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foton) sahip monokromatik uyaranlar (370, 440, 
540,640 nm ve 590-620nm), oriyentasyon 
platformundaki eğitimde ise 590, 610, 630 v3 650 
nm’lik monokromatik uyaranlar kullanılmıştır. Y 
borudaki eğitim sonrasında 2 tip test 
gerçekleştirilmiştir. İlk test olan kontrol testinde 
işçiler eğitim ile aynı uyaran koşullarında test 
edilmiş ve uyaranlar arasındaki seçim frekansları 
belirlenmiştir. Gerçek renkli görmenin belirleneceği 
ikinci tip test olan kritik testlerde ise besin ile 
ilişkilendirilen uyaranların şiddetleri nötral 
yoğunluk filtreleri ile 1 log birim (10 kat) 
düşürülmüş ve karıncaların seçim frekansları 
belirlenmiştir.  
Elde edilen sonuçlara göre işçiler besin ödüllü 
olarak eğitildikleri 370 ve 540 nm’lik ışık 
uyaranlarını hem kontrol hem de kritik testlerde 
alternatif ödülsüz uyaranlardan ayırt 
edebilmişlerdir. 440 ve 640 nm’lik uyaranları 
alternatif uyaranlardan ayırt etmede ise başarısız 
olmuşlardır. Sonuçlar C. aenescens işçilerinin UV-
yeşil dikromatik renkli görmeye sahip olduklarını 
göstermektedir. Eş şiddete sahip 590 (+) ve 620 (-) 
nm’lere karşı Y boruda eğitilip bu uyaranlar 
arasındaki seçim başarıları değerlendirildiğinde ise 
işçilerin bu iki uyaranı ışık şiddetindeki farklılıklara 
göre (foton yakalama, 1 log ünite düşürülmüş) 
birbirlerinden ayırt edebildikleri tespit edilmiştir. 
Dairesel oriyentasyon platformunda ise işçiler 590 
ve 610 nm’lik uyaranlara karşı anlamlı bir yönelim 
gerçekleştirmişken 630 ve 650 nm’lik uyaranlar ile 
test edildiklerinde dağılım rasgele olmuştur. 
Sonuçlar C. aenescens işçilerinin kırmızı bölgedeki 
duyarlılıklarının ve ayırım yeteneklerinin rengin 
akromatik bileşeniyle bağlantılı olduğunu 
göstermektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Renkli görme, L-reseptör, 
foton yakalama, kırmızı duyarlılık, karıncalar, 
davranış  
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Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) 
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Formica cunicularia işçileri spektrumun 

aynı renk bölgesine karşılık gelen birbirlerine yakın 
iki dalga boyu arasındaki ayırım (renk tonu ayırımı) 
yeteneklerinin belirlenmesi için yuvalarına bağlı 
cam bir Y borudan oluşan düzenekte tekli ve 
ayırımsal şartlandırma prosedürleri kullanılarak 
monokromatik ışık uyaranlarına besin ödüllü olarak 
eğitilip test edilmişlerdir. Y borunun iki yan koluna 

plastik besin kapları bağlanmış ve kaplardan 
birisine besin olarak sulandırılmış bal konulmuştur. 
Her iki kabın arkasına konulan özdeş ışık 
kutularının önüne ışık uyaranlarını elde etmek için 
kullanılan dar bant aralığına sahip renk filtreleri 
yerleştirilmiştir. Işık uyaranı olarak 40 nm dalga 
boyu aralıklarında 340–380 ve 510-550 nm’lik 
monokromatik ışık uyaranları kullanılmıştır Her iki 
eğitim prosedüründe de işçiler daima kısa olan 
dalga boyuna besin ödüllü olarak eğitilmişlerdir. 
Tekli şartlandırma prosedüründe işçiler sadece 
ödüllü uyaranın (+) olduğu koşullarda, ayırımsal 
şartlandırma prosedüründe ise hem ödüllü hem de 
ödülsüz uyaranın aynı anda bulunduğu koşullarda 
eğitilmişlerdir. Eğitim sonrasında üç farklı test 
gerçekleştirilmiştir. İlk testte her iki şartlandırma 
prosedürü ile eğitilen işçiler eğitim ile aynı 
koşullarda test edilmişlerdir (Kontrol testi). İkinci 
tip testte tekli şartlandırma prosedürü ile eğitilen 
işçiler ayırımsal prosedürdeki eğitim koşullarıyla, 
ayırımsal şartlandırma prosedürü ile eğitilen işçiler 
de tekli prosedürdeki eğitim koşullarıyla test 
edilmişlerdir. Üçüncü tip testte ise işçiler her iki 
eğitimde de “+” olarak kullanılan dalga boyunu 
alternatif başka bir dalga boyundan ayırt etme 
konusunda test edilmişlerdir (340 vs 550, 510 vs 
370). Her bir test için toplam 30 işçinin tercihi 
kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir.  

510 nm’ye besin ödüllü olarak eğitilen 
işçiler her iki eğitim tipinde de bu uyaranı hem 550 
nm’den hem de diğer alternatif uyaranlardan 
anlamlı bir şekilde ayırt edebilmişlerdir. 340 nm’ye 
eğitilen işçiler ise bu uyaranı 380 nm’lik uyarandan 
sadece ayırımsal şartlandırma prosedürü ile 
eğitildiklerinde ayırt edebilmişlerdir. Sonuçlar F. 
cunicularia işçilerinin hem UV hem de yeşil 
bölgeden seçilen ve aralarında 40 nm’lik renk 
uzaklığı bulunan uyaranlar arasında ince ayar renk 
ayırımı (renk tonu ayırımı) yapabildiklerini 
göstermektedir. Arılar ve kelebeklerin de sahip 
oldukları bilinen böylesi renk tonu ayırımı yeteneği 
karıncalar dünyası için ilk bulgudur.  
  
Anahtar Kelimeler: Renkli görme, renk tonu 
ayırımı,tekli şartlandırma, ayırımsal şartlandırma, 
karıncalar, formica, davranış  
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 Tetramorium caespitum işçileri uyaranları 
algılayabilecekleri en düşük ışık şiddetinin (eşik 


