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Αναγνώριση

Η δημοσίευση αυτού του εγχειριδίου είναι αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού έργου: “Digital
Educational Geoinformatic Methodologies for Monitoring Landscape – GEOLAND”. Έχει
δημιουργηθεί από την ομάδα του έργου με συνεργάτες από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την
Ισπανία, την Ιταλία και την Βουλγαρία..
Η κοινοπραξία εκτιμά την προσπάθεια του καθενός που συμμετείχε στο διαδικασία
δημιουργίας του εγχειριδίου GEOLAND.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)
Erasmus+ Programme. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι η υποστήριξη της ΕΕ για
την παραγωγή και τη δημοσίευση του Εγχειριδίου δεν αποτελεί εγγύηση/προώθηση του
περιεχομένου. Αντανακλά μόνο την άποψη των συγγραφέων, και η ΕΕ δε μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση, η οποία μπορεί να έχει προκύψει από τις
πληροφορίες που εμπεριέχονται.
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Υπό τη νέα Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), οι υπεύθυνοι αποφάσεων του 21ου αιώνα
έρχονται αντιμέτωποι με την ευθύνη επίλυσης όλο και περισσότερο περίπλοκων
περιβαλλοντικών προκλήσεων για την προστασία της οικολογίας και επομένως την
δημόσια υγεία. Η προστασία δε σταματά στα σύνορα μίας χώρας, επομένως είναι
αναπόφευκτο να είναι πολυεθνική. Συμμερίζοντας επίσης, ότι προσπάθειες που αφορούν
μόνο μία πλευρά του θέματος μπορεί να αποκαλύψουν ή να δημιουργήσουν
προβλήματα, η ανάγκη για ολοκληρωμένες και πολύ-επιστημονικές μεθοδολογίες
βασισμένες στην ενσωμάτωση διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων και
τεχνολογικών εργαλείων θεωρείται σημαντική.
Με βάση τα παραπάνω, το όραμα του έργου GEOLAND είναι να διασφαλίσει και να
προωθήσει την αποτελεσματική συμμετοχή ινστιτούτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ) ,
σε ενέργειες που οδηγούν στην επιρροή της επιλογής αποφάσεων για την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου (ELC) 1. Τελικά, το έργο GEOLAND αποσκοπεί στην
ανάπτυξη μίας μαθησιακής πορείας για ΑΕ μαθητές και καθηγητές, έτσι ώστε να μπορούν
να εκμεταλλευτούν την (υπάρχουσα ή καινούργια) γνώση για την αξιολόγηση, διαχείριση
και προστασία των Ευρωπαϊκών τοπίων με σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνικόοικονομική αξία. Συγκεκριμένα, αυτό αφορά τη χρήση Landscape Character Assessment
(LCA) για περιοχές “NATURA 2000” κατά μήκος της Ευρώπης, επισημαίνοντας τις
δυνατότητες των γεω-πληροφοριακών τεχνολογιών αιχμής(Παρατήρηση Γης - Earth
Observation – EO και Γεωγραφικά Πληροφοριακά συστήματα - Geographic Information
Systems – GIS) και των πρωτότυπων επιστημονικών προσεγγίσεων όπως η επιστήμη
των πολιτών που εφαρμόζεται στην παιδαγωγική. Μέσω των ‘απομακρυσμένων’
χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων τεχνολογιών και εργαλείων, το έργο GEOLAND
απευθύνεται στις ψηφιακές δεξιότητες και ετοιμότητα των ΑΕ μαθητών σε μία (μετά-)
COVID-19 εποχή πανδημίας.
Κάποιοι από τους στόχους του έργου GEOLAND απαριθμούνται στη συνέχεια:
•

Εισαγωγή των ΑΕ μαθητών στην επιστήμη του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα όσον
αφορά την εφαρμογή του ELC.

1

More information about the European Landscape Convention (ELC) is provided below (see pg. 15).
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•

Υποστήριξη στη διδασκαλία και μάθηση, σχετικών με τοπία ως πολύ-επιστημονικό
θέμα σε ΑΕ ινστιτούτα.

•

Ενδυνάμωση ΑΕ μαθητών και καθηγητών στις αρχές της επιστήμης των πολιτών
(κυρίως στη δημόσια συμμετοχή) για τη λήψη αποφάσεων και τη χρήση
περιβαλλοντικών πολιτικών.

●

Προώθηση στην ακαδημαϊκή κοινωνία, τα οφέλη της χρήσης γεωπληροφορικών
τεχνολογιών

αιχμής

(EO

και

GIS)

και

των

γεωχωρικών

ελευθέρα

διαμοιρασμένων/ανοιχτής πρόσβασης δεδομένων (π.χ. δεδομένα εικόνας
δορυφόρου Κοπέρνικος) σε σχετικές σπουδές τοπίου.
●

Επισήμανση της ενσωμάτωσης του EO, GIS και των προσεγγίσεων δημόσιας
συμμετοχής σε σχετικές σπουδές.

●

Υποστήριξη σε ΑΕ μαθητές να αναγνωρίζουν τοπία “NATURA 2000” ως
απαραίτητα συστατικά του περιβάλλοντος του ανθρώπου.

●

Σύνθεση και ενσωμάτωση επικοινωνιακών ευρημάτων κατάλληλων για την αύξηση
της επίγνωσης και πολιτικών διαπραγμάτευσης σε όρους διαχείρισης τοπίων και
προστασίας.

●

Βοήθεια σε μαθητές και καθηγητές να αξιολογούν, να συγκρίνουν και υπολογίζουν
τις διαφορετικές μεθοδολογίες, τις οποίες κάθε χώρα χρησιμοποιεί για την
εφαρμογή του ELC

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του GEOLAND είναι:
•

Γενικές οδηγίες για το LCA βασισμένες στο συνδυασμό της δημόσιας συμμετοχής
(απόψεις ειδικών και/ή μαθητών από ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις
και νέες εφαρμογές με κέντρο τον άνθρωπο) με γεωπληροφορικές τεχνολογίες.

•

Μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα μοιράζεται πολύ-χρονικά γεωχωρικά
δεδομένα (προερχόμενα από τεχνικές παρακολούθησης GIS και EO) για
Ευρωπαϊκά τοπία “NATURA 2000”.

•

Προτάσεις περιβαλλοντικής πολιτικής τονίζοντας την σημασία της αξιολόγησης,
της διαχείρισης και της προστασίας τοπίων.

•

Ένα “Διαδικτυακό Μουσείο” το οποίο παρουσιάζει τα ευρήματα των ΑΕ μαθητών
και σχετικές χαρτοχραφικές απεικονίσεις (χάρτες).
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Επικοινωνιακές και ψηφιακά εκπαιδευτικές στρατηγικές για την υποστήριξη της
μεταφοράς της θεματικής γνώσης στους μαθητές και σε ευρέως εκπαιδευτικές
κοινότητες (Άρθρο 6 του ELC).

•

Το έργο GEOLAND θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή πολιτική στη διατήρηση τοπίων,
όπως επίσης εθνικές και τοπικές δράσεiς στην εφαρμογή του ELC. Ιδιαίτερα, η
πολυεθνική οπτική του θα βοηθήσει τους μαθητές και τους καθηγητές να
κατανοήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από ετερογενείς εφαρμογές του
ELC και θα προτείνει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Τα αποτελέσματα του έργου
θα παρέχουν απαραίτητες προτάσεις σε αυτούς που χαράσσουν την πολιτική και
θα διατηρήσουν έναν διάλογο με ενδιαφερόμενους, για μελλοντική ανάπτυξη. Οι
πολίτες θα κερδίσουν μία “φωνή” σε τοπικά θέματα και συμβουλές σε σημαντικά
θέματα που αφορούν την αξιολόγηση, διαχείριση και προστασία τοπίων. Η ολική
μεθοδολογία του έργου αναμένεται τελικά να αποτελέσει ένα δρόμο για σχετικές
σπουδές όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.
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Κεφάλαιο 1
Πρόλογος
Τα μακρυ-πρόθεσμα αποτελέσματα της πληθυσμιακής αύξησης και την αστικής
επέκτασης σε συνδυασμό με αυτά της κλιματικής αλλαγής έχουν συνεισφέρει σημαντικά
στην ελάττωση των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος που
παρέχονται από τα τοπία μας. Στο μέλλον, η ένταση και το μέγεθος αυτών των συνεπειών
προβλέπεται να αυξηθεί δραματικά, επηρεάζοντας την εμφάνιση και τη λειτουργία των
τοπίων. Επομένως, η αύξηση της επίγνωσης των τοπίων μπορεί να θεωρηθεί σημαντική
πλευρά της διατήρησης της φύσης και της βιωσιμότητας. Η αξιολόγηση του χαρακτήρα
του τοπίου και της ολικής ποιότητας αποτελεί θεμελιώδη ρόλο στο προκριματικό επίπεδο
πολιτικής προώθησης. Αυτή η αξιολόγηση, παρόλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί
από τις εννοιολογικές δυσκολίες στην κατανόηση του τοπίου, όπως επίσης και της
απουσίας ξεκάθαρων στόχων και μετρήσιμών δεικτών.
Στους όρους της αύξησης της επίγνωσης του τοπίου, αυτό το Εγχειρίδιο προσφέρει μία
γενική επισκόπηση των συνθηκών και των προκλήσεων για διδασκαλία και μάθηση
τοπίου στη σύγχρονη “ψηφιακή εποχή”. Το εγχειρίδιο βοηθάει στην διευκρίνηση της
περιπλοκότητας της κατανόησης τοπίου, καθώς μέχρι κάποιο σημείο, περιέχει μία
εξήγηση των μοντέρνων ιδεών σχετικές με το τοπίο. Το βασικό κίνητρό του, ωστόσο, είναι
να παρέχει εκπαιδευτική καθοδήγηση για την εφαρμογή του LCA κάτω από ένα πολύεπιστημονικό πλαίσιο. Το έγγραφο γράφτηκε με μεγάλη προσοχή στην εμπειρική οπτική
της αξιολόγησης, παρουσιάζοντας, με λεπτομέρειες, μεθοδολογικές επιλογές και
αποτελέσματα. Όσον αφορά αυτό το πεδίο εξάσκησης, περιγράφονται επίσης σχετικές
έννοιες και ορολογία. Αν και ο γενικός στόχος είναι η παρουσίαση και επικοινωνία της
κατάστασης και της τάσης του LCA, το πλαίσιο είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί
σε διαφορετικές ανάγκες.
Το Εγχειρίδιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βασική εκπαιδευτική αναφορά για οδηγίες
και πληροφορίες σχετικές με το διεπιστημονικό LCA οδηγώντας στη διαχείριση τοπίου
και σε πολιτικές προστασίας. Για την υποστήριξη του διεπιστημονικού πλαισίου, το
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αναπτύχθηκε από μία ομάδα ειδικών με ακαδημαϊκή
και/ή ερευνητική εμπειρία στην ιστορία τοπίου, στην οικολογία τοπίου, στην αντίληψη
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τοπίου, στην φυσική και κοινωνική γεωγραφία, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και
αξιολόγηση, όπως και στην γεωπληροφοριακή χωρική ανάλυση και στη λήψη
αποφάσεων πολλών κριτηρίων.
Η κύρια ομάδα-στόχος του Εγχειριδίου αποτελείται από μαθητές και καθηγητές των ΑΕ
ινστιτούτων σε όλη την Ευρώπη στα επιστημονικά πεδία της γεωγραφίας, γεωλογίας,
γεωπληροφορίας, του περιβάλλοντος, της δασοκομίας και άλλον σχετικών πεδίων.
Ωστόσο, εκπαιδευτικό προσωπικό των πολιτικών, οικονομικών ή νομικών σπουδών είναι
πιθανό να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση του. Η δημοσίευση αυτού του
εγγράφου θα τους βοηθήσει να συζητήσουν και θα τους ενθαρρύνει στην σχετική
εκπαιδευτική και επαγγελματική εργασία τους, καθιστώντας τους ικανούς να
αντιμετωπίσουν τις σημερινές ψηφιακές προκλήσεις. Εκτός του εκπαιδευτικού
προσωπικού, μπορεί επίσης να αποτελέσει ανεκτίμητο πόρο για ερευνητές,
ακαδημαϊκούς και άλλους που ενδιαφέρονται για τη μελέτη και την κατανόηση τοπίου,
όπως

επίσης

και

επαγγελματίες

και

περιφερειακούς

ή

τοπικούς

αξιωματούχους/λειτουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό τοπίου και τη
λήψη αποφάσεων.
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Κεφάλαιο 2
Εισαγωγή
Η μακρύ-πρόθεσμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης και ανθρώπων έχει οδηγήσει σε ένα
ζωντανό περιβάλλον. Το τοπίο θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος,
αντιπροσωπεύοντας και τη φυσική πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο οι
άνθρωποι την αντιλαμβάνονται. Στη θεωρία, ένα τοπίο είναι το πρόσωπο ενός τόπου με
όλα τα φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία, και ταυτοχρόνως τα συναισθήματα και αισθήματα
που προκαλεί στους ανθρώπους όταν το βλέπουν. Είναι επίσης ένα κοινωνικό προϊόν,
μία πολιτισμική απεικόνιση της κοινωνίας σε μία περιοχή καθορισμένη από υλικές,
πνευματικές, ιδεολογικές και συμβολικές διαστάσεις (Παρατηρητήριο Τοπίου στην
Καταλονία, 2021 – Landscape Observatory of Catalonia). Στην πράξη, ένα τοπία περιέχει
περιβαλλοντικές και κοινώ-πολιτιστικές απόψεις, και για αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται
μία ενιαία ενσωματωμένη μονάδα. Εξαιτίας της αλληλοσυσχέτισης των διάφορων
πλευρών, η περιγραφή αυτής της μονάδας μπορεί να είναι περίπλοκη τις περισσότερες
φορές.
Ένα τοπίο παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες οικοσυστήματος με τη διατήρηση των
φυσικών πόρων και μειώνοντας την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και παράλληλα
συνεισφέρει στη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και την αύξηση της οικονομικής
παραγωγή. Όλες αυτές οι θετικές συνέπειες αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα τοπίου και
τις αλλαγές του με τον χρόνο. Τα τοπία αλλάζουν γρήγορα παγκοσμίως ως αποτέλεσμα
περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Περιλαμβάνοντας, μεταξύ των
άλλων, τις εναλλαγές της χρήσης του τόπου εξαιτίας της αστικής επέκτασης, αυξάνοντας
τις απαιτήσεις στην τροφή λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και της κλιματικής αλλαγής,
αυτοί οι παράγοντες συχνά οδηγούν στην υποβάθμιση των τοπίων επηρεάζοντας
αρνητικά την ποιότητα και τις διάφορες (φυσικές, κοινώ-πολιτισμικές και τις
αντιληπτικές/αισθητικές) αξίες τους. Για αυτό, η ανάγκη για αξιολόγηση του μεγέθους της
αλλαγής και της εγκαθίδρυσης κατάλληλων πολιτικών διατήρησης, προσαρμογής και/ή
αντιμετώπισης είναι αναγκαία.
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Τοπίων
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Το δικαίωμα, όπως επίσης και το καθήκον, για την προστασία και διατήρηση της
ακεραιότητας των τοπίων είναι μία κοινωνική ευθύνη και μία δέσμευση για τη μετάδοση
της κληρονομίας στις μελλοντικές γενιές με την βιώσιμη ανάπτυξη (Arsic, 2015)

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του τοπίου ως κοινώ-οικολογικό σύστημα (Opdam, 2014)

Εικόνα 2: Δορυφορικές εικόνες τοπίου (υπέρυθρο χρώμα, με κόκκινο χρώμα επισημαίνεται η βλάστηση) που
παρουσιάζουν προσωρινές αλλαγές τοπίου λόγω της κατασκευής του φράγματος (φράγμα Αποσελέμης, Ηράκλειο,
Κρήτη, Ελλάδα)

Η αντίληψη του τοπίου είναι επίσης σημαντική: Το τοπίο είναι το άθροισμα όλων των
αισθητήριων αντιλήψεων στην επιφάνεια της γης. Το βιώνουμε αρχικά ως μία εικόνα που
βλέπουμε, αλλά έχει επίσης έναν ήχο, μία μυρωδιά. Ένα αστικό τοπίο βιώνεται
διαφορετικά από ένα τοπίο παραγωγής. Δεν είναι μόνο η οπτική αντίληψη που παίζει ένα

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Τοπίων

Εισαγωγή

| 15

ρόλο εδώ, άλλα η ολική αντίληψη με όλες τις αισθήσεις. Βλέπουμε, μυρίζουμε, ακούμε,
νιώθουμε το περιβάλλον μας. Οι αντιλήψεις περνάνε μέσα από ένα μη-αμελητέο
ψυχολογικό φίλτρο αντίληψης, το οποίο έχει καθοριστεί από την συμμετοχή, τη γνώση,
την εμπειρία, τα συναισθήματα, κτλ. Ως αποτέλεσμα, συγκεκριμένα στοιχεία
απορροφώντε περισσότερο έντονα, ενώ άλλα είναι αποδυναμωμένα. Η ολική αντίληψη
επομένων οδηγεί σε μία υποκειμενική εικόνα η οποία θα διαφέρει σημαντικά από άτομο
σε άτομο. Κάθε άτομο θα ανακαλύψει διαφορετικές αξίες στο τοπίο, ή θα βρει μία αξία
περισσότερο σημαντική από μία άλλη.
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Εικόνα 3: Αναπαράσταση του πως ένα τοπίο γίνεται αντιληπτό.

