
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ 

2.2 Φυσικοί πόροι και «αειφόρα» ανάπτυξη 
Η ύπαρξή μας, οι διαφορετικοί τρόποι ζωής που απαντώνται στις διάφορες κοινωνίες του πλανήτη μας και τα 

οικονομικά συστήματα που αναπτύσσονται εξαρτώνται αποκλειστικά από τον Ήλιο και τη Γη. Ο Miller αποκαλεί την 

ηλιακή ενέργεια ως Ηλιακό Κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους δηλαδή τον αέρα, το νερό, το γόνιμο έδαφος, τα 

δάση, τα λιβάδια, τους υγρότοπους, τις θάλασσες, τους ποταμούς, τις λίμνες, την άγρια ζωή, τα μέταλλα, καθώς και 

τη φυσική ανανέωση των φυσικών πόρων και τις φυσικές διαδικασίες ανακύκλωσης ως Γήινο Κεφάλαιο. Ο όρος 

Περιβάλλον συχνά χρησιμοποιείται για να περιγραφούν τα υποστηρικτικά της δικής μας και των άλλων μορφών 

ζωής συστήματα του πλανήτη μας. 

Η διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί στη μη εξάντληση των δυνατοτήτων 

των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Αν η διαχείρισή τους είναι τέτοια ώστε να μην ξεπερνιέται σημαντικά η 

«φέρουσα χωρητικότητα» τότε η υποβάθμιση είναι ελάχιστη και βραχυχρόνια. Όταν όμως υπάρχει σημαντική, 

υπέρβασή της ή όταν την ξεπερνάμε σε μικρό βαθμό αλλά για αρκετό διάστημα τότε η επίδραση είναι σημαντική και 

μακροχρόνια και μερικές φορές μη αναστρέψιμη. 

Οι προσπάθειες της ανθρωπότητας πρέπει να τείνουν στο να επιτύχουν αυτό που θα λέγαμε «αειφόρα ανάπτυξη». 

Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μερικά μόλις χρόνια πριν, από επιστήμονες που 

υπήρξαν πρωτοπόροι στην γεωργική οικολογία. Η σημασία του είναι προσαρμόσιμη ανάλογα με τον τομέα στον 

οποίο χρησιμοποιείται. Ένα αειφόρο σύστημα είναι εκείνο που επιζεί και λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η Γη, ως σύνολο αλλά και με τις επιμέρους περιοχές της, έχει μια 

περιορισμένη δυνατότητα να στηρίζει τις διάφορες μορφές ζωής, περιλαμβανομένου και του ανθρώπου. Μια 

αειφόρα κοινωνία ρυθμίζει έτσι την οικονομία της και το μέγεθος του πληθυσμού της, ώστε να μην υπερβαίνει τις 

δυνατότητες που έχει ο πλανήτης για να απορροφά τις ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον, να 

ξαναδημιουργεί τους πόρους του και να υποστηρίζει τη ζωή για χιλιάδες χρόνια. Έτσι οι ανάγκες του πληθυσμού 

μπορούν να ικανοποιούνται χωρίς να εξαντλείται το γήινο κεφάλαιο και χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος στην 

προοπτική της παρούσας και των μελλοντικών γενεών του ανθρώπου και των άλλων ειδών. 

Με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας οι φυσικές διαδικασίες και διεργασίες, που για δισεκατομμύρια χρόνια 

αναπτύχθηκαν, μπορούν να ανανεώνουν την επιφάνεια του εδάφους, το νερό, τον αέρα, τα δάση, τους λειμώνες και 

την άγρια ζωή, δηλαδή τους φυσικούς πόρους από τους οποίους η ανθρώπινη και άλλες μορφές ζωής εξαρτούνται. 

Η φυσική αυτή ανανέωση γίνεται με κάποιους ρυθμούς. Αν υπερβούμε εμείς αυτούς τους ρυθμούς, αν δηλαδή 

χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους ταχύτερα από ό,τι η φύση τους ανανεώνει, τότε αυτό το οικοσύστημα θα 

αρχίσει να καταστρέφεται και θα πάψει να υπάρχει αυτό που λέμε αειφορία στον πλανήτη μας. 

Για πολλούς επιστήμονες η τρέχουσα από τον άνθρωπο χρήση - κατάχρηση του Γήινου Κεφαλαίου δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά της αειφορίας. Πιστεύουν πάντως ότι μπορούμε να αποφύγουμε την υπέρβαση της «φέρουσας 

χωρητικότητας» της Γης για την ανθρώπινη και τις άλλες μορφές ζωής με το να μάθουμε πώς να ζούμε από τη 

φυσική ανανέωση των πόρων χωρίς να καταστρέφουμε το Κεφάλαιο της Γης. 

 

2.3. Κατηγορίες φυσικών πόρων 
Όπως και στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρθηκε Φυσικός Πόρος είναι οτιδήποτε παίρνει ο άνθρωπος από τη φύση 

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και επιθυμίες του. Όμως όλες οι μορφές ζωής χρειάζονται πόρους, όπως τροφή, 

νερό και εξασφάλιση ενδιαιτήματος για επιβίωση και καλή υγεία. 

