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Zagadnienie wykorzystania metod biologicznych w walce ze szkod- 

liwymi owadami i roztoczami jest od dawna sprawą dyskusy jną. Istnie- 

je rwiele sprzecznych poglądów dotyczących skuteczności stosowania 

i ekonomicznej opłacalności walki biologicznej. Niemniej jednak, szcze- 

gólnie w ostatnich latach, gdy wprowadzenie integrowanych metod 

w ochronie roślin stało się koniecznością, problem ten nabrał szczególne- 

go zmaczenia. 

Obecnie jednymi z najpoważniejszych szkodników roślin uprawnych, 

a szczególnie sadów, są roztocze roślinożerne. Poszukiwania ich efek- 

tywnych wrogów naturalnych zwróciły uwagę na roztocze należące do 

rodziny Phytoseiidae. Jest to liczna gatunkowo grupa występujących na 

roślinach roztoczy drapieżnych, obejmująca około 250 opisanych gatum- 

ków. Występowanie większości z mich jest ściśle uzależnione od obecności 

roztoczy roślinożernych, przede wszystkim pnzędziorków i szpecieli, sta- 

nowiących główny pokarm tych drapieżców. 

W warunkach naturalnych biocenoz, Phytoseiidae wraz z drapieżny- 

mi owadami, odżywiając się szkodliwymi roztoczami, zdolne są utrzy- 

mać ich populacje na takim poziomie, przy którym wyrządzane przez 

nie szkody nie mają większego znaczenia ekonomicznego. Byłoby więc 

bardzo celowe gdybyśmy [powyższe zjawisko potrafili wykorzystać przy- 

najmniej w pewnym stopniu w uprawach produkcyjnych. Możliwe to 

będzie jedynie wówczas, gdy poznamy biologię i ekologię zarówno ga- 

tunków szkodliwych jak i ich wrogów maturalnych, gdy potrafimy od- 

powiedzieć jakie istnieją powiązania między populacjami drapieżcy i ofia- 

ry, oraz czy są możliwości wywierania wpływu na dynamikę populacji 

obu komponentów. 

Ze wszystkich drapieżnych Phytoseiidae, w Europie tylko jeden ga- 

  

* Badania częściowo finansowane w ramach tematu zleconego przez Minister- 

stwo Rolnictwa USA (FG-Po-155).
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tunek — Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot jest stosowany 'w prakty- 
ce do zwalczania przędziorków w szklarniach. Wiedza nasza o pozosta- 
łych gatunkach jest na razie na tyle skąpa, że nie możemy wyciągnąć 
praktycznych wniosków co do możliwości zastosowania ich w walce bio- 
logicznej. 

W latach 1965—1967 przeprowadzono doświadczenia nad biologią 
i ekologią Typhlodromus finlandicus (Oud.) — roztocza drapieżnego wy- 
stępującego w Polsce najpospoliciej. Szczególnie licznie spotyka się go 
w sadacR'nie traktowanych pestycydami. Opracowując biologię tego ga- 
tunku główny nacisk położono na określenie długości jego rozwoju, wy- 
magan pokarmowych, wpływu różnego rodzaju pożywienia na przebieg 
cyklu rozwojowego, długość życia roztoczy oraz płodność samic. 

PRZEGLĄD LITERATURY 

W literaturze znaleźć można dane dotyczące jedynie pewnych frag- 
mentów biologii Typhlodromus finlandicus (Oud.). 

Collyer (1956) podaje dane dotyczące długości rozwoju embrionalne- 
go tego roztocza. W warunkach Anglii rozwój jaja w maju trwa przecięt- 
nie 7 dni i wykazuje wahania 6—8 dni, w sierpniu 3,5 dnia — wahania 
2—5 dni. Jako najczęstsze miejsce składania jaj, autorka wymienia wierz- 
chołki włosków liściowych. Samice składają nie więcej niż 1—2 jaj dzien- 
nie. Doświadczenia laboratoryjne Collyer wykazały, że w ciągu lata liczba 
pokoleń tego roztocza nie przekracza trzech. | 

Chant (1959) badał długość rozwoju drąpieżcy hodowanego w insek- 
tarium. Otrzymał on następujące wyniki. Przeciętny czas tnwania sta- 
dium jaja wynosił 3,9, larwy 3,4, protonimfy 4,3, deutonimfy 6,1 dnia. 
Typhlodromus finlandicus (Oud.) w warunkach południowo-wschodniej 
Anglii ma w ciągu roku od 2 do 3 pokoleń. Stosunek samic do samców 
w pokoleniach wymosił 2,1 : 1. Chant podkreśla wyraźnie zjawisko liczeb- 
nego dominowania tego gatunku nad innymi Phytoseiidae w sadach nie 
chronionych. 

Boczek, Dąbrowski, Kapała (praca w druku) w pracy dotyczącej zi- 
mowania Phytoseiidae uwzględniają tego roztocza w całym kompleksie 
zimujących gatunków, podając dane o jego miejscach zimowania i śmier- 
telności w ciągu zimy. 

Dąbrowski (1968) określa Typhlodromus finlandicus (Oud.) jako ga- 
tunek najbardziej dynamiczny wśród wszystkich Phytoseiidae, charakte- 
ryzujący się najwyższym przyrostem populacji oraz najwyższym wskaź- 
nikiem rozrodczości. 

W literaturze brak również danych o odżywianiu się roztocza. Głów- 
nie spotyka się obserwacje dotyczące żerowania drapieżcy na różnych ga- 
tunkach roztoczy. Wzmianki nie wykraczają jednak poza zarejestrowanie
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gatunku z danego terenu, czy rośliny i określenie gatunków roztoczy, na 

których tam najczęściej żerował (Evans 1953, Dean 1953, Fleschner 1953, 

Fleschner i Ricker 1954, Mathys 1955, Beglarow 1958, Bóhm 1960). 

Laboratoryjnych badań nad odżywianiem się drapieżcy wykonano do- 

tychczas bardzo niewiele. 

Herbert (1959) określiła gatunki roztoczy i ich stadia, którymi może 

się odżywiać drapieżca. Należą do nich: wszystkie stadia z wyjątkiem 

jaj zimowych Panonychus ulmi (Koch), Bryobia arborea Morgan 1 An- 

derson, jaja nimfy i dorosłe osobniki Tetranychus urticae Koch, oraz 

osobniki dorosłe Aculus schlechtendali (Nal.). 

Najwięcej danych dotyczących wymagań pokarmowych poszczegól- 

nych stadiów Typhlodromus finlandicus (Oud.) można znaleźć w pracy 

Chanta (1959). Według autora w warunkach głodowych larwy drapież- 

cy zdolne są przekształcić się w protonimfy, ale dalszy rozwój nie 

następuje. Również odżywiając się sokiem roślinnym nie przechodzą 

kompletnego rozwoju. Larwa w ciągu życia zjada przeciętnie 6,8 larw 

przędziorka owocowca, protonimfa więcej bo aż 9,8. Dorosłe osobniki od- 

żywiając się przędziorkiem owocowcem żyły przeciętnie 37,5 dnia. Płod- 

ność roztoczy ściśle zależy od rodzaju pożywienia. Samice odżywiające 

się przędziorkami składały w ciągu 10 dni przeciętnie 2,3 jaj, podczas 

gdy hodowane na liściu tylko jedno jajo. Powyższe dane są bardzo frag- 

mentaryczne ze względu na to, że autor traktował te obserwacje jako 

rodzaj uzupełnienia i porównamia do badań nad pokarmem Typhlodro- 

mus pyri Scheuten — gatunku mającego większe znaczenie i pospolitsze- 

go w sadach chronionych, na terenie Europy zachodniej i Kanady. 

W literaturze brak jest dokładniejszego opracowania wymagań po: 

karmowych Typhlodromus finlandicus (Oud.), które obejmowałoby okreś- 

lenie 'wszystkich możliwych typów pożywienia, wpływu ich na długość 

trwania poszczególnych stadiów, płodność samic, oraz na śmiertelność 

wśród roztoczy. 

METODYKA 

Badania nad biologią Typhlodromus finlandicus (Oud.) przeprowa- 

dzono w warunkach laboratoryjnych i polowych. 

Doświadczenia laboratoryjne miały na celu dokładne ustalenie prze- 

biegu rozwoju drapieżcy w warunkach optymalnych. Określano długość 

trwania poszczególnych stadiów, długość życia osobników dorosłych, 

płodność samic, ustalono stosunek liczbowy samice do samców. Przebada- 

no również wpływ temperatury na długość trwania rozwoju roztoczy. 

Osobno zajęto się zagadnieniem wpływu różnego rodzaju pożywienia 

na długość rozwoju, długość życia i płodność samic. W badaniach labo- 

ratoryjnych posługiwano się metodą hodowli roztoczy bezpośrednio na 

liściach, umieszczonych na wilgotnej wacie 'w szalkach Petriego. Metoda
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ta ma wiele zalet. Umożliwia hodowlę roztoczy pojedynczo, lub po kilka 

sztuk razem, zezwala na prowadzenie stałych obserwacji przy użyciu lu- 
py binokularnej, a także na wszelkie manipulacje związane z dostarcze- 

niem świeżego pokarmu, usuwaniem starego, przenoszeniem nowo zło- 

żonych jaj, czy wylęgłych larw. Szalki umieszczano w kamerze, gdzie 
możliwe było utrzymanie temperatury w granicach 22—25?C, wilgotnoś- 

ci względnej 75/0 i stałego 16,5-godzinnego oświetlenia. 

