
ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 

 

 Υπάρχουν αρκετά βιβλία στα οποία περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέ-

ρεια ο τρόπος εξέτασης και περιγραφής των εδαφών (USDA  Soil Survey Staff 

1951, Clarke 1961, Klinka και συν. 1981). 

 Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν όλους αυτούς που α-

σχολούνται με τη μελέτη του εδάφους, τους φοιτητές των Γεωτεχνικών Σχολών 

και ιδιαίτερα τους φοιτητές Δασολογίας καθώς και τους Δασολόγους που θα 

θελήσουν να  κάνουν μια απλή αλλά πλήρη περιγραφή και δειγματοληψία των 

εδαφών, η οποία θεωρείται απαραίτητη όταν πρόκειται να εξετάσουν το έδαφος 

ως φυσικό πόρο που επηρεάζει την αύξηση των φυτών και την κατανομή των 

οικοσυστημάτων στο χώρο. Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ικανές για να καλύ-

ψουν  τις απαιτήσεις της δασοπονικής πράξης και έρευνας. 

 Η περιγραφή των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές απαιτεί την 

περιγραφή τόσο του εδάφους (περιγραφή της εδαφοτομής), όσο και της γύρω 

από την εδαφοτομή περιοχής και των συνθηκών του περιβάλλοντος, οι οποίες 

ως γνωστό συμβάλλουν στο σχηματισμό και τις ιδιότητες του εδάφους. Η ερ-

γασία της εξέτασης, περιγραφής και δειγματοληψίας απαιτεί αρκετό χρόνο και 

είναι κάπως κουραστική και θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, εάν θέλουμε οι 

πληροφορίες για το έδαφος και γενικότερα για την ποιότητα του τόπου να είναι 

πλήρεις και σωστές. 

 Η εξέταση του εδάφους στην ύπαιθρο περιλαμβάνει τις παρακάτω ερ-

γασίες: 

1. Επιλογή της θέσης της εδαφοτομής. 

2. Περιγραφή των συνθηκών του σταθμού (φυσιογραφικά και λοιπά χα-

ρακτηριστικά του τόπου). 

3. Εκσκαφή, προετοιμασία και περιγραφή της εδαφοτομής. 

4. Δειγματοληψία του εδάφους. 
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 1. Η επιλογή της θέσης της εδαφοτομής γίνεται, κατά τέτοιο τρόπο ώ-

στε η θέση να αντιπροσωπεύει τη μέση κατάσταση των εδαφικών συνθηκών 

της περιοχής την οποία θέλουμε να περιγράψουμε. Συχνά πριν από την επιλογή 

της θέσης της εδαφοτομής, εξετάζουμε την ομοιομορφία του εδάφους της πε-

ριοχής με μια εδαφοτρυπάνη, ή ανοίγοντας μικρούς λάκκους, και μετά καθορί-

ζουμε τη θέση της εδαφοτομής. Ο αριθμός των εδαφοτομών, για να περιγρα-

φούν οι εδαφικές συνθήκες μιας έκτασης, εξαρτάται τόσο από τη συχνότητα 

μεταβολής των εδαφικών συνθηκών της περιοχής όσο και από την ακρίβεια που 

επιδιώκουμε. Έτσι για παράδειγμα στην ίδρυση φυτωρίου απαιτείται καλή 

γνώση των εδαφικών συνθηκών και επομένως χρειάζονται να εξετασθούν πε-

ρισσότερες θέσεις δειγματοληψίας. Σημαντική βοήθεια στην επιλογή των θέ-

σεων δειγματοληψίας παρέχουν (1) η εξέταση των αεροφωτογραφιών της πε-

ριοχής, (2) η εξέταση των γεωλογικών και τοπογραφικών χαρτών της περιοχής 

και τέλος (3) των χαρτών βλάστησης.  

 2. Περιγραφή των φυσιογραφικών συνθηκών του τόπου. Είναι απα-

ραίτητο να περιγράφονται με ακρίβεια όλοι εκείνοι οι παράγοντες  που έμμεσα 

ή άμεσα επηρεάζουν τον σχηματισμό του εδάφους και τις συνθήκες ανάπτυξης 

των φυτών. Εκτός από τα παραπάνω, η περιγραφή των φυσιογραφικών αυτών 

παραγόντων είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των εδα-

φών για διάφορες χρήσεις, την εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας της εκμετάλ-

λευσης και της αποδοτικότητας ορισμένων μέτρων βελτίωσης του δασικού τό-

που (όπως λήψη αντιδιαβρωτικών, αποστραγγιστικών μέτρων κ.λπ.). Οι παρά-

γοντες που περιγράφονται είναι: 

 1. Η γεωγραφική θέση της εδαφοτομής 

 2. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 3. Η φυσιογραφία 

 4. Το ανάγλυφο 

 5. Το υψόμετρο 

 6. Η έκθεση ως προς τον ορίζοντα 

 7. Η κλίση 

 8. Το είδος κλιτύος 
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 9. Το μητρικό υλικό και το πέτρωμα 

 10. Η αποστράγγιση του εδάφους 

 11. Η διάβρωση 

 12. Οι βραχώδεις εμφανίσεις 

 13. Το πετρώδες της επιφάνειας. 

 

 Για την ομοιόμορφη περιγραφή των φυσιογραφικών συνθηκών του ε-

δάφους καθώς και της βλάστησης χρησιμοποιείται ένα ειδικό έντυπο, το οποίο 

βρίσκεται στο τέλος των οδηγιών περιγραφής. 

 3. Εκσκαφή και περιγραφή της εδαφοτομής. Για την άνετη περιγραφή 

της εδαφοτομής ανοίγεται ένα όρυγμα διαστάσεων1x1,5 m και βάθους μέχρι 

ένα μέτρο ή μέχρι τον C ορίζοντα ή όταν το έδαφος έχει μικρό βάθος, μέχρι το 

συμπαγές πέτρωμα. Όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο από 1 μέτρο και η κλίση 

της θέσης είναι μικρή, τότε ίσως χρειασθεί το μήκος του λάκκου να είναι 2 m ή 

ακόμη και μεγαλύτερο. Για την αποφυγή κόπου και χρόνου, στις πλαγιές ο 

λάκκος ανοίγεται με τη μεγάλη διάσταση παράλληλα προς την κατεύθυνση της 

μεγάλης κλίσης (κάθετα προς τις ισοϋψείς καμπύλες) και διαμορφώνεται κάθε-

τα και προσεκτικά η προς το επάνω μέρος πλευρά για εξέταση (Σχ. 1). 

 
           

Σχ.1  Διάνοιξη εδαφοτομής 
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 Κατά την εκσκαφή της εδαφοτομής δεν πρέπει να πατάμε την επιφάνεια 

του εδάφους ιδίως κοντά στην πλευρά η οποία πρόκειται να εξετασθεί, για να 

αποφύγουμε τη διατάραξη της δομής των επιφανειακών οργανικών οριζόντων, 

καθώς επίσης δεν πρέπει να διασκορπίζεται το έδαφος κατά την εκσκαφή πάνω 

από την πλευρά που ετοιμάζεται να εξετασθεί. 

 4. Δειγματοληψία τον εδάφους. Μετά τη συμπλήρωση της περιγραφής 

της εδαφοτομής, συνήθως λαμβάνονται δείγματα του εδάφους για εργαστη-

ριακή ανάλυση. Η δειγματοληψία αυτή για τα δασικά εδάφη γίνεται πάντοτε 

κατά ορίζοντα, ή όταν οι ορίζοντες δεν διακρίνονται καλά η δειγματοληψία γί-

νεται κατά στρώματα τα οποία φαίνεται ότι διαφέρουν μεταξύ τους, όπως συμ-

βαίνει στη δειγματοληψία αλλουβιακών αποθέσεων, όπου συνήθως υπάρχουν 

στρώσεις με υλικό διαφορετικής κακκομετρικής σύστασης ή διαφορετικής πε-

ριεκτικότητας σε λίθους και χαλίκια. Εάν δεν υπάρχει διάκριση σε διαφορετικά 

στρώματα, όπως συμβαίνει συνήθως στα γεωργικώς καλλιεργούμενα εδάφη, 

τότε μπορεί να γίνει η δειγματοληψία κατά στρώσεις πάχους 20 ή 30 cm και 

μέχρι βάθος 60 cm ή ακόμη μεγαλύτερο, ανάλογα με την απαιτούμενη λεπτο-

μέρεια και τη χρήση για την οποία προορίζεται το έδαφος. 

