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ÖZET 

Bu çalı§mada Eski§ehir ili sınırları içersinde 1987-
1988 yıllarında özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında 
makrofungus örnekleri toplanıp tanıları yapılmı§tır. Yöre
de saptanan 26 makrofungus türünden 2'si Ascomycetes, 24'ü 
Basidiyomycetes sınıfına dahildir. 

Tespit edilen 26 türden l'i zehirli (Coprinus atra
mentarius) 16'sı yenen (Helvella leucomelaena, Rhizopogo~ 
roseolus, Agaricus campestris, Agrocybe dura, Suillus be
linii, C.oprıi.nus comatus, G.micaceus, Hygrophorus comarophyl
lus, Armillariella tabescens, Glitocybe rhizophora, Lepis-
t a nııd9 D1 cıuno+ıus c;,.....,rng;; p ost,...."ea+us Tnı" c'hrılama tcr""eıHYı 

'-" .LJ,.\.A, .._...' ..1. ...L..V • \.1 .._,,.~,. J .1. - ~ ..... ' ..ı.. e ..ı.. V V ' .J... 4.LV ~ '-"' • -~ t 

Polyporus mori, P. sulphureus) ve diğerleri ise değersiz
dir (Sepultaria sumneriana, Boletus radicans, Coriolus ver
sicolor, C.zonatus, Geastrum pectinatum, Fomes fomentarius, 
Funalia trogii, Schizophyllum commune, Phellinus pomaceus). 
Diğer taraftan tanımlanan bu fungusların 7 türü odun tah
ripçisi makrofunguslardan olup, yöredeki orman ağaçlarında 
zararıara yol açtığı saptanmı§tır. 
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SUMMARY 

In this study, macrofungus samp1es are picked up and 

identified areund Eski§ehir in 1987 and 1988, especia11y in 
spring and autumn seasons. From the 26 macrofungus, 2 of 
them are Ascomycetes and 24 of them are Basidiyomycetes. 

From those 26 macrofungus, one of them is toxic ('.C.op
rinus atramentarius), 16 of them are eatab1e (He1ve11a 1eu

come1aena, Rhizopogon roseo1us, .Agaricus campestris, Agrocy
be dura, Sui11us be1inii, Coprinus comatus, C.mi'caceus,Hyg
rophorus comarophy11us, Armi11arie1la tabescens, C1itocybe 
rhizophora, Lepista nuda, P1eurotus eryngii, P. ostroeatus, 
Tricho1ama terreum, Po1yporus mori, P.su1phureus), others 
b:.ave nıo import.an:t prope:rlies (Sepul1t.ani.a sumn.eriı.ana,, Bole:tus 

n-ad~c.ans,.J Cari.Lo:JLu.s ver.si..c:oJ.lor., C., zonat:ı:as.,, Geast.rum pee:t.ful.a

tum•,, Eom:es; f'omen:t:ar..:Lus;, E·una]j.ıa uagi:L, Sc:b.lıa.p.bıyllum. c:ommüı.

~ ,, Phe:lLinus pomaeeuS>)). E.r:.om the othe.n poi.ın:tı;. of:' view, 
ıa·entdrfie..d: 11 fungt. s;pe.ci.ies ane Jl.:Lgnic:o.JLcous and they havze: 

dle.s;:t.noyed. f'ore:s;t. woods; in this; r.eg:Lon. 
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1. G ! R ! Ş 

Funguslar sporla çoğalan, hücre çeperine sahip, hete
rotrof ve genellikle hareketsiz canlılardır. Bazı ara§tırı
cılar tarafından bitkiler alemi içerisinde değerlendirilir
lerse de günümüzde ayrı bir alem (Fungi) olarak kabul edil
mektedirler (Whittaker, 1969). Makrofunguslar büyük ve ti
pik furuktifikasyonlara sahip olan bir fungus grubudur. Ge
nelde Ascomycetes ve Basidiomycetes sınıfla~ına dahildir
ler. 

Makrofunguslar bahar aylarında ortaya çıkmalarına 
rağmen, yaz sıcağında veyahut kı§ın da geli§imini sürdüren 
türleri mevcuttur. Fakat mutlaka nemli ortamıara gereksi
nim duyarlar. Bazıları ağaçlar altında veya üzerinde yeti
§irken bazıları da açık alanlar, bahçeler ve çayırlarda 
geli§irler. 

Yeti§tikleri ortamda makrofunguslar ile diğer canlı
lar arasında simbiosis, mikoriza ve parazitizm gibi çe§it
li ili§ki tipleri gözlenebilir. 

Doğal olarak yeti§en mantarlar, hızla artan dünya 
nüfusu için önemli besin kaynaklarından biridir. Ülkemiz
de yenen mantarlar yeterince tanınmadığı için bunlardan 
faydalanma oranı çok dü§üktür (Öder, 1978). Mantar zehir
lenmeleri halkımızın doğal mantarlara olan ilgisini azalt
maktadır. Bu da insan beslenmesinde önemi olan bu besinin 
yeterli düzeyde değerlendirilmesini engel]emektedir. 
SSYB Sağlık İ§leri Genel Müdürlüğündan alınan bilgilere 
göre 1970-1975 yılları arasında mantar zehirlenınesi görü
len 1315 ki§iden 44'ü ölmü§tür (Öder, 1977). 

Makrofunguslar insan sağlığı açısından önemli vita
min ve mineral maddeleri içerirler ($inger, 1961). Kalo
risi dü§ük olduğundan iyi bir diyet yemeği olarak kabul 
edilirler (I§ık, 1978). Ayrıca bazıaminoasitler yönün
den de zengindirler (Kohrmon, 1975; Black et all,l953). 

Mantarların besin değertL sebzelerinkine yakındır. 
Eğer türler iyi tanınıp değerlendirilirse ekonomik açıdan 
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ülkemize büyük katkısı olacaktır. Yurdumuzun bazı bölge
lerinde toplanan Morchellla tü.t:>leri kurutularak ihraç edil
mektedir (!.T.O., 1982). Ayrıca Cantherellus ciborius Fr. 
gibi türler konserve yapılarak ihraç edilmektedir (Öder, 

1972). 
Bazı makro~ungusların bünyesinde rubityum, bakır, 

kadmiyum, arsenik ve kur§un gi1oi ağır metallerin yüksek 
konsantrasyonlarda biriktikleri saptanmı§tır (Tyler, 1982). 
Bu yönüyle pollüsyonla toprağa geçen ağır metaller mantar
lar ile temizlenebilir (Minagawa, 1980). Ayrıca pollüsyon 
ara§tırmalarında indikatör olarak makro~ungusların kulla
nılabileceği ileri sürülmü§tür (Stijive Roschnik, 1974). 

Bazı makrof'urıgusların tıpta ve par~ümeri sanaayiinde 
kullanıldığı bildirilmi§tir (Singer, 1961; Marks, 1969; 
Gücin ve Tamer, 1986). 
Makro~ungusların yukarıda saydığımız ~aydaları yanında 

ağaçları ve ağaçtan yapılan e§yaları tahrip etme yönüyle 
zararları da vardır (Michael and Henning, 1960; Lo'hw.ag, 

1959; Abatay, 1986). 
En eski medeniyetler (Çin, Roma, Yunan, Mısır vb.) 

zamanında bile makrofunguslardan çe§itli §ekillerde yarar
lanıldığı bilinmektedir. Ancak, sadece makrofunguslar içe
ren ilk bilimsel anlamdaki yayın Van Sterbeeck tarafından 
1630-1693 yıllarında yayınlanmı§ "Theatrum Fungorum oft 
het Tooneel der Campernoelien" adlı eserdir (Ainswerth 
and Sussman, 1965). Makrofunguslardan faydalanmak veya za
rarlarından korunmak için onları iyi tanımak gerekir. Bu 
da taksonamik çalı§malarla sağlanır. Bu güne kadar dünya
da makrofungusların taksonomileri üzerinde pek çok ara§
tırma yapılmı§ olup önemlileri §unlardır: Atkinson (1900)'
un "Studies of American Fungi"; Bourdot ve Gelzin (l909-
1923)'in "Hymenomycetes de France"; Celements and Shear 
(193l)'in "The Genere of Fungi"; Lange (1914-1933)'ın nstu
dies in the Agaries o~ Denmark"; Heim (1957)'in "Les cham
pignons d'Europe"; Rea (1968Jın "British Basidiomycetes"; 
He as ( 1971)' ın "Pilze mi tteleuropas"; Marchand ( 1971-1982) 'ın 
"Champignons du Nord et du Midi"; Lincoff (1984)'un "The 



Audubon Society Field Guide to North American" {Gücfu,,]982 )). 
Dünyada makro~unguslar konusunda oldukça çok sayıda 

çalı§malar yapılmı§ olmasına kar§ın, ülkemizde konuyla il
gili çalı§malar ba§langıç safhasındadır. Yabancı ara§tır
macıların ba§lattı~ı bu çalı§maların ilki Pilat'ın Çekos
lavakya hükümetinin desteğiyle l93l'de Türkiye'de Çankırı'
da Küçük Ilgazlar ile Büyük Ilgazlar arasındaki bölgenin 
makrofungus florasını incelediği çalı§malardır (Pilat, 1932). 
1957-1959 yıllarında !.stanbul Üniversitesi Orman Fakülte
sinde çalı§an Lohw.ag ise İstanbul, Bursa, Bolu, Eski§ehir 
ve Ankara il~erinde yaptı~ı ara§tırma gezilerinde özellik-
le odun tahripçisi mantarlar üzerinde bilgiler toplamı§ ve 
yayınlamı§tır (Lohwag, 1957, 1959, 1964). Selik'in çalı§ma
ları İstanbul ile Güneybatı Anadolu ve Doğu Karadeniz böl
geleri odun tahripçisi makrofunguslar üzerinde yoğunla§mı§
tır (Selik, 1962, 1965, 1973). Öner (1972) 1968-1971 yılla
rı arasında Erzurum, İstanbul, Antalya ve Ege Bölgesi ilie
rinde topladığı makro~ungusların tanısını yaparak liste ha
linde yayınlamı§tır. Öder l972'de Kastamonu civarı yenen ve 
zehirli makrofungus ~lorasını ortaya koyan teksonomik ça
lı§malarını yayınlamı§tır. Karamanoğlu ve Öder (1973) ise 
Bursa civarı makro~ungus ~lorasını belirlemeye yönelik bir 
çalı§ma yayınlamı§lardır. Sümer 1976 ve 1977 yıllarında 
Belgrad ormanlarındaki kesilmi§ agaç kütüklerine arız olan 
bazı makro~ungusların tanısı ve fizyolojisi üzerindeki in
celemelerini yayınlamı§tır. 1972 yılında bir Fin Botanik 
grubu Türkiye, İran, Afganisten, Pakistan ve Hindistan'a 
yaptıkları gezi sırasında Türkiye'den topladıkları makro
fungusların teksonomik özelliklerini belirterek yayınlamı§
lardır (Niemela and Uotila, 1977). Gücin (1979) Manisa ili 
çevresi, Gücin (1983) Elazığ ili çevresi makrofungusları 
konulu taksonamik çalı§malar yapmı§tır. Yurdumuz makrofun
gusları ile ilgili en son yapılan taksonamik çalı§malar ise 

4' 
Abatay (1986) 'ın Trabzon yöresi odun tahripçisi makrofungus-
ları'\ ile I§ıloğlu ( 1987) 'nun -+-Malatya ili çevre si makrofun

guslar; olarak belirtilebilinir. 
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Özetle Pilat (1932)'ın çalı§malarından günümüze ka
dar yurdumuzda saptanan makrofungus türlerinin sayısı üç
yüzü a§maktadır. Yukarıda belirtildiği gibi her ne kadar 
yurdumuz makrofungusları hakkında bazı çalı§malar yapıl
mı§sa da buhlar, birkaçı hariç yurdumuz makrofungus flo
rasının ortaya çıkarılması açısından önemi olmayan sürvey 
çalı§malarıdır. Yurdumuzun il: il,bölge bölge ele alınıp 
makrofungus florasının ortaya çıkarılması gereklidir. 

Literatür bilgileri incelendiğinde Eski§ehir ilinin 
bu amaçla ele alınmadığJ..., geçerken (Lo·hw.ag, 1957, 1959) 
veya kültür amacıyla (Öder, 1980) birkaç makrofungus tür
lerinin toplanarak tanımlandığı görülür. Bu bakımdan, Yur
dumuz makrofungus florasına katkısı olacağı dü§üncesiyle 
Eski§ehir ilini ele alarak bölgedeki makrofungus türlerini 
belirleyip, mevsimsel dağılı§larını saptamayı kendimize 
amaç edindik. 