Wpływ niskich i zmiennych temperatur przebadano przenosząc część 

hodowli wiosną poza budynek, zabezpieczając je przed wpływem wia- 
tru i opadów atmosferycznych, oraz silnych promieni słonecznych. Umie- 

szczony obok termograf rejestrował zmiany w przebiegu temperatury. 

Hodowle w 'temperaturach 5—8?C przeprowadzono w lodówkach. 

Podstawowa część doświadczeń polowych była przeprowadzona 

w dwóch sadach — śliwowym w okolicy Ursynowa i czereśniowym 

w Sobiekursku. W obserwacjach uwzględniono przede wszystkim drze- 

wa, na których występowała czysta populacja badanego gatunku, oraz 

na których w ostatnich latach nie były prowadzone żadne zabiegi che- 

miczne. 

W celu określania miejsc zimowania Typhlodromus finlandicus (Oud.) 

pobierano w ciągu zimy krótkopędy, próbki kory z pni i konarów drzew 

owocowych. Zdejmowano z rośliny zmumifikowane owoce a także pozo- 

stałe na niej zasuszone liście. Pod lupą binokularną liczono roztocze zi- 

mujące w poszczególnych rodzajach kryjówek. 

Śmiertelność samic Typhlodromus finlandicus (Oud.) zimą określano 

na podstawie analizy liczebności populacji roztoczy na drzewach jesienią 
iw roku następnym wiosną. Badania nad dynamiką populacji w sezo- 

nie wegetacyjnym prowadzono pobierając co tydzień stuliściowe próbki 

z drzew. Do doświadczeń wzięto po 5 drzew w sadzie śliwowym i czereś- 

niowym. Po przeniesieniu próbek do laboratorium liczono przy użyciu 

lupy binokularnej znajdujące się na liściach roztocze. 

Wskaźnik narastania liczebności populacji określano na podstawie 

P2—PI , . z и: .. 
\20га — р] > gdzie Pl — wielkość nasilenia populacji w poprzedzają- 

cym okresie, P2 — wielkość nasilenia populacji w okresie badanym. 

Badania nad wpływem konkurencji międzygatunkowej na dynamikę 
populacji Typhlodromus finlandicus (OQud.) prowadzono w trzech sadach 

w okolicy Góry Kalwarii. Z każdego z sadów w okresie od połowy maja 

do końca października w odstępach dwutygodniowych pobierano prób- 

ki liści. Próby analizowano pod kątem ilościowym, jak również i składu 

gatunkowego wszystkich znajdujących się w nich Phytoseiidae. 

Do doświadczeń nad wpływem pokarmu wzięto 8 rodzajów pożytwie- 

nia. W tym 4 typy pokarmu zwierzęcego, 3 typy pokarmu pochodzenia 

roślinnego, a także pokarm w postaci rosy miodowej. Każdą serię do- 
świadczeń przeprowadzono równocześnie na 50 osobnikach.
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WYNIKI BADAŃ 

ZLMOWANIE 

Wykaz ważniejszych miejsc zimowania Typhlodromus finlandicus 

(Oud.) podaje tabela 1. Przedstawia ona również skład gatunkowy i li- 

czebność znajdujących się w zimowych kryjówkach skupisk roztoczy. 

Z tabeli tej wynika, że zimujące samice głównie zasiedlają kryjówki 

znajdujące się w koronie drzewa. Jako najczęstsze miejsca zimowania 

obierają sobie sęczki na krótkopędach, spękania kory, puste miseczki 

misecznika Sliwowego (Lecanium corni Bché). Typhlodromus finlandicus 

(Oud.) zimuje najezesciej gromadnie, w zgrupowaniach liczacych od kilku 

do kilkudziesieciu sztuk, razem z innymi gatunkami roztoczy z takich 

rodzin jak: Tarsonemidae, Tydeidae, Tetranychidae, Eriophyidae, Acari- 

diae i Oribatidae. Procent osobników zimujących pojedynczo jest mały, 

wynosi 1—30%/. Najczęściej spotykane są skupiska liczące od 10 do 30 

osobników. Stanowią one ponad 50/0 skupisk (tab. 2). 

Na zimowanie schodzą zapłodnione samice, głównie ostatniego poko- 

lenia. Wchodzą do kryjówek zimowych i gromadzą się w zbite skupisko. 

Przez cały okres jesieni samice są ruchliwe, niekiedy opuszczają swoje 

kryjówki i wędrują po korze drzew. Z chwilą nadejścia mrozów popa- 

dają w stan odrętwienia. W okresach większych ociepleń zimą zdolne 

są do ponownego poruszania się. 

Samice znajdujące się w stanie odrętwienia po przeniesieniu z pola 

do warunków laboratoryjnych natychmiast rozpoczynają się poruszać 

i odżywiać, jednak mie składają jaj. Wskazuje to na fakt występowania 

u Typhlodromus finlandicus (Oud.) w okresie spoczynku zimowego dia- 

pauzy płciowej. Próby przerwania tej diapauzy przeprowadzone w labo- 

ratorium w okresie zimy 1965/66 i 1966/67 wskazują, że samice po zejściu 

na zimowanie nie są zdolne do składania jaj przez okres czterech i pół 

miesiąca. Przenoszone z kryjówek zimowych do laboratorium i hodowa- 

ne na roślinach przy dostatecznej ilości pokarmu zwierzęcego nie skła- 

dały jaj do początku marca. Śmiertelność ich w tym czasie była duża 

i wahała się w granicach od 40,8 do '61,3%6 po 14 dniach, a 69,6 do 

98,30/0 po 30 dniach (tab. 3). 

W warunkach laboratoryjnych Typhlodromus finlandicus (Oud.) za- 

czyna składać jaja od pierwszych dni marca. | 

W naszym klimacie samice Typhlodromus finlandicus (Qud.) ‘spedza- 

ją okres około pieciu i pot miesigca w stanie spoczynku zimowego. W tym 

czasie obserwuje się znaczną śmiertelność wśród zimujących roztoczy. 

Porównując populacje na drzewach owocowych jesienią i wiosną roku 

następnego, stwierdzono, że procent śmiertelności samic waha się w gra- 

nicach od 60 do 82%» (tab. 4). Wysoka śmiertelność zimujących roztoczy 

jest według Boczka, Dąbrowskiego, Kapały (praca w druku) wynikiem
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Tabela 2 

Procent zimujących samice T. finlandicus (Cud.) w sku- 

piskach różnej wielkości (dane ze 100 pędów) 
  

  

  

  

Gatunek Wielkość skupiska roztoczy 

roaliny 1 2-5 10-30 powyżej 30 

Jabłonie I 2,8 28,1 55,7 13,4 

Jabłonie II 1,0 21,4 57,0 20,6 

Śliwy I 3,0 31,7 56,3 10,0 
Śliwy II 1,9 12,8 70,4 14,9 

Tabela 3 

Długość życia oraz płodność zimujących samice prze- 

niesionych do warunków laboratoryjnych 

(50 osobników w 1 serii) 
  

Ogólna liczba 

  

  

Data założenia % samic martwych 
hodowli jaj złożonych 

po 14 dniach po 30 dniach przez samice 

2XII 48,0 88,0 — 

16 XII 57,0 98,3 — 

21 43,5 81,0 — 

161 61,3 69,6 — 

21II 58,7 88,2 — 

16 II 40,8 80,6 — 

2III 43,9 85,0 6 

16 III 39,4 88,0 24 

2IV 32,1 100,0 58 

16IV 36,8 99,0 63 
  

Tabela 4 

Śmiertelność samie 7’. finlandicus (Oud.) w ciągu zimy (średnie z 4 drzew) 
  

Liczba żywych roztoczy 

Gatunek EE . %  śmier- 
Miejsce i rok rośliny jesienią wiosną telności 

średnio wahania średnio wahania 

  

  

Bielany 1965/66 _ jabłoń 74,3 39-126 28,6 15-39 60,2 
Bielany 1966/67 _ jabłoń 95,9 62-147 18,1 12-49 81,7 
Ursynów 1965/66 _ śliwa 58,3 38-79 11,1 4-25 80,9 
Ursynéw 1966/67 — Sliwa 47,5 40-72 8,8 5-11 81,4 
  

działania niskich temperatur. Podają oni, że najwyższą śmiertelność ob- 

serwuje się u samic po pierwszym mrozie, liczba ich zmniejsza się wów- 

czas o 22—35%0. Drugim krytycznym okresem dla tych roztoczy są mie- 

siące marzec i kwiecień. 

2 — Zeszyty probl. — Zagadnienia Akarologii
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OPUSZCZANIE MIEJSC ZIMOWANIA 

Pierwsze samice wychodzą z miejsc zimowania w drugiej połowie 
kwietnia. Proces ten odbywa się stopniowo i trwa około 15 dni. Roz- 
tocze rozchodzą się po gałązkach drzew, na nich przebywają w niewiel- 
kiej odległości od kryjówek zimowych. Po 7—10 dniach samice prze- 
chodzą na młode liście. Początkowo zasiedlają te liście, które znajdują 
się w sąsiedztwie kryjówek zimowych, w odległości nie większej niż 
40—50 cm od nich. Stopniowo w sezonie wegetacyjnym rozprzestrze- 
niają się zasiedlając równomiernie prawie wszystkie liście na drzewie. 

Samice składają pierwsze jaja na pędach wkrótce po wyjściu z kry- 
jówek zimowych. Po tygodniu od momentu zarejestrowania pienwszych 
jaj można zaobserwować wyraźny wzrost ich liczby, maksimum skła- 
dania jaj na pędach przypada na pierwsze dni maja. W okresie od 1 do 
10 maja coraz większą liczbę jaj spotykano na liściach (tab. 5). 

