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Özet
Bu çalýþma 2002-2005 yýllarý arasýnda Aydýn ilinden toplanan makrofungus örnekleri
üzerinde yapýlmýþtýr. Arazi ve laboratuar çalýþmalarý sonucu tespit edilen 2 sýnýfa ait 19
takson Türkiye için yeni kayýt olarak belirlenmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Makrofunguslar, Türkiye, yeni kayýtlar.
New Records for Turkish Macrofungi from Aydýn Province
Abstract
This study was caried out on the macrofungi specimens collected from Aydýn
Province between 2002-2005. As a result of the field and laboratory studies, 19 taxa
belong to 2 classes are determined as new records for Turkey.
Keywords: Macrofungi, new records, Turkey.

GÝRÝÞ
Türkiye'de makrofunguslarla ilgili bugüne kadar
deðiþik yörelerde yapýlmýþ pek çok çalýþma vardýr
(Baytop 1994, Sesli ve Denchev 2005). Bu çalýþmalara bakýldýðý zaman çalýþmalarýn 20 yýlda yoðunlaþtýðý dikkat çekicidir. Ayrýca ülkemizin çeþitli yörelerindeki çalýþmalar uzmanlar tarafýndan sürdürülmektedir. Ancak makrofungus florasý henüz tamamlanamamýþtýr. Makrofungus florasý konusunda
günümüze kadar yapýlan çalýþmalarýn taranmasý
sonucu bu çalýþmada belirlenen taksonlarýn ülkemizde ilk defa kaydedildiði belirlenmiþtir. Bu çalýþma ile ülkemiz makrofungus florasýna katký
amaçlanmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Makrofungus örnekleri 2002-2005 yýllarýnda
mantarýn yetiþmesi için uygun olan aylarda yapýlan
arazi çalýþmalarý sonucunda toplanmýþtýr. Arazi
çalýþmalarý sýrasýnda toplanan örneklerin öncelikle
renkli fotoðraflarý çekildikten sonra, morfolojik ve
ekoloji özelliklerinin yanýnda yetiþme yerinin
özellikleri, toplandýðý yükselti, coðrafi koordinatlarý,
substrat tipi, tarih ve numaralarýyla birlikte arazi
defterine kaydedilmiþ; mantarlarýn morfolojik
özellikleri ve arazi verileri kaydedildikten sonra,
toplanan her mantar mumlu kaðýtlara sarýlarak karton kutular içine yerleþtirilmiþtir. Numaralandýrýlmýþ bu örnekler daha sonra laboratuvara getirilmiþ, mikroskop altýnda çalýþýlmýþ ve spor özellikleri
araþtýrýlmýþtýr. Bununla beraber bazý örneklerin
çeþitli kimyasal maddelere karþý verdiði reaksiyonlar
not edilmiþtir. Makrofunguslarýn teþhisi Moser
(1983), Ellis (1990), Breitenbach ve Kränzlin (1984,
1986, 1991, 1995, 2000) yardýmýyla yapýlmýþtýr. Daha
sonra fungaryum örneði haline getirilen mantar
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örnekleri Muðla Üniversitesi Fungaryumunda saklanmaktadýr.
BULGULAR
Ascomycetes
Helvellaceae
1. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. var. fragilis Marchand.
Þapka, 3-4 x 4-6 cm, konik þekilde olup, üzerinde beyin kývrýmý gibi yapýlar bulunmaktadýr. Kýrmýzýmsý-kahverengi renklidir. Etli kýsým: Beyaz,
mumsu bir yapýda olup, tadý tatlýmsý ve güzel
kokuludur. Sap: 4-5 x 1,5-2 cm, silindirik, krembeyaz, yüzeyi düzensiz kývrýmlý, ince granüllü ve içi
boþtur. Sporlar: 19-27 x 11-15,5 µ, düz, eliptik (Þekil
1) ve hiyalindir. Çam ormanlarýnda kumlu toprak
üzerinde yetiþir (Breitenbach ve Kränzlin1984).
Araþtýrma alanýnda bu tür Pinus brutia Ten.,
ormanýnda, dere kenarýnda, kumlu bir alanda tespit
edilmiþtir. Zehirlidir (Bresinsky ve Besl 1990). Ayný
ortamlarda yetiþen G. esculenta var. fragilis'in G.
esculenta var. esculenta'dan farký askokarpdaki kývrýmlarýnýn daha az olmasý, þapkanýn daha konik þekilde
olmasý ile morfolojik olarak, sporlarýnýn daha büyük
olmasý ile de mikroskobik olarak ayrýlýr.
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý Köyü, Çukurtez
mevkii, 873 m, 18.04.2004 Allý 1835a.
2. Helvella fusca Gill.
Askokarp:1,5-3,5 cm kalýnlýðýnda, eðer þeklinde
veya, þekilsizdir. 2-4 loplu, yapýþýktýr. Himenyum:
Mat kahverengimsi, kuruduktan sonra koyu
kahverengi olur. Merkeze doðru kývrýlmýþ, dýþ
yüzeyi çýplak veya çok az küçük tüylüdür. Beyazýmsýdan mat kahverengiye kadar deðiþir. Kuruduðu
zaman çok derin olmayan fakat belirgin damarlanma
ve dallanma gösteren mat kahverengimsi renklidir.
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Sap: 2-5 cm, yükseklðinde, 1-2 cm enindedir. Taze
iken veya kuruduðunda mat kahverengimsi renklidir. Þapka üzerinde devam eden derin, uzunlamasýna düzensiz dallanmalar ve damarlanmalar
gösterir. Sporlar: 17,5-22,5 x 11-13,5 µ, elips þekilli,
gençleri genellikle kabarcýklýdýr (Þekil 2). Ýlkbahar
aylarýnda topraðý humusca zengin kavaklýklarda tek
tek veya 2'li, 3'lü guruplar halinde yetiþen kozmopolit bir türdür (Phillips 1981). Araþtýrma alanýnda P. brutia ormanýnda tespit edilmiþtir. Literatüre
