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ΤΕΤΑΡΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Εδαφικοί Πόροι 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Γενικά όσο εξελιγµένο είναι το έδαφος, τόσο λιγότερο 
διαφέρει η µορφολογία και ση σύστασή του από το 
µητρικό υλικό. 

 
 

Σ Λ
2. Οι δυνάµεις συνοχής των εδαφικών συσσωµατωµάτων 
οφείλονται στην έλξη µεταξύ του νερού και των εδα-
φικών κόκκων. 

 
 

Σ Λ
3. Η οργανική ύλη είναι ίσως ο σπουδαιότερος παράγο-
ντας σχηµατισµού ασταθούς δοµής. 

 
Σ Λ

4. Όσο περισσότερα αργιλλικά ορυκτά υπάρχουν σε ένα έ-
δαφος τόσο µεγαλύτερη συνεκτικότητα έχει το έδαφος. 

 
Σ Λ

5. Ο όγκος που καταλαµβάνει καθεµιά από τις υλικές 
«φάσεις» του εδάφους σε σχέση µε τον συνολικό του 
όγκο είναι ο ίδιος. 

 
 

Σ Λ
6. Η στερεά φάση του εδάφους περιλαµβάνει µόνο ανόρ-
γανα συστατικά. 

 
Σ Λ

7. Τα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους προέρ-
χονται από τη φυσική και χηµική αποσάθρωση των 
µητρικών πετρωµάτων. 

 
 

Σ Λ
8. Τα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους διαφέ-
ρουν µεταξύ τους τόσο ως προς το µέγεθος των κόκ-
κων τους, όσο και ως προς την ορυκτολογική τους σύ-
σταση. 

 
 
 

Σ Λ
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9. Τα λεπτόκοκκα συστατικά του εδάφους επηρεάζουν το 
χρώµα του εδάφους λιγότερο απ� ό,τι τα χονδρόκοκκα 
συστατικά. 

 
 

Σ Λ

10. Οξείδια του δισθενούς σιδήρου έχουν κυανοπράσινες 
αποχρώσεις. 

 
Σ Λ

11. Ο εδαφικός χούµος έχει κίτρινο χρώµα. Σ Λ
12. Τα ορυκτά της αργίλλου είναι κίτρινα. Σ Λ
13. Στην πράξη το χρώµα του εδάφους καθορίζεται συνή-

θως συγκριτικά µε τους πίνακες χρωµάτων του Nun-
sell. 

 
 

Σ Λ
14. Τα ορυκτά συστατικά του εδάφους είναι τα αρχικά 

προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωµάτων. 
 

Σ Λ
15. Τα οργανικά συστατικά του εδάφους είναι τα τελικά 

προϊόντα αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπο-
λειµµάτων. 

 
 

Σ Λ
16. Τα πρωτογενή ορυκτά συστατικά προέρχονται από 

θραύσµατα των πυριγενών πετρωµάτων χωρίς να 
έχουν υποστεί χηµικές αλλοιώσεις. 

 
 

Σ Λ
17. Τα δευτερογενή ορυκτά συστατικά είναι προϊόντα της 

σύνθεσης των πρωτογενών ορυκτών. 
 

Σ Λ
18. Τα πρωτογενή ορυκτά αποτελούν τις κύριες πηγές 

θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. 
 

Σ Λ
19. Τα µακροστοιχεία του εδάφους ανάλογα µε την ποσό-

τητα που κατέχουν στους φυτικούς ιστούς είναι: C, H, 
O, N, P, S, K, Ca, Mn. 

 
 

Σ Λ
20. Τα ιχνοστοιχεία του εδάφους, ανάλογα µε την ποσό-

τητα που κατέχουν στους φυτικούς ιστούς είναι: Fe, 
Mg, Zn, Cu, Mo, B, Cl. 

 
 

Σ Λ
21. Τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται στους φυτικούς ιστούς 

συνήθως σε µεγάλες ποσότητες. 
 

Σ Λ
22. Τα ιχνοστοιχεία δεν έχουν µεγάλη σηµασία για το φυτό. Σ Λ
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23. Τα στοιχεία C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S 
χαρακτηρίζονται ως θρεπτικά. 

Σ Λ

24. Καταλληλότητα πόρων γης είναι η προσαρµογή ενός 
τύπου γης για µια συγκεκριµένη χρήση. 

 
Σ Λ

25. Τα πυκνά δάση, οι θάµνοι και τα λιβάδια προστα-
τεύουν σε µεγάλο βαθµό το έδαφος από επικείµενη 
διάβρωση. 

 
 

Σ Λ
26. Τα δάση, οι θάµνοι µέτριας κάλυψης, οι αµπελώνες, οι 

δενδρώδεις καλλιέργειες και τα φυτά µεγάλης καλλιέρ-
γειας δεν προσφέρουν καµία προστασία στο έδαφος. 

 
 

Σ Λ
27. Όσο πιο καλά οργανωµένη είναι η δοµή, τόσο πιο 

ευαίσθητο είναι το έδαφος στη διάβρωση. 
 

Σ Λ
28. Η υποεπιφανειακή διάβρωση δρα εντός του εδάφους 

προκαλώντας µετακινήσεις µαζών και όχι ανεξάρτη-
των εδαφικών σωµατιδίων. 

 
 

Σ Λ
29. Η καταστροφή των δασών λόγω πυρκαγιών εκθέτει το 

έδαφος σε µικρό κίνδυνο διάβρωσης. 
 

Σ Λ
30. Όταν η βόσκηση είναι υπερβολική τότε µειώνεται η 

διηθητικότητα του εδάφους και επιτείνεται η διά-
βρωση. 

 
 

Σ Λ
31. Τυπικό παράδειγµα κανονικής διάβρωσης είναι η άρο-

ση παράλληλα προς την κλίση του εδάφους. 
 

Σ Λ
32. Τα ασβεστούχα εδάφη περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο 

σε ποσοστό µεγαλύτερο από 25%. 
 