Tabela 5 

Składanie jaj wiosną przez samice 7". finlandicus (Oud.) na śliwie 

(dane z 50 pędów i 50 liści) 
  

Liczba złożonych jaj 
Ogólna liczba 
  

  

Dass znalezionych jaj kryjówki ебут liście 

zimowe 

21 ТУ 5 5 

25 ТУ 9 "1 8 

30 ТУ 22 17 5 

5 V 31 23 8 

10 V 28 17 11 

15 V 21 21 

22 У 36 36 
  

Płodność samic po przezimowaniu przebadano na 10 osobnikach wzię- 
tych bezpośrednio z kryjówek zimowych w połowie kwietnia. Z tej liczby 
1 samic rozpoczęło składanie jaj w pięć dni od chwili znalezienia się 
w warunkach laboratoryjnych. Wahania w terminie rozpoczęcia składania 
jaj wynosiły 3 dni. 

Maksymalna liczba jaj złożonych przez jedną samicę w ciągu dnia 

wynosiła 2. Maksimum składania jaj przypadło między piątym a dwu- 

nastym dniem od chwili opuszczenia kryjówki zimowej. Całkowita liczba 

jaj złożonych przez samicę ро przezimowaniu wahała się od 4 do 13 jaj, 

średnio samice składały 8,2 jaj. 

Dane dotyczące płodności 'po przezimowaniu są zestawione w tabeli 6. 
Długość życia sałnic po opuszczeniu kryjówek zimowych waha się 

w warunkach laboratoryjnych w granicach 2 do 30 dni. Większość ich
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żyje około 16 dni. Procent samiec, które nie osiągnęły długości życia prze- 

kraczającej 12 dni, był stosunkowo duży i wynosił 36 (tab. 7). Samice tej 
ostatniej grupy cechowała bardzo niska płodność. 

Tabela 6 

Liczba jaj składanych w  poszczegól- 

nych przedziałach czasu (w dniach) przez 

samice po przezimowaniu (średnio z 10 

  

Tabela 7 

Długość życia samie T. finlandicus (Qud.) 

w dniach, mierzona od momentu wyjścia 

z miejsc zimowania (z hodowli 50 osob- 

  

  

  

  

osobników) ników) 

óysze ty Ariadh Liczba jaj Długość życia w dniach Liczba samice 

średnia wahania 1- 4 2 

1- 4 0,1 0-1 5- 8 6 

5- 8 2,4 1-4 9-12 10 

9-12 2,3 1-4 13-16 18 

13-16 1,6 1-3 17-20 8 

17-20 1,5 1-4 21-24 3 

21-24 0,3 0-2 ponad 24 3 
    

W warunkach naturalnych długość życia samic określano na podsta- 

wie nasilenia ilości martwych osobników spotykanych na liściach. Ob- 
serwacje przeprowadzane w sadzie śliwowym wykazały, że maksimum 

opuszczania kryjówek zimowych przez T.finlandicus (Oud.) przypadło 

na okres 25 kwietnia do 1 maja. Natomiast największą liczbę martwych 

samic na liściach znajdowano w okresie od 29 maja do 6 czerwca. Z tego 

wynika, że długość życia samic po opuszczeniu kryjówek zimowych wy- 
nosi w warunkach naturalnych od 30 do 35 dni. 

STADIUM JAJA 

Samice pokoleń letnich składają swoje jaja wyłącznie na dolnej stronie 
liści, najchętniej w miejscach osłoniętych. Najczęściej spotyka się jaja 

wzdłuż żyłki głównej lub w rozwidleniach między żyłkami liścia. Często 

samice składają jaja w przypadkowo powstałe kryjówki takie jak zwi- 
nięte brzegi liści, opuszczone kokony owadzie, lub stare wylinki larwalne. 

Pewien procent jaj składanych jest na wierzchołkach włosków liściowych. 

W warunkach laboratoryjnych, przy stałej temperaturze wynoszącej 
259C i 7500 wilgotności względnej powietrza, rozwój jaj trwał prze- 

ciętnie 2,8 dnia. Ze 155 jaj wziętych do obserwacji 140 ukończyło rozwój 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Średni procent wylęgu wynosił 90,3. 

STADIA LARWALNE 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) tak jak i inne Phytoseiidae prze- 

chodzi w swoim rozwoju przez trzy stadia lanwalne: sześcionogiej larwy, 

protonimfy i deutonimfy. Poszczególne stadia larwalne oddzielają od 

siebie okresy znieruchomienia, poprzedzające linienie. Proces linienia
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u tych roztoczy jest zjawiskiem trudnym do prześledzenia, ponieważ 
trwa bardzo krótko i odbywa się zwykle nocą. 

W warunkach optymalnych długość trwania stadiów larwalnych łącz- 

nie wynosi przeciętnie 5 dni (tab. 8). Najkrócej trwa stadium larwy — 

około 22/0 długości całego rozwoju larwalnego, następnie kolejno pro- 
tonimfy około 34% i deutonimfy około 44/0. 

Tabela 8 

Długość trwania rozwoju poszczególnych stadiów T. fin- 

landicus (COud.) w warunkach optymalnych (średnie 

z 4 powtórzeń) 
  

Czas trwania poszcze-  pługość trwania 

  

Padam stato gólnych stadiów — stadiów larwalnych 
larwalne łącznie 

średnio wahania 4 

Larwa 1,1 1-2 

Protonimfa 1,7 1-3 5,0 

Deutonimfa 2,2 24 

  

W stadium deutonimfy można już określić płeć roztocza. Deutonimfy 

samic są większe i bardziej wypukłe. Nie stwierdzono, aby występowały 

istotne różnice w długości życia deutonimf samców i samic. 
Procent osobników, które osiągnęły dojrzałość wahał się w poszcze- 

gólnych powtórzeniach od 85 do 91. 

Badania nad wpływem temperatury na rozwój Typhlodromus finlan- 

dicus (Oud.) przeprowadzono przy 5-ciu zakresach temperatur. Oceny 

wpływu temperatur dokonano na podstawie liczby uzyskanych dorosłych 

osobników. Każda kombinacja obejmowała 25 powtórzeń. 
Optymalnymi dla rozwoju okazały się temperatury mieszczące się 

w granicach 22—25?C. Wzrost temperatury do 30?C powodował niewielki 

wzrost śmiertelności. Największą śmiertelność zanotowano przy tempe- 
raturach w zakresie 8—10?C. Rozwój ulegał kompletnemu zahamowaniu 
w temperaturach poniżej 8?C (tab. 9). 

Z jaj poddanych działaniu temperatury 5—8?C przez okres 10 dmi 

nie wylęgła się ani jedna larwa. Śmiertelność stadiów larwalnych 
Typhlodromus finlandicus (Oud.) znajdujących się rw temperaturach 
5-8°С zależy od okresu działania tych temperatur. Im dłuższy jest czas 

ekspozycji, tym większy procent osobników martwych (tab. 10). 

Z tabeli 10 wynika, że działanie temperatur 5—8?C przez okres dłuższy 

niż 12 dni powoduje nagły wzrost śmiertelności z 24 do 79%. 

Ustalono, że istnieje wyraźna zależność między temperaturą a dłu- 

gością trwania poszczególnych stadiów rozwojowych. Spadek tempera- 

tury poniżej 18°C powoduje w porównaniu z temperaturą optymalną 

(259C) przedłużenie okresu trwania wszystkich stadiów rozwojowych.
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Tabela 9 Tabela 10 

Procent osobników dorosłych T'. finłandt- Wpływ temperatury 5-8 ?C na procent 

cus (Oud.) uzyskiwanych przy różnych śmiertelności stadiów larwalnych 

zakresach temperatur 
Okres działania tempe- Procent 

"Temperatury w *C Procent roztoczy ratur w dniach śmiertelności 

5-8 0 3 ° 
5 1 

8-10 48 6 8 
8 16 

10-18 72 9 22 

12 24 
22-25 91 20 79 

25-30 88 30 a 5- 40 100 
  

  

Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku larw, u których okres życia 

przedłuża się przy spadku temperatury od 25 do 8?C prawie czterokrotnie 

(tab. 11). 

  

  

Tabela 11 

Wpływ temperatury na długość rozwoju T. finlandicus (Oud.) 

Czas trwania poszczególnych stadiów w dniach 

przy temperaturze w *C 

Badane stadium 
8—10 10—18 22—25 25—30 

  

  

  

  

średnio wahania | średnio wahania | średnio wahania średnio wahania 

  

Jajo 9,2 8-10 7,6 6-8 2,8 2-3 2,6 2-3 

Larwa 5,1 4—7 4,2 3-6 1,1 1-2 1,2 1-2 

Protonimfa 6,0 4-9 5,8 4—7 1,7 1-3 1,5 1-3 

Deutonimfa 6,7 5-10 6,3 4—8 2,2 24 2,1 2—4 

  

Przeciętny czas od jaja 

do wylęgu imago 27,0 23,9 7,8 7,4 

STADIUM OSOBNIKA DOROSŁEGO 

W hodowli laboratoryjnej w warunkach optymalnych długość życia 

zależy od płci roztocza. Samice żyją dłużej od samców, różnice występują 

zarówno w średnich jak i maksymalnych długościach życia (tab. 12). Sa- 

mice żyją średnio 19,4 dni, samce natomiast 12,9 dni. Wahania między 

długościami życia samie były znacznie większe niż samców. 