Ιδιαίτερη προσοχή στην σημασία και την σπουδαιότητα των τοπίων έχει δοθεί σε διεθνές
επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Θεωρώντας το τοπίο ως βασικό θέμα της
περιβαλλοντικής και της εδαφικής βιωσιμότητας, διεθνή σώματα έχουν προωθήσει
βιώσιμες πολιτικές ανάπτυξης για πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, το τοπίο έχει
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συχνά αποτελέσει το θέμα της πολιτικής ατζέντας των Ευρωπαϊκών χωρών, οδηγώντας
σε δηλώσεις και συμβάσεις οι οποίες επισημαίνουν πως ο πλούτος των Ευρωπαϊκών
τοπίων αντιστοιχεί στο σύμβολο διάφορων Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων (Συμβούλιο της
Ευρώπης, 1995). Μέχρι ενός σημείου, η συγκεκριμένη έμφαση καθοδηγήθηκε από
επακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες, εισάγοντας, με δομικό τρόπο, την περιβαλλοντική
αξιολόγηση και παρακολούθηση (κυρίως Οδηγία 85/337/EEC για το Αντίκτυπο της
Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και την Οδηγία 2001/42/EEC για την Στρατηγική
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση). Σε αυτές τις Ευρωπαϊκές πράξεις, το τοπίο θεωρήθηκε ως
ένα περιβαλλοντικό στοιχείο με πιθανό αντίκτυπο.
Παρόλα αυτά, η σημαντικότερη πράξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρώθηκε με την
υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου (ELC) 2 το 2000 (Συμβούλιο της Ευρώπης,
2000). Το ELC υποχρεώνει τα υπογράφοντα κράτη μέλη της ΕΕ να ενσωματώσουν τη
διάσταση του τοπίου στη νομοθεσία τους, επιτρέποντας την στις πολιτικές τους και στους
διαφορετικούς τομείς με πιθανό άμεσο ή έμμεσα αντίκτυπο στο τοπίο (Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2008). Τελικά, οι δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα για την προστασία, τη διαχείριση και
το σχεδιασμό τοπίων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό κάλυψε όλα τα τοπία, εξαιρετικά και
συνηθισμένα ή και υποβαθμισμένα, τα οποία καθορίζουν την ποιότητα του
περιβάλλοντος διαβίωσης των ανθρώπων. Ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
το τοπίο είναι η ανησυχία όλων και προσφέρεται για δημοκρατική αντιμετώπιση,
σύμφωνα με το ELC.
Επιπλέον, το ELC παρείχε ένα πλαίσιο για ολοκληρωμένες διακυβερνητικές προσπάθειες
προς τη διατήρηση του χαρακτήρα του τοπίου και της ποιότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη
τους διαφορετικούς παράγοντες που υπάρχουν σε αυτό. Προς την υλοποίηση του ELC,
η πρώτη φάση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του χαρακτήρα των
σημερινών τοπίων, η οποία στη συνέχεια οδηγεί στη διαμόρφωση των Στόχων Ποιότητας
Τοπίου (LQO). Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τον καθορισμό των οδηγιών

The ELC was opened for signature from the Member States of the Council of Europe on 20/10/2000, in
Florence of Italy (also known as the Florence Convention), and came into force on 01/03/2004.
2
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για την επίτευξη του LQO, με τον καθορισμό πολιτικών δράσεων για την προστασία του
τοπίου, τη διαχείριση και τον σχεδιασμό (Santé et al., 2020).

Άρθρο 1 του ELC: “Article 1 of the ELC: “Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται
αντιληπτή από τους ανθρώπους, της οποία ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης
και της αλληλεπίδρασης φυσικών ή/και ανθρώπινων παραγόντων” (Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2000).
Παρά τις απαιτήσεις του ELC, είναι γεγονός ότι, σήμερα, μόνο λίγες χώρες σε όλη την
Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία) έχουν
συστηματική γνώση των χαρακτήρων του τοπίου στο σύνολο (εθνικό) ή το μεγαλύτερο
μέρος (περιφερειακό) της δικής τους επικράτειας. Σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η
απόκτηση αυτής της γνώσης είναι είτε εκτός προσοχής είτε υπό πειραματισμό. Ενώ οι
μέθοδοι λειτουργίας για τον προγραμματισμό είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένοι με τις
θεσμικές και ρυθμιστικές λειτουργίες κάθε χώρας, το πλαίσιο αξιολόγησης προσφέρει
μεγαλύτερες δυνατότητες ανταλλαγής και αξιοποίησης γνώσης του τοπίου μέσω διεθνούς
συνεργασίας; ένα σημείο που συνίσταται ιδιαίτερα από την ELC.
Από επιστημονική άποψη, μόνο τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα
ασχολείται με τη μελέτη του θέματος των τοπίων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί ως επί το
πλείστον στην εξέταση του τοπίου αρχικά ως «απλού» στοιχείου του περιβάλλοντος το
οποίο μπορεί να αξιολογηθεί σε γενικές διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης.
Ωστόσο,

σήμερα

αντιμετωπίζεται

εντατικά

ως

ειδικό

αντικείμενο

αξιολόγησης

προκειμένου οι επιστήμονες/ερευνητές να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις στην εκπλήρωση
των απαιτήσεων του ELC. Στη βιβλιογραφία – ειδικά στην Ευρωπαϊκή – εντοπίζονται
περισσότερα παραδείγματα μελετών που επικεντρώνονται στην αξιολόγηση και σύγκριση
των χαρακτήρων του τοπίου παρά στη σύσταση μεταγενέστερων πολιτικών. Επιπλέον,
υψηλότερο επίπεδο ερευνητικού ενδιαφέροντος παρατηρείται για τα αγροτικά σε
σύγκριση με τα αστικά τοπία στην πλειονότητα αυτών των μελετών.
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Εικόνα 4: Ενέργειες για να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου (ELC) (Vasiljević et al., 2018)

2.1 Προοπτικές Μάθησης και Διδασκαλίας: ΤΠΕ και Πολιτική Τοπίου
Από τη σκοπιά της ζωής σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία, η γνώση
και η πρόσβαση στα ταχέως αναπτυσσόμενα τεχνολογικά εργαλεία ήταν ουσιαστικής
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι κανείς δε θα «μείνει πίσω» λόγω έλλειψης εκπαίδευσης
ή ακόμα και έκθεσης σε αυτά. Σε αυτή τη γραμμή, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον
εκπαιδευτικό τομέα υπήρξε ένα θέμα με σημαντικό επίκεντρο των 21ο αιώνα. Η εξάπλωση
του Διαδικτύου, ο ρυθμός ψηφιοποίησης και η ταχεία ανάπτυξη των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν προσφέρει ευκαιρίες για μια σειρά από
τρόπους παροχής εκπαίδευσης. Καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία εισχώρησαν σταδιακά
στην εκπαίδευση και η χρήση τους είχε ως αποτέλεσμα μια επαναστατική αλλαγή στην
παιδαγωγική. (Cranfield et al., 2021).
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Πιο πρόσφατα, η πανδημία τόνισε τη σημασία της εμπειρίας διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ,
όχι μόνο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, αλλά και στην
ίδια την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο. Ως αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας,
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και το προσωπικό τους βρέθηκαν σε επείγουσα ανάγκη να
στραφούν από τους παραδοσιακούς σε πλήρως ψηφιακούς ή συνδυασμένους τρόπους
διδασκαλίας που υποστηρίζονται από τεχνολογία, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη
προϋπάρχουσα εμπειρία, υποδομή ή υπηρεσίες υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν
αυτή την αλλαγή. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου διδασκαλίας με την
προώθηση σεναρίων προσανατολισμένων στον ψηφιακό γραμματισμό χρησιμοποιώντας
εργαλεία και υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο (π.χ. πολλές πλατφόρμες
τηλεδιάσκεψης όπως το Zoom, το Google Classroom ή το Microsoft Teams). Σε αυτό το
πλαίσιο, οι δάσκαλοι και οι ακαδημαϊκοί πρέπει να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες για να
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να τονώσουν τη δέσμευση και τα κίνητρά τους
και να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Εικόνα 5: Εξέλιξη με βάση την τεχνολογία στα εργαλεία διδασκαλίας-μάθησης (Cherian, 2018)

Ως απάντηση σε επείγουσες ανάγκες που σχετίζονται με τη πανδημία, τα κράτη μέλη της
ΕΕ συμφώνησαν στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027). Αυτό το
σχέδιο αποτελεί πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη της βιώσιμης και
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αποτελεσματικής προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των
κρατών μελών στην ψηφιακή εποχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2921α) Στοχεύει:
●

Στην προσφορά ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος για υψηλής
ποιότητας,

χωρίς

αποκλεισμούς

και

προσβάσιμη

Ευρωπαϊκή

ψηφιακή

εκπαίδευση.
●

Στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της πανδημίας COVID-19,
η οποία οδήγησε στην άνευ προηγουμένου χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

●

Στην επιδίωξη ισχυρότερης συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή
εκπαίδευση και στην υπογράμμιση της σημασίας της συνεργασίας σε όλους τους
τομείς για την εισαγωγή της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.

●

Στην παρουσίαση ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας
και ποσότητας διδασκαλίας σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, υποστηρίζοντας
την ψηφιοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και παιδαγωγικών και τη παροχή
υποδομής που απαιτείται για την χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική εξ
αποστάσεων μάθηση.

Tο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) προτείνει τρεις βασικές
προτεραιότητες:
(a) Κάνοντας καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για διδασκαλία και μάθηση.
(b) Ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων

για ψηφιακό

μετασχηματισμό.
(c) Βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω καλύτερης ανάλυσης δεδομένων
και πρόβλεψης.
«Ενώ το 90% των μελλοντικών θέσεων εργασίας απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακής
παιδείας, το 44% των Ευρωπαίων στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Το σχέδιο
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση που προτείνουμε σήμερα θα βοηθήσει τους
Ευρωπαίους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να
προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και την εργασία σε ολοένα και πιο ψηφιακές
κοινωνίες».
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Οι ψηφιακές απαιτήσεις αλλάζουν γρήγορα, ειδικά στην ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕ), όπου
οι αυξανόμενες απαιτήσεις των φοιτητών και η συνεχής εφαρμογή της τεχνολογίας
απαιτούν μεγάλης κλίμακας καινοτομία στην παιδαγωγική για βελτιωμένα μαθησιακά
αποτελέσματα (Daniel και Bird, 2019). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί γενικά παρουσιάζουν
χαμηλά επίπεδα ψηφιακής πληροφοριακής παιδείας ή δεξιοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας
και συνεργασίας. Επιπλέον, οι μαθητές χρειάζονται βασική εκπαίδευση για να
αλληλεπιδράσουν με αυτήν την κατάσταση, καθώς οι σχετικές δεξιότητές τους δεν είναι
αρκετά ανεπτυγμένες ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν κριτικά τις
ψηφιακές πληροφορίες, τα δεδομένα και τα εργαλεία αυτόνομα. Η έλλειψη επαρκούς
εκπαίδευσης οδηγεί σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, και συνεπώς σε έλλειμμα σε
αυτό το είδος γνώσης (Gómez-García et al., 2022).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
επιβάλλεται στις μέρες μας λόγω της σημασίας της επίτευξης καλύτερων εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων. Αυτή η ενοποίηση αντιπροσωπεύει μια πρόοδο από το προηγούμενο
μοντέλο που βασίζεται στην παιδαγωγική και το περιεχόμενο, που οδηγεί σε αλλαγές στις
υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες ή στην ανάπτυξη νέων. Δάσκαλοι και
εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν ενεργά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία ενσωματώνοντας την
τεχνολογία με εφαρμοσμένο, φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δικές τους γνώσεις
αναφοράς, παρέχουν ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν οι δικοί τους
μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος τους μεταμορφώνεται καθώς ενεργούν στην τάξη
ως παράγοντες διευκόλυνσης που μαθαίνουν από τη δική τους διδακτική εμπειρία
(Puertas-Aguilar et al., 2021).

2.2 Ψηφιακές ικανότητες
Το τρέχον εκπαιδευτικό πλαίσιο απαιτεί μια ενεργή παιδαγωγική από τους δασκάλους και
χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των επιτευγμάτων των μαθητών. Δεδομένου ότι
οι ίδιες οι ΤΠΕ δεν εγγυώνται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, η ενσωμάτωση των
ψηφιακών ικανοτήτων στη διδασκαλία είναι το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της
εκπαίδευσης. Αυτές οι ικανότητες πρέπει να προσδιορίζονται με τρόπο που να
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αντικατοπτρίζει αυτό που αναμένεται από τον μαθητή να γνωρίζει, να κατανοήσει και να
είναι σε θέση να κάνει εκμεταλλευόμενος τες. Λόγω αυτού, η προδιαγραφή τους έχει γίνει
μια από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Πολίτες (γνωστό ως DigComp) έχει
συμβάλει σημαντικά στον ορισμό των ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre - JRC) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το DigComp αποτελεί μια νέα, επιστημονική προσπάθεια (με τη
συμμετοχή ποικίλων εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ)
για τον καθορισμό ενός κοινού συνόλου ικανοτήτων που χρειάζονται οι άνθρωποι για να
ευημερήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους σε μια ψηφιακή κοινωνία και οικονομία.
Ουσιαστικά, το πλαίσιο προσδιορίζει 21 ικανότητες σε πέντε βασικούς τομείς,
περιγράφοντας τι σημαίνει να είσαι ψηφιακά γνώστης. Τα άτομα πρέπει να έχουν
ικανότητες σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς προκειμένου να επιτύχουν στόχους που
σχετίζονται με την εργασία, την απασχόληση, τη μάθηση, τον ελεύθερο χρόνο και τη
συμμετοχή στην κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Για καθεμία από αυτές τις
ικανότητες, το DigComp προσδιορίζει επίσης τρία επίπεδα επάρκειας (βασικό, μεσαίο και
προχωρημένο), με κάθε επίπεδο να αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα πάνω στην
απόκτηση της ικανότητας από τους πολίτες σύμφωνα με τη γνωστική πρόκληση, την
πολυπλοκότητα των εργασιών που μπορούν να χειριστούν και την αυτονομία τους στην
ολοκλήρωση της εργασίας. Τα επίπεδα επάρκειας αργότερα αυξήθηκαν από τρία σε
οκτώ, με αποτέλεσμα την τρέχουσα έκδοση του DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017).
Γίνεται αναθεώρηση του Πλαισίου για τη δημιουργία μιας έκδοσης DigComp 2.2 με νέα
δημοσίευση να αναμένεται στις αρχές του 2022 (Κοινό Κέντρο Ερευνών, 2021).
Πίνακας 1: Οι βασικοί τομείς και ικανότητες του DigComp (content source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016)

Βασικοί Τομείς
1. Πληροφοριακός
γραμματισμός και
δεδομενα

Ικανότητες
1.1. Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και
ψηφιακού περιεχομένου
1.2. Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
1.3. Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
2.1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
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2.2. Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2. Επικοινωνία και
συνεργασία

2.3. Συμμετοχή στην ιθαγένεια μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.4. Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.5. Διαδίκτυο
2.6. Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
3.1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου

3. Δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου

3.2. Ενσωμάτωση και εκ νέου ψηφιακού περιεχομένου
3.3. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες
3.4. Προγραμματισμός
4.1. Προστατευτικές συσκευές

4. Ασφάλεια

4.2. Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
4.3. Προστασία της υγείας και της ευεξίας
4.4. Προστατεύοντας το περιβάλλον
5.1. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων

5. Λύση προβλήματος

5.2. Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
5.3. Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
5.4. Εντοπισμός κενών ψηφιακών ικανοτήτων
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Εικόνα 6: : Επίπεδα επάρκειας του DigComp 1.0 και DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017)
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Περίπου το 40 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει ανεπαρκές
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων — εκ των οποίων το 22 % δεν έχει καθόλου. Αυτοί είναι
συχνά ηλικιωμένοι πολίτες, λιγότερο μορφωμένοι νέοι, οικογένειες με χαμηλότερο
εισόδημα και μετανάστες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Η ετήσια έκθεση Digital Economy και Society Index (DESI) δείχνει μεγάλες διαφορές
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Εικόνα 7: Κατάταξη 2021 DESI των κρατών μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021β)

1. Ανθρώπινο κεφάλαιο

2. Συνδεσιμότητα
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3. Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας

4. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Εικόνα 8: Δείκτες στην DESI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021β)

Σε ένα πιο ειδικό πλαίσιο για την εκπαίδευση, υπάρχουν οι πρωτοβουλίες του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου για Ψηφιακές Ικανότητες στους Εκπαιδευτές (γνωστό ως
DigCompEdu) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Ψηφιακά Ικανούς Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς (γνωστό ως DigCompOrg), οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
ικανοτήτων για το ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της μάθησης και για τις
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες και ικανότητες. Συγκεκριμένα, το DigCompEdu
ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση πολλών κρατών μελών της ΕΕ ότι οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων ειδικό για το επάγγελμά
τους, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών
τεχνολογιών για την ενίσχυση και την καινοτομία της εκπαίδευσης (Redecker, 2017).
Αποτυπώνει και περιγράφει 22 ψηφιακές δεξιότητες ειδικά για τον εκπαιδευτικό,
οργανωμένες σε έξι βασικούς τομείς. Προτείνει επίσης έξι διαφορετικά επίπεδα επάρκειας
μέσω των οποίων συνήθως αναπτύσσεται η ψηφιακή ικανότητα ενός εκπαιδευτικού. Από
την άλλη πλευρά, το DigCompOrg υπογραμμίζει την υποστήριξη που μπορούν να
προσφέρουν οι τεχνολογίες ψηφιακής μάθησης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
προκειμένου να επιτύχουν την ιδιαίτερη αποστολή και το όραμά τους για ποιοτική
εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Προσδιορίζει επτά βασικά στοιχεία και 15
επιμέρους στοιχεία που είναι κοινά σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Τοπίων

| 28

Εισαγωγή

Εικόνα 9: Βασικοί τομείς και ικανότητες DigCompEdu’s (Redecker, 2017)

Εικόνα 10: Στοιχεία και επιμέρους στοιχεία DigCompOrg’s (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018)
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2.3 Αλληλεπίδραση με το τοπίο
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία και η μάθηση που σχετίζονται με το τοπίο είναι ένα
βήμα που μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό και τα συνολικά
αειφόρα περιβαλλοντικά ζητήματα, το ELC ζήτησε το τοπίο να είναι ένα από τα κύρια
θέματα στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, έχει δοθεί
αυξανόμενη έμφαση στην ενσωμάτωση του τοπίου στην εκπαιδευτική διαδικασία τις
τελευταίες δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, η έρευνα του Zanato Orlandini (2007) είναι
αντιπροσωπευτική εντοπίζοντας μια ποικιλία διδακτικών χαρακτηριστικών για το τοπίο.
Αυτά μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κύριες πτυχές: (α) την ερμηνευτική, όπου το
τοπίο διαβάζεται και τα σημάδια του αποκωδικοποιούνται, (β) την πραγματιστική, όπου
οι μαθητές μαθαίνουν να το διαχειρίζονται, να το σχεδιάζουν και να το προστατεύουν και
(γ) την κοινωνική, όπου οι μαθητές μάθαινουν συνήθειες σεβασμού για διαφορετικές
εδαφικές ταυτότητες. Επιπλέον, οι Lim και Perono Cacciafoco (2021) παρείχαν χρήσιμες
αναφορές για τα ΑΕ ιδρύματα με βάση την προοπτική της ενσωμάτωσης του τοπίου στο
πρόγραμμα σπουδών τους.
Το τοπίο μπορεί να είναι ένα παιδαγωγικό μέσο που διευκολύνει την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης. Η αντίληψή του από δασκάλους και μαθητές, καθώς και η συμβολική
του φόρτιση που σχετίζεται με την ταυτότητα και τα συναισθήματα, επηρεάζουν τον τρόπο
που ερμηνεύεται, διδάσκεται και μαθαίνεται. Σε αυτή τη βάση, το ELC προτείνει επίσης
την κατάρτιση επαγγελματιών για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη
διαχείριση και τη διδασκαλία σχετικά με το τοπίο. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι και οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς ερμηνεύεται ένα
συγκεκριμένο τοπίο από τους μαθητές, επειδή η συμπεριφορά τους σε σχέση με το τοπίο
(συντήρηση, συναισθήματα κ.λπ.) θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται
(Fernández Álvarez και Fernández, 2021).
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Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εφαρμογή του ELC, «το τοπίο αποτελεί διδακτικό πόρο
γιατί, κατά την ανάγνωσή του, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ορατά σημάδια του
περιβάλλοντός τους που σχετίζονται με ζητήματα χωροταξίας. Η ανάγνωση τοπίων
καθιστά επίσης δυνατή την κατανόηση των σημερινών και ιστορικών προσεγγίσεων
για την παραγωγή τοπίου ως έκφραση της ταυτότητας μιας κοινότητας» (Συμβούλιο
της Ευρώπης, 2008).

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του τοπίου στην εκπαίδευση προάγει τη συμμετοχή των
μαθητών. Το Γλωσσάρι της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αναφέρει τη συμμετοχή των
μαθητών ως «ο βαθμός προσοχής, περιέργειας, ενδιαφέροντος, αισιοδοξίας και πάθους
που δείχνουν οι μαθητές όταν μαθαίνουν ή διδάσκονται, το οποίο επεκτείνεται στο
επίπεδο κινήτρων που έχουν να μάθουν και να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή τους ”
(Σύμπραξη Μεγάλων Σχολείων, 2016). Σύμφωνα με τον Norton et al. (2019), η
ενασχόληση των μαθητών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπερίληψη της
τεχνολογίας στο μάθημα τους, ειδικά στην περίπτωση ενός προγράμματος σπουδών που
σχετίζεται με το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης που
αφορούν το τοπίο πρόσφατα τείνουν να προσαρμόζονται σε προσεγγίσεις που
ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων πτυχών, τις ΤΠΕ και τη συνολική εμπλοκή των μαθητών.
Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν συνήθως την ενσωμάτωση επιτόπιων επισκέψεων
σε τοποθεσίες τοπίων, ερωτηματολόγια για να μπορέσουν οι μαθητές να αναγνωρίσουν
τα τοπία γύρω τους και στη συνέχεια να αξιολογήσουν απόψεις και συναισθήματα για
αυτά τα τοπία, καθώς και μάθηση με βάση την τεχνολογία μέσω εργαλείων και
πλατφόρμων για κριτική ενασχόληση με τις θεωρίες και πρακτικές συμμετοχικής λήψης
αποφάσεων τοπίου.
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Εικόνα 11: Μαθητές που συντάσσουν το προφίλ ενός τοπίου κατά τη διάρκεια μιας άσκησης επιτόπιας εργασίας
(Liiber και Roosaare, 2007)
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Κεφάλαιο 3
Βασικά μεθοδολογικά στοιχεία
Στην LCA, το τοπίο συχνά αξιολογείται με την αξιολόγηση συγκεκριμένων και εύκολα
αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών (Martín et al., 2016). Αυτά τα χαρακτηριστικά
αξιολογούνται συνήθως με μερικές προσεγγίσεις. είτε με χρήση χωρικών πληροφοριών
που προέρχονται από γεωπληροφορικές τεχνολογίες είτε μέσω της συμμετοχής
ανθρώπων που ζουν ή επισκέπτονται το σχετικό τοπίο. Η πρώτη προσέγγιση υποθέτει
ότι τα χωρικά δεδομένα και οι χάρτες μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τα διάφορα
χαρακτηριστικά ενός τοπίου. Ωστόσο, δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για όλα
τα χαρακτηριστικά του, όπως τα αντιληπτικά και τα αισθητικά. Αυτοί οι τύποι
χαρακτηριστικών μπορούν να υποστηριχθούν από τη δεύτερη προσέγγιση στην οποία το
τοπίο αξιολογείται μέσω της συμμετοχής του κοινού, δηλαδή με τη διερεύνηση των
αντιλήψεων που συνδέονται με το τοπίο από τους κατοίκους ή τους επισκέπτες του.
Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνδυασμένη χρήση των δύο προσεγγίσεων
θεωρείται ότι έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μελέτη του τοπίου που βασίζεται στη
χρήση μίας μόνο.

3.1 Γεωπληροφορικές Τεχνολογίες
Η Γεωπληροφορική είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ενσωματώνει τις γεωχωρικές
αρχές με την τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠ). Οι γεωπληροφορικές τεχνολογίες
παρέχουν εργαλεία και τεχνικές που επιτρέπουν την απόκτηση, επεξεργασία, ανάλυση,
χειρισμό και οπτικοποίηση δεδομένων που χαρακτηρίζονται από τη θέση τους στο
διάστημα. Τα χωρικά δεδομένα διαφόρων θεματικών και χρονικών διαστάσεων και ο
σχεδιασμός συστημάτων για την ανάλυσή τους αποτέλεσαν τον πυρήνα των
γεωπληροφορικών τεχνολογιών. Περιλαμβάνουν τέσσερις σημαντικές τεχνολογίες όπως
GIS, EO, φωτογραμμετρία και Global Positioning Systems (GPS), που σχετίζονται άμεσα
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με την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη χαρτογράφηση χαρακτηριστικών ή
φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της Γης.
Οι Ehlers και Amer (1991) όρισαν τη Γεωπληροφορική ως «την τέχνη, την επιστήμη ή
την τεχνολογία που ασχολείται με την απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία,
παραγωγή, παρουσίαση και διάδοση γεωπληροφοριών».

Γενικά, η περιβαλλοντική αξιολόγηση έχει ωφεληθεί πολύ από την ανάπτυξη
γεωπληροφορικών τεχνολογιών, καθώς και από τη συνεχώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα
σχετικών πολυχρονικών χωρικών δεδομένων με χαμηλό ή καθόλου κόστος. Οι
δυνατότητές τους επέτρεψαν την ανακατασκευή του παρελθόντος, την παρακολούθηση
του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος του περιβάλλοντος (Symons et al., 2013).
Ταυτόχρονα, ο κύριος ρόλος τους στην εκπαίδευση και τη συμμετοχική λήψης
αποφάσεων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ένα από τα στοιχεία της περιβαλλοντικής
αξιολόγησης που έχει ωφεληθεί ιδιαίτερα από τις προόδους στις γεωπληροφορικές
τεχνολογίες είναι η LCA. Συγκεκριμένα, το GIS και το EO έχουν βελτιώσει σημαντικά το
LCA προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας χωρικά πολλά από τα χαρακτηριστικά του
τοπίου σε διάφορες χωρικές κλίμακες.
3.1.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Το GIS είναι η τεχνολογία σύλληψης, αποθήκευσης, ενημέρωσης, χειρισμού, ανάλυσης
και οπτικοποίησης διαφορετικών τύπων δεδομένων που μπορούν να καθοριστούν
χωρικά από ένα δεδομένο σύστημα συντεταγμένων μιας συγκεκριμένης προβολής και
κλίμακας. Το GIS μπορεί να χειριστεί μεγάλους όγκους αυτών των δεδομένων που
προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως εναέρια ή διαστημικά συστήματα, επιτόπιες
έρευνες, καθώς και ήδη υπάρχοντες χάρτες και αναφορές. Τα χωρικά δεδομένα
ενσωματώνονται

σε περιβάλλον GIS ως δεδομένα

εισόδου

προκειμένου

να

αποθηκευτούν, να διαχειριστούν και να αναλυθούν/μοντελοποιηθούν. Τα αποτελέσματα
της χωρικής ανάλυσης/μοντελοποίησης που διενεργήθηκε στα δεδομένα μπορούν στη
συνέχεια να παρουσιαστούν χαρτογραφικά με τη μορφή θεματικών χαρτών.
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Χρονολογικά, η ανάλυση δεδομένων που βασίζεται σε GIS άρχισε να εφαρμόζεται από
κυβερνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ κατά τις δεκαετίες του 1950 και
του 1960. Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών
εργάζονται σε GIS και αναπτύσσουν φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές επιτραπέζιου
υπολογιστή ή διαδικτύου.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της τεχνολογίας GIS, οι οποίοι ουσιαστικά εξηγούν τις
δυνατότητές της. Διαφορετικοί άνθρωποι όρισαν το GIS ανάλογα με το σκοπό για τον
οποίο εφαρμόζεται. Ένας από τους ευρέως αποδεκτούς ορισμούς εργασίας του GIS
δόθηκε από τον Burrough (1987) ο οποίος όρισε το GIS ως «ένα σύνολο εργαλείων
για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση κατά βούληση, μετατροπή και εμφάνιση
χωρικών δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο για ένα συγκεκριμένο σύνολο
σκοπών. "
Γενικά,

η

τεχνολογία

GIS

βασίζεται σε

πέντε

θεμελιώδεις συνιστώσες που

περιλαμβάνουν:
● Υλικό: τα μέρη ενός συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για εισαγωγή
δεδομένων (π.χ. σαρωτές και ψηφιοποιητές) και εξόδους (π.χ. εκτυπωτές και πλότερ).
● Λογισμικό: οι λειτουργίες και τα εργαλεία για τη λήψη, αποθήκευση, ενημέρωση,
χειρισμό, ανάλυση και οπτικοποίηση των χωρικών δεδομένων.
● Δεδομένα: αναπαραστάσεις χωρικά κατανεμημένων χαρακτηριστικών είτε σε
διανυσματικά (σημεία, γραμμές ή πολύγωνα) είτε σε ράστερ (πλέγματα) επίπεδα
δεδομένων. Οι πληροφορίες σε πίνακα που σχετίζονται με τις θεματικές ή χρονικές
διαστάσεις αυτών των χαρακτηριστικών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.
● Μέθοδοι: διάφορες διαδικασίες με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν
και να αναλυθούν για να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα.
● Άτομα: οι χρήστες που χειρίζονται και αναλύουν δεδομένα σε GIS για την εκτέλεση
διαφόρων εργασιών και έργων.
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Όπως αναφέρουν οι Obi Reddy και Singh (2018) «η σύλληψη δεδομένων, η
ενημέρωση και διαχείριση, η χωρική ανάλυση και η οπτικοποίηση είναι τέσσερις κύριες
λειτουργίες του GIS. Η σύλληψη δεδομένων είναι βασικά αφομοίωση δεδομένων από
διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως η μη αυτόματη ψηφιοποίηση, η σάρωση
αναλογικών χαρτών, οι χάρτινοι χάρτες και τα υπάρχοντα ψηφιακά σύνολα
δεδομένων. Το GIS παρέχει εγκαταστάσεις που μπορούν να ενημερώνουν και να
διαχειρίζονται τα δεδομένα μετά τη λήψη τους. Αυτό που απαιτείται στη συνέχεια είναι
η ικανότητα να αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά τα δεδομένα που συλλέγονται. Μία
από τις συναρπαστικές πτυχές της τεχνολογίας GIS είναι ότι μόλις υποβληθούν σε
επεξεργασία τα δεδομένα, μπορούν να οπτικοποιηθούν και να παρουσιαστούν με
διαφορετικούς τρόπους».