2. ÇALIŞMA BÖLGESİNİN TANITIMI 

2.1 Bölgenin Coğrafik Durumu 
Eski§ehir ili tç Anadolu Bölgesinin kuzey batısında 

yer alır. İlin ba§lıca yüksekliklerini güneyde Karadağ 
(1532if1)doğu-batı yönde uzanan Sündiken dağları (1819 m), 
batıda Türkmen dağı (1826 m), kuzeyde ise Bozdağ (1823 m) 
olu§turmaktadır. Belli ba§lı ovaları ise, güneydoğuda Yu
karı Sakarya ovası, kuzeyde de Eski§ehir ve İnönü ovaları
dır. Yöredeki akarsulardan, Porsuk çayı ili doğu-batı yö
nünde ikiye bölüp Sivrihisar dağlarının dar bir vadi ile 
a§tıktan sonra Sakarya nehri ile birle§ir. Sakarya nehri 
ise ilin güneydoğusundaki kısminda bir ova olu§turduktan 
sonra kuzeye doğru dönerek Porsuk ile birle§ip kuzey sını
rını çizer. 29° 58" ve 32° 04" doğu boylamları ile 36° 06" 
ve 40° 09" kuzey enlemleri arasında yer alan ilin yüzöl
çümü 13652 Km2 'dir.(Şek:U ll·~ 
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2.2 Bölgenin Jeolojisi 
Eski§ehir'in doğusunda yer alan step yaylaları Ne..ojen 

bir yapıya sahiptir. Beylikova'nın güneyinden Güneydoğuya 
doğru metamorfik seri ve mermer, kristalize karter, dole
mitten olu§mU§ bir bölüm ayırt edilmektedir. Bu yapılara 
ayrıca Eski§ehir-Seyitgazi arasında Sündiken dağlarının Al
pu-MihalJl.ıççık kısmının kuzeyinde rastlanmaktadır. Eski§e.
hir'in güneyi yine Neojen yapıdadır. 

Porsuk çayı ve Sakarya vadileri Kuaterner, Holosen 
ve Pleistosen (Eski ve yeni Alüvyon ile Plio-kuaterner yapı 
gösterir. Eski§ehir'in kuzeyinde ve Seyitgazi'nin güneyinde 
Rodiolarit, Hor§tein bölüm bulunmaktadır. Sarıcakaya çevre
sinde Granit, Granodiorit, kuarslı diorit; Sarıkavak ve 
Uyuzhamam arasında, Sivrihisar merkezinde ve Kızılcame§e ile 
Tekören'de Asit intrüsifler; Türkmen dağı ve Kırka'nın gü
neyinde ise riyolit ve dasit gruplar yer almaktadır (Harita 
Genel Müdürlüğü, 1963-1964). 

2.) Bölgenin İklimi 
Akman (1982) tarafından yapılan bir çalı§mada, yörenin 

iklimi Eski§ehir il merkezi için yarı-kurak çok soğuk, Siv.
rihisar ve Seyitgazi ilçe merkezleri için yine yarı-kurak 
soğuk bir Akdeniz iklimi olarak belirtilmekte ve çizilen ik
lim haritasında ara§tırma yöremiz yarı-kurak Akdeniz iklim 
tipine sahip olan bölge içerisinde gösterilmektedir. . , 

Yıllık ortalama sıcaklık 10.9°C'dır. En yağı§lı mev
similier kı§ ve ilkbahar, en ~ağı§lı ay da Aralık'tır. Yıllık 
yağı§ ortalaması 373,6 mm/m 'dir.(Akman,l982). 

2.4 Bölgenin Bitki Örtüsü 
Yörede orman sınırı genellikle 1000 m civarındadır. 

Sündiken dağları, Bozdağ ve Türkmen dağında oldukça geni§ 
alan kaplayan bir orman örtüsü vardır. Hakim türler Pinus 
nigra subsp.pal1asiana ve P.sylvestris'dir. Sündiken dağ
larının kuzeyinde P.brutia topluluğu bulunmaktadır. Bunla
rın.ya~ında Juniperus türleri, orman altında ve çarnların 
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tahrip olduğu yerlerde yaygındır. Ayrıca yörede Quercus tür

lerinin olu§turduğu topluluklar, Türkmen dagında Carpinus 

betulus ve orman aralarında ya da yol kenarlarında ?runus 

amygdalus ve Populus türleri yer almaktadır (Ekim 1977, 1978). 

Orman örtüsünün dı§ında yol kenarlarında Robinia 

pseudoacacia ve meyva a~açları ayrıca Porsuk çayı kenarla
rınde Salix, Ulmus gibi agaçlar bulunmaktadır. Step vege
tesyonu te§kil eden bitkiler arasında Tanacetum armenum, 

Astragalus microcephalus, A.angust~folia, Th,yrnus ~leus 
ve Artemisis santonicum görülebilir. Dere k8narlarında Pla

tanus orientali s, Acer tataricum, ~3ambucus ıür;re, Cor,~llus 

avellena, Ulmus campester is, Fraxinı:1s oxvcarpa, Tilia rubra 

gibi bitkilere rastlanabilir. Çayır vegetasyonu olu§turan 

bi tkiler arasınd,;ı da Equisetum ~· y_~ronica ~·, Onasis ~

nosa, juncus~·, Carex distans, Poı~ sp., İris ~·, Trifo·
lium ~.,ve Ranunculus repens gibi bitkiler tespit edil

mi§tir (Ekim 1977, 1978). 

2.5 Makrofungusların Toplandığı İstasyonlar 

ı. Merkez ilçe Regülatör civarı 

2. " " Orman fidanlığı 

3. " ll• Karacaköy ormanı 

4. " n Adapark 

5. ll ll Karaca§ehir köyü 
6. " " Kızılinler mevki i 

7. " ll 71 ev ler civarı 
ı 

8. " " Şekerpark 

9. " " Kanlıp::ıtnar 

10. " " Yunus Emre Kampüs 
ll. " ll Anadolu Üni ver si te s:i. me§ elik Sosyal Konutlar 

12. ll ll Absut yöresi 
ı 

13. ll ll Yunus E mr e parkı 

14. ll ll Ticaret Lisesi arkası 
ı 

15. " tt Muttalip civarı 
i 

16. If tt Orman i§letme Md.k<3r§ısı 
ı 
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17. Merkez İlçe Porsuk barajı kenarı 

18. Sarıcakaya Şoförler ~e§mesi civarı 
19. Mihaliıççık Kalburcu ormanı 

20. Alpu ilçesi, Arapoğlu bu cağı, Por su}: kenar ı 
21. Sivrihisar GUnyUzU civarı 

22. Sivrihisar Gecek köyU 

23. Seyitgazi Yazılıkaya 

24. Seyitgazi Kırka ormanı 
25. Seyitgazi Fethiye köyü civarı 

3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 

3.1 Materyal 

Çalı§ma materyalini olu§turan örnekler 4.5.1987-5.8.1988 
tarihleri arasında, çe§itli mevsimlerde, özellikle sonbahar 

ve ilkbahar aylarında Eski§ehir ili sınırları içerisindeki 
2.5'de belirtilen istasyonlardan toplanmı§tır. 

3.2 Yöntemler 

Toplanan örneklerin bazı özellikleri toplama sırasında 

not edilmi§ ve ha bi tatlarında renkli. resimleri çekilmi§tir. 

Laboratuvara getirilen örnekler kurutularak saklanmı§tır. 

Kurutulmu§ örnekler polietilen torbalar içerisine böceklerin 

tahribine mani olunması için birkaç timol kristali ile be
raberce konulmak suretiyle muhafaza edilmi§tir. 

Makrofungusların te§hisleri için önce arazide fungus-
un bulundugu ortamın ekolojik özellikleri (topragın cinsi, 

nem durumu, sıcaklıtı, tUrUn yUksek bitkilere olan yakın

lıhı, tek tek veya grup halinde yeti§rnesi gibi); morfolojik 
özellikleri (§apka, sap ve lamelierin ölçüleri ve rengi, 

mantarın veluırı Universal, velum parsiyel ve onların artıkla

rını ta§ıyıp ta§ımaması, sap ve §apkanın §ekli, lamelle-

rin §apkaya bağlanı§ı gibi) ve toplama tarihleri kaydedildi. 
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Taze materyalden veya yukarıdaki §ekilde muhafaza edi
len örneklerden laktofenol inceleme ortamı kullanılarak ha
zırlanan prepratlarla spor ve spor ta§ıyıcılarının renkleri, 
boyutları, çeperlerinin özelliği ve yüzeysel görünü§leri 
tespit edile_rek §ekil]__eri çiziltiıi§tir. Diğer taraftan taze 
materyalıerin spor baskıları alınarak hymeniyum özel]ikleri 
de belirlenrneğe çalı§ılmı§tır. 

Belirlenen bütün özelliklerden yararlanarak, Kuhner 
(1953), Rea (1968), Heim (1969), Lange (1973), Marchand (1982) 
ve Lincoff (1984) gibi kaynakların yardımıyla tanılar yapıl
mı§tır. Te§his edilen örnekler Doç.Dr.A.Üsame TAMER tarafın
dan kontrol edilmi§tir. Örnekler Eski§ehir Anadolu Üniversi
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde saklanmakta
dır. 
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4. BUlGULAR 

4.1 Yöremizde Belirlenen Makrofungusların Tayin Anahtarı 

4.1.1 Familya anahtarı 

ı. Sporlar askus içinde olu§uyor. 

2. Askuslar operkülat 

3. Makrofungus sapıı: §apka eyer §eklinde 

ve buru§uk §apkalı • 1 ................ ., ........ .,.-. HELVELLACEAE 

3. Makrofungus nadiren sapıı; fincan veya 

disk §eklinde 

2. Askuslar suboperkülat 

l. Sporlar besidiyum üzerinde olu§urlar. 

4. Makrofungus yumru veya armut biçiminde 

5. Glaba genç iken oyuklu veya kesecikli 

SARCOSCYPHACEAE 

değil; olgun makrofungus yumru §eklinde RHIZOPOGONACEAE 

5. Glaba genç iken oyuklu veya kesecikli; 

olgun makrofungus yıldız §eklinde .••. GASTRACEAE 

4. Makrofungus §Bpkalı veya kulak biçiminde 

6. Şapka altı tübülat ••.•••••••••.••••.• BOLETACEAE 

6. Şapka altı lamell_at 

7. Spor tozları koyu renkli 

8 . Lameller dekurrent; epikutisi dai-

ma armutsu veya küremsi hücreli BOLBITIACEAE 

8 . Lameller dekurrent degiı; §Bpka-

nın epikutisi daima ipliksi 

hücre li 

9·. Annuluslu, spor tozları çukula-

ta renkli .•................•. AGARICACEAE 

9 • Annulussuz (Coprinu~ta bazen 

annuluslu) spor tozları siyah. COPRINACEAE 

7. Spor tozları açık (beyaz, krem, pem-

be gibi) renkli 

lo. Sap sentral 

ı ı.. veı va lı 

HYGROPnORACEAE 

ll. Volvasız . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • TRICHOLOMATACEAE 

1.0. Sap eksantrik •...•..•..•..•.••.• POLYPORACEAE 



4.1.2 Tür anahtarı 

Familya 
Genus 

Hel vel]el'ceae 
Helvella 

Şapka kadeh §eklinde; sep üzerindeki kam
burgamsı çıkıntılar §apkanın dı§ yüzeyin
de devam ediyor. Sporlar ll-13Xl7-20 mik~ 
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ron büyüklüğündedir •••.••••.•••••••••••• ıeucomelana 

Familya 
Ge nu s 

Sarcoscyphaceae 

Sepultaria 

Asko~arp1n dı§ yüzeyi uzun, yumu§ak, kalın 
ve kahverengi keçemsi misellerle kapı~, 

apotesyumun üst kısmı lobludur. Sporlar 
30-35Xl4-19 mikron, eliptik ve renksizdir. sumneriana 

Familya 
Ge nu s 

Rhizopogonaceae 
Ehizopogon 

Basidiokarp düzensiz yumru §eklindedir. 
Taze iken beyaz kuruyunca sarıya dönüiür. 
Rizarnları dallıdır. Eti beyaz ve gevrektir. 

Spor O. 5-5 mikro nd ur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r.ose.olus 

Familya 
Ge nu s 

Geastraceae 
Geastrum 

Basidiyokarp subgloboz, peristom uzun ga
galı §ekilde,grimsi beyazdan kahverengiye 
kadar deği§ik renkli,Eksoperidium üçgenim
si parçalara ayrılır ve grimsi kahveren
gidir. Spor 4-6 mikran çapında~siğilli ve 
kahverengidir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. !)'e ct inatum 

Familya : Boletaceae 

ı. Şapka yapı§kan, eti NH40H ile az çok pembe 
veya kırmızı leylak renk veriyor; yaygın 
olarak çamlarla mikoriza olu§turur ••••••• Suillus 

ı. Şapka yukarıdaki gibi değil •••••••••••••• Boletus 



Ge nu s Suillus 

Daima çarnlar altında; sap üzeri granüler 
pulcuklu; §apka daima tutkalımsı bir ta
baka ile örtülü; sporlar 8.75-10X4-5 mik
ron elipsaid ve çok damlalıdır ••••••••••• 

Genus : Boletus 

Sapın üzeri retikülat; porlar kükürt sarısı; 
§apka sar~, olgun örneklerde çatlaklı bir 

ll 

bellinii 

hal alıyor; sporlar l0-15X4,5-5,5 mikron.. nadicans 

Familya : Polyporaceae 

ı. Himenifor lamellat 
2. Lameller in kenarı boylu boyunca yarık . . . §chizogbyllum 
2. Lamellerin kenarı yarık değil ........... pıeurotus 

ı. Himenifor tübulat 
3. Basidiyokarp sert, odunsu ve kalıcı 

4. Basidiyokarp ye~paze veya spatül §ek-

linde, yüzeyi zonlu .•••••••••••• ·-· ••• 
4. Basidiyokarp yukarıdaki gibi değil 

5. Basidiyokarp a~ tırnağı §eklinde 
6. Tüpler üst üste bir kaç tabakalı 

7. Tüp tabakaları çatıaklı 
7. Tüp tabakaları çatıaksız 

6. Tüpler tek tabakalı 
....... 

8. Şapkanın üst yüzeyi uzun tüylü 

:Coriolus 

Fomes 
~·-----

ve zonlu • • • • · • · • • • • • • • · • • · • • · • · · • Funalia 
8. Şapkanın üst yüzeyi tüysüz ve 

zonsuz 
5. Basidiyokarp oval veya raf §eklinde 

3. Basidiyokarp yumu§ak, süngerimsi ve sulu 
yapılı 

9. Basidiyokarp düzensiz, §ekilli, pirit 

sarısı, tüysüz ••••••••.••••••••••••• 
9. Basidiyokarp raf §ekilli, pas kahveren

gisi, tüylü , 

j?hellinus 

polyporus 



Genus : Phellinus 

Basidiyokarp ovaı; porlar tüm yüzeyi sarıyor; 
sporlar 5,5-6X6 mikron ve damla~ıdır •••••••. 

