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Kayadan Toprağa
•Ana kayanın toprağa dönüșmesi olayına toprak olușumu adı verilir. Toprak olușumu için
öncelikle ana kayanın üst kısmının parçalanarak ufalanması gerekir. Bu parçalanma, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik yollarla olur.¹ Fiziksel ayrıșma-parçalanma, ana kayanın kimyasal
yapısında herhangi bir değișme olmadan, ana kayayı olușturan mineralleri bir arada tutan
bağların zayıflaması yoluyla parçalara ayrılarak ufalanmasıdır. Fiziksel parçalanma olaylarının bașında sıcaklığın değișmesi, donma çözülme olayları, akarsuların, dalgaların, rüzgârların ve buzulların etkileri, atmosfer faktörleri ve bitki köklerinin etkisi sayılabilir. Mekanik yolla
meydana gelen bu ayrıșma sonucu irili ufaklı inorganik parçalar olușur.²
•Ana kayanın parçalanıp, ufalandıktan sonra ayrıșması bitki gelișimi için çok önemlidir. Ayrıșma sırasında ortaya çıkan mineraller bitkilerin temel besin kaynağını olușturur. Normal șartlarda, çıplak kayalar üzerinde yașamın olmadığı söylenebilir. Ancak kabuksu likenler, bünyesinde
su bulunduran kayalar üzerinde yașama imkânı bulabilirler. Bunlar solunumları sonucunda dıș
ortama karbondioksit (CO₂) salarlar. CO₂, dıș ortamdaki su (H₂O) ile birleșir ve karbonik asit
(H₂CO₃) olușur. Meydana gelen bu asit, kaya yüzeyini bir miktar așındırır ve mineral maddeler
bu canlıların daha iyi kullanabileceği hale gelir. Böylece likenler, daha iyi büyüme ve gelișme
olanağına kavușur.³ Likenler, özellikle su azlığı gibi sebeplerle ölünce, alttaki maddelerle
karıșırlar ve böylece yüzeyde, mineral ve organik maddeden olușmuș ilk toprak meydana
gelir.⁴ Bu süreç oldukça yavaș ișleyen bir süreçtir. Gelișen ilk toprağa likenlerin yanı sıra kara
yosunlarının da katılmasıyla topraktaki organik madde sürekli artar, bunun sonucunda daha
gelișmiș bitkiler hayat bulur.⁵
•Toprak olușumunu bașından sonuna kadar bir çözünme ve kimyasal ayrıșma olarak kabul
etmek doğru değildir. Toprak olușum ișlemi parçalayıcı ve bozucu olduğu kadar da yapıcıdır.⁶
Toprak olușumunun ilk așamalarında küçük boyutlara ayrılmıș olan inorganik ve organik
materyaller kimyasal yollar sonucunda ayrıșarak, bileșim ve șekil bakımından yeni maddeleri
meydana getirir. Ana kayadaki minerallerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıșma ve yeniden
birleșme olayları sonucunda kum, kil, silt, humus ve humus maddelerinin içine ve arasına su
ve havanın girebileceği fiziksel bir ortam olușur.⁷ Toprak olușumu ve gelișmesinde en önemli
bir diğer olay kil minerallerinin olușumu ve değișimidir. Humusla birlikte toprak kimyasını ve
biyolojik yașamı en çok destekleyen unsurlar değișik kil minerallerinin varlığıdır.
•Toprağın içine giren su ve hava bazı yeni süreçlerin bașlamasına neden olur. Yağıș suları
toprak içine girdikten sonra yerçekimi etkisiyle așağılara doğru süzülürken kil, silt, humus gibi
maddeleri de beraberinde sürükleyerek toprağın alt katmanlarında biriktirirler. Böylece toprak
içinde bazı maddeler yer değiștirir. Bu olaya yıkanma ve birikme olayı denir ve sonuçta
toprakta yıkanma ve birikme katmanları olușur. Bu așamadan itibaren toprak profili gelișip
olgunlașmaya bașlar. İdeal șartlarda gelișen sağlıklı bir toprak yüzeyinde bu noktadan sonra
orman bitki örtüsünü, toprak altında ise A, E, B ve C katmanlarını görebiliriz.⁸
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