 Από κάθε ορίζοντα ή στρώμα παίρνουμε ομοιόμορφα και από όλο το 

πάχος του ένα δείγμα εδάφους που έχει βάρος 1 kg περίπου το οποίο τοποθετεί-

ται μέσα σε σακκούλα από πολυαιθυλένιο. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται ώστε 

σε κάθε δείγμα να γράφεται ο αριθμός της εδαφοτομής, η περιοχή, ο ορίζοντας 

και το βάθος δειγματοληψίας και η ημερομηνία δειγματοληψίας. Για μεγαλύτε-

ρη ασφάλεια καρτελλάκι με τα ίδια στοιχεία τοποθετείται και μέσα στη σακ-

κούλα. Τα στοιχεία που γράφονται στη καρτέλλα του δείγματος του εδάφους 

δίνονται παρακάτω: 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ 

 

  ΠΕΡΙΟΧΗ...................................ΘΕΣΗ(GPS).................. 

  Α/Α ΤΟΜΗΣ..................................................................... 

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.................................................................... 

  ΒΑΘΟΣ............................................................................ 

  Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ…………………………………….... 

 

 Η δειγματοληψία των επιφανειακών οργανικών οριζόντων των δασικών 

εδαφών (επικείμενος δασικός τάπητας) γίνεται συνήθως με ομοιόμορφη και 

προσεκτική συλλογή του οργανικού υλικού το οποίο υπάρχει σε μια ορισμένη 

επιφάνεια. Το μέγεθος της επιφάνειας συνήθως κυμαίνεται από 100 έως 900 

cm2, ανάλογα με το πάχος και τη διακύμανση του προς δειγματοληψία ορίζο-

ντα. Η εργασία αυτή γίνεται συνήθως με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών πλαι-

σίων διαστάσεων 10x10 cm έως και 30x30 cm. Για τη μεταφορά του δείγματος 

των οργανικών οριζόντων καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται χάρτινες ή υφα-

σμάτινες σακούλες.  

 Κατά τη δειγματοληψία για την εξέταση των εδαφών μιας περιοχής 

συχνά είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε δείγματα για τον προσδιορισμό των 

ιδιοτήτων του εδάφους από περοσσότερες θέσεις και όχι από μια μόνο θέση, 

όπως μπορεί να χαρακτηρισθεί μια συγκεκριμένη εδαφοτομή. Οι δειγματοληψί-

ες αυτές είναι απαραίτητες για καθαρά πρακτικούς σκοπούς, όπως π.χ. είναι η 

επιλογή δασοπονικού είδους, η επιλογή μεθόδου προετοιμασίας του εδάφους 

για τις αναδασώσεις, ο προσδιορισμός των αναγκών  λίπανσης, ο προσδιο-

ρίσμός μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λπ. Η εργασία αυτή γίνεται κατά 

εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι η δειγματοληψία για την περιγραφή μιας 

εδαφοτομής. 

 Το δείγμα του εδάφους είναι συνήθως ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου 

πληθυσμού που θέλουμε να γνωρίσουμε και να περιγράψουμε. Για να γίνει ό-

μως η εργασία αυτή καλύτερα, θα πρέπει το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερο της φύσης, του χαρακτήρα και της ποιότητας του πλη-

θυσμού δηλαδή του εδάφους. 
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 Το έδαφος είναι πληθυσμός που παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις 

των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του, τόσο οριζοντίως 

όσο και καθέτως. Αυτό έχει ως συνέπεια η δειγματοληψία για τον προσδιορι-

σμό των ιδιοτήτων του εδάφους να γίνεται δύσκολη και ως εκ τούτου θα πρέπει 

πάντοτε να δίνεται μεγάλη προσοχή και να γίνεται με σχολαστικότητα. Η ακρί-

βεια των αναλύσεων του εδάφους ξεκινά πάντα από την κατάλληλη δειγματο-

ληψία (Wilde και συν. 1979). Κατά τους Tisdale και Nelson (1975)  ένα ακα-

τάλληλο ή μη αντιπροσωπευτικό δείγμα εδάφους είναι πολύ χειρότερο από το 

να μην υπάρχει δείγμα, γιατί το ακατάλληλο δείγμα μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα καθώς και σε εσφαλμένη αξιολόγηση της ποιότη-

τας του εδάφους. 

 Ασφαλώς η καλύτερη μέθοδος για την εξέταση του εδάφους μιας πε-

ριοχής είναι να εξετάζεται όλο το έδαφος της περιοχής. Αυτό όμως είναι πρα-

κτικά αδύνατο να γίνει, γι' αυτό και χρειάζεται η δειγματοληψία. 

 Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως τονίσθηκε προηγουμένως, με-

ταβάλλονται τόσο κατά την κατακόρυφη, όσο και κατά την οριζόντια έννοια. 

Για να προσδιορισθούν καλύτερα οι κατακόρυφες μεταβολές του εδάφους,  

λαμβάνονται δείγματα από όλους τους  εδαφικούς ορίζοντες ή όταν οι ορίζο-

ντες αυτοί δεν διακρίνονται εύκολα, από στρώματα εδάφους ορισμένου βάθους 

π.χ. ανά στρώματα πάχους 20 cm μέχρι τον C ορίζοντα ή το συμπαγές πέτρωμα. 

Όταν αυτά βρίσκονται σε μεγάλο βάθος, η δειγματοληψία περιορίζεται συνή-

θως μέχρι το βάθος των 100 cm εκτός και εάν ιδιαίτεροι λόγοι επιβάλλουν την 

εξέταση των βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους. 

 Για τον προσδιορισμό των μεταβολών του εδάφους που παρουσιάζο-

νται οριζόντια, χωρίζεται η όλη έκταση που θέλουμε να εξετάσουμε σε τμήμα-

τα  κατά το δυνατόν ομοιόμορφα, όσον αφορά το μητρικό υλικό και πέτρωμα, 

το είδος του εδάφους, την κλίση, την έκθεση, την αποστράγγιση, την παρούσα 

ή προγενέστερη χρήση του εδάφους, το είδος, τη μορφή, την κατάσταση και 

αύξηση της φυσικής βλάστησης ή την αύξηση και απόδοση των διαφόρων καλ-

λιεργειών. Ο βαθμός ομοιομορφίας και η έκταση των τμημάτων αυτών εξαρτά-

ται από την ακρίβεια του προσδιορισμού καθώς και από το χρόνο και τα οικο-
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νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεση μας. Δεν πρέπει όμως τα τμήματα αυτά 

να είναι πολύ μεγάλα, έστω και εάν εξωτερικά φαίνεται το έδαφος να είναι ο-

μοιόμορφο. Συνήθως η έκταση αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 

εκτάρια. 

 Μετά από τον παραπάνω διαχωρισμό, κάθε ένα από τα τμήματα αυτά 

θεωρείται ως ένα ξεχωριστό είδος εδάφους. Τα τμήματα αυτά είναι δυνατόν να 

χαρτογραφηθούν σε χάρτη ανάλογης κλίμακας. Για τον προσδιορισμό των συν-

θηκών του εδάφους σε κάθε τμήμα, λαμβάνονται σύνθετα δείγματα για κάθε 

ορίζοντα χωριστά ή κάθε στρώμα εδάφους (συνήθως ανά 20 cm βάθους). Κάθε 

σύνθετο δείγμα αποτελείται από 10 έως 30 υποδείγματα, τα οποία λαμβάνονται 

ομοιόμορφα από όλη την επιφάνεια του τμήματος. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει 

να δίνεται ώστε να λαμβάνεται ομοιόμορφα ίση ποσότητα υποδείγματος από 

τον ίδιο ακριβώς ορίζοντα ή στρώμα εδάφους. 

 Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα των τμημάτων, λαμβάνεται 

πάντοτε ο ίδιος αριθμός υποδειγμάτων, τα οποία ανακατεύονται πολύ καλά για 

να σχηματίσουν ένα σύνθετο δείγμα. Ο απαραίτητος αριθμός των υποδειγμά-

των για κάθε σύνθετο δείγμα εξαρτάται από την ακρίβεια του προσδιορισμού 

που θέλουμε να πετύχουμε, δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερος από δέκα. 

Για τους οργανικούς επιφανειακούς ορίζοντες συνιστάται να λαμβάνονται υπο-

δείγματα από 20 τουλάχιστον θέσεις κατανεμημένες κατά το δυνατόν ομοιό-

μορφα, εάν επιδιώκεται σφάλμα μικρότερο από 10% (Armson 1977). Για τους 

ανόργανους ορίζοντες οι Troedson και Tarn (1969) και Παπαμίχος (1982) συνι-

στούν να λαμβάνονται 10-25 υποδείγματα, ανάλογα με την ιδιότητα του εδά-

φους που θέλουμε να προσδιορίσουμε. Αυτά  πρέπει να αναμειγνύονται καλά 

και να σχηματίζουν ένα σύνθετο δείγμα, όταν το σφάλμα πρέπει να είναι μικρό-

τερο από 10%. Πολύ μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια χρειάζεται ώστε τα 

τμήματα στα οποία θα γίνει δειγματοληψία να έχουν σχετικά ομοιόμορφο έδα-

φος γιατί, ένα σύνθετο δείγμα που αποτελείται από πολύ διαφορετικά εδάφη 

δεν αντιπροσωπεύει κανένα από αυτά. 

