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ΠΡΩΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Βασικές έννοιες και αρχές 
της περιβαλλοντικής επιστήµης 

 
Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 
 
1.  ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ είναι 
α) απέραντη έρηµος 
β) περιοχή της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα, όπου µπορεί να βρεθεί 
ζωή 

γ) απέραντες εκτάσεις πάγου 
δ) µεγάλες οροσειρές της γης 

 
2. Το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ εξασφαλίζει 
α) την παρουσία µιας κοινότητας οργανισµών σε ένα τόπο 
β) το σχεδιασµό ενός οικισµού 
γ) τη συντήρηση µιας κατοικίας 
δ) τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 

 
3. ΑΒΙΟΤΙΚΟ τµήµα ενός οικοσυστήµατος είναι 
α) οι ιοί 
β) τα δέντρα 
γ) τα άνθη 
δ) η υγρασία 

 
4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ενός είδους είναι ο αριθµός των  
α) οργανισµών ενός είδους που ζουν σε µια περιοχή 
β) ζώων µιας περιοχής 
γ) φυτών µιας περιοχής 
δ) φυτών και ζώων 

5. ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ είναι  
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α) ο πληθυσµός ενός είδους φυτών σε µια περιοχή 
β) ο πληθυσµός όλων των ζώων µιας περιοχής 
γ) οι πληθυσµοί διαφορετικών ειδών φυτών και ζώων που ζουν σε µια 
περιοχή 

δ) ο πληθυσµός όλων των φυτών µιας περιοχής 
 
6. ΒΙΟΤΟΠΟΣ είναι 
α) το αβιοτικό τµήµα ενός οικοσυστήµατος 
β) το βιοτικό τµήµα ενός οικοσυστήµατος 
γ) η βιοκοινότητα ενός οικοσυστήµατος 
δ) ο πληθυσµός µιας βιοκοινότητας 

 
7.  Στο Ε∆ΑΦΟΣ επιδρούν  
α) µόνο οι άνεµοι 
β) µόνο οι βροχές 
γ) οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες 
δ) τα αιγοπρόβατα 

 
8. Το Ε∆ΑΦΟΣ διαµορφώνεται από 
α) το φύτεµα ενός δάσους 
β) την ανάπτυξη ενός λιβαδιού 
γ) την ανάπτυξη ποώδους βλάστησης πάνω σε αυτό 
δ) την επίδραση του νερού και της θερµοκρασίας 

 
9. Τη ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ του εδάφους απειλούν 
α) η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές 
β) η προσεκτική λίπανση 
γ) οι γεωργικές καλλιέργειες 
δ) η καταστροφή της πανίδας 

 
 

10. Όταν λέµε ΚΑΙΡΟ εννοούµε 
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α) τη θερµοκρασία του εδάφους ενός τόπου  
β) την ισχύ των ανέµων 
γ) την κατάσταση της ατµόσφαιρας σε µία σύντοµη χρονική περίοδο σε µια 
περιοχή 

δ) τη θερµοκρασία της θάλασσας 
 

11. Όταν λέµε ΚΛΙΜΑ εννοούµε 
α) το σύνολο των µετεωρολογικών συνθηκών µιας περιοχής που δείχνουν τη 

µέση ατµοσφαιρική κατάσταση για µεγάλη χρονική περίοδο 
β) την πίεση της ατµόσφαιρας για µεγάλες χρονικές περιόδους 
γ) τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που οφείλονται στην τοπογραφία µιας 
περιοχής 

δ) τις µεγάλες µεταβολές θερµοκρασίας 
 

12. Οι οργανισµοί που πέφτουν σε ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ επιζούν επειδή 
α) ξυπνούν κατά διαστήµατα και τρώγουν 
β) τρέφονται από βοσκούς 
γ) περιορίζουν τις λειτουργίες τους αρκούµενοι στην ενέργεια του λίπους 
που αποθηκεύουν στο σώµα τους 

