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Για τις «προσαρμογές» (προσαρμοστικά γνωρίσματα) των οργανισμών 
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο 
 Η Γη φιλοξενεί εκατομμύρια διαφορετικά είδη οργανισμών που έχουν προέλθει από 
παλαιότερα(εξέλιξη). Οι οργανισμοί αυτοί, όπως ήδη γνωρίζετε, διαφέρουν στην εμφάνιση, 
στον τρόπο με τον οποίο ζουν, στον τόπο όπου κατοικούν κτλ.   

Ποια είναι η εξήγηση για αυτή την τεράστια ποικιλομορφία; 

Ας δούμε τι συμβαίνει με ένα παράδειγμα: 

  
 Πώς εξηγείται, π.χ. το γεγονός ότι το πεύκο έχει φύλλα σκληρά και λεπτά σαν 
βελόνες, ενώ το πλατάνι έχει μεγάλα και τρυφερά φύλλα; Αν παρατηρήσουμε το 
περιβάλλον των οργανισμών, θα προσέξουμε ότι τα πεύκα συναντώνται σε περιοχές με λίγο 
νερό και πολύ φως, ενώ τα πλατάνια σε περιοχές με μεγάλη υγρασία . Τα λεπτά φύλλα των 

πεύκων (με τα λίγα στόματα) συμβάλλουν στην ελάττωση των απωλειών του νερού. Αυτό 

είναι μια προσαρμογή (ή ένα προσαρμοστικό γνώρισμα). 

Θα παρατηρήσουμε ακόμη ότι και άλλα είδη φυτών, όπως η ελιά, που ευδοκιμούν σε ξηρές 
περιοχές διαθέτουν επίσης στενά και σκληρά φύλλα δηλαδή παρόμοιες προσαρμογές 
Οι οργανισμοί – στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα πεύκα - εφόσον διαθέτουν κατάλληλα 
γνωρίσματα - προσαρμογές με τα οποία αντεπεξέρχονται στις συνθήκες που επικρατούν σε 
αυτή την περιοχή (λίγο νερό) μπορούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται σε αυτή. Με 
άλλα λόγια η συγκεκριμένη προσαρμογή – λεπτά φύλλα- είναι μια ιδιότητα που παρείχε στα 

φυτά  που την είχαν, καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης ή /και αναπαραγωγικής επιτυχίας στον 

ανταγωνισμό με τα άλλα φυτά  στο συγκεκριμένο περιβάλλον – περιοχή με λίγο νερό. Αυτό 

συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς φυτικούς και ζωικούς. 

Φύλλο εργασίας 

Ιστορίες …… με αρκούδες 

 Αρκούδα της Πίνδου 

      Να απαντήσετε  στις παρακάτω ερωτήσεις 

 

 

 

 

 

 Ποιο είναι το χρώμα του τριχώματος; …………………….. 

 Να περιγράψετε την περιοχή  που ζει. 

………………...……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Σε τι μπορεί να την εξυπηρετεί το συγκεκριμένο 

χρώμα;…………………………………................................................................... 

 Πολική αρκούδα 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ποιο είναι το χρώμα του τριχώματος;      …………………….. 

 Να περιγράψετε την περιοχή  που ζει. 

………………...……………………………………………………………………………………………………………… 

 Σε τι μπορεί να την εξυπηρετεί το συγκεκριμένο 

χρώμα;…………………………………................................................................... 

 Νομίζετε ότι το χρώμα του τριχώματος είναι ένα χαρακτηριστικό που κληρονομείται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο 
 Τα διάφορα βιολογικά γνωρίσματα κληρονομούνται από τους γονείς στους απογόνους . Η 

κληρονομικότητα είναι η βάση της εξέλιξης. Κάποιες φορές από τύχη τα γνωρίσματα αλλάζουν 

ανάμεσα στις γενιές. Αν ένα νέο γνώρισμα έχει ως αποτέλεσμα ένας απόγονος που το έχει, να 

«ζει» λίγο καλύτερα στο φυσικό του περιβάλλον και να παράγει περισσότερους απογόνους που 

επίσης κληρονομούν το γνώρισμα, τότε αυτό το γνώρισμα θα διαδοθεί / εξαπλωθεί περισσότερο 

με την πάροδο του χρόνου. Εάν πάλι το νέο γνώρισμα καθιστά τους απογόνους λιγότερο 

ικανούς να επιβιώνουν και έτσι να αφήνουν λιγότερους απογόνους, το γνώρισμα θα τείνει να 

«χαθεί». 
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Ας υποθέσουμε ότι μια οικογένεια αρκούδων της Πίνδου 

μεταφέρεται στην περιοχή του Βόρειου Πόλου.   

Α. Τι προβλήματα περιμένετε να συναντήσει;  

………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Β. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο χρώμα του τριχώματος των αρκούδων αυτών;  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γ. Τι χρώμα θα περιμένετε να έχουν οι απόγονοι αυτής της οικογένειας που θα γεννηθούν 

στο νέο περιβάλλον;   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ. Αν υποθέσουμε πως στους απογόνους της προηγούμενης οικογένειας γεννήθηκαν 
τυχαία μερικά άσπρα αρκουδάκια.  Ποια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουν 
μετά από κάποια χρόνια τα άσπρα ή τα καφέ και γιατί; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ε. Λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση που δώσατε στην προηγούμενη ερώτηση και ότι 
το χρώμα κληρονομείται στους απογόνους ,τι χρώμα νομίζετε πως θα έχουν οι αρκούδες 
της συγκεκριμένης περιοχής ,μετά από εκατοντάδες χρόνια; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