Badania nad stosunkiem liczebności samic do samców wykazały, że 

w hodowlach laboratoryjnych w każdym przypadku występowała wy- 

raźna przewaga samic wyrażająca się stosunkiem od 2,1:1 do 2,0 ; L.
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Tabela 12 

Długość życia dorosłych roztoczy w hodowli laboratoryjnej 
  

Długość życia roztoczy 

  

  

  

w dniach Samice Samce 

1- 4 

5-7 3 

8—10 1 1 

11-13 4 16 

14-16 10 6 

17-19 14 2 

20-22 6 

23-25 2 

26-28 4 

29-31 1 

32-34 5 

Średnia długość życia 19,4 12,9 

Wahania 7-34 10-19 
  

W warunkach naturalnych liczbowe stosunki między płciami zmie- 
niały się w poszczególnych pokoleniach (tab. 13). Z danych tej tabeli 
widać, że pokolenia wiosenne charakteryzowała wyraźna przewaga samic. 
W miarę zbliżania się ku jesieni wzrastała w populacjach liczba samców. 

Tabela 13 

Stosunek ilości samic do samców w poszczególnych pokoleniach roztoczy 

w sadzie śllwowym 
  

  

  

1966 1967 

Pokolenia % samice: % samice: 

samice samce samce samice samce samce 

I 72,4 27,6 2,6:1 79,2 20,8 3,8:1 

II 76,1 23,9 3,2:1 74,7 25,3 3,0 :1 

III 70,8 29,2 2,4:1 69,3 30,7 2,3:1 

IV 61,7 38,3 1,6:1 60,0 40,0 1,5:1 

У 54,4 45,6 1,2:1 51,8 48,2 1,1:1 
  

Powyższe dane pochodzą z okresu najwyższej liczebności populacji 
w danym pokoleniu. Po minięciu punktu maksymalnego nasilenia w każ- 
dym pokoleniu obserwuje się wyraźny spadek ilości samców, związany 
z krótszym okresem ich życia (rys. 1). 

Samice Typhlodromus finlandicus (Oud.) składają jaja jedynie wów- 
czas, gdy są zapłodnione przez samce. Znajdując się w warunkach opty-
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Rys. 1. Procentowy udział samic w populacji T. finlandicus (Oud.) w czasie trwania 
jednego pokolenia 

Tabela 14 

Liczba jaj składanych przez samice w ciągu życia w 

warunkach laboratoryjnych (średnie z hodowli 10 samic) 
  

Liczba jaj w przeliczeniu na 

  

  

Dni po kopulacji 1 samicę 

średnio walmnia 

4 0,7 0-2 

5 0,6 0-2 

6 1,4 0-2 

7 0,7 0-3 

8 0,3 0-1 

9 1,1 0-3 

10 0,7 0-2 

11 0,8 0-2 

12 1,3 0-3 

13 0,2 0-1 

14 0,3 0-1 

15 1,9 0-3 

16 1,0 0-2 

17 0,7 0-2 

18 0,6 0-2 

19 1,0 0-2 

20 0,6 0-2 

21 0,2 0-1 

22 0,3 0-2 

23 0,1 0-1 

24 0,1 0-1 

25 0,1 0-1 
  

Długość trwania okresu 

składania jaj 16,4 9-21 

Średnia liczba jaj na 

samicę w ciągu życia 14,7 9-24 
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malnych składają pierwsze jaja w 4 do 6 dni po zapłodnieniu. Sam 
proces przebiega nierównomiernie. Okresy składania jaj przeplatają się 
z 1—2 a nawet 3-dniowymi okresami przerw w składaniu. Długość całego 
okresu składania jaj waha się w szerokich granicach od 9 do 21 dni, 
przeciętnie wynosi 16,4 dnia (tab. 14). 

Maksymalna ilość jaj, jaką złożyła samica w warunkach hodowli la- 
boratoryjnej, wynosiła 24 sztuki. Dzienna ilość jaj składanych przez jedną 
samicę waha się od 0 do 3 sztuk. Po okresie składania jaj następuje kilku- 
dniowy okres bezpłodności, kończący się śmiercią samicy. 

Wpływ temperatury na długość życia dorosłych roztoczy przedstawia 
tabela 15. 

Tabela 15 

Wpływ temperatury na długość życia imagines 

  

Długość życia roztoczy w dniach w temperaturze w °C 
  

      

  

8-10 10-18 22-25 25-30 

średnio waha- średnio ай średnio WALA» średnio waha- 
nia nia 

Samica 17,4 10-41 26,8 10-53 19,4 9-34 15,8 9-25 

Samiec 8,8 6-23 15,3 10-26 12,9 10-19 12,1 10-16 
  

Dane tabeli 15 wskazuja, ze bez wzgledu na temperature wystepo- 
wały zwykle różnice między długością życia samic i samców. Wraz ze 
zmianami temperatury zmienia się długość życia osobników dorosłych. 
W temperaturach zmiennych, mieszczących się w granicach od 10 do 
18?C w okresie wczesnowiosennym roztocze żyją dłużej. Zarówno wzrost 
jak i spadek temperatury poza granice tego zakresu wpływa na skrócenie 
życia Typhlodromus finlandicus (Oud.). W temperaturach niższych wy- 
stępują wyraźne wahania w długości życia poszczególnych osobników. 
W temperaturach od 25 do 30?C odchylenia od średniej długości życia 

są znacznie mniejsze. W temperaturach 

Tabela 16 —8°C u osobników dorosłych tak jakiu 
Śmiertelność samic stadiów larwalnych obserwuje się zmniej- 

w temperaturach 5-890 szenie aktywności i stopniowe popadanie 
w stan odrętwienia. Badania nad śmiertel-   

  

Sak тар temberatur и  NoŚcią samie znajdujących się pod działa- 
niem niskich temperatur wykazały, że są 

10 n one niewiele bardziej odporne w porów- 

20 18 naniu ze stadiami rozwojowymi (tab. 16). 

30 33 Nie stwierdzono, aby zmienne tempe- 

40 94 ratury miały wpływ na płodność samic 
50 * 100 Typhlodromus finlandicus (Oud.). 
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ROZWÓJ POPULACJI W SEZONIE WEGETACYJNYM 

W warunkach Polski centralnej w sezonie wegetacyjnym występuje 

5 pełnych pokoleń Typhlodromus finlandicus (Oud.). A więc o 2 do 3 

pokoleń więcej niż w sadach południowo-wschodniej Anglii (Chant 1959). 

Samice Typhlodromus finlandicus (Oud.) po opuszczeniu kryjówek 

zimowych przechodzą na liście w pierwszych dniach maja. Termin skła- 

dania przez nie pierwszych jaj był w r. 1966 i 1967 niemal identyczny. 

Pierwsze jaja spotkano na liściach w r. 1966 — 8 maja, a w roku 1967 — 

5 maja. Maksimum ich występowania przypadało na drugą połowę maja. 

W r. 1966 gwałtowny spadek temperatury na początku czerwca przedłu- 

żył okres trwania rozwoju pierwszego pokolenia, tak że maksimum wy- 

stępowania osobników dorosłych przypadło w tydzień później w porów- 

naniu z r. 1967. Pociągnęło to za sobą opóźnienie występowania dalszych 

pokoleń o około 10 dni (rys. 2, tab. 17). 

Tabela 17 

Terminy pojawiania się i długość trwania pokoleń 

T. finlandicus (Oud.) 
  

Termin rozpo- Długość trwa- 

  

Pokolenie częcia pokolenia nia w dniach 

I 8 V 50 
II 5 VI 43 

1966 III 3 VII 42 
IV 31 VII 35 
у 21 VIII 70 

II 28 V 42 
1967 III 26 VI 42 IV 17 VII 40 

у 8 УШ 80 
  

Długość trwania poszczególnych pokoleń była podobna w obu latach. 

Najdłużej występowały na drzewach roztocze pokolenia V, w r. 1966 

około 70 dni, w r. 1967 około 80 dni. Pozostałe pokolenia trwały o połowę 

krócej. 

Okres intensywnego składania jaj trwał do pierwszych dni września. 
Następnie w ciągu dwóch tygodni proces ten został kompletnie zahamo- 

wany i po 20 września nie spotkano w ogóle jaj na liściach (rys. 3, 4). 

W sezonie wegetacyjnym kolejne pokolenia nakładają się na siebie, 

co jest wynikiem stosunkowo długiego okresu składania jaj przez samice 

oraz różnej długości życia roztoczy. Zachodzenie na siebie pokoleń obej- 

muje okresy 15 do 20 dni. 

W zasadzie w sezonie wegetacyjnym populacja Typhlodromus finlan- 

dicus (Qud.) systematycznie wzrasta. Stąd krzywa przebiegu populacji
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Rys. 3. Liczby jaj i stadiów ruchomych. T. finlandicus. (Oud.) na śliwach 
(Ursynów 1966 r.) 

1 — stadia ruchome, 2 — jaja 

ma charakter krzywej rosnącej i osiąga maksimum w drugiej połowie 
sierpnia lub na początku września (rys. 3, 4). 

Taki wzrost cechował w latach 1966 i 1967 populacje Typhlodromus 
finlandicus (Oud.), która występowała na śliwach w sadzie w okolicy 
Ursynowa (tab. 18). 

№
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Rys. 4. Liczby jaj, larw, nimf i osobników dorosłych T. finlandicus (Oud.) na śliwach 

(Ursynów 1967 r.) 

1 — F. finlandicus, dorosłe, 2 — T. finlandicus, jaja; 3 — T. finiandicus, larwy, 4 — T. fin- 

landicus, nimfy 

Tabela ł8 

Maksymalna liczebność populacji T. finlandicuse (Oud.) w poszcze- 

gólnych pokoleniach na śliwach 
  

Liczba na 50 liściach Wskaźnik narastania 
  

  

Pokolenie populacji 

średnia wahania w pokoleniu w roku 

I 28,3 5- 82 1,00 

II 56,8 40- 68 12,1 

1966 III 160,4 98-215 1,82 

IV 236,5 102-296 0,47 

"V 194,9 112-257 -0,17 

I 57,8 18- 65 

II 190,1 103-249 2,28 . 

