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               ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

           30 / 3 / 2020 
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Δυο cDNA βιβλιοθήκες από σωματικά κύτταρα του ίδιου οργανισμού διαφέρουν 

αλλά έχουν και ορισμένους κοινούς κλώνους. Ένας τέτοιος κλώνος μπορεί να περιέχει: 

Α. γονίδιο που κωδικοποιεί rRNA 

Β. γονίδιο που κωδικοποιεί πρωτεΐνη που θα συνδεθεί με το rRNA για τον 

σχηματισμό ριβοσώματος 
Γ. γονίδιο που κωδικοποιεί snRNA 

Δ. όλα τα παραπάνω 

 

Α2. Από δυο άτομα φορείς υπολειπόμενου φυλοσύνδετου γονιδίου η πιθανότητα να 

γεννηθεί υγιής απόγονος είναι: 

 Α. 3/4 

 Β. 100% 

 Γ. 0 

 Δ. 6/8 

 

Α3. Ανοσοκαταστολή παρατηρείται στην περίπτωση που: 

 Α. ένα άτομο έχει προσβληθεί από AIDS 

 Β. ένα άτομο έχει έλλειψη της ADA 

 Γ. ένα άτομο έχει πρόσφατα κάνει μεταμόσχευση 

 Δ. σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

 

 

Α4. Ένα άτομο εμφανίζει απώλεια μνήμης, σύγχυση και παραισθήσεις. Αποκλειστικά με 

βάση τα παραπάνω συμπτώματα στο άτομο αυτό: 

 Α. η αναπνοή θα μυρίζει αλκοόλ 

 Β. τα ρούχα θα μυρίζουν τσιγάρο 

 Γ. θα έχει πρόσφατα χορηγηθεί ΑΖΤ 

 Δ. τίποτα από τα παραπάνω 
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Α5. Από τις παρακάτω εφαρμογές / πρωτόκολλα ιοί χρησιμοποιήθηκαν κατά: 

 Α. το πείραμα του Griffith 

 Β. τη θεραπεία της Κυστικής Ίνωσης 

 Γ. την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Δ. την δημιουργία της Tracy 

Μονάδες 25 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αντιστοιχίσετε το κάθε ένα από τα 1,2,3,4,5 από την στήλη Α με μια μόνο από τις 

επιλογές Α-Στ της στήλης Β. Στην στήλη Β μια επιλογή περισσεύει.  
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Μυελός των οστών Α. Παραγωγή ινσουλίνης 

2. Ήπαρ Β. Παραγωγή ανοσοσφαιρινών 

3. Πάγκρεας Γ. Παραγωγή Σμήγματος 

4. Β - λεμφοκύτταρα Δ. Παραγωγή φαγοκυττάρων 

5. Επιπεφυκότας Ε. Παραγωγή Α1 Αντιθρυψίνης 

 Στ. Παραγωγή βλέννας  

 Μονάδες 5 
 

Β2.  Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι μικροοργανισμοί ανάλογα με το που τους 

συναντάμε; Αναφέρετε ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία. 

Μονάδες 6 
 

Β3. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αποφύγουμε την επαφή με τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς;  

Μονάδες 4 
 

Β4.  Ποιες δυνατότητες δίνουν τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στους αγρότες; 

Αναφέρετε παραδείγματα φυτών που έχουν τροποποιηθεί για τις παραπάνω ιδιότητες. 

Μονάδες 6 
 

Β5.  Είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν υπερθερμόφιλοι μικροοργανισμοί σε στερεό 

θρεπτικό υλικό; 

Μονάδες 4 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ανοσοβιολογική απόκριση ενός ατόμου 

σε τρία μικρόβια: στο βακτήριο της χολέρας, στον ιό της ανεμοβλογιάς και στο βακτήριο 

της φυματίωσης. Το άτομο είχε εμβολιαστεί για τον ιό της ανεμοβλογιάς, για το βακτήριο  
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της χολέρας του χορηγήθηκε ορός έτοιμων αντισωμάτων αμέσως μετά την μόλυνση, ενώ 

με το βακτήριο της φυματίωσης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή. 

 
 

 

 
 

 

Να εξηγήσετε ποια καμπύλη (Α, Β, Γ) αντιστοιχεί σε κάθε μικρόβιο, για ποιο μικρόβιο 

επιτελείται πρωτογενής και για ποιο δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Επίσης να 

εξηγήσετε τον τύπο ανοσίας που συνέβη στον οργανισμό αυτού του ατόμου για κάθε 

ένα από τα τρία μικρόβια. 

