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Απαντήσεις ερωτήσεων παραγράφων 1.1, 1.2. 
1) Τι ονομάζεται ανθρωπογενές περιβάλλον; 
Ανθρωπογενές είναι το περιβάλλον που κυριαρχούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 
π.χ. μια πόλη, ένα εργοστάσιο. 
2) Τι ονομάζεται βιόσφαιρα; 
Βιόσφαιρα ονομάζεται το τμήμα του φλοιού της γης και της ατμόσφαιρας που 
επιτρέπει την ύπαρξη ζωής. 
3) Τι ονομάζεται περιβάλλον; 
Περιβάλλον ονομάζεται καθετί που βρίσκεται γύρω μας, δηλαδή μας περιβάλλει. 
4) Τι ονομάζεται φυσικό περιβάλλον; 
Φυσικό περιβάλλον ονομάζεται το περιβάλλον όπου κυριαρχεί ή φύση. 
5) Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι ορισμοί που έχουν 
δοθεί στην έννοια «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. 
6) Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Τι εννοούμε με τον όρο «φυσικός 
πόρος»; 
Με τον όρο «φυσικός πόρος» εννοούμε τις παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα 
των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και 
που για το σημερινό άνθρωπο μπορούν, ή για το μελλοντικό άνθρωπο θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του. 
7) Ερώτηση 2 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα 
περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων; 
Από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μπορούν να δημιουργηθούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία να απειλήσουν ακόμα και την επιβίωση του 
ανθρώπου πάνω στη Γη. 
8) Ερώτηση 3 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιος είναι ο ορισμός της διαχείρισης 
σε σχέση με το περιβάλλον; 
Διαχείριση είναι η τέχνη και η επιστήμη λήψης αποφάσεων που αφορούν την 
οργάνωση, την ανάπτυξη, την προστασία και τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος. 
9) Ερώτηση 4 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η 
διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυστήματος; 
Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός 
οικοσυστήματος είναι οι ακόλουθες: 
•  Σχεδιασμός. 
•  Οργάνωση. 
•  Διεύθυνση. 
•  Έλεγχος. 
10) Ερώτηση 5 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά σε 
συνδυασμό; 
Πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σήμερα επειδή δεν 
εξετάζουμε τις αλληλεπιδράσεις από την αξιοποίηση των διάφορων φυσικών πόρων 
ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων θα 
πρέπει να λαμβάνονται σε συνδυασμό. 
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Απαντήσεις ερωτήσεων παραγράφου 2.7 (φαινόμενο θερμοκηπίου – τρύπα 
του όζοντος). 

 

1) Ερώτηση 18 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Τι είναι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου; 

Αέρια προερχόμενα από φυσικές δραστηριότητες (π.χ. εκρήξεις ηφαιστείων) 
αλλά κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ( βιομηχανία, καύσεις ορυκτών 
καυσίμων, αποδασώσεις κ.λπ.) δημιουργούν στα κατώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας ένα πυκνό στρώμα που επιτρέπει στις ακτίνες του ήλιου να διαπερνούν 
την ατμόσφαιρα και να θερμαίνουν την επιφάνεια της γης. Το μεγαλύτερο όμως 
μέρος της ενέργειας που έχει δεχθεί η γη παγιδεύεται κοντά στην επιφάνεια της γης 
λόγω του πυκνού στρώματος των αερίων, και αντανακλάται πάλι στην επιφάνεια της 
γης αυξάνοντας το ποσοστό θερμότητας που εγκλωβίζεται, ενώ ένα μέρος αυτής της 
ενέργειας επανεκπέμπεται από τη γη στο διάστημα. Το στρώμα δηλαδή αυτό των 
αερίων επιτρέπει την είσοδο των ηλιακών ακτίνων (υπεριώδεις) στη γήινη 
ατμόσφαιρα, αλλά εμποδίζει την έξοδο της θερμότητας (υπέρυθρες ακτίνες), με 
αποτέλεσμα να επικρατούν στην επιφάνεια της γης συνθήκες «θερμοκηπίου». Αυτό 
το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
2) Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου; 

