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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ΤρίτοΤρίτο
ΕνότηταΕνότητα: : ΕξέλιξηΕξέλιξη



1.1. ΣεΣε ποιεςποιες θεμελιώδειςθεμελιώδεις γενικεύσειςγενικεύσεις
βασίζεταιβασίζεται ηη επιστήμηεπιστήμη τηςτης ΒιολογίαςΒιολογίας;;



ΗΗ ΒιολογίαΒιολογία, , όπωςόπως καικαι κάθεκάθε άλληάλλη επιστήμηεπιστήμη, , βασίζεταιβασίζεται πάνωπάνω
σεσε μερικέςμερικές θεμελιώδειςθεμελιώδεις γενικεύσειςγενικεύσεις, , πάνωπάνω δηλαδήδηλαδή σεσε
μερικέςμερικές αρχέςαρχές πουπου ισχύουνισχύουν σεσε όληόλη τηντην έκτασηέκταση τωντων
αντικειμένωναντικειμένων πουπου μελετάμελετά..
ΗΗ μίαμία απόαπό αυτέςαυτές τιςτις γενικεύσειςγενικεύσεις είναιείναι ηη κυτταρικήκυτταρική

θεωρίαθεωρία, , ηη οποίαοποία υποστηρίζειυποστηρίζει ότιότι όλαόλα τατα έμβιαέμβια όνταόντα
αποτελούνταιαποτελούνται απόαπό κύτταρακύτταρα καικαι απόαπό προϊόνταπροϊόντα κυττάρωνκυττάρων. . ΗΗ
άλληάλλη γενίκευσηγενίκευση είναιείναι ηη θεωρίαθεωρία τηςτης εξέλιξηςεξέλιξης, , ηη θεωρίαθεωρία
δηλαδήδηλαδή πουπου υποστηρίζειυποστηρίζει ότιότι όλαόλα τατα έμβιαέμβια όνταόντα είναιείναι προϊόνπροϊόν
εξέλιξηςεξέλιξης πουπου υπέστησανυπέστησαν προγενέστεροιπρογενέστεροι οργανισμοίοργανισμοί..
ΧωρίςΧωρίς αυτήαυτή τητη θεωρίαθεωρία ηη ΒιολογίαΒιολογία θαθα έμοιαζεέμοιαζε περισσότεροπερισσότερο

μεμε μιαμια στείραστείρα περιγραφήπεριγραφή φυτικώνφυτικών καικαι ζωικώνζωικών οργανισμώνοργανισμών
απόαπό τηντην οποίαοποία θαθα έλειπεέλειπε οο μίτοςμίτος πουπου τουςτους συνδέεισυνδέει μεταξύμεταξύ
τουςτους. . ΧωρίςΧωρίς αυτήαυτή τητη θεωρίαθεωρία, , γιαγια νανα χρησιμοποιήσουμεχρησιμοποιήσουμε καικαι
τατα λόγιαλόγια τουτου ΘεοδόσιουΘεοδόσιου ΝτομπζάνσκυΝτομπζάνσκυ, , ενόςενός μεγάλουμεγάλου
εξελικτικούεξελικτικού τουτου 2020ούού αιώνααιώνα, , δεδε θαθα μπορούσαμεμπορούσαμε νανα
κατανοήσουμεκατανοήσουμε πώςπώς έναένα άθροισμαάθροισμα απόαπό χημικάχημικά συστατικάσυστατικά καικαι
κύτταρακύτταρα, , όπωςόπως οο άνθρωποςάνθρωπος, , έγινεέγινε ικανόικανό::««νανα είναιείναι ζωντανόζωντανό, , 
νανα αισθάνεταιαισθάνεται χαράχαρά καικαι πόνοπόνο, , νανα ξεχωρίζειξεχωρίζει τηντην ομορφιάομορφιά απόαπό
τηντην ασχήμιαασχήμια καικαι νανα διακρίνειδιακρίνει τοτο καλόκαλό απόαπό τοτο κακόκακό …»…»..



3.1.1. 3.1.1. ΤαξινόμησηΤαξινόμηση τωντων οργανισμώνοργανισμών καικαι εξέλιξηεξέλιξη

2.2. ΓιατίΓιατί οιοι επιστήμονεςεπιστήμονες κατατάσσουνκατατάσσουν τουςτους
οργανισμούςοργανισμούς σεσε ομάδεςομάδες;;



ΗΗ επιμονήεπιμονή τωντων επιστημόνωνεπιστημόνων νανα κατατάσσουνκατατάσσουν τουςτους
οργανισμούςοργανισμούς, , εξηγείταιεξηγείται απόαπό τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι ηη μελέτημελέτη τωντων
οργανισμώνοργανισμών θαθα ήτανήταν αδύνατηαδύνατη χωρίςχωρίς τητη συλλογήσυλλογή, , τηντην
κατάταξηκατάταξη καικαι τητη σύγκρισήσύγκρισή τουςτους. . ΩστόσοΩστόσο, , όπωςόπως μπορείτεμπορείτε
νανα διαπιστώσετεδιαπιστώσετε στηστη συνέχειασυνέχεια, , ηη ταξινόμησηταξινόμηση τωντων
οργανισμώνοργανισμών, , εκτόςεκτός τουτου ότιότι διευκολύνειδιευκολύνει τητη μελέτημελέτη τουςτους, , 
αντανακλάαντανακλά καικαι τοντον τρόποτρόπο μεμε τοντον οποίοοποίο αυτοίαυτοί έχουνέχουν
εξελιχθείεξελιχθεί. . 



3.3. ΤιΤι είναιείναι είδοςείδος γιαγια τουςτους φυλετικάφυλετικά ((αμφιγονικάαμφιγονικά) ) 
καικαι τιτι γιαγια τουςτους αφυλετικάαφυλετικά ((μονογονικάμονογονικά) ) 

αναπαραγόμενουςαναπαραγόμενους οργανισμούςοργανισμούς;;



Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των
διαφορετικών πληθυσμών ή, με άλλα λόγια, 
το σύνολο όλων των οργανισμών που
μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και
να αποκτήσουν γόνιμους απογόνους. Η
έννοια του είδους αντιπροσωπεύει ένα φυσικό
όριο, καθώς περιλαμβάνει μόνο τους
οργανισμούς που αναπαράγονται μεταξύ τους
(π. χ. όλες τις γάτες του πλανήτη), 
αποκλείοντας άλλους οργανισμούς που είναι
γόνιμοι μόνο με μέλη του είδους στο οποίο
ανήκουν. Για το λόγο αυτό το είδος αποτελεί
τη θεμελιώδη μονάδα ταξινόμησης. 



Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι ο ορισμός
του είδους που δόθηκε έχει περιορισμούς. Ο
βασικότερος από όλους είναι το γεγονός ότι
όλοι οι οργανισμοί δεν αναπαράγονται με
την επαφή με άτομο διαφορετικού φύλου. 
Στην περίπτωση αυτή αντί του μειξιολογικού
κριτηρίου εφαρμόζεται το τυπολογικό
κριτήριο, δηλαδή το κριτήριο της ομοιότητας
μεταξύ των οργανισμών. Όταν δύο
οργανισμοί έχουν κοινά μορφολογικά και
βιοχημικά χαρακτηριστικά, ομαδοποιούνται
στο ίδιο είδος.



4.4. ΣεΣε τιτι αναφέρεταιαναφέρεται τοτο μειξιολογικόμειξιολογικό καικαι σεσε τιτι
τοτο τυπολογικότυπολογικό κριτήριοκριτήριο;;



ΤοΤο μειξιολογικόμειξιολογικό κριτήριοκριτήριο αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην ταξινόμησηταξινόμηση
τωντων φυλετικάφυλετικά αναπαραγόμενωναναπαραγόμενων οργανισμώνοργανισμών στοστο ίδιοίδιο
είδοςείδος, , ανάλογαανάλογα μεμε τηντην ικανότηταικανότητα πουπου έχουνέχουν νανα παράγουνπαράγουν
γόνιμουςγόνιμους απογόνουςαπογόνους. . ΑντίθεταΑντίθετα τοτο τυπολογικότυπολογικό κριτήριοκριτήριο
αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην κατάταξηκατάταξη τωντων οργανισμώνοργανισμών σεσε ομάδεςομάδες
((καικαι είδηείδη, , στηνστην περίπτωσηπερίπτωση τωντων αφυλετικάαφυλετικά
αναπαραγόμενωναναπαραγόμενων οργανισμώνοργανισμών) ) ανάλογαανάλογα μεμε
μορφολογικέςμορφολογικές, , φυσιολογικέςφυσιολογικές καικαι βιοχημικέςβιοχημικές ομοιότητεςομοιότητες..



5. 5. ΜεΜε ποιοποιο τρόποτρόπο γίνεταιγίνεται ηη ταξινόμησηταξινόμηση τωντων
οργανισμώνοργανισμών σεσε ευρύτερεςευρύτερες ταξινομικέςταξινομικές ομάδεςομάδες
πέραπέρα απόαπό τοτο είδοςείδος;;



ΜεΜε βάσηβάση αυτόαυτό τοτο τυπολογικότυπολογικό κριτήριοκριτήριο, , πουπου αποτελείαποτελεί επινόησηεπινόηση
τουτου ΣουηδούΣουηδού φυσιοδίφηφυσιοδίφη ΛινναίουΛινναίου, , έχειέχει ταξινομηθείταξινομηθεί τοτο σύνολοσύνολο
τωντων διαφορετικώνδιαφορετικών οργανισμώνοργανισμών τουτου πλανήτηπλανήτη καικαι έχειέχει γίνειγίνει
δυνατήδυνατή ηη συγκρότησησυγκρότηση ευρύτερωνευρύτερων ταξινομικώνταξινομικών βαθμίδωνβαθμίδων πέραπέρα
απόαπό τοτο είδοςείδος. . ΈτσιΈτσι τατα είδηείδη πουπου μοιάζουνμοιάζουν μεταξύμεταξύ τουςτους
περισσότεροπερισσότερο απόαπό όό,,τιτι άλλαάλλα συνιστούνσυνιστούν έναένα γένοςγένος, , τατα γένηγένη πουπου
μοιάζουνμοιάζουν περισσότεροπερισσότερο μεταξύμεταξύ τουςτους απόαπό όό,,τιτι άλλαάλλα συνιστούνσυνιστούν
μιαμια οικογένειαοικογένεια, , οιοι οικογένειεςοικογένειες μιαμια τάξητάξη, , οιοι τάξειςτάξεις μιαμια κλάσηκλάση, , οιοι
κλάσειςκλάσεις έναένα φύλοφύλο..



3.1.2. 3.1.2. ΗΗ θεωρίαθεωρία τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ

6.6. ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι απόψειςαπόψεις τουτου ΑριστοτέληΑριστοτέλη γιαγια τηντην
εξέλιξηεξέλιξη τωντων ειδώνειδών;;

Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης
πίστευαν στη σταθερότητα των ειδών.



7. 7. ΤιΤι ήτανήταν οο ΛαμάρκΛαμάρκ καικαι ποιεςποιες ήτανήταν οιοι απόψειςαπόψεις
τουτου γιαγια τηντην εξέλιξηεξέλιξη τωντων οργανισμώνοργανισμών;;



ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου 1818ουου αιώνααιώνα ηη
εξέλιξηεξέλιξη έρχεταιέρχεται πάλιπάλι στοστο προσκήνιοπροσκήνιο. . ΟΟ
ΓάλλοςΓάλλος ζωολόγοςζωολόγος ΖανΖαν--ΜπατίστΜπατίστ ΛαμάρκΛαμάρκ
(1744(1744--1829), 1829), οο οποίοςοποίος επινόησεεπινόησε τοντον όροόρο
ΒιολογίαΒιολογία, , ήτανήταν οο πρώτοςπρώτος πουπου υποστήριξευποστήριξε μεμε
επιχειρήματαεπιχειρήματα ότιότι τατα είδηείδη μεταβάλλονταιμεταβάλλονται καικαι
ότιότι ηη ζωήζωή στονστον πλανήτηπλανήτη μαςμας έχειέχει προέλθειπροέλθει
απόαπό απλούστερεςαπλούστερες μορφέςμορφές πουπου σταδιακάσταδιακά
έγινανέγιναν πιοπιο περίπλοκεςπερίπλοκες. . ΉτανΉταν επίσηςεπίσης οο
πρώτοςπρώτος πουπου παρουσίασεπαρουσίασε στοστο βιβλίοβιβλίο τουτου ΗΗ
φιλοσοφίαφιλοσοφία τηςτης ΖωολογίαςΖωολογίας, , τοτο οποίοοποίο
εκδόθηκεεκδόθηκε τοτο 1809, 1809, μιαμια ολοκληρωμένηολοκληρωμένη
θεωρίαθεωρία, , γιαγια νανα εξηγήσειεξηγήσει πώςπώς τατα φυτάφυτά καικαι τατα
ζώαζώα εξελίσσονταιεξελίσσονται. . 
ΗΗ άποψηάποψη τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ ήτανήταν ότιότι ηη άβιαάβια ύληύλη

