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(μέχρι το ύψος των 25 km).

Αναλογία κατ’ όγκο

Άζωτο N2 78,08%

Οξυγόνο O2 20,95%

*Υδρατμοί H2O 0 έως 4%

Αργό Ar 0,93%

*Διοξείδιο του άνθρακαCO2 0,036%

Νέο Ne 0,0018%

Ήλιο He 0,0005%

*Μεθάνιο CH4 0,00017%

Υδρογόνο H2 0,00005%

*Νιτρώδες οξύ N2O 0,00003%

*Όζον O3 0,000004%

* Αέριο μεταβλητής συγκέντρωσης

Σύσταση της γήινης ατμόσφαιρας



Η γήϊνη ατμόσφαιρα αποτελείται από 

7 διαφορετικά στρώματα.

1. Η τροπόσφαιρα επεκτείνεται από 

την επιφάνεια ως τα 11 km. Εδώ 

περιέχεται το 75% της μάζας του 

αέρα και επισυμβαίνει η πλειονότητα 

των καιρικών φαινομένων, ενώ 

παρατηρείται συνεχής μείωση της 

θερμοκρασίας.

2. Η τροπόπαυση εκτείνεται από τα 

11 ως τα 20 km και παρουσιάζει

ισόθερμες συνθήκες.

3. Η στρατόσφαιρα εκτείνεται από τα 

20 ως τα 50 km κατά μέσον όρο. Εδώ 

η θερμοκρασία ανέρχεται λόγω 

αυξημένης συγκέντρωσης του Ο3

(στοιβάδα όζοντος).

Στρωμάτωση της γήϊνης ατμόσφαιρας

Κατατομή της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης.



4. Η στρατόπαυση εκτείνεται 
πάνω από την στρατόσφαιρα.
5. Η μεσόσφαιρα εκτείνεται έως 
τα 80 km, όπου η ατμόσφαιρα 
φθάνει στην μικρότερη 
θερμοκρασία της των -90 οC 
περίπου.
6. Η μεσόπαυση παρουσιάζει 
ισόθερμες συνθήκες και 
εκτείνεται μέχρι τα 90 km κατά 
μέσον όρο.
7. Η θερμόσφαιρα εκτείνεται 
πέραν των 90 km. Η θερμοκρασία 
ανέρχεται λόγω απορρόφησης 
της ηλιακής ενέργειας από τα 
μόρια του οξυγόνου και μπορεί 
να φθάσει τους 1300 με 1800 οC.

Στρωμάτωση της γήϊνης ατμόσφαιρας















ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ











ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ    ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

(ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ)

Οι κυριότεροι αβιοτικοί παράγοντες που παίζουν ιδιαίτερο

ρόλο στην ανάπτυξη, εξέλιξη και επιβίωση των διαφόρων

οικοσυστημάτων, υδατικών ή χερσαίων, είναι:

• Το ύδωρ, κυρίως στη μορφή νερού ή υδρατμών

• Το σύνολο των διαλυτών αλάτων (αλατότητα, ιονική ισχύς).

• Το φως.

• Η θερμοκρασία.

• Η φύση του εδάφους ή των ιζημάτων του πυθμένα λιμνών

και θαλασσών

• Το οξυγόνο (ατμοσφαιρικός αέρας).

• Το pΗ.

• Τα θρεπτικά συστατικά.

• Τα ιχνοστοιχεία.



ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΗ





ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ



ZΩOΠΛΑΓΚΤΟN



ΤΡΟΦΙΚΟ 

ΠΛΕΓΜΑ



ΤΡΟΦΙΚΗ 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ



ΡΟΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Φως. Το φως αποτελεί βασική προϋπόθεση για την φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη των

περισσοτέρων μορφών ζωής. Πολλοί χερσαίοι οργανισμοί, όπως π.χ. φυτά των τροπικών,

αναπτύσσονται μόνο κάτω από συνθήκες διάχυτου φωτός (π.χ. στη σκιά άλλων δέντρων),

ενώ οι υδρόβιοι οργανισμοί έχουν ποικίλη εξάρτηση από το φως.







•Ο ρυθμός με το οποίο η ηλιακή ενέργεια δεσμεύεται με τη φωτοσύνθεση και

αποθηκεύεται στον παραγωγό ονομάζεται πρωτογενής παραγωγή.

•Με την μετατροπή τις φωτεινής ενέργειας σε χημική έχει γίνει το πρώτο, ριζικής

σημασίας, βήμα. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η κυκλοφορία ύλης και ενέργειας

στο οικοσύστημα .

