ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΡΟΝΔΥΛΩΤΩΝ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (νζοι) ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ_________________________________________________ΑΕΜ___________
ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΑΣΤΗΙΟΥ: _________________________
1. Σε ζνα Ρλειοκαινικό κοίταςμα απολικωμζνων κθλαςτικϊν βρζκθκαν μόνο οςτά νεαρϊν
μαμμοφκ . Το κοίταςμα ανικει ςτθν κατθγορία (Χ): [0,3]
Α. Ετεροειδζσ
Β. Αυτόχκονο
Γ. Ρεριπαγετϊδεσ
Χ
Δ. Εκλεκτικό
Χ
Ε. Ομοειδζσ
Χ

2. Με τον όρο «Ζκρθξθ του Καμβρίου» εννοείται: [0,2]
Α. Μια ςειρά από ζντονα θφαιςτειακά φαινόμενα των αρχϊν του Ραλαιοηωϊκοφ
Β. Η εμφάνιςθ πολλϊν μορφϊν ηωισ μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα
Γ. Η διάρρθξθ τθσ οδίνιασ θπερ-θπείρου ςε μικρότερεσ λικοςφαιρικζσ πλάκεσ

Χ

3. Nα βάλετε ςε εξελικτικι ςειρά τα ακόλουκα είδθ του γζνουσ Homo: Homo erectus,
Homo sapiens, Homo habilis, Homo neanderdalensis και να ςθμειϊςετε πότε εμφανίηεται το
γζνοσ [0,5]
Σειρά: H. habilis-H.erectus – H. neaderdalensis-H. sapiens
Α. πριν ~5 εκ. χρόνια
Β. πριν ~2 εκ. χρόνια
Γ. πριν ~ 1 εκ. χρόνια

X

4. Σε ποια ομάδα ςπονδυλωτϊν οργανιςμϊν κα ταξινομοφςατε το
ακόλουκο απολίκωμα και γιατί? [0,5]
Στα Ρτεροςαφρια, λόγω ικανότθτασ πτιςθσ, επιμθκυμζνο 4ο
δάκτυλο, κοντόσ κϊρακασ, εξειδικευμζνο κρανίο (ράμφοσ και
αντίβαρο)
_______________________________________________________

5. Το παλαιότερο γνωςτό ανκρωποειδζσ (να ςυμπλθρωκεί) [0,3]
Χ. Ονομάηεται Dryopithecus και χρονολογείται ςτο:
Ψ. Ονομάηεται Proconsul και χρονολογείται ςτο:
Μειόκαινο 23-25 εκ. ζτθ
Ω. Ονομάηεται Mesopithecus και χρονολογείται ςτο:

Χ

6. Συμπλθρϊςτε το κλαδόγραμμα και τοποκετιςτε ςε αυτό το γζνοσ Tiktaalik? [1,5]

ΑΝΑΨΙΔΑ
ΣΥΝΑΨΙΔΑ

Διάψιδα

Λιζαμθίβια

Tiktaalik
Δίπνοοι

Ακηινοπηερύγιοι

Χονδριχθύες

ΡΛΑΚΟΔΕΜΟΙ

ΑΜΝΙΩΤΕΣ
Τεηράποδα

ΣΑΚΟΡΤΕΥΓΙΟΙ

Σαρκοπτερφγιοι, Ανάψιδα, Αμνιώτες,
Συνάψιδα, Πλακόδερμοι
Γναθοζηόμαηα

7. Αναφζρεται επιγραμματικά ποιοι χαρακτιρεσ τθσ Archaeopteryx lithografica τθσ ςυνδζουν με
τα πτθνά και ποιοι με τα ερπετά [0,7]
Χαρακτιρεσ Ρτθνϊν
Ρτζρωμα
Γιάντεσ-μεγάλο ςτζρνο
Λαιμόσ τφπου «S”
Μερικι ςφμφυςθ μεταταρςίων και αντιςτοικτό
πίςω δάκτυλο
Κοφφια οςτά

Χαρακτιρεσ Ερπετϊν
Ραρουςία δοντιϊν
Επιμικθσ ουρά
Ρροσ τα πίςω ιςχφο
Εμπρόςκιο άκρο με τρία ονυχοφόρα δάκτυλα

