
Biologian yhteisvalinta 2013 
KYSYMYS 1: mallivastaus ja pisteet 
 
1. Miten lehtopöllön ruskean muodon osuus populaatiossa on muuttunut vuosina 1981-2008 

(kuva 1)? Milloin ruskean muodon osuus oli pienin ja milloin suurin? Mikä oli harmaan 
muodon osuus vastaavina ajanjaksoina? (8 p) 

- ruskea muoto on runsastunut tutkimusjaksolla (A 2 p)  
- ruskean muodon osuus oli pienin jaksolla 1985-90 ja suurin jaksolla 2005-10 (B 2 p) 
- jaksolla 1985-90 harmaan muodon osuus oli noin 0,87 (tai n. 87 %) (C 2 p) ja jaksolla 2005-10 

noin 0,55 (tai n. 55 %) (D 2 p) 
 
2. Miten lumen syvyys näyttäisi vaikuttavan harmaiden ja ruskeiden pöllöjen eloonjäämiseen 

(kuva 2a) (8 p) 
- kun lunta ei ole tai sitä on vähän, harmaat ja ruskeat pöllöt säilyvät hengissä yhtä hyvin (E 2 p) 
- molempien muotojen eloonjääminen pienenee lumipeitteen kasvaessa (F 3 p) 
- ruskean värimuodon eloonjääminen pienenee enemmän kuin harmaan muodon lumen syvyyden 

kasvaessa (G 3 p) 
 

3. Luonnehdi lumen syvyyttä läpi tutkimusajanjakson 1981-2008 (kuva 2b)? Mikä voisi selittää 
kuvassa näkyvän lumen syvyyden vaihtelun? (4 p) 

- lumen syvyys on vaihdellut paljon koko tutkimusajanjakson (I 1 p) 
- havaittavissa on kuitenkin selvä muutos (kuten regressiosuora antaa ymmärtää) 

tutkimusajanjakson alun usein runsaslumisista talvista loppuvuosien vähälumisiin talviin (J 1p) 
- lumen syvyyden vaihtelua selittävät sään/lämpötilan vaihtelut (K 1 p)  
- laskeva trendi saattaa olla seurausta ilmaston muutoksesta/lämpenemisestä (L 1 p) 
 

4. Mitä voit päätellä lehtopöllön värimuodoista tutkimusajanjaksolla (kuva 2c)? (8 p) 
- harmaan muodon selviäminen on pysynyt lähes samana (tai noussut vähän) koko jakson (M 2 p) 
- jakson alussa ruskean muodon eloonjääminen (n. 0,5) oli harmaata (n. 0,8) pienempi (N 2 p) 
- jakson edetessä ruskea muoto on selvinnyt yhä paremmin (O 2 p) 
- jakson viimeisinä vuosina värimuotojen eloonjäämisessä ei enää ole eroa (P 2 p) 
 

5. Mistä evoluutiobiologisesti keskeisistä ilmiöistä lehtopöllöesimerkissä on kyse? 16 p 
- tutkimusjakson loppupuolella entistä suurempi osuus myös ruskeista pöllöistä on pystynyt 

lisääntymään/niillä on parempi lisääntymismenestys/kelpoisuus (Q 2 p) 
- väri on periytyvä ominaisuus/populaatiossa on muuntelua (R 1 p) 
- kyseessä on suuntaava (S 3 p) (luonnon)valinta (T 3 p) 
- kyseessä on mikroevolutiivinen muutos/alleelifrekvenssien (= lukumääräsuhteiden) muutos (V 4 

p) ilmeisesti vasteena ilmaston/ympäristön muutokseen (X 2 p) 
- se näkyy ruskean värimuodon runsastumisena populaatiossa tutkimusjakson aikana (Y 1 p) 
 
 
- 44 p vastaukset 
- 4 p selkeys ja loogisuus  
 


