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Απαντήστε σε όλες τις Ενότητες Α-∆. Οι ενότητες Β-∆ είναι ισότιµες, αλλά διαφέρει η βαθµολογία των επιµέρους ερωτήσεων.
Με άριστα το 20 για κάθε ενότητα Β-∆, δίνεται σε παρένθεση το άριστα για τις επιµέρους ερωτήσεις, π.χ. [6] για την ερώτηση
Β(a). Η ενότητα Α έχει διπλάσια βαθµολογική βαρύτητα από τις ενότητες Β-∆.

Ονοµατεπώνυµο
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Α. Μ.

.....................

Eνότητα Α
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, κυκλώνοντας το αντίστοιχο γράµµα. Μόνο µια απάντηση είναι σωστή. Για σωστή επιλογή: +2. Για
λάθος επιλογή: -1. Χωρίς επιλογή: 0. Η ελάχιστη συνολική βαθµολογία για την Ενότητα Α είναι 0 (µηδέν).

1) Υποθέστε ότι συλλαµβάνουµε 100 ψάρια από µια λίµνη, τα µαρκάρουµε όλα και τα ξαναφήνουµε στη λίµνη. Το
επόµενο έτος συλλαµβάνουµε και πάλι 100 ψάρια, µεταξύ των οποίων βρίσκουµε τα 10 να είναι µαρκαρισµένα.
Ποιο από τα επόµενα νούµερα αντιστοιχεί στη καλύτερη εκτίµηση του πληθυσµού;
a) 1000
b) 10 000
c) 100 000
2) Σχετικά µε το γραµµικό ρυθµό αύξησης r και τον ρυθµό αντικατάστασης R0, ποια από τις
παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
a) R0=ln(r)
(b) r=ln(R0)
(c) r≈1+R0 για µικρές τιµές του r
3) Σχετικά µε τη λογιστική εξίσωση, ποια από τις παρακάτω δηλώσεις δεν είναι σωστή;
a) η πυκνοεξάρτηση οφείλεται σε ενδοπληθυσµιακό ανταγωνισµό
b) η πυκνοεξάρτηση οφείλεται σε περιορισµούς από το περιβάλλον
c) η πυκνοεξάρτηση οφείλεται σε διαειδικό ανταγωνισµό
4) Σε ποια περίπτωση δεν είναι αξιόπιστη η εκτίµηση πληθυσµού από τετράγωνα;
a) η τοποθέτηση τετραγώνων είναι τυχαία και η κατανοµή ατόµων είναι τυχαία
b) η τοποθέτηση τετραγώνων είναι τυχαία και η κατανοµή ατόµων είναι συναθροισµένη
c) η τοποθέτηση τετραγώνων δεν είναι τυχαία και η κατανοµή ατόµων είναι συναθροισµένη
d) η τοποθέτηση τετραγώνων δεν είναι τυχαία και η κατανοµή ατόµων είναι τυχαία
5) Η θεµελιώδης οικοθέση είναι όλες οι περιοχές του διαστήµατος των παραµέτρων, όπου
a) δεν παρεµβαίνει ο Άνθρωπος
b) ο ρυθµός αύξησης είναι >0 µε ανταγωνισµό και θήρευση
c) ο ρυθµός αύξησης είναι >0 χωρίς ανταγωνισµό και θήρευση
6) Σε ένα µεταπληθυσµιακό σύστηµα οι τοπικοί πληθυσµοί έχουν µικρότερη πιθανότητα
εξαφάνισης όταν είναι µεταξύ τους εντελώς ανεξάρτητοι.
a) Σωστό
b) Λάθος
7) Η σχέση ανάµεσα στους µυκορριζικούς µύκητες και τα φυτά
a) είναι πάντα σχέση αµοιβαιότητας
b) είναι πάντα σχέση παρασιτική
c) κυµαίνεται από την αµοιβαιότητα έως τον παρασιτισµό ανάλογα µε την περίσταση
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8) Τα παρασιτοειδή σκοτώνουν τους ξενιστές τους
a) πάντα
b) σπάνια
c) κυµαίνεται η πιθανότητα θανάτου του ξενιστή ανάλογα µε την περίσταση
9) Το διάγραµµα δεξιά περιγράφει τα είδη δένδρων που
βρίσκονται σε ένα δείγµα δυο περιοχών (Α) και (Β).
Βασισµένη στο δείγµα αυτό, η β-ποικιλότητα ανάµεσα στις
δυο περιοχές είναι
a) 2
b) 3
c) 5

