
Ανθρώπινες δραστηριότητες και 
φυσικοί πόροι

Ανθρώπινες δραστηριότητεςκαι φυσικοί 
πόροι 

Φέρουσα χωρητικότητα:

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που 
μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο 

οικοσύστημα.



περιβαλλοντικά προβλήματα:

• ανάπτυξη πληθυσμού, 

• σπάταλη χρήσης φυσικών πόρων, 

• καταστροφή και υποβάθμιση του 
ενδιαιτήματος της άγριας ζωής, 

• εξαφάνιση φυτών και ζώων, 

• διευρυνόμενο χάσμα στο βιοτικό επίπεδο 
μεταξύ πλούσιων και φτωχών λαών, 

• ρύπανση





«κακή» χρήση των φυσικών πόρων

• Κάθε χρόνο περισσότερα δάση, περισσότεροι λειμώνες και 
υγρότοποι εξαφανίζονται και κάποιες έρημοι μεγαλώνουν.

• Το ζωτικό για την καλλιέργεια επιφανειακό χώμα 
ξεπλένεται και απομακρύνεται από τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις και τα δάση, φορτώνοντας τα ποτάμια και τις 
λίμνες με ίζημα. 

• Πολλοί λειμώνες έχουν υπερβοσκηθεί και οι οργανισμοί 
του υδάτινου περιβάλλοντος έχουν υπεραλιευθεί. 

• Το υπόγειο νερό αντλείται γρηγορότερα από ό,τι μπορεί να 
ξανασυμπληρωθεί. 

• Οι θάλασσες, τα ποτάμια και η ατμόσφαιρα μετατρέπονται 
σε δοχεία απορριμμάτων μιας μεγάλης ποικιλίας 
αποβλήτων, πολλά από τα οποία είναι τοξικά.



• Με την καύση των απολιθωμένων καυσίμων και 
το κόψιμο και κάψιμο των δασών αυξάνουμε την 
περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα και σε 
άλλα αέρια που εκλύονται κατά τις καύσεις στα 
κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. 

• Το κλίμα της γης γίνεται θερμότερο. Η προοπτική 
σε βάθος χρόνου, όχι μεγάλου, είναι πως θα 
γίνει τόσο θερμό, ώστε να υποβαθμίσει 
δραματικά τη γεωργική παραγωγικότητα, να 
μεταβάλει την κατανομή του νερού και να 
οδηγήσει αμέτρητα είδη στην εξαφάνιση. 

«κακή» χρήση των φυσικών πόρων



«κακή» χρήση των φυσικών πόρων

• Με την καύση των καυσίμων ρυπαίνουμε τον 
αέρα και το νερό και βλάπτουμε το έδαφος. Η 
χρήση και συσσώρευση διάφορων χημικών που 
προστίθενται στον αέρα στα ανώτερα στρώματα 
της ατμόσφαιρας εξαντλούν το αέριο όζον το 
οποίο φιλτράρει την επιβλαβή υπεριώδη 
ακτινοβολία του ήλιου. 

• Η αλόγιστη χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
μπορεί να ρυπάνει το πόσιμο νερό ή και κάποιες 
τροφές. 



Υπάρχει Λύση;

• Το κρίσιμο για την ανθρωπότητα ζήτημα είναι η 
συμπεριφορά της απέναντι στη φύση και η 
συνετή χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. 

• Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός, ότι περιθώρια 
υπάρχουν ακόμα, έτσι ώστε με την ορθολογική 
διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων να αναστραφεί η ζοφερή κατάσταση που 
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και να ενισχυθεί 
η δυνατότητα του πλανήτη για υποστήριξη της 
ζωής. 