göre yenir (Phillips 1981). Yöre halký tarafýndan
tanýnmamaktadýr. H. fusca'nýn sporlarý H. locunosa
sporlarýndan daha büyüktür. Sporlarýn dýþ yüzeylerinin hafif tüylü olmasý H. crispa ve H. fusca'nýn
aralarýnda yakýn iliþkiye iþaret ettiði görülse de; renklerinden dolayý kolayca ayrýlabilirler. H. fusca'nýn
üzerindeki karakteristik damarlanmada diagnostik
bir deðerdir.
Aydýn; Bozdoðan-Muðla yolu 18. km Bozdoðan,
772 m, 05.04.2003, Allý 1694.
3. Helvella philonotis Dissing
Askokarp: Düzensiz disk veya düzensiz fincan
þeklinde, kývrýlmýþ loblardan oluþur. 1-3 cm kalýnlýðýndadýr. Himenyum: Siyah renkli olup, dýþ yüzey,
çýplak koyu grimsiden, siyaha kadar deðiþiklik gösterir, sapa doðru daha mattýr. Sap: 1-2,5 cm yüksekliðinde, 2-5 mm kalýnlýðýnda, yassýlaþmýþtýr. Þapkaya
doðru düzensiz, boylamasýna uzanan iz ile mumsu
bir hal alýr. Sadece nadiren dallanma gösterir, genellikle þapkanýn dýþýna doðru dallanýr ama hiçbir
zaman kenara ulaþmaz. Grimsiden grimsi siyaha
kadar deðiþen renklerde olup, tabanýn etrafýnda daha
mattýr. Spor: 16-21 x 11-12,5 µ, elips þekillidir (Þekil
3). Ýlkbahar aylarýnda topraðý humusca zengin
kavaklýklarda tek tek veya 2'li, 3'lü guruplar halinde
yetiþtiði görülmüþtür. Kozmopolit bir türdür
(Phillips 1981). Araþtýrma alanýnda P. brutia ormanýnda tespit edilmiþtir. Literatüre göre yenir
(Phillips 1981). Yöre halký tarafýndan tanýnmayan bu
tür H. lacunosa'dan üzerindeki düzensiz fincan þeklinden disk þekline kadar deðiþen þapkasý ile ayrýlýr.
Aydýn; Çine, Muðla-Çine yolu (eski yol) 40. km
Gelin geçmez Köprüsü kenarý, 200 m 25.04.2003,
Allý 1705.
Basidiomycetes
Corticiaceae
4. Amylostereum areolatum (Chail) Boid.
Bazidyokarp: Subsrattan 1-3 mm uzanan þapkayla genellikle dýþa doðru geri kývrýlmýþtýr. Þapka
ayrý ayrýdýr veya birkaç tanesi birleþir. 5-10 cm
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çapýnda 1-2 mm kalýnlýðýnda, þapkanýn üst yüzeyi
kýsa tüylü dalgalý ve zonludur. Rengi sarýmsý pas
kahverengisinden koyu kahverengiye kadar deðiþir.
Kenarlar dalgalý ve parlaktýr. Alt yüzey ile himenyum
subsratýn üzerine dekurrent baðlanýr. Düzden dalgalý tüberküllüye kadar deðiþir. Bazý zamanlar
mantar subsrat içindeki yýkýntýlar ile beraberdir.
Büyüme esnasýnda grimsi-violetten, kahverengimsi
violet ile hafif leylaksý soluk bir renk alýr, sonra okrakahverengimsine döner. Taze iken mantarsý,
köselemsi, kuruduðu zaman sert ve kolay kýrýlabilir
özelliktedir. Trama: Þapkanýn tüylerinden bir koyu
çizgi ile ayrýlýr. Genellikle kiremitsi diziliþli, herbiri
diðerinin üzerindedir. Sporlar: 4,5-6 x 2-3 µ elips
þekilli (Þekil 4), düz ve hiyalindir. Picea sp.'nin ölü
odunlarý üzerinde, çoðunlukla daðlardaki konifer
ormanlarýnda, yere düþmüþ gövde ve kütükler
üzerinde yýl boyunca görülebilirler. Daðýlýþlarý
yaygýn fakat, sadece lokal olarak boldurlar. Çok
yýllýktýr (Breitenbach ve Kränzlin 1986). Araþtýrma
alanýmýzda kesik Castanea sativa Miller. kütüðü
üzerinde tespit edilmiþtir. Oldukça sert ve odunsu
yapýsý nedeniyle yenmez özelliktedir (Breitenbach
ve Kränzlin 1986). Bu tür yakýn benzerlik gösterdiði
Amylostereum chailletii'den morfolojik olarak subsrattan 10-30 mm yukarýya doðru çýkan belirgin þapkasýnýn oluþmasý, daha kalýn fruktifikasyon organlarý (12 mm kalýnlýðýnda), trama ve þapkanýn sýk tüyleri
arasýnda koyu bir çizgi bulunmasýyla ayrýlýr.
Aydýn; Kuþadasý, Güzelçamlý, Dilek Yarýmadasý
Milli Parký, Kule yolu 7. km, kestane ormaný, 745 m,
30.04.2003 Allý 1724; 752 m, Allý 1726.
5. Amylostereum laevigatum (Fr.) Boid.
Bazidyokarp: Tamamen ters dönmüþ, subsrata
sýkýca baðlanmýþtýr. Kabuk þeklindeki parçalar, 1
mm'den daha kalýn olup, birkaç santimetre
geniþliðindedir. Yüzey düz, mat, grimsi-okra renkli,
kuruduðu zaman enine kesitinde yarýklar bulunur,
kenarlarýn sýnýrý belirgindir. Taze iken balmumu
benzeri yoðunluktadýr. Kuruduðu zaman sert ve
kolay kýrýlabilir özelliktedir. Sporlar: 6,5-7,5 x 3-4 µ,
silindirik-eliptik (Þekil 5), düz ve hiyalindir. Canlý
Taxus baccata L.'nýn kabuklarý üzerinde, çoðunlukla
Juniperus communis L.'in ölü gövdeleri üzerinde yýl
boyunca görülen bu tür çok yaygýn deðildir
(Breitenbach ve Kränzlin 1986). Araþtýrma alanýmýzda Ceratonia siliqua L.'nýn kuru dallarý üzerinde tespit
edilmiþtir. Sert odunsu yapýsý nedeniyle yenmez
(Breitenbach ve Kränzlin 1986). Literatürde Juniperus sp., en fazla tercih edilen konak olarak verilmiþtir
No: 64, 2007

