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ΕΑΠ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΚΠ 66: «ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 1
η
 Γραπτή Εργασία 

ΘΕΜΑ 1ο (Βαθμοί 3/10) 

Να εξθγιςετε τεκμηριωμένα τα ακόλουκα: 

1.1. Γιατί θ τοποκζτθςθ των διαφόρων τροφικϊν επιπζδων το ζνα πάνω ςτο άλλο οδθγεί ςτο 
γεωμετρικό ςχιμα τθσ πυραμίδασ; 

1.2. Γιατί τα ηϊα που βρίςκονται ςτθν κορυφι μιασ τροφικισ πυραμίδασ είναι ςυνικωσ 
λιγότερα ςτον αρικμό από αυτά που βρίςκονται πιο κοντά ςτθν πρωτογενι πθγι τροφισ; 

1.3. Γιατί οι αλεποφδεσ ςε ζνα οικοςφςτθμα είναι πολφ λιγότερεσ από τα ποντίκια; 

1.4. Έςτω ότι μια τροφικι πυραμίδα ζχει τρία (3) τροφικά επίπεδα και μία άλλθ πζντε (5) 
Αναφζρετε δφο (2) βαςικοφσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθ διαφορά ςτον αρικμό των 
τροφικϊν επιπζδων. 

1.5. Μπορεί μια τροφικι πυραμίδα ενόσ χερςαίου οικοςυςτιματοσ να ζχει είκοςι (20) τροφικά 
επίπεδα; 

ΘΕΜΑ 2ο (Βαθμοί 2/10) 

Σε ζνα αςτικό χϊρο αναφοράσ (πόλθ) και τθν ευρφτερθ περιοχι, ςχεδιάηονται παρεμβάςεισ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Στα πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, για τθ διαμόρφωςθ των 
παρεμβάςεων αυτϊν απαιτείται ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ «Μελέτη καταγραφήσ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ» τθσ περιοχισ αναφοράσ,  τθν οποία εςείσ καλείςτε να εκπονιςετε.   

2.1 Καταγράψτε τα ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που πρζπει να μελετθκοφν ςτα πλαίςια 
μιασ τζτοιασ «Μελζτθσ καταγραφισ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» και να 
αιτιολογιςετε τισ επιλογζσ ςασ. 

3ο Θέμα (5 βαθμοί) 

Υποκζςτε μια πόλθ ςε θμιορεινι περιοχι. Αποδζκτθσ των κατακρθμνιςμάτων ςτθ  λεκάνθ απορροισ 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πόλθσ είναι ζνα ποτάμι, το οποίο τροφοδοτεί και τον εςωτερικό 
υγρότοπο τθσ περιοχισ. Στα πλαίςια ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ προτείνονται μεταξφ άλλων οι 
παρακάτω παρεμβάςεισ (Π):  

- Π1: αναδιοργάνωςθ των καλλιεργθτικϊν επιλογϊν που γίνονται ςε ατομικι βάςθ και 
εφαρμογι εντατικισ μονοκαλλιζργειασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  

- Π2: αποψίλωςθ τθσ δαςικισ ζκταςθσ που βρίςκεται ςε λοφϊδθ ζκταςθ ανάντι τθσ πόλθσ 
για τθν εξαςφάλιςθ χϊρου επζκταςθσ αυτισ 

- Π3: αςφαλτόςτρωςθ μεγάλθσ εγκαταλελειμμζνθσ καμνϊδουσ περιοχισ δθμόςιασ 
ιδιοκτθςίασ μζςα ςτθν πόλθ για τθν εξαςφάλιςθ χϊρου ςτάκμευςθσ 

- Π4: αποξιρανςθ του υγρότοπου τθσ περιοχισ για τθν εξαςφάλιςθ αγροτικισ ζκταςθσ 

3.1 Εντοπίςτε και περιγράψτε τισ επιπτϊςεισ των παραπάνω παρεμβάςεων ςτα ςτοιχεία τθσ  
αβιοτικισ ςυνιςτϊςασ (εκτόσ τθσ ατμόςφαιρασ) του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ 