8. Τι είναι Μαηικι Εξαφάνιςθ και ποια θ ςθμαςία τθσ Μαηικισ Εξαφάνιςθσ του Τζλουσ του
Κρθτιδικοφ ςτθν εξζλιξθ των Σπονδυλωτϊν οργανιςμϊν? [1]
Ωσ Μαηικι Εξαφάνιςθ εννοείται μία ςφντομθ περίοδοσ απότομθσ πτϊςθσ τθσ βιοπικοιλότθτασ, θ
οποία μεςολαβεί ανάμεςα ςε περιόδουσ ςχετικισ ςτακερότθτασ και αφκονίασ.
Η μαηικι εξαφάνιςθ του τζλουσ του Κρθτιδικοφ (~65 εκ. ζτθ πριν) οδιγθςε τον αφανιςμό πολλϊν
μορφϊν ηωισ τθσ χζρςου, ςυμπεριλαμβανομζνων των Δεινοςαφριων που κυριαρχοφςαν. Ππωσ
ςε όλεσ τισ μαηικζσ εξαφανίςεισ ζτςι και ςε αυτι, ελευκερϊκθκαν πολυάρικμοι οικολογικοί
κϊκοι (κζςεισ) και περιβάλλοντα με αποτζλεςμα να μποροφν να καταλθφκοφν ςτθ ςυνζχεια από
άλλεσ ομάδεσ χερςαίων ςπονδυλωτϊν , όπωσ ςυνζβθ με τα κθλαςτικά και τα πτθνά ςτο
Ραλαιογενζσ. Η διαδικαςία αυτι οδιγθςε ςε μία ραγδαία εξζλιξθ των κθλαςτικϊν που
προςαρμοηόμενα ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και περιβάλλοντα κατζκτθςαν τα περιςςότερα χερςαία
οικοςυςτιματα και παρουςίαςαν πολυςχιδι διαφοροποίθςθ ςυνοδευόμενθ πολλζσ φορζσ από
ςθμαντικι αφξθςθ του μεγζκουσ τουσ

9. Σε μία περιοχι ανακαλφφκθκαν απολικϊματα ςπονδυλωτϊν ςε δφο ορίηοντεσ . Με βάςθ αυτά, τι
θλικία μπορεί να ζχουν τα ενδιάμεςα (A) και τα υπερκείμενα (B) ςτρϊματα? [1]
Ο ςυνδυαςμόσ Oviraptor-Pteranodon- Eomaia δθλϊνει μία θλικία
Κρθτιδικοφ, ενϊ ο ςυνδυαςμόσ Oyranopithecus & Hipparion μία θλικία
B

Ανω Μειόκαινου. Συνεπϊσ το ςτρϊμα Α χρονολογείται ςτο Ραλιογενζσ, ενϊ

Ouranopithecus
Hipparion

το ςτρϊμα Β ςτο Ρλαιόκαινο-Τεταρτογενζσ. _____________
_______________________________________________ __________

A
Oviraptor -Pteranodon -Eomaia ______________________________________________________________

10. Ροια τα βαςικά εξελιγμζνα_____________________________________________
χαρακτθριςτικά (απομορφίεσ) των Δεινοςαφριων? [1]
Ορκια ςτάςθ,
Επιμικθσ ουρά
Επιμικθ οπίςκια άκρα (διπλάςια των εμπρόςκιων)
Μακρφσ λαιμόσ
Διακριτζσ κατθγορίεσ ςπονδφλων
Μειωμζνα 4ο και 5ο δάκτυλα
Αντιςτικτό 1ο εμπρόςκιο δάκτυλο
Επιμικθσ Ωμοπλάτθ
Λαγόνιο οςτό με οπίςκια πλάτυνςθ

11. Σθμειϊςτε τα λάκοσ ςθμεία τθσ φράςθσ και γράψτε τθν ορκι. [0,5]
Το χαρακτθριςτικό τθσ πτιςθσ ςτα Χειρόπτερα (νυχτερίδεσ), Ρτθνά και Ρτεροςαφρια είναι
ομόλογο και αποτελεί ζνδειξθ ότι οι τρείσ αυτζσ ομάδεσ προζρχονται από κοινό πρόγονο.
Το χαρακτθριςτικό τθσ πτιςθσ ςτα Χειρόπτερα (νυχτερίδεσ), Ρτθνά και Ρτεροςαφρια είναι
ανάλογο και αποτελεί ζνδειξθ ότι οι τρείσ αυτζσ ομάδεσ δεν προζρχονται από κοινό πρόγονο

