
ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

SUMMARY
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΕΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ΓΕΝΙΚΑ " .
ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΝΟΣ Γ.Σ.Π .
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ..
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ .
ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Γ. Σ .Π ' .
ΜΕθΟλΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ .

1.1
1.3
1.6
1.11
1.16
1.17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ - ΕΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΣΥΣΊΉΜΑΤΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.1
2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ................ 2.2
2.3 Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ......................... 2.5
2.3.1 Τεχνικές παρακολούθησης των

περιβαλλοντικών μεταΒλητών του χώρου........... 2.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ , .
λΙΑθΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ .
3.2.1 Συλλογή στοιχείων από τα ερωτηματολόγια.

3.2.2 Στοιχεία που περιλαμβάνονται OTo"CORINE"
λΙΑλΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ .
3.3.1 Περιοχή .
3.3.2 Πανίδα - Χλωρίδα .
3.3.3 ΥδρόΒια πτηνά .
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ .
3.4.1 Σχετικά με την γεωγραφική περιοχή .
3.4.2 Πανίδα - Χλωρίδα .
3.4.3 ΥδρόΒ ι α πτηνά .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .

3.1

3.3
3.4
3.6
3.8
3.8
3.9
3.10
3.10
3.10
3.11
3.11
3.12



ΚΕΦλΛλΙΟ 4: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Γ.Σ.Π. ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒλΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΣΧΕΑΙλΣΜΟ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ΠλΡΟΥΣΙλΣΗ ΤΟΥ IDRISI .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡλΦΗ ΤΟΥ IDRISI .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝλλΕΣ .
ΠλΡΟΥΣΙλΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙλΣ .
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝλ ΤΡΙΣλΙλΣΤλΤλ ΜΟΝΤΕΛλ ΕλλΦΟΥΣ .

4.2
4.3
4.3
4.11
4.14

ΚΕΦλΛλΙΟ ~: ΕΦλΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒλΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΑΙλΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ

ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ΕΙΣλΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒλΣΗ λΕλΟΜΕΝΩΝ .
λΙλΧΕΙΡΗΣΗ λΕλΟΜΕΝΩΝ .
ΣΤΟΙΧΕΙλ ΓΙλ ΤΗΝ ΚλΤλΣΚΕΥΉ ΤΩΝ ΧλΡΤΩΝ _ .
ΕΙΣΟλΟΣ λΕλΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ IDRISI .
ΠλΡλΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧλΡΤΗ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙλ ΜΕ ΤΗ ΒλΣΗ λΕλΟΜΕΝΩΝ .
ΟΡΓλΝΩΣΗ ΚλΙ ΠλΡλΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙλΣ ..

ΠλΡλΡΤΗΜλ λ

ΠλΡλΡΤΗΜλ Β

ΒΙΒΛΙΟΓΡλΦΙλ

5.1
5.2
5.3
5.6
5.6
5.9
5.11



SUMMARY

The topic

biotopes into

user.

of this research is

a data base that wi 11

the

be

eva1uation of the

accesib1e by every

considerab1e number of biotopes

the p1an1ess human

formations wi11 be

need for thern to be

aisthereΙη Greece

which are gradua11y being destroyed by

intervention. The prospect that these

exhausted and destroyed enhances the

preserved and protected.

50 we c1ear1y see that there is a need to c011ect and

rnanage informat ion of the nature of the biotopes structured

in such a way to reconstruct precise1y and easi 1Υ the irnage

rea 1 i ty. 5uch a cornp 1ete systern of rnoni toring the bi otopes

has to be easi1y accesib1e and at the sarne tirne to be ab1e to

satisfy the dernands of the users.

Further οη with the he1p of a Geographica1 Inforrnation

Systern (G. Ι. S. ) an effort is rnade to combine the resu1 ts of

the eva1uation with a cornprehensive way.

This paper i s not 1 irni ted i n present i ηα severa 1 va 1ues

which occur frorn the eva1uation of qua1itativep"ararneters,

but airns to organise the resu1ts in a unified systern of

reference, corre 1ate the pararneters which describe the data

of the biotopes and a t the sarne t irne to di sp 1ay the resu 1ts

in diagrarns and charts.

P1anning and decision rnaking strategy inc1udes severa1

activities or events which take p1ace in rnacrosca1e and in

rnicrosca1e of the geographica1 space. The G.I.S. are systerns



in which the data base consists of remarks οη spatially

distributed characteristics ο! activities or events which are

determined in space as points. lines and levels.

Α G.I.S. system elaborates data οη points. lines and levels

providing the necessary information to meet the requirements

of spatial analysis. The G.I.S. system chosen for this

research is the "IDRISI". a raster-based analysis system

which also provides overlays and the use of diagrams with

vectors.

The data base used for the i nput da ta to the system i s

"Dbase iii plus" which offers the greatest possible

compatibility with the system.

Finally there is a description ο! the technique used in

this research and the results which are accompanied by

diagrams and the relevant remarks.



ΠΡΟΛΟΓΟ!

Τα περιΒαλλοντικά προΒλήματα που αντιμετωπίζει ο

άνθρωπος σήμερα ε Ι να ι πολλά κα ι μάλ ι στα τε ί νουν να ενταθούν

μελλοντικά. έτσι ώστε κάποια στιγμή μπορεί να αποΒούν μοιραία

για την επιΒίωση του είδους. Ακόμα και οι πιό αισιόδοξοι

μελετητές προΒλέπουν καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο.

αφού με την αλόγιστη επιΒολή του στο φυσικό χώρο τείνει να

ισοπεδώσει και να εξαλείψει τις φυσικές -Βιολογικές ποικιλίες

που προσφέρει το γήινο περιΒάλλον. Ειναι γεγονός σήμερα ότι

οι περι Βαλλοντι κές ανησυχί ες του ανθρώπου μεγαλώνουν και οι

κάθε είδους αντιδράσεις ακούγονται. με αποτέλεσμα πολλές

φορέ ς να ανατρέποντα ι προγράμματα κα ι κατασκε υαστ ι κά σχέδ ι α.

Σημαντικό είναι για κάθε έθνος να μπορεί να καταγράφει και να

παρακολουθε ί την κατάσταση κα ι εξέλ ι ξη του φυσ ι κού

περιΒάλλοντος. έτσι ώστε ο προγραμματισμός που μπορεί να

κάνει σε θέματα σχεδιασμού να είναι έγκυρος και με κριτήρια

που να έχουν σχέση με τους όρους. διατήρηση και προστασία του

περιΒάλλοντος.

Η συμΒολή της εργασίας πού έχετε στα χέρια σας μπορεί να

θεωρηθεί πολύ μικρή σε σχέση με το γενικότερο προΒληματισμό

που μπορεί να θέσει κανείς στην περιΒαλλοντική πολιτική.

είναι όμως μια αρχn και ένα σχέδιο για την οργάνωση και

επέκταση παρόμοιου τύπου πληροφοριακών γεωγραφικών συστημάτων

και σε άλλους ενδιαφέροντες περιΒαλλοντικούς χώρους.
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κεφάλαιο παρουσιάζεται

γεωγραφικών συστnμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η προσπάθεια προσέγγισnς και μελέτnς διαφόρων φαινομένων

του χώρου, όπως είναι το θέμα των υγροΒιότοπων ή και

γενικότερα περιΒαλλοντικών θεμάτων, εμπεριέχει πολύπλοκες και

πολύμορφες μεταΒλnτές που το χαρακτnρί ζουν. Το κυρί αρχο

χαρακτnριστικό τους είναι ότι περιλαμΒάνουν μεγάλο όγκο

στοιχείων, που πολλές φορές οδnγούν σε αδιέξοδα τις

προσπάθειες μελέτnς τους, αν δεν ακολουθnθούν

αυτοματοποιnμένες μέθοδοι επεξεργασίας των στοιχείων.

Οι σnμερινές δυνατότnτες του μnχανικού για τn μελέτn

αυτού του είδους των φαινομένων του χώρου. τα οποία

χαρακτnρίζονται απο ποικιλία μεταΒλnτών και μεγάλο όγκο

στο ι χε ί ων, Βοnθούντα ι πολύ με τn xpnon των μοντέρνων

προγραμμάτων για nλεκτρονικούς υπολογιστές. Χωρίς τn xpnon

των συτnμάτων πλnροφορικής n μελέτn των περι Βαλλοντι κών

φαινομένων θα απαιτούσε μια μακροχρόνια και επίπονn εργασία

που πολλές φορές δεν θα έφερνε τα ανάλογα αποτελέσματα.

Ο ρόλος του μnχανικού είναι πλέον να κατευθύνει και να

εφευρίσκει τn λύσn του προΒλήματος χωρίς να αναλλώνεται σε

επαναλnπτικές διαδικασίες που επιΒάλλει n μελέτn. Η

ευκολία πού προσφέρουν τα ΓΣΠ σε τέτοιου είδους εφαρμογές

είναι σnμαντική.

Στnν εργασία αυτή στο πρώτο

αναλυτ ι κά το πλα ί σ ι ο λε ι τουργ ί ας των



πληροφοριών, οι εφαρμογές που μπορούν να επιτευχθούν με τη

xpnon τους και οι αρχές που διέπουν την οργάνωση της εργασίας

μας με τα συτnματα αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται

ο γενικότερος προβληματισμός για το περιβάλλον και ειδικότερα

για τους υγροβιότοπους. ~Ινoνται κάποιοι χαρακτηρισμοί για

τις επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι υγροβιότοποι και η

χρησιμότητά τους από βιολογικn και επιστημονικn σκοπιά. Η

μεθοδολογΙα που χρησιμοποιnθηκε για τη μελέτη και ανάλυση του

φαινομένου των υγροβιότοπων περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο.

Επίσης σ'αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε την υπάρχουσα κατάσταση σε

επίπεδο στοιχεΙων και πληροφοριακών πηγών, ενώ επεξηγούνται

τα στάδια που θα ακολουθnθούν στη διαδικασία της τελικnς

αξιολόγησης των υγροβιότοπων. Στn συνέχεια, γίνεται η

αναλυτικn περιγραφn του εργαλείου που χρησιμοποιnθηκε για την

επεξεργασία των στοιχείων σ'αυτn την εργασία. Γίνεται μία

γνωριμΙα με το πρόγραμμα ενώ επίσης αναφέρονται οι

περισσότερες δυνατότητές του. Η εφαρμογn με τη xpnon του ΓΣΠ

στό πρόβλημά μας επεξηγεΙται στο πέμπτο κεφάλαιο, όπως επίσης

αναφέρονται οι εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασΙας και ο

τρόπος που αντιμετωπίστηκε το θέμα σε αυτn την εργασΙα.

Ακολουθούν τα δύο παραρτnματα με τά αποτελέσματα της

αξιολόγησης και της οργάνωσης της βάσης δεδομένων, όπως και

τα χαρτογραφικά αποτελέσματα.
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- ΑΡΙθΜΟΣ ΠΟΛΥΠΛΗθΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΩΝ : * PLITHOS ΡΤ *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 13

- ΑΡΙθΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

* GEO-EGO *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : ΝΑΙ (01) - ΟΧΙ (00)

- ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ 20000 ΜΙΝ ΥΔΡΟΒΙΑ ΠΤΗΝΑ : * ΜΙΝ 20000 *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True n False

- ΑΡΙθΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : * CATEGORY *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 6

- ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 9
* AJIOLOGHSH *

Στις παρακάτω σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα

στοιχεία με τις τιμές των κριτηρίων που περιέχονται στη βάση

δεδομένων. Τα αρχεία της βάσης δεδομένων που περιέχουν όλα τα

είδη που συντηρούν οι υγροβιότοποι και μελετnθnκαν στα

πλαίσια αυτnς της μελέτης, περιλαμβάνονται στη δισκέττα που

συνοδεύει αυτό το τεύχος.
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τιμές της αξιολόγησηςχωρίστηκαν οι

ποικιλίας και

τελικές αριθμητικές

σπανιότητας που προέκυψαν από το

πολυκριτηριακό πρόγραμμα ιεράρχησης.

- Οι τάζεις που χωρίστηκαν τα αποτελέσματα μετακινήθηκαν

πρός τα "πάνω" έτσι ώστε να καλύπτουν τις κατηγορίες 7

έως 15 για λόγους παρουσίασης, αφού από τον εκτυπωτή δεν

δίνεται διαχωρισμός στις πρώτες έζι διαΒαθμίσεις.

Οι τίτλοι είναι γραμμένοι στα Αγγλικά αφού το πρόγραμμα

όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν περιλαμΒάνει τις Ελληνικές

γραμματοσειρές. Εγινε προσπάθεια τα ονόματα και οι τίτλοι

να πλησιά(ουν όσο το δυνατόν περισσότερο την Ελληνική

γλώσσα, αν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να

παρουσιά(ονται κάποιες εκφράσεις με την πιο απλουστευμένη

τους μορφή.

Η κλίμακα σχεδίασης απουσιά(ει απο τους χάρτες μια και

όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαι ο δεν ε ί να ι

μέγεθος που έχει μετρηθεί. Ετσι, οι χάρτες καλύπτουν

ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που εξετάζουμε κάθε φορά,

την περιοχή σχεδίασης που έχουμε ορίσει μέσα από το

πρόγραμμα.
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι χάρτες που ακολουθούν χωρίζονται σε τρείς σειρές

1. Χάρτες που παρουσιάζουν την αξιολόγηση των uγροτόπων

όπως BynKE απο το πρόγραμμα πολυκριτηριακnς ανάλυσης

(Κωδικός μονοψnφιος. για κάθε Βιογεωγραφικn nEPLoxn).

2. Χάρτες πού δείχνουν τη Βαθμονόμηση ενός κριτηρΙοu

ποικιλΙας των υγροτόπων.

3. Χάρτες πού δείχνουν τα εΙδη τα οποΙα τεΙνοuν να

εξαλειφθούν από το περιΒάλλον των υγροτόπων [2,3]

Κωδικός διψnφιος, με πρώτο ψηφίο που αναφέρεται στην

nEpLoxn και δεύτερο ψηφίο που προσδιορίζει το είδος του

θεματικού χάρτη).

Η σύνθεση των χαρτών που παρουσιάζουν τα επιμέρους

κριτnρια της αζιολόγησης μας Βοηθά στην εκτίμηση κάποιων

ποιοτικών παραμέτρων, οι οποίοι στη συνέχεια θα οδηγnσουν

στην napaywyn του τελικού χάρτη αζιολόγησης. Τα κριτnρια που

επιλέχθηκαν για να παρουσιαστούν χαρτογραφικά είναι τα πιο

ενδιαφέροντα στα πλαίσια της εργασίας αυτnς και έχουν σκοπό

να δείζουν τον τρόπο λειτουργίας του συστnματος, χωρίς να

καλύπτουν όλο το φάσμα της χαρτογραφικnς πληροφορίας που θα

μπορούσαμε να απεικονίσουμε.

Οι σειρές

ιδιαιτερότητες:

των χαρτών παρουσιάζουν τις παρακάτω

Στη θέση τις εττικέτας "LEGEND", όπως φαίνεται στους

χάρτες παρουσιάζονται οι διαΒαθμίσεις σε τόνους του γκρι

n με διαφορετικό μοτίΒο όπως διαχωρίστηκε από τον

j
Ι

εκτυπωτn. Τά νούμερα των διαΒαθμίσεων είναι οι τάζεις που

- 1 -



ΧΑΡΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ

Οι χάρτες της σειράς που ακολουθεί χωρίζουν τους

υγροβιότοπους σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ειδών

που απειλούνται απο εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι

παρεμΒαίνουν στο φυσικό τους περιΒάλλον. Οι υγροΒιότοποι

έχουν χωριστεί

τιμές Ο - 27

σε οκτώ κατηγορίες έτσι ώστε να καλύπτουν τις

που είναι αντίστοιχα ο μικρότερος και ο

μεγαλύτερος αριθμός ειδών που απειλούνται



ΧΑΡΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Οι χάρτες της σε ι ράς

υγρο8ιότοπους σε κατηγορίες

διαφορετικών ειδών πτηνών που

που ακολουθεί χωρί ζουν

ανάλογα με τον αριθμό

συντηρούν. Οι κατηγορί ες

τους

των

που

χωρίστηκαν οι υγροΒιότοποι είναι έ!ι και καλύπτουν τίς τιμές

Ο - 61 που είναι αντίστοιχα ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος

αριθμός διαφορετικών

υγρο8ιότοπους.

ειδών πτηνών που συναντάμε στούς



ΧΑΡΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ

Οι χάρτες τnς σειράς που ακολουθεί παρουσιάζουν Tnv

τελικn αίιολόγnσn των υγροΒιότοπων όπως προέκυψε απο το

πολυΚΡιτnΡιακό πρόγραμμα ιεΡάΡχnσnς και διαχωρίζονται σε

εννέα κατnγΟΡίες που δnλώνουν, ανάλογα με Tnv αΡιθμnτικn τους

τιμn, τn σειρά προτεΡαιότnτας που προτείνεται να ακολουθnθεΙ

για τnν προστασία και αίιοποίnσn τους.



Recordt ΡΙ.λα ΝΟΙΚΗ

1 ΝΗΣΟΙ ΣΙΙΟΡΑΑΕΣ ΜλΓΜΗΣΙλΣ

2 M'JιΤλ ΝΕΣΤΟΥ ΚλBAλλ-ΞAlfθH

3 λΙIΟΟΙ ΚFPKINH ΣDΨ2M

4 λΙα/ω λMtIΠOωιΣ ΣΕΡΡ21ΗλΒλλλΣ

5 M'JιΤλ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

6 λΙΙΟΙΗ lWIλ-Μι!ΤΡΙΚΟΥ POAOΠIIΣ

7 λlΙOΙH Βll1Ί21ΠΣ ΞλΗθΙΙΣ

θ :JJPOAIΙOΙH-tλNλPI POAOΠIIΣ

9 λΙΙΟΙΗ AλYΚH-ME»J ΡΟΑΟΙΙΗΣ

1Ο ΠλΡΚΟ ΠΡΕΣ11211 tλ2PINIIΣ

11 λΙΜΝΗ ru.τoPIλΣ ωT(fIλΣ

12 λllOOl λΠ'λ EAFJ.}]{Σ

13 λΙΜΝΗ ΑΟΙΡλΝΗ Κ1UII

14 fIOOλH ΚλΒΡΙλΣ ΧλλΚΙ ΑΙΚΙΙΣ

15 ΠΟΤΟΟΣ IΙλΥΡΟΟΡΙ ΠΗΡΙλΣ

16 λΙΒΑΑΟΙΙΟΤΟΟΣ +λ2PINHΣ-ωT(fIλΣ

17 ΑΡλΚΟλΙJOOj IIWININ2IH'PEBDI2M
18 ΟΡΙΚ)Σ WΥΡιUΗ1ΌΙΠΟ IΙλΙ1ΗΣΙλΣ

19 Wιη ΠιιΝΕΙΟΥ λλPIΣDIΣ

20 ΙΙΟΤΟΟΣ eιIΠEYΣ ΚλP1IrnιΣ

21 mTA DImEIOr ~I2TIω

22 λlΙOΙH ΠλΡλλΙlΟΟΙ ΟΟΙ2ΤΙλΣ

23 ΕΑΟΣ ΣιΟΙΝΙλ λΠΙΟΟ

24 lιΕΓλλΟ λΙΒΑΑΗΣΤ. ΕΥΟΟΙλΣ

25 [Ολ!ΙΟΣ λΡΤλΣ λITI2λ-λPTI!Σ-ΠPεBF.ZH

26 λΙΜ. MmDAOΓIOr λΙΤι2λΟλΚλΡΝλΝΙλΣ

27 λΙΜ, α/ΟΓΡΙλΣ AIλlλΣ

28 ΝΤΙΒλΡΙ ΠΥλΟΥ ΜΕΣΣιιΗΙλΣ

29 fIOOλEΣ ΕΥΡΙΠλ W!IIIIλI

30 λllOOl τω λPΚllIλΣ

31 λIlOOIl1ΎIItAλIλΣ ΚΟΡΙΝθΙλΣ

32 λllOOl OOrWIA λΙΤι2λΟλΚλΡΝλΝΙλΣ

33 λllOOl ΤΡΙΙ2ΙΙΙΣ λΙΤι2λΟλΚλΡΝλΝΙλΣ

34 λΙIΟΟΙ ΚλΙλ+λ ΗλΕΙλΣ

35 fIOOλEΣ I'1Yl1ΌΣ λΡΚλΑΙλΣ

36 F.λOΣ ΣΤΟ ΜΙλ λΡΙΌλΙΑλΣ

37 ΠΟΤΟΟΣ IlλMIΣΣOΣ MEΣDIII ΙλΣ

3θ ΠΟΤΟΟΣ W2II λΡΚΑΑΙλΣ

39 λΙΙΟΙΗ omιoy λl1UλOλΚλPNλNIλΣ

40 λΙΙΟΙΗ DAΚlA λΙΤι2λΟλΚλΡΝλΝΙλΣ

41 ΟΡΙ'1Σ λλΓλΝλ ΖλΚΥΝΟΟΣ

42 λlΙOΙH Σ1'ΡΟΠΥλΗ λλΚ2ΙΙΙλΣ

43 fIOOλEΣ D.λλMλ θEΣllPlΠIλΣ

44 λΙΙΟΙΗ λΙlΙΙΙΟΠΟΥλλ θEΣllPIΠIλΣ

45 fIOOλH λΠΡΙ2ΙΙΤΟΣ ΠPEREl!IΣ-θEΣllPIΠlλΣ

46 λΙΜ\λλΠ.λ ΚΟΡΙΣΣΙ2Μ ΚFPΚYPλΣ

47 λΙΜ\λλΠ.λ AΠIIIImI ΚfPΚYPλΣ

48 λΙΜ\λλΠ.λ I!λλΙΟΙΙΗ ΛEYIillΣ

49 λΙlΟΟΙ ΖλΡλΒΙΝλΣ IIWININ2M
50 λΙlΙΝΙΙ ΚΟΥΡΝλ Iλ11Ι2Μ

51 λΙlΟΟΙ IOPTλPQY mooΥ

52 KOAlJOI WλOΙΙIIΣ mooΥ

53 llPImIPI ΑΟΥΡΟΣ MWI'\WY (W:)
54 KOΛlJOΣ ΠΡλΣ mooΥ

55 FλOΣ oιrz.υ ΚΙλΚΙΣ

56 ΕΟΣ OOT1J)I θD.\NIKIIΣ-[IAΠΣ

57 λΙlΙΗ ΟΟΜΙΙ θΕΣΣλΑ(ιΙΚΙΙΣ

58 t'IW! ΕΟΥ θD.\ΚIIΣ-πIIP.-ΙΙΙΟ8.