Μερικοί πόροι, όπως η ηλιακή ενέργεια, ο αέρας, το γλυκό επιφανειακό νερό, το γόνιμο έδαφος και τα άγρια εδώδιμα 

φυτά είναι άμεσα κατάλληλα για χρήση από τους ανθρώπους και τους άλλους οργανισμούς. Άλλοι πόροι, όπως το 

πετρέλαιο, ο σίδηρος, το υπόγειο νερό και τα καλλιεργούμενα φυτά δεν είναι άμεσα κατάλληλα για χρήση και η 

διάθεση τους είναι περιορισμένη. Γίνονται χρήσιμα μόνο ύστερα από προσπάθεια και τεχνολογική επέμβαση όπως 

για παράδειγμα το πετρέλαιο που ήταν ένα μυστήριο υγρό μέχρι να μάθουμε πώς το βρίσκουμε, πώς το αντλούμε, 

πώς το διυλίζουμε σε βενζίνη, τα λάδια και άλλα προϊόντα τα οποία απολαμβάνουν υψηλών τιμών. Μπορούμε 

γενικά να κατατάξουμε τους φυσικούς πόρους σε μη ανανεώσιμους, σε ανανεώσιμους και σε δυνητικά 

ανανεώσιμους. 

Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι 

Σχόλιο [IA1]: Τι εννοούμε με τον 
όρο Ηλιακό κεφάλαιο; 

Σχόλιο [IA2]: Τι εννοούμε με τον 
όρο Γήινο κεφάλαιο; 

Σχόλιο [IA3]: Οι φυσικές 
διαδικασίες ανακύκλωσης 
συγκαταλέγονται στο Γήινο 
Κεφάλαιο. (Σ) 
Η φυσική ανανέωση των φυσικών 
πόρων συγκαταλέγεται στο Γήινο 
Κεφάλαιο. (Σ) 
Οι διαδικασίες ανακύκλωσης στις 
οποίες προβαίνουμε για να 
εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους 
που τείνουν να εξαντληθούν 
συγκαταλέγονται στο Γήινο 
Κεφάλαιο. (Σ) 

Σχόλιο [IA4]: Γιατί η διαχείριση 
των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να μην ξεπερνιέται η 
φέρουσα χωρητικότητα; 

Σχόλιο [IA5]: Σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, η Γη έχει μια 
περιορισμένη δυνατότητα να 
στηρίζει τις διάφορες μορφές ζωής, 
περιλαμβανομένου και του 
ανθρώπου. (Σ) 

Σχόλιο [IA6]: Πώς μία αειφόρος 
κοινωνία ρυθμίζει την οικονομία της 
και το μέγεθος του πληθυσμού της; 

Σχόλιο [IA7]: Οι ανάγκες του 
πληθυσμού μίας αειφόρου 
κοινωνίας ρυθμίζονται ώστε να 
μπορούν να ικανοποιούνται χωρίς 
να εξαντλείται το ηλιακό κεφάλαιο. 
(Λ) 

Σχόλιο [IA8]: Ποια ανθρώπινη 
δράση μπορεί να οδηγήσει στο να 
πάψει να υπάρχει αειφορία στον 
πλανήτη μας; 



Οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν σε πεπερασμένη ποσότητα στο φλοιό της γης και γι αυτό θεωρητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλη τους την ποσότητα λέγονται μη ανανεώσιμοι ή εξαντλούμενοι πόροι. Σε ένα χρονικό 

ορίζοντα εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων χρόνων, αυτοί οι πόροι μπορούν να ανανεωθούν από τις γεωλογικές 

διεργασίες και κατεργασίες. Οπωσδήποτε όμως σε πολύ μικρότερους χρονικούς ορίζοντες των εκατοντάδων ή 

χιλιάδων ετών αυτοί οι πόροι μπορούν να εξαντληθούν γρηγορότερα από ό,τι μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. 

Αυτή η κατηγορία πόρων περιλαμβάνει τους ενεργειακούς πόρους (άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο 

κ.λπ.), τους μεταλλοφόρους ορυκτούς πόρους (χαλκό, σίδηρο, αλουμίνιο κ.λπ.) και τούς μη μεταλλοφόρους - 

ορυκτούς πόρους (αλάτι, άμμο, άργιλο, φωσφορικά κ.λπ.). 

Ως ορυκτό αναφέρεται κάθε τι το σκληρό, συνήθως κρυσταλλικό υλικό που υπάρχει στη φύση. Το έδαφος και τα 

περισσότερα πετρώματα αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ορυκτά. Γνωρίζουμε σήμερα πώς να βρίσκουμε και 

να εξορύσσουμε περισσότερα από 100 μη ανανεώσιμα ορυκτά από το φλοιό της γης. Μετατρέπουμε αυτά τα 

ακατέργαστα υλικά σε πολλά χρήσιμα και καθημερινά χρησιμοποιούμενα υλικά και μετά τα απορρίπτουμε, τα 

ξαναχρησιμοποιούμε ή τα ανακυκλώνουμε. 

Στην πράξη δεν εξαντλείται τελείως ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Παρόλα αυτά ένας ορυκτός πόρος γίνεται 

οικονομικά ανεπαρκής ή εξαντλημένος όταν το κόστος του εντοπισμού, της εξόρυξης, της μεταφοράς και της 

επεξεργασίας του υπερβαίνει το έσοδα από τη χρήση του. 

Έχουμε, σ' αυτήν την περίπτωση, πέντε επιλογές: ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων 

αποθεμάτων, περιορισμό των αχρήστων με τη χρησιμοποίηση πλέον προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων, 

περιορισμό της χρήσης, προσπάθεια ανάπτυξης υποκατάστατων, ή να μη κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε 

χιλιάδες χρόνια για να αναπαραχθεί. 

Ορισμένα μη ανανεώσιμα ορυκτά, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο, μπορούν να ανακυκλωθούν ή να 

επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να μη μειώνονται τα αποθέματα. 

Η ανακύκλωση περιλαμβάνει τη συλλογή και επανεπεξεργασία ενός πόρου ώστε να παραχθούν νέα προϊόντα. Για 

παράδειγμα, τα γυάλινα μπουκάλια μπορεί να θρυμματιστούν, να πολτοποιηθούν και να παραχθούν μετά άλλα 

γυάλινα μπουκάλια ή άλλα γυάλινα αντικείμενα. 

Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ενός πόρου στην ίδια μορφή. Για παράδειγμα τα γυάλινα 

μπουκάλια μπορεί να συλλεγούν, να πλυθούν και να γεμισθούν πάλι πολλές φορές. 

Μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, δεν μπορεί να ανακυκλωθούν 

ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Μετά την καύση τους, η χρήσιμη ενέργεια των απολιθωμένων αυτών καυσίμων 

χάνεται εκλύοντας θερμότητα και αέριους ρυπαντές. 

Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι και «δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι» 

Η ηλιακή ενέργεια είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος, επειδή δεν εξαντλείται αν υπολογισθεί με τους χρονικούς 

ορίζοντες του ανθρώπινου είδους. Υπολογίζεται να διαρκέσει το λιγότερο 6,5 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρις ότου ο 

ήλιος θα συμπληρώσει τον κύκλο ύπαρξης του. 

Τον όρο «δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι» καθιέρωσε ο G. Tyler Miller, για να υποδηλώσει με έμφαση 

ότι κάποιοι πόροι μπορούν να εξαντληθούν αν τους χρησιμοποιούμε γρηγορότερα από την ταχύτητα της φυσικής 

ανανέωσής τους. Ένας δυνητικά ανανεώσιμος φυσικός πόρος μπορεί να ανανεωθεί σχετικά σύντομα (λίγες ώρες 

έως μερικές δεκαετίες) μέσω των φυσικών διεργασιών. Παραδείγματα τέτοιων πόρων είναι τα δάση, η χλόη των 

λιβαδιών, τα άγρια ζώα, οι λίμνες και τα ποτάμια, το υπόγειο νερό και το γόνιμο έδαφος. 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός δυνάμενος να ανανεωθεί πόρος για τους ανθρώπους και τα άλλα είδη είναι 

η βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα δηλαδή το σύνολο των μορφών ζωής που επιβιώνουν στην ποικιλία 

των συνθηκών που επικρατούν πάνω στη γη. Η βιοποικιλότητα διακρίνεται ανάλογα με το επίπεδο ζωής σε: 

 Γενετική ποικιλότητα η οποία αναφέρεται στην ποικιλία του γενετικού υλικού μεταξύ ατόμων του αυτού 

είδους, δηλαδή στην ποικιλία γονιδίων και χρωμοσωμάτων. Ο αριθμός των γονιδίων κυμαίνεται από 10ΘΘ έως 

10.000 στα βακτήρια και τους μύκητες, ανέρχεται σε περίπου 100.000 σε ένα τυπικό Θηλαστικό και υπερβαίνει τα 

400.000 στα φυτά που έχουν άνθη. 

 Ποικιλότητα ειδών η οποία αναφέρεται στην ποικιλία των φυτών και των ζώων που υπάρχουν στη φύση. Η 

μεγάλη ποικιλία καθιστά σχεδόν αδύνατη την περιγραφή όλων των ειδών ή των μοναδικών μορφών ζωής, αλλά 

υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια. 

Σχόλιο [IA9]: Ποιοι φυσικοί πόροι 
λέγονται μη ανανεώσιμοι; 

Σχόλιο [IA10]: Πώς αλλιώς 
ονομάζονται οι μη ανανεώσιμοι 
φυσικοί πόροι; 

Σχόλιο [IA11]: Όσον αφορά τους 
μη ανανεώσιμους φυσικούς 
πόρους, θεωρητικά σε ένα χρονικό 
ορίζοντα εκατομμυρίων ή 
δισεκατομμυρίων χρόνων, 
μπορούν να ανανεωθούν από τις 
γεωλογικές διεργασίες και 
κατεργασίες. Γιατί λοιπόν τους 
χαρακτηρίζουμε μη ανανεώσιμους; 

Σχόλιο [IA12]: Οι μη ανανεώσιμοι 
φυσικοί πόροι μπορούν να 
εξαντληθούν γρηγορότερα από ό,τι 
μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. 
(Σ) 

Σχόλιο [IA13]: Η άμμος ανήκει 
στους μεταλλοφόρους μη 
ανανεώσιμους ορυκτούς πόρους. 
(Λ) 

Σχόλιο [IA14]: Στην πράξη ένας 
μη ανανεώσιμος πόρος δεν 
εξαντλείται τελείως. (Σ) 

Σχόλιο [IA15]: Πότε ένας ορυκτός 
πόρος θεωρείται εξαντλημένος; 
Πώς αλλιώς ονομάζεται ο 
εξαντλημένος ορυκτός πόρος; 
Ποια η διαφορά μεταξύ 
εξαντλούμενου και εξαντλημένου 
ορυκτού πόρου; 

Σχόλιο [IA16]: Ποιες είναι οι 
επιλογές που έχουμε για την 
διατήρηση ενός εξαντλούμενου 
φυσικού πόρου; Ποια από αυτές 
θεωρείτε πιο σημαντική; Γιατί; 

Σχόλιο [IA17]: Ποιοι φυσικοί πόροι 
λέγονται ανανεώσιμοι; 

Σχόλιο [IA18]: Ποιοι φυσικοί πόροι 
λέγονται δυνητικά ανανεώσιμοι; 

Σχόλιο [IA19]: Για να θεωρείται 
δυνητικά ανανεώσιμος ένας 
φυσικός πόρος πρέπει να 
ανανεώνεται μέσα σε λίγες μέρες. 
(Λ) 

Σχόλιο [IA20]: Οι λίμνες και τα 
ποτάμια ανήκουν στους μη 
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. 
(Λ) 

Σχόλιο [IA21]: Τι εννοούμε με τον 
όρο βιοποικιλότητα; 



 Οικολογική ποικιλότητα η οποία αναφέρεται στον αριθμό των φυτοκοινοτήτων, ζωοκοινοτήτων, οικοτόπων 

και οικοσυστημάτων και η οποία εξαρτάται από κλιματικούς και εδαφικούς παράγοντες. Αυτή η ποικιλία γενών, 

ειδών και βιολογικών κοινοτήτων μάς δίνει τροφή, ενέργεια, ξύλο, ίνες - νήματα, ακατέργαστα υλικά, βιομηχανικά 

χημικά και φάρμακα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή ή έχουν τεράστια οικονομική αξία. Επίσης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα ισορροπίας της φύσης και της ανθρώπινης επιβίωσης, που δεν περιορίζεται στα φυσικά 

οικοσυστήματα, αλλά επεκτείνεται και στα καλλιεργούμενα είδη. 