Λόγω της αύξησης του φαινομένου του θερμοκηπίου υπολογίζεται ότι η μέση 
θερμοκρασία της Γης θα ανέβει τα επόμενα 100 χρόνια 2 – 6 οC με τις ακόλουθες 
συνέπειες: 

 Θα λιώσει μέρος των πάγων στους πόλους της Γης με αποτέλεσμα να ανέβει η 
στάθμη της θάλασσας και να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις της Γης. 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασίες, πλημμύρες) θα εμφανίζονται πιο συχνά. 

 Θαλάσσια ύδατα θα εισέλθουν στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και θα 
τον υποβαθμίσουν. 

 Θα παρατηρούνται συχνότερα υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. 

 

3) Ερώτηση 19 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Τι ξέρετε για την «τρύπα του 
όζοντος»; 

Το στρατοσφαιρικό όζον βρίσκεται σε απόσταση 15- 35 χλμ πάνω από την 
επιφάνεια της γης και ενεργεί ως προστατευτικό κέλυφος έναντι της επικίνδυνης 
υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA και UVB), που διαφορετικά θα διείσδυε μέχρι την 
επιφάνεια της γης. 

Οι πρόσφατες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκάλεσαν σοβαρή διατάραξη 
στην ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας και της καταστροφής του όζοντος. 
Δεδομένου ότι οι ρυθμοί καταστροφής του είναι ταχύτεροι από αυτούς της 
δημιουργίας του, οδηγούμεθα στη λέπτυνση του στρώματος όζοντος της 
στρατόσφαιρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη υπεριώδης ακτινοβολία να 
φτάνει στην επιφάνεια της Γης. 

Η μείωση του στρώματος του όζοντος (τρύπα του όζοντος) δεν σημειώνεται 
ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η περιοχή που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 
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ποσοστά μείωσης είναι η Ανταρκτική. Καταστροφή του όζοντος παρατηρήθηκε και σε 
άλλες περιοχές όπως είναι η Αρκτική. 

Οι πρώτες χημικές ουσίες που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την καταστροφή της 
ισορροπίας του όζοντος ήταν οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs). Οι 
χλωροφθοράνθρακες αποτελούνται από άτομα χλωρίου, φθορίου και άνθρακα. Δεν 
αντιδρούν με το νερό, δεν είναι εύφλεκτοι και γενικά είναι χημικά αδρανείς. Οι ουσίες 
αυτές χρησιμοποιούνται ως προωθητικά ουσιών σε μορφή σπρέι, στη βιομηχανία 
παραγωγής αφρώδους πλαστικού και ως ψυκτικό μέσο στα ψυγεία και στα 
κλιματιστικά. 

Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες που διαπερνούν τη στιβάδα του όζοντος μπορούν 
να προκαλέσουν στον άνθρωπο καρκίνους του δέρματος, βλάβες στα μάτια και 
σημαντικά προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης μπορούν να 
προκληθούν σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα και στη γεωργία όπως μείωση της 
απόδοσης των καλλιεργειών, αναστολή του ρυθμού φωτοσύνθεσης και μείωση της 
ανάπτυξης των φυτών. 

 

4) Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος; 

Η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος επιτρέπει μεγαλύτερη ποσότητα 
υπεριώδους ακτινοβολίας να φθάνει στην επιφάνεια της Γης. Οι υπεριώδεις 
ακτινοβολίες που διαπερνούν τη στιβάδα του όζοντος μπορούν να προκαλέσουν 
στον άνθρωπο καρκίνους του δέρματος, βλάβες στα μάτια και σημαντικά 
προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης μπορούν να προκληθούν 
σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα και στη γεωργία όπως μείωση της απόδοσης 
των καλλιεργειών, αναστολή του ρυθμού φωτοσύνθεσης και μείωση της ανάπτυξης 
των φυτών. 
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Απαντήσεις σχολικού βιβλίου σελίδα 38 
1) 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) 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) Τι λέμε «αειφόρα ανάπτυξη»; 
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. 
 
