
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το περιβάλλον διαχωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες, μόνο για λόγους μελέτης. Αυτά τα 

τμήματα δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά επιδρούν το ένα με το άλλο, λιγότερο ή περισσότερο. 

  

1) Ατμόσφαιρα 
 

 Στρώμα αερίων που περιβάλλουν τον πλανήτη Γη 

 Μερικά από τα αέρια είναι το οξυγόνο – απαραίτητο για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε, 

το διοξείδιο του άνθρακα που στηρίζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συντηρεί τη 

μέση θερμοκρασία του πλανήτη στους 14 με 15
o
C και το άζωτο που είναι αδρανές 

 Τα αέρια συγκρατούνται από τη βαρύτητα της Γης 

 Η ατμόσφαιρα χωρίζεται σε στρώματα με διαφορετικές ιδιότητες 

 

2) Υδρόσφαιρα 
 

 Περιλαμβάνει το νερό σε όλες τις καταστάσεις 

 Στην Ατμόσφαιρα ως υδρατμοί (αέριο), υγρό (βροχή) & στερεό (χιόνι & χαλάζι) 

 Στη Λιθόσφαιρα ως υγρό (ρυάκια, ποτάμια & λίμνες) & στερεό (πάγος) 

 Ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει περίπου 0,15 με 0,20% 

 

3) Λιθόσφαιρα 
 

 Πλατφόρμα της Ζωής 

 Αποτελείται από το έδαφος & το υπέδαφος 

 Έδαφος (επιφανειακό) προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης της τροφής & Οικιστικό 

 Υπέδαφος προσφέρει ποικιλία ορυκτών πόρων 

 

 

4) Βιόσφαιρα ή Οικόσφαιρα 
 

 Ο χώρος μέσα στον οποίο οι οργανισμοί: 

 Ζουν, 

 Τρέφονται, 

 Αναπτύσσονται &  

 Αναπαράγονται 

 Περιλαμβάνεται – περιλαμβάνει τμήμα Ατμόσφαιρας, της Υδρόσφαιρας & Λιθόσφαιρας 

 Όρος που «ξεκίνησε» το 1875 από τον Eduard Suess 

 Αρχαιότερα ευρήματα «ζωής» έχουν ηλικία >4.000.000.000 χρόνια 
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