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Ο Οδηγός εκπονήθηκε από τις μαθήτριες: 

 

 

ΒΟΤΡΝΔΛΖ ΔΛΔΝΖ 

ΕΖΛΑ ΔΛΔΝΖ- ΑΡΓΤΡΩ 

ΜΟΤΡΑΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ 

ΜΟΤΡΗΚΑ ΓΡΟΟΤΛΑ 

ΝΑΝΔΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ-ΜΑΡΗΑ 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΖΝΑ 

ΣΟΤΛΗΑ ΜΑΡΗΑ 
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ΟΔΗΓΟ ΟΡΩΝ  

Περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ 

 

Άβηα ύιε: όια ηα αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ δσή, όπσο ρώκα, λεξό, αέξαο, 

θ.ά., θαζώο λεθξά ηκήκαηα δσληαλώλ νξγαληζκώλ, όπσο μύιν, δέξκα, καιιί, 

βακβάθη, θ.ά. 

Πεπιζζόηεπα: http://esxoleio.weebly.com/904mubetaiotaalpha---902betaiotaalpha.html 

 

Άβπζζνο: κεγάιν σθεάλην βάζνο θαη, εηδηθόηεξα, εθείλν κέρξη ηνπ νπνίνπ 

δελ θζάλεη ην ειηαθό θσο 

Πεπιζζόηεπα:https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83

%CE%BF%CF%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγξαλάπαπζε: νλνκάδεηαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θαιιηέξγεηαο ελόο 

αγξνύ γηα λα απνθηήζεη μαλά ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ. πλήζσο δηαξθεί έλα 

ρξόλν θαη εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ εδάθνπο θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνύλ. Ζ αγξαλάπαπζε είλαη πεξηζζόηεξν αλαγθαία ζηνπο αγξνύο 

πνπ εθαξκόδεηαη εληαηηθή κνλνθαιιηέξγεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

«θαηαλάισζε» ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ εδάθνπο. 

Αεηθνξία: Ο όξνο “αεηθόξνο” αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ζην νθνθιή θαη 

έρεη πηνζεηεζεί από ηε δαζνπνλία, όπνπ ζεκαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο, θαηά ηελ νπνία “όηαν αθαιπείηαι από ηο δάζορ … 

όγκορ ξύλος ίζορ ή και λιγόηεπορ με αςηόν πος έσει παπασθεί καηά ηο 

θευπούμενο διάζηημα, λέγεηαι όηι ηο δάζορ αειθοπεί”».  

http://esxoleio.weebly.com/904mubetaiotaalpha---902betaiotaalpha.html
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#M%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1:
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Αεηθνξηθή αλάπηπμε: Αλάπηπμε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεηή ρξήζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ έηζη ώζηε λα κπνξνύλ νη κειινληηθέο γεληέο λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο. 

 

Αέξαο: ην ζύλνιν ησλ άνζκσλ, άρξσκσλ θαη άγεπζησλ αεξίσλ πνπ καο 

πεξηβάιιεη ζηελ αηκόζθαηξα θαη πνπ ην αλαπλένπλ όινη νη δσληαλνί 

νξγαληζκνί 

Πεπιζζόηεπα:https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82 

 

 Αέξηνη ξύπνη: Οπνηαδήπνηε νπζία ε νπνία εηζάγεηαη άκεζα ή έκκεζα από 

ηνλ άλζξσπν ζηελ αηκόζθαηξα θαη πηζαλώο έρεη επηβιαβείο ζπλέπεηεο ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη/ή ζην πεξηβάιινλ ζαλ ζύλνιν. 

 

Αεξνιύκαηα: ηηο πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο ν όξνο αεξνιύκαηα (ή 

αεξνδόι) αλαθέξεηαη ζηα ζηεξεά θαη πγξά ζσκαηίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

αηώξεζε ζηελ αηκόζθαηξα.  Αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο θαη ηηο επηθξαηνύζεο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηα ζσκαηίδηα αησξνύληαη ζηελ αηκόζθαηξα από 

κεξηθά δεπηεξόιεπηα κέρξη θαη κεξηθνύο κήλεο. Ζ παξνπζία ησλ ζσκαηηδίσλ 

ζηελ αηκόζθαηξα νθείιεηαη ηόζν ζε θπζηθέο όζν θαη αλζξσπνγελείο πεγέο 

εθπνκπήο. Ζ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςύμε ηεο αηκόζθαηξαο.  

 

Αηζαινκίριε: Σύπνο λέθνπο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε κεγάισλ 

ζπγθεληξώζεσλ ξύπσλ (θπξίσο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη θαπλνύ).  

 

 

 

 

 

 

 

https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������:


32o ΓΕΛ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ– 2017-18 

 

 5 

 

Αηνιηθή ελέξγεηα: Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ θίλεζε ηνπ αέξα, 

δειαδή από ηνλ άλεκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιάησζε εδάθνπο: Ζ ζπγθέληξσζε αιάησλ ζην έδαθνο. Ζ αιάησζε 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ κεηώλνληαο ηελ παξαγσγή ησλ 

θαιιηεξγεηώλ. Παξαηεξείηαη ζε ζεξκέο θαη μεξέο πεξηνρέο. 

 

Αιιειεπίδξαζε (κεηαμύ νξγαληζκώλ): είλαη νη ζρέζεηο 

αληαγσληζκνύ πνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ.   

 

Αιιεινπρία πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ: εκαίλεη ζπιινγηθέο 

θαη αιιεινεμαξηώκελεο επηπηώζεηο θαη άξα αδπλακία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα ζηγνύλ, γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά.  

 

Αιηεία: Με ηνλ όξν αιηεία, θνηλώο τάπεμα, ραξαθηεξίδεηαη γεληθά ηόζν ε 

άγξα όζν θαη ε ηέρλε (ηξόπνο) ηεο όιεο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηελ νπνία γίλεηαη 

ε ζύιιεςε θαη απόζπαζε ησλ ηρζύσλ θαη άιισλ πδξνβίσλ δώσλ από ηνλ 

βηόηνπό ηνπο, (ζάιαζζεο, ιίκλεο, πνηάκηα, ηρζπνγελεηηθνύο ζηαζκνύο θιπ), 

είηε γηα ηξνθή είηε γηα βηνκεραληθνύο ζθνπνύο (παξαγσγή ηρζπαιεύξσλ, 

ειαίσλ, ιηπαζκάησλ θιπ.). 

Πεπιζζόηεπα:https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF

%CE%B1 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Ακεηςηζπνξά:  Δίλαη ε δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα δηάθνξσλ θπηώλ ζην ίδην 

ρσξάθη. Αηώλεο ηώξα νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ δηδαρηεί από ηελ πείξα όηη ε 

ακεηςηζπνξά ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε θαη ηε ζρεηηθή αύμεζε ηεο γνληκόηεηαο 

ησλ αγξώλ θαη, επνκέλσο κηα πεηπρεκέλε εθινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα θάζε 

πεξηθέξεηα ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζπληειεί ζηε κεγαιύηεξε απόδνζε 

κηαο θαιιηέξγεηαο. Όινη ζρεδόλ πηα γλσξίδνπλ όηη ε ζπλερήο θαη επί πνιιά 

ρξόληα θαιιηέξγεηα ηνπ ίδηνπ είδνπο θπηνύ ζε έλαλ αγξό πξνθαιεί ηε βαζκηαία 

εμάληιεζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηε κείσζε ηεο απόδνζεο. Οη 

πξννδεπηηθνί γεσξγνί θαηά θαλόλα απνθεύγνπλ πιένλ ην ζύζηεκα ηεο 

ζπλερνύο κνλνθαιιηέξγεηαο. ηνλ παγθόζκηαο θήκεο αγγιηθό πεηξακαηηθό 

ζηαζκό ηνπ Ρόζακζηελ έγηλαλ ζπζηεκαηηθό πεηξάκαηα, γηα λα ιύζνπλ ην 

βαζηθήο ζεκαζίαο γεσξγηθό πξόβιεκα ζρεηηθά κε ην πνηα θαιιηέξγεηα πξέπεη 

λα δηαδέρεηαη ηελ άιιε ζε έλαλ αγξό θαη λα απνδείμνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

θαιήο ακεηςηζπνξάο πάλσ ζηε ζνδεηά ηνπ ζηηαξηνύ. Με ηελ εθαξκνγή ελόο 

θαινύ ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο απνθεύγνπκε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

κνλνθαιιηέξγεηαο, δίλνπκε εξγαζία ζηα κέιε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο ζηηο 

δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο, κεηξηάδνπκε ηνπο θηλδύλνπο από ηελ απνηπρία 

κηαο κόλν θαιιηέξγεηαο, παξάγνπκε πνηθηιία πξντόλησλ θαη κε ηελ επέθηαζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ εμαζθαιίδνπκε ηελ επηηπρία κηαο 

βειηησκέλεο θηελνηξνθίαο κε όια ηα γλσζηά πιενλεθηήκαηα. Δμάιινπ κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο βειηησκέλεο ακεηςηζπνξάο ζα απμεζνύλ, ρσξίο άιιε ηδηαίηεξε 

επηβάξπλζε, νη ζηξεκκαηηθέο απνδόζεηο ηεο ζηηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ άιισλ 

εμαληιεηηθώλ θαιιηεξγεηώλ.  