4) Τι λέμε «αειφορία»; 
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. 
 
5) Ποιες είναι οι κατηγορίες των φυσικών πόρων; 
Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε μη ανανεώσιμους, σε ανανεώσιμους και σε 
δυνητικά ανανεώσιμους. 
 
6) 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. 
 
7) 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 
τα έσοδα από τη χρήση του. Στην περίπτωση ενός οικονομικά ανεπαρκή πόρου 
μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες: 
 Ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων αποθεμάτων. 
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 Περιορισμός των άχρηστων και χρήση προηγμένης τεχνολογίας. 
 Περιορισμός της χρήσης του φυσικού πόρου. 
 Προσπάθεια ανάπτυξη υποκατάστατων του φυσικού πόρου. 
 
8) Τι είναι η ανακύκλωση; 
Η ανακύκλωση περιλαμβάνει τη συλλογή και επανεπεξεργασία ενός πόρου ώστε να 
παραχθούν νέα προϊόντα (π.χ. ανακύκλωση χαρτιού). 
 
9) 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. 
 
10) 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. 
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Απαντήσεις ερωτήσεων παραγράφων 2.4, 2.5, 2.6 (εισαγωγή), 2.6.1 (όξινη 
βροχή). 

1) Ποιες επιπτώσεις έχει η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού στο 
οικοσύστημα της Γης; 

Με την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού καταναλώνονται πιο γρήγορα οι 
φυσικοί πόροι και υπάρχουν εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έτσι θα 
διαταράσσεται το οικοσύστημα της Γης και μειώνεται η φέρουσα χωρητικότητα της 
Γης για όλα τα είδη. 
 
2) Ερώτηση 11 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Ποια είναι η σημασία της 
βιοποικιλότητας; 

Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας είναι οι ακόλουθοι: 
 Η βιοποικιλότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισορροπίας της φύσης και της 

ανθρώπινης επιβίωσης. 
 Η ποικιλία των ειδών προμηθεύει τον άνθρωπο με τροφή, ενέργεια, ξύλο, ίνες – 

νήματα, ακατέργαστα υλικά, βιομηχανικά χημικά και φάρμακα κ.α. 
 Η εξαφάνιση ακόμα και ενός είδους μειώνει την προσαρμοστική ικανότητα του 

έμβιου κόσμου. 
 
3) Ερώτηση 12 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Ποιες είναι οι αιτίες μείωσης της 
βιοποικιλότητας; 

Οι κυριότερες αιτίες της μείωσης της βιοποικιλότητας είναι οι εξής: 
1. Η καταστροφή του ενδιαιτήματος (περιοχής διαβίωσης) κάποιων ειδών. 
2. Η υπερεκμετάλλευση των ειδών. 
3. Η ρύπανση και η εξαυτής εξαφάνιση ειδών. 
4. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 
5. Οι εντατικές καλλιέργειες και η μονοκαλλιέργεια. 
6. Η αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων. 
7. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
4) Ερώτηση 13 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Τι είναι η ρύπανση; 

Ρύπανση είναι κάθε αλλοίωση της σύστασης (ποιοτικής και ποσοτικής) ή της 
μορφής των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
με αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος, την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και την πρόκληση βλαβών στον άνθρωπο. 
 
5) Ερώτηση 13 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Τι είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση; 

Ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρούμε τη μεταβολή της σύστασης του 
ατμοσφαιρικού αέρα. 
 
