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Τηε δψναµιχαλ ανδ σπεχτραλ χηαραχτεριστιχσ οφ πυπιλλαρψ ρεσπονσε ιν τηε οωλ−φλψ
Ασχαλαπηυσ µαχαρονιυσ
Πετερ Στυεκ, Γρεγορ Βελυι!, Γρεγορ Ζυπαν!ι!, Καζιµιρ ∆ραλαρ
∆επαρτµεντ οφ βιολογψ, ςε!να ποτ 111, Λϕυβλϕανα, Σλοϖενια.
Τηε οωλ−φλψ Λιβελλοιδεσ (Ασχαλαπηυσ) µαχαρονιυσ (Ινσεχτα: Νευροπτερα) ηασ βιπαρτιτε εψεσ
χοµποσεδ οφ δορσο−φρονταλ (∆Φ) παρτ ανδ ϖεντρο−λατεραλ (ςΛ) παρτ. Τηεσε αρε τψπιχαλ
συπερποσιτιον εψεσ ωιτη αν εξτενσιϖε χλεαρ ζονε ανδ τηε σχρεενινγ πιγµεντσ λοχατεδ ιν τηε
πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ πιγµεντ χελλσ. Τηεσε χελλσ µεδιατε α λιγητ αδαπτατιον µεχηανισµ
ωηιχη ισ νοτ βε ωελλ συιτεδ φορ ραπιδ φλυχτυατιονσ ιν ενϖιρονµενταλ λιγητ ιντενσιτιεσ.
Ωε ινϖεστιγατεδ τηε δψναµιχσ οφ τηε πυπιλλαρψ αχτιον ωιτη ρεφλεχτανχε µεασυρεµεντσ,
ελεχτρορετινογραπηψ ανδ µιχροσχοπψ. Ιν τηε ρεφλεχτανχε µεασυρεµεντσ, τηε αµουντ οφ ϖιολετ
(405 νµ), γρεεν (525 νµ) ανδ ρεδ (625 νµ) µεασυρινγ λιγητσ ρεφλεχτεδ φροµ τηε τραχηεαλ
ταπετυµ ιν τηε προξιµαλ παρτ οφ τηε εψε ωασ µεασυρεδ. Τηε πυπιλ ρεσπονσε ωασ ελιχιτεδ ωιτη 3
το 50 σ φλασηεσ οφ ιντενσε Υς ανδ βλυε λιγητ (ΒΓ28). Ιν τηε ∆Φ παρτ, τηε δεχρεασε οφ τηε εψε
γλοω νεϖερ εξχεεδεδ µορε τηαν 90 % ιν τηε ϖιολετ βανδ ανδ ωασ τψπιχαλλψ 60 % ιν τηε γρεεν
βανδ, ανδ 20 % ιν τηε ρεδ βανδ. Ωιτη συφφιχιεντλψ στρονγ αδαπτινγ στιµυλι, τηε αττενυατιον
λεϖελ ρεαχηεδ σατυρατιον ιν τηε ϖιολετ βανδ ανδ σοµετιµεσ αλσο ιν τηε γρεεν βανδ βυτ νεϖερ ιν
ρεδ. Νοτ συρπρισινγλψ, τηε αµπλιτυδε οφ τηε ΕΡΓ ρεσπονσε φολλοωεδ τηε αττενυατιον λεϖελ οφ
τηε εψε γλοω ιν τηε ϖιολετ βανδ. Τηε σατυρατιον εφφεχτ ανδ σιµυλτανεουσ ΕΡΓ ρεχορδινγσ
συγγεστ τηατ α λιγητ φιλτερινγ µεχηανισµ ισ πρεσεντ ιν τηισ παρτιχυλαρ εψε δεσιγν, ποσσιβλψ ιν
αδδιτιον το τηε χονε µεχηανισµ οφ διαφραγµ απερτυρε ρεγυλατιον. Τηε αµπλιτυδεσ οφ τηε
χηανγεσ ιν τηε εψε γλοω χορρεσπονδ το τηε εξτινχτιον χηαραχτεριστιχσ οφ σχρεενινγ πιγµεντ ιν
τηε πριµαρψ πιγµεντ χελλσ (Σχηνειδερ ετ αλ 1978). Ον τηε βασισ οφ αβσορπτιον χηαραχτεριστιχ οφ
σχρεενινγ πιγµεντσ ανδ τηε δεχρεασε οφ εψε γλοω ωε ασχερταινεδ τηατ τηε πυπιλλαρψ αχτιον ιν
τηε ∆Φ παρτ οφ τηε εψε ισ δυε ονλψ το τηε πριµαρψ πιγµεντ χελλσ ανδ τηατ ιν χοντραστ το πρεϖιουσ
ρεπορτσ (Στυεκ ανδ Ηαµδορφ 1999), τηε αππαρεντ δουβλε δψναµιχ οφ τηε πυπιλ ρεσπονσε χαν βε
ασχριβεδ το τηε σατυρατιον εφφεχτ οφ τηε εξτινχτιον χηαραχτεριστιχσ οφ πριµαρψ πιγµεντ γρανυλεσ.
Τηε εφφεχτ οφ συχχεσσιϖε αδαπτινγ στιµυλι ισ ρουγηλψ ινϖερσελψ προπορτιοναλ το τηε αµπλιτυδε οφ
τηε εψε γλοω. Τηερεφορε, ωε συγγεστ τηατ τηε λοχατιον οφ τηε πυπιλ τριγγερ ισ προξιµαλ ωιτη
ρεσπεχτ το τηε πριµαρψ πιγµεντ χελλσ. Ιν τηε ςΛ παρτ, τηε εψε γλοω χηανγεσ ηαδ σιµιλαρ τιµε
χουρσε, εξχεπτ τηατ τηεψ χουλδ βε ελιχιτεδ ονλψ ωιτη τεν φολδ λονγερ στιµυλι ανδ τηειρ αµπλιτυδε
ρεαχηεδ τψπιχαλλψ ονλψ 20 % αττενυατιον ιν τηε ϖιολετ βανδ, 15% ιν τηε γρεεν βανδ ανδ 10% ιν
τηε ρεδ βανδ. Τηε µορπηολογιχαλ δατα ινδιχατε α προφουνδ λιγητ δεπενδεντ ρεσηαπινγ οφ τηε
πριµαρψ πιγµεντ χελλσ ιν βοτη ∆Φ ανδ ςΛ παρτσ οφ τηε εψε. Ηοωεϖερ, τηε χορρεσπονδινγ λιγητ
δεπενδεντ χηανγεσ οφ τηε εψε γλοω χαν βε ωελλ δισχριµινατεδ ονλψ ιν τηε ∆Φ παρτ οφ τηε εψε.
Βψ συχη λιγητ φιλτερινγ µεχηανισµ, τηισ τψπε οφ τηε εψε χαν νοτ αδϕυστ τηε αχχεπτανχε ανγλε
ϖερψ σηαρπλψ. Τηισ µαψ νοτ πρεσεντ α προβλεµ φορ αν ανιµαλ τηατ χατχηεσ πρεψ αγαινστ α
χονσιδεραβλψ υνιφορµ Υς βαχκγρουνδ οφ τηε σκψ.
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