 

Αλαθιαζηηθή ηθαλόηεηα ή ιεπθαύγεηα (albedo): Σν πνζνζηό 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην νπνίν αλαθιάηαη.  

 

Αλαθύθισζε: Ζ ζπιινγή, ε θαηεξγαζία θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πιηθώλ θαη πξντόλησλ κεηά ηελ αξρηθή ρξήζε ηνπο. 

 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Πεγέο ελέξγεηαο πνπ δελ εμαληινύληαη 

πνηέ γηαηί ε θύζε ηηο αλαλεώλεη ρσξίο δηαθνπή, όπσο π.ρ. ε ειηαθή ελέξγεηα, 

ε βηνκάδα θ.ά. 

 

Αλαζηξνθή (Inversion): Αηκνζθαηξηθό ζηξώκα ζην νπνίν ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη κε ην ύςνο. Κάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ επλννύληαη νη 

θαηαθόξπθεο θηλήζεηο αεξίσλ καδώλ (επζηαζήο αηκόζθαηξα). Ζ αλαζηξνθή 

παγηδεύεη ηνπο αέξηνπο ξύπνπο.  

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#M%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_(Solar_Radiation):
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9_(Air_Pollutants):
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Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ απνηειεί 

ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Γεο, ηνπ νπνίνπ ε κνξθή, ε ιεηηνπξγία θαη ε 

εμέιημε ππόθεηληαη ζηηο επηδξάζεηο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνύο θαη ηηο πόιεηο θαζώο θαη ηηο εθηάζεηο όπνπ 

αζθείηαη εληαηηθή αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, όπσο βηνκεραληθή παξαγσγή, 

αγξνηηθή θαιιηέξγεηα, εμόξπμε. Πεξηιακβάλεη όκσο θαη ηηο θπζηθέο πεξηνρέο 

πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη ειέγρνληαη από ηνλ άλζξσπν, όπσο θαιιηεξγνύκελα 

δάζε, ηερλεηέο ιίκλεο, δηεπζεηεκέλα πνηάκηα, δηακνξθσκέλεο παξαιίεο. Αλ 

εμαηξέζεη θαλείο νξηζκέλεο πεξηνρέο όπνπ ε αλζξώπηλε επίδξαζε είλαη 

ειάρηζηε (απνζέκαηα άγξηαο δσήο, παξζέλα δάζε, σθεαλνί), έλα πνιύ 

κεγάιν ηκήκα ηεο Γεο είλαη κε ηελ επξεία έλλνηα "αλζξσπνγελέο", 

ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή σο πεγή άληιεζεο πόξσλ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη από 

ηνλ άλζξσπν. Ο ηξόπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζε ζπλδπαζκό 

κε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρώξσλ κεηαπνίεζεο θαη 

θαηαλάισζήο ηνπο, δειαδή ησλ πόιεσλ, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε.  

 

 

Απόβιεηα: Κάζε πνζόηεηα 

ξύπσλ, ζε νπνηαδήπνηε θπζηθή 

θαηάζηαζε, ή αληηθεηκέλσλ από ηα 

νπνία ν θάηνρόο ηνπο ζέιεη ή 

πξέπεη ή ππνρξενύηαη λα 

απαιιαγεί, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ 

λα πξνθαιέζνπλ ξύπαλζε 

 

 

 

Απνδάζσζε: Ζ κόληκε 

θαηαζηξνθή θαη εμαθάληζε δαζηθήο 

πεξηνρήο, κεγάιεο έθηαζεο, ιόγσ 

αιιαγήο ζηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο. 

Αηηίεο απνδάζσζεο είλαη ε εληαηηθή 

πινηνκία (όπσο π.ρ. ζηα ηξνπηθά 

δάζε), ε γεσξγία, ε νηθνδόκεζε 

θ.ά.  

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�������_�����:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�������_���_�������������
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Απόζεκα θπζηθνύ θεθαιαίνπ: Απνζέκαηα είλαη πνζόηεηεο πξντόλησλ, 

νη νπνίεο θπιάζζνληαη ζε απνζήθεο γηα κειινληηθή ρξήζε. Φπζηθό θεθάιαην 

είλαη βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο καο, ηα πγηή εδάθε πνπ καο δίλνπλ 

ηξνθή, ηηο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα ηα θηίξηα θαη ηνλ ξνπρηζκό καο, 

ην γιπθό λεξό πνπ πίλνπκε θαη ηνλ θαζαξό αέξα πνπ αλαπλένπκε 

 

Απνξξίκαηα: νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ή νπζία είλαη αλεπηζύκεην, πεξηηηό 

ή άρξεζην ή επηθίλδπλν θαη απνκαθξύλεηαη σο ηέηνην από ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν αξρηθά παξάρζεθε 

Πεπιζζόηεπα:https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB

%CE%B7%CF%84%CE%BF 

 

Αζηηθνπνίεζε: Σν θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ν πιεζπζκόο ησλ πόιεσλ 

κηαο ρώξαο απμάλεηαη ηαρύηεξα απ‟ ό,ηη απμάλεηαη ν πιεζπζκόο ζηελ 

ππόινηπε ρώξα. 

Αζηπθηιία: Σν θαηλόκελν ηεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ ζε κηα πόιε θαη ε 

αληίζηνηρε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ. 

 

Αηκόζθαηξα: Ζ κάδα αεξίσλ πνπ βξίζθεηαη γύξσ από έλα πιαλήηε ή 

δνξπθόξν. ηε Γε, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ  

Πεπιζζόηεπα:https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83

%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1 

 

Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε: Ζ αιινίσζε ηεο πνηνηηθήο ή πνζνηηθήο 

ζύζηαζεο ηνπ ζηξώκαηνο αέξα πνπ πεξηβάιιεη ηε Γε. 

 

Αηκνζθαηξηθνί ξύπνη: Οπζίεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο από ηα 

θαπζαέξηα θαη ηηο βηνκεραλίεο θαη ξππαίλνπλ ηνλ αέξα. Μεξηθέο από ηηο 

βιαβεξόηεξεο είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην 

δηνμείδην ηνπ αδώηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην όδνλ, ε αηζάιε (θαπληά), ην 

βελδόιην θ.ά. 

 

https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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Βηνγελείο πεγέο ξύπαλζεο : Βηνινγηθέο πεγέο, όπσο θπηά θαη δώα, νη 

νπνίεο εθπέκπνπλ αέξηνπο ξύπνπο, θπξίσο πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο. 

Παξαδείγκαηα βηνγελώλ πεγώλ είλαη ε θηελνηξνθία, θαζώο θαη νη θαιιηέξγεηεο 

θαη ηα δάζε. 

 

Βηνθνηλόηεηα: Σν ζύλνιν ησλ πιεζπζκώλ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ παλίδαο 

θαη ρισξίδαο πνπ δνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα: Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα παξαγσγήο 

θαη δηαρείξηζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, πνπ πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ ζε όια 

ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πξναζπίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ 

πγεία ησλ θαηαλαισηώλ. Ωο κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ειαρηζηνπνηεί ή απνθεύγεη 

πιήξσο ηε ρξήζε ζπλζεηηθώλ ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηόλσλ, ξπζκηζηώλ 

αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, νξκνλώλ θαζώο θαη πξόζζεησλ νπζηώλ ζηηο 

δσνηξνθέο. 

