
Biologian yhteisvalinta 26.5.2016, Mallivastaus, Tehtävä 3:  

Jättikonna on sammakkoeläimiin kuuluva konnalaji, ei siis kilpikonna 
eikä lisko.  

1. Kerro millaisia eroja populaatioiden välillä oli kun: 

a) ravintokohde oli uusi? (kuvat 1A ja 1B) (16 p) 

KUVA 1A Vertailu populaatioiden välillä (kuva 1 A) (8):  

Alkuperäisen alueen konnat söivät 20 % (2) eli vähiten (2) tarjotuista 

ravintokohteista, kun uuden alueen konnat söivät > 50 % 

ravintokohteista (2). Uuden alueen konnien ravintokohteiden 

syömisessä ei ollut eroja / erot olivat pieniä (2).   

KUVA 1B Vertailu uuden ja tutun ravintokohteen hyökkäysviiveen (4) ja vertailu populaatioiden välillä (4):  

Ne konnat jotka hyökkäsivät, hyökkäsivät yhtä paljon uuteen kuin tuttuun ravintokohteen (4), mutta populaatioiden 

välillä eroja oli siten, että alkuperäisten Panaman populaation konnat hyökkäsivät noin 10 sekuntia (2) eli paljon 

myöhemmin kuin Floridan konnat, jotka hyökkäsivät yhtä nopeasti (2).  

b) ravintokohde oli uuden/tuntemattoman esineen vieressä? (kuvat 2A ja 2B) (6 p) Kuva 2 A 

Vertailu populaatioiden välillä hyökkäyksissä (4) ja hyökkäysviiveessä (2):  

Toisessa kokeessa, jossa ravintokohde oli uuden kohteen vieressä, panamalaiset konnat eivät hyökänneet 

yhteenkään ravintokohteeseen (2) mutta floridalaiset konnat hyökkäsivät yli 50% todennäköisyydellä tuttuun 

kohteeseen oudon esineen vieressä (2). Näiden kahden floridalaisen populaation välillä ei ollut eroja/ erot olivat 

pieniä (2). Tai vertailu kohtaan yksi, hyökkäysviive hieman pienempi.  

2. Mitä tämän kokeen tuloksista voi päätellä 

a) ravintokäyttäytymisen evoluutiosta ja sen vaikutuksista jättikonnan leviämiseen uusille alueille? (10 p) 

Ravintokäyttäytymisen evoluutio (adaptiivinen selitys)  

Tuloksista voi päätellä, että ravintokäyttäytymisessä on eri populaatioiden välillä vaihtelua (2) ja luonnonvalinta (2) 

on suosinut suuntaavan valinnan myötä (2) uusilla alueilla sellaisia yksilöitä joilla on halukkuutta ottaa uusia tai 

uudessa ympäristössä olevia ravintokohteita (2) nopeasti (2) käyttöön.   

TAI Ravintokäyttäytymisen evoluution (neutraalievoluutioselitys)  

Tuloksista voi päätellä, että ravintokäyttäytymisessä on eri populaatioiden välillä vaihtelua (2), joka 

perustajavaikutuksen (2) ja satunnaisajautumisen (2) vaikutuksesta on johtanut siihen, että uudelle alueelle on 

levinnyt vain sellaisia yksilöitä joilla on halukkuutta ottaa uusia tai uudessa ympäristössä olevia ravintokohteita (2) 

nopeasti (2) käyttöön.  

b) ihmisen vaikutuksista jättikonnan leviämiseen? (2 p) (eli puhtaasti kokeen tulokset ei taustatieto) 

Kokeen tuloksista ei voi päätellä mitään  

TAI: Ihmisen vaikutuksista jättikonnan leviämiseen voidaan tämän kokeen perusteella päätellä, että valintapaineet 

ovat olleet hyvin samanlaisia maaseudulla ja kaupungissa, koska erot niiden välillä pieniä.   

TAI: Ihmisen vaikutuksista jättikonnan leviämiseen voidaan tämän kokeen perusteella päätellä, että 

kaupunkiolosuhteet ovat valikoineet konnia, jotka hyödyntävät paremmin ravintokohteita (tuttuja ja outoja) 

verrattuna maaseudun konniin.  

c) jättikonnan muuntautumiskyvystä? (4 p) 

50 vuodessa on tapahtunut muutos (2) käyttäytymisessä mikä viittaa suureen potentiaaliin muuttua (2). 38 p  

4 p loogisuus ja selkeys.  


