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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Balıkçılık ve Su Ürünleri

MODÜLÜN ADI

Midye YetiĢtiriciliği

MODÜLÜN SÜRESĠ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye midye yetiĢtiriciliği ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Tür özelliklerine uygun olarak doğadan yavru
midye toplayabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak midye yavrularını
büyütme,
hasat
ve
taĢıma
çalıĢması
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Larva toplayıcı kolektörler, sal, sırık, kiremit, ağ torba,
halat gibi üretim araçları kabuklu larvaları, Ġnternet
ortamı, kütüphane

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ

Sevgili Öğrencimiz,
Su ürünleri denildiğinde ilk akla gelenin balıklar olduğu bir gerçektir. Ancak
balıkların dıĢındaki su ürünleri de önemli bir piyasa değerine sahiptir. Balıklar dıĢındaki su
ürünleri içinde kabuklu su ürünlerinin önemli bir yeri vardır. Kabuklular özellikle bilinçli
tüketicilerin tükettikleri mineral bakımından zengin, lezzetli ürünlerdir.
Bu modül sayesinde midye yetiĢtiriciliği için uygun yetiĢtiricilik sahalarını
seçebilecek, sahaya uygun yetiĢtiricilik tekniğini belirleyebilecek, tekniğine uygun
yetiĢtiricilik sistemleri kurabilecek ve yetiĢtiricilik yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında doğadan midye yavrusu toplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Midye yetiĢtiriciliği için uygun bir sahaya giderek ülkemizde yetiĢtiriciliği
yapılan midye türünü, midye yetiĢtiriciliği için gerekli çevresel koĢulları, larva
toplama yöntemlerini ve yetiĢtiricilik tekniklerini gözlemleyiniz.



Çevreye saygı ile ilgili konulara yönelik tutumların neler olabileceğini
araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. DOĞADAN MĠDYE YAVRULARININ TOPLANMASI
1.1. Midyenin Sistematikteki Yeri
ġube
Sınıf
Takım
Aile
Cins
Tür 1
Tür 2
Tür 3

Mollusca
Bivalvia (Lamelibranchiata)
Filibranchiata
Mytilidae
Mytilus
Mytilus galloprovincialis
Modiolus barbatus
Lithophaga lithophaga

1.2. Midyelerin Morfolojisi ve Biyolojisi
Midye kabukları mikro yapıya sahiptir. Ilıman bölgelerde kabuk 2 veya 3 tabakalı
argonit ve kalsitten oluĢurken diğer bölgelerdeki kabuklar 2 tabaka argonit ve sedef
tabakasına sahiptir.
Genel olarak M. galloprovincialis’in kabukları ön (anteriör), arka (posteriör), ventral
ve dorsal kenar olmak üzere dört kısma ayrılabilir. Ön kenar çok kısadır ve kabuklar burada
birbirlerine bağlıdır. Önden arkaya kadar düz bir yapıdadır. Kabukların birbirine bağlı
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durmasını sağlayan boynuza benzeyen Ligament yer alır. Ligament iki kabuk arasında düz
bir oluk içerisindedir. Ligament kabukların kapama kaslarının kapama kuvvetlerinin tersi
yönde bir kuvvete sahiptir. Ölen midyede kaslar kapama kuvvetini kaybettiklerinden
ligamentin aksi yöndeki elastikiyetinden dolayı kabuklar açık kalır.
Kabukların üzerinde gaga Ģeklindeki bölümden (umbo) itibaren küçük eliptik daireler
Ģeklinde baĢlayan ve kenara paralel olarak devam eden büyüme çizgileri vardır. Midye
uygun olmayan ekolojik Ģartlara maruz kaldığında büyüme çizgilerinde anormal bir
sıklaĢma, yukarı doğru kabarma veya aĢağıya doğru çökme görülür. Midyelerin sağ
kabukları sol kabuklarından 1mm kadar daha yüksektir. Kabuğun alt tarafında (ventralinde)
bisus yarığı vardır. Bu yarık kabuk zarı (periostrakum) kıvrımlarıyla örtülüdür. Hayvanın alt
kısmında bulunan periostrakum kıvrımları, kabuklar kapandığında yastık görevi görür.
Kabuklar kapandığında bisus ipliklerinin çıktığı bu alandan içeri su veya istenmeyen
maddenin girmesi engellenir.
Kabuklara içten bakıldığında kolayca fark edilebilen iki renk görülür. Orta kısım
beyazımsı sedef parlaklığındadır. Kenarlara doğru renk koyu mavi olur. Bu iki kısım
birbirinden manto çizgisi ile ayrılır. Manto kabuk üzerinde belirgin bir iz bırakır.
Kabuklar kapama kası kesilerek açıldığında manto boĢluğunda Ģu kısımlar göze
çarpar. Kabuk içine yerleĢmiĢ ve buraya sıkıca bağlanmıĢ manto parçaları(lobları), baĢ
kısmında kabukların kenetlendiği gaga Ģeklindeki diĢli kısmın hemen alt tarafında ligament
ekseni üzerinde, ince yarık Ģeklinde bir ağız; ağız etrafında altta ve üstte birer çift olmak
üzere 4 adet ağız kolu (palial palp) bulunur. Bunların birbirine bakan kısımları olukludur ve
üzerleri kirpikli epitel hücreleri ile örtülüdür. Ağızdan sonra yemek borusu özefagus
(osephagus) ve ortaya yakın yerde ligament ekseni üzerinde, dil Ģeklinde koyu kahverengi
kızılımsı renkte bir ayak ve ayağı öne, arkaya bağlayan kaslar görülür. Ayağın hemen arka
tarafında bisus iplikleri bulunur.
Bu ĢiĢkinliği takiben, genital kanalların çok bulunduğu mesosoma, ayağın önüne ve
arkasına doğru uzanan “V” Ģeklindeki kaslar, yemek borusunun iki tarafında ve kasların
üzerinde sinir çiftleri (serebral ganglionlar), baĢa doğru kasların altında ve mide etrafında
koyu kahverengi karaciğer bezleri bulunur.
Kenar bantları ile vücut duvarına tespit edilmiĢ, uçları serbest birçok flamentten oluĢan
kitap yaprağı Ģeklinde iki çift solungaç, ağızın dıĢ kenarından kapama kasına kadar uzanır.
Solungaç bantları ile kapama kası arasında üreme, boĢaltım ve anüs açıklıkları, sırtta
ligamentin bittiği yerden arkaya doğru uzanan boĢlukta kalp bulunur.
Midyeler 2–100µm boyutlarında olan organik ve inorganik her türlü partikülü süzerek
beslenir. Ortalama 7-8 cm boyundaki bir midye, saatte 10-15 l suyu süzme özelliğine
sahiptir. Midyelerin filtrasyon hızı üzerine;