59 11Π11 nrron: ΟΗΡΙλ

60 11IןII BmfIΠIΣ Irεw-V-KOZUIIΣ

61 11IןII mwIΠIΣ .ΙΙΗΣ

62 11IןII mw ~

KOD_ER6ΛS ΚLIMλTE SPλNlA_PT SPλNlA PLITHOS_PT GEO_ECO ΚΙΝ_20000

19 ,τ. 2 2 2 1 .F.
20 .Τ. β 1 7 Ο .F.
21 .Τ. 7 2 β 1 .Τ.
22 .F, 6 Ο 1 Ο .F.
23 .Τ. 10 3 13 1 .Τ.

24 .Τ. 5 1 7 1 .F.
25.Τ. 7 1 9 1.F.
26 .Τ. 5 Ο 5 Ο .F.
27.1. 5 Ο Ο 1.F.
β .Τ. 12 1 β 1 .F.
9 .Τ. 1 1 4 Ο .F.

10 .Τ. 4 1 1 1 .F.
11 .F. 1 1 3 Ο .F.
12.F. Ο 1 Ο O.F.
13 .F. Ο 1 Ο Ο .F.
14 .Τ. Ο 1 Ο Ο .F.
15 .Τ. Ο 1 Ο 1 .F.
16 .F. Ο Ο Ο Ο .F.
17.F. 3 1 1 1.F.
18 .F. Ο 1 Ο Ο .F.
29 .F. 3 1 Ο Ο .F.
3Ι .F. 4 Ο 2 Ο .F.
32.F. Ι Ο Ο O.F.
33 .F. 2 Ο 1 Ο .F.
34 .Τ. 7 2 15 Ι .Τ.
35 .Τ. 8 1 10 Ι .Τ.

36 .Τ. 5 2 4 Ι .F.
3θ .F 4 Ο 6 Ο .F.
39 .F. 3 Ο 5 Ο .F.
40 .F 3 Ο 2 Ο .F.
4Ι .F. Ι Ο 2 Ο .F.
42 .F. Ι Ο 2 Ο .F.
43 .F, Ο Ο 2 Ο .F.
44 .F. Ι Ο Ο Ο .F,
45.Τ. Ο Ο Ο O.F.
46 .F. Ο Ο Ο Ο .F.
47 .F Ο Ο Ο Ο .F.
4θ .F. Ο Ο Ο Ο .F.
49 .F. 1 Ο 1 Ο .F.
50 .F. Ο Ο 2 Ο .F.
51 .Τ. Ο 2 Ο Ι .F.
52 .F. Ο Ο Ο Ο .F.
53.Τ. 6 Ο 2 1.Τ.

54 .Τ. 2 Ο Ο Ο .F.
55 .F. 3 Ο 1 Ο .F.
57 .F. 2 Ο 1 Ο .F.
58 .F. 1 1 Ο Ο .F.
59.Τ. 1 Ο Ο O.F.
60 .F. Ο Ο 2 Ο .F.
6Ι .Τ. 3 1 2 Ο .F.
62 .F. Ο Ο Ο Ο .F.
63 .Τ. 14 1 7 1 .F.
64.F. 4 Ο 1 O.F.
65 .Τ, Ο Ο Ο 1 .F.
1 .F. 4 1 Ο Ο .F.
2 .Τ. 5 Ο 5 1 .F.
3 .Τ. 5 Ι 8 Ο .Τ.

4 .Τ. 3 2 10 1 .F.
5 .F. 5 Ο 5 Ι .F.
6.Τ. 4 Ο 5 O.F.
7 .Τ. 8 Ο 2 1 .F.

28 .Τ. 6 Ο 6 Ο .F.
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RecordI PLλα ΝΟΟΙ ΚΟΟ E3l6AS AJIOLOOHSH ΡΤΙΝλ_0_61 KOD_0_61 DAN6ER KODE_DλN6E

1 ΙΙΗΣΟΙ }]ΟΡλΑΕΣ IΙλΓΜΗΣΙλΣ 19 3 12 1 5 2
2 AF1TA ΝΕΣΙΌΥ ΚΑΒλλλ-ΞλΗθΙΙ 20 5 39 4 17 6
3 ΑΙΙΟΙΗ ΚlPKINH }DIPI!N 21 7 59 6 26 6
4 λΙΜλΝλΚΙ λlMιIfIOmn: ΣFPPQHλBλλλΣ 22 2 25 3 10 4
5 6ΕλΤλ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 23 9 60 6 27 Β

6 ΑΙΙΟΟ! lΙλΝλ-ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΡΟ600ΗΣ 24 5 26 3 14 5
7 ΑΙΙΟΙΗ ΒΙmιNII ΞλΗθΗΣ 25 6 42 4 14 5
Β EJIPOAIlINlHANλPI ΡΟ600ΗΣ 26 4 6 1 5 2
9 ΑΙ ΙΟΙΗ λΑΥΚΗ-MEΣIi ΡΟ600ΗΣ 27 5 9 1 6 3

1Ο ΠλΡΚΟ npf:lWi +AQPINHΣ 6 7 61 6 24 7
11 ΑΙΙΟΙΗ KλΣlΌPIλΣ mTOPIAΣ 9 3 22 2 5 2
12 λΙΙΟΙΗ λΙ'Ρλ EAErnIΣ 10 5 26 3 9 4
13 ΑΙΙΟΙΗ 60ΙΡλΝΗ ΚΙΑΚΙΣ 11 3 15 2 4 2
14 FIOOAH ΚΑΒΡΙλΣ ΙλΑΚΙ6ΙΚΗΣ 12 1 1 Ο 1 1
15 ΙΙΟΤΟΟΣ MλYP<JmlI DIDllAΣ 13 2 Ο Ο Ο 1
16 λIB.UOΙΙOTOOI +AQPINHHλΣTOPlAΣ 14 2 9 1 Ο 1
17 ΑΡλΚΟΑΙΜΜΗ IWNINQN-ΓPEBnlQN 15 3 Ο Ο Ο 1
16 ιmΣ ΙΟΥΡΠΗ-ΣΤΟΙΠΟ IΙλΠΙlΙΣΙλΣ 16 1 10 1 3 2
19 6αΤλ ΙΙΗΝΕΙΟΥ AλPIΣDIΣ 17 4 24 2 4 2
20 ΙΙΟΤΟΟΣ nlIfrrn: ΚλP6IrnιΣ 16 2 Ο Ο Ο 1
21 6FATλ DIfPIEIOY tθIQTIW 29 4 37 4 8 3
22 λΙlΙΜΙΙ ΠλΡλλΙlfiH OOIQTlAΣ 31 3 18 2 7 3
23 αΟΣ ΣΧΟΙΝΙλ λΠΙΚΗΣ 32 1 12 1 3 2
24 ΚΕΓλλΟ AIB.UHΣT. E'iOOΙλΣ 33 2 22 2 5 2
25 ΚΟΑΙΙΟΣ λΡΤλΣ λI1Wι-λPΊΊIΣ-ΠPEBΈZH 34 9 56 6 23 7
26 ΑΙΜ. m:ΣOλOΓIOY λI1WιOλΚλPNλNlλΣ 35 6 55 6 20 6
ΊJ ΑΙΜ. ΚλΑΟΓΡΙλΣ λΧλΙλΣ 36 6 41 4 7 3
28 ΠΙΒλΡΙ ΠΥΑΟΥ IιΕΣΣΗΝΙλΣ 38 3 25 2 6 3
29 iIOOAEΣ EYPlll'! AλΚJ2IfIλΣ 39 3 14 1 4 2
30 ΑΙΙΙΜΙΙ τω ΑΡωΙλΣ 40 2 15 2 6 3
31 ΑΙΙΟΙΗ lίYM+λAIλΣ ΚΟΡΙΝθΙλΣ 41 2 16 2 5 2
32 ΑΙΙΟΙΗ ΟΟΥΑΚλΡΙλ λI1WιOλΚλPNANlλΣ 42 3 7 1 1 1
33 ΑΙ ΙΙΝΗ ΤΡΙΠΙΙΗΣ λI1WιOλΚλPNλNIλΣ 43 3 6 1 Ο 1
34 ΑΙΙΙΙΙΗ ΚΑΙλ.λ IιΑΕΙλΣ 44 3 6 1 2 1
35 iIOOAEΣ *JmoI λPWIλΣ 45 2 14 1 4 2
36 αΟΣ ΣΤΟ ΜΙλ λΡΙΌΑιω 46 1 Ο Ο Ο 1
37 ΙΙΟΤΟΟΣ IΙλΜΙΣΙΟΣ IιΕΣΣΗΝΙλΣ 47 3 Ο Ο Ο 1
38 ΟΟΤΟΟΣ ΑωΙΙ λPWIλΣ 48 2 Ο Ο Ο 1
39 ΑΙΙΟΙΗ omoy λI1WιOλΚλPNλNIλΣ 49 3 11 1 1 1
40 λΙIΟΟ! λΚΒΡλΚΙλ AI1WιOλΚλPNλNIλΣ 50 2 5 1 Ο 1
41 OP*JI illλNA ZAmOOI 51 3 Ο Ο Ο 1
42 ΑΙΙΟΟΙ ΣΤΡΟΠΎΑΗ W1IIIIAΣ 52 1 2 Ο 1 1
43 D:OOAEΣ Κλ/λΜλ efJ])Jll[IAΣ 53 7 44 4 16 6
44 ΑΙΙΟΟ! ΑΙΙΟΙΟΙΙΟΥΑλ efJ])Jll[IAΣ 54 3 9 1 4 2
45 iIOOAH mwιιτoΣ ΟΡΕΒΙΖΗΙ ~EΣllPl2TIλΣ 55 2 22 2 3 2
46 ΑΙΜ\ωΣλ KOPIIΣIQN ΚίΡΚΥΡλΣ 57 3 14 1 4 2
47 ΑΙΜ\ωΣλ λΊΊIMHIΠI mιΚYPλΣ 58 2 3 Ο 1 1
46 ΑΙΜ\ωΣλ llλλI ΟΙΙΗ ΑΕΥωλΣ 59 3 5 1 2 1
49 ΑΙΙΙΝΗ ΖλΡλΒΙΝλΣ IWNINQN 60 2 16 2 3 2
50 ΑΙΙΟΙΗ ΚΟΥΡΝλ lUIQN 61 3 20 2 5 2
51 ΑΙ ΙΙΝΗ ΙΟΡΤλΡΟΥ AEΣlJJY 62 1 1 Ο Ο 1
52 [ΟΑΙΙΟΣ WλOMHΣ 1ιf:m)Y 63 7 51 5 ΊJ 8
53 ΛΚPImIPI ΑΟΥΡΟΣ ΛWJ\IOY (m:) 64 2 20 2 7 3
54 roΛIIOΣ ΓfίJλΣ mmy 65 2 4 Ο 2 1
55 FλOΣ fPTZλN ΚΙλΠΣ 1 2 25 3 10 4
56 ΕΟΙ IIOTλJ[)Σ θtl\MIDIΣ-ΚIλΠΣ 2 5 28 3 10 4
57 ΑΙΙΙΗ lWtI θEΣΣλλOIIIDIΣ 3 5 33 3 10 4
58 tmAEΣ ΛΞΙΟΥ θtl\DIΣ-DIEP.-HMλθ. 4 5 33 3 13 5
59 λλΠΗ Π1FOΠ IIΙΟΙΙλ 5 4 35 4 14 5
60 11IןII BmfIΠII IIF.W-+Mf-[OZU!IΣ 6 3 29 3 11 4
61 λΓ8ΙΙ mwIΠIΣ +ΛffrnιΣ 7 6 37 4 21 7
62 11IןII οτιω ΡΟιΟΟΗΙ 28 4 14 1 8 3
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Recordt pucr ΗΟΟΙ ΚOD ER6AS PeιIOIH WAm1 FDλFOS 611ΉIASI LElTOURG
1 ΚIΟΧ)l }])ιfλlιEΣ IW'ΙΙΗΣΙλΣ 19 10 10 12 .F. .Ι

2 Μ1ιΤΑ NFlίQY ΚABW-ΞλNθII 20 10 10 15 .Ι .τ.

3 ΑΙΚΝΗ (ιΡΚΙΗΗ ΣfPPIIN 21 10 10 5 .F. .Τ

4 ΑΙΜλιιλΚl AM+IOO~ mPIIN-KOOλΣ 22 10 10 15 .F. .F.
5 Μ1ιΤΑ εΒΡΟΥ EBroY 23 10 5 15 .F. .Τ

ό λΙΜΙΙΗ ΜλΙΙΑ-IΙΙΠ'ΡΙΚΟΥ ΡΟΑΟΙΙΗΣ 24 10 5 15 .Ι ·Τ.
7 ΑΙΜΙΙΗ BIΣlΊιIIIΣ ΞλΝθΗΣ 25 10 5 15 .Ι .Ι

8 ΞHPOAIMNH-tANλPI ΡΟΑΟΟΗΣ 26 10 5 15 .r. .Τ.

9 λΙΜΙΙΗ λ/ΥΚΗ-ΚΕΣΗ ΡΟΑΟΟΗΣ 27 10 5 15 .Ι .Τ

10 0λΡΚ0 ηp~ '~INHΣ 8 10 10 5 .Ι .Ι

11 ΑΙΚΝΗ α/l'(fIλΣ mτoPIλ! 9 10 Ο 10 .F. .F.
12 ΑΙΜΝΗ λΙ'ΡΑ ΕΑΕΣΣΗΣ 10 10 10 10 .F. .Ι

13 λΙΚΝΗ ΑΟΙΡλΧΙΙ ΚΙΑΚΙΣ 11 10 10 10 .F. .F.
14 OOΚWI ΚΑΒΡΙλ! ΧλλΚΙΑΙΚΗΣ 12 10 5 15 .Ι .F.
15 [IΟ1:1I1Σ JIλYPOOPI OlfPIll 13 10 10 10 .F. .F.
16 ΑΙΒλΑΟΟΟΤΟΟΣ '~INHΣ-KλΣJ'αIlλ! 14 10 10 5 .Ι .F.
17 ΑΡλΚΟλΙΚΝΗ ΙΙΙΑΝΝ INIIIH'PEBD!gιι 15 10 10 5 .F. .Ι

18 ιfllΣ ΣOYPDH-l1'OMIO IWΊIHΣIλ! 16 10 Ο 15 .Τ. .F.
19 Μ1ιΤΑ ΙΙΙΙΝΕΙΟΥ λλPlmιΣ 17 10 5 15 .Τ. .Τ.

20 001'ΟΟΣ fJlιιm ΚλPAlrnιΣ 16 10 10 10 .F. .F.
21 AF.AΤΑ }])tm!ΟΥ tθIlΙIΊAλ! 29 10 5 15 .F. ·Τ.
22 ΑΙΙΙΙΗ ΒλΡλλιlΙΜΗ I~Hln'lll 31 10 10 10 .F. .F.
23 ΕΛΟΣ ΣΙΟΙΝΙΑ ΑΠΙΚΗΣ 32 10 5 15 .F. .Ι

24 lΙΕΙ1ΑΟ λΙΒλΑΙ-111. ΕΥΟΟΙλΣ 33 10 5 15 .F. ·Τ.
25 ΚΟΑΠΟΣ λΡΤλ! λI~-λPTIIΣ -1IPEIm 34 10 5 15 .Τ. .Ι

26 ΑΙΜ. lΙΕΣΣΟλΟΠΟΥ AI~OλΚλPNλNIλ! 35 10 5 15 .Τ. .Τ.

ΊΊ ΑΙΜ. α/ιOl'PIll iιιΙλΣ 36 8 10 15 .Τ. ·Τ.
28 ΙΙΤΙΒλΡΙ ΠΥΑΟΥ MEmlNIλΣ 38 6 5 15 .F. .Ι

29 ωmEΣ E't'PIΠA wgιjIλΣ 39 8 5 15 .Ι .F.
30 λΙlΙΝΗ ΤλΚΑ λΡΚλΙιΙλΣ 40 8 10 10 .F. .F.
31 λΙΜΝΗ lΠIItλ/IλΣ KιfINθIλ! 41 8 10 5 .F. .F
32 ΑΙΙΙΜΗ ΟΟΥΑΚλΡΙΑ AI~OλΚAPNANIλΣ 42 10 10 15 .Τ. .Ι

33 λΙJΙNH ΤΡΙΙΙΙΙΙΙΣ AI~OλΚλPNANIλ! 43 10 Ο 10 .Τ. .Ι

34 λΙlΙΜΗ ωΑΙΑ ΗλΕΙλ! 44 8 10 15 .Ι .Ι

35 fDJλEΣ IIJYlίΌI ΑΡΚλΑΙλΣ 45 8 5 15 .F. .Ι

36 ΕλΟΣ ΣΤΟ ΜΊΑ λΡΓΟΑΙΑλ! 46 6 5 15 .F. ·Τ.
37 ΟΟ1'ΟΟΣ [[OOΣmΣ ΚI:ΣΣΙΙΚΙλΣ 47 8 10 15 .r. .Ι

38 ΟΟ1'ΟΟΣ WIIII λΡΚΑΑΙλΣ 48 8 5 15 .F. .Ι

39 λΙΜΙΙΗ QWIOY AI~OΛΚAPNANIλΣ 49 10 5 5 .Ι .Ι

40 ΑΙΙΙΝΗ ΑΚΒΡλΚΙΑ λl~OλΚλP»λNIλ! 50 10 10 15 .Ι .F.
41 ιfWJΣ W'ANA ZλΚYN~Σ 51 10 5 15 .F. .Ι

42 λΙlΙΝΗ ΣΤΡΟΙ'Ι'ΥΑΗ illIIIIIλΣ 52 8 5 15 .F .Τ.

43 tIOOAEΣ ΚlWλ eEmPllflll 53 10 10 15 .Τ. .Τ

44 λΙlΙΜΗ λΙlΙΙΙΟΟΟΥΑλ θEmPίΠIλ! 54 10 10 10 .Τ. ·Τ.
45 tIOOλIf mPOO'OI ΠPtBfZIIΣ-θεmP2TIλ! 55 10 5 15 .F. ·Τ.
46 λΙ lI\illΣλ KιflΣΣIgιι ΚfPΠPλ! 57 10 10 15 .F. .Ι

47 λIlI\illΣλ AΠIIIIImI mmll 36 10 5 15 .F. .Ι

48 ΑΙIΙ\ΑλΠΑ DλλIOΙΙH λΕ'ι'α/λ! 59 10 Ο 15 .Τ. .Ι

49 λΙlΙΜΗ ΖλΡ1ΒΙΝλ! IωMINgιj 60 10 10 10 .Ι .Ι

50 1Ι111Η rOYPNA ωlgιι 61 6 10 12 .F .Τ.

51 λΙlΙΙΗ IιmPOY ΑΕΣΟΟΥ 62 10 10 15 .F. .Ι

52 rOΛlJOΣ α/\ΟΟΙΣ AEΣJk)Y 63 10 10 15 .Τ. .Τ.

53 λΚPIlIΊfl ΑΟΥΡΟΣ ~fI\ΣOY rm) 64 10 5 15 .F. .Ι

54 rOAllOI I'D'll AEΣJk)Y 65 10 Ο 15 .Ι .Ι

55 ΕλΟΣ D'lΊ.AII ({ΑΠΣ 1 10 5 5 .F. .F
56 ΕΙΟΣ IIOTAJI)! θΕΣ\ΝΙΚΗΣ-({AnΣ 2 10 5 15 .Ι .Τ.

57 11IןII BlII θfmλ(jIΚ!IΣ 3 10 Ο 15 .Τ. .Τ.

58 ωωΣ ΘΟΥ θEΣ\DIΣ-DlfP. -18WI. 4 10 Ο 15 .Τ. .Τ.

59 11YD1 [ΙΤΡΟ!Σ OlfPIA 5 10 5 15 .Τ. .Ι

60 Al8H BmfIΠIΣ lIEW-+A!f-rσlUJlΣ 6 10 5 5 .Τ. .Τ.

61 11IןII IEIWIΠIΣ UINHΣ 7 10 5 5 .Τ. .Τ.