 

Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο:       

Ο θαζαξηζκόο ησλ ιπκάησλ 

πξηλ από ηελ ειεπζέξσζή 

ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε επεμεξγαζία 

ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη κε ηε 

βνήζεηα κηθξννξγαληζκώλ.  

 

Βηνδηαζπώκελν πιηθό: Τιηθό πνπ κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε 

απινύζηεξεο νπζίεο κε βηνινγηθό ηξόπν, όπσο π.ρ. κε δξάζε 

κηθξννξγαληζκώλ. 

 

Βηνκάδα: Σν ζύλνιν πιηθώλ κηαο πεξηνρήο κε θπηηθή θαη δσηθή πξνέιεπζε 

όπσο θιαδηά, θύιια, ιίπνο, θνπθνύηζηα θ.ά. πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ πεγή ελέξγεηαο. 

 

Βηνπνηθηιόηεηα: Ζ πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ δσήο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#������_�����_(Air_Pollutants):
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_���������_�������_(Volatile_Organic_Compounds_-_VOCs)
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
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Βηνζπζζώξεπζε: Με ηνλ όξν βηνζπζζώξεπζε ελλννύκε ην θαηλόκελν θαηά 

ην νπνίν απμάλεηαη ζηνπο ηζηνύο ησλ νξγαληζκώλ ε ζπγθέληξσζε κε 

κεηαβνιηδόκελσλ ρεκηθώλ νπζηώλ, θαηά ηελ πξόνδν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 

πξνο ηελ θνξπθή. Πάλσ από έλα θξίζηκν όξην ζπγθέληξσζεο, απηέο νη νπζίεο 

γίλνληαη ηνμηθέο. Σν θαηλόκελν έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν, 

θαζώο απηόο βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην ηειεπηαίν θαηαλαισηηθό επίπεδν. 

Πεπιζζόηεπα:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%C

F%83%CF%83%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 

 

Βηόζθαηξα: Ζ δώλε εθείλε εληόο ηεο νπνίαο ππάξρεη δσή κέζα ζηα όξηα 

ηνπ πιαλήηε Γε. Ζ βηόζθαηξα εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 Km θάησ από ηελ 

επηθάλεηα ησλ σθεαλώλ θαη κέρξη 6,5 Km πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

(όπνπ έρνπλ αλεπξεζεί ίρλε δσήο). Γειαδή ε δώλε ηεο βηόζθαηξαο, 

εθηεηλόκελε κέζα ζηε πδξόζθαηξα, Ληζόζθαηξα θαη αηκόζθαηξα, έρεη πάρνο 

πεξί ηα 7 Km. Δπεηδή νη νπνηεζδήπνηε κνξθέο δσήο δελ κπνξνύλ λα 

ππάξμνπλ παξά κόλν ζε ζπλάξηεζε θαη αιιειεμάξηεζε κε ην αβηνηηθό 

πεξηβάιινλ, ε δώλε απηή αλαθέξεηαη θαη σο Οηθόζθαηξα.  

Βιάζηεζε: Με ηνλ όξν βιάζηεζε ελλννύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα 

θπηά ζρεκαηίδνπλ δηάθνξεο νκάδεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ.  

 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα: Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηα κεγάια πνζά 

ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη εγθισβηζκέλα ζην εζσηεξηθό ηεο  Γεο. 

 

Γπςνπνίεζε: Φαηλόκελν θαηά ην νπνίν 

ε επηθάλεηα ηνπ καξκάξνπ κεηαηξέπεηαη, 

ιόγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ζε 

γύςν.  

 

Γαζόβηνο : πνπ δεη ζηα δάζε. 

 

 Γαζνθνκία: είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ δάζνπο. Απνηειεί δειαδή ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, σο εθαξκνγή ησλ αξρώλ 

ηεο Γαζηθήο νηθνινγίαο, ε νπνία αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Γαζνινγίαο. 

Αληηθείκελν ηεο είλαη ε αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_����������_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_����������_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_����������_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������:_
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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Γαζνθνκηθόο: πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δαζνθνκία 

 

Γαζνθόκνο: επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δαζνθνκία. 

 

Γαζνλόκνο: δαζηθόο ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζε δαζαξρείν θαη αζθεί 

δηνηθεηηθά θαη αζηπλνκηθά θαζήθνληα ζε κηα δαζηθή πεξηνρή. 

 

Γαζνπνλία: ε δαζηθή νηθνλνκία, ε ζπζηεκαηηθή κέξηκλα θαη εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δάζνπο. 

Γάζνο: έλα πνιύπινθν νηθνζύζηεκα κε θπηά θαη δώα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από ηε κεγάιε ππθλόηεηα δέληξσλ. Σα δάζε θαιύπηνπλ ην 9,4 % ηεο 

επηθάλεηαο ηεο Γεο (ην 30 % ηεο μεξάο), αλ θαη παιαηόηεξα θάιππηαλ 

κεγαιύηεξε έθηαζε. Πέξα από ηα θπηά θαη ηα δώα, ζην δάζνο ππάξρνπλ 

επίζεο κύθεηεο θαη βαθηήξηα. 

 

Γαζνζθεπήο ή δαζόθπηνο: πνπ θαιύπηεηαη από δάζε· 

  

Γέιηα: έθηαζε ζε ζρήκα πεξίπνπ ηξηγσληθό, πνπ δεκηνπξγείηαη από 

πξνζρώζεηο ζηηο εθβνιέο ελόο πνηακνύ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γελδξύιιην: λεαξό ή κηθξό δέληξν κε ιεπηό θνξκό 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Γηάβξσζε: ύλνιν δηεξγαζηώλ πνπ νδεγνύλ ζηε κείσζε ηνπ αλάγιπθνπ 

ηνπ εδάθνπο, ζηε κεηαθνξά θαη απόζεζε ζε άιιεο πεξηνρέο ησλ πιηθώλ πνπ 

απνζπώληαη από έλαλ ηόπν. Μπνξεί λα πξνέξρεηαη από θπζηθά αίηηα ή από 

ηνλ άλζξσπν. 

 

Γηαβξσηηθόο: πνπ πξνθαιεί δηάβξσζε 

  

Γξπκόο: δάζνο κε κεγάια θαη ππθλά δέληξα.  

Έδαθνο:  Απνηειεί ην επηθαλεηαθό ηκήκα ηεο ιηζόζθαηξαο, ην κόλν ζην 

νπνίν θηινμελνύληαη νξγαληζκνί.  Σν έδαθνο δεκηνπξγείηαη (ζε κεγάιν βαζκό) 

κε απνζάζξσζε ηνπ πάλσ κέξνπο ηεο ιηζόζθαηξαο, ηνπ ξεγθόιηζνπ, 

γλσζηνύ θαη σο κεηξηθνύ πεηξώκαηνο ή γεσινγηθνύ ππνζηξώκαηνο. Σν 

κεηξηθό πέηξσκα θαζνξίδεη θαη ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο πνπ παξάγεηαη, ην pH 

ηνπ αιιά θαη ην πνζόλ ησλ δηαζέζηκσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζ‟ απηό.  

 

Δίδνο: ύλνιν νξγαληζκώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξάγνληαη κεηαμύ ηνπο 

θαη λα παξάγνπλ γόληκνπο απνγόλνπο. Έλα είδνο είλαη π.ρ. ν άλζξσπνο, 

άιιν ην δειθίλη θ.ιπ. 

 

Δθζεηηθή αύμεζε: Τθίζηαηαη, όηαλ έλα κέγεζνο/πνζόηεηα απμάλεη κε 

ζπλερείο δηπιαζηαζκνύο. Μηα πνζόηεηα απμάλεη εθζεηηθά, όηαλ ε εθάζηνηε 

αύμεζή ηεο είλαη αλάινγε ηεο πνζόηεηαο πνπ ήδε ππάξρεη. Ο αλζξώπηλνο 

πιεζπζκόο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ε εμάιεηςε ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, ε θαηαλάισζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ, ε αζηηθνπνίεζε είλαη δηαδηθαζίεο πνπ απμάλνληαη σο επί ην 

πνιύ «εθζεηηθά». 