Οι "δυνητικά ανανεώσιμοι πόροι" μπορεί να εξαντληθούν. Ο υψηλότερος ρυθμός που ένας δυνητικά ανανεώσιμος 

πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον κίνδυνο να μειωθεί η διάθεσή του μπορεί να αποκληθεί βιώσιμη 

απόδοση. 

Εάν ο φυσικός ρυθμός ανανέωσης ξεπεραστεί, η διαθέσιμη ποσότητα του πόρου αρχίζει να περιορίζεται -μια 

διαδικασία γνωστή και ως περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Τέτοιες υποβαθμίσεις μπορούν να μετατρέψουν δυνητικά ανανεώσιμους πόρους σε μη ανανεώσιμους ή μη 

χρησιμοποιήσιμους. Για παράδειγμα το επιφανειακό έδαφος διαβρώνεται ταχύτερα τώρα από ό,τι σχηματίζεται στο 

33% περίπου της καλλιεργήσιμης γης στον κόσμο. Ο σχηματισμός αλάτων έχει μειώσει την παραγωγή στο ένα 

τέταρτο της αρδευόμενης καλλιεργήσιμης γης και η περίσσεια νερού έχει μειώσει την παραγωγικότητα το λιγότερο 

στο ένα δέκατο τέτοιων καλλιεργούμενων εδάφιον. Το 25 με 50% των υγρότοπων σ' όλο στον κόσμο έχουν 

στεγνώσει ή έχουν σοβαρά ρυπανθεί. Σχεδόν τα μισά από τα τροπικά δάση δεν υπάρχουν πια και αν αυτός ο 

ρυθμός εκδάσωσης συνεχιστεί σε 30 με 50 χρόνια πολύ λίγα τέτοια δάση θα παραμείνουν. Διάφορες άλλες 

δραστηριότητες μειώνουν τα ενδιαιτήματα των άγριων ζώων και την ποικιλία της άγριας ζωής. Η υπερβόσκηση κάθε 

χρόνο υποβαθμίζει μεγάλες εδαφικές περιοχές. 

Χιλιάδες είδη άγριας ζωής εξαφανίζονται κυρίως εξαιτίας της ανθρώπινης επέμβασης. Αν συνεχισθεί αυτό με τους 

ίδιους ρυθμούς υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκατομμύρια είδη μπορεί να εξαφανισθούν τα επόμενα 25 χρόνια. 

Αυτά τα παραδείγματα εξηγούν την ανησυχία των επιστημόνων, οι οποίοι πιστεύουν ότι σε λίγες δεκαετίες ο 

κίνδυνος της υποβάθμισης και εξάντλησης είναι μέγιστος για τους δυνητικά ανανεώσιμους πόρους και όχι για τους 

μη ανανεώσιμους (εκτός βεβαίως του πετρελαίου και πιθανούς λίγων σπάνιων ορυκτών για τα οποία δεν μπορούν 

να βρεθούν οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτά υποκατάστατα). 

 

2.4. Η αύξηση του πληθυσμού 
Το τεράστιο μέγεθος του ανθρώπινου πληθυσμού και ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης του είναι πέρα από κάθε 

αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η εκθετική πράγματι αύξηση του πληθυσμού 

φαίνεται απλά αν αναλογισθεί κανείς ότι χρειάστηκαν 2000 χρόνια για να φτάσει ο ανθρώπινος πληθυσμός το 

πρώτο δισεκατομμύριο, 130 χρόνια για το δεύτερο, 30 χρόνια για το τρίτο, 15 χρόνια για το τέταρτο και μόλις 12 

χρόνια για το πέμπτο. Στο τέλος του 1998 ο ανθρώπινος πληθυσμός του πλανήτη θα έχει φτάσει τα 6 

δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το τι θα συμβεί τον 21ο αιώνα, όμως όλες οι ενδείξεις 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση θα συνεχισθεί με τους ιδίους 

οπότε δε θα είναι απίθανο στο τέλος του 21ου αιώνα να έχει ανέλθει στα 12 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ένα 

πληθυσμό διπλάσιο από τον σημερινό. Έτσι καθώς ο πλανήτης κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τον 

άνθρωπο, τόσο οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα που μας συντηρεί επιτείνονται. Η συνεχής χρήση των 

φυσικών πόρων, η εκτενής ρύπανση, η επιταχυνόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του εδάφους οδηγούν σε 

αποσταθεροποίηση ή υποβάθμιση του οικοσυστήματος και σε μείωση της «φέρουσας χωρητικότητας» του πλανήτη, 

όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για τα άλλα είδη. 

Βέβαια υπάρχουν και άλλες απόψεις ως προς τη συνέχιση της αύξησης του πληθυσμού σύμφωνα με τις οποίες ο 

πληθυσμός κατά τον 21ο αιώνα θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης -κατανάλωσης των φυσικών 

πόρων καθώς και της ταχείας αύξησης της ρύπανσης. Η μείωση, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες θα προκύψει είτε 

λόγω ασθενειών, είτε λόγω συνειδητοποίησης από τις διάφορες κοινωνίες του δημογραφικού προβλήματος. 