Türkiye Makrofunguslarýna Aydýn Yöresinden Yeni Kayýtlar

Ekoloji

Aydýn; Kuþadasý, Güzelçamlý, Dilek Yarýmadasý
Milli Parký, Ýçmeler mevkii, 2 m, 29.04.2003 Allý
1720.
6. Phellinus lundelli Niemelä
Bazidyokarp: Geriye doðru kývrýlarak þapkanýn
kenarlarýna doðru ilerler, 10-30 x 6-8 cm, geniþliðinde, kenarlar 1-4 cm dýþarýya doðru çýkýntý yapabilir ve keskin olabilir. Üst yüzey düz, kabuk benzeridir. Bazen konsantrik halkalý olup, koyu kahverengiden pas kahverengisine kadar deðiþir. Ayrýca grimsi
kahverengide olabilir, porlar yuvarlak, mm'de 5-6
por bulunur. Tüplerin uzunluðu 4-8 mm, tabakalar
belirsizdir. Trama: Pas kahverengisi, mantarýmsý,
sert, kýrýlmaz. Sporlar: 5,5-6 x 4,5-5 µ, geniþce elips
(Þekil 6), düz, hiyalin, tek damlalý ve kalýn duvarlý
gözükürler. Geniþ yapraklý aðaçlarýn ölü odunlarý
üzerinde, genellikle Alnus'un canlý gövdeleri üzerinde, literatüre göre; Betula sp., Populus tremula L.,
Prunus sp., Fraxinus sp., Acer sp., Salix sp. ve Sorbus
sp. üzerinde de yetiþirler. Yýl boyunca görülebilir,
nadir yayýlýþlý olup, çok yýllýk mantarlardýr. Araþtýrma alanýmýzda; S. alba üzerinde tespit edilmiþtir.
Sert odunsu yapýsý nedeniyle yenmez. Bu tür
Phellinus igniarius ve P. laevigatus'a yakýndýr fakat P.
laevigatus genellikle Betula sp.'yý tercih eder. P.
laevigatus'un nisbeten daha küçük porlarý vardýr
(mm'de 5-8). P. igniarius ise dekurrent olmayan, kiremit þekilli früktifikasyon organýna sahiptir. Beyaz
çürüklüðüne neden olur.
Aydýn; Tavas-Karacasu sýnýrý, 13.06.2004 Allý
2085a.
7. Postia lactea (Fr.) P. Karst.
Bazidyokarp: Tek tek yada yýðýn halindedir. Taze
iken yumuþak ve etsi olup, tadý acýdýr. Yarým daire
þeklinde yada kremit diziliþlidir. 4-7 x 2-5 cm
büyüklüðünde olup, kalýnlýðý 2 cm’dir. Mantarýn üst
yüzeyi hafif basýk, yünsü yapýda ve gençken
beyazdýr. Olgunlaþtýðýnda düz yada radyal fibrilli ve
gri veya grimsi kahverengi renklidir. Belirgin bir zon
bulunmaz yada çok az olabilir. Porlar: Beyaz yada
krem renkli, düzensiz, ince duvarlý, mm'de 3-5 tanedir. Tüpler: Hafif dekurrent olup, subsrata doðru
devam eder. Sap: Yoktur. Spor: 4,5-5 x 1-2 µ, dar silindirikten allantoide kadar deðiþir (Þekil 7).
Çoðunlukla yaprak döken aðaçlarýn gövdeleri
üzerinde yaþarlar (Ellis ve Ellis 1990). Araþtýrma
alanýmýzda Platanus orientalis L. kütüðü üzerinde
tespit edilmiþtir. Oldukça sert odunsu yapýsý
nedeniyle yenmez (Breitenbach ve Kränzlin 1986).
Aydýn; Kuþadasý, Güzelçamlý, Dilek Yarýmadasý

