
2.4. Η αύξηση του πληθυσμού

Το τεράστιο μέγεθος του ανθρώπινου πληθυσμού και ο 

ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης του είναι ένα από τα 

σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα.

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. 



Το δημογραφικό πρόβλημα

• Αν το δει κανείς σε παγκόσμια κλίμακα 
σημαίνει την επικίνδυνη αύξηση του 
συνολικού πληθυσμού της γης, με όλες τις 
γνωστές συνέπειες.

• Σε έθνη όμως όπως το ελληνικό, όπου ο 
ρυθμός των θανάτων ξεπερνά αυτόν των 
γεννήσεων, το πρόβλημα συνίσταται στην 
επικίνδυνη μείωση του πληθυσμού που 
απειλείται με αφανισμό.



2.5. Μείωση της βιοποικιλότητας

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες (εκδάσωση, η 

ερημοποίηση, η γεωργία, η αλιεία, η ρύπανση κ.ά)

καταστρέφουν το ενδιαίτημα πολλών φυτών και ζώων 

και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

βιοποικιλότητας. 

Η απώλεια θα υπερβαίνει το μισό των υπαρχόντων 

φυτικών και ζωικών ειδών. 

Οι συνέπειες θα είναι οικολογικές αλλά και 

οικονομικές.



Οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν 
για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι 

ένα δύσκολο έργο γιατί :

• οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτών, ζώων 
και μικροοργανισμών δεν είναι ευρύτατα 
γνωστές, αλλά και 

• έχουμε αρκετή άγνοια για τη φυσική 
λειτουργία του οικοσυστήματος.



Αιτίες μείωσης βιοποικιλότητας:

• 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.



Σημασία της βιοποικιλότητας:

• Αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισορροπίας 
της φύσης και της ανθρώπινης επιβίωσης,

• ανακαλύπτονται συνεχώς νέες χρήσεις των 
βιολογικών πόρων. (εκμετάλλευσή τους με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας προς όφελος του 
ανθρώπου),

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


