
Περιβάλλον είναι... 

 Για μία δεδομένη στιγμή το σύνολο των φυσικών, χημικών, βιολογικών, 

κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, 

βραχύχρονα ή μακρόχρονα την ισορροπία του οικοσυστήματος 

 Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα βιοτικά και αβιοτικά 

στοιχεία που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στον πλανήτη μας 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί από τον 

άνθρωπο (πχ. πόλεις, εργοστάσια, τεχνητά έργα) 

Οικοσύστημα 

Είναι ένα οργανωμένο σύστημα μελέτης που περιλαμβάνει: 

 Τα βιοτικά στοιχεία 

 Τα αβιοτικά στοιχεία 

 Τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 

Χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος: 

✓ Έχει όρια, δεν είναι άπειρο  

✓ Προσδιορίζεται γεωγραφικά και χρονικά 

✓ Αποτελείται από διαφορετικά μέρη (βιοτικά, αβιοτικά στοιχεία) 

✓ Χρειάζεται να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων του 

Βιοτικά στοιχεία: Έχουν DNA και αναπαράγονται Ζώα, Φυτά και Μικροοργανισμοί 

(Βακτήρια, Μύκητες, Ιοί, Παράσιτα...)) Ο άνθρωπος ανήκει στα ζώα (!) 

Αβιοτικά στοιχεία: Ότι υπάρχει στον/η/ο 

• Λιθόσφαιρα (έδαφος, χώμα, πέτρες...) 

• Υδρόσφαιρα (λίμνες, θάλασσες, ποτάμια...) 

• Ατμόσφαιρα (υδρατμοί, αέρας...) 

• Κλίμα (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος, ακτινοβολία...) 

• Ήλιος 

Φυσικοί πόροι 

Είναι κυρίως φυσικά αγαθά εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα τα οποία ο άνθρωπος 

έχει την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για κάλυψη αναγκών του. 

Οι φυσικοί πόροι μιας χώρας αναφέρονται συνήθως στις οικονομικά αξιοποιήσιμες 

άμεσες (πρωτογενείς) ύλες, κάποιες από τις οποίες χαρακτηρίζονται πηγές 



ενέργειας που μας προσφέρει η βιόσφαιρα, το έδαφος, το υπέδαφος, το νερό, 

η ατμόσφαιρα, και το φως του ήλιο. 

 Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που ανανεώνονται με 

φυσικές ή τεχνικές διεργασίες. Π.χ. τα δέντρα, που μπορούν να δώσουν ξυλεία. 

Κόβονται για να ληφθεί η πρώτη ύλη (ξυλεία) αλλά μπορούν να αντικατασταθούν με 

φυσική ή τεχνητή αναδάσωση. 

 Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που δεν ανανεώνονται 

με φυσικές ή τεχνικές διεργασίες (τουλάχιστον στο ορατό μέλλον), αλλά απλά 

υπάρχουν σε κοιτάσματα (φυσικά αποθέματα) που καταναλώνονται και εξαντλούνται 

κάποτε. Π.χ. το πετρέλαιο. 

Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες 

 Οικοσύστημα  

Το σύστημα που αποτελείται από το σύνολο των οργανισμών και το φυσικό 

περιβάλλον που αυτοί διαβιούν 

 Ενδιαίτημα 

Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο διαβιούν οι οργανισμοί 

 Πληθυσμοί 

Ομάδες ατόμων, ίδιου είδους, που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και διαβιούν 

στο ίδιο ενδιαίτημα 

 Βιοκοινότητες 

Ομάδες πληθυσμών διαφορετικών ειδών που ζουν σε συγκεκριμένο χώρο 

 Φέρουσα ικανότητα 

Ο μέγιστος αριθμός των ειδών που μπορούν να συντηρηθούν από ένα οικοσύστημα 

χωρίς την υποβάθμισή του 

 Φυσικό περιβάλλον 

Περιλαμβάνει όλα τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία που βρίσκονται με φυσικό τρόπο 

στον πλανήτη μας 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τον άνθρωπο (πχ. πόλεις, εργοστάσια, 

τεχνητά έργα) 

 Φυσικοί πόροι 

Τα στοιχεία του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για την 

ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελούν αξία για το κοινωνικό σύνολο 


