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Özet: Kafadanbacaklıların ticari üretiminde büyümeyi sağlayabilecek karma yemlerin eksikliği en 

temel faktördür. Bu türlerin yemlerini başarıyla tasarlayabilmek için öncelikle özel olan meta-
bolizmalarını iyi bilmek gerekmektedir. Karides, kalamar, yengeç, midye ve balık gibi türlerle 
yapılan besleme denemeleri büyüme açısından olumlu olsa da bu türlerin pahalı olması nede-
niyle yem olarak kullanılmaları ekonomik değildir. Ayrıca, bu türlerin istenilen zamanda ve 
miktarda temin edilememesi ve doğal stokların korunumu açısından da kafadanbacaklı yetişti-
riciliği için karma veya yapay yemlerin üretimi bir zorunluluktur. Halen, optimum gelişme sağ-
lama ve yem kompozisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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Abstract: Feeding of Cephalopods Under Culture Conditions 

The deficiency of the artificial diet to supply growing of cephalopods is the main factor in the 
commercial cephalopod culture. It is required that the special metabolism of these species 
should be well known for manufacturing of the diet successively. Although, feeding trials with 
shrimp, squid, crab, mussel, and fish are positive effects on the growth, it is not economical for 
common feed due to expensive. Additionally, in spite of fact that it is not possible to obtain 
these feeds in due time and amount, the production of pellet and/or artificial food is obligatory 
points for culture of cephalopods. Studies focused on preparation of optimal composition of ar-
tificial feed for obtaining optimal growing of cephalopods have been progressing during the re-
cent years. 
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Giriş 
Kafadanbacaklılar karnivor canlılardır (Bo-

letzky ve Hanlon, 1983; Boucher-Rodoni vd., 
1987; Okutani, 1990; Lee, 1994). Beslenme dav-
ranışları ortamdaki yemle ilişkili olarak görsel, 
kimyasal ve dokunsal uyarılara cevap verişe göre 
algılama, yönlenme, hareket, varış ve beslenme 
şeklinde alt başlıklara ayrılabilmektedir (Linstedt, 
1971). Kafadanbacaklılar başlıca görsel predatör-
lerdir ve kamera benzeri gözlerini yüzen avları-
nın yerini tespit etmek, kovalamak ve yakalamak 
amacıyla kullanırlar (Messenger, 1977). Canlı 
yemi yakaladığı anda ise görsel uyarıcılık etkisini 
yemin lezzetine bırakır. Yemin yapısı, biçimi, bo-
yutu ve kimyasal alıcılar ile teması, besinin lez-
zeti hakkında canlıya bir fikir verir. Besinin yapı-
sı yani yumuşaklığı veya sertliği sindirim oranı 
üzerine etkilidir. Örneğin yapılan bir araştırmaya 
göre sübyeler taze balık etine benzer yapıda olan 
surimileri, yaş pelet yeme göre daha yüksek 
oranda sindirmişlerdir (Castro vd., 1993). Ancak 
yem çeşitlerine göre sindirim oranının farklılık 
göstereceği de unutulmamalıdır. Sindirim üzerine 
uyarıcı olan etkiler, sindirim-öncesi (yemin biçi-
mi, boyutu, yapısı) veya sindirim-sonrası (yemin 
sindirilebilirliği, özümsenmesi ya da enerji bakı-
mından yararlılığı) olabilir. Kafadanbacaklılar 
için beslenme ve yem dönüşüm oranı su sıcaklı-
ğına bağlıdır ve günlük vücut ağırlığının 
%50’sinden fazla olabilir (Mangold, 1983; Bouc-
her-Rodoni vd., 1987; Domingues vd., 2001, 
2003a, 2004). Kafadanbacaklıları diğer sucul 
canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında 
hızlı büyüme oranları gelmektedir. Yapılan ça-
lışmalar genç kafadanbacaklıların günlük ağırlık 
artışlarının toplam canlı ağırlıklarının %13.5’in 
den fazla olduğunu göstermiştir. Bu oran tüm 
yaşam süreçleri için günlük %3-10 büyüme 
oranına sahip oldukları anlamına gelmektedir. 
(Richard, 1975; Amaratunga, 1983; Van 
Heukelem, 1976, 1977; Mangold, 1983; Forsythe 
ve Van Heukelem, 1987). 