12. Ροια θ ςτρωματογραφικι ςθμαςία των Ρροβοςκιδωτϊν? [1]

Τα προβοςκιδωτά εμφανίηονται ςτισ αρχζσ του Ραλαιογενοφσ και παρουςιάηουν μεγάλθ εξζλιξθ
και εξάπλωςθ από το Μειόκαινο ζωσ και το Ρλειςτόκαινο οπότε μειϊνονται δραςτικά. Εχουν
μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςτρωματογραφία του Νεογενοφσ-Τεταρτογενοφσ κακϊσ βρίςκονται
ςυνικωσ ςε μεγάλθ αφκονία, το μζγεκόσ τουσ βοθκά ςτθ διατιρθςθ και απολίκωςθ, ζχουν
μεγάλθ γεωγραφικι εξάπλωςθ, ζχουν διακριτά χαρακτθριςτικά και καλά γνωςτι εξελικτικι
πορεία, ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθ χριςθ τουσ ςτθ βιοςτρωματογραφία και βιοχρονολογία

Για παράδειγμα θ εμφάνιςθ του ελαςματοειδι τφπου δοντιϊν πριν από 2,5 εκ. ζτθ οριοκετεί τθν
ζναρξθ του Ρλειςτοκαίνου ςτθν Ευραςία, ενϊ οι εναλλαγζσ ςτον ίδιο τόπο μεταξφ μαμμοφκ και
ελεφάντων οριοκετεί καλά τισ παγετϊδεισ περιόδουσ του Τεταρτογενοφσ.
13. Με βάςθ τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από μία απολικωματοφόρο κζςθ κθλαςτικϊν
καταςκευάςτθκε το κενόγραμμα του ςχιματοσ. Επεξθγιςτε το (άξονασ Χ, άξονασ Υ, καμπφλθ) και
ερμθνεφςτε το από παλαιοοικολογικι άποψθ.
Ο άξονασ Υ δθλϊνει τον νεπζριο λογάρικμο του βάρουσ

10

Ο άξονασ Χ δθλϊνει τον αφξοντα αρικμό των ειδϊν τθσ κζςεισ ςε
ςειρά μειοφμενου βάρουσ
Η καμπφλθ δθλϊνει τθν κατανομι βάρουσ των φυτοφάγων τθσ
κζςθσ
Ο ςυνδυαςμόσ απότομθσ κλίςθσ του άνω μερουσ τθσ καμπφλθσ και
κενοφ ςτα μζςα βάρθ δθλϊνει ανοικτό-ξθρό περιβάλλον
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14. Ροια γεωλογικι διεργαςία ςχετίηεται με το διαχωριςμό των κθλαςτικϊν ςε Μαρςιπορόφα,
Ξζναρκρα, Αφροκιρια και Λαυραςικιρια? [0,5]
Ρρόκειται για τθ μετακίνθςθ των λικοςφαιτικϊν πλακϊν. Η διάρρθξθ τθσ Ραγγαίασ ςτο τζλοσ του
Κρθτιδικοφ και θ απομάκρυνςθ των θπείρων κατά τον Καινοηωϊκό οφδιγθςε πολλζσ ομάδεσ
κθλαςτικϊν να εξελιχκοφν απόλυτα ι μερικϊσ ανεξάρτθτα από άλλεσ ομάδεσ. Ετςι για
παράδειγμα τα Μαρςιποφόρα μζςω τθσ Β & Ν Αμερικισ επεκτάκθκαν ςτθν Αυςτραλία. Η
γριγορθ απομάκρυνςθ τθσ τελευταίασ από τισ υπόλοιπεσ θπείρουσ και θ εξαφάνιςθ των
μαρςιποφόρων από τθν Ευραςία και Αμερικι λόγω τθσ επικράτθςθσ των πλακουντοφόρων είχε
ωσ αποτζλεςμα τα μαρςιποφόρα να εξελιχκοφν ανεξάρτθτα ςτθν Ωκεανία.

