Χρώματα &

Σχζδια………..

Το χρώμα του σώματος εμός ζώου μπορεί μα είμαι ζήτημα ζωής
και θαμάτου για αυτό ……
Ψάξε ςτο μουςείο να βρεισ τθ χιονόγλαυκα, το αςπρογζρακο, τον λαγόποδα και
τθν αρκτικι αλεποφ. Τα ηώα αυτά παρότι ζχουν μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ
ζχουν και ζνα κοινό ςτοιχείο! Ποιό νομίηεισ ότι είναι αυτό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Τι χρώμα ζχει θ γοφνα τθσ αρκτικισ αλεποφσ; ………………………..
Το χρϊμα τθσ αρκτικισ αλεποφσ τθ βοθκάει να ξεχωρίηει ι να μθν
ξεχωρίηει από το φυςικό περιβάλλον; Υπογράμμιςε το ςωςτό: Ναι Όχι
Που νομίηεισ ότι ηουν οι αρκτικζσ αλεποφδεσ;
Στθ ηοφγκλα

Στθν ζρθμο

Στθν αρκτικι περιοχι

Τα παραπάνω ηώα ζχουν προςαρμοςτεί άριςτα ςτο χειμερινό, χιονιςμζνο περιβάλλον τουσ: ζχουν
λευκό φτζρωμα ι γοφνα για να μθν ξεχωρίηουν από το λευκό χρώμα του χιονιοφ κι ζτςι να
προςτατεφονται από τουσ κθρευτζσ ι τα ίδια να μθν ξεχωρίηουν όταν κυνθγοφν. Κάποια από αυτά
(π.χ. λαγόποδασ, αρκτικι αλεποφ) το καλοκαίρι αλλάηουν χρώμα ςτο φτζρωμα ι τθ γοφνα για να
καμουφλάρονται ςτο γυμνό πλζον ζδαφοσ

Κάποια όμως αρσεμικά ειδώμ πουλιώμ προτιμούμ
μα έχουμ εμτυπωσιακά χρώματα στο φτέρωμά τους
για μα προσελκύουμ περισσότερα θηλυκά και έτσι
μα έχουμ μεγαλύτερη επιτυχία στημ
αμαπαραγωγή (περισσότερους απογόμους)
Πϊσ νομίηεισ
ότι τα φτερά
του
αρςενικοφ
παγωνιοφ το
βοθκοφν να
προςελκφει το
κθλυκό;

«αδιαφορώμτας» για το γεγομός ότι έτσι τραβούμ
τημ προσοχή τωμ θηρευτώμ τους!
Μπορείσ να βρεισ μζςα ςτο μουςείο κάποιο τζτοιο είδοσ πουλιοφ;
……………………………………………………………………………………………………..
Πόςα χρώματα μπορείσ να διακρίνεισ ςτα φτερά του;
1,3,7,10 ι περιςςότερα; ………………………………………….

Περιζγραψε τα φτερά του υπογραμμίηοντασ κάποιεσ από τισ παρακάτω λζξεισ:
Θαμπά
Φωτεινά
Χρωματιςτά
Γυαλιςτερά

Τώρα, βρεσ τον λφγκα!
Μιπωσ τα ςχζδια και το χρώμα ςτθ γοφνα του τον
βοθκοφν να μθν ξεχωρίηει από το περιβάλλον που ηει;
……………………………………………………………………………………….

Ποφ νομίηεισ ότι ηει ο λφγκασ;
Στο δάςοσ
Στθν ζρθμο

Στθν αρκτικι περιοχι

Διάλεξε το ηώο με τα χρώματα και τα ςχζδια που ςου αρζςουν και ηωγράφιςζ το!

Πώσ νομίηεισ ότι τα χρώματα και τα ςχζδια που ζχει το βοθκοφν να επιβιώνει;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