62 11IןII mm ΡΟΙΟΟΗΙ 28 10 5 15 .Τ. .Ι
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι χάρτες που ακολουθούν χωρίζονται σε τρείς σειρές

1. Χάρτες που παpoυσ~άζoυν την α~~oλόγηση των υγροτόπων

όπως Βγήκε απο το πρόγραμμα πολυκρ~τnρ~ακnς ανάλυσης

(Κωδικός μονοψήφιος, για κάθε Βιογεωγραφική περιοχή).

2. Χάρτες πού δείχνουν τη βαθμονόμηση ενός Kρ~τηρΙoυ

ΠO~K~λΙας των υγροτόπων.

3. Χάρτες πού δείχνουν τα εΙδη τα οποΙα τεΙνουν να

ε~αλε~φθoυν από το περιΒάλλον των υγροτόπων ( [2,3]

Κωδικός διψήφιος, με πρώτο ψηφίο που αναφερεται στην

περιοχΤ; και δεύτερο ψηφίο που προσδιορίζει το είδος του

θεματικού χάρτη) .

Οι σειρές των χαρτών παρουσιάζουν τις παρακάτω

ιδιαιτερότητες:

Στη θέση τις εττικέτας "LEGEND", όπως φαίνεται στους

χάρτες παρουσιάζονταc οι διαΒαθμίσεις σε τόνους του γκρί

ή με διαφορετικό μοτίΒο όπως διαχωρίστηκε από τον

εκτυπωτή. Τά νούμερα των διαΒαθμίσεων είναι οι τάζεις που

χωρίστηκαν οι

ποικιλίας και

τελικές αριθμητικές

σπανιότητας που

Τ ι μές της αζ ι ολόγησης

προέκυψαν από το

πολυκριτηριακό πρόγΡαμμα ιεράρχησης.

Οι τάζεις που χωρίστηκαν τα αποτελέσματα μετακινήθηκαν

πρός τα "πάνω" έτσ\. ώστε να καλύπτουν τις κατηγορίες 7

έως 15 για λόγους παρουσίασης, αφού από τον εκτυπωτή δεν

δίνεται διαχωρισμός στις πρώτες έζι διαΒαθμίσεις,

Οι τίτλοι είναι γpαu.μένoι στα Αγγλικά αφού το πρόγραμμα

- 1 -



όπως έχει ήδn αναφερθεί δεν περιλαμΒάνει τις Ελλnνικές

γραμματοσειρες. Εγινε προσπάθεια τα ονόματα και οι τίτλοι

να πλnσιάζοuν όσο το δυνατόν περισσΌτερο τnν Ελλnνικτ'1

γλώσσα, αν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να

παρουσιάζονται κάποιες εκφράσεις με τnν πιο απλουστευμένn

τους μορφτ'1.

Η κλίμακα σχεδίασnς απουσιάζει απο τους χάρτες μια και

όπως αναφέρθnκε στο προnγουμενο κεφάλαιο δεν ε ί ναι

μέγεθος που έχει μετρnθεί. Ετσι, οι χάρτες καλυπτουν

ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που εζετάζουμε κάθε φορά,

τnν περιοχτ'1 σχεδίασnς που έχουμε ορίσει μέσα από το

πρόγραμμα.

- 2 -
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- ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ: :# GITNIASI :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True ή False

- ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΆΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΨΗ: :# LEITOURG :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True ή False

- ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉ ΑΠΟΨΗ: :# ΚΛΙΜΑΤΕ :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True n False

- ΑΡΙθΜΟΣ EIbON ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ : :# DANGER *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 27

- ΑΡΙθΜΟΣ ΣΠΆΝΙΩΝ EIbON ΠΤΉΝΩΝ : :# SPANIA ΡΤ :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 14

- ΑΡΙθΜΟΣ ΣΠΆΝΙΩΝ EIbON ΜΗ ΠΤΗΝΩΝ

ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 3
:# SPANIA :#

- ΑΡΙθΜΟΣ ΠΟΛΥΠΛΗθΩΝ EIbON ΠΤΗΝΩΝ : :# PLITHOS ΡΤ :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 13

- ΑΡΙθΜΟΣ EIbON ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΛΟΓΩ ΓtIΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

:# GEO-EGO :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True ή False

- ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ 20000 ΜΙΝ YbPOBIA ΠΤΗΝΑ : :# ΜΙΝ 20000 :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : ΝΑΙ (01) - ΟΧΙ (00)

- ΑΡΙθΜΟΣ EIbON ΤΩΝ ΕΞΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : :# KATEGORY :#
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : True n False

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 9
:# AJIOLOGHSH :#

Στις παρακάτω σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα

στοιχεία που αποτελούν την Βάση δεδομένων.
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Ι Π Τ Η Ν Α (συνέχεια; Ι
Α/Α Ε Ι 11 Η Α/Α Ε Ι 11 Η

2166 Otis tarda 2176 Acrocephalus
2167 Ficedula parva melanopogon
2168 Sitta krueperi 2177 Jynx torquila
2169 Emberiza cineracea 2178 Pyrrhocorax pyrrhocorax
2170 Asio flarnmeus 2179 Corturnix corturnix
2171 Buteo rufinus 2180 Alauda arvensis
2172 Clamator glandarius 2181 Gavia stellata
2173 Anser anser rubirostris 2182 Bucephala clangula
2174 Mergus merganser 2183 Dedrocopos miror
2175 Porsana porsana 2184 Hippolais pallida

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 (συνέχεια)

Ειδικότερα. τα πεδία της πληροφοριακτ'Ίς βάσης που

περιλαμβάνουν την βαΘμονόμηση κάΘε κριτηΡίου συμβολίζονται με

"* .. *" και είναι γραμμένα στα Αγγλικά αφού η βάση στη Θέση

των πεδίων δεν δέχεται τις Ελληνικές γραμματοσειρές. Τα

ονόματα των πεδίων δώΘηκαν με τυχαίο τρόπο έτσι ώστε να

βοηΘήσουν τον διαχωρισμό τους από το μελετητή.

ΚΩλΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

- ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: * PERIOXH *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : 8 (ΚΡτ'Ίτη - Πελοπόννησος) τ'Ί

10 (Υπόλοιπη Ελλάδα)

- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

ΒΑθΜΟΝΟΜΗΖΗ

:jj: WATER *
Κακτ'Ί (Ο ο) • Μέτρια ( 05) . Καλή ( 1 ο)

- Εl1ΑΦΟΣ : * EDAFOS *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ορεινό (05). Ημιορεινό (10). Πεδινό(15)

- ΠΟΙΚΙΛΙΑ llANIl1Ar : :jj: ΡΤΙΝΑ *
ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ : Ο - 61
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n τ Η Ν Α (συνέχεια)

11 Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

2085 Numenius arquata
2086 Tringa stagnatilis
2087 Anthus campestris
2088 Anas clypeata
2089 Circus macrourous
2090 Branta ruficollis
2091 Clamator glandarius
2092 Emberiza schoeniclus
2093 Oxyura leycocephala
2094 Aythya pratincola
2095 Netta rufina
2096 Aythya ferina
2097 Pluvialis squatarola
2098 Calidris ferruginea
2099 Pluvialis apricaria
2100 Athene noctua
2101 Remiz pendulinus
2102 Panurus biarmicus
2103 Motacilla flava
2104 Rallus aquaticus
2105 Anas querquedula
2106 Pernis apivorus
2107 Aquila chrysaetos
2108 Picus viridis
2109 Alectoris graeca
2110 Cisticola juncidis
2111 Sylvia rueppelii
2112 Cettia cetti
2113 Charadius dubius
2114 Motacilla flava feldegg
2115 Milvus migrans
2116 Gyps fulvus
2117 Hieraaetus pennatus
2118 Falco biarmicus
2119 Hippolais olivetorus
2120 Aegypius monachuus
2121 Haliaaetus albicilla
2122 Aquila heliaca
2123 Sterna caspia
2124 Budo budo
2 25 Emberiza hortulana
2 26 Emberiza caesia

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 (συνέχεια)

ι=
.J

Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

2127 Aythya fyligula
2128 Calidris alpina
2129 Dedropoulos medius
2130 Monticola solitarius
2131 Otus scops
2132 Aegithalos caudatus
2133 Acrocephalus scirpaceus
2134 Acrocephalus

arundinaceus
2135 Hippolais pallida
2136 Lanius senator
2137 Pandion haliaetus
2138 Falco subbuteo
2139 Falco tinnunculus
2140 Strix aluco
2141 Riparia riparia
2142 Buteo buteo
2143 Tyto alba
2144 Apus melda
2145 Sitta neumayer
2146 Vanellus vanellus
2147 Asio otus
2148 Phalacrocorax carbo

Sinensis
2149 Lullula abrorea
2150 Hirundo daurica
2151 Tringa nebularia
2152 Tringa ochropus
2153 Tringa stagnatilis
2154 Neophron percnopterus
2155 Cinclus cinclus
2156 Gladeola nordmanni
2157 Locustrella

luscinioides
2158 Accipiter gentilis
2159 Actitis hypoleucos
2160 Cygnus olor
2161 Porzana parna
2162 Numenius phaeopus
2163 Corvus corax
2164 Botaurus stellaris
2165 Circus pygargus



Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

Π Τ Η Ν Α

Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

2001 Calonectris diomeda
2002 Hydrobates pelagigicus
2003 Phalacrocorax

aristotelis
2004 Circaetus gallicus
2005 Hieraaetus fasciatus
2006 Falco eleonorae
2007 Larus audouinii
2008 Alectoris chukar
2009 Carpimulgus europaeus
2010 Coracias garulus
2011 Lanius collurio
2012 Lanius minor
2013 Lanius nubicus
2014 Aquila clanga
2015 Hoplopterus spinosus
2016 Tadorna ferruginea
2017 Haliaeetus albicilla
2018 Phalacrocorax pygmeus
2019 Aquila pomarica
2020 Accipiter brevipes
2021 Phalacrocorax carbo
2022 Pelecanus crispus
2023 Ixobrychus minutus
2024 Ardeola ralloides
2025 Egretta alba
2026 Egretta garzetta
2027 Ardea cinerea
2028 Ardea purpurea
2029 Plegadis falcinellus
2030 Platalea leucorocia
2031 Haematopus ostralegus
2032 Himantopus himantopus
2033 Recurvirostra avosetta
2034 Glareola platincola
2035 Tringa totanus
2036 Sterna albifrons
2037 Alcedo atthis
2038 Anser erythropus
2039 Dendrocopos syria~us

2040 Melanocorypha calandra
2041 Calandrella

brachydactyla

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3

2042 Ciconia ciconia
2043 Nyctiocrax nycticorax
2044 Anas strepera
2045 Circus aeruginosus
2046 Burhinus oedicnemus
2047 Ficedula semitorquata
2048 Cercotrichas galactotes
2049 Tachybaptus ruficollis
2050 Podiceps cristatus
2051 Pelecanus onocrotalus
2052 Ciconia nigra
2053 Anser albrifons
2054 Anser anser
2055 Taborna taborna
2056 Anas crecca
2057 Podiceps nigricollis
2058 Chlidonias leucopterus
2059 Anas platyrhynchos
2060 Falco peregrinus
2061 Philomachus pygnax
2062 Limosa limosa
2063 Larus ridibundus
2064 Gelochelidon nilotica
2065 Sterna hirundo
2066 Grus grus
2067 Chlidonias hybridus
2068 Chlidonias niger
2069 Larus genei
2070 Circus cyaneus
2071 Merops apiaster
2072 Sterna hirundo
2073 Numenius tenuirostris
2074 Phoenicopterus ruber
2075 Tringa gladeola
2076 Sterna sandvicensis
2077 Larus melanocephalus
2078 Cygnus olor
2079 Cygnus cygnus
2080 Anas penelope
2081 Anas acuta
2082 Aythya nyroca
2083 Fulica astra
2084 Charadrius alexandrinus
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Ι Χ θ Ε Ι Σ

Α/Α Ι Ε Ι ~ Η

4001 Silurus glanis
4002 Tinca tinca
4003 Esox lusius
4004 Leuciscus cephalus

vardarensis
40051Scardinius

erythrocephalus
4006 Perca fluviatilis
4007 Rutilus rutilus
4008 Cyprinus cabrio
4009 Alburnus alburnus

macedonicus
4010 Blennius fluviatilis
4011 Cobitis trichonica
4012 Silurus aristotelis
4013 Phoxinellus

stymphalicus
40141Scardinius graecus

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2

Ι[ φ γ Τ Α

Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

50011Arenaria littoralis
5002 Silene linifolia

(ssp. sporadum)
5003 Linum qyaricum
5004 Amelanchier cretica
5005 Trapa natans
5006 Vitex agnus-castus
5007 Iris pseudacorus
5008 Copressus sempervirens
5009 Juniperus oxycedrus
5010 Pinus pinea
5011 Salix alba
5012 Juniperus phoenicea
5013 Fraxinus angustifolia
5014 Laurus nobilis
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θΗΛΑΣΤΙΚΑ

Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

1001 Monachus monachus
1002 Carpa aegarus
1003 Turspiors truncatus
1004 Lutra lutra
1005 Canis aureus
1006 Felis silvestris
1007 Canis lupus
1008 Ursus actors
1009 Lynx lynx
1010 Gl is gl is
1011 Martes fiona
1012 Meles meles
1013 Sus scrofa
1014 Vormela peregusna
1015 Citellus citellus
1016 Delphinus delphinus
1017 Martes martes
1018 Sylvaemus mystacinus
1019 Sciurus bulgaris
1020 Felis silvestris
1021 Lepus capencis
1022 Erinaceus roumanicus
1023 Cricetulus migratorius
1024 Vulpus vulpus
1025 Phinolupus

ferrum-equinum
1026 Rupicarpa rupicarpa
1027 Capreolus capreolus
1028 Lerus europaeus

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

][ ΑΜΦΙΒΙΑ & ΕΡΠΕΤΑ

Α/Α Ι Ε Ι Δ Η

3001 Triturus cristatus
karelinii

3002 Pelobates syriacus
balcanicus

3003 Bombina bombina
3004 Emys obricularis
3005 Mauremys casprica
3006 Testudo graeca
3007 Testudo hermannii
3008 Lacerta viridis
3009 Elaphe quatorlineata
3010 Natrix tessellata
3011 Cyrtodactylus kotschyi
3012 Hyla abrorea
3013 Bufo viridis
3014 Vipera ammodytes
3015 Podarcis taurica
3016 Caretta caretta
3017 Elaphe situla
3018 Ophisaurus apodus
3019 Rana dalmatica
3020 Rana ridibunda
3021 Malpolon monspessulanus
3022 Lacerta trilineata
3023 Testudo marginata
3024 Ablepharus kitiabelii
3025 Podarcis mularis
3026 Telescopus fallax
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ~E~OMENΩN

Η κωδικοποίηση που εγινε για την ανάλυση και υελέτη της

ΑμφΙ8ια - ΕΡnετά: 3Πτηνά: 2

Φυτά: 5&

Βιολογίας κάθε υγρότοπου είναι. Για την χλωρίδα K~Ι για την

πανίδα έγινε κωδικοποίηση του κάθε διαφορετικού είδους σε

κάθε μία από τις πέντε γενικότερες κατηγορίες (θηλαστικά.

αμφίΒια -ερπετά. ιχθείς. φυτά & πτηνά). Για να μποοεί η βάση

δεδομένων να κάνει τις αναζητnσεις στοιχείων που θα θελnσουμε

δόθηκαν διαφορετικοι αριθμοί ανά είδος. Για κάθε μία από τις

παραπάνω γενικές κατηγορίες έχει δοθεί διαφορετικό πρώτο

ψηφίο. δηλαδn

θηλαστικά: 1

ΙχθεΙς: 4

Για την διαφοροποίηση του κάθε είδους σε κά.5ε μία από

τις γενικές κατηγορίες. δόθηκε διαφορετικός αύζοντας αριθμός.

Έτσι στο σύνολο των υγροτόπων της Ελλάδας εμφανίζονται:

28 εΙδη θηλαστικών. 184 εΙδη nτεΡwτnς nανΙδας. 26 εΙδη

αμφΙ8ιwν-εΡnετών. & 14 εΙδη χλωρΙδας.

Η κωδικοποΙηση παρουσιάζεται με λεπτομέρειες στους

παρακάτω πίνακες 5.1 - 5.4.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος των δεδομένων στη βάση

μπορούσε να γίνει και με το πραγματικό όνομα του είδους. αλλά

αυτό θα περιόριζε τη δυνατότητα ανα(nτησης μέσα απο τη βάση

μόνο συγκεκριμένων ονομαστικά ειδών και όχι ομάδων :π.χ

πτηνών. ερπετών).
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προηγούμενα κεφάλαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι

δυνατότητες παρουσίασης της εργασίας περιορίζονται από το

πρόγραμμα. Με τη λειτουργική σχεδιαστικτΊ μονάδα του IDRISI

"plotting mοάule" γίνεται η παραγωγή του χάρτη στην οθόνη και

στη συνέχεια στον εκτυπωτή. Το σημαντικό κομμάτι της εργασίας

έχει ολοκληρωθεί και η παραγωγτΊ από το σημείο αυτό και μετά

είναι διαδικασία ρουτίνας. Η εμφάνιση του σχεδίου, τα πλαίσια

στο χάρτη, οι τίτλοι και το υπόμνημα δίνονται με εντολές μέσα

απο το πρόγραμμα σε γλώσσα που έχει δομηθεί αποκλειστικά για

την κατασκεύη Βοηθητικών στοιχείων για τους χάρτες και

υπάρχει φυσικα μέσα στο πρόγραμμα. Η αρχική δυσκολία

κατανόησης και επικοινωνίας του χρήστη με τις λειτουργίες

προγραμματισμού σε αυτό το στάδιο, είναι μία δυσκολία που

όμως μπορεί να εεπεραστεί με κάποια εεάσκηση.

Οι χάρτε:;, τα προΒλήματα που παρουσιάστηκαν όπως και

επεεηγηματικά στοιχεία περιγράφονται στο "παράρτημα Β" που

ακολουθεί.
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llIArPAMMA 5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆ ΤΟΥ IDRISI ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ llEllOMENON

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ι DBASE : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ

IDRISI

Ι IDRISI Ι
Ι Ι

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΩΝ Ι ΟθΟΝΗ Ι

Ι ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ [

Η εγγραφή στο IDRISI γίνεται αυτόματα σε ένα αρχείο

τιμών (values file). Το αρχείο τιμών συνοδεύεται από ένα

Βοηθτηικό αρχείο χαρακτηριστ ικών που δημ ι ουργε \. το σύστημα

και στο οποίο περιγράφουμε τις κατηγορίες, τις τάξεις τιμών

τον τίτλο κα ι γεν ι κότερα ότ ι περ ι λαμΒάνε ι το υπομνημα ενός

διαγράμματος (document of an attribute values file).

5.7 ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Από το σημείο αυτό και μετά η εμφανιση των αποτελεσμάτων

με χάρτες και διαγράμματα είναι θέμα καθαρά προγραμματισμού

μέσα από το IDRISI. Στην εργασία χρησιμοΠοι1"Ίσαμε αρχεία και

εικόνες κάθετων διανυσμάτων για λόγους που αναφέρθηκαν στα
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5.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆ ΜΕ ΤΗ ΒΆΣΗ ~E~OMENΩN

Η επικοινωνία του προγράμματος με τη Βάση δεδομένων

γίνεται πολύ απλά με την εντολτΊ "dbidris : DBASE to IDRISI

module". όπου μας δίνεται η δυνατοτητα απο το αρχείο που

εχουμε δημιουργτΊσει στη Βάση. να επιλέζουμε τα πεδία εγγραφών

για μεταφορά στοιχείων στο IDRISI. ΚάΘε φορά που τρέχουμε

αυττΊ την ρουτίνα. επιλέγουμε ένα πεδίο με τις τιμές ενός

χαρακτηριστικού που μελετάμε και παράλληλα δίνουμε την εντολτΊ

για τη μεταφορα των κωδικών αναγνώρισης των υγρo~όπων. Ετσι.

τελικά τα στοιχεΙα που μεταφέρονται στο IDRISI είναι δύο

παράλληλες σττΊλες με αρι Θμούς. όπου η μεν πρώτη περι έχε ι σε

σειρά τους κωδικούς αναγνώρισης και η δεύτερη τις αντίστοιχες

τιμές του κριτηρίου που Θέλουμε να περιγράψουμε (Διάγραμμα

5.3) .
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ΧΩΑΓΡΑΜΜΑ 5. 2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ι Ι AUTOCAD Ι

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΟ IDRISI
Ι Ι DOS Ι Ι ED~TOR Ι

ΔΙΟΡθΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΜΕ ΣYMΠΛHPoμ~TIKA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι IDRISI Ι

Αυτό το στάδιο θα είχε Π:ΙΡαλnφθεί αν γινόταν 1"1

ψnφι οπο ί non μέσα από το πΡόγραμμα. όπου σε συνδυασμό με τ"!!

βάσ"!! δεδομένων κάθε πολύγωνο που θα ψnφιοποιούσαμε θα έπαιρνε

απευθείας τον ανάλογο αριθμό ταu~ότnτας. Λέγοντας αριθμό

ταυτότnτας εννοούμε τnν αναγνώρισ"!! του στοιχείου. άμμεσα απο

το πρόγρα'-lμα με ένα κωδικό νούμεοο ( idri s i iάent i f i ca t i οη

number) . Αυτό δεν έγινε για:: \. ο ψnφιοποιnτΤΙς που

ΧΡnσnμοποιΤΙθnκε ΤΙταν εγκαταστnμένο c και προγραμματισμένος για

λειτουργία αποκλειστικά απο το AVT~~AD και δεν υπΤΙρχε μεγάλ"!!

