
 

 

Γεσγξαθία Α γπκλαζίνπ 
 

Β1.2   

 Φσξίδνληαο ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζε ελόηεηεο 
 
                                                                   Σαρηλίδεο Σπκεώλ 
 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ην ρσξίδνπκε ζε 4 

ελόηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη αλεμάξηεηεο ε κία από ηελ άιιε. 

1. Αηκόζθαηξα: Είλαη ε αεξηώδεο κάδα πνπ πεξηβάιιεη ηε Γε θαη 

πεξηέρεη νμπγόλν, άδσην, πδξαηκνύο θαη άιια αέξηα. 

2. Ληζόζθαηξα: Απνηειείηαη από ην έδαθνο, κέζα ζην νπνίν ή πάλσ ηνπ 

δνύλε ηα θπηά θαη ηα δώα, θαη ην ππέδαθνο, κέζα ζην νπνίν βξίζθεη ν 

άλζξσπνο λεξό, θνηηάζκαηα κεηάιισλ, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ.   

3. Υδξόζθαηξα: Πεξηιακβάλεη ην λεξό ησλ σθεαλώλ, πνπ απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν κέξνο  ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ησλ λεξώλ ηεο Γεο, ηνπο 

πδξαηκνύο, ηνπο πάγνπο, ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ηα ππόγεηα ύδαηα.  

4. Βηόζθαηξα: Απνηειείηαη από ηηο πεξηνρέο ηεο αηκόζθαηξαο, ηεο 

ιηζόζθαηξαο θαη ηεο πδξόζθαηξαο, ζηηο νπνίεο ππάξρεη δσή. Ο 

άλζξσπνο παξεκβαίλεη ζηε βηόζθαηξα πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε 

άιιν νξγαληζκό, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Β2 Αηκόζθαηξα 

Β 2.1 Η ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο, ε ζεξκνθξαζία, νη άλεκνη 

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κάδαο ηεο αηκόζθαηξαο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηα 

πξώηα ρηιηόκεηξα από ηε Γε.  Είλαη ζρεδόλ αδύλαηε ε ύπαξμε δσήο ζηα 

αλώηεξα ζηξώκαηα  ηεο αηκόζθαηξαο ιόγσ ησλ αθηηλνβνιηώλ θαη ηεο 



έιιεηςεο νμπγόλνπ. Η αηκόζθαηξα απνξξνθά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, πνπ έξρεηαη από ηνλ ήιην, δεκηνπξγεί ηνπο 

ρξσκαηηζκνύο ηνπ νπξαλνύ θαη ζ΄ απηή δηαδίδεηαη ν ήρνο. 

Η αηκόζθαηξα απνηειείηαη από ηα εμήο ζηξώκαηα: 

1. Ινλόζθαηξα: Είλαη ην αλώηεξν ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο. 

2. Σηξαηόζθαηξα: Σ΄ απηή βξίζθεηαη ε οζονόσφαιρα. Τν όζον 

απνξξνθά ηηο βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ. 

3. Τξνπόζθαηξα: Είλαη ην θαηώηεξν ζηξώκα θαη ζ’ απηήλ 

εθδειώλνληαη ηα πεξηζζόηεξα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα.  

Η θερμοκρασία ηνπ αέξα εμαξηάηαη από: 

1. ην πςόκεηξν ηνπ ηόπνπ, 

2. ηελ απόζηαζε ηνπ ηόπνπ από ηε ζάιαζζα θαη 

3. ηελ απόζηαζε ηνπ ηόπνπ από ηνλ Ιζεκεξηλό. 

 
Να μέξσ:θπζηθό πεξηβάιινλ: 
όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί θαη όιε ε κε δσληαλή ύιε πνπ ππάξρεη ζηε Γε. 
έδαθνο: ην επηθαλεηαθό (εμσηεξηθό) ζηξώκα ηεο ιηζόζθαηξαο Απνηειείηαη 
από ραιαξό (όρη ζπκπαγέο) πιηθό, θπξίσο από ζξαύζκαηα πεηξσκάησλ θαη 
νξγαληθή ύιε ζε απνζύλζεζε. 
ππέδαθνο: ην ζηεξεό ζηξώκα ζπκπαγνύο πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην 
έδαθνο. Απνηειείηαη από πεηξώκαηα. 
 

1. Γιατί σωπίζοςμε το υςσικό πεπιβάλλον σε ενότητερ; Ποια σσέση έσοςν 
αςτέρμεταξύ τοςρ; 

Απάνιηση 

Η κειέηε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη δύζθνιε, θαζώο απηό είλαη 

πνιύ κεγάιν θαη επεηδή νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινύλ 

είλαη πάξα πνιιέο θαη πνιύπινθεο. Γηα λα θάλνπκε επνκέλσο ηε κειέηε ηνπ 

πην εύθνιε, ην ρσξίδνπκε ζε πην κηθξέο ελόηεηεο (ηκήκαηα). 

Οη ελόηεηεο απηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο, αιιά αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 

Έηζη, όηαλ ζπκβαίλεη θάηη ζε κία από απηέο, επεξεάδνληαη θαη νη ππόινηπεο. 

2. Ποιερ είναι οι ενότητερ (τα τμήματα) τος υςσικού πεπιβάλλοντορ; 



Απάντηση 

Τα ηκήκαηα ζηα νπνία ρσξίδνπκε ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ηέζζεξα: ε 

αηκόζθαηξα, ε ιηζόζθαηξα, ε πδξόζθαηξα θαη ε βηόζθαηξα. 

3. Πώρ εξαπτάται ο άνθπωπορ από τα τμήματα τος υςσικού 

πεπιβάλλοντορ; 

Απάντηση 

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο έρνπλ ζεκαζία γηα ηε δσή 

γεληθά ηνπ αλζξώπνπ: α) Η αηκόζθαηξα ηνλ πξνζηαηεύεη από ηηο βιαβεξέο 

αθηηλνβνιίεο ηνπ Ήιηνπ θαη πεξηέρεη ην νμπγόλν, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ αλαπλνή. β) Η πδξόζθαηξα επεξεάδεη ζεηηθά ην θιίκα θαη πξνκεζεύεη 

ην λεξό πνπ ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο λα πίλεη. Άιισζηε ην λεξό απνηειεί 

πεξίπνπ ην 70% ηεο κάδαο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, γ) Η ιηζόζθαηξα είλαη 

ν ρώξνο όπνπ θπξίσο ν άλζξσπνο αλαπηύζζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, 

νηθνδνκεί θαη θαηνηθεί. Επίζεο δηαζέηεη θνηηάζκαηα ηα νπνία ηνπ είλαη 

ρξήζηκα κε πνιινύο ηξόπνπο. δ) Η βηόζθαηξα πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα 

είδε ησλ νξγαληζκώλ από ηα νπνία ν άλζξσπνο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ. 

Επίζεο πεξηιακβάλεη νξηζκέλνπο νξγαληζκνύο πνπ ηνπ νκνξθαίλνπλ ην 

πεξηβάιινλ, ηα θαιισπηζηηθά θπηά, ή ηνπ θάλνπλ... παξέα, ηα θαηνηθίδηα. 

 


