
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΆΞΗΣ Β΄ ΚΕΦ- 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προγραμματισμός: Θα αρχίσουμε με μια ουσιαστική περίληψη των σελίδων 69-77.
Στη συνέχεια θα λύσουμε μερικά προβλήματα για να κατανοήσουμε αυτά που
μάθαμε.
Παράλληλα θα αρχίσουμε μια επανάληψη από το πρώτο βιβλίο που κάναμε στην
αρχή με επίκεντρο τα νουκλεϊκά οξέα DNA-RNA και τις πρωτείνες με ασκήσεις που
θα προετοιμάσουν κατάλληλα τα παιδιά που θα ακολουθήσουν το μάθημα της
Βιολογίας και στην Γ ΄τάξη.

    Το 2ο  κεφάλαιο μελετάει την σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον καθώς και
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους  με κυρίαρχη την σχέση τροφής, δηλ.
ποιος τρώει ποιόν. Χρήσιμη έννοια για την μελέτη μας είναι το οικοσύστημα.
Οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης το οποίο συμπεριλαμβάνει τους βιοτικούς
παράγοντες (κάθε  ζωντανός οργανισμός ) , τους αβιοτικούς (νερό, αέρας ,
ηλιοφάνεια, όχι ο ήλιος) και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
    Το μέγεθος του οικοσυστήματος το καθορίζει ο εκάστοτε μελετητής. Έτσι
οικοσύστημα είναι μια γλάστρα , ένα δάσος μια πόλη. Το μεγαλύτερο οικοσύστημα
είναι οι βιόσφαιρα η οποία αποτελεί όλες τις περιοχές της Γης στις οποίες
αναπτύσσεται η ζωή.
Ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους οι οργανισμοί
κατατάσσονται σε: 1. Παραγωγούς ή αυτότροφους   οι οποίοι είναι τα πράσινα φυτά
, τα κυανοβακτήρια και τα φύκη . Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούν την τροφή του με
την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
2. Ετερότροφους οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν: α) τους καταναλωτές οι οποίοι
τρέφονται με άλλους οργανισμούς και χαρακτηρίζονται ως 1ης , 2ης  κ.τ.λ. τάξης
ανάλογα με τα βήματα που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς.
β) τους αποικοδομητές (ορισμένα βακτήρια και μύκητες) οι οποίοι έχουν ένα πολύ
σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καθώς μετατρέπουν την νεκρή οργανική ύλη
(φύλλα, πούπουλα, περιττώματα) σε ανόργανη η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια
από τα φυτά.
Τα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται ως ετερότροφα όταν η τροφή εισάγετε από άλλα
οικοσυστήματα όπως συμβαίνει σε μια πόλη ή αυτότροφα όταν παράγουν την τροφή
τους μόνα τους όπως είναι ένα δάσος.
Ένα οικοσύστημα είναι σταθερότερο όταν διαθέτει μεγάλη ποικιλότητα γιατί  αν
συμβεί κάτι σε ένα είδος οργανισμού δεν θα επηρεαστούν δραματικά οι άλλοι. Τα
οικοσυστήματα με λίγα είδη είναι περισσότερο ασταθή.
Οι ποιοτικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών σε ένα οικοσύστημα που αφορούν την
τροφή των οργανισμών παριστάνονται με τις τροφικές αλυσίδες ή τα τροφικά
πλέγματα (βλέπε παραδείγματα στη σελίδα 75). Οι ποσοτικές τροφικές σχέσεις
παριστάνονται με τις τροφικές πυραμίδες βιομάζας  ή ενέργειας. Οι τροφικές
πυραμίδες αποτελούνται από ορθογώνια παραλληλόγραμμα το μέγεθος των οποίων
δείχνει την ποσότητα της βιομάζας (Kg) που υπάρχει σε ένα τροφικό επίπεδο ή της
ενέργειας (Kj). Από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο περνάει μόνο το 10% της
βιομάζας ή της ενέργειας. Στη βάση μπαίνουν πάντοτε οι παραγωγοί. Τα
παραδείγματα θα τα δείτε στη σελίδα 76. Προσέξτε στη σελίδα 77 οι τέσσερεις
βουλίτσες εξηγούν γιατί χάνεται τόση ενέργεια από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο.
Για εξάσκηση να λύσετε την άσκηση δυο στη σελίδα 81.



