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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα πείραµα κατάλληλο για µαθητές Γ’ Γυµνασίου και Γ’ Λυκείου
µε σκοπό την κατανόηση της έννοιας της Φυσικής επιλογής και πως αυτή σχετίζεται µε την εξέλιξη των
ειδών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της διερεύνησης και της ανακαλυπτικής µάθησης. Στο πείραµα αυτό, οι
µαθητές προσοµοιώνουν τους θηρευτές (Σπίνοι) και καλούνται να επιλέξουν τα θηράµατα τους (Σκαθάρια),
τα οποία προσοµοιώνουν κόκκοι ρυζιού σε φυσικό χρώµα και βαµµένοι µε χρωστικές τροφίµων (µπλέ και
κόκκινο) σε περιβάλλον µε περλίτη (υπόστρωµα) βαµµένο µε τα αντίστοιχα χρώµατα. Οµάδες 3-4 µαθητών,
µε τη χρήση λαβίδων που έχουν το ρόλο του ράµφους των πουλιών θηρευτών, συλλέγουν κόκκους ρυζιού
από δοχεία που περιέχουν 100 κόκκους 2 χρωµάτων (50 κόκκοι ίδιου χρώµατος µε το υπόστρωµα και 50
κόκκοι διαφορετικού χρώµατος) για 1 λεπτό και στη συνέχεια, αφού µετρήσουν τους κόκκους που
συνέλεξαν, τους αντικαθιστούν µε νέους 50% ανα χρώµα για να φτάσουν πάλι τον αρχικό αριθµό (100) και
συµπληρώνουν τους αριθµούς σε πίνακα. Μετά την επανάληψη της διαδικασίας 4-5 φορές, γίνεται εµφανής
η διαφορά στον αριθµό των ατόµων µεταξύ των δυο χρωµάτων και η επικράτηση στον πληθυσµό των
καλύτερα προσαρµοσµένων ατόµων.
Λέξεις κλειδιά: Εξέλιξη, Φυσική επιλογή, προσαρµογή, καµουφλάζ