 

2.5. Μείωση της βιοποικιλότητας 
Η καταστροφή του ενδιαιτήματος πολλών φυτών και ζώων που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας. Τις επόμενες δεκαετίες, αν συνεχισθούν με αυτό το ρυθμό αλλά 

κυρίως με αυτό τον αλόγιστο τρόπο οι ανθρώπινες δραστηριότητες, θα σημειωθεί απώλεια που θα υπερβαίνει το 

Σχόλιο [IA22]: Σε ποιες 
κατηγορίες διακρίνεται η 
βιοποικιλότητα ανάλογα με το 
επίπεδο ζωής; 

Σχόλιο [IA23]: Οι δυνητικά 
ανανεώσιμοι πόροι δεν μπορούν 
να εξαντληθούν. (Λ) 

Σχόλιο [IA24]: Τι εννοούμε με τον 
όρο βιώσιμη απόδοση ενός 
δυνητικά φυσικού ανανεώσιμου 
πόρου; 
Πώς ονομάζεται η διαδικασία που 
συντελείται όταν ξεπεραστεί ο 
φυσικός ρυθμός ανανέωσης ενός 
δυνητικά φυσικού ανανεώσιμου 
πόρου; 

Σχόλιο [IA25]: Καθώς το ποσοστό 
των υγρότοπων που στεγνώνουν ή 
ρυπαίνονται σοβαρά αυξάνεται 
διαρκώς, ποια είναι η αναμενόμενη 
αλλαγή όσον αφορά το 
χαρακτηρισμό αυτού του φυσικού 
πόρου; 

Σχόλιο [IA26]: Οι επιστήμονες 
πιστεύουν ότι ο κίνδυνος 
υποβάθμισης και εξάντλησης είναι 
μέγιστος κυρίως για τους δυνητικά 
ανανεώσιμους πόρους και σε 
λιγότερες περιπτώσεις για τους μη 
ανανεώσιμους. 
 

Σχόλιο [IA27]: Ο ανθρώπινος 
πληθυσμός παρουσιάζει σταθερό 
ρυθμό αύξησης από την εμφάνιση 
του ανθρώπου στη Γη μέχρι 
σήμερα. (Λ) 
Ο ανθρώπινος πληθυσμός στη Γη 
σήμερα έχει ξεπεράσει τα 7 
δισεκατομμύρια. 



μισό των υπαρχόντων φυτικών και ζωικών ειδών. Αυτή η μαζική εξαφάνιση των ειδών, αυτή η απώλεια της 

βιοποικιλότητας δημιουργείται από πολλές δραστηριότητες, όπως η εκδάσωση, η ερημοποίηση, η γεωργία, η αλιεία, 

η ρύπανση κ.ά. Η μείωση αυτή θα προκαλέσει σοβαρή οικολογική και οικονομική απώλεια. 

Οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Πρώτα από όλα γιατί οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτών, ζώων και μικροοργανισμών δεν είναι ευρύτατα 

γνωστές, όπως επίσης υπάρχει άγνοια και σε ό,τι αφορά τη φυσική λειτουργία του φυσικού οικοσυστήματος. 

Η ποικιλότητα της ζωής 

Είναι γνωστό ότι κανένα είδος δεν υφίσταται για πάντα. Όπως τα είδη γεννούνται, έτσι και εξαφανίζονται. Από τον 

αριθμό και την ποικιλία των ειδών που απαντώνται στη γη συμπεραίνουμε ότι η ειδογένεση έχει ξεπεράσει σε 

ρυθμούς την εξαφάνιση. Αυτό βέβαια σε μικρή κλίμακα χρόνου, γιατί στο παρελθόν κατά καιρούς παγκόσμιες 

κλιματικές αλλαγές, έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα ή εκδήλωση μεγάλων επιδημιών είχαν ως αποτέλεσμα την 

με μεγαλύτερη ταχύτητα εξαφάνιση ειδών σε σχέση με την ειδογένεση. 

Μετά πάντως από κάθε προηγούμενη μαζική εξαφάνιση υπήρξε ειδογένεση με αυξανόμενη ταχύτητα. Η εξέλιξη των 

θηλαστικών για παράδειγμα ήταν ταχεία μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. 

Ο άνθρωπος και η μη φυσική εξαφάνιση 

Αντίθετα με τα άλλα είδη ο άνθρωπος δεν παρεμποδίζεται από βιολογικούς ή άλλους περιορισμούς στη 

χρησιμοποίηση του περιβαλλοντικού χώρου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο άνθρωπος κατάφερε να απλωθεί σ' 

όλο τον πλανήτη καταλαμβάνοντας ολόκληρο το διαθέσιμο περιβαλλοντικό χώρο με αποτέλεσμα διάφορα άλλα είδη 

να μην έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο. Με την έλλειψη καταφυγίων, για εκατομμύρια ενδεχομένως είδη, η 

εξαφάνιση είναι προ των πυλών. Υπολογίζεται ότι πάνω από το μισό των υπαρχόντων σήμερα ειδών κινδυνεύουν 

με εξαφάνιση τις επόμενες δεκαετίες. Κυρίως αυτό αφορά είδη των τροπικών περιοχών. 

Οι άμεσες δραστηριότητες του ανθρώπινου πληθυσμού, όπως η καταστροφή του ενδιαιτήματος και το κυνήγι, αλλά 

και οι έμμεσες, όπως η μείωση του όζοντος και η χρήση των γεωργικών φαρμάκων, είναι οι αιτίες του κινδύνου της 

επαπειλούμενης μαζικής εξαφάνισης. Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες απειλούνται όλα τα οικοσυστήματα και 

όλες οι βιολογικές ομάδες. 

