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KΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το έδαφος είναι ένα μίγμα από διάφορα υλικά όπως:

ü ανόργανα συστατικά,
ü οργανική ουσία,
ü νερό και
ü αέρα

Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους είναι τεμαχίδια πετρωμάτων,
πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά, καθώς και διάφορα άλλα υλικά, όπως
άμορφα οξείδια και υδροξείδια. Τα οργανικά συστατικά αποτελούνται από την
πανίδα του εδάφους, την χλωρίδα, τις ρίζες και τα διάφορα οργανικά
υπολείμματα με διάφορο βαθμό αποσύνθεσης. Με άλλα λόγια το έδαφος
αποτελείται από τρεις φάσεις ήτοι:

ü τη  στερεά φάση (οργανικά και ανόργανα συστατικά),
ü την υγρή φάση (εδαφικό νερό) και
ü την αέριο φάση (εδαφικός αέρας)

Σχήμα 2.1 Μέση σύσταση ενός λιβαδικού εδάφους (κατ’όγκο %)
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Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους

Μητρικό υλικό
Στην επιφάνεια της γης εμφανίζονται διάφορα είδη πετρωμάτων ως

αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών (ορογενετικές δυνάμεις , ηφαίστεια κλπ). Τα
πετρώματα αυτά αποτελούν το μητρικό υλικό από το οποίο, με διάφορες
διεργασίες, σχηματίζεται το έδαφος.

Η φύση του μητρικού υλικού επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του εδάφους
που δημιουργείται απ’ αυτό.  Για παράδειγμα,  όταν το μητρικό υλικό είναι πλούσιο
σε χαλαζία, όπως συμβαίνει στο γρανίτη ή σε ορισμένα είδη ψαμμίτη, τότε το
έδαφος που σχηματίζεται είναι αμμώδους υφής, με μεγάλη ταχύτητα διήθησης του
νερού και ως εκ τούτου εμφανίζει έντονη έκπλυση των βάσεων.  Επίσης,  η χημική
και ορυκτολογική σύσταση του μητρικού υλικού επηρεάζει τόσο το ρυθμό
αποσάθρωσης και εδαφογένεσης, όσο και το είδος της βλάστησης που
αναπτύσσεται στο έδαφος. Για παράδειγμα, όταν το μητρικό υλικό του εδάφους
είναι ασβεστόλιθος, τότε ο ρυθμός της εδαφογένεσης περιορίζεται. Αυτό οφείλεται
αφ’ ενός μεν στην εξουδετέρωση των Η+ και των οξέων που σχηματίζονται κυρίως
κατά την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας από τα ιόντα του Ca και αφετέρου στο
είδος και τις διαδικασίες αποσάθρωσης του ασβεστολίθου που συμβαίνουν μέχρι
τον τελικό σχηματισμό του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή, ως μητρικό υλικό του
εδάφους δεν θεωρείται ο ασβεστόλιθος, αλλά οι προσμίξεις που περιέχονται σ’
αυτόν.

Το  μητρικό υλικό  επηρεάζει επίσης την ποσότητα και το είδος των
ορυκτών της αργίλου που δημιουργούνται,  καθώς και το είδος του εδάφους που
σχηματίζεται.

Ο Jenny  (1941)  καθόρισε το μητρικό υλικό ως το αρχικό στάδιο
σχηματισμού του εδάφους. Ο ορισμός αυτός όμως σε πολλές περιπτώσεις
δημιουργεί δυσκολίες στον προσδιορισμό του αρχικού σταδίου σχηματισμού του
εδάφους. Συχνά μη αλλοιωμένα πετρώματα που βρίσκονται χαμηλότερα στο
εδαφικό profile  είναι παρόμοια με αυτά από τα οποία έχουν σχηματισθεί οι
υπερκείμενοι εδαφικοί ορίζοντες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα
συμβαίνει στον ασβεστόλιθο, το μητρικό υλικό του εδάφους αποτελούν οι
προσμίξεις οι οποίες περιέχονται  σ’ αυτόν, όπως για παράδειγμα  είναι η άργιλος,
τα οξείδια του σιδήρου,  τα μαρμαρυγιακά ορυκτά κ.α..  Στην περίπτωση αυτή το
μητρικό υλικό του εδάφους, διαφέρει σε σχέση με το μητρικό πέτρωμα.

Το μητρικό υλικό του εδάφους είναι τα ορυκτά που περιέχονται στα
πετρώματα και τα οποία με την επίδραση των παραγόντων της εδαφογένεσης,
όπως του κλίματος,  των οργανισμών και της τοπογραφίας, μετατρέπονται σε
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έδαφος, δηλαδή το μητρικό υλικό μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το πρώτο
στάδιο σχηματισμού του εδάφους.

 Η χημική σύσταση της λιθόσφαιρας εμφανίζεται στο σχήμα 2.2.  Από το
σχήμα αυτό  φαίνεται ότι μόνον τα 8  από τα γνωστά χημικά στοιχεία βρίσκονται
στα ορυκτά και τα πετρώματα σε ποσότητες μεγαλύτερες από 1% και απ’ αυτά μόνο
4 θεωρούνται θρεπτικά στοιχεία (Fe, Ca, K, Mg) για την ανάπτυξη των φυτών.

                          Σχήμα 2.2.Μέση χημική σύσταση της λιθόσφαιρας

Τα άλλα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες (π.χ.  ο Ρ
σε ποσότητα μικρότερη από 0,1%), ενώ η περιεκτικότητα σε Ν των ορυκτών είναι
απειροελάχιστη.

Οι κυριότερες ιδιότητες του μητρικού υλικού που επηρεάζουν την
εδαφογένεση είναι:

ü η ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων,
ü η υδατοδιαπερατότητα και
ü η σχιστότητα
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Ορυκτά

Τα ορυκτά είναι ανόργανες ενώσεις που σχηματίζονται στη φύση με
φυσικό τρόπο, έχουν καθορισμένες ιδιότητες και συμμετέχουν στο σχηματισμό
των πετρωμάτων. Ανάλογα με τη σημασία των ορυκτών στο σχηματισμό των
πετρωμάτων  αυτά διακρίνονται σε ουσιώδη και επουσιώδη.

Στον πίνακα  2.1.  δίνεται η μέση ορυκτολογική σύσταση της λιθόσφαιρας.
Τα ορυκτά που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στο σχηματισμό του εδάφους
είναι τα πρωτογενή πυριτικά και αργιλιοπυριτικά ορυκτά, τα οποία με την
αποσάθρωση μετασχηματίζονται σε δευτερογενή ορυκτά,  ενώ ταυτόχρονα κατά το
μετασχηματισμό αυτόν απελευθερώνονται βασικά θρεπτικά στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών.

Πίνακας 2.1. Μέση ορυκτολογική σύσταση της λιθόσφαιρας

Πλαγιόκλαστα 40,2%
Ορθόκλαστο 17,7%
Αυγίτης, ολιβίνης, κεροστίλβη 16,3%
Χαλαζίας 12,6%
Μαγνητίτης και αιματίτης 3,7%
Μαρμαρυγίες 3,3%
Ασβεστίτης 1,5%
Ορυκτά της αργίλου 1,0%
Ένυδρα οξείδια του Fe 0,3%
Δολομίτης 0,1%
Επουσιώδη ορυκτά 3,3%

Κρυσταλλική δομή των πυριτικών και αργιλιοπυριτικών
ορυκτών

Η βασική δομική μονάδα των πυριτικών και αργιλιοπυριτικών ορυκτών
είναι τα τετράεδρα του πυριτίου και τα οκτάεδρα του αργιλίου. Στα τετράεδρα του
πυριτίου το κεντρικό ιόν, το Si4+ , περιβάλλεται από οξυγόνα με τρόπο τέτοιο ώστε
τα κέντρα των ατόμων του οξυγόνου να βρίσκονται στις τέσσερις κορυφές ενός
τετραέδρου, ενώ το ιόν του Si βρίσκεται στο κέντρο του τετράεδρου (σχήμα  2.3). Η
απόσταση του Si4+ από το κέντρο των ατόμων του οξυγόνου ανέρχεται σε 1,60 Αο ,
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ενώ η απόσταση μεταξύ των κέντρων των ατόμων του οξυγόνου ανέρχεται σε 2,72
Αο (1)

Σχήματα2.3. Διάφορες  σχηματικές παραστάσεις τετραέδρων Si-O.

Στα οκτάεδρα του αργιλίου,  6  ιόντα υδροξυλίου βρίσκονται στις κορυφές
μιας ανεστραμμένης διπλής πυραμίδας στο κέντρο της οποία βρίσκεται το ιόν Al3+

(σχήμα 2.4).

      Σχήματα2.4. Διάφορες σχηματικές παραστάσεις οκταέδρου αργιλίου

Η δομική  μονάδα των τετραέδρων είναι σταθερή σ’  όλα τα πυριτικά
ορυκτά λόγω του μεγάλου σθένους του κεντρικού ιόντος (Si4+)  και της
μικρής απόστασης μεταξύ του πυριτίου (Si4+) και των οξυγόνων (Ο2-).

Τα ορυκτά συστατικά των πετρωμάτων

Όλα  τα ορυκτά που συμμετέχουν στη σύσταση ενός πετρώματος δεν έχουν
την ίδια σημασία. Μερικά απ’ αυτά θεωρούνται πρωτεύοντα, γιατί η παρουσία τους

(1) Αο = 10-8 cm
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είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό ενός πετρώματος. Ακόμη και η μικρότερη
αναλογία τους ή η απουσία τους έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλεται ο
πετρογραφικός χαρακτήρας του πετρώματος. Άλλα ορυκτά θεωρούνται
δευτερεύοντα. Αυτά είναι παρόντα γενικά,  όχι όμως  πάντοτε,  μέσα στο πέτρωμα,
ενώ η τυχόν αφθονία τους μπορεί να αναφερθεί στον ορισμό της ονομασίας ενός
πετρώματος.

Τέλος υπάρχουν και τα παρεμβαλλόμενα ορυκτά, που εμφανίζονται σπάνια
στην ορυκτολογική σύσταση ενός πετρώματος

Λίγα είναι τα ορυκτά που περιλαμβάνονται στα πρωτεύοντα συστατικά των
πετρωμάτων. Για τα εκρηξιγενή πετρώματα ως πρωτεύοντα ορυκτά θεωρούνται ο
χαλαζίας, οι άστριοι (ορθόκλαστο, ανορθόκλαστο, μικροκλινής και πλαγιόκλαστα),
τα αστριοειδή (λευκίτης, νεφελίνης), οι μαρμαρυγίες, οι πυρόξενοι, οι αμφίβολοι και
ο ολιβίνης. Στα ιζηματογενή πετρώματα, τα αυτόχθονα ορυκτά δηλαδή αυτά που
δεν προέρχονται από θραύσματα προϋπαρχόντων ορυκτών είναι ο χαλαζίας
(οπάλιος,  χαλκηδόνιος),  ο ασβεστίτης,  ο δολομίτης,  η γύψος,  ο καρναλίνης ,  ο
ανυδρίτης. Τα κυριότερα πρωτεύοντα ορυκτά στα πετρώματα αυτά είναι οι
γρανάτες, το επίδοτο, ο τουρμαλίνης, ο σερπεντίνης, οι χλωρίτες, ο τάλκης και ο
καολινίτης.

Κατάταξη των πυριτικών και αργιλιοπυριτικών ορυκτών

Ανάλογα με τον τύπο δομής, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τα τετράεδρα
του πυριτίου (Si-O)  συνδέονται μεταξύ τους,  καθώς και ανάλογα με  τη διάταξή
τους στο χώρο τα ορυκτά διακρίνονται σε:

ü νησοπυριτικά Si:O = 1:4
ü σωροπυριτικά Si:Ο = 2:7
ü ινοπυριτικά Si:Ο = 1:3 , 4:11
ü φυλλοπυριτικά Si:Ο = 2:5
ü τεκτοπυριτικά Si:Ο= 1:2
ü κυκλοπυριτικά SiΟ = 3:9, 4:12, 6:18

   Στο σχήμα 2.5 δίνεται παραστατικά ο τρόπος σύνδεσης των τετραέδρων Si-
O στα διάφορα πυριτικά ορυκτά.

Η ευκολία με την οποία αποσαθρώνονται τα πρωτογενή  πυριτικά ορυκτά
εξαρτάται από τον αριθμό των δεσμών Si  -  O  –  Si.  Ο δεσμός αυτός είναι πολύ
ισχυρός και δεν σπάζει εύκολα κατά τη διαδικασία της εδαφογένεσης. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δεσμών αυτών Si  -  O  –  Si  ανά δομική μονάδα
ενός κρυστάλλου ορυκτού, τόσο αντιστέκεται το ορυκτό στη διάλυση καθώς και σε
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Σχήμα 2.5. Σχηματική παράσταση σύνδεσης τετραέδρων Si-O στα πυριτικά
                  ορυκτά.

όλες τις άλλες διεργασίες της αποσάθρωσης. Ως  δομική μονάδα του κρυστάλλου
θεωρείται η μικρότερη επαναλαμβανόμενη δομή ενός κρυστάλλου.

Νησοπυριτικά ορυκτά ( SiO4
4-)

Στην περίπτωση των νησοπυριτικών ορυκτών τα τετράεδρα των Si-O ενώνονται
μεταξύ τους με τη βοήθεια δισθενών κατιόντων,  όπως συμβαίνει με τα ορυκτά της
ομάδας του ολιβίνη  (Mg, Fe2+)2 SiO4 στον οποίο η σύνδεση των τετραέδρων γίνεται
με την παρουσία των δισθενών κατιόντων Fe, Mg (Σχήμα 2.6).

Ινοπυριτικά ορυκτά (SiO3
2-, Si4O11

-4)

Στα ινοπυριτικά ορυκτά τα τετράεδρα Si-O ενώνονται μεταξύ τους
σχηματίζοντας μια απλή αλυσίδα. Η σύνδεση μεταξύ των τετραέδρων γίνεται μέσω
ενός κοινού ιόντος οξυγόνου. Η παράλληλη ένωση τέτοιων αλυσίδων γίνεται με τη
βοήθεια δισθενών κατιόντων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον αυγίτη [ Ca
(Mg, Fe2+) Si2 O6]  στον οποίο οι αλυσίδες ενώνονται μεταξύ τους με το Ca2+. Στη
φύση είναι δυνατόν να σχηματισθεί διπλή αλυσίδα τετραέδρων Si-O, έχοντας κοινά
δύο άτομα οξυγόνου,  όπως συμβαίνει στην  κεροστίλβη [Ca2 (Mg  ,  Fe2+) Si8

O22(OH)2] (Σχήμα 2.7).
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Σχήμα2.6. Σχηματική παράσταση σύνδεσης τετραέδρων Si-O στον ολιβίνη.

