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Τα paleosols θεωρούνται και ως λείψανα εδαφών των οποίων η 
μελέτη αποτελεί ένα παράθυρο στο παρελθόν.

• Ως palaesols ορίζονται τα εδάφη που έχουν 
σχηματισθεί σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους 
(Ruhe, 1965).



Paleosols



Τα κριτήρια που πρέπει χρησιμοποιούνται κατά το 
σχεδιασμό της αειφορικής χρήσης των εδαφικών 

πόρων στις ορεινές περιοχές  είναι:

• η εξασφάλιση της παραγωγής σε βάθος χρόνου,
• η αποτελεσματική χρήση των εδαφικών πόρων 

με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος,
• η πρόβλεψη των μεταβολών στις εδαφικές 

ιδιότητες που προκαλούνται από τη διαχείρισή 
του,

• η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του εδάφους 
προς όφελος της ταυτόχρονης βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της συνεχούς 
προσαρμογής της διαχείρισης του εδάφους.



Ποιότητα του εδάφους

• Ως ποιότητα του εδάφους θεωρείται η 
ικανότητα του εδάφους να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη των φυτών και των ζώων, να 
συγκρατεί το νερό, να αποθηκεύει άνθρακα 
και άλλους ρύπους μετατρέποντάς τους σε 
μορφές μη επικίνδυνες για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και να υποστηρίζει την υγεία 
και τη διατροφή του ανθρώπου



Η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους είναι το βασικό 
αξίωμα που πρέπει πάντοτε να τίθεται σε κάθε μορφή 

διαχείρισής του.

    Η προσαρμογή αυτή απαιτεί:
• λεπτομερείς γνώσεις των φυσικών, χημικών και 

βιολογικών ιδιοτήτων του εδάφους που επηρεάζουν 
την παραγωγικότητά του, 

• κατανόηση των διεργασιών που παρατηρούνται σε 
κάθε είδος εδάφους και οι οποίες διεργασίες 
επηρεάζονται από την κάθε μορφή διαχείρισης,

• αναγνώριση της ευαισθησίας των εδαφών σε κάθε 
μορφή διαχείρισης,

• προσαρμογή της διαχείρισης ανάλογα με την 
ευαισθησία των εδαφών και τον κίνδυνο υποβάθμισής 
τους.



Η Εθνική Πολιτική για τη διαχείριση των εδαφικών πόρων δεν 
αποτελεί ένα αυτόνομο κείμενο αρχών, αλλά αποτελεί, στην 

πραγματικότητα, μέρος ενός συνόλου που περιλαμβάνει 
επιμέρους στρατηγικές όπως:

 τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
 την ορθολογική διαχείριση των ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων,
 τη φροντίδα για το τοπίο και την πολιτιστική 

κληρονομιά,
 το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας,
 τη χρήση και την αξιοποίηση των αποβλήτων, 
 το μεταλλευτικό κώδικα κά.



Νόμος 1650/86

• Αναφέρεται ότι
    για την προστασία του εδάφους πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα ώστε οι χρήσεις του να 
γίνονται σύμφωνα με τις φυσικές του 
ιδιότητες και την παραγωγική του ικανότητα 
και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 
των εδαφών από την καταστροφή της δομής, 
τη διάβρωση, την αλάτωση, την υπερβολική 
λίπανση, την προσθήκη τοξικών ουσιών κ.ά.



 Νόμος 2637/1998.

•  Στο άρθρο 56, παρ. 6 αναφέρεται ότι στα εδάφη 
(γη) υψηλής παραγωγικότητας απαγορεύεται η 
άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός 
από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση 
στις εκτάσεις αυτές αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και 
δικαιολογείται μόνον για λόγους που εξυπηρετούν 
το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής 
εκμετάλλευσης  (η ανωτέρω διάταξη συνιστά 
εξειδίκευση των άρθρων 24 και 106 του 
Συντάγματος). 

• (Αποφάσεις του ΣτΕ 99/2004, 94/2004, 247/2003). 



Το έτος 2002 προσδιορίσθηκαν οι βασικές απειλές που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

• η διάβρωση, 
• η μείωση της οργανικής ουσίας ,
• η ρύπανση, 
• η αλάτωση, 
• η συμπύκνωση (συμπίεση),
• η απώλεια εδαφικής βιοποικιλότητας, 
• η σφράγιση (στεγανοποίηση), 
• οι κατολισθήσεις και
• οι πλημμύρες. 



Κατευθυντήριες αρχές για την προστασία και την 
αειφόρο χρήση του εδάφους

• της πρόληψης της περαιτέρω υποβάθμισης του 
εδάφους και διατήρηση των λειτουργιών του, 

• της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών του,
• της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων 

εδαφών ώστε να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες 
αλλά και οι μελλοντικές χρήσεις τους, ενώ 
παράλληλα συνεκτιμούνται τα αποτελέσματα της 
αποκατάστασης σε σχέση με το κόστος.



Υποβαθμισμένα εδάφη





Εδάφη απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και χειρισμό κατά 

τη διαχείρισή τους. 
 τα συμπιεσμένα εδάφη,
 τα εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, 
 τα εδάφη που παρουσιάζουν μικρή ικανότητα διήθησης του νερού, 
 τα εδάφη που παρουσιάζουν ασθενή δομή, 
 τα εδάφη που έχουν την τάση να σχηματίζουν στην επιφάνειά τους 

κρούστα. Η δημιουργία κρούστας έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική 
μείωση της ταχύτητας διήθησης του νερού 

 τα μικρού βάθους εδάφη
 τα εδάφη στα οποία παρατηρείται υπερεκμετάλλευση της παραγόμενης 

βιομάζας,
 τα επικλινή εδάφη που καλλιεργούνται γεωργικώς,
 τα ευδιάβρωτα εδάφη 
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