παράγειπαράγει ατελείςατελείς μορφέςμορφές ζωήςζωής, , οιοι οποίεςοποίες
εξελίσσονταιεξελίσσονται σεσε συνθετότερεςσυνθετότερες εξαιτίαςεξαιτίας μιαςμιας
έμφυτηςέμφυτης τάσηςτάσης τωντων όντωνόντων γιαγια συνεχήσυνεχή
πρόοδοπρόοδο. . ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια μεγάλωνμεγάλων
χρονικώνχρονικών περιόδωνπεριόδων οιοι πρωτόγονοιπρωτόγονοι
οργανισμοίοργανισμοί μετατρέπονταιμετατρέπονται σταδιακάσταδιακά, , κατάκατά
μήκοςμήκος μιαςμιας ««νοητήςνοητής φυσικήςφυσικής κλίμακαςκλίμακας »», , σεσε
πιοπιο εξελιγμένουςεξελιγμένους, , μεμε τητη βοήθειαβοήθεια μιαςμιας
εσωτερικήςεσωτερικής δύναμηςδύναμης, , ηη οποίαοποία στοχεύειστοχεύει στηστη
βελτίωσήβελτίωσή τουςτους..



ΟΟ ΛαμάρκΛαμάρκ πίστευεπίστευε επίσηςεπίσης ότιότι οιοι
αλλαγέςαλλαγές στοστο περιβάλλονπεριβάλλον δημιουργούνδημιουργούν
νέεςνέες συνήθειεςσυνήθειες σταστα ζώαζώα, , μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα
αυτάαυτά νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν περισσότεροπερισσότερο
κάποιακάποια όργανάόργανά τουςτους ήή, , αντίθετααντίθετα, , νανα μηνμην
τατα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν καθόλουκαθόλου. . ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε
τηντην αρχήαρχή τηςτης χρήσηςχρήσης καικαι τηςτης αχρησίαςαχρησίας, , 
τατα όργαναόργανα ενόςενός ζώουζώου πουπου βοηθούνβοηθούν στηνστην
προσαρμογήπροσαρμογή τουτου στοστο περιβάλλονπεριβάλλον
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται απόαπό αυτόαυτό περισσότεροπερισσότερο, , 
αναπτύσσονταιαναπτύσσονται καικαι μεγαλώνουνμεγαλώνουν, , ενώενώ τατα
όργαναόργανα εκείναεκείνα πουπου δεδε συμβάλλουνσυμβάλλουν στηνστην
προσαρμογήπροσαρμογή τουτου περιπίπτουνπεριπίπτουν σεσε
αχρησίααχρησία, , ατροφούνατροφούν καικαι εξαφανίζονταιεξαφανίζονται. . 
ΜΜ' ' αυτόαυτό τοντον τρόποτρόπο τατα ζώαζώα αποκτούναποκτούν νέανέα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
ζωήςζωής τουςτους. O . O ΛαμάρκΛαμάρκ πίστευεπίστευε ότιότι τατα
επίκτηταεπίκτητα αυτάαυτά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
κληροδοτούνταικληροδοτούνται στηστη συνέχειασυνέχεια στουςστους
απογόνουςαπογόνους. . ΈτσιΈτσι, , μεμε τηντην πάροδοπάροδο τουτου
χρόνουχρόνου, , συσσωρεύονταισυσσωρεύονται πολλέςπολλές αλλαγέςαλλαγές
οιοι οποίεςοποίες οδηγούνοδηγούν στηστη δημιουργίαδημιουργία ενόςενός
είδουςείδους πουπου είναιείναι διαφορετικόδιαφορετικό απόαπό τοτο
αρχικόαρχικό..



8. 8. ΠώςΠώς εξηγούσεεξηγούσε οο ΛαμάρκΛαμάρκ τηντην
εξέλιξηεξέλιξη τωντων ειδώνειδών;;



ΗΗ άποψηάποψη τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ ήτανήταν ότιότι ηη άβιαάβια ύληύλη παράγειπαράγει
ατελείςατελείς μορφέςμορφές ζωήςζωής, , οιοι οποίεςοποίες εξελίσσονταιεξελίσσονται σεσε
συνθετότερεςσυνθετότερες εξαιτίαςεξαιτίας μιαςμιας έμφυτηςέμφυτης τάσηςτάσης τωντων όντωνόντων
γιαγια συνεχήσυνεχή πρόοδοπρόοδο. . ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια μεγάλωνμεγάλων χρονικώνχρονικών
περιόδωνπεριόδων οιοι πρωτόγονοιπρωτόγονοι οργανισμοίοργανισμοί μετατρέπονταιμετατρέπονται
σταδιακάσταδιακά, , κατάκατά μήκοςμήκος μιαςμιας ««νοητήςνοητής φυσικήςφυσικής κλίμακαςκλίμακας »», , 
σεσε πιοπιο εξελιγμένουςεξελιγμένους, , μεμε τητη βοήθειαβοήθεια μιαςμιας εσωτερικήςεσωτερικής
δύναμηςδύναμης, , ηη οποίαοποία στοχεύειστοχεύει στηστη βελτίωσήβελτίωσή τουςτους..