Εικόνα 12: Στοιχεία της τεχνολογίας GIS (Mierzejowska και Pomykoł, 2019)

Μεταξύ άλλων, τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης GIS στη διερεύνηση και ανάλυση
ενός προβλήματος/φαινομένου είναι τα ακόλουθα:
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✔ Σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία και ανάλυση των
δεδομένων, καθώς και την παραγωγή των επόμενων χαρτογραφικών προϊόντων
(χάρτες).
✔ Δυνατότητα στους χρήστες να αποκτούν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται αρχικά
μη διαθέσιμα δεδομένα.
✔ Εφαρμογή διαφορετικών μοντέλων ανάλυσης που απαιτούν μεγάλες ποσότητες
δεδομένων εισόδου.
✔ Βελτίωση των μοντέλων ανάλυσης μέσω συνεχούς αξιολόγησης των εξόδων τους και
προσαρμογής των σχετικών δεδομένων εισόδου (διαδικασία «δοκιμών και σφαλμάτων»).
✔ Ευκολία ενημέρωσης των χαρτών μετά τη συλλογή νέων διαθέσιμων δεδομένων.

✔ Τρισδιάστατη απεικόνιση, καθιστώντας δυνατή την απόκτηση τρισδιάστατων
πληροφοριών σχετικά με τη θέση και τη γεωμετρία των χαρακτηριστικών.
✔ Σύνδεση και χρήση χωρικών δεδομένων σε διαδικτυακές πλατφόρμες και λογισμικό
(π.χ. Χάρτες Bing, Google Earth, κ.λπ.).
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Εικόνα 13: Απεικόνισεις χωρικών δεδομένων στο GIS (Mierzejowska και Pomykoł, 2019)

Η τεχνολογία GIS αποτελεί βασικό μέρος πολλών επιστημονικών κλάδων όπως η φυσική
και ανθρώπινη γεωγραφία, η κλιματολογία, η ωκεανογραφία, η αρχαιολογία κ.λπ. Σε ένα
διεπιστημονικό πλαίσιο, προσεγγίσεις και εργαλεία που βασίζονται σε GIS έχουν
αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 25 χρόνια για τις διάφορες πτυχές της
διαχείρισης πόρων γης, όπως γεωμορφολογική ανάλυση, υδρολογική ανάλυση,
απογραφή φυσικών πόρων, παρακολούθηση χρήσης/κάλυψης γης, αξιολόγηση
καταλληλότητας εδάφους, παρακολούθηση και εκτίμηση φυσικών κινδύνων, κ.λπ.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση και τον
σχεδιασμό του τοπίου, τη χωρική πληροφόρηση για τα διάφορα (φυσικά, κοινωνικοπολιτισμικά και αντιληπτικά/αισθητικά) στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα τοπίο είναι
καθοριστική. Για την υποστήριξη τέτοιων αποφάσεων, έχουν εφαρμοστεί μεθοδολογίες
που χρησιμοποιούν ευρέως GIS για την LCA. Αυτές οι μεθοδολογικές εισχωρήσεις
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κατάφεραν να καταστήσουν τις αξιολογήσεις του τοπίου πιο εύκολα μεταφερόμενες σε
αποτελέσματα πολιτικής και συμμετοχικές δράσεις σε επίπεδο κοινότητας.
3.1.2 Παρατήρηση της Γης - Earth Observation (EO)
Το EO αποτελείται από τα όργανα, τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την παρατήρηση της επιφάνειας της Γης και την απόκτηση σημαντικών πληροφοριών
σχετικά με συγκεκριμένα αντικείμενα σε αυτήν ερμηνεύοντας τα σχετικά προϊόντα ή
αριθμητικές

τιμές.

Αν

και

ο

όρος

θεωρείται

ότι

αναφέρεται

συνήθως

σε

αερομεταφερόμενες ή διαστημικές παρατηρήσεις, περιλαμβάνει επίσης τις επίγειες
παρατηρήσεις που προέρχονται από «επί τόπου» μετρήσεις. Για αυτό το Εγχειρίδιο, ο
όρος EO χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει την αεροφωτογραφία και την
δορυφορική τηλεπισκόπηση (Remote Sensing - RS).
Η αεροφωτογραφία είναι η παλαιότερη τεχνική EO, που χρησιμοποιείτο ευρέως μέχρι τη
δεκαετία του 1970 για ποικίλες εφαρμογές. Οι φωτογραφίες λαμβάνονται από κάμερα
τοποθετημένη σε αεροσκάφος. Όπως και στην κοινή φωτογραφία, οι φωτογραφικές
μηχανές που βασίζονται σε φιλμ έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από ψηφιακές
εκδόσεις τα τελευταία χρόνια. Δύο κύριες κατηγορίες αεροφωτογραφιών περιγράφονται
συνήθως: η κάθετη και η πλάγια φωτογραφία. Οι κατακόρυφες αεροφωτογραφίες
λαμβάνονται με τον άξονα της κάμερας σε κάθετη γωνία (90°) προς το έδαφος, ενώ οι
λοξές φωτογραφίες με τον άξονα της κάμερας να έχει κλίση περισσότερο από 20° από
την κατακόρυφο (Khorram et al., 2016). Λόγω της στερεοφωνικής ιδιότητας της, η
κατακόρυφη

φωτογραφία

έχει

χρησιμοποιηθεί

στις

περισσότερες

εφαρμογές

χαρτογράφησης, παρέχοντας διαδοχικές φωτογραφίες με υψηλό βαθμό επικάλυψης.
Αντίθετα, η λοξή φωτογραφία μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη για την προβολή των πλευρών
των κτιρίων.
Σχεδόν όλοι οι τοπογραφικοί χάρτες έχουν βασιστεί σε αεροφωτογραφίες. Οι
αεροφωτογραφίες έχουν επίσης παρέχει ακριβή δεδομένα που απαιτούνται για πολλές
εθνικές κτηματολογικές έρευνες και έργα πολιτικού μηχανικού.
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Κατά την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη στην αεροφωτογραφία ως
αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV),
γνωστών και ως drones. Ωστόσο, λόγω της ακατάλληλης απεικόνισης μεγάλων περιοχών
ταυτόχρονα, ο ρόλος της αεροφωτογράφησης έχει υποβιβαστεί σε μεγάλο βαθμό από
τον δορυφόρο RS.
Στο RS, τα αντικείμενα στην επιφάνεια της Γης μετρώνται από έναν δορυφορικό
αισθητήρα που δεν έρχεται σε επαφή μαζί τους. Οι μετρήσεις βασίζονται στην
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που ανακλάται από την επιφάνεια της Γης. Αυτή η ενέργεια
σχετίζεται με συγκεκριμένα μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος - συνήθως ορατό
φως, αλλά μπορεί επίσης να είναι υπέρυθρο φως ή ραδιοκύματα - με αποτέλεσμα τα
σχετικά δεδομένα δορυφορικών εικόνων.
Σύμφωνα με τον Lillesand et al. (2003), η τηλεπισκόπηση ορίζεται ως «η επιστήμη και
η τέχνη της απόκτησης πληροφοριών σχετικά με ένα αντικείμενο, περιοχή ή φαινόμενο
μέσω της ανάλυσης δεδομένων που αποκτήθηκαν από μια συσκευή που δεν έρχεται
σε επαφή με το αντικείμενο, την περιοχή ή το φαινόμενο που ερευνάται».
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Εικόνα 14: Παρατήρηση της Γης με χρήση δορυφορικών και αέριων αισθητήρων (Nixon et al., 2017)

Οι τελευταίες πέντε δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί από την εκτόξευση πολυάριθμων
κυβερνητικών και εμπορικών δορυφορικών πλατφόρμων σε τροχιά γύρω από τη Γη.
Σήμερα, στο πλαίσιο διαφορετικών διαστημικών αποστολών και προγραμμάτων,
λειτουργούν περίπου 1000 τέτοιες πλατφόρμες, εξοπλισμένες με αισθητήρες απεικόνισης
για τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων τηλεπισκόπησης από διάφορα μέρη
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (φασματικές ζώνες). Αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να
χωριστούν σε δύο ομάδες:
● Παθητικοί αισθητήρες: η λειτουργία τους εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία (Ήλιος
ως εξωτερική πηγή ενέργειας) που ανακλάται από την επιφάνεια της Γης. Για το λόγο
αυτό, οι μετρήσεις από αυτούς τους αισθητήρες χαρακτηρίζονται από περιορισμούς όσον
αφορά την ώρα (μόνο το φως της ημέρας) και τις καιρικές συνθήκες (χωρίς καλύμματα
σύννεφων και ομίχλης). Οι παθητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν κυρίως τα ορατά και
υπέρυθρα μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, καλύπτοντας το εύρος μήκους
κύματος από 400 nm έως 1040 μm.
● Ενεργοί αισθητήρες: έχουν τη δική τους πηγή ενέργειας, εκπέμποντας τη δική τους
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και στη συνέχεια καταγράφουν την ισχύ του σήματος που
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ανακλάται από την επιφάνεια της Γης. Λόγω αυτής της ιδιότητας, οι μετρήσεις από αυτούς
τους αισθητήρες είναι πιο ελεγχόμενες καθώς δεν επηρεάζονται από περιορισμούς
χρόνου ή καιρού. Οι μέθοδοι ενεργής ανίχνευσης περιλαμβάνουν το radar
(ραδιοανίχνευση και εμβέλεια), το lidar (ανίχνευση φωτός και εμβέλεια) και το sonar
(εύρος πλοήγησης ήχου).

Εικόνα 15: Η διαφορά μεταξύ παθητικών και ενεργών δορυφορικών αισθητήρων. (Pettorelli et al., 2018)

Ο συνδυασμός αισθητήρα-πλατφόρμας καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των
δεδομένων εικόνας που προκύπτουν, όπως η φασματική, η χωρική και η χρονική τους
ανάλυση. Για παράδειγμα, όταν ένας συγκεκριμένος αισθητήρας λειτουργεί από
μεγαλύτερο υψόμετρο, η συνολική περιοχή που απεικονίζεται αυξάνεται, ενώ το επίπεδο
λεπτομέρειας (χωρική ανάλυση) που μπορεί να παρατηρηθεί μειώνεται (Kerle et al.,
2004). Ένα άλλο βασικό σημείο του RS είναι ότι οι περιοχές ενδιαφέροντος μπορούν να
επανέρχονται εκ νέου σε τακτικό κύκλο, διευκολύνοντας την απόκτηση πολυχρονικών
δεδομένων. Για έναν δεδομένο αισθητήρα, ο χρόνος επανεπίσκεψης (χρονική ανάλυση)
εξαρτάται από την τροχιά και την ταχύτητα πλοήγησης του δορυφόρου.
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Η σημαντική συμβολή των Προγραμμάτων «Landsat» και «Copernicus» που
διατηρούνται από την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) των
Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA),
αντίστοιχα, στην προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας RS δεν μπορεί να
υπερεκτιμηθεί. Οι αισθητήρες στους δορυφόρους Landsat και Sentinel, αντίστοιχα,
παρείχαν τα πιο χρονικά συνεχή και ολοκληρωμένα αρχεία εικόνων της Γης. Τέτοιες
εικόνες που προέρχονται από τις διαφορετικές φασματικές ζώνες τους –με χωρική
ανάλυση που κυμαίνεται από 30m για Landsat έως 10m για Sentinel– έχουν ανοίξει νέους
ορίζοντες για επεξεργασία και ερμηνεία δορυφορικών εικόνων στους τομείς της
διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της κλιματικής αλλαγής, της
διαχείρισης καταστροφών, της επιβολής νόμου και του στρατού..

Εικόνα 16: Δορυφορικές εικόνες που λαμβάνονται στην ίδια περιοχή από δύο πολύφασματικούς αισθητήρες (Landsat
– 8 και Sentinel -2), που δείχνουν το διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας που καταγράφεται από διαφορετικές χωρικές
αναλύσεις (Pettorelli et al., 2018)

Το EO μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αξιολόγηση του χαρακτήρα των τοπίων,
των οικοσυστημάτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα του EO έχουν
γεωχωρικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι παρατηρούμενες περιοχές και
αντικείμενα ορίζονται ανάλογα με τη θέση τους στο χώρο. Η ανάλυσή τους σε συνδυασμό
με άλλα γεωχωρικά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην παρακολούθηση των
αλλαγών του τοπίου λόγω κλιματικών αλλαγών, αλλαγών χρήσης γης και ανθρώπινων
παρεμβάσεων. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν νέες γνώσεις για τις «μεσοκλίμακες»
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και να δώσουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις που αποτυπώνουν
καλύτερα τη χρονική δυναμική τόσο του τοπίου όσο και των υπηρεσιών του (RamirezReyes et al., 2019).

3.2 Επιστήμη Πολιτών (CS) – Δημόσια Συμμετοχή
Η δέσμευση των ανθρώπων ή η δημόσια συμμετοχή σε επιστημονικές προσεγγίσεις για
την έρευνα ξεκίνησε με την Επιστήμη Πολιτών (CS), η οποία εξαρτάται από τη
συνεργασία μεταξύ πολιτών και επιστημόνων για την απάντηση σε ερωτήσεις του
πραγματικού κόσμου (Riesch and Potter, 2014). Τα έργα που βασίζονται σε CS έχουν
ταξινομηθεί ανάλογα με το πότε οι πολίτες συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αυτά. Στα
έργα συνεισφοράς, οι επιστήμονες σχεδιάζουν τα έργα και οι πολίτες απλώς
συνεισφέρουν δεδομένα. Αντίθετα, υπάρχουν συνεργατικά έργα στα οποία οι πολίτες
είναι πλήρεις εταίροι από το σχεδιασμό έως τη διάδοση. Σε αυτά τα έργα, οι πολίτες
βοηθούν στην ανάλυση δεδομένων, τη βελτίωση του σχεδιασμού των έργων και τη
διάδοση των αποτελεσμάτων. Όλοι αυτοί οι τύποι έργων αναφέρονται στην έρευνα για
και από τους ανθρώπους, προκειμένου να γεφυρωθεί η «διχοτομία» μεταξύ της
επιστημονικής κοινότητας και της κοινότητας των πολιτών, να καλυφθούν τα κενά στη
γνώση τους και να συμβάλουν σε πολιτικές σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Ωστόσο, η CS
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση από μόνη της λόγω πολλών θεμάτων όπως τα
κίνητρα των πολιτών, οι στρατηγικές για τη διατήρηση της δημόσιας συμμετοχής και όλο
και περισσότερο, νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα, την ηθική και την
αδειοδότηση (Fritz et al., 2017).
Η καθοδήγηση από τα Συμβούλια Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει: «Η
δημόσια δέσμευση μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένα στοιχείο του Δρόμου προς το
Αντίκτυπο. Η συμμετοχή του κοινού στην έρευνά σας μπορεί να βελτιώσει την
ποιότητα της έρευνας και τον αντίκτυπό της, να βελτιώσει το προφίλ σας και να
αναπτύξει τις δεξιότητές σας. Επιτρέπει επίσης στα μέλη του κοινού να ενεργούν ως
ενημερωμένοι πολίτες και μπορεί να εμπνεύσει την επόμενη γενιά ερευνητών»
(Hambridge et al., 2019).
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Πολλοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει πρόσφατα τη συμμετοχή του κοινού για τη
μελέτη ποικίλων ζητημάτων του πραγματικού κόσμου. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας
μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Cheung et al. (2022) κατέδειξε πώς η επιστήμη των
πολιτών μπορεί να ενημερώσει τη διοίκηση και να ενισχύσει τη συμμετοχή του κοινού σε
δραστηριότητες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ο Albrecht et al. (2022)
εξέτασε τις αντιλήψεις του κοινού σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης μιας νομοθεσίας για
την κλιματική πολιτική που στοχεύει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
εξασφάλιση προσαρμοστικής ικανότητας. Με βάση τα ευρήματά τους, πρότειναν ότι οι
συμμετοχικές και διαφανείς διαδικασίες στη νομοθετική