1967 III 256,7 109-364 0,35 16,7 

IV 302,3 156-318 0,17 

У 254,7 183-299 —0,15 

  

W obu latach maksymalne liczby roztoczy tego gatunku obserwowano 

w okresie pojawu IV pokolenia. Wskaźnik przyrostu populacji mierzony 

od jej początkowej liczebności do momentu maksymalnego nasilenia wy- 

nosił w r. 1966 12,1, a w r. 1967 16,7. Nieco odmiennie kształtował się 

przyrost populacji w okresach maksymalnych nasileń poszczególnych po-
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koleń. W r. 1966 największy przyrost cechował okres między pojawem 
pokolenia II i III. W r. 1967 nastąpił gwałtowny wzrost liczby roztoczy 
między pokoleniami I i II. Wskaźnik przyrostu populacji równał się 
wówczas 2,28, dalszy wzrost populacji nie był już tak znaczny. 

W obu latach liczba roztoczy w okresie maksymalnego nasilenia po- 
kolenia V była mniejsza niż w pokoleniu IV. Wystąpiła w tym czasie 
najwyższa w porównaniu z innymi pokoleniami ilość osobników doro- 
stych, ale spadek liczby larw i nimf spowodował ogólne obniżenie pozio- 
mu liczebności stadiów rozwojowych. 

Krzywe charakteryzujące wzrost populacji Typhlodromus finlandicus 
(Oud.) na jabłoniach i śliwach w r. 1967 w Górze Kalwarii miały podobny 
przebieg (rysunek 5, 6). Wskaźniki narastania liczby roztoczy były 
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Rys. 6. Rozwój populacji T. finlandicus 
(Oud.) na tle rozwoju populacji innych 

2 gatunków Phytoseiidae w sezonie we- 
EA getacyjnym 1967 r. (Góra Kalwaria, 

15V 30 15W 30 15VI30 15VII30 15IX 30 śliwy) 
Daty obserwacji 1 — T. finlandicus, 2 — T. tiliarum 

w tych przypadkach wysokie i wynosiły — dla populacji na śliwach 
29,1, oraz dla populacji na jabłoniach 13,0. 

Przedstawione wyżej wyniki obserwacji nad dynamiką liczebności 
populacji Typhlodromus finlandicus (Oud.) zgadzają się z wynikami 

Dąbrowskiego (1968). Populacje badanych przez niego roztoczy cechowały 

równie wysokie wskaźniki przyrostu. Krzywe przebiegu populacji miały
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także kształt krzywych rosnących w większości przypadków, maksimum 

nasilenia występowania roztoczy na liściach przypadało na wrzesień. 

Proces schodzenia na zimowanie rozpoczyna się w drugiej połowie 

września i trwa do końca października. Już w dnugiej połowie września 

występują wyraźne zmiany w strukturze populacji roztoczy. W ciągu 

  

  

  

80 |-- 

70 |- 

Dan LL EM 

50 
2 

“5 40 
a) 
о 

S30|- . .: z 
Rys. 7. Rozwój populacji T. finlan- 

20 dicus (Oud.) na tle rozwoju popu- 
10 |- lacji innych gatunków Phytoseiidae 

w sezonie wegetacyjnym 1967 г. 
(Góra Kalwaria, czereśnie) 

20. 15И 30 15.1 20 15ИИ20 154Х 20 15х 20 1 — T. finlandicus, 2 — T. rhenanus, 
Daty obserwacji 3 — T. pyrt 

dwóch tygodni znikają jaja Typhlodromus finlandicus (Oud.) z liści, 

a w tydzień później nie spotyka się na drzewie też larw. Ilość osobników 

dorosłych stanowi wówczas 70-100°/o populacji. Stosunek liczbowy samic 

do samców w pierwszych dniach września równa się w przybliżeniu 

1,2:1, w połowie października wynosi 43: 1. Później na liściach spotyka 

się prawie wyłącznie samice, które przemieszczają się z górnych i zew- 

nętrznych części korony drzew ku jej dołowi. Z liści samice przenoszą 

się na pędy w poszukiwaniu zimowych kryjówek. 

Ponieważ w latach, w których prowadziłam obserwacje nad schodze- 

niem Typhlodromus finlandicus (Oud.) na zimowanie, temperatury wnześ- 

nia i października nie spadały poniżej 0?C nie można było więc określić 

zależności między gwałtownymi spadkami temperatury a szybkością 

schodzenia na zimowanie. 

Dotychczas omówione krzywe dynamiki liczebności populacji Typhlo- 

dromus finlandicus (Oud.) dają najbardziej typowy obraz wzrostu liczby 

tych roztoczy w sezonie wegetacyjnym. Na skutek wpływu szeregu czyn- 

ników takich jak: jakość i ilość dostępnego pokarmu, liczebność i skład 

gatunkowy pozostałych roztoczy z rodziny Phytoseiidae, a także przebieg 

temperatury w sezonie wegetacyjnym, krzywe dynamiki populacji przy- 

bierają zupełnie odmienny kształt. 

WPŁYW KONKURENCJI MIĘDZYGATUNKOWEJ NA POPULACJE ROZTOCZY 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) występuje w sadach najczęściej 

w populacjach mieszanych, łącznie z innymi gatunkami roztoczy z rodzi- 

ny Phytoseiidae. W takim układzie mamy do czynienia ze zjawiskiem 

wyraźnej konkurencji międzygatunkowej.
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Z danych zebranych w latach 1965-1967 w nieopryskiwanych sadach 

na terenie województwa warszawskiego wynika, że Typhlodromus fin- 

landicus (Oud.) jest zawsze gatunkiem zdecydowanie dominującym. 

W tych sadach, w których występowała mieszana populacja drapieżnych 

roztoczy, liczba Typhlodromus finlandicus (Oud.) wyraźnie przewyższała 

liczbę innych gatunków drapieżców. 

Zjawisko dominowania Typhlodromus finlandicus (Qud.) nad innymi 

Phytoseiidae występuje w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Wiosną 

różnice w liczebności roztoczy poszczególnych gatunków nie są zbyt 

wielkie. Najczęściej można zaobserwować stosunkowo niewielką prze- 

wagę liczbową Typhlodromus finlandicus (Oud.). Bardzo szybko, bo już 

w pierwszym pokoleniu stosunki te ulegają zmianie. Następuje znacznie 

gwałtowniejszy rozwój populacji Typhlodromus finlandicus (Oud.) 

Tabela 19 

Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe i płodność samice sześciu gatunków Phytosetidae. 

Dane na podstawie literatury i własnych badań 

  

  

Ilość zja- or 
. Ilość jaj Ogólna licz- 

АЕ Pokarm danego || gpład. _ ba skład. Autor 
Phytoseiidae pokarmu ch dż 

NE dziennie jaj 
dziennie 

Typhlodromus Bryobia rubrioculus, larwy 

pyre 13,5 1,4 27,6 Herbert 1961 

Panonychus ulmi, larwy 14,6 1,1 24,0 5 

Tetranychus urticae, dorosłe — 1,3 58 maks. Dosse 1956 

Panonychus ulmi dorosłe 2,9 0,3 9,5 Chant 1959 

Phytoseius Tetranychus urticae, doroste — 0,8 18 maks. Dosse 1956 

macropilts Panonychus ulmi, dorosłe 1,1 ‚ 0,08 2,0 Chant 1959 

T yphlodromus Tetranychus urticae, doroste — 1,1 16 maks. Dosse 1956 

aberrans 

Typhlodromus Tetranychus urticae, doroste — 1,0 19 maks. Dosse 1956 

tiharum 

Typhlodromus Panonychus ulmi, dorosłe 1,1 0,1 2,0 Chant 1959 

bakeri 

Typhlodromus Panonychus ulmi, dorosłe 2,4 0,2 7,5 Chant 1959 

finlandicus Panonychus ulmi, st. ruchome 2,3—3,8 0,6 10,8 Autor 

Tetranychus urticae, st. ruchome 1,9-4,2 0,4 7,2 55 

Bryobia rubrioculus, larwy 1,1 0,5 9,9 i 
  

i wkrótce kilkakrotnie przewyższa ona liczebnością populacje innych ga- 

tunków. Stan ten utrzymuje się zwykle aż do jesieni (rys. 5, 6, 7). 

Na fakt istnienia konkurencji międzygatunkowej zwrócili uwagę 

w swoich pracach Chant (1959) i Dąbrowski (1968). Chant uznał, że po-
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wodem wyraźnej przewagi Typhlodromus finlandicus (Oud.) jest dra- 

pieznictwo w stosunku do innych roztoczy z rodziny Phytoseiidae. 

Z moich obserwacji wynika, ze zjawisko to nie jest tak czeste zeby od- 

grywało decydującą rolę. 
Wytłumaczenia faktu dominowania Typhlodromus finlandicus (Oud.) 

nad innymi gatunkami można by szukać w różnicach w ich zapotrzebo- 
waniu pokarmowym, czy też płodności. Dla porównania zestawiono na 

podstawie literatury dane dotyczące ilości zjadanego pokarmu i płod- 

ności samic kilku gatunków Phytoseiidae (tab. 19). W zestawieniu 
uwzględniono jedynie gatunki, których występowanie zostało stwierdzo- 

ne na terenie sadów w Polsce. 
Zamieszczone w tabeli 19 wyniki badań różnych autorów cechuje 

dość znaczna rozbieżność. Również w kilku przypadkach brak jest da- 
nych dotyczących liczby spożywanego pokarmu. W związku z tym nie 

możemy z nich wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Niemniej jednak 

z danych powyższych widać, że Typhlodromus finlandicus (Oud.) nie wy- 

różnia się spośród innych Phytoseiidae ani wielkością zapotrzebowania 

pokarmowego, ani płodnością. 