Φυλλοπυριτικά ορυκτά (Si4O10
4-)

Στα φυλλοπυριτικά ορυκτά τα τετράεδρα Si-O  ενώνονται μεταξύ τους με
τρόπο τέτοιο ώστε οι κορυφές των τετραέδρων να βρίσκονται σε ένα επίπεδο, οι δε
βάσεις, έχοντας κοινά άτομα οξυγόνου, σχηματίζουν εξαγωνικούς  σχηματισμούς οι
οποίοι και επαναλαμβάνονται στο χώρο (σχήμα 2.8).  Με τον τρόπο αυτό
δημιουργούνται τα φύλλα τετραέδρων από τα οποία τα ορυκτά της ομάδας αυτής
έλαβαν και το όνομά τους.  Λόγω αυτής της ιδιαίτερης κρυσταλλικής δομής,  τα
ορυκτά της ομάδας των φυλλοπυριτικών ορυκτών κρυσταλλώνονται συνήθως στο
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                                               α                                 β

Σχήμα 2.7. Σύνδεση τετραέδρων Si-O στα ινοπυριτικά ορυκτά (α απλή αλυσίδα, β
                   διπλή αλυσίδα).

μονοκλινές σύστημα. Στα φυλλοπυριτικά ορυκτά περιλαμβάνονται οι ομάδες:
ü του τάλκη – πυροφυλλίτη
ü των μαρμαρυγιών
ü του σερπεντίνη
ü του χλωρίτη
ü των ορυκτών της αργίλου

Τεκτοπυριτικά ορυκτά (SiΟ2)

Στα τεκτοπυριτικά ορυκτά τα τετράεδρα Si-O, ενώνονται στο χώρο
και προς τις τρεις κατευθύνσεις με την παρεμβολή μονοσθενών και δισθενών
κατιόντων που εισέρχονται στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών και
εξουδετερώνουν  το αρνητικό φορτίο που δημιουργείται στα τετράεδρα Si-O
λόγω της ισόμορφης αντικατάστασης του κεντρικού ιόντος των τετραέδρων
Si4+ από το ιόν Al3+.  Τα κυριότερα τεκτοπυρικά ορυκτά είναι αυτά της
ομάδας των αστρίων. Επίσης στην ομάδα αυτή των τεκτοπυριτικών ορυκτών
ανήκει και η ομάδα των ζεολίθων η οποία είναι  μια ενδιαφέρουσα για την
επιστήμη της Εδαφολογίας ομάδα ορυκτών.
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Σχήμα 2.8. Σχηματική παράσταση σύνδεσης  των τετραέδρων Si-O  και  των
οκταέδρων  Al - OH στα φυλλοπυριτικά ορυκτά.

Σχήμα 2.9. Διάταξη των φύλλων τετραέδρων πυριτίου και οκταέδρων αργιλίου στα
                   φυλλοπυριτικά ορυκτά.
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Σωροπυριτικά ορυκτά (Si2O7
6- , Si5 O16

-12)

Στα σωροπυριτικά ορυκτά δύο ή περισσότερα τετράεδρα Si-O
ενώνονται μεταξύ τους έχοντας κοινό άτομο οξυγόνου. Η βασική δομική
μονάδα των σωροπυριτικών ορυκτών αποτελείται από δύο άτομα Si και επτά
άτομα Ο (σχήμα 2.10).

Σχήμα 2.10.  Σύνδεση των τετραέδρων Si-O στα σωροπυριτικά ορυκτά.

Οι μεμονωμένες αυτές δομικές μονάδες των σωροπυριτικών ορυκτών
εμφανίζουν αρνητικό φορτίο που εξουδετερώνεται από την είσοδο κατιόντων
μεταξύ των δομικών αυτών μονάδων. Τα κατιόντα αυτά κρατούν ενωμένες τις
δομικές μονάδες των τετραέδρων. Ο δεσμός Si – O – Si είναι ισχυρότερος από τους
αντίστοιχους δεσμούς  που αναπτύσσονται στα νησοπυριτικά ορυκτά και για το
λόγο αυτό τα ορυκτά της ομάδας αυτής αποσαθρώνονται δυσκολότερα. Στον πίνακα
2.2 δίνονται,  τα κυριότερα  για τον σχηματισμό του εδάφους  πρωτογενή πυριτικά
ορυκτά.
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Πίνακας 2.2.Κυριότερα πρωτογενή πυριτικά ορυκτά

Ορυκτό Τύπος δομής Χρώμα Χημικός τύπος

Ολιβίνης Νησοπυριτικό    πράσινο (Mg , Fe2+)2SiO4

Αυγίτης (1) Ινοπυριτικό    σκούρο Ca(Mg,  Fe2+)Si2O6

Κεροστίλβη (2) Ινοπυριτικό     σκούρο Ca2(Mg,  Fe2+)Si8O22(OH)2

Μοσχοβίτης Φυλλοπυριτικό     ελαφρώς
     σκούρο

KAl2(AlSi3)O10(OH)2

Βιοτίτης Φυλλοπυριτικό     ελαφρώς
     σκούρο

K(Mg,Fe2+)(AlSi3)O10(OH)2

Ορθόκλαστο Τεκτοπυριτικό     ανοικτό KAl Si3O8

Αλβίτης Τεκτοπυριτικό     ανοικτό Na AlSi3O8

Ανορθίτης Τεκτοπυριτικό     ανοικτό Ca Al2Si2O8

(1) απλή αλυσίδα τετραέδρων Si-O                    (2) διπλή αλυσίδα τετραέδρων Si-O

Κυριότερες ομάδες πυριτικών ορυκτών

Ομάδα  διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)

Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) βρίσκεται στη φύση με τη μορφή
τριών ορυκτών ήτοι:

ü του χαλαζία
ü του τριδυμίτη
ü του χριστοβαλίτη

Από τα παραπάνω τρία ορυκτά, ο χαλαζίας είναι ο περισσότερο
διαδεδομένος στα πλουτώνια και  ηφαιστειακά πετρώματα, ενώ τα άλλα δύο
ορυκτά βρίσκονται μόνο στα ηφαιστειακά πετρώματα .

Η κρυσταλλική δομή των ορυκτών της ομάδας του διοξειδίου του πυριτίου
αποτελείται από πολλά τετράεδρα Si-O, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με κοινές
τις τέσσερις κορυφές των τετραέδρων. Η σύνδεση αυτή των τετραέδρων δημιουργεί
ένα τρισδιάστατο πλέγμα στο οποίο η σχέση Si  :  O  είναι 1:2  (τεκτοπυριτικά
ορυκτά). Όταν τo  μητρικό υλικό του  εδάφους είναι πλουτώνιο πέτρωμα  τότε  ο
χαλαζίας βρίσκεται στα χονδρόκοκκα κλάσματα, δηλαδή στους λίθους, τα χαλίκια
και την άμμο.
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Ομάδα Αστρίων

Τα ορυκτά της ομάδας των αστρίων ανήκουν στα τεκτοπυριτικά ορυκτά και
θεωρούνται από τα περισσότερο διαδεδομένα ορυκτά της λιθόσφαιρας ( το 60% του
στερεού φλοιού της γης αποτελείται από ορυκτά της ομάδας των αστρίων). Συνήθως
οι άστριοι συναντώνται στα πυριγενή, στα κρυσταλλοσχιστώδη και στα
ιζηματογενή πετρώματα. Αποτελούν το 59,5%  των πυριγενών πετρωμάτων, το 30%
των αργιλικών σχιστολίθων και το 11,5% των ψαμμιτών (Clarke, 1925). Λόγω της
μεγάλης περιεκτικότητας των πετρωμάτων σε αστρίους,  τα ορυκτά της ομάδας
αυτής βρίσκονται σε διάφορες ποσότητες σε όλα τα εδάφη.  Η περιεκτικότητα των
εδαφών διαφέρει ανάλογα με το μητρικό υλικό και  με το στάδιο αποσάθρωσης.

Στα νέα εδάφη, άστριοι περιέχονται σε μεγάλες σχετικά ποσότητες στα
κλάσματα της ιλύος και της αργίλου, ενώ αντίθετα, σε εδάφη με μεγάλο βαθμό
αποσάθρωσης,  οι άστριοι,   ακόμη και αν αυτά προέρχονται από πλούσια σε
αστρίους μητρικά υλικά,  είτε απαντώνται σε μικρές ποσότητες είτε απουσιάζουν
(Hseung and Jackson, 1952).

Τα ορυκτά της ομάδας των αστρίων θεωρούνται ανθεκτικά στην
αποσάθρωση.  Ο ρυθμός αποσάθρωσης εξαρτάται από τη φύση των ορυκτών,  το
κλίμα,  την τοπογραφία,  το ρυθμό έκπλυσης των προϊόντων της αποσάθρωσης κ.α.
Σύμφωνα με τον (Goldich,  1938),  οι άστριοι,  ανάλογα με τη δυσκολία
αποσάθρωσης κατατάσσονται κατά σειρά:

μικροκλινής  > ορθόκλαστο > αλβίτης > ολιγόκλαστο >
ανδεσίνης >λαβραδορίτης > βιτουβνίτης > ανορθίτης

Η σειρά αυτή συνδέεται με την αύξηση της περιεκτικότητας των αστρίων σε Ca και
Al.

Η φύση των αστρίων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την
προέλευση του μητρικού υλικού  και τις διεργασίες της εδαφογένεσης (Van  der
Plas, 1966). Για παράδειγμα η αναλογία ορθόκλαστο/μικροκλινή  στα ιζήματα και
στο έδαφος δίνει χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την προέλευση και τη
φύση του μητρικού υλικού.  Οι άστριοι θεωρούνται ότι αποτελούν την κύρια πηγή
Κ, Ca και  Na καθώς και άλλων στοιχείων για το έδαφος.

Η ομάδα των αστρίων περιλαμβάνει τους καλιούχους αστρίους, σανίδινο,
ορθόκλαστο και μικροκλινή με χημικό τύπο KΑlSi3O8, τον νατριούχο άστριο
(αλβίτη, NaAlSi3O8 ),  τον ασβεστούχο άστριο (ανορθίτη,  CaAl2Si2O8 )  και τον
βαριούχο,άστριο (κελσιανό, BaAl2Si2O8).
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                         Σχήμα 2.12. Σύνδεση τετραέδρων Si-O στους αστρίους

Στη φύση συνήθως παρατηρούνται ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ του
αλβίτη και του ανορθίτη με οποιανδήποτε αναλογία.  Οι ισόμορφες αυτές
παραμείξεις ονομάζονται πλαγιόκλαστα. Αντίθετα μεταξύ των καλιούχων αστρίων
και του αλβίτη και ανορθίτη δεν παρατηρείται ισόμορφη παράμειξη παρά μόνον
κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης .

Η δομή των αστρίων αποτελείται από ένα δίκτυο τριών διαστάσεων
τετραέδρων πυριτίου τα οποία ανά τέσσερα σχηματίζουν δακτύλιο. Οι δακτύλιοι
αυτοί συνενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας στήλες διατεταγμένες σε σειρές
παράλληλες προς τον κατακόρυφο άξονα. Στη δομή αυτή παρουσιάζονται κενοί
χώροι μεγάλου μεγέθους, εντός των οποίων εισέρχονται  τα κατιόντα Κ, Na, Ca, Βa
τα οποία και συγκρατούν τις παράλληλες αυτές στήλες.  Η παρεμβολή αυτή γίνεται
για την εξουδετέρωση του ηλεκτρικού φορτίου που προέρχεται από την ισόμορφη
αντικατάσταση του κεντρικού ιόντος των τετραέδρων,  δηλαδή  του Si4+ από Al3+.
Στους καλιούχους αστρίους σε κάθε τέσσερα τετράεδρα Si-O αντικαθίσταται το Si
ενός τετραέδρου, ενώ στον ασβεστούχο και βαριούχο άστριο σε κάθε τέσσερα
τετράεδρα Si-O αντικαθίσταται το Si 4+ δύο τετραέδρων από Αl3+.

Καλιούχοι άστριοι (KΑlSi3O8 )

Στους καλιούχους αστρίους περιλαμβάνονται το ορθόκλαστο, ο
μικροκλινής, το σανίδινο και ο αδουλαίος. Οι καλιούχοι άστριοι είναι ορυκτά που
απαντώνται σε μεγάλη αναλογία στα διάφορα πετρώματα. Υπολογίζεται ότι το 16%
του στερεού φλοιού της γης αποτελείται από τα ορυκτά της ομάδας αυτής (Ahrens,
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1965) ενώ, αν συνυπολογισθούν και οι καλιούχοι άστριοι που περιέχονται και στους
υπόλοιπους αστρίους,  το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 31%  (Barth,  1969).  Στα
ηφαιστειακά πετρώματα,  στους πηγματίτες και στα μεταμορφωμένα πετρώματα
κυρίως απαντώνται. καλιούχοι άστριοι .

Η μορφή των κρυστάλλων των καλιούχων αστρίων εξαρτάται από τις
συνθήκες κρυστάλλωσης, δηλαδή τη θερμοκρασία κρυστάλλωσης, την πίεση, τη
σύσταση του μάγματος καθώς και από την ταχύτητα πήξης του μάγματος.  Ο
μικροκλινής σχηματίζεται σε συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας σε σχέση με το
ορθόκλαστο.

Οι καλιούχοι άστριοι μαζί με τα μαρμαρυγιακά ορυκτά, δηλαδή  το
μοσχοβίτη και το βιοτίτη, αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές Κ για το έδαφος.

Το ορθόκλαστο είναι πολύ ανθεκτικό στην αποσάθρωση ορυκτό και για το
λόγο αυτό το συναντάμε στα χονδρόκοκκα κλάσματα του εδάφους, άμμο και ιλύ.
Σπάζει με τρόπο τέτοιο ώστε να σχηματίζονται δύο επίπεδα σε ορθή γωνία.  Στο
γεγονός αυτό οφείλεται και το όνομά του.  Η μορφή των κρυστάλλων των
καλιούχων αστρίων εξαρτάται από τις συνθήκες κρυστάλλωσής τους. Το
ορθόκλαστο που έχει σχηματισθεί μέσα σε κοιλότητες γρανίτη ή μέσα σ’  άλλους
πηγματίτες διαφέρει σημαντικά σε σχέση με την πλακώδη μορφή του σανιδιού,
ορυκτού που απαντάται στα ηφαιστειακά  πετρώματα,  καθώς και με τη μορφή που
έχει ανεπτυγμένες τις πρισματικές έδρες που είναι υδροθερμικής προέλευσης και
απαντάται σε μεταμορφωμένα  πετρώματα κυρίως των Άλπεων (αδουλαίος) και
στον φλεβική.

