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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριµένη εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
προγράµµατος «Περιβαλλοντική και Υγειονοµική Μηχανική» του τµήµατος
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιοχή έρευνας ήταν ο
χώρος του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) στο Ακρωτήρι Χανίων και
αντικείµενο της, ήταν η ανάλυση των οπτικών επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στην
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ακρωτηρίου.
Σε πρώτη φάση γίνεται περιγραφή της περιοχής έρευνας και της
κατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.
Συγκεκριµένα, ο Χ.Υ.Τ. βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» στο ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα Μουζουρά, του ∆ήµου Ακρωτηρίου του Νοµού Χανίων.
Ο Χ.Υ.Τ. προκαλεί αρκετές επιπτώσεις στο περιβάλλον, από τις οποίες
αρκετά σηµαντικές είναι και οι οπτικές. Οι οπτικές επιπτώσεις επιφέρουν
δυναµικές αντιδράσεις από πλευράς των κατοίκων της γύρω περιοχής και
αναφέρονται στην υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου και ως συνέπεια,
στη

δυσαρέσκεια

του

ανθρώπου

κατά

τη

θέαση

ενός

αισθητικά

υποβαθµισµένου τοπίου. Οι οπτικές επιπτώσεις ενός έργου όπως ο Χ.Υ.Τ.,
εξετάζονται και αναλύονται στην εργασία αυτή µε τη βοήθεια ενός
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκριµένα του
ArcGIS.
Σε δεύτερη φάση, γίνεται ανάλυση των οπτικών επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ.
του ∆ήµου Ακρωτηρίου στην ευρύτερη περιοχή έρευνας. Κατασκευάζονται
χάρτες, οι οποίοι κατατάσσουν το τοπίο του ∆ήµου Ακρωτηρίου σε
κατηγορίες, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του τοπίου. Επιπλέον,
κατασκευάζονται χάρτες µε τα επίπεδα ευαισθησίας και σηµαντικότητας του
τοπίου και χάρτες ορατότητας του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου. Οι
παραπάνω χάρτες συνδυάζονται κατάλληλα, οδηγώντας στην εξαγωγή
συµπερασµάτων, σχετικά µε την σηµαντικότητα και ευαισθησία των περιοχών
του ∆ήµου Ακρωτηρίου από τις οποίες γίνεται ορατός ο Χ.Υ.Τ. Τελικά,
εξάγονται συµπεράσµατα και παρατηρήσεις, τα οποία οδηγούν σε προτάσεις.
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ABSTRACT
This work was produced as part of the Postgraduate Program titled:
"Environmental and Health Engineering", of the Environmental Engineering
Section of Technical University of Crete. The research area was the site of
the Sanitary Landfill Site (S.L.S.) in Akrotiri of Chania and the purpose was to
analyze the visual impact of the S.L.S. to the widest area of the Municipality
of Akrotiri.
At first, this paper gives a description of the area and the state of the
environment, where the Sanitary Landfill Site (S.L.S.) is located. Specifically,
the S.L.S. is located in 'Korakia", a location in Mouzouras’ Municipal District, of
the City of Akrotiri of Chania.
The S.L.S. causes many environmental consequences, from which the
visual one’s are very important. The visual impacts cause the dynamic
reaction of the residents of the surrounding area and refer to the degradation
of the aesthetic of landscape and as a consequence, to the resentment of
human when viewing an aesthetically degraded landscape. The visual impacts
of such a construction as an S.L.S. are examined and analyzed in this paper
with a Geographical Informational System (G.I.S.) and particularly with
ArcGIS.
Secondly, the visual impacts of the S.L.S. on the widest research area of
the Municipality of Akrotiri are analysed. Maps that classify the landscape of
the City of Akrotiri into categories according to the aesthetic’s matrix are
constructed. Furthermore, maps that show the levels of sensitivity and
significance of the landscape and visibility maps of the S.L.S., through the
City of Akrotiri are constructed. These maps are combined properly, leading
to conclusions based on the significance and sensitivity of the areas of the
City of Akrotiri from which the S.L.S. is visible. Finally, all those reach
conclusions and remarks, resulting to proposals.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