 Για τη λήψη των υποδειγμάτων  σε ορισμένες περιοχές μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί  ο κυλινδρικός δειγματολήπτης με διάμετρο 3 έως 5 cm. Μπορεί 
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επίσης να χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα η εδαφοτρυπάνη ή ακόμη  

και  το φτυάρι, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για την ομοιομορφία των 

υποδειγμάτων. 

                                          
 

Σχ. 2   Διάφοροι τύποι εδαφοτρυπανών 

 

 Κάθε σύνθετο δείγμα βάρους 1 έως 1,5 kg περίπου, τοποθετείται σε 

σακκούλες πολυαιθυλενίου και σημειώνεται με ακρίβεια η θέση του σημείου 

δειγματοληψίας, το βάθος του ορίζοντα, η ημερομηνία λήψης και το όνομα αυ-

τού που ενήργησε τη δειγματοληψία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια  ανάλογο καρ-

τελάκι με τα ίδια στοιχεία τοποθετείται και μέσα στη σακκούλα. 

 5. Προετοιμασία δειγμάτων εδάφους για ανάλυση: Μόλις φθάσουν 

στο εργαστήριο τα δείγματα του εδάφους πρέπει να ετοιμασθούν για τις αναλύ-

σεις. Η έγκαιρη και επιμελημένη προετοιμασία των δειγμάτων είναι απαραί-

τητη εάν θέλουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να ανταποκρίνονται ικα-

νοποιητικά στις μέσες ιδιότητες του όλου δείγματος. Η προετοιμασία αυτή συ-

νίσταται στην ξήρανση και στο κοσκίνισμα του εδάφους του δείγματος. 

 Η ξήρανση των δειγμάτων του ανόργανου εδάφους γίνεται συνήθως σε 

θερμοκρασία δωματίου. Ξήρανση σε φούρνο με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

50°C μπορεί να επηρεάσει και να αλλοιώσει σοβαρά τα αποτελέσματα των α-

ναλύσεων και για το λόγο αυτόν πρέπει να αποφεύγεται. Για παράδειγμα οι πο-

σότητες του ανταλλάξιμου Κ και του εκχυλίσιμου Ρ είναι δυνατόν να μεταβάλ-

λονται κατά την ξήρανση των δειγμάτων, ιδίως όταν χρησιμοποιείται υψηλή 

θερμοκρασία. Κατά το χρόνο της ανάλυσης, ένα αντιπροσωπευτικό μικρό μέ-

ρος του δείγματος (περί τα 20 g) ξηραίνεται στο φούρνο σε θερμοκρασία 105°C 

έως ότου αποκτήσει αυτό σταθερό βάρος για να γίνει η διόρθωση των αποτελε-
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σμάτων ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία στα αεροξηραθέντα δείγματα. 

Για να υπάρχει μια σταθερή βάση σύγκρισης όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα 

εκφράζονται σε εντελώς ξηρό έδαφος (105°C). Η ξήρανση των δειγμάτων του 

δασικού τάπητα γίνεται σε θερμοκρασία 84°C για 48 ώρες ή για όσο διάστημα 

απαιτείται για να αποκτήσουν αυτά σταθερό βάρος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δίνεται στην ποσοτική μεταφορά των δειγμάτων στα διάφορα στάδια της 

προετοιμασίας του εδάφους γιατί αυτά προέρχονται από πολύ μικρή επιφάνεια 

και η έκφραση των αποτελεσμάτων γίνεται συχνά σε kg/ha, με αποτέλεσμα α-

κόμη και μικρά σφάλματα να πολλαπλασιάζονται και έτσι να αλλοιώνονται τα 

αποτελέσματα με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Μετά την αεροξήρανση, τα δείγματα του εδάφους κοσκινίζονται με 

κόσκινο που έχει οπές διαμέτρου 2 mm ή 10 mesh. Όλες οι εργαστηριακές ανα-

λύσεις ενεργούνται στο μικρότερο από 2 mm μέρος των εδαφικών δειγμάτων. 

Κατά το κοσκίνισμα καταβάλλεται προσπάθεια να σπάσουν όλα τα συσ-

σωματώματα του εδάφους που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 2 mm αλλά χω-

ρίς να σπάσουν και τα υπάρχοντα στα δείγματα χαλίκια. 

 Η αεροξήρανση του δείγματος του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα να με-

ταβάλλονται ορισμένες ιδιότητες του (Hesse, 1971). Στον πίνακα 1 δίνονται οι 

μεταβολές που συνήθως παρατηρούνται σε ορισμένες ιδιότητες του εδάφους 

μετά την ξήρανση του δείγματος (Hesse, 1971). 

6. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής ανάλυσης των 

εδαφών. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των εδαφών, 

είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε α) τις απαιτήσεις των διαφόρων φυτών και 

καλλιεργειών σε συνδυασμό πάντοτε με το ιδιαίτερο οικολογικό περιβάλλον 

στο οποίο  αναπτύσσονται και β) τις αδυναμίες και τουςπεριορισμούς των εδα-

φικών αναλύσεων. 

 α. Απαιτήσεις των φυτών: Οι απαιτήσεις για την καλή ανάπτυξη των 

φυτών διαφέρουν από είδος σε είδος και επομένως για να αξιολογήσουμε με 

επιτυχία τα αποτελέσματα των αναλύσεων ενός εδάφους είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουμε από πριν τις ανάγκες των διαφόρων φυτών ή ομάδων φυτών  ή α-

κόμη και οικοσυστήμάτων και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις τους στα διάφορα κλι-
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ματολογικά περιβάλλοντα. Οι ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, συνή-

θως προσδιορίζονται με αναλύσεις φύλλων ή άλλων ιστών του φυτού σε διά-

φορα στάδια ανάπτυξης τους, καθώς και με αναλύσεις εδαφών στα οποία τα 

διάφορα φυτά παρουσιάζουν καλή, μέτρια ή κακή ανάπτυξη. Πειραματισμοί με 

λιπάνσεις επίσης βοηθούν στην εξακρίβωση των απαιτήσεων των φυτών. 

β. Αδυναμίες και περιορισμοί στην ανάλυση των εδαφών: Τα αποτε-

λέσματα των χημικών αναλύσεων του εδάφους δεν εκφράζουν ακριβώς την 

ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα και τα οποία πράγματι 

προσλαμβάνονται από τα φυτά, αλλά μάλλον μας δίνουν τιμές που πρέπει να 

θεωρηθούν ως δείκτες της ύπαρξης διαθέσιμων στο έδαφος θρεπτικών στοιχεί-

ων. Αυτοί οι δείκτες είναι απαραίτητο να συσχετίζονται με την αύξηση των 

διαφόρων φυτών. Έτσι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  των αναλύσεων του 

εδάφους θα πρέπει πάντοτε να βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα και στη μα-

κρόχρονη παρατήρηση και εμπειρία κάτω από συγκεκριμένες φυσικές συνθή-

κες στην ύπαιθρο. 

 Μια άλλη σοβαρή αδυναμία των εργαστηριακών αναλύσεων του εδά-

φους προέρχονται από το γεγονός ότι ορισμένες χημικές ιδιότητες μεταβάλλο-

νται σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο δειγματοληψίας, την προ-

παρασκευή των δειγμάτων και τις μεθόδους των αναλύσεων που χρησιμοποι-

ούνται για τους  προσδιορισμούς αυτούς στα διάφορα εδαφολογικά εργαστήρια.  

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. 

 Ένα βασικό πρόβλημα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι το 

γεγονός ότι τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων εκφράζονται συνήθως 

σε διάφορες αναλογίες όπως συμβαίνει π.χ. με το Ν που εκφράζεται συνήθως 

επί τοις εκατό ξηρού εδάφους (%), τον Ρ που εκφράζεται συνήθως σε mg/100 

g, ή τα ανταλλάξιμα κατιόντα που εκφράζονται σε me/100g. Ο τρόπος αυτός 

έκφρασης των αποτελεσμάτων δεν δίνει τις διαθέσιμες ποσότητες θρεπτικών 

στοιχείων για την ανάπτυξη των φυτών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

χημικές αναλύσεις γίνονται στο εδαφικό υλικό που έχει διάμετρο μικρότερη 

από 2 mm,  καθώς  επίσης  και στο γεγονός  ότι μπορεί ένας ορίζοντας να είναι 
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Πίνακας 1 Μεταβολές των ιδιοτήτων των εδαφικών δειγμάτων που προκαλούνται από 

την ξήρανση  τους  στον αέρα 

 

Συστατικό 

ή 

ιδιότητα 

 

Μεταβολές 

 

C 

Η συνολική ποσότητα του C δεν μεταβάλλεται, ενώ αντίθετα 

αυξάνεται η οξείδωση του οργανικού άνθρακα με την αύξηση 

της θερμοκρασίας και του χρόνου ξήρανσης. 