Πλαγιόκλαστα

Στην ομάδα  των πλαγιοκλάστων περιλαμβάνονται οι ισόμορφες
παραμείξεις με διάφορη περιεκτικότητα σε ένα εκ των δύο συστατικών, δηλαδή του
αλβίτη (NaAlSi3O8)  και του ανορθίτη (CaAl2Si2O8). Οι παραμείξεις που είναι
πλουσιότερες σε αλβίτη απαντώνται στα όξινα μάγματα ενώ αντίθετα τα βασικά
μάγματα είναι πλουσιότερα σε ανορθίτη. Στα διαγράμματα 2.13 και 2.14 φαίνονται
οι διάφορες ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ του αλβίτη και του ανορθίτη με
διάφορες αναλογίες αλβίτη και ανορθίτη .

Ανορθίτης %

0               10                     30                   50                     70                  90              100

Αλβίτης Ολιγόκλαστο Ανδεσίνης Λαβραδόριο Βιτοβνίτης Ανορθίτης

Σχήμα2.13. Ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ αλβίτη και ανορθίτη



30

Τα ορυκτά της ομάδας αυτής είναι σημαντικές πηγές νατρίου και ασβεστίου
για το έδαφος. Αποσαθρώνονται  ευκολότερα σε σχέση με τους καλιούχους
αστρίους και σχηματίζουν με την πάροδο της αποσάθρωσης δευτερογενή ορυκτά
της αργίλου.

Σχήμα 2.14. Ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ αλβίτη και ανορθίτη.

Τα πλαγιόκλαστα αποτελούν το 29% του στερεού φλοιού της γης (Ahrens,
1965). Ο  ανορθίτης περιέχεται κυρίως στους μεταμορφωμένους ασβεστολίθους,
ενώ βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα ηφαιστειακά πετρώματα. Ο βιτοβνίτης και ο
λαβραδορίτης είναι συνδεδεμένοι με πετρώματα που περιέχουν μικρές ποσότητες
πυριτίου όπως για παράδειγμα είναι ο γάββρος,  ο ανδεσίτης και ο διορίτης.  Το
ολιγόκλαστο είναι συνδεδεμένο με το γρανοδιορίτη και το μονζονίτη. Ο αλβίτης
απαντάται σε ορισμένα πυριγενή πετρώματα και ιδιαίτερα στους πηγματίτες, καθώς
και σε ορισμένα μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως στους σχιστόλιθους και στο
γνεύσιο. Μια μεγάλη ποσότητα αστρίων βρίσκεται και στα ιζηματογενή πετρώματα.

Ομάδα μαρμαρυγιακών ορυκτών

Είναι φυλλοπυριτικά αργιλιοπυριτικά ορυκτά. Στη φυλλόμορφη αυτή
κρυσταλλική δομή τα οξυγόνα των τετραέδρων που ανήκουν στη βάση είναι
προσανατολισμένα στο χώρο με τρόπο τέτοιο ώστε αυτά να βρίσκονται σε ένα
επίπεδο. Ο κενός χώρος που δημιουργείται μεταξύ των οξυγόνων των κορυφών των
τετραέδρων Si - O καταλαμβάνεται από τα ΟΗ-  των οκταέδρων του αργιλίου τα
οποία και έχουν σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με τα ιόντα του οξυγόνου,  με
αποτέλεσμα ο χώρος να εμφανίζεται συμπαγής. Τα φύλλα αυτά διατάσσονται σε
παράλληλη διάταξη (σχήμα 2.15) ώστε να εμφανίζεται ένας τέλειος σχισμός. Στον
ενδιάμεσο χώρο που δημιουργείται μεταξύ των δύο αλλεπάλληλων στιβάδων είναι
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δυνατόν να εισέλθουν άλλα κατιόντα, όπως Mg2+, K+, Na+, Ca2+. Ο γενικός χημικός
τύπος των μαρμαρυγιακών ορυκτών είναι:

ΧΥ2-3Ζ8Ο20(ΟΗ,F)2

όπου
Χ= Κ, Νa, Ca,   Y=Al, Mg, Fe,   Z=Si, Al

Τα μαρμαρυγιακά ορυκτά διακρίνονται σε διοκταεδρικά και
τριοκταεδρικά, ανάλογα με τον αριθμό των ιόντων στη θέση Υ.  Όταν ο αριθμός
είναι 2 τότε ονομάζονται διοκταεδρικά (μοσχοβίτης, παραγονίτης), ενώ όταν είναι 3
ονομάζονται τριοκταεδρικά (βιοτίτης, φλογοπίτη.  Στα μαρμαρυγιακά ορυκτά
ανήκουν τα:

                  Μοσχοβίτης     KAl2(AlSi3)O10(OH)2,

                  Βιοτίτης           K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2,

                  Φλογοπίτης   KMg3(AlSi3)O10(OH)2,

                  Παραγονίτης  NaAl2(AlSi3) O10 (OH)2

O μοσχοβίτης ανήκει στα διοκταεδρικά μαρμαρυγιακά ορυκτά και
απαντάται σε μεγάλες ποσότητες στους γρανίτες.  Ο βιοτίτης ανήκει στα
τριοκταεδρικά μαρμαρυγιακά ορυκτά και εμφανίζεται στα όξινα και ενδιάμεσα
πυριγενή πετρώματα. Ο φλογοπίτης περιέχει περισσότερο μαγνήσιο (η σχέση Mg/Fe
στον βιοτίτη είναι μικρότερη από 2:1 ενώ στον φλογοπίτη μεγαλύτερη από 2:1). Τα
δύο αυτά ορυκτά έχουν διαφορετικό χρώμα (πρασινόμαυρο στον βιοτίτη,
κοκκινοκαστανό στον φλογοπίτη). Ο φλογοπίτης  απαντάται στα βασικά και
υπερβασικά πετρώματα.

Μοσχοβίτης [KAl2(AlSi3) O10(OH)2 ]

Ο μοσχοβίτης απαντάται συνήθως στα χονδρά κλάσματα του εδάφους,
δηλαδή την άμμο και την ιλύ και σπανιότερα στα χονδρόκοκκα κλάσματα της
αργίλου. Αποτελεί μαζί με τους καλιούχους αστρίους (ορθόκλαστο, σανίδινο) την
κυριότερη πηγή Κ του εδάφους.

Ο μοσχοβίτης ανήκει στα ορυκτά με σχέση τετραέδρων πυριτίου προς
οκτάεδρα αργιλίου 2:1,  δηλαδή η βασική κρυσταλλική του δομή αποτελείται από
μία στιβάδα οκταέδρων αργιλίου που βρίσκεται μεταξύ δύο στιβάδων τετραέδρων
πυριτίου –  αργιλίου (σχήμα 2.15).  Στην κρυσταλλική αυτή δομή τα οξυγόνα που
βρίσκονται στην κορυφή των τετραέδρων του πυριτίου συμμετέχουν παράλληλα και
στα οκτάεδρα του αργιλίου.
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               Σχήμα 2.15. Κρυσταλλική δομή μοσχοβίτη

Το αρνητικό φορτίο του κρυστάλλου του μοσχοβίτη οφείλεται στην
ισόμορφη αντικατάσταση του Si4+ των τετραέδρων από Al3+.  Η ισόμορφη αυτή
αντικατάσταση στα τετράεδρα,  όπως εξάλλου  δηλώνεται και από τον χημικό τύπο
του μοσχοβίτη, γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε σε κάθε τέσσερα τετράεδρα πυριτίου
να γίνεται αντικατάσταση ενός Si  από Al.  Το αρνητικό φορτίο που προκύπτει από
την ισόμορφη αυτή αντικατάσταση εξουδετερώνεται με την είσοδο στο πλέγμα ενός
κατιόντος καλίου, το οποίο και καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ της βασικής
κρυσταλλικής δομής, συνδέοντας τις δύο στιβάδες με ισχυρούς δεσμούς Ο-Κ-Ο. Η
περιεκτικότητα του μοσχοβίτη σε κάλιο ανέρχεται σε 9,8% περίπου. Το κάλιο αυτό
δεν θεωρείται άμεσα προσιτό στα φυτά. Με τη χημική όμως αποσάθρωση το κάλιο
αυτό απελευθερώνεται και καθίσταται προσιτό στα φυτά .

Βιοτίτης ( K(Fe, Mg)3 (AlSi3) O10(OH)2)

Ο βιοτίτης ανήκει στα πρωτογενή τριοκταεδρικά μαρμαρυγιακά ορυκτά.
Διαφέρει από το μοσχοβίτη στο γεγονός ότι το αρνητικό φορτίο του κρυστάλλου
του βιοτίτη οφείλεται τόσο στην ισόμορφη αντικατάσταση του Si των τετραέδρων
από Al, όσο και στην ισόμορφη αντικατάσταση του Al των οκταέδρων από Mg και
Fe2+.  Λόγω της παρουσίας του δισθενούς σιδήρου στην κρυσταλλική δομή του,  ο
βιοτίτης αποσαθρώνεται εύκολα. Για το λόγο αυτόν απαντάται μόνο στα χονδρά
κλάσματα του εδάφους (άμμο και ιλύ),  όχι όμως και στην άργιλο.  Στο κλάσμα της
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αργίλου απαντώνται τα προϊόντα μετασχηματισμού του βιοτίτη, δηλαδή ο
βερμικιουλίτης . Η σταδιακή μετατροπή αυτή του βιοτίτη στο δευτερογενές ορυκτό
του βερμικιουλίτη λαμβάνει χώρα παρουσία διαλυτών αλάτων των Ca και Mg. Στην
περίπτωση αυτή τα κατιόντα Ca και Mg αντικαθιστούν το Κ του βιοτίτη.

Ο βιοτίτης λόγω της εύκολης χημικής αποσάθρωσής του αποτελεί μία από
τις σπουδαιότερες πηγές Κ του εδάφους.  Από το κάλιο που συμμετέχει στην
κρυσταλλική δομή του βιοτίτη, ένα μικρό μέρος χρησιμοποιείται απ’ ευθείας από τα
φυτά με αντίδραση εναλλαγής,  ενώ το υπόλοιπο γίνεται προσιτό στα φυτά με τη
διαδικασία της χημικής αποσάθρωσης.

Ομάδα Ολιβίνη, (Mg, Fe)2SiO4

Ο ολιβίνης θεωρείται ισόμορφη παράμειξη (στερεό μίγμα) μεταξύ των δύο
ακραίων μερών δηλαδή του φορστερίτη (Mg2SiO4) και του φαϋαλίτη (Fe2SiO4). Η
δομή των ορυκτών της ομάδας αυτής αποτελείται από μεμονωμένα τετράεδρα Si-O
(νησοπυριτικά ορυκτά) που συνδέονται μεταξύ τους με ιόντα Mg2+ και Fe2+.

Ο φορστερίτης είναι πολύ διαδεδομένο ορυκτό στα βασικά και υπερβασικά
πυριγενή πετρώματα (βασάλτης, περιδοτίτες, δουνίτες) ενώ αντίθετα ο φαϋαλίτης
εμφανίζεται σε όξινα πετρώματα με περίσσεια SiO2 (χαλαζιούχα πετρώματα με
υψηλή σχέση FeO/ΜgO. Ο  ολιβίνης  δεν είναι συνηθισμένο ορυκτό στα
μεταμορφωμένα πετρώματα, ενώ ο  φορστερίτης μπορεί να σχηματισθεί και κατά τη
μεταμόρφωση δολομιτικών πετρωμάτων.

Το χρώμα των ολιβινών είναι ελαιοπράσινο .Tα ορυκτά  της ομάδας αυτής
σχηματίζουν εδάφη πλούσια σε Fe  και  Mg.  Ο ολιβίνης,  λόγω της μεγάλης
περιεκτικότητάς του σε Fe2+, αποσαθρώνεται πολύ εύκολα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις το SiO2 που προκύπτει από τη διάλυση του ολιβίνη σχηματίζει με τα
ιόντα Mg σερπεντίνη ο οποίος στη συνέχεια μετατρέπεται σε δευτερογενή ορυκτά
της αργίλου (π.χ. μοντμοριλονίτη, καολινίτη ή και οξείδια και υδροξείδια του Al και
του Fe).

Ομάδα πυροξένων (R2Si2O6)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα ορυκτά:
ενστατίτης Mg2Si2O6

υπερσθενής (Mg,Fe)2Si2O6

διοψίδιος CaMgSi2O6

αυγίτης (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Al,Si)2O6

αιγιρατής NaFe3+ Si2O6
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Οι πυρόξενοι είναι πυριτικά ορυκτά που συμμετέχουν στη σύσταση πολλών
πετρωμάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις δε ως θεμελιώδη ορυκτά. Ο ιδανικός
χημικός τύπος των ορυκτών της ομάδας αυτής είναι R2Si2O6 όπου το R μπορεί να
είναι  Mg, Fe, Ca, Mn, Al, Na, Li.

Οι σιδηρομαγνησιούχων πυρόξενοι σχηματίζουν μια ισόμορφη σειρά
ορυκτών (παράμειξη)  που αποτελούνται από μίγματα των δύο ακραίων μελών,
δηλαδή του ενστατίτης (Mg2Si2O6) και του υπερσθενή (Mg,Fe)2 Si2O6. Τα μέλη της
σειράς στα οποία υπερτερεί  το Mg ονομάζονται ενστατίτες, ενώ τα μέλη στα οποία
υπερτερεί ο Fe ονομάζονται υπερσθενείς και οι ενδιάμεσοι τύποι ονομάζονται
βρονζίτες (καθαρά σιδηρούχοι πρόξενοι δεν υπάρχουν στη φύση).

Τα χρώματα των σιδηρομαγνησιούχων πυροξένων ποικίλουν , από
καστανοί ή υποπράσινο (ενστατίτης), μπρουτζοκίτρινο (βρονζίτης), έως καφέ
και πράσινο (υπερσθενής).  Οι ρομβικοί πυρόξενοι σχηματίζονται κατά την
κρυστάλλωση του μάγματος, γι’ αυτό είναι χαρακτηριστικά ορυκτά των βασικών
πλουτωνίων πετρωμάτων (γάββροι, περιδοτίτες, νορίτες) ή και των ηφαιστιτών
(τραχείτης, ανδεσίτης).Οι μονοκλινείς πυρόξενοι εκτός από τα Mg και Fe περιέχουν
και Ca ή Na. Οι ασβεστοσιδηρομαγνησιούχοι πυρόξενοι σχηματίζουν τρεις
ισόμορφες σειρές ήτοι:

ü την ισόμορφη σειρά που περιλαμβάνει τον κλινοενστατίτη και τον
κλινοϋπερσθενή. Είναι αρκετά σπάνιοι και παρατηρούνται μόνο σε
μερικούς βασάλτες και σε μετεωρίτες.

ü την ισόμορφη σειρά του διοψιδίου (διαλλαγή). Ο διοψίδιος είναι
άχρωμος, κιτρινωπός, ή ανοιχτοπράσινος. Η ισόμορφη αυτή σειρά
αφθονεί σε εκρηξιγενή πετρώματα, πλούσια σε Ca και Mg. Ο
διοψίδιος μεταβάλλεται χημικά σε σερπεντίνη σύμφωνα με την
αντίδραση :

         4Mg2Si2O6 + 2CO2 + 4H2O + 202 → Mg6Si4O10(OH)8 + 2MgCO3 +  4H2SiO4

ü τον αυγίτη. Ο αυγίτης σχηματίζεται κατά την κρυστάλλωση του
μάγματος και αφθονεί στα βασικά κυρίως εκρηξιγενή πετρώματα
(βασάλτες, ανδεσίτης, πυροξενόλιθους) καθώς και στον γάββρο.

