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bölge için 5’er adet preparatta sayım yapıldı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows programı 
kullanılarak ve Duncan testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Hazırlanan preparatlar Olympus 
CX 41 tipi ışık mikroskobunda incelendi ve ilgili kısımlardan fotoğraf çekimi yapıldı.

Bulgular: Özofagus Lamina propriasında (L. propria) bulunan mast hücrelerin TB uygulamasında 
kan damarı ve bez çevresinde çok, epitel altında ise az sayıda bulunduğu belirlendi. Yine bu 
bölgede AB-Safranin O uygulaması sonucunda kan damarı çevresindeki mast hücrelerin hem AB 
hem de safranin (+) karakterde oldukları gözlendi. Kursak L. propriasında her üç yöntemde de mast 
hücrelerinin kan damarı çevresinde çok sayıda olduğu tespit edildi. Proventrikulus bezleri arasında 
bulunan kan damarları çevresinde de çok sayıda mast hücresinin yer aldığı saptandı. Uygulanan 
AB-Safranin O metodu sonucunda sindirim kanalı L. propriasında karışım halinde bulunan mast 
hücrelerinin diğerlerine oranla daha fazla sayıda olduğu belirlendi. 

Sonuç: TB, Thionin ve AB-Safranin O uygulamaları sonucunda sindirim kanalı L. propria mast 
hücrelerin farklı dağılım gösterdiği ve bu metodlarla boyanan mast hücrelerin istatiksel olarak 
özofagus L. propriasında en fazla; gizzard L. propriasında ise en az sayıda bulunduğu belirlendi. Mast 
hücrelerin sindirim kanalı L. propriasında daha çok kan damarı çevresinde yoğunlaştığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Keklik, Sindirim kanalı, Mast hücresi
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Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde bulunan karıncaların faunistik ve taksonomik 
açıdan araştırılmış, afid’lerle simbiyotik ilişkiye giren türlerin ait oldukları cinsler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali, 2010-2011 yıllarında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
Ordu, Giresun, Rize, Artvin illerine bağlı 37 farklı lokalitede deniz seviyesinden 830m.’ye kadar 
olan yüksekliklerdeki fındık bahçelerinden toplanmıştır. Materyalin sağlanmasında karıncaları 
toplamada kullanılan klasik yöntemler uygulanmıştır. 

Elde edilen örnekler tür düzeyinde tanımlanmış, taksonomik ve faunistik yönden değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmada 4 alt familya ( Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae, Formicinae)’ya ait 
13cins ve 34 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 1’i Myrmica bessarabica Nassonov Türkiye için, 
20’si bölge için ilk kayıt olarak belirlenmiştir. 

Fındık bahçelerinde bulunan türler arasında en yaygın olanlar, 37 lokalitenin 34’ünde bulunan 
Lasius alienus (Foerster) ile 31 lokalitede bulunan Lasius brunnues (Latreille) dir. 

Sonuç: Araştırma sırasında fındık bahçelerinde ağaçlara zarar veren Aphid’lerle “trofobiosis” 
tarzında simbiyotik ilişkiye giren karınca türlerinin Crematogaster, Solenopsis, Lasius, Camponotus, 
Formica cinslerine ait oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, fındık bahçesi, karınca, fauna, taksonomi