Z moich obserwacji wynika, że przyczyną dominowania Typhlodromus 

finlandicus (Oud.) jest jego aktywność w konkurencji o pokarm. Typhlo- 
dromus finlandicus (Oud.) jest zdecydowanie aktywniejszy i szybciej 

porusza się od pozostałych gatunków. Dzięki temu łatwiej odnajduje po- 
karm i może go szukać na większych powierzchniach rośliny. Poza tym 

odżywia się bardzo różnorodnym pożywieniem, co znacznie ułatwia mu 

przetrwanie w okresie braku pokarmu zwierzęcego. 

WPŁYW TRMPERATURY NA POPULACJE ROZTOCZY 

Stwierdzono już, że temperatura może wywrzeć wpływ na Typhlo- 

dromus finlandicus (Oud.) poprzez zmianę długości trwania poszczegól- 

nych stadiów rozwojowych, zmianę długości życia dorosłych roztoczy 

oraz przedłużenie okresu składania jaj. Znalazło to odzwierciedlenie 

w przebiegu populacji roztoczy w warunkach naturalnych. 

Najwyraźniejszy wpływ temperatury zarysowuje się na początku 

sezonu wegetacyjnego. Porównanie krzywej przebiegu populacji (rys. 

8a i b) w sadzie śliwowym w r. 1966 i 1967 ujawniło różnice w długości 

rozwoju pierwszych pokoleń. Jaja złożone przez samice po przezimowa- 

niu pojawiły się w jednakowym czasie. Maksymalna ich liczba na liściach 

w r. 1966 wystąpiła jednak o tydzień później w porównaniu z rokiem 

następnym. Przyczyną był tu spadek temperatury minimalnej poniżej 

109C, który nastąpił w połowie maja. Dalsze obniżenie temperatury 

w okresie ód 29V do 12 VI przedłużyło okres rozwoju embrionalnego. 

W tym samym czasie w r. 1967 wystąpiła maksymalna liczba roztoczy 

pokolenia I. W r. 1966 maksimum pokolenia I pojawia się w dwa tygod-
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nie później. W dalszym etapie daje to opóźnienie rozwoju następnego 
pokolenia o tydzień (rys. 8a i b). Podobny wpływ wywarła temperatura 
na termin pojawienia się pierwszych pokoleń w populacji roztoczy wy- 
stępującej na czereśniach (rys. 9). 
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ODŻYWIANIE SIĘ TYPHLODROMUS FINLANDICUS (OUD.) 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) jest przede wszystkim gatunkiem 

drapieżnym i podstawę jego pożywienia stanowi pokarm zwierzęcy. Ce- 

chuje go jednak zdolność do odżywiania się bardzo różnorodnym pokar- 

mem, a w tym pyłkiem kwiatowym i sokiem komórkowym roślin, po- 

kanrmem pochodzenia grzybowego i wreszcie odchodami owadów. 

Na wszystkich wyżej wymienionych typach pożywienia żerują zarów- 

no stadia larwalne jak i osobniki dorosłe. Nie obserwuje się różnic w wy- 

borze pożywienia między dorosłymi osobnikami a ich stadiami rozwojo- 

wymi. Jedynie w przypadku pokarmu pochodzenia zwierzęcego występuje 

zjawisko wyraźnej wybiórczości przez larwy i protonimfy młodszych 

stadiów ofiary. 

Wśród pokarmów pochodzenia zwierzęcego podstawowe pożywienie 

dla Typhlodromus finlandicus (Oud.) stanowią roztocze nalezace do ro- 

dziny przędziorków Tetranychidae i nadrodziny szpecieli Eriophyoidea. 

Przebadano 3 gatunki przędziorków — przędziorka owocowca Panony- 

chus ulmi (Koch), przędziorka chmielowca Tetranychus urticae Koch 

i rubinowca owocowca Bryobia rubrioculus (Scheuten) oraz szpeciela por- 

dzewiacza jabloniowego Aculus schlechtendali (Nal.) z punktu widzenia 

ich przydatności jako pokarmu dla drapieżcy. 

Nie stwierdzono, aby określony gatunek przędziorka był chętniej ata- 

kowany niż inny. Wydaje się, że o wyborze danego typu pożywienia 

decydują przede wszystkim małe rozmiary i miękka okrywa ciała, wol- 

niejsze poruszanie się w porównaniu z drapieżcą i wreszcie, gdy pokarm 

stanowią przędziorki pewne znaczenie ma zdolność do produkowania 

przędzy. Powyższe przyczyny powodują, że Typhlodromus finlandicus 

(Oud.) żeruje na wszystkich stadiach przedziorka chmielowca, wszystkich 

z wyjątkiem zimowych jaj przędziorka owocowca, oraz prawie wyłącznie 

na larwach i nimfach I rubinowca owocowca. 

Wyniki doświadczeń nad wpływem różnorodnego pokarmu na rozwój, 

płodność i długość życia Typhlodromus fimlandicus (Oud.) zestawione są 

w tabeli 20. 

Dzienne zapotrzebowanie drapieżców ma pokarm pochodzenia zwie- 

rzęcego wynosi przeciętnie od 1,1 do 4,2 sztuk przędziorków i waha się 

w zależności od stadium spożywanej ofiary i stadium drapieżcy od 1 do 

5 sztuk. Roztocze drapieżne wysysają znacznie więcej szpecieli, prze- 

ciętnie 18,3 sztuk dziennie. Gdy porównamy łączną ilość pokarmu zja- 

daną przez poszczególne stadia w ciągu życia to okaże się, że najwięcej 

roztoczy wysysają samice od 15 do 57 sztuk przędziorków i od 365 do 

405 sztuk szpecieli (tab. 20). 

Zarówno trzy przebadane gatunki przędziorków jak i szpeciele były 

pokarmem, na którym drapieżce przechodziły pełny cykl rozwojowy. 

Długość tego cyklu była podobna w każdym przypadku i przeciętnie wy- 

nosiła 7,6—10,8 dni. Śmiertelność w czasie rozwoju nie przekraczała 70/0. 

3 — Zeszyty probl. — Zagadnienia Akarologii
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Jedynie w przypadku przędziorka chmielowca była znacznie wyższa 

i dochodziła do 27%/0. Większa śmiertelność wystąpiła wszędzie tam gdzie 

pokanm stanowiły nimfy II i dorosłe osobniki przędziorka chmielowca. 

Przyczyną jest produkowanie przez ten gatunek dużych ilości przędzy 

utrudniającej drapieżcy poruszanie się a tym samym zdobywanie po- 

karmu. 

Samice odżyiwiające się przędziorkami składały przeciętnie 7,2-10,8 

jaj w ciągu życia. Najniższą liczbę jaj, średnio 7,2 złożyły te, które od- 

żywiały się przędziorkiem chmielowcem. To obniżenie liczby jaj spowo- 

dowane było dość znacznym skróceniem długości życia samic. Najwyższą 

płodność osiągały samice odżywiające się szpecielami, przeciętnie wyno- 

siła ona 15,6 sztuk jaj, maksymalnie dochodząc do 23 jaj. 

Dorosłe osobniki odżywiające się szpecielami żyły najdłużej, samice 

przeciętnie 21,7 dnia, samce 15,4 dnia. Przeciętna długość życia osobni- 

ków karmionych przędziorkami wahała się w granicach 15,9-18,2 dni 

zależnie od gatunku przędziorka. 

W przypadku braku przędziorków czy szpecieli, Typhlodromus fin- 

landicus (Oud.) może odżywiać się innymi roztoczami, jednak wszystkie 

one nie mają większego znaczenia i spełniają jedynie rolę zastępczą. 

Drapieżce odżywiając się nimi nigdy nie osiągają płodności porównywal- 

nej z maksymalną. Żyją również znacznie krócej, niekiedy nie przechodzą 
kompletnego cyklu rozwojowego. Do pokammów o drugorzędnym znacze- 
niu dla Typhlodromus finlandicus (Oud.) należą roztocze z rodziny Tar- 

sonemidae, gatunek Czespinskia lordi (Nesbitt) — często spotykany na 

drzewach liściastych roztocz z rodziny Acaridiae, oraz larwy niektórych 

gatunków Tydeidae. 

Nie obserwowano, aby Typhlodromus finlandicus (Oud.) odżywiał się 

larwami owadów albo ich jajami. 

Typhlodromus finlandicus (Cud.) cechuje zdolność odżywiania się bar- 

dzo różnorodnym pokarmem pochodzenia roślinnego. 
Do jednego z najbardziej wartościowych pokarmów pochodzenia roś- 

linnego należą zarodniki konidialne mączniaka prawdziwego jabłoni 

Podosphaera leucotricha (Ellis i Everh.) Salm. Żerują na nim wszystkie 

stadia Typhlodromus finlandicus (Oud.). Lanwy odzywiajac sie nimi osią- 

gały stadium osobnika dorosłego w czasie nieco dłuższym w porównaniu 
z tymi, które żerują na przędziorkach. Przeciętna długość życia samic 

była podobna jak u osobników odżywiających się optymalnym pokar- 

mem zwierzęcym. Natomiast maksymalna długość życia zmniejszyła się 

dość znacznie i mie przekraczała 21 dni. Samice żerując na mączniaku 

składały (przeciętnie 9,5 jaj. Wiellkość ita zbliżona jest do płodności samice 

odżywiających się rubinowcem owocowcem i przędziorkiem owocowcem. 