Genus : Polyporus 

ı. Basidiyokarp genç iken kükürt serısı, olgun
la§tığında beyaz renkli ve pey.nirimsi bir yapı 
halini alıyor; sporlar 6,5-7,5X3,75-4,5 mikron, 

12. 

pomeceus 

bir damlalı ••••••••••••••.••••••••••••••••.••• sulphureus 

ı. Basidiyokarp yarım daire §eklinde, sarımsı krem 
renginde,üzeri biraz pulsu yapıda, altyüzeyi 

porludur, sporları 9-llX3-3,5 mikron, silindi-
rik ve düzgün çeperlidir. 

Familya 
Ge nu s 

Bolbitiaceae 
Agrocybe 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sapta annulus var; §apka derimsi renkli, orta-

mor i 

sı kahverengimsi, sporlar 14-10X6,5-8 mikron •• dura 

Familya 
Ge nu s 

Agaricacea:e: 
Agaricus 

Şapka yüzeyi düzgün, ortadan basık ve pulıu; 
sap uzun annulusıu; sporlar 4-5X7-8 mikron •••. campestris 

Familya : Coprinaceae 

ı. Basidiyokarp plikat, olgunla§tığJ.mda eriyor... Coprinus 
ı. Basidiyokarp plikat değil ve olgunla§tığında 

erimiyor 

Genus : Coprinus 

ı. Sap annulusıu; §apka büyük pul1u ••••••••••••• comatus 
ı. Sap annulussuz; §apka küçük pul~u 

2. Şapka sarımsı pas renkli, pul]ar parlak mi-
kamsı; sporlar 5-6X8-9,5 mikron ••••.•••••••• micaceus 

2. Şapka gri-beyaz renkli, pullar kahverengi; 
sporlar 5-6X9-12 mikrondur ••••••••••••••••••• atramentarius 



Ge nu s Schizophyllum 

Şapka kenarı dalgalı, üst yüzeyi beyaz, yu

mu§ak tüylü; sporlar 17,5-20Xl0-11,25 mikron, 
hafifçe kıvrık . . . . . . . . . . . . . . ............. •· .. 

Genus: Pleurotus 

ı. Lameller sap üzerinde damarlanarak ağsı bir 

yapı olu§turmu§ 
ı. Lameller sap üzerinde damarlanmam,'q;§ 

2. Ağaçlar veya kesik tomruklar bilhassa ~
lus sp.ve Salix sp.üzerinde; spor tozları 

krem veya pembe renkli, sporlar 10,5-11X4-5,5 

cornm.une 

mikron, •••••••••••••••••••••••s••••••••••• ostreatus 
2. Ölü otsu bitkilerin kökleri üzerinde, bil-

hassa Umbellif'eraa Familyasının türlerinin 
kalıntı kökleri üzerinde; spor tozları be
yaz renkli, sporlar ll-l2,5X5,25-6,25 mik-
ron • . . • . . . . • . . . • • . • . . . • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • eryngii 

Genus : Coriolus 

ı. Basidiyokarp imbrikat, ince, üst yüzeyi zayıp 
tüylü ve zonlu, alt yüzeyi gri-beyaz renkli; 
sporlar 4,75-5,5X3-3,25 mikran •••••••••••••• versicolar 

ı. Yukarıdaki gibi, farkı mat renkli.olu§udur. 
Sporlar 5-7X2,5-3 mikran •..••••••••••••••••• zonatus 

Genus : Fomes 

Basidiyokarp umgulat, yüzeyine vurulduğunda 
plastik gibi ses çıkarıyor, sert yapılı, be
yaz-gri, içi pas kahverengi; sporlar l5-l6,5X 
5-6,25 mikran 

Genus : Funalia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Şapkanın üst yüzeyi tüylü ve zonlu, tüyler 

Kolt ile siyahla§mıyor; parlar küçük; sporlar 

fomentarius 

uzamı§, ll-l2,5X2,5-4 mikran •••••••••..••••• trogii 



Familya : Tricholomataceae 

ı. Spor baskısı pembemsi veya sarımsı 
2. Lameller seyrek, pembe veya menek§emsi; 

sap düzgün değil. 
2. Lameller sık, sarımsı veya leylakımsı; sap 

düzgün ••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

ı. Spor baskısı beyaz 
).Annulus var, ancak sonradan kaybolur. 

3.Annulus yok, sap sentraı; lameller beyaz 

Genus : Lepista 

Basidiyokarp pembemsi veya leylak nengi; §ap
ka yüzeyi düzgün; sporlar 6-7X3-5 mikron, çok 
küçük siğilli ••••••••••••••.••••••••••••••••• 

Ge nu s Armillariella 

§apka yüzeyi pulcuklu; olgunlarda kaybolan 
annulus var. Sporlar 4-5X6,5-8 mikran •••••••• 

Ge nu s Cl i tocybe. 

§apka konveks, kırmızı renkli; sap silindi
rik, rizoid §eklinde miselli; sporlar 4,5-5X 
5 , 5-6 mikro n .••..••..•.•.•...••......•••.•••• 

Familya 

Ge nu s 

Hygrophoraceae 

Hygrophorus 

§apka gri kahverengi, lifli, pürüzsüz, ilkin 
çan §eklinde sonra geni§ler ve a§ağı doğru kıv
rılır. Lameller krem rengindedir. Spor uzun 
elips §eklinde pürüzsüzdür. Boyutları 8,5-9X 
5-6,5 mikrondur. Spor tozları beyazdır 
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Lepista 

Armillariella 
CUitocybe 

nu da 

tabescens 

rhizophora 

camorophyllus 
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4.~ Yörede Belirlenen Makrofungusların Tanisı 

Yapılan bu çalı§mayla ara§tırma yöresinde yirmialtı 
makro:fungus türü belirlenmi§ olup .Çizelge ı' de.· liste ha
linde sunulmu§tur. Bu makrofunguslardan ikisi Ascomycetes, 
yirmidördü Basidiomycetes sınıfına dahildir. Belirlenen 
türlerin tanımlayıcı özellikleri a§ağıdaki §ekildedir. 

Classis: Ascomycetes 

Ordo Eezizales 

Familya:: Hel vel]aceae 

He.lvella Leucomelaena (Re:rs) Naru:ı:f 

Sin. Faxina Leucomelas (Pers) Q.Kuntze CMarchand, 1973) 
Acetabula Leucomelas (Pers) Sacc (Marchand, 1973) 
Peziza amphore Quel. tDissing, lL966) 
Peziza percevali Berk e.t Cooke tDissing, 1966) 

Peziza debeauxii Roumeg (\Dissing ,;t-966) 

M o r f o 1. o, j .'. i k ö z e 1 1 i k 1 e r ii. 

Apetesyum tipinde bir askoparp yapisına sahiptir. 
2-4 cm çapında, kadeh §eklinde, kısmen yere gömülü, kahve~ 
renginin çe§itli tonlarında olan apotesyum genelde ağzı 
geni§ ve yarılmı§ vaziyet~e, bazen dardır «Şekil 2). Sap 
1-2 cm, oluklu yapıda, fruktifikasyona uzantılarla bağlı
dır. Eti oldukça az, beyaz, tatlı ve gevrektir. 

S p o r ö z e ı 1 i k 1 e r i 

Elips §ekilli, çeperi düzgün, büyük damlalı 11-13 X 
17-20 mikran büyüklüğündedir (§ek:L.l 28), 

E k o 1 o j i s ll 

Genelde Çam ağaçlarının altında, ilkbahar aylarında 



gruplar halinde gö.rülür. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenir. Fakat yöremizde pek tanınmamaktadır. 

Y a y ı ı ı § ı 

Manisa Ahmetli Nahiyesi, Gücin (1979); Fırat Üniver

sitesi kampüsü, Gücin (1982); Malatya Doğan§ehir ilçesi 
Erkenek-Gölba§ı sınırı, çamlık alanı, I§ıloğlu (1987) bu
lunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde merkez ilçe, Regülatör civarı, Pinus sp. 

altında, 25.5.1987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Familya Sarcoscyphaceae 

Sepultaria sumneriaaa CCooke) Mass~e 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Apotesyum tipinde bir askokarp yapısına sahiptir. 
2,5-4,5 cm çapında, tepesi bir oyuk, kısmen batık, sapsız, 
subgloboz olan askokapp, ba§ta kapalı olup sonradan açılır. 
Himenial yüzey krem rengindedir. Dı§ tabaka ise yumu§ak, 
uzun ve kahverengi kıllardan olu§an keçemsi bir tabaka mey
dana getirir. Miseliyum kızıl kahverengimsi ve her tarafa 
kol salar durumdadır. Eti 2-3 mm kalınlığında, kırılabi
len iki tabakadan meydana gelmi§tir (§ekil 3). 

S p o r 1 a r ı 

30-35 X 13, 75-18, 75 mikran eliptik, düz ve genelde 
renksizdir (Şek~ 28). 

E k o 1 o j i s i 

Kumlu-humuslu topraklarda rastlanır. İlkbahar ayla
rında, daha ziyade kavaklık alanlarda görülür. 

D i ğ e r ö z e 1 ı i k 1 e r i 

Hayatının ilk devresini toprak altında geçirdikten 
sonra toprak üstüne ç~karak loplar halinde içi oyuk küre

ler te§kil ederler. Yenmez. 
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Y a y ı ı ı § ı 

Türkiye için yeni kayıt bir türdür. Merkez ilçe, Or
man :f,idanlığı Cedrus .22.• ve Pinus .!!E• altlarında 25.5.1987'de 
tarafımızdan saptanmı§tır. 

Class:is Basidiomycetes 

Seri Gasteromycetes 

Ord o Hymenogastrales 

Fam Rhizopogonaceae 

Rhizopogon roseolus (Corda) Rollos 

M o r f o 1 o j i k ö z e ı ı i k 1 e r i 

Basidiyokarp düzensiz ve yumru §eklindedir. Çap 1-4 cm 
kalınlıkta genç ve taze iken hemen hemen beyaz, kuruduğunda 
sarıya dönü§ür. Ayrıca siyahımsı bölgeler te§ekkül eder. Ri
zamları dallıdır. Eti beyaz renkli ve kolay kırılır. Olgun
la§ınca gevrekle§ir. (Şekil 4)· 

S p o r ö z e ı ı i k ı e r i 

Eliptik, düz, göze çarpan iki damlalı, boyutları 4-7,5X 
O, 5 mikro n' dur. (§ekll 2.8.}., 

E k o 1 o j i s i 

Pinus sp. ormanlarında güne§ alan açıklık sahada görü
lü~ Yağmurdan hemen sonra toprak yüzeyinde hafif kabarcıklar 

halinde geli§ir. Sonbalıara kadar görülür. Topraktan gruplar 
halinde çıkar. 

D i ğ e r ö z e ı ı i k ı e r L 

Yenirse de tatsızdır. Yöremizde toplanıp yeniliyor. 

Y a y ı ı ı § ı 

Manisa, Sabuncu beli, Gücin (1979) tarafından saptan
mı§tır. 

Yöremizde Merkez ilçe A.ü. sosyal konutlar arkası 

_____________ ___j 
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Cedrus sp. ve pinus sp. ormanı 25.5.1987'de; Karacaköy, pi
~ sp. ormanı açık alanda 27.5.1987'de tarafımızdan saptan
mı§tır. 

Ord o Lycoperdales 

Familya Geastraceae 

Geastrum pectinatum Pers. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Basidiokarp 1-2 cm çapınde, subglaboz, peristem uzun 
gagalı görünü§te, grimsi-beyazdan menek§emsi kahverengine 
kadar deği§ik renklerdedir. Spor kesesinin alt tarafı ı§ın
sal çizgili olup 5-6 mm. y,zunluğunda pedisele bağlanır. Ekso
peridyum, 1,5-2 cm uzunlukta, 9-10 kadar üçgenimsi parça
lara ayrılır ve açık kahverenklidir.(Şekil 5). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

4-6 mikran çapında, globoz, siğilli ve kahverengidir 

E k o 1 o j i s i 
(Şek:U 2.S)• 

Yaz ve sonbahar aylarında pinus sp. ve cedrus sp. 
ağaçlarına yakın, orman açıklıklarında yerde g6irülür. 