κατάρτιση

αποτελούν

προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διεθνών στόχων μετριασμού του κλίματος.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχουσες μελέτες για τον σχεδιασμό των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σπάνια περιλάμβαναν τις δημόσιες απόψεις στη λήψη
αποφάσεων, i Zhang et al. (2022) ανέπτυξε μια προσέγγιση για τη συγκέντρωση των
σχετικών απόψεων και προτιμήσεων των ατόμων εντός των υποομάδων. Ο Hazenbosch
et al. (2022) εφάρμοσε μια συμμετοχική διαδικασία βασισμένη στη φωτογραφία σε μια
αγροτική κοινότητα μικροϊδιοκτητών για να διερευνήσει τοπικές προοπτικές σχετικά με τη
διαχείριση των πόρων, τους οδηγούς αλλαγής και τις προσαρμοστικές στρατηγικές. Η
διαδικασία τους παρείχε τριγωνισμό επιστημονικών μελετών, έδωσε πληροφορίες για τις
αντιλήψεις των αγροτών και τόνισε τις προσαρμοστικές στρατηγικές και την
πολυπλοκότητα της υλοποίησής τους. O Pantić et al. (2021) διερεύνησε επίσης τον νέο
τομέα που αναπτύχθηκε στον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά τη
συμμετοχή του κοινού. Χρησιμοποιώντας τόσο παραδοσιακούς όσο και εικονικούς
τρόπους συμμετοχής, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η συνδυασμένη προσέγγιση
έχει πιθανά οφέλη στην εποχή μετά την πανδημία του COVID-19.
Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η συμμετοχή των ανθρώπων τείνει να είναι
μεγάλης σημασίας. Η συμμετοχή ανθρώπων σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να προσθέσει
αξία στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και να αυξήσει τη σημασία που πρέπει να δοθεί
στις επακόλουθες αποφάσεις πολιτικής διαχείρισης και προστασίας. Ως εκ τούτου,
υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν πλαίσια για τη συμμετοχή του κοινού στην
αξιολόγηση του τοπίου και στην «οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης», όπως προωθείται
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από το ELC και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, το ELC τονίζει τη σημασία
της συμμετοχής του κοινού σε δύο διαφορετικές πτυχές; αφενός, με την αξιολόγηση της
ποιότητας του τοπίου με βάση την ανάμειξη των γνώσεων των ειδικών με αυτές των μη
ειδικών και, αφετέρου, μέσω της ανάπτυξης πολιτικών τοπίου μετά την αξιολόγηση.
«Δεν αρκεί πλέον να αναπτύσσουμε παθητικές λίστες ή αναφορές για να
«ενημερώνουμε» τους πολίτες σχετικά με τις αλλαγές στο περιβάλλον μας. Πρέπει να
επικοινωνήσουμε με τους πολίτες και να ρωτήσουμε πώς μπορούν να μας
«ενημερώσουν».
Prof. Jacqueline McGlade, 2009 Earthwatch lecture (European Environment Agency, 2011)

Λαμβάνοντας και αναλύοντας πληροφορίες τόσο από την εμπειρία όσο και από την
παρατήρηση, τα άτομα που ζουν ή επισκέπτονται ένα τοπίο θα πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά στο LCA μέσω της προσάρτησης συγκεκριμένων αξιών στα διαφορετικά
χαρακτηριστικά του. Η ατομική αντίληψη της εκτίμησης διαμεσολαβείται από το
κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει το άτομο, καθώς και από τη σκέψη, το
συναίσθημα και τη δράση του ατόμου σχετικά με το τοπίο. Έτσι, οι άνθρωποι συσχετίζουν
τον εαυτό τους με μια σειρά από αξίες τοπίου, αλλά ο συνδυασμός των αξιών και τα βάρη
που τους τοποθετούνται μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο (Brown and Brabyn,
2012).
Η άποψη της συμμετοχής του κοινού στο LCA υποστηρίζεται από την αντίληψη του
τόπου του Tuan (1977). Σύμφωνα με αυτό, «οι άνθρωποι διαφοροποιούν τον τόπο
από τον χώρο αποδίδοντας νόημα και αξίες στο χώρο. Οι χώροι γίνονται «κέντρα
αισθητών αξιών» που αναδύονται μέσα από την εμπειρία και επηρεάζονται από τον
πολιτισμό».

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της κοινής γνώμης στην αξιολόγηση του τοπίου
αναγνωρίζεται γενικά και δημόσια ως ανάγκη, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί και συνήθως αποτελεί μια επιστημονική πρόκληση. Επιπλέον, δεν έχει
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ακόμη αναπτυχθεί καμία καθολικά αποδεκτή προσέγγιση, όπως αντικατοπτρίζεται στις
διαφορετικές προσεγγίσεις συμμετοχής του κοινού που εφαρμόζουν τα κράτη που έχουν
υπογράψει το ELC. Γενικά, πιστεύεται ότι οι βιωματικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο
πεδίο προσφέρουν βέλτιστα πολλά οφέλη για τον συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα,
ο Hedblom et al. (2020) ανέπτυξε και αξιολόγησε μια προσέγγιση για τη σύνδεση των
αντιλήψεων των ανθρώπων για ένα ορεινό τοπίο με δεδομένα φυσικής παρακολούθησης.
Προκειμένου να αποκτήσουν αυτές τις αντιλήψεις και στη συνέχεια να τις μεταφράσουν
σε φυσικά δεδομένα, χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο πεδίου που περιλαμβάνει
ανοιχτές ερωτήσεις και αξιολογήσεις φωτογραφίας. Επιπλέον, συνδυάζοντας ημιδομημένες συνεντεύξεις και μια τεχνική που βασίζεται σε χάρτη, ο Scolozzi et al. (2015)
αναγνώρισε και χαρτογράφησε τις αντιληπτές αξίες των τουριστών και τις σχετικές
απειλές για ένα τουριστικό τοπίο.
Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις έχουν συμπεριλάβει τις αντιλήψεις των ανθρώπων από μια
Δημόσια Συμμετοχή που βασίζεται σε GIS (PPGIS) προκειμένου να προσδιοριστούν τα
χαρακτηριστικά του τοπίου. Κοινώς υποβοηθούμενο από την τεχνολογία web-GIS, το
PPGIS χρησιμοποιείται για να αποσπάσει πληροφορίες που βασίζονται στο πεδίο από
το κοινό, και ειδικά από μη ειδικούς χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη
συνέχεια να αναπαρασταθούν με χωρικό τρόπο, από οποιαδήποτε από τις τυπικές
γεωμετρίες διανυσματικών δεδομένων που υποστηρίζονται από GIS (σημεία, γραμμές ή
πολύγωνα). Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας σημειακές γεωμετρίες σε μια διαδικασία
PPGIS, ο Palacio Buendía et al. (2021) συγκέντρωσε τις απόψεις του κοινού σχετικά με
ένα προστατευόμενο τοπίο. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τεχνικές χωρικής
ανάλυσης αποτέλεσε τη βάση για τη σχετική αξιολόγηση. Οι Brown και Brabyn (2012)
επίσης τέμνουν χωρικά τις τιμές των χαρακτήρων του τοπίου που συλλέχθηκαν μέσω
μιας διαδικασίας PPGIS περιφερειακής κλίμακας με στοιχεία τοπίου και τάξεις από ένα
σύστημα ταξινόμησης γης εθνικής κλίμακας. Γενικά, το PPGIS μπορεί να προσφέρει μια
ισχυρή επιλογή για την LCA, καθώς βελτιώνει τη διαδικασία συμμετοχής και ενισχύει την
ικανότητα των ανθρώπων να εκφράζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους για το τοπίο.
Μπορεί να είναι σημαντικό για την ταχεία αξιολόγηση των συνθηκών σε «ευαίσθητα»
τοπία όπως τα προστατευόμενα, και ίσως την ενσωμάτωση των δεδομένων στην
αξιολόγηση με άλλες προσεγγίσεις όπου απαιτείται η συμμετοχή του κοινού.
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Μεταξύ των γεωμετριών στο PPGIS, τα σημεία είναι τα πιο χρησιμοποιούμενα, καθώς
είναι πιο απλό να τα χειριστεί το ευρύ κοινό και πιο χρήσιμα για την επίτευξη
μεγαλύτερων ποσοστών συμμετοχής. Ωστόσο, τα σημειακά χαρακτηριστικά τείνουν
να περιορίζουν τις απόψεις των ανθρώπων σε εκτάσεις που ορίζονται χωρικά μόνο
από μεμονωμένα ζεύγη γεωγραφικών συντεταγμένων, ενώ συνήθως σημαίνουν
μεγαλύτερες εκτάσεις που ορίζονται από πολλαπλά ζεύγη συντεταγμένων (όπως στην
περίπτωση των πολυγώνων) (Palacio Buendía et al., 2021).

Παρά την έλλειψη σαφούς πλαισίου για τη συμμετοχή των ανθρώπων στην αξιολόγηση
του τοπίου, έχει δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη συμμετοχή του κοινού στην ανάπτυξη
πολιτικών τοπίου. Το ELC εισάγει τη συμμετοχή του κοινού ως βασικό παράγοντα για την
ανάπτυξη πολιτικών τοπίου (άρθρα 5 και 6). Συγκεκριμένα, σηματοδότησε μια αλλαγή
παραδείγματος στη θεώρηση του τοπίου, συμπεριλαμβάνοντας το κοινό στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με την ELC, αφού εντοπιστούν και αξιολογηθούν οι
διαφορετικοί τύποι τοπίου, πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι ποιότητας τοπίου (LQO) για
κάθε τύπο τοπίου. Ο ορισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αξίες που
αποδίδονται από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων στο ίδιο τοπίο (Santé et al., 2020). Σε
αυτό το πλαίσιο, το LQO συνήθως ορίζεται απευθείας από τις δημόσιες αρχές μετά από
δημόσια διαβούλευση; ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, ζητώντας μόνο
υποκειμενικές απόψεις των δημοσίων διοικήσεων ή εκπροσώπων ή ορισμένων
επιλεγμένων ενδιαφερομένων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το έργο των Santé
et al. (2020). ο οποίος πρότεινε μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό σεναρίων σχεδιασμού
τοπίου και τον ορισμό του LQO με βάση τις υποκειμενικές αντιλήψεις που αποτυπώνονται
από διαφορετικές πηγές και μητρώα δημόσιων διοικήσεων και ενώσεων. Η χωρητικότητα
ενός PPGIS έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην προτεινόμενη μεθοδολογία τους.
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Το ELC ορίζει το LQO ως «τη διατύπωση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των
προσδοκιών του κοινού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του τοπίου του περιβάλλοντός
τους». Αυτές οι φιλοδοξίες συνήθως κατανοούνται ως προσδοκίες για το τι θα
μπορούσε να προσφέρει το τοπίο στο κοινό (Sevenant και Antrop, 2010).

Εικόνα 17: Απεικόνιση της δημόσιας συμμετοχής σε έρευνες σχετικές με το τοπίο.

.
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Κεφάλαιο 4
Αξιολόγηση χαρακτήρα του τοπίου (LCA)

4.1

Γενική πληροφόρηση

Σύμφωνα με τη βασική αρχή της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, ένα περιβαλλοντικό
σύστημα πρέπει να αξιολογείται πριν από τον εκάστοτε προγραμματισμό διαχείρισης του,
με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και τη μάθηση του συστήματος. Η περιβαλλοντική
αξιολόγηση είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα για την παρακολούθηση των άμεσων και
έμμεσων επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης φύσης-ανθρώπου στο περιβάλλον με την
πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα της γενίκευσης και της σύγχυσης της έννοιας του
τοπίου με το περιβάλλον, τα πλαίσια περιβαλλοντικής αξιολόγησης αρχικά επηρέασαν
εκείνα για το τοπίο. Στα συγκεκριμένα πλαίσια, η συνιστώσα του τοπίου θεωρήθηκε
κρίσιμο σημείο, ωστόσο χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα και γενικεύσιμες, μη
εύκολα ποσοτικοποιήσιμες διαστάσεις. Στην πράξη, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
αντιμετωπίστηκαν από τη μείωση της πολυπλοκότητας του τοπίου σε μία μόνο πτυχή
(π.χ. οικολογική). Ωστόσο, υπήρξε σημαντική κριτική σε αυτό το είδος προσέγγισης,
καθώς πολλοί ερευνητές πίστευαν ότι ήταν ακατάλληλο να περιορίσουμε την μελέτη του
τοπίου σε μία μόνο πτυχή.
Η προαναφερθείσα κατάσταση οδήγησε, στη δεκαετία του 1950, στη διαφοροποίηση της
αξιολόγησης του τοπίου από το γενικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Στη
δεκαετία του 1970, τονίστηκε η εστίαση της αξιολόγησης στον όρο «αξία» για να
προσδιοριστεί τι κάνει ένα τοπίο «καλύτερο» από ένα άλλο. Την επόμενη δεκαετία
(δεκαετία του 1980), η αξιολόγηση του τοπίου θεωρήθηκε ως βασική διαδικασία για τον
προσδιορισμό του τι κάνει ένα τοπίο διαφορετικό από ένα άλλο, παρά «καλύτερο» ή
«χειρότερο». Στη συνέχεια εμφανίστηκε η έννοια του χαρακτήρα του τοπίου και, από τη
δεκαετία του 1990 και μετά, κυριαρχούσε ολοένα και περισσότερο στη διαδικασία
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αξιολόγησης. Η έννοια της ΑΚΖ υιοθετήθηκε κατά συνέπεια και καθιερώθηκε για αυτόν
τον τομέα πρακτικής.
Μία από τις κύριες αρχές στις οποίες βασίζεται το ELC είναι ο προσδιορισμός του
χαρακτήρα του τοπίου, καθώς και των πιέσεων και των κινητήριων δυνάμεων της
αλλαγής, όσον αφορά την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης, σχεδιασμού και
προστασίας του τοπίου. Τέτοιες αρχές και στρατηγικές απαιτούν συστηματική γνώση
της ποικιλίας τους, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χωρικών κλιμάκων που
καθορίζουν το επίπεδο του τοπίου, δηλαδή στις τυπολογίες τοπίου (Terkenli et al.,
2021).

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι χαρακτηριστικών ή στοιχείων που σχετίζονται με τα τοπία: (α) τα
βιοφυσικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα φυσικά (π.χ. γεωλογία, εδάφη, μορφή εδάφους,
υδρολογία, κλιματικές συνθήκες) και κοινωνικο-πολιτισμικά (π.χ. χρήση γης, μοτίβο οικισμού ,
οικονομικές δραστηριότητες) κληρονομικότητα όπου ένα τοπίο εξετάζεται στο χώρο και (β) τα
αντιληπτικά/αισθητικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
αντιληπτό ένα τοπίο, όσον αφορά τη γραφική ποιότητα, την οπτική ομορφιά και την ανθρώπινη
ευημερία. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών καθορίζει τον χαρακτήρα του
τοπίου, καθιστώντας τα τοπία διακριτικά μεταξύ τους. Επομένως, η ΑΚΖ είναι η διαδικασία
αναγνώρισης και τεκμηρίωσης του χαρακτήρα του τοπίου, καθώς και παρακολούθησης και
περιγραφής της εξέλιξής του. Εξαρτάται κυρίως από την ταξινόμηση και αξιολόγηση του τοπίου.

