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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΔΓΑΦΟΤ

• Παξαγσγή ηξνθήο θαη Βηνκάδαο (9Β-2050)

– Γεωργία-Δασοπονία

• Απνζήθεπζε, θηιηξάξηζκα, απνδόκεζε, 
κεηαζρεκαηηζκνύο

– Προστασία νερού

• Δλδηαίηεκα θαη απνζήθε γελεηηθνύ πιηθνύ

– Προστασία της Φύσης-Οικοσσστημάτων

• Yποδομέρ-Ανθπώπινερ δπαζηηπιόηηηερ

• Δεξαμενή-Αποθήκη C-Κλιμαηική Αλλαγή

• Φπζηθό θαη Πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ άλζξσπν

– Αρταιολογία και Πολιτισμική Κληρονομιά

• Πεγή πιηθώλ

– Άμμος, άργιλος, τύρυη κλπ

Έδαφορ: Μη ανανεώζιμορ Φςζικόρ Πόπορ (νεπό. Αέπαρ)
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ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ

• Πξνζδηνξηζκέλεο Γηεξγαζίεο (απεηιέο) Τπνβάζκηζεο –ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ: 

–Γηάβξσζε: βξνρήο-Αηνιηθή 
– (επηθαλεηαθή, απιαθσηή, ραξαδξσηή)

– Μείσζε ηεο Οξγαληθήο Οπζίαο

– Αιάησζε-Αιθαιίσζε

– Τπνβάζκηζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο

– Ρχπαλζε

– πκπάγεηα

– ηεγαλνπνίεζε

– Πιεκκχξεο θαη θαηνιηζζείζεηο
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Επιπηώζεις από ηις ανθρώπινες 
δραζηηριόηηηες 

ηακάηεκα ησλ 

νηθνινγηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ

Καηαζηξνθή ηνπ 

εδάθνποl

Τπνβάζκηζε 

εδάθνπο

Μείσζε 

γνληκόηεηαο

Κνπξηά & 

Ληπάζκαηα

Λήςε 

πιηθώλ  

νηθνδνκώλ
πκπάγεηα

Μείσζε 

θαιιηέξγεηαο

Αγξνρεκηθά

Καηαζηξνθή ηνπ 

εδάθνποl

Τπνβάζκηζε 

δνκήο

Μείσζε 

γνληκόηεηαο

ζηεγαλνπνίεζε
Τπνβάζκηζε 

ηεο Ο.ΟΤ.

πζζώξεπζε/ 

Ρύπαλζε

Ρύπαλζε εδάθνπο θαη ππόγεηνπ λεξνύ από ηα 

αγξνρεκηθά θαη ηνπο αηκνζθαηξηθνπο ξύπνπο

Αιιαγή ζύζηαζεο

Γπζκελείο επηπηώζεηο ζηνπο δώληεο 

νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνποl

Ομίληζε

Απνδέζκεπζε 

ηνμηθώλ νπζηώλ

νμέα
Πξνζζήθε ζηεξεώλ ξύπσλ

Με δηαζπώκελα 

ζπζηαηηθά

Αιάησζε

πεγή : JRC-IES
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Εηήζιο κόζηος σποβάθμιζης 
ηων εδαθών ζηην ΕΕ

Though difficult to estimate, several studies demonstrate significant annual costs of soil 
degradation to society in the ranges of:

• Γηάβξσζε (erosion): €0.7 – 14.0 billion[1],
• Μείσζε Οξγαληθήο Οπζίαο (organic matter decline): €3.4 – 5.6 billion,
• πκπάγεηα (compaction): no estimate possible,
• Αιάησζε (salinisation): €158 – 321 million[2],
• Καηνιηζζείζεηο (landslides): up to €1.2 billion per event,
• Ρύπαλζε (contamination): €0.6 – 17.3 billion[3],
• ηεγαλνπνίεζε (sealing): no estimate possible,
• Τπνβάζκηζε βηνπνηθηιόηεηαο (biodiversity decline): no estimate possible.

[1] This estimate covers only costs of erosion in 13 countries, including the major Member 
States where erosion occurs. Data is not available for the others.

[2] This estimate covers only the costs of salinisation in three countries, data is not 
available for others.