6) Ερώτηση 14 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Ποιοι είναι οι κυριότεροι ρυπαντές 
του αέρα; 

Οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα είναι: 
1) Οξείδια του αζώτου και του θείου ( ΝΟΧ, SOX ). 
2) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). 
3) Υδρογονάνθρακες. 
4) Αιωρούμενα σωματίδια. 
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7) Ερώτηση 15 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Πώς προκαλείται η όξινη βροχή; 
Τα ορυκτά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο) όταν καίγονται παράγουν διάφορα 

οξείδια τα οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Οι δύο κύριες πηγές ρυπαντών που 
προκαλούν την όξινη βροχή είναι το διοξείδιο του θείου (SO2) που προέρχεται κυρίως 
από τις βιομηχανίες, και το μονοξείδιο του αζώτου ΝΟ που προέρχεται από τις 
βιομηχανίες και τα αυτοκίνητα. Τα οξείδια αυτά μετατρέπονται στην ατμόσφαιρα σε 
τριοξείδιο του θείου (SO3) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Στη συνέχεια αντιδρούν με 
το νερό της βροχής και μετατρέπονται σε θειικό οξύ (H2SO4) και νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) 
αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η όξινη βροχή. 
 
8) Ερώτηση 16 σχολικού βιβλίου σελ. 38: Ποιες είναι οι συνέπειες από την 
όξινη βροχή; 

Οι συνέπειες από την πτώση στο έδαφος της όξινης βροχής είναι οι ακόλουθες: 
1. Η όξινη βροχή διαταράσσει τη γονιμότητα και την καρποφορία της χλωρίδας. 

Καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο ριζικό σύστημα των 
φυτών, αποδυναμώνοντας τους μηχανισμούς άμυνας στις ξηρασίες, τα παράσιτα 
ενώ προκαλεί παράλληλα και πτώση των φύλλων. 

2. Περιορίζεται ο αριθμός των ειδών των φυτών και των ζώων. 
3. Μεταβάλλονται οι συνθήκες στις λίμνες και στα ποτάμια με αποτέλεσμα να 

πεθαίνει μεγάλος αριθμός ψαριών. 
4. Η οξίνιση που προκαλείται στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

θρεπτικών συστατικών του και αφετέρου τον εμπλουτισμό του με τοξικές ουσίες. 
5. Το υπόγειο όξινο νερό μπορεί να διαλύσει το κάδμιο ή το αλουμίνιο στους 

σωλήνες ύδρευσης με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
6. Διαβρώνονται μεταλλικές κατασκευές. 
7. Καταστρέφονται μαρμάρινα και πέτρινα μνημεία επειδή υφίστανται γυψοποίηση. 
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Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Λυκείου 

 

Παράγραφος 3.1: Χλωρίδα. (σελίδες 39 - 43) 

Το σύνολο των φυτών μιας δεδομένης περιοχής ή ενός συγκεκριμένου 
βιοχώρου ονομάζεται χλωρίδα. Η χλωρίδα μπορεί να αναφέρεται σε πολύ μικρές 
γεωγραφικές περιοχές, όπως π.χ. σε ένα βάλτο, σε ένα λόφο ή σε ένα νησί, αλλά 
μπορεί να αναφέρεται και σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές όπως η Ελλάδα 
(ελληνική χλωρίδα) ή η Ευρώπη (ευρωπαϊκή χλωρίδα). 

Πολλές φορές συγχέονται οι έννοιες της «χλωρίδας» και της «βλάστησης». Η 
χλωρίδα είναι ο κατάλογος των ειδών, είναι η απογραφή του φυτικού πληθυσμού 
μιας περιοχής κάποια χρονική στιγμή. Αντίθετα η «βλάστηση» είναι ο τρόπος με τον 
οποίο συνδυάζονται τα φυτά στο φυσικό τους χώρο για να δημιουργήσουν το φυτικό 
κάλυμμα, πάνω στο οποίο προσδιορίζονται οι περιοχές ανάπτυξης των φυτών στην 
έννοια του γεωγραφικού χώρου. Με άλλα λόγια βλάστηση είναι η φυτική κάλυψη μιας 
περιοχής, ανεξάρτητα από ποια και πόσα είδη χλωρίδας την αποτελούν. �

Χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε χλωρίδας είναι η συστηματική της δομή. 
Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι εκπρόσωποι των διαφόρων ομάδων 
για να δημιουργήσουν τη σύσταση της χλωρίδας. 