Μονάδες 8 

 

Γ2. Να γράψετε (απλή αναφορά) τα κύτταρα που συμμετέχουν στην ανοσοβιολογική 

απόκριση του ατόμου σε κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 6 

 
Δίνεται το παρακάτω πλασμίδιο με ανθεκτικότητα σε καναμυκίνη (Kan) και τετρακυκλίνη 

(Tet). Αναπαρίστανται επίσης οι θέσεις 4 περιοριστικών ενδονουκλεασών. Το πλασμίδιο 

αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης. Σε 

πρώτη φάση λοιπόν ανασυνδυάζεται με το DNA του οργανισμού δότη. Ακολουθεί 

μετασχηματισμός βακτηρίων Staphylococcus τα οποία έχουν ανθεκτικότητα στην 

τετρακυκλίνη. 
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Γ3. Ποια/ποιες περιοριστική/ές ενδονουκλεάση/ες θα χρησιμοποιούσατε; Πώς θα γίνει η 

επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων Staphylococcus; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

Γ4. Να οριστούν οι έννοιες: περιοριστική ενδονουκλεάση, μετασχηματισμός, 

γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 
Μονάδες 6 

 
Θέμα Δ 
Δυο δροσόφιλες με κόκκινα μάτια και μακριές πτέρυγες διασταυρώνονται και δίνουν: 

 
48 θηλυκά με κόκκινα μάτια–μακριές πτέρυγες 

24 αρσενικά με κόκκινα μάτια–μακριές πτέρυγες 

24 αρσενικά με άσπρα μάτια–μακριές πτέρυγες 

16 θηλυκά με κόκκινα μάτια–ατροφικές πτέρυγες 

  8 αρσενικά με κόκκινα μάτια-ατροφικές πτέρυγες 

    8 αρσενικά με άσπρα μάτια-ατροφικές πτέρυγες 

 
Δ1. Με  βάση  τις  αναλογίες  των  απογόνων  της  συγκεκριμένης  διασταύρωσης  να  

διερευνήσετε  τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης των χαρακτήρων κόκκινα μάτια 

και ατροφικές πτέρυγες και να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των γονέων. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 
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Δ2. Να δοθεί η διασταύρωση και να διατυπωθεί ο δεύτερος νόμος του Mendel. Ισχύει 

στην παρούσα περίπτωση; 

Μονάδες 4 

 
Δ3. Έστω ότι έχουμε μια γονιδιακή μετάλλαξη στο γονίδιο που ελέγχει το κόκκινο χρώμα 

ματιών. Παρ’ όλα αυτά δεν παρατηρούμε κάποια διαφορά στην παραγόμενη πρωτεϊνη 

και άρα στο φαινότυπο. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό; 

Μονάδες 6 

 
Δ4. Έστω ότι σε ένα από τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν οι μύγες Δροσόφιλα, μια 

περιβαλλοντική αλλαγή προκαλεί θάνατο των μυγών με κανονικές πτέρυγες. Να δώσετε 

τον ορισμό της φυσικής επιλογής και να περιγράψετε πώς θα λειτουργήσει στο 

οικοσύστημα αυτό. Τι περιμένουμε να δούμε στον πληθυσμό των μυγών στη 

συγκεκριμένη περιοχή μετά από πολλές γενεές; 

Μονάδες 7 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Β,       Α2. Γ,      Α3. Δ,      Α4. Α,     A5. B 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1 – Δ,     2 – Ε,    3 – Α,    4 – Β,     5 – Στ  

 

Β2. Οι μικροοργανισμοί ανάλογα με το που τους συναντάμε χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες: 1. Αυτοί που περνούν όλη την ζωή τους στο φυσικό περιβάλλον, όπως τα 

νιτροποιητικά βακτήρια. 2. Τα παράσιτα, τα οποία προκειμένου να επιβιώσουν και να 

αναπαραχθούν περνούν ένα μέρος, ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου 

άλλου οργανισμού, όπως πχ τα παθογόνα πρωτόζωα (πλασμώδιο, τρυπανόσωμα). 3. 

Τελευταία κατηγορία είναι οι συμβιωτικοί μικροοργανισμοί όπως τα συμβιωτικά 

αζωτοδεσμευτικά βακτήρια στις ρίζες των ψυχανθών. 