δ) παύουν να έχουν ανάγκη τροφής 
 

13. Τα σαλιγκάρια πέφτουν σε ΘΕΡΙΝΗ ΝΑΡΚΗ 
α) για να βρίσκουν πιο εύκολα νερό 
β) για να αποφύγουν τη µεγάλη διάρκεια της ηµέρας 
γ) για να αντιµετωπίσουν τη λειψυδρία και την ανοµβρία 
δ) για να κάνουν οικονοµία στις διαθέσιµες τροφές 

 
14. Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ σε σχέση µε τα οικοσυστήµατα 

α) επιβραδύνει την ανάπτυξη των φυτών 
β) απαλλάσσει το έδαφος από βλαβερούς µικροοργανισµούς 
γ) βοηθά στην άντληση υδάτων από τα πηγάδια  
δ) αποτελεί την κινητήρια δύναµη των οικοσυστηµάτων 

15. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥ εννοεί ότι 
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α) τα φυτοφάγα ζώα εκµεταλλεύονται το σύνολο της ενέργειας που περιέχε-
ται στα φυτά που τρώγουν 

β) µόνο το 10% της ενέργειας που περιέχεται στους οργανισµούς ενός τροφικού 
επιπέδου δεσµεύεται από τους οργανισµούς που τρέφονται από αυτούς 

γ) τα σαρκοβόρα ζώα εκµεταλλεύονται την ενέργεια των φυτοφάγων ζώων 
που τρώγουν και των φυτών που αυτά κατανάλωσαν 

δ) τα ζώα µπορούν να εκµεταλλεύονται το σύνολο της ενέργειας που 
περιέχεται στα φυτά. 

 
16. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι το ποσό της ενέργειας που 

α) διατίθεται στο επόµενο τροφικό επίπεδο 
β) χάνεται στο επόµενο τροφικό επίπεδο 
γ) οφείλεται στον ήλιο 
δ) περικλείεται στα ορυκτά καύσιµα 

 
17. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, σύµφωνα µε το νόµο του ελαχίστου 

του Liebig, σηµαίνει ότι 
α) τα πρόβατα περιορίζουν το χορτάρι των λιβαδιών  
β) η άµµος δυσκολεύει τα φυτά να αναπτυχθούν στις παραλίες 
γ) επικρατεί κρύο στα βουνά σε µεγάλο ύψος 
δ) το στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός οργανισµού 
προσφέρεται στην ελάχιστη ποσότητα 

 
18. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ του Shelford για την ανθεκτικότητα των 

οργανισµών σηµαίνει ότι 
α) κάθε οργανισµός ανέχεται για την επιβίωση του ορισµένα όρια µεταβο-
λών στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

β) οι οργανισµοί αδιαφορούν για τη µεταβολή των συνθηκών του περιβάλ-
λοντος  

γ) οι οργανισµοί προσαρµόζονται αµέσως σε κάθε περιβαλλοντική µεταβολή 
δ) οι οργανισµοί αδυνατούν να επιβιώσουν σε περιβάλλον διαρκώς µεταβαλ-
λόµενο 

19. Ένας οργανισµός που ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ είναι 
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α) ευρύθερµος 
β) ευρύαλος 
γ) αδιάφορος 
δ) ανεκτικός 

 
20. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ διαφοροποιείται από το ΒΙΟΤΟΠΟ επειδή 

προσδιορίζει 
α) τον τόπο κατοικίας ενός οργανισµού µέσα στο βιότοπο 
β) το είδος της τροφής ενός οργανισµού µέσα στο βιότοπο 
γ) το ρόλο ενός οργανισµού µέσα στη βιοκοινότητα 
δ) τη διάρκεια ζωής του οργανισµού µέσα στο βιότοπο 

 
21. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ή αρχή του Gause 

ισχύει όταν δύο παρόµοιοι οργανισµοί που ανταγωνίζονται για τους ίδιους 
παράγοντες στον ίδιο θώκο, κατά κανόνα 
α) διαµοιράζουν τον οικολογικό θώκο 
β) αποµακρύνονται από τον οικολογικό θώκο 
γ) εξασθενούν ή εξαφανίζονται 
δ) το ένα είδος κυριαρχεί, ενώ το άλλο είδος εξαφανίζεται ή εξασθενεί 