[3] An independent study estimated that the costs of soil contamination could amount 
annually to up to €208 billion. Nevertheless this estimate had a high degree of 
uncertainty, therefore the intermediate value of €17.3 billion per year was retained.

Πεγή: JRC-IES





Desertification Risk Map



Υδατοϊκαμότητα

Σημείο μάραμσης

TAW

Ωφέλιμη υγρασία

Ισοζύγιο μερού



Μέηξεζε Γηεζεηηθόηεηαο
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Cs137   TECHNIQUE



Α=R  K  LS  C  P

(παγκόζμια εξίζωζη απώλειαρ 

εδάφοςρ)

Α = Η πνζφηεηα εδάθνπο  ηνλ. / εθηάξην [t/ha].

R = Η απνζαζξσηηθή ηθαλφηεηα,  ησλ βξνρνπηψζεσλ

Κ = Η δηαβξσζηκφηεηα ηνπ εδάθνπο

LS = ε θιίζε θαη κήθνο θιίζεο

C = θπηηθήο θάιπςε, ( θαιιηεξγεηηθφ ζχζηεκα, δηδάληα)

P = πξαθηηθέο    ειέγρνπ δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο.
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Πξνζνκνησηήο Βξνρόπησζεο
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Experimental Field Plots
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Losses from Erosion Plots on 30th 

July 1999 (42mm rainfall)

Soil losses after 42 mm rainfall on 

30th July 1999
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Different Management in Field erosion 

plots
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Fig.6a Soil erosion losses under different land 

uses
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ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΙΔ
• Γηάβξσζε ησλ εδαθψλ

• Τπνβάζκηζε γαηψλ-εξεκνπνίεζε

• Αχμεζε απνξξνήο-Πιεκκχξεο

• Μείσζε Οξγαληθήο Οπζίαο

• Μείσζε παξαγσγηθφηεηαο

• Μείσζε βηνπνηθηιφηεηαο

• Μείσζε δηαζέζηκσλ εδαθηθψλ πφξσλ

• Ρχπαλζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ

• Ιδεκαηνγέλεζε ζηνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ

• Μεηαβνιή ζεξκνθξαζηαθνχ θαζεζηψηνο εδάθνπο-
λεξνχ

• Απψιεηα εηζνδήκαηνο-κεηαλάζηεπζε
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Predicted Erosion Rates  

(Theocharopoulos et al., 1996)



MH ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ????

-ΚΑΦΗΜΟ ΚΛΑΓΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΓΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑΣΟ:

Μηθξνηεκαρηζκόο, θνκπνζηνπνίεζε, ελζσκάησζε

- ΕΗΕΑΝΗΟΚΣΟΝΗΑ ΜΔ ΦΡΔΕΑΡΗΜΑ:

Απνθπγή θξνύζηαο , δπλακηθή ελέξγεηα βξνρήο, 

αύμεζε απνξξνήο, sheet, rill, gully erosion

Γηάβξσζε άξνζεο,  θαηαζηξνθή ελδηαηηήκαηνο, 

Κνπή θαη ελαπόζεζε

- ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΚΡΟΤΣΑ

- ΤΜΠΑΓΔΗΑ ΤΠΟΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟΤ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 

- ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΡΓΔΤΖ

- ΜΔΗΧΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΟΤΗΑ: 

Γνληνκόηεηα, δνκή, δηεζεηηθόηεηα, αεξηζκό, αέξηα 

ζεξκνθεπίσλ , ξπζκνί δηάβξσζεο
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

– ακεηςηζπνξά ζε ισξίδεο ηζνυςείο,

– ζπλδπαζκφο θαιιηεξγεηψλ, 

– ρξήζε ρεηκεξηλψλ θαιιηεξγεηψλ, 

– δηαηήξεζε ππνβιάζηεζεο ζε ειαηψλεο

– κείσζε αξφζεσλ, άξνζε θαηά ηζνυςείο, 

– φρη ζθάιηζκα θαη άξδεπζε ζε επηθιηλή 
εδάθε, 

– φρη θάςηκν θαιακηάο, πνιπεηείο αληί 
εηεζίσλ κε ππνθάιπςε, 

– αγξαλάπαπζε ζε κεγάιεο θιίζεηο, 

– ζε >30% θηελνηξνθία -δαζνπνλία θιπ



ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΓΑΦΧΝ

• θνπόο:

– Αεηθνξηθή Παξαγσγηθόηεηα

– Πξνζηαζία από ππνβάζκηζε 

– Γηαηήξεζε Λεηηνπξγηώλ  Δδάθνπο 

– Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο

– Αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο-

ππεξζέξκαλζε ηνπ Πιαλήηε
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ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΗΑΒΡΧΖ
On Site:

– Απώιεηα Δπηθαλεηαθνύ  Δδάθνπο

– Aπώιεηα Οξγαληθήο Οπζίαο

– Καηαζηξνθή ηεο Γνκήο 

– πκπάγηα, Μείσζε ηεο δηεζεηηθόηεηαο

– Μείσζε ηξνθνδνζίαο κε λεξό ηεο ππόγεηαο ζηάζκεο

– Τπνβάζκηζε ηεο   Παξαγσγηθόηεηαο

– Απώιεηεο Θξεπηηθώλ ζηνηρείσλ

– Αύμεζε ησλ ρνληξόθνθθσλ πιηθώλ ηνπ εδάθνπο

– Μείσζε ηεο Γνληκόηεηαο ηνπ Δδάθνπο

– Αξρίδεη ηε ραξαδξσηηθή θαη ξπαθώδε δηάβξσζε

– Απνθάιπςε ξηδώλ

– Μείσζε ηεο Ηθαλόηεηαο ηνπ Δδάθνπο λα ξπζκίδεη ηελ 
πνηόηεηα  λεξνύ θαη αέξα
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ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΗΑΒΡΧΖ  
• Off Site:

– Ρύπαλζε Δπηθαλεηαθώλ θαη  Τπόγεησλ Νεξώλ κέζσ ησλ 
απσιεηώλ Θξεπηηθώλ, θαη άιισλ ηνηρείσλ, Εηδαληνθηόλσλ 
θαη ινηπώλ Αγξνρεκηθώλ

– Δπηξνθηζκό θαηάληε επηθαλεηαθώλ λεξώλ

– Πιεκκύξεο

– Καηαζηξνθή ππνδνκώλ

– Καηαζηξνθή απνρεηεπηηθώλ ζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ

– Αιιαγή ζρεκάησλ πδαηνδεμακελώλ

– Ημεκα ζηνπο αγσγνύο λεξνύ, θαη  ζηα ιηκάληα



Γηαηήξεζε & επαλάθηηζε πνιιαπιώλ 

Λεηηνπξγεηώλ

• Αύμεζε Οξγαλ. Οπζίαο (sequestration, Γνκή 

θιπ)

• Βειηίσζε ηεο Απνζήθεπζεο Νεξνύ

• Γηαηήξεζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Ηθαλόηεηαο

• Μείσζε ηεο δηάβξσζεο

• Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ησλ γνλίκσλ εδαθώλ

• Βηνπνηθηιόηεηα

• Απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ Δδαθώλ

• Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ εδαθώλ



Αύμεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

Φπηνθάιπςεο

• Με-άξνζε, κεησκέλε άξνζε

• Οηθνινγηθή θαιιηέξγεηα ζπλδπαζκέλε κε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε δηδαλίσλ, ερζξώλ θαη 

αζζελεηώλ

• Δθαξκνγή ησλ αγξνπεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ κε 

ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ησλ επηπηώζεσλ

• Καηάιιειεο ακεηςηζπνξέο θαη θαιιηέξγεηα κεηαμύ ησλ 

ζεηξώλ  (Ο.Οπ., Φπζηθέο θαη βηνινγηθέο)

• πνξά ςπραλζώλ (Γηάβξσζε, Ν)



Οξζνινγηθή άξδεπζε (πνηόηεηα 

λεξνύ, ζηξάγγηζε)

• Πξνζηαζία θαη βειηίσζε αξδεπηηθνύ λεξνύ

• Έιεγρνο αληηπιεκκπξηθόο

• Δηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηώλ

• Πξόιεςε νμίληζεο, αιάησζεο, λαηξίσζεο

• Πξνζηαζία από δηάβξσζε, Δξεκνπνίεζε

• Αεηθνξηθή εληαηηθνπνίεζε, βόζθεζε, κέζσ 

θαηάιιεισλ ακεηςηζπνξώλ

• Αλάπηπμε γεσξγίαο ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

(Conservation Agriculture: no till, multching, 

rotation)