άνεσn για περαιτέρω ΧΡΤΙσn του.
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εμφά,,'ισn τnς δουλειάς μας αλλα δεν μπορεί να παραχθεί στον

εκτυπωττΊ η στο σχεδ ι ογράφο (ρ 1ot ter). Το εγχε ι ρί δ ι ο ΧΡτΊσnς

του προγράμματος αναφέρει ότι σε μεταγενέστερες εκδόσεις του

θα σuμπεριλnφθούν λειτουργίες για τnν παραγωγτΊ αυτού του

τύπου σχεδίων απο περιφερειακά σχεδιαστικά μnχαντΊματα. Βέβαια

πρέπει να αναφέρουμε ότι για τn σωσττΊ παραγωγτΊ τnς εικόνας

από τα περιφερειακά συσττΊματα. προυποθέτει υψηλά κόστη στα

μnχαντΊματα, τα οποιά πρέπει να είναι μεγάλης ανάλυσnς και

πιστότnτας με έμφασn στις χρωματικές διαφοροποιτΊσεις.

Στην εργασία αυττΊ n napoUOlaon έγινε με εικόνες αρχείων

απο κάθετα διανύσματα (vector files), χωρίς τn xoTΊon

κανναΒικών μορφών traster files) Αυτο έγινε κυρΙως απο το

αντικεΙμενο τnς εργασίας που τΊταν n περιγραφτΊ σnμειακών

χαρακτnριστικών στον Ελλαδικο χώρο (απεικόνισn των

υγρoE~ότoπων και των κριτnρίων αξιολόγnστΊς τους).

Τα αρχεία που πΡοτΊλθαν απο το AUTOCAD στn συνέχεια

διορ&ώθnκαν από ένα επεΙεργασττΊ κειμένου και τους δόθηκε ένας

κωδικός αναγνώρισης. Δnλαδn, καβε πολύγωνο που παρουσίαζε ένα

συγκεκριμένο υγρότοπο πτΊρε ένα κωδικό νούμερο που ταυτίζεται

με τον κωδικό που έχει χρnσιμοποιnθεί για τnν Eloaywyn του

στn &άση δεδομένων (Διάγραμμα 5,2).
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5.4 ΕΙΣΟλΟΣ λΕλΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ IDRISI

Η διαδικασία επικοινωνίας του AUTOCAD με το πρόγραμμα

IDRISI απαιτεί τnν κατασκευn ενός προγράμματος σε γλώσσα τnν

οποία χρnσιμοποιεί το AUTOCAD για διάφ~pες ρουτίνες

επεξεργασίας (autolisp). Η ρουτίνα αυτn προσφέρεται με το

πακέτο του προγράμματος και ουσιαστικά μετατρέπει τnν

KWOLKonoLnon που υπάρχει στα αρχεία του AUTOCAD σε αρχεία που

μπορεί να δεχθεί το IDRISI.

Η επιλογn τών στοιχείων που θα χρnσιμοποιnσουμε γίνεται

απο το σχέδιο με παραθυρική μορφή n με τnν En,Aoyn ολόκλnρου

σχεδίου. Αυτο διευκολύνει τnν εργασία μας οτο σnμείο που

θέλουμε να ξεχωρίσουμε ορισμένες περιοχές και να χωρίσουμε τα

φύλλα χάρτn στnν προκειμένn περίπτωσn.

Το επόμενο στάδιο περιλαμΒάνει τn διαδικασία κατασκευnς

του χάρτn στο IDRISI. ~nλαδn επιλέγουμε τις συντεταγμένες που

Βα χρnσιμοποιnσουμε, τον τρόπο παρουοίασnς (vector n raster

μορφn), και τnν KWOLKOnOLnon για τnν naPOuoLaor:.

5.5 λΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η napouoLaon στn συνέχεια μπορεί να γίνε~ μετατρέποντας

τα αρχεία που έχουν προέλθει απο το AUTOCAD σΕ raster αρχεία

και μορφή πίνακα, όπου με τnν επικάλυψn ,ου αντίστοιχου

αρχείου κάθετων διανυσμάτων έχουμε τnν πραγμα~ικn εικόνα του

χώρου πάνω σε υπόΒαθΡΟ με ποιοτικά χαρακτn~cστικά. Αυτn n

μΟΡφn τnς παρουσίασnς προσφέρει αρκετά πλεcvεκτnματα στnν
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~IAΓPAMMA 5.1

ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΠΡΟΣ'ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ IDRISI

ΠΗΓΗ

- ΧΑΡΤΗΣ -

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ'ΔΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΠΕ'ΔΟ ΝΟΜΟΥ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ

'ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ

'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

IDRISI
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επεξεργαίόμαστε. οταν παγώνουμε τα υπόλοιπα χρώματα απο την

οθόνη σχεδίασης.

Τα στοιχεία για τους υγρότοπους δεν περιλαμΒάνουν

τοπογραφικά χαρακτηριστ ικά με αποτέλεσμα ο εντοπισμός τους

στο χάρτη να γίνεται μόνο απο τα τοπονύμια και άλλα

χαρακτηριστικά που τους περιγράφουν και περιλαμΒάνονται σε

χάρτες, όπως λίμνες, εκΒολές και δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες

και ακτές, Τα σημεία που Βρίσκονται οι υγροΒιότοποι

παρουσιάζονται στο

μέγεθος και oxnua

χάρτη σημειακά με

ίδιο για όλους

τη μορφn ορθογωνίων σε

τους υγροΒιότοπους. Η

επιλογτΊ των ορθογωνίων

υγροΒιότοπους έγινε για

σαν σύμΒολα

να διευκολυνΒεί

σημε ιακά για

η παρουσίαση

τους

στούς

Βεματικούς χάρτες. Ετσι μπορεί κάΒε ορΒογωνιο με διαφορετικτΊ

διαγράμμιση να δείχνει τις μεταΒολές των χαρακτηριστικών

στοιχείων των υγροΒιοτόπων (Διάγραμμα 5.1).
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Βασικών κριτηριων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Η

ΒαΘμονόμηση του κάθε κριτηρίου έγινε είτε "αριθμητικά." είτε

"λογ ι κά. " (True n Fa 1se) . Τα κρ ι τηρ ια, η Βαθμονόμησή τους,

καΘώς και το κάθε πεδίο της Βάσης που αντιστοιχεί το κάθε

κριτήριο συνδυάίονται

χρησιμοποιούνται στη

προγράμματος "IDRISI".

στούς πί νακες

συνέχεια για

της Βάσης δεδομένων

την τροφοδότηση

και

του

5.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Τα χαρτογραφικά υπόΒαθρα που χρησιμοποιούνται

δημιουργήΘηκαν με ψηφιοποίηση του χάρτη της Ελλάδας χωρίς

κλίμακα. απο ένα υπόΒαθρο μεγέθους Α4. Η κλίμακα για την

επεΙεργασία των στοιχείων μέσα απο το πρόγραμμα δεν κρίνεται

απαραίτητη αφ 'ενός γιατι το αντικείμενο της εργασίας δεν

περιλαμΒάνει τοπογραφικά η μετρητικά στοιχεία αλλά και γιατί

το πρόγραμμα 'ΊDRΙSΙ" δεν είναι δομημένο έτσι ώστε να

προσφέρει άνετες μετρησεις που θα διευκόλυναν την επεΙεργασία

στοιχείων υπο κλίμακα.

Η ψηφιοποίηση έγινε μέσα απο το πρόγραμμα "AUTOCAD" με

μορφή πολυγώνων για κάθε νομό της Ελλάδας χωριστά.

Συγκεκριμένα κάθε νομός της Ελλάδας περιγράφηκε από

συνεχόμενες γραμμές (polyline. εντολή στο πρόγραμμα

'ΆUTΟCΑD"). όπου σε κάθε διοικητικτΊ. γεωγραφικτΊ περιφέρεια

της Ελλάδας δόθηκε διαφορετικό χρώμα έτσι ώστε να μπορεί να

Ιεχωρίίει στο χάρτη το κομμάτι της Ελλάδας που
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τα oι~~opεΤΙKά εΙδη φυτών και ζΩWν που εμφανίζονται στον κάθε

υγpoB~~τoπo, Για την xλ~pίδα και για την πανίδα έγινε

κ~δικc~οίησn του κάθε διαφορετικού είδους σε κάΘε μία από τις

πέντε νενικότερες κατηνορίες (θηλαστικά. αμφίβια ερπετά.

ιχθείς. φυτά & πτηνά). Για κάθε ULa από τις παpαπαν~ γενικές

κατηγοοίες έχει δοθεί διαφορετικο πρώτο ψηφίο. δηλαδή

θηλαστικά: 1 Πτηνά: 2 Αμφί6ια - Ερπετά: 3

Ιχθείς: 4 & Φυτά: 5

lLa την διαφοροποίηση του κάθε είδους σε κάθε μία από

τις παpαπάν~ γενικές κατηγορίες. δόθηκε διαφορετικός αύξοντας

αριθμο::;. 'ετσι

εμφαν-.':ονται :

στο συνολο των υγpoτόπ~ν της Ελλάδας

28 είδη θηλαστικών. 184 είδη πτερ~της πανίδας.

αμφί6ι~ν-ερπετών. & 14 είδη χλωρίδας,

26 είδη

:: K~δΙKoπoίηση παρουσιάζε-::αι με λεπτομέρειες στους

πίναKε~ 5.1 - 5.4. οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.

5.2 ~IΆXEIPIΣH ~E~OMENΩN

L:cnv συνέχεια με τη χρτΊση τ~ν λει τουργιών της "DBASE"

αναζη-::tιθηKαν οι τιμές τ~ν KPιτ~pί~ν που αναφέρονται σε κάθε

υγροΒ-.ότοπο. Η επιλογτ1 τ~ν Kpιτηpί~ν για την αναζήτηση τ~ν

στoιyε\.~ν παρατίθεται στο κεφάλα\.ο 3. με τίτλο "MEθO~OΛOΓIKH

ΠPOΣE~~IΣH". Τα 15 κριττ1ρια και υποκριττ1ρια που παίρνουν

μέρος ~την αξιολόγηση τ~ν υγpoτόπ~ν καθώς και η τελικτΊ τους

αξ ι ολc Υηση που προκύπτει από τcv συνδυασμό τ~y πpoηγoύμεν~ν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕλΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ

ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π.

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται συνοπτικά η διαδικασία που

ακολουθήθηκε για την οργάνωση της πληροφορίας και την

κατασκευή τ~ν διαγραμμάτων

και τα τελικά αποτελέσματα

που παρουσιάζουν την πληροφορία

της εργασίας. Αναφέρονται επίσης

τα προβλήματα

επεξεργασίας τ~ν

που παρουσιάστηκαν

στoιxεί~ν και οι

στα διάφ~ρα στάδια

εναλλακτικές λύσεις που

μπορούν να δοθούν στην παρουσίαση και τη μέθοδο ανάλυσης με

το συγκεκριμένο σύστημα.

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ λΕλΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που εισάγονται στη βάση δεδομένων για την

αξιολόγηση και την παρουσίαση των υγροτόπων σε χάρτες,

περιέχουν γε~γραφΙKά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και

στοιχεία για την χλωρίδα και την πανίδα κάθε υγΡοβιότοπου.

Στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τόσο το

ίοπωνύμιο κάθε υγρότοπου καθώς και ο νομός ή οι νομοί στους

οποίους ανήκει γεωγραφικά ο κάθε υγρότοπος.

Στα φυσικά χαρακτηριστικά περιέχονται στοιχεία για τον

τύπο και την λειτουργία, καθώς και οι γεωμορφολογικές και

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον κάθε υγροΒιότοπο.

Στα στοιχεία της χλωΡίδας και της πανίδας παρουσιάζονται
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οριζόντια ,καθετα η με γωνία).

την επεΙεργαστοuμε

διαφορετικές όψεις

και

πχ.

να την εποπτεύσουμε κάτω απο

Σ'αυτό το κομμάτι μπορούμε ευκολα να καθοοίσουμε περιοχές με

συγκεκριμένη κλίση εδάφους, αν μας ενδιαφεοει μια nSPLoxn για

οικιστικn αναπτυξη η απλα αν θέλουμε να βοούμε περιοχές όπου

καταλnγουν οι λεκάνες απορροnς.
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τοπογραφικά. Η μετατροπΤ'\ των αρχείων από διανυσματικΤ'\ μορφΤΙ

σε κανναβικΤ'\ και αντίστροφα είναι ένα σnμαντικό εργαλείο που

βοn8άει στnν επικοινωνία του συστΤΙματος με άλλα σχεδιαστικά

πακέτα.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 4.7: ΜΕΤΆΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

-DATA STORAGE MODULES-

ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

- INITIAL - - UPDATE -

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΏΝ

'----- ΣΕ RASTER '----- ΣΕ RΑΣΤΕR

- POINTRAS - - LINERAS -

Ι

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ~E~OMENΩN

ΣΕ RASTER - INTERPOL -
- POLYRAS -

4.5 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΆ ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΆΤΆ ΜΟΝΤΕΛΛΆ ΕΔΆΦΟΥΣ

Μία άλλn δυνατότnτα του προγράμματος ειναι n απεικόνισn

και επεξεργασία ψnφιοποιnμένων μοντέλλων εδάφους σε

τρισδιάστατn σχεδίασn. Στnν περΙπτωσn αυτn n τοπολογΙα των

σnμεΙων εδάφους δΙνεται με τρεΙς διαστάσεις (συντεταγμένες Χ

,Υ, Ζ). ~Ινoνται τά υψόμετρα σε μορφΤ'\ πΙνακα και στn συνέχεια

εχουμε τnν τρισδιάστατn εικόνα τnς περιοχΤ'\ς οπου μπορούμε να
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~IAΓPAMMA 4.6: ~IAXEIPHΣH ΟθΟΝΩΝ

3. ~IAXEIPIΣH ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- DATA MANAGMENT MODULES -

~HMIOYPΓIA ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΝθΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

- DOCUMENT - - CONCAT -

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΡΑθΥΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ -
- TRANSPOS - - WINDOW -

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ~IEYPYNΣH ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΩΝ '-- - EXPAND -
- QUERY -

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

- CONTRACT -

Γιά την εκτύπωση των χαρτών δεν είναι απαραίτητη η χρήση

ειδικευμένου hardware. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο σχεδιασμός

του συστήματος να έχει γίνει δίνοντας προτεραιότητα στην

χρηση μονόχρωμης οθόνης και συνηθισμένων εκτυπωτών.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί σαν στοιχεία απεικόνισης τα

κάθετα διανύσματα (vectors), όπου κατά κανόνα περιγράφουν

όρια χαρτογραφικά, οπως π. Χ σύνορα κρατών. ακτογραμμές και

αλλα χωρικά χαρακτηριστικά. Ειναι φανερό οτι με τη

διανυσματική απεικόνιση έχουμε μια αληθινη εικόνα του χώρου
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εικόνα που προκύπτει έπειτα από τnν επε~εpγασία των στοιχείων

παράγεται από τnν σύνθεσn τnς αρχικπς εικόνας καθώς και από

στατιστικά στοιχεία που χαΡακτnΡίζουν κάθε επιμέρους

παράμετρο. Ακόμn παρέχεται n δυνατότnτα τnς άμεσnς επέμΒασnς

σε οποιαδήποτε αναλογία και σε οποιαδήποτε εικόνα. Τα

ιστογράμματα και τα γραφήματα που παρουσιάζει το IDRISI

προκύπτουν από αναλογικούς και αθροιστικούς συσχετισμούς των

απλών στατιστικών μεγεθών. Τέλος από το παραπάνω πρόγραμμα

παρέχεται n

διεύΡυνσnς σε

Βαθμίδα.

δυνατότnτα παραγωγής

οποιοδήποτε ποσότnτα
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4.4 ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΆΣ

Οι εικόνες που δnμιουργούνται και απαρτίζουν τnν τελική

napoualaan τόσο τnς ποιοτικής όσο και τnς ποσοτικής

πληροφορίας. μπορεί να είναι σε έγχρωμή ή σε ασπρόμαυρη (με

32 αποχρώσεις του γκρίζου) μορφή.

~IAΓPAMMA 4.5: ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΆΣ ΆΠΟ ΤΟ IDRISI

4.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

-DATA RETREIVAL
& DISPLAY
MODULES

ΧΡΩΜΑΤΑ

- COLORS -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- DISPLAY -

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

- IMAGE -

ΕΙΚΟΝΑ

- VIEW -

~IEYPYNΣEIΣ

- STRENCH -

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- HISTO -

Οι εικόνες μεγάλου μεγέθους μπορούν να παρουσιαστούν σε

μΙα συνεχόμενη σειρά εικόνων μικρότερου μεγέθους. Η συνολική

- 4.11 -



Ενα παράδειγμα αρχείου που κωδικοποιεί και δηλώνει μια

κανναΒική απεικόνιση φαίνεται παραπάνω στο σχήμα 4.3.2. Η

πρώτη γραμμή περιέχει τον τίτλο που θά εμφανιστεί στην

εικόνα. ενώ η δεύτερη και τρίτη γραμμή αναφέρονται στον τύπο

των στοιχε ίων και στον τρόπο αποθήκευσης του αρχεί ου απο τη

μηχανή. Ο τρόπος αποθήκευσης εχει σημασία στο ότι μπορούμε να

περιορίζουμε έτσι το χώρο που καταλαμΒάνουν τα αρχεία στη

μνnμn του υπολογιστή.

Σχήμα 4.3.3 : ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕθΩΝ

(ATTRIBUTE VALUES FILE)

category 1
category 2
category 3
category 4
category 5
category 6
category 7
category 8
category 9
category 10
category 11
category 12
category 13
category 14
category 15

Low
Vegetation
Index

High
Vegetation
Index

KΩ~.l - ΧΡΩΜΑ 1
KΩ~.2 - ΧΡΩΜΑ 2
KΩ~.3 - ΧΡΩΜΑ 3
KΩ~.4 - ΧΡΩΜΑ 4
KΩ~.5 - ΧΡΩΜΑ 5
KΩ~.6 - ΧΡΩΜΑ 6
KΩ~.7 - ΧΡΩΜΑ 7
KΩ~.8 - ΧΡΩΜΑ 8
KΩ~.9 - ΧΡΩΜΑ 9
KΩ~.10 - ΧΡΩΜΑ 10
KΩ~.ll - ΧΡΩΜΑ 11
KΩ~.12 - ΧΡΩΜΑ 12
KΩ~.13 - ΧΡΩΜΑ 13
KΩ~.14 - ΧΡΩΜΑ 14
KΩ~.15 - ΧΡΩΜΑ 15

Η κατηγοριοποίηση της πληροφορίας στα διάφορα

χαρακτηριστικά μεγέθη φαίνεται στο παραπάνω αρχείο (σχημα

4.3.6) .
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Δύο Βοnθnτικά αρχεία κωδικοποιούν τnν εικόνα που

επεξεργαζ όμαστε, (documenta t i οη fi1e, σχτΊμα 4.3.2) που

περιέχει τις διαστάσεις τετραγωνιδΙων Craster) και τα όρια

σχεδίασnς, ενω ένα άλλο με τιμές χαρακτnριστικών μεγεθών οπως

αποκαλείται, (attribute va1ues fi1e, σχτΊμα 4.3.3) ,περιγράφει

τις κατnγορίες του χαρακτnριστικού που μελετάμε.

Σχήμα 4.3.1: ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ο 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 222

5 5 5 5 5 5 555 6 6 6 6 6 6 6 6

5 555 5 5 666 6 6 666 222

5 555 6 6 6 666 6 6 2 2 2 2 2

Σχήμα 4.3.2: ΑΡΧΕΙΟ KΩ~IKOΠOIHΣHΣ

CDOCUMENTATION FILE)

image tit1e
data type
fi1e type
rows
co1umns
minimum
maximum
ce 11 χ

ce 11 Υ

1egend

Vegetation Index (NDVI)
byte
packed binary
438
480

Ο.ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΕ+ΟΟ

1.5000000000Ε+01

1.0000000000Ε+01

1.0000000000Ε+01

15
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~IAΓPAMMA 4.4: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ IDRISI

IDRISI Ι
llΛt1tJΗ 2..YMJJA1Ult11A JYl.c lA ---/ ALAU

> ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ARCINFO
DBASE
LOTUS

Ι
ΕΙΣΟλΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ λΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Σ.Π. λΕλΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΑγΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕλΑφογΣ ΑΛΛΗΛΟΣγΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΣΑΡΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΛΑ

Ι
λΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ RASTER
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ

VECTOR FILES (ΕΠΙΚΑΛγΨΕΙΣ)

ΣΗΜΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΕΣ

ΠΟΛγΓΩΝΑ

ΕΠΙλΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΕΛΙΚΉ ΕΙΚΟΝΑ

ΆΡΙθΜΗΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ
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γραμμική η επιφανειακή μέτρηση που θα ζητήσουμε. Ακόμη είναι

δυνατόν, για λόγους ευκολίας, να δοθεί μία αρχική τιμή για

τον κάνναΒο "σταθεΡή" , η οποία φυσικά κυριαρχεί στον

συνέχεια να αλλάζουμε

διαφοροποιούνται από τη

συγκεκριμένο γεwγραφικό XWpO EVW στη

επιλεκτικά τα σημεία του XWPOu που

συγκεκριμένη αρχική τιμή. Η παραπάνι..! τροποποίηση μπορεί να

γίνει και με την μορφή σχήματος σε κατά τόπους περιοχές η με

απλή περιγραφή και σε σχετικό προσανατολισμό με αλλα σημεία.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα συνένwσης αρχείwν. η καλύτερα

θεματικwν nEPLOXWV (χαρτογραφική πληροφορία που αναφέρεται σε

συγκεκριμένες περιοχές), σμίκρυνση ή μεγέθυνση, καθwς και η

επιλεκτική μελέτη περιοχών με την μορφή "παραθύρwν"

(windowing). ΜΙ αυτό τον τρόπο οι περιοχές σχεδιασμού μπορούν

να επαναπροσδιοριστούν οποιαδήποτε στιγμή.