3.2 Αξιοποιϊντασ τισ απαντιςεισ ςασ ςτο ερϊτθμα  3.1, ςυντάξτε ζναν πίνακα με τζςςερισ ςτιλεσ 
όπωσ ςτο υπόδειγμα που ακολουκεί. Στθν πρϊτθ ςτιλθ παρακζςτε τισ προτεινόμενεσ 
ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ και ςτθ δεφτερθ ςτιλθ τα επιμζρουσ οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ. ςτα 
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οποία ςθμειϊνονται επιπτϊςεισ από κάκε παρζμβαςθ. Ταξινομιςτε όλεσ τισ επιπτϊςεισ ςε κάκε 
οικοςφςτθμα ςτισ δυο επόμενεσ ςτιλεσ του πίνακα ανάλογα αν θ προκαλοφμενθ διατάραξθ αφορά 
ςτθ δομι (δεφτερθ ςτιλθ) ι/και τισ λειτουργίεσ (τρίτθ ςτιλθ) του, με ςυνοπτικι τεκμθρίωςθ. 
Εξάγετε ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων ςτο φυςικό 
περιβάλλον 

3.3 Σχολιάςτε από περιβαλλοντική άποψη τθν ανάπτυξη που επιχειρείται ςτθν περιοχι. 
Τεκμθριϊςτε τθν απάντθςι ςασ χρθςιμοποιϊντασ τον παραπάνω πίνακα και διατυπϊςτε  τυχόν 
αναγκαίεσ παραδοχζσ αναφορικά με τθν ζνταςθ των επιπτϊςεων, εφόςον αυτι αποτελεί 
παράμετρο για τθν απάντθςι ςασ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΘΕΜΑ 1
ο              

 1.1: Μία ηξνθηθή ππξακίδα απνηειείηαη από πνιιά επίπεδα, ην θαζέλα από ηα νπνία 

αληηπξνζσπεύεη κία ηάμε παξαγσγώλ θαη θαηαλαισηώλ. Τν κήθνο ηνπ εμαξηάηαη από ην ζπλνιηθό 

πιήζνο ησλ νξγαληζκώλ πνπ ην απνηεινύλ. Τν θάζε επίπεδν ιακβάλεη ελέξγεηα θαη ηξέθεηαη από ην 

θαηώηεξν. Τα θαηώηεξα επίπεδα έρνπλ κεγαιύηεξν κήθνο επεηδή απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξνπο ζε 

πιήζνο νξγαληζκνύο. Έηζη όζν αλεβαίλνπκε ςειόηεξα ην κήθνο ηνπο πεξηνξίδεηαη θαη έρνπκε ην 

ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ηεο ππξακίδαο.  

 1.2: Οη θαηαλαισηέο ελόο αλώηεξνπ επηπέδνπ, ζε κία ηξνθηθή ππξακίδα, απαηηνύλ 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα από απηνύο ηνπ θαηώηεξνπ. Καζώο ε σθέιηκε ελέξγεηα ελόο επηπέδνπ πεξλάεη 

ζην επόκελν, έλα κεγάιν κέξνο ηεο απειεπζεξώλεηαη κε ηε κνξθή ζεξκόηεηαο, δίλνληάο ηνπ έηζη 

κόλν ην 10% απηήο ηεο ελέξγεηαο. Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο νη θαηαλαισηέο ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ 

είλαη αξηζκεηηθά ιηγόηεξνη ζε ζρέζε κε ελόο ρακειόηεξνπ.  

 1.3: Σε κία ηξνθηθή ππξακίδα, νη αιεπνύδεο αλήθνπλ ζε πςειόηεξν ηξνθηθό επίπεδν από ηα 

πνληίθηα. Οη νξγαληζκνί ελόο επηπέδνπ ηεο ππξακίδαο απαηηνύλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα από απηνύο 

ελόο ρακειόηεξνπ θαη  απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο. Έηζη νη αιεπνύδεο 

ζα είλαη πάληνηε ιηγόηεξεο από ηα πνληίθηα, ζε κηα ηξνθηθή ππξακίδα.  

