Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΓΚΑΘΕΡΟΤ
Σν αγθαζεξό είλαη έλα ςάξη πνπ κεγαιώλεη εύθνια ζε ελπδξείν.

Θηλσκό

Αρζενικό

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, ε θνηιηά ηνπ αξζεληθνύ αγθαζεξνύ γίλεηαη από
αζεκί θόθθηλε.
Σν αξζεληθό αγθαζεξό ζα επηηεζεί ζε θάζε αληίπαιν αξζεληθό πνπ ζα κπεη ζηελ
πεξηνρή ηνπ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ην δηώμεη.
Αλ πιεζηάζεη έλα αζεκί ζειπθό, ζα πξνζπαζήζεη λα ην νδεγήζεη ζηε θσιηά ηνπ γηα
λα θάλεη ηα απγά ηνπ εθεί.
ε έλα πείξακα, ν καζεηήο ζέιεη λα εξεπλήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ πξνθαινύλ ζην
αξζεληθό αγθαζεξό επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Έλα αξζεληθό αγθαζεξό είλαη κόλν ηνπ ζην ελπδξείν ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο έρεη
θηηάμεη ηξία κνληέια από θεξί θαη ηα έρεη ζηεξεώζεη ζε θνκκάηηα από ζύξκα. Σα
θξεκάεη ρσξηζηά ζην ελπδξείν γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Μεηά ν καζεηήο κεηξάεη
ηηο θνξέο πνπ ην αξζεληθό αγθαζεξό αληηδξά επηζεηηθά ζπξώρλνληαο ηελ θέξηλε
θηγνύξα.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο θαίλνληαη παξαθάησ.
30
Πόζεο θνξέο ην αξζεληθό
αγθαζεξό δείρλεη
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
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0

Μνληέιν 1
Υξώκα Αζεκί

Μνληέιν 2
Υξώκα Κόθθηλν

Μνληέιν 3
Υξώκα θνύξν θόθθηλν

Δρώηηζη 1
ε πνηα εξώηεζε πξνζπαζεί λα απαληήζεη απηό ην πείξακα;
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

1

Δρώηηζη 2
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαπαξαγσγήο, εάλ ην αξζεληθό αγθαζεξό δεη έλα
ζειπθό, ζα πξνζπαζήζεη λα ην πξνζειθύζεη κε εξσηνηξνπίεο πνπ κνηάδνπλ κε
ζύληνκν ρνξό. ε έλα δεύηεξν πείξακα εξεπλάηαη πώο εξσηνηξνπεί ην αγθαζεξό.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ πάιη ηξία κνληέια από θεξί, ζηεξεσκέλα ζε ζύξκα. Σν έλα ήηαλ
θόθθηλν θαη ηα άιια δύν αζεκί. Σν έλα αζεκί είρε επίπεδε θνηιηά θαη ην άιιν
θνπζθσκέλε. Ο καζεηήο κεηξάεη πόζεο θνξέο (κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα) ην αξζεληθό αγθαζεξό αληηδξά ζε θάζε κνληέιν εξσηνηξνπώληαο.
Σα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.

30
Πόζεο θνξέο
εξσηνηξνπεί
ην αξζεληθό

15

0

= Κόθθηλν
= Αζεκί

Σξεηο καζεηέο έβγαιαλ ν θαζέλαο από έλα ζπκπέξαζκα βαζηδόκελνη ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ δεύηεξνπ πεηξάκαηνο.
Είλαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζην
δηάγξακκα; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε ζπκπέξαζκα.
Δίναι ασηό ηο ζσμπέραζμα ζωζηό ζύμθωνα με ηις
πληροθορίες ποσ δίνονηαι ζηο διάγραμμα;

Ναι ή Ότι;

Σν θόθθηλν ρξώκα πξνθαιεί εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ζην αξζεληθό
αγθαζεξό.