Στους νατριούχους μονοκλινείς πυρόξενους ανήκουν ο αιγιρίνης, πυριτικό
άλας νατρίου και σιδήρου με χρώμα πράσινο που περιέχεται στα εκρηξιγενή
πετρώματα (συηνίτες) και ο ιαδεϊτης, πυριτικό άλας του νατρίου και του αργιλίου
με χρώμα ελαφρώς υποπράσινο που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της
μεταμόρφωσης των ορυκτών και αφθονεί κυρίως στα κρυσταλλοσχιστώδη
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πετρώματα.

Ομάδα αμφιβόλων (Χ2-3 Υ5 Ζ8 Ο22 (ΟΗ)2)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ινοπυριτικά ορυκτά των οποίων η δομή
σχηματίζεται από ατέρμονες διπλές αλυσίδες που αναπτύσσονται κατά τον άξονα C.
Οι διπλές αυτές αλυσίδες συνδέονται μεταξύ τους με κατιόντα ή υδροξύλια. Έχουν
τον γενικό τύπο Χ2-3 Υ5 Ζ8 Ο22 (ΟΗ)2 όπου Χ=Ca, K, Na,    Y= Mg, Fe2+, Fe3+, Al,
Ti,  Mn,  Cr    και   Z= Si,  Al,  ενώ στη θέση των ΟΗ μπορεί να εισέλθει F,  Cl   ή
ακόμη και Ο.  Στους αμφιβόλους η σχέση Si:O είναι 4:1 .Ανάλογα με το είδος του
κατιόντος ή των κατιόντων οι αμφίβολοι διακρίνονται σε τρεις κυρίως ομάδες ήτοι:

ü τους σιδηρομαγνησιούχους
ü τους ασβεστούχους
ü τους νατριούχους

Στους  σιδηρομαγνησιούχους  αμφιβόλους  περιλαμβάνονται  ορυκτά  τα  οποία
συνήθως εμφανίζονται στα μεταμορφωμένα πετρώματα. Περισσότερο σημαντική
είναι η ασβεστούχος ομάδα στην οποία ανήκει και η κεροστίλβη NaCa2(Mg, Fe,
Al)5 (Al2Si6 , O22 (OH)2. Τα ορυκτά της ομάδας αυτής εμφανίζονται στα πλουτώνια
και στα ηφαιστειακά πετρώματα.

Σερπεντίνης ( Mg6Si4O10(OH)8 )

Ο σερπεντίνης δεν είναι σταθερό ορυκτό στο εδαφικό περιβάλλον. (Dixon,
1989).  Κατά τη  διάρκεια της αποσάθρωσης παρατηρείται έκπλυση του Mg  με
σχετικό εμπλουτισμό του εδάφους με Si και Al.

Ο σερπεντίνης εμφανίζεται με τη μορφή τριών πολύμορφων ορυκτών που
έχουν την ίδια χημική σύσταση δηλαδή τον αντιγορίτη, το λιζαρδίτη και το
χρυσοτίλη. Η δομή του σερπεντίνη αποτελείται από φύλλα συνδεδεμένων
τετραέδρων Si-O,  όπως συμβαίνει στους μαρμαρυγίες.  Η διαφορά μεταξύ των
μαρμαρυγιών και του σερπεντίνη είναι η απουσία ισόμορφης αντικατάστασης στα
τετράεδρα του Si-O του σερπεντίνη  με αποτέλεσμα αυτός να μην περιέχει αργίλιο
και κάλιο. Τα φύλλα των τετραέδρων του Si-O εναλλάσσονται με φύλλα Mg(OH)2.

Ο σερπεντίνης προέρχεται από την αλλοίωση κυρίως του ολιβίνη αλλά και
των πυροξένων. Η αλλοίωση αυτή γίνεται με την επίδραση του νερού και σε
θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 500ο C.  Η διαδικασία σχηματισμού του
σερπεντίνη είναι:
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4Mg2SiO4 + 2CO2 + 4H2O → Mg6 Si4Ο10(OH)8 + 2MgCO3

ολιβίνης                                 σερπεντίνης         λευκόλιθος

Χλωρίτες  [ (Mg,Fe2+,Fe3+,Al)6(SiAl)8O10(OH)8 ]

Οι χλωρίτες είναι φυλλοπυριτικά ορυκτά που σχηματίζονται δευτερογενώς,
είτε κατά τη θερμική μεταμόρφωση, είτε κατά την υδροθερμική αλλοίωση
σιδηρομαγνησιούχων ορυκτών (πυρόξενοι, αμφίβολοι, βιοτίτης). Η δομή των
χλωριτών αποτελείται από διπλά φύλλα τετραέδρων Si-O, τα οποία συνδέονται
μεταξύ τους με Mg2+. Οι χλωρίτες διακρίνονται σε δύο ομάδες ήτοι τους:

ü πτωχούς σε σίδηρο       (Fe2O3 <4%)
ü πλούσιους σε σίδηρο          (Fe2O3>4%)

Οι χλωρίτες που είναι πλούσιοι σε Fe έχουν χρώμα ασθενές κιτρινοπράσινο
και σχηματίζονται από τη μεταμόρφωση βιοτίτη,  κεροστίλβης και πυροξένων,  ενώ
αντίθετα οι χλωρίτες που είναι πτωχοί σε Fe  αλλά πλούσιοι σε Mg  και Al
σχηματίζονται συνήθως κατά τη μεταμόρφωση  ιζηματογενών πετρωμάτων
πλουσίων σε πηλίτες .

 Πετρώματα

Τα πετρώματα θεωρούνται φυσικά μείγματα διαφόρων ορυκτών.
Ανάλογα με τις συνθήκες σχηματισμού τους διακρίνονται σε

ü πυριγενή πετρώματα,
ü  ιζηματογενή πετρώματαa,
ü μεταμορφωμένα ή κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα..

Πυριγενή πετρώματα

Τα πυριγενή πετρώματα σχηματίσθηκαν κατά την στερεοποίηση του
μάγματος.  Όταν η στερεοποίηση του μάγματος  γίνει σε μεγάλο βάθος τότε τα
πετρώματα αυτά ονομάζονται πλουτωνίτες ή βαθυγενή.  Όταν το μάγμα έχει
στερεοποιηθεί στην επιφάνεια της γης τότε τα πυριγενή πετρώματα ονομάζονται
ηφαιστειογενή ή έκχυτα πετρώματα. Όταν το μάγμα στερεοποιηθεί  σε μικρό
βάθος,  εντός ρηγμάτων του στερεού φλοιού της γης  ή με την παρεμβολή του
μεταξύ δύο στρωμάτων, τα πετρώματα ονομάζονται φλεβίτες.  Η διαφορά των
συνθηκών κάτω από τις οποίες έχει συντελεσθεί η πήξη του μάγματος, εκδηλώνεται
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στο μέγεθος και τον τρόπο σύνδεσης των κρυστάλλων των ορυκτών από τα οποία
αποτελείται το πέτρωμα.  Στους πλουτωνίτες η πήξη του μάγματος είναι αργή
διαδικασία και για το λόγο αυτόν τα ορυκτά που περιέχονται σ’ αυτούς σχηματίζουν
μεγάλους κρυστάλλους,  που είναι ορατοί με γυμνό οφθαλμό.  Στα έκχυτα
πετρώματα, όταν το μάγμα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος σχηματίζονται κατά τόπους
εντός του μάγματος ευμεγέθεις κρύσταλλοι,  ενώ στην υπόλοιπη μάζα που
στερεοποιείται επί της επιφάνειας της γης και λόγω της ταχείας ψύξεως οι
κρύσταλλοι είναι πολύ μικροί και αόρατοι με γυμνό οφθαλμό.

Ανάλογα με την περιεκτικότητα των πυριγενών πετρωμάτων σε Silo2 αυτά
διακρίνονται σε όξινα (Silo2>66%), ενδιάμεσα (Silo2 52-66%), βασικά (Silo2 45-
52%)  και υπερβασικά (Silo2<45%). Τα όξινα πυριγενή πετρώματα ανάλογα με την
περιεκτικότητά τους σε αλκαλιούχους αστρίους σε σχέση με το σύνολο των αστρίων
διακρίνονται σε διάφορες ομάδες (πίνακας 2.3).

Τα πυριγενή πετρώματα αποτελούνται από πρωτογενή ορυκτά που
προκύπτουν από την στερεοποίηση του μάγματος. Αυτά είναι τα ανοικτού χρώματος
ορυκτά όπως χαλαζίας, άστριοι και μοσχοβίτης, καθώς και τα σκούρου χρώματος
ορυκτά όπως βιοτίτης, αυγίτης και κεροστίλβη. Κατά κανόνα τα σκούρου χρώματος
ορυκτά περιέχουν Fe  και  Mg  και αποσαθρώνονται πολύ εύκολα.  Με τον τρόπο
αυτό εξηγείται γιατί τα σκούρου χρώματος πυριγενή πετρώματα όπως ο γάββρος και
ο βασάλτης αποσαθρώνονται ευκολότερα σε σχέση με τα ανοικτού χρώματος
πετρώματα όπως ο γρανίτης.

 Στο σχεδιάγραμμα 2.17  εμφανίζεται κατά προσέγγιση η μέση
ορυκτολογική σύσταση των πυριγενών πετρωμάτων (% κατά βάρος).

Στους πίνακες 2.4  και 2.5  εμφανίζονται δύο αδρομερείς κατατάξεις των
κυριοτέρων πυριγενών πετρωμάτων ανάλογα με το μέγεθος των κρυστάλλων των
ορυκτών (υφή), την περιεκτικότητά τους σε χαλαζία και την ορυκτολογική σύστασή
τους.

Όξινα πυριγενή

Ομάδα γρανιτών

Είναι όξινα πυριγενή πετρώματα των οποίων τα θεμελιώδη ορυκτά είναι οι άστριοι
και ο χαλαζίας,  ενώ πολλές φορές περιέχουν και βιοτίτη.  Το ποσοστό των
αλκαλιούχων αστρίων (ορθόκλαστο – μικροκλινής) είναι μεγαλύτερο από το 33%
του συνόλου των αστρίων. Διακρίνονται σε αλκαλι-γρανίτες, γρανοφύρες και
αδαμελλίτες.
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Σχήμα 2.16.  Μέση ορυκτολογική σύσταση των πλουτώνιων  πετρωμάτων.

Στους αλκαλι-γρανίτες περιλαμβάνονται οι γρανίτες στους οποίους οι
αλκαλιούχοι άστριοι υπερτερούν σε σχέση με τα πλαγιόκλαστα, είναι πλούσιοι σε
μαρμαρυγιακά ορυκτά (μοσχοβίτη-βιοτίτη)  και σε  κεροστίλβη ή αυγίτη.  Με την
αύξηση της αναλογίας των πλαγιοκλάστων σε σχέση με το ορθόκλαστο, το πέτρωμα
από γρανίτης μεταπίπτει σε αδαμελλίτη. Οι αδαμελλίτες περιέχουν επίσης βιοτίτη
και κεροστίλβη.

αυγίτης
κεροστίλβη

17%

μοσχοβίτης
4%

άστριοι
60%

υπόλοιπα
7%

χαλαζίας
12%

πυριγενή

        Σχήμα 2.17. Μέση ορυκτολογική σύσταση των πυριγενών πετρωμάτων.
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Πίνακας 2.3.   Διαίρεση όξινων πυριγενών πετρωμάτων

% Αλκαλιούχοι άστριοι
προς σύνολο αστρίων

Πλουτωνίτες Ηφαιστειογενή

>35% Γρανίτης Ρυόλιθος
35-10% Γρανοδιορίτης
<10% Τοναλίτης Δακίτης

Πίνακας 2.4  Κατάταξη των κυριοτέρων πετρωμάτων ανάλογα με την
ορυκτολογική σύσταση και την υφή τους .

υφή του
πετρώματος χαλαζίας

άστριοι, μοσχοβίτης
(λευκοκρατικά)

φεμικά ορυκτά
(κεροστίλβη, αυγίτης,

βιοτίτης)
Χονδρόκοκκη Γρανίτης Διορίτης Γάββρος

Μέτρια Ρυόλιθος Ανδεσίτης Βασάλτης
    Λεπτόκοκκη Οψιδιανός

Περιδοτίτης

Πίνακας 2.5.  Κατάταξη των κυριοτέρων πυριγενών πετρωμάτων ανάλογα με
την υφή και την περιεκτικότητα σε SiO2.

SiO2 Αύξηση Si O2

       Υφή όξινα ενδιάμεσα Βασικά
Χονδρόκοκκη Γρανίτης Συηνίτης Γάββρος

Γρανοδιορίτης Διορίτης Περιδοτίτης
Μέτρια Μικρογρανίτης Πορφυρίτης Δολερίτης

Λεπτόκοκκη Τραχείτης Βασάλτης
Ανδεσίτης Διαβάσης
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Φωτ. 2.1. Γρανίτες

Γρανιτικές εμφανίσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται σε ορισμένα νησιά του
Αιγαίου (Νάξο, Μύκονο, Σαμοθράκη) και σε περιοχές των νομών Σερρών, Δράμας,
Καβάλας, Φλώρινας, Χαλκιδικής. Το χρώμα των πετρωμάτων που ανήκουν στην
ομάδα των γρανιτών ποικίλλει ανάλογα με την ορυκτολογική σύσταση και είναι από
ανοικτό γκρι  έως κοκκινωπό.

Συνήθως τα πετρώματα αυτά είναι ανθεκτικά στην αποσάθρωση λόγω της
ορυκτολογικής τους σύστασης. Τελικά τα μαρμαρυγιακά ορυκτά καθώς και οι
άστριοι μετατρέπονται σε άργιλο, ενώ ο χαλαζίας παραμένει στο κλάσμα της άμμου.
Όταν τα γρανιτικά πετρώματα βρεθούν κάτω από την επίδραση υδροθερμικών
διαλυμάτων πλουσίων σε CO2, οι άστριοι των γρανιτών μετατρέπονται σε καολινίτη
(καολινίωση). Η διαδικασία προχωρά σε βάθος και σε ορισμένες περιπτώσεις το
πέτρωμα μετατρέπεται σ’ ένα ψαθυρό μαλακό υλικό. Τα εδάφη που σχηματίζονται
από γρανίτες έχουν αμμώδη έως πηλώδη υφή, είναι πλούσια σε κάλιο και φτωχά σε
άλλα θρεπτικά στοιχεία.