Εισαγωγή
H έννοια της εξέλιξης είναι γενικά παρεξηγηµένη από τους µαθητές, αλλά και την κοινωνία
γενικότερα. Πολύ συχνά συγχέεται µε τη θρησκεία, κυρίως στο θέµα της προέλευσης του
ανθρώπου (National Center for Science Education, 2012, Eξέλιξη: ∆αρβίνος & Θρησκεία,
Ερευνητική Εργασία Α' λυκείου, 2012) και υπάρχουν πληθώρα εναλλακτικών ιδεών και
παρανοήσεων από τους µαθητές (The University of California, 2012). Σε ∆ιεθνή έρευνα που
έλαβε χώρα το 2006 και δηµοσίευσε η εφηµερίδα «Τα Νέα», το 2009, φαίνεται ότι µόνο το 54%
του πληθυσµού στη χώρα µας αποδέχεται τη θεωρία της εξέλιξης. H αναγκαιότητα της
διδασκαλίας της εξέλιξης, αλλά και η ιστορία της στο ελληνικό σχολείο, περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο της Πρίνου κ.α., 2004, ενώ οι αντιλήψεις των ελλήνων µαθητών αποτυπώνονται σε
έρευνες, όπως αυτήν της Πρίνου κ.α., 2007, σε 411 µαθητές της Α’ Λυκείου ανά την Ελλάδα αλλά
και σε µια έρευνα που έλαβε χώρα στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, σε 290 µαθητές της Β’ και Γ’
τάξης Λυκείου, το 2010. Κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας (2015-16), οι
µαθητές έρχονται αντιµέτωποι µε το θέµα για πρώτη φορά στη Γ’ τάξη Γυµνασίου και στο
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, µε µεγάλη πιθανότητα να µην το διδαχθούν λόγω έλλειψης
χρόνου και ακολουθεί η διδασκαλία της εξέλιξης στην τελευταία τάξη του Λυκείου, πάλι στο
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Βιολογίας Γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Λυκείου, παρόλο που η
κατανόηση της εξέλιξης θεωρείται καθοριστική στο να µπορούν οι µαθητές να συνθέτουν και να
ενοποιούν ποικίλες βιολογικές έννοιες (Demastes, et al. 1995, Settlage, 1994). Υπάρχουν αρκετές
ερευνητικές εργασίες που αναδεικνύουν τη δυσκολία των µαθητών και φοιτητών να κατανοήσουν
την Εξελικτική Θεωρία και αναζητούν τρόπους για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της
(Πρίνου κ.α., 2007, Demastes, et al. 1995, Settlage, 1994). Οι Demastes, et al.,1995 έδειξαν ότι,
παρόλο που ούτε οι φοιτητές, ούτε οι µαθητές που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας τους,
αντιλαµβάνονταν ικανοποιητικά την έννοια της εξέλιξης, η διδασκαλία του θέµατος µε τη
διερευνητική µέθοδο είχε καλύτερα αποτελέσµατα στους µαθητές σε σχέση µε την κλασσική
µεθοδολογία διδασκαλίας που ακολουθήθηκε στο δείγµα των φοιτητών. Στη χώρα µας, σε
συµφωνία µε τις προαναφερθείσες έρευνες, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Πρίνου κ.α. (2007),
που αφορά στις αντιλήψεις των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ελληνικού
σχολείου για έννοιες της εξελικτικής θεωρίας, έδειξαν µεν µία αναγνώριση ή και αποδοχή της
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ιδέας της εξέλιξης εκ µέρους της πλειονότητας των µαθητών του δείγµατος, αλλά έδειξαν άγνοια
για τους µηχανισµούς, µε τους οποίους συµβαίνει. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να
επικεντρωθούµε περισσότερο στη µεθοδολογία διδασκαλίας της εξελικτικής θεωρίας στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Demastes, et al. 1995).
Ο µηχανισµός µε τον οποίο συντελείται η εξέλιξη των ειδών είναι η φυσική επιλογή. Μέσω της
φυσικής επιλογής, οι οργανισµοί που είναι καλύτερα προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον αφήνουν
περισσότερους απογόνους από εκείνους που είναι λιγότερο προσαρµοσµένοι. Η θεωρία της
φυσικής επιλογής διατυπώθηκε επίσηµα το 1858, από τον Κάρολο ∆αρβίνο και στηρίζεται στην
παρατήρηση πως ορισµένες διαφορές µεταξύ των ατόµων σε έναν πληθυσµό είναι
κληρονοµήσιµες. Επειδή οι διάφορες περιοχές έχουν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές
ευκαιρίες επιβίωσης, διαφορετικοί οργανισµοί επιλέγονται από τη φυσική επιλογή ως οι πιο
προσαρµοσµένοι στο συγκεκριµένο περιβάλλον.
Όταν ο ∆αρβίνος βρισκόταν στα νησιά Calapagos, µεταξύ των άλλων συλλογών του, συνέλεξε
πολλά είδη πουλιών και µεταξύ αυτών, πολλούς σπίνους. Όταν επέστρεψε στην Αγγλία ζήτησε
από τον Ορνιθολόγο John Gould να αναλύσει τη συλλογή του. Ο Gould κατέταξε τους σπίνους σε
13 είδη. Τα 13 αυτά είδη, τα οποία µοιάζουν µε τα σπουργίτια και ονοµάσθηκαν «σπίνοι του
∆αρβίνου», παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό οµοιότητας, κυρίως σε ότι αφορά το χρώµα, το σχήµα
και το φτέρωµα. ∆ιαφέρουν όµως ως προς το σχήµα του ράµφους τους (στην Εικόνα 1) το οποίο
είναι προσαρµοσµένο στο είδος τροφής (σπόροι ή έντοµα) και στο ενδιαίτηµα τους (ζουν στο
έδαφος ή πάνω στα δένδρα) (Σκούρας, 2004).

