
3.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
Εξϋλιξη (Εξελικτικό Βιολογύα) εύναι η επιςτόμη που μελετϊ τουσ μηχανιςμοϑσ με τουσ 
οπούουσ προϋκυψαν οι ςϑγχρονεσ μορφϋσ ζωόσ απϐ ϊλλεσ, προγενϋςτερεσ μορφϋσ. 
 
Η θεωρύα τησ εξϋλιξησ, η οπούα διατυπώθηκε απϐ τον Ch. Darwin το 1859, αποτελεύ μύα 
απϐ τισ θεμελιώδεισ γενικεϑςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ βαςύζεται η επιςτόμη τησ Βιολογύασ. 
Σην ϊλλη γενύκευςη αποτελεύ η κυτταρικό θεωρύα, η οπούα διατυπώθηκε απϐ τουσ Μ. 
Schleiden, Th. Schwann, το 1838-1839. 
 
♦ ΕXTRA: Περύ Κυτταρικόσ Θεωρύασ… 
Η κυτταρικό θεωρύα ςτη ςϑγχρονη εκδοχό τησ υποςτηρύζει τισ ακϐλουθεσ τϋςςερισ 
αρχϋσ: 
1. Κϊθε κϑτταρο προϋρχεται απϐ διαύρεςη προϒπϊρχοντοσ κυττϊρου. 
2. Όλα τα κϑτταρα δομοϑνται απϐ τισ ύδιεσ χημικϋσ ενώςεισ και εκδηλώνουν παρϐμοιεσ 

μεταβολικϋσ διεργαςύεσ. 
3. Όλοι οι οργανιςμού, με εξαύρεςη τουσ ιοϑσ αποτελοϑνται απϐ κϑτταρα και κυτταρικϊ 

παρϊγωγα. 
4. Η λειτουργύα των οργανιςμών εύναι ςυνϋπεια τησ ςυλλογικόσ δρϊςησ και 

αλληλεπύδραςησ των κυττϊρων τουσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Σαξινόμηςη των οργανιςμών και εξϋλιξη 
 
Η ποικιλομορφύα των οργανιςμών του πλανότη μασ εύναι τϐςο μεγϊλη (εξαύρεςη ςτην 
ποικιλομορφύα αποτελοϑν τα μονοζυγωτικϊ δύδυμα και οι μικροοργανιςμού που 
προϋρχονται απϐ τον ύδιο κλώνο), ώςτε εύναι αδϑνατη η πλόρησ μελϋτη τουσ, χωρύσ ϋνα 
ςϑςτημα ταξινϐμηςησ τουσ ανϊ ομϊδεσ. 
 
Η ταξινόμηςη των οργανιςμών, δηλαδό η ομαδοπούηςη τουσ με βϊςη οριςμϋνα 
κριτόρια που φϋρουν, διευκολϑνει τη μελϋτη τουσ ενώ αντανακλϊ και τον τρϐπο με τον 
οπούο αυτού ϋχουν εξελιχθεύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο ουηδϐσ Βοτανολϐγοσ C. Linnaeus (1707-1778) όταν ο πρώτοσ που 
προςπϊθηςε να ταξινομόςει ϐλα τα γνωςτϊ τϐτε εύδη οργανιςμών (1753) ςε διακριτϋσ 
κατηγορύεσ. Η εργαςύα του βαςύςτηκε ςτο γεγονϐσ ϐτι το εύδοσ όταν η μικρϐτερη 
μονϊδα ταξινϐμηςησ και ϐτι κϊθε εύδοσ ϊνηκε ςε μύα μεγαλϑτερη κατηγορύα. 
 
 
 

Θεμελιώδειρ απσέρ Βιολογίαρ 

 

Κςηηαπική θεωπία 
 «Θεμελιώδηρ μονάδα δομική και 

λειηοςπγική όλων ηων έμβιων 

οπγανιζμών είναι ηο κύηηαπο» 

Θεωπία ηηρ εξέλιξηρ 
 «Όλα ηα έμβια όνηα είναι 

πποϊόν εξέλιξηρ πος ςπέζηηζαν 

ππογενέζηεποι οπγανιζμοί» 

Σκοποί ηαξινόμηζηρ 

 

Διεςκολύνει τη μελέτη 

των οπγανισμών 

Παπέσει μία εικόνα τος τπόπος 

εξέλιξηρ των οπγανισμών. 
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Οριςμού βαςικών εννοιών: 
 

 Εύδοσ: (i) ομϊδεσ φυλετικϊ αναπαραγϐμενων οργανιςμών που ϋχουν την 
δυνατϐτητα να διαςταυρώνονται μεταξϑ τουσ αποκτώντασ γϐνιμουσ απογϐνουσ, 
και οι οπούοι εύναι αναπαραγωγικϊ απομονωμϋνοι ςτη φϑςη απϐ ϐλουσ τουσ ϊλλουσ 
οργανιςμοϑσ (π.χ. δϋντρα, πουλιϊ, ϊνθρωποσ). 
(ii) ομϊδεσ αφυλετικϊ αναπαραγϐμενων οργανιςμών που ϋχουν κοινϊ 
μορφολογικϊ και βιοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ (π.χ. βακτόρια, πρωτϐζωα, μϑκητεσ). 

 
 Πληθυςμόσ: το ςϑνολο των ατϐμων του ιδύου εύδουσ που βρύςκονται ςε ϋνα 

βιϐτοπο μια οριςμϋνη χρονικό περύοδο. 
 
 

Κριτόρια κατϊταξησ ςτο ύδιο εύδοσ 
 
Εξ’ οριςμοϑ διαπιςτώνουμε ϐτι οι οργανιςμού κατατϊςςονται ςτο ύδιο ό ςε διαφορετικϐ 
εύδοσ με βϊςη δϑο κριτόρια: 

 Σο μειξιολογικό κριτόριο, το οπούο ιςχϑει για τουσ φυλετικϊ 
αναπαραγϐμενουσ οργανιςμοϑσ (π.χ. ϊνθρωποσ). 

 Σο τυπολογικό κριτόριο, το οπούο ιςχϑει για τουσ αφυλετικϊ 
αναπαραγϐμενουσ οργανιςμοϑσ (π.χ. αμοιβϊδα) και το οπούο αποτελεύ 
αρχικϊ επινϐηςη του C. Linnaeus. 

 
Παρϊδειγμα: Σο ϊλογο και το γαώδοϑρι εύναι δϑο ζώα τα οπούα μοιϊζουν μορφολογικϊ 
πολϑ μεταξϑ τουσ. Με βϊςη ϐμωσ το μειξιολογικϐ κριτόριο, τα ζώα αυτϊ ανόκουν ςε 
διαφορετικϊ εύδη, διϐτι το μουλϊρι, που προκϑπτει απϐ τη διαςταϑρωςό τουσ, εύναι 
ςτεύρο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κπιηήπια καηάηαξηρ ζηα διάθοπα είδη 

 

Μειξιολογικό κπιτήπιο 

(θςλεηικά αναπαπαγόμενοι 

οπγανιζμοί) 

 

Τςπολογικό κπιτήπιο 

(αθςλεηικά αναπαπαγόμενοι 

οπγανιζμοί) 

 



 3 

Ευρύτερεσ ταξινομικϋσ βαθμύδεσ πϋραν του εύδουσ 

Εκτϐσ απϐ την ϋννοια του εύδουσ, ϋχουν διαμορφωθεύ και ϊλλεσ ϋννοιεσ που βοηθοϑν 
ςτην περαιτϋρω ςυςτηματικό κατϊταξη των διϊφορων οργανιςμών. Κϊθε μύα απϐ 
αυτϋσ αποτελεύ υποςϑνολο μύασ ϊλλησ, ευρϑτερησ, ϐπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω 
ςχόμα: 
 

 
 
 
♦   Ονοματολογύα οργανιςμών…extra μεν, ςημαντικό δε... 

 Κϊθε οργανιςμϐσ, βϊςει τησ ταξινϐμηςησ του ςτισ διϊφορεσ ταξινομικϋσ 
βαθμύδεσ, παύρνει μύα ςυγκεκριμϋνη ονομαςύα, η οπούα προτϊθηκε απϐ τον C. 
Linnaeus. Ϊτςι, κϊθε οργανιςμϐσ χαρακτηρύζεται απϐ ϋνα ϐνομα που 
περιλαμβϊνει δύο όρουσ ςτα Λατινικϊ. Ο πρώτοσ ϐροσ υποδηλώνει την 
ονομαςύα του γϋνουσ και αρχύζει πϊντα με κεφαλαύο γρϊμμα, ενώ ο δεϑτεροσ 
υποδηλώνει την ονομαςύα του εύδουσ και αρχύζει με πεζϐ γρϊμμα.  

 υγγενικϊ εύδη που ανόκουν ςτο ύδιο γϋνοσ ϋχουν το ύδιο πρώτο ϐνομα, αλλϊ 
διαφϋρουν ωσ προσ το δεϑτερο. Για παρϊδειγμα, ο ςκϑλοσ και ο λϑκοσ 
ονομϊζονται  Canis domesticus  και  Canis lupus  αντύςτοιχα. 

 Αν ϋνα εύδοσ περιλαμβϊνει περιςςϐτερα του ενϐσ υποεύδη, τϐτε το καθϋνα 
διακρύνεται απϐ το ϊλλο με την προςθόκη ενϐσ τρύτου ϐρου. Για παρϊδειγμα, ο 
ςϑγχρονοσ ϊνθρωποσ και ο (εξαφανιςμϋνοσ πλϋον) ϊνθρωποσ του Νεϊντερταλ 
ονομϊζονται Homo sapiens sapiens και Homo sapiens neanderthalensis   
αντύςτοιχα. 

 
Παρϊδειγμα: Η ταξινϐμηςη του ανθρώπου ϋχει ωσ ακολοϑθωσ: 

Βαςύλειο:     Animalia         (Ζώα) 
Υϑλο:           Chordata         (Φορδωτϊ) 
Κλϊςη:         Mammalia      (Θηλαςτικϊ) 
Σϊξη:            Primata           (Πρωτεϑοντα) 
Οικογϋνεια:  Hominidae      (Ανθρωπύδεσ) 
Γϋνοσ:           Homo             (Ωνθρωποσ) 
Εύδοσ:           Homo sapiens (Ωνθρωποσ ο ςοφϐσ) 
Τποεύδοσ:     Homo sapiens sapiens 
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Καταςκευό φυλογενετικού δϋντρου 
 
Ψσ φυλογενετικό δϋντρο ορύζεται ϋνα διϊγραμμα που απεικονύζει την εξελικτικό 
ιςτορύα και τισ ςχϋςεισ ενϐσ ςυνϐλου οργανιςμών. Για την καταςκευό ενϐσ 
φυλογενετικοϑ δϋντρου ανιχνεϑονται οι ςυγγενικϋσ ςχϋςεισ (μορφολογικϋσ, 
φυςιολογικϋσ, γενετικϋσ ομοιϐτητεσ, ομοιϐτητεσ ςτη ςυμπεριφορϊ κ.ϊ.) ανϊμεςα ςε 
ςϑγχρονουσ οργανιςμοϑσ και, επιςτρϋφοντασ ςτο παρελθϐν, επιχειρεύται ο 
προςδιοριςμϐσ κοινών προγονικών μορφών, με απώτερο ςκοπϐ την εϑρεςη ενϐσ 
πιθανοϑ κοινοϑ προγϐνου. 
Γενικϊ, ϋνα φυλογενετικϐ δϋντρο καταςκευϊζεται ςϑμφωνα με τα ακϐλουθα βόματα: 

1. τη βϊςη του δϋντρου τοποθετεύται το κοινϐ προγονικϐ εύδοσ, απϐ το οπούο 

προϋκυψαν τα νεϐτερα. 

2. τα κλαδιϊ του δϋντρου τοποθετοϑνται τα ενδιϊμεςα εύδη που προϒπόρξαν των 

ςημερινών, χωρύσ να αποκλεύεται η περύπτωςη οριςμϋνα απϐ αυτϊ να υπϊρχουν 

και ςόμερα. 

3. τα ϊκρα των κλαδιών τοποθετοϑνται τα ςϑγχρονα εύδη. 

4. Όςα εύδη ϋχουν εξαφανιςτεύ χωρύσ να αφόςουν νϋα, τοποθετοϑνται ςτην ϊκρη 

κλαδιών τα οπούα δεν ϋχουν ςυνϋχεια. 

 
Αναλυτικότερα… 

Εϊν μασ δύνεται ϋνα φυλογενετικϐ δϋνδρο και ζητεύται να βρεθοϑν οι οργανιςμού που 

ανόκουν ςε κοινό ταξινομικό ομϊδα (π.χ. οικογϋνεια), ό δύνεται ϋνασ πύνακασ και 

ζητεύται να γύνει το φυλογενετικϐ δϋνδρο τϐτε θα πρϋπει να γνωρύζουμε τα εξόσ: 

 Σο επύπεδο που βρύςκεται το ςημεύο όπου όλα τα κλαδιϊ του δϋνδρου 

ενώνονται, αντιπροςωπεϑει την ανώτερη ταξινομικό ομϊδα του δϋνδρου (π.χ. 

φϑλο) 

 Σο παρϊλληλο, ωσ προσ το προηγοϑμενο (φύλο), επύπεδο που βρύςκεται το 

ςημεύο ό τα ςημεύα που κϊποια απϐ τα κλαδιϊ του δϋνδρου ενώνονται 

αντιπροςωπεϑει την κλϊςη. 