Milli Parký, Kestanelik mevkii, 180 m, 11.11.2002
Allý 1634.
8. Marasmius anomalus Lasch
Þapka: Oldukça küçük (en fazla 1,5 cm), disk
þeklinde olup dairesel görünüþlüdür. Kahverengiokra ile tarçýn renginin tonlarýnda veya pas rengidir.
özellikle þapkanýn kenarlarý matdan kreme kadar
deðiþir. þapkanýn üzeri oluklu olup, merkez kýsmý
hafif basýktýr. Etli kýsým: Beyaz renkli olup, mantar
bayat balýk yada DDT kokusuna benzer bir kokuya
sahiptir. Lameller: Ýnce ve yumuþak olup, beyazdan
kreme kadar deðiþir. Sap: 1,4-5 x 0,5-1 cm büyüklüðünde, tüzsüz ve parlak olup, üzeri mumsudur.
Taban kýsmý ince tüylü, tepe kýsmý ise soluk renkli
olup, aþaðý doðru þapka ile benzer renktedir. Spor
baskýsý: Beyazdýr. Sporlar: 8-10 x 4,5-5 µ, subsilindirik (Þekil 8), düz ve hiyalindir. Çimenlerin yada
otlarýn üzerinde yetiþirler (Phillips 1981). Araþtýrma
alanýnda bahçe içinde çayýrlýk alanda tespit edilmiþtir.
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý köyü, bahçe kenarý,
840 m çayýrlýk alan; 04.05.2004 Allý 1890.
9. Marasmius torquescens Quél.
Þapka: 2-4 cm, geniþliðinde, gençken yarýküremsi, sonra düzleþir. Küçük bir umbosu vardýr.
Yüzey düz ve mat, genç evrelerde þapka çapýnýn
yarýsýna kadar yarý þeffaf, ince çizgili, sonra radyal
kývrýmlý olukludur. Islakken saydam olup, kuruduðu
zaman sarýmsý kahverengidir. Kenarlar akut, yaþlanýnca týrtýklý hale gelir. Etli Kýsým: Beyaz, ince,
sert, kokusuz, bazen hoþ olmayan kokulu, hafif tatlý,
lastik benzeri yapýlýdýr. Lameller: Soluk krem renkli,
geniþ, sapa baðlanýþý adnexed yada serbest, kenarlar
düzdür. Sap: 3-5 x 0,3-0,5 cm, silindirik, tepesi krem
renkli, aþaðý doðru gittikçe artan þekilde kýrmýzýmsý
kahverengi ve tabana doðru siyahýmsý, mat, hafif
unsu görünüþlü, eðilmez, sert ve içi boþ, tabanda
krem renkli misellidir. Tek tekden grup haline kadar
deðiþir. Sporlar: 7,5-10 x 4,5-5 µ, elips þekilli (Þekil
9), düz ve hiyalindir. Yaprak döken ormanlarda,
öncelikle nemli kayýn ormanlarýnda, daðýnýk yapraklar ve dalcýklar üzerinde, daha nadiren karýþýk çam
ormanlarýnda yaþarlar. Kalkerli topraklarý tercih
ederler. Yazdan sonbahara kadar görülürler, yaygýndýrlar. Araþtýrma alanýnda P. brutia ormanýnda tespit
edilmiþtir. Yenmez özelliktedir (Breitenbach ve
Kränzlin 1986).
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý köyü, yukarý tarafý,
846 m, 04.05.2004 Allý 1871.
10. Amanita mairei Foley
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Þapka: 7-8 cm çapýnda, gençken yumurtamsý,
sonra konveksten düze kadar deðiþir, olgunlaþtýðýnda
kenarlar belli bir miktarda oyulmaya baþlar. Þapkanýn ortasýnda umbo yoktur, yüzeyi düz ve donuktur. Kenardan yukarý doðru ince oluklu çizgiler
þapkanýn ¼'ü yada 1/5'i kadardýr. Gümüþ grisi yada
grimsi kahverengi renklidir, genellikle bir yada
birkaç tane beyazýmsý veil artýklarý vardýr. Kenarlar
keskin olmayýp, küt ve oyuktur. Etli kýsým: Beyaz,
þapkanýn merkezi kalýn ve kenarlara doðru incelir,
kokusuz olup, özellikle çiðneye baþladýktan uzun bir
süre sonra keskin-tahriþ edici, ceviz veya fýndýk
tadýndadýr. Lameller: Beyaz, serbest, kenarlar ince
yünsü tüylüdür. Sap: 8-10 x 8-15 cm, silindirik,
tabana doðru hafifçe geniþleyerek bulbous bir hal
alýr. Gençken katý, olgunlaþtýðýnda ise yine serttir ve
içi boþalýr. Kolay kýrýlabilir yapýdadýr. Beyaz bir
zemin üzerinde grimsi-kahverengi beneklidir. Taban
zarsý, beyaz bir volva ile çevrilidir. Sporlar: 10-12,5 x
7,5-9 µ, geniþçe, elips þekilli, düz (Þekil 10),
hiyalindir. Geniþ yapraklý ve konifer ormanlarý ile
karýþýk geniþ yapraklý ormanlarda tek tek ve guruplar
halinde yaþarlar, kalkerli topraklarý ve kuru yerleri
tercih ederler. Yazdan sonbahara kadar yayýlýþ
gösterirler ve çok yaygýn deðildirler (Breitenbach ve
Kränzlin 1995). Araþtýrma alanýnda Quercus ilex L.,
Styrax officinalis L., Arbutus unedo L. ile birlikte yetiþir.
Literatüre göre yenir, fakat yöre halký tarafýndan
tanýnmamaktadýr. Bu tür kolayca A. vaginata ile
karýþtýrýlabilir çünkü makroskobik olarak çok az
farklýlýk gösterirler. Örn; orta tümseði olmayan þapkasý, dayanýklý sapý ve þapka üzerindeki veil artýlarý
ile ayýrt edilir. A. mairei, A. vaginata'nýn tersine geniþlemiþ elips þekilli sporlara ve ince küçük bir
bazidyuma sahiptir. Bu tür Avrupa'da genellikle yaprak döken ormanlarda yetiþmektedir (Breitenbach
ve Kränzlin 1995). Araþtýrma alanýmýzda da yaprak
döken ormanlarda tespit edilmiþtir.
Aydýn; Kuþadasý, Güzelçamlý, Dilek Yarýmadasý
Milli Parký, Karasu mevkii, 200 m, 23.10.2002, Allý
1426.
11. Pluteus dryophiloides P.D. Orton
Þapka: 4,5-6cm, gençken, konveks veya konik
konveks, sonraki evrelerde geniþlemiþ, aþaðý yukarý
düzleþmiþtir. Ýlk evrelerde kenarlar beyaz yada beyazýmsý renkte, kuruyunca kremsi safran renktedir.
Geniþlediði zaman kenarlar bazen pembemsi olabilir. Kuruyunca yer yer mat ve ipeksi yapýda olup,
yaþken çok küçük kadifemsi yarýklara sahiptir. Kenar
ince ve saydam veya kývrýmlý ince çizgilidir. Etli
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Kýsým: Þapkada tek renk, kuruyunca mat kremsi
veya, fildiþi renkli gövde de ise mat renklidir. Koku
ya yoktur veya hafif þarap kokuludur. Lameller: Ýlk
evrelerde beyaz, sonra somon veya gül-somon
rengindedir. Taze iken kenar çok küçük beyaz, tüysü
veya diþsi yapýlar içerir. Sap: 20-40 x 2-3 mm,
kalýnlýðýndaki þiþmiþ taban yumrusunun üst kýsmýna
eþittir. Önceleri beyazýmsý, sonra mat ve koyu deve
tüyü renginde olabilir. Taze iken tamamen beyazýmsý-mavimsi, yünsü, daha sonra ipeksi çizgili taban kýsmý beyaz sýk, yumuþak, tabaný þiþkin, sert tüylü yapýdadýr. Sporlar: 6,5-8,5 x 5 µ, yarýküremsi, veya
geniþce elipstir (Þekil 11). Fagus sp. kütüklerinde
yetiþirler (Orton ve Watling 1979). Araþtýrma
alanýmýzda Salix alba L. üzerinde tespit edilmiþtir. P.
dryophiloides þapka renkleri, pek sýk rastlanmayan
geniþ facial sistidleri ve çit oluþturan þapka hifinin
son hücreleri ile diðer türlerden ayrýlýr. P. granulatus
ile hemen hemen ayný renkte olmasýna raðmen P.
granulatus þapkasýnýn merkezinde belirgin pullanmasýyla ayýrd edilir.
Aydýn; Çine, Gerga giriþi karþýsý, dere içi, 158 m,
04.05.2004 Allý 1970.
12. Pluteus roseipes Höhn.
Þapka: 5-7 (10) cm geniþliðinde, gençken çan
þeklinde yada konveks, sonra konveksten düze kadar
deðiþir. Küt umbolu, yüzey donuk, düz, kýrmýzýmsýkahve zemin üzerinde; beyazýmsý-mumsu renkli,
süet benzeri yapýlý, merkez koyu kahveden siyahýmsý
kahveye deðiþen renkte, kenarlar düz, akut, bazen
ayrýlýr. Etli Kýsm: Beyaz, ince, kokusuz, tadý hafif
mantar tadýndadýr. Lameller: Gençken beyaz, sonra
pembeden somon pembesi, en son kahverengimsi
pembe, serbest, uçlar düzdür. Sap: 7-12 x 0,5-1,5
mm, silindirik, tabana doðru hafifçe geniþler.
Gençken katý sert, olgunlaþtýðýnda içi boþalýr. Yüzeyi
gençken beyazýmsý bir zemin üzerinde ince, beyaz
fibrilli, zemin sonra açýk pembeye dönüþür. Sap yaþlandýkça tabana doðru sarýmsýdan, sarýmsý okra rengine dönüþür. Spor baskýsý: Kýrmýzýmsý kahverengidir. Sporlar: 7,5-8,5 x 5-6 µ, geniþ elips, düz (Þekil
12), hiyalindir. Ormanda ve karanlýk alanlarda
genellikle tek tek veya hemen hemen kümelenmiþ
halde, konifer aðaçlarýnýn (özellikle de Picea sp.)
kütükleri üzerinde kütüklerin depolandýðý eski
yerlerde aðaç kabuklarý veya talaþ yýðýnlarý üzerinde
yaz ve sonbaharda görülür. Yaygýn deðildir (Breitenbach ve Kränzlin 1995). Araþtýrma alanýmýzda kesik
S. alba kütüðü üzerinde tespit edilmiþtir. Zehirli
olan bu güzel mantar arazide tipik þekli ile kolayca
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Þekil 1. Gyromitra esculenta var. fragilis (x1000).