ΟΟ ΛαμάρκΛαμάρκ πίστευεπίστευε επίσηςεπίσης ότιότι οιοι αλλαγέςαλλαγές στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον δημιουργούνδημιουργούν νέεςνέες συνήθειεςσυνήθειες σταστα ζώαζώα, , μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα αυτάαυτά νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν περισσότεροπερισσότερο κάποιακάποια
όργανάόργανά τουςτους ήή, , αντίθετααντίθετα, , νανα μηνμην τατα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν
καθόλουκαθόλου. . ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τηντην αρχήαρχή τηςτης χρήσηςχρήσης καικαι τηςτης
αχρησίαςαχρησίας, , τατα όργαναόργανα ενόςενός ζώουζώου πουπου βοηθούνβοηθούν στηνστην
προσαρμογήπροσαρμογή τουτου στοστο περιβάλλονπεριβάλλον χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται απόαπό
αυτόαυτό περισσότεροπερισσότερο, , αναπτύσσονταιαναπτύσσονται καικαι μεγαλώνουνμεγαλώνουν, , ενώενώ
τατα όργαναόργανα εκείναεκείνα πουπου δεδε συμβάλλουνσυμβάλλουν στηνστην προσαρμογήπροσαρμογή
τουτου περιπίπτουνπεριπίπτουν σεσε αχρησίααχρησία, , ατροφούνατροφούν καικαι
εξαφανίζονταιεξαφανίζονται. . ΜΜ' ' αυτόαυτό τοντον τρόποτρόπο τατα ζώαζώα αποκτούναποκτούν νέανέα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής τουςτους..



O O ΛαμάρκΛαμάρκ πίστευεπίστευε ότιότι τατα επίκτηταεπίκτητα αυτάαυτά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
κληροδοτούνταικληροδοτούνται στηστη συνέχειασυνέχεια στουςστους απογόνουςαπογόνους. . ΈτσιΈτσι, , μεμε
τηντην πάροδοπάροδο τουτου χρόνουχρόνου, , συσσωρεύονταισυσσωρεύονται πολλέςπολλές αλλαγέςαλλαγές οιοι
οποίεςοποίες οδηγούνοδηγούν στηστη δημιουργίαδημιουργία ενόςενός είδουςείδους πουπου είναιείναι
διαφορετικόδιαφορετικό απόαπό τοτο αρχικόαρχικό..



3.1.3. 3.1.3. ΗΗ θεωρίαθεωρία τηςτης ΦυσικήςΦυσικής ΕπιλογήςΕπιλογής
9.9. ΠοιεςΠοιες παρατηρήσειςπαρατηρήσεις έκανεέκανε οο ∆αρβίνος∆αρβίνος καικαι σεσε ποιαποια
συμπεράσματασυμπεράσματα κατέληξεκατέληξε;;



ΤοΤο ταξίδιταξίδι μεμε τητη φρεγάταφρεγάτα ««BeagleBeagle»» ((ΙχνηλάτηςΙχνηλάτης) ) ξεκίνησεξεκίνησε
τοτο 1831 1831 καικαι διήρκεσεδιήρκεσε 5 5 χρόνιαχρόνια. . ΣτοΣτο διάστημαδιάστημα αυτόαυτό οο
ΔαρβίνοςΔαρβίνος είχεείχε τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα συλλέξεισυλλέξει έναένα πλήθοςπλήθος
απόαπό διαφορετικάδιαφορετικά ζώαζώα, , φυτάφυτά αλλάαλλά καικαι απολιθώματααπολιθώματα, , καικαι
νανα πραγματοποιήσειπραγματοποιήσει γεωλογικέςγεωλογικές, , κλιματολογικέςκλιματολογικές καικαι
ανθρωπολογικέςανθρωπολογικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις στιςστις περιοχέςπεριοχές πουπου
επισκέφθηκεεπισκέφθηκε ((απόαπό τητη ζούγκλαζούγκλα τουτου ΑμαζονίουΑμαζονίου καικαι τιςτις
πεδιάδεςπεδιάδες τηςτης ΑργεντινήςΑργεντινής ωςως τατα υψίπεδαυψίπεδα τωντων ΆνδεωνΆνδεων καικαι
τατα νησιάνησιά ΓκαλαπάγκοςΓκαλαπάγκος). ). ΗΗ θεωρίαθεωρία τηςτης φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής
μπορείμπορεί νανα συνοψιστείσυνοψιστεί σεσε 5 5 βασικέςβασικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι σεσε
3 3 συμπεράσματασυμπεράσματα πουπου απορρέουναπορρέουν απόαπό αυτέςαυτές. . 



••ΠαρατήρησηΠαρατήρηση 1.1. ΟιΟι πληθυσμοίπληθυσμοί τωντων διάφορωνδιάφορων ειδώνειδών
τείνουντείνουν νανα αυξάνονταιαυξάνονται απόαπό γενιάγενιά σεσε γενιάγενιά μεμε ρυθμόρυθμό
γεωμετρικήςγεωμετρικής προόδουπροόδου. . 

••ΠαρατήρησηΠαρατήρηση 22. . ΑνΑν εξαιρεθούνεξαιρεθούν οιοι εποχικέςεποχικές
διακυμάνσειςδιακυμάνσεις, , τατα μεγέθημεγέθη τωντων πληθυσμώνπληθυσμών παραμένουνπαραμένουν
σχετικάσχετικά σταθεράσταθερά. . 

••ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα 1.1. ΓιαΓια νανα παραμείνειπαραμείνει σταθερόσταθερό τοτο μέγεθοςμέγεθος
ενόςενός πληθυσμούπληθυσμού, , παράπαρά τηντην τάσητάση γιαγια αύξησηαύξηση, , μερικάμερικά
άτομαάτομα δενδεν επιβιώνουνεπιβιώνουν ήή δενδεν αναπαράγονταιαναπαράγονται. . 

ΣυνεπώςΣυνεπώς μεταξύμεταξύ τωντων οργανισμώνοργανισμών ενόςενός πληθυσμούπληθυσμού
διεξάγεταιδιεξάγεται έναςένας αγώναςαγώνας επιβίωσηςεπιβίωσης. . ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία μεμε τηντην
οποίαοποία οιοι οργανισμοίοργανισμοί πουπου είναιείναι περισσότεροπερισσότερο
προσαρμοσμένοιπροσαρμοσμένοι στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους επιβιώνουνεπιβιώνουν καικαι
αναπαράγονταιαναπαράγονται περισσότεροπερισσότερο απόαπό τουςτους λιγότερολιγότερο
προσαρμοσμένουςπροσαρμοσμένους ονομάστηκεονομάστηκε απόαπό τοντον ΚάρολοΚάρολο
ΔαρβίνοΔαρβίνο φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή..