 Σο παρϊλληλο, ωσ προσ το προηγοϑμενο (κλϊςη), επύπεδο που βρύςκεται το 

ςημεύο ό τα ςημεύα που κϊποια απϐ τα κλαδιϊ του δϋνδρου ενώνονται 

αντιπροςωπεϑει την τϊξη. 

 Σο παρϊλληλο, ωσ προσ το προηγοϑμενο (τϊξη), επύπεδο που βρύςκεται το 

ςημεύο ό τα ςημεύα που κϊποια απϐ τα κλαδιϊ του δϋνδρου ενώνονται 

αντιπροςωπεϑει την οικογϋνεια. 

 Σο παρϊλληλο, ωσ προσ το προηγοϑμενο (οικογϋνεια), επύπεδο που βρύςκεται 

το ςημεύο ό τα ςημεύα που κϊποια απϐ τα κλαδιϊ του δϋνδρου ενώνονται 

αντιπροςωπεϑει το γϋνοσ. 

 Σο παρϊλληλο, ωσ προσ το προηγοϑμενο (γϋνοσ), επύπεδο που βρύςκεται το 

ςημεύο ό τα ςημεύα που κϊποια απϐ τα κλαδιϊ του δϋνδρου ενώνονται 

αντιπροςωπεϑει το εύδοσ. 

 

Προςϋχουμε ιδιαύτερα τα εξόσ: 

 Πϊντα δημιουργοϑμε επύπεδα ξεκινώντασ απϐ την ανώτερη, δηλαδό την πιο 

ευρεύα, ταξινομικό ομϊδα. 

 Οργανιςμού που ανόκουν ςτην ύδια ταξινομικό ομϊδα (π.χ. οικογϋνεια) θα 

ανόκουν και ςτισ ύδιεσ ανώτερεσ ταξινομικϋσ ομϊδεσ (Σϊξη, Κλϊςη και Υϑλο) 

 Σα επύπεδα ενϐσ φυλογενετικοϑ δϋνδρου εύναι ϐςεσ και οι ταξινομικϋσ ομϊδεσ 

του πύνακα. 
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 Εϊν τα επύπεδα που δημιουργοϑνται εύναι λιγϐτερα (π.χ κατϊ ϋνα) απϐ τισ 

ταξινομικϋσ ομϊδεσ του πύνακα, αυτϐ ςημαύνει ϐτι οι οργανιςμού δεν ϋχουν κοινό 

κϊποια ταξινομικό ομϊδα (π.χ. γϋνοσ) και ϐχι ϐτι παραλεύπεται απϐ το δϋνδρο 

αυτό η ομϊδα. 

 υνόθωσ, ϐταν δύνεται ϋνα φυλογενετικϐ δϋνδρο ζητοϑνται εκεύνεσ οι 

ταξινομικϋσ ομϊδεσ ςτο επύπεδο των οπούων ενώνονται κϊποιοι κλϊδοι του 

δϋντρου. 

 

Παρατηρόςεισ: 

i. Όςο περιςςότερο χρόνο διήρκεςε η εξελικτική διαδικαςία για κάποιο είδοσ, τόςο 

μακρύτερο είναι το κλαδί ςτο οποίο ανήκει το είδοσ αυτό. 

ii. Η αλληλουχία διακλαδώςεων (δηλαδή, η αλληλουχία των εξελικτικών γεγονότων) 

δεν αντιςτοιχεί κατ’ ανάγκη ςτο χρόνο εξέλιξησ ςυγκεκριμένων ειδών. 
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Παρϊδειγμα 1: το παρακϊτω φυλογενετικϐ δϋντρο, διαπιςτώνουμε ϐτι οι πιγκουϏνοι 
και τα ϊλογα μοιρϊζονται ϋναν κοινϐ πρϐγονο (ςημεύο Α ςτο δϋντρο), ενώ και οι δϑο 
αυτού οργανιςμού ϋχουν ϋναν κοινϐ πρϐγονο με τουσ τϐνουσ (ςημεύο Β ςτο δϋντρο). 
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Παρϊδειγμα 2 :  Όλα τα ςκυλιϊ ανόκουν ςτο ύδιο 
εύδοσ (Canis familiaris).  Ο ςκϑλοσ και ο λϑκοσ εύναι 
ςυγγενικϊ εύδη και ανόκουν ςτο ύδιο γϋνοσ, ϐμωσ ο 
λϑκοσ αποτελεύ διαφορετικϐ εύδοσ (Canis lupus). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Και οι δυο αυτού οργανιςμού (κυνοειδό) μοιρϊζονται ϋνα κοινϐ πρϐγονο με τισ νυφύτςεσ 
(Mustelidae, πρϊςινο βϋλοσ)  και ϐλοι αυτού οι οργανιςμού μοιρϊζονται κοινϐ πρϐγονο  
με τισ αιλουρύδεσ (Felidae,  κύτρινο βϋλοσ). 
 

Πιο γενικϊ…  
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3.1.2. Η θεωρύα του Lamarck 
 
Ο Lamarck (φυςιοδύφησ και ακαδημαώκϐσ) όταν ϋνασ απϐ τουσ αρχικοϑσ αντιπϊλουσ 
τησ θεωρύασ ϐτι η εξϋλιξη προχωροϑςε ςϑμφωνα με τουσ φυςικοϑσ νϐμουσ. 
 

 Ϋταν ο πρώτοσ που -ςε μύα δημοςύευςη του το 1802- χρηςιμοπούηςε τον ϐρο 
«Βιολογύα» με το νϐημα που αυτϐσ ϋχει ςόμερα. 

 Ϋταν ο πρώτοσ που υποςτόριξε με επιχειρόματα ϐτι τα εύδη μεταβϊλλονται. 
 Ϋταν ο πρώτοσ που - ςτο βιβλύο του «Η φιλοςοφύα τησ Ζωολογύασ» - 

παρουςύαςε μια ολοκληρωμϋνη θεωρύα για την εξϋλιξη των φυτών και ζώων. 
 

Σα βαςικϊ ςημεύα τησ θεωρύασ του Lamarck ςχετικϊ με την εξϋλιξη των 

οργανιςμών ςυνοψύζονται ακολούθωσ: 

 Όλοι οι οργανιςμού δημιουργοϑνται αρχικϊ ςτην πιο ατελό μορφό τουσ με 
αυτϐματη γϋνεςη απϐ την ϊβια ϑλη. Εντοϑτοισ, ϐλα τα ϐντα διαθϋτουν μύα 
ϋμφυτη τϊςη να εξελιχθοϑν ςε ςυνθετϐτερεσ μορφϋσ ζωόσ, «ανεβαύνοντασ» μύα 
νοητό κλύμακα προϐδου (φυςικό κλύμακα–scala naturae) με τη βοόθεια μιασ 
εςωτερικόσ δϑναμησ (η δϑναμη που τεύνει αϋναα να θϋςει τϊξη ςτη φϑςη). 

 Οι οργανιςμού προςαρμϐζονται ςτο περιβϊλλον τουσ. Με αυτϐν τον τρϐπο οι 
οργανιςμού μεταφϋρονται πϊνω απϐ τη νοητό φυςικό κλύμακα ςε νϋεσ, 
διακριτϋσ μορφϋσ προςαρμοςμϋνεσ ςτο γϑρω χώρο τουσ. Ϊτςι, υπϊρχει 
πιθανϐτητα ϋνασ οργανιςμϐσ να οδηγηθεύ ςε «εξελικτικϐ αδιϋξοδο», δηλαδό να 
προςαρμοςτεύ τϐςο καλϊ ςτο περιβϊλλον του, ώςτε να μην διαθϋτει περιθώρια 
για ϊλλεσ αλλαγϋσ. 

Οι αρχέσ πϊνω ςτισ οπούεσ ςτηρύχθηκε η θεωρύα του Lamarck όταν: 

 Η αρχό τησ χρόςησ και τησ αχρηςύασ: Σα ϐργανα που βοηθοϑν τουσ 
οργανιςμοϑσ να προςαρμϐζονται ςτισ μεταβολϋσ του περιβϊλλοντοσ τουσ 
χρηςιμοποιοϑνται περιςςϐτερο, οπϐτε αναπτϑςςονται και γύνονται ολοϋνα 
ιςχυρϐτερα. Αντύθετα, τα ϐργανα που δε ςυμβϊλλουν ςτην προςαρμογό των 
οργανιςμών ςτο περιβϊλλον τουσ περιϋχονται ςε αχρηςύα, ατροφοϑν και τελικϊ 
εξαφανύζονται. 

 Η αρχό τησ κληρονόμηςησ των επύκτητων χαρακτηριςτικών: Σα 
χαρακτηριςτικϊ που αποκτϊ ϋνασ οργανιςμϐσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του 
μεταβιβϊζονται ςτουσ απογϐνουσ του. 

ύνοψη θεωρύασ Lamarck 
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3.1.3. Η θεωρύα τησ φυςικόσ επιλογόσ 

Ο C. Darwin (Ωγγλοσ φυςιοδύφησ) όταν αυτϐσ που διατϑπωςε τη ιδϋα ϐτι τα εύδη, 
αντύθετα προσ τη γενικό ςχεδϐν πεπούθηςη, δε μϋνουν ςταθερϊ και αμετϊβλητα, αλλϊ 
μεταβϊλλονται ςτη διϊρκεια μεγϊλων χρονικών περιϐδων. Σα επιχειρόματα τα οπούα 
ςτόριζαν τη θεωρύα του δημοςιεϑτηκαν ςτο βιβλύο του «Η προϋλευςη των ειδών» που 
εκδϐθηκε το 1859 και ςτο οπούο υποςτόριζε ϐτι αυτό η εξϋλιξη όταν το αποτϋλεςμα 
μιασ διαδικαςύασ που ονϐμαςε Φυςική Επιλογή. 

Οριςμού βαςικών εννοιών: 

 Υυςικό επιλογό: Η διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι καλϑτερα 
προςαρμοςμϋνοι ςτο περιβϊλλον οργανιςμού ϋχουν περιςςϐτερεσ 
πιθανϐτητεσ επιβύωςησ μϋχρι την αναπαραγωγικό ηλικύα με αποτϋλεςμα να 
αφόνουν περιςςϐτερουσ απογϐνουσ ςε αντύθεςη με τουσ λιγϐτερο 
προςαρμοςμϋνουσ οργανιςμοϑσ (ϐταν ϐλα τα ϊτομα επιβιώνουν και 
αναπαρϊγονται, η φυςικό επιλογό δρα με πολϑ αργοϑσ ρυθμοϑσ). 

 Σεχνητό επιλογό: Η διαδικαςύα κατϊ την οπούα ο ϊνθρωποσ διαςταυρώνει 
επιλεκτικϊ ςυγκεκριμϋνα εύδη φυτών ό ζώων, προκειμϋνου να παραγϊγει 
απογϐνουσ με ςυγκεκριμϋνα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ. 

την ανϊπτυξη τησ θεωρύασ του C. Darwin ςυνϋβαλλε ςαφώσ το ταξύδι του με τη 
φρεγϊτα «Beagle» το οπούο ξεκύνηςε το 1831 και διόρκηςε 5 χρϐνια. Με τη μελϋτη τησ 
χλωρύδασ κα πανύδασ των περιοχών που επιςκϋφθηκε ςτο ταξύδι του, ο C. Darwin 
προςπϊθηςε να απαντόςει ςτα ακϐλουθα δϑο ερωτόματα: 

1. Γιατύ οργανιςμού που ζουν ςε απομακρυςμϋνεσ γεωγραφικϊ περιοχϋσ μοιϊζουν; 
2. Γιατύ οργανιςμού που ζουν ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ δεν εύναι ύδιοι; 

Τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με την παραδοχή ότι όλα τα είδη 
εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου από κοινούσ προγόνουσ, που μεταβλήθηκαν 
ςταδιακά και προςαρμόςτηκαν ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Σα βαςικϊ ςημεύα τησ θεωρύασ του Darwin ςχετικϊ με την εξϋλιξη των 

οργανιςμών ςυνοψύζονται ςε 5 παρατηρόςεισ και 3 ςυμπερϊςματα: 

 Παρατόρηςη 1: Οι πληθυςμού των διϊφορων ειδών τεύνουν να αυξϊνονται απϐ 
γενιϊ ςε γενιϊ με ρυθμϐ γεωμετρικόσ προϐδου. 

 Παρατόρηςη 2: Σαυτϐχρονα, η διαθϋςιμη τροφό δεν φτϊνει να καλϑψει τισ 
ανϊγκεσ των ςυνεχώσ αυξανϐμενων πληθυςμών, αφοϑ αυτό αυξϊνεται με 
ρυθμϐ αριθμητικόσ προϐδου (η παρατόρηςη αυτό δεν ιςχϑει πλϋον για τουσ 
ανθρώπινουσ πληθυςμοϑσ, αφοϑ μϋςω των καλλιεργειών και τησ κτηνοτροφύασ, 
ο ϊνθρωποσ ϋχει πετϑχει αϑξηςη τησ ζωικόσ και φυτικόσ παραγωγόσ που 
χρηςιμοποιεύ ωσ τροφό). 

