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ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(μάθημα επιλογής)

Διδακτέα ύλη μέχρι 18-12-2017
Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διδακτέα ύλη για το μάθημα επιλογής «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» της Α΄ τάξης, με βάση
το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων» των Βούτσινου, Γ.Α., Κοσμά, Κ.,
Καλκάνη, Γ. και Κ. Σούτσα, διαμορφώνεται ως ακολούθως (μέχρι 18-12-2017) :

Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2.
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση μας με τη Γη. Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (Μόνον τα γενικά και
από την υποπαράγραφο 2.6.1. τα αναφερόμενα στην «Όξινη Βροχή»), 2.7 και 2.8. (Μόνον
«Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» η «Η ελάττωση του στρατοσφαιρικού όζοντος»)
«Το φαινόμενο Ελ Νίνιο» / El Nino
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι: 3.1 και 3.2 (Εξαιρείται η υποπαράγραφος
3.2.1 «Διάκριση Πανίδας»).
Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1, 4.2 (Εξαιρείται στην υποπαράγραφο 4.2.1Φυσικές εδαφικές ιδιότητες, από το σημείο «Δομή» μέχρι το τέλος της υποπαραγράφου.
4.1.1 Μητρικό υλικό,4.1.2 Κλίμα,4.1.3 Οργανισμοί,4.1.4 Τοπογραφικό ανάγλυφο, 4.1.5
Χρόνος
4.7. Εδαφική υποβάθμιση – Διαβρώσεις

4.7.1 Ορισμός εδαφικής υποβάθμισης

4.7 (Εξαιρούνται τα σημεία: «Τύποι επιφανειακής διάβρωσης», «Υποεπιφανειακή
διάβρωση», «Τύποι υποεπιφανειακής διάβρωσης»),

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Ερωτήσεις-Θέματα.
1.Ποια η σημασία της βιοποικιλότητας; Και ποιες οι αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; Τι
ονομάζουμε φέρουσα χωρητικότητα, ή ικανότητα οικοσυστήματος;

2.Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή
μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό και με την εξέταση όλων των παραγόντων;
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3. Η υπερεκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ποιους κινδύνους συνεπάγεται για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή;
Πού πρέπει να αποβλέπει η διαχείριση των φυσικών πόρων;

4. Τι είναι το ενδιαίτημα; Ποια φυτά ή ζώα ονομάζονται ενδημικά;
Πού οφείλεται το φαινόμενο ενδημισμού της ελληνικής πανίδας;
Γιατί τα περισσότερα ζώα της ξηράς είναι ευκίνητα;

5. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η κατανομή και εξάπλωση των φυτικών ειδών
οικονομικής σημασίας; Αναφέρετε τουλάχιστον τρεις παράγοντες.
Τι είναι η χλωρίδα των πεδινών εκτάσεων;

6. Αναφέρετε τρεις από τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα.
Τι δικαιολογεί τη μεγάλη ποικιλότητα των ειδών που συνθέτουν την πανίδα της Ελλάδας;

7.Τι είναι το μητρικό υλικό του εδάφους; Τι είναι οι κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης; Ποια
είναι η διαφορά ως προς τη δομή μεταξύ αμμωδών και αργιλλωδών εδαφών;

8. Τι είναι η τρύπα του όζοντος; Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μείωση του όζοντος της
στρατόσφαιρας για τον άνθρωπο και τη φύση; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ
στρατοσφαιρικού και τροποσφαιρικού όζοντος;

9. Αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Τι είναι αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη, και αειφορία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των
όρων «βιώσιμη απόδοση» και «περιβαλλοντική υποβάθμιση»
Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων;

10. Τι είναι οι «δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι», οι ανανεώσιμοι ή εξαντλούμενοι
πόροι;
Γιατί οι μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν;
Αναφέρετε τέσσερα παραδείγματα δυνητικά ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
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11. Με ποιο τρόπο η αειφόρα ανάπτυξη συντελεί στην υποστήριξη της ζωής
πάνω στη γη; Τι είναι περιβαλλοντική υποβάθμιση;

12. Τι είναι η αιθαλομίχλη; Ποιος τύπος καπνομίχλης ονομάζεται φωτοχημικός;
Τι περιλαμβάνει η κατηγορία των αιωρούμενων στερεών; Τι είναι η ενεργός οξύτης;
Με ποιους τρόπους η καύση των καυσίμων καταστρέφει τους φυσικούς πόρους;

13. Ποια είναι η άμεση επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον;
Τι είναι η όξινη βροχή; Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

14. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για το πώς η ζοφερή κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί για τους φυσικούς πόρους μπορεί να αναστραφεί.Ποια είναι η διαφορά
μεταξύ ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ενός φυσικού πόρου;