Ενδιάμεσα πυριγενή

 Συηνίτες
Οι συηνίτες αποτελούνται κυρίως από καλιούχους αστρίους και βιοτίτη ή

κεροστίλβη. Ανήκουν στα ενδιάμεσα πυριγενή πετρώματα στα οποία η
περιεκτικότητα σε SiO2 κυμαίνεται από 52-66%.

Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε πλαγιόκλαστα, οι συηνίτες
διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες  ήτοι τους:

ü  αλκαλισυηνίτες
ü  αλκαλι-ασβεστιτικούς συηνίτες

 Αλκαλισυηνίτες
Στους αλκαλισυηνίτες παρουσιάζεται μεγάλη αφθονία καλιούχων
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αστρίων οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν και στο 90%  του
συνόλου των αστρίων

 Αλκαλι-ασβεστιτικοί συηνίτες
Οι συηνίτες αυτοί βρίσκονται μαζί με τους γρανίτες.  Περιέχουν μεγάλες

ποσότητες πλαγιοκλάστων (έως και 30%  των αστρίων),  πράσινη κεροστίλβη και
βιοτίτη.

Οι συηνίτες στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαδεδομένοι και συνυπάρχουν
μαζί με ορισμένους γρανίτες. Αποσαθρώνονται ευκολότερα από τον γρανίτη και τα
εδάφη που σχηματίζονται απ’ αυτούς είναι συνήθως αργιλοπηλώδους έως πηλώδους
υφής.

Διορίτες
Οι διορίτες είναι πετρώματα με χονδρόκοκκη υφή.  Αποτελούνται από

χαλαζία,  πλαγιόκλαστα,  κεροστίλβη,  βιοτίτη και μικρή ποσότητα αυγίτη.  Ανήκουν
στα ενδιάμεσα πετρώματα (SiO2 52-66%). Όταν οι διορίτες περιέχουν πολλά φεμικά
ορυκτά τότε ονομάζονται μελανοδιορίτες. Στην περίπτωση αυτή το κύριο ορυκτό
συστατικό είναι η κεροστίλβη. Λόγω της ορυκτολογικής σύστασης των διοριτών
αυτοί αποσαθρώνονται σχετικά εύκολα  και δίνουν βαριά αργιλώδη έως
αργιλοπηλώδη εδάφη.

Βασικά πυριγενή

Στα βασικά πυριγενή πετρώματα περιλαμβάνονται τα πετρώματα που
περιέχουν χαλαζία από 45% έως 52%.  Τα κύρια ορυκτά συστατικά  των βασικών
πυριγενών πετρωμάτων είναι τα πλαγιόκλαστα, οι πυρόξενοι (αυγίτης) , ο ολιβίνης,
τα σιδηροτιτανιούχα οξείδια και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αστριοειδή. Από το
συνδυασμό των βασικών αυτών ορυκτών προκύπτουν διάφοροι τύποι πετρωμάτων
τα οποία και διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες ήτοι στα:

ü μη αστριοειδούχα πετρώματα όπως είναι οι γάββροι, νορίτες,
ανορθοσίτες, μαγνησιούχοι πυρόξενοι, βασάλτες, δολερίτες και

ü αστριοειδούχα πετρώματα, όπως είναι οι αστριοειδούχοι γάββροι,
τραχειοβασάλτες.

Γάββροι και νορίτες

Στους γάββρους και στους νορίτες αφθονούν τα πλαγιόκλαστα (ανορθίτης
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>60%),  οι πυρόξενοι,  ο αυγίτης,  η κεροστίλβη και ο ολιβίνης.  Όταν η κεροστίλβη
αποτελεί το κύριο φεμικό ορυκτό τότε ο γάββρος ονομάζεται κεροστιλβικός, ενώ
όταν επικρατεί ο ολιβίνης ονομάζεται ολιβινικός γάββρος. Ο γάββρος διαφέρει από
το νορίτη στο είδος του πυρόξενου (στο γάββρο εμφανίζεται ο κλινοπυρόξενος ενώ
στο νορίτη ο ορθοπυρόξενος). Έχει χρώμα σκοτεινό και όταν αποσαθρώνεται δίνει
εδάφη πλούσια σε άργιλο,  Ca  και Mg.  Εμφανίζεται στην Ελλάδα σε πολλές
περιοχές μαζί με τον περιδοτίτη.

Φωτ. 2.3.Γάββροι

Υπερβασικά πυριγενή πετρώματα

Περιδοτίτες
Οι περιδοτίτες είναι υπερβασικά σιδηρομαγνησιούχα πετρώματα (SiO2

<10%) που αποτελούνται κυρίως από ολιβίνη [(Mg, Fe)2 SiO4] και πυρόξενους
(αυγίτη και κεροστίλβη). Όταν ο περιδοτίτης αποτελείται μόνον από ολιβίνη
ονομάζεται δουνίτης.

Οι περιδοτίτες είναι  προϊόν της κρυστάλλωσης υπερβασικού μάγματος που
έγινε στον πυθμένα ωκεανών  κατά μήκος ρηγμάτων. Η εμφάνιση των περιδοτιτών
στις ηπειρωτικές μάζες οφείλεται στη σύγκρουση των τεκτονικών πλακών που
συνέβησαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους, καθώς και στη μετακίνηση
τμημάτων των ωκεάνιου φλοιού που βρίσκονταν στα όρια ηπειρωτικών μαζών
καθώς και σε ορογενετικές διεργασίες.

Οι περιδοτίτες μαζί με άλλα βασικά και υπερβασικά πετρώματα (διαβάση,
βασάλτες, σερπεντινίτες, δουνίτες κ.α.) χαρακτηρίζονται και ως οφειόλιθοι.
Ανάλογα με την ορυκτολογική τους σύσταση οι περιδοτίτες διακρίνονται σε:

ü δουνίτες
ü πυροξενικούς  περιδοτίτες
ü κεροστιλβικούς  περιδοτίτες
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ü σερπεντινίτες

Φωτ.2.4. Σερπεντινίτης

Οι δουνίτες αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από ολιβίνη, ενώ σε μικρές
ποσότητες (<5%) συμμετέχουν στη σύστασή τους και άλλα ορυκτά όπως χρωμίτης
πυρόξενοι και άλλα.

Με την υδρόλυση του ολιβίνη σχηματίζεται το ορυκτό σερπεντίνης, ο
οποίος στη συνέχεια δίνει λευκόλιθο (κολλοειδές ίζημα MgCO3) και χαλκηδόνιο
(ένυδρο πυριτικό οξύ SiO2 ·2H2O)  σύμφωνα με τις αντιδράσεις

               2MgSiO4 + CO2 + H2O → Mg3Si2O5(OH)4 + MgCO3

                 ολιβίνης                             σερπεντίνης       λευκόλιθος

                 Mg3Si2O5(OH)4 + 3CO2 → 3MgCO3 + 2SiO2 · H2O
                   σερπεντίνης                     λευκόλιθος       χαλκηδόνιος

Οι σερπεντινίτες αποτελούνται  κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους ή εξ
ολοκλήρου από σερπεντίνη, ενώ υπάρχουν μικρές ποσότητες τάλκη, λευκόλιθου και
ακτινολίθου. Τα παραπάνω ορυκτά είναι προϊόντα της υδροθερμικής αλλοίωσης του
ολιβίνη κατά τη σερπεντινίωση. Οι περιδοτίτες έχουν χρώμα σκοτεινό πράσινο έως
καστανό, ενώ το οξείδιο του δισθενούς σιδήρου που βρίσκεται στην επιφάνεια του
πετρώματος οξειδώνεται σχηματίζοντας οξείδια του τρισθενούς σιδήρου τα οποία
και χρωματίζουν το πέτρωμα.

Τα εδάφη που προέρχονται από μητρικό υλικό σερπεντινίτη θεωρούνται
γενικώς άγονα και προβληματικά γιατί παρουσιάζουν:

ü υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, χρωμίου και νικελίου,
ü χαμηλές συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου και καλίου,
ü τα ορυκτά της αργίλου που προέρχονται από το σερπεντινίτη έχουν

μικρή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων  λόγω του σχηματισμού
πεδογενούς χλωρίτη,
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ü συνήθως είναι ξηρά, πετρώδη με μικρό βάθος και
ü ο λόγος των ανταλλαξίμων Ca/Mg είναι μικρότερος της μονάδας,

γεγονός που συνδέεται με την έλλειψη Ca στα φυτά.

Αποτέλεσμα των παραπάνω αναφερομένων ιδιαιτεροτήτων των εδαφών που
προέρχονται από τον σερπεντινίτη είναι η εμφάνιση ιδιαίτερου τύπου βλάστησης
στα εδάφη αυτά. Συνήθως ο αριθμός των φυτικών ειδών είναι περιορισμένος, ενώ
ταυτόχρονα πολλά είδη φυτών αποκτούν νανώδη μορφή.

Περιδοτίτες απαντώνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Εύβοια,
Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κ.α)

Ηφαιστειακά πετρώματα

Στα ηφαιστειακά πετρώματα ανήκουν τα:

Ρυόλιθοι (λιπαρίτες)
Είναι όξινα ηφαιστειακά πετρώματα με χημική σύσταση παρόμοια με αυτή

των γρανιτών.  Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε Κ και Na  διακρίνονται σε
καλιούχους και νατριούχους ρυόλιθους. Αποτελούνται από χαλαζία, σανίδινο,
βιοτίτη, πυρόξενους και κεροστίλβη, ενώ σπάνια περιέχουν και πλαγιόκλαστα.
Στους καλιούχους ρυόλιθους επικρατέστερος άστριος είναι το σανίδινο, ενώ στους
νατριούχους ρυολίθους επικρατεί ο αλβίτης.

Οι ρυόλιθοι έχουν χρώμα καφέ, κίτρινο έως και πρασινωπό. Έχουν μεγάλη
σκληρότητα, αντέχουν στην αποσάθρωση και δίνουν αμμώδη αβαθή εδάφη. Στη
χώρα μας εμφανίζονται στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία καθώς και σε
πολλά νησιά του Αιγαίου.

Τραχείτες

Είναι ενδιάμεσα (SiO2 58-66%) ηφαιστειακά πετρώματα, με ορυκτολογική
σύσταση αντίστοιχη των συηνιτών. Το όνομα τους δόθηκε από την τραχιά
επιφάνειά τους.  Το κύριο ορυκτό των τραχειτών είναι οι αλκαλιούχοι άστριοι,  ενώ
περιέχονται σε μικρότερες ποσότητες πλαγιόκλαστα, βιοτίτης, κεροστίλβη και
πυρόξενοι. Η περιεκτικότητά τους σε χαλαζία είναι πολύ μικρή. Από τα φεμικά
ορυκτά περιέχεται  διοψίδιος.  Έχουν χρώμα καφέ έως υποκαστανό και
αποσαθρώνονται σχετικά αργά. Δίνουν συνήθως αβαθή πετρώδη εδάφη.

Στην Ελλάδα τραχείτες εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση στις περιοχές
Αλμωπία, Σαμοθράκη, Μυτιλήνη, Μαρώνεια κ.α.
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Ανδεσίτες

Οι ανδεσίτες είναι αντίστοιχα έκχυτα πετρώματα των διοριτών. Τα κύρια
ορυκτά των  ανδεσιτών είναι τα πλαγιόκλαστα,  οι πυρόξενοι,  ενώ σε μικρότερες
ποσότητες είναι η κεροστίλβη και ο βιοτίτης.  Οι βασικοί ανδεσίτες περιέχουν και
ολιβίνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από την επίδραση πλούσιων σε CO2 και S
διαλυμάτων, οι ανδεσίτες αλλοιώνονται και παρουσιάζουν καφεπράσινο χρώμα το
οποίο οφείλεται στην αντικατάσταση της κεροστίλβης,   των πυροξένων και του
βιοτίτη από χλωρίτη,  ασβεστίτη κ.α.  Στη χώρα μας ανδεσίτες εμφανίζονται σε
πολλές περιοχές όπως στη Μακεδονία, Θράκη, νησιά Αιγαίου, Θήβα κλπ.

Βασάλτες

Θεωρούνται τα περισσότερο διαδεδομένα ηφαιστειακά πετρώματα της γης.
Είναι τα αντίστοιχα ηφαιστειακά πετρώματα των γάββρων. Τα θεμελιώδη ορυκτά
από τα οποία αποτελούνται οι βασάλτες είναι τα πλαγιόκλαστα και οι πυρόξενοι,
ενώ ο ολιβίνης δεν εμφανίζεται πάντοτε.

Ο ιστός των βασαλτών ποικίλλει και είναι από καθαρά υαλώδης έως
ολοκρυσταλλικός.  Οι βασάλτες διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τη
χημική τους σύσταση, όπως είναι ο ολιβινικός βασάλτης, ο αλκαλιολιβινικός, οι
δολερίτες κλπ. Για παράδειγμα ο δολερίτης αποτελείται από πλαγιόκλαστα,
κλινοπυρόξενους και διάφορα οξείδια του σιδήρου. Για τους αλλοιωμένους
δολερίτες, στους οποίους τα πλαγιόκλαστα έχουν μετατραπεί σε αλβίτη και οι
πυρόξενοι έχουν μετατραπεί σε αμφιβόλους και χλωρίτες χρησιμοποιείται ο όρος
διαβάσης.

Οι βασάλτες αποσαθρώνονται δύσκολα και τα εδάφη που προέρχονται από
τα πετρώματα  της ομάδας αυτής είναι αβαθή, αργιλώδη έως αργιλοπηλώδη,
πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Αντίθετα ο διαβάσης σε θερμά κλίματα
αποσαθρώνεται εύκολα και σχηματίζει την κίτρινη άργιλο που είναι πλούσια σε
λιμονίτη.

Ιζηματογενή πετρώματα

Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από την απόθεση, συμπίεση  και
συγκόλληση (όχι πάντοτε) των προϊόντων αποσάθρωσης των πετρωμάτων που
αιωρούνται στο νερό ή στον αέρα (μηχανικά ή κλαστικά ιζήματα) ή από καταβύθιση
των διαλυμένων στο νερό αλάτων ή άλλης φύσεως συστατικών (χημικά ιζήματα) ή
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από τη συσσώρευση των σκελετών διαφόρων οργανισμών (βιογενή ιζήματα) ή
τέλος από την απόθεση υλικών ηφαιστειακής προέλευσης (ηφαιστειογενείς
κλαστίτες).

Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν το 7,9% του συνολικού όγκου των
πετρωμάτων του στερεού φλοιού της γης έναντι του 64,7%  των πυριγενών και
27,4% των μεταμορφωμένων.  Παρ’ όλο όμως το μικρό σχετικά όγκο τους σε σχέση
με τις άλλες δύο κατηγορίες πετρωμάτων,  αυτά καλύπτουν το 75% της επιφάνειας
της γης.  Στο σχήμα 2.20  δίνεται η μέση  ορυκτολογική σύνθεση ιζηματογενών
πετρωμάτων (κατά βάρος%)

Τα αρχικά πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα υλικά των
ιζηματογενών πετρωμάτων είναι πυριγενή, μεταμορφωμένα καθώς και άλλα
παλαιότερα ιζηματογενή πετρώματα.