 Παρατόρηςη 3: Κατϊ μϋςο ϐρο, τα μεγϋθη των πληθυςμών παραμϋνουν 
ςχετικϊ ςταθερϊ. 

 υμπϋραςμα 1: Μεταξϑ των οργανιςμών ενϐσ πληθυςμοϑ διεξϊγεται ϋνασ 
αγώνασ επιβύωςησ, με αποτϋλεςμα κϊποιοι να μην επιβιώνουν και να μην 
αναπαρϊγονται. Σο γεγονϐσ αυτϐ ωθεύ το μϋγεθοσ του πληθυςμοϑ να 
παραμϋνει ςταθερϐ. 
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 Παρατόρηςη 4: Σα ϊτομα ςε ϋναν πληθυςμϐ εμφανύζουν τερϊςτια 
ποικιλομορφύα ϐςον αφορϊ ςτα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ (μϋγεθοσ κτλ.) 
ϐπωσ και ςτην ικανϐτητα τουσ για απϐκτηςη τροφόσ ό ςτην επιτυχύα τουσ για 
αναπαραγωγό. 

 Παρατόρηςη 5: Πολλϊ χαρακτηριςτικϊ των γονϋων κληροδοτοϑνται ςτουσ 
απογϐνουσ τουσ. 

 υμπϋραςμα 2: τον αγώνα για επιβύωςη, οι οργανιςμού που εύναι 
καλϑτερα προςαρμοςμϋνοι ςτο περιβϊλλον τουσ ϋχουν και περιςςϐτερεσ 
πιθανϐτητεσ επιβύωςησ και αναπαραγωγόσ ςε ςχϋςη με ϊλλουσ, λιγϐτερο 
προςαρμοςμϋνουσ οργανιςμοϑσ. 

 υμπϋραςμα 3: Οι καλϑτερα προςαρμοςμϋνοι οργανιςμού θα δώςουν 
περιςςϐτερουσ απογϐνουσ ςε ςχϋςη με τουσ φορεύσ των λιγϐτερο ευνοώκών 
χαρακτηριςτικών, ςτουσ οπούουσ και θα μεταβιβϊζουν οριςμϋνα 
χαρακτηριςτικϊ τουσ. Ϊτςι, με την πϊροδο του χρϐνου, ϋνα εύδοσ θα δώςει 
τη θϋςη του ςε ϋνα νϋο εύδοσ το οπούο θα εύναι ϐμοιο, αλλϊ ςυνϊμα διακριτϐ, 
απϐ το γονικϐ εύδοσ. 

Η θεωρύα τησ Υυςικόσ Επιλογόσ ςχηματικϊ 

 

 

 Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι αποτελεύ το θεμελιωτό τησ θεωρύασ τησ εξϋλιξησ, ο C. Darwin 
δεν μπϐρεςε να εξηγόςει τον τρϐπο με τον οπούο τα κληρονομικϊ χαρακτηριςτικϊ 
μεταβιβϊζονται απϐ τουσ γονεύσ ςτουσ απογϐνουσ. Η απϊντηςη όρθε με τα πειρϊματα 
του μοναχοϑ G. Mendel (1822-1884), πατϋρα τησ Γενετικόσ, ο οπούοσ διατϑπωςε τουσ 
νϐμουσ τησ κληρονομικϐτητασ των διαφϐρων χαρακτόρων. 
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♦  Βαςικϋσ διαπιςτώςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ ςτηρύζονται οι ςύγχρονεσ θεωρύεσ 

περύ εξϋλιξησ… 

 Η εξέλιξη είναι αποτέλεςμα πολλών, τυχαίων, κληρονομήςιμων μεταβολών. 

Αυτέσ οι μεταβολέσ μπορούν με τη ςειρά τουσ να δρομολογήςουν τισ διαδικαςίεσ 

για τη δημιουργία νέων ειδών. 

 Η εξέλιξη είναι αποτέλεςμα τησ ςυςςώρευςησ αυτών των αλλαγών ςτη διάρκεια 

μεγάλων χρονικών περιόδων. Είναι ςυχνά δύςκολο να αντιληφθούμε την εξέλιξη, 

γιατί ςυνήθωσ απαιτεί εκατομμύρια χρόνια. 

 Τα είδη γενικά, όςο πιο όμοια είναι ςτισ μορφολογικέσ και λειτουργικέσ δομέσ 

τουσ, τόςο περιςςότερο ςυγγενεύουν. 

 Πολλά είδη εξαφανίζονται. Όταν εξαφανιςτεί ένα είδοσ, ποτέ δεν 

επανεμφανίζεται. 

 Η εξέλιξη ςυνεχίζεται και ςήμερα και ιςχύει για όλα τα είδη των οργανιςμών. 

 
 

3.1.4. Μερικϋσ χρόςιμεσ αποςαφηνύςεισ  
ςτη θεωρύα τησ φυςικόσ επιλογόσ 

 
 Ο πληθυςμϐσ εύναι η μονϊδα δρϊςησ τησ φυςικόσ επιλογόσ ό αλλιώσ εύναι η 

μικρϐτερη δυνατό μονϊδα εξϋλιξησ. Σα ύδια τα ϊτομα εύναι εφόμερα, με τη γενετικό 
τουσ ςϑςταςη να παραμϋνει ςταθερό. Αντύθετα, οι πληθυςμού εύναι ςυνεχεύσ και η 
γενετικό ςϑςταςη τουσ μπορεύ να αλλϊξει απϐ γενιϊ ςε γενιϊ (εξϋλιξη). 

 
 Η δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ προςδιορύζεται απϐ τον ςυγκεκριμϋνο χώρο και 

χρϐνο ϐπου αυτό δρα. Οι περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ διαφϋρουν ανϊ περιοχό και ανϊ 
χρονικό ςτιγμό. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα κϊποια χαρακτηριςτικϊ που θεωροϑνται 
ευνοώκϊ για ϋνα περιβϊλλον μια δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό να εύναι ϊχρηςτα ςε ϋνα 
διαφορετικϐ περιβϊλλον ό ςτο ύδιο περιβϊλλον μύα διαφορετικό χρονικό ςτιγμό. 

 

3.1.5. Η φυςικό επιλογό εν δρϊςει 
 
Με τη δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ μπορεύ να εξηγηθεύ το φαινϐμενο του Βιομηχανικοϑ 

μελανιςμοϑ, που παρατηρόθηκε ςτισ πεταλοϑδεσ του εύδουσ Biston betularia ςτην 

Αγγλύα μετϊ τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη (αρχϋσ 19ου αιώνα). 

 
 
Οριςμού βαςικών εννοιών: 
 

 Μελανιςμόσ: Η ϑπαρξη μεγϊλησ ποςϐτητασ ςκοϑρασ χρωςτικόσ ουςύασ ςτο δϋρμα, 

μϊτια, φτερϊ ό μαλλιϊ ενϐσ οργανιςμοϑ, λϐγω τησ παρουςύασ μελανύνησ. 

 

 Βιομηχανικόσ μελανιςμόσ: Εύδοσ προςαρμοςτικοϑ μελανιςμοϑ που παρατηρεύται 

ςε δεκϊδεσ εύδη εντϐμων και ο οπούοσ προκαλεύται απϐ ανθρωπογενεύσ αλλαγϋσ του 

φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ εξαιτύασ τησ βιομηχανικόσ ρϑπανςησ. 
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♦   ΕXTRA: χετικϊ με τισ πεταλούδεσ… 
Σο εύδοσ Biston betularia αποτελεύ ϋνα εύδοσ νυκτϐβιου ςκώρου, το οπούο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ημϋρασ ξεκουρϊζεται πϊνω ςτουσ κορμοϑσ των δϋντρων. Απαντϊται ςε 
μεγϊλουσ αριθμοϑσ ςτην Αγγλύα και τη κωτύα. Η ςυςτηματικό κατϊταξη του ϋχει ωσ 
ακολοϑθωσ: 

Βαςύλειο:     Animalia         (Ζώα) 
Υϑλο:           Arthropoda     (Αρθρϐποδα) 
Κλϊςη:         Insecta            (Ϊντομα) 
Σϊξη:            Lepidoptera    (Λεπιδϐπτερα) 
Οικογϋνεια:  Geometridae   (Γεωμετρύδεσ) 
Γϋνοσ:           Biston 
Εύδοσ:           Biston betularia 
Τποεύδοσ:     Biston betularia betularia 

 
To εύδοσ Biston betularia απαντϊται ςε δϑο διαφορετικϋσ παραλλαγϋσ που διαφϋρουν 
ςτο χρωματιςμϐ τουσ και εύναι οι ακϐλουθεσ: 

1. Biston betularia betularia morpha typica: ανοικτϐχρωμη, με ςκοϑρεσ κηλύδεσ 
ςτισ πτϋρυγεσ. 

2. Biston betularia betularia morpha carbonaria: εξολοκλόρου μαϑρη. 

 

Η εξϋλιξη του παραπϊνω νυκτόβιου ςκώρου μϋςα ςτουσ δύο τελευταύουσ αιώνεσ 

ϋχει ωσ  ακολούθωσ: 

1. Αρχικϊ η μεγϊλη πλειοψηφύα των νυκτϐβιων ςκώρων εύχε ανοικτϐ χρωματιςμϐ, 
γεγονϐσ που τουσ παρεύχε ικανοποιητικό προςταςύα ϋναντι των θηρευτών τουσ 
(εντομοφϊγα πτηνϊ), οι οπούοι δεν τουσ διϋκριναν πϊνω ςτουσ ανοικτϐχρωμουσ 
κορμοϑσ των δϋντρων ϐπου ξεκουρϊζονταν. 

2. Εξαιτύασ τησ εκτεταμϋνησ ρϑπανςησ κατϊ τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη ςτην 
Αγγλύα, οι κορμού των δϋντρων μαϑριςαν απϐ την αιθϊλη (καπνιϊ) που 
κατακϊθιςε πϊνω τουσ. Αυτϐ το ςυμβϊν εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη δραματικό 
μεύωςη του πληθυςμοϑ των ανοικτϐχρωμων εντϐμων εξαιτύασ τησ εκτεταμϋνησ 
θόρευςησ τουσ, αφοϑ τώρα αυτού οι ςκώροι γύνονταν εϑκολα διακριτού απϐ τα 
πτηνϊ. 

3. Σαυτϐχρονα, παρατηρόθηκε αϑξηςη ςτον πληθυςμϐ των εξολοκλόρου μαϑρων 
εντϐμων, τα οπούα τώρα όταν δυςδιϊκριτα απϐ τουσ θηρευτϋσ τουσ πϊνω ςτουσ 
μαυριςμϋνουσ κορμοϑσ των δϋντρων. 
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Επύδραςη τησ ρύπανςησ του περιβϊλλοντοσ ςτον πληθυςμό 

του εύδουσ Biston Betularia 

 

 
ΠΡΟΟΦΗ!!! 

Και οι δύο παραλλαγϋσ του εύδουσ Biston betularia προώπόρχαν τησ Βιομηχανικόσ 

Επανϊςταςησ (οι πεταλούδεσ δεν ανϋπτυξαν ένα γνώριςμα το οποίο δεν υπήρχε 

προηγουμένωσ). Η επύδραςη του ανθρώπου ςτο φυςικϐ περιβϊλλον (μαϑριςμα των 

κορμών) προκϊλεςε απλώσ αλλαγό ςτα ποςοςτϊ εμφϊνιςησ τησ κϊθε παραλλαγόσ μϋςα 

ςτον ευρϑτερο πληθυςμϐ. Αυτϐ βϋβαια ςυνϋβη αφοϑ η φυςικό επιλογό ευνϐηςε ανϊ 

ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό την εκϊςτοτε παραλλαγό, ανϊλογα με τισ πιθανϐτητεσ 

επιβύωςησ τησ (ανοικτϐχρωμεσ πεταλοϑδεσ ϐταν οι κορμού όταν ανοικτϐχρωμοι ό 

μαϑρεσ πεταλοϑδεσ ϐταν οι κορμού όταν ςκουρϐχρωμοι). 
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Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ 
 
1.Εϊν δυο οργανιςμού αναπαρϊγονται και δύνουν γϐνιμουσ απογϐνουσ 
α) δεν ανόκουν απαραύτητα ςτο ύδιο εύδοσ. 
β) θα ανόκουν ςτο ύδιο εύδοσ μϐνον εϊν ϋχουν και μορφολογικϋσ ομοιϐτητεσ. 
γ) θα ανόκουν ςτο ύδιο εύδοσ ακϐμα και αν ϋχουν μορφολογικϋσ διαφορϋσ. 
δ) ανόκουν ςύγουρα ςε διαφορετικϐ εύδοσ. 
 