 

Δλδεκηθό είδνο: Δίδνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή πξνέιεπζε θαη 

πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή εμάπισζε, αλαπηύζζεηαη δειαδή ζε έλα κέξνο 

(όπσο π.ρ. ην θπηό δίθηακν ζηελ Κξήηε). 

 

Δλδηαίηεκα: Δίλαη ν γεσγξαθηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν έλα είδνο δηαβηώλεη, 

ηξέθεηαη, θσιηάδεη θαη αλαπαξάγεηαη 
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Δξεκνπνίεζε:  

Με ηνλ όξν εξεκνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη 

έλαο ηύπνο ππνβαζκίζεσο ηεο γεο, θαηά ηελ 

νπνία κηα ήδε ζρεηηθώο μεξή πεξηνρή γίλεηαη 

όιν θαη μεξόηεξε, ζπλήζσο ράλνληαο 

ζώκαηα λεξνύ, βιάζηεζε θαη άγξηα δσή. Ζ 

εξεκνπνίεζε πξνθαιείηαη από πνηθίινπο 

παξάγνληεο, όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο 

αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Δληνκνθηόλν: Υεκηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απαιιαγή κηαο 

πεξηνρήο από έληνκα. Δξεκνπνίεζε εδαθώλ: Ζ δηεξγαζία κε ηελ νπνία 

ράλεηαη - θαηά ηξόπν κε αληηζηξεπηό -  ε δπλαηόηεηα αλαγέλλεζεο ηεο 

πξνεγνύκελεο βιάζηεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο.  

 

Δηεξόηξνθνη νξγαληζκνί: Όινη νη νξγαληζκνί (εθηόο ησλ 

ρισξνθπιινύρσλ θπηώλ), νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ελέξγεηα θαη πξώηεο ύιεο όπσο απηέο παξέρνληαη από ην 

αβηνηηθό πεξηβάιινλ, αιιά ρξεηάδνληαη έηνηκεο νξγαληθέο ελώζεηο, πινύζηεο 

ζε ελέξγεηα γηα λα δήζνπλ. 

 

Δπηξνθηζκόο: Τπεξβνιηθή δηόγθσζε ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο 

(αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ θπθώλ), ζε πδάηηλν νηθνζύζηεκα εμαηηίαο ηεο 

ππέξκεηξεο αύμεζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ αιάησλ (αδώηνπ, 

θσζθόξνπ, ππξηηίνπ), ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα.  

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_ 

 

Εηδαληνθηόλν: Υεκηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απαιιαγή κηαο 

θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρήο από κηθξά αλεπηζύκεηα θαη αλζεθηηθά θπηά 

(δηδάληα). 

 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία: Ζ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηνλ ήιην. Από 

ηελ αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζην όξην ηεο αηκόζθαηξαο ην 54% απνξξνθάηαη ή 

ζθεδάδεηαη από ηα ζύλλεθα ελώ από ηελ αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην 50% είλαη νξαηό θσο, ην 45% ππέξπζξε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_�����������_(Infrared_radiation):
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������_�����������_(Infrared_radiation):
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αθηηλνβνιία θαη κηθξόηεξα πνζνζηά ππεξηώδνπο θαη άιισλ κνξθώλ 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

 

Ζιηαθή ελέξγεηα: Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ ήιην, ζην εζσηεξηθό 

ηνπ νπνίνπ γίλνληαη ζπλερώο ππξεληθέο αληηδξάζεηο ζύληεμεο. 

Υαξαθηεξίδεηαη από θσο θαη ζεξκόηεηα καδί θαη ε ρξήζε ηεο δελ δεκηνπξγεί 

αέξηνπο ξύπνπο ζην πεξηβάιινλ. H ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ παξαγσγή ζεξκόηεηαο, ςύμεο θαη ειεθηξηζκνύ. 

Τπάξρεη άθζνλε ζηε ρώξα καο. Οη ηερλνινγίεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από ηελ ειηαθή είλαη δύν: α) ε ειηνζεξκηθή ηερλνινγία β) ε 

θσηνβνιηατθή ηερλνινγία.  

 

 

Ζκεξήζην Θεξκνθξαζηαθό Δύξνο (ΖΘΔ): Ζ δηαθνξά ηεο Μέγηζηεο 

από ηελ Διάρηζηε ζεξκνθξαζία κηαο εκέξαο. 

 

Ζρνξύπαλζε: Μνξθή ξύπαλζεο όπνπ ν ξππαληήο είλαη θάζε 

αλεπηζύκεηνο ή ηζρπξόο ήρνο. 

 

Θεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή: Σν θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη όηαλ 

ζεξκή πνζόηεηα αέξα βξίζθεηαη πάλσ από ςπρξόηεξε. πλήζσο όζν 

αλεβαίλνπκε ζε ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο νη αλώηεξεο αέξηεο κάδεο 

είλαη ςπρξόηεξεο από ηηο θαηώηεξεο. 

Θόξπβνο: Κάζε αλεπηζύκεηνο ήρνο. 

Καιιηέξγεηα: είλαη ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ε θύηεπζε, ην πόηηζκα θαη ε γεληθή θξνληίδα θπηώλ, ζπλήζσο γηα αλζξώπηλε 

ρξήζε 

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#������_�����_(Air_Pollutants):
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#����������
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
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Καηαθξεκλίζκαηα: κε ηνλ όξν αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα ελλννύκε 

ην λεξό πνπ θηάλεη από ηελ αηκόζθαηξα ζην έδαθνο κε νπνηαδήπνηε κνξθή, 

είηε είλαη πγξή είηε ζηεξεή θαη αέξηα. 

 

Καηαιύηεο απηνθηλήηνπ: πζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα απηνθίλεηα. 

Πεξηνξίδεη θαη εμνπδεηεξώλεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ησλ θαπζαεξίσλ 

ειαηηώλνληαο ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα. 

 

Καύζηκα: Οπζίεο πνπ όηαλ θαίγνληαη δίλνπλ κεγάια πνζά ζεξκόηεηαο. 

Κιίκα: ζηε κεηαβνιή ηνπ παγθνζκίνπ θιίκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζε κεηαβνιέο 

ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρξνληθή θιίκαθα 

 

Κιηκαηηθή αιιαγή: ε κεηαβνιή ηνπ παγθνζκίνπ θιίκαηνο θαη εηδηθόηεξα νη 

κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρξνληθή 

θιίκαθα 

 

Κνκπνζηνπνίεζε: Γηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία θαηάιιεια απνξξίκκαηα, όπσο 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ, θύιια, κηθξά 

θιαδηά, θινύδεο, θνπθνύηζηα θ.ά., 

κεηαηξέπνληαη ζε σθέιηκν ιίπαζκα.  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Κηελνηξνθία: είλαη κία από ηηο πην παιηέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ 

πνπ αθνξά ηελ εθηξνθή θαη εθκεηάιιεπζε παξαγσγηθώλ δώσλ. 

 

Κύθινο ηνπ λεξνύ:  

ε ζπλερήο αλαθύθισζε 

ηνπ λεξνύ ηεο Γεο ζηελ πδξόζθαηξα, 

ζηελ αηκόζθαηξα θαη ζηε ιηζόζθαηξα 

(έδαθνο - ππέδαθνο). Σν ζπλερέο ηεο 

θπθιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θύθινπ ηνπ 

λεξνύ επηηπγράλεηαη εμαηηίαο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.  

 

Λαγθάδη: ζηελή θαη δαζσκέλε θνηιάδα αλάκεζα ζε βνπλά 

Λεηηνπξγηθέο νκάδεο: Οκάδεο βηνθνηλνηήησλ, ή θαη κόλνλ εηδώλ, πνπ 

ππόθεηληαη ζηηο ίδηεο πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο ,π.ρ. ηελ μεξαζία, κε 

απνηέιεζκα λα αλαπηύζζνπλ θαη λα επηδεηθλύνπλ ηελ ίδηα 

πξνζαξκνζηηθόηεηα.  