 

Ν 

Το ολικό Ν επηρεάζεται πολύ λίγο. Αντίθετα το υδατοδιαλυτό 

Ν καθώς και οι υδατοδιαλυτές αζωτούχες οργανικές ενώσεις 

αυξάνονται. 

 

Ρ 

Στα δείγματα με χαμηλό pΗ ο υδατοδιαλυτός καθώς και ο δια-

λυτός σε οξέα Ρ αυξάνεται, ενώ αντίθετα στα δείγματα με υψη-

λό pΗ οι παραπάνω μορφές Ρ μειώνονται. Η δεσμευτική ικα-

νότητα σε Ρ του εδάφους μεταβάλλεται. 

 

Κ 

Η επίδραση της ξήρανσης στο ανταλλάξιμο Κ εξαρτάται από το 

είδος της αργίλου και από τη σχετική περιεκτικότητα του εδά-

φους σε Κ. Εάν αυτό έχει ανταλλάξιμο Κ περισσότερο από 1 

me/100g εδάφους, τότε η ξήρανση έχει ως αποτέλεσμα τη δέ-

σμευση του Κ. Αντίθετα όταν η περιεκτικότητα του εδάφους σε 

ανταλλάξιμο Κ είναι μικρότερη από 1 me/100g το ανταλλάξιμο 

Κ τείνει να αυξηθεί. 

          Mn 

 

Η ποσότητα του ανταλαξίμου Μη αυξάνεται με την ξήρανση 

του δείγματος του εδάφους. 

 pH Τα εδάφη που έχουν πολύ S, το pΗ τους μεταβάλλεται σημα-

ντικά με την ξήρανση του δείγματος. 

S Αυξάνεται συνήθως η ποσότητα του εκχυλίσιμου S. 

 

λεπτού πάχους αλλά πολύ πλούσιος σε θρεπτικά στοιχεία ή και το αντίθετο. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να εκφράζονται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύ-

σεων πάντοτε σε kg/ha, ή g/m2 και για όλο το βάθος της εδαφικής κατατομής ή 

για ένα μέτρο βάθους για τα πολύ βαθιά εδάφη. Στην περίπτωση αυτή για την 
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αναγωγή των αποτελεσμάτων πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε α) το πάχος κάθε 

ορίζοντα, β) την περιεκτικότητα του σε σκελετικό υλικό (λίθους, χαλίκια 

κ.λπ.) και γ) την φαινομενική πυκνότητα (bulk density )του. 

 Μετά από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι μια 

ανάλυση του εδάφους στο εργαστήριο δεν λύνει όλα τα προβλήματα της γονι-

μότητας των εδαφών. Μπορεί όμως, όταν εκτελεσθεί σωστά και τα απο-

τελέσματα αυτής αξιολογηθούν κατάλληλα, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργα-

λείο για την αύξηση της γονιμότητας και γενικά της αποδοτικότερης χρήσης 

των εδαφικών πόρων. Απαραίτητη και ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συμβολή της 

ανάλυσης των εδαφών στη βελτίωση της ποιότητας των φυταρίων και την απο-

δοτικότερη  λειτουργία των δασικών φυτωρίων. 

 Για να αποφύγουμε δυστυχήματα σε ανθρώπους και σε ζώα τα ορύγμα-

τα των εδαφοτομών θα πρέπει να γεμίζονται αμέσως μετά το τέλος της περι-

γραφής του εδάφους και της δειγματοληψίας. Γι' αυτό κατά τη διάνοιξη των 

λάκκων το έδαφος δεν πρέπει να διασκορπίζεται μακριά από το λάκκο. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΟΜΗΣ 

 

 Για διευκόλυνση και ομοιόμορφη συμπλήρωση του Δελτίου Περιγρα-

φής Τόπου και Εδαφοτομής, δίνονται οι παρακάτω εξηγήσεις και συντμήσεις. 

 

Α. Περιγραφή Τόπου 

 

 Παρατηρητής: Συμπληρώνεται το όνομα αυτού που ενεργεί την περι-

γραφή της εδαφοτομής. 

 Ημερομηνία: Σημειώνεται η ημερομηνία περιγραφής της εδαφοτομής. 

 Αριθμός εδαφοτομής: Σημειώνεται ο αριθμός της σειράς με την οποία 

περιγράφονται οι εδαφοτομές σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή έργο και η οποία 

γίνεται από τον ίδιο παρατηρητή. Επίσης σημειώνεται σε χάρτη ή αεροφωτο-

γραφία η ακριβής θέση της εδαφοτομής και ο αντίστοιχος αριθμός αυτής ή κα-

λύτερα οι γεωγραφικές συντεταγμένες με τη βοήθεια GPS. 

 Δάσος: Συμπληρώνεται το όνομα του δάσους στο οποίο βρίσκεται η 

εδαφοτομή που εξετάζεται. 

 Περιφέρεια: Ονομασία της κοινότητας και του νομού στην περιφέρεια 

του οποίου περιγράφεται η εδαφοτομή. 

 Κατηγορία εδάφους: Συμπληρώνεται μετά την περιγραφή της εδαφο-

τομής και σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης των εδαφών. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας δεν συμπληρώνεται, ή μετά από την συμπλήρωση τίθε-

ται ερωτηματικό, για να συμπληρωθεί μετά από τις εργαστηριακές εξετάσεις 

των δειγμάτων ή την γνώμη ειδικού εδαφολόγου. 

 Για ένα γενικό προσανατολισμό, χρήσιμο στην ταξινόμηση της εδαφο-

τομής, δίνονται παρακάτω οι κυριότεροι διαγνωστικοί ορίζοντες, σύμφωνα με 

το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης των Εδαφών (USDA Soil Taxonomy) 

προκειμένου να γίνει καλύτερα και ευκολότερα ο χαρακτηρισμός της κατηγο-

ρίας εδάφους.. Ο χαρακτηρισμός  κάθε ορίζοντα γίνεται έπειτα από προσεκτική 

εκτίμηση ολόκληρης της εδαφοτομής και αν υπάρχουν αμφιβολίες τοποθετείται 
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παραπλεύρως ένα ερωτηματικό για να συμπληρωθεί μετά από τις εργαστηρια-

κές αναλύσεις ή την γνώμη ειδικού εδαφολόγου. 

α. Επιφανειακοί ορίζοντες (για τον χαρακτηρισμό του Α ορίζοντα). 

 

Histic epipedon : Οργανική ουσία περισσότερο από 20% για αμμώδη και 

30% για αργιλώδη εδάφη. Οργανική ουσία με πάχος 

μεγαλύτερο από 20 cm για τα αβαθή και 30 cm για τα 

βαθιά εδάφη. Πρόκειται για οργανικά εδάφη. 

Mollic epipedon : Οργανική ουσία >1% έως και >20%, με καλή δομή, 

εύθρυπτο, με βαθμό κορεσμού με βάσεις μεγαλύτερο 

από 50% και πάχος 10 cm για τα αβαθή και 25 cm για 

τα βαθιά εδάφη. 

Umbric epipedon : Παρόμοιο με το Mollic, αλλά με μικρότερο από 50% 

βαθμό κορεσμού με βάσεις. 

Ochric epipedon : Οργανική ουσία >1%,  έχει ανοικτότερο χρώμα, είναι 

λεπτότερου πάχους και πιο συμπαγές από το Mollic.  

Plaggen epipedon : Έντονα διαταραγμένο από τον άνθρωπο (γεωργική 

καλλιέργεια) επιφανειακό στρώμα εδάφους πάχους πε-

ρί τα 50 cm. 

Anthropic epipedon : Παρόμοιο με το Mollic, αλλά με μεγαλύτερο από 250 

ppm διαλυτό σε κιτρικό οξύ Ρ2Ο5. 

 
β. Υποεπιφανειακοί ορίζοντες (για χαρακτηρισμό του Β ορίζοντος). 

 
Agric horizon : Στρώμα συγκέντρωσης αργίλου και χούμου, συνήθως  

βρίσκεται αμέσως κάτω από το καλλιεργούμενο στρώ-

μα. 

Agrillic horizon : Στρώμα συγκέντρωσης αργίλου που μετακινείται από 

τα ανώτερα στρώματα προς τα κατώτερα (άργιλος 

>1,2% σε σχέση με την περιεκτικότητα σε άγιλο των 

επικείμενων στρωμάτων) .Έχει πάχος μεγαλύτερο από 

15 cm με εμφανείς επιστρώσεις αργίλου. 
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Natric horizon :  Παρόμοιος με τον argillic αλλά με ποσοστό κορεσμού 

με Na>15%. 