Εικόνα 1. Είδη ράµφους σε σπίνους (Σκούρας, 2004).
Οι οργανισµοί λείες, από την πλευρά τους διαθέτουν διαφόρων ειδών άµυνες, όπως:
1) την ταχύτητα φυγής (τρέχοντας, πετώντας ή κολυµπώντας)
2) την κρύψη (ιδιαίτερα σε ώρες του εικοσιτετραώρου που οι πιθανοί εχθροί τους είναι
ιδιαίτερα δραστήριοι και αποτελεσµατικοί).
3) τη δυσοσµία (ιδιότητα σωτήρια για κάποια ζώα ή φυτά)
4) τη θωράκιση (κέρατα, φολίδες, λέπια, σκληροί εξωσκελετοί σε ζώα, τραχιά
επιδερµικά κύτταρα σε φυτά, άκανθες σε ζώα και φυτά)
5) τη δυσάρεστη ή δηλητηριώδη γεύση (σε ζώα και φυτά), η οποία αν δεν µπορέσει να
προφυλάξει ορισµένες φορές το συγκεκριµένο άτοµο, προφυλάσσει σε συνδυασµό µε τα
προειδοποιητικά χρώµατα που φέρουν τα δύσγευστα είδη, τουλάχιστον τα οµοειδή του.
6) την ενεργή µαχητική άµυνα µε κέρατα, οπλές κλπ.
Μια σχετιζόµενη µε την κρύψη στρατηγική, που οι οργανισµοί - λείες χρησιµοποιούν για να
προφυλαχθούν είναι η οµοιοχρωµία (καµουφλάζ - camouflage). Η οµοιοχρωµία σε συνδυασµό µε
την αργή κίνηση, κάνει τα ζώα που διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες πολύ δύσκολα αντιληπτά.
Κορυφαία παραδείγµατα αποτελούν τα διάφορα είδη χαµαιλέοντα (σπονδυλωτά) και τα
κεφαλόποδα, τα φασµίδια και οι πεταλούδες (στην εικόνα 2) (ασπόνδυλα) (Βλάχος & Κολλάρος,
1998, Stevens & Merilaita, 2009).
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Kallima paralekta, ένα είδος πεταλούδας της Ινδίας που µιµείται νεκρό φύλλο (Νational
Geographic, 2014)
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πειραµατικό σενάριο (αναµορφωµένη πρόταση του
πειράµατος από την ιστοσελίδα του Nuffield foundation (2011)) κατάλληλο για µαθητές
Γυµνασίου και Λυκείου, µε σκοπό την κατανόηση της έννοιας της Φυσικής επιλογής και πως αυτή
λειτουργεί ως µηχανισµός της εξέλιξης των ειδών µε τη µέθοδο της διερεύνησης και της
ανακαλυπτικής µάθησης.

Υλικά και µέθοδοι
Παρακολουθούµε µε τους µαθητές µια απλή µεταγλωττισµένη προσοµοίωση φυσικής επιλογής
λόγω θήρευσης (https://youtu.be/GoCfyyNozM0) και ένα απλό υποτιτλισµένο πραγµατικό
παράδειγµα φυσικής επιλογής λόγω θήρευσης (https://youtu.be/9K4UovqIebw).
Στη συνέχεια, χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των 3-4 ατόµων και τους ενηµερώνουµε για
το µοντέλο προσοµοίωσης που πρόκειται να αναπαραστήσουµε, τους ρόλους θα έχουν εκείνοι και
τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουµε. Οι µαθητές θα έχουν το ρόλο των θηρευτών π.χ. σπίνοι και
θα συλλέγουν µε τη χρήση λαβίδων (ράµφη) κόκκους ρυζιού που θα έχουν το ρόλο του
θηράµατος π.χ. σκαθάρια. Το υπόστρωµα του περιβάλλοντος θα προσοµοιώνει ο περλίτης. Η
συλλογή των κόκκων ρυζιού από το κάθε δοχείο περλίτη διαρκεί λίγα λεπτά για κάθε γενεά, αλλά
η µέτρηση και η αποκατάσταση του αριθµού των κόκκων και η ανάλυση των αποτελεσµάτων
είναι πιο χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό, παρέχεται υπολογιστικό φύλλο xls, το οποίο µπορούµε να
επεξεργαστούµε στον υπολογιστή ή να τυπώσουµε και να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές σε
συνδυασµό µε ένα κοµπιουτεράκι. Στο υπολογιστικό φύλλο υπάρχει επίσης ένα παράδειγµα µε
µια γραφική παράσταση που δείχνει τις µεταβολές στον αριθµό των ατόµων στη διάρκεια του
πειράµατος.
Λήψη υπολογιστικού φύλλου
Υπολογιστικό Φύλλο καταγραφής και υπολογισµών για το
πείραµα Φυσικής επιλογής (33 ΚΒ)