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_ 

 

Λεηρήλα: είδνο κύθεηα 

Λεθάλε: πεδηάδα πνπ πεξηβάιιεηαη από βνπλά ή θιεηζηή ζάιαζζα 

Λεθαλνπέδην: πεδηάδα πεξηθιείζηε από βνπλά 

Ληβάδη: έθηαζε γεο ζθεπαζκέλε κε ριόε γηα βνζθή 

Λίκλεο: Τδαηνζπιινγέο, ζπλήζσο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ κηα ελδνεπεηξσηηθή ιεθάλε.  

Πεξηζζόηεξα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_ 

 

Ληκλνζάιαζζεο: Παξάθηηεο πδαηνζπιινγέο κε ήξεκα θαη αβαζή λεξά, πνπ 

επηθνηλσλνύλ κε ηε ζάιαζζα κέζσ ζηελώλ δηαύισλ. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_ 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%93_
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Λίπαλζε: Ζ ελίζρπζε ηνπ εδάθνπο ώζηε λα κπνξεί λα πξνκεζεύεη κε 

ρξήζηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ θπηξώλνπλ ζ‟ 

απηό. 

 

Ληπάζκαηα ( ρεκηθά): ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε γεσξγία 

γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο. Πεξηέρνπλ θπξίσο άδσην (ληηξηθά ιηπάζκαηα) 

θαη θώζθνξν (θσζθνξηθά ιηπάζκαηα). 

Λνπινύδη: 1.άλζνο 2.θπηό θαιισπηζηηθό 

 

Λύκαηα: ξεπζηέο αθαζαξζίεο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη εξγνζηαζίσλ πνπ 

απνθνκίδνληαη κε ηνπο βόζξνπο θαη ηνπο ππνλόκνπο 

Πεπιζζόηεπα: Μεγάιν Μαζεηηθό Λεμηθό από ηηο εθδόζεηο Φπηξάθε 

 

Μαθία βιάζηεζε: Εώλε βιάζηεζεο, 

θπξίαξρε ζηε Μεζόγεην, πνπ εθηείλεηαη από 

ηε ζάιαζζα έσο ηα 700 κέηξα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από ρακεινύο αλζεθηηθνύο 

ζηελ μεξαζία ζάκλνπο, όπσο ην πνπξλάξη, 

θαη θξύγαλα, όπσο ην ζπκάξη.  

 

Μαλδύαο: Ο γήηλνο Μαλδύαο  είλαη έλα παρύ θαη εκίξξεπζην ζηξώκα πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ γήηλνπ εμσηεξηθνύ ππξήλα  θαη ηνπ θινηνύ . Ο καλδύαο 

βξίζθεηαη ,ρνλδξηθά, από ην βάζνο ησλ 30 ρικ κέρξη ηα 2.900 ρικ θάησ από 

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη θαηαιακβάλεη ην 70% ηνπ όγθνπ ηεο. Ο γήηλνο 

καλδύαο δηαθξίλεηαη ζηνλ θπξίσο καλδύα θαη ζηνλ αλώηεξν καλδύα. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF

%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1) 

 

ΜΑΠΔ: Με Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο . Οη κε ΑΠΔ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεπεξαζκέλεο πνζόηεηεο νξπθηώλ απνζεκάησλ θαη θάπνηε ζα εμαληιεζνύλ 

Πρ. Άλζξαθαο. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
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Μεγαδηνπιάζεηο: Οηθνζπζηήκαηα πνπ απαληνύλ ζηηο ίδηεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Πρ. „κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα‟ 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

Μεζνιαβώλ ρξόλνο:Ο ρξόλνο κεηαμύ ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε θάπνηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζηηγκήο θαηά 

ηελ νπνία ηα κέηξα απηά αξρίδνπλ λα απνδίδνπλ. 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

Μεηάιιαμε: Ζ κόληκε αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ, πνπ 

αθνινπζεί όκσο πιένλ θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ. 

 

Μεηαλάζηεπζε δώσλ: Δπνρηθή 

κεηαθίλεζε κεγάισλ απνζηάζεσλ 

πνπ θάλνπλ νξηζκέλα είδε δώσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζνύλ ζε 

πεξηνρέο κε επλντθέο ζπλζήθεο γη‟ 

απηά.  

Μεηεσξνινγία: 

Ζ Μεηεσξνινγία αλήθεη ζηηο Θεηηθέο 

επηζηήκεο, κε θύξην αληηθείκελν ηελ έξεπλα ηεο αηκόζθαηξαο ζην ζύλνιό ηεο 

θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%

BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

 

Μεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε: Δίλαη ε παξαηήξεζε θαη 

παξαθνινύζεζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ε νπνία απαηηεί εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα επηζηεκνληθά όξγαλα (κεηεσξνινγηθά όξγαλα). Τπάξρνπλ όκσο 

θαη δεπηεξεύνληα ζηνηρεία πνπ δελ απαηηνύλ όξγαλα όπσο π.ρ. ε θαηάζηαζε 

ζαιάζζεο, νη ηύπνη λεθώλ, ε ειηνθάλεηα θ.ά. Έηζη νη κεηεσξνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε «ελόξγαλεο» θαη ζε «εμ όςεσο» παξαηεξήζεηο. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%

BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Μεραληθή πεξηβάιινληνο: 

Ο κεραληθόο πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ζηε κέηξεζε, παξαθνινύζεζε, 

αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε αλζξώπηλε 

επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ. Ωο θύξηα δξαζηεξηόηεηα έρεη ηελ ελαζρόιεζε κε 

ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε 

θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο γίλεηαη κέζσ ηεο εθπόλεζεο ή ηνλ έιεγρν πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο θπζηθώλ ή αλζξσπνγελώλ πεξηβαιινληηθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο 

επίζεο θαη ηελ κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηερληθώλ έξγσλ ή άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%

BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82 

 

Μηθξνβηνινγία: Ζ Μηθξνβηνινγία (κηθξόο, βίνο + ιόγνο) είλαη επηκέξνπο 

θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο, πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε 

ησλ κηθξννξγαληζκώλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε κνλνθύηηαξνη είηε 

κηθξνζθνπηθνί πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί.. Αληηθείκελν ηεο Μηθξνβηνινγίαο 

είλαη, επίζεο, θαη νη ηνί. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE

%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

 

Μηθξννξγαληζκόο: Μηθξννξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη 

νξγαληζκνί ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κε γπκλό κάηη, γηαηί 

έρνπλ κέγεζνο κηθξόηεξν από 0,1mm. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF

%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

 

Μόιπλζε πεξηβάιινληνο: Μόιπλζε, είλαη ε κνξθή ξύπαλζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην 

πεξηβάιινλ ή δεηθηώλ πνπ ππνδειώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα παξνπζίαο ηέηνησλ 

κηθξννξγαληζκώλ. 

Πεπιζζόηεπα: https://akrivopoulouchristina.wordpress.com 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://akrivopoulouchristina.wordpress.com/
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Μνλνθαιιηέξγεηα: Ζ  ζπζηεκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ αγξώλ κε έλα κόλν είδνο 

θπηνύ. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-

kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

Μνξηαθή βηνινγία: Μνξηαθή βηνινγία είλαη ν θιάδνο ηεο βηνινγίαο πνπ 

κειεηά ηελ δνκή, ηε ζύλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

(DNA θαη RNA) ζε κνξηαθό επίπεδν, ην πώο απηή αιιειεπηδξά κε πξσηεΐλεο, 

αιιά επίζεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ηνπ θπηηάξνπ 

κεηαμύ ηνπο. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE

%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

 

Νέθνο: Σν νξαηό απνηέιεζκα από ηε ζπγθέληξσζε ξύπσλ ζηελ 

αηκόζθαηξα. 