Ο στόχος της ταξινόμησης τοπίων είναι αρχικά να προσδιορίσει περιοχές με διακριτό
χαρακτήρα και στη συνέχεια να τις ταξινομήσει και να χαρτογραφήσει. Το σκεπτικό είναι
ότι συγκεκριμένοι συνδυασμοί φυσικών, κοινωνικο-πολιτιστικών και αντιληπτικών
χαρακτηριστικών που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές οδηγούν σε παρόμοιους
τύπους χαρακτήρων τοπίου (Obi Reddy and Singh, 2018). Σύμφωνα με την ανάλυση των
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που βασίζονται σε δεδομένα ανάλυσης σε
υπολογιστή ή/και πεδίου που αντιπροσωπεύουν χωρικά αυτά τα χαρακτηριστικά, η
ταξινόμηση υποδεικνύει τις διαφορετικές περιοχές και τύπους χαρακτήρων τοπίου. Στη
συνέχεια, στην αξιολόγηση του τοπίου, μεταδίδονται κρίσεις σχετικά με τις περιοχές και
τους τύπους που προσδιορίζονται για να περιγραφούν και να κοινοποιηθεί η κατάσταση
του τοπίου και η (βιώσιμη ή μη) εξέλιξή του. Καθένα από αυτά αντικατοπτρίζει την
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ποιότητα μιας διαφορετικής πτυχής του τοπίου που ανταποκρίνεται στις διάφορες
ανθρωπογενείς πιέσεις ή αλλαγές

Εικόνα 18: Τα χαρακτηριστικά του τοπίου (πηγή περιεχομένου: Markova, 2019)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των GIS και η αυξημένη διαθεσιμότητα των γεωχωρικών
δεδομένων, ενισχυμένη από την πρόοδο του διαδικτύου, έχουν προσφέρει νέες ευκαιρίες
στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την LCA τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Ένας αριθμός μελετών έχει δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία που ασχολούνται με το
πώς μπορούν να αξιολογηθούν συγκεκριμένες πτυχές και στόχοι του τοπίου μεταξύ
άλλων, αξιολογήσεις οπτικής ποιότητας ή υποβάθμισης και αποκατάστασης. Γενικά, οι
μεθοδολογικές προσεγγίσεις LCA που εφαρμόζονται σε αυτές τις μελέτες μπορούν να
διακριθούν μεταξύ δύο βασικών ομάδων: της βιοφυσικής και της εννοιολογικής
προσέγγισης. Οι βιοφυσικές προσεγγίσεις βασίζονται στις βιοφυσικές ιδιότητες του
τοπίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιληπτικές ιδιότητες. Οι τύποι τοπίων και οι
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περιοχές ορίζονται με (αντικειμενική) αποτίμηση και συγκέντρωση φυσικών και
κοινωνικο-πολιτιστικών χαρακτηριστικών μέσω GIS. Στη συνέχεια βαθμολογούνται
σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια («αντικειμενικές» κρίσεις) και αγνοώντας ότι οι
άνθρωποι μπορούν να τις αντιληφθούν και να τις βαθμολογήσουν από την προσωπική
τους εμπειρία με το τοπίο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια χωρική κατανομή περιοχών
υψηλών και χαμηλών βαθμολογιών που αντιστοιχούν στην παρουσία υψηλότερης ή
χαμηλότερης βαθμολογίας βιοφυσικών χαρακτηριστικών (Palacio Buendía et al., 2021)

Εικόνα 18: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για διαφορετικές εκτιμήσεις/αξιολογήσεις τοπίου
(Martin et. Al., 2016)

Από την άλλη πλευρά, οι εννοιολογικές προσεγγίσεις επισημαίνουν τη σημασία των
αντιληπτικών ιδιοτήτων του τοπίου ως κατασκευή ανθρώπινων απόψεων, αντιλήψεων
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και ατομικών ή συλλογικών σχέσεων ανθρώπου-τοπίου. Αυτές οι προσεγγίσεις
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αντιληπτικές αντιδράσεις που προκαλούν οι
βιοφυσικές ιδιότητες του τοπίου σε ανθρώπους που ζουν ή το επισκέπτονται. Υποθέτουν
επίσης ότι η αξιολόγηση του τοπίου θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε
υποκειμενικές κρίσεις και βαθμολογίες που δίνονται από μη ειδικούς ή/και ειδικούς
συμμετέχοντες. Αν και η επιστήμη των πολιτών (citizen science) είναι πολλά
υποσχόμενη, οι κρίσεις των ειδικών (experts) έχουν κυριαρχήσει στον επιστημονικό
χώρο. Η υποκειμενικότητα μπορεί να εκφραστεί όχι μόνο με ατομικές αλλά και συλλογικές
κρίσεις. Οι ατομικές κρίσεις μπορεί να επηρεάζουν η μία την άλλη, καθώς είναι
αποτέλεσμα συναισθηματικών (συναισθημάτων για το τοπίο) και κοινωνικών (ηλικία,
μορφωτικό υπόβαθρο, επάγγελμα κ.λπ.) πτυχών του ατόμου. Οι συλλογικές κρίσεις
τείνουν να είναι πιο γενικές και προέρχονται από τις απαντήσεις μιας ομάδας ανεξάρτητα
από τις μεμονωμένες πτυχές της (Hedblom et al., 2020).

«Για τον προσδιορισμό των αντιληπτικών και ερμηνευτικών αξιών (όπως αισθητικές,
συμβολικές και πνευματικές αξίες) και, επομένως, πιο υποκειμενικών στην αξιολόγηση, είναι
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν σε μια περιοχή, μέσα
από γενικές έρευνες που απευθύνονται σε ενημερωμένους ανθρώπους» (Nogué και Sala,
2006).

Δεδομένου ότι καθεμία από τις παραπάνω ομάδες προσεγγίσεων απέτυχε να
ενσωματώσει τη συνολική σειρά χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τον πλήρη
προσδιορισμό των ενοτήτων τοπίου, πρόσφατα επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν
ενοποιητικά πολυεπιστημονικά μεθοδολογικά πλαίσια. Τα τελευταία χρόνια, μια ποικιλία
τέτοιων πλαισίων αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο ενιαίων ή συλλογικών
επιστημονικών/ερευνητικών και κυβερνητικών/κοινοτικών εργασιών αξιολόγησης του
τοπίου σε όλη την Ευρώπη. Σε μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια ολιστική
μεθοδολογία LCA, αυτά τα πλαίσια συνδυάζουν την αντικειμενικότητα και την
υποκειμενικότητα των παραπάνω προσεγγίσεων δίνοντας σημασία τόσο στα βιοφυσικά
όσο και στα αντιληπτικά/αισθητικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Η ταξινόμησή τους
επιτυγχάνει να αποδώσει τις διαφορετικές περιοχές και τύπους χαρακτήρων του τοπίου
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με αντικειμενικό τρόπο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι υποκειμενικές προτιμήσεις και
αντιλήψεις εμπλέκονται επίσης μέσω των αντιληπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου. Στη
συνέχεια

χρησιμοποιούνται

υποκειμενικές

κρίσεις

στην

αξιολόγηση

που

αντικατοπτρίζουν την αντίληψη του κοινού για τους διαφορετικούς τύπους τοπίων. Τελικά,
οι κύριοι στόχοι αυτής της ολιστικής LCA είναι να μειώσει την αβεβαιότητα στην
αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό ενός τοπίου, να περιορίσει τις υποκειμενικές κρίσεις
και να παράγει δείκτες από την ανάλυση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων.
Ωστόσο, παρά τις πολλές προσπάθειες για την αξιολόγηση των τοπίων από μια
διεπιστημονική προοπτική, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη μιας συγκεκριμένης ευρέως
αποδεκτής μεθοδολογίας LCA που να είναι πραγματικά ενοποιημένη ή εφαρμόσιμη σε
διαφορετικούς τύπους τοπίων και κλίμακες. Οι κύριοι λόγοι αυτής της έλλειψης μπορούν
να εντοπιστούν στα ακόλουθα:
▪

Η πολυπλοκότητα των τοπίων ως χωρικά ετερογενών συστημάτων με πολλά
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν χωρική μεταβλητότητα.

▪

Οι δυσκολίες στη σύνθεση όλων των δεδομένων σε ενότητες τοπίου και τύπους
χαρακτήρων και στην ονομασία τους.

▪

Η ποικιλία των τρόπων συμμετοχής ατόμων (συμπεριλαμβανομένων μη ειδικών
πολιτών/επισκεπτών και ειδικών πληροφοριοδοτών) στην όλη διαδικασία ΑΚΖ.

Η LCA παρέχει μια αρχική αξιολόγηση της κατάστασης ενός τοπίου. Η προσθήκη νέων
στόχων σε αυτήν την αρχική αξιολόγηση όσον αφορά την παρακολούθηση των χρονικών
αλλαγών στο τοπίο επιτρέπει μια αξιολόγηση που σχετίζεται με τη βιωσιμότητά του. Η
παρακολούθηση της βιωσιμότητας του τοπίου είναι δυνατή όταν η LCA επαναλαμβάνεται
με την πάροδο του χρόνου και ενημερώνεται ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας
καλύτερων ή νεότερων δεδομένων.
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Μερικές φορές, ιστορικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διαδικασία LCA για την
παρακολούθηση της εξέλιξης και των μετασχηματισμών που συνδέονται με διάφορες
πολιτιστικές διεργασίες. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μεθοδολογίες δεν λαμβάνουν
υπόψη τις κοινωνικοϊστορικές συνθήκες του τοπίου. Σύμφωνα με τους Kienast κ.ά.
(2015), "ο κύριος λόγος για την έλλειψη λεπτομερών προγραμμάτων παρακολούθησης
που συνδέουν δεδομένα κοινωνικών και φυσικών επιστημών με την πάροδο του
χρόνου είναι το υψηλό κόστος συλλογής τέτοιων δεδομένων".

4.2

Μεθοδολογικά στάδια

Όσον αφορά ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ολιστικής LCA με βάση τα GIS/ΓΣΠ που
χρησιμοποιεί τη συμμετοχή του κοινού, υπάρχουν πέντε ευρέως αναγνωρισμένα στάδια.
Με το συνδυασμό τους να εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας, τα στάδια αυτά
μπορούν να οριστούν ως εξής:
(α) Καθορισμός του σκοπού
(β) Συλλογή δεδομένων με βάση το γραφείο
(γ) Συλλογή δεδομένων στο πεδίο
(δ) Ταξινόμηση
(ε) Συνολική αξιολόγηση
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα πέντε μεθοδολογικά στάδια.
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4.2.1 Καθορισμός σκοπού
Όταν εξετάζεται η εφαρμογή της ΑΚΖ, είναι αρχικά ζωτικής σημασίας να καθοριστεί ο
σκοπός της. Ο σκοπός της αξιολόγησης πρέπει να είναι απολύτως κατανοητός και σαφώς
καθορισμένος, δεδομένου ότι συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με άλλα σημαντικά στοιχεία,
όπως η χωρική έκταση και κλίμακα, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων (γεωχωρικών
και άλλων) συνόλων δεδομένων και η ανάγκη συμμετοχής των ανθρώπων.
Η χωρική έκταση προσδιορίζεται με την οριοθέτηση του υπό έρευνα τοπίου (περιοχή
μελέτης), δηλαδή με την οριοθέτηση των γεωγραφικών του ορίων. Γενικά, η οριοθέτηση
ενός τοπίου θεωρείται μια πολύπλοκη εργασία λόγω της χωρικής μεταβλητότητας των
οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και διακυβέρνησης μεταβλητών μέσα σε αυτό και
των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους. Στην πράξη, η οριοθέτηση μπορεί να διευκολυνθεί
ιδανικά με τον καθορισμό των ορίων του τοπίου σε σχέση με τα διοικητικά όρια. Ωστόσο,
τα τοπία σπάνια σέβονται τα διοικητικά όρια. Σε κάθε περίπτωση, τα όρια δεν πρέπει να
αλλάζουν αφού οριοθετηθούν, έτσι ώστε η επακόλουθη ανάλυση της LCA να μπορεί να
επικεντρωθεί σε έναν σαφή και αναγνωρισμένο από τον καθένα στόχο.
Η χωρική κλίμακα, στην οποία διεξάγεται η LCA, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων δεδομένων. Όσον αφορά ιδίως τα γεωχωρικά δεδομένα (GIS
και EO), μία από τις σημαντικές - αν όχι η σημαντικότερη - ιδιότητα που αποκαλύπτει την
ποιότητά τους είναι η κλίμακα πηγής για τα διανυσματικά δεδομένα και η χωρική ανάλυση
(μέγεθος κελιού πλέγματος) για τα ψηφιδωτά δεδομένα. Η επιλογή του κατάλληλου
μεγέθους, και στις δύο περιπτώσεις, εξαρτάται κυρίως από τη συνολική κλίμακα
αξιολόγησης. Πολυγωνικά και γραμμικά χαρακτηριστικά από πηγές δεδομένων μικρής
κλίμακας ή "χονδροειδή" πλέγματα (με μεγάλα κελιά) είναι πιο ωφέλιμα για μικρές
κλίμακες αξιολόγησης, ενώ πηγές μεγάλης κλίμακας ή "λεπτά" πλέγματα (με μικρά κελιά)
είναι πιο ωφέλιμα για μεγάλες κλίμακες αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων, σε πολύ γενικές
γραμμές:
● Εθνική κλίμακα (<1:500,000)
●

Περιφερειακή κλίμακα (1:250,000 to 1:500,000)

●

Κλίμακα χώρας (1:25,000 to 1:50,000)
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●

Κλίμακα ευρύτερης περιοχής (district scale) (1:10,000 to 1:20,000)

●

Κλίμακα περιοχής μελέτης (site scale) (around 1:2,500)
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Μερικές φορές μια ευρύτερη αξιολόγηση του τοπίου μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για
μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση.
Η LCA μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη χωρική έκταση και κλίμακα λόγω του
ορισμού ενός αρκετά συγκεκριμένου σκοπού. Για παράδειγμα, μια αξιολόγηση μπορεί
να υλοποιηθεί υπό την ανάγκη παροχής πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις
γεωργίας-περιβάλλοντος, τις εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
την κατανομή και το σχεδιασμό οικιστικών περιοχών, τη διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών κ.λπ.

Εικόνα 21: Οριοθέτηση του τοπίου σε τρεις διαφορετικές χωρικές κλίμακες (Yang et al., 2020)

4.2.2 Συλλογή δεδομένων στο γραφείο
Ένα από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας ΑΨΤ είναι η συλλογή και ενσωμάτωση
πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά του τοπίου. Από τη σκοπιά των
ΓΣΠ, οι πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύονται από γεωχωρικά και άλλα δεδομένα (π.χ.
εκθέσεις, πίνακες, χάρτες) που αναφέρονται κυρίως στα φυσικά και κοινωνικοπολιτιστικά
χαρακτηριστικά του- με τα φυσικά δεδομένα να αντιπροσωπεύουν τα περιβαλλοντικά
στοιχεία του τοπίου και τα κοινωνικοπολιτιστικά δεδομένα να αντιπροσωπεύουν την
ανθρώπινη παρουσία και τα στοιχεία παρέμβασης που χρησιμοποιούν και επηρεάζουν
το αντίστοιχο περιβαλλοντικό. Για την απόκτηση αυτών των δεδομένων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα πηγών δεδομένων, όπως υπάρχοντα δημοσιευμένα