 
22. Οι ΣΧΕΣΕΙΣ ανάµεσα στους οργανισµούς ενός οικοσυστήµατος ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ όταν οι οργανισµοί 
α) διεκδικούν διαφορετικούς χώρους διαβίωσης 
β) τρέφονται µε διαφορετικά είδη τροφής 
γ) διαµένουν σε απόµακρα µέρη 
δ) διεκδικούν τους ίδιους χώρους διαβίωσης 

 
23. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δύο οργανισµών αποβλέπει  

α) στην εκµετάλλευση του ενός σε βάρος του άλλου 
β) στο αµοιβαίο όφελος και των δύο 
γ) στο µεγαλύτερο ανταγωνισµό µεταξύ τους 
δ) στην εξασθένιση του ενός εξαιτίας του άλλου 
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24. Κύριο χαρακτηριστικό της ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ δύο διαφορετικών οργανισµών 
είναι ότι οι δύο οργανισµοί 
α) δεν σχετίζονται 
β) σχετίζονται ανταγωνιστικά 
γ) σχετίζονται επωφελώς 
δ) επιδιώκουν την εξασθένιση του ενός εκ των δύο 

 
25. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ σχέση ανάµεσα σε δύο οργανισµούς έχουµε όταν 

α) το παράσιτο παράγει τροφή προς όφελος του οργανισµού που φιλοξενεί 
β) οι δύο οργανισµοί ανταλλάσσουν µεταξύ τους ενέργεια 
γ) το παράσιτο τρέφεται από έτοιµα προϊόντα που παράγει ο άλλος 
οργανισµός 

δ) ο κάθε οργανισµός παράγει τις δικές του τροφές 
 

26. Η σχέση της ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ µεταξύ δύο οργανισµών έχει ως αποτέλεσµα 
α) ο ένας να αναστέλλει την ανάπτυξη του άλλου οργανισµού χωρίς να 
ευνοείται ή να βλάπτεται 

β) να παύουν να αναπτύσσονται και οι δύο οργανισµοί 
γ) ο ένας να βοηθά στην ανάπτυξη του άλλου 
δ) ο ένας να αποφεύγει να διαβιώνει κοντά στον άλλο 

 
27. Η ΘΗΡΕΥΣΗ ανάµεσα σε δύο οργανισµούς αποτελεί σχέση 

α) αµοιβαίας υποστήριξης 
β) ισχυροποίησης του ενός οργανισµού έναντι του άλλου 
γ) εξασθένισης του ενός οργανισµού από τον άλλο 
δ) τροφικής αλληλεπίδρασης σε ένα οικοσύστηµα 

 
28. Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ των οικοσυστηµάτων δηµιουργεί 

α) σταθερότερα οικοσυστήµατα 
β) ερήµους  
γ) διαβρώσεις του εδάφους 
δ) αλατοποίηση του εδάφους 
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29. ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ σε µια βιοκοινότητα σηµαίνει 
α) ολιγάριθµα είδη 
β) απουσία σχέσεων ανάµεσα σε ολιγάριθµα είδη 
γ) πλούτο ειδών και πολυπλοκότητα στις σχέσεις τους 
δ) χαµηλή αντοχή της βιοκοινότητας στις µεταβολές του περιβάλλοντος 

 
30. Με τη ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

α) δίνεται προσοχή στην καλλιέργεια πολλών φυτικών ειδών σε µια έκταση 
β) επιδιώκεται η καλλιέργεια σιτηρών και άλλων φυτών κατάλληλων για 
βόσκηση 

γ) επιδιώκεται ο εµπλουτισµός του δάσους µε καινούρια φυτά 
δ) καλλιεργείται αποκλειστικά ένα µόνο φυτικό είδος µε σκοπό την αύξηση 
της απόδοσής του 

 
31. Η ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ επηρεάζει την ποικιλότητα ενός βοσκοτόπου 

α) αυξάνοντας την ποικιλία των φυτών που φυτρώνουν 
β) βοηθώντας στη σταθεροποίηση του οικοσυστήµατος 
γ) ελαττώνοντας την ποικιλότητα της χλωρίδας η οποία αναπτύσσεται 
δ) εµπλουτίζοντας τη θρεπτική αξία του χορταριού που φυτρώνει 

 
 
Β. Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
 
Αντιστοιχίστε τις έννοιες της στήλης Α µε τις αυτές της στήλης Β, µε ένα συνδετικό 
βέλος. 
 