 1.4: Μία ηξνθηθή ππξακίδα αλαθέξεηαη ζε έλα νηθνινγηθό ζύζηεκα. Η παξαγσγηθόηεηα ησλ 

νηθνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ Αξηαλνύηζνπ (1999), εμαξηάηαη από κηα ζεηξά αβηνηηθώλ 
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παξαγόλησλ όπσο  είλαη  ε ζεξκνθξαζία, ην λεξό θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

νηθνζύζηεκα. Οη  παξάγνληεο απηνί πνηθίινπλ αλάινγα κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε θάζε νηθνζύζηεκα, κε απνηέιεζκα λα δηαθέξεη ν αξηζκόο 

ησλ επηπέδσλ ζηηο ηξνθηθέο ππξακίδεο.  

 1.5: Γηα λα δηαηεξεζεί έλα ηξνθηθό επίπεδν ζηελ ππξακίδα απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε 

ελέξγεηα πνπ απηό ιακβάλεη λα επαξθεί γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο 

νξγαληζκνύο ζην πςειόηεξν επίπεδν θαηαλαισηώλ ηεο ππξακίδαο, πνπ γηα λα επηβηώζνπλ πξέπεη λα 

κεηαθέξεηαη ζε απηνύο  ε ειάρηζηε απαξαίηεηε ελέξγεηα. Σε κία νινθιεξσκέλε ππξακίδα, κε όιεο ηηο 

πηζαλέο ηάμεηο θαηαλαισηώλ, ζα ππάξρνπλ ην πνιύ νθηώ ηξνθηθά επίπεδα από ηνπο παξαγσγνύο κέρξη 

ηνπο θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο.  Ππξακίδα κε είθνζη ηξνθηθά επίπεδα δελ κπνξεί λα ππάξμεη,  επεηδή 

δελ επαξθεί ε ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο.   

ΘΕΜΑ 2
ο    

 2.1. Σηα πιαίζηα ζρεδηαζκνύ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ζε πεξαζηηθό 

ηνπίν, ζα θαηαγξάςνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηόρνο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ είλαη  λα αλαπηπρζεί ε πεξηνρή απηή πξνο 

όθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο, κε ηξόπν πνπ λα κελ  αιιάμεη ε ππάξρνπζα δνκή ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο.  Γλώκνλάο καο ζα  είλαη ε αξρή όηη ε δηαηάξαμε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, κε ηηο 

αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, όπσο αλαθέξεη ε Αξηαλνύηζνπ (1999),  πξέπεη λα θηλείηαη ζηα όξηα ηεο 

θπζηθήο ηαιάλησζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα δηαηεξνύληαη νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ εμηζνξξνπεηηθά εμαζθαιίδνληαο ηελ αεηθνξία.   

Η πεξηνρή πνπ αλαθεξόκαζηε είλαη ζε  πόιε ηεο  Διιάδαο, κε  κέζν πςόκεηξν 100 κέηξα. Τν 

έξγν ζα γίλεη βόξεηα ηεο πόιεο, ζε έθηαζε 10 ζηξεκκάησλ, ζηηο παξπθέο νξεηλνύ όγθνπ. Με ηηο 

ηερληθέο παξεκβάζεηο ε έθηαζε απηή ζα  δηακνξθσζεί ζε ρώξν αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ.  
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Τν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη κεζνγεηαθό κε αξθεηέο αιιά όρη έληνλεο βξνρνπηώζεηο, ελώ ην 

ρεηκώλα ζπάληα παξαηεξνύληαη ρηνλνπηώζεηο. Οη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή είλαη  βόξεην-

βνξεηνδπηηθνί. Σηελ πεξηνρή ππάξρεη έλα κηθξό ξέκα ζπλερνύο ξνήο πδάησλ, πνπ πεγάδεη από ηνπο 

νξεηλνύο όγθνπο θαη θαηαιήγεη ζε κηα κηθξή θπζηθή ιίκλε. Τν έδαθνο είλαη επηθιηλέο κε ζακλώδε 

βιάζηεζε, θξύγαλα  θαη θσλνθόξα θαη γηα ην ιόγν απηό ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο από ηα όκβξηα 

ύδαηα είλαη ειάρηζηε. Τελ παλίδα απνηειεί  ζεκαληηθόο αξηζκόο πνπιηώλ, κηθξώλ ζειαζηηθώλ θαη 

εξπεηώλ.   