2. Ποιοσ απϐ τουσ παρακϊτω υποςτόριζε ςτη ςταθερϐτητα των ειδών; 
α) ο Αριςτοτϋλησ 
β) ο Ντομπζϊνςκυ 
γ) ο Ζαν-Μπατύςτ Λαμϊρκ 
δ) ο Λινναύοσ 
 
3. Η κατϊταξη των οργανιςμών απϐ τη ςτενϐτερη προσ την ευρϑτερη βαθμύδα 
ταξινϐμηςησ εύναι: 
α) γϋνοσ, οικογϋνεια, εύδοσ, κλϊςη, φϑλο 
β) εύδοσ, γϋνοσ, οικογϋνεια, τϊξη, κλϊςη, φϑλο 
γ) φϑλο, κλϊςη, τϊξη, οικογϋνεια, γϋνοσ, εύδοσ 
δ) πληθυςμϐσ, εύδοσ, γϋνοσ, οικογϋνεια, τϊξη, κλϊςη, φϑλο 
 
4. Σο μειξιολογικϐ κριτόριο 
α) ταξινομεύ τουσ οργανιςμοϑσ ςτο ύδιο εύδοσ μελετώντασ τα βιοχημικϊ τουσ 
χαρακτηριςτικϊ. 
β) ταξινομεύ τουσ οργανιςμοϑσ ςτο ύδιο εύδοσ μελετώντασ τα μορφολογικϊ τουσ 
χαρακτηριςτικϊ. 
γ) ταξινομεύ ςτο ύδιο εύδοσ τουσ οργανιςμοϑσ που ϋχουν κοινϊ μορφολογικϊ και 
βιοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ και αναπαρϊγονται μονογονικϊ με απλό διχοτϐμηςη. 
δ) ταξινομεύ ςτο ύδιο εύδοσ το ςϑνολο ϐλων των οργανιςμών που μποροϑν να 
αναπαραχθοϑν και να δώςουν γϐνιμουσ απογϐνουσ. 
 
5. Ο γορύλασ και ο γύββωνασ ανόκουν ςτην ύδια οικογϋνεια, ϊρα 
α) μοιρϊζονται την ύδια τϊξη. 
β) μοιρϊζονται το ύδιο γϋνοσ. 
γ) μοιρϊζονται την ύδια κλϊςη. 
δ) ιςχϑουν τα α και γ. 
 
6. Η κλϊςη των θηλαςτικών 
α) περιλαμβϊνει πολλϊ φϑλα. 
β) περιλαμβϊνει και την τϊξη των κροκοδεύλιων. 
γ) περιλαμβϊνει πολλϋσ τϊξεισ. 
δ) δεν περιλαμβϊνει την οικογϋνεια των ανθρωποπιθόκων. 
 
7. Οι κλϊςεισ που μοιϊζουν περιςςϐτερο μεταξϑ τουσ αποτελοϑν 
α) μια οικογϋνεια. 
β) ϋνα γϋνοσ. 
γ) ϋνα φϑλο. 
δ) μια τϊξη. 
 
 
8. Απϐ ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ του πλανότη εντελώσ ϐμοιοι εύναι 
α) ϐλεσ οι κατηγορύεσ βακτηρύων. 
β) ϐλεσ οι κατηγορύεσ των πρωτοζώων. 
γ) οι οργανιςμού που αναπαρϊγονται αμφιγονικϊ. 
δ) ϐλοι οι μικροοργανιςμού που ανόκουν ςτον ύδιο κλώνο. 
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9. Με το τυπολογικϐ κριτόριο υπϊρχει δυνατϐτητα να κατατϊξουμε ςτο ύδιο εύδοσ 
α) δυο πολυκϑτταρουσ ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. 
β) δυο μονοκϑτταρουσ ευκαρυωτικoϑσ οργανιςμοϑσ. 
γ) δυο προκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. 
δ) ϐλα τα παραπϊνω ιςχϑουν.   
 
10.Η θεωρύα του Λαμϊρκ δεν αναφϋρει 
α) την αρχό τησ χρόςησ και τησ αχρηςύασ. 
β) τη φυςικό επιλογό ωσ κατευθυντόρια δϑναμη τησ εξϋλιξησ των ειδών. 
γ) την ϑπαρξη εςωτερικόσ δϑναμησ που ςτοχεϑει ςτη βελτύωςη των οργανιςμών.  
δ) την κληρονϐμηςη επύκτητων χαρακτηριςτικών. 
 
11. ϑμφωνα με τη θεωρύα του Δαρβύνου η φυςικό επιλογό 
α) αναφϋρεται ςτη δυνατϐτητα που ϋχουν δυο οργανιςμού να αναπαρϊγονται και να 
δύνουν γϐνιμουσ απογϐνουσ. 
β) αναφϋρεται ωσ η διαδικαςύα μϋςω τησ οπούασ οι οργανιςμού μεταβιβϊζουν τα 
επύκτητα χαρακτηριςτικϊ ςτουσ απογϐνουσ τουσ. 
γ) εύναι η διαδικαςύα με την οπούα οι οργανιςμού που εύναι περιςςϐτερο 
προςαρμοςμϋνοι ςτο περιβϊλλον τουσ επιβιώνουν και αναπαρϊγονται περιςςϐτερο 
απϐ τουσ λιγϐτερο προςαρμοςμϋνουσ 
δ) ςτο γεγονϐσ ϐτι τα ϐργανα ενϐσ ζώου που βοηθοϑν ςτην προςαρμογό του ςτο 
περιβϊλλον χρηςιμοποιοϑνται απϐ αυτϐ περιςςϐτερο, αναπτϑςςονται και μεγαλώνουν. 
 
12. Ο αγώνασ για επιβύωςη με βϊςη τη θεωρύα τησ φυςικόσ επιλογόσ 
α) ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την επιβύωςη και την αναπαραγωγό του πιο ιςχυροϑ. 
β) διατηρεύ το ςταθερϐ μϋγεθοσ ενϐσ πληθυςμοϑ, παρϊ την τϊςη για αϑξηςη. 
γ) μετατρϋπει τισ πολϑπλοκεσ μορφϋσ ζωόσ ςε απλοϑςτερεσ. 
δ) οδηγεύ τα ϊτομα ενϐσ εύδουσ να παρουςιϊζουν μεγϊλεσ ομοιϐτητεσ. 
 
13. Οι επιλεγμϋνεσ διαςταυρώςεισ φυτών ό ζώων ώςτε οι απϐγονού τουσ να φϋρουν 
επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ επιτυγχϊνεται 
α) μϋςω τησ τεχνητόσ επιλογόσ. 
β) μϋςω τησ φυςικόσ επιλογόσ. 
γ) με τη χρόςη φαρμϊκων. 
δ) με τη ςυνεχϐμενη παροχό τροφόσ. 
 
14.  Κοινϐ λανθαςμϋνο ςτοιχεύο τησ θεωρύασ του Λαμϊρκ και του Δαρβύνου εύναι 
α) ϐτι η φυςικό επιλογό αποτελεύ την κινητόρια δϑναμη τησ εξϋλιξησ των ειδών. 
β) ϐτι οι πρωτϐγονοι οργανιςμού μετατρϋπονται ςταδιακϊ, κατϊ μόκοσ μιασ “νοητόσ 
φυςικόσ κλύμακασ” ςε πιο εξελιγμϋνουσ. 
γ) η μεταβύβαςη των επύκτητων χαρακτηριςτικών απϐ τουσ γονεύσ ςτουσ απϐγονουσ. 
δ) ϐτι τα φυτϊ και τα ζώα εξελύςςονται. 
 
15. Η φυςικό επιλογό δρα 
α) ςε επύπεδο ατϐμου. 
β) ςε επύπεδο πληθυςμοϑ. 
γ) ςε επύπεδο εύδουσ. 
δ) ςε επύπεδο φϑλου. 
 
16. Η μικρϐτερη δυνατό μονϊδα που μπορεύ να εξελιχθεύ εύναι 
α) το ϊτομο. 
β) ο πληθυςμϐσ. 
γ) το εύδοσ. 
δ) το φϑλο. 
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17. Μεταξϑ των παραγϐντων που οδηγοϑν ςτην εμφϊνιςη ενϐσ νϋου εύδουσ εύναι: 1) η 
φυςικό επιλογό, 2) οι μεταλλϊξεισ και 3) η ςυςςώρευςη πολλών κληρονομόςιμων 
χαρακτηριςτικών. Η ςειρϊ με την οπούα ςυμβαύνουν εύναι: 
α) 1, 2, 3 
β) 2, 3, 1 
γ) 3, 2, 1 
δ) 2, 1, 3 
 
18. Σι απϐ τα παρακϊτω δεν αποτελεύ προςαρμοςτικϐ πλεονϋκτημα; 
α) το μαϑρο χρώμα πτερϑγων τησ πεταλοϑδασ Biston betularia που αναπαϑεται ςε 
λευκοϑσ κορμοϑσ δϋντρων 
β) το πρϊςινο χρώμα ςτισ κϊμπιεσ που τρϋφονται απϐ τα πρϊςινα μϋρη των φυτών 
γ) το λευκϐ χρώμα ποντικών που επιβιώνουν ςε ανοιχτϐχρωμα οικοςυςτόματα 
δ) η ϑπαρξη καμηλοπαρδϊλεων ποικύλου μεγϋθουσ μόκουσ λαιμοϑ ςε ϋνα περιβϊλλον 
που υπϊρχει ϊφθονη τροφό 
 
19. Η εξόγηςη του βιομηχανικοϑ μελανιςμοϑ βρύςκεται 
α) ςτην αρχό τησ χρόςησ και τησ αχρηςύασ. 
β) ςτην ϑπαρξη μιασ εςωτερικόσ δϑναμησ που υπϊρχει ςε ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ. 
γ) ςτη δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ. 
δ) ςτη μετϊλλαξη που υπϋςτηςαν, με την πϊροδο του χρϐνου, τα γονύδια που εύναι 
υπεϑθυνα για το χρώμα των πτερϑγων. 
 
20. Σι απϐ τα παρακϊτω δεν αληθεϑει ςχετικϊ με το φαινϐμενο του βιομηχανικοϑ 
μελανιςμοϑ που παρατηρόθηκε ςτισ πεταλοϑδεσ του εύδουσ Biston betularia; 
α) το φυςικϐ ανοιχτϐ χρώμα του κορμοϑ των δϋντρων προςελκϑει τισ πεταλοϑδεσ με 
ανοιχτϐ χρώμα πτερϑγων 
β) μετϊ τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη τα εντομοφϊγα πτηνϊ κατανϊλωναν μεγαλϑτερο 
αριθμϐ πεταλοϑδων με λευκϐ χρώμα πτερϑγων 
γ) το μαϑριςμα των κορμών των δϋντρων εύχε ωσ αποτϋλεςμα την αϑξηςη του 
πληθυςμοϑ των πεταλοϑδων με μαϑρο χρώμα 
δ) μετϊ τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη το μαϑρο χρώμα πτερϑγων μεταβιβαζϐταν με 
μεγαλϑτερη ςυχνϐτητα ςε ςχϋςη με το ανοιχτϐχρωμο 
 
 
21. Με βϊςη τη θεωρύα του Λαμϊρκ, τι απϐ τα παρακϊτω ιςχϑει για τισ 
καμηλοπαρδϊλεισ; 
α) ϐτι ϋχουν προϋλθει απϐ προγενϋςτερουσ οργανιςμοϑσ 
β) η αρχό τησ χρόςησ και τησ αχρηςύασ ςε ςυνδυαςμϐ με την ϑπαρξη μιασ εςωτερικόσ 
δϑναμησ μϊκρυνε το λαιμϐ των καμηλοπαρδϊλεων 
γ) ο μακρϑσ λαιμϐσ των καμηλοπαρδϊλεων εύναι ϋνα επύκτητο γνώριςμα το οπούο 
κληροδοτόθηκε ςτουσ απογϐνουσ και αποτϋλεςε χαρακτηριςτικϐ του εύδουσ 
δ) ϐλα τα παραπϊνω αληθεϑουν 
 
22. Ο Δαρβύνοσ για την εμφϊνιςη καμηλοπαρδϊλεων με ψηλϐ λαιμϐ θα υποςτόριζε 
α) ϐτι προϋκυψαν απϐ προγονικϊ εύδη που εύχαν ποικύλου μόκουσ λαιμοϑ. 
β) ϐτι η αδυναμύα πρϐςβαςησ των καμηλοπαρδϊλεων με κοντϐ λαιμϐ ςε υψηλϐτερα 
κλαδιϊ οδόγηςε ςτην εξαφϊνιςό τουσ 
γ) ϐτι η διαθϋςιμη τροφό ευνϐηςε την επικρϊτηςη καμηλοπαρδϊλεων με μακρϑ λαιμϐ, 
γνώριςμα το οπούο κληροδοτόθηκε ςτουσ απογϐνουσ και αποτϋλεςε χαρακτηριςτικϐ 
του εύδουσ. 
δ) ϐλα τα παραπϊνω.        
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23. Σο κοινϐ ςτοιχεύο μεταξϑ τησ θεωρύασ του Λαμϊρκ και του Δαρβύνου για την 
ερμηνεύα τησ εμφϊνιςησ μακρϑ λαιμοϑ ςτισ καμηλοπαρδϊλεισ εύναι 
α) η τοποθϋτηςη των προγονικών μορφών ςτη φυςικό κλύμακα. 
β) η εξαφϊνιςη των καμηλοπαρδϊλεων με κοντϐ λαιμϐ. 
γ) οι περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ οδόγηςαν την εξελικτικό πορεύα των 
καμηλοπαρδϊλεων με  μακρϑ λαιμϐ. 
δ) δεν υπϊρχει κανϋνα κοινϐ ςτοιχεύο ανϊμεςα ςτισ δυο θεωρύεσ ϐςον αφορϊ την 
ερμηνεύα αυτοϑ του γνωρύςματοσ. 
 
