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Στρυχτυρεσ ανδ µεχηανισµσ οφ λιγητ αδαπτατιον ιν τηε δορσαλ ανδ τηε ϖεντραλ εψε οφ Ασχαλαπηυσ µαχαρονιυσ.
Καζιµιρ ∆ραλαρ ανδ Υωε Ωολφρυµ
∆επαρτµεντ οφ Βιολογψ, Υνιϖερσιτψ οφ Λϕυβλϕανα, ςε!να ποτ 111, 1000 Λϕυβλϕανα, Σλοϖενια; Ινστιτυτε οφ Ζοολογψ,
Υνιϖερσιτψ οφ Μαινζ, Μυελλερωεγ 6, ∆−55099 Μαινζ, Γερµανψ
Τηε δουβλε χοµπουνδ εψε οφ Λιβελλοιδεσ (Ασχαλαπηυσ) µαχαρονιυσ ισ α συπερποσιτιον εψε οφ ευχονε τψπε. Τηε εψε ισ διϖιδεδ ιντο
τωο παρτσ, τηε λαργερ δορσο−φρονταλ παρτ χονσιστινγ οφ αππροξιµατελψ 5000 οµµατιδια ανδ τηε σµαλλερ ϖεντρο−λατεραλ παρτ ωιτη α σιµιλαρ
νυµβερ οφ οµµατιδια.
Φιελδ εξπεριµεντσ ανδ οβσερϖατιονσ οφ ανιµαλ βεηαϖιουρ ινδιχατε τηατ τηε δορσαλ εψε ισ ινϖολϖεδ ιν ρεγυλατιον οφ φλιγητ ανδ ηυντινγ
αχτιϖιτιεσ ιν αν ενϖιροµεντ ωιτη α ηιγη ιντενσιτψ οφ Υς λιγητ αχχοµπανιεδ βψ ηιγη τεµπερατυρε, ωηερεασ ιν τηε µορνινγ ανδ εϖενινγ,
ιν τηε χονδιτιονσ οφ λοω λιγητ ιντενσιτιεσ ανδ λοω ενϖιρονµενταλ τεµπερατυρε ωηεν τηε ανιµαλ ισ νοτ αβλε το εσχαπε βψ φλιγητ, τηε
ϖεντραλ εψε προϖοκεσ α βεηαϖιουρ χονσιστινγ οφ τυρνινγ αρουνδ α γρασσ σταλκ, τηυσ εξποσινγ τηε σµαλλεστ σιληουεττε.
Ωε συπποσε τηατ τηε διφφερεντ στρατεγιεσ οφ εψε φυνχτιονσ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε στρυχτυρε ανδ τηε µεχηανισµσ οφ λιγητ αδαπτατιον.
Ιτ ισ κνοων τηατ ιν τηε εψε οφ Ασχαλαπηυσ σοµε κινδ οφ πυπιλ µεχηανισµ ισ πρεσεντ ρεγυλατινγ τηε λιγητ φλυξ ιντο τηε εψε ιν χηανγινγ
λιγητ χονδιτιονσ (Νιλσσον ετ αλ. 1992, Στυεκ ανδ Ηαµδορφ 1998, Στυεκ ετ αλ, περσοναλ χοµµυνιχατιον).
Βασεδ ον ουρ µιχροσχοπιχαλ ανδ µολεχυλαρ δατα αβουτ τηε οµµατιδια οφ δορσο−φρονταλ ασ ωελλ ασ οφ τηε ϖεντρο−λατεραλ παρτ οφ
Ασχαλαπηυσ εψε ωε συπποσε α πυπιλ µεχηανισµ λοχατεδ ατ τηε τιπ οφ χρψσταλλινε χονε. Ουρ αναλψσεσ οφ µορπηολογιχαλ δατα ινδιχατε
τηατ τηε πυπιλ ισ φορµεδ ασ α φυνχτιοναλ υνιτ, χοµποσεδ οφ τηε χρψσταλλινε χονε, τηε πριµαρψ ανδ τηε σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε µοστ δισταλ παρτ οφ τηε σεϖεν ρετινυλα χελλσ (χελλσ 1−6 ανδ χελλ 7 ). Ωε γατηερεδ εϖιδενχε τηατ τηε χλοσινγ
µεχηανισµ οφ τηε φυνχτιοναλ διαπηραγµ ισ οπερατεδ µαινλψ βψ τηε ρετινυλα χελλσ. Τηερε ισ α ϖερψ ιµπορταντ διφφερενχε βετωεεν τηε
τωο παρτ οφ τηε εψε, οβσερϖεδ αλρεαδψ βψ Αστ (1920) ανδ Σχηνειδερ ετ αλ (1977) χονχερνινγ τηε αρρανγεµεντ οφ ρετινυλα χελλσ αρουνδ
τηε τιπ οφ τηε χρψσταλλινε χονε. Ιν τηε δορσο−φρονταλ εψε φιβρεσ, φεω µιχρονσ ιν διαµετερ χοµβινεδ οφ δισταλ βρανχηεσ οφ ρετινυλα χελλσ
αρε ατταχηεδ το τηε τιπ οφ τηε χρψσταλλινε χονε, ιν τηε ϖεντρο−λατεραλ εψε α χοννεχτιον το τηε χρψσταλλινε χονε ισ µαδε οφ τηε δισταλ παρτ
οφ ρετινυλα χελλσ φορµινγ α φυννελ λικε ατταχηµεντ.