D i ğ e r ö z e ı 1 i k 1 e r i 

Yenmez. 

Y a y ı ı ı § ı 

Türkiye için yeni kayıt bir türdür. Sarıcakaya, Şo
förler çe§mesi civarı pinus sp. altında 5-ll-1987'de ta
rafımızdan saptanmı§tır. 

Seri 

Ord o 

Familya 

Hymenomycetes 

Agaricales 

Agaricaceae 

Agaricus campestris L.ex Fr. 

M o r f o 1 o j i k ö z e ı 1 i k 1 e r i 

Şapka 4-9 cm çapında, gençken beyaz renkli olup, 
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zamanla koyu kahverengi pullar meydana gelir. Eti beyaz, az 
sulu ve kalındır. Lameller kirli pembe renkli ve düz olup; 
sap ile birle§mez. Sap 2-3 com uzunluğunda, beyaz renkli ve 
annulusludur (Şekil 6). 

S p o r ö z e ı 1 i k ı e r i 

Elips §eklinde, bir ucu çıkıntılı, granüllü ve çeperi 
düzgündür. 4-5X7-8 mikran büyüklüğündedir. (§ekil 28». 

E k o l o j i s i 

İlkbahardan, sonbabara kadar yağmurlardan sonra nemli, 

milli ve kumlu topraklarda gruplar halinde görülür. Çayır 
ve meralar da bol yeti§ir. 

D i ğ e r ö z e ı 1 i k 1 e r i, 

Yenir. Yöremizde toplanıp pazarlarda satılmaktadır. 
Kültüre alınıp üretimi yapılmaktadır. 

Y a y ı 1 ı § ı 

Artvin civarında(Öder 1978) bulunduğu kaydedilmi§
tir. Yöremizde Çifteler Harası çayırlıkta, 10.9.1987; Siv
rihisar ovası çayırlıkta, 4.6.1988'de tarafımızdan sap
tanmı§tır. 

Familya Bolbitiaceae 

Agrociba dura (Fr.) Sing 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k ı e r i 

Şapka 4-10 cm çapta, konveks, yüzeyi ya§landıkça 
parçalanıp beyaz renkli etli kısım ortaya çıkar. Güderi ve
ya güne§ yanıgı renklidir. Sap 4-10 cm uzunlukta, sıkı, açık 

kahverengi, hafif bulbous ve subterminal annulusludur. Lamel
ler sık, açık renkli deği§ik uzunluktadır (Şekil 1)• 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

14-10X6,5-8 mikron, düzgün, eliptik, tepede porlu ve 
spor izi koyu kahverengidir ( Şekil 2.8). 
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E k o 1 o j i s i 

Mayıs, Haziran aylarında bir arada veya tek tek ola
rak, otlar arasında ve çalı çitleri arasında rastlanır. 

D i ğ e r ö z e ı ı i k ı e r i 

Yenir. Fakat tavsiye edilmez. Yöremizde yenilmiyor. 

Y a y ı ı ı § ı 

Türkiye için yeni kayıt bir türdür. Merkez ilçe, Ada
park çürümü§ Salix sp. kökü üzerinde 29.5.1987'de tarafımız
dan saptanmı§tır. 

Familya Boletaceae 

Boletus radicans Pers. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

§apka 6-14 cm çapında, gençlerde küre §eklinde olup ol
gunla§ınca konveksle§ir. Oldukça etli olup üzeri kahverenginin 
çe§itli tonlarındadır. Olgunlarda §apka üzerinde çatlaklar 

meydana selir. Eti limon sarısı renkli, sıkı ve kalındır. Ta
dı acımsıdır. Porlar limon s arısı renkli., saptan tamamen ay
rı dır. Sap ile porlar arasındaki oyuk dikkat çekii:cidir. Sa
pın toprak içersindeki kısım sivrilmi§ gibi olup, 3-7 cm. 

uzunluğunda ve sarı renklidir. ( §e.kil 8). 

S p o r ö z e 1 1 i k ı e r i 

10-15X4,5-5,5 mikran büyüklüğünde, elips §eklinde, bir 
ucu çıkıntılı, damlalı ve düzgün çeperlidir. Spor tozları 

zeytüni kahverengidir ( §e~l28}. 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ortalarından Sonbahar sonlarına kadar özellik

le me§eliklerde tek tek yeti§en bir türdür. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Acı olU§U .nedeni ile yenilmez .• Bu mantar doğada uzunca 
bir süre fazla deformasyona uğramadan kalabilir. Şapkasının 

altının oyuk olması, sapının eğri olması ilk göze çarpan özel

liklea:!idir. 



2:1 

Y a y ı 1 ı § ı 

Elazığ, Sivrice Hazarbaba Ormanı, Gücin (1980); Han
kedi, Karaali köyü, Gücin (1981); Hazar Gölü çevresi, Gücin 
(1982); Malatya, Çamurlu köyü, 1§ıJ:oğlu (1987) bulunduğu 

kaydedilmi§tir. 
Yöremizde Sarıcakaya, Şeförler çe§mesi civarı 23.5.1987; 

Sivrihisar ovası a .• 5.1988'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Suillus bellinii (Inz) Marchand 

M o r f o ı o j i k ö z e ı ı i k 1 e r i 

Şapka 5-12 cm çapında, üzeri bordo veya kırmızımsı 
kahverengidir. Yüzey yapı§kan olduğlindan üzerine çöpler ya
pı§mı§ vaziyettedir. Önceleri konveks olan §apka sonradan 
düzle§ir ve kenarlara kalkık bir hal alır. Eti süngerimsi, 

kalın ve açık sarı renklidir. Çabuk kurtlanır. Porlar sarı 
renklidir. Sap ye§ilimsi renkli olup,· ).-5 cm büyüklüğünde

dir. !çi daima doludur. Üzeri taneciklidir (Şekil 9). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elips §eklinde, çok damlalı, sarımsı renklidir. Bü
yüklüğü 8, 75-10X4-5 mikrandur. Spor tozları sarıdır ( §~ti1.28);. 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ve sonbahar aylarında, çarnlar altında tek tek 

veya gruplar halinde yeti§ir. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k ı e r i 

Yenir. Fakat yöremizde zehirli olarak biliniyor. 

Y a y ı 1 ı § ı 

Manisa Sancaklı, Bozköy, Gücin (1977); Elazığ Cip köyü, 
Gücin (1980); Elazığ Hazarbaba ormanı, Gücin (1982); Malatya 
Pınarba§ı köyü, ı§ıloğlu (1987) bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde merkez ilçe Karaca§ehir civarı 5.11.19a7; 
Absut yöresi 19.6.1987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 
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Familya : Coprinaceae 

Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr. 

Sin. Coprinus fuscescens (Schaeff.) avel. (Rea, 1968) 

M o r f o ı o j i k ö z e ı ı i k ı e r i 

Şapka 4,5- 8 cm. gençlerde küreye benzerke~geli§mi§

lerde çan §eklindedir. Önce beyazımsı gri olan rengi olgun
la§ınca kül rengine döner. Üzerinde kahverengi pullar var

dır. Eti az, beyaz,tatlı ve kokusuzdur. Lameller genç evre
de beyaz olgun evrede kahverengi ve üzeri siğilli olup, sap

tan ayrıdır. Geli§me sonunda mürekkep lekesine benzer §ekil
de eriyerek toprağa dü§erler. Sap gençlerde içi dolu ve be

yaz, erginlerde içi oyuk ve kül renginde, 5-9 cm. büyüklü
ğündedir. Annulus yoktur,. (Şekil lO). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elips §eklinde kahverengi, 5-6 X9-12 mikren büyüklü
ğündedir. Spor tozları siyah renklidir C Sekll. Z8)) ... 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ve Sonbahar aylarında, özel1ikle humuslu1 nem
li topraklarda yeti§ir. Dere kenarlarında, kavaklıklarda, 

gübre yığınlarının kenarında, bahçelerde, çayırlarda 10-15'lik 
gruplar halinde görülür. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r 

Gençleri yenilebilirken olgunları hafif zehirlidir. 
Alkoll.e alınırsa zehirleme yapar. Ara§tırma bölgemizde ol-· 

dukça bol yeti§mektedir. Halkımız tarafından yenilmemektedir. 

Y a y ı ı ı § ı 

Giresun Kümbet çevresi, Trabzon Maçka çevresi Öder 
(1975); Artvin Ortaköy çevresi; Samsun Bafra Çingen pınar 
çe§mesi, Öder (1976); Elazığ ili Palu- Ar~cak nahiyesi, Ela

zığ-Malatya yolu pütürge yol ayrımı Gücin (1982); Malatya 

Bulgurlu köyü, Beylerderesi mevkii, Çiftlik köyü, Darende 



Balaban nahiyesi, Akçadağ Karanlık dere köyü, Doğan§ehir 

Süngü-Takas mevkii I§ıloğlu (1987) bulunduğu kaydedilmi§
tir. 

Yöremizde Karainler mevkii, Porsuk kenarı Salix sp. 
altında (28.5.1987); Regülatör civarı, kavaklık alanda 
24.5.1987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Coprinus comatus (Müller ex Fr.) S.F.Gray 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

§apka 3-5x5-8 cm. büyüklüğünde, beyaz renklidir. Üze
ri ucu kalkık pullarla kaplıdır. Gençken silindirik olan 
§apka geli§me ile çan §eklini alır ve siyah müre~p lekesi 
§eklinde erimeye ba§lar. Geli§imini tamamlayan mantarlarda 
§apkanın sap üzerinde zamanla küçüldüğü gözlenir. Eti az ve 
beyaz olup tipik mantar kokuludur. Lameıııer saptan bağımsız 
olup, önce beyaz, olgunla§ınca erguvan ve nihayet siyaha dö
ner. Bu vvrede makrofungusun §apka ve lamellerinde erime ba§
lar. Sap silindirik, 9-19 cm. bfi&üklüğündedir. Gençlerde içi 
dolu erginlerde içi bo§tur. Toprak içindeki kısmı daima §i§

kindir. Annulusludur (Şekil ll). 

S p o r ö z e ı 1 i k ı e r i 

7,5-8Xl2-14 mikron büyüklüğünde, üzeri kahvereı:ıgi ngk

talı ve oval §ekill.idir. Spor tozları siyahtır ( §ek:ii.l 28'}o 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ve Sonbahar aylarında, gübreliklerde, tarla 

ve dere kenarlarında, kavaklıklarda, özellikle yağmurlardan 
hemen sonra, gruplar halinde yeti§tiği görülür. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Gençleri tercihen yenir. Olgunla§ınca eridiğinden 
yenmez. Morfolojik özelliklerinin tipik olmasından dolayı 

kolayca ayırt edilir. Yöremizde yaygın olmasına rağmen ya

rarlanılmadığı gözlenmi§tir. 
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Y a y ı ı ı § ı 

!zmir Bornova ve Kemalpa§a yöresi, Öner (1972); Bolu, 
Ye§ildağ orman bölgesi, Ö.der Cl972); Bursa Uludağ ormanı, 
Karamanoğlu ve Öder C-1973); Artvin ortaköy çevresi, Sinop 
ili Ayancık, Yenikonak nahiyesi, Giresun ili Erimezler ci
varı, Samsun Çayırkent civarı ve Borçka Muratlı çevresi, 
Öder (1978); Manisa Sabuncubeli mevkii, Gücin (1979); Ela
zığ ili Karakoçan, Gündoğdu köyü ve Sivrice, Gücin (1981); 
Malatya Bulgurlu köyü, Beylerderesi mevkii, Çiftlik köyü, 
Arguvan Morhamam köyü, Kampüs, Arapgir Ta§dibek köyü, I§ıl
oğlu (1987) bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Porsuk barajı kenarı 31.5.1987; Yetmi§bir 
evler civarı 24.5.1988;'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Coprinus micaceas (Bul].) Fr. 

M o r f o ı o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i -

Şapka 2-4,5 cm. çapında, genç evrede yumurta §eklinde 
olup olgunla§ınca çan §eklini alır. En belirgin özelliği §Sp
ka yüzeyinin mika §eklinde parlak pullarla kaplı olmasıdır. 
Bu pullar gençlerde daha belirgindir. Şapka bütün evrelerde 
ince ve nazik yapılıdır. Parlak kur§ini kahverengi olan §ap
kanın kenarları merkezine göre daha soluk renklidir. Eti çok 
az olup soluk renklidir. Lamellier önceleri sarımsı kahveren
gi morumsu olup erginlerde siyaha dönü§üp erir. Sapa bağlı 
olup oldukça sık yapılıdır. Sap oldukça nazik yapılı, eğri, 
beyaz renkli, 3-8 cm. büyüklüğündedir, (Şekil 12). 

S p o r ö~z e ı ı i k ı e r i 
---

5-7 X 8-10 mikron büyüklüğünde, elips §eklinde ve si-
yah renklidir. Spor tozları pas siyah renklidir ( Sek~l 28~. 

E k o 1 o j i s i 

iıkbahar ba§larından Sonbahar sonlarına kadar çürümek
te olan ağaçlar etrafında, söğüt diplerinde bahçelik ve ka
vaklıklarda büyük gruplar halinde yeti§tiği görülür. 
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D i ğ e r ö z e 1 1 i k ı e r i 

Yenir. Mika §eklinde parlayan pulları en belirgin 
özelliğidir. Yöremizde oldukça yaygın olmasına rağmen ya-
rarlanılmadığı gözlenmi§tir. 