••ΠαρατήρησηΠαρατήρηση 3.3. ΤαΤα άτομαάτομα ενόςενός είδουςείδους δενδεν είναιείναι όμοιαόμοια. . 
ΣτουςΣτους πληθυσμούςπληθυσμούς υπάρχειυπάρχει μιαμια τεράστιατεράστια ποικιλομορφίαποικιλομορφία όσονόσον
αφοράαφορά τατα φυσικάφυσικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων μελώνμελών τουςτους. . 

••ΠαρατήρησηΠαρατήρηση 4.4. ΤαΤα περισσότεραπερισσότερα απόαπό τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων
γονέωνγονέων κληροδοτούνταικληροδοτούνται στουςστους απογόνουςαπογόνους τουςτους. . 

••ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα 2.2. ΗΗ επιτυχίαεπιτυχία στονστον αγώνααγώνα γιαγια τηντην επιβίωσηεπιβίωση
δενδεν είναιείναι τυχαίατυχαία. . ΑντιθέτωςΑντιθέτως, , εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τοτο είδοςείδος τωντων
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών πουπου έχειέχει κληρονομήσεικληρονομήσει έναςένας οργανισμόςοργανισμός
απόαπό τουςτους προγόνουςπρογόνους τουτου. . ΟιΟι οργανισμοίοργανισμοί οιοι οποίοιοποίοι έχουνέχουν
κληρονομήσεικληρονομήσει χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά πουπου τουςτους βοηθούνβοηθούν νανα
προσαρμόζονταιπροσαρμόζονται καλύτερακαλύτερα στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους επιβιώνουνεπιβιώνουν
περισσότεροπερισσότερο ήή //καικαι αφήνουναφήνουν μεγαλύτερομεγαλύτερο αριθμόαριθμό απογόνωναπογόνων
απόαπό τουςτους οργανισμούςοργανισμούς οιοι οποίοιοποίοι έχουνέχουν κληρονομήσεικληρονομήσει
λιγότερολιγότερο ευνοϊκάευνοϊκά γιαγια τηντην επιβίωσήεπιβίωσή τουςτους χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά. . 

••ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα 3.3. ΤαΤα ευνοϊκάευνοϊκά γιαγια τηντην επιβίωσηεπιβίωση
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά μεταβιβάζονταιμεταβιβάζονται στηνστην επόμενηεπόμενη γενιάγενιά μεμε
μεγαλύτερημεγαλύτερη συχνότητασυχνότητα απόαπό τατα λιγότερολιγότερο ευνοϊκάευνοϊκά, , καθώςκαθώς οιοι
φορείςφορείς τουςτους επιβιώνουνεπιβιώνουν καικαι αφήνουναφήνουν μεγαλύτερομεγαλύτερο αριθμόαριθμό
απογόνωναπογόνων απόαπό τουςτους φορείςφορείς τωντων λιγότερολιγότερο ευνοϊκώνευνοϊκών
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών. . ΈτσιΈτσι, , μεμε τηντην πάροδοπάροδο τουτου χρόνουχρόνου, , ηη
συσσώρευσησυσσώρευση όλοόλο καικαι περισσότερωνπερισσότερων ευνοϊκώνευνοϊκών
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών σεσε ένανέναν πληθυσμόπληθυσμό μπορείμπορεί νανα οδηγήσειοδηγήσει στηνστην
εμφάνισηεμφάνιση ενόςενός νέουνέου είδουςείδους. . 



10.10. ΠότεΠότε καικαι μεμε ποιοποιο βιβλίοβιβλίο οο ∆αρβίνος∆αρβίνος
δημοσίευσεδημοσίευσε τιςτις βασικέςβασικές αρχέςαρχές τηςτης θεωρίαςθεωρίας τουτου;;



ΟΟ ΔαρβίνοςΔαρβίνος, , παρπαρ' ' όλοόλο πουπου είχεείχε αποσαφηνίσειαποσαφηνίσει τιςτις βασικέςβασικές
αρχέςαρχές τηςτης θεωρίαςθεωρίας τουτου ήδηήδη απόαπό τοτο 1839, 1839, τητη δημοσίευσεδημοσίευσε
αρκετάαρκετά αργότερααργότερα, , τοτο 1858. 1858. 
ΠροβλέπονταςΠροβλέποντας τιςτις φοβερέςφοβερές αντιδράσειςαντιδράσεις πουπου θαθα προκαλούσεπροκαλούσε, , 
ήθελεήθελε νανα συλλέξεισυλλέξει πρόσθετοπρόσθετο αποδεικτικόαποδεικτικό υλικόυλικό. . ΤοΤο βιβλίοβιβλίο
τουτου ““ΠροέλευσηΠροέλευση τωντων ειδώνειδών διαδια τηςτης φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής””
εξαντλήθηκεεξαντλήθηκε τηντην πρώτηπρώτη ημέραημέρα τηςτης κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τουτου καικαι
παραμένειπαραμένει ακόμηακόμη καικαι σήμερασήμερα έναένα απόαπό τατα βιβλίαβιβλία πουπου έχουνέχουν
πραγματοποιήσειπραγματοποιήσει τιςτις περισσότερεςπερισσότερες εκδόσειςεκδόσεις παγκοσμίωςπαγκοσμίως..