 

Β3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 24 και 25 του Σχολικού βιβλίου Βιολογία Γ 

Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας από «Η υιοθέτηση και η τήρηση των κανόνων.. ως 

«…χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή.  
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Β4. σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 138 του Σχολικού βιβλίου Βιολογία Γ 

Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας από «Οι προσπάθειες των 

ερευνητών επικεντρώνονται… ως «…το βαμβάκι, ο καπνός και η ελαιοκράμβη. 

 

Β5. Με βάση τη θεωρία του σχολικού βιβλίου οι υπερθερμόφιλοι μικροοργανισμοί 

αναπτύσσονται σε ένα εύρος θερμοκρασιών από περίπου 70 μέχρι και περίπου 100 OC. 

Η καλλιέργεια σε στερεό θρεπτικό υλικό απαιτεί την χρήση άγαρ το οποίο είναι ρευστό σε 

θερμοκρασίες πάνω από 45 OC και στερεοποιείται σε μικρότερες θερμοκρασίες. 

Επομένως με βάση τις ιδιότητες που περιγράφηκαν για το άγαρ είναι αδύνατο να 

παραμείνει στερεό σε θερμοκρασίες που απαιτούν για να αναπτυχθούν οι 

υπερθερμόφιλοι μικροοργανισμοί, επομένως η καλλιέργειά τους σε στερεό θρεπτικό 

υλικό είναι αδύνατη. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Από τις 3 καμπύλες παρατηρούμε πως στην καμπύλη Α έχουμε μια ξαφνική 

εμφάνιση μεγάλης ποσότητας αντισωμάτων. Τέτοια αύξηση μπορεί μόνο να αντιστοιχεί 

σε αντισώματα που χορηγούνται έτοιμα στον οργανισμό και όχι σε αντισώματα που 

παράγονται. Επομένως πρόκειται για παθητική ανοσία. Αντίθετα στις καμπύλες Β και Γ 

παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση στον αριθμό των αντισωμάτων που αντιστοιχεί σε  

παραγωγή αντισωμάτων στον οργανισμό, δηλαδή ενεργητική ανοσία. Στην περίπτωση 

της καμπύλης Β παρατηρούμε πως η παραγωγή των αντισωμάτων ξεκινάει άμεσα την  
στιγμή της μόλυνσης, ενώ στην περίπτωση της καμπύλης Γ η παραγωγή των 

αντισωμάτων καθυστερεί να ξεκινήσει. Γνωρίζουμε πως κατά ην πρωτογενή 

ανοσολογική απόκριση η παραγωγή των αντισωμάτων καθυστερεί, ενώ κατά την 

δευτερογενή απόκριση η παραγωγή είναι άμεση. Με βάση τα παραπάνω η καμπύλη Β 

αντιστοιχεί σε δευτερογενή απόκριση ενώ η Γ σε πρωτογενή.  

Για το βακτήριο της χολέρας χορηγήθηκε ορός αντισωμάτων. Η χορήγηση έτοιμων 

αντισωμάτων είναι παθητική ανοσία, επομένως η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντισώματα 

για το βακτήριο της χολέρας. 

Για την ανεμοβλογιά χορηγήθηκε εμβόλιο στο παρελθόν. Η χορήγηση του εμβολίου, 

όπως και ο ίδιος ο μικροοργανισμός ενεργοποιεί το ανοσοβιολογικό σύστημα για την 

παραγωγή αντισωμάτων και κυττάρων μνήμης. Σε πιθανή επόμενη επαφή του 

οργανισμού με τον ίδιο μικροοργανισμό ο οργανισμός θα επιτελέσει δευτερογενή 

απόκριση. Επομένως η καμπύλη Β αντιστοιχεί στα αντισώματα ενάντια στην 

ανεμοβλογιά. 

Επομένως η καμπύλη Γ αντιστοιχεί στο βακτήριο της φυματίωσης με το οποίο ο 

οργανισμός έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή. 
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Γ2. Για το βακτήριο της χολέρας έγινε παθητική ανοσία, γεγονός που σημαίνει πως το 

βακτήριο αντιμετωπίστηκε από τα αντισώματα που χορηγήθηκαν, οπότε δεν 

ενεργοποιήθηκαν κύτταρα του οργανισμού. 

Για την ανεμοβλογιά ενεργοποιήθηκαν τα εξής λεμφοκύτταρα μνήμης: Βοηθητικά – Τ, Β – 

λεμφοκύτταρα μνήμης, Κυτταροτοξικά – Τ μνήμης. Επίσης μετά την επιτυχή αντιμετώπιση 

του αντιγόνου ενεργοποιήθηκαν τα Κατασταλτικά – Τ λεμφοκύτταρα. 