 Ο ζρεδηαζκόο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνπκε έρεη σο θξηηήξην ηελ αεηθόξν αλάπηπμε κε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, αθνύ «νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα ε 

ζεκαζία θαη νη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζην ζρεδηαζκό ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ»  

(Γεσξγίνπ, 1999, ζ. 311). 

ΘΕΜΑ 3
ο
  

- 3.1  

Π1. Η εληαηηθή κνλνθαιιηέξγεηα κεηώλεη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο. Έηζη ην έδαθνο κε 

ηελ  έιιεηςε αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ θαζίζηαηαη άγνλν θαη απαηηείηαη επξεία ρξήζε ρεκηθώλ 

ιηπαζκάησλ.  Δπίζεο επεηδή ηα θπηά ζηε κνλνθαιιηέξγεηα είλαη επαίζζεηα ζηηο αζζέλεηεο,  

ρξεζηκνπνηνύληαη  θπηνθάξκαθα.   Απνηέιεζκα είλαη λα  κνιύλνληαη ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππόγεηα 

ύδαηα, «παξάγνληαο πνπ θαζηζηά ην πξόβιεκα ηεο ιπςεηδξίαο εληνλόηεξν» (Παλαγησηίδεο  & 

Γεκεηξαθόπνπινο, 1999, ζ. 153).  

Π2. Με ηελ απνςίισζε ηεο δαζηθήο έθηαζεο έρνπκε επηπηώζεηο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, 

αθνύ «ε βιάζηεζε απνηειεί ζεκαληηθό πξνζδηνξηζηηθό παξάγνληα ηνπ θιίκαηνο» (Γεσξγίνπ Κ., 

1999. ζει 300). Τν δάζνο πξνζηαηεύεη θαη ζπγθξαηεί ην έδαθνο αθνύ «Τν δηαβξσηηθό έξγν θαη ε 

κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα ησλ βξόρηλσλ λεξώλ είλαη ηεξάζηηα» (Σηακαηόπνπινο Κ., 1999, ζει. 87). Με 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δάζνπο ν πδξνθόξνο νξίδνληαο  ζηελ πεξηνρή απηή δε ζα εκπινπηίδεηαη κε λεξά 
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θαη ηα θεξηά πιηθά πνπ ζα θαηαιήγνπλ, κέζσ ηνπ πνηακνύ,  ζηε ιίκλε ζα επηηαρύλνπλ ηε  δηαδηθαζία 

γήξαλζήο ηεο.  

 Π3. Με ηελ εθρέξζσζε ηεο ζακλώδνπο έθηαζεο  ζα έρνπκε πιήξε θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο 

κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε όισλ ησλ αβηνηηθώλ παξαγόλησλ  ζε απηό ην βηόηνπν. Ο αέξαο δε ζα 

εκπινπηίδεηαη κε νμπγόλν θαη ην έδαθνο ζε απηή ηελ πεξηνρή  ζα γίλεη θησρόηεξν ζε ζξεπηηθά 

αλόξγαλα ζπζηαηηθά.  Δπίζεο ζα απνξξπζκηζηεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ κηθξνθιίκαηνο, αθνύ έλαο από 

ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ην κηθξνθιίκα, ζύκθσλα κε ηνλ Καξηάιε (1999),  είλαη ε 

θαηαλνκή θαη ε ρσξνηαμηθή δηάηαμε ηνπ πξαζίλνπ. Με ηελ αζθαιηόζηξσζε ηα λεξά ηεο βξνρήο δε ζα 

απνξξνθώληαη από ην έδαθνο  κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απώιεηα ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ.  

Π4 Οη πγξνβηόηνπνη είλαη ηα πην παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα. Με ηελ απνμήξαλζή ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, απμάλνληαη ηα πιεκκπξηθά 

θαηλόκελα, κε απνηέιεζκα κεγαιύηεξεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη κεηαθνξά ηδεκάησλ ζηα ζεκεία 

εθβνιώλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο.   