Diğer denizel türler ile kafadanbacaklıların 
arasındaki önemli farklılıklardan bir diğeri de 
yüksek protein, düşük kül içerikleridir. Bunun 
nedeni hareketlilik, yapısal özellikler (kollejen 
oluşumu), aminoasit katabolizması, oksijen ta-
şınması ve osmoregülasyon gibi enerji harcanım-
larında proteinin kullanılmasıdır. Kafadanbacak-
lılarda proteinin bu aşırı kullanımı sonucunda 
benzer ağırlıktaki bir balığa göre 2-3 kat daha 
fazla amonyak boşaltımı olur. 

Lipitler kafadanbacaklıların dokularında az 
yer alan ve kullanımları hücre zarlarının yapıları, 
kolesterol ve steroid hormonları ile sınırlı olan bir 
besin maddesidir (Lee, 1994). Ancak miktarları 
%0.34-3.4 arasında geniş bir aralık gösterebilir. 
Negatif yüzerlik özellikleri ve iskeletlerinin ol-
mayışı düşük lipit gereksinimlerini açıklayabil-
mektedir. Lipitler karbonhidratların aksine man-
toda değil, sindirim bezlerinde depo edilmektedir. 
Başlıca lipit tipleri %49 fosfolipitler, %14.6 trig-
liseridler, %10 serbest yağ asitleri, %9.5 yağ asi-
di esterleri ve %27 glikolipitlerdir (Shchepkin 
vd., 1981; Ha, 1982). Lesitin başlıca fosfolipidle-
ri (%70) oluştururken (Zama, 1963), kolesterol 
kalamar dokusunda 250-350 mg/100g, sübye de 
180-230 mg/100g ve ahtapotta 100-175 mg/100g 
oranındadır (Sidwell, 1981; Sugiyama vd., 1989). 
Çalışmalar, fosfolipit ve glikolipitlerin çoğunun 
hücre zarında bulunurken, esterlerin (çoğunlukla 
kolesterol), serbest yağ asitlerinin ve trigliserdile-
rin dolaşımda yer aldığını göstermektedir. 

Kafadanbacaklıların dokularındaki karbonhid-
rat miktarı oldukça düşüktür (<%1) ve en önemli 
karbonhidrat glikojendir; sadece ani enerji gerek-
sinimleri ve hareket enerjisi için kullanılmak üze-
re manto kaslarında depo edilir (O’Dor vd., 
1984). Aynı araştırmacılar, aminoasitlerin enerji 
için ana kaynaklar olduğunu, emilim ve katabo-
lizmalarının hızlı olduğunu, lipitlerin enerji me-
tabolizmasında küçük bir payları olduğunu, daha 
çok dokudaki yapısal özellikleri sağladıklarını 
bildirmektedirler. Bu canlılarda proteinin enerji 
amacıyla kullanılması nedeniyle Protein/Enerji 
(P/E) oranı 50’dir ve enerji ihtiyaçlarının ayar-
lanmasında sadece P/E oranı kullanılmasının ye-
tersiz bir yöntem olduğu göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Çünkü özellikle balıklar için hazırla-
nan yemlerdeki enerji kaynakları lipitler ve kar-
bonhidratlardır. 

Sidwell (1981), yaptığı çalışmada kafa-
danbacaklıların dokularında A (5-30 IU/100 g 
doku), B12 (1.5-15 µg/100 g doku), C (5 mg/100 
g doku), Tiamin (10-150 /100 g doku), Ribofla-
vin (50-350 /100 g doku), Folikasit (10-40 /100 g 
doku) ve Niasin 81.5-4 mg/100 g doku) vitamin-
lerini belirlemiştir. 