Spodic horizon : Αποσκληρημένος (cemented) ορίζοντας πάχους >2,5 

cm με οργανική ουσία και Fe ή και με οξείδια του Αl ή 

και εμπλουτισμένος με άμορφα υλικά διαλυτά σε ζεστό 

διθειονικό-πυροφωσφορικό διάλυμα.  

Placic horizon :  Λεπτός σκληρημένος (cemented) με οξείδια του σιδή-

ρου ορίζοντας. 

Calcic horizon : Δευτερογενής συγκέντρωση CaCO3 σε ποσοστό μεγα-

λύτερο από 15% και πάχους μεγαλύτερο από 15 cm. 

Petrocalcic horizon: Παρόμοιος με το Calcic αλλά σκληρός.  

Gypsic horizon : Δευτερογενής συγκέντρωση CaSO4, πάχους >15 cm. 

Petrogypsic horizon: Παρόμοιος με Gypsic αλλά σκληρός. 

Salic horizon: Συγκέντρωση ευδιάλυτων αλάτων σε στρώμα πάχους 

μεγαλύτερο από15 cm. 

Duripan: Αποσκληρημένος ορίζοντας με αυξημένη περιεκτικό-

τητα σε άργιλο και ο οποίος δεν μαλακώνει με το νερό. 

 
γ. Άλλοι διαγνωστικοί ορίζοντες 

 
Cambic horizon : Αλλοιωμένος αλλά όχι ισχυρά αποσαθρωμένος ορίζο-

ντας με υφή λεπτότερη από πηλώδη και με λεπτή άμμο. 

Πρώτα στάδια σχηματισμού Β ορίζοντα. 

Oxic horizon : Πολύ ισχυρά αποσαθρωμένος ορίζοντας, με ικανότητα 

ανταλλαγής κατιόντων (ΙΑΚ) <15meq/100g της αργί-

λου και άργιλο που δεν διασπείρεται στο νερό. 

Albic horizon : Ξεπλυμένος ορίζοντας αποτελούμενος συνήθως από 

κόκκους άμμου και ιλύος. Χαρακτηριστικός ορίζοντας 

στους Α2 ή Β ορίζοντες. 

Fragipan : Ορίζοντας με μεγάλη φαινομενική πυκνότητα, σκληρός 

όταν είναι ξηρός, αλλά εύθρυπτος όταν διαβρέχεται. 
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Plinthite : Μαλακό, ισχυρά αποσαθρωμένο αργιλώδες υλικό με 

κατά θέσεις μεγάλη συγκέντρωση Fe που σκληραίνεται 

και δίνει πετρώδη μάζα όταν επανειλημμένα διαβρέ-

χεται και ξηραίνεται. 

Sulfuric horizon : Ορίζοντας με θέσεις συγκέντρωσης S κίτρινου χρώ-

ματος και pΗ<3,5. 

 

 

                                       
 
                                    Σχ. 3  Χαρακτηριστικοί εδαφικοί ορίζοντες 

 

Ατμοσφαιρικές συνθήκες: Περιγράφονται συνοπτικά οι ατμοσφαιρικές 

συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης του εδάφους. Χρησιμοποιού-

νται χαρακτηρισμοί όπως καλοκαιρία, συννεφιά, ασθενής βροχόπτωση, ισχυρή 

ή παρατεταμένη βροχόπτωση. Αυτό συνήθως διευκολύνει στην τελική ερμηνεία 
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των παρατηρήσεων και την εκτίμηση ορισμένων χαρακτηριστικών όπως είναι 

το χρώμα, το πάχος και η κατάσταση του επικείμενου χούμου, η υγρασία κ.λπ. 

 Φυσιογραφία: Γενική περιγραφή της φυσιογραφίας του περιβάλλοντος 

τοπίου, όπως οξεία ή αποστρογγυλωμένη κορυφογραμμή, μικρό ή μεγάλο ορο-

πέδιο, άνω, μέσο ή κάτω μέρος κλιτύος, βαθμίδα ή αναδίπλωση, βάθος πλαγιάς 

ή στενή κοιλάδα, άνω μέσο ή κάτω μέρος κώνου απόθεσης, κλειστή ή ανοιχτή 

κοιλάδα κτλπ.  

Μικροανάγλυφο: Σημειώνεται η μικροτοπογραφία γύρω από την εδα-

φοτομή. Μικρές αλλαγές του αναγλύφου μιας κατά τα άλλα ομαλής επιφάνειας, 

πολύ συχνά επηρεάζουν τοπικώς τις υδατικές συνθήκες του εδάφους. Διακρίνο-

νται οι περιπτώσεις: μικροϋψώματα, μικροκοιλώματα, επίπεδο, πρανές βαθμί-

δας, οριζόντιο τμήμα βαθμίδας. 

 Υψόμετρο: Σημειώνεται σε μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 

τη βοήθεια τοπογραφικού χάρτου, μεταλλικού υψομέτρου ή GPS. 

 Έκθεση: Μετράται με πυξίδα και σημειώνεται σε μοίρες ή βαθμούς ή 

γίνεται προσδιορισμός της έκθεσης σε Β., Α., Ν., Δ., ΒΑ., ΝΑ., ΝΔ., ΒΔ. 

 Μητρικό υλικό-πέτρωμα: Γίνεται καθορισμός της ορυκτολογικής σύ-

στασης του μητρικού πετρώματος ή του υλικού που προέκυψε από την απο-

σάθρωση αυτού (σκληρός ασβεστόλιθος, γρανίτης, γνεύσιος κ.λπ.). Είναι δυνα-

τή μια ομαδοποίηση των πετρωμάτων ανάλογα με τον γεωμορφολογικό τύπο 

και τα είδος του εδάφους που προκύπτει από αυτά. Συνιστάται η παρακάτω ο-

μαδοποίηση των διαφόρων πετρωμάτων (σε περίπτωση αδυναμίας του ακρι-

βούς προσδιορισμού του πετρώματος). 

1. Σκληροί συμπαγείς ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρμαρα. 

2.Ασβεστούχες παλαιές αποθέσεις (μάργες). 

3.Ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι και ασβεστομιγείς μαρμαρυγιακοί σχιστό-

λιθοι. 

4.Φλύσχης πλούσιος σε αργιλικό σχιστόλιθο και άλλες ασβεστούχες προ-

σμίξεις. 

5.Φλύσχης πλούσιος σε ψαμμίτες και άλλες ψαμμιτικής φύσης παλαιές 

αποθέσεις. 
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6. Μεταμορφωμένα πετρώματα: φυλλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι, μαρμα-

ρυγιακοί σχιστόλιθοι. 

7.Όξινα πυριγενή και ανάλογα μεταμορφωμένα πετρώματα, γρανίτες, 

γνεύσιοι, οψιδιανός και κροκαλοπαγή με κροκκάλες από όξινα πε-

τρώματα και συνθετική ύλη SiO2. 

8.Βασικά και υπερβασικά πετρώματα: Περιδοτίτης, σερπεντίνης, αμφι-

βολίτες, βασάλτης, γαύρος, ανδεσίτης, διορίτης, συϊνίτης. 

 

 Κλίση: Μετράται με κλισίμετρο και σημειώνεται επί τοις εκατό. Σε πε-

ρίπτωση κατά την οποία η κλίση δεν είναι ομοιόμορφη γύρω από την εδαφοτο-

μή, δίνεται η γενική κλίση της εδαφοτομής καθώς και η κλίση άνω και κάτω 

από την εδαφοτομή υπό μορφή κλάσματος. 

 Αποστράγγιση: Η αποστράγγιση του εδάφους αναφέρεται στην ταχύτη-

τα απομάκρυνσης από το έδαφος της περίσσειας του νερού. Χαρακτηρίζεται 

από το συνδυασμό των παρακάτω τριών περιπτώσεων και αναφέρεται γενικά 

στις εδαφικές συνθήκες. 

 α) Εμπλουτισμός ή απώλεια νερού: Αναφέρεται γενικά στην απώλεια 

ή τον εμπλουτισμό της θέσης με νερό από επιφανειακή ή υποεπιφανειακή α-

πορροή και σημειώνεται με τους κωδικούς αριθμούς. 

 

1. Όταν η απώλεια νερού προς τις κατώτερες θέσεις είναι μεγαλύτερη  

από τον εμπλουτισμό τους από τις ψηλότερες θέσεις. 

2. Όταν η απώλεια του νερού είναι περίπου ίδια με τον εμπλουτισμό 

από τις ψηλότερες θέσεις. 

3. Όταν ο εμπλουτισμός με νερό από τις ψηλότερες θέσεις είναι μεγα-

λύτερος από την απώλεια αυτού προς τις κατώτερες θέσεις. 