1.   

Α Β 
 

− κυπρίνος 
 

− χέλι 
 

− βάτραχος 

 
α. στένυγρο είδος 

 
β. στενύαλο είδος 

 
γ. ευρύαλο είδος 
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2.   
Α Β 

 
− υπερεντατική καλλιέργεια 
 
− πολιτική διαχείριση γης 
 
− νερό 

 
α. αποβλέπει στην αποφυγή ανατροπής 
της οικολογικής ισορροπίας 

β. το πλέον διαδεδοµένο συστατικό της 
γης 

γ. απειλεί τη γονιµότητα του εδάφους 

 
3.   

Α Β 
 
− ηλιακή ακτινοβολία 
 
− ενέργεια 
 
− κανόνας του οικολογικού 
δεκάτου 

 
− οικολογική αποδοτικότητα 

 
α. δεν δηµιουργείται από το µηδέν 
β. κινητήρια δύναµη των οικοσυστηµάτων 
γ. το ποσό της ενέργειας που διατίθεται 
στο επόµενο τροφικό επίπεδο 

δ. µόνο το 10% της ενέργειας 
µεταβιβάζεται από το ένα τροφικό 
επίπεδο στο ανώτερό του 

 
 
Γ. Ερωτήσεις διάταξης 
 
Βάλτε στη σωστή σειρά τις παρακάτω έννοιες ή διαδικασίες µε βάση 
 
1.  το µηχανισµό ανακύκλωσης της ύλης και ροής ενέργειας 
 
α) φωτεινή ενέργεια 
β) αποσύνθεση 
γ) οργανικά µόρια 
δ) φωτοσύνθεση 

 
2. την οικολογική διαδοχή σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα  
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α) πευκοδάσος 
β) βρύα και λειχήνες 
γ) βακτήρια και µύκητες 
δ) γρασίδια και θάµνοι 

 
3. το ότι ένα µικρό σύνολο είναι µέρος ενός µεγαλύτερου συνόλου 
 
α) οργανισµοί ενός είδους 
β) πληθυσµός ενός είδους 
γ) βιοκοινότητα 

 
∆. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και κρίσης 
 
1. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ πληθυσµού και βιοκοινότητας; 
2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ καιρού και κλίµατος; 
3. ∆ώστε ένα παράδειγµα οικολογικής διαδοχής. 
4. Αναφέρατε ένα παράδειγµα για τη συνεργατική, τη συµβιωτική και την 
παρασιτική σχέση δύο διαφορετικών οργανισµών. 

5. Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα την αλληλεπίδραση της αντιβίωσης ανάµεσα 
σε δύο οργανισµούς. 

6. Ποιες σχέσεις αλληλεπίδρασης και γιατί καθορίζουν την εξελικτική πορεία 
των οργανισµών. 

7. Η αποµάκρυνση των ζιζανίων από ένα χωράφι βοηθά ή ζηµιώνει και γιατί 
τον άνθρωπο; 

8. Γιατί το έδαφος αποτελεί σηµαντικό τµήµα του περιβάλλοντος; 
9. Γιατί η βιοποικιλότητα έχει σηµασία για τη σταθερότητα του 
οικοσυστήµατος; 

10. Ποια η σχέση της βιοποικιλότητας µε τις µονοκαλλιέργειες της σύγχρονης 
γεωργίας και τις περιοχές υπερβόσκησης; 

11. Ποια πρέπει να είναι η πολιτική διαχείριση µιας περιοχής, όσον αφορά το 
έδαφος; 
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