 

Νεθηόλ (Nekton): Υαξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ, ζηε 

πξαγκαηηθόηεηα ην ζύλνιν ησλ δώσλ, πνπ δνπλ θαη θνιπκπνύλ ειεύζεξα 

κέρξη θαη ζηε πειαγίζηα δώλε ησλ σθεαλώλ θαη ησλ ζαιαζζώλ. Σν λεθηόλ ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην πιαγθηόλ πεξηιακβάλεη όια ηα είδε ησλ ςαξηώλ θαη 

πδξόβησλ δώσλ πνπ δελ παξαζύξνληαη ζηνλ πδάηηλν ρώξν, αιιά θηλνύληαη 

απηνδύλακα. Σν Νεθηόλ πνπ απνηειεί ππνζύλνιν ηνπ πειάγνπο, εμεηάδεη θαη 

παξαθνινπζεί ε Ωθεαλνγξαθία θαη ε Τδξνβηνινγία. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

Νηηξνξύπαλζε: Ζ επηβάξπλζε 

θαη ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

ππόγεησλ λεξώλ κε ληηξηθέο 

(αδσηνύρεο) νπζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ρεκηθά ιηπάζκαηα. 

Πεπιζζόηεπα: 

http://www.talcmag.gr/paidi/lexiko-gia-to-

perivallon/ 

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/DNA
https://el.wikipedia.org/wiki/RNA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=���������_����&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/�������
http://el.wikipedia.org/wiki/�������
http://el.wikipedia.org/wiki/��������
http://el.wikipedia.org/wiki/��������
http://el.wikipedia.org/wiki/�������_(��������)
http://el.wikipedia.org/wiki/������������
http://el.wikipedia.org/wiki/������������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
http://www.talcmag.gr/paidi/lexiko-gia-to-perivallon/
http://www.talcmag.gr/paidi/lexiko-gia-to-perivallon/
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Ογθόιηζνο: πέηξα γηγαληηαίσλ δηαζηάζεσλ, πνπ δελ έρεη ππνζηεί 

επεμεξγαζία. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE

%B8%CE%BF%CF%82 

 

Όδνλ: ην πεξίβιεκα ηεο αηκόζθαηξαο νλνκάδεηαη όδνλ. Σν όδνλ είλαη 

ηξηαηνκηθό νμπγόλν θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνξξνθά ηελ ππεξηώδε 

αθηηλνβνιία κέζα από έλα πνιύπινθν κεραληζκό. Σν όδνλ αλαπαξάγεηαη 

κόλν ηνπ, αιιά κε αξγόηεξνπο ξπζκνύο απ' όηη ην θαηαζηξέθνπκε. 

 

Πεπιζζόηεπα: http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2008-2009/Tripa%20ozontos%202.htm 

 

Οδνλόζθαηξα:  ζηξώκα πνπ πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο από 

ην αέξην όδνλ θαη βξίζθεηαη ζηε ζηξαηόζθαηξα 

 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF

%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1 

 

Οηθνινγία: ε βηνπξνζηαζία, ε θηλεκαηηθή βηνδηαηήξεζε-βηνδηάζσζε-

βηνπξνζηαζία ε ελαζρόιεζε κε ην πεξηβάιινλ σο παξάκεηξνο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζήο ηνπ. Δίλαη επίζεο ε 

επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθνζπζηήκαηα. 

Πεπιζζόηεπα:https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB

%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2008-2009/Tripa%20ozontos%202.htm
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Οηθνζύζηεκα: βαζηθή νηθνινγηθή κνλάδα πνπ απνηειείηαη από ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζε απηό[1]. Ωο ζύζηεκα 

κειέηεο πεξηιακβάλεη βηνηηθά ζηνηρεία δειαδή ην ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ή 

βηνθνηλόηεηα ελόο νηθνηόπνπ, αβηνηηθά ζηνηρεία, όπσο είλαη ν αέξαο, ην λεξό, 

ην ρώκα ν ήιηνο θ.ά., θαζώο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο.  

Πεπιζζόηεπα:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%

CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 

 

Οηθόηνπνο: ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηα νπνία βηώλεη 

θαη αλαπηύζζεηαη θάπνηνο νξγαληζκόο (θπηηθόο ή δσηθόο). 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF

%80%CE%BF%CF%82 

 

 

 

 

 

 

Οηθνηνπξηζκόο: Αιιηώο γλσζηόο σο ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο  είλαη κηα 

θαηλνύξηα θηινζνθία ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ, νη νπνίεο πξνζειθύνπλ ηνπξίζηεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. Παξνπζηάδεη ηα 

αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

 απνθπγή ησλ θιαζζηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξνζθνξώλ 

 δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία [1] 

 ζηήξημε αγξνηηθώλ πεξηνρώλ θαη ηέινο 

 επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ επνρηαθνύ ηνπξηζκνύ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#cite_note-parapompiA-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
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Οκίριε: είλαη έλα θπζηθό 

θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη 

ζηελ αηκόζθαηξα, πνιύ θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηεο 

ζάιαζζαο, πνπ απνηειείηαη από 

πνιύ κηθξά πδξνζηαγνλίδηα 

πξνεξρόκελα από ηελ 

ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ηεο 

αηκόζθαηξαο. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AF%CF%87%CE%BB%CE%B7 

 

Όμηλε βξνρή: Όμηλε βξνρή νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ησλ αζπλήζηζηα 

όμηλσλ κεηεσξνινγηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ, όπσο 

π.ρ. βξνρή, ραιάδη, ρηόλη, νκίριε, πάρλε, σο θαη μεξή ζθόλε. Σν επίζεην 

«αζπλήζηζηα» ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί είλαη ζπλεζηζκέλν ε βξνρή ζηε Γε λα έρεη 

(θάπνην) όμηλν ραξαθηήξα, ιόγσ ηεο δηάιπζεο ζε απηήλ αεξίσλ ζπζηαηηθώλ 

ηεο κε όμηλε ζπκπεξηθνξά, όπσο π.ρ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Ο 

όξνο όμηλε βξνρή αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ζε απηήλ όμηλσλ 

δηαιπκέλσλ ξύπσλ, δειαδή νπζηώλ (αεξίσλ ή κε) πνπ δελ απνηεινύλ 

θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζαξήο αηκόζθαηξαο, αιιά είλαη πξντόληα 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ή άιισλ ξππνγόλσλ αηηηώλ (π.ρ. εθαηζηεηαθήο 

δξαζηεξηόηεηαο). 

 

Οξγαληζκόο: θάζε νλ πνπ θέξεη ηηο ηδηόηεηεο ηεο δσήο θη απνηειείηαη από 

έλα ή πεξηζζόηεξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ιεηηνπξγίεο θη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF

%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

 

Οξνπέδην: Σν νξνπέδην είλαη κηα 

κεγάιε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

επίπεδε ή ειαθξά θπκαηνεηδήο, ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν ην 

ιηγόηεξν πάλσ από κεξηθέο 

εθαηνληάδεο κέηξα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AF%CF%87%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AF%CF%87%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B6%CF%89%CE%AE
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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πλήζσο πεξηνξίδεηαη νιόγπξα από νξνζεηξέο, είηε απόηνκεο θιίζεηο, είηε 

δηαζρίδεηαη από πςώκαηα πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν πςειά.  

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%

B9%CE%BF 

Ξεξνπόηακνο: μεξνπόηακν, ρείκαξξνο ρσξίο λεξό. 

Ξεξαζία: Παξαηεηακέλε ρξνληθά πεξίνδνο κε έιιεηςε βξνρώλ πνπ νδεγεί 

ζε αλεπάξθεηα λεξνύ. 

Ξπιάλζξαθαο : μπινθάξβνπλν. 

Ξπιεία: ην μύιν σο πξώηε ύιε ζε θαηεξγαζκέλε ή ζε εκηθαηεξγαζκέλε 

κνξθή 

Ξπινθόπνο: απηόο πνπ θόβεη μύια από ην δάζνο γηα βηνπνξηζηηθνύο 

ιόγνπο. 

Ξπινπξγείν: εξγαζηήξην θαηεξγαζίαο μύινπ. 

Ξπινπξγηθή: ε ηέρλε ηνπ μπινπξγνύ, ε ηέρλε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ.  