Σ Λ
33. Τα ασβεστούχα εδάφη έχουν µικρό pH Σ Λ
34. Τα ασβεστούχα εδάφη είναι συνήθως µαλακά. Σ Λ
35. Η βελτίωση των όξινων εδαφών µπορεί να γίνει µε 

σταδιακή προσθήκη διαφόρων µορφών µαγνησίου. 
 

Σ Λ
36. Τα αργιλώδη εδάφη έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα 

συγκράτησης επιβλαβών ουσιών απ� ό,τι τα µέσης 
κοκκοµετρικής σύστασης. 

 
 

Σ Λ
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37. Τα αµµώδη εδάφη έχουν µεγάλη ικανότητα συγκρά-
τησης επιβλαβών ουσιών. 

Σ Λ

38. Η πυκνότητα των ορυκτών εξαρτάται από τη φυσική 
σύσταση και την κρυσταλλική δοµή τους. 

 
Σ Λ

39. Τα µεταλλογενετικά ορυκτά έχουν µεγαλύτερο ειδικό 
βάρος από τα πετρογενετικά. 

 
Σ Λ

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κα-
τάλληλο γράµµα. 
1.  Η επίδραση του τοπογραφικού αναγλύφου πάνω στο σχηµατισµό των 
εδαφών έγκειται κυρίως 
α) στο υψόµετρο του εδάφους 
β) στη σύστασή του 
γ) στην τοποθεσία του 
δ) στη χρήση του 
 

2.  Τα εδαφικά συσσωµατώµατα είναι 
α) ενώσεις της αργίλου 
β) τα µόρια της οργανικής ύλης 
γ) εδαφικά κλάσµατα που συνδέονται µεταξύ τους 
δ) χωρίς εδαφική δοµή 
 

3. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εδαφική 
δοµή είναι 
α) η οργανική ύλη 
β) η ανόργανη ύλη 
γ) τα ανθρακικά ορυκτά 
δ) τα προσροφηµένα ανιόντα 
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4. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία του εδάφους δηµιουργούν τις χειρότερες 
συνθήκες αερισµού για το έδαφος. 
α) άµµος 
β) ιλύς 
γ) άργιλος 
δ) ιλύς και άργιλος 

 
5.  Ένα από τα σχήµατα που έχουν τα εδαφικά συσσωµατώµατα είναι  
α) το πλακοειδές 
β) το ορθογώνιο 
γ) το ευθύγραµµο 
δ) το πολύκοκκο  

 
6.  Ανάλογα µε το µέγεθος των εδαφικών συσσωµατωµάτων µία από τις 
κατηγορίες εδαφικής δοµής είναι 
α) η στρογγυλή 
β) η επίπεδη 
γ) η µικρή 
δ) η µέση 

 
7.  Η Ι.Α.Κ. εξαρτάται από 
α) τη χηµική σύσταση του εδάφους 
β) την ανισοµερή διαστολή 
γ) το pH 
δ) την ισόµορφη σύσταση του εδάφους 

 
8. Στο έδαφος αναπτύσσεται µεγάλος αριθµός οργανισµών της µικροπανίδας 
και µικροχλωρίδας 
α) που δρουν ανταγωνιστικά µεταξύ τους σε βλάβη του φυτού 
β) αναντικατάστατων στην τροφική αλυσίδα 
γ) που παράγουν διαφορά χρήσιµα οξέα 
δ) που δηµιουργούν οικολογική ανισορροπία στη φύση 
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9. Αειφορία των πόρων της γης είναι 
α) η συντήρηση των πόρων 
β) η χρήση των πόρων για διάφορους σκοπούς 
γ) η χρήση των πόρων ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο οικονοµικό αποτέ-
λεσµα χωρίς τη µείωση της παραγωγικότητας του πόρου 

δ) η φυσική ιδιότητα των πόρων να είναι εύφοροι 
 

10.  Ποιος από τους παρακάτω όρους αποτελεί κύριο είδος χρήσης γης; 
α) υγροβιότοποι 
β) κατοικία 
γ) βοοειδή 
δ) νερό 

 
11.  Ποιο από τα παρακάτω συστήµατα αποτελεί τύπο χρησιµοποίησης γης; 

α) αρδευόµενη γεωργία 
β) µη αρδευόµενη γεωργία 
γ) εθνικός δρυµός για αναψυχή και τουρισµό 
δ) άγρια φύση 

 
12.  Η διάβρωση διαιρείται στις εξής κατηγορίες: 

α) τη δυναµική 
β) την ορεινή 
γ) τις κατολισθήσεις 
δ) την εξελικτική 

 
13.  Οι παράγοντες γένεσης και εξέλιξης της επιφανειακής υδατικής διάβρωσης 

είναι 
α) η απορροή 
β) η βλάστηση 
γ) οι υδατικές στρώσεις 
δ) οι αναβαθµίδες 
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14.  Η προστατευτική δράση της βλάστησης όσον αφορά τη γένεση και εξέλιξη 
της διάβρωσης, οφείλεται στο ότι 
α) η βλάστηση συµβάλλει στη θραύση της ορµής των σταγόνων της βροχής 
β) τα εδαφικά συσσωµατώµατα χάνουν την ανθεκτικότητα του λόγω της 
ανάπτυξης πληθώρας οργανισµών της µικροχλωρίδας και της 
µικροπανίδας 

γ) µειώνεται το εδαφικό πορώδες λόγω της διείσδυσης των ριζών και της 
ύπαρξης γαιοσκωλήκων 

δ) µειώνεται η εξατµισοδιαπνοή 
 

15.  Ένας από τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της υποεπιφανειακής 
διάβρωσης είναι 
α) η κοκκώδης εδαφική υφή 
β) το διαβρωµένο µητρικό πέτρωµα 
γ) η υψηλή ποσότητα διηθούµενου νερού 
δ) η επικράτηση υψηλών θερµοκρασιών 

 
16.  Η οργανική ουσία συµβάλλει 

α) στην εξασθένιση της δοµής του εδάφους 
β) στον καλύτερο αερισµό του εδάφους 
γ) στη µη συγκράτηση του νερού 
δ) στη µείωση της παραγωγικότητας 

