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Θέµα 1ο: 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5γ

Θέµα 2ο:
Α. α5, β7, γ1, δ2, ε3
Β. Σελ. 48 «Αυτέ̋ είναι … σεξουαλική επαφή»
Γ. Σελ. 40 «Παθητική ανοσία … άτοµο ή ζώο»

Θέµα 3ο:
Α. σελ. 101 «Οι λόγοι για του̋ οποίου̋ … µεσογειακά οικοσυστήµατα» και σελ. 112 «Εξαιτία̋ τη̋
ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋ … την ερηµοποίηση» και σελ . 102 «Μία από τι̋ συνέπειε̋ τη̋ φωτιά̋
… και ερηµοποίηση»
Β. Σελ. 9 «Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν … στο αίµα» και Σελ. 11 «… ένα̋ ιδιαίτερο̋
οµοιοστατικό̋ … παθογόνων µικροοργανισµών»

Θέµα 4ο: Θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι οι σπίνοι που µετανάστευσαν από το νησί Β ανήκουν στο
ίδιο είδο̋ µε αυτού̋ που υπάρχουν ήδη στο νησί Α. Εποµένω̋ και τα νεοεισερχόµενα άτοµα
εξακολουθούν να αποτελούν τροφική επιλογή για του̋ άλλου̋ οργανισµού̋ του̋ οικοσυστήµατο̋
στο νησί Α, βάσει του τροφικού πλέγµατο̋ που ήδη υπάρχει στο νησί Α.
Α. Οι σπίνοι φαίνονται να συµµετέχουν στην τροφική αλυσίδα:
βελανιδιά  σπίνο̋  φίδι  αλεπού
Εποµένω̋ η αύξηση του πληθυσµού των σπίνων θα επιφέρει αύξηση στον πληθυσµό των φιδιών τα
οποία τρέφονται άµεσα από αυτού̋ καθώ̋ και στον πληθυσµό των αλεπούδων που τρέφονται από
τα φίδια. Το αποτέλεσµα αυτό είναι άµεσο και σύντοµα θα παρατηρηθεί αύξηση στου̋ πληθυσµού̋
των φιδιών και των αλεπούδων. Όµω̋, καθώ̋ η κατάσταση ενό̋ τροφικού πλέγµατο̋ είναι
δυναµική δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την τελική θέση ισορροπία̋ ούτε µπορούµε να
υποστηρίξουµε ότι ο διπλασιασµό̋ των σπίνων προκαλεί διπλασιασµό και στου̋ άλλου̋ δύο
πληθυσµού̋.
Β. Η αύξηση του πληθυσµού των σπίνων θα επιφέρει άµεση µείωση των παραγωγών καθώ̋ εκείνοι
προσφέρουν στου̋ σπίνου̋ την απαραίτητη ενέργεια. Όπω̋ και προηγουµένω̋, έτσι και σε αυτή
την περίπτωση δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την τελική θέση ισορροπία̋ του οικοσυστήµατο̋
καθώ̋ τα τροφικά πλέγµατα είναι δυναµικά και µία οποιαδήποτε µεταβολή µπορεί να προκαλέσει
σειρά απρόβλεπτων διαφοροποιήσεων.
Γ. Βάση τη̋ τροφική̋ αλυσίδα̋, κατασκευάζουµε την τροφική πυραµίδα βιοµάζα̋ όπου συµµετέχουν
οι βελανιδιέ̋ και οι σπίνοι. Γνωρίζουµε πω̋ (σελ. 77, «Σε γενικέ̋ γραµµέ̋ … η βιοµάζα του» και
σελ. 77 «Έχει υπολογιστεί … αποικοδοµούνται») στο επόµενο τροφικό επίπεδο µεταφέρεται µόνο
το 10% τη̋ βιοµάζα̋ του προηγούµενου τροφικού επιπέδου. Άρα η βιοµάζα των σπίνων στο νησί
Α, πριν την µετανάστευση, θα είναι: 1800kg/10 = 180kg