(A)

(B)

10) Ενδιαίτηµα ενός οργανισµού ορίζεται
a) το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπαράγεται ο οργανισµός
b) το εύρος των θερµοκρασιών εντός των οποίων µπορεί να αναπαραχθεί ο οργανισµός
c) το πως αξιοποιεί ο οργανισµός τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
11) Με ποιόν από τους παρακάτω συνδυασµούς είναι απολύτως βέβαιο ότι ο πληθυσµός ενός
είδους θα µειωθεί;
a) εποικισµός και µειωµένος ρυθµός γεννήσεων
b) µεταναστεύσεις και µειωµένος ρυθµός γεννήσεων
c) εποικισµός και αυξηµένος ρυθµός θανάτων
d) µεταναστεύσεις και µειωµένος ρυθµός θανάτων
12) Στη γύρη στην ατµόσφαιρα, ποιο από τα εξής είδη αναµένουµε να αφθονεί περισσότερο;
a) Ophrys sphegodes subsp.mammosa (ορχιδέα)
b) Trifolium repens (τριφύλλι)
c) Poa trivialis (γρασίδι)
13) Σε τι διαφοροποιούνται τα µοντέλα δυναµικής µεταπληθυσµών σε σχέση µε τα γνωστά µοντέλα δυναµικής
πληθυσµών;
a) λαµβάνουν υπόψη τις µεταβολές στα ελεύθερα και καταλυµένα κατατµήµατα
b) λαµβάνουν υπόψη παραµέτρους δυναµικής των πληθυσµών σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ελεύθερων
καταµηµάτων
c) καταγράφουν τις µεταβολές που περιγράφουν τις µεταβολές των τοπικών πληθυσµών
14) Οι καταγραφές που έγιναν στους πληθυσµούς των θαλάσσιων µεδουσών Beroe ovata και Mnemiopsis leidyi στη
Μαύρη θάλασσα είναι ένα καλό παράδειγµα για τη δυναµική πληθυσµών σε πραγµατικά οικοσυστήµατα για ποια
κατηγορία διαειδικών σχέσεων;
a) σύστηµα λείας-θηρευτή
b) διαειδικός ανταγωνισµός
c) συνύπαρξη δυο ειδών
15) Θα χαρακτηρίζατε ότι η στρατηγική ζωής της µαργαρίτας Anthemis arvensis (αναφορικά µε την επικονίαση)
βασίζεται:
a) στη γενικοτροπία
b) στην εξειδίκευση
c) και στις δυο ανάλογα µε τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες
16) Στο διάγραµµα κάτω, τα σκούρα χρώµατα εκφράζουν µεγαλύτερες τιµές της βιοποικιλότητας σε ένα νησί (S/S0)
όπου S είναι ο πλούτος ειδών και S0 είναι ο πλούτος ειδών στην ενδοχώρα. Βασισµένα στις αρχές της

νησιωτικής βιογεωγραφίας, ποιο είναι το σωστό διάγραµµα;
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Ενότητα Β
1) Σχετικά µε τους πίνακες επιβίωσης-γονιµότητας εξηγήστε τις εξής όρους: η κοόρτη, τυποποιηµένη
επιβίωση του σταδίου, sx, δύναµη θνησιµότητας του σταδίου qx [6] (<8 σειρές)
2) Μια δειγµατοληψία µετράει τους αριθµούς ατόµων στην αρχή της ηλικίας x για ένα οργανισµό µε
ετήσιο κύκλο ζωής, όπου lx είναι ο τυποποιηµένος αριθµός επιζώντων στην αρχή της ηλικίας x. Κάθε
στάδιο έχει διάρκεια δυο µηνών. Συµπληρώστε τα κενά στον πίνακα: [6]
Στάδιο