Η ορυκτολογική και η χημική σύσταση των ιζηματογενών πετρωμάτων
ποικίλλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το πέτρωμα από το οποίο
έχουν προέλθει τα υλικά,  το κλίμα,  το μηχανισμό μεταφοράς και απόθεσης,  τη
γεωμορφολογία, το βαθμό διαγένεσης , την ηλικία (γεωλογικό χρόνο) της απόθεσης.

Διεργασίες σχηματισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων

Οι διεργασίες σχηματισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι :

ü η αποσάθρωση των πετρωμάτων,
ü η μεταφορά των προϊόντων της αποσάθρωσης,
ü η απόθεση των υλικών αποσάθρωσης και
ü η διαγένεση.

Με τον όρο “διαγένεση” θεωρούνται όλες οι φυσικές, χημικές και
βιολογικές αλλαγές ή μετασχηματισμοί των ιζημάτων που συμβαίνουν μετά την
εναπόθεσή τους κατά τη διάρκεια της λιθοποίησής τους. Οι αλλαγές αυτές
γίνονται με τη μεταβολή της πίεσης και με τη βοήθεια συγκολλητικών ουσιών.

Η  ταχύτητα αποσάθρωσης των ιζηματογενών πετρωμάτων εξαρτάται από:

ü τη χημική σύσταση (ορυκτολογική σύσταση),
ü το μέγεθος των κόκκων,
ü το σχήμα των κόκκων,
ü τον προσανατολισμό των κρυστάλλων των ορυκτών,
ü το είδος της συγκολλητικής ουσίας,
ü το βαθμό συγκόλλησης των κόκκων του ιζήματος και
ü το πορώδες του ιζήματος (γεωμετρία και μέγεθος πόρων).
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         Σχήμα 2.18. Μέση  εκατοστιαία ορυκτολογική σύνθεση ιζηματογενών
                               πετρωμάτων (κατά βάρος).

Κατηγορίες ιζηματογενών πετρωμάτων

Τα ιζηματογενή πετρώματα διακρίνονται σε:

ü κλαστικά και ηφαιστειοκλαστικά,
ü χημικά και
ü βιογενή

Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα

Τα σημαντικότερα ορυκτά από τα οποία αποτελούνται τα κλαστικά ιζήματα
είναι τα:

ü χαλαζίας,
ü άστριοι,
ü φυλλοπυριτικά ορυκτά (σερπεντίνης, καολινίτης τάλκης,

μοντμοριλονίτης, βερμικιουλίτης, βιοτίτης, φλογοπίτης
μοσχοβίτης, χλωρίτης κα),

ü βαριά ορυκτά (ζιρκόνιο, τουρμαλίνης, ρουτίλιο, γρανάτης),
ü ζεόλιθοι,
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ü οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου,
ü γυψίτης (Al2O3),
ü ασβεστίτης και δολομίτης,
ü γύψος ,
ü aπατίτης κ.α.

Τα υλικά των ιζηματογενών πετρωμάτων κατά τη διαγένεση συγκολλούνται
. Η συγκολλητική ουσία μπορεί να είναι:

ü πυριτική (SiO2),
ü ασβεστιτική (CaCO3),
ü σιδηριτική (FeCO3),
ü αιματιτική(Fe2O3).

Στα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα περιλαμβάνονται:

ü τα κροκαλοπαγή – λατυποπαγή,
ü οι ψαμμίτες,
ü οι πηλόλιθοι ή πηλίτες,
ü οι άργιλοι ή οι  αργιλίτες.

Κροκαλοπαγή  – λατυποπαγή (conglomerates)
Στα κροκαλοπαγή και λατυποπαγή ανήκουν τα ιζήματα με μέγεθος

θραυσμάτων πετρωμάτων μεγαλύτερο από 2 mm. Στα κροκαλοπαγή οι κόκκοι
είναι στρογγυλωμένοι, ενώ στα λατυποπαγή είναι γωνιώδεις. Στα κροκαλοπαγή
και λατυποπαγή πετρώματα τα μεγαλύτερα συστατικά είναι πολυορυκτολογικά
θραύσματα πετρωμάτων,  ενώ το υλικό πλήρωσης είναι συνήθως άμμος και το
συγκολλητικό υλικό  άμορφο πυριτικό (SiO2), ασβεστιτικό (CaCO3) ή αιματιτικό
(Fe2O3).

Ψαμμίτες (sandstones)

Στους ψαμμίτες το μέγεθος των κόκκων κυμαίνεται μεταξύ 2 – 0,0625mm .
Τα κύρια συστατικά των ψαμμιτών είναι:

ü κόκκοι χαλαζία,
ü κόκκοι αστρίων, μοσχοβίτης, απατίτης κλπ,
ü θραύσματα διαφόρων πετρωμάτων,
ü υλικό πλήρωσης (λεπτόκοκκο) και
ü συγκολλητικό υλικό.
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Φωτ 2.5. Κροκαλοπαγή.

Η ορυκτολογική σύσταση των ψαμμιτών αντανακλά τη σύσταση των
πετρωμάτων από τα οποία έχουν προέλθει τα υλικά,  τις κλιματικές συνθήκες κατά
την περίοδο της δημιουργίας τους,  καθώς και την απόσταση και το είδος της
μεταφοράς. Οι διεργασίες σχηματισμού των ψαμμιτών αρχίζουν βαθμιαία μετά την
απόθεση των υλικών, την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης.

Η ταξινόμηση των ψαμμιτών βασίζεται στη σχετική συμμετοχή του
χαλαζία, των αστρίων και των θραυσμάτων των πετρωμάτων, καθώς και στο υλικό
πλήρωσης. Αυτά διακρίνονται σε :

Χαλαζιακούς ψαμμίτες (quartz sandstones). Αυτοί αποτελούνται σχεδόν
αποκλειστικά από SiO2,  ενώ και η συγκολλητική ουσία είναι επίσης  SiO2. Οι
χαλαζιακοί ψαμμίτες συνδέονται με έντονη χημική αποσάθρωση των ορυκτών,
μεγάλη μεταφορά και σταθερές συνθήκες απόθεσης. Συνήθως οι χαλαζιακοί
ψαμμίτες αποτελούνται από υλικά που έχουν υποστεί περισσότερο από έναν κύκλο
ιζηματογένεσης. Έχουν χρώμα λευκό έως τεφρό και σπάνια ερυθρό.

Φωτ.2.6   Απόθεση άμμου Φωτ. 2.7 Χαλαζιακός ψαμμίτης

Αρκόζες (arkoses). Είναι χονδρόκοκκοι, πλούσιοι σε αστρίους ψαμμίτες,
που συνήθως είναι αναλλοίωτοι. Προέρχονται από τη γρήγορη αποσάθρωση όξινων
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πυριγενών πετρωμάτων (γρανιτικών) καθώς και γνευσίου. Το κυριότερο ορυκτό
είναι ο χαλαζίας, ενώ η περιεκτικότητα σε αστρίους είναι μεγαλύτερη από 25%.  Το
υλικό πλήρωσης είναι μικρότερο από 15% και συνήθως είναι άργιλος.

                                          Φωτ. 2.8. Αρκόζες

  Πηλόλιθοι (mudrocks)

Ως πηλόλιθοι χαρακτηρίζονται τα κλαστικά ιζήματα στα οποία το μέγεθος
των κόκκων από τους οποίους αποτελούνται είναι μικρότερο από 0,0625mm.

Οι πηλόλιθοι έχουν σχηματισθεί από αποθέσεις διαφόρων υλικών στη
θάλασσα. Τα ορυκτά συστατικά των πηλολίθων είναι κυρίως τα:

ü  χαλαζίας,
ü  άστριοι,
ü  ορυκτά της αργίλου,
ü  οξείδια του σιδήρου,
ü  ασβεστίτης,
ü  δολομίτης κ.α.

Το χρώμα των πηλολίθων ποικίλει από μαύρο,  κίτρινο,  ερυθρό έως και
πράσινο.  Η ταξινόμηση των πηλολίθων  στηρίζεται στο μέγεθος των κόκκων και
στο βαθμό στρωμάτωσής τους.  Οι πηλόλιθοι διακρίνονται σε:

Ιλυόλιθους (siltstones) με ποσοστό αργίλου μικρότερο από 52%.
Σχιστοπηλούς (shales) . Είναι αποσκληρυμένοι πηλόλιθοι με ποσοστό

αργίλου 33-65%  και μορφή φυλλώδη.  Αποτελούνται κυρίως από χαλαζία και
ορυκτά της αργίλου.

Αργιλίτες (argillites). Είναι το πρώτο μεταμορφωμένο πέτρωμα κατά τη
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σταδιακή μεταμόρφωση των σχιστοπηλών που γίνεται με τη σειρά:

σχιστοπηλοί → αργιλίτες → αργιλικοί σχιστόλιθοι → φυλλίτες
μαρμαρυγιακοί    σχιστόλιθοι   →   παραγνεύσιοι

Οι αργιλίτες περιέχουν ορυκτά της αργίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 33%.

΄Αργιλοι (clays)

Είναι κλαστικά ιζήματα με πολύ μικρό μέγεθος κόκκων (< 0,004mm).
Περιέχουν μεγάλες ποσότητες ορυκτών της αργίλου και μικρές ποσότητες
λεπτόκοκκου χαλαζία, αστρίων, οξειδίων του σιδήρου κ.α. Έχουν σχηματισθεί σε
θάλασσες με μεγάλο βάθος.

Μάργα (marl)

Με τον όρο «μάργα» περιγράφονται συνήθως τα μαλακά και χαλαρά
ιζήματα αργίλου (35-65%) και CaCO3 65-35%. Σχηματίζεται με την ταυτόχρονη
απόθεση αργίλου και CaCO3  στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών.  Η μάργα έχει
χρώμα λευκό έως τεφρό και μαύρο.

     Φωτ. 2.9.    Αποθέσεις μάργας Φωτ  2.10.    Αργιλίτες

Φλύσχης (flysh)

Ο φλύσχης είναι γεωλογικός σχηματισμός που σχηματίσθηκε στη θάλασσα.
Αποτελείται από επάλληλες στρώσεις μάργας και πηλολίθων που εναλλάσσονται
με κροκαλοπαγή και ψαμμίτες.

Στον Ελληνικό χώρο, ο φλύσχης διαφέρει στην ηλικία σχηματισμού. Για
παράδειγμα ο φλύσχης στις ανατολικές περιοχές της χώρας, έχει μεγαλύτερη ηλικία
σε σχέση με αυτόν των  δυτικών περιοχών, γιατί η απόθεση των υλικών γινόταν
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κατά τη σταδιακή ορογένεση που άρχισε από τα ανατολικά προς τα δυτικά.
Μεγαλύτερη έκταση στις ορεινές περιοχές της Πίνδου καταλαμβάνει ο φλύσχης της
ζώνης Ωλωνού-Πίνδου, της ζώνης Γαβρόβου – Τριπόλεως και της Αδριατικοϊόνιας
ζώνης. Στη ζώνη Ωλωνού – Πίνδου διακρίνονται δύο ορίζοντες φλύσχη. Ο πρώτος
αποτελείται από ρυθμικές εναλλαγές πηλολίθων, ψαμμιτών, μαργών, λατυποπαγών
και ασβεστόλιθων και σχηματίσθηκε στην κατωκρητιδική γεωλογική (τριτογενή)
περίοδο, ενώ ο δεύτερος ορίζοντας αποτελείται από  εναλλαγές κροκαλοπαγών,
ψαμμιτών, μαργών και ασβεστόλιθων, και είναι ο περισσότερο αντιπροσωπευτικός
τύπος του φλύσχη που σχηματίσθηκε κατά την κατωολιγοκαινική περίοδο.  Ο
φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου-Τριπόλεως έχει μέσο πάχος 200m και είναι
μαργαϊκός, ενώ ο φλύσχης της Αδριατικοϊόνιας ζώνης αποτελείται από επάλληλα
στρώματα ψαμμίτη, αργιλικού σχιστόλιθου, μαργών και κροκαλοπαγών και έχει
συνολικό πάχος έως και 2000m.

Τέλος φλύσχης εμφανίζεται και σε άλλες ζώνες στον ελληνικό χώρο, όπως
στην περιροδοπική ζώνη,  στη ζώνη Παιονίας του Πάικου,  της Αλμωπίας,  σε
περιοχές του Ολύμπου, του Παρνασσού-Γκιόνας κ.α. Καταλαμβάνει μεγάλες
εκτάσεις στην νότια πλευρά των Άλπεων μέχρι τη Βιέννη,  τα Καρπάθια και τη
Βαλκανική Χερσόνησο.

                          Φωτ.2.11 και 2.12. Φλύσχης της ζώνης Πίνδου.

Μολάσσα (molassα)

Προέρχεται από απόθεση υλικών σε παράλια. Αποτελείται από στρώματα
κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών και πηλολίθων. Μεγάλες επιφάνειες με
μολάσσα  βρίσκονται σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου.  Η σχετικά νεώτερη και
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει μήκος 140km και πλάτος 40km και καλύπτει τις
περιοχές Καλαμπάκας – Γρεβενών - Καστοριάς και Ν.Αλβανίας. Αυτή έχει  πάχος
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             Φωτ.2.13 και 2.14. Φλύσχης  της Αδριατικοϊόνιας ζώνης.

περίπου 500m-3000m.  και έχει σχηματιστεί κατά την Ανωηωκαινική έως την
Ανωμειοκαινική γεωλογική περίοδο. Τα κατώτερα ιζήματα είναι κροκαλοπαγή-
λατυποπαγή με συνολικό πάχος 200m.  Πάνω από τις αποθέσεις αυτές
παρατηρούνται στρώματα μαργών με μικρές ποσότητες ψαμμιτών και
κροκαλοπαγών.

