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1.      Mínigh cad atá i gceist le héabhlóid.

2.      (a) Conas agus cén fhad ó shin a thosaigh ár gcruinne, dár le heolaithe?

(b) Cén fhad ó shin a foirmíodh an domhain?

3.      (a) Cén fáth nach raibh atmaisféar luath an domhan oiriúnach

d’orgánaigh bheo?

(b) Mínigh conas gur athraíodh an t-atmaisféar le go raibh sé níos oiriúnaí

d’orgánaigh bheo.

4.      Cad atá i gceist le bithéagsúlacht?

5.      (a) Tabhair trí fáth is cúis le díothú speicis.

Beidh taighde ag teastáil chun (b) agus (c) a fhreagairt

(b) Ainmnigh trí speiceas atá díofa agus i ngach cás mínigh an cúis a bhí leis

an ndíothú.

(c) Ainmnigh speiceas amháin atá i mbaol díothaithe agus mínigh slí go

bhfuil eolaithe ag iarraidh an speiceas sin a chaomhnú (díothú a stopadh).

6.      Mínigh cad atá i gceist leis an taifead iontaiseach agus conas a cuireadh

le chéile é.

7.      (a) Ainmnigh beirt eolaí a tháinig suas le teoiric na héabhlóide.

(b) Cad ab ainm don leabhar is mó cáil a foilsíodh ar an topaic?

8.      Is iad ró-dhaonra, éagsúlacht agus oiriúnú an trí príomh-bhreathnú a

rinne Darwin.  Freagair na ceisteanna a leanas bunaithe orthu sin.

(a)   Cad a tharlaíonn do mhór chuid na bpáistí i gcas ró-dhaonra agus cén

fáth go dtarlaíonn sé?

(b)   Conas a bhíonn éifeacht aige seo (freagra (a)) ar thréithe an

daonra/speiceas?

(c)    Cén éagsúlacht a bhí idir na speiceas glasán a rinne Darwin staidéar

orthu?

(d)   Cén fáth go raibh an éagsúlacht sin tábhachtach?

(e)   Cén fáth go bhfuil oiriúnaithe orgánaigh bunaithe ar na coinníollacha

san áit a bhfuil speiceas ag maireachtáil?

 

 

 



 

9. (a) Cad is ciall leis an téarma bua na hoiriúnachta?

(b) Cén téarma a tháinig Darwin suas leis le cur síos a dhéanamh ar fórsa a

chúisíonn speicis nua trí éabhlóid?

(c) Mínigh conas a chúisíonn bua na hoiriúnachta agus do fhreagra ar (b)

éabhlóid?

 

10. (a) Ainmnigh trí shaghas fianaise atá ann do theoiric na héabhlóide.

 (b) Ainmnigh 5 speiceas a bhfuil géag pheinteadachtalach acu.

(c) Cén fáth nach bhfuil géaga peinteadachtalacha díreach mar an gcéanna

ag na speicis ar fad?

(d) Conas gur fianaise í géag pheinteadachtalach a bheith comónta idir

speicis ar an éabhlóid?

 

11. Is saghas féileacáin oíche é an brocóg (Biston betularia) atá mar shampla

soiléir de éabhlóid i speiceas. Téigh i mbun taighde chun cur síos a dhéanamh

ar scéal na brocóige. 

 

Déan cinnte go n-úsáideann tú gach ceann de na téarmaí thíos i do mhíniú:

 

Tréith, Oiriúnú, Roghnú Nádúrtha, Bua na hOiriúnachta, Éabhlóid
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