Με τη χρήση τwν raster έχουμε μία απλοποίηση και

γενίκευση του χώρου. Η διαδικασία ακολουθεί το σκεπτικό του

χαρτογραφικού καννάΒου, όπου κάθε τετραγwνίδιο με

χαρακτηριστικό αριθμό στήλης και γραμμής παίρνει μια τιμή

ενός στοιχείου που

οποίο απεικονίζεται

κυριαρχεί στο χώρο της

σ τ ο τ ε τ ραγwv ί δ ι ο. Ε τσ ι

περιοχής και το

έχουμε μια μητρα

απο οριζόντιες και κάθετες στήλες (σχήμα 4.3.li με κwδικούς

που χαρακτηρίζουν ποιοτικά δεδομένα κατα κύριο λόγο (είδος

Βλάστησης, χρήση γης, κλπ.).

(ΙΗάγραμμα 4.4)
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~IΆΓPAMMA 4.3: ΡΟΥΤΙΝΆ ΆΠΟθΗΚΕγΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΆΠΟθΗΚΕγΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- DATA STORAGE MODULES -

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α

- CONVERT - - Ρ Α C Κ -

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β

- U Ν Ρ Α C Κ -

Η διαχειριστική λειτουργία είναι αυτή n οποία προσδίδει

στο "IDRISI" συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε σχέσn με άλλα

παρόμοια συστήματα, διότι χαΡακτnΡίζεται από εντολές

πολλαπλών επιλογών και μεγάλες δυνατότnτες προσαρμογής στο

εκάστοτε πεδίο εφαρμογής του.

Η ανάλυσn σε κάνναΒο τnς πλnΡοφΟΡίας προσφέρεται σε

απλά Βήματα χωρίς ιδιαίτεΡn ανάλυσn και κωδικοποιήσn.

Ειδικότερα, σε κάθε τετραγωνίδιο καννάΒου (pixel) , για

οποιοδήποτε χαΡακτnΡιστικό, αντιστοιχεί μία τιμή του

συγκεκριμένου χαΡακτnΡιστικού που κυριαρχεί πάνω στον χάΡτn.

Το μέγεθος του pixel εξαρτάται κάθε φορά από τnν έντασn και

τnν πλnΡότnτα των στοιχείων του φαινομένου που εξεΤάζεται και

ορίίεται απο το ΧΡήστn. Η ανάλυσn που επιλέγουμε για κάθε

αρχείο είναι αυτn που θα ΧΡnσιμοποιnθεί στn συνέχεια για κάθε
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να γίνεται καλύτερη η

τελευταία να καταλαμβάνουν

Στις πρώτες δύο κατηγορίες βλέπουμε ότι περιλαμβάνονται

περισσότερα από σαράντα λειτουργικά προγράμμματα. ενώ δεν

έχει συμπεριληφθεί μία συγκεκριμένη εικονική λειτουργία. Στην

αρχική λειτουργία εισαγωγής των δεδομένων χρησιμοποιούνται

σαν κυριότερες πηγές: υφιστάμενοι χάρτες. διαγράμματα.

σκαριφήματα κλπ. Η εισαγωγτ'! τους γίνεται με μία απλΊΊ μέθοδο

ψηφιοποίησης που προσφέρει το σύστημα. Η αποθΊΊκευση και η

μετατροπτ'! των δεδομένων γίνεται με την βοΊΊθε ια λε ι τουργ ικών

δομών. που παρέχουν την δυνατότητα κωδικοποί ησης σε πολλές

γλώσσες μηχανΊΊς (π.χ. ascii. bite. binary format types

lι ιάγραμμα 4.3) .

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

διαχείρηση των αρχείων. χωρίς τα

μεγάλους χώρους μνΊΊμης στον Η/Υ. ενώ παράλληλα υπάρχει

δυνατότητα επικοινωνίας με το λειτουργικό του σύστημα (DOS).
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δυνατότητες για την εΙσοδο, απoθ~Kευση, διαχεΙρηση

εμφάνιση και ανάλυση των (raster) εικόνων.

11. Περιφερειακά λειτουργικά συστ~ματα τα οποία

συσχετίζονται με τις γενικότερες αναλυτικές

λειτουργίες των

παρουσίασης.

Γ.Σ.Π. και τις εικονικής τους

111. Περιφερειακές λει τουργικές μονάδες που συνεργάζονται

με γενικότερες περιοχές εφαρμογών, όπως Π.χ

γεωμορφολογία, υδρολογία κλπ.

ερευνητικά προγράμματα.

καθώς κα ι με άλλα

~IAΓPAMMA 4.2 : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ IDRISI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ IDRISI
- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- DATA ENTRY MODULES - - DATA STORAGES MODULES -

3. λΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

- DATA MANAGEMENT - DATA
MODULES - RETRIEVAL

& DISPLAY
MODULES -

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ANALYTICAL MODULES -
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πακέτο της αγοράς. Η κεντρικι'ι μονάδα επεξεργασίας Θα πρέπει

να ειναι σε Θέση να παρέχει 1 ΜΕ μνnμnς ram, σκληρό δίσκο με

ΧWΡnτικότητα τουλάχιστον 20 ΜΕ, επεΙεργαστή 80286 - 80386 και

μία καλή κάρτα και οΘόνη γραφικών.

4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IDRISI

Το πρόγραμμα αποτελείται απο πολλά διαφορετικά

προγράμματα που λειτουργούν σε μΟΡφn υπορουτίνας του

κεντρικού προγράμματος, με αποτέλεσμα να παρέχει μεγάλες

δυνατότητες γ ια την anOSnKEuon και την διαχείρηση τwv

εισαγόμενwν στοιχείwν, αλλά και για το τελικό αποτέλεσμα της

λειτουργίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα ειναι δομημένο σε

γλώσσα "turbo Pascal" και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί

σέ κοινούς μικρουπολογιστές (διάγραμμα 4.1).

~IAΓPAMMA 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

> CAD
> STATISTICS

11 11

> DBMS
ΑΡΧΕΣ IDRISI > CHART

> MATHEMATICS
) ΤΟΡΟ

> E.T.C.

4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ MONA~EΣ

Τα λειτουργικά μέρη τού προγράμματος περιλαμΒάνουν τρεις

διαφορετικές ενότητες:

i. Αρχικές λειτουργίες, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές
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κυΒερνητικούς οργανισμούς και άλλα

λειτουργίας. Αρχικά δομnθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με

αποτέλεσμα την είσοδο του χρnστη σταδιακά στnν επεΙεργασία

γεωγραφικών πληροφοριών μΙΚΡnς κλίμακας και στη συνέχεια τη

μετάΒασn του σε διαχείρηση και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων

σε μεγάλη κλίμακα και πολυπλοκότητα. Ετσι θεωρητικά και

πρακτ ικά, όπως δε ί χνεται στη συνέχεια, καλύπτε ι τ ι ς ανάγκες

των εφαρμογών που EKnOvnanKav στα πλαίσια της εργασίας αυτnς.

4.1 ΠΑΡΟΥΙΙΑΙΗ ΤΟΥ IDRISI

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε νιά πρώτη φορα το 1987 στα

πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που ξεκίνησε στο

πανεπιστnμιο "Clark" της πολιτείας Μασσαχουσέτη των Η.Π.Α.

Η apXLKn έκδοση είχε εκπαιδευτικό χαΡακτnΡα και

χρησιμοποιnθηκε για την ELoaywyn των σπουδαστών στην

γεωγραφικn ανάλυση του χώρου με τη xpnon ηλεκτρονικών

υπολογιστών. Απο τότε το πρόγραμμα Βελτιώθηκε και επεκτάθηκε

σε σημείο ώστε να διαφημίζεται σαν ένα απο τα σημαντικά

γεωγραφικά συτnματα πληροφοριών που υπάρχουν στην αγορά.

Χρησιμοποιείται σε πάνω απο 70 χώρες στον κόσμο απο

ερευνητικά ινστιτούτα

διοικητικά

κέντρα.

Οι απαιτnσεις του προγράμματος στον ηλεκτρομηχανολογικό

εΙοπλισμό δεν διαφέρουν απο εκείνες που απαιτεί κάθε μεγάλο

- 4.2 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΣΠ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Για την οργάνωση και παρουσίαση των στοιχείων και των

αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων ερευνών χρησιμοποιήθηκε ένα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με στόχο την μεγαλύτερη

πΡόσβαση των κέντρων λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού στην

πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί για τη χάραζη πολιτικής και

άσκηση ελέγχου σε ζητήματα περιβαλλοντικής πρoστα~ίας.

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό είναι

το πρόγραμμα 'ΊDRΙSΙ" και σαν πακέτο διαχείρησεις δεδομένων η

"DBASE ΙΙΙ PLUS".

Η βάση δεδομένων που δομήθηκε δίνει τη δυνατότητα μιας

εύκολης διαχείρησης των στοιχείων χωρίς κατ 'ανάγκη

μεγαλη εζοικείωση με τις λειτουργίες του προγράμματος.

Δημιουργεί με ευκολία μια πλατειά ποικιλία βάσεων δεδομένων

ενώ οι πράζεις που εκτελούνται για την ανάκτηση στοιχείων

υποβοηθούνται απο μενού επιλογών που δίνονται στο χρήστη με

ιδιαίτερες απαιτήσεις σε

παραθυρική και κατανοητή

πολυπλοκότητα. Επίσης δεν

μορφή

υπάρχουν

χωρίς κάποια ιδιαίτερη

"hardware" γ ια την εφαρμογή του προγράμματος. σε σχέση με

άλλα πακέτα (EXCEL. QUATTRO. LOTUS. η μεταγενέστερες εκδόσεις

της DBASE).

Το '''ΊDRΙSΙ'' επιλέχθηκε βάση του σχετικα απλού τρόπου
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Από τα αποτελέσματα Βλέπουμε ότι υπάρχει μερικn

διαφοροποίηση στους υγροΒιότοπους που tEpapxnBnKav στα

πλαίσια της διπλωματικnς απο αυτούς που έχουν καθοριστεί σαν

διεθνούς σημασίας. Αυτό είναι ένα φυσικό επακόλουθο των

διαχρονικών μεταΒολών που έχουν συμΒεί στη διαφΟΡετικn φάση

των δύο μελετών. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι απο τους εντεκα

υγροΒιότοπους που προστατέυονται απο τη σύμΒαση "RAMSAR",

μόνο οι δέκα αξιολογούνται ικανοποιητικά ένω ο ενδέκατος

Βρίσκεται σε χαμηλn θέση έναντι άλλων που δεν αναφέρονται στη

σύμΒαση. Αυτό οφείλεται στίς διαχρονικές μεταΒολές της

χλωρίδας και της πανίδας λόγω ανθρωπίνων επεμΒάσεων κυρίως.

Επίσης διακρίνονται κάποιοι υγροΒιότοποι με σημαντικn σειρά

προτεραιότητας, που όμως δεν είχαν εκτιμη8εί ανάλογα μέχρι

σnμεΡα (Κόλπος Καλλονnς, Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, ΕκΒολές

Καλαμά). Αυτός είναι και ο στόχος της αξιολόγησης που

επιχειρείται, η ανάδειξη ενός αξιόπιστου ιεραρχημένου

καταλόγου έτσι ώστε να αποτελέσει γνώμονα για το επίσημο

κράτος και τις πρωτοΒουλίες που θα πάρει για την αξιοποίηση,

προστασία και διατnρηση των σημαντικότερων υγροΒιότοπων της

χώρας.
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19. λΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ .
20. ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ .
21. ΛΙΜΝΗ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ .
22. Λ ΙΜΝΗ ΠΤΕΛΕΑ .
23. ΝΗΣΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ .
24. ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΣ , ..
25. ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΗΣ " .
26. ΛΙΜΝΟθΑΛΑΣΣΑ ΠΑΛΙΟΝΗ .
27. ΛΙΜΝΟθΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ .
28. ΛΙΜΝΗ ΔΟΙΡΑΝΗ .
29. ΛΙΜΝΗ ΔΥΣΤΟΣ .
30. ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ .
31. ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ .
32. ΝΤΙΒΑΡΙ ΠΥΛΟΥ .
33. ΛΙΜΝΗ ΚΟΤΥΧΙ .
34. ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ .
35. ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΓΚΑΡΙΑ " .
36. ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΜΙΣΣΟΣ .
37. ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ .
38. ΟΡΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝθΟΣ .
39. ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ .
40. ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΥ .
41. ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .
42. ΛΙΜΝΗ ΚΑΙΑΦΑ .
43. ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ .
44. ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ .
45. ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑ .
46. ΛΙΒΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ .
47. ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ .
48. ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ '"
49. ΕΛΟΣ ΕΡΤΖΑΝ .
50. ΛΙΜΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΑΜΟΣ .
51. ΜΕΓΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΙΣΤΙΑΙΑ .
52. ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ .
53. ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΥΠΕΥΣ .
54. ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ .
55. ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ .
56. ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ (ΚΩΣ) .
57. ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ .
58. ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ " .
69. ΕΚΒΟΛΗ ΜΟΥΣΤΟΣ ΑΣΤΡΟΣ .
60. ΛΙΜΝΟθΑΛΑΣΣΑ ΑΤΗΝΙΩΤΗ .
61. ΕΛΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ .
62. ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΒΡΙΑΣ ΟΡΜΥΛΙΑ .
63. ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΤΟΜΙΟ .
64. ΛΙΜΝΗ ΧΟΡΤΑΡΟΥ ΑΛΥΚΗ .
65. ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ .
66. ΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΤΙΑ .
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432.00
426.57
419.44
354.61
348.71
336.21
331.63
331.05
325.48
324.49
319.61
312.68
311.89
310.80
303.05
300.90
277.40
276.75
273.55
268.59
262.17
259.79
257.57
2

~'":ι '")'7
:.J-J . .<.!

240.37
239.57
238.30
237.86
228.45
223.71
223.58
214.81
208.97
202.17
202.17
195.75
185.05
179.97
167.39
152.26
150.84
147.18
141.38
134.79
124.99
109.66
89.53
83.25



αθροιστ ΙKrις μεθόδου που χρησ ι μοποι η5ηκε με ανακυκλώσε ι ς που

οδήγησαν τελ ικά στη συμπύκνωση των ομάδων σε τάξει ς ώστε να

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευκολότερα.

Η εφαρμογή της ταξινόμησης έγινε με πρόγραμμα που

δομήθηκε σε γλώσσα "GWBASIC" και περιέχεται στήν διπλωματική

εργασία των φοιτητών: Βαλσάμη, Μαλαχτάρη, Παπανικολάου και

Χαρί του (1990). Ετσι έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα

αξιολόγησης των υγροτόπων ,όπου ενδεικτικές τιμές δείχνουν

της ανάγκες διατήρησης προστασίας και περαιτέρω ανάπτυξης

τους. Επισημαίνεται ότι τα νούμερα που ακολουθούν δείχνουν τη

σειρά προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθηθεί στα πλαίσια

ενος στρατηγικού σχεδιασμού που θά έχει στόχο την προστασΙα

και διατrιpηση τών υγροΒιότοπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ .
2. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ .
3. ΛΙΜΝΟθΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .
4. ΠΡΕΣΠΕΣ .
5. ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ .
6. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ .
7. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ .
8. ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΣ .
9. ΛΙΜΝΟθΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ .

10. ΛΙΜΝΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΗΣ .
11. ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ .
12. ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ .
13. ΛΙΜΝΗ ΜΑΝΑ (ΜΗΤΡΙΚΟΥ) .
14. ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ .
15. ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ .
16. ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ .
17. ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΞΙΟΣ .
18. ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ .
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875.05
856.68
824.28
727.62
706.11
700.55
689.55
574.86
557.73
557.45
547.77
523.33
523.16
500.59
492.92
480.32
463.71
448.43



'/ Πανίδα - Χλωρίδα'"' .

1 . 20 %

11 . 30 %

111. 20 %

iv. 15 %

v. 15 %

3. ΥδρόΒια Πτηνά

1 . 35 %

i i . 65 %

3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η προσπάθεια αζιολόγησης των υγροΒιοτόπων στηρnχθηκε στα

στοιχεία του προγράμματος "CORINE", που περιέχει πληροφορίες

απαραίτητες για την πεΡιγΡαφn μεγαλύτερου αριθμού κριτηρίων,

ενώ παρέχει επίσης πιο πρόσφατα στοιχεία για τους υγρότοπους,

(του 1988). Βάση των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω και

της Βαθμονόμησης που ακολουθnθηκε έγινε η ταξινόμηση των

υγΡοΒιοτόπων ακολουθώντας την ιεραρχική αθροιστικn μέθοδο

ταξινόμησης.

Η μέθοδος ταξινόμησης που εφαρμόσθηκε ουσιαστικά ορίζει

ομάδες ομοειδών αντικειμένων μέσα στο σύνολο των αντικειμένων

που εξετάζουμε, ενώ στη συνέχεια κάθε ομαδοποίηση πού γίνεται

σε ένα αρχικό στάδιο αναγνωρίζεται και ταξινομεΙται σε σύνολο

για την συνέχεια της επεξεργασίας στο επόμενο στάδιο. Αυτο

είναι και το κυρίαρχο χαρακτηριστικό

- 3.13 -
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3.4.2 Πανίδα - Χλωρίδα

i. αριθμός ειδ~ν που απειλούνται (0-27 )

11. αριθμός σπάνιων ειδ~ν πτην~ν (0-14)

111. αριθμός σπάνιων ειδ~ν μη πτην~ν (0-3)

iv. αριθμός πoλυπληθ~ν ειδ~ν πτην~ν (0-15 )

v. αριθμός ειδ~ν που εχουν σημασία λόγω της σημασίας

τους στην γεννετικr'! και ΟΙΚΟλΟγικr'! συμπεριφορά της

πεΡιοχnς (0-10)

3.4.3 ΥδρόΒια πτηνά i. να συντηρεί 20000 min υδρόΒια πτηνά:

Ναι (10), Οχι (ο) ii. αριθμός ειδ~ν των συγκεκριμενων EtL

Kατηγopι~ν (0-6)

Ποσοστό συμμετοχής του κάθε κριτηρίου στην ιεράρχηση

i. ΠεριοχτΊ 45 %

11. Πανίδα-Χλωρίδα 40 %

111. ΥδρόΒια Πτηνά 15 %

Ποσοστό συμμετοχής κάθε υποκριτηρίου στο κριτήριο

1 . ΠεριοχτΊ 45 %

i . 5%

11 . 25 %

111 . 45 % i ) 50% - i i ) 20% & i i i ) 30%

iv. 25 % : i ) 40% - i i ) 40% & i i i ) 20%
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i. Ιδια 6ιογεωγραφική μορφή περιοχής

κρητη & Πελοπόννησος = Α

Υπόλοιπη Ελλάδα = Β

ii. Ιδιος τύπος υγρότοπου

Λίμνη (Λ), Ελος (Ε), Λιμνοθάλασσα (Λθ), Ποτάμι (Π),

Δέλτα Ποταμού (ΔΠ)

iii. Ιδια ποιότητα και σύσταση νερού

Γλυκό (Γ), Υφάλμυρο (Υ), Αλμυρό (Α)

iv. Ιδιες κατηγορΙες πανΙδας

Φωλιάζοντα (Φ), ΙΗερχόμενα (11), ΑμφίΒεια (Α), Ερπετά

(Ε), θηλαστικά(θ), Ψάρια (Ψ)

v. Ιδια μορφολογΙα εδάφους

Ορεινη (Ο), Ημιορεινη (Η), Πεδινή (Π),

3. Υψηλή ποιότητα μικροπερι6άλλοντος

i. ΠοικιλΙα πανΙδας (αριθμός ειδών πτηνών 0-61)

i1. Ποιότητα νερού: καλή (10), μέτρια (5), κακή (ο)

111. ΓειτνΙαση μέ άλλους υγρότοπους: Ναι (10), Οχι (ο)

4. Σπάνιος τύπος υγρο6ιότοπου

1. Σπανιότητα από λειτουργική άποψη: Ναι (10), Οχι(Ο)

11. Σπανιότητα από γεωμορφολογική άποψη: Ναι (10), Οχι(Ο)

111. Σπανιότητα από κλιματολογική άποψη: Ναι (10), Οχι(Ο)

- 3.11 -



φυτών n των ζώων των οποίων ο Βιολογικός κύκλος Βρίσκεται σε

κρίσιμο στάδιο

iv) έχει ειδικn α(Ξία για τα ενδημικά φυτικά τΊ ζωικά του

είδη τΊ κοινωνίες (από λειτουργικnς, γεωμορφολογικτΊς τΊ

κλιματολογικnς άποψης)

3.3.3 ΥδρόΒια πτηνά

i) συντηρεί κανονικά σημαντικούς αριθμούς μονάδων από

ειδικές μονάδες υδρόΒιων πτηνων. ενδεικτικό της· α(Ξίας της

παραγωγικότητας n της ποικιλομορφίας του υγροΒιοτόπου.