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Τοπίων

Αξιολόγηση Χαρακτήρα του Τοπίου

| 59

έγγραφα και ψηφιακά σύνολα δεδομένων που διατίθενται από αρχές ή/και οργανισμούς
διαφόρων επιπέδων (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό),καθώς και διαδικτυακές
πύλες ΓΣΠ που παρέχουν γεωχωρικά δεδομένα σε διάφορες χωρικές και χρονικές
κλίμακες (ευρέως διαθέσιμες χωρίς κόστος). Επιπλέον, οι εθνικές απογραφές παρέχουν
συνήθως δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη ευημερία, αν και άλλες ευρωπαϊκές πηγές
δεδομένων μπορεί επίσης να είναι σχετικές. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος πρέπει
να είναι η επιλογή και η συλλογή κατάλληλων δεδομένων όσο το δυνατόν υψηλότερης
ποιότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ισορροπία μεταξύ διαθεσιμότητας και
κόστους των δεδομένων.
Η άμεση (σε πρωτογενή μορφή) ή έμμεση (μετά από προεπεξεργασία) εκμετάλλευση των
συλλεγόμενων δεδομένων σε τεχνολογικά εργαλεία GIS και RS έδωσε στους χρήστες τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν δείκτες που παρουσιάζουν χωρική μεταβλητότητα του
τοπίου. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να είναι είτε σε συνεχή αριθμητική είτε σε categoral
μορφή. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τυπικά κριτήρια για την επιλογή τους, είναι
σημαντικό να επιλέξετε επαρκή αριθμό δεικτών που είναι επωφελείς για τον σκοπό, τη
χωρική έκταση και την κλίμακα που καθορίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.
Αν και μια μεγάλη ποικιλία φυσικών και κοινωνικο-πολιτιστικών δεικτών μπορεί να
παραχθεί από την επεξεργασία δεδομένων η επεξεργασία των οποίων γίνεται στο
γραφείο, ορισμένοι από αυτούς εμπλέκονται συνήθως στις περισσότερες προσπάθειες
LCA. Αποτελούν από κοινού τους πιο αντιπροσωπευτικούς δείκτες που συμβάλλουν
στον βιοφυσικό χαρακτήρα του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών, της
γεωλογίας, του εδάφους, της υδρολογίας και της βλάστησης για τις φυσικές του ιδιότητες
και της χρήσεις γης και της πυκνότητας πληθυσμού για τα κοινωνικο-πολιτιστικά
χαρακτηριστικά του. Αυτοί οι δείκτες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.
Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης απαιτούν τη χρήση ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών, με άλλα λόγια παραμέτρων ικανών να παρέχουν πληροφορίες για
τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν στο
σύνολό τους. Ειδικά για το τοπίο, απαιτείται αξιοσημείωτη εργασία για τον εντοπισμό
δεικτών ικανών να ερμηνεύσουν το τοπίο στο σύνολό του. (Cassatella and Peano,
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 Γεωμορφές: βουνά, κοιλάδες κλπ. Οι διαφορετικοί τύποι εδαφών προέρχονται
συνήθως από την επεξεργασία τοπογραφικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS που
αντιπροσωπεύονται από δίκτυα Ψηφιακά Μοντέλα Αναγλύφου (DEM). Τόσο οι
παγκόσμιες όσο και οι ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων παρέχουν δεδομένα DEM σε
διάφορες χωρικές αναλύσεις.
 Γεωλογία: Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες στους φυσικούς δείκτες
καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο την τοπογραφία όσο και το έδαφος. Γεωλογικοί χάρτες
και/ή σχετικά διανυσματικά δεδομένα (π.χ. γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα) σε
περιβάλλον GIS μπορούν να ληφθούν από εθνικούς ή περιφερειακούς γεωλογικούς
φορείς.
 Εδάφη: επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από φυσικές διεργασίες, τα εδάφη
καθορίζουν το είδος της βλάστησης και τις χρήσεις γης που μπορούν να
υποστηριχθούν. Σε πολλές χώρες, τα ψηφιακά δεδομένα με τη μορφή εδαφικών
χαρτών ή/και διανυσματικών χαρακτηριστικών παρέχονται από κυβερνητικές πηγές.
 Υδρολογία: Η πιο κρίσιμη υδρολογική παράμετρος είναι το υδρλογικό δίκτυο. Αν και
μπορεί να εξαχθεί με τη χρήση υδρολογικών αλγορίθμων σε περιβάλλον GIS, αυτά
τα δεδομένα είναι ήδη διαθέσιμα από περιφερειακά ή κεντρικά γραφεία διοίκησης
στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
 Βλάστηση: η παρουσία της μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στον χαρακτήρα του τοπίου,
και να δίνει έμφαση στα χωρικά μοτίβα. Εκφράζεται κυρίως από την παράμετρο της
κάλυψης της βλάστησης. Με βάση τον βαθμό απορρόφησης/αντανάκλασης από την
επιφάνεια της γης στα διάφορα τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (δορυφορικές
ζώνες), ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να προσδιοριστεί από προϊόντα δεδομένων
Τηλεπισκόπησης που αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες βλάστησης ενός δεδομένου τοπίου.
Ο Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς (NDVI) είναι ο πιο γνωστός και ευρέως
χρησιμοποιούμενος, ο οποίος συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ποσότητα της
χλωροφύλλης που συγκεντρώνεται στα φύλλα και τις διακυμάνσεις της παραγωγικότητας
της βιομάζας. Το NDVI υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα πολυφασματικών
δορυφορικών εικόνων. με τιμή που κυμαίνεται μεταξύ −1 και 1 για να υποδηλώνει έλλειψη
βλάστησης ή πυκνή βλάστηση, αντίστοιχα.
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 Χρήση γης: θεωρείται ως η αντανάκλαση της ικανότητας της γης να «αποδίδει» και
καθορίζεται από τη γονιμότητα του εδάφους, την αποστράγγιση, την ευκολία καλλιέργειας
και την προσβασιμότητα. Τα δεδομένα χρήσης γης/κάλυψης μπορούν να ληφθούν με
διάφορους τρόπους, όπως: (α) ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων μέσης ή υψηλής
ανάλυσης (Landsat ή Sentinel). Για το σκοπό αυτό, μπορούν να εφαρμοστούν σε δεδομένα
δορυφορικών εικόνων αλγόριθμοι φασματικής ταξινόμησης είτε χωρίς επίβλεψη (π.χ. kmeans, ISODATA) είτε εποπτευόμενοι (π.χ. μέγιστη πιθανότητα, ελάχιστη απόσταση,
μηχανή

διανύσματος

υποστήριξης,

κ.λπ.).

Εκτός

από

τους

αλγόριθμους

που

εκμεταλλεύονται φασματικές πληροφορίες απεικόνισης, (β) τα σύνολα δεδομένων χρήσης
γης/κάλυψης είναι ελεύθερα διαθέσιμα για διάφορες χρονικές περιόδους (για παράδειγμα,
πρόγραμμα «CORINE» που αφορά την ευρωπαϊκή επικράτεια).

 Πυκνότητα πληθυσμού: είναι ένας κρίσιμος κοινωνικο-πολιτιστικός δείκτης, ο οποίος μπορεί
να αναπτυχθεί σε περιβάλλον GIS. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα διανυσματικών
σημείων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πληθυσμού μπορούν να αξιοποιηθούν
και να αναλυθούν αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, μπορούν να εκτελεστούν αλγόριθμοι
πυκνότητας για τον υπολογισμό ενός μεγέθους ανά μονάδα εμβαδού από τα σημειακά
χαρακτηριστικά. Οι πηγές πληθυσμιακών δεδομένων είναι συνήθως οι εθνικές στατιστικές
αρχές. Επιπλέον, χάρτες πυκνότητας πληθυσμού μέσης ανάλυσης είναι ήδη διαθέσιμοι από
πολλές ευρωπαϊκές αρχές.
Table 2: Σύνοψη δεδομένων που αντιπροσωπεύουν ενδεικτικούς δείκτες αξιολόγησης τοπίου

Τύπος

Φυσικά

Δείκτες

Δεδομένα

Πηγές δεδομένων

Τύπος
δεδομένων

Γεωμορφές

Ψηφιακό Μοντέλο
Αναγλύφου

“Copernicus” Land Monitoring
Service
(https://land.copernicus.eu/)

Ψηφιδωτά

Γεωλογία

Γεωλογικές δομές

National geological agency

Διανυσματικ
ά

Εδάφη

Τύπο εδαφών

ESDAC/JRC
(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/)

Διανυσματικ
ά

Υδρολογία

Υδρογραφικό
δίκτυο

Regional/Central administration
office

Διανυσματικ
ά

Βλάστηση

Δορυφορικές
εικόνες

“Copernicus” program
(https://scihub.copernicus.eu/)
USGS
(https://earthexplorer.usgs.gov/)
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Κοινωνικόπολιτιστικά

Χρήσεις γης

Δεδομένα
χρήσεων γης

“Copernicus” Land Monitoring
Service
(https://land.copernicus.eu/)

Διανυσματικ
ά

Πυκνότητα
πληθυσμού

Πληθυσμιακά
δεδομένα

Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat)

Tabular

4.2.3 Εργασίες πεδίου / Συλλογή δεδομένων
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτά και βιωμένα όλα τα παραπάνω
πιο «απτά» φυσικά και κοινωνικο-πολιτιστικά στοιχεία αποτελεί ουσιαστικό μέρος της
LCA. Η εργασία πεδίου δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν αυτά τα αισθητικά,
αντιληπτικά και βιωματικά χαρακτηριστικά για ένα δεδομένο τοπίο, τα οποία δεν είναι
εμφανή από το προηγούμενο στάδιο της εργασίας σε υπολογιστή αλλά προκύπτουν από
την αλληλεπίδραση των στοιχείων που προσδιορίζονται σε αυτό. Σχετικά δεδομένα
συλλέγονται απευθείας στο πεδίο, με βάση τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία ΑΚΖ,
καταγράφοντας τις υποκειμενικές αντιλήψεις των ατόμων που ζουν σε (πολίτες) ή
επισκέπτονται (επισκέπτες) το τοπίο. Μια έρευνα πεδίου διεξάγεται συνήθως για την
καταγραφή των αντιλήψεων και τη συλλογή «σε βάθος» δεδομένων σχετικά με
χαρακτηριστικά όπως απόψεις, ήχοι, μυρωδιές, συναισθήματα, προτιμήσεις και
αναμνήσεις.
Η επιλογή των συμμετεχόντων στο κοινό πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα
βιωματικών συναισθημάτων, προοπτικών και απόψεων σχετικά με το τοπίο. Συνήθως η
επιλογή γίνεται τυχαία, με περαστικούς από μια συγκεκριμένη τοποθεσία έρευνας ή πολλά
άτομα να απαντούν, χωρίς να έχουν προεπιλεγεί.

Συμβατικά, η έρευνα πεδίου περιλαμβάνει ερωτηματολόγια ή/και συνεντεύξεις στις οποίες
ζητείται από τους ερωτηθέντες, με διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανοιχτές ή/και
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), να περιγράψουν αρχικά το κοινωνικοδημογραφικό τους
προφίλ (ηλικία, επάγγελμα, τόπος διαμονής, κ.λπ.) και το βαθμό εξοικείωσης τους με το
υπό διερεύνηση τοπίο (συχνότητα επισκέψεων σε αυτό, τελευταία φορά που το
επισκέφτηκαν κ.λπ.), και στη συνέχεια να εκφράσουν τις αντιληπτικές/αισθητικές απόψεις
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τους γι' αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η διαθεσιμότητα μιας μεγάλης ποικιλίας
ψηφιακών

εργαλείων/πλατφορμών

και

πληροφοριών

έχουν

βοηθήσει

στην

αντικατάσταση των συμβατικών τεχνικών επιτόπιας έρευνας με πιο «προηγμένες».
Μεταξύ αυτών, η συλλογή δεδομένων πεδίου με την τεχνική PPGIS είναι η πιο
αντιπροσωπευτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη
τεχνική, οι ερωτηθέντες καλούνται να προσδιορίσουν τις υποκειμενικά διακεκριμένες
τοποθεσίες του τοπίου σε έναν διαδικτυακό χάρτη (για παράδειγμα, τους διαθέσιμους
Χάρτες Google®) ή εικόνα και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις για αυτούς
χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο (ή όχι) σύνολο αντικειμένων. Σε πλατφόρμες
PPGIS, οι χρήστες μπορούν απλά να αφήσουν στην επιθυμητή τοποθεσία για να
εκφράσουν χωρικά τη γνώμη τους (Palacio Buendía et al., 2021).
Ένας συνδυασμός συμβατικών και πιο «προηγμένων» τεχνικών επιλέγεται επίσης για
εφαρμογή, με αποτέλεσμα μια μικτή τεχνική που αποτελείται από: (α) χωρική αποτίμηση
τοποθεσιών τοπίου και (β) γενικές ερωτήσεις σχετικά με το κοινωνικο-δημογραφικό
προφίλ των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με το τοπίο. Η ανάπτυξη εφαρμογών
που βασίζονται σε γεωεντοπισμό, όπως το ArcGIS Survey123 της ESRI, έχουν βασιστεί
σε αυτόν τον συνδυασμό. Στο παρακάτω παράδειγμα, η τοποθεσία του χρήστη
καταγράφεται (αυτόματα) και ο χρήστης βαθμολογεί το τοπίο και διευκρινίζει τις
βαθμολογίες

του

μέσω

μιας

ανοιχτής

ερώτησης.

Επίσης,

προστίθεται

μια

συμπληρωματική εικόνα του τοπίου. Τα καταγεγραμμένα σημεία προστίθενται ως
επίπεδα σε περιβάλλον GIS.
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Εικόνα 22: Παράδειγμα ανοικτών ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των αντιλήψεων των ατόμων σχετικά
με ένα ορεινό τοπίο (Hedblom et al., 2020)
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Εικόνα 23: Παράδειγμα ερώτησης πολλαπλής επιλογής με βάση φωτογραφίες σε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των
αντιλήψεων των ανθρώπων σχετικά με ένα ορεινό τοπίο (Hedblom et al., 2020).
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Table 3: Παράδειγμα ερώτησης πολλαπλής επιλογής σε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των αντιλήψεων σχετικά με
το ορεινό τοπίο (Hedblom et al., 2020)
Όχι μαγευτικό
Πόσο καλά συνδέονται οι
παρακάτω εκφράσεις με
την αντίληψη/γνώμη σας
για το τι είναι ένα
"υπέροχο" ορεινό τοπίο;

-7

-6

-5

-4

-3

Μαγευτικό

-2

-1

0

+1

+2

Έλατο
Θάμνοι
Γρασίδι και ρείκια
Ορεινή σημύδα
Πεύκο
Mire
Όρη με βρύα και λειχήνες
Όρη με δέντρα και
θάμνους
Κοιλάδες
Παγετώνες
Αναβαθμίδες
Πλήθος ζώων
Πλήθος φυτικών ειδών
Σπάνια ζώα
Σπάνια φυτά
Iδιωτικότητα
Ησυχία
Ανοιχτός χώρος
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Εικόνα 24: Παράδειγμα πλατφόρμας PPGIS για τη συλλογή των χωρικών αντιλήψεων των ανθρώπων σχετικά με ένα
προστατευόμενο τοπίο (Palacio Buendía et al., 2021)

Εικόνα 20: Παράδειγμα συλλογής δεδομένων τοπίου στο πεδίο με χρήση ESRI’s ArcGIS Survey123
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Αν και η εργασία στον προσωπικό υπολογιστή φτάνει να παράγει συγκεκριμένους
χωρικούς δείκτες, η εργασία πεδίου δεν το κάνει. Εξαιτίας αυτού, τα δεδομένα που
συλλέγονται στο πεδίο πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω στο «γραφείο» προκειμένου να
συνδεθούν με τους σχετικούς βιοφυσικούς (φυσικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς) δείκτες
και να επιτρέψουν την ανάπτυξη αντιληπτικών δεικτών με χωρική σημασία. Μία από τις
κύριες πολυπλοκότητες της σύνδεσης δεδομένων που βασίζονται στο πεδίο με δεδομένα
που βασίζονται σε ανάλυση που έγινε στο γραφείο είναι η χωρική ομοιογένεια. Οι απόψεις
των συμμετεχόντων τείνουν να μην περιορίζονται στις σαφείς χωρικές θέσεις και τα όρια
των βιοφυσικών δεικτών ή να καλύπτουν πλήρως την έκτασή τους. Για παράδειγμα, στην
τεχνική PPGIS που περιγράφεται παραπάνω, ζητείται από τους συμμετέχοντες να
εκθέσουν τη γνώμη τους με τη μορφή σημείου απευθείας σε έναν χάρτη, καταλήγοντας
σε δεδομένα με τοποθεσίες που φαινομενικά επισημαίνονται από αυτούς. Ως εκ τούτου,
η χωρική διάσταση των σημειακών δεδομένων που βασίζονται σε εργασίες πεδίου δεν
μπορεί να είναι ομοιογενής σε σύγκριση με τα δεδομένα που βασίζονται σε ανάλυση που
γίνεται στο γραφείο και τα οποία αντιπροσωπεύονται από χαρακτηριστικά πολυγώνου.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι απόψεις των συμμετεχόντων πρέπει να συναχθούν από
συγκεκριμένες περιοχές μελέτης που έγιναν αντιληπτές και να εφαρμοστούν σε περιοχές
που δεν έγιναν αντιληπτές. Διάφοροι αλγόριθμοι παρεμβολής ή πυκνότητας σε
περιβάλλον GIS έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί αυτή η χωρική γενίκευση.
Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, η πιθανότητα εμφάνισης συνόλων που αντιπροσωπεύουν
τις πιο σημαντικές ή επισκέψιμες περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλή.
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Εικόνα 21: Χωρική παρεμβολή των αποτελεσμάτων των αποκρίσεων των ερωτηθέντων (Palacio Buendía et al., 2021)

4.2.4 Ταξινόμηση
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο "γραφείο" και στο πεδίο επιτρέπουν τη δημιουργία
μιας σειράς δεικτών για τα φυσικά, κοινωνικο-πολιτιστικά και αντιληπτικά χαρακτηριστικά
του υπό εξέταση τοπίου. Σε ένα πλαίσιο GIS/ΓΣΠ, κάθε δείκτης τοπίου αποτελεί ένα
ξεχωριστό επίπεδο δεδομένων (άρα, έναν ξεχωριστό χάρτη), το οποίο θα έχει πολλαπλές
κλάσεις, π.χ. δείκτης = γεωμορφές και κλάση = ψηλό βουνό, λόφος ή οροπέδιο. Το τοπίο
μπορεί να αποτελείται από πολλά στρώματα δεδομένων και ο συνδυασμός αυτών των
στρωμάτων είναι αυτός που διαμορφώνει το τοπίο- ωστόσο, τα μεμονωμένα στρώματα
δεν αποτελούν ένα τοπίο (Brown and Brabyn, 2012). Με βάση αυτόν τον συνδυασμό, το
στάδιο ταξινόμησης της LCA περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την περιγραφή των
διαφόρων περιοχών και τύπων χαρακτήρα τοπίου.
Οι περιοχές χαρακτηρισμού του τοπίου είναι διακριτές και σχετικά ομοιογενείς μονάδες
τοπίου, καθεμία με τη δική της ταυτότητα και χαρακτήρα. Τα όρια αυτών των περιοχών
καθορίζονται είτε με τη βοήθεια χωρικά σαφών δεικτών ("αντικειμενική" οριοθέτηση) είτε
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με την υποκειμενική γνώμη του προσώπου που εφαρμόζει την LCA. Τα όρια των
χαρακτηριστικών χρήσεων γης χρησιμοποιούνται συνήθως για την αναγνώριση και την
οριοθέτηση των περιοχών χαρακτηρισμού του τοπίου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα,
και μπορεί να χρειαστούν κάποιες επαναληπτικές οριοθετήσεις με προοδευτική
υποδιαίρεση μεγαλύτερων περιοχών με ιεραρχική σειρά για την κατανόηση των
εσωτερικών μοτίβων- ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά χρήσης γης και στη συνέχεια
δουλεύοντας με τα χαρακτηριστικά αντίληψης.
Οι τύποι χαρακτήρων τοπίου προκύπτουν από τον προσδιορισμό των διαφορετικών
προτύπων, δηλαδή των διαφορετικών συνδυασμών δεικτών τοπίου. Ως εκ τούτου, κάθε
τύπος χαρακτήρα τοπίου αντιπροσωπεύει έναν μοναδικό συνδυασμό δεικτών. Στην
πράξη, οι διαφορετικοί τύποι χαρακτήρων μπορούν να προσδιοριστούν με μια διαδοχική
επικάλυψη των υφιστάμενων επιπέδων δεδομένων των δεικτών τοπίου. Η διαδικασία
αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ομαδοποίηση των περιοχών χαρακτήρα τοπίου σε τύπους
χαρακτήρα.