•Έτσι οι καταναλωτές έχουν ως πηγή ενέργειας τη χημική ενεργεία που βρίσκεται

δεσμευμένη μέσα στις οργανικές ουσίες της βιομάζας άλλων ζωντανών

οργανισμών.

•Οι καταναλωτές διακρίνονται σε καταναλωτές πρώτης τάξης. που τρέφονται από

τους παραγωγούς (φυτοφάγα ζώα), καταναλωτές δεύτερης τάξης (σαρκοφάγα που

τρέφονται από φυτοφάγα) και ούτω καθ’ εξής.

•Ο κύκλος κλείνει με τους αποδομητές ή αποικοδομητές (σαπρόφυτα, βακτήρια),

που μετατρέπουν την οργανική ύλη των νεκρών κυττάρων και των μεταβολικών

προϊόντων σε ανόργανα συστατικά.

•Η διαδοχική μεταφορά ενέργειας και ύλης μέσα από αυτές τις βαθμίδες

οργανισμών ακολουθεί την τροφική αλυσίδα. Ο συνδυασμός και η αλληλεξάρτηση

διάφορων τροφικών αλυσίδων και οργανισμών «τροφικό πλέγμα».





Το διαλυμένο οξυγόνο, DO (Dissolved Oxygen), είναι πιθανότατα η πιο σημαντική

παράμετρος για τον χαρακτηρισμό της περιβαλλοντικής ποιότητας των υδάτων,

αφού η έλλειψη οξυγόνου συνεπάγεται την κατάρρευση των υδάτινων

οικοσυστημάτων και τον θάνατο των υδρόβιων οργανισμών από ασφυξία.

Συχνά, η εμφάνιση μεγάλων αριθμών νεκρών ψαριών ή άλλων οργανισμών

οφείλεται στην μείωση του διαλυμένου οξυγόνου σε μια περιοχή.

Η περιορισμένη ανανέωση των νερών μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων, η ύπαρξη

μεγάλου οργανικού φορτίου από απόβλητα, η εμφάνιση ευτροφικών φαινομένων

είναι οι συνηθέστερες αιτίες για την μείωση των συγκεντρώσεων του διαλυμένου

οξυγόνου στο νερό.



• Διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ρομπέρτο Nτανοβάρο του

Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Ανκόνα ανακάλυψε στο βυθό των ελληνικών

θαλασσών τα πρώτα είδη πολυκύτταρων οργανισμών που περνούν ολόκληρη τη ζωή

τους χωρίς οξυγόνο.

• Τα μικροσκοπικά ζώα ανήκουν στην κατηγορία των θωρακιοφόρων, πλασμάτων με

μήκος γύρω στο ένα χιλιοστό. Βρέθηκαν σε βάθος άνω των 3.000 μέτρων στη

λεγόμενη «ανοξική λεκάνη της Αταλάντης», η οποία βρίσκεται έξω από τις νότιες

ακτές της Ελλάδας .

• Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πολλά είδη ιών και μονοκύτταρων

οργανισμών που ζουν χωρίς οξυγόνο, καθώς και λίγους πολυκύτταρους οργανισμούς

που ανέχονται τις ανοξικές συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

• Η ανακάλυψη πολυκύτταρων ζώων, τα οποία περνούν ολόκληρη τη ζωή τους σε

συνθήκες ανοξίας, δείχνει ότι η ζωή στη Γη, ή ακόμα και σε άλλους πλανήτες, μπορεί

να προσαρμόζεται σε συνθήκες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απαγορευτικές.





http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9fDeAuG0J6Ps5M&tbnid=Zs2UWlHLLweNWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.invitromagazine.gr/2014/01/30/mikra-epikindina-teratakia-se-pedika-roucha-gnoston-eterion-erevna-tis-greenpeace/&ei=w7M9U9WjE4eo0AWgwIDwAg&bvm=bv.64125504,d.Yms&psig=AFQjCNHFX10oFSImB-3H9yEmrEGqmqWikw&ust=1396639032537042
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9fDeAuG0J6Ps5M&tbnid=Zs2UWlHLLweNWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.invitromagazine.gr/2014/01/30/mikra-epikindina-teratakia-se-pedika-roucha-gnoston-eterion-erevna-tis-greenpeace/&ei=w7M9U9WjE4eo0AWgwIDwAg&bvm=bv.64125504,d.Yms&psig=AFQjCNHFX10oFSImB-3H9yEmrEGqmqWikw&ust=1396639032537042