Ξπινπξγηθόο: πνπ αλήθεη ή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ μπινπξγό ή ζηελ 

μπινπξγηθή:  

 

Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα: Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, ώζηε ζπλδπαδόκελα κεηαμύ ηνπο, λα ππνβνεζνύλ 

ηελ θαιύηεξε άκεζε ή έκκεζε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηε 

ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ην ρεηκώλα ή/θαη ην δξνζηζκό ηνπ ην θαινθαίξη. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηνπο θπζηθνύο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηεο 

ζεξκόηεηαο, ελώ όηαλ ζπλνδεύνληαη από θάπνην κεραληθό κέζν ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (π.σ. έναν ανεμιζηήπα) νλνκάδνληαη πβξηδηθά. 

 

Παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί: Πξόθεηηαη γηα νξγαληζκνύο πνπ κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηεο ή βηνινγηθέο δηαηαξαρέο ζε θπηά ή δώα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ζάιαζζεο ή ζηνλ άλζξσπν πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

ζαιαζζηλό λεξό ή ηξέθεηαη κε ηνπο ζαιαζζηλνύο νξγαληζκνύο. Οη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία πνηθηιία από βαθηεξίδηα, 

πξσηόδσα, ηνύο ή κύθεηεο. Οη πην θνηλνί από απηνύο ζπλήζσο πεξηέρνληαη 

ζηα αζηηθά ιύκαηα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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Παιίξξνηα (αγγι. Tide): θαη ζηε θνηλή (θξαγθνιεβαληίληθε) λαπηηθή 

γιώζζα καξέα, νλνκάδεηαη ην θπζηθό θαηλόκελν ηεο πεξηνδηθήο αλόδνπ θαη 

θαζόδνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ κίαο κεγάιεο ιίκλεο θαη θπξίσο ησλ 

ζαιαζζώλ. Ζ άλνδνο ηεο ζηάζκεο νλνκάδεηαη πιεκκπξίδα (flood tide), ελώ ε 

θάζνδνο νλνκάδεηαη άκπσηε (ebb ή low tide). Από θνηλνύ, πιεκκπξίδα θαη 

άκπσηε απνηεινύλ ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο. Σν θαηλόκελν απηό πνπ 

επαλαιακβάλεηαη δύν θνξέο ην 24ώξν (αθξηβέζηεξα 24 ώξεο 50' θαη 30") 

νθείιεηαη ζηε βαξπηηθή έιμε ηεο ειήλεο αιιά θαη ηνπ Ήιηνπ πάλσ ζηε Γε, 

θαζώο θαη ζηε πεξηζηξνθή ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ απηώλ.  

 

Παλίδα (fauna): Σν ζύλνιν ησλ εηδώλ ησλ δώσλ κηαο πεξηνρήο (ή κηαο 

γεσινγηθήο πεξηόδνπ). 

 

Παξαγσγηθόηεηα:Tν ζύλνιν ηεο βηνκάδαο (ζπλνιηθό δσληαλό πιηθό ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία), πνπ παξάγεηαη από ην Οηθνζύζηεκα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Δθθξάδεηαη σο ξπζκόο κεηαβνιήο 

π.σ.gr/m2/ημέπα,Kgr/εκηάπιο/έηορ 

 

Παξάζηηα: Οξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε βάξνο άιισλ νξγαληζκώλ, π.ρ. ην 

θνπλνύπη. 

Παξαζηηνθηόλα: Οπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

βιαβεξώλ εληόκσλ, δηδαλίσλ, κπθήησλ θ.ά. ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη από 

απηά ε γεσξγηθή παξαγσγή. 

 

Πεξηβάιινλ: Ο όξνο πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε πεξηβάιιεη 

θάπνην αληηθείκελν. Έηζη ην πεξηβάιινλ ελόο έκβηνπ νξγαληζκνύ είλαη ε 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#��������:
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������
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θνληηλή ή καθξηλή ζε απηόλ πεξηνρή, πνπ αζθεί άκεζα επηξξνή ζηνλ ίδην θαη 

ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ. ηηο ζεηηθέο θαη θπζηθέο επηζηήκεο, θαζώο θαη 

ζηηο επηζηήκεο κεραληθώλ, έλα ζύζηεκα είλαη ην ηκήκα ηνπ θόζκνπ πνπ 

κειεηάηαη θαη πεξηβάιινλ είλαη νηηδήπνηε έμσ από ηα όξηα απηνύ. Μεηαμύ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο 

θαη αληαιιαγέο ύιεο, ελέξγεηαο ή πιεξνθνξίαο. 

 

Πιαγθηόλ (Plankton): Υαξαθηεξίδεηαη γεληθά ην ζύλνιν έκβησλ 

νξγαληζκώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ σθεαλώλ, ζαιαζζώλ 

θαη ιηκλώλ θαη πνπ ζπλήζσο κεηαθηλνύληαη παξαζπξόκελα από ηα ξεύκαηα 

απηώλ ησλ πδάησλ. Κάπνηνη απ΄ απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο κπνξνύλ λα 

θηλεζνύλ κε δηθέο ηνπο δπλάκεηο όρη όκσο θαη ηόζν ηζρπξέο ώζηε λα κπνξνύλ 

λα θηλεζνύλ ελάληηα ζηα πδάηηλα ξεύκαηα. Σν πιαγθηόλ δηαθξίλεηαη αλάινγα 

ηνπ είδνπο ησλ νξγαληζκώλ ζε δύν θαηεγνξίεο ην ζυοπλαγκηόν θαη ην 

θςηοπλαγκηόν. 

Σν κέγεζνο ησλ νξγαληζκώλ απηώλ είλαη δηαθνξεηηθό θαη κε κεγάιεο 

απνθιίζεηο. Ξεθηλά από κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο θαη θζάλεη ην έλα κέηξν 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάκεηξνο ηεο κεγάιεο κέδνπζαο. 

Σν Πιαγθηόλ πνπ απνηειεί ππνζύλνιν ηνπ πειάγνπο, εμεηάδεη θαη 

παξαθνινπζεί ε Ωθεαλνγξαθία θαη ε Τδξνβηνινγία. Δπεηδή απνηειεί ηδηαίηεξε 

ηξνθή ησλ ςαξηώλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη ε πινύζηα παξνπζία ηνπ 

πξνζδηνξίδεη θαη ηηο αιηεπηηθέο πεξηνρέο ή αιηεπηηθά πεδία. 

 

Πξσηνγελήο Παξαγσγηθόηεηα: Ο ξπζκόο (ηάρνο) παξαγσγήο 

βηνκάδαο από ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο ελόο νηθνζπζηήκαηνο, είλαη ε 

πξσηνγελήο παξαγσγηθόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

Ρύπαλζε: ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε παξάγνληα (ξύπν) 

πνπ έρεη βιαπηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο νξγαληζκνύο 

 

άπηζκα: θζνξά νξγαληθήο νπζίαο 

 

θνππίδηα: θάζε πξάγκα άρξεζην, αλεπηζύκεην, βξόκηθν 

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
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έπαιν: θαζέλα από ηα θπιιάξηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ θάιπθα ηνπ άλζνπο 

 

 

θόλε : ηεξεά αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ 

απνζάζξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πιηθώλ. 

 

ηεξηά : ε μεξά 

ηξώκα ηνπ όδνληνο : Σν αηκνζθαηξηθό ζηξώκα όδνληνο ηεο 

ζηξαηόζθαηξαο, πνπ εθηείλεηαη πεξίπνπ από ηα 25 – 30 km από ην έδαθνο. 

Πεπιζζόηεπα:http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm 

 

ύγθξηκα: ζηέξεν ζώκα πνπ ζρεκαηίζηεθε από θαζίδεζε δηαιπκάησλ 

πλλεθηά: ε ζπζζώξεπζε λεθώλ 

ζύλλεθν: 1. ζύλνιν ζπκππθλσκέλσλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα, λέθνο, 

λεθέιε   2. ε ζπζζώξεπζε ξππαληηθώλ νπζηώλ ζηελ αηκόζθαηξα, λέθνο  3. 