 Kafadanbacaklılar gereksinim duydukları 
tuzları deniz suyundan karşılayabilmektedirler. 
Sindirim bezleri ve osmoregülasyon için gerekli 
olan iyon dengesi açısından bu tuzlara ihtiyaçları 
vardır. Kafadanbacaklılar için özel bir mineral 
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madde gereksinimi olmamasına rağmen kalamar 
ve sübye gibi türler sırt kemiklerinin oluşumu 
için kalsiyuma geresinim duyarlar. Bunu da ya 
çözünmüş kalsiyumdan ya da besinlerdeki kalsi-
yumdan karşılarlar. Ayrıca, kafadanbacaklıların 
kanında oksijen taşıyıcı pigment olan hemosiya-
nin sentezi için de bakır gereklidir. Kafadanba-
caklıların sağlığı için tek bir iz mineral belirlen-
miştir o da stronsiyum (Sr)’dur (Colmers vd., 
1984; Hanlon vd., 1989). Kuluçka esnasında 
stronsiyum statolit oluşumu için gereklidir ve su-
da yeterli düzeyde (>8 mg/L) bulunmaz ise canlı 
dengesini kaybeder ve normal yüzemez. Bunun 
sonucunda da beslenemez ve açlıktan ölür. An-
cak, stronsiyum gereksinimi kısa sürelidir ve ku-
luçkadan sonra ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Kafadanbacaklıların yetiştiricilik için yüksek 
potansiyele sahip olduğunu gösteren çalışmalarda 
genellikle taze cansız ve/veya dondurulmuş krus-
tase, mollusk ve balıklar kullanılmıştır (DeRusha 
vd., 1989; DiMarco vd., 1993; Lee 1994; Domin-
gues vd., 2005; Iglesias vd., 2000, 2004; 
Rodríguez vd., 2006; Sen, 2007,2009; Vaz-Pires 
vd., 2004). Bu çalışmalar, su sıcaklığı göz önün-
de tutularak, en kısa zamanda en fazla büyümeyi 
özellikle krustaselerin sağladığını, sardalya ve 
benzeri ki kolaylıkla fazla miktarlarda temin edi-
lebilen ve ekonomik olarak ucuz kabul edilen, 
balıkların düşük büyüme oranı sağladıklarını or-
taya koymuşlardır. Ancak beslemede kullanılabi-
lecek uygun balık türünün kupez (Boops boops) 
gibi düşük yağ oranına sahip beyaz etli balıklar 
olabileceği bildirilmiştir (Estefanellvd., 2011; 
Garcia ve Gimenez, 2002; Garcia ve Valverde, 
2006; Biandolino vd., 2010). 

Kafadanbacaklı üretiminde karma yemlerin 
kullanımına yönelik ilk çalışmalar surimi ve pelet 
yemlerin kullanımı üzerinedir, ancak düşük hatta 
negatif büyüme ve hayatta kalma oranı bildi-
rilmiştir (Boletzky, 1979; Boucher-Rodoni vd., 
1987; Castro, 1991; Castro ve Lee, 1994; Castro 
vd., 1993; Forsythe vd., 1991, 1994; Pascual, 
1978; Richard, 1971). Kafadanbacaklıların bes-
lenmesi üzerine yapılan bazı çalışmalar Tabloda 
özetlenmiştir. 

Kafadanbacaklıların metabolizmaları için pro-
teinin temel olması ve enerji üretiminde lipitlerin 
kullanılmaması (Hochachka vd., 1975) nedeniyle 
lipit ve yağ asidi gereksinimleri üzerine araştır-
malar önceleri pek önemsenmemiştir. Ancak, son 
yıllarda yapılan araştırmalar beyin ve görsel sis-
temlerin gelişmesi ve özellikle paralarva ya da 
juvenil aşamalarını kapsayan erken dönem geli-