Χλωρίδα της Ελλάδας. 

Παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζει η ελληνική 
χλωρίδα: 

 Η ελληνική χλωρίδα είναι από τις πλουσιότερες της Ευρώπης και περιλαμβάνει το 
30% περίπου της χλωρίδας ολόκληρης της παραμεσογείου περιοχής. Ο ακριβής 
αριθμός των ειδών και υποειδών της ελληνικής χλωρίδας δεν έχει προσδιορισθεί 
πλήρως. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός υπερβαίνει τα 5.500 είδη. 

 Ο πλούτος της ελληνικής χλωρίδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα 750 περίπου 
είδη ενδημικών φυτών, δηλαδή φυτών που αναπτύσσονται σε μία ορισμένη 
περιοχή και έχουν σαφώς περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση (ποσοστό 
περίπου 14% του συνόλου). Η μόνιμη παρουσία των ενδημικών φυτών σε 
ορισμένες περιοχές όπως: Άγιο Όρος, Όλυμπος, Ταΰγετος, Κρήτη, φαίνεται ότι 
ευνοείται πιο πολύ όσο οι παράγοντες απομόνωσης είναι περισσότεροι. 

 Η ελληνική χλωρίδα εκτός από τα αυτοφυή φυτά περιέχει και σημαντικό αριθμό 
φυτών ξενικής προέλευσης που η μεταφορά τους έγινε άλλοτε ακούσια και άλλοτε 
εκούσια με διάφορους τρόπους. Όλα λοιπόν τα φυτά ξενικής προέλευσης που 
έφτασαν στη χώρα μας πέρασαν μικρό ή μεγάλο διάστημα δοκιμασίας και 
προσαρμοστικότητας, με αποτέλεσμα άλλα να προσαρμοσθούν στο νέο 
περιβάλλον, να ζουν και να αναπτύσσονται κανονικά, και άλλα να μην αντέχουν 
και να χάνονται. Πολλές φορές όμως παρά τα μέτρα προστασίας και ελέγχου 
προκάλεσε σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις (ζιζάνια και ασθένειες) με δυσμενείς 
οικονομικές παρενέργειες για τη χώρα μας. �

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής χλωρίδας είναι το πλήθος των αυτοφυών 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της. Τα αρωματικά φυτά μας δίνουν 
κυρίως τα αιθέρια έλαια που έχουν μεγάλη χρησιμότητα στην αρωματοποιία, 
σαπωνοποιία, βιομηχανία τροφίμων, ζαχαροπλαστική κ.λπ. Τα φαρμακευτικά 
φυτά που αποδεδειγμένα διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες αποτελούν βασικό 
υλικό για την παραγωγή θεραπευτικών σκευασμάτων. 
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 Η φυσική μας χλωρίδα έχει μεγάλη σημασία και από ανθοκομική άποψη. Εκτός 
από το γεγονός ότι μερικά είδη της αποτελούν βασικό υλικό της Κηποτεχνίας και 
Αρχιτεκτονικής του τοπίου, αποτελούν και άριστο γενετικό υλικό για την 
παραγωγή νέων ειδών με ιδιότητες για ανθοκομική χρήση και εκμετάλλευση. 

Διάκριση χλωρίδας. 