ζθόλε, θαπλόο, άκκνο θηι. πνπ αησξείηαη ζηνλ αέξα 

Πεπιζζόηεπα: "Μεγάιν Μαζεηηθό Λεμηθό" εθδόζεηο Φπηξάθε 

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm
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Σξύπα ηνπ Όδνληνο: Σν όδνλ (Ο3) επξηζθόκελν ζε ύςνο 10 – 15 Km 

πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, απνηειεί έλα είδνο θίιηξνπ πξνζηαζίαο 

από ηελ επηθίλδπλε ππεξηώδε αθηηλνβνιία ην ήιηνπ. Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα, 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο όδνληνο (αξαίσζε), θπξίσο πάλσ 

από ηελ Αληαξθηηθή, ε νπνία απνθαιείηαη "Σξύπα ηνπ όδνληνο". Οθείιεηαη ζε 

θάπνηεο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ απνηεινύληαη από άηνκα ρισξίνπ, θζνξίνπ θαη 

άλζξαθα, ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs).   

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%A4_ 

 

Τάθηλζνο : θαιισπηζηηθό θπηό κε ιεπηά επηκήθε θύιια θαη επσδηαζηά 

ινπινύδηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ίνπιν· δνπκπνύιη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταινβάκβαθαο: κάδα από πνιύ ιεπηέο ίλεο γπαιηνύ, πνπ εμσηεξηθά 

κνηάδεη κε βακβάθη θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεξκηθέο θαη ερεηηθέο 

κνλώζεηο.  

 

http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������������_(CFCs)
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������������_(CFCs)
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�����������������_(CFCs)
http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#�
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Ταινγξάθεκα: επηθάλεηα ε νπνία ζρεκαηίδεηαη από θνκκάηηα ρξσκαηηζηό 

γπαιί, πνπ έρνπλ θνπεί ζύκθσλα κε έλα αξρηθό ζρέδην, έηζη ώζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ δηαθνζκεηηθά ζρήκαηα ή παξαζηάζεηο· βηηξό. 

 

Ταινγξάθνο: Ο ηερλίηεο πνπ θαηαζθεπάδεη παινγξαθήκαηα. II. όξγαλν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παινγξαθία. 

 

Ταινεηδήο : 1. πνπ κνηάδεη κε γπαιί: ~ κάδα. 2. (αλαη.) Yαινεηδέο ζώκα / 

πγξό, πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ θξπζηαιινεηδή θαθό θαη ζηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο ρηηώλα ηνπ νθζαικνύ. 

 

Φαηλόκελν Θεξκνθεπίνπ: Καζνξηζηηθό - επεξγεηηθό γηα ηε δσή ζηνλ 

πιαλήηε θπζηθό θαηλόκελν, πνπ νθείιεηαη ζηε δξάζε αεξίσλ κηθξήο 

ζπγθέληξσζεο (ηρλναεξίσλ) ζην ηζνδύγην αθηηλνβνιίαο. 

 

Φέξνπζα Ηθαλόηεηα: Ζ έλλνηα ηεο Φέξνπζαο ηθαλόηεηαο δειώλεη ηνλ 

κέγηζην αξηζκό αηόκσλ ελόο δεδνκέλνπ είδνπο, ηνλ νπνίν ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζηεξίδεη επ‟ αόξηζηνλ. 

 

Φύιιν:1. κεκβξαλώδεο, πξάζηλν, όξγαλν αλαπλνήο θπηνύ 2. πέηαιν 

άλζνπο 

Φύιισκα: ην ζύλνιν ησλ θύιισλ ελόο θπηνύ 

 

Φπζηθέο Πεγέο : Οη κε αλζξσπνγελείο πεγέο εθπνκπήο ξύπσλ. 

 

Φπζηθή Καιιηέξγεηα : Σξόπνο γεσξγίαο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε θύζε.  

 

Φπζηθόο Απνδέθηεο: Κάζε ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ  
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Φπζηθό Πεξηβάιινλ: Σν θπζηθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ηελ άβηα ύιε πνπ βξίζθνληαη κε θπζηθό ηξόπν 

ζηε Γε.  

 

Φπζηθόο Πόξνο: νλνκάδεηαη θάζε ηη πνπ ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκόο γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπ θαη πξνέξρεηαη από ηε θύζε.  

 

Φπηά Σύπνπ C3 : Φπηά ησλ νπνίσλ ηα πξντόληα δέζκεπζεο ηνπ άλζξαθα 

πεξηέρνπλ ηξία άηνκα άλζξαθα ζην κόξηό ηνπο. 

 

Φπηά ηύπνπ C4 : Φπηά ησλ νπνίσλ ηα πξντόληα δέζκεπζεο ηνπ άλζξαθα 

πεξηέρνπλ ηέζζεξα άηνκα άλζξαθα ζην κόξηό ηνπο.  

Φπηεία: έθηαζε κε θπηά νξηζκέλνπ είδνπο 

 

Φπηό: νηηδήπνηε θπηξώλεη, βιαζηαίλεη από ην έδαθνο 

 

Φπηνθνκία: ε επηζηεκνληθή θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ 

 

Φπηνινγία: θιάδνο ηεο βηνινγίαο πνπ κειεηά ηα θπηά 

 

Φπηνθάξκαθν: θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ ησλ θπηώλ 

 

Φπηόρσκα: ρώκα από απνζύλζεζε θπηηθώλ νπζηώλ 

 

Φσηνζύλζεζε : Γηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά ζπλζέηνπλ ηε ηξνθή 

ηνπο από Ζ2Ο (λεξό) θαη CO2 (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) κε ηελ επίδξαζε ηεο 

νξαηήο αθηηλνβνιίαο.  
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Φσηνρεκηθό λέθνο αηζαινκίριεο: Νέθνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην 

θσηνρεκηθό ζρεκαηηζκόαηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ κε νμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο, 

όπσο είλαη ην Ο3, ην ΝΟ2, νη πδξνγνλάλζξαθεο θ.ά.  

Πεπιζζόηεπα: 

http://6dimkater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9 

 

Υέθει Δξλζη: Γεξκαλόο θπζηνδίθεο πνπ έδεζε θαηά ηνλ 19ν αηώλα. 

Θεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο νηθνινγίαο.  

 

http://www.talcmag.gr/paidi/lexiko-gia-to-perivallon/ 

 

Υεκηθή ιίπαλζε: Γίλεηαη κε ρεκηθά ιηπάζκαηα γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ 

εδάθνπο. Απηά όκσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηα θπηά θαη 

ύζηεξα από ππόδεημε γεσπόλνπ, γηαηί κπνξεί λα βιάςνπκε αληί λα 

σθειήζνπκε. 

Πεπιζζόηεπα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82 

 

Υισξίδα (flora): Σν ζύλνιν ησλ εηδώλ ησλ θπηώλ κηαο πεξηνρήο (ή κηαο 

γεσινγηθήο πεξηόδνπ).  

 

Υισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs): Υεκηθέο νπζίεο, πνπ απνηεινύληαη από 

άηνκα ρισξίνπ, θζνξίνπ θαη άλζξαθα. Οη CFCs δελ απαληώληαη ζηε θύζε 

αιιά παξάγνληαη από ηνλ άλζξσπν. Υξεζηκνπνηνύληαη ζαλ πξνσζεηηθά  

http://6dimkater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9
http://www.talcmag.gr/paidi/lexiko-gia-to-perivallon/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
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αέξηα ζε δηάθνξα ζπξέη, ζαλ ςπθηηθό κέζν ζε ςπγεία, ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ θηηξίσλ θαζώο θαη ζηελ παξαζθεπή αθξσδώλ 

ζπλζεηηθώλ πιώλ (π.σ. πνιπνπξεζάλεο) ζαλ δηνγθσηηθά. Σν 1986, ε 

παξαγσγή ρισξνθζνξαλζξάθσλ παγθνζκίσο, μεπέξαζε ην 1 εθαηνκκύξην 

ηόλνπο. Ο ρξόλνο δσήο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 100 ρξόληα. 

Πεπιζζόηεπα: http://6dim-kater.pie.sch.gr/glossari.htm#%CE%A4_ 

 

 

Υνπκώδε (θαιιηεξγήζηκα) εδάθε:  

Απηά έρνπλ πνιιέο νξγαληθέο νπζίεο θαη ην 

ρξώκα ηνπο είλαη ζθνύξν (θαζηαλό). Δίλαη 

αθξάηα θαη εύθνια ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Γηαηεξνύλ ηε δέζηε ην ρεηκώλα θαη ηε δξνζηά 

ην θαινθαίξη. 
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