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değiştirildiklerinde ise karıncalar düzensiz bir rota takip etmişlerdir. Yuvalarının her iki yanına 
konulan ve görsel olarak dikkat çekici olan iki siyah perde ile aynı besin kaynağına gidip gelme 
yönünde eğitilen karıncalar “tanıdık olmayan” alana bu kez perdeler ile birlikte taşındıklarında ise 
yönelimleri yuva girişinin olması beklenen yönde olacak şekilde, perdelerin arasına doğru nispeten 
doğrusal bir yol takip etmişlerdir.

Sonuç: Sonuçlar, F. cunicularia türü karıncaların besin alanlarından yuvalarına doğru dönerken 
kimyasal koku izlerini ve patika bütünleştirmesi (path integration) mekanizmasını kullanmadıklarını 
göstermiştir. Hem “tanıdık” yuva alanındaki yer değiştirme hem de görsel objeler ile eğitildikten 
sonra “tanıdık olmayan” alandaki yer değiştirme deneylerindeki yönelimleri karıncaların yuva 
yerinin tespitinde görsel ipuçlarını kullandıklarını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Görsel oriyentasyon, Formica cunicularia, patika bütünleştirmesi, hedef 
oriyentasyon (beacon aiming)
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Amaç: Bu çalışmada, farklı aktivasyon ritimlerine sahip Formica cunicularia ve Camponotus 
aethiops işçilerinin spektral duyarlılık kapasitelerinin karşılaştırmalı olarak belirlenmesi ve doğal 
yaşam koşullarındaki oriyentasyonlarında akromatik ve kromatik ipuçlarının olası kullanımı 
hakkında karşılaştırmalı bir sonuca varılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İkili Eğitim Prosedürünün (differential conditioning procedure) 
kullanıldığı deneylerde her iki türün işçileri, 370, 440, 540 ve 640 nm dalga boylarının farklı 
ikili kombinasyonlarına ikili seçim düzeneği kullanılarak bireysel eğitim metodolojisi ile 
eğitilmişlerdir. Eğitim süresince besin ödülü ile ilişkilendirilecek uyaranın (+ uyaran) önüne 
2µl %25’lik şeker çözeltisi konulurken, diğer uyaranın (- uyaran) önüne caydırıcı uyaran olarak 
belirlenen 2µl %5’lik quinine çözeltisi konulmuştur. Eğitim aşamasını tamamlayan karıncalar 
son eğitim ziyaretinin ardından aynı düzenekte uyaranlar ile ilişkilendirilmiş şeker ya da quinine 
çözeltileri bulundurulmadan 3 farklı koşulda test edilmiş ve uyaranlar arasındaki seçim frekansları 
belirlenmiştir. Her bir test, karıncanın düzeneğin ana koluna bırakılması ile başlamış ve 1 dakikalık 
süre boyunca devam etmiştir. Kontrol testlerinde işçilerin eğitimde kullanılan uyaranlar arasındaki 
tercihleri, gerçek renkli görmenin belirlenmesine yönelik yapılan Kritik testlerde ise uyaranların 
birinin ya da her ikisinin şiddetinin nötral yoğunluk filtreleri ile %90 oranında düşürüldükten 
sonraki tercihleri test edilmiştir.

Bulgular: Sonuçlar, hem F. cunicularia hem de C. aethiops işçilerinin 370 ve 540 nm’lik 
dalga boylarına karşılık gelen UV ve yeşil bölgelerde gerçek bir renkli görme yeteneğine sahip 
olduklarını göstermiştir. 440 ve 640 nm’lerdeki duyarlılığın ise akromatik (photon catch) bir algı 
ile ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Sonuçlar aynı zamanda her iki türün de UV dalgaboyuna 
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spontan tercihlerinin olduğunu ortaya koyarken bu dalga boyu dışındaki uyaran eşleştirmelerinde, 
akromatik ve kromatik ipuçlarının aynı anda sunulması halinde, kromatik ipuçlarının F. cunicularia 
işçileri için, akromatik ipuçlarının ise C. aethiops işçileri için daha güçlü bir uyaran olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç: Spektrumun UV ve yeşil bölgelerinde gerçek renkli görme yeteneğine sahip oldukları 
gösterilen her iki türe ait işçilerin, akromatik ve kromatik ipuçları söz konusu olduğunda farklı 
performanslar sergilemeleri, her iki türün farklı aktivasyon ritimlerine sahip olmaları ile yakın 
ilişkili olup sahip oldukları fotoreseptörlerin duyarlılıklarında olası farklılıklara işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Camponotus aethiops, Formica cunicularia, nokturnal ve diurnal renkli 
görme

Teşekkür: Bu çalışma, Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE ve Prof. Dr. Martin GIURFA’nın 
yürütücülüğünü üstlendiği TUBITAK-PIA BOSPHORUS 109T588 No’lu proje tarafından 
desteklenmiştir.
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Amaç: Tür sayısı bakımından büyük çeşitliliğe sahip Odocnemis Allard, 1876 (Coleoptera: 
Tenebrionidae) cinsi Anadolu ve Trakya’da birçok endemik türe sahiptir. Türlerin çoğunluğu 
supalpin zondan tanımlanmıştır ve tür tanımlamaları ve sınırları genel morfolojik karakterlere 
dayandırılmıştır. Ayrıca yüksek tür çeşitliliğine sahip olan cinse dahil türler Anadolu ve Trakya’daki 
coğrafik dağılışlarına göre de farklı tür gruplarına ayrılmıştır. O. anatolicus tür grubu Batı Toroslar ve 
Göller Bölgesinde dağılış gösteren O. anatolicus, O. perarmatus, O. nasreddini, O. svetlanae ve O. 
malgorzatae türlerini kapsamaktadır. Grubun filogenisi ile ilgili bir bilginin bulunmayışı nedeniyle tür 
tanımları ve grubun monofilisi henüz test edilmemiş hipotezlerdir. Bu çalışmanın amacı moleküler veri 
setlerini tür sınırlamasında kullanarak ‘anatolicus’ tür grubunun filogenisini yeniden oluşturmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Parsimoni ve Bayesian yaklaşımıyla gerçekleştirilen filogenetik analizler, 
sırasıyla 829 ve 821 bç içeren mitokondiyal cox1 ve nuklear Mp20 lokuslarında uygulanmıştır. 
Her iki gen bölgesi için haplotip ve nukleotid seviyesindeki çeşitlilik DNAsp 4.50.3 (LIibrado 
and Rozas, 2009) ve haplotip ağları TCS 1.21 (Clement et al. 2000) kullanılarak oluşturulmuştur. 
Parsimoni analizleri (MP) PAUP 4.0610 (Swoffard 2002) kullanılarak ve Bayesian analizler 
MrBayes 3.1.2 Ronquist & Huelsenbeck, 2003 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Zaman 
ağaçları BEAST 1.52 Drumond & Raumbaut, 2007 kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamında incelenen türler nukleotid çeşitliliği ve haplotip sayısı bakımından 
büyük farklılıklara sahiptir. Bu durum genel olarak cox1 ve Mp20 lokuslarında tutarlılık 
göstermektedir. Mp20 lokusunda toplam 15 segregasyon gösteren bölge ve toplam 13 haplotip, 