24. Ποια παρατόρηςη τησ θεωρύασ τησ φυςικόσ επιλογόσ ερμηνεϑει τη φρϊςη:  “το 
φυλογενετικϐ δϋντρο των καμηλοπαρδϊλεων, ςε κϊποιο προγονικϐ εύδοσ, υπόρχαν ζώα 
με λαιμοϑσ ποικύλου μεγϋθουσ”; 
α) οι πληθυςμού των διαφϐρων ειδών τεύνουν να αυξϊνονται απϐ γενιϊ ςε γενιϊ με 
ρυθμϐ γεωμετρικόσ προϐδου 
β) αν εξαιρεθοϑν οι εποχιακϋσ διακυμϊνςεισ, τα μεγϋθη των πληθυςμών παραμϋνουν 
ςχετικϊ ςταθερϊ 
γ) τα ϊτομα ενϐσ εύδουσ δεν εύναι ϐμοια, ςτουσ πληθυςμοϑσ υπϊρχει μια τερϊςτια 
ποικιλομορφύα ϐςον αφορϊ τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ των μελών τουσ 
δ) τα περιςςϐτερα απϐ τα χαρακτηριςτικϊ των γονϋων κληροδοτοϑνται ςτουσ 
απογϐνουσ                  
 
 
Ερωτόςεισ αντιςτούχιςησ  

 
1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτη ςτήλη Ι με τισ έννοιεσ ή τισ 

φράςεισ που αναγράφονται ςτη ςτήλη ΙΙ. Μπορεί  να υπάρχει πολλαπλή αντιςτοίχιςη.  
 

1. τεχνητό επιλογό Α. το εύδοσ απϐ το οπούο προκϑπτουν με εξελικτικϋσ 
διαδικαςύεσ τα ςυγγενικϊ εύδη 

2. φυςικό κλύμακα  Β. μεταβιβϊζονται ςτουσ απογϐνουσ 
3. φυςικό επιλογό  Γ. απεικϐνιςη τησ εξελικτικόσ ιςτορύασ ειδών   
4. μειξιολογικϐ κριτόριο  Δ. δημιουργύα φυτών και ζώων με επιλεγμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ 
5. κληρονομικϊ  γνωρύςματα Ε. επηρεϊζουν την προςαρμοςτικϐτητα ενϐσ οργανιςμοϑ 
6. κοινϐσ πρϐγονοσ Σ. ϋννοια που χρηςιμοπούηςε ο Λαμϊρκ για να δεύξει την 

εξϋλιξη των ειδών  
7. ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ Ζ.  χρηςιμοποιεύται για τη κατϊταξη ατϐμων ςτο ύδιο 

εύδοσ  
8. φυλογενετικϐ δϋντρο Η. επιβύωςη του καλϑτερα προςαρμοςμϋνου 

 
 
2. Να αντιςτοιχίςετε κάθε όρο τησ 2ησ ςτήλησ με το όνομα του επιςτήμονα τησ 1ησ 

ςτήλησ: 
 

 
Α.  φυςικό επιλογό  

1.  Λαμϊρκ   Β. αγώνασ επιβύωςησ  
  Γ. Προϋλευςη των ειδών 
2.  Δαρβύνοσ  Δ. αρχό χρόςησ και αχρηςύασ των οργϊνων 
  Ε. νοητό φυςικό κλύμακα 
  Σ. Η φιλοςοφύα τησ Ζωολογύασ  
 Ζ. αβιογϋνεςη 
 Η. εςωτερικό δϑναμη 
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3. Να αντιςτοιχίςετε τον καθένα από τουσ παρακάτω επιςτήμονεσ τησ ςτήλησ Ι με τισ 
έννοιεσ ή τουσ όρουσ τησ ςτήλησ ΙΙ που χρηςιμοποίηςε για να διατυπώςει τη θεωρία 
του.  

 
 Α. αρχό τησ χρόςησ και αχρηςύασ  
1.  Λαμϊρκ   Β. φυςικό επιλογό 
  Γ. τα εύδη παραμϋνουν αμετϊβλητα  
 Δ.  αβιογϋνεςη  
  Ε. τα εύδη μεταβϊλλονται  
2.  Δαρβύνοσ Σ. κληρονϐμηςη επύκτητων γνωριςμϊτων    
 Ζ. ςτα φύδια εξαφανύςτηκαν τα πϐδια, διϐτι δε χρηςιμοποιοϑνταν 
 Η. οι πληθυςμού τεύνουν να αυξϊνονται  με ρυθμϐ γεωμετρικόσ προϐδου  
 Θ. το περιβϊλλον υπαγορεϑει και καθοδηγεύ τισ αλλαγϋσ που πρϋπει να 

ςυμβοϑν ςτουσ οργανιςμοϑσ προκειμϋνου να προςαρμοςτοϑν ςε αυτϐ 
(περιβϊλλον) 

 Ι.  οι φυςικού πληθυςμού διατηροϑν ςχετικϊ ςταθερϐ μϋγεθοσ  
 ΙΑ. τα ϊτομα ενϐσ εύδουσ δεν εύναι ϐμοια  μεταξϑ τουσ ϐςον αφορϊ την 

ικανϐτητα επιβύωςησ και αναπαραγωγόσ 
 ΙΒ.  μια ϋμφυτη τϊςη, μια εςωτερικό δϑναμη οδηγεύ τα εύδη ςτην εξϋλιξη 
 ΙΓ. τα χαρακτηριςτικϊ των οργανιςμών μεταβϊλλονται τυχαύα, κϊποια 

απϐ αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ εύναι ευνοώκϐτερα για την επιβύωςη και 
αναπαραγωγό 

 
 

Ερώτηςη διϊταξησ  

 
Κατατϊξτε τισ ακϐλουθεσ βαθμύδεσ ταξινϐμηςησ κατϊ ςειρϊ αυξανϐμενου μεγϋθουσ: 

 
1. Πληθυςμϐσ 
2. Υϑλο  
3. Κλϊςη 
4. Ωτομο  
5. Γϋνοσ  
6. Εύδοσ 
7. Οικογϋνεια  
8. Σϊξη 
9. Βαςύλειο 
10. Επικρϊτεια  
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Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ 

 

1) ε ϋνα εργαςτόριο ςτουσ ποντικοϑσ που χρηςιμοποιοϑνται για ερευνητικϐ ςκοπϐ τουσ κϐψανε 

ϋνα τμόμα τησ ουρϊσ τουσ. Ποια πιςτεϑετε ϐτι θα όταν η απϊντηςη του Λαμϊρκ ςτην ερώτηςη 

εϊν αυτού οι απϐγονοι αυτών των ποντικών θα κληρονομόςουν αυτϐ το χαρακτηριςτικϐ; 

2) ε ϋνα οικοςϑςτημα που επικρατεύ το ςκοϑρο χρώμα υπϊρχουν λευκού και καφϋ ποντικού ςε ύςη 

αναλογύα. Ϊπειτα απϐ κϊποιο διϊςτημα ςτο ςυγκεκριμϋνο οικοςϑςτημα μεταφϋρθηκαν γερϊκια. 

Σι αλλαγϋσ θα παρατηρηθοϑν ϐςον αφορϊ τον αριθμϐ και το χρωματιςμϐ των ποντικών του 

οικοςυςτόματοσ; 

3) Να αναφϋρετε 3 διαφορϋσ μεταξϑ τησ εξελικτικόσ θεωρύασ του Δαρβύνου και τησ θεωρύασ του 

Λαμϊρκ. Να ςυγκρύνετε τισ διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ εξαφανύζονται τα εύδη ςϑμφωνα με τισ δυο 

αυτϋσ θεωρύεσ.  

4) Οριςμϋνοι επιςτόμονεσ ςτο παρελθϐν πύςτευαν ϐτι ευςταθεύ η θεωρύα του Λαμϊρκ, η οπούα 

υποςτηρύζει την κληρονϐμηςη των επύκτητων χαρακτηριςτικών των οργανιςμών. Εφαρμϐζοντασ 

την, προςπϊθηςαν να αναπτϑξουν ποικιλύεσ ςιταριοϑ ανθεκτικϋσ ςτην ξηραςύα και ςτισ χαμηλϋσ 

θερμοκραςύεσ. Καλλιεργοϑςαν γι’ αυτϐ ςιτϊρι ςε ςυνθόκεσ ξηραςύασ και ψϑχουσ, ώςτε να το 

κϊνουν ανθεκτικϐ ςε αυτϋσ, ελπύζοντασ ϐτι ςταδιακϊ θα μποροϑςε να κληρονομηθεύ η 

ανθεκτικϐτητα αυτό ςτουσ «απογϐνουσ» του. Πιςτεϑετε ϐτι θα το κατϐρθωςαν;  

5) Ο Δαρβύνοσ εύχε παρατηρόςει ϐτι οι περιςςϐτεροι οργανιςμού παρϊγουν πολλοϑσ απογϐνουσ. Παρ’ 

ϐλα αυτϊ οι πληθυςμού παραμϋνουν, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, ςταθερού. Σι εξόγηςη ϋδωςε γι’αυτϐ;  

6) Η πενικιλύνη και ϊλλα αντιβιοτικϊ ϊρχιςαν να χρηςιμοποιοϑνται τη δεκαετύα του 1940 εναντύον 

του βακτηρύου Staphylococcus με μεγϊλη επιτυχύα. Σο 1985, παρϐλα αυτϊ, υπόρξαν πολλϋσ 

επιδημύεσ του βακτηρύου αυτοϑ. Σα ϊτομα που εύχαν μολυνθεύ με ςταφυλϐκοκκο δεν 

αντιδροϑςαν ςτη θεραπεύα με τα γνωςτϊ αντιβιοτικϊ. Πώσ εξηγεύται το φαινϐμενο με βϊςη τη 

θεωρύα τησ Υυςικόσ επιλογόσ;  

7) Οι πϊπιεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να κολυμποϑν ςτισ λύμνεσ ϐπου ςυλλϋγουν την τροφό τουσ. την 

κολϑμβηςη τισ βοηθοϑν οι μεμβρϊνεσ που διαθϋτουν ανϊμεςα ςτα δϊκτυλα των ποδιών τουσ. 

Πώσ πιςτεϑετε θα δικαιολογοϑςε την εξελικτικό δημιουργύα των μεμβρανών ο Λαμϊρκ και πώσ ο 

Δαρβύνοσ;  

8) Αν ποτύζουμε ϐλο και λιγϐτερο ϋνα φυτϐ, εύναι πιθανϐ να καταφϋρουμε να περιορύςουμε τισ 

απαιτόςεισ του ςε νερϐ, να χρειϊζεται δηλαδό αυτϐ ϐλο και λιγϐτερο νερϐ; Αν το καταφϋρουμε 

αυτό η ιδιϐτητα θα κληρονομηθεύ και ςτουσ απογϐνουσ του;  

9) Οι αθλητϋσ που αςκοϑνται ςυνεχώσ ϋχουν αναπτυγμϋνο το μυώκϐ τουσ ςϑςτημα. Ποια νομύζετε 

ϐτι θα όταν η απϊντηςη του Λαμϊρκ ςτην ερώτηςη εϊν τα παιδιϊ των αθλητών θα 

κληρονομοϑςαν τη μυώκό δϑναμη των γονιών τουσ;  

10) το παρακϊτω φυλογενετικϐ δϋντρο να βρεύτε ποιοι οργανιςμού εύναι περιςςϐτερο κοντϊ 

εξελικτικϊ και ποιοι ϐχι.  
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11) Αφοϑ μελετόςετε το παρακϊτω φυλογενετικϐ δϋντρο να πεύτε ποιοι οργανιςμού εύναι 

περιςςϐτερο κοντϊ εξελικτικϊ και ποιοι ϐχι. 

 
 

12) Σο διϊγραμμα απεικονύζει τισ πιθανϋσ εξελικτικϋσ 

διαδρομϋσ μερικών ειδών. Ποιο απϐ τα παρακϊτω 

ςυμπερϊςματα εύναι ςωςτϐ με βϊςη τισ πληροφορύεσ του 

διαγρϊμματοσ; 

Α) Σο εύδοσ (c) εύναι ο πρϐγονοσ ϐλων των ειδών του 

παρϐντοσ χρϐνου. 

Β) Σο εύδοσ (b) εύναι ο πρϐγονοσ του εύδουσ (f). 

Γ) Σο εύδοσ (a) εύναι ο κοινϐσ πρϐγονοσ ϐλων των μορφών 

ζωόσ επϊνω ςτη Γη. 

Δ) Σο εύδοσ (d) εύναι πιο ςυγγενικϐ με το εύδοσ (e) απ’ϐτι 

με το εύδοσ (f). 

 

13) Δεδομϋνου ϐτι ϐλα τα εύδη που αναπαριςτώνται ςτο παρακϊτω φυλογενετικϐ δϋντρο 

ανόκουν ςτην ύδια κλϊςη, αυτό των θηλαςτικών, να εξηγόςετε ποια εύδη ανόκουν ςε:     Α) 

κοινϐ εύδοσ,    Β) κοινό οικογϋνεια,   Γ) κοινό τϊξη. 

 
 

14) Φρηςιμοποιώντασ τα ςτοιχεύα που δύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα να καταςκευϊςετε το 

φυλογενετικϐ δϋντρο των οργανιςμών. 

