
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων                                                     1ο Κεφάλαιο 

Δ. Παπαδόπουλος, Χημικός 1 

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Λυκείου 

 

Παράγραφος 1.1: Γενικά. (σελίδες 13 - 14) 

Περιβάλλον ονομάζεται καθετί που βρίσκεται γύρω μας, δηλαδή μας περιβάλλει. 
Το περιβάλλον διακρίνεται σε φυσικό και ανθρωπογενές. Φυσικό ονομάζεται το 
περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η φύση. Ανθρωπογενές ονομάζεται το περιβάλλον 
που κυριαρχούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. π.χ. μια πόλη, ένα εργοστάσιο. Το 
τμήμα του φλοιού της γης και της ατμόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη ζωής 
αποτελεί τη βιόσφαιρα. 

Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες στον όρο «φυσικοί πόροι». Όλοι οι ορισμοί για 
τους φυσικούς πόρους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Οι φυσικοί πόροι συσχετίζονται με την ικανοποίηση βασικών αναγκών του 
ανθρώπου. 

2. Οι φυσικοί πόροι δημιουργούνται στη φύση χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. 

Φυσικοί πόροι είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των 
παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που 
για το σημερινό άνθρωπο μπορούν, ή για τον μελλοντικό άνθρωπο θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του. Η ανάπτυξη μιας χώρας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονικά ορθή και προγραμματισμένη 
εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. 

 

Παράγραφος 1.2: Διαχείριση φυσικών πόρων (σελίδες 14 – 15) 

Διαχείριση είναι η τέχνη και η επιστήμη λήψης αποφάσεων που αφορούν την 
οργάνωση, ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση ενός οικοσυστήματος. 

Κάθε δραστηριότητα σχετική με τους φυσικούς πόρους πρέπει να είναι: 

•  Καλά σχεδιασμένη. 

•  Καλά οργανωμένη. 

•  Αποτελεσματική. 

Η συνολική διαδικασία της διαχείρισης ενός φυσικού πόρου διακρίνεται στις 
εξής λειτουργίες: 

  Σχεδιασμός. 

  Οργάνωση. 

  Διεύθυνση. 

  Έλεγχος. 

Με τον όρο «διαχείριση φυσικών πόρων» εννοούμε την ορθή αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση  των πλουτοπαραγωγικών πηγών, πράγμα που συνεπάγεται και την 
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη διαχείριση μπορεί να 
βοηθήσει να αποφευχθούν ή να μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την 
παράλληλη αξιοποίηση των φυσικών πόρων μιας περιοχής. 

 

Ερωτήσεις παραγράφων 1.1, 1.2. 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

1. Να αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω έννοιες είναι φυσικοί πόροι. 

α) το δάσος, β) το τσιμέντο, γ) τα ψάρια της θάλασσας, 



Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων                                                     1ο Κεφάλαιο 

Δ. Παπαδόπουλος, Χημικός 2 

δ) το ελαιόλαδο, ε) η ζάχαρη, στ) τα πετρώματα. 

2. Να αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι 
λανθασμένες: 

α) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση από τον άνθρωπο των φυσικών πόρων της 
Γης δεν επηρεάζει το περιβάλλον. 

β) Η ανάπτυξη μιας χώρας δεν επηρεάζεται από τους φυσικούς πόρους που 
διαθέτει. 

γ) Σήμερα, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων απειλεί την επιβίωση του 
ανθρώπου στον πλανήτη. 

δ) Η διαχείριση φυσικών πόρων συνεπάγεται και την ταυτόχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

Ερωτήσεις θεωρίας 

1. Τι ονομάζεται ανθρωπογενές περιβάλλον; 

2. Τι ονομάζεται βιόσφαιρα; 

3. Τι ονομάζεται περιβάλλον; 

4. Τι ονομάζεται φυσικό περιβάλλον; 

5. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην 
έννοια «φυσικοί πόροι»; 

6. Τι θα πρέπει να ισχύει για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τους φυσικούς 
πόρους; 

7. Τι εννοούμε με τον όρο «διαχείριση φυσικών πόρων»; 

8. Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Τι εννοούμε με τον όρο «φυσικός πόρος»; 

9. Ερώτηση 2 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού 
των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων; 

10. Ερώτηση 3 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιος είναι ο ορισμός της διαχείρισης σε 
σχέση με το περιβάλλον; 

11. Ερώτηση 4 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η διαχείριση 
ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυστήματος; 

12. Ερώτηση 5 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό; 

 

 