Midye büyüklüğü,
Parçacık büyüklüğü,
Partikül yoğunluğu,
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Partikül türü,
Su sıcaklığı,
Su akıntısı etkilidir.

Midyelerde beslenme az olduğunda büyüme yavaĢlar veya durur. Et verimi düĢer ve
gonadlarda olgunlaĢma tam olmaz, alınan döller dayanıksız ve küçük olur.
Sıcaklığın 8-10 0C civarında olduğu kıĢ aylarında ise midyeler, parçacık organik
madde içinde yer alan ve canlı organizma olmayan kısmı ek besin olarak kullanmaktadır.

1.3. Yavru Midyelerin Doğadan Toplanması
Midye üreticileri için yavru toplama iĢlemi kültür için önemli bir bölümü oluĢturur.
YetiĢtiriciler ihtiyaç duydukları yavruları kendileri toplayabilecekleri gibi sadece bu iĢ ile
uğraĢan kiĢilerden de satın alarak yavru ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar.
Genellikle larva biyolojisinden yararlanarak pelajik-planktonik yaĢamdan dibe
yerleĢik (sesil) yaĢama geçerken midye stoklarının olduğu bölgelere midye larvalarının
yapıĢmaları için cezbeden kolektörler bırakılır. Bu kolektörlere tutunan genç bireyler kültür
alanlarına taĢınarak uygun kültür sisteminde büyümeye alınır. Doğal ortamdan kolektörler
vasıtası ile yavru midyelerin toplanmasında Ģunlara dikkat edilir:
 Midye yataklarının olduğu bir bölge olmalıdır.
 Midyelerin üreme döneminde kolektörler denize bırakılmalıdır.
 Fouling organizmaların az olduğu veya tutunmalarının az olacağı dönemde
kolektörler denize bırakılmalıdır. Bu alanlara kolektörler bırakılmadan önce
ön çalıĢmalar yapılmalı ve midyelerin ürediği fakat fouling organizmaların az
olduğu zaman seçilmelidir fazla olursa midye yerine bu organizmaların
toplanması gerçekleĢtirilmiĢ olur.
 Yavruların tutunmak için tercih edecekleri kolektörler seçilmelidir.
 Düz olmayan, pürüzlü ve filamentli yapılar kolektör olarak kullanılmalıdır.
Midye yavrularının toplanması için kullanılan birçok kolektör materyali vardır. Bunlar
doğal materyaller (bitki liflerinden hazırlanan halatlar, Manila halatları) ile sentetik
(polypropilen ) halat ve sentetik (polyetilen) ağlardır. Kuzey Amerika’da denize sarkıtılan
polipropilen halatlar ile denize bir perde gibi bırakılan farklı göz açıklığındaki polietilen
ağlar kullanılmaktadır.
Günümüzde en fazla kullanılan ve en iyi sonucu veren materyal Hindistan cevizi
liflerinden hazırlanan halatlardır. Bu halatlar filamentli yapısı nedeni ile midye yavru
toplamada etkili sonuçlar vermektedir. Yavru toplamak için kazıklar kullanıldığında bunların
üzerinde balanusların ve kırmızı alglerin yapıĢmasını beklemek gerekir. Midye spatları bu
yapıların üzerine ağaç materyale oranla daha fazla tutunmaktadır. Kolektörlerin denize
bırakılma zamanı kadar denizdeki konumları da önemlidir. Halatlar denize dik durumdan
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ziyade deniz yüzeyine paralel olacak Ģekilde bırakılmalıdır ayrıca kolektörlerin denize
bırakılma derinliği de önemlidir.
Midye yavruları su yüzeyine yakın yüzeylere tutunmayı sever. 3 m derinliğe bırakılan
bir polipropilen halatın 1cm2lik yüzey alanına tutunan yavru midye(spat) sayısı 100 iken 10
m derinliğe bırakılan halat üzerine tutunan spat sayısı 10’a düĢmektedir. Bu sayı farklı
bölgelerde değiĢkendir ve derinliğe bağlı olarak midye spatlarının tutunma oranı azalır.
Eğer kolektör olarak ağlar kullanılıyorsa bu ağların göz açıklıkları önemlidir. 22 mm
göz açıklığındaki bir ağa tutunacak spat sayısı 13 mm göz açıklığındaki bir ağa göre çok
daha az olacaktır. Bu Ģekilde tutunmanın fazla olduğu alanlarda spat toplama kontrol altına
alınabilir. Ayrıca büyük gözlü ağlar, daha az midye tutunduğundan midyelerin büyümesi için
geniĢ bir alan sağlar. Halatların uzunluğu ve çapları ülkeler ve spat toplayan üreticilere göre
bazı farklılıklar gösterebilir.
Her üretici kendi Ģartlarında en iyi sonucu veren kolektörü tercih etmelidir. Bir
bölgede veya ülkede baĢarılı bir Ģekilde kullanılan materyal aynı sonucu baĢka bir yerde
göstermeyebilir.
Diğer bir yavru toplama yöntemi ise dreçler ile midye yavrularının bol olduğu
alanlarda avlanmasıdır. Pazara sunulmak üzere yapılan midye hasatları esnasında da var olan
küçük bireyler ayrılarak tekrar büyümeleri için yetiĢtirme alanlarına bırakılmaktadır. Ġspanya
kıyılardan midye yavruları elle toplanmaktadır. Yavru midyelerin yoğun olduğu alanlardan
toplanan midyelerin zaman kaybetmeden kültür alanlarına taĢınması gerekmektedir. Böylece
midyeler daha az strese maruz kalırken büyüme ve yaĢama oranları da yüksek olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AMA FAALĠYETĠ
Midye yetiĢtiriciliği yapan bir iĢletmeye giderek midye yetiĢtiriciliği uygulamaları
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 YetiĢtiriciliği yapılacak midye türünü
tespit ediniz.
 YetiĢtiricilik
için
uygun
saha
özelliklerini araĢtırınız.
 Saha özelliklerine uygun olarak
yetiĢtiricilik tesisi kurunuz.
 Midye yavrularını doğadan toplayınız.