3.2 

 

Αλζξσπνγελήο 

Παξέκβαζε 

(Π) 

Δπηκέξνπο 

νηθνζύζηεκα 

(ΔΟ) 

Γνκή    

Λεηηνπξγία 

 

Π1 

Δληαηηθή 

κνλνθαιιηέξγεηα 

ΔΟ1 

Φισξίδα - παλίδα 

 

Καηαζηξνθή  

απνηθνδνκεηώλ 

 

Γηαηάξαμε 

δηαηξνθηθήο 

αιπζίδαο  



6 

 

palias_ge1_ekp66       Ηρακλής Παληάς  ΕΚΠ 66 ΑΘΗ1  2013 – 2014  1η Γραπτή Εργασία  

 

 

ΔΟ2   

Υγξνβηόηνπνο  

Οξληζνπαλίδα, 

πδξόθπηα, 

θαιακηώλεο 

ακθίβηα 

 

Απεηινύληαη θαη 

κεηώλνληαη 

βηνηηθά ζηνηρεία  

ΔΟ3   

Πνηάκη  

 

 

 Γηαηαξάζζεηαη 

ε νκαιή 

απνξξνή ησλ 

όκβξησλ πδάησλ  

 

 

Δμαθάληζε 

θπηώλ θαη 

δώσλ  

 

Π2 

Απνςίισζε δαζηθήο 

έθηαζεο 

 

Γάζνο 

 

Απνκάθξπλζε 

ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ από 

ην  νηθνζύζηεκα 

Πλήρης 

κατάρρεσση 

οικοσσστήματος 

Π3  

αζθαιηόζηξσζε 

ζακλώδνπο πεξηνρήο  

Θάκλνη 

Απνςίισζε 

βιάζηεζεο θαη 

ηζνπέδσζε 

εδάθνπο   

Καηαζηξνθή 

νηθνζπζηήκαηνο  

Π4  

απνμήξαλζε 

πγξνηόπνπ  

Υγξόηνπνο 

Δμαθάληζε  

εηδώλ παλίδαο 

ρισξίδαο  

Με αλαζηξέςηκε 

ππνβάζκηζε θαη 

θαηαζηξνθή 
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νηθνζπζηήκαηνο  

 3.3 Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δηαξθώο παξεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ κε ζθνπό ηελ  αλάπηπμε.  Η 

αλάπηπμε απηή δε γίλεηαη πάληνηε κε θξηηήξην ηε βηώζηκε θαη αεηθόξν αλάπηπμε αιιά ζπλήζσο κε 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπρλά κε κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθέο ζηα νηθνζπζηήκαηα.  

 Σην ηξίην  ζέκα ηεο εξγαζίαο καο νη παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ 

ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο κηαο πόιεο ζα έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ ηζνξξνπία θαη ηε 

δηαηήξεζε   ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ππό αλάπηπμε πεξηνρέο. Με ηε κειέηε καο 

δηαπηζηώζακε όηη νη επηπηώζεηο πνπ ζα έρνπλ  ηα έξγα απηά ζην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθέο θαη 

πξνηείλνπκε  ηξόπνπο ώζηε ηα έξγα λα γίλνπλ κε ηηο ιηγόηεξεο επηπηώζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα απηά:  

 Π1 Δπηινγή ακεηςηζπνξάο θαη όρη κνλνθαιιηέξγεηαο, γηα λα κελ εμαληινύληαη ηα αλόξγαλα 

ζηνηρεία θαη κεηώλεηαη ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο. Με ην ζσζηό ζρεδηαζκό, δηαρείξηζε θαη 

ακεηςηζπνξά ζα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή.  

 Π2 Η επέθηαζε ηεο πόιεο λα γίλεη ζε άιιε ηνπνζεζία όπνπ νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ  από 

ην έξγν ζα είλαη επηόηεξεο.  

 Π3 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ  ζηάζκεπζεο ζηελ πόιε θαη αλ δελ επαξθνύλ ηόηε λα 

γίλεη ππόγεην παξθηλγθ. Αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ηόηε λα θαηαζθεπαζηεί  επηθαλεηαθό κε πιηθά  

θηιηθά ζην πεξηβάιινλ (πρ θπβόιηζνπο) θαη όρη άζθαιην.   

 Π4 Θεσξνύκε όηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί  ν πγξόηνπνο ζηελ πεξηνρή θαη λα ζπκβάιεη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  Η αγξνηηθή παξαγσγή κπνξεί λα απμεζεί κε ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε γηα θαιιηέξγεηα ηεο ππάξρνπζαο γεο.  
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