Εικόνα 22: Παράδειγμα εκτίμησης τύπου χαρακτήρα τοπίου (landscape character type) (Gülçin and Yılmaz, 2020)
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Οι περιοχές χαρακτηρισμού του τοπίου (Landscape Cahracter Areas) εκφράζουν τη
χωρική σημασία του χαρακτήρα του τοπίου. Ο καθορισμός τους παρέχει τη χωρική
βάση στην οποία βασίζεται η μετέπειτα ταξινόμηση και αξιολόγηση. Ο προσδιορισμός
των τύπων χαρακτήρα τοπίου επιτρέπει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των
διαφόρων δεικτών και τη διάκριση των διαφόρων προτύπων. Αυτό βοηθά σημαντικά
στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το τοπίο και αποτελεί το
κλειδί για την αξιολόγηση του χαρακτήρα του.
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4.2.5 Συνολική αξιολόγηση
Το στάδιο της συνολικής αξιολόγησης παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
πολιτικών και δράσεων για τη διατήρηση και προστασία του τοπίου. Ανάλογα με το
προηγούμενο στάδιο της ταξινόμησης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σημασίας και
της ευαισθησίας σε αλλαγές των περιοχών και τύπων χαρακτήρων τοπίου που έχουν
προσδιοριστεί. Η σημαντικότητα αποσκοπεί στο να υποδείξει ότι ένας τύπος ή μια
περιοχή χαρακτήρα τοπίου μπορεί να είναι, με οποιονδήποτε τρόπο, πιο σημαντικός, πιο
όμορφος ή πιο αξιόλογος από κάποιον άλλο λόγω της συνολικής του αξίας. Η ευαισθησία
αναφέρεται στην ικανότητα ενός τύπου ή μιας περιοχής χαρακτήρα τοπίου να δεχθεί μια
αλλαγή χωρίς σημαντικές (κυρίως αρνητικές) επιπτώσεις σε αυτήν- η αλλαγή αυτή
σχετίζεται κυρίως με ανθρώπινες παρεμβάσεις ή "απειλές" που έχουν τη μορφή
οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών, γεωργικών ή ψυχαγωγικών αναπτύξεων.
Εξετάζοντας μαζί τη σημασία και την ευαισθησία, μπορεί να εκτιμηθεί η ευαισθησία του
τοπίου στην αλλαγή.
Το βασικό σημείο στο στάδιο της συνολικής αξιολόγησης είναι η εμπλοκή υποκειμενικών
κρίσεων σχετικά με την ευαισθησία του τοπίου, προκειμένου να παρασχεθεί συνθετική
και προσανατολισμένη στη δράση γνώση. Οι κρίσεις αυτές μπορεί να προέρχονται από
εμπειρογνώμονες του τοπίου σύμφωνα με την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους ή από
άτομα ή ομάδες μη εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της
κοινότητας και των ενδιαφερόμενων φορέων. Συνήθως συλλέγονται με τη χρήση
ερωτηματολογίων, πλατφορμών PPGIS ή μικτών εργαλείων, στο πεδίο ή όχι
(διαδικτυακά) και με βάση ένα σύνολο τιμών κατάταξης. Για παράδειγμα, μπορεί να
επιλεγεί ένα σύνολο αριθμητικών τιμών από το "1" έως το "3" ή περιγραφικών τιμών από
το "χαμηλό" έως το "υψηλό" όσον αφορά τη σημασία. Στην περίπτωση αυτή, οι
ερωτηθέντες καλούνται να αποδώσουν τιμές για κάθε τύπο χαρακτήρα τοπίου ή περιοχή
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα φυσικά, κοινωνικοπολιτιστικά και αντιληπτικά χαρακτηριστικά
του. Η συνολική τιμή μπορεί στη συνέχεια να προκύψει με διάφορους τρόπους- μεταξύ
άλλων, με σταθμισμένο ή μη άθροισμα με βάση το GIS για το σύνολο αριθμητικών τιμών
και λαμβάνοντας υπόψη τις πλειοψηφίες των τοποθετημένων τιμών για το σύνολο
περιγραφικών τιμών. Με την ίδια λογική, οι τύποι χαρακτήρα τοπίου ή οι περιοχές που
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θεωρούνται ότι επηρεάζονται ή απειλούνται από αλλαγές μπορούν να αναγνωριστούν
από τους ερωτηθέντες όσον αφορά τη σχετική ευαισθησία τους.
Καθώς δεν είναι σταθμισμένη, η άθροιση διατηρείται σκόπιμα απλή και δεν
περιλαμβάνει καμία στάθμιση θεωρώντας ίση τη συνεισφορά των διαφόρων
συνιστωσών. Αντίθετα, η σταθμισμένη άθροιση βασίζεται στην ανάθεση βαρών στα
διάφορα

συστατικά

ανάλογα

με

την

άνιση

συνεισφορά

τους

σε

αυτήν.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι ερευνητικές εργασίες των Vlami κ.ά.
(2019) και Jovanovska κ.ά. (2020), αντίστοιχα.

Εικόνα 28: Περιγραφική αποτίμηση των μονάδων τοπίου σύμφωνα με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους (Zielinski et al,
2021).
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Πίνακας 4: Επεξήγηση των περιγραφικών τιμών για τα διάφορα χαρακτηριστικά του τοπίου (πηγή περιεχομένου:
Zielinski et al, 2021)

Φυσική αξία

Υψηλή

Μέση

Χαμηλή
Χερσαίες μορφές που
δεν είναι ορατές ή
έχουν αλλάξει
πλήρως από την
ανθρώπινη
ανθρωπογενή
δραστηριότητα

Χερσαίες μορφές: ορεινές
αναβαθμίδες,
υψίπεδα, λόφοι, γκρεμοί
κ.λπ.

Παρουσία
διαφορετικών
μορφών εδάφους.

Χερσαίες μορφές με
κάποιες
ανθρωπογενείς
συνιστώσες.

Υδρογραφία: κόλποι,
ποτάμια, λίμνες,
καταρράκτες, υγρότοποι
κ.λπ.

Ποτάμια με
καταρράκτες,
υγροβιότοποι,
πολυβολισμένοι
κόλποι με ακανόνιστη
περίμετρο

Ποτάμια μικρής
διαδρομής και μικρού
όγκου, υγρότοποι,
κόλποι τσέπης χωρίς
ακανόνιστη
περιφέρεια.

Υψηλή

Μέση

Πολιτιστική αξία

Χώροι ευχαρίστησης,
ψυχαγωγίας, ανάπαυσης,
παρατήρησης κ.λπ. που
αντιπροσωπεύουν τις
αντιλήψεις ατόμων ή
ομάδων ανθρώπων.

Χαμηλή

Οικισμοί με καλή
αρμονία

Οικισμοί με
παρουσία μη
αρμονικών ή
δυσαρμονικών
στοιχείων

Οικισμοί με μη
αρμονικά ή
δυσαρμονικά στοιχεία.

Παραγωγικά αγροτικά
συστήματα
προφανώς με καλές
εγκαταστάσει

Παραγωγικά
αγροτικά συστήματα
με προφανώς όχι
καλές εγκαταστάσεις.

Κανένα παραγωγικό
αγροτικό σύστημα.

Υψηλή

Μέση

Χρήσης Γης

Σκηνική αξία

Δεν υπάρχουν
ποτάμια, ούτε
υγροβιότοποι. Κόλποι
χωρίς ακανόνιστες
περιμέτρους.

Χαμηλή

Υψηλή ορατότητα.

Μέτρια ορατότητα.

Χαμηλή ορατότητα.

Πολυχρωμία τοπίου
με φωτεινά και
λαμπερά χρώματα

Πολυχρωμία τοπίου
με σκούρα και
αδιαφανή χρώματα..

Απουσία
πολυχρωμίας τοπίου.

Κυρίαρχο γραφικό
φόντο. (scenic
background)

Δεν υπάρχει
κυρίαρχο γραφικό
φόντο

Δεν υπάρχει γραφικό
φόντο.

Παρουσία φυσικών
και ανθρωπογενών
ορόσημων.

Παρουσία φυσικών ή
ανθρωπογενών
ορόσημων

Δεν υπάρχουν
ορόσημα
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Αξιολόγηση Χαρακτήρα του Τοπίου

Εικόνα 23: Παράδειγμα πίνακα ταξινόμησης ευαισθησίας τοπίου (Ciecko et al., 2016)
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Κεφάλαιο 5
Αποτελέσματα
Η παρουσίαση,

σε κατάλληλη

μορφή, των βασικών πληροφοριών και των

αποτελεσμάτων από καθένα από τα στάδια επεξεργασίας LCA όπως περιεγράφηκαν στο
Κεφάλαιο 3 είναι σημαντική για την επικοινωνία τους σε κάθε ενδιαφερόμενο και γενικά
στο ευρύ κοινό. Δύο κοινά χρησιμοποιούμενα μέσα παρουσίασης για την επικοινωνία
είναι οι χάρτες και οι πλατφόρμες σε δικτυακό περιβάλλον GIS. Και τα δύο μέσα συχνά
αποτελούν το πρώτο σημείο «επαφής» για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το
αντικείμενο.
Λόγω της στατικής τους φύσης (ως «στιγμιότυπα»), οι χάρτες θα πρέπει να είναι
ευανάγνωστοι, στην κατάλληλη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών
στοιχείων (π.χ. γραμμή κλίμακας/κείμενο, προσανατολισμός) ώστε να επιτρέπεται η
γεωγραφική αναφορά και ο χωρικός προσδιορισμός. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η
χωρική έκταση, τα όρια – όπως αυτά των διαφορετικών περιοχών με χαρακτήρα τοπίου
– θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια. Για τη διαφοροποίηση μεταξύ διακριτών
κλάσεων – όπως οι διαφορετικοί τύποι χαρακτήρων τοπίου – θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται χρωματικά κωδικοποιημένα σύμβολα και ετικέτες. Οι χάρτες
παρέχονται συνήθως μαζί με γραπτές τεχνικές αναφορές.
Τα χωρικά δεδομένα που προέρχονται από την LCA επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα
χρηστών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το τοπίο. Οι διαδικτυακές
πλατφόρμες GIS είναι διαδραστικά εργαλεία που μπορούν να παρουσιάσουν και να
παρέχουν τέτοια σύνολα δεδομένων σε πολυχωρική και πολυχρονική βάση. Συνήθως
ενσωματώνοντάς τα σε θεματικούς χάρτες ιστού, οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους
χρήστες τους να εκμεταλλεύονται πρόσθετες λειτουργίες οπτικής ερμηνείας και
ανάλυσης, όπως δυναμικό ζουμ, τροποποιημένη διαφάνεια, διαφορετικοί συνδυασμοί
δεδομένων κ.λπ. Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η καταλληλότητα αυτών των
πλατφορμών, βασικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των παρουσιαζόμενων
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ή/και παρεχόμενων χωρικών δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμες. Αυτές οι
πληροφορίες που είναι γνωστές ως μεταδεδομένα θα πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, στην πηγή(ες), στον χρόνο παραγωγής, στον παραγωγό, στις χωρικές και
χρονικές κλίμακες/αναλύσεις δεδομένων, καθώς και σε τυχόν περιορισμούς ή όρους που
σχετίζονται με τη χρήση τους. Ένας κρίσιμος ρόλος στις απαιτήσεις μεταδεδομένων
σχετίζεται με την Οδηγία INSPIRE, η οποία έχει δημιουργήσει μια σχετική υποδομή για
χωρικές πληροφορίες στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021c).
Σε γενικές γραμμές, τόσο τα παραπάνω μέσα παρουσίασης όσο και επικοινωνίας
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο συνολικό πλαίσιο της ΑΚΖ, αφού μπορούν να
υποστηρίξουν τη χάραξη πολιτικής και διαχείρισης του τοπίου. Μπορούν να παρέχουν
αξιόπιστες πληροφορίες για τον χαρακτήρα ενός τοπίου και τους παράγοντες που το
απειλούν, σε διάφορα χωρικά και χρονικά επίπεδα. Ειδικότερα, με τον διαχωρισμό των
δεδομένων σε υποπεριοχές (που αντιπροσωπεύονται από τις διαφορετικές περιοχές και
τύπους χαρακτήρων τοπίου) και χρονοσειρές, επιτρέπουν σε κάθε διαχειριστή ή
ενδιαφερόμενο να: (α) κατανοήσει καλύτερα τις ειδικές ανάγκες της υποπεριοχής κάθε
τοπίου, σε αντίθεση με την εφαρμογή αξιολόγησης σε ολόκληρο το τοπίο και (β)
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση και είτε τις ιστορικές τάσεις είτε τις μελλοντικές
προβολές του τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο στρατηγικός προσδιορισμός
συγκεκριμένων στόχων και η βελτιστοποίηση των πόρων για την διαχείριση του τοπίου.

H LCA γενικά θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα «στιγμιότυπο» του τοπίου στο χρόνο. Υπό
τον αντίκτυπο πολλών παραγόντων που απειλούνται ή μπορεί να αλλάξουν, οι διαφορετικές
περιοχές/τύποι χαρακτήρων τοπίου μπορεί να χρειαστεί να επανεξεταστούν και να
ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται επανεξέταση
και ενημέρωση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας ΑΚΖ, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να
παρέχουν μια ισχυρή βάση για μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση
και την προστασία του τοπίου.
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Εικόνα 30: Χάρτες του LANDMAP (το βασικό τοπίο της Ουαλίας) που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της
ταξινόμησης (αριστερά, τύποι χαρακτήρων τοπίου) και της συνολικής αξιολόγησης (δεξιά, σημασία τοπίου) (Natural
Resources Wales, 2021a)

Figure 31: Web-GIS platform of the LANDMAP research project presenting classification output (landscape character
areas) (Natural Resources Wales, 2021b)
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Κεφάλαιο 7
Υπόμνημα
Συντομογραφίες και ακρωνύμια
CS

Citizen Science

DEM

Digital Elevation Model

ELC

European Landscape Convention

EO

Earth Observation

ESA

European Space Agency

EU

European Union

GIS

Geographic Information Systems

HE

Higher Education

IT

Information Technology

JRC

Joint Research Centre

LCA

Landscape Character Assessment

LQO

Landscape Quality Objectives

NASA

National Aeronautics and Space Administration

NDVI

Normalized Difference Vegetation Index

PPGIS

GIS-based Public Participation

RS

Remote Sensing

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

US

United States
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