Þekil 4. Amylostereum areolatum (x1000).

Þekil 2. Helvella fusca (x1000).

Þekil 5. Amylostereum laevigatum (x1000).

Þekil 3. Helvella philonotis (x1000).
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Þekil 6. Phellinus lundelli (x1000).
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Þekil 7. Postia lactea (x1000).

Þekil 8. Marasmius anomalus (x1000).

Þekil 9. Marasmius torquescens (x1000).
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Þekil 10. Amanita mairei (x1000).

Þekil 11. Pluteus dryophiloides (x1000).

fark edilebilir. Koyu kahverengi ve kadifemsi þapkalý
ve pembeden somon pembeye kadar renklenen sapý
vardýr. Tercih ettiði subsratlar odun talaþlarý, aðaç
kýrýntýlarý ve koniferlerin (Picea sp.) kütükleridir.
Mikroskobik olarak oldukça kuvvetli bir þekilde
özellikle apikalindeki sistitlerinde çýkýntý benzeri
stigmalarý ile P. leoninus'a benzer (Breitenbach ve
Kränzlin 1995).
Aydýn; Çine, Gerga giriþi karþýsý, dere içi, 158 m,
04.05.2004 Allý 1945.
13. Macrolepiota phoeodisca Bellu
Þapka: 5-10 cm, önce yarýküresel veya kesik koni
þekilli iken geliþmesi ile þemsiye þeklini alýr. Daha
sonra düzleþir ve en sonunda çukurlaþýr. Rengi
gençlerde fýndýk renkli iken mantarýn geliþmesi ile
birlikte þapka derisi parçalanýr ve beyaz zemin
üzerinde dairesel olarak dizilmiþ granüler pulcuklar
No: 64, 2007
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oluþur. Ancak þapkanýn merkezindeki koyu kestane
renkli umbosu her zaman belirgindir. Etli kýsým:
Beyaz ve ince olup, tadý ve kokusu güzeldir.
Lameller: Beyaz, sýk yapýlý, saptan serbest, çok sayýda
lamelcikler taþýr. Sap: 6-8 x 0,5-1 cm, boyutlarýnda
silindirik, düz, kirli beyaz renkli, uç kýsmý þiþkin
yapýlýdýr. Üzerinde beyaz renkli halkasý bulunur.
Sporlar: 11-17 x 7,5-10 µ, eliptik yapýlý (Þekil 13),
hiyalin yüzeyi, pürüzsüz ve dekstrinoid özelliktedir.
Mantarýn zeytinlik içinde otlar arasýnda gurup
halinde yetiþtiði görüldü. Bu tür koyu renkli,
umbosu ve sapýnýn granül taþýmamasý ile M.
mastoidae'dan ayrýlýr. Daha önce M. affinis olan tür
1984 yýlýnda Bellu tarafýndan M. phaeodisca olarak
tanýmlanmýþtýr. En belirgin özelliði merkezinde
kahverengi diskin varlýðýdýr (Candusso ve Lanzoni
1990).
Aydýn; Bozdoðan, Elderesi Köyü çýkýþý, zeytin
bahçesi, çayýrlýk alan, 09.11.2002 Allý 1602.
14. Agaricus menieri Bon
Þapka: 5-6 cm, grimsi pembe veya lekeli, beyazýmsýdýr. Bazen donuk okra renginde iken, yaþlandýðýnda yarýklar oluþur. Etli kýsým: Beyaz, þapka ve
gövdenin birleþtiði noktadan kesildiði zaman solgun
pembedir. Sapýn tabanýna doðru sarýlýdýr. Belirgin
bir kokusu yoktur, bazen anason kokuludur.
Ezildiðinde ve yaþlandýðýnda hafif fenol kokuludur.
Lameller: yuvarlanarak sonlanýr. Ýlk önce donuk
sonra grimsi pembedir. Sap: 3-4 cm, bodur, kalýn ve
sert, silindirik veya hafifçe ið þeklindedir. Bazen kök
benzeri bir yapý gösterir. Ezildiði zaman sararýr,
uzunlamasýna kahverengidir. Annulus aþaðý doðru
asýlýdýr. Alt kýsmýn üzerinde iki katlý yaka benzeri
yapýda, sýký bir kýn þeklindedir. Spor baskýsý:
Kahverengidir. Spor: 8-9 x 5-6 µ, geniþce, elips þekilli, nisbeten büyükdür (Þekil 14). Kumlu topraklar
üzerinde yetiþtiði belirtilen bu tür araþtýrma alanýmýzda çayýrlýk alanda tespit edilmiþtir. Zehirlidir
(Moser 1983).
Aydýn; Karacasu-Tavas arasý, Afrodisias Antik Tiyatrosu giriþi, 148 m, 06.10.2002 Allý 1296.
15. Agaricus subfloccosus (Lge) Pil.
Þapka: 5-11 (16) cm, gençken küresel, daha sonra, konveksten düze kadar deðiþen þekildedir. Kenarlar bükülmemiþ ve genellikle þapka düzden çukur
þekline kadar deðiþen merkezli, yüzey merkezde açýk
kahverengiden grimsi kahverengiye kadar deðiþir.
Mantar geliþtikçe zamanla tek renkli pullara ayrýlýr,
bunlar kenarlara doðru daha geniþtirler ve aralarýnda
beyazdan kreme deðiþen etli kýsmý görünür hale