ΑΣΚΗΣΗ :
1. Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν οι οργανισμοί.
Μελίγκρα, τσίχλα (μικρό πουλί), γρασίδι, πασχαλίτσα, γεράκι.
Α. Να κάνετε την τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος.
Β. Αν στο τροφικό επίπεδο της τσίχλας η βιομάζα είναι 3.102Kg να βρείτε την
βιομάζα στα άλλα τροφικά επίπεδα και να κάνετε την τροφική πυραμίδα βιομάζας.
Γ. Αν κάθε γεράκι έχει μάζα 2 Kg να βρείτε πόσα γεράκια μπορεί να συντηρήσει το
οικοσύστημα.
Δ. Πόση είναι η απώλεια βιομάζας   πρώτου και τρίτου τροφικού επιπέδου;

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ:
1. Τα μεγάλα χερσαία ζώα τι αναμένετε να είναι , χορτοφάγα ή  σαρκοφάγα και γιατί;
2.Η υπερβολική κρεατοφαγία απειλεί την ανθρωπότητα με πείνα, γιατί;



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

Η επανάληψη αφορά τα μόρια της ζωής DNA-RNA πρωτείνες. Θα μελετήσουμε τη
δομή τους και εν μέρει τη λειτουργία τους . Προσέξτε είναι σημαντικό γιατί θα μας
συνδέσει με την ύλη της επόμενης τάξης.
Νουκλεϊκά οξέα DNA-RNA: Όπως δεν θα θυμάστε οι περισσότεροι ,αποτελούνται
από νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μια αζωτούχα βάση (αδενίνη
,θυμίνη , γουανίνη, κυτοσίνη για το DNA, και ουρακίλη στη θέση της θυμίνης για το
RNA) , μια πεντόζη (δεοξυριβόζη για το DNA  ριβόζη για το RNA) και μια
φωσφορική ομάδα (PO4

3-). To DNA είναι δίκλωνο και το  RNA μονόκλωνο. Τα
νουκλεοτίδια στην ίδια αλυσίδα συνδέονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικό δεσμό
ενώ οι δύο αλυσίδες του DNA συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου. Η σύνδεση των
κλώνων του DNA δεν είναι τυχαία αλλά η αδενίνη συνδέεται πάντα με την θυμίνη με
2 δεσμούς υδρογόνου και η γουανίνη πάντα με την κυτοσίνη με 3 δεσμούς
υδρογόνου. Αυτό αποτελεί τον κανόνα της συμπληρωματικότητας . Άρα πάντοτε θα
έχω τη σύνδεση Α=Τ, G≡C.
Το RNA είναι μονόκλωνο . Διακρίνουμε 3 είδη RNA:Το αγγελιοφόρο mRNA  το
οποίο μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώματα , το
μεταφορικό tRNA το οποίο μεταφέρει τα αμινοξέα στα ριβοσώματα και το
ριβοσωμικό rRNA το οποίο είναι συστατικό των ριβοσωμάτων.
Στην επόμενη τάξη θα γνωρίσουμε ένα ακόμη είδος το μικροπυρηνικό snRNA το
οποίο καταλύει  ένα μετασχηματισμό του mRNAπου λέγεται ωρίμανση.

Παράδειγμα-1
Ένα μόριο DNA περιέχει 20% αδενίνη. Να βρεθούν τα ποσοστά των άλλων βάσεων.
Λύση:
Η αδενίνη είναι ίση με την θυμίνη λόγω του κανόνα της συμπληρωματικότητας άρα
θα είναι και η θυμίνη 20%. Η γουανίνη και η κυτοσίνη μαζί θα είναι 100-40 άρα 60%
και επειδή είναι ίσες η κάθε μια θα είναι 30%.