3.1.4.3.1.4.ΜερικέςΜερικές χρήσιμεςχρήσιμες αποσαφηνίσειςαποσαφηνίσεις
στηστη θεωρίαθεωρία τηςτης ΦυσικήςΦυσικής ΕπιλογήςΕπιλογής
11.11. ΠούΠού δραδρα ηη ΦυσικήΦυσική ΕπιλογήΕπιλογή;;



ΈναΈνα απόαπό τατα σημείασημεία πουπου χρειάζονταιχρειάζονται αποσαφήνισηαποσαφήνιση στηστη
θεωρίαθεωρία πουπου διατύπωσεδιατύπωσε οο ΔαρβίνοςΔαρβίνος είναιείναι τοτο πούπού τελικάτελικά δραδρα
ηη φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή. . ΓιαΓια τηντην εξελικτικήεξελικτική λοιπόνλοιπόν θεωρίαθεωρία ηη
φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή δραδρα στονστον πληθυσμόπληθυσμό καικαι συνεπώςσυνεπώς οο
πληθυσμόςπληθυσμός αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει τητη μικρότερημικρότερη δυνατήδυνατή μονάδαμονάδα
πουπου μπορείμπορεί νανα εξελιχθείεξελιχθεί. . 
ΑυτόΑυτό φαίνεταιφαίνεται παράδοξοπαράδοξο, , καθώςκαθώς ηη φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή

περιλαμβάνειπεριλαμβάνει αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις ανάμεσαανάμεσα σταστα μεμονωμέναμεμονωμένα
άτομαάτομα καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους, , οπότεοπότε θαθα ήτανήταν λογικότερολογικότερο
τατα μεμονωμέναμεμονωμένα άτομαάτομα νανα αποτελούναποτελούν τητη μονάδαμονάδα τηςτης
εξέλιξηςεξέλιξης καικαι όχιόχι οιοι πληθυσμοίπληθυσμοί. . ΌμωςΌμως έναένα μεμονωμένομεμονωμένο άτομοάτομο
μπορείμπορεί νανα παρουσιάσειπαρουσιάσει έναένα, , τοτο πολύπολύ, , νέονέο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό
είτεείτε λόγωλόγω μεταβολήςμεταβολής τουτου γενετικούγενετικού υλικούυλικού τουτου ((μετάλλαξημετάλλαξη) ) 
είτεείτε λόγωλόγω τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τουτου περιβάλλοντόςπεριβάλλοντός τουτου ((επίκτητοεπίκτητο
γνώρισμαγνώρισμα). ). ΑντιθέτωςΑντιθέτως ηη εξέλιξηεξέλιξη απαιτείαπαιτεί συσσώρευσησυσσώρευση
πολλώνπολλών νέωννέων κληρονομήσιμωνκληρονομήσιμων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών πουπου έχουνέχουν
εδραιωθείεδραιωθεί στουςστους πληθυσμούςπληθυσμούς διαδοχικώνδιαδοχικών γενεώνγενεών μεμε τητη
δράσηδράση τηςτης φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής..



12.12. ΝαΝα εξηγήσετεεξηγήσετε τηντην έκφρασηέκφραση: : «« ηη
δράσηδράση τηςτης ΦυσικήςΦυσικής ΕπιλογήςΕπιλογής είναιείναι
τοπικάτοπικά καικαι χρονικάχρονικά προσδιορισμένηπροσδιορισμένη»»..



ΠρέπειΠρέπει επίσηςεπίσης νανα τονιστείτονιστεί ότιότι ηη δράσηδράση τηςτης φυσικήςφυσικής
επιλογήςεπιλογής είναιείναι τοπικάτοπικά καικαι χρονικάχρονικά προσδιορισμένηπροσδιορισμένη. . ΟιΟι
συνθήκεςσυνθήκες τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος διαφέρουνδιαφέρουν απόαπό περιοχήπεριοχή σεσε
περιοχήπεριοχή καικαι απόαπό χρονικήχρονική στιγμήστιγμή σεσε χρονικήχρονική στιγμήστιγμή. . ΈτσιΈτσι
είναιείναι δυνατόνδυνατόν έναένα χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό πουπου αποδεικνύεταιαποδεικνύεται
προσαρμοστικόπροσαρμοστικό σεσε μιαμια περιοχήπεριοχή μιαμια καθορισμένηκαθορισμένη χρονικήχρονική
στιγμήστιγμή νανα είναιείναι άχρηστοάχρηστο ήή καικαι δυσμενέςδυσμενές σεσε μιαμια άλληάλλη
περιοχήπεριοχή ήή σεσε μιαμια άλληάλλη χρονικήχρονική στιγμήστιγμή. . 



3.1.5.3.1.5.ΗΗ ΦυσικήΦυσική ΕπιλογήΕπιλογή ενεν δράσειδράσει
13. 13. ΝαΝα περιγράψετεπεριγράψετε τοτο παράδειγμαπαράδειγμα τηςτης εξέλιξηςεξέλιξης τηςτης

πεταλούδαςπεταλούδας BistonBiston betulariabetularia..



ΈναΈνα πολύπολύ γνωστόγνωστό παράδειγμαπαράδειγμα δράσηςδράσης τηςτης φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής
είναιείναι αυτόαυτό τηςτης πεταλούδαςπεταλούδας BistonBiston betulariabetularia, , ενόςενός εντόμουεντόμου πουπου
είναιείναι πολύπολύ διαδεδομένοδιαδεδομένο στηνστην ΑγγλίαΑγγλία καικαι στηστη ΣκωτίαΣκωτία. . ΗΗ
πεταλούδαπεταλούδα αυτήαυτή συναντιέταισυναντιέται σεσε δύοδύο παραλλαγέςπαραλλαγές πουπου
διαφέρουνδιαφέρουν ωςως προςπρος τοτο χρωματισμόχρωματισμό τουςτους. . ΗΗ μίαμία είναιείναι
ανοιχτόχρωμηανοιχτόχρωμη καικαι φέρειφέρει σκούρεςσκούρες κηλίδεςκηλίδες στιςστις πτέρυγέςπτέρυγές τηςτης, , 
ενώενώ ηη άλληάλλη είναιείναι εξεξ ολοκλήρουολοκλήρου μαύρημαύρη. . 
ΠρινΠριν απόαπό τητη ΒιομηχανικήΒιομηχανική ΕπανάστασηΕπανάσταση πολυπληθέστερεςπολυπληθέστερες

ήτανήταν οιοι ανοιχτόχρωμεςανοιχτόχρωμες πεταλούδεςπεταλούδες, , ενώενώ οιοι μαύρεςμαύρες ήτανήταν
ελάχιστεςελάχιστες. . ΜετάΜετά όμωςόμως τητη ΒιομηχανικήΒιομηχανική ΕπανάστασηΕπανάσταση τατα
πράγματαπράγματα άλλαξανάλλαξαν ριζικάριζικά: : βαθμιαίαβαθμιαία άρχισανάρχισαν νανα επικρατούνεπικρατούν οιοι
μαύρεςμαύρες πεταλούδεςπεταλούδες, , έτσιέτσι ώστεώστε στιςστις αρχέςαρχές τουτου 2020ούού αιώνααιώνα νανα
αποτελούναποτελούν αυτέςαυτές τητη μοναδικήμοναδική σχεδόνσχεδόν παραλλαγήπαραλλαγή πεταλούδαςπεταλούδας
σεσε πολλέςπολλές βιομηχανικέςβιομηχανικές περιοχέςπεριοχές ((όπωςόπως τοτο ΜάντσεστερΜάντσεστερ). ). 