 
 
 

 Γϊτα Άνθρωποσ  Λύγκασ Κροκόδειλοσ  
Εύδοσ Felis domesticus Homo sapiens Felis sylvestris Crocodilus niloticus 
Οικογϋνεια Αιλουροειδό Ανθροποειδό Αιλουροειδό Crocodilidae 
Σϊξη αρκοφϊγα Πρωτεϑοντα αρκοφϊγα Κροκοδεύλια 
Κλϊςη Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ Ερπετϊ 
Υύλο Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ 
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15) Φρηςιμοποιώντασ τα ςτοιχεύα που δύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα να καταςκευϊςετε το 

φυλογενετικϐ δϋντρο των οργανιςμών. 

 

16) Φρηςιμοποιώντασ τα ςτοιχεύα που δύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα να καταςκευϊςετε το 

φυλογενετικϐ δϋντρο των οργανιςμών. 

  Υαςιανόσ Ορτύκι Αγριοπερύςτερο κύουροσ Φρυςόψαρο   Οχιϊ 

Εύδοσ  
Phasianus 
colchicus 

Coturnix 
coturnix 

Columba livia 
Sciurus 
vulgaris 

Carassius 
auratus 

Vipera 
ammodytes  

Γϋνοσ Phasianus Coturnix Columba Sciurus Carassius Vipera 

Οικογϋνεια Phasianidae Phasianidae Columbidae Sciuridae Cyprinidae Viperidae 

Σϊξη Ορνιθϐμορφα Ορνιθϐμορφα Περιςτερϐμορφα Σρωκτικϊ Κυπρινϐμορφα Λεπιδωτϊ 

Κλϊςη Πτηνϊ Πτηνϊ Πτηνϊ Θηλαςτικϊ Ακτινοπτερϑγιοι Ερπετϊ 

Υύλο Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ   Φορδωτϊ Φορδωτϊ 

 

17) Φρηςιμοποιώντασ τα ςτοιχεύα που δύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα να καταςκευϊςετε το 

φυλογενετικϐ δϋντρο των οργανιςμών. 

 

18) Φρηςιμοποιώντασ τα ςτοιχεύα που δύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα να καταςκευϊςετε το 

φυλογενετικϐ δϋντρο των οργανιςμών. 

 

19) Να καταςκευαςτεύ φυλογενετικϐ δϋντρο για τον ϊνθρωπο, το χιμπατζό, το γορύλα, το 

κουνϋλι και τον χούρο, με βϊςη το γεγονϐσ ϐτι η α αλυςύδα τησ αιμοςφαιρύνησ του ανθρώπου 

εύναι ύδια με του χιμπατζό, διαφϋρει ςε 1 αμινοξϑ με του γορύλα, ςε 20 αμινοξϋα με του χούρου 

και ςε 26 αμινοξϋα με του κουνελιοϑ. 

 Φελώνα Ποντικόσ Λύκοσ Σςακϊλι Γερϊκι 
Εύδοσ Mauremys caspica Mus musculus Canis lupus Canis aureus Falco benigore 
Γϋνοσ Mauremys Mus Canis Canis Falco 
Οικογϋνεια Botaguridae Muridae Κϑνιδεσ Κυνύδεσ Ιερακύδαι 
Σϊξη Φελώνια Σρωκτικϊ αρκοφϊγα αρκοφϊγα Ιερακϐμορφα 
Κλϊςη Ερπετϊ Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ Πτηνϊ 
Υύλο Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ 

 Ακακύα Ελιϊ Μπιζϋλι  Αγγούρι Ελϊτη η λευκό 
Εύδοσ  Robinia  pseudacacia Olea europea Pisum sativum Cucumis sativus Abies alba 
Γϋνοσ Robinia Olea Pisum Cucumis Abies 
Οικογϋνεια Leguminosae Oleaceae Leguminosae Cucurbitaceae Pinaceae 
Σϊξη Κυαμώδη Φοιραδιώδη Χυχανθό Ιώδη Πευκώδη 
Κλϊςη Δικοτυλόδονα Δικοτυλόδονα Δικοτυλόδονα Δικοτυλόδονα Πευκϐψιδα 
Υύλο Αγγειϐςπερμα Αγγειϐςπερμα Αγγειϐςπερμα Αγγειϐςπερμα Κωνοφϐρα 
Βαςύλειο Υυτϊ Υυτϊ Υυτϊ Υυτϊ Υυτϊ 

 Οικόςιτη γϊτα Σύγρησ Λύκοσ κύλοσ Υϊλαινα-
Δολοφόνοσ 

Εύδοσ  Felis domesticus Panthera tigris Canis lupus Canis familiaris Orcinus orca 
Γϋνοσ Felis Panthera Canis Canis Orcinus 
Οικογϋνεια Felidae Felidae Canidae Canidae Delphinidae 
Σϊξη αρκοφϊγα αρκοφϊγα αρκοφϊγα αρκοφϊγα Κτηνώδη 
Κλϊςη Θηλαςτικϊ  Θηλαςτικϊ  Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ Θηλαςτικϊ 
Υύλο Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ Φορδωτϊ 

Μαργαρίτα
Textbox
Ψυχανθή
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20) Να βρεύτε τισ φυλογενετικϋσ ςυγγϋνειεσ μεταξϑ των παρακϊτω οργανιςμών και να 

καταςκευϊςετε το φυλογενετικϐ τουσ δϋντρο. 

 Γουρουνϐψαρο (Lachonolaimus maximus):  Οικογϋνεια Labridae,  Σϊξη Percoidei 

 Λιθρύνι (Pagellus nortalensis):  Οικογϋνεια Sparidae,  Σϊξη Percoidei 

 Φειλοϑ (Labrus bimaculatus):  Οικογϋνεια Labridae,  Σϊξη Percoidei 

 Κϋφαλοσ (Mugil cephalus):  Οικογϋνεια Mugilidae,  Σϊξη Mugiloidei 

 Γραμμωτό ςυναγρύδα (Polysteganus praeorbitalis): Οικογϋνεια Sparidae,  Σϊξη 

Percoidei 

 Κϋφαλοσ τησ Αφρικόσ (Mugil capurii): Οικογϋνεια Mugilidae, Σϊξη: Mugiloidei 

 
 
 

3.2. Η ΤΓΦΡΟΝΗ ΤΝΘΕΗ 
 
 
Ιςτορικό πλαύςιο τησ ςύγχρονησ εκδοχόσ τησ θεωρύασ του Δαρβύνου 

 

 1858: Ϊτοσ δημοςύευςησ τησ εργαςύασ του Δαρβύνου «Προϋλευςη των ειδών δια τησ 

Υυςικόσ Επιλογόσ»    Η ιδϋα ϐτι τα εύδη εξελύςςονται αρχύζει να εδραιώνεται ωσ 

πραγματικϐτητα. 

 Ψςτϐςο, ϋλειπε μια πειςτικό εξόγηςη για: 

1. τον ακριβό τρόπο κληρονόμηςησ των διαφόρων χαρακτηριςτικών απϐ τουσ 

γονεύσ ςτουσ απογϐνουσ τουσ 

2. τον τρόπο δημιουργύασ νϋων χαρακτηριςτικών. 

 Ο Δαρβύνοσ αναγκϊςτηκε να υιοθετόςει τισ απϐψεισ του Λαμϊρκ για την κληρονομικϐτητα 

των επύκτητων χαρακτηριςτικών, παρϐλο που αυτϐ το μοντϋλο δεν ςυμφωνοϑςε με τη δικό 

του θεωρύα. 

 Περύπου την ύδια εποχό, ο Αυςτριακϐσ μοναχϐσ Γρηγόριοσ Μϋντελ δημοςύευςε την εργαςύα 

του για τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ κληρονομικϐτητασ. Ο Μϋντελ θεωρεύται ο πατϋρασ τησ 

Κλαςικόσ Γενετικόσ και οι νϐμοι που διατϑπωςε ϋχουν ιςχϑ μϋχρι και ςόμερα. 

 Ψςτϐςο, ενώ ο Μϋντελ εύχε διαβϊςει την εργαςύα του Δαρβύνου και επηρεϊςτηκε ςε κϊποιο 

βαθμϐ απϐ αυτόν, ο Δαρβύνοσ δεν ϋτυχε ποτϋ να διαβϊςει την εργαςύα του Μϋντελ, ώςτε να 

ιςχυροποιόςει τη δικό του θεωρύα. 

 Αρχϋσ δεκαετύασ του 1940:  

1. Η εργαςύα του Μϋντελ εύναι πλόρωσ αποδεκτό. 

2. Γύνεται κατανοητό η ςημαςύα των μεταλλϊξεων για τη δημιουργύα νϋων 

χαρακτηριςτικών. 

3. Καθιερώνεται η Γενετικό Πληθυςμών, χϊρη ςτην οπούα ςυνδϋεται η εξϋλιξη με τισ 

μεταβολϋσ ςτισ ςυχνϐτητεσ των γονιδύων ςτουσ πληθυςμοϑσ. 

 

 

ΣΕΛΙΚΑ, επαναδιατυπώνεται η θεωρύα του Δαρβύνου, εμπλουτιςμϋνη πια με τα νϋα δεδομϋνα 

απϐ την Κλαςική Γενετική, τη Γενετική Πληθυςμών και τη Μοριακή Βιολογία για να αποτελϋςει 

αυτϐ που ονομϊζουμε ςόμερα  ΤΓΦΡΟΝΗ ΤΝΘΕΗ. 
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3.2.1. Οι παρϊγοντεσ που διαμορφώνουν τη ςύγχρονη εξελικτικό πορεύα 

 

Η εξελικτικό πορεύα ενϐσ εύδουσ διαμορφώνεται απϐ τρεισ παρϊγοντεσ: 

Α. Ποικιλομορφύα 

Β. Υυςικό Επιλογό 

Γ. Γενετικό απομϐνωςη 

 

 

Α. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΥΙΑ 

 

 Δεν υπϊρχει κανϋνασ οργανιςμϐσ πϊνω ςτη Γη που να εύναι απολϑτωσ ϐμοιοσ με κϊποιον 

ϊλλο, με μοναδικϋσ εξαιρϋςεισ: 

o τουσ μονοζυγωτικοϑσ διδϑμουσ 

o τουσ μικροοργανιςμοϑσ που ανόκουν ςτον ύδιο κλώνο (δηλαδό που ϋχουν προϋλθει 

απϐ διαδοχικϋσ διαιρϋςεισ ενϐσ αρχικοϑ κυττϊρου). 

 Πώσ δημιουργεύται αυτό η ποικιλομορφύα;;; 

o Βαςικϐ μηχανιςμϐ δημιουργύασ τησ ποικιλομορφύασ αποτελοϑν οι γονιδιακϋσ 

μεταλλϊξεισ. 

o ΟΡΙΜΟ ΜΕΣΑΛΛΑΞΕΩΝ: κληρονομόςιμεσ αλλαγϋσ του γενετικοϑ υλικοϑ (DNA) 

που δημιουργοϑνται: (α) λϐγω τυχαύων λαθών κατϊ την αντιγραφό του DNA ό  (β) 

λϐγω αλλούωςησ τησ δομόσ του DNA απϐ φυςικοϑσ ό χημικοϑσ παρϊγοντεσ. 

o Οι μεταλλϊξεισ ϋχουν ωσ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ να δημιουργοϑνται νϋα γονύδια και, ϊρα, νϋα 

χαρακτηριςτικϊ. 

o ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΜΕΣΑΛΛΑΞΕΩΝ: 

i) Οι περιςςϐτερεσ εύναι αδιϊφορεσ ό επιβλαβεύσ για ϐποιον οργανιςμϐ τισ 

φϋρει. 

ii) ε μερικϋσ περιπτώςεισ, ϐμωσ, εύναι δυνατϐν μια μετϊλλαξη να προςδύδει 

ΕΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑ ςτον φορϋα τησ, ο οπούοσ, ΚΑΣΨ ΑΠΟ 

ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ, μπορεύ να ϋχει 

ΑΤΞΗΜΕΝΕ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ ΕΠΙΒΙΨΗ. 

 

ΠΡΟΟΦΗ!!! 

Οι μεταλλϊξεισ από μόνεσ τουσ δεν μπορούν να προκαθορύςουν την εξελικτικό τύχη 

ενόσ οργανιςμού, όμωσ προςφϋρουν το υλικό πϊνω ςτο οπούο θα δρϊςει η Υυςικό 

Επιλογό με την πϊροδο του χρόνου. 

 

Έτςι, μια μετϊλλαξη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ «κακό» ό «καλό» πϊντα ςε ςχϋςη 

με τισ πιθανϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ό οφϋλη αντύςτοιχα που προςφϋρει ςτα ϊτομα, 

ανϊλογα με το εκϊςτοτε περιβϊλλον. 

 

 

Β. ΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 Η Υυςικό Επιλογό καθορύζει την τϑχη των γονιδύων ςτισ επϐμενεσ γενιϋσ. 

 Κϊποιοι ςυνδυαςμού γονιδύων προςδύδουν ςτουσ φορεύσ τουσ: 

o εύτε μεγαλϑτερη βιωςιμϐτητα  

o εύτε μεγαλϑτερη αναπαραγωγικό ικανϐτητα. 
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 Ϊτςι, επιλϋγονται τα ϊτομα που εύναι ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΑ Ε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, καθώσ παρουςιϊζουν μεγαλϑτερεσ δυνατϐτητεσ επιβύωςησ και, ϊρα, 

πλεονεκτοϑν ϋναντι των ϊλλων ατϐμων. 