Προετοιµασία εκπαιδευτικού:
• Ανεύρεση πλαστικών δοχείων
• Προµήθεια περλίτη, µακρύκοκκου ρυζιού και χρωµάτων ζαχαροπλαστικής
• Χρώση ποσότητας περλίτη και µακρύκοκκου ρυζιού µε τα χρώµατα ζαχαροπλαστικής
Χρώση: χρωµατίζουµε τα υλικά µας µε έντονο διάλυµα χρωστικής (Συνιστάται κόκκινο ή µπλε
χρώµα). Προσθέτουµε το υλικό και το διάλυµα χρωστικής σε µια πλαστική σακούλα
πολυαιθυλενίου, σφραγίζουµε καλά και ανακινούµε ήπια για 1 λεπτό (Ο περλίτης ίσως να
χρειαστεί να παραµείνει περισσότερο στο διάλυµα χρωστικής). Στη συνέχεια απλώνουµε το υλικό
σε φύλλα εφηµερίδας για να στεγνώσει.
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Τα υλικά που θα χρειαστούν για κάθε οµάδα µαθητών είναι:
• ∆οχείο µε περλίτη (υπόστρωµα) στο οποίο υπάρχουν 50 κόκκοι ρυζιού ίδιου χρώµατος µε
τον περλίτη και 50 κόκκοι ρυζιού διαφορετικού χρώµατος από τον περλίτη
• Λαβίδες
• Τρυβλία πετρί ή άλλα µικρά δοχεία
• Χρονόµετρο ή ρολόι µε δείκτη δευτερολέπτων
• Κοµπιουτεράκι