 

 β) Επιφανειακή αποστράγγιση: Αναφέρεται στην ταχύτητα κίνησης 

του νερού πάνω στην επιφάνεια του εδάφους και εξαρτάται κυρίως από την 

ένταση, τη διάρκεια και την κατανομή των βροχών, την κάλυψη του εδάφους, 

τα χαρακτηριστικά της εδαφοτομής και ιδιαίτερα από την κατάσταση των επι-
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φανειακών οργανικών οριζόντων, ως και την πιθανή εμφάνιση  ενδείξεων διά-

βρωσης. Διακρίνονται 4 κατηγορίες σύμφωνα με το Αμερικάνικο Σύστημα 

(Soil Survey Staff, 1951) και σημειώνεται με τους κωδικούς αριθμούς: 

 

 1. πολύ ελαφρά 

 2. ελαφρά 

 3. μέτρια 

 4. έντονη 

 

 γ) Εσωτερική αποστράγγιση: Αναφέρεται στη σχετική ταχύτητα με 

την οποία το νερό κινείται προς τα κατώτερα στρώματα μέσα από τη μάζα του 

εδάφους. Διακρίνονται 4 κατηγορίες: 

 1. Καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη: Δεν παρατηρείται εμφάνιση κηλί-

δων (mottlings) από ορφνούς, ορφνέρυθρους και ορφοκίτρινους χρωματισμούς 

σε όλο το βάθος της εδαφοτομής. Γενικά είναι εδάφη χαλικώδη, αμμώδη ή με 

πολύ καλή δομή, τα οποία εμφανίζουν γρήγορη εσωτερική αποστράγγιση. 

 2. Μετρίως αποστραγγιζόμενα εδάφη: Μέρη της εδαφοτομής μπορεί 

να βρίσκονται κάτω από συνθήκες κορεσμού με νερό για σχετικά μικρά χρονι-

κά διαστήματα. Χαρακτηριστικές κηλίδες (mottlings) εμφανίζονται σε βάθος 

μεγαλύτερο από 50 cm και επίσης δεν εμφανίζονται gley ορίζοντες (ορίζοντες 

κακής αποστράγγισης). 

 3. Οχι καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη: Η αποστράγγιση δεν είναι καλή 

και το έδαφος παρουσιάζεται πολύ υγρό για αρκετό χρόνο. Κηλίδες εμφανί-

ζονται σε βάθος μικρότερο από 50 cm . Κάτω από το βάθος αυτό μπορεί να εμ-

φανίζονται gley ορίζοντες. 

 4. Κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη: Η αποστράγγιση είναι πολύ πε-

ριορισμένη και το έδαφος παραμένει κορεσμένο με νερό κατά το μεγαλύτερο 

μέρος του έτους. Κηλίδες εμφανίζονται σε βάθος μικρότερο από 20 cm και συ-

χνά παρατηρούνται gley ορίζοντες στην επιφάνεια. Συνήθως παρατηρείται χα-

ρακτηριστική υγρόφιλη βλάστηση. 
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 Στα δασικά εδάφη της Ελλάδας συναντούνται κυρίως οι δύο πρώτες 

κατηγορίες, σπάνια η τρίτη και εξαιρετικά σπάνια η τέταρτη, η οποία συναντά-

ται μόνο σε κοιλώματα τα οποία τροφοδοτούνται με νερό καθόλη σχεδόν την 

περίοδο του έτους. 

 Η αποστράγγιση σημειώνεται μ' ένα τριψήφιο αριθμό. Το κάθε ψηφίο  

εκφράζει κατά σειρά τις κατηγορίες των διακρίσεων (α), (β) και (γ) όπως ανα-

φέρονται παραπάνω. Έτσι θέση εμπλουτιζόμενη με νερό από ψηλότερες θέσεις, 

με ελαφρά επιφανειακή αποστράγγιση και μέτρια εσωτερική, σημειώνεται με 

την ένδειξη 322. 

 Διάβρωση: Αφορά την επιταχυνόμενη διάβρωση που προκαλείται από 

το νερό και περιγράφεται ανάλογα με το είδος και την ένταση της διάβρωσης. 

α. Είδος διάβρωσης 

 

 1. επιφανειακή 

 2. αυλακοειδής 

 3. χαραδρωτική 

 

β. Ένταση διάβρωσης 

  Προκειμένου για την επιφανειακή διάβρωση διακρίνονται οι παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 

 1.  ουδεμία, 

2. ελαφρά, όταν μέρος του Α (επιφανειακού) ορίζοντα έχει απομακρυν-

θεί, 

3. μέτρια όταν ολόκληρος ο Α και μέρος του Β ορίζοντα έχει απομα-

κρυνθεί, 

4. έντονη όταν έχει απομακρυνθεί σχεδόν ολόκληρος ο Β ορίζοντας. 
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Προκειμένου για την χαραδρωτική διάβρωση διακρίνονται οι παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 

 1. ουδεμία, 

2. ελαφρά, χαραδρώσεις βάθους μικρότερο από 30 cm που εμφανίζο-

νται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 50 m,  

3. μέτρια, χαραδρώσεις βάθους 30-100 cm που εμφανίζονται σε απο-

στάσεις μεγαλύτερες από 50 m ή μικρές χαραδρώσεις βάθους μικρό-

τερου από 30 cm που εμφανίζονται σε αποστάσεις μικρότερες από 50 

m., 

4. έντονη, βαθιές χαραδρώσεις βάθους μεγαλύτερου από 100 cm που 

εμφανίζονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 50 m ή μέτριες χαρα-

δρώσεις που εμφανίζονται σε αποστάσεις μικρότερες από 50 m. 

 

 Η διάβρωση σημειώνεται με διψήφιο αριθμό. Έτσι η επιφανειακή μέ-

τρια διάβρωση σημειώνεται με τον κωδικό αριθμό 13. 

 Ο παραπάνω χαρακτηρισμός της διάβρωσης αφορά τον περιβάλλοντα 

της εδαφοτομής χώρο και είναι στενά συνδεδεμένη με την προηγούμενη και την 

παρούσα χρήση των εδαφών, αναφέρεται δε κυρίως στην παρούσα κατάσταση 

από άποψη διάβρωσης. Υπάρχουσες ενδείξεις έντονης παλαιότερης διάβρωσης 

που δεν λαμβάνει χώρα σήμερα σημειώνονται στις παρατηρήσεις. 

 Βραχώδεις εμφανίσεις: Αναφέρονται στους συμπαγείς εξέχοντες,, πά-

νω από την επιφάνεια του εδάφους βράχους. Είναι απαραίτητη η περιγραφή 

αυτή γιατί βραχώδεις εμφανίσεις συναντώνται συχνά στα δασικά εδάφη της 

χώρας μας και μαζί με την κλίση και το βάθος του εδάφους καθορίζουν τη δυ-

νατότητα καλλιέργειας του εδάφους, καθώς επίσης και την ενεργό επιφάνεια 

χρήσης του εδάφους, τις συνθήκες μετατόπισης και κατασκευής δρόμων, τη 

χρήση μηχανημάτων. Η περιγραφή αυτή γίνεται με τους αντίστοιχους κωδι-

κούς. 
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1. Εμφανίσεις βράχων που καλύπτουν έως το 5% της επιφάνειας. Συνή-

θως δεν παρατηρείται σοβαρή δυσκολία κατά τη χρήση των μηχα-

νημάτων στη δασική πράξη. 

2. Εμφανίσεις βράχων 5-20%. Στην περίπτωση αυτή σοβαρές δυσκολίες 

παρατηρούνται στη χρήση των μηχανημάτων, αλλά όχι σε σημείο 

που να αποκλείεται η χρησιμοποίηση τους. 

3. Εμφανίσεις βράχων 20-50%. Στα εδάφη αυτά αποκλείεται η χρησι-

μοποίηση βαριών μηχανημάτων. 

4. Εμφανίσεις βράχων 50-90%. Η γη του τύπου αυτού μπορεί να έχει 

κάποια αξία για βοσκότοπο ή δάσος, μεγαλύτερη όμως είναι η αξία 

της για αναψυχή και ανάπτυξη αγρίων ζώων, καθώς επίσης και για 

την παραγωγή νερού. 

5. Εμφανίσεις βράχων πάνω από 90%. Κάθε οικονομική ανάπτυξη δά-

σους και βοσκοτόπων αποκλείεται με τους γνωστούς σήμερα τρό-

πους. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή 

νερού και για αναψυχή. 

 

 Πετρώδες επιφανείας: Αναφέρεται στην κάλυψη της επιφάνειας του 

εδάφους με πέτρες και χαλίκια και εκφράζεται επί τοις εκατό. Η διάκριση σε 

κατηγορίες είναι ακριβώς η ίδια όπως και με τις βραχώδεις εμφανίσεις. Καλό 

είναι να σημειώνεται και το μέγεθος και το σχήμα των λίθων. 

