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Απαντήσεις ερωτήσεων παραγράφων 2.2, 2.3. 
1) Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Τι είναι η φέρουσα χωρητικότητα 
για τον άνθρωπο; 
«Φέρουσα χωρητικότητα» ονομάζεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που 
μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για 
τον άνθρωπο δεν είναι εύκολος γιατί οι άνθρωποι μπορούν να μεταβάλλουν τη 
φέρουσα χωρητικότητα του πλανήτη δια της τεχνολογίας. 
 
2) Ερώτηση 3 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Που πρέπει να αποβλέπει η 
διαχείριση των φυσικών πόρων; 
Η διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί στη 
μη εξάντληση των δυνατοτήτων των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Αυτό 
γιατί αν η διαχείρισή τους είναι τέτοια ώστε να μην ξεπερνιέται η φέρουσα 
χωρητικότητα, τότε η υποβάθμιση είναι ελάχιστη και βραχυχρόνια. Όταν όμως 
υπάρχει σημαντική υπέρβαση της φέρουσας χωρητικότητας, τότε η επίδραση είναι 
σημαντική, μακροχρόνια και μερικές φορές μη αναστρέψιμη. 
 
3) Ερώτηση 4 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Τι λέμε «αειφόρα ανάπτυξη»; Τι 
λέμε «αειφορία»; 
Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που στηρίζεται στη συνετή χρήση των φυσικών 
πόρων, καλύπτοντας τις σημερινές ανάγκες και διασφαλίζοντας ότι και οι μελλοντικές 
γενιές θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης με αυτές που έχουμε σήμερα. 
Η λέξη «αειφορία» είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις «αεί» (πάντοτε) και 
«φέρω» (φέρνω ή αποδίδω). Αναφερόμενοι στο περιβάλλον με τη λέξη «αειφορία» 
εννοούμε ότι το περιβάλλον θα μπορεί να φέρνει αγαθά, αλλά ταυτόχρονα δεν θα 
υποβαθμίζεται. 
 
4) Ερώτηση 5 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Ποιες είναι οι κατηγορίες των 
φυσικών πόρων; 
Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε μη ανανεώσιμους, σε ανανεώσιμους και σε 
δυνητικά ανανεώσιμους. 
 
5) Ερώτηση 6 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Πώς χαρακτηρίζεται καθεμία από 
τις κατηγορίες των φυσικών πόρων; 
Μη ανανεώσιμοι είναι οι φυσικοί πόροι οι οποίοι υπάρχουν σε πεπερασμένες 
ποσότητες πάνω στη Γη και καταναλώνονται πολύ γρηγορότερα από τους ρυθμούς 
με τους οποίους παράγονται. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το πετρέλαιο, τα ορυκτά 
που περιέχουν μέταλλα και οι μη μεταλλοφόροι πόροι (αλάτι, άμμος κλπ.). 
Οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι είναι οι πόροι οι οποίοι δεν εξαντλούνται σε χρονικό 
διάστημα όσος είναι ο χρόνος ζωής του ανθρώπου (π.χ. ηλιακή ενέργεια, άνεμοι). 
Δυνητικά ανανεώσιμοι λέγονται οι φυσικοί πόροι που μπορούν να εξαντληθούν αν 
τους χρησιμοποιήσουμε γρηγορότερα από την ταχύτητα της φυσικής ανανέωσής 
τους. Τέτοιου είδους φυσικοί πόροι μπορεί να θεωρηθούν τα δάση, τα λιβάδια, το 
υπόγειο νερό, το γόνιμο έδαφος, η βιοποικιλότητα. 
 
6) Ερώτηση 7 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Πότε ένας πόρος γίνεται οικονομικά 
ανεπαρκής; 
Ένας ορυκτός πόρος γίνεται οικονομικά ανεπαρκής ή εξαντλημένος όταν το κόστος 
του εντοπισμού, της εξόρυξης, της μεταφοράς και της επεξεργασίας του υπερβαίνει 
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τα έσοδα από τη χρήση του. Στην περίπτωση ενός οικονομικά ανεπαρκή πόρου 
μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες: 
 Ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων αποθεμάτων. 
 Περιορισμός των άχρηστων και χρήση προηγμένης τεχνολογίας. 
 Περιορισμός της χρήσης του φυσικού πόρου. 
 Προσπάθεια ανάπτυξη υποκατάστατων του φυσικού πόρου. 
 
7) Ερώτηση 8 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Τι είναι η ανακύκλωση; 
Η ανακύκλωση περιλαμβάνει τη συλλογή και επανεπεξεργασία ενός πόρου ώστε να 
παραχθούν νέα προϊόντα (π.χ. ανακύκλωση χαρτιού). 
 
8) Ερώτηση 9 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Ποιους λέμε «δυνητικά 
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους»; 
Δυνητικά ανανεώσιμοι λέγονται οι φυσικοί πόροι που μπορούν να εξαντληθούν αν 
τους χρησιμοποιήσουμε γρηγορότερα από την ταχύτητα της φυσικής ανανέωσής 
τους. Τέτοιου είδους φυσικοί πόροι μπορεί να θεωρηθούν τα δάση, τα λιβάδια, το 
υπόγειο νερό, το γόνιμο έδαφος, η βιοποικιλότητα. 
 
9) Ερώτηση 10 σχολικού βιβλίου σελίδα 38: Τι είναι η βιολογική ποικιλότητα 
και πώς αυτή διακρίνεται ανάλογα με το επίπεδο ζωής; 

Βιοποικιλότητα ονομάζεται το σύνολο των μορφών ζωής που επιβιώνουν στην 
ποικιλία των συνθηκών που επικρατούν πάνω στη Γη. Η βιοποικιλότητα διακρίνεται 
ανάλογα με το επίπεδο ζωής σε: 
 Γενετική ποικιλότητα. Αναφέρεται στην ποικιλία του γενετικού υλικού που 

υπάρχει μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους. 
 Ποικιλότητα ειδών η οποία αναφέρεται στην ποικιλία των φυτών και ζώων που 

υπάρχουν πάνω στη Γη. 
 Οικολογική ποικιλότητα η οποία αναφέρεται στον αριθμό των κοινοτήτων, 

οικοτόπων και οικοσυστημάτων που υπάρχουν πάνω στη Γη. 
 