 Denizde çalıĢırken denizde güvenlik
kurallarına uymalısınız.
 Gerekli saha araĢtırmaları yapabilirsiniz.
 Amaca uygun ekonomik malzeme
kullanmalısınız.
 YetiĢtiricilik tesisinde periyodik kontroller
yapmalısınız.
Büyüme ve geliĢmeyi ölçümlerle
gözlemlemelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ilıman bölgelerde kabuk, 8 tabakalı argonit ve kalsitten oluĢurken diğer
bölgelerdeki kabuklar 6 tabaka argonit ve sedef tabakasına sahiptir.

2.

( ) Kabukların üzerinde, gaga Ģeklindeki bölümden (umbo) itibaren küçük eliptik
daireler Ģeklinde baĢlayan ve kenara paralel olarak devam eden büyüme çizgileri
vardır.

3.

( ) Ortalama 7-8 cm boyundaki bir midye saatte 3 l suyu süzme özelliğine sahiptir.

4.

( ) Genellikle larva biyolojisinden yararlanarak pelajik-planktonik yaĢamdan dibe
yerleĢik (sesil) yaĢama geçerken midye stoklarının olduğu bölgelere -midye
larvalarının yapıĢmaları için- cezbeden kolektörler bırakılır.

5.

( ) Midye larvası toplamak amacıyla günümüzde en fazla kullanılan ve en iyi sonucu
veren materyal Hindistan cevizi liflerinden hazırlanan halatlardır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında midye yavrularını büyüterek hasat ve
taĢıma yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Midye yetiĢtiriciliği için uygun bir sahaya giderek midye yetiĢtiriciliği için
gerekli çevresel koĢulları ve yetiĢtiricilik tekniklerini gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

2. MĠDYE YAVRULARINI YETĠġTĠRME VE HASAT
2.1. Midye YetiĢtiriciliğinin Yapılabileceği Alanların Özellikleri
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde midye yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği alanların
çokluğu ve kültürün yaygın Ģekilde ele alınması ile baĢarılı sonuçlar alınabileceği kaçınılmaz
bir gerçektir. Buna rağmen 2000’li yılların verilerine göre 5000–6000 tonluk bir üretim
kapasitesi söz konusudur ve bu miktar ülkemiz koĢullarına göre çok yetersizdir. Ülkemizde
yetiĢtiriciliği yapılan midye türü kara midye olarak adlandırılan Mytilus galloprovincialis’tir.