Y a y ı ı ı § ı 

Bursa yöresinde Lohwag (1957); Manisa Muradiye nahi
yesi Gücin (1979); Elazığ Harabakayı§ köyü civarı,Gücin 
(1981); Elazığ Beylerderesi mevkii, Arapkir Tarhan köyü, 
Arguvan Morhamam Köyü, Darende civarı, I§ııoğlu (1987) 
bulunduğu kaydediımi§tir. 

Yöremizde Merkez ilçe Şekerpark 30.5.1987; Orman İ§
letme Müd.kar§ısı, 1.6.1987; Regülatör civarı, 4.5.1987; 
Karaca§ehir civarı 3.5.198a; Mihallıççık Kalburcu ormanı, 
18.4.1988'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Familya : Hygrophoraceae 

Hygrophorus cam·aroph.yllius (Alb.et Schw.l8!15) Fr.PP.l821 

Sin.Agaricus fuıigoglaucus Alb. et Schw. 

Agaricus camorophyllus Alb. et Schw. 

M o r fi' o ı o j i k ö z e ı ı i k ı e r i 

Şapka 6-12 cm. çapında, gri kahverengi, pürüzsüz, 
ilkin çan §eklinde olup sonra kıvrılıp geni§ıeyerek a§ağıya_ · 
doğru basıkla§ır. Kenarları a§ağıya doğru kıvrıktır. Eti be
yaz ve kokusu ho§tur. Lamell!er grimsi beyaz renginde, kenar
ları keskin, seyrek, kalın ve sapa bağlıdır. Sap beyaz olup 
üzerinde açık kahv-erengi pull.ar vardır. 7 -lO cm. uzunluğun
da olan sapın içi bo§tur (Şekil 1}) 

S p o r ö z e 1 1 i k ı e r i 

Uzun elips §eklinde, pürüzsüz ve boyutları 8,5-9X5-6,5 
mikrondur. Spor tozları beyazdır ( §ekıl 2B~. 

E k o 1 o j i s i 

Eylül ve Kasım ayları arasında, çok su tutan hatta 
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bataklık gibi yerlerde Sphapnum.'lar içinde ve Coniferi.erin 
altlarında yeti§ir. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k ı e r i 

Yenilebilir. Fakat yöremizde yenilmediği tespit edil
mi§tir. 

Y a y ı 1 ı § ı 

Manisa Sabuncubeli civarı Gücin (1978) bulunduğu kay
dedilmi§tir. 

'\ 
Yöremizde Merkez ilçe Kanlıpanar göleti civarı, 15.5.1987 

de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Familya Tricholomataceae 

Armillariella tabescens scop.ex Fr. 

Sin. Armillariella mella CVahl.) Fr.var.tabescens CScop.)Rea. 
C Linco:f:f , 1984) 

Clitocybe tabescens (Scop.) Fr. CLinco:f:f, 1984) 

Clitocybe monodelpha (Morg.) Sacc. (Hard, 1961) 

M o r :f o ı o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka 3-12 cm., gençlerde topuz §eklinde, sarımsı kah
verengi olup, geli§mi§lerde §emsiye §eklinde açılarak kır
mızımsı kahverengiye dönü§ür. Velum parsiyel artıkları olan 
pullar §apka ortasında daha yoğundur. Eti yumu§ak, sulu, ho§ 
kokulu ve tadı ek§idir. Sap silindiriki çoğunlukla eğri, 
5-13 cm. uzunluğunda, genç evrede beyaz, erginlerde sarımsı 
kahverengi olup üzeri siyah pullarla kaplıdır. Gençlerin 
sapında bulunan annulus erginlerde kaybolur (Şekil 14). 

S p o r ö z e 1 l i k 1 e r i 

Büyüklüğü 5-6X7-8 mikron, renksiz ve oval §ekilli olup 
bir ucunda küçük bir çıkıntı vardır. Spor tozları beyazdır 

C S.ekil ~_ş}. 
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E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ve yaz aylarında Populus sp. ve Salix sp. 

gövdeleri üzerinde koloni halinde yaygın olarak yeti§tiği 

görülür. Çok kozmopolittir. 

D i ğ e r ö z e ı 1 i k ı e r i 

Yenir. Yöremizde zehirli olarak bilindiLinden yenmez. 

Yeti§tigi ağaçlarda çürüklük meydana getirir. 

Y a y ı ı ı § ı 

Malatya-Elazığ yolu, Kömürhan rnevkii, Sivrice Hazar 

gölü kıyısı, Baskil-Harabakayı§ köyü, JCarakoçan Gündoğdu kö

yü, Gücin (1981); Fırat nehri kenarı, Maden, Sivrice, Gücin 

(1982); Malatya çiftlik köyü, Arguvan-Morhamam köyü, Pütür

ge, I§ıloğlu (1987) bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Adapark 29.5.1987; Şekerpark 30.5.1987; 

Kızılinler 28.5.1987; Sarıcakaya Şoförler çe§mesi 5.11.1987'

de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Clitocybe rhizophora (Vel.) Josserand et Pouchet 

Sin.Clitocybe vermicularis Auct. (Marchand, 1973) 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka 3-4,5 cm., ba§langıçta konveks, sonradan ortadan 

çökük, kırmızımsı kahverengi, kuru iken derimsi sarıdır. Ke

narlar düzensiz, içe doğru rulo olmu§ vaziyettedir. Eti ince, 

§apka ile aynı renkte, hafif ek§i ve unumsu kokuludur. Lamel

ler ince, e§it degiı, §apkedan ayrılabilir, sapa bağlıdır. 

Ba§tan beyazımsı olan lamel sonradan soluk beJ-sarı rengini 

alır. Sap 3,5-4 cm. çapta, baglangıçta silindirik sonradan 

kenarlardan basık bir hal alır. Dip kısmı biraz sivrice, üze

ri oluklu veya çizgili, ekseriya sap kıvrık, önceleri beyaz, 

olgunla§ınca et pembemsi soluk kahverengile§ir ve dip kısmı 

daha koyu renklidir. YaklB§ık 3-5 cm., uzunluğunda rizoid 

§eklinde miselleri ile toprağa bağlıdır. (Şekil 15). 



S p o r ö z e 1 ı i k ı e r i 

4,5-5-5,5-6 mikran oblong ve çeperi pürüzsüzdür 

E k o 1 o j i s i ( §ekll28:); o 

İlkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkan bir tür
dür. Daha ziyade ormanlıklarda döküntü yapraklar veya göv
de kalıntıları arasında bazan fundalıklarda görülür. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenir. Uzun rizoid §eklindeki ve bulundugu yerde dö
küntü yapraklar ile kabuklara sarılan miselleri vasıtasıy
la tanınan ve isminide bu özelliginden alan bir türdür. 

Y a y ı ı ı § ı 

. 
Manisa, Şirinköy yukarısı (Gücin, 1979), Karakoçan 

Bingöl arası, Kuruca mevkii; A~ın civarı; Hazar gölü civa
rı (Gücin, 1982) 'nda bulundugu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Sarıcakaya, Şeförler çe§mesi civarı 
5.ll.l987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Lepista n~da (Bull. ex Fr.) Cooke 

Sin. Rhodopaxllus nudus (Bul ex .F'r.) lVIre.(Marchand, 1971) 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka 8-14 cm., ba§langıçta konveks olup sonradan ya
yılır. Kenarları içe dogru kıvrık, onduleli, bazen loblu, 
ince, nemli havalarda diger kısırnlara nazaran sanki ıslak 
gibi koyu renkli, kuru §artlarda daha soluk renklidir. Şap
kanın ortasında Umbo( çıkıntı) bulunur. Bazen umbonun etra

fı çökük, dalgalı, menek§e kahverenci veya gri-leylak bir 

renk alır. Eti kalın, §apkada yumu§ak ve elastiki, s::ıpta 
fi brilimsidi~·. Kokusu ho§, tadı mayho§, beyazımsı leylak, 
bulbta sarısı renkte ve aromatiktir. Lameller sık, kısa or

ta, uzun olmak üzere deği§ik boyda, kenarları akut, §Spka
dan ayrilabilir ve sapa bağlıdır. Sap 4,5-7 cm., silindirik, 
e§it, düzgün, kıkırdağımsı, dip kısmı bulbous ve süngerimsi, 
üzeri çizgili (striat) veya olukla ve pUrüzlüdUr. Şapka ve 
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lamellere nazaran biraz daha açık renkli, dip kısmında mi

seller kö§emsi bir yapı gösterir ve yaprak döküntülerini 
sarar (Şekil 16). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elipsoid, az çok silindirik, çok küçük siğilli, bir 

damlalı, bazen küçük ve düzensiz, bir kaç damlalıda, ola
bilir. Renksiz, 6-7X3-5 mikron çapındadır. Spor tozları 

gri-leylak renklidir(§ek:il.J!. 28}. 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahan ve sonbahar aylarında, plantasyon sahala
rında, parklarda, Fagus ormanlarının döküntü yaprakları 
altında, bilhassa sık gölgelik kısımlarda çok rastlanır 

(Öder 1972; Gücin 1979) 

D .. i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenilebilen bir türdür. Bolu ve Manisa civarında 

toplanıp yenilmektedir (Öder, 1972; Gücin, 1979). Doğu 
Karadeniz ve Elazığ'da tanınmamaktadır (Öder, 1978; Gücin, 

1982). 
Yöremizde tanınmadığı için yenilmez. 

Yayılı§Jj. 

Memleketimizde Bolu Mudurnu civarı(Öder, 1972); Gi
resun, Yavuzkemal Bekta§ arası, Trabzon, Çamlıdüz çevresi, 
Samsun Vezirköprü çevresi (Öder, 1978); Manisa Sabuncubeli, 
Saruhanlı, Gördes, Kula ve Akhisar civarı (Gücin, 1974) ;
Elazığ-Palu arası, Ha§met dinlenme parkı, Hazar gölü çevresi, 
Üniversite dinlenme kampı civarı (Gücin, 1982) bulunduğu kay

dedilmi§tir. 
Yöremizde Regülatör parkında 4.5.1987; Mihallıççık Kal

burcu ormanı, döküntü yapraklar arasında 18.4.1988 ''de tara

fımızdan saptanmı§tır. 
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Pleurotus eryngii (D.C. ex Fr.) Qvel 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka 7-18 cm. çapında, gençken konveks §ekilli, ol
gunla§mayla düzensiz huni §eklini alır. Kenarlar lamellere 
doğru kıvrıktır. Genç örnekler beyaz, erginler ise kirli 

beyaz renktedir. Eti çok sert, sıkı, tatlı ve kurtlanmaya 
uzunca süre dayanıklıdır. Lameller sık ve çatallı olup, 
mantarın genç evresinde beyaz, geli§mi§ evresinde ise grim

si beyaz renklidir. Sap 4-6 cm. boyunda, 1-3 cm. enindedir. 
Genellikle §apkaya eksantrik olarak bağlanır. İçi dolu, sı

kı, elastiki, beyazımtırak renklidir. Dip kısmındaki misel

ler keçe gibi birbirine girmi§ ve koyu kahverengidir (§e
kil ı 7). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elips §eklinde, bir ucu çıkıntılı, damlalı ve gra
nüllüdür. Büyüklüğü ll-12,5X5,25-6,25 mikrondur. Spor toz
ları beyazdır {§ekli 28;) .• 

E k o 1 o j i s i 

Mayıs ve Haziran aylarında dağlık bölgelerde ta§lık ve 
kayalıklarda Agiaceae familyasından Ferula sp.nin geçen yıl

dan kalmı§ kök kalıntıları üzerinde yeti§tiği görülür. Ay
rıca bumantarın yüksekliğe bağlı olarak yeti§tiği, 1000 m.'nin 
altındaki yüksekliklerde görülmediği rapor edilmi§tir (I§ıl

oğlu, 1987) Ayrıca Eryngium türleri üzerinde de yeti§tiği be
lirtilmi§tir (Marchand, 1971). 

D i ğ e r ö z e ı 1 i k 1 e r i 

Akdeniz ülkelerinde bol tüketilen bir türdür.(Marchand, 

1971). Yurdumuzda da çoğu bölgede tanınıp yenilmektedir. Bil
hassa çobanlar tarafından sevilen bir türdür. Bir yerden 
3-4 Kg.kadar toplanabilmesi ve kurtlanmaya dayanıklı olması 
nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca hayvanlar tarafından da 

yenilmektedir. 
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Y a y ı 1 ı § ı 

Elazığ-İçme köyü, Karakoçan-Bingöl arası, Karakoçan 
Kığı yolu, (Gücin, 1982); Elazığ Arapgir ilçesi, süngü na
hiyesi, Arapgir Tarhan köyü, Arapgir, Sağılu§ağı köyü ci
varı (I§ıloğlu, 1987) bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Yunus Emre Kampüsü, 2.5.1988'de tarafımız
dan saptanmı§tır. 

