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Denizanalar›
Yaz mevsimi geldi. Bu ayn› zamanda
deniz mevsimi de demek. Denize girmiflsek e¤er mutlaka bir denizanas›yla
karfl›laflm›fl›zd›r; en az›ndan bir denizanas› hikâyesi dinlemifl, belki de ze-

Denizanalar›n›n vücutlar›n›n % 98’si sudan oluflur.

hirli hücreleriyle temas etmiflizdir. Bu

Sahile vurmufl bir denizanas›n›n vücudundaki sular

yaz›m›zda denizanalar›n›n yaflamlar›-

buharlaflt›ktan sonra geriye kalan kütle çok azd›r.

n›, di¤er canl›lar› nas›l soktuklar›n› ve
olas› bir denizanas› zehirlenmesine
karfl› ne yap›laca¤›n› ö¤renece¤iz.

Saydam görünüfllü vücutlar› çan ya da flemsiye biçimlidir. Bunun yan›nda üreme organlar› ve dokunaçlar› mor, mavi, sar› gibi parlak renklerde olabilir.
Ritmik olarak kas›lmalar›na karfl›n, hareketleri sudaki
ak›nt›lara ba¤l›d›r. Denizanalar›n›n tümü etçildir. Da-

Denizanalar› vücut yap›lar›, hareketleri ve yaflam bi-

ha çok planktonik organizmalarla (hayvansal tek

çimleriyle denizlerin s›rad›fl› ve gizemli canl›lar›ndan

hücreliler, bal›k yumurtalar›) ve küçük bal›klarla bes-

biri. Karada yaflayan canl›lara k›yasla oldukça farkl›

lenirler. Vücutlar›nda zehir içeren çok say›da mikros-

yap›daki denizanalar›, yaflamlar›n› 650 milyon y›ldan

kopik kapsüller bulunur. Bu kapsüller yak›c› özellikte-

bu yana sürdürüyorlar.

dir. Herhangi bir tehlike an›nda suya b›rak›lan kap-
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Y›ld›z Tak›m›

deniz suyuyla hafifçe y›kanmal›. Kesinlikle tatl›su ya
da buz kullan›lmamal› ve deri asla ovuflturulmamal›.
Tatl›su kullan›m› derideki patlamam›fl zehir hücrelerinin patlamas›na neden olur. Ac› ya da kafl›nt› sona
erene kadar sirke, % 40-70’lik alkol veya amonyak
uygulanmal›, e¤er deride gözle görülebilen uzant›lar, iplikçikler vs. varsa ç›plak elle dokunmadan bir
c›mb›z yard›m›yla deriden uzaklaflt›r›lmal›. Bu uzant›lar›n al›nmas› s›ras›nda mümkünse bir eldiven giyilmeli. Uzant›lar al›n›rken tahrifl olan bölgeye kuru
kum serpilebilir. A¤›zdan al›nacak antihistaminik bir
ilaç ve tahrifl olan bölgeye uygulanancak bir krem
Ülkemiz denizlerinde yaflayan bir denizanas› türü.

yararl› olabilir. E¤er uzant›lar gözle temas ettiyse,

süller patlamam›fl durumdad›r. Bunlar insan derisine

gözler en az›ndan 1-2 litre tatl› suyla y›kanmal›.

ya da baflka yüzeylere de¤erse patlar. Bu s›rada kapsül içindeki zehir d›flar› ç›kar ve deriden içeriye girer.
Denizanalar›n›n zehirlerinden korunmak için en iyi
yol, onlar›n bulundu¤u sularda yüzmemek. Yine de
bazen istemeden de olsa baz›lar›yla karfl›laflmak ve ya-

Tetik

Patlamam›fl
kapsül

Patlam›fl
kapsül

k›c› kapsüllerden zehirlenmek olas›. Denizanalar›n› yüzerken fark etmek zordur. Ayr›ca, yak›c› kapsüllerini suya da b›rakabilirler. Bu durumda denizanas›na dokunmadan da zehirlenme gerçekleflebilir. Yanl›fll›kla, özellikle de dokunaçlar›n oldu¤u bölgeye, dokunulursa
zehir etkisi çok daha fazla olur. Peki, zehirlenmenin ilk
belirtileri nelerdir? Hafif zehirlenmelerde genelde zehrin deriye temas etti¤i bölge k›zar›r, hafif bir su toplanmas› görülebilir. Hafif bir kafl›nt›yla birlikte ac› hissi ortaya ç›kar. Zehrin etkisi, denizanas›n›n türüne, zehrin

Boflalm›fl
zehirli iplikçik

Herhangi bir uyar›yla zehirli kapsülün teti¤i harekete geçer ve
kapsülün içindeki zehirli iplikçikler aç›¤a ç›kar.

miktar›na, kiflinin zehre karfl› verece¤i tepkiye göre de¤iflir. Daha etkili zehirlenmelerde kas kramplar›, kar›n-

Denizanalar› yak›c› özellikleriyle deniz keyfimizi boz-

da sertlik, dokunma hissinde ve s›cakl›¤›n alg›lanma-

salar da, deniz ekosisteminin devaml›l›¤› aç›s›ndan

s›nda azalma, mide bulant›s›, kusma, ciddi s›rt a¤r›s›,

çok önemliler. Hayvan benzeri tek hücrelileri yiyerek

konuflma zorlu¤u, istemsiz kas kas›lmalar› ve nefes al-

onlar›n populasyonlar›n› kontrol alt›nda tutarlar. Di-

ma zorlu¤u ortaya ç›kabilir. Ancak bu tip zehirlenme-

¤er yandan soylar› tehlikede olan deniz kaplumba-

leri yapabilecek denizanalar› ülkemizde ve Akdeniz’de

¤alar›n›n besin kaynaklar›d›rlar.

yok. Bunlar›n yaflad›klar› yerler daha çok tropik sular.
Bülent Gözcelio¤lu

Zehirlenme Durumunda Neler Yap›labilir?

Foto¤raflar: Tahsin Ceylan

‹lk olarak ac›n›n hafifletilmesine ve zehrin etkisinin

Kaynak
http://science.howstuffworks.com/jellyfish.htm

azalt›lmas›na yönelik ifllemler yap›lmal›. Deri hemen
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