Resim 2.1: Ülkemiz denizlerinde ve Akdeniz'de bulunan kara midye (Mytilus galloprovincialis)

Midye yetiĢtiriciliği doğa koĢullarına bağlı bir yetiĢtiriciliktir çünkü yetiĢtiricilik için
gerekli olan canlılar doğadan karĢılanmaktadır ve yetiĢtiriciliğin baĢarısı doğaya bağlıdır. Bir
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yere tutunması sağlanan midyeler büyümeleri için denizlere bırakılır ve bunlara yemleme
yapılmaz. Midyeler denizde serbest olarak dolaĢan planktonla beslenerek büyür. Bu nedenle
midye yetiĢtiriciliğinin baĢarısı doğal ortamdaki plankton miktarına bağlıdır. Ayrıca
yetiĢtiriciliğin baĢarısında çevre koĢulları da çok önemlidir. Doğal olarak çevre koĢullarının
elveriĢli olmadığı ortamlarda midyelere rastlanmaz.
Midyeler tuzluluğun %o 5-40 olduğu bölgelerde yaĢamalarına rağmen en uygun
tuzluluk değeri %O 18-20’dir. Sıcaklık toleransı geniĢtir. Ülkemizde Batı Karadeniz’den
Ġzmir Körfezi’nin güneyine kadar geniĢ bir coğrafik alana yayılmıĢtır. Bunun dıĢında midye
yetiĢtiriciliği yapılmasına karar verildiğinde seçilecek yer konusunda aĢağıdaki
hususların dikkate alınması gerekir:










Üretim yapılacak yerin hırsızlardan korunabilecek bir yerde olması gerekir.
Çok sert rüzgârlara maruz kalan yerler de yetiĢtiricilik için uygun değildir. Su
akıntısının yeterli olduğu sakin denizlerin seçilmesi daha iyi olur. Akıntı Ģiddeti
az olursa midyelerin beslenme ve oksijen alma problemleri oluĢabilir. Akıntı
hızı fazla olursa midyelerin larva toplayıcılara tutunmaları mümkün
olmayabilir.
Endüstriyel ve lağım artıklarının fazla olduğu denizler de midye yetiĢtiriciliği
için uygun değildir. Özellikle midyelerin çiğ olarak tüketilme alıĢkanlığının var
olduğu yerlerde üretilen midyeler insan sağlığı için zararlı olabilir.
Bazı bölgeler deniz suyu bakımından midye yetiĢtiriciliği için çok elveriĢli
olmakla beraber, yoğun deniz trafiği nedeni ile yetiĢtiricilik alanı olarak
kullanılmaz. Zorunlu olan hâllerde kurulacak sal sistemlerinin gece
ıĢıklandırılması yapılmalıdır.
Midye yetiĢtiriciliğinin planktonca zengin olan denizlerde uygulanması önde
gelen prensiptir. Fakat planktonların çok fazla üremesi midye yetiĢtiriciliğinde
zararlı olabilir. Özellikle fazla dinoflagellata üremesinin olduğu zamanlarda
midyelerin büyük zarar görmekle beraber bu zamanlarda hasat edilerek yenilen
midyelerin insan sağlığı için zararlı olabileceği saptanmıĢtır. Örneğin
Gonyaulax türü planktonların çok ürediği mevsimde hasat edilen midyeler
yenildiğinde insanlarda hazım bozukluğu hatta felç durumu gibi zehirlenmelere
neden olabilir.
Midye tüketiminin sevildiği yerler seçilmelidir. Pazarlama durumunun önceden
iyi planlanması ve düĢünülmesi gerekir.

2.2. Midye YetiĢtirme Yöntemleri
Ortam Ģartlarına göre midyeler değiĢik Ģekillerde yetiĢtirilir.

2.2.1. Dipte YetiĢtirme
YetiĢtiriciliğin deniz dibinde uygulandığı yöntemdir. Özellikle Hollanda'da uygulanan
bu yöntemde midye yetiĢtirilen alanlar balıkçılığa kapalı tutulur. Buralarda herhangi bir balık
avcılığı yapılmasına izin verilmez. Böylece yataklar dıĢ zararlardan korunmuĢ olur. Bu
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yöntem iki aĢamadan oluĢur. Birinci safha küçük midyelerin toplandığı alanlardır. Bu
alanlarda midyelerin pazarlanacak çağa kadar kalmaları istenilmez. Çünkü küçük midyelerin
toplandıkları alanlarda yavrular çok sık bulunur ve bunlar bu Ģekilde bırakıldıkları takdirde
iyi bir Ģekilde geliĢemez. Bunun için yetiĢtiriciler, belirli bir boya gelen midyeleri, kendileri
tarafından korunan deniz yataklarına ya da aynı bölgede seyrek olan yerlere yerleĢtirirler.
Hollanda’da küçük midyelerin toplandığı alanlar devletçe korunur. Ancak yılın sınırlı
dönemlerinde avlanmaya açık bırakılır. Bu alanlardan yavru toplayan yetiĢtiriciler
midyelerin büyümeleri için bıraktıkları alanları devamlı kontrol altında tutarlar. Midyelerin
düĢmanı olan bazı canlılara karĢı bu yerleri korumaya çalıĢırlar. Midyelerin iyi geliĢebilmesi
için yataklarda midyeleri sürüklemeyecek bir su akıntısının var olması istenir.