Χημικά και Βιογενή ιζηματογενή πετρώματα

Είναι ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίσθηκαν από την καθίζηση των
διαλυμένων στο νερό αλάτων. Η απόθεση αυτή των αλάτων γίνεται κατά τη σειρά
ανθρακικά →    θειικά  →   χλωριούχα και γίνεται λόγω της εξάτμισης του νερού.
Διακρίνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:

ü ανθρακικά,
ü πυριτικά,
ü εβαπόριτες,
ü φωσφορίτες

Ανθρακικά πετρώματα

Στη φύση υπάρχουν περίπου 60  ορυκτά που περιέχουν CO3
2-.  Απ’  αυτά ο

ασβεστίτης (CaCO3) είναι το περισσότερο κοινό ορυκτό. Τα ανθρακικά πετρώματα
αποτελούνται από κόκκους ασβεστίτη με μέγεθος ιλύος και άμμου και από
κρυπτοκρυσταλλική μάζα ασβεστίτη με μέγεθος αργίλου. Στα ανθρακικά
πετρώματα ανήκουν οι:
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Ασβεστόλιθοι (limestones)

Στη φύση βρίσκονται πολλοί τύποι ασβεστόλιθων ανάλογα με την
περιεκτικότητά  τους σε χαλαζία (SiO2), δολομίτη και ασβεστίτη. Η κρητίδα (chalk)
ανήκει  στους  ασβεστολίθους , αποτελείται κατά  90-99% από  CaCO3  και  έχει
σχηματισθεί σε ρηχά νερά από τη συσσώρευση ασβεστιτικών κελυφών
μικροοργανισμών. Στην κατηγορία των ασβεστόλιθων ανήκουν και οι τραβερτίνες
που σχηματίσθηκαν από τη γρήγορη απόθεση διαλυμένου στο νερό CaCO3  επάνω
σε οργανικά ή ανόργανα υλικά.

                  Φωτ. 2.15 και 5.16.. Πλακοπαγείς ασβεστόλιθοι

Δολομίτης (dolomites)

Είναι μικτό ανθρακικό χημικό ίζημα που σχηματίζεται με τη διαδικασία της
δολομιτίωσης  των ασβεστόλιθων,  δηλαδή με τη διεργασία κατά την οποία ο
ασβεστόλιθος μετατρέπεται σιγά - σιγά σε δολομίτη (αντικατάσταση του αρχικού
CaCO3 από MgCO3 ). Η αντικατάσταση αυτή γίνεται με την επίδραση νερού που
περιέχει μεγάλες ποσότητες μαγνησίου. Ανάλογα με το ποσοστό αντικατάστασης
του ασβεστίτη από το δολομίτη έχουμε διάφορους πετρογραφικούς τύπους (Πίνακας
2.6).

Πίνακας 2.6. Πετρογραφικοί τύποι ασβεστολίθου- δολομίτη

Πετρογραφικός τύπος Δολομίτης %
Ασβεστόλιθος 0-10
Δολομιτικός ασβεστόλιθος 10-50
Ασβεστολιθικός δολομίτης 50-90
Δολομίτης 90-100

 Οι δολομίτες έχουν χρώμα τεφρό έως καστανό.
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                                                    Φωτ:2.17. Ασβεστόλιθος

Πυριτικά ιζηματογενή πετρώματα

Το κύριο συστατικό των πυριτικών ιζημάτων είναι το SiO2 και είναι
χημικής ή βιογενούς προέλευσης.  Τα σπουδαιότερα μέλη των πυριτικών ιζημάτων
είναι οι κερατόλιθοι (cherts).

Οι κερατόλιθοι αποτελούνται από SiO2 με διάφορες μορφές, όπως αυτή του
χαλκηδόνιου και του οπάλιου. Πολλές φορές περιέχουν διάφορες προσμίξεις όπως
οξείδια του σιδήρου, ασβεστίτη, ορυκτά της  αργίλου  και  βρίσκονται με  μορφή

                     Φωτ. 2.18 και 2.19.    Κερατόλιθοι

κονδυλωτών μαζών μέσα στους ασβεστόλιθους ή τους δολομίτες ή ως εκτεταμένες
στρώσεις σε πλακοπαγείς ασβεστόλιθους.

Ο σχηματισμός των κερατολίθων οφείλεται στη χημική δράση οργανισμών
(διάτομα,  ραδιολάριες,  σπόγγοι)  ή στην καθίζηση διαλυμένου στο νερό SiO2

Διακρίνονται διάφορες ποικιλίες κερατολίθου όπως:
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ü ίασπις (περιέχει αμμωνία),
ü πυρόλιθος (περιέχει οργανική ουσία και είναι τεφρού χρώματος),
ü γη διατόμων κ.α.

Φωσφορίτες

Είναι ιζηματογενείς σχηματισμοί βιογενούς ή χημικής προέλευσης που
αποτελούνται από φωσφορικά ορυκτά. Πηγή των  συστατικών των φωσφοριτών
είναι τα σκελετικά μέρη ζώων και τα περιττώματα ορισμένων θαλάσσιων πτηνών.

Εβαπορίτες

Είναι ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίσθηκαν από την καθίζηση των
διαλυμένων στο νερό αλάτων. Η καθίζηση των αλάτων γίνεται λόγω της έντονης
εξάτμισης του νερού. Η καθίζηση αυτή των αλάτων γίνεται σταδιακά
ακολουθώντας τη σειρά της δυσδιαλυτότητάς τους. Στην αρχή εναποτίθενται τα
ανθρακικά, ακολουθούν τα θειϊκά και τέλος εναποτίθενται τα χλωριούχα.

Στους εβαπορίτες ανήκουν τα ορυκτά γύψος, ανυδρίτης, αλάβαστρο, αλίτης,
συλβίνης (KCl), κυζερίτης (MgSO4·H2O) κ.α.

Γύψος- ανυδρίτης

Τα θειϊκά άλατα εμφανίζονται σε δύο μορφές ήτοι: (1) το ένυδρο θειικό
ασβέστιο (CaSO4·2H2O), γνωστό ως γύψος και (2)  ο ανυδρίτης (CaSO4).  Η
συμπαγής πολύ λεπτόκοκκη ποικιλία γύψου ονομάζεται αλάβαστρο.

Μεταμορφωμένα πετρώματα

Μεταμορφωμένα είναι τα πετρώματα που προκύπτουν από άλλα που
προϋπήρχαν και τα οποία έχουν υποστεί αλλαγές ορυκτολογικές και ιστολογικές. Η
μεταμόρφωση αυτή γίνεται όταν τα πετρώματα βρίσκονται σε στερεή  κατάσταση
κάτω από την επίδραση υψηλών  θερμοκρασιών και πιέσεων (μεταμόρφωση).  Η
μεταμόρφωση αυτή συμβαίνει σε ορισμένο βάθος μέσα στο φλοιό της γης. Στη
μεταμόρφωση δεν περιλαμβάνεται η διαγένεση των ιζημάτων, δηλαδή η συμπίεση
και συγκόλλησή τους σε συμπαγή πετρώματα.

Τα κυριότερα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι τα:

ü Αργιλικοί σχιστόλιθοι,
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ü  Φυλλίτες,
ü Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος,
ü  Γνεύσιος,
ü Πρασινοσχιστόλιθος,
ü Αμφιβολίτης και αμφιβολιτικός σχιστόλιθος,
ü Ταλκικός σχιστόλιθος,
ü Σερπεντινίτης,
ü Ασβεστιτικός σχιστόλιθος,
ü Μάρμαρα,
ü Χαλαζίτες και
ü Χλωριτικός σχιστόλιθος

Αργιλικοί σχιστόλιθοι (slates)

Οι αργιλικοί σχιστόλιθοι προέρχονται από μεταμόρφωση λεπτόκοκκων
ιζηματογενών αποθέσεων (αργιλίτες).  Οι αργιλικοί σχιστόλιθοι έχουν πολύ καλή
σχιστότητα και πολύ μικρή διαπερατότητα.  Το χρώμα τους είναι σκούρο γκρι,
μαύρο έως υποπράσινο. Τα ορυκτά από τα οποία αποτελούνται οι αργιλικοί
σχιστόλιθοι είναι κυρίως ορυκτά της αργίλου (κυρίως ιλλίτης), χλωρίτης,
μοσχοβίτης (σερικίτης), αιματίτης;, ασβεστίτης  ή δολομίτης κ.α. Οι αργιλικοί
σχιστόλιθοι συνήθως δημιουργούν αβαθή αργιλώδη εδάφη τα οποία και εύκολα
διαβρώνονται λόγω της μικρής υδατοδιαπερατότητάς  τους.

Φυλλίτες (phyllites)

Οι φυλλίτες είναι πλούσια σε μαρμαρυγιακά ορυκτά λεπτόκοκκα
πετρώματα,  με καλή σχιστότητα.  Οι φυλλίτες διαφέρουν από τους αργιλικούς
σχιστόλιθους στο μέγεθος των ορυκτών συστατικών από τα οποία αυτοί
αποτελούνται (είναι μεγαλύτερα απ’ αυτά των αργιλικών σχιστολίθων). Εκτός από
το  μοσχοβίτη υπάρχουν χαλαζίας,  χλωρίτης και σπανιότερα βιοτίτης,  ασβεστίτης,
σιδηροπυρίτης, αιματίτης, άστριοι κ.α.

Το χρώμα των φυλλιτών ποικίλλει από λευκορόδινο,  γκρίζο και καστανό
έως γκριζόμαυρο, ενώ οι επιφάνειες των φυλλιτών παρουσιάζουν μια μεταξώδη
λάμψη που οφείλεται στην ανάκλαση του φωτός.

Οι φυλλίτες σχηματίζονται από τη μεταμόρφωση αργιλιτών και πηλολίθων
(ιζηματογενή πετρώματα).
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      Φωτ.2.20. Φυλλίτης

Γνεύσιοι (gneiss)

Οι γνεύσιοι είναι μεταμορφωμένα πετρώματα με ατελή σχιστότητα,
πλούσια σε αστρίους, χαλαζία και μαρμαρυγίες. Η σύσταση των περισσοτέρων
γνευσίων είναι όμοια με αυτή του γρανίτη, του γρανοδιορίτη και σε ορισμένες
περιπτώσεις με αυτή του γάββρου και του διορίτη.  Οι γνεύσιοι διακρίνονται με
βάση τη διάταξη και το μέγεθος των ορυκτών συστατικών τους σε τέσσερις
κατηγορίες ήτοι στους.

ü στρωματώδεις  γνευσίους (banded),
ü φακοειδείς γνευσίους (lenticular),
ü  γρανιτικούς γνευσίους (granitic) και
ü  μιγματικούς γνευσίους (migmattic)

Οι γρανιτικοί γνεύσιοι ομοιάζουν πολύ στην όψη με τους γρανίτες από τους
οποίους και προέρχονται.  Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πετρωμάτων
στηρίζεται στο γεγονός ότι στους γρανιτικούς γνευσίους  παρατηρείται
ανακρυστάλλωση ορισμένων ορυκτών.

Οι στρωματώδεις γνεύσιοι είναι πετρώματα με ισχυρή σχετικά στρωμάτωση
που οφείλεται είτε στο διαχωρισμό και την κατά τόπους μέσα στο πέτρωμα
συγκέντρωση ορισμένων ορυκτών, είτε στη μερική τήξη των ορυκτών και στη
συγκέντρωσή τους σε στρώματα μέσα στο πέτρωμα.
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Φωτ. 2.21 και 2.22.. Γνεύσιοι

Οι γνεύσιοι είναι το αποτέλεσμα μεταμόρφωσης είτε όξινων πυριγενών
πετρωμάτων (γρανίτες, γρανοδιορίτες κ.α.), είτε ιζηματογενών πετρωμάτων
(ψαμμίτες,  κροκαλοπαγή,  αρκόζες).  Οι γνεύσιοι που προέρχονται από τη
μεταμόρφωση πυριγενών πετρωμάτων ονομάζονται ορθογνεύσιοι, ενώ εκείνοι που
προέρχονται από μεταμόρφωση ιζηματογενών πετρωμάτων παραγνεύσιοι.

Λόγω της στρωματωμένης διάταξης των ορυκτών που αποτελούν τους
γνευσίους παρατηρείται συνήθως έντονη αποσάθρωση, αν και ο χαλαζίας και ο
μοσχοβίτης που  αποτελούν θεμελιώδη ορυκτά των γνευσίων δεν αποσαθρώνονται
εύκολα.  Από το γνεύσιο σχηματίζονται αμμοπηλώδους έως πηλώδους υφής εδάφη,
πλούσια σε κάλιο και με μεγάλη υδατοδιαπερατότητα.

Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι  (mica schist )

Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι είναι μεταμορφωμένα, πλούσια σε
μαρμαρυγιακά ορυκτά πετρώματα, με καλή σχιστότητα. Στους μαρμαρυγιακούς
σχιστόλιθους εμφανίζεται σε μεγάλη αναλογία χαλαζίας, ενώ σε μικρές ποσότητες
εμφανίζονται άλλα ορυκτά, όπως o ανδαλουσίτης, o χλωρίτης , οι άστριοι κ.α.

Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, ανάλογα με το είδος του μαρμαρυγία
διακρίνονται σε σερικιτικούς, όταν επικρατεί ο μοσχοβίτης και σε βιοτιτικούς όταν
επικρατεί ο βιοτίτης.  Ο βιοτιτικός σχιστόλιθος λόγω της παρουσίας του Fe2+

αποσαθρώνεται  εύκολα. Γενικά  οι  μαρμαρυγιακοί  σχιστόλιθοι  δίνουν  γόνιμα
αμμοπηλώδη έως αμμοαργιλοπηλώδη εδάφη.

Πρασινοσχιστόλιθοι  (green schist )

Οι πρασινοσχιστόλιθοι είναι μεταμορφωμένα πετρώματα με σαφή συνήθως
σχιστότητα. Τα κύρια ορυκτά συστατικά των πρασινοσχιστολίθων είναι ο αλβίτης, ο
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Φωτ. 2.23. Γνεύσιος Φωτ. 2.24. Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος

χλωρίτης και το επίδοτο. Σε μικρότερη αναλογία συμμετέχουν τα ορυκτά βιοτίτης,
ασβεστίτης, χαλαζίας, σιδηροπυρίτης κ.α. Οι πρασινοσχιστόλιθοι όταν είναι
ιδιαίτερα πλούσιοι σε χλωρίτη ονομάζονται χλωριτικοί σχιστόλιθοι ή πρασινίτες.
Οι πρασινοσχιστόλιθοι είναι συνήθως λεπτόκοκκα πετρώματα και είναι προϊόντα
μεταμόρφωσης κυρίως βασικών πυριγενών πετρωμάτων (βασάλτες, γάββροι,
διορίτες) ή σπανιότερα βιοτικών σχιστόλιθων και αμφιβολιτών. Παρουσιάζουν
μέτρια αποσάθρωση και δίνουν εδάφη πλούσια σε Mg.

 Χαλαζίτες (quartz stone)

Οι χαλαζίτες είναι μεταμορφωμένα πετρώματα με κυριότερο συστατικό
ορυκτό το χαλαζία,  ενώ σε μικρές ποσότητες υπάρχουν μαρμαρυγίες,  χλωρίτης,
άστριοι κ.α.

Οι χαλαζίτες αποτελούνται  συνήθως από κρυστάλλους  του ιδίου μεγέθους
και είναι προϊόντα μεταμόρφωσης ψαμμιτών, χαλαζιακών φλεβικών σχηματισμών,
όξινων ηφαιστιτών και  πυριτόλιθων.

Το χρώμα των χαλαζιτών ποικίλλει από γκριζόλευκο και γκρίζο έως
γκριζοπράσινο ή μαύρο.  Αποσαθρώνονται πολύ δύσκολα και δίνουν εδάφη
σχετικώς άγονα, μικρού βάθους και πετρώδη.