15. Τι γνωρίζεται για το ΝΟ2, το CO2 και το CO;
Ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη ζωή μας από τη ρύπανση
και τις διάφορες επιβλαβείς ουσίες;
Γιατί έχει ενσωματωθεί στην περιβαλλοντική πολιτική η αρχή «ο Ρυπαίνων Πληρώνει».;

16.Ποιες είναι οι διακρίσεις της χλωρίδας; Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την εξαφάνιση της; Από
ποιους παράγοντες εξαρτάται η βιωσιμότητα της χλωρίδας - πανίδας;
Τι είναι η παράκτια χλωρίδα ;

17. Ποιοι οι παράγοντες της εδαφογένεσης; Αναφέρετε δύο από τις αρνητικές συνέπειες της
μηχανικής διάβρωσης του εδάφους. Αναπτύξτε πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις οδήγησαν
στη σταδιακή υποβάθμιση του επιφανειακού εδάφους.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εδαφικής υποβάθμισης και εδαφικής διάβρωσης;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι αριθμοί των ερωτήσεων ταυτίζονται με τους αριθμούς των ερωτήσεων του κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.

Από το Σχολικό βιβλίο, ερωτήσεις σελίδων 92-94.

3. Ποια η σημασία των εδαφικών ιδιοτήτων;

(βλ. 51 σχολικού βιβλίου)
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Τι καλούμε φυσικές και τι χημικές ιδιότητες του εδάφους; (βλ 51,58)
4. Τι καλείται κοκκομετρική σύσταση του εδάφους; (βλ. 51)
5. Ποια η μορφολογία της άμμου, της ιλύος και της αργίλου. (βλ. 52)
9. Τι καλείται εδαφικό πορώδες; (βλ. 55)
Πότε χαρακτηρίζεται ως επιθυμητό;
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ανάπτυξή του; (βλ. 55)
20. Ποια η σημασία της αειφορίας των πόρων γης; (βλ 64)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ
Σημειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας με
ένα κύκλο το αντίστοιχο γράμμα.
Υψηλές συγκεντρώσεις ΝΟ2 στον αέρα ερεθίζουν αρχικά την καρδιά
και στη συνέχεια προκαλούν οιδήματα ή και θάνατο.
Υδρογονάνθρακες παράγονται από την αναερόβια αποσύνθεση ή από
γεωθερμικές διαδικασίες
Η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα με υδρογονάνθρακες
ανθρωπογενούς προέλευσης είναι ιδιαίτερα μικρή.
Φωτοχημικά οξειδωτικά είναι οι υδατάνθρακες οι οποίοι στην
ατμόσφαιρα υφίστανται χημικές και φωτοχημικές αντιδράσεις με το
σχηματισμό νέων δραστικών ενώσεων.
Η χλωρίδα μπορεί να αναφέρεται σε πολύ μικρές περιοχές.
Όσο περισσότερα αργιλλικά ορυκτά υπάρχουν σε ένα έδαφος τόσο
μεγαλύτερη συνεκτικότητα έχει το έδαφος.
Τα ορυκτά συστατικά του εδάφους είναι τα αρχικά προϊόντα
αποσάθρωσης των πετρωμάτων.
Τυπικό παράδειγμα κανονικής διάβρωσης είναι η άροση παράλληλα
προς την κλίση του εδάφους
Τα δάση, οι θάμνοι μέτριας κάλυψης, οι αμπελώνες, οι δενδρώδεις
καλλιέργειες και τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας δεν προσφέρουν καμία
προστασία στο έδαφος.
Το νερό των ωκεανών βοηθά στη ρύθμιση του κλίματος του πλανήτη.
Το νερό μπορεί να αποθηκεύει μεγάλο ποσό θερμότητας με μεγάλη
αλλαγή της θερμοκρασίας του.
Το όζον έχει έντονη οξειδωτική δράση.
Η «αειφορία» μπορεί να παρασταθεί από το παρακάτω διάγραμμα;
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράμμα.
1. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εδαφική δομή είναι
α) η οργανική ύλη;
β) η ανόργανη ύλη;
γ) τα ανθρακικά ορυκτά;
δ) τα προσροφημένα ανιόντα;

2. Αειφορία των πόρων της γης είναι
α) η συντήρηση των πόρων;
β) η χρήση των πόρων για διάφορους σκοπούς;
γ) η χρήση των πόρων ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα χωρίς τη
μείωση της παραγωγικότητας του πόρου;
δ) η φυσική ιδιότητα των πόρων να είναι εύφοροι;

3.Η διάβρωση διαιρείται στις εξής κατηγορίες:
α) τη δυναμική
β) την ορεινή
γ) τις κατολισθήσεις
δ) την εξελικτική

5. Η διάβρωση του εδάφους επιταχύνεται από
α) την καταστροφή των δασών
β) τη βόσκηση
γ) την καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων
δ) τις συστηματικές λιπάνσεις
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