Πορεία του πειράµατος
1. Προσθέτουµε περλίτη στα δοχεία και στη συνέχεια προσθέτουµε 100 κόκκους ρυζιού, 50
κόκκους ίδιου χρώµατος µε τον περλίτη και 50 διαφορετικού χρώµατος από τον περλίτη, σε
κάθε δοχείο. Αν βάψουµε το ρύζι και τον περλίτη µε κόκκινο και µπλε χρώµα
ζαχαροπλαστικής και κρατήσουµε και µια ποσότητα σε φυσικό λευκό χρώµα, µπορούµε να
έχουµε τους εξής 6 συνδυασµούς:
- Λευκό περλίτη µε λευκούς και κόκκινους κόκκους ρυζιού
- Λευκό περλίτη µε λευκούς και µπλε κόκκους ρυζιού
- Κόκκινο περλίτη µε κόκκινους και λευκούς κόκκους ρυζιού
- Κόκκινο περλίτη µε κόκκινους και µπλε κόκκους ρυζιού
- Μπλε περλίτη µε µπλε και λευκούς κόκκους ρυζιού
- Μπλε περλίτη µε µπλε και κόκκινους κόκκους ρυζιού (στην Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Μπλε και κόκκινοι κόκκοι ρυζιού σε µπλε περλίτη.
2. Αφού ετοιµάσουµε τις παραπάνω διατάξεις, ξεκινάει το χρονόµετρο και οι µαθητές µαζεύουν
µε τις λαβίδες όσους περισσότερους κόκκους ρυζιού µπορούν σε 1 λεπτό (θήρευση). Οι κόκκοι
που µαζεύονται τοποθετούνται στο τρυβλίο πετρί.
3. Μετράµε τους κόκκους ρυζιού κάθε χρώµατος που αφαιρέθηκαν (αν το σύνολο είναι µονός
αριθµός συλλέγουµε ακόµα ένα κόκκο).
4. Υπολογίζουµε πόσοι κόκκοι ρυζιού έχουν αποµείνει στο δοχείο.
5. Προσθέτουµε ίσο αριθµό κόκκων ρυζιού από τα δυο χρώµατα µέχρι να φτάσουν πάλι τους 100
και σηµειώνουµε στον πίνακα 1 του Φύλλου εργασίας (Παράρτηµα) πόσοι είναι οι κόκκοι από
κάθε χρώµα τώρα. Το ποσοστό των δυο χρωµάτων θα έχει αλλάξει τώρα.
6. Ανακινούµε το δοχείο για να αναµειχθούν οι κόκκοι ρυζιού µε τον περλίτη και χρονοµετρούµε
άλλο 1 λεπτό θήρευσης.
7. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 2-5 και σηµειώνουµε πόσοι κόκκοι ρυζιού από κάθε χρώµα
υπάρχουν τώρα.
8. Σηµειώνουµε τα δεδοµένα στον πίνακα 1 και κάνουµε τους υπολογισµούς είτε µε το
κοµπιουτεράκι, είτε µε τη χρήση του υπολογιστικού φύλλου που δίνεται στην παρούσα
εργασία.
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Συµπεράσµατα – Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται ένα µοντέλο προσοµοίωσης Φυσικής επιλογής, όπου οι
µαθητές προσοµοιώνουν τους θηρευτές και καλούνται να επιλέξουν τα θηράµατα τους
(σκαθάρια), τα οποία προσοµοιώνουν κόκκοι ρυζιού σε φυσικό χρώµα και βαµµένοι µε χρωστικές
τροφίµων (µπλε και κόκκινο) σε περιβάλλον µε περλίτη (υπόστρωµα) βαµµένο µε τα αντίστοιχα
χρώµατα. Με τη λήξη του πειράµατος και την καταγραφή των αποτελεσµάτων, γίνεται αντιληπτό
ότι το ποσοστό % των οργανισµών θηραµάτων (κόκκοι ρυζιού) που παρουσιάζουν αντίθεση µε το
υπόστρωµα µειώθηκε σηµαντικά στον πληθυσµό, σε αντίθεση µε τους οργανισµούς που είναι ίδιο
χρώµα µε το υπόστρωµα (καµουφλάζ), οι οποίοι εξαπλώθηκαν και επικράτησαν στον πληθυσµό.
Οι µαθητές τώρα καλούνται να εξηγήσουν, συνεργατικά στο φύλλο εργασίας του παραρτήµατος,
τα αποτελέσµατα του πίνακα 1 αλλά και τη διαδικασία που ακολούθησαν. Στο τέλος, προτείνεται
συζήτηση των απαντήσεων των οµάδων, στην ολοµέλεια της τάξης. Οι ερωτήσεις του φύλλου
εργασίας (παράρτηµα) έχουν στόχο, στο τέλος της διαδικασίας, οι µαθητές να είναι σε θέση να
περιγράψουν και να ερµηνεύσουν τα βήµατα της διαδικασίας, τις αρχικές διαφορές στα θηράµατα
και που µπορεί να οφείλονται αυτές (κληρονοµικότητα και τυχαίες µεταλλάξεις). Η
αντικατάσταση των κόκκων ρυζιού στο δοχείο, µετά από κάθε συλλογή, προσοµοιώνει την
αναπαραγωγή των θηραµάτων και η διατήρηση του συνολικού πληθυσµού των ατόµων σταθερού
(100 άτοµα) οφείλεται στη δυνατότητα του οικοσυστήµατος να συντηρήσει συγκεκριµένο αριθµό
ατόµων (φέρουσα ικανότητα οικοσυστήµατος). Η επιλεκτική επιλογή των κόκκων ρυζιού
(θηραµάτων) χρώµατος µε αντίθεση στο υπόστρωµα, σε σχέση µε το καµουφλαρισµένο χρώµα,
προσοµοιώνει τη φυσική επιλογή. Η αλλαγή στις σχετικές αναλογίες που φαίνονται στον πίνακα
(παρόλο που δεν είναι ακριβείς µε τον τρόπο που υπολογίζονται εδώ, λόγω του ότι δε λαµβάνεται
υπόψη στην αντικατάσταση των κόκκων ρυζιού (αναπαραγωγή) η αναλογία των ατόµων
διαφορετικού χρώµατος), προσοµοιώνει την προσαρµογή των ατόµων µε τον καµουφλαρισµένο
χρωµατισµό -- επιβίωση του «ικανότερου» (‘survival’ of the ‘fittest’). Είναι σηµαντικό, οι
µαθητές να κατανοήσουν ότι «ικανότερος» δε σηµαίνει γρηγορότερος ή δυνατότερος, αλλά αυτός
που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριµένο περιβάλλον.
Ενδιαφέρουσες παραλλαγές του πειράµατος θα ήταν η επανάληψη της διαδικασίας κάτω από
έγχρωµο φωτισµό ή µε τη χρήση γυαλιών µε φίλτρα από τους µαθητές. Μια άλλη ενδιαφέρουσα
παραλλαγή του πειράµατος θα ήταν να χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερους καρπούς (π.χ. κόκκινα
και λευκά φασόλια) για την προσοµοίωση των θηραµάτων και οι θηρευτές (µαθητές) να
χρησιµοποιούν τα χέρια τους, άλλοι ως έχουν και άλλοι µε δεµένο τον αντίχειρα µε κολλητική
ταινία µαζί µε τα υπόλοιπα δάχτυλα (στέρηση αντιτακτού αντίχειρα) για τη συλλογή της τροφής.
Έτσι, οι µαθητές θα συνειδητοποιήσουν το πλεονέκτηµα των ζώων µε αντιτακτό αντίχειρα
(άνθρωπος και πολλά άλλα πρωτεύοντα).
Είναι σηµαντικό να συζητήσουµε µε τους µαθητές το µοντέλο και να εντοπίσουµε τα δυνατά
και τα αδύνατα σηµεία που θα παρουσίαζε σε πραγµατικές συνθήκες. Μια διαφορά του µοντέλου
από τις «πραγµατικές» συνθήκες είναι ότι τα χρώµατα των απογόνων σε κάθε γενιά είναι σε ίδια
αναλογία µε την αρχική πατρική γενιά (50%). Στη φύση, ο αριθµός των απογόνων θα ήταν σε
αναλογία µε την προηγούµενη πατρική γενιά. Αν οι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν τη
µαθηµατική ανάλυση, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και αυτήν την παράµετρο στους
υπολογισµούς µας. Μια άλλη αδυναµία του µοντέλου είναι ότι τα θηράµατα είναι στατικά και
αναγνωρίζονται από τους θηρευτές τους κυρίως µε βάση το χρώµα και χωρίς να επηρεάζει το
σχήµα και η κίνηση. Οι αδυναµίες αυτές είναι καλό να συζητηθούν µε τους µαθητές, αλλά δεν
υποβαθµίζουν το µοντέλο και το σκοπό του, που είναι η υπόδειξη της λειτουργίας της φυσικής
επιλογής.
Η διερεύνηση και ανακάλυψη του φαινοµένου της φυσικής επιλογής, συνεργατικά, µέσω της
παρούσας εφαρµογής, πιστεύω ότι θα δώσει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην κατανόηση από τους
µαθητές της έννοιας της εξέλιξης.
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Παράρτηµα
Φύλλο εργασίας µαθητή
Ονοµατεπώνυµο: …………………………………….