Ταλκικοί σχιστόλιθοι  (talk schist)

Οι ταλκικοί σχιστόλιθοι είναι μεταμορφωμένα πετρώματα με μέτρια
σχιστότητα. Το κύριο ορυκτό από το οποίο αποτελούνται είναι ο τάλκης. Άλλα
ορυκτά συστατικά είναι οι χλωρίτες, ο ασβεστίτης, ο μαγνητίτης, ο αντιγορίτης κ.α.
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                      Φωτ.2.20.    Ταλκικοί σχιστόλιθοι

Οι ταλκικοί σχιστόλιθοι είναι προϊόντα μεταμόρφωσης περιδοτιτών ή
σερπεντινιτών. Οι σαπωνόλιθοι είναι ταλκικά πετρώματα χωρίς σχιστότητα και
είναι συμπαγή.  Έχουν χρώμα κυανοπράσινο,  γκρίζο,  γκριζοπράσινο ή
καστανοπράσινο. Αποσαθρώνονται συνήθως πολύ εύκολα και δίνουν εδάφη
πηλώδη έως αργιλοπηλώδη, πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία.

Μάρμαρο (marble)

Τα μάρμαρα είναι μεταμορφωμένα κρυσταλλικά πετρώματα που
αποτελούνται από ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου (ασβεστίτης,
δολομίτης). Είναι προϊόντα μεταμόρφωσης ιζηματογενών πετρωμάτων
(ασβεστόλιθων και δολομιτών). Εκτός από τα ανθρακικά ορυκτά στα μάρμαρα
συμμετέχουν, σε μικρή αναλογία, χαλαζίας, μαρμαρυγίες, επίδοτο, οξείδια του
σιδήρου κ.α. Είναι πέτρωμα ανθεκτικό στην αποσάθρωση.

Ταξινόμηση των μητρικών υλικών του εδάφους.

Τα μητρικά υλικά σε πρώτη φάση διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
ήτοι: 1) τα αυτόχθονα μητρικά υλικά, δηλαδή τα μητρικά υλικά  που σχηματίζονται
από την αποσάθρωση των πετρωμάτων και τα οποία παραμένουν στο ίδιο μέρος,
χωρίς να μετακινηθούν και 2) τις αποθέσεις στις οποίες  τα υλικά  έχουν
μεταφερθεί από μία θέση σε κάποια άλλη με την δράση του νερού, του αέρα και τη
δύναμη της βαρύτητας. Τα αυτόχθονα μητρικά υλικά απαντώνται σε μεγάλη
αναλογία στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε αντίθεση με τις αποθέσεις οι
οποίες συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές με ήπιο ανάγλυφο.
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Αποθέσεις

Τα υλικά που δημιουργούνται με την αποσάθρωση των πετρωμάτων καθώς
και τα υλικά του εδάφους κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αποσπώνται,
μεταφέρονται και  αποτίθενται σε άλλες περιοχές στις οποίες  η δύναμη μεταφοράς
ελαττώνεται ή μηδενίζεται. Οι αποθέσεις αυτές διακρίνονται σε:

ü Κολλουβιακές,
ü Αλλουβιακές,
ü Αιολικές και
ü Παγετωνικές.

Κολλουβιακές αποθέσεσεις  (colluvial deposits)

Ως  κολλουβιακές αποθέσεις χαρακτηρίζονται  οι αποθέσεις εδαφικών
υλικών καθώς και  προϊόντων αποσάθρωσης των πετρωμάτων. Στην περίπτωση
των κολλουβιακών αποθέσεων η δύναμη που προκαλεί τη μεταφορά είναι κυρίως
αυτή της βαρύτητας και δευτερευόντως ο πάγος. Η απόσταση της μεταφοράς των
υλικών είναι περιορισμένη,  γι’  αυτό τα υλικά της απόθεσης βρίσκονται στα
χαμηλότερα σημεία απότομων πλαγιών  των ορεινών περιοχών .

Η σύσταση,  η κοκκομετρία και το πάχος των κολλουβιακών αποθέσεων
εξαρτάται από την κλίση και το μήκος της πλαγιάς, την απόσταση μεταφοράς καθώς
και από τη φύση του πετρώματος και του εδάφους.  Συνήθως τα ανώτερα τμήματα
των κολλουβιακών αποθέσεων είναι πλούσια σε γωνιώδη  χονδρόκοκκα υλικά
λόγω της διάβρωσης,  ενώ τα λεπτόκοκκα  υλικά μεταφέρονται και εναποτίθενται
στα χαμηλότερα τμήματα.  Συνήθως στις κολλουβιακές  αποθέσεις το υλικό είναι
ανάμικτο και αποτελείται από λίθους, χαλίκια, άμμο, ιλύ και άργιλο. Αυτές συνήθως
έχουν μεγάλο βάθος  και παρουσιάζουν καλές συνθήκες αποστράγγισης. Σε
περιοχές με μεγάλη κλίση (απότομες και απόκρημνες) οι κολλουβιακές αποθέσεις
αποτελούνται από χαλίκια και λίθους.  Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό του
λεπτόκοκκου υλικού είναι ελάχιστο και η κλίση τους είναι μεγάλη. Οι αποθέσεις
αυτές ονομάζονται σάρες.

Αλλουβιακές αποθέσεις (alluvial deposits)

Ως αλλουβιακές αποθέσεις  ονομάζονται οι αποθέσεις διαφόρων
εδαφικών υλικών των οποίων η  μεταφορά οφείλεται στην μεταφορική δύναμη
του νερού. Συνήθως αλλουβιακές αποθέσεις παρατηρούνται: 1) σε παραποτάμιες
περιοχές,  2)  σε κοιλάδες ή πεδιάδες που πλημμυρίζουν από τα νερά και 3)  στις
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εκβολές των ποταμών (Δέλτα). Οι αλλουβιακές αποθέσεις  αποτελούν τα κυρίως
καλλιεργούμενα εδάφη της χώρας μας.

Φωτ.2.21. Σάρες σε ασβεστόλιθο
Τα χαρακτηριστικά των εδαφών που δημιουργούνται από τις αλλουβιακές

αποθέσεις εξαρτώνται κυρίως από την κοκκομετρική σύστασή τους,  τη
στρωματογραφία, την ορυκτολογική σύσταση του υλικού απόθεσης, αλλά και την
ηλικία της αλλουβιακής απόθεσης.  Με την πάροδο  της ηλικίας (χρόνος
σχηματισμού) τα υλικά των παλαιών αλλουβιακών αποθέσεων υφίστανται ένα νέο
κύκλο εδαφογένεσης (αποτελούν νέο μητρικό υλικό), με αποτέλεσμα να
σχηματίζεται ένα νέο έδαφος. Οι νέες (πρόσφατες) αλλουβιακές αποθέσεις είναι
πάντοτε ασταθείς.

Φωτ.2.22. Χονδρόκοκκες αποθέσεις
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Αιολικές αποθέσεις (eolian deposits)

Ο άνεμος,  ανάλογα με την ταχύτητά του,  έχει την ικανότητα να μετακινεί
λεπτόκοκκα υλικά όπως ιλύ, άργιλο και λεπτή άμμο και να τα μεταφέρει σε μεγάλες
αποστάσεις. Όταν η δύναμη του ανέμου εξασθενεί, ή όταν αυτός συναντά κάποιο
εμπόδιο,  τα υλικά εναποτίθενται στην επιφάνεια της γης.  Με τον τρόπο αυτό
δημιουργούνται οι αιολικές αποθέσεις. Τα υλικά αυτά είναι δυνατόν να
μεταφερθούν εκ νέου από τον άνεμο και να αποτεθούν σε άλλες περιοχές. Οι
αιολικές αποθέσεις συνήθως δημιουργούνται σε περιοχές με ξηρό και θερμό κλίμα,
αλλά ορισμένες φορές εμφανίζονται και σε περιοχές με υγρό κλίμα. Οι
σπουδαιότερες αιολικές αποθέσεις είναι 1) οι θίνες και 2) ο αιολικός πηλός.

Θίνες - αμμόλοφοι (dunes)

Οι θίνες είναι λοφοειδείς συσσωρεύσεις άμμου, που σχηματίζονται κυρίως
σε παραλίες,  αλλά και σε ερημικά κλίματα.  Στην πρώτη περίπτωση η άμμος των
παράκτιων περιοχών μετακινείται από τον ισχυρό άνεμο και συσσωρεύεται υπό
μορφή λοφίσκων. Η μορφή , το μέγεθος και η έκταση των θινών εξαρτάται από τη
συχνότητα και την ισχύ του ανέμου καθώς και από το μέγεθος της άμμου. Η
μετακίνηση των θινών αν και είναι σχετικώς βραδεία διαδικασία (ανέρχεται σε λίγα
μέτρα ετησίως),  πολλές φορές έχει και καταστρεπτικές συνέπειες. Η μετακίνηση
των θινών περιορίζεται με την εγκατάσταση ανθεκτικής στη ξηρασία βλάστησης.
Θίνες στη χώρα μας παρατηρούνται σε περιορισμένη κλίμακα σε ορισμένες
παραλίες της Δυτικής Ελλάδος, καθώς και της Ν. Κρήτης, ενώ σημαντικές εκτάσεις
βρίσκονται σε παραλιακές περιοχές της Β. Θαλάσσης (Σκωτία).

Φωτ.2.23.Θίνες σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου
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Ανάλογα φαινόμενα σχηματισμού και μετακίνησης θινών σε μεγαλύτερη
όμως κλίμακα παρατηρούνται στις ερήμους.

Αιολικός πηλός (Loess)

Ως αιολικός πηλός θεωρείται η απόθεση ιλύος και αργίλου των οποίων οι
κόκκοι μεταφέρονται από τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις. Τα υλικά (ιλύς και
άργιλος)  που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα προέρχονται είτε από την αιολική
διάβρωση των εδαφών, είτε από αμμοθύελλες σε ερήμους. Στην τελευταία
περίπτωση η ιλύς και η άργιλος αφού διανύσει μεγάλες αποστάσεις,  εναποτίθεται
στην επιφάνεια της γης,  δημιουργώντας τις αιολικές αποθέσεις.  Η σπουδαιότερη
αιολική απόθεση είναι το Loess.

     Φωτ.  2.24.  Αιολικός πηλός                 Φωτ.2.25.  Αργιλικός σχιστόλιθος

Το Loess είναι απόθεση λεπτόκοκκου υλικού με μέγεθος μικρότερο από
0,2mm, στεπικής προέλευσης. Για τον σχηματισμό του Loess  απαιτούνται η
παρουσία  ερήμου ή  γυμνών από βλάστηση  περιοχών με λεπτόκοκκα  εδαφικά
υλικά καθώς και επίπεδες επιφάνειες  με βλάστηση η οποία και συγκρατεί τα
αιωρούμενα στην ατμόσφαιρα τεμαχίδια. Με τον τρόπο αυτόν το πάχος της
απόθεσης αυξάνεται. Για παράδειγμα, στη Κίνα όπου οι άνεμοι τροφοδοτούνται με
μικρά τεμαχίδια (<0,2mm) από τις ερήμους της Κεντρικής Ασίας, το πάχος της
ομοιογενούς αιολικής απόθεσης ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες μέτρα. Μεγάλες
εκτάσεις της Ρωσίας, των κεντρικών πολιτειών των ΗΠΑ, της Ρουμανίας, της Κίνας
και μικρότερες στην Γερμανία, Πολωνία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ουγγαρία και
Αυστρία καταλαμβάνονται από αιολικό πηλό.

Ο αιολικός πηλός αποτελεί πολύ καλό μητρικό υλικό για το σχηματισμό
εδάφους.  Τα εδάφη που σχηματίζονται έχουν άριστο πορώδες,  άριστη
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υδατοδιαπερατότητα και υδατοϊκανότητα και μεγάλη παραγωγικότητα.

Aποθέσεις οργανικών υλικών

Σε υγρές περιοχές, όταν  η παραγωγή οργανικών υλικών υπερτερεί της
αποσύνθεσης, παρατηρείται απόθεση οργανικών υπολειμμάτων. Στην περίπτωση
αυτή συσσωρεύονται οργανικά υλικά για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Τα
οργανικά αυτά υπολείμματα που παράγονται από υδροχαρή φυτά διαφόρων γενών
όπως των Juncus, Typha, Arunda, Phragmites, Eriophorum, Cyperus, Carex,
Sphagnum,  συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις
φθάνουν σε πάχος εκατοντάδων μέτρων, σχηματίζοντας αποθέσεις οργανικών
υλικών,  που είναι γνωστές ως τύρφη.

Αποθέσεις τύρφης απαντώνται σε πολλές περιοχές, αλλά σε μεγάλη έκταση
εμφανίζονται στα υγρά και ψυχρά κλίματα.. Από τις περιοχές αυτές, οι εκτάσεις που
βρίσκονται στον Καναδά και τη Βόρειο Ρωσία περιέχουν το 75%  της τύρφης σε
παγκόσμια κλίμακα (340·106  ha).  Στη χώρα μας αποθέσεις τύρφης εμφανίζονται
κυρίως στα Τενάγη των Φιλίππων Καβάλας,  καθώς και στον πυθμένα διαφόρων
λιμνών της Δυτικής Ελλάδος (έλος Καλοδικίου).

Οι όξινες συνθήκες στις περιοχές που δημιουργούνται οι αποθέσεις αυτές
περιορίζουν την αποσύνθεση και ευνοούν την συσσώρευση οργανικών υλικών.
Ανάλογα με την προέλευση των οργανικών υπολειμμάτων η τύρφη διακρίνεται σε:

Φωτ.2.26. Τυρφώνας  στη Σκωτία . Φωτ. 2.27. Τυρφώνας  στο Καλοδίκι
                                                                                        (Νομός Πρεβέζης)

ü τύρφη από είδη sphagnum,
ü τύρφη από υπολείμματα καλαμιών, βούρλων κλπ,
ü τύρφη από υπολείμματα ξυλωδών ειδών και
ü τύρφη από φύκια που ζουν στο νερό καθώς και από περιττώματα

υδροβίων ζώων.
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Οι αποθέσεις οργανικών υλικών αποτελούνται συνήθως από περισσότερα
είδη τύρφης απ’ αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Όταν οι περιοχές που περιέχουν τύρφη αποστραγγιστούν, δημιουργούνται
πολύ παραγωγικά εδάφη,  αν και σ’ ορισμένες περιπτώσεις έχουν πολύ χαμηλό pH.
Όταν η τύρφη  είναι πολύ λεπτά διαμερισμένη  με κολλοειδείς διαστάσεις και
συμπιεσμένη, συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού και όταν ξηραθεί πολύ δύσκολα
διαβρέχεται εκ νέου και ως εκ τούτου απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό.
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