1. Εισαγωγή
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί µέτρο πρόληψης σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Όσον αφορά στα αστικά απορρίµµατα και
υπολείµµατα, η εδαφική διάθεση ή ταφή τους σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής
αποτελεί µέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας τους. Γενικότερα, θεωρείται ότι
αυτή η µέθοδος προσφέρει πλήρη “επίλυση του προβλήµατος”. Ωστόσο, αυτό
δεν είναι ορθό, καθώς ένας Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ή
Υπολειµµάτων, προκαλεί κάποιες επιπτώσεις, όπως οπτικές επιπτώσεις, αέρια
και υγρά απόβλητα, οσµές, κ.α. (Παναγιωτόπουλος ∆., 2002).
Ορισµένα πλεονεκτήµατα της Υγειονοµικής Ταφής είναι τα εξής:
α) Είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσµα απορριµµάτων
β) Έχει σχετικά χαµηλό κόστος
γ) Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι σε πολλές περιοχές
δ) Γίνεται παραγωγή βιοαερίου, το οποίο είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας για
θέρµανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος,
ε) Η ανάπλαση µετά το κλείσιµο ενός Χ.Υ.Τ. προσφέρει κατάλληλους χώρους
για πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις,
στ) Ένας καλοσχεδιασµένος Χ.Υ.Τ. δεν αλλοιώνει την ευρύτερη περιοχή.
Ορισµένα µειονεκτήµατα της Υγειονοµικής Ταφής είναι τα εξής:
α) Ανεξαρτήτως σχεδιασµού, υπάρχει πάντα ένας µικρός κίνδυνος ρύπανσης
από τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.
β) Μπορεί να υπάρξει όχληση λόγω θορύβου, οσµών, διέλευσης οχηµάτων και
αισθητικής υποβάθµισης
γ) Το βιοαέριο, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο, µπορεί να είναι επικίνδυνο για
πυρκαγιά, έκρηξη, συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου
δ) Η ευκολία και η ευελιξία της Υγειονοµικής Ταφής δεν δίνει κίνητρα στους
παραγωγούς απορριµµάτων να εφαρµόσουν καινοτοµικές λύσεις
ε) Μετά το κλείσιµο ενός Χ.Υ.Τ., η γη µπορεί να είναι ακατάλληλη για κάποιες
χρήσεις, λόγω ρύπανσης (πηγή: http://valta-trifilias.blogspot.com).
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Συγκεκριµένα, στον Νοµό Χανίων για περίπου 35 χρόνια τα αστικά
απορρίµµατα του ∆ήµου Χανίων και της ευρύτερης περιοχής διατίθενται
ανεξέλεγκτα στην χαράδρα του Κουρουπητού, προκαλώντας σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό,
αποτέλεσε τόσο σοβαρό πρόβληµα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
συνέπεια η Ελλάδα να καταδικαστεί σε πρόστιµο. (πηγή: www. www.enet.gr).
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού κατασκευάστηκε στο ∆ήµο
Ακρωτηρίου Χανίων Χώρος Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) και Εργοστάσιο
Μηχανικής ∆ιαλογής & Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.).
Ο Χ.Υ.Τ. που υπάρχει στο ∆ήµο Ακρωτηρίου προκαλεί περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, αρκετές από τις οποίες ήδη αντιµετωπίζονται ή δύνανται να
αντιµετωπιστούν. Μια κατηγορία από αυτές τις επιπτώσεις είναι οι οπτικές. Η
ορατότητα ενός Χ.Υ.Τ. αποτελεί κριτήριο, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη

κατά

τη

χωροθέτησή

του,

ώστε

να

αποφεύγονται

και

ελαχιστοποιούνται οι οπτικές επιπτώσεις. Όσο περισσότερο ορατός είναι ένας
Χ.Υ.Τ. τόσο πιο σηµαντική είναι και η αισθητική υποβάθµιση του τοπίου