ΤοΤο φαινόμενοφαινόμενο αυτόαυτό, , τοτο οποίοοποίο συσχετίστηκεσυσχετίστηκε μεμε τητη
βιομηχανικήβιομηχανική ρύπανσηρύπανση, , ονομάστηκεονομάστηκε βιομηχανικόςβιομηχανικός
μελανισμόςμελανισμός καικαι έκτοτεέκτοτε έχειέχει παρατηρηθείπαρατηρηθεί σεσε δεκάδεςδεκάδες
είδηείδη εντόμωνεντόμων πουπου ζουνζουν σεσε βιομηχανικέςβιομηχανικές περιοχέςπεριοχές. . 
ΗΗ εξήγησηεξήγηση τουτου φαινομένουφαινομένου βρίσκεταιβρίσκεται στηστη δράσηδράση τηςτης

φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής. . ΠρινΠριν απόαπό τητη ΒιομηχανικήΒιομηχανική
ΕπανάστασηΕπανάσταση οιοι κορμοίκορμοί τωντων δέντρωνδέντρων είχανείχαν τοτο φυσικόφυσικό
ανοιχτόανοιχτό χρώμαχρώμα τουςτους. . ΟιΟι ανοιχτόχρωμεςανοιχτόχρωμες πεταλούδεςπεταλούδες
πουπου αναπαύονταναναπαύονταν επάνωεπάνω τουςτους ((γιατίγιατί ηη πεταλούδαπεταλούδα αυτήαυτή
τρέφεταιτρέφεται τητη νύχτανύχτα καικαι αναπαύεταιαναπαύεται τηντην ημέραημέρα) ) 
διακρίνοντανδιακρίνονταν δυσκολότεραδυσκολότερα απόαπό τουςτους θηρευτέςθηρευτές τουςτους, , τατα
εντομοφάγαεντομοφάγα πτηνάπτηνά, , σεσε σχέσησχέση μεμε τιςτις μαύρεςμαύρες. . ΓιαΓια τοτο
λόγολόγο αυτόαυτό επικράτησανεπικράτησαν στουςστους τοπικούςτοπικούς πληθυσμούςπληθυσμούς
τηςτης πεταλούδαςπεταλούδας, , αφούαφού είχανείχαν μεγαλύτερεςμεγαλύτερες πιθανότητεςπιθανότητες
επιβίωσηςεπιβίωσης ——καικαι μεταβίβασηςμεταβίβασης τουτου χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού τουςτους
((ανοιχτόχρώμαανοιχτόχρώμα πτερύγωνπτερύγων))στιςστις επόμενεςεπόμενες γενιέςγενιές ——απόαπό
τιςτις μαύρεςμαύρες. . 



ΌτανΌταν μαύρισανμαύρισαν οιοι κορμοίκορμοί τωντων δέντρωνδέντρων εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης
βιομηχανικήςβιομηχανικής ρύπανσηςρύπανσης, , ηη δράσηδράση τηςτης φυσικήςφυσικής επιλογήςεπιλογής
αντιστράφηκεαντιστράφηκε. . ΤοΤο προσαρμοστικόπροσαρμοστικό πλεονέκτημαπλεονέκτημα τοτο είχανείχαν πλέονπλέον
οιοι μαύρεςμαύρες πεταλούδεςπεταλούδες, , πουπου ήτανήταν περισσότεροπερισσότερο δυσδιάκριτεςδυσδιάκριτες
στουςστους κορμούςκορμούς απόαπό τιςτις ανοιχτόχρωμεςανοιχτόχρωμες. . ΈτσιΈτσι βαθμιαίαβαθμιαία άρχισανάρχισαν
νανα επικρατούνεπικρατούν αριθμητικάαριθμητικά, , καθώςκαθώς επιβίωνανεπιβίωναν περισσότεροπερισσότερο καικαι
μεταβίβαζανμεταβίβαζαν μεμε μεγαλύτερημεγαλύτερη συχνότητασυχνότητα τοτο χρωματισμόχρωματισμό τουςτους
στιςστις επόμενεςεπόμενες γενιέςγενιές απόαπό τιςτις ανοιχτόχρωμεςανοιχτόχρωμες. . 
ΠρέπειΠρέπει όμωςόμως στοστο σημείοσημείο αυτόαυτό νανα γίνειγίνει μιαμια επισήμανσηεπισήμανση

προκειμένουπροκειμένου νανα αποφευχθούναποφευχθούν πιθανέςπιθανές παρανοήσειςπαρανοήσεις γιαγια τοτο
μηχανισμόμηχανισμό μεμε τοντον οποίοοποίο προχωρείπροχωρεί ηη εξέλιξηεξέλιξη. . ΟιΟι πεταλούδεςπεταλούδες
δενδεν ανταποκρίθηκανανταποκρίθηκαν στηστη μεταβολήμεταβολή τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
((μαύρισμαμαύρισμα τωντων κορμώνκορμών τωντων δέντρωνδέντρων) ) αναπτύσσονταςαναπτύσσοντας έναένα
γνώρισμαγνώρισμα πουπου δενδεν υπήρχευπήρχε προηγουμένωςπροηγουμένως ((όπωςόπως θαθα μπορούσεμπορούσε
νανα ισχυριστείισχυριστεί έναςένας οπαδόςοπαδός τηςτης θεωρίαςθεωρίας τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ), ), καθώςκαθώς ηη
μαύρημαύρη παραλλαγήπαραλλαγή τουςτους προϋπήρχεπροϋπήρχε τηςτης ΒιομηχανικήςΒιομηχανικής
ΕπανάστασηςΕπανάστασης.. ΑπλώςΑπλώς ηη φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή έδρασεέδρασε ευνοώνταςευνοώντας
απόαπό τατα υπάρχονταυπάρχοντα κληρονομήσιμακληρονομήσιμα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά εκείνοεκείνο πουπου
προσέδιδεπροσέδιδε μεγαλύτερεςμεγαλύτερες πιθανότητεςπιθανότητες επιβίωσηςεπιβίωσης στοστο φορέαφορέα τουτου
((ανοιχτόςανοιχτός χρωματισμόςχρωματισμός ότανόταν οιοι κορμοίκορμοί ήτανήταν ανοιχτόχρωμοιανοιχτόχρωμοι, , 
μαύροςμαύρος χρωματισμόςχρωματισμός ότανόταν οιοι κορμοίκορμοί έγινανέγιναν σκούροισκούροι).).