Σξόπνο λα δηαηεξήζνπκε θαη  λα πξνζηαηεύζνπκε 

ηνπο θπζηθνύο πόξνπο











Μακροπαμίδα:
‘Μηταμικοί’ εδάθοσς

1. Αποικοδόμηζη
(διάζπαζη 

σπολειμμάηωμ) 
2. Αμακάηεμα εδάθοσς

(αεριζμός)



Τερμίτες

Σαλιγκάρια

Σκουλήκια

Τρωκτικά

Μαθξνπαλίδα

Σαρανταποδαρούσες

Ψευδοσκορπιοί



Δδαθηθή κεζνπαλίδα

Ακάρεα

Πρωτόζωα

Κολέμβολα

Η εδαθηθή κεζνπαλίδα είλαη 

ζεκαληηθή:

1. Απνηθνδόκεζε ππνιεηκκάησλ

2.   Θήξεπζε



Δδαθηθή κηθξνπαλίδα

Μύκηηες

Βαθηήξηα

ακηιμομύκηηες

Νηματώδεις
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ΜΔΙΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΤΙΑ 
• Οξγαληθή Οπζία: φινη νη δψληεο νξγαληζκνί καδί κε ηα ππνιείκκαηα 

ησλ λεθξψλ  νξγαληζκψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα απνδφκεζεο.

• εκαζία ηεο Οξγαληθήο Οπζίαο : 

– Πεγή ηξνθήο γηα ηελ παλίδα ηνπ εδάθνπο

– Απμάλεη ηελ  βηνπηθνηιφηεηα

– Απνζήθε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Ν, P, S …)

– Βειηηψλεη ηε δνκή, δηεζεηηθφηεηα θαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα

– Απμάλεη ηελ πδαηντθαλφηεηα

– Πξνζηαηεχεη απφ δηάβξσζε, ζπκπάγεηα , εξεκνπνίεζε, 

θαηνιηζζείζεηο

– Σν έδαθνο πεξηέρεη Υ2 ηνλ C ηεο αηκφζθαηξαο, Υ3 βιάζηεζεο
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ΜΔΙΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΤΙΑ 
• Ση πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο Οξγαληθήο Οπζίαο:

– Κιίκα

• Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

– Μεραληθή ζχζηαζε 

• Λεπηφθνθθα θαηαθξαηνχλ ζξεπηηθά θαη λεξφ  γηα 

αλάπηπμε θπηψλ

• Υνλδξφθνθθα θαιχηεξν αεξηζκφ, νμείδσζε 

απνζχλζεζε ηεο Οξγαληθήο νπζίαο

– Τδξνινγία-ηξάγγηζε:

• Όζν πεξηζζφηεξν λεξφ ηπφζν πεξηζζφηεξε νξγαληθή 

νπζία
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ΜΔΙΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΤΙΑ 
– Υξήζε γεο-Αξφζεηο:

• Άξνζε απμάλεη νμπγφλσζε θαη απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία

• Γηάβξσζε άξνζεο απνκαθξχλεη ηελ νξγαληθή νπζία

• Η θαιιηέξγεηα αλαθπθιψλεη ιηγφηεξε Οξγαληθή νπζία απφ ηελ κφληκε 

βιάζηεζε

– Βιάζηεζε:

• Οη ξίδεο ζπκβάινπλ:

– Γξαζίδηα βαζηέο ξίδεο

– Γάζε  ζπκβάινπλ κε ηα επηθαλεηαθά θχιια θαη βιαζηνχο 

– Καιιηέξγεηεο παξάγνπλ  πεξηζζφηεξε επηθαλεηαθή βηνκάδα απφ 

ππφγεηα

– ηηο θαιιηέξγεηεο ζεκαληηθή είλαη  ε δηαρείξηζε  ησλ ππνιιεηκάησλ-

απνβιήησλ

– ρέζε Οξγαληθήο Οπζίαο κε άιιεο Γηεξγαζίεο

• Γηάζεζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, βηνπνηθηιφηεηα, δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε, 

ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, Αέξηα Θεξκνθεπίνπ, κεηαθίλεζε ηεο εξεκνπνίεζεο 

πξνο βνξά
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Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