gelir. Genç iken kenarlar sivri olup, beyaz renkli veil
artýklarý ile kaplýdýr. Schaffer reaksiyonu uygulandýðýnda negatif sonuç verir. Etli kýsým: Beyazýmsý,
kesildiði zaman kýrmýzýmsýlaþýr, sonra kahverengileþir. Kalýn ve aromatik kokuludur. Tadý hafif ekþi,
ceviz veya fýndýk tadýndadýr. Lameller: Gençken
soluk pembe, sonra morumsu kahverengi, en son
morumsu siyah olup, dardýr. Bir çýkýntý ile daralarak
birleþenden serbeste kadar deðiþir, kenarlarý soluk
renkli olup, biraz dalgalýdýr. Sap: 4-7 (10) x 1,5-2,5
(3) cm, silindirik, en yukardan tabana kadar belli bir
dereceye kadar geniþlemiþ, oldukça sert ve içi boþtur.
Annulusun üzerindeki yüzey düz olup, beyazýmsý
renkli yada beyaz pudralý gibidir. Annulusun altý ise
beyazýmsýdan açýk kahverengiye kadar deðiþen
renklerde, düz ve hafif uzunlamasýna fibrillidir. Sap
biraz ezildiði zaman ilk önce hafif kýrmýzýlaþýr, daha
sonra kahverengiye döner. Annulus beyaz olup,
kalýn ve iki katlýdýr. Kýlýf þeklinde ve kenarlarý bazen
diþlidir. Spor baskýsý: Kahverengidir. Spor: 5-7 x 3,55 µ, geniþce, elips (Þekil 15), düz, kalýn duvarlýdýr.
Yazdan sonbahara kadar, konifer ormanlarýnda ve
daðlarda; daðýnýk çam ibreleri ve seyrek çimenler
arasýnda tek tek yada kümeler halinde yaþarlar
(Breitenbach ve Kränzlin 1995). Araþtýrma alanýmýzda P. brutia ormanýnda tespit edilmiþtir. Yenir
(Capelli 1984).
Aydýn; Kavaklýdere-Bozdoðan sýnýrý, Örentaht
mevkii, 872 m, 06.10.2002, Allý 1264.
16. Bolbiteus vitellinus var. variicolor (Atk.) Krglst.
Þapka: 2,5-3 cm geniþliðinde, gençken yarý küremsi, sonra konveksten düze kadar deðiþir, umbosu
çok sivri deðildir. Yüzeyi gençken oldukça kirli
gözükür, zeytin yeþili, sonra zeytin sarýsý, ipeksi
olup, merkezden dýþa doðru limon sarýsýdýr. Þapkanýn 1/3 'üne gelen, oluklu, dar çizgili, kenar zonlar
gri-beyazýmsýdan hafif leylak rengine kadar deðiþir.
Kenarlar akut ve yaþlandýðý zaman dalgalanarak ikiye
ayrýlýr. Etli kýsým: Beyaz, kutikulanýn altýnda sarýyeþil, ince, hemen hemen kokusuz, tadý çok zayýf,
tadsýzdýr. Lameller: Gençken beyazýmsý, sonra soluk
pembemsi-kahverengiden tarçýn yada okra-kahverengiye kadar deðiþir. Dar, birleþik ve beyaz yünsü
yapýdadýr. Sap: 3-7 x 3-6 mm, silindirik, en uca kadar
belli bir derecede daralýr. Sert, elastik, içi boþ, yüzey
sülfür sarýsý, sadece tabanda beyazýmsý, tüm boy beyaz tüylüden, uzunlamasýna beyaz fibrilliye kadar
deðiþir. Yaþlý früktifikasyon organlarý, düþen
sporlarýn bandlarý ile kahverengidir. Sporlar: 11-15 x
7,5-8,5 µ, eliptik, düz, donuk pas kahverengisi, kalýn
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duvarlý, germ porludur (Þekil 16 ). Nemli ortamlarda tek tek, gruplar halinde veya kümeleþmiþ olarak odun talaþý ve aðaç kalýntýlarý gibi besince zengin
subsratlarda, ilkbahardan yaza kadar nadir olarak
görülürler (Breitenbach ve Kränzlin 1995). Araþtýrma bölgemizde P. brutia ormanýnda tespit edilmiþtir.
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý köyü, Çukurtez
mevkii, bahçe kenarý, 840 m 04.05.2004, Allý 1905;
Muðla-Bozdoðan yolu 30. km, elma bahçesi, 845 m,
09.04.2004 Allý 1995.
17. Stropharia aurantiaca (Cke.) P.D.Orton
Þapka: 10-15 mm, ilk önceleri konveks, daha
sonra ise geniþlemiþ, konveks yapýdadýr. Kýrmýzýkurþunumsu veya koyu kýrmýzý renkten koyu
kýrmýzý þarap rengine kadar deðiþir, bazý zamanlar
kenarda hafifçe mattýr. Nemli iken yapýþkan olup,
merkez etrafýnda kývrýmlý, hafifçe pürüzlüdür.
Kuruduðu zaman hafifçe matlaþýr, kenarýnda beyaz
veya beyazýmsý diþsi pullar vardýr. Daha sonra hafifçe
sarýmsý bir renk alýr. Etli kýsým: Þapkada tek renktir,
sapta ise sarýmtýrak veya okra rengindedir. Kesildiði
zaman genellikle yer yer kýrmýzýdýr. Kuruduðunda
ise mat okra veya hafifçe kýrmýzýmsýdýr. Kokusu
yoktur. Lameller: Birleþik olup, bazen hafifçe