Pleurotus ostreatus ( Sacq. ex Fr.) Kuınm. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

§apka 6-16 cm. çapında, açık kahverengi veya gri renk
li, midye kabuğu §eklinde ve kenarları lamellere doğru kıv
rıktır. Olgunla§mayla kenarlarda çatlaklar görülür. Yeti§
tikleri ağaç üzerinde raf §eklinde üst üste sıralanırlar. Ge
li§imini tamamlayan §apka yelpaze §eklini alır. Eti tipik 
mantar koku olup, önce yumu§ak ve beyaz geli§me sonrası sert 
ve sarımsıdır. Lameller oldukça sık olup, bazen çatallanma 
gösterir. Rengi genç örneklerde beyaz, erginlerde sarımsıdır. 
Sap §apkaya eksantrik olarak bağlanır. 1,5-) cm. uzunluğunda, 
ağaca tutunduğu yer daha kalın olup, içi dolu ve sert yapılı~ 
dır (Şekil 18) 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elips §ekilli, bir ucu çıkıntılı, granüllü, renksiz 
ve 10,5-11X4-5,5 mikran büyüklüğündedir. Spor tozları leylak 

renkli dir( Şekil 28). 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahar ve sonbahar aylarında, kesilmi§, devrilmi§, 
yıkılmı§ kavak ve söğüt kökleri üzerinde gruplar halinde gö
rülür. 

D i ğ e r ö z e ı ı i k ı e r i 

Yemeklik olarak tüketilmektedi~. Macaristan'da kültürü 
yapılmaktadır (Marchand, 1971) Ülkemizde de çe§itli kurulu§
lar tarafından bu mantarın kültürü üzerine çalı§malar yapıl-
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maktadır. Yöremizde mantarı tanıyanların yedikleri tespit 
edilmi§tir. 

Y a y ı ı ı § ı 

Bolu çevresi ve Yığılca,(Öder, 1970); !zmir Bornova 
çevresi, (Öner, 1972); Sinop-Ayancık yolu çe§me çevresi, 
Ordu Aybastı çevresi, Trabzon Maçka Meryamana arası, Rize 
Kaptanpa§a çevresi, Artvin Ortaköy civarı (Öder, 1975); Si
nop Ayancık sahil yolu, Artvin Borçka Çar§amba Orman Fidan
lığL, (Öder, 1977); İstanbul Belgrad ormanı, (Selik,l977); 
Manisa, Muradiye, Salihli ve Kula, (Gücin, 1979); Elazığ 
Hazarbaba Grman Fidanlığ~, Sivrice civarı, (Gücin, 1980); 
Elazığ palu ilçesi, Hankendi Soğukpınar köyü, (Gücin, 1982); 
Malatya Akcadağ ilçesi, Arguvan ilçesi isaköy, Ye§ilyurt 
Gündüzbey, Merkez Beytepe köyü, Arguvan ilçesi Morhamam köyü, 
Yazıba§ı köyü, Hekimhan ilçesi Kur§unlu nahiyesi, (I§ıloğlu, 

1987) bulunduğu kaydedilmi§tir. 
Yöremizde Alpu, Arapoğlu bucağı, Porsuk kenarı, ya§lı 

ve çürümekte olan Salix sp. üzerinde 3.5.1988'de tarafımızdan 
saptanmı§tır. 

Tricholoma terruem ( Schaeff. ex Fr.) Kumm.er 

Sin. Tricholoma triste (Scop) Quel 

M o r f o ı o j i k ö z e ı ı i k ı e r i 

Şapka 4-6,5 cm. çapında, konveksden düze deği§en §e
killi olup küçük bir umboya sahiptir. Gri veya grimsi kah
verengi, kadifemsi veya çok ince pulludur. Geli§ıni§lerde 
§apka tıpkı §emsiye §eklini alır ve §apka üzerindeki çatlaklar 
karakteristik olarak meydana çıkar ve büyür. Eti gevrek yu
mu§ak, beyaz-griden, griye kadar deği§ik renkte, tadı he§ ve 
toprak kokusundadır. Lamel~erin kenarı pürüzlü oıup sapa bağ
lanırkan daha bariz çentiklidir. Gençlerde beyaz-gri, ergin
lerde kül rengini alır. Sap silindir §eklinde, içi dolu, 
4-7 cm. uzunluğunda, kül renginde, fibrilimsi ve üzeri damar

lıdır.(Şekil 19) 



S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Elips §eklinde, oval gibi görülür. Spor tozları 4-4,5X 
6-7,5 mikren çapındadır (§.eldil. 28). 

E k o 1 o j i s i 

Eylül'den Kasım'ın sonuna kadar, çam ormanlarında, nemli 
ve kalkerli topraklarda yeti§ir. Dökülmü§ yapraklar altında 
gruplar halinde veya tek tek bulunurlar. 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenen bir mantardır. Fakat çabuk bozulur. Yöremizde ta
nınmadığından yenilmemektedir. 

Y a y ı ı .ı § ı 

Bolu, Mudurnu ve Göğnel civarı (Öder, 1968); Manisa, Ku
la civarı, (..Gücin, 1979) bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Sarıcakaya, Şeförler çe§mesi mevkii, pinus sp. 
ormanında, 5.11.1987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Ord o 

Familya 

.. . . Polyporales 

Polyporaceae 

Coriolus versicolar (:L.ex Fr.) Quel 

Sin. Trametes versicolar (L.ex Fr.) Pilat (Kot laba, 1976) 

Polystictus versicolar tL.)Fr. (Rea, 1968) 

M or f:.o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

§apka 2-8 cm. çapında, yarım daire §eklinde konveks-düz, 
az çok açık yelpaze §eklinde, üst üste binmi§, bazen §Bpkalar 
kenarlarından birle§mi§ olabilir, yüzeyi kadifemsi tüylü, konsant
rik, parlak, düzgün hatlı, az çok kaLınca zonlu, deği§ik renk
lerde yanar söner görünümlü, beyazımtırak gri, pas sarısı ren
gindedir. Kenarları ince, onduleli, çogu kez sarı veya beyazım
tıraktır. Eti çok ince, beyaz ve tahta gibi serttir. Tüpler 
krem veya beyaz renkli, sonradan sarımtırak; parlar yuvarlak 
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sonradan yırtılarak düzensiz §ekil alır (::.Şekil 20). 

S p o r ö. z e ı ı i k 1 e r i 

4,75-5,5X3-3,25 mikron, oblong, renksiz, düzgün yüzey

lidir (§eklil 2a). 

E k o l o j i 

Çok yaygın bir türdür. Basidiyokarpı bir yıllıktır. İlk
bahar ba§ından sonbahar sonlarına kadar, ağaç gövdeleri, kütük
ler, çubuklar, kazıR:lar ve dali.ar üzerinde görülen bir odun 
tahripçisi fungustur. Saprofit ya§ar. 

D i ğ e r ö z e 1 ı i k ı e r i 

Yenmez. Dünyada çok yaygın olan makrofungus türlerinden
dir. Odunlarda beyaz çürüklük etmenidir. Ağaç gövdelerinde sap
rofit ya§am sürdüren bu tür bazen parazit hale geçebilir. Mem
leketimizin birçok yörelerinde ve de çe§itli ağaçlar üzerinde 
bulunması mümkündür (Selik, 1973). 

Y a y ı ı ı § ı 

Belgrad ormanı, Ankara çevresi (Lohwag, 1955, 1957); ts-
• 

tanbul park ve koruları (Selik ve Aksu, 1967), Bornova çevresi 
(Öner , 1972) ;·Trabzon civarı (Selik, 1973); İskenderun Amanos 
dağları (Kotlaba, 1976); İstanbul civarı, Manav:gat civarı, Fet
hiye-Göcek civarı, Karabük-Keltepe bölgesi, Bolu-Mudürnu mevkii, 
(Selik, 1973); İstanbul Belgrad ormanı; İzmit civarı,(Niemella 
and ,U ot ila, 1977ı); Elazığ-Kömürhan mevki i, Elazığ-Si vrice yo
lu, Karakaya mevkii, Sivrice yöresi,CGücin, 1982) bulunduğu 
kaydedilmi§tir. 

Yöremizde regülatör civarı, çürümekte olan dallar üze
rinde, 5.5.1987'de tarafamızdan saptanmı§tır. 

Coriolus zonatus Pers 

M o r f o l o j i k ö z e l 1 i k 1 e r i 

Şapka 3-8 cm. uzunluğunda, 1,5-3,5 cm. eninde 0,5-1,5 cm. 
kalınlığında, tabanda hafifce dalgalı, §apka yüzeyi nazik ve 
kadifemsi tüylerle kaplıdır. Çoğu zaman §apkalar biti§ik durumda· 
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ve yekpare görünü§tedir. Kadifemsi tüylerin olu§turduğu tabaka 
konsantrik, demir pası ile sarımsı-mor veya gri renklerden ol~

§an açık veya koyu zoonludur. Kenar düzgündür. Tüpler 1,5-4 mm. 
uzunlukta olup bazen loplu bir §erit ihtiva eder. Porlar, yu
varlak oldukça düzgün ve krem penklidir. Trama (Lifli doku): 
Şapkanın ortasında 2-4 mm. kalınlıkta, mantarsı, biraz lifsi ve 
kırılmı§ yerler canısı beyaz renklidir (Şekil 21). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

5-7X2,5-3 mi~ron silindirik bir parça epik veya darsal 
hat üzerinde bir kesiti var. Çeper camsı ve hiyalinlidir(.Şeki128} 

E k o 1 o j i s i 

İlkbahardan kı§ ayıarına kadar kolani halinde görülürler. 
Kesik gövde ve ölü dallar üzerinde oldukça fazla rastlanır. Sa
lix sp. ve Betula sp. ağaçlarını tercih ederler. :Fazla neme ih
tiyaç duyarlar (Marchand, 1982) 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenmez. Beyaz çürüklük etmenidir. Polimorfizin göster
diklerinden dolayı diğer Coribluslarla karı§tırılabilirler. 
C.versicoıo;dan mat renkli olu§u ile ve C.hinutustan kadifemsi 
kısa tüylü örtüsü ile ayrılır. Bunlar uzun ve sert kılJJ.ıdır. 

Y a y ı ı ı § ı 

Türkiye için yeni kayıt bir türdür. Eski§ehir merkez 
ilçe Regülatör civarı, çürümekte olan Salix sp. kütükleri üze
rinde 14.5.1987'de tarafımızdan saptanmı§tır. 

Fomes :fomentarius CL. ex Fr.) Fr. 

M o r :f o 1 o j i k ö z e ı ı i k ı e r i 

Şapka Toynak biçiminde, duman grisi veya kahverenginin 
çe§itli tonlarındadır. Mantar zonludur. Bu zonlar her sene bü
yüyen kısımdır. Düzgün yüzeyli ve sert yapıdadır. Vurulduğu za
man ses çıkarır. Bantlar incelendiğinde konsantrik, ince renk 
zonları olduğu görülür. Kenarları yumu§ak §ekilde kıvrımlıdır. 



Şapkanın eni 7-16 cm., büyliklügüı.de 17-25 cm. 6labilir. 
Tüpler pas kahverengisi veya tarçın renkli, tüp yüzeyi 
konkavdır. Farklı senenin tüpleri list liste örtülmü§ olup, 
basidiyokarp kesildiği zaman belirgin bir §ekilde orta
çıkar. Trama koyu kahverengi, sıkı ve sert yapılıdır (Şe
kil 22). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

15-16X5-6,25 mikron, uzamı§ elips §ekilli, renksiz, 
çeperi ince ve dlizglindlir(§ekll 28). 

E k o 1 o j i s i 

Tüm sene boyunca ağaçlar üzerinde görülen kozmopolit 
bir türdür. Genelde saprofit olarak ya§am sürdüren bu tür, 
bazen yara paraziti özelliğide gösterirler. Bilhassa Fagus 
sp. Betula sp., Qvencus sp., Ulmus_ sp. parpinus sp., Alnus 
sp., Aesculus sp., Hippocestaneum sp., Prunus sp. ve Pla
tanu$ sp. üzeninde görülebilir (Selik, 19667. 

D i ğ e r ö z e 1 ı i k 1 e r i 

Yenmez. Kolayca tanınan bir makrofungustur. Türkiye
de kav mantar ı diye adlandırılır. Eskiden iç kısmı ((tram$.) 
kav olarak kullanılırdı. Parazit olarak ya§adığı konukcuda 
beyaz çürlikllik meydana getirir. Enfekte olmu§ ağaçlar za
manla 3-4 m. yükseklikten kırılıp devrilirler. Bu devrik 
kısmın üzerinde fungus saprofit olarak ya§amaya devam eder, 
ancak bundan sonra olu§an basidiyokarpların jeotropik fizel
liğinden dolayı porlu yüzeyi daima yere bakacak §ekilde 
OlU§Ur. 

Y a y ı ı ı § ı 

Yurdumuzda Lohwag (.1957, 1964), Selik Cl973), Selik 
ve Aksu (1967) tarafından İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak 
yörelerinde bulunduğu bildirilmi§tir. Belgrad ormanı, lSü
mer, 1977); İzmir Büyük Ada ve Balçevada (Gücin, 1979); 
Kari§ıyaka (Öner, 1972); Bolu civarında (Niemel]a ve Uoti
la, 1977); Yine Elazığ-Tekevler civarı, Kömürhan mevkii, 
Baskil-Harabakayı§ köyü, Palu, Arındık köyü yaylası, Palu-
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Gökdere nahiyesi civarı (Gücin, 1982) bulunduğu kaydedil
mi§tir. 