Σημασία της βιοποικιλότητας 

Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας είναι: 

 ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισορροπίας της φύσης και της ανθρώπινης επιβίωσης, 

 ότι ανακαλύπτονται συνεχώς νέες χρήσεις των βιολογικών πόρων. 

Από αυτοφυείς ποικιλίες φυτών και είδη άγριας πανίδας προκύπτουν ύστερα από εφαρμογές της γενετικής 

επιστήμης ανθεκτικές και υψηλών αποδόσεων ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών, καθώς και υψηλής απόδοσης 

αγροτικά ζώα. Ακόμη η βιοποικιλότητα στηρίζει σημαντικό μέρος της ιατρικής, τεχνολογίας και άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

 ότι η εξαφάνιση έστω και ενός είδους μειώνει την προσαρμοστική ικανότητα του έμβιου κόσμου. Ο 

άνθρωπος χρειάζεται αυξημένο δυναμικό προσαρμογής για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες τροφής 

Αιτίες μείωσης βιοποικιλότητας 

Οι κύριες αιτίες της μείωσης της βιοποικιλότητας είναι: 

 η καταστροφή του ενδιαιτήματος, 

 η υπερεκμετάλλευση των ειδών, 

 η ρύπανση και η εξ'αυτής εξαφάνιση ειδών, 

 ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών, 

 οι εντατικές καλλιέργειες και η 

μονοκαλλιέργεια, 

 η αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων και 

 το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 

2.6. Ατμοσφαιρική ρύπανση 
Ρύπανση είναι κάθε αλλοίωση της σύστασης (ποιοτικής και ποσοτικής) ή της μορφής των φυσικών, 

χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών τον περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας 

του οικοσυστήματος, την υποβάθμιση τον περιβάλλοντος και την πρόκληση βλαβών στον άνθρωπο. 

Στην εποχή μας, εκτός από τη φυσική ρύπανση της ατμόσφαιρας που οφείλεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

σήψη φυτών και ζώων κ.ά, έχουμε και τη ρύπανση που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ατμοσφαιρική 

ρύπανση θεωρούμε τη μεταβολή της σύστασης τον ατμοσφαιρικού αέρα. Οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα είναι: 

Σχόλιο [IA28]: Τι είναι η 
ειδογένεση και ποια η σχέση της με 
την εξαφάνιση στην πορεία των 
ζωντανών ειδών στη Γη; 

Σχόλιο [IA29]: Ποιοι είναι οι 
κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν 
τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας; 

Σχόλιο [IA30]: Ποιες είναι οι κύριες 
αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; 

Σχόλιο [IA31]: Τι είναι η ρύπανση 
και τι η ατμοσφαιρική ρύπανση; 

Σχόλιο [IA32]: Ποιες είναι οι 
κυριότερες ουσίες που είναι 
υπεύθυνες για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση; 



1. Οξείδια του αζώτου και του θείου 

2. Μονοξείδιο του άνθρακα 

3. Υδρογονάνθρακες 

4. Αιωρούμενα στερεά 

Όξινη βροχή 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει άμεση και έμμεση επίδραση στο περιβάλλον. 

Όταν οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, υδρογονάνθρακες που εκλύονται κατά τις βιομηχανικές καύσεις, χρήση 

αυτοκινήτων κ.λπ., βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα σε μεγάλες συγκεντρώσεις, τότε προκαλούν βλάβες στα 

δένδρα και φυτά, επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, διαβρώνουν μεταλλικές κατασκευές, κ.ά. Αυτή η άμεση 

επίδραση, "ξηρή εναπόθεση" (dry deposition), είναι μεγαλύτερη κοντά στις πηγές ρύπανσης. 

Ωστόσο το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζουν θειικό και νιτρικό 

οξύ που μπορεί να μεταφερθούν με τους ανέμους σε πολύ μακρινές αποστάσεις, πριν διαλυθούν στο νερό της 

βροχής ή στο χιόνι και πέσουν στη Γη ως, "όξινη βροχή", ("υγρή εναπόθεση", wet deposition). 

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των οξέων είναι η ικανότητά τους να ελευθερώνουν ιόντα υδρογόνου (Η+). Όπως είναι 

γνωστό, η ενεργός οξύ της (pΗ) εκφράζει τον αντίστροφο λογάριθμο της συγκέντρωσης των κατιόντων υδρογόνου. 

Τα φυσικά ύδατα έχουν συνήθως τιμή pΗ 7.0-8.5. Χαμηλές τιμές pΗ χαρακτηρίζουν ένα περιβάλλον ως όξινο. 

Έχουν καταγραφεί σε ποτάμια ή λίμνες τιμές pΗ 4.5, ή και λιγότερο, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση μεγάλου αριθμού 

ψαριών, τη μείωση του αριθμού των ειδών των φυτών και των ζώων. Η όξινη βροχή διαταράσσει την γονιμότητα και 

την καρποφορία της χλωρίδας και καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο ριζικό σύστημα των 

φυτών, αποδυναμώνοντας τους μηχανισμούς άμυνας στις ξηρασίες, τα παράσιτα κ.ά. 

Μεγάλο μέρος των αερίων ρυπαντών που δημιουργούνται σε μια χώρα μεταφέρονται σε άλλες, με αποτέλεσμα 

χώρες όπως η Ολλανδία, Ιταλία να δέχονται περισσότερους ρυπαντές με την όξινη βροχή από όσους παράγουν. 

Υπολογίζεται ότι 30% των ρυπαντών που δημιουργούνται στη Μ. Βρετανία μεταφέρονται στις Σκανδιναβικές χώρες. 

