
Κιούπη Βασιλική Βιολόγος  Βαρβάκειο Γυμνάσιο 

Εξέλιξη σε δράση: Το παράδειγμα του ποταμού Κογκό 

Ονοματεπώνυμο: 

Ημερομηνία: 

 

Αφού παρακολουθήσετε το video "Evolution in action" του AMNH να απαντήσετε στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Πιο είναι το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της μορφολογίας  του ποταμού Κογκό; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ποιά είναι η παρατήρηση των επιστημόνων για τα είδη των ψαριών  που ζουν εκεί; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ποιά είναι η υπόθεση των επιστημόνων για να εξηγήσουν την προηγούμενη παρατήρησή 

τους; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Τι θέλει να μελετήσει η ερευνήτρια σχετικά με τα ορμητικά ρεύματα που εμφανίζονται 

στον ποταμό Κογκό; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Τι είδους δεδομένα προσπαθούν να συλλέξουν οι επιστήμονες για τον ποταμό και με 

ποιο τρόπο; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν σχετικά με το βάθος του ποταμού; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Γιατί οι τυφλές κιχλίδες του ποταμού ανευρίσκονται μόνο νεκρές από τους επιστήμονες; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Για ποιο λόγο σχηματίζονται μεγάλες δίνες στον ποταμό; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Σε ποιό τμήμα του ποταμού ζουν οι τυφλές κιχλίδες; Με ποιον τρόπο τις εντόπισαν οι 

επιστήμονες; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Πως υπολογίζουν και απεικονίζουν οι επιστήμονες την ταχύτητα και την κατεύθυνση με 

την οποία κινείται το νερό στις δίνες του ποταμού; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Τι δείχνει η παρακάτω εικόνα για τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών του ποταμού; 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η απομόνωση των πληθυσμών ψαριών ώστε να 

ευνοείται η εμφάνιση νέων ειδών; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Science Bulletins AMNH 
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13. Τι χαρακτηριστικά καταγράφουν και προσδιορίζουν οι επιστήμονες για τα δείγματα 

ψαριών που συλλέγουν; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Τι προκύπτει από την ανάλυση DNA δειγμάτων ψαριών που οι επιστήμονες θεωρούν ότι 

ανήκουν στο ίδιο είδος; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Τι προκύπτει από την κατασκευή των φυλογενετικών δέντρων που βασίζονται σε 

δεδομένα DNA ψαριών που ζουν μόνο 2km μακριά το ένα από το άλλο; Πως ονομάζεται και 

πως προκύπτει το παρακάτω φυλογενετικό δέντρο; 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Πόσες μεταλλάξεις χωρίζουν τους πληθυσμούς ψαριών που ζουν στια αντίθετες όχθες 

του; Ποιό είναι το ποσοστό της απόκλισης των δύο πληθυσμών; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Ποιά δεδομένα προσπαθούν να συσχετίσουν οι επιστήμονες για να εξηγήσουν την 

ποικιλομορφία ψαριών στον ποταμό; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18. Πως συσχετίζεται η μορφή του φυλογενετικού δέντρου με τη μορφολογία του ποταμού 

και τα είδη ψαριών που ζουν σε κάθε περιοχή του; 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Πως η αναπαραγωγική απομόνωση οδηγεί στη δημιουργία νέων ειδών; Να εξηγήσετε 

την παρακάτω εικόνα. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Σε ποιό συμπέρασμα καταλήγουν οι επιστήμονες τελικά; Επαληθεύει την αρχική τους 

υπόθεση; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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