 υνεπώσ, τα ΓΟΝΙΔΙΑ των επιλεγμϋνων ατϐμων ΜΕΣΑΒΙΒΑΖΟΝΣΑΙ ΤΦΝΟΣΕΡΑ ςτισ 

επϐμενεσ γενιϋσ και ΣΟ ΣΕΛΟ ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΝ μϋςα ςτον πληθυςμϐ. 

 ταδιακϊ, τα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που επιλϋγονται γύνονται περιςςότερα, 

ενώ τα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που εξαφανύζονται γύνονται ολοϋνα και πιο 

ςπϊνια. 

 

Δηλαδό, με τη Υυςικό Επιλογό: 

i) αυξϊνεται η ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ των γονιδύων που εύναι ευνοώκϊ για την επιβύωςη και 

την αναπαραγωγό των ατϐμων και  

ii) μειώνεται η ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ των γονιδύων που προςδύδουν κϊποιο μειονϋκτημα 

ςτο ϊτομο που τα φϋρει ό και δεν του προςφϋρουν κϊποιο εξελικτικϐ πλεονϋκτημα. 

 

Σο τι ακριβώσ θα ςυμβεύ, εξαρτϊται ΑΜΕΑ από τισ ςυνθόκεσ του περιβϊλλοντοσ ςτη 

δεδομϋνη χρονικό ςυγκυρύα και από τη φύςη των χαρακτηριςτικών που ϋχουν 

δημιουργηθεύ μϋςω των μεταλλϊξεων.  

 

 

Γ. ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΗ 

 

 Για να δημιουργηθεύ ϋνα νϋο εύδοσ (ΕΙΔΟΓΕΝΕΗ), απαραύτητη προϒπϐθεςη (εκτϐσ απϐ τισ 

μεταλλϊξεισ και τη δρϊςη τησ Υυςικόσ Επιλογόσ) εύναι και η γενετικό απομόνωςη 

κϊποιου ό κϊποιων πληθυςμών ενόσ αρχικού εύδουσ. 

 Αυτϐ εύναι απαραύτητο, διϐτι για να διαφοροποιηθούν αρκετϊ δϑο ό περιςςϐτεροι 

οργανιςμού, ώςτε να αποτελϋςουν νϋο εύδοσ (θυμύςου τον οριςμϐ του εύδουσ με βϊςη το 

τυπολογικϐ και το μειξιολογικϐ κριτόριο), πρϋπει να μην εύναι πλϋον δυνατό η μεταξύ 

τουσ διαςταύρωςη και, ϊρα, ούτε η επακόλουθη ανταλλαγό γονιδύων. 

 Σα ϊτομα ςυνεχύζουν να εμφανύζουν αλλαγϋσ ςτο γενετικϐ υλικϐ τουσ και να υφύςτανται 

διαφορετικϊ τη δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ. Αυτϐ ςταδιακϊ οδηγεύ ςε τϐςο μεγϊλεσ 

διαφοροποιόςεισ, ώςτε το τελικϐ αποτϋλεςμα  εύναι η δημιουργύα νϋων ειδών. 

 Απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ μηχανιςμοϑσ γενετικόσ απομϐνωςησ εύναι η γεωγραφικό 

απομόνωςη. Ϊτςι, ϋνασ πληθυςμϐσ χωρύζεται ςε ομϊδεσ λϐγω κϊποιου γεωγραφικοϑ 

φραγμοϑ (ϐπωσ π.χ. δημιουργύα νηςιών, ςχηματιςμϐσ λιμνών, εμφϊνιςη βουνών, αλλαγϋσ 

ςτισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ). Οι απομονωμϋνεσ πλϋον ομϊδεσ αναπτύςςονται ξεχωριςτϊ 

και δεν εύναι δυνατό η διαςταϑρωςη των μελών τουσ. Επομϋνωσ, οι πληθυςμού δεν 

ανταλλϊςςουν μεταξϑ τουσ γονύδια και ςταδιακϊ, ςε βϊθοσ πολλών διαδοχικών γενεών, 

οδηγοϑνται ςε ειδογϋνεςη. 
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ΣΕΛΙΚΑ, ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΙΔΗ; 

 

1.  Απομϐνωςη δϑο πληθυςμών ενϐσ εύδουσ, εξαιτύασ κϊποιου γεωγραφικοϑ ςυνόθωσ εμποδύου. 

2. Αδυναμύα ανϊμειξησ των ατϐμων και, ϊρα, αδυναμύα αναπαραγωγόσ μεταξϑ τουσ και 

ανταλλαγόσ γονιδύων. 

3. Με την πϊροδο του χρϐνου δημιουργοϑνται νϋεσ γονιδιακϋσ μεταλλϊξεισ, μοναδικϋσ για κϊθε 

απομονωμϋνο πληθυςμϐ, με αποτϋλεςμα να δημιουργοϑνται νϋα χαρακτηριςτικϊ. 

4. Σα νϋα χαρακτηριςτικϊ υφύςτανται τη δρϊςη τησ Υυςικόσ Επιλογόσ, ϐπωσ την εύχε 

περιγρϊψει ο Δαρβύνοσ. 

5. Οι δϑο πληθυςμού γύνονται ςταδιακϊ τϐςο διαφορετικού ςε γενετικϐ επύπεδο, ώςτε πλϋον δεν 

εύναι δυνατϐν να αποκτόςουν γϐνιμουσ ό ακϐμα και βιώςιμουσ απογϐνουσ. 

6. Σϐτε, η διαδικαςύα τησ ειδογϋνεςησ ϋχει ολοκληρωθεύ. Δϑο νϋα εύδη δημιουργόθηκαν απϐ ϋνα 

μϐνο αρχικϐ εύδοσ. 
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Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ 
 

1.  Σην εποχό που ο Δαρβύνοσ διατϑπωςε τη θεωρύα του περύ φυςικόσ επιλογόσ, δεν του όταν γνωςτό 

η θεωρύα: 

α) τησ προςαρμογόσ των οργανιςμών 

β) τησ κληρονομικϐτητασ των χαρακτηριςτικών 

γ) τησ ποικιλομορφύασ των χαρακτηριςτικών 

δ) τησ αναπαραγωγόσ των οργανιςμών 

ε) καμύα απϐ τισ παραπϊνω θεωρύεσ δεν όταν γνωςτό 

 

2.  Πώσ αντιμετώπιςε ο Δαρβύνοσ την ϋλλειψη μιασ θεωρύασ που ϋπρεπε να ςτηρύζει την ϊποψό του 

ϐτι ο μηχανιςμϐσ τησ εξϋλιξησ εύναι η φυςικό επιλογό; 

α) αποδϋχτηκε τη νοητό φυςικό κλύμακα του Λαμϊρκ 

β) προςϊρμοςε τη θεωρύα του ςτην αρχό τησ χρόςησ και τησ αχρηςύασ 

γ) δϋχτηκε τη θεωρύα τησ κληρονομικόσ μεταβύβαςησ των επύκτητων χαρακτηριςτικών  

δ) διατϑπωςε ςυμπληρωματικϊ την αρχό τησ ςταθερϐτητασ των ειδών 

ε) δεν ϋκανε τύποτα απϐ τα παραπϊνω 

ςτ) ϋκανε ϐλα τα παραπϊνω 

 

3.  Όταν ϋγινε κατανοητό η ςημαςύα των μεταλλϊξεων και καθιερώθηκε η Γενετικό Πληθυςμών, η 

εξϋλιξη ςυνδϋθηκε με: 

α) τισ μεταβολϋσ των γονιδιακών ςυχνοτότων ςτουσ πληθυςμοϑσ 

β) τη ςημαςύα τησ γενετικόσ απομϐνωςησ 

γ) την αρχό τησ χρόςησ και αχρηςύασ 

δ) την κληρονϐμηςη των επύκτητων χαρακτηριςτικών 

ε) τύποτα απϐ τα παραπϊνω 

ςτ) ϐλα τα παραπϊνω 

 

4.  Οι παρϊγοντεσ που διαμορφώνουν την εξελικτικό πορεύα των οργανιςμών εύναι: 

α) η ποικιλομορφύα  

β) η φυςικό επιλογό 

γ) η γενετικό απομϐνωςη 

δ) ϐλα τα παραπϊνω 

 

5.  Με τον ϐρο ποικιλομορφύα εννοοϑμε: 

α) τον πλοϑτο των μορφών ζωόσ του πλανότη 

β) την ποικιλύα των μηχανιςμών εξϋλιξησ 

γ) την πληθώρα των μηχανιςμών γενετικόσ απομϐνωςησ 

δ) ϐλα τα παραπϊνω 

ε) τύποτα απϐ τα παραπϊνω 

 

6.  Οι μεταλλϊξεισ οφεύλονται: 

α) ςε τυχαύα λϊθη κατϊ την αντιγραφό του DNA  

β) ςε φυςικοϑσ ό χημικοϑσ παρϊγοντεσ που αλλοιώνουν τη δομό του 

γ) ςτισ μεταναςτεϑςεισ των πληθυςμών 

δ) ςε παθογϐνουσ μικροοργανιςμοϑσ 

ε) ςε ϐςα αναφϋρονται ςτα α και β 

ςτ) ςε ϐλα τα παραπϊνω 
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7.  Η ςυχνϐτητα ενϐσ γονιδύου ςε ϋνα πληθυςμϐ δεν μπορεύ να επηρεαςτεύ απϐ: 

α) τισ μεταλλϊξεισ  

β) το μικρϐ μϋγεθοσ του πληθυςμοϑ  

γ) την επιλεκτικό μετανϊςτευςη  

δ) το τυχαύο ζευγϊρωμα 

ε) τα α και β 

ςτ) τα β και γ 

 

8.  Με τη γενετικό απομϐνωςη και την ξεχωριςτό ανϊπτυξη διαφϐρων πληθυςμιακών ομϊδων 

δεν εύναι δυνατό η διαςταϑρωςη μεταξϑ των μελών διαφορετικών ομϊδων και ςυνεπώσ: 

α) η δημιουργύα μεταλλϊξεων 

β) η ανταλλαγό γονιδύων 

γ) η επιβύωςη του καλϑτερα προςαρμοςμϋνου 

δ) η μεταβύβαςη των κληρονομικών χαρακτηριςτικών 

ε) τύποτα απϐ τα παραπϊνω δεν εύναι δυνατϐ 

ςτ) δεν εύναι δυνατϊ τα β και γ 

 

9. Η δημιουργύα δϑο νϋων ειδών απϐ ϋνα αρχικϐ εύδοσ, λϐγω γεωγραφικόσ απομϐνωςησ, 

οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι: 

α) οι μεταλλϊξεισ που ςυμβαύνουν τυχαύα ςτουσ δϑο πληθυςμοϑσ δεν εύναι κατ’ ανϊγκη οι ύδιεσ 

β) οι τυχϐν μεταλλϊξεισ δϋχονται διαφορετικό περιβαλλοντικό πύεςη επιλογόσ 

γ) διακϐπτεται η φυςιολογικό ανταλλαγό (ροό) γονιδύων μεταξϑ των δϑο πληθυςμών 

δ) ςε ϐλουσ τουσ λϐγουσ που αναφϋρονται ςτα α, β και γ 

 

10.  Δημιουργύα ενϐσ νϋου εύδουσ, απϐ ϋνα ϊλλο αρχικϐ, μπορεύ να προκληθεύ απϐ οικολογικό 

απομϐνωςη ό αςυμβατϐτητεσ αναπαραγωγόσ. την περύπτωςη αυτό, η διακοπό τησ 

ανταλλαγόσ γονιδύων με κϊποιεσ ομϊδεσ ατϐμων που οδηγοϑνται ςτην απομϐνωςη, ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα: 

α) να αςκεύται διαφορετικό πύεςη φυςικόσ επιλογόσ ςε κϊθε ομϊδα 

β) το γονιαδιακϐ δυναμικϐ να τροποποιεύται απϐ διαφορετικϋσ μεταλλϊξεισ ςε κϊθε ομϊδα κι 

ϋτςι να ϋχουμε μια βαθμιαύα μετϊβαςη ςε νϋο εύδοσ 

γ) κϊποια γονύδια να χϊνονται εντελώσ απϐ το γονιδιακϐ δυναμικϐ του κυρύωσ πληθυςμοϑ ό να 

αλλϊζει η γονιδιακό τουσ ςυχνϐτητα 

δ) ϐλα ϐςα αναφϋρονται ςτα α, β και γ 

ε) τύποτα απϐ ϐςα αναφϋρονται ςτα α, β και γ 

 

11.  τη προςπϊθεια για την επιβύωςη μεταξϑ των οργανιςμών, επιβιώνει: 

α) ο μεγαλϑτεροσ ςε ηλικύα 

β) ο ιςχυρϐτεροσ  

γ) ο βαρϑτεροσ 

δ) ο καλϑτερα προςαρμοςμϋνοσ 

ε) ϐλοι οι παραπϊνω επιβιώνουν 

 

12. ϑμφωνα με τη Δαρβινικό θεωρύα η φυςικό επιλογό ευνοεύ την επιβύωςη και επικρϊτηςη 

των: 

α) χρωμοςωμϊτων με τα ευνοώκϐτερα γονύδια 

β) φαινϐτυπων με τα ευνοώκϐτερα χαρακτηριςτικϊ για ϋνα δεδομϋνο περιβϊλλον 
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γ) ατϐμων με τουσ ευνοώκϐτερουσ ςυνδυαςμοϑσ γονιδύων 