 
17.  Η διάβρωση επιταχύνεται από 

α) την καταστροφή των δασών 
β) τη βόσκηση 
γ) την καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων 
δ) τις συστηµατικές λιπάνσεις 

 
18.  Στόχος των αναβαθµίδων είναι 

α) η αύξηση της ποσότητας του νερού της απορροής 
β) η διήθηση µικρότερων ποσοτήτων νερού στο έδαφος 
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γ) η δυνατότητα φύτευσης των εκτάσεων που έχουν συστηµατοποιηθεί 
δ) η δυνατότητα απορρόφησης του νερού της βροχής από το έδαφος 

 
19.  Προβληµατικά εδάφη θεωρούνται 

α) τα αλατούχα µη αλκαλιωµένα εδάφη 
β) τα µη ασβεστούχα και τα όξινα εδάφη 
γ) τα εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία 
δ) τα εδάφη που έχουν αδιαπέρατη στρώση 

 
20.  Η δυσµενής επίδραση των υδατοδιαλυτών αλάτων στην ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα των καλλιεργειών οφείλεται κυρίως στο ότι 
α) το εδαφικό διάλυµα γίνεται ιδιαίτερα πυκνό 
β) η µεγάλη συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου είναι τοξική στη ρίζα 
γ) η ρίζα του φυτού αναπτύσσεται υπερτροφικά 
δ) οι καρποί των φυτών έχουν αλατούχο γεύση 

 
21.  Η βελτίωση των προβληµατικών εδαφών (αλατούχων κ.τ.λ.) θα πρέπει να 

εστιάζεται στα εξής µέτρα: 
α) διαδοχικές εκπλύσεις ώστε να αποµακρυνθούν από τη ριζόσφαιρα τα υδα-
τοδιαλυτά άλατα 

β) υποβίβαση της στάθµης των υπογείων υδάτων σε ικανοποιητικό βάθος, 
εάν βρίσκεται πλησίον της επιφάνειας του εδάφους 

γ) χρήση βελτιωτικών εδάφους ώστε να αντικατασταθεί το ανταλλάξιµο κά-
λιο από άλλα κατιόντα κυρίως ασβεστίου 

δ) δηµιουργία και διατήρηση της απορροφητικότητας στο έδαφος 
 

22.  Το έδαφος δρα προστατευτικά στο περιβάλλον µε τους εξής µηχανισµούς: 
α) δεν έχει την ικανότητα να συγκρατεί τα απόβλητα των ρευστών µέσων 
όταν έλθουν σε επαφή µε αυτό 

β) έχει την ικανότητα να ρυθµίζει τη διαλυτή µορφή των επιβλαβών ουσιών 
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γ) έχει την ικανότητα να καθιστά διάφορες επιβλαβείς ουσίες ανενεργές, 
κατακρηµνίζοντάς τες µε τη µορφή ιζήµατος 

δ) το έδαφος έχει την ικανότητα να µετασχηµατίζει ιδίως τις επιβλαβείς 
ουσίες ανόργανης φύσης που περιέχονται στα απόβλητα ή είναι προϊόντα 
της γεωργικής δραστηριότητας του ανθρώπου. 

 
23.  Η ιζηµατογένεση λαµβάνει χώρα 

α) στις µικρές φυσικές κοιλότητες του στερεού φλοιού της γης 
β) στις θαλάσσιες λεκάνες 
γ) στις πεδινές περιοχές 
δ) στον πυθµένα των κλειστών λιµνών 
 
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 
1.  Από τα σωµατίδια του εδάφους 

Α Β 
 
− η άµµος 
− η ιλύς 
− η άργιλος 

1.  αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις ή 
ακανόνιστους, δεν έχει πλαστικότητα και 
συνοχή 

2.  αποτελείται από κόκκους πεπλατυσµένους, 
δεν έχει πλαστικότητα 

3.  αποτελείται από κόκκους ακανόνιστους, 
έχει µεγάλη συνοχή, αλλά όχι πλαστικό-
τητα 

4.  αποτελείται από κόκκους πεπλατυσµένους, 
έχει µεγάλη πλαστικότητα και συνοχή 

5.  αποτελείται από κόκκους ακανόνιστους, 
έχει πλαστικότητα και συνοχή 
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2. Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ευκρίνειας σε µια δοµή εδάφους 
διακρίνουµε 4 κατηγορίες: 

Α Β 
 
 
− Καµία δοµή 
− Ασθενής δοµή 
− Μέτρια δοµή 
− Ισχυρή δοµή 
 

1.  τα συσσωµατώµατα είναι εµφανή στο αδια-
τάρακτο έδαφος 

2.  συσσωµατώµατα µέτριας συνεκτικότητας, 
αλλά όχι ευκρινή 

3.  µέτριας συνεκτικότητας συσσωµατώµατα 
που διακρίνονται στο αδιατάρακτο έδαφος, 
αλλά όχι ευκρινώς 

4.  δεν παρατηρούνται εδαφικά συσσωµατώµατα 
5.  τα συσσωµατώµατα είναι δυσδιάκριτα και 
το έδαφος αδιατάρακτο 

6.  συσσωµατώµατα πολύ µικρής συνεκτικό-
τητας και όχι εµφανή 

 
 
3.  Σ� ένα έδαφος 

Α Β 
 
 
− οι µεγάλοι πόροι 
− οι µέσοι πόροι 
− οι τριχοειδείς πόροι 
 

1.  εξασφαλίζουν την αποστράγγιση και τον 
εξαερισµό του εδάφους 

2.  βοηθούν στη στήριξη του φυτού 
3.  εξασφαλίζουν την κίνηση του υδατικού 
διαλύµατος 

4.  συντελούν στη διείσδυση των ριζών 
5.  αποθηκεύουν νερό και θρεπτικά στοιχεία 
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4.   
Α Β 

 
 
− Η µικρή θερµοαγωγιµότητα 
− Η µικρή θερµοχωρητικότη-
τα 

− Η µεγάλη θερµοχωρητικό-
τητα και θερµοαγωγιµότητα 

 

1.  καταλήγει στην ψύξη του εδάφους το 
φθινόπωρο 

2.  προκαλεί αργή θέρµανση των εδαφών που 
είναι ψυχρά κατά τους πρώτους µήνες της 
άνοιξης 

3.  προκαλεί την πήξη του νερού στους 
εδαφικούς πόρους 

4.  έχει ως αποτέλεσµα τη θέρµανση των 
εδαφών νωρίς την άνοιξη 

5.  δεν επιτρέπει τη διαρροή της θερµότητας 
σε βαθύτερα εδαφικά στρώµατα 

 
 
5.   