Resim 2.2: Zeminde yoğun Ģekilde geliĢmiĢ ve hasada hazır midyeler

Bu alanlarda midyeler pazarlanacak boya ulaĢınca toplanır, temizleme yerlerine
alınarak pazarlanmadan önce iyice temizlenir ve standartlara göre belirli boylara ayrılarak
pazara sevk edilir.

Resim 2.3: Zeminde midyeler
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Hollanda'da deniz diplerinin midye yetiĢtiriciliği için parsellenmesi 50 ile 200 dekar
arasında değiĢmektedir. Bir yetiĢtiricinin birden fazla yetiĢtirme alanı kiralaması
mümkündür. Bu alanlara geliĢmesi için bırakılacak yavru midyelerin boyları 2,5 cm
dolaylarında olur ve üreticiler bu yavruları doğadan, örneğin yavru üremesi için ayrılmıĢ
alanlardan, liman direklerinden veya kıyılardaki kayalara tutunmuĢ yavrulardan temin
ederler. Bir üretici kiraladığı alana yavru bırakmadan önce mümkün olduğunca bu alanı
midye yiyen zararlılardan temizler. Özellikle denizyıldızları midyeler için çok zararlıdır.
Midyenin kabuğunu açan ve etini yiyerek yaĢamlarını sürdüren bu zararlıdan
korunmak için yetiĢtiriciler dikkatli olmak zorundadırlar. Küçük denizyıldızları ancak çok
küçük midyelere zararlı olabilir. Büyük denizyıldızları çoğalıp yetiĢtirme alanlarına zarar
vermeye baĢlarlarsa özel olarak yapılmıĢ ucu tarak gibi olan uzun saplı zıpkınlar ile kayık
üzerinden ayna ile bakılmak suretiyle ile toplanır.
Midye yavrularının toplanması sırasında denizyıldızlarını yavruları ile birlikte
getirmemek için toplanan midye yavruları üzerine tuz serpilir. Bu uygulamada midyeler
kabuklarını kapatarak tuzun zararından kendilerini korur. Bu tuz ile muamele kabukça
geliĢmiĢ olan midyelere zarar vermemekle beraber kabuk yapısı henüz yeni teĢekkül eden
yavrulara zararlı olabilir. Fakat bu pek önemli değildir. Yalnız bu midyelerin aynı gün
bekletilmeden plantasyon alanına götürülmeleri ve denize bırakılmaları lazımdır. Eğer bir
gece motorda bu midyeler tuzlu olarak bırakılır ise midyelerin çoğu ölür. Genellikle 10 ton
yavru için 50 kg dolayında tuz kullanılır.

2.2.2. Sırıklar Üzerinde YetiĢtirme
Genel olarak Fransa'da uygulanan bir yetiĢtirme yöntemidir. Sistemin ana temeli
belirli aralıklar ile denize çakılan kazıklardır. Bu kazıklar üzerine midye yavruları, bisus
iplikleri ile tutunur. Kazıkların bulunduğu yere göre midyelerin pazarlanacak döneme kadar
aynı kazık üzerinde kalmaları ve büyümeleri beklenir veya kazıklar, gelgit olaylarının çok
olduğu yerlerde suyun çekilmesinden yararlanarak baĢka bölgelere midyeleri ile birlikte
götürülerek dikilir. Yarı kontrollü bir yetiĢtirme olarak ele alınabilecek bu yöntemin daha
baĢarılı olması için seyreltme yapılması ve seyreltme sonucu elde edilen midyelerin ziyan
edilmeyerek ağ torbalar içine yerleĢtirilmesi yoluna gidilerek yetiĢtirme çalıĢmalarının daha
kârlı bir duruma getirilmesine çalıĢılmaktadır. Bu yöntem dipte yetiĢtirmeye oranla daha
fazla iĢçilik istemektedir. Bu yöntemle yetiĢtirilen midyelerin et kalitesinin yüksek olması
nedeniyle bu midyeler daha pahalıdır. Bu tür birbirine bağlı sırıklar sisteminin bir yerden
diğer bir yere götürülmesi kolay olmaktadır. Böylece bir senede birkaç yer değiĢtirilmesi
mümkün olmakta ve midyelerin geliĢmesinde daha baĢarılı sonuçlara ulaĢılmaktadır. Fakat
son yıllarda bu yöntemin uygulandığı bölgelerde dip çamurunun fazla olduğu ve bu taĢıma
anında çok çamur kaldırdığı gerekçesi ile bunları taĢımaktan kaçınılmaktadır. Bu yöntemle
yetiĢtirilen midyeler, Hollanda'da olduğu gibi Mytilus edulis türü midyelerdir. Zaten
Avrupa’nın tüm kuzey okyanusuna bakan sahillerinde bulunan tür yalnız Mytilus edulistir.
Bu yöntemle yetiĢtiricilik yapılan bölgelerde gelgit olayları oldukça yüksektir. Gelgit
olayının en yüksek olduğu zamanlarda suyun alçalıp yükselmesi 5 metreyi bulmakta, en az
olduğu zamanlarda ise 2 m dolayında günlük su gelgitleri yaĢanmaktadır. Bu gelgitler
nedeniyle de midyeler için gerekli planktonların hareketi çok fazla olmaktadır. Midyelerin
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tutunmaları için çakılmıĢ bulunan kazıkların içini oyarak çürümelerine neden olan kurtlar da
önemli zararlılardan sayılmaktadır.
Midyeler için zararlı sayılabilecek bir canlı da midyeleri öldürmemekle beraber
kabukların üzerine tutunarak temizlemede ve pazarlamada problemler yaratan kalkerimsi
yapılı balanus türleridir. YetiĢtiriciler, pazarlamadan önce kalkerimsi iz bırakan bu canlıları
midyeler üzerinden iyice temizleme mecburiyetindedirler.
Bazı polipler (Tuhularia sp.) actinialar da çok fazla sayıda çoğaldıklarında midye
yavruları istenen oranda kazıklara tutunamamakta bunlardan bazıları da iĢçilerin ciltlerinde
yaralanmalara sebep olabilmektedir.
Çok küçük bir yengeç türü de iç kabuğuna yerleĢerek (Pinnotheres sp.) midye
tarafından toplanan gıdaların bir kısmına ortak olarak bir parazit gibi yaĢamını
sürdürmektedir. Copepodlardan Mytilus intestinalis de tehlikeli kabul edilen parazitlerden
biridir. Bu parazitin bol bulunduğu yerlerde midyelerin geliĢme sürati oldukça azalır.

