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Türkiye sahip oldu¤u co¤rafya aç›s›ndan
farkl› özellikteki canl›lar› bar›nd›r›yor. Bitki ve
hayvan konusundaki çeflitlili¤in yan› s›ra, di¤er
bir canl› alemi olan mantarlar konusunda da ol-
dukça zengin. Mantarlar bilindi¤i gibi yap›lar›n-
da kitin bulunan, klorofil tafl›mayan, dolay›s›yla
fotosentez yapmayan, çürükçül ya da parazit
olarak beslenen canl›lar. Nemli yerlerde, or-
manl›k alanlarda, çay›rlarda yaflarlar. Çeflitli
tipleri bulunur. C›v›k mantar denen türleri di-
¤er organizmalarla yaflar. Baz›lar›, alglerle bir-
likte “liken” denen topluluklar oluflturur, baz›-
lar› antibiyotik oluflturur, baz›lar› hayvan ve bit-
kilerde hastal›k yapar, baz›lar› alkolik fermen-
tasyon yapar, baz›lar› toprakta yaflar ve ölü or-
ganizmalarla beslenir. “fiapkal› mantarlar” de-
nen grubun baz› türleri g›da olarak kullan›l›r.
Mantarlar yaflamlar›n› devam ettirebilmek için
çok çeflitli yaflamsal özellikler gelifltirmifller.
Bunlardan biri, içerdikleri zehirli bileflikler. Ye-
nebilen türler olan flapkal› mantarlar›n baz›lar›
da bu zehirli bilefliklerden tafl›yor. Mantarlar›n
koruma amaçl› olarak gelifltirdikleri zehirli bile-
flikler, bilinçsiz yaklafl›mlar sonucu bazen insan-
lar için de tehlikeli olabiliyor. Besin olarak tü-
ketilen flapkal› mantarlar›n (daha çok kültür
ürünleri tüketilmesine karfl›n), do¤adan da çok
miktarda türü (ülkemizde 40 kadar) toplan›yor
ve g›da olarak tüketiliyor. Do¤ada zehirli ve ze-
hirsiz türler yan yana bulunabiliyor. Zehirli ya
da zehirsiz türlerin ayr›lmas›nda kullan›labile-
cek flekil, renk, koku gibi belirleyici özellikler
yok. Zehirlenmelerin en büyük nedenlerinden
biri, zehirli-zehirsiz tür ayr›m›n›n pratik bir yo-
lunun olmamas›. Zehirlenmeden korunman›n
tek yolu, iyi bilinmeyen, do¤adan toplanan
mantarlar› yememek. Zehirli mantarlar› yaln›z-
ca mantarbilimciler (mikologlar) ay›rt edebilir.

Bunun yan›nda genel olarak, k›rm›z› ve kahve-
rengi olan mantarlar›n üzerinde beyaz benekler
bulunmas›, toprak üzerinde sap›n topraktan
ç›kt›¤› yerde yüksük biçiminde bir k›l›f bulun-
mas›, zehirli olduklar›n›n bir göstergesi. G›da
olarak tüketilen mantarlar›n besin de¤erine
bakt›¤›m›zda, yaklafl›k %90 oran›nda su, % 4
protein, % 5 karbonhidrat, % 1 kül (kalsiyum,
fosfor, demir, vs.) oldu¤unu görürüz. Etin pro-
tein de¤erinin % 18-20 oldu¤u göz önüne al›-
n›rsa, mantarlar›n protein aç›s›ndan zengin bir
besin kayna¤› olmad›¤› görülür. Dolay›s›yla
mantarlar kolesterolsüz diyet yapanlar için öne-
rilen bir besin maddesi. Ayr›ca mantarlar lifli
bir yap›da olduklar›ndan, sindirimleri de zor.

Çok iyi bilinmeyen yabani mantarlar›n yenme-
mesi gerekti¤ini söylemifltik. Peki yendi¤inde
ve buna ba¤l› olarak zehirlenme meydana gel-
di¤inde neler yap›labilir? Öncelikle kiflide flid-
detli kar›n a¤r›s›, bulant› ya da kusma, çok su-
sama, vücutta morarma, ishal gibi durumlar ze-
hirlenme oldu¤unun göstergeleri. Önerilen ilk
fley, mantar› yiyen kiflinin kusturulmas›. Sonra,
yapt›¤› etkiye göre hastaneye götürülmesi gere-
kir. Klinik tedavi yap›l›rken mantar türünün bi-
linmesi zorunludur. Bu nedenle mümkünse ye-
nen mantar›n bir örne¤ini de almak gerekli.
Yoksa, kusmuk içeri¤inden de al›nabilir. Tür
belirlendikten sonra o mantara ya da mantar
grubuna özgü tedavi biçimine geçilir. Zehirli
mantarlar yendikten sonraki belirtiler, ya he-
men (2-3 saate kadar) ya da bir süre sonra (6-
24 saate kadar) ç›kabilir. Geç ortaya ç›kan et-
kilerde, zehir böbreklere ve karaci¤ere ulaflt›-
¤›ndan, sonuç çok daha a¤›r olabilir. 

Ülkemizde 55-60 civar›nda mantar türü,
çeflitli oranlara zehirli bileflik içeriyor.
Zehirlenmeye en çok yol açan türse köygöçü-
ren mantar› (Amanita phalloides). Bu tür, ye-
nebilen bir türe çok benzedi¤inden onunla ko-
layca kar›flt›r›labiliyor. Bunun yan›nda en zehir-
li mantar türleri aras›nda yer alan gelin manta-
r› (Amanita muscaria) da ülkemizde yaflamak-
ta. Zehirlenmelerin önlenmesi için zehirli man-
tar türlerinin tan›t›lmas› (rehber kitapç›k, bel-
gesel, vs) ve yeni ve daha güçlü tedavi yöntem-
lerinin gelifltirilmesi gerekli. 

Kaynak: Mat A., Türkiye'de Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli
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Yenibilen türlere çok benzeyen bu iki tür oldukça
zehirlidir.
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