3.4 ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η Βαθμονόμηση των κριτηρίων που ακολουθεί έχει σαν σκοπό

την ELaaywyn των στοιχείων στο πρόγραμμα. με την μορφn Βάρους

και επί τοις εκατό του συνόλου, έτσι ώστε η τελικn α(Ξιολόγηση

να προκύψει σαν το συνδιαστικό αποτέλεσμα επε(Ξεργασίας όλων

των χαρακτηριστικών.

3.4.1 Σχετικά με την γεωγραφική περιοχτΊ

1. Περιοχή

i. Βιογεωγραφική μορφή περιοχής

Κρnτη & Πελοπόννησος = 8

Υπόλοιπη Ελλάδα = 10

2. Επανάληψη του Ιδιου τύπου υδΡοΒιότοπου σε διάφορες

περιοχές
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Διεθνούς Σημασίας. Αυτά τα κριτήρια αφορούν την περιοχή, την

πανίδα και τα υδρόβια πτπνά κάθε υγροΒιοΤόπου.

υγροΒιοτόπου χαρακτηριστικού της

περιοχής

3.3.1 Περιοχή

ι) αποτελεί ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό δείγμα

ανάλογης Βιογεωγραψικής

ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό δείγμα

είναι κοινός πάνω σε μία ΒιογεωγραφικτΊ

ιι) αποτελεί

υγΡοΒιοτόπου που

περιοχτΊ

ιιι) είναι αντιπροσωπευτικός ενός τύπου υγροθιοτόπου, λόγω

του ότι αποτελεί τμτΊμα συμπλέγματος υγροτόπων με

μικροπεριΒάλλον ανάπτυξης υψηλτΊς ποιότητας

ιν) αποτελεί δείγμα ειδικού τύπου υγροθιοτόπου, σπάνιου ή

ασυντΊθιστου στην ανάλογη ΒιογεωγραφικτΊ περιοχή.

3.3.2 Πανίδα - Χλωρίδα

ι) συντηρεί έναν αξιόλογο αριθμό σπανίων, ευαίσθητων

ειδων n υποειδών φυτών τΊ ζώων, καθώς και εκείνων που

απειλούνται από εξαφάνιση τΊ έναν υπολογίσιμο αριθμό μονάδων

ενός τΊ περιοσοτέρα απο τα ανωτέρω είδη.

ιι) έχει ειδική αξία για την διαττΊρηση της γεννετικτΊς και

οικολογικής ποικιλομορφίας μίας περιοχτΊς, λόγω της ποιότητας

και της ιδιομορφίας της χλωρίδας και πανίδας.

ιιι) έχει ειδική αξία για το μικροπεριΒάλλον ανάπτυξης των
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11. ΕΙδη (Βοτανολογικά στοιχεία)

1. θηλαστικά

2. Πτηνά (διαχωρισμός

διαχειμάζοντα)

3. ΑμφίΒια & ερπετά

4. Ιχθείς

5. Φυτά

σε φωλιάζοντα. αποδημητικά και

111. ΠεριγραφτΊ περιοχτΊς

1. Χαρακτήρας (περ ι γραφτΊ του υγρότοπου κα ι του περ ι Βάλλοντα

χώρου)

2. Ποιότητα (σημασία και Βαθμός σπουδαιότητας του υγροτόπου)

3. Τρωτά σημεία (ανάγκες του υγρότοπου και προτάσεις για την

προστασία του)

Οι παραπάνω πηγές ταυτίζονται σε κάποιο Βαθμό στον τρόπο

γραφής και κωδικοποίησης των στοιχείων τους. Η επιλογτΊ της

πληροφορίας γ ια κάθε υγρότοπο γ ί νετα ι με κρι ττΊρια την

πληρότητά της, (ποσοτικτΊ και ποιοτική). και την α':ιοπιστία

της.

3.3 ~1A~1KAΣ1A ΑΞ1ΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ γΓΡΟΒ1ΟΤΟΠΩΝ

Για την α':ιολόγηση του Βαθμού σημαντικότητας των

υγροΒιότοπων ακολουθήθηκε η παρακατω διαδικασία. Ορίστηκε μία

σειρά απο κριτήρια που έχουν εγκριθεί και θεσπιστεί από την

Ε.Ο.Κ. προκειμένου να καθοριστεί ένας υγροΒιότοπος σαν
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3.2.2 ΣτοιχεΙα που περιλαμΒάνονται στο "CORINE"

Τα στοιχεΙα που πεοιλαμΒάνονται στο "CORINE" για κάθε

υγρότοπο είναι:

Ι. Γενικά γεωγραφικά στοιχεΙα

1. Τοπωνύμιο

2. Νομός

3. Περιφέρεια

4. Επιφάνεια

5. Γεωγραφικό μήκος & πλάτος

6. Υψόμετρο (μέγιστο & ελάχιστο)

7. ΠεριΒαλλοντικοί τύποι: Γενικά σχόλια για την μορφή του

χώρου, δηλαδή ύπαρξη συγκεκριμένων φυσικών γνωρισμάτων

(π.χ. είδος νερού, τύποι Βλάστησης, μορφη εδάφους κλπ.)

8. Ποσοστιαία Βλάστηση επί τοις εκατό

9. Προσδιορισμός υγροτόποu (ΕθνιΚός Δρυμός, Ramsar.

προστατευμένος ή αποοστάτευτος)

10. Κίνηση: Σχόλια για τις μορφές (ωής και την φυσική

σημασία του υγροτόπου (π.χ. οικοσυστήματα, παρουσία

σπάνιων ειδών. Βοτανολογική σημασία, αποδημητικά πτηνά,

γεωμορφολογική και κΛιματοΛογική αξία κλπ.)

11. Ανθρώπινη δραστηριότητα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία

θήρα, Βιομηχανία. τουρισμός κλπ.)

- 3.7 -



2. Βαθμός προστασίας του περιΒάλλοντος

νιι. Συμπληρωματικά στοιχεΙα

1. θερμοκρασία (μέγιστη & ελάχιστη)

2. ph

3. Σκληρότητα νερού

4. Αλμυρότητα νερού

5. Ποσοστό οΙυγόνου σε διάλυση

6. Παγετός

7. lιιαύγεια

8. Συνnθης χρωματισμός νερού

Οι πηγές που πΡοτΊλθαν από την ΕΟΚ. προέκυψαν μετά από

την απόφασn της για τον εντοπισμό και την καταγραφτΊ των

κυριότερων Βιοτόπων κάθε κράτους μέλους της (πρόγραμμα

" CORINE . Biotopes project"). που περιλαμΒάνεται στη μελέτη

με τίτλο "ΚαταγραφτΊ των σημαντικών τοποθεσιών για φυσικτΊ

διαττΊρηση στην ΕυρωπαικτΊ Κοινότητα". έκδοσης 1988. Οι

Βιότοποι που επιλέχθηκαν θεωΡnθηκαν αΙιόλογοι για την

διαΤΤ1Ρηση της φυσικnς ζωnς στην Ευρώπη. Για την συλλογτΊ των

στοιχείων έγινε έρευνα πεδίου. δηλαδn επιτόπιος έλεγχος και

αΙιολόγηση του Βιοτόπου.
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3. Εισροή νερού στον υγροΒιότοπο (Βροχή, χιόνι, κλπ.)

4. Εκροή ύδατος από τον υγροΒιότοπο (φυσική ή τεχνητή)

ΙΙΙ. Ανθρώπινη επέμβαση

1. Ρύπανση (αστικά, Βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόΒλητα κλπ.)

2. Χρήση υγροτόπου (αλιεία, θήρα, παραθερισμός κλπ.)

ιν. Βιολογικά στοιχεΙα υγροβιότοπου

1. Πανίδα (ιχθείς, πτηνά φωλιάζοντα & διερχόμενα, αμφίΒια,

ερπετά, θηλαστικά, κλπ.)

2. Χλωρίδα

Παρόχθια Βλάστηση σε απόσταση 500 μ. από τον υγΡοΒιότοπο

(είδος και ποσοστό κάλυψης), φυλλοΒόλα, κωνοφόρα, θάμνοι,

πόες και ακόμη βλάστηση Βοσκοτόπων και το είδος των

καλλιεργιων

ΥδρόΒια Βλάστηση [καλάμια, Βούρλα κλπ.)

ΥδρόΒια Βλάστηση (υποΒρύχια)

ν. Απεικόνιση υγρότοπου

Σκαρίφημα υπό κλίμακα. στο οποίο σημειώνεται ενδεικτικά

η Βλάστηση που περι Βάλε ι τον υγρότοπο σε ακτ ί να 500 μ.,

καθώς και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. κοντινά χωρία και άλλα

χωρικά στοιχεία.

νι. Άλλα στοιχεΙα

1. Τύπος γεωλογικού πετρώματος
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Καστορίας Κερκύρας Κεφαλληνίας Κιλκίς Κοζάνης -

Κορινθίας - Κυκλάδwν - Λακwνίας - Λαρίσης - Λασηθίου - ΛέσΒου

Λευκάδας - Μαγνησίας - Μεσσηνίας - Πέλλας - Πιερίας 

ΠρεΒέζης - Ρεθύμνου - Ροδόπης - Σερρών - Φθιώτιδας - Φλwρίνης

Φwκίδας - Χαλκιδικής & Χανίwν.

3.2.1 Συλλογή στοιχεΙων από τα ερωτηματολόγια

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν απο τα ερωτηματολόγια είναι

τα παρακάτw:

Ι . Γενικά γεωγραφικά στοιχεΙα

1. Νομός

2. Πλησιέστερη πόλη

3. Τοπwνύμιο ή ονομασία της περιοχής

4. ~ΙOΙKηΤΙKή υπαγwγή υδροΒιότοπου

5. Γεωγραφικό μήκος & πλάτος

6. Προσπελασιμότητα

7. Κατηγορία υδροΒιότοπου (λίμνη, έλος, ποταμός, δέλτα

ποταμού κλπ.)

8. Υψόμετρο (μέγιστο, μέσο & ελάχιστο)

9. Μορφή ιδιοκτησίας (δημόσιος, ιδιwτικός κλπ.)

10. Πλησιέστερος μετεwρολογικός σταθμός (Ε.Μ.Υ, ~.E.H κλπ.)

ΙΙ. Περιγραφικά υγροτοπικά στοιχεΙα

1. Βάθος (εποχιακή διακύμανση)

2. Επιφάνεια (εποχιακή διακύμανση)
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3.2 ~IAθEΣIMEΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ

Οι διαθέσιμες ππγές (Ελλπνικές & ΕΟΚ) για τπν κατάστασπ

των υγροΒιότοπων στπν Ελλάδα προέρχονται από τπν διπλωματικn

εργασία του Τ.Α.Τ.Μ (ΦεΒρουάριος 1990) των φοιτπτών: Βαλσάμπ

Ρούλα, Μαλαχτάρπ Βαγγέλπ, Παπανικολάου Κώστα & Χαρίτου Μάκπ.

Η παραπάνω διπλωματική εργασία χρπσιμοποίπσε ελλπνικές και

ευρωπαικές ππγές.

Οι ελλπνικές ππγές των στοιχείων προέρχονται από μία

μελέτπ του ΥπουργεΙου Συντονισμού που συντάχθπκε από τπ

διεύθυνσπ υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων, με τίτλο

"ΒασικοΙ Υγρότοποι τπς Χώρας", του 1981.

Τα στοιχεΙα που περιέχονται στπ μελέτπ συλλέχθπκαν από

ειδικό ερωτπματολόγιο, το οποΙο συντάχθπκε σύμφωνα με τα

κριτήρια και τις θέσεις του ΣυμΒουλίου τπς Ευρώππς, καθώς και

με τις ιδιαίτερες φυσικές και διοικπτικές συνθήκες τπς χώρας.

Το συγκεκριμένο ερωτπματολόγιο στάλθπκε στις ~ιευθύνσεις

~ασών & Γεωργίας και συμπλπρώθπκε σε δύο φάσεις. Η ΑΙ φό.σπ

αφορούσε τους υγροΒιότοπους εκτός τπς σύμΒασπς RAMSAR, ενώ n

Β' φό.σπ αφορούσε τους υγροΒιότοπους τπς παραπό.νω σύμΒασπς.

Τέλος, το ερωτπματολόγιο συμπλπρώθπκε για τους

σπμαντ ικότερους υγροΒ ι ότοπους των παρακάτω νομών τπς χώρας:

Αιτωλοακαρνανίας - Αργολίδας - Άρτας - ΑχαΙας - Βοιωτίας 

~ράμας - ΕΒρου - ΕυΒοίας - Ζακύνθου - ΗλεΙας - ΗμαθΙας

Θεσπρωτίας - θεσσαλονΙνπς - ΙωαννΙνων - ΚαΒάλας - ΚαρδΙτσας -
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στην καταγραφΤΙ των ιδιαί τερων χαρακτηριστικών των υγροτόπων

χωρίς να καλύπτουν το θέμα από όλες τις δυνατές όψεις και να

διαθέτουν διαχρονικά στοιχεία.

Για μία περισσότερο αποτελεσματικΤΙ περιΒαλλοντικΤΙ

προστασία φαίνεται καθαρά η ανάγκη για απόκτηση και

διαχείρηση στοιχείων της φυσικΤΙς πραγματικότητας των

υγροτόπων ενιαίας ακρίΒειας και αξιοπιστίας που να είναι

δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδίδουν εύκολα

και με ακρίΒεια την εικόνα της φυσικΤΙς πραγματικότητας. Ένα

τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι

εύκολα προσπελάσιμο και παράλληλα οι δυνατότητες του να είναι

σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτΤΙσεις του κάθε χρΤΙστη.

Η προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια της εργασίας αυττις

είναι να καταγραφεί, να αρχειοθετηθεί και να διαχειριστεί η

πληροφορία που αφορά στούς υγροΒιότοπους του Ελλαδικού χώρου,

σε μία Βάση δεδομένων παρακολούθησης, η οποία να είναι εύκολα

προσπελάσιμη και να ικανοποιεί τις απαιτΤΙσεις του χρΤΙστη τόσο

για τη διεζαγωγΤΙ της έρευνας όσο και για την άσκηση

πολιτικΤΙς. Οι απαιτΤΙσεις κάθε χρΤΙστη ποικίλουν ανάλογα με τον

σκοπό της εργασίας του.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, να

δημιουργΤΙσει όσο το δυνατό καλλίτερη πρόσΒαση στούς χρήστες,

οι οποίοι θα θελήσουν να αξιοποιήσουν την διαθέσιμη

πληροφορία για τους υγροΒιότοπους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: MEθO~OΛOΓIΚH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΩΝ γΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ EΛΛA~A

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας σημαντικός αρι8μός υγροτόπων οι

οποίοι όμως σταδιακά καταστρέφονται απο την πολύμορφη και

απρογραμμάτιστη επέμβαση του αν8ρώπου. Η προοπτικτ'ι της

εξάντλησης και καταστροφτ'ις των σχηματισμών αυτών εντείνει την

ανάγκη διαττ'ιρησης και προστασίας τους. Στην κατεύ8υνση αυττ'ι

έχει δραστηριοποιη8εί η διε8ντ'ις κοινότητα. όπου με τη σύμβαση

"RAMSAR" του 1971 έχει κάνει μία προσπά8εια καταγραφτ'ις και

ι εράρχησης των υγροτόπων ανάλογα με την έκταση. τα ε ί δη και

τη σπανιότητα τους.

Η συνθ'!ΊΧπ "RAMSAR" χαρακτηρίζει τους υγρότοπους σαν

"θεμελιώδεις οικολογικούς παράγοντες". ρυ8μιστές της

ποιότητας των νερών και τόπους διαβίωσης χαρακτηριστικτ'ις

χλωρίδας και πανίδας για τα υδρόβια πτηνά. Οι υγρότοποι

αποτελούν αποδεδειγμένους οικονομικούς. μορφωτικούς και

επιστημονικούς πόρους κά8ε κράτους. Με την συν8τ'ικη "RAMSAR"

καταχωρούνται ορισμένοι υγρότοποι ως διε8νούς σημασίας και

αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση διαττ'ιρησης

και προστασίας τους. από οικολογικτ'ις. βοτανολογικτ'ις.

ζωολογικτ'ις. λιμνολογικτ'ις και υδρολογικτ'ις απόψεως.

Μέχρι τώρα υπάρχουν κάποιες μελέτες που περιορίζονται
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ποσοτικών και ποιοτικών χωρικών στοιχεΙων. Το στάδιο της

συλλογτΊς και οργάνωσης των στοιχεΙων σε ένα χώρο που θα μας

δίνει τη δυνατότητα μιας εύκολης διαχείρησης και ενημέρωσης,

έχει ιδιαίτερη σημασία και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της

μελέτης μας. Στο στάδιο αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη

Βαρύτητα, έτσι ώστε με ευκολία και ταχύτητα να είναι σε θέση

να περνάνε τα στοιχεία στο επόμενο στάδιο, ε~αγωγτΊς της

πληροφορίας, που τελικά θα μας δώσει τη δυνατότητα για

συμπεράσματα που θα αφορούν στις μεταΒολές Ίου φυσικού

περιΒάλλοντος.

Η επεξεργασΙα των στοιχεΙων αυτών στη συνέχεια, εί ναι

μια εφαρμογτΊ μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών που

χρησιμοποιούνται για την ανάδει~η των κυριότερων αιτιών που

προκαλούν τα γεγονότα. Η χρτΊση αυτών των μεθόδων έχει τη

δυνατότητα, συσχετίζοντας και αναλύοντας τους παράγοντες που

παίρνουν μέρος στην εκδτΊλωση ενός γεγονότος, εκτός από το να

περιγράψει ποιοτικά και ποσοτικά ένα φαινόμενο, να μπορεί να

προΒλέψει και να προλάΒει την εκδτΊλωση του. Η οργάνωση λοιπόν

ενός συσττΊματος παρακολούθησης και καταγραφτΊς στοι χε ίων του

περιΒάλλοντος χρησιμοποιείται ευρύτατα στΊμερα. έτσι ώστε να

υποΒοηθηθεί η θέσπιση κάποιων κοινών κανόνων για τη διαττΊρηση

και προστασία του περιΒάλλοντος και την καλύτερη α~ιoπoίηση

των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων ερευνών.

- 2.7 -



τεχνικές για

εργασίας μας.

και επε~εργασΙα

Σπμερα με την Βοπθεια της σύγχρονης τεχνολογίας είναι δυνατή

η αύξησιι της παραγωγικότητάς τους στο ανώτατο όριο.

2.3 Η ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με την Βοπθεια ενός

Γ.Σ.Π δεν περιορίζονται μόνο σε νομικά. διοικητικά και

οικονομικά θέματα αλλά επεκτείνονται και στον κοι νωνικό

τομέα. Η επιλογπ δηλαδπ μίας απόφασης. είναι δυνατόν να

επηρεαστεί από κοινωνικές συνθπκες και χαρακτηριστικά όπως

Π.χ η πολιτικτΊ που επιλέγει ν' αχολουθπσει μία κυΒέρνηση σε

πολεοδομικά θέματα . γενικά οργάνωσης του χώρου που τα

τελευταία χρόνια έρχονται σε άμεση σχέση με τους όρους

προστασίας και διαχείρησης του περιΒάλλοντος.

Η χρπση των Γ.Σ.Π. σε θέματα περιΒαλλοντικτΊς πολιτικτΊς

διευρύνεται συνεχώς ενώ παράλληλα δημιουργούνται συστπματα με

χαρακτηριστικτΊ ευελιξία και ειδικευμένα στη μελέτη

περιΒαλλοντικών επιπτώσεων. Βασικές πηγές πληροφοριών ειναι

τα τοπογραφικά ψηφιοποι ημένα υπόΒαθρα και στοι χεία που

δείχνουν την ποιότητα του περιΒάλλοντος.

2.3.1 Τεχνικές παρακολούθησnς των περιΒαλλοντικών μεταΒλnτwν

του χώρου

Όταν μιλάμε για τις διάφορες

περιΒαλλοντικές μελέτες. στα πλαίσια της

περιοριζόμαστε στην κωδικοnοιnσn. ανάλυση
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εΙέλtΙης των δtαφόρων εtδών, καθώς Kat την μεταΙύ τους

σύγΚρtση.

Η πτερωτή πανίδα, n οποία Elvat πολυάΡtθμn Kat σε μεγάλη

ποtΚtλία, Elvat άμεσα συνδεδεμένη με τους υγρότοπους yta

λόγους αναπαραγωγής καθώς Kat yta λόγους δtατροφής. Επομένως,

n EntBlwσn ενός μεγάλου αρtθμού πτηνών εΙαρτάταt από την

δtατήρηση των υγροτόπων, έτσt ώστε να εΙασφαλίζεταt μΙα

αδtάσπαστη περtΒαλλοντtκή αλυσίδα. Αυτή n περtΒαλλοντtκή

αλυσΙδα ενώνεt τtς Βόρεtες περtοχές, θερtνής παραμονής Kat

φωλtάσματος ΟΡtσμένων εtδών, με τtς νότtες περtοχές,

δtαχεtμάνσεως, της Ευρώπης.

Η ελλάτwση του αρtθμού των υγροτόπων κατά μήκος των

κύρtων οδών αποδημίας, θα είχε σαν αποτέλεσμα την δtάσπασn

της περtΒαλλοντtκής αλυσίδας με τελtκό αποτέλεσμα Βαρύτατες

συνέπεtες στtς συνήθεtες Kat στον αρtθμό των εtδών.

