
Torek, 7. 4. 2020 Rešitve: Raznolikost osebkov v populaciji(DZ, str.15) 

Naloga 1  C 

Naloga 2 

a) Poved je pravilna. 

b) Otroci istih staršev so si po genotipu in fenotipu različni. 

c) Dvojajčni dvojčki se razlikujejo po genotipu in fenotipu. 

d) Enojajčni dvojčki so enaki po genotipu, razlikujejo se po fenotipu. 

Naloga 3 

Enojajčne dvojčke je najtežje razlikovati v zgodnjem otroštvu. 

Na izoblikovanje fenotipa enojajčnih dvojčkov vpliva okolje – starši, prijatelji, prehrana, športna 

aktivnost, morebitne poškodbe s trajnimi vidnimi posledicami, nadmorska višina, koncentracija 

UV-sevanja, stres, bolezni, zaužita zdravila … 

PO ŽELJI: 

Naloga 4  a, b, d, e, f 

Naloga 5 Na potomce se bo prenesla mutacija v spolnih celicah. 

Naloga 6 

Posledice mutacij so lahko bolezni, okvare organov, smrt, pridobitve novih lastnosti, ki so 

pomembne za nadaljnji evolucijski razvoj vrste, lahko pa so tudi neopazne. 

Naloga 7 

Samci so s svojo barvitostjo in okrasjem sicer bolj izpostavljeni in so tako lažji plen plenilcev, 

vendar pa s temi lastnostmi bolj privabljajo samice in jih lažje osvojijo, kar poveča možnost, da 

bodo imeli potomce in se bo vrsta nadaljevala. 

Samice, ki niso imele varovalnih barv, so plenilci izločili iz populacije. Tako so skozi več 

generacij prenesle svoj genetski potencial le samice z varovalno barvo. 

Naloga 8 Raca mlakarica s kovinsko rdečim perjem na glavi bi bila zelo opazna in bi bila najverjetneje 

hitro uplenjena. 

Naloga 9 Nekaj primerov: petelin – kokoš, lev – levinja, pav – samica pava, jelen – košuta, plavček – samica 
plavčka, gupi – samica gupija 

 



 

Četrtek, 9.  4. 2020,   

Naloga 1 

a) Planinski močerad živi v gorah – v hladnejših predelih, navadni močerad pa v nižinah. 

 

b) Telo planinskega močerada je v celoti črno, kar mu omogoča, da sprejme več toplote kot navadni 

močerad. Njegovo telo je manjše, saj živi v okolju, kjer je manj hrane in so zaradi dolgih zim razmere za 

prehranjevanje ugodne le kratek čas. Razmerje med prostornino in površino telesa je tudi ugodnejše za 

zadrževanje toplote. 

 

c) V visokogorju so temperature dalj časa nižje. Zaradi temperatur pod ničlo je v visokogorju občutno tudi 

pomanjkanje vode, zato se mladiči planinskega močerada razvijejo v telesu samice. 

 

d) Preobrazba pri planinskem močeradu traja v višjih legah dlje zato, ker je hladneje. Samica ima na 

razpolago tudi manj hrane kot v nižjih legah. Zaradi nizkih temperatur so samice v višjih legah tudi krajši 

čas aktivne kot samice v nižjih legah. 

 

 

 



Naloga 3 

Manjša listna ploskev omogoča lažji zdrs snega in manjše izhlapevanje vode; slednje omogoča tudi 
povoščena površina listne ploskve. 

 

Naloga 2 

 


