
 

 

 

 

 

1. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την ηλικία ενός κομμένου δέντρου; 

Μετρώντας τους δακτύλιους του κορμού του (ένας χρόνος = 2 δακτυλιοι) 

2. Ποιο δέντρο ονομάζεται φυλλοβόλο; 

Τα δέντρα τα οποία χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο. 

3. Τα κωνοφόρα δέντρα έχουν βελόνες ή φύλλα; Μπορείς να φανταστείς γιατί; 

Έχουν βελόνες «οικονομικά φύλλα» γιατί όπως είναι μακρόστενες χάνουν       

λιγότερο νερό, ενώ παράγουν ρητίνη που τα προστατεύει από το χιόνι και το 

κρύο, ενώ αντέχουν και στον δυνατό αέρα. 

4. Ονομάστε δύο είδη φυτών που συναντάμε στην περιοχή 

Πεύκο, βελανιδιά, πλατάνι κ.ο.κ. 

5. Ονομάστε δύο εχθρούς του οικοσυστήματος 

Ρύπανση αέρα, απορρίμματα, πυρκαγιές, αστικοποίηση.. 

6. Πότε ένα οικοσύστημα ονομάζεται τεχνητό; 

Όταν δημιουργείται από τον άνθρωπο 

7. Αν σε ένα οικοσύστημα κινδύνευε να εξαφανιστεί ένας λαγός ονοματίστε ένα 

ζώο που θα επηρεαζόταν άμεσα από αυτή την εξαφάνιση 

Αλεπού, κουκουβάγια 

8. Αν σε ένα οικοσύστημα κινδύνευε να εξαφανιστεί ένας ποντικός ονοματίστε 

ένα ζώο που θα επηρεαζόταν άμεσα από αυτή την εξαφάνιση 

      Αετός, Φίδι, κουκουβάγια, αλεπού 

9. Αν σε ένα οικοσύστημα κινδύνευε να εξαφανιστεί η ακρίδα ονοματίστε ένα ζώο 

που θα επηρεαζόταν άμεσα από αυτή την εξαφάνιση 

       Ο ποντικός, ο βάτραχος, πουλιά 

10. Ονοματίστε ένα ζώο που βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας 

Γεράκι, αετός και (άνθρωπος) 

 

 

 

Ερωτήσεις trivial περιβάλλοντος 

 

 



 

 

 

 

11. Γιατί τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν 

ορισμένες μέρες αυτά με μονό αριθμό και άλλες μέρες αυτά με ζυγό; 

Για να επιτευχθεί μείωση της συγκέντρωσης των ρυπαντών αερίων 

12. Ποιο είναι το αέριο με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου;  

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Συμβάλλει σε ποσοστό 50-60% . 

13. Η αλιεία αποτελεί απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σωστό ή Λάθος; 

Λάθος. Η αλιεία δεν είναι απειλή. Η υπεραλίευση και η παράνομη αλιεία είναι 

απειλές. 

14. Είναι προτιμότερο να ρίχνουμε μέσα σε σακούλα τα σκουπίδια στον κάδο 

ανακύκλωσης και όχι χύμα. Σωστό ή Λάθος; 

Λάθος. Είναι προτιμότερο να τα ρίχνουμε χύμα γιατί έτσι διευκολύνουμε τη 

διαδικασία της ανακύκλωσης 

15. Τα παλαιά οχήματα στο τέλος της ζωής τους αν δεν ανακυκλωθούν μπορούν 

να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Σωστό ή Λάθος; 

Σωστό. Αν δεν ανακυκλωθούν μπορούν να γίνουν πηγή δημιουργίας 

αποβλήτων με σοβαρές επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 

16. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ως συνέπεια τη μείωση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη. Σωστό ή Λάθος; 

        Λάθος έχει ως συνέπεια την αύξηση της 

17. Ο θόρυβος είναι ένα είδος ρύπανσης; 

Ναι. Ηχορύπανση και τρομάζει τα άγρια ζώα 

18. Ονομάστε ένα ζώο που κινδυνεύει άμεσα να εξαφανιστεί, από το λιώσιμο των 

πάγων. 

Η πολική αρκούδα 

19. Πείτε μια πιθανή αιτία για το ξέσπασμα πυρκαγιάς; 

Εμπρησμός, απροσεξία ανθρώπου. 

20. Πείτε ένα λόγο για τον οποίο ο υπερκαταναλωτισμός θεωρείται περιβαλλοντικό 

πρόβλημα 

Περισσότερα εργοστάσια άρα περισσότερη κατανάλωση ενέργειας 

      Περισσότερα απορρίμματα και πλαστικές σακούλες 
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