Ναη / Όρη

Έλα ζειπθό αγθαζεξό κε επίπεδε θνηιηά πξνθαιεί πην έληνλε
εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ζην αξζεληθό αγθαζεξό.

Ναη / Όρη

Σν αξζεληθό αγθαζεξό εθδειώλεη πην ζπρλά εξσηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε έλα ζειπθό κε θνπζθσκέλε θνηιηά
παξά ζε έλα κε επίπεδε θνηιηά.

Ναη / Όρη
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Δρώηηζη 3
Πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη όηη ηα αξζεληθά αγθαζεξά αληηδξνύλ επηζεηηθά απέλαληη ζε
κνληέια κε θόθθηλε κοιλιά θαη εξσηνηξνπνύλ όηαλ ζπλαληήζνπλ κνληέια κε αζεκί
κοιλιά.
ε έλα ηξίην πείξακα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ηέζζεξα κνληέια ςαξηώλ ζηε
ζεηξά:
Μονηέλο 1

Μονηέλο 2

Μονηέλο 3

Μονηέλο 4

= Κόθθηλν
= Αζεκί

Σα ηξία παξαθάησ δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ελόο αξζεληθνύ
αγθαζεξνύ ζε θαζέλα από ηα παξαπάλσ κνληέια ςαξηώλ.

Αξηζκόο
αληηδξάζεσλ ηνπ
αξζεληθνύ

A

Γ

B

= Αξηζκόο επηζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ
= Αξηζκόο εξσηνηξνπηώλ

Πνηα από απηέο ηηο αληηδξάζεηο πξνβιέπεηο όηη ζα έρεη ην αγθαζεξό ζε θαζέλα από
ηα ηέζζεξα κνληέια ςαξηώλ;
Colour -

Red

Να ζπκπιεξώζεηο κε A, B ή Γ ηελ αληίδξαζε ζε θάζε κνληέιν ςαξηνύ.
Ανηίδραζη
Μνληέιν 1
Μνληέιν 2
Μνληέιν 3
Μνληέιν 4

Σημείφζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 230- 232),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείφζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα).
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Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΓΚΑΘΕΡΟΤ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Ερφηήζεις όπφς:
 Ποιο τρώμα προκαλεί ηην ενηονόηερη επιθεηική ζσμπεριθορά ηοσ
αρζενικού αγκαθερού;
 Το αρζενικό αγκαθερό ανηιδρά πιο επιθεηικά απένανηι ζηο κόκκινο ή ζηο
αζημί μονηέλο;
 Υπάρτει ζτέζη ανάμεζα ζηο τρώμα και ηην επιθεηική ζσμπεριθορά;
 Προκαλεί ηο τρώμα ηοσ υαριού ηην επιθεηικόηηηα ηοσ αρζενικού;
 Ποιο τρώμα υαριού ηο αγκαθερό θεφρεί πιο απειληηικό;

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο (Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαληήζεηο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζην ρξώκα ή ζην εξέζηζκα/κνληέιν/ςάξη).
Ποιο τρώμα προκαλεί επιθεηική ζσμπεριθορά ζηο αρζενικό αγκαθερό; [Δεν
γίνεηαι ζύγκριζη].
 Επηρεάζει ηο τρώμα ηοσ θηλσκού αγκαθερού ηην επιθεηική ζσμπεριθορά
ηοσ αρζενικού; [Το πρώηο πείραμα δεν αζτολείηαι με ηο θύλο ηοσ υαριού]
 Σε ποιο μονηέλο ανηιδρά ηο αγκαθερό ποιο επιθεηικά; [Πρέπει να γίνει
ζαθής αναθορά ζηο τρώμα ηοσ υαριού/μονηέλοσ].


ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Όρη, Όρη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Καη νη ηέζζεξηο απαληήζεηο ζσζηέο: Γ, Α, Γ, Β, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Σξεηο από ηηο ηέζζεξηο απαληήζεηο ζσζηέο.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
Σημείφζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 280 -281),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείφζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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