Mączniak prawidziwy jabłoni jest jedynym dotychczas stwierdzonym 

w pełni wartościowym pokarmem z grupy badanych patogenów grzybo- 

wych.
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Drugim wartościowym pokarmem dla roztoczy okazał się pyłek 
z kwiatów jabłoni, śliwy, czereśni, oraz leszczyny, pod warunkiem że 

do hodowli brany był z kwiatów półrozwiniętych. Tylko świeży, nie- 
wyschnięty mógł służyć jako pokarm dla Typhlodromus finlandicus 
(Qud.). Pokarm w postaci pyłku pozwolił na przejście kompletnego roz- 
woju od jaja do osobnika dorosłego w czasie 6 do 12 dni. Wśród stadiów 
rozwojowych występuje dość znaczna śmiertelność dochodząca przeciętnie 
do 21°/o. Długość życia dorosłych i płodność samic jest niższa niż na ро- 
karmie zwierzęcym. 

Zupełnie odmiennie przedstawia się wartość soku komórkowego jako 
pokarmu dla drapieżcy. Sam sok komórkowy w żadnym przypadku nie 
może być wyłącznym pokarmem dla Typhlodromus finlandicus (Qud.). 
Larwy hodowane na samych liściach przekształciły się w nimfy, ale 
w tym stadium rozwój ulegał zahamowaniu. Samice żyły przeciętnie 
7,9 dni i składały pojedyncze jaja. Stwierdzono jednak, że wiosną tkanki 
roślinne spełniają bardzo ważną rolę. Samice po przezimowaniu wysysają 
sok z komórek liści uzupełniając w ten sposób niedobór wody w organiz- 
mie. Samice, którym w hodowli umożliwiono pobranie soku komérkowe- 
go, żyły około 6 dni dłużej od samic hodowanych na samym pokarmie 
zwierzęcym, jak również składały więcej jaj. 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) może odżywiać się również kałem 
owadów i to w różnej postaci, zarówno płynnej jako tzw. rosa miodowa, 
oraz stałymi odchodami gąsienic motyli. Najczęściej obserwuje się roz- 

Tabela 21 

Wpływ dodatku rosy miodowej do pokarmów zwierzęcych na 

płodność samic (średnie z 25 osobników) 
  

  

Liczba jaj zło- Przeciętna 

Pokarm żonych w cią- dzienna 

gu życia liczba jaj 

Rosa miodowa 28 0,08 

Przedziorek owocowiec 277 0,5 

Przedziorek owocowiec+rosa miodowa 306 0,7 

Pordzewiacz jabloniowy 390 0,7 

Pordzewiacz jabłoniowy +-rosa miodowa 416 0,9 
  

tocze żerujące na odchodach takich owadów jak misecznik śliwowy, 
miodówka jabłoniowa i niektóre mszyce. O tym czy rosa miodowa danego 
gatunku będzie odpowiednim pokarmem decyduje stopień zanieczyszcze- 
nia jej woskiem. Stwierdzono, że Typhlodromus finlandicus (Qud.) nie 
potrafi odżywiać się rosą miodową, której powierzchnię pokrywa warstwa 
wosku. Hodowla na samej rosie miodowej dała ujemne wyniki. Roztocze 
nie były w stanie przejść kompletnego rozwoju, dorosłe żyły krótko,
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a samice składały pojedyncze jaja. Natomiast cidekawe wyniki dała kom- 
binacja rosy miodowej z pokarmem zwierzęcym. Okazało się że dodanie 

jej samicom hodowanym na przędziorkach i szpecielach spowodowało 

w każdym przypadku nieznaczne zwiększenie liczby składanych jaj 

(tab. 21). 

WNIOSKI 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) jest roztoczem drapieżnym wystę- 

pującym najpospoliciej na terenie Polski w sadach nieopryskiwanych 

pestycydami. Odgrywa tam wraz z innymi Phytoseiidae bardzo poważną 

rolę w ograniczeniu populacji roztoczy roślinożernych. 

Oceniając na podstawie przeprowadzonych badań efektywność 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) jako drapieżcy roztoczy roślinożernych, 

można stwierdzić co następuje. 

Możliwość żerowania na różnorodnych typach pokarmu znacznie ułat- 

wia Typhlodromus finlandicus (Oud.) zdobycie pożywienia, umożliwia 

przeżycie okresów braku pokarmu zwierzęcego. Przyczynia się tym sa- 

mym do szybkiego rozwoju populacji w sezonie wegetacyjnym. Z dru- 

giej strony brak specjalizacji pokarmowej w przypadku równoczesnego 

występowania kilku rodzajów pożywienia może w znacznym stopniu 

obniżyć intensywność żerowania na roztoczach roślinożernych. 

Efektywność Typhlodromus finlandicus (Oud.) jako drapieżcy obniża 
fakt stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania pokarmowego, jakie ce- 

chuje wszystkie jego stadia. Maksymalna liczba larw przędziorków, jaką 

jest zdolna spożyć jedna samica drapieżcy dziennie, wynosi 5 sztuk, 

a osobników dorosłych 3 sztuki. Jeszcze mniej zjadają larwy i nimfy 

tego gatunku. 

Porównanie wysokości zapotrzebowania pokarmowego i płodności 

sześciu gatunków Phytoseiidae pospolicie występujących w sadach, prze- 

prowadzone na podstawie literatury, nie wykazało aby Typhlodromus 

finlandicus (Oud.) wyróżniał się którąkolwiek z tych cech. Mimo to w sa- 

dach nie chronionych jest on bezsprzecznie gatunkiem dominującym. 

W sadach intensywnie opryskiwanych Typhlodromus finlandicus (Oud.) 

nie ma możliwości rozwoju. Duża ruchliwość tego gatunku i brak ten- 

dencji do unikania opryskiwanych części roślin jest przyczyną jego wy- 

sokiej śmiertelności na drzewach traktowanych pestycydami. 

STRESZCZENIE 

Spośród drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae, występujących 

w sadach w Polsce, Typhlodromus finlandicus (Oud.) jest gatunkiem naj- 

liczniejszym i najpospolitszym. Ponieważ w literaturze brak jest danych
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dotyczących biologii i ekologii tego roztocza, podjęto badania mające na 
celu wyjaśnienie tych zagadnień. 

Doświadczenia prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polo- 
wych. 

Typhlodromus finlandicus (Qud.) zimuje w stadium zapłodnionej sa- 
micy. Miejsca zimowania stanowią dla niego różnego rodzaju kryjówki 
takie jak: spękania kory, sęczki na krótkopędach, miseczki czerwców. 

W kryjówkach zimowych przebywa w skupiskach łącznie z innymi ga- 

tunkami roztoczy należącymi do rodzin: Phytoseiidae, Tetranychidae, 
Tarsonemidae, Tydeidae. Okres zimy przebywa w stanie diapauzy, którą 
można określić jako diapauzę płciową. Samice nie składają jaj przez 
okres 4,5 miesiąca, nawet wówczas gdy znajdą się w warunkach optymal- 
nych. Śmiertelność w ciągu zimy dochodzi do 82/0. 

Samice opuszczają miejsca zimowania w drugiej połowie kwietnia 
i stopniowo przenoszą się z pędów na liście. Pierwsze jaja składają w koń- 
cu kwietnia. 

W warunkach laboratoryjnych w optymalnej temperaturze 22—259C 
rozwój od jaja do osobnika dorosłego trwał przeciętnie 7,8 dnia. Każdy 
wyraźny spadek temperatury powodował przedłużenie rozwoju. W tem- 
peraturze 8—10?C rozwój trwał 27 dni. Samice żyją przeciętnie dłużej 
niż samce, samice 19,4 dnia, samce 12,9 dnia. W ciągu życia kopulują 
kilkakrotnie, jedynie wówczas możliwy jest prawidłowy przebieg pro- 
cesu reprodukcji. Liczba jaj składanych przez samice uzależniona jest 
od ilości kopulacji a także od ilości i jakości pokarmu. W ciągu życia 
samice składają przeciętnie 14,7 jaj. 

Stwierdzono, że w sezonie wegetacyjnym występuje 5 pokoleń 
Typhlodromus finlandicus (Oud.). Najdłużej występują na roślinie roz- 
tocze pokolenia piątego, około 80 dni. Liczba roztoczy w populacji osiąga 
maksimum w sierpniu. W sezonie wegetacyjnym kolejne pokolenia na- 
kładają się na siebie w okresach 15—20-dniowych. O tempie przyrostu 
populacji decyduje ilość i jakość dostępnego pokarmu, a także stopień 
nasilenia konkurencji pomiędzy różnymi gatunkami Phytoseiidae. Sa- 
mice rozpoczynają schodzenie na zimowanie od połowy września. Proces 
ten trwa do końca października. 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) jest przede wszystkim gatunkiem 
drapieżnym, ale może się również odżywiać pokarmem pochodzenia roś- 
linnego, takim jak pyłek kwiatowy, zarodniki Podosphaera leucotricha 

(Ellis et Everh.), sokiem komórkowym roślin, a także rosą miodową. 