2.2.3. Sallar Üzerinde YetiĢtirme
Ġspanya'da oluĢan ve daha çok bu ülkede uygulanan bir yetiĢtiricilik yöntemidir.
Günümüzde pek çok ülkede uygulanan bir yöntem hâline gelmiĢtir. YetiĢtirmede
teknolojinin geliĢmesi sonucu ülkemizde de ele alınması önerilebilecek bir yöntem olarak
önem kazanmaktadır.
Diğer tüm yetiĢtiriciliklerde olduğu gibi midyelerin larva geliĢmesi serbest olarak
denizde olur ve bunların sallardan sarkıtılan materyale tutunmaları ile yetiĢtiricilik baĢlar.
Çoğu yetiĢtiricilik tekniklerinde ise serbest olarak yüzen larvalardan, taĢlara tutunmuĢ ve
belirli bir boya ulaĢmıĢ olanlarının toplanması ile yetiĢtiricilik yapılır. TaĢlar üzerine
tutunmuĢ olan yavruların toplanması genellikle elle yapılır. Sallardan sarkıtılan halatlar
üzerine tutunan ve biraz büyüyen yavrular ise bu halatlardan alınarak geliĢmeleri için tekrar
halatlar veya ağ torbalar ile suya sarkıtılır.
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Resim 2.4: Sallar üzerinden sarkıtılan halatlar veya ağ fileler içinde yapılan midye yetiĢtiriciliği

Kullanılan ağ torbalar polipropilenden yapılmıĢtır. Bu torbaların çapı 3 cm’dir ve
esneme özelliği vardır. Doğadan toplanan 25-30 mm uzunluktaki midye yavruları üst üste
torba içine konulmakta ve midye büyüdükçe ağda açılmaktadır. Burada kullanılan ağ
torbaları, Fransa'da kazıklar üzerine midye sarmak için kullanılan ağ torbaları ile
karıĢtırmamak gerekmektedir. Çünkü Fransa'da kullanılan torbalara konulan midyeler
zamanla kazığa tutunduklarından ağ torba zamanla çürümekte ve geliĢen midyelerin
ağırlığına dayanamamaktadır.

Resim 2.5: ġamandıralar arasına gerilen halatlarla midyelerin askıya alınması

Sal yönteminin, Hollanda'da uygulanan dipte yetiĢtirme yöntemi ve Fransa’da
uygulanan kazıklar üzerinde yetiĢtirme yönteminden çok önemli bir avantajı bulunmaktadır.
Bu iki yöntemde de gelgit olaylarının yüksek olması ve günün belirli bir saatinde suların
çekilmesi nedeni ile midyelerin bir süre açıkta kalma zorunluluğu vardır. Bu durumda
midyeler bu süre içinde yem alamaz. Sal yönteminde ise midyeler devamlı surette su içinde
kalır. Bu nedenle midyelerin yaĢam koĢulları ve yem toplama süreleri daha fazla olmaktadır.
Sonuçta midyelerin geliĢmeleri daha süratli olur. Sallardan uzatılan halatların bu nedenle sık
sık kontrol edilmesi gerekir.
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Çünkü devamlı su altında kalan ve dıĢarıdan gözle pek görülemeyen halatlar,
taĢıyabilecekleri yükten daha fazla ağırlığa süratli geliĢme nedeni ile maruz kalır ise
kopabilir. Belirli bir ağırlığa ulaĢan halatlar hemen alınır ve üzerindeki midyeler tekrar daha
uzun ve sağlam halata bağlanarak suya sarkıtılır. Eğer pazarlanacak döneme ulaĢmıĢ olanlar
var ise ayrılır ve pazara sevk edilir. Bazı üretim yerlerinde üstün kalite düzeyine ulaĢabilmek
için pazarlanacak boya ulaĢmıĢ midyeler deniz suyunun çok temiz olduğu bölgelere alınır ve
buralarda bir süre bekletilir. Bu süre içinde midye ortamda plankton noksanlığı nedeni ile
sindirim sistemini iyice boĢaltmıĢ olur. Bu Ģekilde elde edilen midyeler özellikle çiğ olarak
tüketilen pazarlarda yüksek fiyatta satılır.
Yavru toplama da daha önce söz konusu edildiği gibi sallardan sarkıtılan halatlar
vasıtası ile olur. Bu halatlar çeĢitli materyalden yapılabilir. Halat üzerinde ne kadar ipliksi bir
yapı olur ise midyeleri tutturması o kadar kolay olur. Bu halatlar salın alt kısmına, sala
paralel olarak gerilir. Bu halatların uç kısımlarına bir ağırlık bağlayarak dikine konulması
Ģekli de uygulanabilir. Konulan ağırlık 3 kg dolayındadır. Böylece sarkıtılan halatların
birbirlerine dolaĢmaması ve dik durmaları sağlanmıĢ olur. Halatların suya sarkıtılma zamanı
aralık-ocak aylarıdır. Bu halatlara midyelerin tutunması ise Ģubat-mart aylarında olur.
Kayalık yerlere midyelerin sonbaharda yoğun olarak tutundukları görülmekle beraber
sallardan sarkıtılan halatlara midyelerin sonbaharda tutunmaları az miktarda olmaktadır ve
en iyi sonuç halatlar üzerinde ilkbaharda alınmaktadır.