nx

0

1000

1

500

2

250

3

250

4

100

5

0

lx

sx

qx

3) Ο συνολικός πληθυσµός ενός οργανισµού εκτιµάται να είναι στα 12000 άτοµα το 2013 στην αρχή
του κύκλου που περιγράφεται από τον παραπάνω πίνακα ζωής. Πόσα άτοµα περιµένουµε να έχουµε
στις αρχές των σταδίων 0, 1, 2, 3, 4 και 5; [4]
4) Αν η αρχή του κύκλου είναι αρχές Ιουνίου και ο γραµµικός ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι
r=0.1, πόσα άτοµα προβλέπονται στις αρχές Ιουνίου 2015 και στις αρχές Φεβρουαρίου 2016; [4]

Ενότητα Γ
1) Γιατί οι διαειδικές σχέσεις περιγράφονται συχνά µε τη χρήση των συµβόλων “+” και “-”; Περιγράψτε
τις 3 βασικές διαειδικές σχέσεις και αναφέρετε µερικά παραδείγµατα οργανισµών. [6] (<12 σειρές)
2) Περιγράψτε δύο τύπους αλληλεπιδράσεων που δεν ανήκουν στο παραπάνω πλαίσιο σχέσεων. [4] (<5
σειρές)
3) Αποδώστε διαγραµµατικά τις σχέσεις (θετικές ή αρνητικές) που αναπτύσσονται ανάµεσα σε κοπάδια
προβάτων, ποώδη βλάστηση και δενδρώδη βλάστηση. [6]
4) Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Ζαγοροχώρια) παρατηρούµε µείωση της κτηνοτροφίας. Τι
αποτέλεσµα θεωρείτε πως έχει αυτό για τη βλάστηση της περιοχή; [4]
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Ενότητα ∆
1. Αρκετές σηµαντικές θεωρίες στη βιολογία (εξέλιξη, νησιώτικη βιογεωγραφία) ξεκίνησαν µε τη µελέτη
νησιωτικών οικοσυστηµάτων. ∆ώστε µερικούς λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι τα νησιωτικά
συστήµατα είναι χρήσιµα για τη διερεύνηση των βιολογικών αρχών. [6] (<12 σειρές)
2. Ένα µικρό αρχιπέλαγος νησιών είναι αποµακρυσµένο από την ενδοχώρα και έχει χαµηλό ποσοστό
µετανάστευσης από την ενδοχώρα και αµελητέα ποσοστά µετανάστευσης µεταξύ των νησιών. Μια
πλήρης απογραφή όλων των πτηνών του οικοσυστήµατος ενός µικρού νησιού Α δίνεται από το
παρακάτω διάγραµµα παρουσίας-αφθονίας ειδων (τύπου Preston).
9
8

Αριθμός ειδών

7

A
B

6
5
4
3
2
1
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Αριθμός ατόμων

iii.

iv.

Πόσα είδη πουλιών ζουν στο νησί Α; [4]
Πόσα άτοµα αποτελούν το συνολικό πληθυσµό για τα τρια σπανιότερα είδη;
(∆ώστε µια εκτίµηση για τα πάνω και κάτω όρια) [4]
Θεωρώντας ότι ισχύει η σχέση αριθµός ειδών- επιφάνειας του Arrhenius (µε
σταθερά z=0.25), ποσα είδη αναµένετε να βρείτε στο νησί Β, που έχει το µισό
µέγεθος σε σχέση µε το Α. [3]
Υποθέτοντας πως κάποιος έχει προτείνει το ακόλουθο διάγραµµα Preston για το
συγκεκριµένο νησί Β, τι θα σας έκανε να είστε επιφυλακτικοί; [3]
45
40
35

Αριθμός ειδών

i.
ii.

30
25
20
15
10
5
0

Αριθμός ατόμων