Η χλωρίδα διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Χλωρίδα γλυκού νερού. Η χλωρίδα γλυκού νερού είναι το σύνολο των φυτών 
που αναπτύσσονται σε ποταμούς, λίμνες και γενικότερα σε γλυκά νερά. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της χλωρίδας των γλυκών νερών είναι η προσαρμογή στη 
ζωή του νερού που περιέχει μικρή ποσότητα σε άλατα. Μερικά από αυτά τα φυτά 
μπορούν να ζήσουν σε μεταβαλλόμενα ποσά άλατος. Ο ρόλος της χλωρίδας των 
γλυκών νερών στην ισορροπία της φύσης είναι ουσιώδης. Αποτελεί τον πρωτογενή 
δεσμό στην αλυσίδα τροφής των υδρόβιων οργανισμών και των φυτοσυνθετικών 
φυτών. Η υπερβολική ανάπτυξη της χλωρίδας των γλυκών νερών πολλές φορές 
αποβαίνει επιζήμια και επιβλαβής. Η μεγάλη ανάπτυξή της σε τεχνητές λίμνες, 
διώρυγες και κανάλια διανομής εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα των 
υδροτεχνικών κατασκευών. Η μαζική ανάπτυξη μικροσκοπικών πρασινοκίτρινων 
φυκών προκαλεί καταστροφή των ψαριών, βγάζει εκτός λειτουργίας τα φίλτρα 
παροχής, μεταβάλλει τον όγκο της παροχής, προκαλεί υπολειτουργία των δικτύων 
και επηρεάζει δυσμενώς τη γεύση και την ποιότητα του νερού. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο εμπλουτισμός των νερών με κατάλληλα ειδικά φυτοφάγα ψάρια, όπου είναι 
δυνατό, είναι ίσως ο αποτελεσματικότερος και πλέον ανώδυνος τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Χλωρίδα παράκτια (αιγιαλού). Είναι ο φυτικός κόσμος της παράκτιας ζώνης. 
Στις θάλασσες, η παράκτια χλωρίδα αποτελείται κυρίως από πράσινα, καφέ, ερυθρά 
και κυανοπράσινα φύκη που είναι προσκολλημένα στον πυθμένα. Η ειδική σύσταση 
της χλωρίδας αλλάζει ουσιωδώς από το ανώτερο επίπεδο προς το κατώτερο. Τα 
πράσινα φύκη αναπτύσσονται στα ανώτερα επίπεδα, ενώ τα καφέ και ερυθρά στα 
μεσαία και κατώτερα επίπεδα. 

Χλωρίδα πεδινών εκτάσεων. Είναι η χλωρίδα των μεγάλων πεδινών 
εκτάσεων. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ποικιλομορφία των ειδών που ευνοούνται 
από το μεγάλο εύρος των κλιματολογικών συνθηκών, καθώς επίσης και από τις 
ευνοϊκές εδαφολογικές συνθήκες. Η πεδινή χλωρίδα μπορεί εύκολα να διαιρεθεί με 
κριτήριο το γεωγραφικό πλάτος σε μεγάλες ζώνες ανάπτυξης και καλλιέργειας φυτών 
που έχουν οικονομική ωφέλεια. Η κατανομή και εξάπλωση των φυτικών ειδών 
οικονομικής σημασίας εξαρτάται κυρίως από τους εξής παράγοντες: καλλιεργητική 
παράδοση, παραγωγικότητα, καταναλωτικές συνήθειες, βαθμό εκμηχάνισης, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταποίησης, οργάνωση εμπορίας και διανομής και 
τέλος επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτών που ασχολούνται με την 
παραγωγή. Είναι φανερό ότι με την πάροδο του χρόνου επέρχονται μεταβολές στη 
δομή και λειτουργία της χλωρίδας. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά πολλούς 
τομείς και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Οι κυριότερες 
αιτίες που τις προκαλούν είναι: μεταβολές κλίματος, επίδραση εξωτερικών 
παραγόντων (φωτιά, ρύπανση), αύξηση του πληθυσμού και εξέλιξη που οφείλεται 
στην ίδια τη φύση ως οικολογική διαδοχή. 