 Παρατηρήσεις: Καταχωρούνται πρόσθετες τυχόν πληροφορίες που 

μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του είδους και της φύσης των εδαφών, 

στον προσδιορισμό της καταλληλότητας τους για διάφορες χρήσεις, ή γενικά 

της φυσικής παραγωγικότητας τους, καθώς και κάθε πληροφορία για την προη-

γούμενη χρήση των εδαφών. 

 

Β. Περιγραφή εδαφοτομής 

 

 Ονομασία ορίζοντα: Για τους οργανικούς ορίζοντες χρησιμοποιούνται 

οι συντμήσεις: Αοο για τον ξηροτάπητα, που αποτελείται από χαλαρό στρώμα 

φύλλων, βελονών, κλαδίσκων και καρπών και που γενικά είναι πολύ λίγο απο-
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συντιθεμένα και Αο για τον οργανικό ορίζοντα που βρίσκεται μεταξύ του ξηρο-

τάπητα και του ανοργάνου εδάφους και αποτελείται από οργανική ουσία με 

διάφορο βαθμό αποσύνθεσης. Είναι δυνατόν στα δασικά εδάφη ο ορίζοντας Αο 

να διακριθεί σε δύο στρώματα στα F και Η. Το στρώμα F αποτελείται από ορ-

γανικά υπολείμματα, μερικώς αποσυντιθεμένα, ενώ το στρώμα Η από καλά α-

ποσυντιθεμένα φυτικά υπολείμματα. Για τους ορίζοντες του ανοργάνου εδά-

φους χρησιμοποιούνται συντμήσεις του αμερικάνικου συστήματος περιγραφής 

(Soil Survey Staff, 1951) A,, A2, A3, B1, B2 κ.λπ.  

Ειδικότερα και για τη λεπτομερέστερη περιγραφή των οριζόντων κατά 

την εξέταση μιας εδαφοτομής αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Οι εδαφικοί ορίζοντες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες δηλαδή 

τους: 

1. Επιφανειακούς ορίζοντες. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη οργανι-

κής ουσίας. 

2. Υποεπιφανειακούς ορίζοντες. Σχηματίζονται κατά τη διαδικασία    

σχηματισμού των εδαφών (εδαφογένεση). 

3. Μητρικό υλικό.Ελάχιστα αλλοιωμένα υλικά από αποσαθρωμένα πε-

τρώματα.  

 

Επιφανειακοί ορίζοντες 
 

 α) Οργανικοί ορίζοντες. Συγκέντρωση οργανικής ουσίας στην επιφά-

νεια του εδάφους. Διακρίνονται οι ορίζοντες Αοο ή L και Αο ή F και Η όπως 

ορίσθηκε παραπάνω. Όπως είναι φυσικό, οι ορίζοντες αυτοί απαντώνται στα 

δασικά, καθώς και στα μη καλλιεργούμενα γεωργικώς εδάφη και αποτελούν 

συνολικά αυτό που ονομάζουμε δασικό τάπητα. 

 Στους ορίζοντες αυτούς περιλαμβάνονται και οι οργανικοί ορίζοντες 

της τύρφης, για τους οποίους χρησιμοποιούμε την σύντμηση Ο. Πολύ σπάνια 

και σε περιορισμένη έκταση συναντώνται τέτοιοι ορίζοντες στα δασικά εδάφη 

της Ελλάδας. 
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 β) Επιφανειακοί, ανόργανοι ορίζοντες. Σχετικά πλούσιοι σε οργανική 

ουσία. Διακρίνονται: ο Α μη καλλιεργούμενος επιφανειακός ορίζοντας, σχετικά 

πλούσιος σε οργανική ουσία (περισσότερη από 1% οργανική ουσία) και ο Αp, 

που είναι καλλιεργούμενος επιφανειακός ορίζοντας. Οι ορίζοντες αυτοί διακρί-

νονται σχετικά εύκολα από το σκούρο χρώμα, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτι-

κότητας σε οργανική ουσία. Ο πρώτος συναντάται κυρίως κάτω από το δασικό 

τάπητα, ενώ ο δεύτερος στα γεωργικώς καλλιεργούμενα εδάφη. 

 

Υποεπιφανειακοί ορίζοντες 

  

Αυτοί συναντώνται αμέσως κάτω από τους επιφανειακούς ορίζοντες. Σ' 

αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο ορίζοντας έκπλυσης Ε και οι ορίζοντες εμπλου-

τισμού Β. Ο ορίζοντας Ε, παλαιότερα περιγράφονταν ως μέρος του Α ορίζοντα. 

Ο ορίζοντας αυτός, αν και σπάνιος στα ελληνικά δασικά εδάφη, συναντάται 

κάτω από το δασικό τάπητα και ιδιαίτερα κάτω από τον Ah ορίζοντα. Δεν έχει 

ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο, έχει ανοικτότερο (ωχρό) χρώμα, μικρότερη πε-

ριεκτικότητα σε άργιλο και ασθενέστερη δομή από τον υποκείμενο Β ορίζοντα. 

Δίνει την εντύπωση ότι άργιλος και οξείδια Fe κ.λ.π. έχουν μετακινηθεί προς τα 

κατώτερα στρώματα. Δεν συναντώνται στα ασβεστούχα και στα νέα εδάφη, στα 

δε γεωργικώς καλλιεργούμενα, εδάφη όταν υπάρχει, βρίσκεται αναμεμιγμένος 

στον Αp ορίζοντα. 

 Ο Β ορίζοντας βρίσκεται κάτω από τον Ε, ή συνηθέστερα λόγω μη ύ-

παρξης του Ε, κάτω από τον Ah ή Αp ορίζοντα. Δημιουργείται με καθαρά πε-

δογενετικές διεργασίες, όπως συγκεντρώσεις υλικών από τους υπερκείμενους 

ορίζοντες και ανάπτυξη ισχυρότερης δομής. Εδώ πάντα υπάρχει το πρόβλημα 

μέχρι ποιο βάθος φθάνουν αυτές οι πεδογενετικές διεργασίες, ή με άλλα λόγια 

μέχρι ποιο βάθος φθάνει το έδαφος και μετά αρχίζει το μητρικό υλικό (C ή R 

ορίζοντας). Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια βαθμιαία μετάβαση και είναι 

περισσότερο υποκειμενικός ο καθορισμός του ορίου μεταξύ Β και C ορίζοντα. 

Διαφορές όσον αφορά τη δομή, το χρώμα, το σχηματισμό δομής, το pΗ, τη συ-

γκέντρωση CaCO3, την ανάπτυξη των ριζών, την αποσάθρωση των χαλικιών 
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και λίθων του μητρικού υλικού ή του πετρώματος, βοηθούν στη διάκριση μετα-

ξύ του Β και του C ορίζοντα. 

  

Ο McRae (1988) διακρίνει πέντε παραλλαγές του Β ορίζοντα: 

 

Bh Ορίζοντας εμπλουτισμένος με οργανική ουσία (πιθανόν με οξείδια Fe 

και Αl) αποτέλεσμα της διαδικασίας ποτσολισμού. 

Bs Ορίζοντας ισχυρά χρωματισμένος λόγω κυρίως μεταφοράς οξειδίων 

των Fe και Αl από τους υπερκείμενους ορίζοντες. 

Bf Λεπτός (πάχος μικρότερο από 10 mm), καστανέρυθρος, σκοτεινού 

κοκκινωπού χρώματος, σκληρός (τσιμεντοποιημένος) ορίζοντας (thin 

ironpan). Πολύ σπάνιος στη χώρα μας, συνήθως αναπτύσσεται αμέ-

σως κάτω από τους καλά αναπτυγμένους Α, Ε ή Bh ορίζοντες. 

 
Οι Bh, Bs ή Bf ορίζοντες, μεμονωμένοι ή σε συνδυασμό, συνήθως ανα-

φέρονται και ως ποτσολικοί Β ορίζοντες. 

Βt Ορίζοντας εμπλουτισμένος με άργιλο που έχει μετακινηθεί από τους 

υπερκείμενους ορίζοντες. Συχνά είναι γνωστός και ως αργιλικός Β 

ορίζοντας. Η άργιλος είναι δυνατόν να διακριθεί ως γυαλιστερές, ε-

λαφρώς πιο κοκκινωπές αποθέσεις στις επιφάνειες των μονάδων δο-

μής ή στις ρωγμές. 

Bw Ορίζοντας χαρακτηριζόμενος από έντονη αποσάθρωση, με μεγαλύτε-

ρη συγκέντρωση αργίλου και ανάπτυξη δομής. Η άργιλος προέρχεται 

κυρίως από επιτόπια αποσάθρωση και όχι σημαντική μετατόπιση από 

υπερκείμενους ορίζοντες. 