Resim 2.6: Yavru midyelerin ağ torbalara doldurulması

2.3. Toplanan Yavruların Sallara YerleĢtirilmesi Sistemi
Toplanan yavruların aynı gün -zaman geçirilmeden- geliĢmeleri için konulacak yere
yerleĢtirilmeleri gerekir. Yavruların geliĢmeleri için tutturulacakları halatlar çeĢitli
materyalden yapılabilir. Genel olarak kullanılan halatlar halfa otundan yapılmaktadır. Fakat
bu halatlar çok sağlam olmamaları nedeni ile son yıllarda pek kullanılmamaktadır. Kullanma
ömrü az olan bu halatların sağlamlaĢtırılması için naylon iplikler ile takviyesi maliyeti
artırmaktadır. Bazı yerlerde bu bitkiden yapılan halatlar, katrana batırıldıktan sonra
kullanılsa da bu iĢlem oldukça güçtür ve ortamı kirleticidir. Bu halatların kullanma ömrü üç
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yılı geçmemektedir. Son yıllarda eski trol ağlarını keserek yapılan halatlar kullanılmaya
baĢlanılmıĢtır. Oldukça sağlam olan bu halatlar uzun ömürlüdür.
Kullanılan halatların uzunluğu, yetiĢtiricilik yapılan yere bağlı olarak 6 ile 9 m
arasında olabilmektedir. Temel olarak sala bağlanan halatların hiçbir zaman deniz dibi ile
temas etmemesi lazımdır. Bazı çalıĢmalar, bu uzunlukların iki katına yakın halat uzunlukları
ile yapılmıĢtır. Fakat ağırlığın çok artması 8-10 m'den daha uzun halatların kullanılmasını
uygun kılmamaktadır. Bu halatların her iki ucuna da birer ilmek yapılır. Bir ucundan sala
bağlanan halatın diğer ucuna ağırlık koyulur.

Resim 2.7: Denize dikilen kazıklardan sarkıtılan ipler üzerinde midye yetiĢtiriciliği

Halatlara midye yerleĢtirilmeden önce 40 cm aralıklar ile halat aralarına çubuklar
koyulur. Bu çubukların kalınlığı 1,5 x 1,5 cm uzunluğu ise 25 cm dolaylarındadır. Bu
çubuklar çok fırtınalı havalarda halat üzerinde geliĢmiĢ olan midyelerin sallanarak
kopmalarını veya ağırlaĢmaları nedeni ile birbiri üzerine bineceklerinden midyelerin aĢağıya
doğru kayarak ziyan olmalarını önler. Ayrıca hasat sırasında ağırlığı yaklaĢık 50–60 kg'a
ulaĢan bir halatı sala kolayca almak için bu çubuklardan yararlanılır.
Midyelerin halat üzerine tutturulmasında bir çeĢit banttan yararlanılır. Bu bant özel
olarak yapılır ve Ġspanyolca “techido da malla” ismi ile piyasada satılır. Bu ince bant ile
midyeler halat üzerine dolanarak tutturulur.
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Resim 2.8: Denize Ģamandıralar üzerinden halat bırakan ve toplayan makineler

Resim 2.9: Midye yetiĢtiriciliğinde otomasyon çalıĢmaları sonucu askılara midye yavrusu
yerleĢtirilmesi