Halihazır bilgilere göre bu odun tahripçisi tür yur

dumuzda esas itibarı ile Belgrad Ormanı ve Karadeniz böl
gelerindeki Fagus sp. ormanlarında yaygın. olarak bulunmak
tadır (Selik, 1973) 

Yöremizde Orman fidanııgı 22.5.1977, Eski§ehir Tica
ret Lisesi arkasırıda ::Bbpulus sp. üzerinde, 16.7.1988; Se

yitgazi, Kırka ormanı 17.6.1988'de tarafımızdan saptanmı§
tır. 

Funalia trogii(Berk apud Trog.) Bond.at Sing. 

Sin. Tramates trogii Berk. CRea, 1968) 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 ı i k 1 e r i 

Şapka 3-5,5X5-12 cm., yarım daire §eklinde, 1-2 cm., 
kalınlıkta, bazen birkaçı bir yerde, bazende tek tek ola
bilirler. Konveks yüzeyli olup, tüylerle kaplı ve zonnu

dur. Gümi§i kahverengi, soluk kırmızımsı-kahve veya sarım
sı mordan deri rengine kadar deği§ik renkli olabilir. Ke
narları bazen soluk, bezende koyu olabilen renk zonuna sa

hiptir. Tüpler ince, beyazımtırak, iç yüzeyi spor tozla
rıyle kaplıdır. Porları kö§eli, ilkin beyazımtırak, sonra 
krem, en sonunda da sarımtırak bir renk alır. Trama ip

liksi, kuru, sert, soluk ten veya odun rengindedir.(.Şe
kil 23) 

S p o r ö z e ı l i k l e r i 

ll-12,5X2,5-4 mikron, uzamı§ elips §eklinde veya 

silindirik, granüllü, ince çeperlidir (Şek~l 28). 

E k o 1 o j i s i 

Bütün yıl boyunca bilhass.a tomruklar veya toprakta 
kesik ağaçlardan geri kalan ölü kısımlar üzerinde görü

lür. 

D i ğ e r ö z e ı 1 i k ı e r i 

Yenmez. Beyaz çürük olu§turan odun tahripcisi bir 

türdür. 



Y a y ı ı ı § ı 

İ skenderunı• dan getlı:Llmi.§ odunlar üzerinde, ( Sel1k, 

l97ı3};Manisa ovas,ı,(Gücün, 1979);;Elazığ Maden civa.rı, Bas
ki.l Aladikme civarı, Karakaya mevki:L,Kömürhan mevkii, Kara

koçan. civarı ,Palu civarı ,Bask:Ll Aydınlar ct.varı ,. (Gücin, 

l982)'nda kaydedilm.i§tir. 

Yöremi.zde Regülatör c:L.varı, Populus sp. kütüğü üze -

rinde, 4.5.1987t'de tarafımızdan s.aptanmı§tır. 

Schizophyllum commune Fr. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Keresteler ve çürümeye ba§layan ağaç gövdeleri üze

rinde tüylü ve midye kabuğu gibi üst üste binmi§ ortala

rından boylu boyunca yarık lamelleri ile tipik bir makro:

fungustur. Şapka l-3X2-5 cm. boyutlarında, yelpaze §eklin

de, ses.ll" §apka yü3e-yi gü zel beyaz, yün gibi karı§mı§ sert 

tüylerle kaplı, zonsuz,kuru havalarda gri-beyazımsı, nem

li havalarda ise kirli gri kahverengimsidir. Şapka kenarı 

dalgalı loblu ve di~li, biraz içe kıvrık ince tüylüdür. 
Lameller seyrekçe, ince, kırmızımsı griden rnenek§e rengi

ne kadar degi§en renklerdedir. Uzunlamasına yerık veg~iye 

doğru kıvrıktır. Basidiyokarp nemli iken veya nemli hava

larda lamelierin kıvrık vaziyeti ortadan kalkar. Lameller 

yarık yerlerinden yapı§arak birle§ir ve düzgün hal alır. 
Kuru havelarda ise tekrar kıvrılarak, diger yandaki lame

lin kıvrılmı§ kısmı ile birle§erek kapalı bir oluk yapısı 

olu§turerak arada kalan küçük lamelleri örter. ~ti ince, 

deri gibi sert ve kuru, gri renkli, nemli halde elastiki 

bir yapıdadır. Tat ve kokusu çok azdır (Şekil 24) 

S p o r ö z e 1 ı i k 1 e r i 

17,5-20Xl0-ll,25 mimron, elipsoidal, hafif kıvrık, 

amiloid degil, çeperi düzgün, renksiz, spor tozları ley

lak renkli (Şekli 2& ) 



E k o 1 o j i s i 

Dört mevsimde rastlanır. Genellikle yaprak döken 

ağaçların kalınt~ları üzerinde bulunurlar. Kozmopolit 
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bir makrofungustur. Tornruklar, yere dü§IDÜ§ dallar üze

rinde ekseri saprofit olarak, ayrıca yara paraziti ola

rak Alnus sp.,E'agus sp., Qvercus sp., Tilia sp. daha seyrek 

olarakta Aesculus sp.,Betula sp., Carpinus sp., Fraxinus 

sp., Pinus sp., Populus sp., Prunus sp., Salix sp., Sor

bus sh., Liguidamber orientalis sp., juglans sp., Morus 

sp. ~larda rastlanabilir (Selik, 1966). 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Lamellerin yarık kısımları boyunca higroskopik 

olarak açılıp kapanmasıyle hymenium tabakası kuraklığa ve· 

kurumaya kar§ı korunmu§ olur. Bu seretle aynı zamanda uy

gun §artlarda spor üretimi sene boyunca sağlanmı§ olur. 

Bu özellikten dolayı laboratuarda Spor, primer ve sekon

der misel elde etmek için yararlanılabilinir. 

Beyaz çürüklü~e sebep olur, lignini parçalayarak 

olu§turduğu bu zarar dahada ileri kademelerde kırmızı ve

ya kahverengi çürüğe dönü§ür. Fagus'larda kazip odunu 

te§ekkülüne sebep olur. 

Y a y ı 1 ı § ı 

Mernleketimizde önceden beri bilinen bir türdUr. İlk 

defa ılgaz dağlarında P ilat, 1932) tarafından belirlen

mi§ tir. (Lohwag, 1959), Belgred orma.m.ında, Fethiye Göcek'

te, Tersus sahil agaçlandırma sahasında, Antalya'da Bolu 

da~ında, Düzce ve Ulu pınar'da Karabük-Keltepe bölgesin

de, Tarsus ara§tırma istasyonu civarında, Burdur-Ağlasun 

civarında, Trabzon civarında, (Selik, 1973), Bornova ve 

Bodrumda (Öner, 1972), İskenderun Amonos dagıarında Avcı

lar köyü civarında (Kotlaba, 1976); Manisa Al2§ehir-Sa

lihli'de (Gücin, 1979); Maden civarı,(Gücin, 1982) 'nda 

bulunduğu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Sarıcakaya Şoförler çe§mesi 23.5.1987'de 

tarafımızdan saptanmı§tır. 



Phellinus pomaceus (2ers. ex S.F.Gray) Maire 

Sin.Fomes pomaceus (Pers.) Bing. ef Gull. (Rea, 1968) 

M o r f o ı o j i k ö z e 1 l i k ı e r i 

4.0: 

2-4X6-8 cm., küresel, oval, bazen raf §eklinde, üze

ri düzgün veya dalgalı demir pası, kahverengi-gri veya ki

remit kırmızısı renktedir. Yüzeyi düzgün olup bazen oluklu 

veya gizgilidir. Tüpler basidiyekarpın her yanını sarmı§ 

durumda, sıkı ve parlak kahverengidir. Porlar 1 mm.de 4-5 

tane, ba§langıçta beyazımsı, sonradan parlak kahverengi 

ve yuvarlaktır. Trama sert, odunsu, parlak kahverengi ve 
sıkı yapılıdır (Şekil 25). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

3,5-6X6 mikron, subgloboz veya globoz, renksiz, in
ce çeperli ve damlalıdır (Şekil 28 );.. 

E k o 1 o j i s i 

O:.rta Avrupa ve İngiltere'de yaygın bir türdür (Marc

hand, 1976). Prunus türleri üzerinde parazit olarak ya§a

yan yegane odun tahripcisi bir türdür (Selik, 1973, Marc

hand, 1976). İlkbahardan Sonbahar sonuna kadar basidiyo-

karplar enfekte olan ağaçlar üzerinde görülür. 

ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenmez. Beyaz çürüklüğe neden olur. Konteminasyon 
daha önce ölmü§ dal veya gövde kısmından olur. 

Y a y ı ı ı § ı 

Ankara civarı (Lohwag, 1955); Büyük Ada, Balçova 

ve Kar§ıyaka, (Öner, 1972); Burdur, Agla~un civarında, 

İsparta civarı (Selik, 1973); Belgrad Ormanı (Lohv.'ag, 

1964); Manisa, Gökkaya köyü (Gücin, 1979); Malatya Ala
dikme köyü civarı, Sivrice civarı, Maden Tekevler köyü, 

Hankedi Yolaçtı köyü (Gücin, 1982) 'nde bulunduğu kay
dedilmi§tir. 

Yöremizde Eski§ehir Yunus Emre Öğretmen Lisesi 

arka bahçesi, canlı Brunus sp. üzerinde 28.5.1987'de 
saptanmı§tır. 



4.1 

Polyporus mori Pollini ex Fr. 

Polyporus alveolariuc auct. europ 

Favolus alveolaris (D.C. ex Fr.) Quel 

Favolus evropaeus Fr. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka, 5-15 cm. çapında yarım daire veya böbrek §ek

linde, soluk kırmızımsı sarıdan, krem rengine kadar deği

§ik renklerde, üzeri pulsu yapıda ve alt yüzeyi tipik hek

sogonal porlara sahiptir. Petek görünü§ünde olan porlar 

radyal sıralar te§kil eder. Tüpler sap üzerinde de devam 

eder. Sap lateral, bazen bulunmayabilir, beyaz renkli

dir (Şekil 26). 

S p o r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

9-llX3-3,5 mikron, silindirik, düzgün çeperli ve 

hyalindir..'. Spor izi beyazdır(§ekil 28.). 

E k o 1 o j i s i 

Mayıs ve Kasım ayları arasında yaprak döken ağaç

ların ölü dalları üzerinde ortaya çıkar. Özellikle Qver

cus, SalixJ Populus, Ulmus, Juglans ve F·agus sp. üzerinde 

görülür (Marchand, 1982) 

D i ğ e r ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Yenir. Fakat yöremizde zehirli olarak bilinijor. 

y a y ı ı ı § ı 

Türkiye için yeni kayıt bir türdür. Merkez ilçe, 

Orman Fidenlı~ı, kesik Salix sp. kütükleri üzerinde, 

25.5.1987'de tarai'ımızdan saptanmı§tır. 
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Pol~porus sulphureus (Bull .. ))Fr .. 

Sin.. Polyporus: i.mbr:L.catus (Bull. )) Fr. (Rea, 1968) 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i 

Şapka 10-30 cm.çapta bazan daha büyüktür.§ekil yö
nünden çok degişken, olup tamamen ve devamlı olarak sülfür 

sarısı, bazı bölgeler sarının değTI§ik tonlarındadır. 01-

gunla§tığında peynire benzeyen renk ve hal alır. Basidiyo

karp salkım veya üst üste dizilmi§ vaziyette, nadiren de 

tek tek saçılmı§ halde görülebilir. Ağaçlar üzerinde ba§

langıçta ayrı ayrı olarak geli§irlerse de sonradan dip 

kısımlarından birle§irler. Bazıları tek kalabilir ve uza

yarak düzgün az çok yelpaze §eklini alır. Yüzeyde ı§ınsal 
oluklar ve sır:tlar olu§ur, bazende konsantrik oluklar te
§ekkül edebilir. Kenarlar optus, az çok yukarı kıvrık, 

onduleli, diğer kısımlarla aynı renklidir. Ekseri yelpaze 

§ekilli olanlarda basidiyokarpın kalınlığı 1-4 cm. arasın

da deği§irken, çokca birle§mi§ ve yumrulu, yuvarlak külte

ler olu§turmu§ formlarındaysa daha fazladır. Tüpler küçük, 

duvarları incedir. Bazen boylu boyunca yırtılmı§ olabilir. 

Ba§ta kükürt reD~li olup sonradan daha solukla§ır. Porlar 

yuvarlak, renk sülfür, bazen porlardan bir sıvı damlalar 

halinde akar ve kurur. Kuruyan bu eksudant kırılır ve toz 

haline gelebilir. Kokusu güzel, tadı ek§idir (Şekil 27). 

S p o r ö z e 1 l i k 1 e r i 

6,50-7,5X3,75-4,5 mikran obovat, renksiz düzgün, 
çeperli, tek damlalı (Şekil 28). 

E k o 1 o j i s i 

Kozmopolit ve yaygın bir türdür. Literatüre göre 

Betula, Qvercus, Castanea, Acer, juglans, Alnus, Robinia, 

Salix, Populus, Platanus, Aesculus, Fagus, Tilia
1
meyva 

ağaçlarından Malus, Prunus, Pyrus türleri üzerinde para

zit olarak ya.§ar. Nadiren Pinus türlerinde de görülebi
lir.Bazen saprofit olarak rastlanan bu türün, daha ziyade 

dal kırılmaları, kopmaları veya herhangi bir §ekilde açı-
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lan yaradan nüfuz ederek, basidiokarpı geli§tirmek için 

uygun §artı sa~layınca~a kadar gövde içinde geli§en mise

li kahverengi çürüklük meydana [etirir. Daha ziyade ilk

bahar sonlarından sonbahar sonuna kadar uygun bir yaradan, 
ortaya çıkar. 