çýkýntýlýdýr. Ýlk evrelerde beyazýmsý iken sonralarý
mat, zeytinimsi veya kirli zeytuni, en sonunda ise;
zeytuni aþý boyasý renklidir. Köþeleri önceleri beyaz,
yumuþak tüylü, sonra kýrmýzýmsý lekelidir. Sap: 4-6
x 0,3-0,6 cm, (tabanda 15 mm den daha büyük),
tepeye doðru þiþkinleþmiþ eþit veya taban hafifçe
kalýnlaþmýþtýr. Ýlk evrelerinde beyazýmsý, sonra ise
mat sarýmsý veya okra rengindedir, bazen þapkaya
benzer bir renk alýr. El ile bastýrýldýðýnda ise yer yer
koyu kýrmýzýlýklar meydana gelir, kuruduðu zaman
ise bu kýrmýzýlýklar geçebilir. Tepe kýsmý beyaz
mumsu yapýdadýr, beyazýmsý veya sarýmtýrak,
yumuþak ince bir tüy örtüsü ve bunun altýnda veiller
yüzük þeklinde zon oluþtururlar. Yumuþak tüylü
yapý bazen kaybolur ve sapýn çizgili bir görünüm
kazanmasýna neden olur. Önceleri sapýn içi dolu
iken yaþlandýkça boþalýr. Taban beyaz, sýk yumuþak
tüylüdür. Spor baskýsý: Morumsu kahverengidir.
Sporlar: 11-13 x 6-7,5 µ, elips þeklinde olup, germ
poru vardýr (Þekil 17). Odun talaþý üzerinde yaþarlar,
çok sýk rastlanmazlar. Bunun yanýnda odun talaþýnýn
bitki köklerini koruyucu tabaka olarak kullanýmý ile
bu türün artmasý beklenebilir (Watling ve Gregory
1987). Araþtýrma alanýnda C. sativa bahçesinde tespit
edilmiþtir. Yenmez (Phillips 1981), S. aurantiaca göz
alýcý kýrmýzý rengi ile ayýrt edilir (Watling ve Gregory
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1987).
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý köyü, Çukurtez
mevkii, 843 m bahçe kenarý, 1046 m, 04.05.2004 Allý
1908.
18. Inocybe lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm
Þapka: 15-30 (40) mm çapýnda, genç evrelerinde
çan þeklinden konveks þekle kadar deðiþir, sonraki
evrelerde düzleþir. Sivri olmayan bir umbosu vardýr.
Genç evrelerde yüzey ince sýk tüylüdür, daha
sonraki evrelerde merkezde fibrilos-pullu, çýkýntýlý,
radyal fibrilli yapýdadýr. Nadiren þapka tamamen
pulludur. Þapka kahverengiden kýrmýzýmsý kahverengiye kadar deðiþir, merkezi genellikle daha
koyudur. Genç evrelerde kenarlarý içeriye doðru kývrýmlýdýr ve kortinaya baðlý gri-kahverengimsi fibrillidir. Daha sonraki evrelerde keskin ve kimi zaman
ikiye bölünmüþtür. Etli kýsým: Beyazýmsýdan açýk
kahverengiye kadar deðiþir. Spermatik koku olabilir.
Lameller: Gençken griden beje kadar deðiþken bir
renklilik gösterir, daha sonralarý kýrmýzýmsýkahverengidir. Sapa geniþleyerek baðlanýr, kenarlar
düz, bazý bölgelerde beyaz yünsü tüylüdür. Sap: 3040 (60) x 3-6 mm, silindirik, taban belirgin olarak
geniþlemiþtir. Genç evrelerde sert ve içi dolu iken
geliþmiþ evrelerde, sapýn içi boþalýr. Yüzey sap
boyunca yünsü yapýdan fibrilli-pullu yapýya kadar
deðiþkenlik gösterir. Tepeye doðru bejden kahverengiye dönüþür. Þapkanýn altýna doðru ise kýrmýzýmsý-kahverengidir ve bulb taþýmaz. Sporlar: 812,5 x 5,5-7,5 µ, yarýküremsiden uzamýþa kadar deðiþir. 8-14 tane tüberkül taþýr (Þekil 18). Genellikle
küme halinde, nadiren tek tek, konifer ormanlarýnda
veya yükseklerdeki bataklýklarda, çürümüþ odunlar
üzerinde, bazen toprak içindeki aðaçlarda yazdan
sonbahara kadar görülürler ve geniþ yayýlýmlýdýrlar
(Breitenbach ve Kränzlin 2000). Araþtýrma bölgesinde P. brutia ormanýnda denize yakýn bir alanda
tespit edilmiþtir. Yenmez özelliktedir. I. lanuginosa'ya
yakýn türler ve varyeteler makroskobik olarak zor
ayýrt edilebilir ve bunlarýn ekolojik özellikleri de
aynýdýr. Sadece mikroskobik farklýlýklar ile bu türleri
birbirinden ayýrd edebiliriz (Breitenbach ve Kränzlin 2000).
Aydýn; Kuþadasý, Güzelçamlý, Dilek Yarýmadasý
Milli Parký, Kavaklý mevkii, 1 m, 22.10.2002, Allý
1399.
19. Entoloma araneosum (Quél.) Mos.
Þapka: 1,5-2,5 cm geniþliðinde, gençken konik,
sonra konik-çan þeklinde, geniþ çan veya konvekse
kadar deðiþir. Merkezde daima sivri olmayan bir
No: 64, 2007