Α Β 
 
 
 
− Ειδική θερµότητα του 
εδάφους 

− Μέση εδαφική 
αγωγιµότητα 

− Εδαφική θερµική 
ακτινοβολία 

1.  έχει ως αποτέλεσµα τη διαστολή και συ-
στολή των εδαφικών σωµατιδίων 

2.  έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της θερµό-
τητας του εδάφους συνεπώς και της θερµο-
κρασίας του 

3.  εξαρτάται από την ορυκτολογική σύσταση, τη 
δοµή, το ποσοστό της οργανικής ύλης, της 
υγρής και της αέριας φάσης του εδάφους 

4.  είναι ο λόγος της θερµοχωρητικότητας µιας 
µάζας εδάφους προς το λόγο της θερµοχω-
ρητικότητας ίσης µάζας ύδατος 

5.  καθορίζεται από το µέγεθος των εδαφικών 
πόρων 

 



 

 54

6.   
Α Β 

 
− Τα εδάφη των 
ηπειρωτικών υγρών 
περιοχών 

− Τα εδάφη τροπικών 
περιοχών 

− Τα εδάφη των κοιλωµάτων 
 

1.  έχουν καστανότερα χρώµατα 
2.  είναι µαύρα ή καστανά 
3.  είναι σκουρότερα από τα εδάφη των κυρ-
τών περιοχών 

4.  είναι κιτρινέρυθρα ή ερυθρά 
5.  είναι ανοικτότερα από τα δάση των 
καµπύλων περιοχών 

 
7.   

Α Β 
 
 
− Στα όξινα εδάφη 
− Στα αλκαλικά εδάφη 
− Στα ουδέτερα εδάφη 
 

1.  στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα Η+ 
και Ca++ 

2.  στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα Η+ 
και ΟΗ- 

3.  στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα ΟΗ- 
4.  στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν τα ιόντα Η+ 
5.  στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα ΟΗ- 
και Ca++ 

 
8.   

Α Β 
 
 
− Στις µικρές τιµές του pH 
− Στις µεγάλες τιµές του pH 
− Σε pH 6,5 - 7 
 

1.  τα φυτά αφοµοιώνουν καλύτερα τα θρεπτι-
κά στοιχεία που είναι διαλυµένα στο εδαφι-
κό νερό 

2.  τα ιχνοστοιχεία δεσµεύονται από το έδαφος 
3.  τα ιχνοστοιχεία καταστρέφονται 
4.  υπερισχύει η ιοντική µορφή των στοιχείων 

Al, Mn, Zn κ.τ.λ. 
5.  τα ιχνοστοιχεία είναι δύσκολο να προσλη-
φθούν από τα φυτά 
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9.  Τα στοιχεία 
Α Β 

 
− C, H, O, N, S 
− P, B, Si 
− Ca, Mg, Mn, K, Na, Cl 
− Ca, Fe, Zn, Mo 
 

1.  σχηµατίζουν εστέρες µε αλκοολικές οµάδες 
2.  είναι ρυθµιστές της δράσης των ενζύµων 
3.  αποτελούν κύρια συστατικά των οργανικών 
ενώσεων 

4.  σχηµατίζουν χηλικές ενώσεις 
5.  σχηµατίζουν ανόργανα οξέα 
6.  αποτελούν µέρος των θειούχων εστέρων 

 
10.   

Α Β 
 
 
 
− Ο πόρος γης 
− Τα χαρακτηριστικά της γης 
− Οι απαιτήσεις γης 
 

1.  π.χ. οι απαιτήσεις σε καλλιεργούµενες εκτάσεις 
2.  όπως η δοµή του εδάφους 
3.  όπως το αναγκαίο νερό, η θερµοκρασία, 
ηλιοφάνεια, γονιµότητα κ.τ.λ. 

4.  όπως η εξατµισοδιαπνοή, η κοκκοµετρική 
σύσταση και η κλίση της επιφάνειας του 
εδάφους 

5.  π.χ. η βλάστηση, η υδρολογία, το τοπογρα-
φικό ανάγλυφο των εδαφών και το κλίµα 

 
 

11.  Σχετικά µε τους τρόπους χαρακτηρισµού της καταλληλότητας των πόρων της 
γης 

Α Β 
 
− η ποιοτική αξιολόγηση 
− η ποσοτική αξιολόγηση 
− η παρούσα καταλληλότητα 
− η δυνητική καταλληλότητα 
 

1.  χρησιµοποιείται για να διευκολύνει τις α-
γροτικές εργασίες µιας κοινότητας 

2.  χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση κτιρια-
κών εγκαταστάσεων σε αγροκτήµατα 

3.  χρησιµοποιείται σε αναγνωριστικές µελέτες 
γενικής αξιολόγησης µεγάλων εκτάσεων 



 

 56

4.  µπορεί να λάβει υπόψη τις βελτιώσεις στα 
συστήµατα διαχείρισης των πόρων γης 

5.  χρησιµοποιείται σε αναπτυξιακά προγράµ-
µατα 

6.  αναφέρεται στην καταλληλότητα των πό-
ρων γης για µια συγκεκριµένη µελλοντική 
χρήση γης, όταν θα έχουν γίνει σηµαντικές 
βελτιώσεις 

 
12.   