Χλωρίδα ορεινή. Περιλαμβάνει τα φυτικά είδη που είναι χαρακτηριστικά των 
ορεινών εκτάσεων. Η σύνθεση των ειδών και ιδιαίτερα των γενών της ορεινής 
χλωρίδας είναι κατά κανόνα φτωχότερη από αυτή των χαμηλών περιοχών, διότι οι 
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κλιματολογικές συνθήκες παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο σε αρκετά είδη 
περιορίζοντας έτσι την ποικιλομορφία των γενών. 

Κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική χλωρίδα. 

Πολλά είδη της ελληνικής χλωρίδας απειλούνται με εξαφάνιση από κινδύνους 
που οφείλονται σε πολλές αιτίες. Η κυριότερη κατηγορία χλωρίδας που κινδυνεύει 
είναι αυτή των ενδημικών ειδών, επειδή τα είδη αυτά έχουν μικρή περιοχή 
εξάπλωσης και πολύ ειδικό βιότοπο. Τις μεγαλύτερες επιδράσεις δέχονται σήμερα τα 
είδη των παραθαλάσσιων περιοχών και κυρίως των αμμωδών λόγω απώλειας του 
βιοτόπου τους ή σημαντικής καταστροφής του. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα φυτά 
αυτών των βιοτόπων, βρίσκονται σήμερα σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Οι 
σοβαρότεροι από τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα είναι οι 
ακόλουθοι:�

1. Η επίδραση του ανθρώπου πάνω κυρίως στα παραθαλάσσια είδη και τους 
βιοτόπους τους. Στην περίπτωση αυτή η κάθε μορφής ανθρώπινη δραστηριότητα 
στις παραλίες δημιουργεί άμεσο κίνδυνο στα είδη αυτά. 

2. Η βόσκηση και κυρίως η υπερβόσκηση που γίνεται σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας. 

3. Η εκχέρσωση και αποξήρανση γαιών για να αποδοθούν στη γεωργία. Για 
παράδειγμα, η περίπτωση της αποξήρανσης της Κωπαΐδας και άλλων λιμνών 
υπήρξε καταστροφική για ολόκληρη την υδρόβια χλωρίδα. 

4. Οι πυρκαγιές που καταστρέφουν πολλές φορές το μεγαλύτερο μέρος της 
χλωρίδας μεγάλων περιοχών και μπορεί να είναι μοιραίες για τα μικρής 
εξάπλωσης ενδημικά και σπάνια είδη. 

5. Η κατασκευή νέων δρόμων και η διαπλάτυνση παλαιών. 

6. Η βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση. Η χλωρίδα της Αττικής για παράδειγμα 
έχει πάθει τεράστιες καταστροφές εξαιτίας της ανοικοδόμησης και είναι πολλά τα 
είδη που έχουν χαθεί ή κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

7. Οι αλλαγές στις μεθόδους καλλιέργειας με τη χρήση ζιζανιοκτόνων κ.λπ., που 
πολλές φορές καταστρέφουν σπάνια είδη. 

8. Υπερβολική συλλογή από επιστήμονες και ερασιτέχνες βοτανικούς. 

9. Συλλογή από ανθοκαλλιεργητές για ανθοκομικούς σκοπούς. 

10. Συλλογή για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, όπως μερικά φαρμακευτικά 
είδη ή είδη που χρησιμοποιούνται ως αφεψήματα. 

 

Ερωτήσεις παραγράφου 3.1. (Χλωρίδα). 

1) Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελ. 48: Τι είναι η χλωρίδα; 

2) Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελ. 48: Τι ονομάζεται βλάστηση ενός τόπου; 

3) Ερώτηση 3 σχολικού βιβλίου σελ. 48: Τι είναι τα ενδημικά φυτά; Να δώσετε 
παραδείγματα. 

4) Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας. 

5) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η χλωρίδα; 

6) Ποιοι είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για την ελληνική χλωρίδα; 
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