2.4. Halatların Sallar Üzerine Bağlanması
Midyeler halatlar üzerine tutturulduktan sonra yapılması gereken en önemli iĢ, bu
halatların zarar verilmeden sallar üzerine asılmasıdır. Bu iĢlemin aynı gün yapılması en
iyisidir. Midye yavrularını halatlara tutturduktan sonra bu halatları bekletmek doğru değildir.
Ġspanya'da bu halatlar 10-12 m boyunda olan sandallar ile salların bulunduğu yerlere
nakledilir. Halatın uç kısmında yapılan bir ilmik halatın sala asılmasını sağlar. Bu ilmik
halatın her iki ucunda da bulunur. Böylece gerektiğinde halat tersine de asılabilir. Böylece
midyelerin dengeli bir Ģekilde geliĢmesi sağlanabilir.
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Bir sal üzerine bazen 1.000 adet halat bağlandığı olur. Fakat genellikle bir sala
bağlanan halat sayısı 600-700 civarında olur. Bu amaçla kullanılan salların boyutları da
genellikle 20 x 20 m dolaylarında olmaktadır. Sallar üzerine asılan halatlar üzerindeki
midyelerin birbirleri ile temas etmemesi ve kötü havalarda dolanarak karıĢmamaları için 1
m’ye 2 ile 3 arasında halat bağlanır. Bir sal üzerinde her boy midyenin var olduğu halatlar
bulundurulur. Böylece bir salın daimi olarak verim vermesi sağlanır. Diğer bir ifade ile salın
bir köĢesinde midyeler daha geliĢmelerine 5-6 ay süre var iken diğer bir grubun pazarlama
ağırlığına ulaĢmıĢ olması istenilir. Böylece bir tarafta midyeler geliĢir iken diğer taraftan
pazarlanacak midyeler hasat edilir Hasat edilenlerin yerine yeni yavrulu halatlar asılır.
Böylece yıl boyu saldan verim elde edilmiĢ olur. Özellikle aile iĢletmesi tipindeki sal
sistemlerinde bu önemli bir konudur. Ayrıca saldaki midyelerin aynı anda pazarlanacak boya
eriĢmesi salın ağırlaĢmasına neden olacak dolayısı ile bunların batması ve çabuk eskimesi
ihtimalini artıracaktır. Hâlbuki ekonomi açısından salın uzun yıllar dayanması ve
kullanılması, üzerine az yük binmesi ile sağlanabilecektir.

Resim 2.10: Otomasyon yoluyla bol miktarda midyenin üretiminde az bir iĢçilik gücü ile büyük
miktarlarda üretim yapılması
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Resim 2.11: Midye yetiĢtiriciliği amacıyla hazırlanmıĢ özel teknelerden denize Ģamandıralar ve
bunun üzerinden halatlar bırakılması
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Resim 2.12: Midye yetiĢtirme çalıĢmaları

2.5. Hasat ve Pazarlama
Midyelerde hasat mevsimi genellikle su sıcaklığına bağlı olarak mayıs aylarında
baĢlar. Pazarlama için istenilen boy ölçüsü 4-5 cm dolayındadır. Hasat genellikle elle, bazen
de ağ kepçelerle yapılır. Sırıkla yetiĢtiricilik yöntemi kullanılıyorsa hasat dönemi suların git
dönemine getirilir. Pazarlama boyutlarına ulaĢan midyeler hasat edildikten sonra sağlık
tedbirleri alınarak kasalar veya ağ torbalarla pazara nakledilir.

Resim 2.13: Midye üretim çalıĢmaları

Resim 2.14: Hasat zamanı gelmiĢ olan midyeler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Midye yetiĢtiriciliği yapan bir iĢletmeye giderek midye yetiĢtiriciliği uygulamalarını
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Saha
özelliklerine
uygun
olarak
yetiĢtiricilik tesisi kurunuz.
 Midye yavrularını doğadan toplayınız.
 Büyüme ve geliĢmeyi kontrol ediniz.
 Midyelerde seyreltme ve nakil iĢlemi
yapınız.
 Midye zararlılarına karĢı tedbirler alınız.
 Midyelerde hasat ve pazarlama iĢlemi
yapınız.
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 Denizde çalıĢırken denizde güvenlik
kurallarına uymalısınız.
 Saha araĢtırmaları yapabilirsiniz.
 Amaca uygun ekonomik malzeme
kullanmalısınız.
 YetiĢtiricilik
tesisinde
periyodik
kontroller yapabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ülkemizde yetiĢtiriciliği yapılan midye türü kara midye olarak da adlandırılan
Mytilus galloprovincialis’tir.

2.

( ) Midye yetiĢtiriciliği doğa koĢullarına bağlı bir yetiĢtiriciliktir. Çünkü yetiĢtiricilik
için gerekli olan canlılar doğadan sağlanmaktadır ve yetiĢtiriciliğin baĢarısı doğaya
bağlıdır.

3.

( ) Midyeler tuzluluğun ‰ 1 olduğu bölgelerde yaĢamalarına rağmen en uygun
tuzluluk değeri ‰40-50 olan sulardır. Sıcaklık toleransı geniĢtir.

4.

( ) Midye yetiĢtiriciliğinin planktonca zengin olan denizlerde uygulanması önde
gelen prensiptir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

YetiĢtiriciliği yapılacak midye türünü tespit ettiniz mi?
YetiĢtiricilik için uygun saha özelliklerini araĢtırdınız mı?
Saha özelliklerine uygun olarak yetiĢtiricilik tesisi kurdunuz mu?
Midye yavrularını doğadan topladınız mı?
Büyüme ve geliĢmeyi kontrol ettiniz mi?
Midyelerde seyreltme ve nakil iĢlemi yaptınız mı?
Midye zararlılarına karĢı tedbirler aldınız mı?
Midyelerde hasat ve pazarlama iĢlemi yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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