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Amaç: Çoğu Trombidioid akarlar (Acari: Trombidioidea) larva evresinde omurgasız hayvanlarda 
ektoparazit; deutonimf ve ergin döneminde ise birçok ekonomik ürün zararlısı eklembacaklıların 
avcılarıdırlar. Bu çalışmada trombidioid akarların (kadife akarları) parazit-konak ilişkisinin ve 
biyolojik mücadelede açısından öneminin anlaşılması amacıyla, daha önceden yapılmış olan 
bilimsel araştırmalar derlenmiş ve kendi yaptığımız alan çalışmalarıyla da katkı sağlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araziden 2009-2011 yılları arasında Nisan - Kasım aylarında eklembacaklılar 
(Arthropoda) çukur tuzak, aspiratör, atrap yardımı ve elle yakalanmıştır. Yakalanan eklembacaklılar 
arasında Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Orthoptera, Hemiptera, Homoptera ve Hymenoptera gibi 
gruplar bulunmaktadır. Sadece böceklerle sınırlı kalınmamış farklı örümcek türleri de alınmıştır. 
Yakalanan konukçular %70 alkol içeren plastik şişelere alınmıştır. Mikroskop altında örneklerin 
kanat altları, bacaklarının kaide kısımları, başın gövdeyle bağlantı kısımları ve abdomenin tüm 
segmentlerine bakılmıştır. Bu kısımlarda bulunan akar larvaları iğne yardımıyla tutunduğu yerlerden 
çıkartılmıştır ve preperasyonları yapılmıştır. Preperatları yapılan örnekler ışık mikroskobu altında 
incelenerek trombidioid akarların parazitlediği konukçuları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Trombidioid akarlar; yumurta, prelarva, larva, protonimf, deutonimf, tritonimf ve ergin 
safhalarını içerir. Bu safhalardan protonimf ve tritonimf hareketsiz ve beslenmeden geçirilen evrelerdir. 
Larva döneminde parazit olarak yaşayan bu canlılar, deutonimf ve ergin döneminde predatördürler. 
Tüm gününü beslenerek geçiren bu canlılar beslenme zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. 
Trombidioid akar larvalarından Eutrombidiidae familyasına ait akarlar Orthoptera, Coleoptera, 
Arachnida, Chilopoda ve Diplopodada gözlendi. Microtrombidiidae familyasına ait akarlar Diptera, 
Coleoptera ve Lepidopterada gözlendi. Trombidiidae familyasına ait akarlar Homoptera, Lepidoptera, 
Coleoptera, Diptera, Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, Araneae, Pseudoscorpionida, 
Opilion ve Akarlar üzerinde parazit olarak bulundu. Neothrombiidae familyasına ait akarlar Orthoptera, 
Diptera, Microcoryphia, Coleoptera ve Chilopoda da gözlenmiştir.

Sonuç: Trombidioid akarların biyolojik kontroldeki rolleri uzun zamandan beri araştırılmasına rağmen, 
bu akarların etkinlikleri daha çok pamuk ve mısır tarlalarında çok yararlı olan Trombidiidae familyası 
cinslerinden Allothrombidium ile sınırlandırılmıştır. Parazit olan trombidioid larvaları, konukçunun 
giderek zayıflamasına, üreme yeteneğinin azalmasına ve nihayetinde ölmesine sebep olmaktadır. 

Mevcut litaratürler incelendiğinde dünyada bitki zararlılarına karşı etkili bir mücadele etmeni olarak 
kullanılan trombidioid akarların daha çok sistematik açıdan çalışıldığı anlaşılmaktadır. Beslenme 
şekilleri, parazit-konak ilişkileri ve biyolojik mücadele ile ekonomik önemlerine ilişkin yayınlarımız 
değerlendirildiğinde, bu canlıların konukçularına verdikleri zararlarından dolayı daha fazla sistematik 
çalışma yapılması ve biyolojik mücadele ajanı olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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Teşekkür: Çalışmaya verdikleri finansal desteklerinden dolayı KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı) ‘ya teşekkür ederiz.