  

Οι δύο τελευταίες παραλλαγές του Β ορίζοντα συνήθως απαντώνται 

στα ελληνικά δασικά εδάφη. 

C Ελάχιστα αλλοιωμένο μητρικό υλικό, σχετικά μαλακό. 

R Σκληρό μητρικό πέτρωμα, που δεν σκάβεται με φτιάρι ακόμα και 

όταν είναι καλά βρεγμένο. 
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Οι παραπάνω κύριοι ορίζοντες, μπορούν να διακριθούν λεπτομερέστε-

ρα με την προσθήκη των παρακάτω μικρών γραμμάτων: 

 

b Θαμένοι ορίζοντες, π.χ. Ab ή Btb. 

g Υδρόμορφος ορίζοντας, με εμφανείς κηλίδες και χαρακτηριστικές 

υδρόμορφες αποχρώσεις (gleying) π.χ. Eg, Btg, Cg. 

h Συγκέντρωση χούμου στους ανόργανους ορίζοντες, π.χ. Ah, Bh. 

k Συγκέντρωση CaCO3. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασβεστούχος 

ορίζοντας όταν έχει πάχος μεγαλύτερο από 15cm, περιεκτικότητα σε 

CaCO3μεγαλύτερη από 15% και τουλάχιστον περισσότερο κατά 5% 

CaCO3 από ότι ο C ορίζοντας. 

m Ισχυρά τσιμεντοποιημένος ή αποσκληρυμένος ορίζοντας. Συνήθως σε 

συνδυασμό και με το υλικό σκλήρυνσης π.χ. Cmk, Bms. 

 n Συγκέντρωση νατρίου, π.χ. Bn, Cn. 

p Καλλιεργούμενος ορίζοντας. Σχεδόν αποκλειστικά για τον Αp. 

q Συγκέντρωση οξειδίων Αl, π.χ. Cmq. 

s Συγκέντρωση υδροξειδίων Fe, Αl, π.χ. Bs, Bhs. 

t Συγκέντρωση μετακινούμενης αργίλου, π.χ. Bt, Bht. 

w Συγκέντρωση αργίλου από έντονη επιτόπου αποσάθρωση π.χ. Βw. 

x Συμπαγής, ή σκληρυμμένος αλλά όχι τσιμεντοποιημένος ορίζοντας, 

π.χ. Βx ή Cx (fragipan). 

y Συγκέντρωση γύψου. 

Z Συγκέντρωση αλάτων περισσότερο διαλυτών από τη γύψο. 

 
 Οι ορίζοντες μπορεί ακόμη να υποδιαιρεθούν με αριθμούς, όπως Α1, 

Α2, ή Βt1,Βt2. 

 Θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι ε-

δαφικοί ορίζοντες κατά την περιγραφή των εδαφών, γιατί βάση αυτών αναγνω-

ρίζεται κυρίως το είδος των εδαφών, αλλά και γιατί περιέχει χρήσιμες πληρο-

φορίες για την καλύτερη χρήση και εκμετάλλευση των εδαφών. 

Οι υποεπιφανειακοί ορίζοντες που χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικοί 

στο σύστημα του Soil Taxonomy, βοηθούν την κατάταξη των εδαφών σε διά-
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φορες κλάσεις. Για το λόγο αυτόν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο σημείο 

αυτό λίγα για τους υποεπιφανειακούς ορίζοντες. Οι υποεπιφανειακοί ορίζοντες 

είναι οι : 

 

Argillic (Λατινικά argilla = λευκή άργιλος) 

 

Ο Argillic ορίζοντας είναι ένας υποεπειφανειακός διαγνωστικός ορίζο-

ντας με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε φυλλοπυριτικά ορυκτά που είναι πολύ 

περισσότερα σε σχέση με τους υπερκείμενους ορίζοντες. Το γεγονός αυτό συν-

δέεται με τη διαδικασία μεταφοράς της αργίλου από τον επιφανειακό ορίζοντα 

και την απόθεσή της στον υποεπιφανειακό ορίζοντα. Συνήθως η άργιλος επικα-

λύπτει τα τοιχώματα των πόρων του εδάφους, καθώς και τις μονάδες δομής των 

οποίων οι επιφάνειες  γυαλίζουν. Ο ορίζοντας αυτός απαντάται συνήθως στα 

Alfisols, Ultisols, Aridisols και Mollisols. 

 

Albic (Λατινικά albus = λευκός) 

 

Είναι ένας ανοικτού χρώματος ελουβιακός ορίζοντας με μικρή περιε-

κτικότητα σε άργιλο και οξείδια του Fe και του Al λόγω της έκπλυσής τους 

προς τα βαθύτερα στρώματα. Το χρώμα του ορίζοντα αυτού διαμορφώνεται 

από το χρώμα των πρωτογενών ορυκτών της άμμου και της ιλύος. Ο διαγνω-

στικός αυτός ορίζοντας απαντάται στα Spodosols, Alfisols, Ultisols και Molli-

sols. 

 

Spοdic (από το Ελληνικό σποδός=τέφρα) 

 

Ο ορίζοντας αυτός δημιουργείται από την συσσώρευση άμορφων υλι-

κών, δηλαδή οργανικής ουσίας κολλοειδούς φύσεως καθώς και οξειδίων του 

αργιλίου, έχει μεγάλη ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και μεγάλη ικανότητα 

συγκράτησης νερού. Υπό κανονικές συνθήκες, ο ορίζοντας αυτός βρίσκεται 

κάτω από ένα ελουβιακό ορίζοντα albic. Σε ορισμένες περιπτώσεις  ορίζοντες 

spodic μπορεί να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους κάτω από τον 

δασικό τάπητα, ενώ στα καλλιεργούμενα εδάφη βρίσκεται κάτω από τον ορίζο-

ντα Αp. 
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Ο ορίζοντας spodic σχηματίζεται σε υγρές - ψυχρές , υγρές -  θερμές 

περιοχές, καθώς και σε περιοχές με εύκρατο κλίμα. Στα ψυχρά κλίματα ο ορί-

ζοντα spodic εμφανίζεται σε  ερεικώνες (Erica,  Calluna), καθώς και κάτω από 

δάση κωνοφόρων ή  πλατυφύλλων. Σχηματίζεται κυρίως σε αμμώδη εδάφη και 

σε όξινα μητρικά υλικά. 

 

Oxic (από το Γαλλικό oxide-οξείδια) 

 

Ο ορίζοντας αυτός αποτελείται από υλικά που βρίσκονται σε προχωρη-

μένο στάδιο αποσάθρωσης. έχει πάχος μεγαλύτερο από 30cm και αποτελείται 

από μίξη ενυδατωμένων οξειδίων Fe και Al με διάφορες ποσότητες ορυκτών 

της αργίλου με τύπο πλέγματος 1:1 (καολινίτης) και χαλαζιακής άμμου. Η ικα-

νότητα ανταλλαγής κατιόντων είναι μικρή (<16cmol/kg). Γενικώς εμφανίζεται 

σε παλαιά εδάφη, σε συνθήκες πολύ περιορισμένης διάβρωσης. Είναι σταθερός 

σχετικά ορίζοντας και παρά το γεγονός ότι είναι πλούσιος σε λεπτόκοκκα υλικά 

δεν είναι ούτε πλαστικός ούτε κολλώδης και απαντάται σε υγρές τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές. 

 

Agric ( από το Λατινικό ager = αγρός) 

 

Ο ορίζοντας αυτός είναι ένας ιλλουβιακός ορίζοντας που σχηματίζεται 

κάτω από συνθήκες καλλιέργειας του εδάφους και περιέχει σημαντικές ποσότη-

τες αργίλου, ιλύος και οργανικής ουσίας. Όταν το έδαφος καλλιεργηθεί, η βλά-

στηση και οι οργανισμοί του εδάφους αλλάζουν. Το έδαφος αναμιγνύεται πε-

ριοδικά με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένας καινούργιος κύκλος εδαφογένε-

σης μετά την ανάμιξη. Με την διαδοχική καλλιέργεια του εδάφους σχηματίζε-

ται χαμηλότερα από το στρώμα που καλλιεργείται ένας ιδιαιτέρων ιδιοτήτων 

ορίζοντας που συνδέεται με τη μεταφορά αργίλου και  ιλύος από τον καλλιερ-

γούμενο ορίζοντα προς τον χαμηλότερα ευρισκόμενο. Τα υλικά αυτά εναποτί-

θενται στους πόρους, στις στοές ή στις επιφάνειες των μονάδων δομής, δη-

μιουργώντας χιτώνες σκούρου χρώματος. Σιγά –σιγά οι πόροι και οι στοές 

κλείνουν από την εναπόθεση των υλικών αυτών.  

 