Για την φυματίωση ενεργοποιήθηκαν τα εξής λεμφοκύτταρα: Βοηθητικά – Τ, Β – 

λεμφοκύτταρα, Κατασταλτικά - Τ. 

 

Γ3. Αφού τα κύτταρα Staphylococcus διαθέτουν ανθεκτικότητα σε τετρακυκλίνη, ακόμη 

και αν χρησιμοποιηθούν περιοριστικές ενδονουκλεάσες που διακόπτουν το γονίδιο 

αυτό, θα μπορέσουμε να κάνουμε επιλογή με το συγκεκριμένο αντιβιοτικό. Επομένως 

δεν αποκλείεται η χρήση της EcoRI. Για την επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων 

με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο όμως θέλουμε σίγουρα να υπάρχει η ανθεκτικότητα 

στην καναμυκίνη, επομένως δεν χρησιμοποιούμε τις HindIII, HaeII που κόβουν το 

αντίστοιχο γονίδιο. Μπορούμε επομένως να χρησιμοποιήσουμε την EcoRI, ή την BamHI 

ή συνδυασμό των δύο περιοριστικών ενδονουκλεασών. Μετά το μετασχηματισμό θα 

επιλέξουμε με βάση την καναμυκίνη προκειμένου να επιλέξουμε τις αποικίες με το 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

 

Γ4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός τους 

ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου DNA. Αναγνωρίζουν ειδικές 

αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων στο δίκλωνο μόριο DNA και κόβουν ανάμεσα σε δύο 

νουκλεοτίδια και στους δύο κλώνους με προσανατολισμό 5’ → 3’.  

Η εισαγωγή ενός ανασυνδυασμένου μορίου DNA σε ένα βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή 

ονομάζεται μετασχηματισμός. 

Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA ενός οργανισμού 

δότη αποτελεί την γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Πρόκειται για διασταύρωση διϋβριδισμού στην οποία η αναλογία είναι 6:3:3:2:1:1, 

επομένως διαφέρει από την 9:3:3:1 που αφορά ζεύγη αυτοσωμικών γονιδίων με σχέση 

επικρατούς-υπολειπόμενου μεταξύ τους. Παρατηρούμε ότι για το χαρακτήρα χρώμα 

ματιών οι θηλυκοί απόγονοι διαθέτουν όλοι κόκκινα μάτια, και προκύπτουν μόνο 

αρσενικοί απόγονοι με λευκά μάτια ενώ και οι δύο γονείς έχουν κόκκινα μάτια. Πρόκειται 

επομένως για χαρακτήρα που σχετίζεται με το φύλο, άρα υποθέτουμε ότι το αντίστοιχο 

γονίδιο είναι φυλοσύνδετο με το άσπρο χρώμα να είναι υπολειπόμενο του κόκκινου.  



 

 

8 

 

 

Άρα έστω ΧΛ το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για το κόκκινο χρώμα και είναι 

επικρατές και έστω Χλ το αντίστοιχο υπολειπόμενο που είναι υπεύθυνο για το λευκό 

χρώμα. Στα θηλυκά λευκό χρώμα θα υπήρχε μόνο σε ομοζυγωτία και μόνο αν ο πατέρας 

ήταν και αυτός με λευκά μάτια κάτι που δεν ισχύει. Αντίθετα, τα αρσενικά άτομα 

εκφράζουν τον υπολειπόμενο χαρακτήρα αρκεί η μητέρα να είναι ετερόζυγη. Επομένως 

οι γονότυποι των γονέων για τα μάτια θα είναι:  ΧΛΧλ για το θηλυκό και ΧΛΥ για το 

αρσενικό. Όσον αφορά το χαρακτήρα μήκος πτερύγων υπάρχει ομοιομορφία ανάμεσα 

σε θηλυκά και αρσενικά άτομα άρα πρόκειται για αυτοσωμικό χαρακτήρα. Η αναλογία 

μακριές πτέρυγες : ατροφικές πτέρυγες είναι 3:1 επομένως πρόκεται για σχέση 

επικρατούς-υπολειπόμενου αντίστοιχα. Άρα έστω Μ: επικρατές αυτοσωμικό 

αλληλόμορφο για μακριές πτέρυγες και μ: υπολειπόμενο αυτοσωμικό αλληλόμορφο για 

ατροφικές πτέρυγες. Και οι δύο γονείς έχουν μακριές πτέρυγες, το οποίο σημαίνει ότι 

είναι ετερόζυγοι έχουν δηλαδή τον γονότυπο Μμ ώστε να προκύπτουν απόγονοι και με 

τα δύο είδη πτερύγων.  

