bitki Zararlısı Tydeidler 

Tydeidae türlerine birçok kültür bitkisinin ve 

orman ağaçlarının yaprak, dal, sürgün, kabuk 

altları ve meyvelerinde sıkça rastlamak 

mümkündür. Bunlardan Tydeus californicus 

(Banks) yaygın bir tür olup, İtalya’da üzüm, 

armut ve şeftali bitkilerinde görülmüştür 

(Castagnoli 1989). Yine bu tür Akdeniz 

ülkelerinde turunçgillerde yoğun olarak görülen 

bir türdür. Diğer taraftan Portekiz’de elma şeftali 

armut, turunçgil ve fasulyede rapor edilmiştir 

(Ferreira ve Carmona 1994; Ferreira ve Carmona 

1994). Ayrıca Mısır’da tatlı patates, patlıcan ve 

mısır bitkisinde görülmüştür (Rizk ve ark. 1978). 

Steven ve ark. (1997) Tydeus caudatus ve T. 

californicus’u kivi bitkisinde rapor etmişlerdir. 

Lorryia formosa ise kabak, turunçgil armut, erik 

biber, papaya ve mango bitkilerinde bulunmuştur 

(Flechtmann ve ark. 1999). Yine Florida’da 

turunçgillerde 20 Tydeid türünün tespit edildiği 

belirtilmektedir (Garcia-Mari ve ark. 1985). 

İlk çalışmalar bu türlerin bazılarının (T. 

californicus, Tydeus praetatus Livshitz & 

Zapletina ve L. formosa gibi) bitki zararlısı 

olduklarını rapor etmişlerdir. Fakat bu 

çalışmaların hepsi arazide yapılan gözlemlere 

dayanmakta olup, bitkide oluşan zararın bu akar 

türleri tarafından oluşturulduğunu kanıtlayan 

verilerden yoksundur. Daha sonraki yıllarda 

yapılan laboratuar, sera ve tarla çalışmaları 

önceden bitki zararlısı olarak bilinen Tydeidae 

türlerinin bitki zararlısı olmadığı bitki 

yüzeyindeki funguslar (Orthotydeus lambi gibi) 

ve afitler (Pronematus ubiquitus ve Orthotydeus 

californicus gibi) gibi böcek türlerinin salgıladığı 

tatlı maddelerle beslendiklerini ortaya koymuştur 

(English-Loab ve ark. 1999; Bayan 1986). Ancak 

bu türlerden T. caudatus ve T. californicus’un 

direk bitkide zarar oluşturmamalarına rağmen 

ahududu, Trabzon hurması ve kaysıda bulaşıklık 

nedeni olarak görülmelerinden dolayı Yeni 

Zelanda da mücadele edilmesi gereken bir 

bulaşıklık etmeni olarak görülmüştür ve buna 

yönelik önlemler alınmıştır (Jones ve ark.1996). 
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Sonuç olarak tydeid'lerin gerçekte bitki zararlısı 

olmadıkları üzerinde bulundukları bitkilerde 

patojen funguslar veya küflerin miselyum ve 

sporları ile, afit ve benzeri zararlıların salgıladığı 

tatlı maddeler veya ölü böcek artıkları ile 

beslendikleri görülmektedir. Bazı türler ise fungal 

patojenler ve özellikle eriophyoid akarlarla 

biyolojik mücadelede (Homeopronematus 

anconai gibi) etkin olarak kullanılabilecek bir 

biyolojik kontrol etmeni olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Hessein and Perring 1986; Hessein 

and Perring 1988; Aguilar et al. 2001; Kawai 

2002; Mainul and Kawai 2003; Badii et al. 2001). 

Bu familya üyelerinin beslenme alışkanlıkları 

üzerinde daha fazla çalışma yapılarak özellikle 

predatör ve funguslarla beslenen türlerin biyolojik 

mücadele etmeni olarak kullanım olanaklarının 

geliştirilmesi yararlı olacaktır. 
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