şimi sırasında hücre zarının yapısı ile ilgili olan 
lipitlerce, yani çoklu doymamış yağ asitleri 
(PUFA), fosfolipidler ve kolesterol açısından 
zengin olan canlı yemlerin önemini göstermiştir 
(Navarro ve Villanueva, 2000; Koueta vd., 2002; 
Dominguesvd., 2003b, 2004). Kafadanbacaklıla-
rın metabolizmasının protein ve aminoasit temelli 
olmasından dolayı, toplam protein içeriği ve ami-
noasit kompozisyonunun bu türlerin yemleri için 
anahtar durumunda olduğu unutulmamalıdır 
(Domingues vd., 2003a, 2004; Fluckinger vd., 
2008; Koueta vd., 2002; Navarro ve Villanueva, 
2000; Perrin vd., 2004; Sinanoglou ve Miniadis-
Meimaroglou, 2000; Sykes vd., 2006, 2009). Bu 
türlerin yemlerini başarıyla tasarlayabilmek için 
ilk olarak özel olan metabolizmalarını iyi bilmek 
gerekmektedir. Canlılar öncelikle yemlerinden 
gelen enerji ile kendi metabolik harcanımlarını 
dengeleyebilmeli, geriye kalan yem enerjisi ile de 
büyüme ve üreme için gereken enerjiyi sağlama-
lıdırlar. Örneğin, ahtapotlarda (1.4 kg) enerji har-
canımı üzerine yapılan bir çalışmada; enerjinin 
%38.3’ü büyümede, %35.8’i solunumda, %5.5’i 
dışkılamada ve %20.4’ü ise diğer gereksinimler-
de kullanılmıştır. Buna göre bir ahtapotun canlı 
ağırlığını koruması için %5 canlı ağırlık/gün bes-
lenme oranı üzerinden günde en az 70g (37g’ı et) 
yengeç tüketmesi gerekmektedir. Bu miktarın sa-
dece 25.1 gramı tek başına solunum için gerekli-
dir (O’Dor vd., 1984). Yem enerjisi canlının ge-
reksinimleri ile su sıcaklığı dikkate alınarak ayar-
lanmalıdır.  

Sonuç 
Sonuç olarak, kafadanbacaklıların ticari 

üretiminde de büyümeyi sağlayabilecek karma 
yemlerin eksikliği yetiştiriciliği sınırlandıran en 
temel faktördür (Boletzky, 1979; Bouchaud ve 
Galois, 1990; Hamazaki vd., 1991; Iwasaki ve 
Harada, 1985; Lee vd., 1991; Richard, 1971; 
Sykes vd., 2006, Cuzon, 2008). Yengeç, karides, 
kalamar, balık ve midye gibi türlerle yapılan bes-
leme denemeleri büyüme açısından olumlu so-
nuçlar vermiş olsa da bu türlerin kafadanbacaklı-
ların ticari yetiştiriciliği için büyük miktarlarda 
temin edilmesindeki ve muhafazasındaki zorluk-
lar göz önüne alındığında uzun vadede ekonomik 
olmayacağı ortadır. Ayrıca doğal stokların ve bi-
yoçeşitliliğin korunumu açısından da karma veya 
yapay yemlerin üretilmesi bir zorunluluktur. An-
cak yapılan yapay yem çalışmalarında henüz is-
tenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bunun en 
önemli nedeni, kafadanbacaklıların optimum ge-
lişimini sağlayacak ucuz ve kaliteli protein kay-
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nağının veya kaynaklarının henüz bulunamamış olmasıdır. 
 