Εκτός από την πτερωτή πανίδα Ot υγρότοποt αποτελούν

ακόμη καΤοtκία yta τα Κοtνά είδη αμφtΒίων, yta τα θnλαστtκά

Kat τα ερπετά.

Ot φυσtκο-υδραυλtκές λεtτουργΙες Kat αΙίες των υγροτόπων

επηρεάζουν σnμαντtκά την φυσtκή τους υδρογραφία. Ot υγρόΤΟΠΟt

επεtδή δnμtουργήθnκαν από φυσtκά αίτtα έχουν τοποθετηθεί

σύμφωνα με μία αΚρtΒέστατn στρατnγtκή, σε σημεία από τα οποΙα

γίνεταt αυτόματα n ρύθμtσn των υδάτtνων πόρων.

Ot υγρόΤΟΠΟt, σε όλες τ t ς τυπολογ tκές τους δ tαΒρώσε t ς ,

υφΙστανταt την αν8ρώπtνn επέμΒαση yta οtκονομtκούς λόγους.
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ελλατώνοντας ταυτόχρονα το στρώμα του υπερκείμενου

ύδατος και καθιστώντας αδύνατη τη ζωή των βιομαζών.

Οι υγρότοποι αναγνωρίζονται ως ζώνες διατηρήσεως

πολύτιμων και σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

Ακόμη οι υγρότοποι αποτελούν μία από τις κυριότερες

συνιστώσες του υδατικού ισοζυγίου του εδάφους, διότι

αποτελούν τους φυσικούς συλλέκτες και τις δικλείδες ρυθμίσεως

της εκροής του νερού. Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες των

υγροτόπων, η επιφανειακή μάζα του νερού των υγροτόπων έχει

ρυθμιστικό ρόλο στη στάθμη των υπόγειων υδάτων -ειδικότερα

όταν τα τελευταία είναι αλμυρά- αφού περιορίζει το μέτωπο

ανάμιξης γλυκών με θαλάσσια υδάτα. Τέλος οι υγρότοποι,

παρουσιάζουν μία αξιόλογη βιολογική παραγωγή τόσο όσο αφορά

στα φυτά, όσο και στα ζώα (πτηνά. ιχθείς κλπ.).

Οι υγρότοποι μπορούν να αξιολογηθούν στο σύνολό τους

ανάλογα με τις παρακάτω αξίες και λειτουργίες;

1. Οικολογικές & επιστημονικές

11. Φυσικο-υδραυλικές

111. Οικονομικές

1V. Κοινωνικές

v. Τοπειακές

Από επιστημονική και οικολογική σκοπιά οι υγρότοποι

αποτελούν χώρο εγκατάστασης ιδιαί τερων κοι νοτήτων. Τόσο από

φυτική όσο και ζωική άποψη. παρουσιάζονται μοναδικές

προσαρμογές οι οποίες επι τρέπουν την μελέτη της διαδοχικής
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ν. ABaen εσωτερικά στάσιμα γλυκά ύδατα

vi. ABaen εσωτερικά ρέοντα γλυκά ύδατα

νιι. Εσωτερικά έλη γλυκών υδάτων ανόργανου Βυθού

ΙIΧ. Πεδία τύρφης

Οι υγρότοποι παρουσιάζουν προ6λπματα τα οποία

προκαλούνται είτε από ανθρώπινες είτε από φυσικές ενέργειες.

Οι ανθρωπογενείς αιτίες που αλλοιώνουν των χαρακτήρα των

υγροτόπων είναι οι ακόλουθες:

i. Αποξηράνσεις για την απόκτηση γαιών

ii. Αποξηράνσεις για οικιστικούς και υδραυλικούς λόγους

111. Αποξηράνσεις για περιΒαλλοντικούς λόγους

iv. ELapon μολυσματικών υδάτων

ν. Εντατικn τουριστική χρήση

Οι φυσικοΙ κΙνδυνοι για την περιΒαλλοντική ποιότητα κάθε

υγροτόπου διακρίνονται σε:

i. Εξωτερικές καταστροφές, οι οποίες παρατηρούνται κυρίως

στους παράκτιους υγροτόπους και οφείλονται στα θαλάσσια

ύδατα. Ειδικότερα είναι η περίπτωση, όπου σε πολλούς

ψαρότοπους λόγω των παλιρροιών παρουσιάζεται μία

Βαθμιαία αλάττwση του Βάθους των.

ii. Προσχώσεις, οι οποίες παρατηρούνται σε υγρότοπους στους

οποίους τα ρεύματα είναι πλούσια σε φερτές ύλες, μΙ

αποτέλεσμα οι τελευταίες να εναποτίθενται στο πυθμένα

και να ελλατώνουν το Βάθος τους. Μ ι αυτό τον τρόπο

ευνοείται η ανάπτυξη της υδρόΒιας Βλάστησης
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και τα οδnγεί στα ρείθρα ποταμών, σε λίμνες, σε δέλτα και σε

-
λιμνοθάλασσες. Ακόμn, οι υγροβιότοποι είναι επιφάνειες

ελώδεις, τυρφώδεις με στάσιμο n τρεχούμενο νερό οι οποίοι

περιλαμβάνουν και θαλάσσια τμΊ'ψατα που εξ 'ορισμού το βάθος

τους κατά τnν άμπωτn δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.

Η μεγάλn οικολογικτΊ σnμασία των υγροβιοτόπων οφείλεται

στnν υψnλτΊ βιολογικτΊ τους ποικιλότnτα, στο μεγάλο πλούτο

φυσικών και ζωικών ειδών, καθώς και στους μεγάλους πλnθυσμούς

αυτών των ειδών.

Στnν Ελλάδα στΊμερα υπάρχουν 400 μικροί και μεγάλοι

υγροβιότοποι, οι οποίοι καλύπτουν περίπου 2.1 εκατομμύρια

στρέμματα. Πολλοί από αυτούς είναι σύνθετοι και σχnματίζουν

μωσαικό υγροβιοτόπων τΊ υγροβιοτοπικά συμπλέγματα. Όμως, οι

σnμερινοί υγροβιότοποι σταδιακά καταστρέφονται απο τnν

πολύμορφn και απρογραμμάτιστn επέμβασn του ανθρώπου. Η

προοπτικτΊ τnς εΙάντλnσnς και καταστροφτΊς των σχnματισμών

αυτών εντείνει τnν ανάγκη διαττΊρnσnς και προστασίας τους.

2.2 rENIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥrΡΟΤΟΠΩΝ

Οι υγρότοποι. ανάλογα με τον χαρακττΊρα τους. μπορούν να

ταΙινομηθούν στις παρακάτω κατnγορίες:

i. Παράκτια ύδατα

ii. Αβαθείς παράκτιες λιμνοθάλασσες

111. Παράκτια έλn

iv. ΑβαθτΊ εσωτερικά αλμυρά, υφάλμnρα και αλκαλικά ύδατα
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

2.1 ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ - ΕΝΆ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΆΤΟΣ

Οι αλλαγές που γίνονται στα οικοσυστnματα σnμεΡα και οι

α ι τ ί ες που τ ι ς προκαλούν πρέπε ι να αποτελούν ένα σημαντ ι κό

Kεφ~λαιo στα πλαίσια της διαδικασίας λnψης απoφ~σεων και να

αντιμετωπίζονται με το αν~λoγo ενδιαφέρον. Αυτό επισημαίνεται

περισσότερο σαν μέτρο προστασίας απέναντι στούς τόπους αυτούς

μια και οποιαδnποτε μεταΒολn του πεpιB~λλoντα χώρου μπορεί να

επιφέρει αλλαγές σε όλο το οικοσύστημα.

Με τον όρο οικοσύστημα ορΙζουμε το σύνολο των

αυτοδιαχειριζόμενων φυσικών συστημάτων που περιέχουν όλους

τους ζωντανούς οργανισμούς. Εί ναι φανερό πλέον οτ ι η

διατnΡηση της ισορροπίας και της φυσικnς δομnς του

οικοσυστnματος ειναι απαραίτητη προυπόθεση για την ύπαρςη και

διατnΡηση όλων των ειδών. συμπεριλαμΒανομένου και του

ανθρώπου.

Το νερό και γενικότερα οι περιοχές υδάτ ι νου

πεpιB~λλoντoς χαρακτηρίζονται σαν πολύτιμα φυσικά διαθέσιμα.

καθοριστικά για την επιΒίωση του ανθρώπου.

Οι υγροΒιότοποι ειναι ένα υποσύνολο του yntvou

οικοσυστnματος. Ειδικότερα. οι υγροΒιότοποι είναι

επιφανειακές αποθnκες νερού μίας ευρύτερης λεκάνης αΠΟΡΡοnς.

δηλαδn Koιλ~δας που δέχεται τις Βροχοπτώσεις και τα χιόνια
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εμφάνισης των εικόνων. που παρέχει κάθε ΓΣΠ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

r---

ΟΠΤΙΚΉ Ι ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ι Ι ΣΧΕΔ.ΙΟΓΡΑΦΟΣ Ι ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ

Ι Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΧΑΡΤΕΣ Ι Ι Δ.ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι

~IAΓPAMMA 1.4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Το κόστος της εφαρμογΤΙς των ΓΣΠ είναι Βασικός

-
ανασταλτικός παράγοντας γιά τους χρήστες, οι οποίοι

πιθανότατα να θέλουν απλά να μελετήσουν κάποιο φαινόμενο με

συγκεκριμένο σκοπό, σε μικρή έκταση και χωρίς μεγάλη χρονική

διάρκεια. Σ' αυτή την περίπτωση περιορίζουν τις ανάγκες τους

σε μικρά απλά συστήματα περιορισμένης εμΒέλειας. Το ιδανικό

θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα κάθε φορά ο χρήστης να

προσαρμόζει και να συνθέτει ένα σύστημα ή ένα πρόγραμμα

σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανάγκες του. Έτσι ζεκινώντας από

ένα πολυδιάστατο σύστημα ολοκληρωμένων εφαρμογών και με

πολλαπλές δυνατότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θέματα

στρατηγικής και σχεδιαστικής πολιτικής στο χώρο, να

προσαρμόζει το σύστημα έτσι ώστε να γίνεται "ειδικό" για τη

συγκεκριμένη εφαρμογή. (Burrough, 1986)

1.6 ΜΕθΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με τη μορφή

διαγραμμάτων, χαρτών και πινάκων που περιέχουν στοιχεία

ανάλυσης. Η αυτοματοποίηση στην οπτική παραγωγή είναι αυτό το

οποίο μπορεί να αζιοποιήσει τις δυνατότητες του συστήματος

και να αποδώσει την ανάλυση που έχει γί νει στα προηγούμενα

στάδια. Έτσι, εζελιγμένα εργαλεία σχεδίασης και η χρήση

οθονών υψηλής ανάλυσης μπορούν να ζεπεράσουν ποιοτικά τις

κλασσικές μεθόδους παραγωγής. Στο διάγραμμα που ακολουθεί

(διάγραμμα 1.4) παρουσιάζονται οι δυνατότητες παραγωγής και
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οι μαθηματικές

σχεδιαστικέςμη

πίνακες,

άλλες

οι

και

μορφή εξόδου των ΓΣΠ. έχουν οι

μπορούν να χρησ ι μοπο ι ηθούν τ όσο

όροι

ανήκουνμΟΡφn

μέσοι

Η έξοδος από των Η/Υ και ο τρόπος που θα παρουσιαστεί η

πληροφορία που δημιουργήθηκε στο ΓΣΠ, είναι καθοριστικός για

το αποτέλεσμα του. Υπάρχουν τρεις μορφές εξόδου της

πληροφορίας.

- Στην πρώτη

μορφές, οι

αποδόσεις.

- Στην δεύτερη μορφή περιέχονται τα ιστογράμματα, τα

πολύγωνα συχνότητας και άλλες μορφές γpαφημ~των.

- Η τρίτη μορφή απόδοσης της πληροφορίας αποτελείται από

τους χάρτες.

Ιδιαίτερη σημασία σαν

θεματικοί χάρτες οι οποίοι

στην απεικόνιση φυσικών φαινομένων όσο και των φαινομένων που

σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

1.5 ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Γ.Σ.Π.

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και n

τα

τωνβοήθεια αυτών

σε σχέση με

με την

έδαφος

εργασίαςαυτοματοποίηση της

συστημάτων, κερδίζει συνεχώς

παραδοσιακά μέσα εργασίας.

Τά ΚΡιτnΡια επιλογής ενός συγκεκριμένου προγράμματος

εφαρμογής είναι σε γενικές γραμμές; κόστος, σκοπός και είδος

εφαΡμογnς και ΚΡιτnΡια που έχουν σχέση με το χρήστη και τις

ανάγκες του.
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παρουσίασn

- καλύτερn ποιότnτα δεδομένων χωρίς τn xpnon χαρτών για

anOBnKEuon των στοιχείων που αναγκαστικά θα περιέχουν

κάποιες γενικέυσεις και αφαιρέσεις των αρχικών

δεδομένων

- δυνατότnτες αλλnλεπίδρασnς μεταΙύ τnς χαρτογραφικπς

και στατιστικπς ανάλυσnς μέσα από το σύστnμα

ευκολότερn δnμιουργία χαρτών που γίνονται δύσκολα με

το χέρι, όπως στερεοσκοπικοί n τρισδιάστατοι

ευκολία στnν χαρτογράφnσn και ενnμέρwσn των στοιχείων

μια και Βρίσκονται σε ψnφιακn μορφΠ.

Ένα ΓΣΠ πρέπει να έχει τnν δυνατότnτα να διενεργεί τις

παρακάτω αναλύσεις:

- Συσχέτισn (Correlation),

- Παλινδρόμnσn (Regression),

- Γραμμικό Προγραμματισμό (Linear programming),

- Προσομοιώσεις (Simulation modeling),

- Ανάλυσn Διασποράς (ANOVA),

- Ανάλυσn Συνδιασποράς (Covariance).

ΤΟ πιο σnμαντικό σnμείο τnς ανάλυσnς είναι n αποθnκευσn

τnς κωδικοποιnμένnς πλnροφορίας και των αποτελεσμάτων τnς. Η

αποθnκευσn τnς πλnροφορίας Ιεκίνnσε από χαρτοταινίες,

συνέχισε με κάρτες και κατέλnΙε στnν μαγνnτικn ταινία και

στον μαγνnτικό δίσκο. Στnν περίπτωσn των μικρουπολογιστών

χρnσιμοποιούνται οι μαγνnτικές δισκέτες.
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κωδικοποίησης αποτελούν ένα δύσκολο σύνδυασμό εναλλακτικών

προσεγγίσεων, όπου η επιλογτΊ του είναι καΒοριστικτΊς σημασίας

για τα ΓΣΠ. Στο στάδιο της αυτοματοποίησης πρέπει να επιλεγεί

η τεχνολογία αποτύπωσης που δίνει τη δυνατότητα στον Η/Υ, να

ανταποκριβεί στις ανάγκες των x~ηστών και μία τεχνικτΊ

κωδικοποίησης που να είναι σε συγκερασμό, με τις προηγούμενες

αποφάσεις, σχετικά με τα στοιχεία, την πληροφοριακτΊ Βάση και

τις ανάγκες του χρτΊστη.

Τέλος η επιλογτΊ αποτύπωσης-κωδικοποίησης πρέπει να

Βασίζεται στις εξτΊς αρχές:

i. Κάθε συνδυασμός αυτwν των δύο, πρέπει νΙ αξιολογείται

με Βάση τα χαρα.κτηρι.στι.κά της πληροφορι.α.κΥ'\ς Βάσης, τις

αναλυτι.κές δυνατότητες του συγκεκριμένου συνδυασμού, το

κόστος τους, την ευκολία που παρέχουν στο χρΥ'\στη κα ι την

δυνατότητα εφαρμογΥ'\ς του συνδυασμού στη λύση των επ ι μέρους

προΒλημάτων που προορίζεται να ΒοηΒτΊσει το ΓΣΠ.

i i. Ακόμη και ο π ι ο τέλε ι ος συνδυασμός τους πρέπει να

τροποποιείται με μη-μηχανικές (ανβρώπινες) επεμΒάσεις, στην

περίπτωση όπου ο Η/Υ ξεπερνά κάποια επιτρεπτά λογικά όρια.

Στην χαρτογραφι.κΥ'\ παρουσίαση και αναλυση του

προγράμματος μας δίνεται η δυνατότητα να εχουμε:

χάρτες ταχύτατα και με μικρότερο κόστος

- χάρτες για συγκεκριμένες ανάγκες και διαφορετικούς

σκοπούς

- ένα εύκολο πειραματισμό
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εργασίες. Η κεντρική μονάδα επε~εργασίας μπορεί να καλύπτεται

και από προσωπικούς υπολογιστές ενώ θεωρεί ται απαραί τητη η

χρήση έγχρωμης οθόνης γραφικών. Το σύστημα συμπληρώνεται με

την αυτόματη σχεδίαση τών χαρτών και των αποτελεσμάτων

γενικά, ώστε να έχουμε ποιότητα με την αναμενόμενη ταχύτητα.

Είναι προφανές ότι η αυτοματοποΙηση αρχίζει από την

πληροφοριακή Βάση και συνεχίζει με τα επόμενα τρία στάδια.

Το στάδιο της εισόδου στον Η/Υ, όπου η χωρική πληροφορία που

προέρχεται από την πληροφοριακή Βάση κωδικοποι εί ται και

εισάγεται στον Η/Υ (εκπομπή του μηνύματος).

Το στάδιο της ανάλυσης όπου η χωρική πληροφορία

αναλύεται και μετασχηματίζεται (μεταφορά του μηνύματος). για

το επόμενο στάδιο που είναι η έξοδος. ΣΙ αυτό το τρΙτο

στάδιο, η χωρική πληροφορία που έχει προκύψει από τις

διαδικασίες της ανάλυσης παρουσιάζεται με κάποια μορφή,

τέτοια ώστε να είναι αποδεκτή από τον Η/Υ.

Για την είσοδο της πληροφορίας στον Η/Υ είναι αναγκαίο

τ ι ς περισσότερες φορές. η μετατροπή της σε μορφή που μπορε ί

να διαΒαστεί από τον Η/Υ. Η διαδικασία της μετατροπής

περιλαμΒάνει την κωδικοποίηση (encoding) και την αποτύπωση

(capture). Υπάρχουν τρείς μορφές κωδικοποίησης: διανυσματική,

τοπολογική και καννα6ική, καθώς και τρεις τρόποι αποτύπωσης :

μη μηχανική. με σαρωτή (scanner) και με ψηφιακή καταγραφή

(digitizer) .

Η τεχνολογία για την αποτύπωση και οι μέθοδοι

- 1.13 -



111. ένα Kανάλ~. διαμέσου του οποίου μεταφέρεται το μήνυμα

iv. ένα δέκτη για τπν λήψπ

αποκωδικοποίπσή του.

του μπνύματος και τπν

Η διαδικασία αυτοματοποίπσπς στπ κεντρική μονάδα ενός

ΓΣΠ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 1.3

MONA~A EIΣO~OY

ΣΑΡΩΤΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ MONA~A

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι ~IΣKOΣ - ΜΝΉΜΗ Η/Υ Ι
,

MONA~A EΞO~OY

ΟθΟΝΗ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΣXE~IOΓPAΦOΣ

1 Τ
ΜΕΓΑΛΕΣ MONA~EΣ

ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ ~E~OMENΩN

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

~IAΓPAMMA 1.3: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ λΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΠ

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερπ προσοχή στις μονάδες

αποθήκευσπς τπς πλπροφορίας που εί ναι το σπμαντικότερο και

μεγαλύτερο κομμάτι τπς εργασίας με τα συστήματα αυτά. Όλα τα

στοιχεία που εισάγονται στον υπολογιστή καταλαμβάνουν μεγάλο

χώρο μνήμπς με αποτέλεσμα να ειναι απαραίτπτπ n χρήσπ

εΙωτερικων μονάδων αποθήκευσπς ακόμα και σε μικρές σε έκτασπ
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μορφn και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και λειτουργίες τους

είναι άμεσα συνδεδεμένα μ' αυτά, δεν εί ναι ανάγκη ν'

αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σε επεςεργασμένπ μορφn. Κατά

λογικn ακολουθία ο κάθε χρnστης είναι ελεύθερος να

προσεγγίσει την πληροφοριακn Βάση με οποιοδnποτε λογικό τρόπο

ικανοποιεί τις ανάγκες του. Π.χ. το πολύγωνο που ορίζει τα

όρια μιάς δασικnς έκτασης μπορεί νΙ απεικονιστεί με

οποιοδnποτε επιφανειακό σύμΒολο (διαγράμμιση, μοτίΒο κ.λ.π.),

διότι τα γραφnματα. οι πίνακες των χαρακτηριστικών και τα

γενικευμένα γεωγραφικά στοιχεία αποθηκεύονται ςεχωριστά.

vii. Επεμβάσεις (transactions) , οι οποΙες μπορούν να

ενημερώνουν την πληροφοριακn Βάση. Αυτές οι επεμΒάσεις είναι

λειτουργικnς μορφnς και Βοηθούν το χρnστη να ενημερώνει την

πληροφοριακn Βάση. Οι διαδικασίες επεμΒάσης μπορούν να

προέλθουν από

ελέγχους κλπ.