Α Β 
 
 
 
 
− ∆ιάβρωση µε εκτίναξη 
− ∆ιάβρωση κατά στρώσεις 
− ∆ιάβρωση µε αυλακώσεις 
 

1.  προκαλεί µετακίνηση λεπτόκοκκων συστα-
τικών από τον επιφανειακό ορίζοντα 

2.  προέρχεται από την αυξανόµενη συγκέ-
ντρωση της υδατικής ροής σε µικρές υδάτι-
νες φλέβες 

3.  προκαλείται από την τριβή του νερού που 
πέφτει από ύψος 

4.  είναι η διάβρωση που αποτελείται από τη 
φάση της απόσπασης 

5.  είναι η διάβρωση που οφείλεται στην κακή 
καλλιέργεια του εδάφους 

 
13.   

Α Β 
− Από τα 2-3 mm έως και 
ύψος µερικών χιλιοστών 
από την κίνηση του 
εδάφους 

− Σε µεγαλύτερα ύψη 
− Σε ακόµη µεγαλύτερα ύψη 

1.  η κίνηση του αέρα επηρεάζεται από τα 
φυσικά εµπόδια 

2.  η κίνηση του αέρα είναι τυρβώδης 
3.  η ταχύτητα του ανέµου αυξάνεται ανάλογα 
4.  δεν υπάρχει άνεµος 
5.  η κίνηση του αέρα είναι ευθύγραµµη 
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14.  Με την κίνηση του ανέµου 
Α Β 

 
− τα χονδρότερα σωµατίδια 
− τα µέσα σωµατίδια 
− τα λεπτόκοκκα σωµατίδια 
 

1.  µεταφέρονται σαν σκόνη 
2.  αναπηδούν 
3.  µετακινούνται µερικά µέτρα 
4.  µεταφέρονται κάθετα προς το έδαφος 
5.  κυλούν ή γλιστρούν 

 
15. Οι γεωλογικές δοµές στον Ελλαδικό χώρο που είναι ευνοϊκές για 

κατολίσθηση είναι οι ακόλουθες: 
Α Β 

 
 
− Μάζες πετρωµάτων 
− Εναλλαγές στρωµάτων 
− ∆οµές 
 

1.  µεγαλύτερης αντοχής καλύπτουν σχηµατι-
σµούς µε µικρότερη αντοχή 

2.  που προκαλούνται από την κατεργασία του 
εδάφους 

3.  που επηρεάζονται σηµαντικά από την τε-
κτονική δραστηριότητα 

4.  µε διαφορετικές µηχανικές ιδιότητες, όπως 
ο σχηµατισµός του φλύσχη 

5.  που προέρχονται από τη µηχανική διάβρωση 
 

16.   
Α Β 

 
 
 
− Τα αλατούχα εδάφη 
− Τα µη αλατούχα - αλκα-
λιωµένα εδάφη 

− Τα αλατούχα-αλκαλιωµένα 
εδάφη 

 

1.  παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα < 4 
mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλογία 
ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο των 
ανταλλάξιµων κατιόντων είναι > 15 

2.  έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα µεγαλύτερη 
από 4mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλο-
γία ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο 
των ανταλλάξιµων κατιόντων είναι µικρό-
τερη από 15 
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3.  έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα ίση µε 4 
mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλογία 
ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο των 
ανταλλάξιµων κατιόντων είναι ίση µε 15 

4.  έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα < 4 mmhos 
/cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξι-
µου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλά-
ξιµων κατιόντων < 15 

5.  έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα > 4 mmhos 
/cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξι-
µου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλά-
ξιµων κατιόντων > 15 

 
 

17.   
Α Β 

 
 
− Τα εδάφη µε κακή υφή 
− Τα εδάφη µε κακή δοµή 
− Τα εδάφη µε ασταθή 
συσσωµατώµατα 

 

1.  έχουν δυσµενή επίδραση στην καρποφορία 
των φυτών 

2.  δηµιουργούν το πρόβληµα της επιφανεια-
κής κρούστας 

3.  παρουσιάζουν δυσµενείς φυσικές ιδιότητες, 
κακό αερισµό και µικρή διηθητικότητα 

4.  είναι συνήθως εδάφη είτε πολύ ελαφρά, 
αµµώδη, είτε πολύ αργιλώδη 

5.  µπορούν να βελτιωθούν µε την προσθήκη 
ανθρακικού ασβεστίου 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Τρεις από τις φυσικές ιδιότητες των ορυκτών είναι 
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Α Β 
 
 
 
− το κρυσταλλικό σχήµα 
− η σκληρότητα 
− ο σχισµός 
 

1.  αναφέρεται στην ένταση των δυνάµεων 
που αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων 
των ορυκτών 

2.  ορισµένα ορυκτά µετά από µηχανική επίδρα-
ση διασπώνται σε οµαλές επίπεδες επιφάνειες 

3.  τα ορυκτά κάτω από ορισµένες συνθήκες 
πίεσης και θερµοκρασίας είναι δυνατό να 
εµφανιστούν µε συγκεκριµένα γεωµετρικά 
σχήµατα 

4.  εξαρτάται από τη χηµική σύσταση και την 
κρυσταλλική δοµή τους 

5.  αναφέρεται στο βάρος των ορυκτών 
 
19.   