D i g e r ö z e ı ı i k ı e r i 

Genç fruktifikasyonları yenilebileceği halde ye-
. // ..._, 

rneklık olarak kullanılmaz. Halk tarafından Kav mantarı ve-

ya "Ağaç mantarı" olarak adlandırılır. Daha ziyade; ileri 

ya§lardaki ağaçlara musallat olur. 

Y a y ı ı ı § ı 

Ankara ci varında ( Lohwag, l 955) 1 Belgrad ormanında, 

(Lohwag, 1957, 1964); Yine Belgrad ormanında, Berele (Bo-

lu) yakınlarında BUyükdere (!stanbul) yolunda, (Selik, 1973); 

ayrıca İstanbul yıldız korusunda (.Selik ve Aksu, 1967), 

Manisa §ehir içinde (Gncin, 1979) Karakaçan, GUndeğdi, kö

yü civarı,Sivri~e Hazar gölü civarı, Karakaçan Gündoğ-

du civarı, (GUcin, 1982) bulundubu kaydedilmi§tir. 

Yöremizde Merkez ilçe Yunus Emre parkı Ulmus sp. üze

rinde, 24.5.1987; Kızılinler civarı, Salix sp.Uzerinde 

25.5.1987; Seyitgazi Fethiye köyü civarı, Salix sp. üze

rinde; Seyitgazi yazılıkaya civarı, 21.5.1988'de tarafı

mızdan saptanmı§tır. 



5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Bu çalı§ma sonucu bölgemizde 26 makrofungus türü 
saptanmı§tır. Bunlardan 2'si Ascomycetes, 24'ü Basidi
yom,ycete s sınıfına dahildir ( Çizelge 1). 

Eski§ehir ili sınırları içersinde tespit edilen 

türler, yurdumuzun diğer bölgelerinde saptanan türlerle 
büyük oranda benzerlik göstermektedir. Fakat yöremizde 
sahir ve ılıman bölgelere nazaran tür ~ayısı azdır. Bu
nun sebebi yarı-kurak ve çok soğuk bir iklime sahip ol
masıdır (Akman, 1982). 

Arazi çalı§maları ile literatür verileninden elde 
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edilen bilgilere 
den l6'sı yenir_, 

tedir (Marchand, 

göre topladısımız makrofungus türlerin-
9'u yenmez ve l'i de zehirli nitelik-

1971; Öder, 1978; Gücin, 1982).Yenilir 
nitelikteki mantarlardan yöremizde yeterince. yararlanıl

madığı gözlenmi§tir. Pazarlarda yemeklik olarak satılan 
tür Agaricus campestris'tir. Ayrıca Helvella leucomelana, 
Rhizopopon roseulus ve pleurotus eryngii gibi türlerinde 
toplanarak yenildiğ;i.,_ tarafımızdan saptanmı§tır. Yöremiz
de dogal olarak yeti§en yenen makrofungusların halka ta
nıtılması halinde, hem iç hemde dı§ tüketim için büyük 
yararları olacağı ve mantar zehirlenmelerinin önüne geçi

leceği kanısındayız. 

Yöremizde belirlenen makrofunguslardan 7 türü odun 
tahripçisi funguslardandır. Bunlardan Coriolus versico
lor, C.zonatus, Fomes fomentarius, Funalia trogii, Phel

linus pomaceus ve polyporus sulphureus beyaz; Schizophyl
lum commune kahverengi çürüklük etmenidir.Bu odun tahrip
cisi funguslardan Fomes fomentarius'un özellikle ~arade
niz ~ölgesindeki Fagus sp. ormanlarında; Polyporus sulp
hureus Bolu ve Belgrad ormanlarında Cast anea, Robinia, 
Salix türleri üzerinde büyük zararıara yol açmaktadır 

(Selik, 1973; Sümer, 19~; Abatay, 1986).Diger taraftan 
Schizophyllum commune'nin Fagus'larda yaptığı tahribat 

neticesi kazip odunu te§ekkülüne sebep olduğu bildiril
mi§tir. (Gücin, 1982). Bu tip

1
odun çürüklük etmenleriyle 
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ilaçlama; enfekte dalların ve fruktifikasyonların uzak
la§tırma veya yakılması yoluyla mücadele edilmesi gereği 
bildirilmesine rağmen (Selik, 1973; Abatay, 1986) yöre
mizde mücadele yapılmadığL. tarafımızdan saptanmı§tır. 

Yapılan bu çalı§mayla yurdumuz makrofungus flora
sına 5 yeni tür kaydı yapılmı§ bulunmaktadır. Bunlar 
Sepultaria sumneriana, Gastrum pectinatum Agrocybe dura, 
Coriolus zona:tus ve Polyporus mori 'dir. Bunlardan Sepul
taria sunneriana ve Agrocybe dura morfolojik yönden diğer 
türlerine benzernelerinin yanında sporlarının biraz daha 
büyük olmasıyla diğerlerinden ayırt edilirler (Lincoff, 
1984). Coriolus zonatus polymorfizim gösterdiğinden diğer 
Coriolms türleri ile karı§tırılabilirler. Q.versicolor'dan 
mat renkli ve C.hinutus'tan kadifemsi kısa tüylü olu§u ile 1 

ayırd edilir (Marchand, 1982). Geastrum pectinatum ise uzun 
gagalı §ekilde basidiyokarpa sahip olmasıyla diger türler
den ayırt edilir. Polyporus mor1 diğer polyporus türlerin
den morfolojik ve sporal özelliklerinin farklı olması ile 
ayırt edilir (Marchand, 1982). Bu tip çalı§maların ülke
miz makrofungus florasına katkısı olacağı kanısındayız. 
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Ş~kil 8: • Bole:tus: rad:Lcans; bas:idiyokarpı 

Şeki:L 9 :Sui]luS> bellırii b.asidiyokarp:ıı. 



ŞekLı_ 10 eqp~inua atramen~a~ius baaidiyokarpı 

Şek:Ll_ lJJ. Coprfuıus c·omatus. baaidiyokarpı. 
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§~iJl ll ::C:o:.pr1ınus mi..cac:e.us:. basidiyokarpı 

Ş eki lı. 1!.3; •. H;ygp.opharuıs; c:ama.r.ophyllus:, nasjidiyokar.p:ı 
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Ş,ekil 11.4. Armilla.riella itabes;e:ens; bas.tdiyokar.pı 

Şekil 15 CJli.t.ocybe rhiz:opho~a has:Ldiyokarpı 
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Ş~ki]_ l6: : Lept.sta nuda bas?idiyoka~pJL 



§~ 1.8 :Pl.e:"~.UZ'O•tus; ostırea:.tus bas:LddJ;yoka.ırpl!.. 

(. .. '""""' . '1' -<.!; '-.4' 



§.ekil 2.0J :- Cari.cıJLlilS vers:il.co:l~Jlr' besid:t.yoka.rpı 
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Şekilll. 2Z ~ F·omes :f.b"ment.arfus basi.~okarpi 

§;ek:iiı 23 : Euın.aJli.a t.ragiliL basi.d:±.yokarpı 



§eldi.l 24 : Sclüzo.phy].JJ"Wll commtme basidi.yokarp 

§eki.l 25 : Phell.:in:as p.omei!eus basi.dii.y:okarp.li. 
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Şekil 26. : Po]yporus. m.ori_ bas;idi.yokarpı 

§~ekiJ. 27 : Pnlypo:rus; aulphu;ne.us; basidiyokarpli. 



Helvella 
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Geastrum 
pectinat';Wl 
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radicans 

Coprinus 
c oma tu s 
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tabescana 

Sepultaria 
swııneriana 

A&aricus 
oaın2estris. 

Suillus 
belini i 

o 
Coprinus 
aiceceus 

o 
Clito.oybe 
rhizophora 

Rhizopogon 
roseolus 

Agroeybe 
d ura 

o 
Coprinus 
atramentarius 
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-o 
6__.MD! 

Hygrophorus 
camaro}2hllus 

Lepista 
nu da 

. ı 



e 
Pleurotus 
eryngii 

Q 

Coriolus 
veraicolor 
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ı . 

Funa.lia 
tro~ii 

o . 

. 

Po).yporus 
mo.pi 

o 
Pleurotus 
0$\ı"tfltt-w.s 

c.o.fi.ol~s 

sO«Wt.ue 

Şohisophyllum 

Q()UW\8 

Polypo.rus 
$\llphureus 

© 
Tricholoma 
ter.rewn 

F'oı:n.es 

fomen'ti.arius 

Phellinus 
po:nıeceus 
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ÇLlELC~~ L: Y~' re• d·: !; L' 1 i rlcncn ~!;ık ro [ungus ların Listesi 

Türler 

ASCOMYCETES 

Hel ve ll :ı le u co me l ana 

Sepultaria sunınerıana 

BAS İDİYOHYCETES 

Rhizopogon roseolus 

Geastrunı pec tinatunı 

Agaricus canıpestris 

Agrocybe dura 

Boletus radicans 

Suillus Bcllinii 

Coprinus atramenteri·tJs 

Coprinus coıııatus 

Coprinus mic:ıceus 

Toplanc!J.ğı Yer 

Regüla.tiir cıvarı 

Orman Fidanlığı 

Karacaköy 

Kanıplis 

Sarıcakaya Şöförler Çeşmesi 

Çifteler Harası 

Sivrihisar Ge.cek !Giyü 

Adapark 

Sarıcakaya Şöförler Çeşmesi 

S i vr ih isa r G<inyü zü civ:wı 

Karaca;;e.hir 

Absut Yöresi 

Kızılinler cıvarı 

Regulatör cıvarı 

Porsuk bnrajı kenarı 

Yetmişbir Evler cıvarı 

Şekeı:park 

Reziilatiir cıvarı 

Karacaşehir 

l'lih all u; çık 

...--c-

Toplandığı Tarih 

4.5.1987 

25.5.1987 

27.5.1987 

25.5.1987 

5.11.1987 

10.9. 1987 

4.6.1988 

24.5.1987 

23.5.1987 

4. 5.19 88 

5.11.1987 

19.8.1987 

28.5.1987 

24.5.1987 

31.5.1987 

24.5.1987 

30. 7 .198 7 

1.6.1987 

4.5.1987 

3.5.1987 

i\otlar 

Yl!n ir 

Yenıııcz (X) 

C~nçle ri yen ır 

Yenmez (X) 

İyi kalitede yenır. 

Yenir(X) 

Yenmez 

'{e n ir çabuk k urt-

la:nr. 

Alkolle alınırsa 

zeiıirler. 

Tazeleri yenir. 

Yc:lir fakat ç;:ı-

bı::z kurtlzı:11.r. m 
0'1 



ÇİZELGE I: (Devam. ) 

Türler 

Hygrophorus comarophyll1us 

Armillariella tabescens 

Clitocybe rhizophora 

Lepista nuda 

Pleurotus eryngii 

Pleurotus ostreatus 

Tricholoma terreum 

Coriolus versicolar 

Coriolos zonatus 

Fomes foment arius 

Funal ia trogii 

Schizophyl him comnıune 

Ph e 1 lin us ponıace us 

Polyporus mor ı 

Polyporus s; ulphuı:eus 

Toplandığı Yer 

Kanlıpınar G5leti 

Adapark 
Şekerpark 

Kızılinler 

Sarıcakaya Ş5förler Çeşrnesi 

Regiilatör cı va rı 

Mihallıcçık Kalburcu Ormanı 

Yunus Emre Kampüsü 

Alpu,ArapoRlu buca~ı,Porsuk kenarı 

Sarı cakaya Şöförle r Çeşmes i 

RegiHatör cıvarı 

Regülatör cı va rı 

Herkez ilçe Ticaret Lisesi arkası 

Herkez İlçe Orman Fidanlığı 

Seyitgazi Kırka Ormanı 

Regiil atör cı va rı 

Sarıcakaya Şöförler Çeşmesi 

Y.E.Ö[;retınen Lisesi arkası 

Orman Ficlanlığı 

Yunus Emre Parkı 

Kızılinler cıvarı 

Seyitgazi Fethiye Köyü cıvarı 

Seyit~azi Kırka Ormanı 

Not:(X) işareti olanlar Türkiye Mikofilorası için yeni kayıt türdür. 

Toplandığı Tarih 

15.5.1987 

29.5.1987 
30.5.1987 
28.5.1987 
5.11.1987 

Lı.5.1987 

18.Lf.l988 

2.5.1988 

3.5.1988 

5.11.1987 

5.5.1987 

4.5.1987 

16.7.1988 

22.5.1977 

17.6.1988 

4.5.1987 

23.5.1987 

28.5.1987 

25.5.1987 

24.5.1987 

25.51987 

17.7.1988 

17.7.1988 

Notlar 

iyi- yenır. 

Yen ir. 

Yen ir. 

Yen ir. 

Yen ir. 

Yen ir. 

Yen ir. 

Yenmez. 

Yenmez .(X) 

Yenmez. 

Yenmez 

Yenmez 

Yenmez 

Yenir. (X) 

Genç. iken venır 

m 
--:ı 