Ιν τηε δορσο−φρονταλ εψε οφ Ασχαλαπηυσ, δυρινγ λιγητ αδαπτατιον, τηε µοστ δισταλ παρτσ οφ ρετινυλα χελλσ χοντραχτ ανδ ιν τυρν, τηε
πιγµεντ χελλσ µοϖε τοωαρδσ τηε τιπ οφ τηε χρψσταλλινε χονε. Τηε εξπανσιον οφ τηε απιχαλ πορτιον οφ τηε ρετινυλα χελλσ σηουλδ λεαδ το
ρεϖερσε προχεσσ ανδ πυπιλ οπενινγ. Ωε ηαϖε νοτ δετεχτεδ µασσιϖε πιγµεντ µιγρατιονσ ιν τηε σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ τοωαρδ τηε
προξιµαλ παρτ οφ οµµατιδιυµ
Ιν τηε ϖεντρο−λατεραλ εψε οφ Ασχαλαπηυσ, δυρινγ λιγητ αδαπτατιον, τηε τρανσλοχατιον οφ χελλυλαρ ελεµεντσ αρουνδ τηε τιπ οφ χρψσταλλινε
χονε ισ µορε εξτενσιϖε. Ιν λιγητ αδαπτεδ εψε, ρετινυλα χελλσ ανδ τηε πιγµεντ γρανυλεσ ιν τηε σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ αρε σηιφτεδ ιν τηε
προξιµαλ διρεχτιον. Τηυσ, τηε ρετινυλα χελλσ φυννελ χονταχτ α σµαλλ παρτ ον τηε τιπ οφ τηε χρψσταλλινε χονε. Τηε χοννεχτιον οφ ρετινυλα
χελλσ ανδ τηε προξιµαλ παρτ οφ χρψσταλλινε χονε ισ χοµπλετελψ συρρουνδεδ βψ α χολλαρ οφ τηε πριµαρψ πιγµεντ χελλσ. Ιν τηε δαρκ αδαπτεδ
εψε, α σηιφτ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον ωασ οβσερϖεδ. Ωηενεϖερ πιγµεντ γρανυλεσ ιν τηε σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ µιγρατε ιν δισταλ
διρεχτιον, τηε πιγµεντ γρανυλεσ ιν τηε πριµαρψ πιγµεντ χελλσ αλσο µιγρατε ιν τηε σαµε διρεχτιον, λεαϖινγ α τηιν λαψερ οφ χελλσ ωιτηουτ
πιγµεντ αρουνδ τηε τιπ οφ τηε χρψσταλλινε χονε. Τηε σηιφτ οφ τηε πιγµεντσ ισ φολλοωεδ βψ αν εξπανσιον οφ ρετινυλα χελλσ ιν τηε δισταλ
διρεχτιον ωηερε εξτενσιονσ οφ ρετινυλα χελλσ εντερ ιντο τηε σπαχε βετωεεν τηε πριµαρψ ανδ τηε σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ, συρρουνδινγ
τηε λαττερ φροµ τηε ουτσιδε.
Ιν τηε λαστ σετ οφ εξπεριµεντσ, ωε ηαϖε αναλψσεδ τηε πρεσενχε ανδ λοχατιον οφ χψτοσκελεταλ ελεµεντσ ασ ωελλ ρεγυλατορψ προτεινσ ωηιχη
πρεσυµαβλψ παρτιχιπατε ιν τηεσε µοτιλε προχεσσεσ.
Αστ, Φ. 1920 Ζοολ. ϑβ. Ανατ.Οντογ. Τιερε 41:. 411−458
Νιλσσον, ∆.Ε. Ηαµδορφ, κ. Ηγλυνδ, Γ. 1992 ϑ.Χοµπ. Πηψσιολ Α 1992 170: 217−226
Στυεκ, Π. Ηαµδορφ, Κ. ϑ.Χοµπ. Πηψσιολ Α 1999 184: 99 − 106
Τηισ στυδψ ωασ συππορτεδ ασ α παρτ οφ τηε ιντερνατιοναλ Ασχαλαπηυσ Συµµερ Σχηοολ βψ τηε ∆ΑΑ∆ ανδ τηε Υνιϖερσιτιεσ οφ Λϕυβλϕανα
ανδ Μαινζ

