
4.1. Έδαφος

Πολύ σημαντικός φυσικός πόρος.

Επηρεάζει όχι μόνο την οικονομία, σε τοπική και 

παγκόσμια κλίμακα, αλλά και τη διατήρηση 

τουλάχιστον της χερσαίας ζωής στον πλανήτη μας.

Το έδαφος ορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε χρήσεις 

π.χ. μεταλλευτική χρήση, στατική, κατασκευαστική, 

γεωπονική κλπ.



Το έδαφος είναι ένας φυσικός σχηματισμός που 
δημιουργείται στην επιφάνεια της γης από τα 

προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωμάτων με την 
μακρόχρονη επίδραση του κλίματος και των 

ζώντων οργανισμών.

Υπάρχει μια δυναμική ενεργειακή ισορροπία 
μεταξύ του εδάφους και του περιβάλλοντος. 

Λόγω αυτής της δυναμικότητάς του, το έδαφος 
συνεχώς μεταβάλλει τις ιδιότητές του και κατά 

συνέπεια τα δομικά του χαρακτηριστικά. 



Το έδαφος μπορεί να "περιγραφεί" με την 
ακόλουθη μαθηματική συνάρτηση:

s = f ( p, c, ο, r, t) 

s = εδαφική ιδιότητα 
p = μητρικό υλικό 

c = κλίμα 
ο = οργανισμοί 
r = τοπογραφία 

t = χρόνος 



4.1.1 Μητρικό υλικό

Είναι το πέτρωμα ή ορυκτό από το οποίο θα προκύψει 

με σταδιακή αποσάθρωση (φυσική και χημική) το 

έδαφος. 

Η δομή, το μέγεθος των πετρωμάτων και ορυκτών αλλά 

και η χημική τους σύσταση, επηρεάζουν την εξέλιξή του 

και τη δράση των άλλων παραγόντων εδαφογένεσης.

4.1.2 Κλίμα

Είναι ίσως ο σπουδαιότερος από τους παράγοντες 

εδαφογένεσης. 

Η βροχή και η θερμοκρασία επηρεάζουν καθοριστικά το 

ρυθμό και την κατεύθυνση των χημικών και βιοχημικών 

αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στο έδαφος, ώστε 

τα εδάφη κάθε κλιματικής ζώνης να αποκτούν κοινά 

χαρακτηριστικά και σε διαφορετικά ακόμα μητρικά υλικά. 



4.1.3 Οργανισμοί

Από τους ζωντανούς οργανισμούς το σημαντικότερο ρόλο 

παίζει η βλάστηση. 

Μάλιστα οι κατώτεροι οργανισμοί, όπως οι λειχήνες, τα βρύα 

και οι μικροοργανισμοί επιταχύνουν την αποσάθρωση των 

πετρωμάτων. δημιουργώντας κατάλληλο υπόβαθρο 

(έδαφος) για την ανάπτυξη βλάστησης. 

Οι ζωικοί οργανισμοί επιδρούν στην εδαφογένεση

αποσυνθέτοντας την οργανική ύλη και αναμιγνύοντας τα 

εδαφικά υλικά.

4.1.4 Τοπογραφικό ανάγλυφο

Το τοπογραφικό ανάγλυφο επηρεάζει τις διεργασίες της 

εδαφογένεσης και την εξέλιξη του εδαφικού συστήματος κατά 

πολλούς τρόπους. Επηρεάζεται κυρίως η υγρασία και η 

θερμοκρασία του εδαφικού υλικού.



4.1.5 Χρόνος

Ηλικία ενός εδαφικού συστήματος είναι ο χρόνος ο 

οποίος παρήλθε από τη στιγμή κατά την οποία το 

μητρικό υλικό βρέθηκε κάτω από την επίδραση του 

κλίματος, των οργανισμών και του τοπογραφικού 

ανάγλυφου και άρχισε να μετατρέπεται σε έδαφος.

Η παραπάνω στιγμή θεωρείται ως ηλικία ίση με το 

μηδέν. 

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του συστήματος, 

τόσο πιο εξελιγμένο είναι το έδαφος και τόσο 

περισσότερο διαφέρει η μορφολογία και η σύστασή του 

από το μητρικό υλικό. 


