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ΘΕΜΑ Β
Β1 .
Σελ 101- 102 σχολικού βιβλίου «Τα µεσογειακά οικοσυστήµατα µπορούν να
επανακάµψουν….. ανασταλτικέ̋ επεµβάσει̋ όπω̋ βόσκηση»

Β2.
Σελ. 13 σχολικού βιβλίου
« Οι µύκητε̋ παρασιτούν σε ζωντανού̋ οργανισµού̋ ή ζουν ελεύθεροι….. και ζει πλέον
ω̋ αυτοτελή̋ οργανισµό̋»
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Β4
Σελ 34 σχολικού βιβλίου
«Οι µηχανισµοί ειδική̋ άµυνα̋ διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά… πιθανή δεύτερη
έκθεση του σ’ αυτά να αντιδρά γρηγορότερα»
ΘΕΜΑ Γ

Γ1
Σελ. 88 σχολικού βιβλίου
«Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού……. µε άζωτο και να µην εξασθενεί»
και από σελ 86 σχολικού βιβλίου
«Σηµαντικότερα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια είναι αυτά που ζουν …… τα όσπρια είναι
πλούσια σε πρωτε˙νε̋»
Γ2
Από σελ 88 σχολικού βιβλίου\
«∆ιαπνοή είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων των πόρων δηλαδή τη̋
επιδερµίδα̋ των φύλλων»
και από σελ 88 σχολικού βιβλίου : « Το νερό του εδάφου̋, που είναι πλούσιο…. µε
πύλη εισόδου στα φυτά»
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Γ3
Σελ 33 σχολικού βιβλίου
«Το αίµα στην περιοχή του τραύµατο̋ θα πήξει….. και εµποδίζει την είσοδο άλλων
µικροοργανισµών» «Λόγω τη̋ διαστολή̋ των αγγείων το πλάσµα…. ενεργοποιούν τη
διαδικασία τη̋ φαγοκυττάρωση̋» και « Στο πεδίο τη̋ µάχη̋ που διεξάγεται ….
κιτρινωπό υγρό, το πυον»

ΘΕΜΑ ∆

Φ
ΡΟ
Μ Ν
ΕΤ ΤΙ
Σ
Α Τ
ΒΑ Η
Ρ
ΣΗ ΙΑ

∆1
Σελ 121 σχολικού βιβλίου
«Το είδο̋ περιλαµβάνει το σύνολο των διαφορετικών…. αποτελεί τη θεµελιώδη µονάδα
ταξινόµηση̋»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί του συγκεκριµένου οικοσυστήµατο̋ ∆ΕΝ
αποτελούν οργανισµού̋ που αναπαράγονται µε κυτταρική διαίρεση (µονογονία) και
κατ’ επέκταση ∆ΕΝ πρέπει να γίνει αναφορά στο τυπολογικό κριτήριο ορισµού του
είδου̋.
∆2
Οι κίτρινε̋ πεταλούδε̋ που τρέφονται από τα λουλούδια, τα οποία είναι επίση̋
κίτρινα , διακρίνονται δυσκολότερα από του̋ θηρευτέ̋ του̋, τα εντοµοφάγα πτηνά ,
σε σχέση µε τι̋ µωβ. Για το λόγο αυτό επικράτησαν στου̋ τοπικού̋ πληθυσµού̋ τη̋
πεταλούδα̋ αφού είχαν µεγαλύτερε̋ πιθανότητε̋ επιβίωση̋ και µεταβίβαση̋ του
χαρακτηριστικού του̋ (κίτρινο χρώµα) στι̋ επόµενε̋ γενιέ̋ από τι̋ µωβ. Η εξήγηση
του φαινοµένου βρίσκεται στη δράση τη̋ φυσική̋ επιλογή̋, την διαδικασία µε την
οποία οι οργανισµοί που είναι περισσότερο προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον του̋
(κίτρινε̋ πεταλούδε̋), επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από του̋ λιγότερο
προσαρµοσµένου̋ (µωβ πεταλούδε̋).
∆3
Αν παρατηρηθεί µεταβολή του χρώµατο̋ των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδε̋ (µωβ),
η δράση τη̋ φυσική̋ επιλογή̋ αναµένεται να αντιστραφεί. Το προσαρµοστικό
πλεονέκτηµα θα το έχουν πλέον οι ιώδει̋ (µωβ) πεταλούδε̋, που θα είναι περισσότερο
δυσδιάκριτε̋ τρεφόµενε̋ από τα µωβ λουλούδια. Έτσι βαθµιαία θα επικρατήσουν
αριθµητικά, καθώ̋ θα επιβιώνουν περισσότερο και θα µεταβιβάζουν µε µεγαλύτερη
συχνότητα το χρωµατισµό του̋ στι̋ επόµενε̋ γενιέ̋ από τι̋ κίτρινε̋ πεταλούδε̋.
Οι πεταλούδε̋ δεν ανταποκρίνονται στην µεταβολή του περιβάλλοντο̋ (µεταβολή
χρώµατο̋ των λουλουδιών) αναπτύσσοντα̋ ένα γνώρισµα που δεν υπήρχε
προηγουµένω̋. Απλώ̋, η φυσική επιλογή δρα ευνοώντα̋ από τα υπάρχοντα
κληρονοµήσιµα χαρακτηριστικά εκείνο που προσδίδει µεγαλύτερε̋ πιθανότητε̋
επιβίωση̋ στο φορέα του (κίτρινο̋ χρωµατισµό̋ πεταλούδων όταν τρέφονται από
κίτρινα λουλούδια , ιώδη̋ χρωµατισµό̋ όταν το χρώµα των λουλουδιών µεταβληθεί σε
µωβ)
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