Samice odżywiające się szpecielami osiągały najwyższą płodność, śmier- 

telność roztoczy w czasie rozwoju była bardzo niewielka. Niewiele niższa 

płodność charakteryzowała samice odżytwiające się przędziorkami. Jaja 

przędziorków z wyjątkiem jaj T.urticae Koch nie były odpowiednim 

pokarmem dla drapieżcy. W pełni wartościowym pokarmem dla roztoczy 

okazały się zamodniki mączniaka prawdziwego jabłoni, oraz pyłek kiwia-
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towy. Rosa miodowa jako dodatek do pokarmu zwierzęcego powodowała 

zwiększenie liczby składanych przez samice jaj. 
W sadach nieopryskanych populacja Typhlodromus finlandicus (Oud.) 

wyraźmie dominuje nad innymi drapieżnymi Phytoseiidae. Przyczyną 

powyższego zjawiska jest znaczna przewaga tego gatunku w konkurencji 

o pokanm. W porównaniu z innymi Phytoseiidae cechuje go duża ruchli- 

wość i aktywność, dzięki której łatwiej odnajduje pokarm i zdolny jest 

do penetrowania większych powierzchni rośliny. Również zdolność żero- 

wania ma różnorodnych typach pożywienia znacznie ułatwia mu zdobycie 
pokarmu i przeżycie okresów braku pożywienia zwierzęcego. 
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Д. Кропчиньска 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ХИЩНОГО КЛЕЩА 
TYPHLODROMUS FINLANDICUS (OUD.) (ACARINA: PHYTOSEIIDAE) 

Резюме 

Хищный клещ Тур 1оатотиз Наапаси$ (Оца.) широко распространен на раз- 
личных растениях в Польше, в больших количествах встречается в садах не 
обрабатываемых химическими препаратами. В этих ycnopuax T. finlandicus (Oud.) 
является высокоэффективным средством уничтожения тетраниховых и эриофи- 
идных клещей. 

В литературе встречается немногие данные о биологии, экологии и распро- 
странения этого вида, в связи с этим возникла необходимость собрать все воз- 
можные данные. С этой целью были проведены полевые и лабораторные иссле- 
дования биологии и экологии Т. finlandicus (Oud.). T. finlandicus (Oud.) 3umyer 
в стадии оплодотворенной самки. Места зимовки — это щели коры, чешуйки 
почек, пустые щитки кокцид. Зимует вместе с другими видами Phytoseiidae u Kiie- 
щами из таких семейств как: Гетапуспиаае, Туаеаае, Tarsonemidae, Acaridae. 
Jimanaysa T. finlandicus (Oud.) даже в благоприятствующих условиях является 
половой диапаузой, зимующие самки не откладывают яиц 4 1/2 месяца. Во время 
зимовки погибает почти 82% самок. 

Из мест зимовки Т. Ншапасиз (Оца.) выходит во второй половине апреля. 
Самки откладывают первые яйца на ветвях, потом на листьях деревьев. Весь 
вегетационный период фитосеииды присутствуют на листьях деревьев. 

Средний срок развития Т. Димапойсиз (Оча.) в условиях оптимальной темпе- 
ратуры 22—25°С и 75% относительной влажности равняется 7,8 дня. В значитель- 
ной степени зависит он от температуры окружающей среды. При снижению тем- 
пературы в пределах 8—10°С срок развития продливается до 27 дней. 

Самки Т. Пап сиз (Оц4.) живут долже чем самцы, средняя длительность 
их жизни в температуре 22—25°С 19,4 дней, самцев 12,9 дней. В течение всего ве- 
гетационного периода выступает гораздо больше самок чем самцев. 

Полодовитость самок зависит от количества копуляций а тоже от количества 
и пригодности пищи. Только оплодотворенные самки могут откладывать яйца. 
Средне одна самка откладывает 14,7 яйца в течение жизни. 

В течение вегетационного сезона развивается 5 reHepanni T. finlandicus (Oud.). 
Причем больше всего продолжается V генерация, достигая 80 дней. Максималь- 
ная численность клещей наблюдалась в конце августа. Все генерации наклады- 
вались одна на другую. Динамика численности зависит от количества пищи, ко- 
личества других видов РАуозсйаае соперничающих на данном растении, от усло- 
вий температуры. 

С половины сентября до конца октября самицы Т. jimlandicus (Oud.) nocre- 
пенно покидают листья деревьев и входят в места зимовки. 

Т. Имапасиз; (Оца.} может питаться различной пищей. В число его жертв 
входят растительноядные клещи обитающие на листьях из семейств Tetranychiidae 
u Eriophyidae, nbixbqa paz)IMuHbIX pacTeHuu, cnopbi rpu6a Podosphaera leucotricha 
Ellis et Everh (Salm.) MeqoKkaa poca u KNeTOUHBIJi COK растений. Два последние ти- 
пы пищи T. finlandicus (Oud.) использует только как дополнительную и побочную 
корму. Питаясь остальными способен нормально развиваться, самки достигают 
высокую плодовитость. Самой лучшей пищей казались разные виды четыреногих 
клещей. Т. Ищапд1сиз (Оца.) питаясь ними откладывал наибольшие количество 
яиц, клещи жили долже чем на других пищах. Благоприятным питанием были
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тоже активные стадии паутинных клещей. Яйца почти всех видов Тетапустаае 

не могут быть пищей для Т. Пщапасиз (Оча.), исключение это яйца. Т. итИсае 

Косй, которыми хищники питались, но они использованы как дополнительная пи- 

ща. T. finlandicus (Oud.) питается охотно спорами грибов и пыльцей растений, на 
этих пищах хорошо развивается, плодовитость самок немного меньше чем на ра- 
стительноядных клещах. Когда кроме растительноядных клещей хищники имели 
добавленную медовую росу откладывали больше яиц на медовой росе как един- 

ственной пище не развивались. 

Отвечая на вопрос какую роль имеет Т. апт сиз (Очца.) в уничтожении кле- 
цей, вредителей садов надо отметить, что питаясь различными кормами этот вид 
может существовать на растениях за отсутствием паутинных и эриофиидных кле- 
щей, Т. мата 1си$ (Оч@.) отличается от других Рпуозсйаае большой подвижностью 
и активностью в искании пищи. Эти особенности объясняют, почему численность 

Т. Ищапасиз (Оца.) быстро растет в течении вегетационного периода. Прожорли- 

вость этого вида небольшая, плодовитость в зависимости от пищи лежит в пре- 
делах 6 до 15 яиц. Несмотря на это в условиях садов необрабатываемых химичес- 
кими препаратами Т. Напа сиз (Оп49.) вместе с другими Руозсйиаае подавляет 
развитие растительноядных клещей. В садах, где применяется ядохимикаты не 
имеет возможности развития, по причине его болышой неустойчивости на пести- 
циды, 

D. Kropczyńska 

BIOLOGY AND ECOLOGY OF THE PREDATORY MITE TYPHLODROMUS 

FINLANDICUS (OUD.) (ACARINA: PHYTOSEIIDAE) 

Summary 

Typhlodromus finlandicus (Oud.) was found to be the most common and nume- 

rous species from all of phytoseiids mites occuring in Polish orchards. There is very 

little informations about this species in the literature so that we have decided to 

make thorough study on its biology and ecology. 

Investigations were carried in laboratory and under orchard conditions. 

T. finlandicus (Oud.) overwinters in the stage of fertile female. Various hiding 

places on the tree like bark crevices on spurs, empty scales of coccids serve as 

Overwintering sites. They overwinter together with other mite species belonging to 

the families: Phytoseiidae, Tetranychidae, Tarsonemidae, Tydeidae. Sexual diapause 

of T. finlandicus (Oud.) was proved experimentally, females were not able to oviposit 

during 4,5 months, even under optimal conditions. Mortality of females during the 

winter was as high as 82°/o. 

In the second part of April they leave hiding places and migrate into spurs 

and leaves. First eggs were laid on the end of April. 

Under the laboratory conditions in the optimal temperature 22—25°C the 

developmental time from egg to adult was 7,8 days. Decrease of temperature 

affected the prolongation of each particular stage. At 8—10°C the development 

lasted 27 days. Average lenght of life of females was higher than that of males. 

Females lived 19,4 days and males only 12,9 days. Females mate several times during 

their lifetime. Only then normal reproduction takes place. Number of eggs laid by 

females depends upon the number of matings and their duration and also upon the 

number and quality of food. Females laid in average 14,7 eggs during their life. 

Within a year five generations of T. finlandicus (Oud.) appeared. Mites of V-th
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generation existed for the longest period, about 80 days. Density of mite population 
reached its maximum at the end of August. During the growing season consecutive 
generations were overlapping by 15—20 day periods. Rate of population growth of 
T. finlandicus (Oud.) depents upon quality and quantity of available food as well as 
on the degree of interspecies competition of phytoseiids. Females of T. finlandicus 
(Oud.) started to aggregate befor overwintering in the middle of September. At the 
end of October all mites were already in wintering sites. 

T. finlandicus (Oud.) is predatory mite but it is able also to consume other foods 
like: flower pollen, spores of Podosphaera leucotricha (Ellis et Everh.) Salm., 
honeydew and plant juice. Females fed on rust mites have laid the highest number 
od eggs and mortality during development was then wery low. Not much lower 
fecundity of females was observed when spider mites were given as food. Eggs of 
spider mites were not eaten, with exception of eggs of T. urticae Koch. Complete 
development was also observed when the predators were feeded on spors of apple 
mildew and flower pollen. Honeydew and animal food caused an increase of number 
of eggs laid by female. 

In natural condition population of T. finlandicus (Oud.) dominated above other 
phytoseiid species. This is caused by the prepotency of T. finlandicus (Oud.) in 
competition for food. T. finlandicus (Oud.) is more active than other species of 
predatory mites. It can easily find its food and penetrate larger leaf surface. The 
ability to feed on various foods enables that it to survive a seasonal shortage of 
animal food.