Ένας κήπος, ένα έλος, ένα δάσος ή ακόμα και ολόκληρος ο πλανήτης, είναι

παραδείγματα οικοσυστημάτων, δηλαδή συνόλων από ζώντες οργανισμούς

(βιοκοινότητα) που βρίσκονται σε μία δεδομένη γεωγραφική έκταση που

ονομάζεται βιότοπος μέσα στον οποίο δρα αυτή η βιοκοινότητα. Ο βιότοπος

χαρακτηρίζεται τόσο από συγκεκριμένες αβιοτικές, φυσικοχημικές παραμέτρους,

όσο και από στοιχεία βιοτικά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα οικοσύστημα δεν

είναι απλά το άθροισμα βιοκοινότητας και βιότοπου, αλλά περικλείει και κάθε

δυναμική σχέση και λειτουργικό μηχανισμό που συνδέει τους οργανισμούς

μεταξύ τους, καθώς και με τον βιότοπο.



Η φύση του υποστρώματος (εδάφους ή ιζημάτων του πυθμένα) η ορυκτολογική

σύσταση, η κοκκομετρία, το οργανικό περιεχόμενο αλλά και το ρυπαντικό φορτίο των

εδαφών είναι μεγάλης οικολογικής και φυσικοχημικής σημασίας .Τα χερσαία

οικοσυστήματα δεν μπορούν πρακτικά να αναπτυχθούν απουσία στοιχειωδώς γονίμου

εδάφους, ούτε επί εδάφους τελείως ασταθούς. Έτσι η διάβρωση της γης, αποτέλεσμα

φυσικών φαινομένων και κακών ανθρωπίνων πρακτικών γεωργίας ή κτηνοτροφίας,

δασικών πυρκαγιών κτλ., απογυμνώνει μεγάλες εκτάσεις από το λεπτό, κάλυμμα χώματος

και παρεμποδίζει έτσι τη συσσώρευση θρεπτικών συστατικών, οργανικής ύλης και

φυτικής κάλυψης πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα ποικίλα οικοσυστήματα. Το ίδιο

παρατηρείται στις έρημους με τη συχνή αιολική μετακίνηση της άμμου..

http://48facets.files.wordpress.com/2009/07/desert.jpg
http://48facets.files.wordpress.com/2009/07/desert.jpg
http://www.atmos.albany.edu/deas/atmclasses/atm301/soil_xsec.jpg
http://www.atmos.albany.edu/deas/atmclasses/atm301/soil_xsec.jpg
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/compaction/Images/ImpactSoil.jpg
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/compaction/Images/ImpactSoil.jpg


ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - BIODIVERSITY

Η ποικιλία έχει μεγάλη σημασία για την ευστάθεια ενός οικοσυστήματος. Ως ευστάθεια

ορίζεται η δυνατότητα των οικοσυστημάτων να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση

ισορροπίας μετά την επιβολή κάποιας εξωτερικής «έντασης» ή «διαταραχής» (“stress”) που

διαφοροποίησε το μέγεθος ή την σύνθεση του πληθυσμού τους. Εάν η ευστάθεια είναι

μικρή, τότε μετά από μια σημαντική διαταραχή το οικοσύστημα ξεπερνάει το δεδομένο

«όριο θραυσμού» του και δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του,

άρα καταστρέφεται ή υποβαθμίζεται. Η μεγάλη ποικιλία παρέχει πολλές δυνατές διεξόδους

και δικλείδες ασφαλείας για την ροή ύλης και ενέργειας στο οικοσύστημα, το οποίο λόγω

μεγάλου και πολύπλοκου πλέγματος ενεργειακών ροών μπορεί να «απορροφήσει» τη

διαταραχή και να διατηρήσει την ισορροπία ειδών.





Τέλος Ενότητας



Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ



Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων

Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, 

Εμμανουήλ Δασενάκης 2015. Εμμανουήλ Δασενάκης. «Χημεία 

Περιβάλλοντος. Γενικές Έννοιες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο 

από τη δικτυακή διεύθυνση: 

http://opencourses.uoa.gr/courses/CHEM3.

http://opencourses.uoa.gr/courses/CHEM3


Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative 

Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή 

μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. 

φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα 

οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης 

Έργων Τρίτων».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του 

έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή 

πρόσβαση στο έργο

• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό 

όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το 

έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

 το Σημείωμα Αναφοράς

 το Σημείωμα Αδειοδότησης

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.



Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/8)

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Εικόνα 1: [διαφάνεια 3] Ηλιακό σύστημα. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.100books.kr/data/cheditor/0804/25_copy.jpg. Πηγή:

www.100books.kr.