Α Β 
 
 
 
− Τα εκρηξιγενή πετρώµατα 
− Τα πλουτώνια πετρώµατα 
− Τα φλεβικά πετρώµατα 
− Τα ηφαιστειακά 
πετρώµατα 

 

1.  είναι τέλεια κρυσταλλωµένα ή άµορφα 
2.  προέρχονται από την κρυστάλλωση του µά-
γµατος µέσα σε ρωγµές των πετρωµάτων της 
λιθόσφαιρας 

3.  προέρχονται από την κρυστάλλωση του µά-
γµατος 

4.  είναι τέλεια κρυσταλλωµένα, παρουσιάζο-
νται σε µεγάλη έκταση και έχουν 
οµοιογενή ορυκτολογική σύσταση 

5.  το µήκος τους είναι σχετικά µικρό µε το 
πλάτος τους 

6.  προέρχονται από την ψύξη της λάβας κατά 
την έκχυσή της στην επιφάνεια της λιθό-
σφαιρας 
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20.  Τα ιζηµατογενή πετρώµατα ανάλογα µε τον τρόπο γένεσής τους διακρίνονται σε 
Α Β 

 
 
 
− µηχανικά 
− χηµικά 
− βιοχηµικά 
 

1.  είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο 
για την ιζηµατογένεσή τους κατέχουν 
κυρίως το pH και η πίεση και η 
θερµοκρασία του ρευστού µέσου στο οποίο 
βρίσκονται διαλυµένες ή αιωρούνται 

2.  είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο για 
την ιζηµατογένεση και διαγένεσή τους 
κατέχει τόσο το pH κυρίως και η πίεση και η 
θερµοκρασία, όσο και διάφοροι φυτικοί ή 
ζωϊκοί οργανισµοί 

3.  είναι εκείνα που τον σηµαντικότερο ρόλο 
για την ιζηµατογένεση κατέχει η δυναµική 
και κινητική ενέργεια του ρευστού µέσου 
στο οποίο βρίσκονται διαλυµένα ή αιωρού-
νται 

4.  είναι εκείνα που σηµαντικότερο ρόλο για 
την ιζηµατογένεσή τους κατέχει κυρίως η 
δυναµική και κινητική ενέργεια του ρευ-
στού και το pH του 

5.  είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο 
για την ιζηµατογένεσή τους κατέχουν η 
ενέργεια του ρευστού µέσου και οι φυτικοί 
οργανισµοί 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις 
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο.  
1.  δράση, εξέλιξη, φύση, δυναµικότητα, παρουσία, συµβολή, θερµοκρασία. 
Η ������� του µητρικού υλικού, δηλαδή η δοµή και το µέγεθος των 
πετρωµάτων και ορυκτών, αλλά και η χηµική και ορυκτολογική τους 
σύσταση, επηρεάζει το ρυθµό της «ανάπτυξης» του εδάφους, το ρυθµό 
������� του και τη ������� των άλλων παραγόντων 
εδαφογένεσης.  

 
2.  έδαφος, κλίµα, στρώµα, σύστηµα, ανάγλυφο, πέτρωµα. 
Ηλικία ενός εδαφικού συστήµατος είναι ο χρόνος που παρήλθε από τη 
στιγµή κατά την οποία το µητρικό υλικό βρέθηκε κάτω από την επίδραση 
του �������, των οργανισµών και του 
τοπογραφικού������� και άρχισε να µετατρέπεται σε 
�������.  

 
3.  γένεση, υγρασία, αντίδραση, κατάσταση, διάβρωση, αποσάθρωση. 
Η εδαφική θερµοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα των χηµικών και 
βιοχηµικών αντιδράσεων του εδάφους, την �������, τη δοµή, τον 
εξαερισµό, τη φυσική �������, τη ������� και την 
εξέλιξη των εδαφών. 

 
4.  ψύξη, θέρµανση, φύτευση, άροση, στράγγιση, αποψίλωση.  
Ενέργειες µε τις οποίες επιτυγχάνουµε πρώιµη ������� των 
εδαφών είναι η �������, η ������� και η επίστρωση της 
επιφάνειας του εδάφους µε άµµο.  

 
5.  καταστροφή, περίσσεια, ποσότητα, έλλειψη, ισορροπία, µείωση. 
Το έδαφος που το εδαφικό του διάλυµα περιέχει ������� 
ορισµένων θρεπτικών στοιχείων όπως χαλκού, ψευδαργύρου, µαγγανίου, 
βόριου κ.ά., µπορεί να προκαλέσει ������� της παραγωγής και την 
������� της φυτικής µάζας. 
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6.  ανισορροπία, µάζα, συγκέντρωση, ισορροπία, ενέργεια. 
Τοξικότητα είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένα θρεπτικά στοιχεία 
βρίσκονται σε υπερβολικές ������� µέσα στο υδατικό διάλυµα του 
φυτού, µε αποτέλεσµα την ������� µεταξύ των θρεπτικών 
στοιχείων του φυτού. 
 

7.  δυνατότητα, ωφέλεια, συνθήκη, δαπάνη, εκµετάλλευση, παρέµβαση. 
Η αξιολόγηση των πόρων γης απαιτεί τη σύγκριση των ������� και 
των απαιτούµενων ������� για την ������� των 
διαφόρων χρήσεων γης, για τον κάθε πόρο γης. 
 

8.  µορφή, χρήση, αειφορία, εκµετάλλευση, ποιότητα. 
Η εκτίµηση της καταλληλότητας των πόρων γης για µια συγκεκριµένη 
������� γίνεται µε βάση την εξασφάλιση της «�������» 
των πόρων αυτών. 
 

9.  αιολικός, µηχανικός, υδατικός, ανεξάρτητος, µεγάλος. 
Επιφανειακή είναι η ������� διάβρωση που προκαλείται από 
µετακίνηση ������� εδαφικών σωµατιδίων της εδαφικής 
επιφάνειας, λόγω της επίδρασης διαβρωτικών παραγόντων στην επιφάνεια 
του εδάφους. 
 

10.  ταχύτητα, απορροή, ένταση, ποσότητα, διατάραξη, διάβρωση. 
Όταν ������� της βροχής είναι µεγαλύτερη από την 
������� διήθησης του νερού, η ποσότητα του νερού που δεν 
διηθείται απορρέει µε αποτέλεσµα την ������� του εδάφους. 
 

11.  ασθενής, ισχυρός, περιορισµένος, επιρρεπής, µέτριος, ανθεκτικός. 
Περιοχές µε µικρό ύψος βροχοπτώσεων, ������� ανέµους και 
������� ανάπτυξη της βλάστησης κατά τη θερινή περίοδο, είναι 
αρκετά ������� στην αιολική διάβρωση. 
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12.  µετακίνηση, υποβάθµιση, υπονόµευση, κατεργασία, τοποθέτηση, µεταβολή. 
Ως µηχανική διάβρωση ορίζεται η διάβρωση που προκύπτει από τη χρήση 
µηχανηµάτων ������� του εδάφους και παρατηρείται σαν 
������� εδαφικής µάζας προς τα χαµηλότερα σηµεία του λόφου. Η 
µηχανική διάβρωση µπορεί να θεωρηθεί σαν σηµαντική διαδικασία 
������� του εδάφους. 