Παράδειγμα-2
Δίνεται  ο ένας κλώνος τμήματος  δίκλωνου DNA με την ακόλουθη δομή:
ATGCCATTTGCTACTCCCTGA
1. Να βρεθεί ο άλλος κλώνος.
Λόγω της συμπληρωματικότητας ο άλλος κλώνος θα είναι:
TACGGTAAACATGAGGGACT
Κάθε αδενίνη συνδέεται με μια θυμίνη και κάθε γουανίνη έχει απέναντί της μια
κυτοσίνη.
2. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν στο μόριο;
Μετράω τις αδενίνες και τις θυμίνες μόνο του ενός κλώνου και το πολλαπλασιάζω με
το 2. Μετράω τις γουανίνες και τις κυτοσίνες πάλι του ενός κλώνου και
πολλαπλασιάζω με το 3. Προσθέτω τα αποτελέσματα.
(Α+T).2+(G+C).3=(4+7).2+(3+7).3=22+30=52
3. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο;
Σε κάθε κλώνο οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί είναι κατά ένα λιγότεροι από τα
νουκλεοτίδια (αζωτούχες βάσεις) άρα στο σύνολο του μορίου φ.δ.=ν-2  όπου ν όλα τα
νουκλεοτίδια      φ.δ.=42-2=40.



 Θα ακολουθήσουν κάποιες ασκήσεις για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας και τι
καταλάβαμε. Το Σάββατο 4-4  θα αναρτήσω τις απαντήσεις για να μη χρειαστεί να τα
στέλνετε αλλά να τα ελέγχετε μόνοι σας.

ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ;
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-1
 Η ακολουθία των βάσεων ενός τμήματος μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας ενός
μορίου DNA είναι:
…TTTAAAAAGTACGGCAGCGCGTCCCACATCTTTAAA…
α) Να γράψετε την συμπληρωματική αλυσίδα του μορίου και να υπολογίσετε το
σύνολο των δεσμών υδρογόνου του μορίου.
β) Να υπολογίσετε τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς που υπάρχουν στο μόριο.

Πρόβλημα-2
Δίνεται τμήμα δίκλωνου DNA
ATGCCTTTAAAACGATCCGTACACTCGTGA
1.Να γράψετε τον άλλο κλώνο.
2. Να βρείτε τους δεσμούς υδρογόνου που υπάρχουν στο μόριο.

Πρόβλημα-3
 Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA για τις αζωτούχες βάσεις αδενίνη- κυτοσίνη ισχύει
Α/C=1/3. Να βρείτε το % ποσοστό της κάθε βάσης στο μόριο.

Πρόβλημα -4
 Πόσοι δεσμοί υδρογόνου συγκρατούν τις δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA το οποίο
έχει 106 ζεύγη βάσεων  και το 20% των βάσεων είναι αδενίνη;

Πρόβλημα-5
  Σε ένα τμήμα δίκλωνου μορίου DNA η αδενίνη στον ένα κλώνο του είναι το 15%
των αζωτούχων βάσεων και η θυμίνη είναι το20%. Στον άλλο κλώνο το 40% των
βάσεων είναι η κυτοσίνη.  Να βρεθούν τα ποσοστά των βάσεων σε όλο το μόριο.
Αν το σύνολο των νουκλεοτιδίων του μορίου είναι 20000 , να βρείτε πόσοι δεσμοί
υδρογόνου υπάρχουν στο μόριο.

Η επανάληψη αφορά τις σελίδες 28-32 στο πρώτο βιβλίο που είχαμε αρχίσει.
Καλή μελέτη, να προσέχετε την υγεία σας , να έχετε υπομονή και καλή διάθεση ,
μην ξεχνάτε:  “η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων.”