 

Δ2. Η διασταύρωση λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ως εξής: 

 

 ΧΛΧλΜμ     x      ΧΛΥΜμ    

Τετράγωνο Punnett  

             ΧΛΜ  ΧΛμ  ΧλΜ  Χλμ 

ΧΛΜ ΧΛΧΛΜΜ ΧΛΧΛΜμ ΧΛΧλΜΜ ΧΛΧλ Μμ 

ΧΛμ ΧΛΧΛΜμ ΧΛΧΛ μμ ΧΛΧλ Μμ ΧΛΧλ μμ 

ΥΜ ΧΛ ΥΜΜ ΧΛ ΥΜμ Χλ ΥΜΜ Χλ ΥΜμ 

Υμ ΧΛ ΥΜμ ΧΛ Υμμ  Χλ ΥΜμ  Χλ Υμμ 

 

Ο δεύτερος νόμος του Mendel ή νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων 

αναφέρει ότι το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του 

γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα. Αυτό ισχύει μόνο για γονίδια που 

βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. Επομένως ο δεύτερος 

νόμος του Mendel ισχύει στο ζεύγος μήκος πτερύγων-χρώμα ματιών διότι ο ένας 

χαρακτήρας ελέγχεται από αυτοσωμικό και ο άλλος από φυλοσύνδετο γονίδιο, πρόκειται 

δηλαδή για διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων. 

 

Δ3. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις αφορούν αλλαγές του DNA σε μικρό αριθμό βάσεων στις 

οποίες συμβαίνει αντικατάσταση, προσθήκη ή έλλειψη. Μολονότι οι περισσότερες 

μεταλλάξεις οδηγούν σε αποτέλεσμα που δεν είναι ευνοϊκό για τον οργανισμό, μερικές 

δεν είναι επιβλαβείς και χαρακτηρίζονται ουδέτερες. Για παράδειγμα μεταλλάξεις που 

οδηγούν στην αλλαγή ενός μόνο αμινοξέος, μπορεί να έχουν ελάχιστη επίδραση στη  



 

 

9 

 

 

στερεοδιάταξη και άρα στη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Οι αλλαγές που συμβαίνουν 

σε ένα γονίδιο και δεν οδηγούν σε αλλαγές της αλληλουχίας των αμινοξέων της 

δημιουργούμενης πρωτεϊνης, λόγω του εκφυλισμού του γενετικού κώδικα, ονομάζονται 

σιωπηλές μεταλλάξεις. Αλλαγές στην αλληλουχία των βάσεων πραγματοποιούνται όχι 

μόνο σε περιοχές του DNA που μεταγράφονται (γονίδια) αλλά και στις υπόλοιπες.  

 

 

Δ4. Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι 

στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους μη 

προσαρμοσμένους ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή. Πριν την 

περιβαλλοντική αλλαγή οι μύγες με μακριές πτέρυγες ήταν περισσότερες αριθμητικά 

λόγω του γεγονότος ότι το αντίστοιχο αλληλόμορφο ήταν επικρατές άρα τόσο σε 

ομοζυγωτία όσο και σε ετεροζυγωτία έδινε τον ίδιο φαινότυπο σε μεγαλύτερο αριθμό 

ατόμων. Όμως αλλάζοντας οι συνθήκες έγινε δύσκολη η επιβίωση για αυτά τα άτομα με 

αποτέλεσμα οι μύγες με ατροφικές πτέρυγες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν μειοψηφία 

να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης και άρα αναπαραγωγής. Βλέπουμε λοιπόν πώς 

μια συνθήκη μπορεί ακόμα και να αλλάξει την κατανομή αλληλομόρφων στον 

πληθυσμό με αποτέλεσμα να είναι περισσότερα τα άτομα με ατροφικές πτέρυγες στο 

συγκεκριμένο οικοσύστημα. Αναμένουμε λοιπόν σε βάθος χρόνου, στη συγκεκριμένη 

περιοχή να δούμε περισσότερες μύγες με ατροφικές πτέρυγες αφού οι μακριές δεν 

επιτρέπουν επιβίωση και αναπαραγωγή του ατόμου.   

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 
συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Δελή 
 

 