Ekoloji

Türkiye Makrofunguslarýna Aydýn Yöresinden Yeni Kayýtlar

Þekil 12. Pluteus roseipes (x1000).

Þekil 15. Agaricus subfloccosus (x1000).

Þekil 13. Macrolepiota phoeodisca (x1000).

Þekil 16. Bolbiteus vitellinus var. variicolor (x1000).

Þekil 14. Agaricus menieri (x1000).

Þekil 17. Stropharia aurantiaca (x1000).
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umbosu vardýr, umbonun çevresi belirli bir oranda
basýktýr. Yüzeyde genç evrede griden grimsi beje
deðiþen renklerde, radyal fibriller yatýk olarak ilerler.
Fibriller ayrýlarak arasýndan gri alt kutikula açýða
çýkar. Merkez yatýk, yüzeye paralel, ince tüylü ve
nadiren kahverengimsi gridir. Yaþlandýðý zaman
gittikçe artan kaba, kenarlara doðru zayýf, ikiye
ayrýlan fibrilli, gençken ince fibril kalýntýlarý ile
kaplýdýr. Etli Kýsým: Koyu grimsi kahverengi, kuruduðu zaman daha mattýr. Ýnce, zayýf un kokusunda,
tadý güzel un tadýndadýr. Lameller: Genç evrede;
kremden, grimsi beje kadar deðiþir, sonra grimsidir.
Yaþlandýðýnda ise grimsi pembe tonlardadýr. Sapa
yukarýya doðru bir grinti yaparak baðlanýr, bazen ise
diþli, subdekurrent, kenarlar düþen yünsü ince
tüylerle ayný renkte bazen açýk gridirler. Sap: 4-5 x
0,5-1 cm, silindirik, genellikle eðri ve tabana doðru
geniþler. Dýþý sert, içi boþ kolay kýrýlabilir. Yüzey
apeks ile ayný renkte olan, tabaný þiþkin, sert tüylü,
çok belirgin olmayan yýllýk halkalý, mat-gridir.
Tabanda alt kýsým boyuna uzamýþ, gümüþ-gri
fibriller, taban, grimsi-beyaz fibriller ile nadiren
kýrmýzýmsý misellidir. Spor baskýsý: Kýrmýzýmsýokradýr. Sporlar: 7-9 x 5-6 µ, köþelidir (Þekil 19).
Ormanlarýn kenarlarýnda ve orman yollarýnda tek
tek yada guruplar halinde, nemli alanlar üzerinde,
besince zengin ana topaklarda, bitkiler arasýnda
yazdan sonbahara kadar görülürler, yaygýn deðildirler (Breitenbach ve Kränzlin 1995). Araþtýrma
alanýmýzda P. brutia ormanýnda tespit edilmiþtir.
Zehirlidir. Bu küçük gri tüylü Entoloma sp. küçük
bir Tricholoma terreum veya bir Inocybe'ye benzer. E.
areneosum boyut ve þekil açýsýndan deðiþiklik
gösterebildiði gibi sporlar açýsýndan ise belirgindir ve
özellikle sapýn tabanýndaki miselyum rengi barizdir.
Kýrmýzsýmsý bazal miselyumu olan türler farklý tür
olarak (E. fulvastrigosum) olarak tanýmlanmaktadýr.
Ancak Noordeloose ise bu türleri E. areneosum'un
varyetesi olarak nitelendirir (Breitenbach ve Kränzlin 1995).
Aydýn; Çine, Ýbrahim Kavaðý köyü, bahçe kenarý,

H. ALLI, M. IÞILOÐLU

Þekil 18. Inocybe lanuginosa (x1000)

Þekil 19. Entoloma araneosum (x1000)

820 m çayýrlýk alan; 04.05.2004 Allý 1917.
TEÞEKKÜR
TÜBÝTAK tarafýndan TBAG-Ç. SEK/15
(102T106)' nolu proje kapsamýnda desteklenen bu
projeye katkýlarýndan dolayý TÜBÝTAK'a teþekkür
ederiz.
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