Εικόνα 2: [διαφάνεια 5] Η κίνηση της γης. Copyright 2008 Pearson Prentice 

Hall, Inc. Σύνδεσμος: 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/32/flashcards/1067032/jpg/earth

_ecliptic1355272811024.jpg.

Εικόνα 3: [διαφάνεια 7] Earth's layers. Copyright 2005 Pearson Prentice Hall, 

Inc. Σύνδεσμος: http://www.iupui.edu/~g115/mod04/pop02.html. Πηγή: 

www.iupui.edu.

http://www.100books.kr/data/cheditor/0804/25_copy.jpg
http://www.100books.kr/
https://classconnection.s3.amazonaws.com/32/flashcards/1067032/jpg/earth_ecliptic1355272811024.jpg
http://www.iupui.edu/~g115/mod04/pop02.html
http://www.iupui.edu/


Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/8)

Εικόνα 4: [διαφάνεια 9] Κατατομή της θερμοκρασίας και της πίεσης στην 

ατμόσφαιρα. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/Atmosphere---Diagram.htm. 

Πηγή: www.weatheronline.co.uk.

Εικόνα 5: [διαφάνεια 10] Κατατομή της θερμοκρασίας και της πίεσης στην 

ατμόσφαιρα. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/Atmosphere---Diagram.htm. 

Πηγή: www.weatheronline.co.uk.

Εικόνα 6: [διαφάνεια 11] Global Surface Wind Belts. Copyright 2004 Pearson 

Prentice Hall, Inc. Σύνδεσμος: 

http://www.iupui.edu/~g115/mod08/lecture08.html. Πηγή: www.iupui.edu.

Εικόνα 7: [διαφάνεια 13] The unequal distribution of land and ocean. 

Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. Σύνδεσμος: 

http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs168/Oceans_fnl.pdf. Πηγή: its.ucsc.edu.

http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/Atmosphere---Diagram.htm
http://www.weatheronline.co.uk/
http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/Atmosphere---Diagram.htm
http://www.weatheronline.co.uk/
http://www.iupui.edu/~g115/mod08/lecture08.html
http://www.iupui.edu/
http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs168/Oceans_fnl.pdf
http://its.ucsc.edu/


Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (3/8)

Εικόνα 8: [διαφάνεια 14] Copyrighted.

Εικόνα 9: [διαφάνεια 15] Copyrighted.

Εικόνα 10: [διαφάνεια 16] Η κατανομή του νερού στη Γη. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=101. Πηγή: www.env-

edu.gr.

Εικόνα 11: [διαφάνεια 17] Σύσταση θαλασσινού νερού. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: 

http://www.unioviedo.es/ranadon/Ricardo_Anadon/docencia/Lecciones/Medi

oAcuaticoTema8.pdf. Πηγή: www.unioviedo.es/ranadon.

Εικόνα 12: [διαφάνεια 18] Τα ρεύματα των ωκεανών. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: http://www.grida.no/publications/rr/in-dead-

water/page/1249.aspx. Πηγή: www.grida.no.

Εικόνα 13: [διαφάνεια 19] Ο υδρολογικός κύκλος. Public Domain. 

Σύνδεσμος: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_el.jpg. 

Πηγή: commons.wikimedia.org.

http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=101
http://www.env-edu.gr/
http://www.unioviedo.es/ranadon/Ricardo_Anadon/docencia/Lecciones/MedioAcuaticoTema8.pdf
http://www.unioviedo.es/ranadon
http://www.grida.no/publications/rr/in-dead-water/page/1249.aspx
http://www.grida.no/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_el.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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Εικόνα 14: [διαφάνεια 23] Στάδια της εξέλιξης της ζωής στη γη. Copyrighted.

Εικόνα 15: [διαφάνεια 24] Copyrighted.

Εικόνα 16: [διαφάνεια 25] Μορφές ενέργειας στα οικοσυστήματα. Copyright 

2004 Pearson Prentice Hall, Inc. Σύνδεσμος: 

http://educationally.narod.ru/marinebiophotoalbum.html. Πηγή:

educationally.narod.ru.

Εικόνα 17,18,19: [διαφάνεια 26] Φυτοπλαγκτόν. Copyrighted.

Εικόνα 20: [διαφάνεια 27] Ζωοπλαγκτόν. Copyrighted.

Εικόνα 21: [διαφάνεια 28] Τροφικό πλέγμα. Copyrighted. 

Εικόνα 22: [διαφάνεια 29] Τροφική πυραμίδα. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.jochemnet.de/fiu/OCB3043_26.html. Πηγή: www.jochemnet.de.