 
13.  ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, υδρογόνο, αργίλιο, µαγγάνιο. 

Τα όξινα εδάφη δηµιουργούνται εκεί που υπάρχει µεγάλη αναλογία 
κατιόντων �������, ������� και ������� . 

 
14.  λίπανση, κοπριά, τύρφη, ουσία, κάλυψη, άσβεστος. 

Στα προβληµατικά εδάφη που έχουν µικρή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας 
και κακή δοµή, η αύξηση της οργανικής ουσίας µπορεί να γίνει µε την προ-
σθήκη �������, �������, κοµποστών, υγρών αποβλήτων 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και µε χλωρή ������� . 

 
15.  κρυσταλλικός, χηµικός, οµογενής, συµπαγής, συνεκτικός, αδροµερής. 

Ορυκτά είναι φυσικά, στερεά και ������� σώµατα της λιθόσφαιρας 
που κάτω από ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας έχουν σταθερές 
φυσικές ιδιότητες, ������� σύσταση και ������� δοµή. 

 
16.  αιώρηση, διάλυση, συµπύκνωση, ποσότητα, εξάτµιση, καθίζηση. 

Τα ιζηµατογενή πετρώµατα προέρχονται από την ������� ουσιών 
που βρίσκονται σε ������� ή ������� σε ρευστό µέσο και 
στη συνέχεια µετατρέπονται σε συµπαγές σώµα, µέσω της διαγένεσης. 

 
17.  οξείδιο, ορυκτό, στοιχείο, µίγµα, άλας, πέτρωµα. 

Τα υπό εκµετάλλευση στοιχεία των µεταλλευµάτων µπορεί να βρίσκονται µε 
τη µορφή συµπλόκων �������, θειούχων ενώσεων, 
�������, πυριτικών και αργυλοπυριτικών ������� ή ως 
αυτοφυή, όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και το θείο. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι το µητρικό υλικό του εδάφους; 
2. Τι είναι η θερµότητα διαβροχής της αργίλλου; 
3. Τι είναι το εδαφικό διάλυµα; 
4. Τι είναι οι κλάσεις κοκκοµετρικής σύστασης; 
5. Ποια είναι η διαφορά ως προς τη δοµή µεταξύ αµµωδών και αργιλλωδών 
εδαφών; 

6. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες από τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους; 
7. Τι περιλαµβάνει ο σκελετός του εδάφους; 
8. Τι περιλαµβάνει η λεπτή γη; 
9. Ποια χαρακτηριστικά των εδαφικών συσσωµατωµάτων χρησιµοποιούνται 
για την περιγραφή της εδαφικής δοµής; 

10. Από τι αποτελείται το εδαφικό πορώδες; 
11. Ποια είναι η σηµασία του πορώδους του εδάφους; 
12. Από τι εξαρτάται το µέγεθος των εδαφικών πόρων, η κατανοµή και ο 

συνολικός όγκος τους; 
13. Για τις γεωργικές καλλιέργειες το επιθυµητό πορώδες προκύπτει µετά από τη 

µελέτη τεσσάρων παραγόντων: 
α) .................................................................................................... 
β) .................................................................................................... 
γ) .................................................................................................... 
δ) .................................................................................................... 

14.  Τι ονοµάζουµε εδαφική θερµοχωρητικότητα; 
15.  Τι είναι η εδαφική αγωγιµότητα; 
16.  Αναφέρετε τέσσερις παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, που 

επηρεάζουν τη θερµοκρασία του εδάφους. 
17.  Γιατί η βλάστηση ασκεί ρυθµιστικό ρόλο στην εδαφική θερµοκρασία; 
18.  Ποιες είναι οι σπουδαιότερες χηµικές ιδιότητες του εδάφους; 
19.  Αναφέρετε δύο από τα σπουδαιότερα δευτερογενή ορυκτά του εδάφους. 
20.  Τι είναι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις; ∆ώστε τρία παραδείγµατα. 
21.  Τι ονοµάζεται γαιοϊκανότητα; 
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22.  Ποια η διαφορά µεταξύ κύριου είδους χρήσης γης και τύπου χρησιµο-
ποίησης γης; 

23.  Σηµειώστε τέσσερα από τα δεδοµένα που καθορίζουν ένα τύπο χρήσης γης. 
24.  Τι είναι η αξιολόγηση πόρων γης; 
25.  Αναφέρετε τρία θέµατα που συµπεριλαµβάνει η διαδικασία της αξιολόγησης 

πόρων γης. 
26.  Αναφέρετε τρία φαινόµενα που προκαλούν εδαφική διάβρωση. 
27.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των ενεργητικών και παθητικών παραγόντων 

της αιολικής διάβρωσης; 
28.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ χωµατόρροιας και κατολίσθησης που λαµβάνει 

χώρα στους γεωλογικούς σχηµατισµούς; 
29.  Γιατί άµεση συνέπεια της µηχανικής διάβρωσης από τις υπερκείµενες 

καλλιεργούµενες περιοχές προς περιοχές µε µικρότερη κλίση είναι η µείωση 
της παραγωγικότητας και των δύο περιοχών; 

30.  Ποιες είναι οι τρεις οµάδες στις οποίες χωρίζονται τα µέτρα προστασίας των 
εδαφικών πόρων; 

31.  Σε ποια περίπτωση προτείνεται η συστηµατοποίηση του εδάφους µε 
αναβαθµίδες; 

32.  Αναφέρετε τρία βελτιωτικά των οξίνων εδαφών. 
33.  Τι είναι τα πετρώµατα; 
34.  Τι είναι τα µεταµορφωµένα πετρώµατα; 
35.  Τι είναι η διαγένεση; 
36.  Τι είναι τα µεταλλεύµατα; 
37.  Με ποιο τρόπο αποµακρύνονται όλα τα ανεπιθύµητα ορυκτά και στοιχεία 

από τα µεταλλεύµατα; 
38.  Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει ουράνιο και τι έχει γίνει για την 

εκµετάλλευσή του από τη χώρα µας; 
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Εξηγήστε πώς η απότοµη εναλλαγή τήξης - πήξης καταστρέφει την εδαφική 
δοµή. 