Ηµεροµηνία: …………………………….

Συµπληρώστε στον πίνακα τα αποτελέσµατα του πειράµατος και απαντήστε στις ερωτήσεις που
ακολουθούν σε συνεργασία µε την υπόλοιπη οµάδα σας.
Πίνακας 1. Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων και υπολογισµού του ποσοστού παρουσίας
κάθε χρώµατος στον συνολικό πληθυσµό του θηράµατος
Αριθµός κόκκων ρυζιού
που αφαιρέθηκαν
Χρώµα 1
Πατρική
γενιά

50

Χρώµα 2

50

Αριθµός κόκκων που
αντικαταστάθηκαν
Χρώµα 1

--

Χρώµα 2

--

Ποσοστό στον πληθυσµό
%
Χρώµα 1

50

Χρώµα 2

50

Μετά τη
θήρευση 1
Μετά τη
θήρευση 2
Μετά τη
θήρευση 3
Μετά τη
θήρευση 4
Μετά τη
θήρευση 5
Μετά τη
θήρευση 6
…

Ερώτηση 1. Που οφείλονται οι διαφορές στον φαινότυπο -στο χρώµα του σώµατος- των
«σκαθαριών» στον αρχικό πληθυσµό;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 2. Για ποιο λόγο αντικαθιστούσαµε τον αριθµό των «σκαθαριών» που συλλέξαµε
µετά από κάθε επεισόδιο θήρευσης; Ποια φυσική διαδικασία προσοµοιώνει αυτή η ενέργεια στο
µοντέλο µας;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 3. Θα µπορούσε ένας φυσικός πληθυσµός «σκαθαριών» σε ένα οικοσύστηµα να
αναπτύσσεται συνεχώς µε εκθετική αύξηση και αν ναι, τι επιπτώσεις θα είχε αυτό για το
οικοσύστηµα;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Ερώτηση 4. Στη διαδικασία που ακολουθήσαµε στο µοντέλο προσοµοίωσης της Φυσικής
επιλογής, ποιο από τα 2 χρώµατα επικράτησε στον πληθυσµό των «σκαθαριών» και γιατί
πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 5. Σύµφωνα µε τη θεωρία της επιβίωσης του «ικανότερου» (‘survival’ of the
‘fittest’), ποια άτοµα θεωρείτε ότι είναι τα «ικανότερα» στην περίπτωση µας;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 6. Πιστεύετε ότι το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε είναι ακριβές; Παρατηρήσατε
κάποιο µειονέκτηµα σε σχέση µε τις πραγµατικές συνθήκες;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε την υπόλοιπη τάξη και τον εκπαιδευτικό.
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