Στη Σκανδιναβία το 50% των κωνοφόρων υποφέρουν εμφανώς από την επίδραση της όξινης βροχής. Έχει 

υπολογισθεί ότι στο τέλος του αιώνα 50,000 λίμνες των ΗΠΑ και του Καναδά θα είναι βιολογικά νεκρές. 

Επίσης, οι διεργασίες οξίνισης που γίνονται στο έδαφος έχουν ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση  θρεπτικών 

συστατικών του και αφετέρου τον εμπλουτισμό του με τοξικές ουσίες (μέταλλα, κ.λπ.), με άμεσο αντίκτυπο στις 

γεωργικές καλλιέργειες αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα. 

Άλλες επιπτώσεις του όξινου υπόγειου νερού είναι η διάλυση του χαλκού, του καδμίου, ή του αλουμινίου των 

σωλήνων ύδρευσης με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Επίσης σοβαρή επίπτωση της όξινης βροχής, που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον πολιτισμό μας, είναι οι 

καταστροφές που προκαλεί σε μνημεία, προσβάλλοντας τα υλικά κατασκευής τους (πέτρα, μάρμαρο, κ.ο.κ.) με 

αποτέλεσμα τη γυψοποίησή τους. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στον Παρθενώνα τα τελευταία 20 χρόνια είναι 

πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχαν γίνει από τότε που κατασκευάσθηκε. 

 

2.7. Αλλαγή του κλίματος της γης 
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου / Greenhouse Effect 

Μια πολύ σοβαρή συνέπεια της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου πού έχει 

ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κλίματος της γης. Αέρια προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(βιομηχανία, καύσεις, αποδασώσεις κ.λ.π) δημιουργούν στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ένα πυκνό 

στρώμα που επιτρέπει βέβαια στις ακτίνες του ήλιου να διαπερνούν την ατμόσφαιρα και να θερμαίνουν την 

επιφάνεια της γης. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της ενέργειας που έχει δεχθεί η γη παγιδεύεται κοντά στην επιφάνεια 

της γης λόγιο το\> πυκνού στρώματος των αερίων, και αντανακλάται πάλι στην επιφάνεια της γης αυξάνοντας το 

ποσοστό θερμότητας που εγκλωβίζεται ενώ ένα μέρος αυτής της ενέργειας επανεκπέμπεται από τη γη στο 

διάστημα. Το στρώμα δηλαδή αυτό των αερίων επιτρέπει την είσοδο των ηλιακών ακτινών (υπεριώδεις) στη γήινη 

ατμόσφαιρα, αλλά εμποδίζει την έξοδο της θερμότητας (υπέρυθρες ακτίνες), με αποτέλεσμα να επικρατούν στην 

επιφάνεια της γης συνθήκες «θερμοκηπίου», να αυξάνεται δηλαδή η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 1.2-4.5° C θα έχει, σύμφωνα με υπολογισμούς, ως αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης της 

θάλασσας κατά 15-20 cm μέχρι το έτος 2025. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως 

τήξη των πάγων στους πόλους, ξηρασίες σε γόνιμα εδάφη κ.λπ. Έχουν διατυπωθεί πολλά σενάρια για τις συνέπειες 

από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως ότι η υπερθέρμανση θα προκαλέσει μεγαλύτερη εξάτμιση νερού με 

Σχόλιο [IA33]: Ποια η επίδραση 
της όξινης βροχής στο pΗ των 
φυσικών υδάτων; 
Ποιες οι συνέπειες αυτής της 
επίδρασης; 

Σχόλιο [IA34]: Οι αέριοι ρυπαντές 
που δημιουργούνται σε μία χώρα 
μπορούν να μεταφέρονται σε 
άλλες. (Σ) 

Σχόλιο [IA35]: Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου συμβάλει στον 
εμπλουτισμό του εδάφους με 
τοξικές ουσίες (Λ) 
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
οδηγεί σε αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη. (Σ) 



αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων νεφών και μείωση της θερμοκρασίας, επίσης ότι η υψηλή συγκέντρωση 

CO2 θα αυξήσει τη φυτική παραγωγή, κ.ά. 

Η ελάττωση του στρατοσφαιρικού όζοντος (τρύπα του όζοντος) / Stratospheric Ozone Depletion 

(Ozone Hole) 

To στρατοσφαιρικό όζον βρίσκεται σε απόσταση 15-35 χλμ πάνω από την επιφάνεια της γης και ενεργεί ως 

προστατευτικό κέλυφος έναντι της επικίνδυνης υπεριώδους ακτινοβολίας, που διαφορετικά θα διείσδυε μέχρι την 

επιφάνεια της γης. Αντίθετα το τροποσφαιρικό όζον βρίσκεται σε ύψος 0-10 χλμ από την επιφάνεια της γης, είναι 

προϊόν ρύπανσης που προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επιβαρύνει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Οι πρόσφατες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκάλεσαν σοβαρή διατάραξη στην ισορροπία 

μεταξύ της δημιουργίας και της καταστροφής του όζοντος. Δεδομένου ότι οι ρυθμοί καταστροφής του είναι ταχύτεροι 

από αυτούς της δημιουργίας του, οδηγούμεθα στη λέπτυνση του στρώματος όζοντος της στρατοσφαίρας με 

αποτέλεσμα την είσοδο περισσότερης ηλιακής ενέργειας στη γη. Η μείωση του στρώματος του όζοντος (τρύπα τον 

όζοντος) δεν σημειώνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η περιοχή που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 

ποσοστά μείωσης είναι η Ανταρκτική, καταστροφή όμως διαπιστώθηκε και πάνω από την Αρκτική και στις 