Εικόνα 23: [διαφάνεια 30] Ροή ενέργειας. Copyright 2004 Pearson Prentice 

Hall, Inc. Σύνδεσμος: http://www.iupui.edu/~g115/mod16/lecture04.html.

Πηγή: www.iupui.edu.

http://educationally.narod.ru/marinebiophotoalbum.html
http://educationally.narod.ru/
http://www.jochemnet.de/fiu/OCB3043_26.html
http://www.jochemnet.de/
http://www.iupui.edu/~g115/mod16/lecture04.html
http://www.iupui.edu/
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Εικόνα 24: [διαφάνεια 31] Electromagnetic spectrum of sunlight. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: http://www.marinebiology.org/oceanography.htm. Πηγή:

www.marinebiology.org.

Εικόνα 25: [διαφάνεια 33 αριστερά] Copyrighted.

Εικόνα 26: [διαφάνεια 33 δεξιά] Χλωροφύλλη. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/aqmethods/LakeLecture/LakeSamplin

g.html. Πηγή: www.kennesaw.edu.

Εικόνα 27: [διαφάνεια 35] Copyrighted.

Εικόνα 28: [διαφάνεια 36] Copyrighted.

Εικόνα 29: [διαφάνεια 37] Loricifera. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.ncsu.edu/project/bio402_315/nematodes/Nematode%20relatives

%202012.html. Πηγή: www.ncsu.edu.

http://www.marinebiology.org/oceanography.htm
http://www.marinebiology.org/
http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/aqmethods/LakeLecture/LakeSampling.html
http://www.kennesaw.edu/
http://www.ncsu.edu/project/bio402_315/nematodes/Nematode relatives 2012.html
http://www.ncsu.edu/
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Εικόνα 30: [διαφάνεια 39 άνω αριστερά] «Οικολογικό μανιφέστο», Πιέρ 

Σάμουελ, Ανδρομέδα. Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://issuu.com/arguments.gr/docs/www.arguments.gr. Πηγή:

desarguments.wordpress.com.

Εικόνα 31: [διαφάνεια 39 άνω δεξιά] Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.econews.gr/2011/06/10/perivallontiki-omada-gymnasio-lamias/. 

Πηγή: www.econews.gr.

Εικόνα 32: [διαφάνεια 39 κάτω αριστερά] Greenpeace. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: http://www.greenpeace.org/new-

zealand/en/campaigns/oceans/whales/history-of-whaling/. Πηγή:

www.greenpeace.org.

Εικόνα 33: [διαφάνεια 39 κάτω δεξιά] Copyrighted.

http://issuu.com/arguments.gr/docs/www.arguments.gr
https://desarguments.wordpress.com/
http://www.econews.gr/2011/06/10/perivallontiki-omada-gymnasio-lamias/
http://www.econews.gr/
http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/campaigns/oceans/whales/history-of-whaling/
http://www.greenpeace.org/
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Εικόνες 34,35,36: [διαφάνεια 40] Copyrighted.

Εικόνα 37: [διαφάνεια 41 άνω αριστερά] Υπόστρωμα εδάφους. Copyrighted. 

Σύνδεσμος:

http://bostongeology.com/boston/geology/islands/glaciers/glaciers.htm.

Πηγή: bostongeology.com.

Εικόνα 38: [διαφάνεια 41 άνω δεξιά] Copyrighted.

Εικόνα 39: [διαφάνεια 41 κάτω αριστερά] Namibia desert. Copyrighted. 

Σύνδεσμος: http://www.phototravels.net/namibia/ndp2/namib-desert-air-p-

50.2.jpg. Πηγή: www.phototravels.net.

Εικόνα 40: [διαφάνεια 41 κάτω δεξιά] Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-compaction. Πηγή: 

esdac.jrc.ec.europa.eu.

Εικόνα 41: [διαφάνεια 42 αριστερά] Copyrighted.

http://bostongeology.com/boston/geology/islands/glaciers/glaciers.htm
http://bostongeology.com/
http://www.phototravels.net/namibia/ndp2/namib-desert-air-p-50.2.jpg
http://www.phototravels.net/
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-compaction
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/
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Εικόνα 42: [διαφάνεια 42 δεξιά] Copyrighted. Σύνδεσμος: 

http://www.econews.gr/2010/10/15/news-wwf-biodiversity-loss/. Πηγή: 

www.econews.gr.

Εικόνα 43,44,45,46: [διαφάνεια 43] Copyrighted. 

http://www.econews.gr/2010/10/15/news-wwf-biodiversity-loss/
http://www.econews.gr/

