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Ερωτήσεις εμπέδωσης 

 

1. Τι ονομάζονται φυσικοί πόροι; 

2. Τι είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων; 

3. Ποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων; 

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων; Δώστε 

παραδείγματα. 

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων φυσικών πόρων; Δώστε 

παραδείγματα. 

6. Πότε εξαντλείται ένας φυσικός πόρος; 

7. Κινδυνεύουν οι ανανεώσιμοι πόροι από την εκμετάλλευση; Για ποιο λόγο; 

8. Τι είναι φέρουσα χωρητικότητα ενός οικοσυστήματος; 

9. Ποια είναι τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα; 

10. Να αναφέρετε τα είδη της βιοποικιλότητας. 

11. Τι είναι γενετική ποικιλότητα; 

12. Τι είναι ποικιλότητα ειδών; 

13. Τι είναι οικολογική ποικιλότητα; 

14. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας; 

15. Με ποιους τρόπους η βιοποικιλότητα στηρίζει τον άνθρωπο; 

16. Ποιες είναι οι αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; 

17. Ποιες είναι οι αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης; 

18. Να αναφέρετε τους βασικούς αέριους ρυπαντές. 

19. Ποια είναι η δράση του CO2 ως αέριου ρυπαντή; 

20. Ποια είναι η δράση των οξειδίων του θείου (SOX) ως αέριων ρυπαντών; 

21. Ποια είναι η δράση των οξειδίων του αζώτου (NOX) ως αέριων ρυπαντών; 

22. Ποια είναι η δράση των φθοριομένων υδρογονανθράκων (CFCs) ως αέριων 

ρυπαντών; 

23. Ποια είναι η δράση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) ως αέριου ρυπαντή; 

24. Ποια είναι η δράση του όζοντος (Ο3) ως αέριου ρυπαντή; 

25. Ποια είναι η δράση των αιωρούμενων μικροσωματίων; 

26. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επιδρούν στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας 

που δέχεται η Γη από την Ήλιο. 

27. Να περιγράψετε το μηχανισμό που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

28. Ποιος αέριος ρυπαντής έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και γιατί; 

29. Ποιες δράσεις μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

(εκτενής ανάπτυξη); 
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30. Σε ποιο επίπεδο της ατμόσφαιρας βρίσκεται το στρώμα του όζοντος; 

31. Ποια είναι η συνεισφορά του στρώματος του όζοντος στην προστασία της ζωής 

στη Γη; 

32. Τι σημαίνει η φράση «τρύπα του όζοντος»; 

33. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την τρύπα του όζοντος; 

34. Ποιες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να προκαλέσει η τρύπα του 

όζοντος; 

35. Ποιες βλάβες μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον η τρύπα του όζοντος; 

36. Τι συμφωνήθηκε στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1979; 

37. Η συνηθισμένη βροχή είναι όξινη; 

38. Ποιες είναι οι πηγές των αερίων που προκαλούν την όξινη βροχή; 

39. Πάνω σε τι προκαλεί βλάβες η όξινη βροχή; 

40. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στους υδρόβιους οργανισμούς; 

41. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα δάση; 

42. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα μνημεία; 

43. Ποιας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσμα ήταν η θεωρία της Γαίας του James 

Lovelock; 

44. Ποια είναι η κεντρική ιδέα της θεωρίας της Γαίας; 

45. Ποιες επικρίσεις έχει δεχτεί η θεωρία της Γαίας; 

46. Σύμφωνα με τη θεωρία της Γαίας, ποια είναι η σχέση της με τη θεωρία εξέλιξης 

των ειδών; 

47. Τι ονομάζεται οικοσύστημα; 

48. Τι περιλαμβάνει ένα οικοσύστημα; 

49. Ποια είδη οικοσυστημάτων έχουμε; 

50. Ποιοι τύποι οργανισμών ζουν στα οικοσυστήματα; 

51. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αυτότροφοι; 

52. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται καταναλωτές; 

53. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αποικοδομητές; 

54. Από ποιες διεργασίες δημιουργείται το έδαφος; 

55. Ποιος είναι ο ρόλος του εδάφους στην υποστήριξη της ζωής; 

56. Ποια είναι τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα στο έδαφος; 

57. Ποιοι είναι οι εδαφικοί ορίζοντες; 

58.  

 


