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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις ποσ ακολοσθούν. 

 
Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΣΟ ΚΛΔΙΓΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Έλα νηθνζύζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα (δειαδή από  
κεγάιε πνηθηιία δσληαλώλ νξγαληζκώλ) είλαη ηθαλό λα πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζε 
κία πεξηβαιινληηθή αιιαγή πνπ πξνθαιείηαη από αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, απ’ ό,ηη 
έλα νηθνζύζηεκα κε κηθξή βηνπνηθηιόηεηα. 
Μειεηήζηε ηα δύν ηξνθηθά πιέγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα. Σα  
βέιε αξρίδνπλ από ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ηξώγνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηνπο  
νξγαληζκνύο πνπ ηνπο ηξώλε. Απηά ηα ηξνθηθά πιέγκαηα, ζε ζύγθξηζε κε ηα 
πξαγκαηηθά νηθνζπζηήκαηα, είλαη πνιύ απινπζηεπκέλα, σζηόζν δείρλνπλ πνιύ θαιά 
ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα νηθνζπζηήκαηα κε κεγάιε 
βηνπνηθηιόηεηα θαη ζ’ απηά κε ηε κηθξόηεξε βηνπνηθηιόηεηα. 
Σν ηξνθηθό πιέγκα Β παξηζηάλεη κία πεξίπησζε νηθνζπζηήκαηνο κε πνιύ  
κηθξή βηνπνηθηιόηεηα, ζην νπνίν κεξηθά ηξνθηθά επίπεδα απνηεινύληαη από έλα θαη 
κνλαδηθό νξγαληζκό. Σν ηξνθηθό πιέγκα Α παξηζηάλεη έλα νηθνζύζηεκα κε  
κεγαιύηεξε πνηθηιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο 
επηινγήο ζηε δηαηξνθή. 
Γεληθά, ε απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζα έπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε, όρη 
κόλν επεηδή νη νξγαληζκνί πνπ ράλνληαη απνηεινύλ κία κεγάιε απώιεηα από  
εζηθή θαη σθειηκηζηηθή ζθνπηά, αιιά δηόηη νη νξγαληζκνί πνπ επηβηώλνπλ, ζην κέιινλ 
ζα θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν λα εμαθαληζηνύλ θη απηνί. 
 

 
Πεγή: πξνζαξκνγή από Steve Malcolm: Biodiversity is the key to managing environment, The Age,  
16 Απγνύζηνπ 1994. 

5 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 
 

 

15 



2 

Δρώτηση 1 

ηηο ζεηξέο 13-15 αλαθέξεηαη όηη «Σν ηξνθηθό πιέγκα Α παξηζηάλεη έλα νηθνζύζηεκα 
κε κεγαιύηεξε πνηθηιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 
δπλαηόηεηεο επηινγήο ζηε δηαηξνθή». 

Μειεηήζηε ην ΣΡΟΦΙΚΟ ΠΛΔΓΜΑ Α. Από ηα δώα απηνύ ηνπ πιέγκαηνο, κόλν δύν 
έρνπλ ηξεηο άκεζεο ηξνθηθέο πεγέο. Πνηα είλαη απηά ηα δώα; Κπθιώζηε ηε ζσζηή 
απάληεζε. 

A. Αγξηόγαηα θαη ζθήθα 
B. Αγξηόγαηα θαη θίζζα 
Γ. θήθα θαη κειίγθξα 
Γ. θήθα θαη αξάρλε 
Δ. Αγξηόγαηα θαη ζπνπξγίηη 

Δρώτηση 2 

Σα ηξνθηθά πιέγκαηα Α θαη Β εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε. Φαληαζηείηε όηη ε 
κειίγθξα εμαθαλίδεηαη θαη ζηα δύν κέξε. Πνηα από ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο 
πξνβιέπεη θαη εξκελεύεη θαιύηεξα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ ζηα ηξνθηθά 
πιέγκαηα από απηήλ ηελ εμαθάληζε; 

Α. Οη επηπηώζεηο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην ηξνθηθό πιέγκα Α, επεηδή ε ζθήθα 
έρεη κία κόλν  ηξνθηθή πεγή ζην πιέγκα Α. 

Β. Οη επηπηώζεηο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην πιέγκα Α, επεηδή ε ζθήθα έρεη πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο πεγέο ζην πιέγκα απηό. 

Γ. Οη επηπηώζεηο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην ηξνθηθό πιέγκα Β, επεηδή ε ζθήθα 
έρεη κία κόλν ηξνθηθή πεγή ζην πιέγκα Β. 

Γ. Οη επηπηώζεηο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην πιέγκα Β, επεηδή ε ζθήθα έρεη πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο πεγέο ζην πιέγκα Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.214-215), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. Αγξηόγαηα θαη ζθήθα. 

 

Μη Αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Οη επηπηώζεηο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην ηξνθηθό πιέγκα Β, επεηδή 

ε ζθήθα έρεη κία κόλν ηξνθηθή πεγή ζην πιέγκα Β. 

 

Μη Αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.272), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