2.  Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος υποβαθµίζει ή και καταστρέφει την εδαφική 
δοµή; 

3.  Τι είναι η φάση της µεταφοράς κατά το µηχανισµό γένεσης της επιφανειακής 
διάβρωσης; 

4.  Ποιος είναι ο ρόλος της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους στη διάβρωση; 
5.  Ποιος είναι ο µηχανισµός γένεσης του ερπυσµού ακόρεστου εδάφους; 
6.  Αναφέρετε δύο από τις αρνητικές συνέπειες της µηχανικής διάβρωσης του 
εδάφους. 

7.  Γιατί η κατεργασία παράλληλα προς την κλίση του εδάφους στα επικλινή 
εδάφη ενισχύει την υδατική διάβρωση. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1.  Με ποιο τρόπο η βροχή µειώνει ή αυξάνει τη θερµοκρασία του εδάφους; 
2.  Αναπτύξτε πώς οι ανθρώπινες παρεµβάσεις οδήγησαν στη σταδιακή 
υποβάθµιση του επιφανειακού εδάφους. 

3.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ εδαφικής υποβάθµισης και εδαφικής 
διάβρωσης; 

4.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του ερπυσµού κορεσµένου και του ερπυσµού 
ακόρεστου εδάφους; 

5.  Ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη ζωή µας από τη ρύπανση 
και τις διάφορες επιβλαβείς ουσίες; 

6.  Πώς προκαλείται η έλλειψη οξυγόνου στα υδατικά µέσα ως συνέπεια της 
ρύπανσης; 

7.  Η υπερεκµετάλλευση των µεταλλευµάτων ποιους κινδύνους συνεπάγεται για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τι µπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή; 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο 
γράµµα. Στη συνέχεια δώστε την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση που 
ακολουθεί και αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1.  Α. Στους παράγοντες εδαφογένεσης υπάγεται 

α) το παλαιό υλικό 
β) το κλίµα 
γ) ο άνθρωπος 
δ) το νερό 

Β. Αναπτύξτε τη σωστή απάντηση. 
 
2. Α. Ως γονιµότητα του εδάφους ορίζεται η φυσική δυνατότητά του 

α) να εφοδιάζει τα φυτά µε θρεπτικά στοιχεία σε ικανοποιητικές ποσό-
τητες και σε κατάλληλη αναλογία 

β) να αποτελεί το υπόστρωµα για τη στήριξη των φυτών 
γ) να βοηθάει τη γονιµότητα των µικροοργανισµών του εδάφους 
δ) να αποτελείται από χηµικές ενώσεις που συντελούν στην ανθοφορία 

Β. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της σωστής απάντησης; 
 
3. Α. Τροφοπενία είναι 

α) η λαίµαργη τάση µερικών φυτών 
β) τα χλωρωτικά σχήµατα των φύλλων 
γ) η κανονική διατροφή του φυτού 
δ) η ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων στο υδατικό διάλυµα του φυτού 

Β. Σύµφωνα µε τη σωστή απάντηση τι συµβαίνει στο φυτό σ� αυτή την 
περίπτωση; 

 
4. Α. Ο µηχανισµός γένεσης της επιφανειακής διάβρωσης περιλαµβάνει τη φάση 

α) της διάσπασης 
β) της απόσπασης 
γ) της κατακρήµνισης 
δ) της διάλυσης 

Β. Επεξηγήστε τη σωστή απάντηση. 
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5. Α. Τα χαρακτηριστικά µιας βροχόπτωσης είναι 
α) το ύψος 
β) η επιφάνεια που διαβρέχει 
γ) η πυκνότητα 
δ) η εξάτµιση 

Β. Σε ποια περίπτωση ιδιαίτερα ισχύει η σωστή απάντηση; 
 
6. Α. Οι παράγοντες που συντελούν στη γένεση και εξέλιξη της χωµατόρροιας 

είναι 
α) οι αιολικοί παράγοντες 
β) οι παθητικοί παράγοντες 
γ) οι παράγοντες κατολίσθησης 
δ) οι γεωλογικοί παράγοντες 

Β. Από τι αποτελούνται οι σωστοί παράγοντες και πότε το αδιαπέραστο 
στρώµα εδάφους µετακινείται; 

 
7. Α. Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές ονοµάζουµε τις τεχνικές καλλιέργειας του 

εδάφους, που η δράση τους εστιάζεται 
α) στη σταθεροποίηση και συγκράτηση του εδάφους µέσω ειδικής κατερ-
γασίας του 

β) στη διατήρηση και προστασία της κανονικής φύτευσης 
γ) στη διατήρηση των µικροοργανισµών του εδάφους 
δ) στη διατήρηση της γονιµότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους 

Β. Να αναφέρετε απλά τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται ό,τι 
αναφέρεται στη σωστή απάντηση. 

 
8. Α. Οι τεχνικές καλλιέργειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της καλλιέρ-

γειας, αλλά και να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της παραγωγικότητας των 
εδαφών. Για να εξασφαλισθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει 
α) η κατεργασία του εδάφους να γίνεται όταν το έδαφος δεν έχει καθόλου 
υγρασία 

β) η χρήση βαριών µηχανηµάτων κατεργασίας του εδάφους πρέπει να 
αποφεύγεται 

γ) ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις επίπεδες περιοχές 
δ) η κατεργασία του εδάφους να γίνεται παράλληλα προς την κλίση του 
εδάφους 

Β. ∆ικαιολογήστε τη σωστή απάντηση. 
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