αλλαγές, από απογραφές, αποτυπώσεις, από

1.4 ΆΥΤΟΜλΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία αυτοματοποίησης αποτελεί το σπουδαιότερο

μέρος των ΓΣΠ. Σύμφωνα με τον Dueker (1979): η αυτοματοποΙησπ

είναι ένα γενικευμένο σύστημα επικοινωνίας,

αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

που συνnθως

1. Μία πληροφορια.κτΊ βάση,

μnνυμα.

στην οποία κωδικοποιείται το

11. έναν πομπό. από τον οποίο εκπέμπεται το μnνυμα,
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επιλογή τnς Βέλτιστnς διαδρομής σ' ένα οδικό δίκτυο, n εύρεσn

-

τnς λεκάνnς απορροής υδάτων, n ανάλυσn γειτνίασnς και

συνέχειας του γεωγραφικού χώρου, n γεωγραφική κωδικοποί non

των διευθύνσεων Κ.λ.Π.

i i i. Η φυσικτ'Ί δομτ'Ί τnς πλnροφοριακής βάσnς δεν χρειά(εται

να είναι γνωστή στους χρτΊστες. ο χρήστnς μπορεί ν'

αντιμετωπΙ(ει τnν πλnροφοριακή βάσn με μία συγκεκριμένn

λογική, και να επικοινωνεί (interact) με τα στοιχεΙα μέσα από

απλές λογικές σχέσεις. Ο ακριΒής τρόπος αποθήκευσnς των

στοιχείων στnν πλnροφοριακή Βάσn μπορεί ν' αγνοnθεί από τον

χρnστn, αφού τα προγράμματα αυτόματα συνδέουν τον τελευταίο

με τα στοιχεία που είναι αποθnκευμένα σε κάποιο αρχείο.

iv. Τα στοιχεία είναι στενά συνδεδεμένα με τις

λειτουργικές δραστnριότnτες. Στnν πλnροφοριακn Βάσn αυτής τnς

μορφής τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με λειτουργικές

δραστnριότnτες όπως Π.χ. φορολογικές (ώνες, χρήσεις γnς,

ταχυδρομικούς τομείς Κ.α. Οι δραστnριότnτες αυτές δnμιουργούν

νέα και μετατρέπουν τα υπάρχοντα γεωγραφικά δεδομένα. Με τnν

άμεσn σύνθεσn των δραστnριοτήτων με τnν πλnροφοριακή Βάσn,

είναι εφικτό, χρnσιμοποιώντας μία επεμΒατική (transactional)

npootYYLon να ενnμερώνεται n πλnροφοριακή Βάσn.

ν. Αποφεύγεται n επανάλnψn των στοιχείων.

vi. ~ιαφoρεΤΙKές "λογικές οπτικτ'Ίς" είναι δυνατές για τους

διαφορετικούς χρήστες. Επειδή δεν υπάρχει επανάλnψn στnν

αποθήκευσn των στοιχείων που βρίσκονται στnν γενικευμένn
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χαρακτηρίζεται από την ύπαρζη

γενικευμένων στοιχείων και των

Η πληροφοριακτΊ βάση των μοντελοποιπμένων

χωρικών σχέσεων

λει τουργιών που

στοιχεΙων

μεταζύ των

ενδιαφέρουν

τους χρτΊστες. Η πληροφοριακτΊ βάση αυττΊς της μορφτΊς υπερέχει

σαφώς έναντι των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων, όχι μόνο

γιατί δεν περιορίζεται από τα μειονεκττΊματά τους, αλλά κυρίως

διότι παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκττΊματα:

i. Τα στοιχεΙα εΙναι αποθπκευμένα στπν αρχικ1Ί και

γενικευμένπ τους μορφ1Ί. τΊ καλύτερα στην πιο απλουστευμένη

τους μορφτΊ (σημεΙα, γραμμές και πολύγωνα), και το καθένα

στοιχείο είναι συσχετισμένο με τοπολογικά τΊ άλλα

χαρακτηριστικά.

ii. Οι σχέσεις μεταξύ των στοιχεΙων πεpιλαμ6~νoνται μέσα

στπν πλπροφοριακ1Ί 6~σπ. Η τοπολογία για παράδειγμα των

σημείων. γραμμών τΊ πολυγώνων αποθηκεύεται σαν άμεσο

χαρακτηριστικό των επιμέρους στοιχείων, δηλαδτΊ καθ' ένα

στοιχείο αποθηκεύεται μαζί με τις χωρικές σχέσεις του με τα

γειτονικά του στοιχεία. Μ' αυτό τον τρόπο αποθτΊκευσης στα

χαρακτηριστικά κάθε πολυγώνου περιλαμβάνονται όχι μόνο οι

φυσικές και κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις του, αλλά και η

θέση του ως προς άλλα γενικευμένα στοιχεία όπως κορυφές,

πλευρές, πολύγωνα Κ.λ.π., δηλαδτΊ η τοπολογία του. Επομένως,

τα προγράμματα μπορούν να κάνουν μία ποικιλία ερμηνειών των

στοιχείων χωρίς την παρεμβολτΊ του ανθρώπου. Τέτοιες ερμηνείες

περιλαμβάνουν συντΊθως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως η
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αποτελείται από μία σειρά χαρτών. πινάκων Κ.α .. όπου το

καθένα αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (π.χ.

καλλιέργειες. δάση. εδάφη. χρήσεις γης Κ.λ.Π.). Αυτά τα

χαρακτηριστικά. μέσα στη διαδικασία αυτοματοποίησης.

συνδυάζονται έτσι ώστε να Βρεθούν απαντήσεις στα κατά

περίπτωση προΒλήματα προγραμματισμού και σχεδιασμού. Το

παραπάνω μειονέκτημα μπορεί να Ιεπεραστεί με τον συνδυασμό

των παραγόντων (επικάλυψη των παραγόντων που περιγράφουν κάθε

χαρακτηριστικό). έτσι WΣτε να είναι δυνατόν να προκύψουν οι

σχέσεις αλληλεΙάρτησης που εμφανίζονται στις χωρικές

διαδικασίες της υπό μελέτης περιοχής.

Η πληροφοριακτΊ Βάση των ομοιογενών χωρικών μονά.δων

παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με την προηγούμενη. Η Βάση

αυτή μπορεί να δημιουργηθεί από μία ποικιλία διαφορετικών

πηγών στοιχείων (π.χ ασπρόμαυρες, έγχρωμες και υπέρυθρες

φωτογραφίες. από επίγεια και δορυφορικά multi-spectral

sensing). Ακόμη η Βάση αυτή μπορεί να ενημερώνεται (updated)

έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την χρονική

εξέλιξη ενός φαινομένου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της

Βάσης είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας σημαντικός όγκος

πληροφορίας σε μικρό χρονικό διάστημα και σε χαμηλή τιμή.

Όμως και η παραπάνω πληροφοριακτΊ Βάση παρουσιάζει σημαντικά

μειονεκτήματα. το σπουδαιότερο από τα οποία είναι η αδυναμία

να συμπεριληφθούν οι λειτουργικές σχέσεις ανάμεσα στα

στοιχεία της.
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Ε
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ~E~OMENΩN

ΒΑΣΗ ~E~OMENΩN

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΙΣΑΓΩΓΗ

ΡΩΤΗΣΕΩΝ > ΑΠΟΛΥΤΗ θΕΣΗ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ~IAXEIPHΣHΣ

~IATHPHΣH ~E~OMENΩN Ι ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ

<

ΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Υπάρχουν τρε ι ς μορφές Βάσης δεδομένων. Η πρώτη μορφτΊ η

οποία είναι η πιο συνηθισμένη, είναι η Βάση δεδομένων ενός

παράγοντα και απο6τΊκευστι πλτιροφορίας για κάθε ένα αναγκαίο

χαρακτηριστικό (single factor). Η δεύτερτι μορφή είναι η Βάση

δεδομένων ομοιογενών χωρικών μονάδων και αναφέρεται στο

τελικό αποτέλεσμα μίας διαδικασίας που ορίζει ομοιογενείς

χωρικές μονάδες (unit approach) , ενώ η τρίττι μορφή

αποτελείται από μοντελοποιτιμένα στοιχεία και επίσης είναι η

πιο ενδεδειγμένη νΙ αποτελεί την Βάση των ΓΣΠ.

Η πληροφοριακή Βάση του ενός παράγοντα (single factor).
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1.3 ~HMIOYPΓIA ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα γεωγραφικά δεδομένα εμπεριέχουν τρείς διαστάσεις:

1. χαρακτηριστικά για το ίδιο το φαινόμενο

ii. την γεωγραφικrt τους θέση

111. το χρόνο

Η διαδικασΙα μετατροπrtς των δεδομένων σε πληροφορία, η

οποία αποτελεί το πιο βασικό τμήμα των ΓΣΠ, καταλήγει στην

δτιμιουργία της ΒάσΤΊς δεδομένων (data base) η οποία με την

σειρά της αποτελεί την apxrt της διαδικασίας αυτo~ατoπoίησης.

Πιο συγκεκριμένα η βάση δεδομένων αποτελεί το ενδιάμεσο

στάδιο μίας σειράς ενεργειών, που αρχίζει από την λήψη της

απόφασης και καταλήγει στη διαμόρφωση συμπερασμάτων που

προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων στο ΓΣΠ.

Η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων (είναι στοιχεία

που συνθέτουν το γεωγραφικό χώρο) σε πληροφορία (είναι

στοιχεία-δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησ ι μοποιη80ύν από

τον χρήστη για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του

γεωγραφικού χώρου) παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.2.
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ΑΙΣθΗΤΗΡΕΣ Ι
-

ΙΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗ

ΧΑΡΤΕΣ E~AΦOYΣ

ΟΡΙΑΚΉ ΙΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣΙ ΙΚΕΙΜΕΝΑΙ ΙΣΑΡΩΤΕΣ\ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

AΛ/EΠI~PAΣH ΜΕΣΑ

Ι
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ :

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: ΡΟΥΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

Η εΙσοδος των στοιχεΙων ειναι μία διαδικασία που έχει τη

δυνατότητα να καλύπτει όλες τις υπάρχουσες πηγές αλλά και να

αςιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για γρήγορη και με

ακρί Βεια αποτύπωση του χώρου. " Με την έννοια της αποτύπωσης

εννοεΙται η καταγραφή χωρικών και ποιοτικών στοιχεΙων". 'Ετσι

οι υπάρχοντες χάρτες αςιοποιούνται, οι επιτόπιες έρευνες

κρίνονται απαραίτητες, ενώ οι αισθητήρες που γενικώς

αναφέρονται δεν είναι παρά αεροφωτογραφίες, δορυφορικές

λήψε ι ς με σαρωτές, καθώς και όργανα καταγραφής παλμών και

ερμηνείας τών εικόνων.
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- computer hardware,

- σύνολα από λειτουργικές μονάδες (modules),

- προγράμματα εφαρμογών (application software),

- ένα κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε

ισορροπία έτσι ώστε τη σύστημα να λειτουργεί ικανοποιητικά.

Ακόμη. μΙα μονάδα ψηφιακής καταγραφής (digitizer)

χρησιμοποιείται για να μετατρέψει δεδομένα από χάρτες και

έγγραφα σε ψηφιακή μορφή και να τα στείλει στον υπολογιστή.

Τέλος το πακέτο λογισμικού (software) που

χρησιμοποιείται από τα GIS αποτελείται από πέντε βασικά

υπο-συστήματα για:

1. Είσοδο δεδομένων και επαλήθευση (verification)

ii. Αποθήκευση και διαχείριση βάσεων δεδομένων

111. E~oδo δεδομένων και παρουσίαση

iv. Μετασχηματισμούς δεδομένων

ν. Αλληλεπίδραση με τον χρήστη

Η διαδικασία της εισαγωγής δεδομένων στά γεωγραφικά

παρακάτωστοφαίνονται

σημαντικότερο κομμάτι της

το γεωγραφικό χώρο στη

που διαθέτουμε για την

το

κάνε ι με

Τα εργαλεία

του χώρου

ειναισύστήματα πληροφοριών

εργασίας που εχει να

γενικότερη του μορφή.

απογραφή των στοιχείων

διάγραμμα 1.1.
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και αποφάσεων σχεδιασμού.

Τα Γεωγραφικά Συστ~ματα Πλπροφοριών

προγράμματα γραφικών (computer graphics.

διαφέρουν από

cad ) διότι

τα

τα

για τπν εμφάνισπ και τον

και στο γεγονός ότι δεν

σε μπ γραφικά / περι γραφικά

τωνκαιΓΣΠ

για

αυτά

των

υπολογιστΊΊ (Computer

τπν σχεδίασπ

που έχουν τπ

μεταΙύ

60ΊΊθειατπν

χρπσιμοποιούνται

τα πρώτα είναιαν

με

στοιχεία

που

τελευταία ενδιαφέρονται. κυρίως

χειρισμό οπτικού υλικού καθώς

επικεντρώνουν τπν προσοχΊΊ τους

χαρακτπριστικά.

Υπάρχουν κοινά

Συστπμάτων ΣχεδΙασπς

Aided Desing. CAD)

(drafting). έστω και

δυνατότπτα να συσχετί(ουν αντικείμενα σ' ένα σύστπμα

αναφοράς, να διαχειρί(ονται μπ γραφικά περιγραφικά /

χαρακτπριστικά και να περιγράφουν τοπολογικές σχέσεις. Η

κυριότερπ διαφορά GIS & CAD έγκειται στο ότι τα πρώτα

περιέχουν μεγαλύτερο όγκο και ποικιλία δεδομένων καθώς και

μΙα σειρά απο εΙειδικευμένες μεθόδους που χρπσιμοποιούνται.

Τέλος τα GIS έχουν γίνει αποδεκτά σαν συστΊΊματα που

έχουν πολλές περισσότερες δυνατότπτες από τπν κωδικοποίπσπ.

τπν αποθΊΊκευσπ και τόν προσδιορισμό δεδομένων τπς φυσικΊΊς

γΊΊινπς επιφάνειας,

1.2 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣγΣΤΗΜλΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα Γεωγραφικά συστΊΊματα πλπροφοριών αποτελούνται από

τέσσερα μέρπ:
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διαχείρισης δεδομένwν. με αποτέλεσμα

λειτουργία της πληροφοριακής βάσης

συσχετισμό λειτουργιών και στοιχείwν

η βασική δομή και η

νΙ αναφέρεται στο

στην πιο γενικευμένη

δυνατή μορφή τους. (Κουτσόπουλος, 1989)

Ένα ΓΣΠ θεμελιώνε ι ένα ισχυρό πλαίσιο λε ι τουργιών για

την συλλογή, την επιλογή, τον μετασχηματισμό και την

παρουσίαση χωρικής πληροφορίας γ ια ένα συγκεκριμένο σύνολο

στόχwν. Τα στo~xεΙα που περιλαμβάνονται σΙ ένα ΓΣΠ περιέχουν

αντικείμενα υπαρκτά wς προς:

i. την θέση τους wς προς ένα γνwστό σύστημα

οποία δεν

χρώμα. κόστος

τους, τα

(όπως π. χ.

ii.

συντεταγμένwν.

τα θεματικά xαpακτηp~στ~κά

σχετίζονται με την θέση τους

κλπ)

ill. τις xωp~κές σxέσε~ς τους, (τοπολογικές σχέσεις) οι

οποίες περιγράφουν πως συνδέονται τα παραπάνω στοιχεία

μεταςύ τους.

Έπομένwς τα στοιχεία που εισάγονται σ' ένα ΓΣΠ μπορούν

να προσεγγιστούν, να μετασχηματιστούν και να διαχειρισθούν σε

αλληλεπίδραση (interactively). Με απλά λόγια μπορεί να

γίνει η πρόβλεψη της επίδρασης που θα έχει στα χαρακτηριστικά

του χώρου η ανθρώπινη επέμβαση. ή να αποφασισθεί κάποια ζώνη

προστασίας και χαρακτηριστικών του χώρου γενικότερα. Έτσι τα

ΓΣΠ χρησιμοποιούνται σαν μία τράπεζα δοκιμών για την μελέτη

περιΒαλλοντικών διαδικασιών καθώς και για την πρόβλεψη τάσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο σχεδιασμός όπως και η στρατηγική λήψεως αποφάσεων

περιλαμΒάνει. πληθώρα δραστηριοτήτων ή συμΒάντων πού

λαμΒάνουν χώρα. τόσο στη μικροκλίμακα όσο και στη

μακροκλίμακα του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου. Οι παραπάνω

διαδικασίες οργάνωσης και παρακολούθησης του γεωγραφικού

χώρου. επηρεάζονται άμεσα από το μέσο και την μεθοδολογία που

θα επιλεγεί. προκειμένου να προσεγγισθεί με Βέλτιστο τρόπο ο

συγκεκριμένος προς εΙέταση χώρος. ~εδoμένoυ δέ ότι οι ανάγκες

και ο τρόπος αντιμετώπισης της φυσικής γήινης επιφάνειας

μεταΒάλλονται με έντονους ρυθμούς ειναι αναγκαία η συνεχής

παρακολούθηση και ενημέρωση των μοντέλλων που χρησιμοποιούμε

σε επίπεδο σχεδιασμού καθώς επίσης και η διαχρονική μελέτη

των φαινομένων .

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) εΙναι

συστήματα στα οποΙα η βάση δεδομένων αποτελεΙ ται από

παρατηρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά,

δραστηριότητες ή γεγονότα τα οποΙα κα60ρΙζονται στο χώρο σαν

σημεΙα, γραμμές n επιφάνειες. Ένα ΓΣΠ επεΙεργάζεται στοιχεία

για τα σημεία. τις γραμμές ή τις επιφάνειες και δημιουργεί

τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευΙη χωρικών

αναλύσεων. Ακόμη στα ΓΣΠ εφαρμόζεται μία προσέγγιση
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Τέλος περι γράφε ται η τεχνική εφαρμογή της εργασ ί.ας κα ι

-
τα αποτελέσματα, τα οποί.α σuνοδέuονται απο διαγράμματα και

τον ανάλογο σχολιασμό.



αλληλοσυσχετίσει τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τα

στοιχεία των υγροτόπων και παράλληλα να παρουσιάσει οπτικά τα

αποτελέσματα σε διαγράμματα και χάρτες.

Ο σχεδιασμός όπως και η στρατηγική λήψεως αποφάσεων

περιλαμΒάνει πληθώρα δραστηριοτήτων ή συμΒάντων πού λαμΒάνουν

χώρα. τόσο σε μικροκλίμακα όσο και σε μακροκλίμακα του

ευρύτερου γεωγραφικού χώρου. Η χρήση των GIS κρίνεται

απαραίτητη γιά κάθε μελέτη χωρικών μεταΒλητών και ποιοτικών

δεδομένων.

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) είναι

συστήματα στα οποία η πληροφοριακή Βάση αποτελείται από

παρατηρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά.

δραστηριότητες ή γεγονότα τα οποία καθορίζονται στο χώρο σαν

σημεία. γραμμές ή επιφάνειες. Ενα Γ.Σ.Π. επεξεργάζεται

στοιχεία για τα σημεία. τις γραμμές και τις επιφάνειες

δημιουργώντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευζη

χωρικών αναλύσεων.

κανναΒική ανάλυση "raster"

Το Γ.Σ.Π. σύστημα το οποίο επιλέχθηκε

ένα πρόγραμμαεργασία είναι το "IDRISI" .

και επικαλύψεις

για αυττ) την

Βασιζόμενο σε

από διαγράμματα

με κάθετα διανύσματα.

Η Βάση δεδομέμων που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή

των χαρακτηριστ ικών στο σύστημα ε ί ναι η "dbase i i i Ρ 1us"

η οποία προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή συμΒατότητα με το

πρόγραμμα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο αυτnς της εργασίας είναι η ιεράρχηση και

αξ ι ολόγηση των υγροτόπων σε μ ία Βάση δεδομένων η οποία να

είναι προσπελάσιμη και διαχειρίσιμη για τον εκάστοτε χρήστη.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός υγροτόπων οι

οποίοι όμως σταδιακά καταστρέφονται από την πολύμορφη και

απρογραμμάτιστη επέμΒαση του ανθρώπου. Η προοπτικn της

εΙάντλησης και καταστροφής των σχηματισμών αυτών εντείνει την

ανάγκη διατήρησης και προστασίας τους.

Έτσι λοιπόν φαίνεται καθαρά η ανάγκη για απόκτηση και

διαχεΙρηση στοιχείων της φυσικnς πραγματικότητας των

υγροτόπων ενιαίας ακρί Βε ιας και αξ ιοπ ιστ ίας και δομημένα με

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδίδουν εύκολα και με

ακρίΒεια την εικόνα της φυσικnς πραγματικότητας. Ένα τέτοιο

ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι εύκολα

προσπελάσιμο και παράλληλα οι δυνατότητες του να είναι σε

θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του κάθε χρnστη.

Στη συνέχεια με την Βοήθεια ενός Γ.Σ.Π. (G.I.S.),

γίνεται προσπάθεια να συνδιαστουν τα αποτελέσματα της

αΙ ιολόγησης με σκοπό να δοθούν τον πληρέστερο και παράλληλα

κατανοητό τρόπο.

Η εργασία αυτn δεν περιορίζεται στην παράθεση κάποιων

αριθμητικών τιμών που προκύπτουν από την αξιολόγηση των

ποιοτικών παραμέτρων, αλλά σκοπός της είναι να οργανώσει τα

αποτελέσματα σ' ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς, να
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