3.1.6.3.1.6.ΣύγκρισηΣύγκριση τηςτης θεωρίαςθεωρίας τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ μεμε τητη θεωρίαθεωρία τουτου
∆αρβίνου∆αρβίνου
14.  14.  ΠώςΠώς εξηγείταιεξηγείται ηη εμφάνισηεμφάνιση τουτου ψηλούψηλού λαιμούλαιμού στιςστις
καμηλοπαρδάλειςκαμηλοπαρδάλεις σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο ΛαμάρκΛαμάρκ καικαι πώςπώς
σύμφωνασύμφωνα μεμε τητη θεωρίαθεωρία τουτου ∆αρβίνου∆αρβίνου;;



ΘεωρίαΘεωρία τουτου ΛαμάρκΛαμάρκ
ΟιΟι καμηλοπαρδάλειςκαμηλοπαρδάλεις δημιουργήθηκανδημιουργήθηκαν απόαπό οργανισμούςοργανισμούς
κατώτερωνκατώτερων βαθμίδωνβαθμίδων διαμέσουδιαμέσου τηςτης φυσικήςφυσικής κλίμακαςκλίμακας. . 
ΤαΤα χαμηλότεραχαμηλότερα κλαδιάκλαδιά απογυμνώθηκαναπογυμνώθηκαν απόαπό τατα φύλλαφύλλα τουςτους, , 
οπότεοπότε προέκυψεπροέκυψε ηη ανάγκηανάγκη γιαγια πρόσβασηπρόσβαση τωντων
καμηλοπαρδάλεωνκαμηλοπαρδάλεων, , πουπου ωςως τότετότε είχανείχαν κοντούςκοντούς λαιμούςλαιμούς, , σταστα
ψηλότεραψηλότερα κλαδιάκλαδιά. . 
ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τηντην αρχήαρχή τηςτης χρήσηςχρήσης καικαι τηςτης αχρησίαςαχρησίας, , ορισμέναορισμένα
ζώαζώα τέντωναντέντωναν τοτο λαιμόλαιμό τουςτους, , γιαγια νανα φτάνουνφτάνουν τατα ψηλάψηλά
κλαδιάκλαδιά. . ΜεΜε τοτο συνεχέςσυνεχές τέντωματέντωμα καικαι μεμε τητη βοήθειαβοήθεια μιαςμιας
εσωτερικήςεσωτερικής δύναμηςδύναμης οο λαιμόςλαιμός τουςτους μάκρυνεμάκρυνε ((τατα ζώαζώα δενδεν
εξαφανίστηκανεξαφανίστηκαν ). ). 
ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τηντην αρχήαρχή τηςτης κληρονομικήςκληρονομικής μεταβίβασηςμεταβίβασης τωντων
επίκτητωνεπίκτητων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών, , οο μακρύςμακρύς λαιμόςλαιμός
κληροδοτήθηκεκληροδοτήθηκε στουςστους απογόνουςαπογόνους καικαι αποτέλεσεαποτέλεσε
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τουτου είδουςείδους τουςτους. . 



ΘεωρίαΘεωρία τουτου ΔαρβίνουΔαρβίνου
ΣτοΣτο φυλογενετικόφυλογενετικό δέντροδέντρο τωντων καμηλοπαρδάλεωνκαμηλοπαρδάλεων, , σεσε κάποιοκάποιο
προγονικόπρογονικό είδοςείδος, , υπήρχανυπήρχαν ζώαζώα μεμε λαιμούςλαιμούς ποικίλουποικίλου μήκουςμήκους. . 
ΟΟ αριθμόςαριθμός τωντων ζώωνζώων πουπου γεννιόντανγεννιόνταν ήτανήταν πολύπολύ μεγαλύτεροςμεγαλύτερος
απόαπό τοντον αριθμόαριθμό τωντων ζώωνζώων πουπου μπορούσεμπορούσε νανα θρέψειθρέψει τοτο
περιβάλλονπεριβάλλον. . ΠροέκυψεΠροέκυψε λοιπόνλοιπόν ηη ανάγκηανάγκη ελέγχουελέγχου τουτου
μεγέθουςμεγέθους τουτου πληθυσμούπληθυσμού τουςτους. . 
ΗΗ φυσικήφυσική επιλογήεπιλογή ευνόησεευνόησε τατα άτομαάτομα μεμε τοντον ψηλότεροψηλότερο λαιμόλαιμό, , 
γιατίγιατί μπορούσανμπορούσαν νανα προσεγγίσουνπροσεγγίσουν τροφήτροφή καλύτερηςκαλύτερης
ποιότηταςποιότητας ήή μεγαλύτερηςμεγαλύτερης ποσότηταςποσότητας. . ΤαΤα άτομαάτομα μεμε κοντόκοντό
λαιμόλαιμό σταδιακάσταδιακά λιγόστευανλιγόστευαν καικαι τελικάτελικά εξαφανίστηκανεξαφανίστηκαν. . 
ΟΟ μακρύςμακρύς λαιμόςλαιμός κληροδοτήθηκεκληροδοτήθηκε στουςστους απογόνουςαπογόνους καικαι
αποτέλεσεαποτέλεσε χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τουτου είδουςείδους τουςτους. . 
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