πυκνοκατοικημένες χώρες μέσου γεωγραφικού πλάτους του βορείου ημισφαιρίου. Οι πρώτες χημικές ουσίες που 

θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την καταστροφή της ισορροπίας του όζοντος ήταν οι χλωροφθοράνθρακες 

(Chlorofluorocarbon's, CFC's). Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ως προωθητικά ορισμένων ουσιών (σπρέυ), στη 

βιομηχανία αφρώδους πλαστικού, στην ψυκτική βιομηχανία ως οργανικοί διαλύτες κ.α. Οι συνέπειες από τη μείωση 

του όζοντος της στρατόσφαιρας είναι πολύ σοβαρές για την ανθρώπινη υγεία (καρκίνοι του δέρματος, 

οφθαλμολογικές παθήσεις, εξασθένιση ανοσοποιητικού συστήματος, κ.α.). Άλλες επιπτώσεις επίσης είναι πολύ 

σοβαρές και αφορούν τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων (μείωση απόδοσης καλλιεργειών, αναστολή ρυθμού 

φωτοσύνθεσης, μείωση ανάπτυξης, κ.λπ.). 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της γης και η χρήση της τεχνολογίας επιδρούν δυσμενώς στο περιβάλλον. 

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της δυνατότητας του πλανήτη να υποστηρίξει τη ζωή. 

Καθώς τα πάντα πάνω στον πλανήτη, από την ύπαρξή μας μέχρι τα οικονομικά συστήματα που αναπτύσσονται, εξαρτώνται 

από τον Ήλιο και τη Γη δηλαδή από τους φυσικούς πόρους, πρέπει η διαχείριση τους και αυτή του περιβάλλοντος να 

αποσκοπεί στην μη εξάντλησή τους, έτσι ώστε να μην ξεπερνιέται η «φέρουσα χωρητικότητα» του πλανήτη. Οι προσπάθειες 

της ανθρωπότητας πρέπει να τείνουν να επιτύχουν την «αειφόρο» ανάπτυξη. Δηλαδή ανάπτυξη που να εξασφαλίζει την 

ανανέωση των φυσικών πόρων με τις φυσικές διεργασίες και τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον αν ο 

βαθμός χρήσης των πόρων υπολείπεται της φυσικής ανανέωσης. 

Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε μη ανανεώσιμους που είναι οι ενεργειακοί πόροι (άνθρακας), οι μεταλλοφόροι ορυκτοί πόροι 

και οι μη μεταλλοφόροι ορυκτοί πόροι, σε «δυνητικά ανανεώσιμους» και σε ανανεώσιμους. Ορισμένοι μη ανανεώσιμοι πόροι 

μπορούν να ανακυκλωθούν ή και να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Σήμερα, η ταχύτατη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού θεωρείται η κύρια πηγή και αιτία της μείωσης της «φέρουσας 

χωρητικότητας» του πλανήτη και για τον άνθρωπο και για τα άλλα είδη. Η μείωση της βιοποικιλότητας, η σημασία της οποίας 

για την ισορροπία της φύσης και όχι μόνο είναι τεράστια, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται κυρίως από τα οξείδια του 

αζώτου και του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες και τα αιωρούμενα στερεά είναι από τις σπουδαιότερες 

υποβαθμίσεις που υφίσταται το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων παρατηρούνται πλέον μόνιμες αλλαγές στο κλίμα με την εμφάνιση 

του φαινομένου του θερμοκηπίου και του φαινομένου του " Ελ Νίνιο". 

Η διεθνής κοινότητα συνειδητοποιώντας τα τελευταία χρόνια τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση μιας τέτοιας αλόγιστης 

χρήσης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε θεσμικά μέτρα για τη διατήρηση και προστασία τους σε 

παγκόσμιο αλλά και περιφερειακό επίπεδο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Τι είναι φέρουσα χωρητικότητα για τον άνθρωπο; 

2. Ποιες οι κυριότερες ζημιές που έχουν υποστεί οι 

φυσικοί πόροι και το περιβάλλον από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες; 

3. Πού πρέπει να αποβλέπει η διαχείριση των φυσικών 

πόρων; 

4. Τι λέμε "αειφόρα ανάπτυξη"; Τι "αειφορία"; 

5. Ποιες οι κατηγορίες των φυσικών πόρων; 

6. Πώς χαρακτηρίζεται η καθεμία από τις κατηγορίες 

των φυσικών πόρων; 

7. Πότε ένας πόρος γίνεται οικονομικά ανεπαρκής; 

8. Τι είναι η ανακύκλωση; 

9. Ποιους λέμε "δυνητικά ανανεώσιμους φυσικούς 

πόρους"; 

10. Τι είναι βιολογική ποικιλότητα και πώς αυτή 

διακρίνεται ανάλογα με το επίπεδο ζωής; 

11. Ποια η σημασία της βιοποικιλότητας; 

Σχόλιο [IA36]: Ποια η διαφορά 
στρατοσφαιρικού και 
τροποσφαιρικού όζοντος; Πού 
βρίσκεται η τρύπα του όζοντος; 

Σχόλιο [IA37]: Η τρύπα του 
όζοντος απειλεί τη βιωσιμότητα 
των οικοσυστημάτων. (Σ) 



12. Ποιες οι αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; 

13. Τι είναι ρύπανση; Τι ατμοσφαιρική ρύπανση; 

14. Ποιοι οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα; 

15. Πώς προκαλείται η όξινη βροχή; 

16. Ποιες οι συνέπειες από την όξινη βροχή; 

17. Ποιες οι συνέπειες της απελευθέρωσης των 

υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα; 

18. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

19. Τι ξέρετε για την "τρύπα του όζοντος"; 

20. Τι είναι το φαινόμενο "Ελ Νίνιο"; 


