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ÖÅ2: ÅÐÉÄÑÁÓÇ ÔÏÕ ÁÍÈÑÙÐÏÕ ÓÔÁ ÏÉÊÏÓÕÓÔÇÌÁÔÁ

Ç èåñìïêñáóßá, ç óõ÷íüôçôá ôùí

âñï÷þí, ç çëéïöÜíåéá êáé ç ìïñöïëïãßá

ôïõ åäÜöïõò äéáöÝñïõí áðü ôüðï óå

ôüðï. Ïé æùíôáíïß ïñãáíéóìïß

åðçñåÜæïíôáé áðü ôéò óõíèÞêåò áõôÝò,

ãé’ áõôü êáé ïé ïñãáíéóìïß ðïõ æïõí óå

êÜèå ôüðï äåí åßíáé ßäéïé. Ôï óýíïëï ôùí

ïñãáíéóìþí ðïõ æïõí óå Ýíáí ôüðï

êáèþò êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ôüðïõ

áõôïý áðïôåëïýí Ýíá ïéêïóýóôçìá. Ï

Üíèñùðïò ìå ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ

åðçñåÜæåé ôï ïéêïóýóôçìá. Ðïéá

ðáñáäåßãìáôá ðáñåìâÜóåùí óå

ïéêïóõóôÞìáôá ãíùñßæåéò;

Ïé ïñãáíéóìïß åíüò ïéêïóõóôÞìáôïò åðçñåÜæïõí ï Ýíáò ôïí Üëëïí. ¼ôáí ôï ðëÞèïò êÜðïéïõ áðü áõôïýò

áõîÜíåôáé Þ ìåéþíåôáé, ôüôå åðçñåÜæïíôáé êáé ïé õðüëïéðïé ïñãáíéóìïß. ÐáñáôÞñçóå ôçí ðáñáêÜôù

ôñïöéêÞ áëõóßäá. Ìðïñåßò íá óêåöôåßò ôé èá óõíÝâáéíå áí ïé Üíèñùðïé åîüíôùíáí üëá ôá ößäéá;

Ìå åîáßñåóç êÜðïéåò áíåîåñåýíçôåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ðëáíÞôç, ç åðßäñáóç ôïõ áíèñþðïõ óôá

ïéêïóõóôÞìáôá åßíáé Ýíôïíç. ÐïëëÝò öïñÝò ç åðßäñáóç áõôÞ åßíáé áñíçôéêÞ êáé ïäçãåß óôçí åîáöÜíéóç

æùíôáíþí ïñãáíéóìþí ìå ðïëý åðéêßíäõíåò óõíÝðåéåò ãéá ôçí éóïññïðßá ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí. 
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Theo
Γραφομηχανή
1 ώρα

Theo
Γραφομηχανή
Αν οι άνθρωποι εξόντωναν όλα τα φίδια θα αυξανόταν πολύ ο αριθμός των ποντι-κιών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έτρωγαν μεγάλες ποσότητες σιτηρών και έτσιθα καταστρεφόταν οι καλλιέργειες.
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ÐáñáôÞñçóå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñáêÜôù åéêüíåò êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò

óïõ ãéá ôçí åðßäñáóç ôçò áíèñþðéíçò äñáóôçñéüôçôáò óôá ïéêïóõóôÞìáôá.
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Theo
Γραφομηχανή
Με τις πυρκαγιές καίγονται τα δάση και αυτό έχειαρνητική επίδραση στο οικοσύστημα.

Theo
Γραφομηχανή
Η ανεξέλεγκτη υλοτομία μπορεί να έχει αρνητική επίδρασηστο οικοσύστημα, αφού καταστρέφει την κατοικία πολλώνζώων.

Theo
Γραφομηχανή
Στους εθνικούς δρυμούς ισχύουν ρυθμίσεις που προ-στατεύουν τα ζώα και τα φυτά που ζουν εκεί.

Theo
Γραφομηχανή
Με ένα φράγμα συγκεντρώνονται τα νερά μιας περιοχήςσε μια τεχνητή λίμνη. Έτσι κάποια οικοσυστήματα κατα-στρέφονται, αλλά δημιουργούνται ταυτόχρονα νέα.

Theo
Γραφομηχανή
Η ρύπανση του νερού έχει επίδραση αρνητική στουςζωικούς οργανισμούς.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá ðåñéãñÜøåéò Ýíá ïéêïóýóôçìá ôçò ðåñéï÷Þò óïõ êáé íá áíáöÝñåéò ôñüðïõò ìå ôïõò

ïðïßïõò ï Üíèñùðïò ôï åðçñåÜæåé;

2. H öùôïãñáößá äåß÷íåé ôï öñÜãìá êáé ôçí ôå÷íçôÞ

ëßìíç ÐëáóôÞñá óôçí Êáñäßôóá. Ìðïñåßò íá

áíáöÝñåéò ìåñéêÝò èåôéêÝò êáé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò

áðü áõôÞ ôçí ðáñÝìâáóç ôïõ áíèñþðïõ óôç öýóç;

3. Ç áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôïõ ðëáíÞôç èá

ïäçãÞóåé óôáäéáêÜ óå ëéþóéìï ôùí ðÜãùí óôïõò

ðüëïõò. Ìðïñåßò íá ðåñéãñÜøåéò ðïéåò óõíÝðåéåò èá

Ý÷åé áõôü ãéá äéÜöïñá ïéêïóõóôÞìáôá ôïõ ðëáíÞôç;

.

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá áíáöÝñïíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åðßäñáóçò ôïõ áíèñþðïõ óôá

ïéêïóõóôÞìáôá.

ÓõìðÝñáóìá
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Theo
Γραφομηχανή
Η επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα μπορεί να είναι θετική,όπως για παράδειγμα στους εθνικούς δρυμούς. Πολλές φορές όμωςείναι αρνητική, όπως με τις πυρκαγιές, την ανεξέλεγκτη υλοτομία καιτη ρύπανση του νερού.

Theo
Γραφομηχανή
Το οικοσύστημα του Αλιάκμονα.Παράνομες αμμοληψίες, παράνομη αλιεία, ρίψη μπαζών και σκουπιδιών και εκμετάλλευση για γεωργική καλλιέργεια της κοίτης του ποταμού.

Theo
Γραφομηχανή
θετικές : άρδευση, ύδρευση, παραγωγή                ηλεκτρικής ενέργειαςαρνητική : αλλοίωση του τοπίου,        καταστροφή της φυσικής βλάστησης

Theo
Γραφομηχανή
Πολλές παράκτιες περιοχές θα πλημμυρί-σουν λόγω της ανόδου της επιφάνειας της θάλασσας.