δ) πληθυςμών με το ευνοώκϐτερο γονιδιακϐ δυναμικϐ 

ε) των α ό β, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ του περιβϊλλοντοσ 

 

13.  Η ταχϑτητα τησ εξϋλιξησ ενϐσ εύδουσ εύναι ανϊλογη τησ γενετικόσ ποικιλομορφύασ που 

παρουςιϊζει. ε ϋνα κλειςτϐ δοχεύο αναμιγνϑουμε πληθυςμοϑσ απϐ δϑο ςτελϋχη Α και Β τησ 

δροςϐφιλασ και πειραματικϊ διαπιςτώνουμε πωσ η ποικιλύα Β παρουςιϊζει μεγαλϑτερο ρυθμϐ 

αϑξηςησ του πληθυςμοϑ τησ απϐ την ποικιλύα Α. Δεδομϋνου ϐτι μϋςα ςτο δοχεύο επικρατεύ 

ϋντονοσ ανταγωνιςμϐσ τροφόσ και χώρου, ποιο απϐ τα δϑο ςτελϋχη αναμϋνετε να παρουςιϊςει 

μεγαλϑτερη ποικιλομορφύα (για τουσ παρϊγοντεσ τροφό, χώρο);  

α) το ςτϋλεχοσ Α, γιατύ ο ϋντονοσ ανταγωνιςμϐσ αξιοποιεύ καλϑτερα την υπϊρχουςα 

ποικιλομορφύα  

β) το ςτϋλεχοσ Β, γιατύ ο μεγαλϑτεροσ ρυθμϐσ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ του, υποδηλώνει 

ταχϑτερη εξϋλιξη 

γ) το ςτϋλεχοσ Α, γιατύ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ του εύναι μικρϐτεροσ  

δ) δεν μπορϑμε να γνωρύζουμε, γιατύ τα πειραματικϊ δεδομϋνα δεν επαρκοϑν για την εξαγωγό 

ςυμπερϊςματοσ 

 

14.  Διαςταυρώςεισ μεταξϑ διαφορετικών πληθυςμών του ύδιου εύδουσ διευκολϑνουν: 

α) τη δημιουργύα ενϐσ νϋου εύδουσ 

β) την αϑξηςη των πιθανοτότων τησ διατόρηςησ του εύδουσ  

γ) τισ γρόγορεσ αλλαγϋσ ςτα γενετικϊ χαρακτηριςτικϊ του εύδουσ  

δ) την αϑξηςη τησ ποικιλομορφύασ ςτουσ διαφορετικοϑσ πληθυςμοϑσ  

ε) τη διαφοροπούηςη μεταξϑ των πληθυςμών του ύδιου εύδουσ 

ςτ) τύποτα απϐ τα παραπϊνω 

 

15. Οι βαςικού παρϊγοντεσ για τη δημιουργύα ενϐσ νϋου εύδουσ εύναι: 1) οι μεταλλϊξεισ, 2) η 

φυςικό επιλογό και 3) οι γενετικϋσ απομονώςεισ. Η ςωςτό ςειρϊ με την οπούα λαμβϊνουν χώρα 

εύναι:  

α) 1,2,3             β) 3,2,1                    γ) 2,1,3                δ) 3,1,2 

 

16.  Η ιδϋα-κλειδύ ςτη φυςικό επιλογό εύναι ϐτι ϊτομα με καλϑτερα προςαρμοςμϋνα 

κληρονομικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

α) επικρατοϑν εϑκολα                                        β) επιβιώνουν και αναπαρϊγονται  

γ) διατηροϑν το περιβϊλλον τουσ                   δ) υφύςτανται νϋεσ μεταλλϊξεισ 

 

17. Η μεγαλϑτερη απϐδειξη ϐτι τα διϊφορα εύδη των οργανιςμών ϋχουν υποςτεύ πολλϋσ 

μεταβολϋσ εύναι: 

α) τα κατοικύδια ζώα                                                                          β) το αρχεύο των απολιθωμϊτων 

γ) η θνηςιμϐτητα των ατϐμων των πληθυςμών                       δ) η ποικιλομορφύα 

 
18. Μια ομοιϐτητα μεταξϑ Δαρβύνου και Λαμϊρκ εύναι ϐτι: 

α) δϋχονται ϐτι η εξϋλιξη των οργανιςμών ακολουθεύ τη «φυςικό κλύμακα» 

β) δϋχονται την ϑπαρξη τησ εωτερικόσ δϑναμησ των οργανιςμών 

γ) δϋχονται την αρχό κληρονϐμηςησ των επύκτητων χαρακτηριςτικών 

δ) δϋχονται την αρχό χρόςησ και αχρηςύασ 
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Ερωτόςεισ ςωςτού  –  λϊθουσ  

1. Ο Δαρβύνοσ αναγκϊςτηκε να αποδεχτεύ την αρχό τησ χρόςησ και αχρηςύασ του Λαμϊρκ 

επειδό εκεύνη την εποχό δεν όταν ενόμεροσ για την εργαςύα του Μϋντελ. 

2. Η ςυνθετικό θεωρύα δεν αναιρεύ τον πυρόνα τησ ςυλλογιςτικόσ του Δαρβύνου, αντύθετα τον 

εμπλουτύζει με τα νϋα δεδομϋνα. 

3. Με την ανϊπτυξη τησ Γενετικόσ Πληθυςμών, η εξϋλιξη ςυνδϋθηκε με τισ μεταβολϋσ των 

ςυχνοτότων των γονιδύων ςτα εύδη. 

4. Δεν υπϊρχει κανϋνασ οργανιςμϐσ επϊνω ςτη Γη που να εύναι απολϑτωσ ϐμοιοσ με κϊποιον 

ϊλλο. 

5. Σα νϋα χαρακτηριςτικϊ που μπορεύ να προκϑψουν απϐ τισ μεταλλϊξεισ εύναι πϊντα 

επιβλαβό για το φορϋα τουσ. 

6. Η εξϋλιξη διαμορφώνεται απϐ την φυςικό επιλογό, τη γενετικό απομϐνωςη και η 

ποικιλομορφύα των κληρονομικών χαρακτηριςτικών. 

7. Η φυςικό επιλογό εύναι μια διαδικαςύα που προχωρϊει πολϑ αργϊ και ϋχει προκαθοριςμϋνο 

ςτϐχο. 

8. Οι μεταλλϊξεισ οφεύλονται ςτη δρϊςη φυςικών ό χημικών παραγϐντων, αλλϊ και ςε τυχαύα 

λϊθη που ςυμβαύνουν κατϊ την αντιγραφό του RNA. 

9. Η φυςικό επιλογό δρα πϊνω ςε υλικϐ που τισ προςφϋρεται απϐ τισ μεταλλϊξεισ και 

καθορύζει την τϑχη των γονιδύων ςτισ επϐμενεσ γενιϋσ. 

10. Η φυςικό επιλογό δεν μεταβϊλλει τη ςυχνϐτητα των νϋων γονιδύων που δημιουργοϑν οι 

μεταλλϊξεισ. 

11. Απϐ τουσ διϊφορουσ μηχανιςμοϑσ γενετικόσ απομϐνωςησ, ςπουδαιϐτεροσ εύναι αυτϐσ τησ 

γεωγραφικόσ απομϐνωςησ. 

12. Με τη γενετικό απομϐνωςη, οι πληθυςμού του ύδιου γϋνουσ ακολουθοϑν διαφορετικό 

εξελικτικό πορεύα, η οπούα οδηγεύ ςτη δημιουργύα νϋου γϋνουσ. 

13. Ειδογϋνεςη μπορεύ να ςυμβεύ ακϐμα και αν οι δϑο πληθυςμού ςυνεχύςουν να ανταλλϊςςουν 

γονύδια μϋςω τησ αναπαραγωγόσ. 

 
 
Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ  
 

1) Εύναι δυνατϐν να ςυμβεύ δημιουργύα νϋου εύδουσ μϋςα ςε μια γενιϊ με βϊςη τη ςυνθετικό 

θεωρύα για την εξϋλιξη; 

2) Πώσ εύναι δυνατϐν κϊποια θνηςιγϐνα γονύδια να παραμϋνουν ςτον πληθυςμϐ και να μην 

εξαφανύζονται απϐ τη δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ; 

3) Με ποιον τρϐπο η ςυνθετικό θεωρύα ςυνδυϊζει τη ςυλλογιςτικό του Δαρβύνου με τα νϋα 

δεδομϋνα τησ Γενετικόσ Πληθυςμών και τησ Μοριακόσ Βιολογύασ; 

4) Πώσ θα υποςτόριζε τισ απϐψεισ του για τη φυςικό επιλογό ο Δαρβύνοσ αν ζοϑςε ςτη 

ςημερινό εποχό;  

5) Οι μεταλλϊξεισ ςυχνϊ αναφϋρονται ωσ λϊθη. Εύναι ςωςτϐ αυτϐ; Να αιτιολογόςετε την 

απϊντηςό ςασ. 

6) Αν δεν υπόρχε κϊποιοσ απϐ τουσ τρεισ παρϊγοντεσ (ποικιλομορφύα, φυςικό επιλογό, 

γενετικό απομϐνωςη), θα υπόρχε εξελικτικό πορεύα ςτουσ οργανιςμοϑσ; 

7) Τποθϋςτε ϐτι ο πληθυςμϐσ ενϐσ εύδουσ χωρύζεται ςε δϑο υπϐ ομϊδεσ λϐγω ενϐσ 

αδιαπϋραςτου φυςικοϑ εμποδύου το οπούο διακϐπτει οριςτικϊ την επαφό μεταξϑ τουσ. 

Μετϊ απϐ πολλϋσ γενιϋσ το φυςικϐ αυτϐ εμπϐδιο αύρεται και οι δϑο υποομϊδεσ ϋρχονται ςε 

επαφό ξανϊ. Διαπιςτώνετε, ϐμωσ, ϐτι τα ϊτομα των δϑο υποομϊδων διαφϋρουν ςημαντικϊ 

τϐςο μορφολογικϊ ϐςο και λειτουργικϊ και δεν διαςταυρώνονται μεταξϑ τουσ. Πώσ 



 30 

εξηγοϑνται οι μεταβολϋσ αυτϋσ με την βοόθεια τησ ςϑγχρονησ εκδοχόσ τησ Εξελικτικόσ 

Θεωρύασ; 

8) Σα φυτϊ ενϐσ εύδουσ γραςιδιοϑ (Agrostis tenius), τα οπούα φυτρώνουν ςε μη μολυςμϋνα 

εδϊφη και δηλητηριϊζονται απϐ υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ χαλκοϑ. Υυτϊ τα οπούα φυτρώνουν 

γϑρω απϐ ορυχεύα χαλκοϑ, διαθϋτουν ϋνα αλληλϐμορφο γονύδιο που τα κϊνει ανθεκτικϊ 

ακϐμα και ςε υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ χαλκοϑ.  

i. Προτεύνετε ϋναν μηχανιςμϐ με τον οπούο προϋκυψαν αυτϊ τα αλληλϐμορφα γονύδια 

για την ανθεκτικϐτητα ςτο χαλκϐ.  

ii. Εξηγόςτε πώσ προϋκυψε ο πληθυςμϐσ των ανθεκτικών φυτών.  

iii. Εξηγόςτε γιατύ υπϊρχουν λύγα ανθεκτικϊ φυτϊ του εύδουσ αυτοϑ ςε μη μολυςμϋνα 

εδϊφη.  

9) Πώσ θα μποροϑςατε να ερμηνεϑςετε τισ ομοιϐτητεσ ανϊμεςα ςε εύδη που ϋχουν απομονωθεύ 

γεωγραφικϊ για χιλιϊδεσ χρϐνια; 

10) Τπϊρχει η αντύληψη ϐτι η φρϊςη «η επιβύωςη του καλϑτερα προςαρμοςμϋνου» ςημαύνει ϐτι 

«μϐνο οι δυνατού επιβιώνουν». υμφωνεύτε ό ϐχι με αυτό την ερμηνεύα; Να αιτιολογόςετε 

την απϊντηςό ςασ. 

11) Με βϊςη τισ γνώςεισ ςασ απϐ τη Γενετικό, να εξηγόςετε γιατύ δεν εύναι δυνατό η 

κληρονϐμηςη των επύκτητων χαρακτηριςτικών. Τπϐ ποιεσ προϒποθϋςεισ τϋτοιεσ 

(επύκτητεσ) αλλαγϋσ θα όταν κληρονομύςιμεσ; 

12) Εύναι δυνατϐν με απλό παρατόρηςη των εξωτερικών χαρακτηριςτικών δϑο 

οργανιςμών να ςυμπερϊνουμε εϊν αυτού ανόκουν ςτο ύδιο ό ςε διαφορετικϊ εύδη; 

Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 

13) Να αναφϋρετε παραδεύγματα τεχνητόσ επιλογόσ που ϋχει εφαρμϐςει ο ϊνθρωποσ ςε 

διϊφορα εύδη. Για ποιουσ λϐγουσ πιςτεϑετε ϐτι το ϋκανε ςε κϊθε περύπτωςη; Ποια 

πλεονεκτόματα και ποια μειονεκτόματα παρουςιϊζει η τεχνητό επιλογό που 

εφαρμϐζεται απϐ τον ϊνθρωπο; 

 
 
 

 