Tablo. Kafadanbacaklıların beslenmesi üzerine yapılan bazı çalışmalar. 
Table. Some studies on feeding of cephalopods. 
Araştırmacı Tür Yem tipi Sonuç 

Castro (1991) Sübye (Sepia 
officinalis) 

Karides unu bazlı yaş 
yem Düşük yaşama ve büyüme oranı 

Castro et al., 
(1993) 

Sübye (Sepia 
officinalis) 

Karides ve kalamar 
püresi ilave edilmiş 
pelet yem (kontrol)  
ile yayınbalığı bazlı 
surimi 

Surimi sübyelerce kabul görmüş 

Castro and Lee, 
(1994) 

Sübye (Sepia 
officinalis) 

Surimi + yumurta 
albümini (balık yağı 
içermeyen) 
Surimi + yumurta 
albümini 
Surimi + yumurta 
Surimi  (kontrol) 
Surimi + Kazein 

Surimi ve kazein ilaveli yemle beslenen sübyelerde en iyi 
büyüme elde edilirken diğer yemlerde bu oran düşmüştür. 

Garcia ve 
Gimenez (2002) 

Ahtapot (Octopus 
vulgaris) Sardalya, kupez Kupez ile beslenen ahtapotlar daha iyi gelişme 

sağlamışlardır. 

Perrin vd. (2004) Sübye (Sepia 
officinalis) 

Karides (canlı) 
Dondurulmuş Karides 
Balık yağı ile 
zenginleştirilmiş 
donmuş karides 

En iyi yaşama oranı balık yağı ile zenginleştirilmiş donmuş 
karides bulunmuş, en düşük yaşama oranı canlı karideste 
görülmüştür. 

Domingues vd. 
(2007) Ahtapot (O.maya) 

Karides 
Ticari yem 
Kalamar püresi 

Karma yemler büyümeyi desteklememiş, ağırlık kaybı 
olmamasına rağmen yemleme oranı çok yüksek 

Rosas vd. (2008, 
2011) Ahtapot (O.maya) 

Aljinatlı ve jelatinli 
yengeç püresi ile 
doğal yengeç etiyle 
besleme 
Karma yem (%40 ve 
%60 protein oranı) 

Doğal yemle daha yüksek gelişim oranı, ancak jelatinli 
besinler de tüketilmiştir. 
Doğal yemle daha yüksek gelişim oranı, ancak %60 protein 
oranı ile düşük ama pozitif gelişim elde edilmiştir. 

Quintana vd. 
(2008) 

Ahtapot (Octopus 
vulgaris) 

Kalamar püresi 
Karides püresi 
 

Her iki yem tipide ahtapotlarca kabul görülmüş, ancak 
kalamar püresi daha iyi sonuç vermiştir. 

Cerezo Valverde 
vd. (2008) 

Ahtapot (Octopus 
vulgaris) 

Karides + aljinat 
Karides + jelatin 
Balık püresi + aljinat 
Balık püresi + jelatin 

Aljinatla hazırlanmış yaş yemler daha iyi sonuç vermiştir. 

Ferreira vd. 
(2010) 

Sübye (Sepia 
officinalis) 

Dondurulmuş karides 
(Palaemonetes sp.), 
Dondurulmuş balık (S. 
pilchardus) 
Dondurulmuş kerevit 
(P. clarkii ), 
Ticari balık unu + 
protein hidrolizatı 
Karides unu + protein 
hidrolizatı 

Her iki karma yemin denenmesinde düşük yemleme oranı, 
negatif yem dönüşüm ve büyüme oranı elde edilmiştir. 
Ayrıca karma yemlerin doğal yemlere oranla daha az su 
içermesi nedeniyle de yem kalamarlar tarafından zor kabul 
edilmiştir. Doğal yemlerde ise en iyi büyüme performansını 
karides grubu oluştururken, kerevitlerin de karideslere yakın 
sonuçlar sağladığı ve karideslere alternatif olabilecekleri 
belirtilmiştir. 

Petza et al., 
(2011) 

Ahtapot (Octopus 
vulgaris) 

Karides, kalamar, 
midye, sardalya, 
berlam 
Karides unu + sodyum 
aljinat 

Spesifik büyüme oranı, yem etkinliği, protein verimliliği 
karidesle beslenen grupta en yüksek, midyede en düşük 
olmuş, karma yem kabul edilebilir (%0.50 gün-1) oranda 
büyüme sağlamıştır. 
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