(Achilleos G. et al., 2004).
Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάλυση της ορατότητας του
Χ.Υ.Τ. του ∆ήµου Ακρωτηρίου από τις γύρω περιοχές και η ανάλυση της
σηµαντικότητας του οπτικού τοπίου, από άποψη αισθητικής, από όπου είναι
ορατός ο Χ.Υ.Τ. Ο σκοπός της εργασίας υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός
γεωγραφικού συστήµατος G.I.S. (Geographical Informational System). Αρχικά
γίνεται παράθεση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής, όπου
υπάρχει

ο

Χ.Υ.Τ.,

δηλαδή

αναλύονται

στοιχεία

της

περιοχής,

όπως

κλιµατολογικά, εδαφολογικά, µορφολογικά κ.α., όπως και στοιχεία του έργου.
Η ανάλυση των οπτικών επιπτώσεων προσεγγίζεται µε την εφαρµογή του
µοντέλου LMS (Landscape Management System). Αρχικά δηµιουργούνται
χάρτες κατηγοριοποίησης του τοπίου, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του
τοπίου. Το τοπίο του ∆ήµου Ακρωτηρίου κατατάσσεται στην αδιάφορη, κοινή
ή διακεκριµένη κατηγορία τοπίου. Η κατάταξη γίνεται µε βάση τη
σηµαντικότητα των κλίσεων, της βλάστησης και των υδάτινων όγκων (λιµνών,
ποταµών) που υπάρχουν στο ∆ήµο Ακρωτηρίου. Κατόπιν, δηµιουργούνται
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χάρτες επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου. Οι χάρτες αυτοί γίνονται µε βάση
τους δρόµους και τους οικισµούς του ∆ήµου Ακρωτηρίου (θέσεις, περιοχές µε
πληθυσµό, ο οποίος µπορεί να αποτελεί την οµάδα θέασης του Χ.Υ.Τ.),
ανάλογα µε το επίπεδο σηµαντικότητάς τους και την απόστασή τους από το
Χ.Υ.Τ. Τέλος, δηµιουργούνται χάρτες ορατότητας, οι οποίοι απεικονίζουν τις
περιοχές από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. και το πλήθος των σηµείων του
Χ.Υ.Τ. που είναι ορατά από αυτές τις περιοχές. Συνδυάζοντας τους χάρτες
κατηγοριοποίησης του τοπίου µε τους χάρτες ορατότητας προκύπτουν
συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµαντικότητα των περιοχών από τις οποίες
είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται διεξαγωγή
συµπερασµάτων σχετικών µε το κατά πόσο τελικά προκαλεί ο Χ.Υ.Τ. οπτική
όχληση.

2. Περιγραφή φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
2.1 Γεωγραφική θέση – Έκταση – ∆ιοικητική υπαγωγή έργου
¾ Γεωγραφική θέση:
Ο ∆ήµος Ακρωτηρίου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Χανίων
και αποτελεί το µεγαλύτερο Ακρωτήρι του. Περιλαµβάνει τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα των Κουνουπιδιανών, του Αρωνίου, του Μουζουρά, των
Στερνών και του Χωρδακίου (πηγή: www.dhmoi.gr). Ο Χ.Υ.Τ. έχει εγκατασταθεί
στη θέση «Κορακιά» στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Μουζουρά του ∆ήµου
Ακρωτηρίου, νότια της χαράδρας του Κουρουπητού και σε ευθεία απόσταση
περίπου 16 km από το κέντρο των Χανίων.
Ο Χ.Υ.Τ. απέχει:
- 1,7 km από τον κοντινότερο οικισµό
- 20 km από την κοντινότερη περιοχή Νatura 2000, GR-4340006 (πηγή:

www.chania.eu)
- 3,6 km από τον κοντινότερο αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στην
κοινότητα Στερνών.
- 4,8 km από περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
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- Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν µεγάλες δασικές εκτάσεις ούτε και κτίρια
ευαίσθητων χρήσεων, όπως νοσοκοµεία.
- Το βόρειο γεωγραφικό πλάτος του έργου είναι περίπου 35ο32΄5΄΄ και
35ο32΄5΄΄και το γεωγραφικό µήκος 24ο11΄24΄΄ και 24ο12΄0΄΄ (πηγή:

Google Earth).
¾ Έκταση:
Οι πλήρως στεγανοποιηµένοι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής στη θέση
«Κορακιά» καταλαµβάνουν 150 στρέµµατα, ενώ o X.Y.T. εκτείνεται σε γήπεδο
έκτασης 130 στρεµµάτων (πηγή: www.dedisa.gr).
¾ ∆ιοικητική υπαγωγή:
Το έργο βρίσκεται στη θέση «Κορακιά», η οποία υπάγεται στο δηµοτικό
διαµέρισµα Μουζουρά, του ∆ήµου Ακρωτηρίου, του Νοµού Χανίων. Το έργο
ανήκει στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και η λειτουργία του στη
∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.).

2.2. Γενικοί χάρτες (ευρείας περιοχής)

Χάρτης 2.1.: Μορφολογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου (πηγή:
Google Earth)
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Θέση Χ.Υ.Τ.
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Χάρτης 2.2.: Χάρτης χρήσεων γης (πρόταση περιοχές Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Χανίων)

2.3. Περιγραφή Περιβάλλοντος – Έκθεση
2.3.1. Φυσικό περιβάλλον
2.3.1.1. Οικοσυστήµατα

Με

χρήση

του

εργαλείου

Google

Earth

γίνεται

εκτίµηση

των

σπουδαιότερων φυσικών οικοσυστηµάτων κατά ζώνη ευαισθησίας:
Α) Κοντινή ζώνη (0-2 km) : Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται:
•

Γεωργικές εκτάσεις, βοσκότοποι, αραιές µακίες εκτάσεις, άγονες
ορεινές εκτάσεις, θαλάσσια περιοχή Κρητικού Πελάγους.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Σελίδα 6

Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Β) Μεσαία ζώνη (2-5 km) : Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται:
•

∆ασικές εκτάσεις, αρκετές γεωργικές εκτάσεις, αρκετές άγονες
βραχώδεις

εκτάσεις,

βοσκότοποι,

θαλάσσια

περιοχή

Κρητικού

Πελάγους και κόλπου Σούδας.
Γ) Μακρινή ζώνη (5-7 km) : Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται:
•

∆ασικές εκτάσεις, αρκετές γεωργικές εκτάσεις, βοσκότοποι, αρκετές
άγονες ορεινές εκτάσεις, θαλάσσια περιοχή Κρητικού Πελάγους και
κόλπου Σούδας.

2.2.1.2. Έδαφος - Γεωλογική δοµή - Τεκτονισµός -Καρστικοποίηση

Α) Γεωλογική δοµή
Η

γεωµορφολογική

δοµή

του

Ακρωτηρίου

χαρακτηρίζεται

από

ποικιλοµορφίες και αντιθέσεις, καθώς αναπτύσσονται τόσο η ορεινή όσο και η
χαµηλή ζώνη ως εξής:
• Ο εκτεταµένος ορεινός όγκος που καταλαµβάνει το βορειοανατολικό τµήµα
του Ακρωτηρίου, είναι και αυτός που του προσδίδει τα µεγαλύτερα
υψόµετρα. Αποτελείται από ανθρακικά πετρώµατα, µε υψηλότερη κορυφή
τη «Σκλόκα», η οποία έχει υψόµετρο 529m και δεσπόζει στο ανατολικό του
τµήµα. Κατά θέσεις ο ορεινός όγκος διασχίζεται από µικρά, κυρίως,
φαράγγια και ρέµατα.
• Στο δυτικό και νοτιοδυτικό τµήµα του Ακρωτηρίου ο ορεινός όγκος
µεταβαίνει στη χαµηλή ζώνη υψοµέτρων, 0 – 220m περίπου, και
αποτελείται

κυρίως

από

µαργαϊκούς

ασβεστόλιθους,

µάργες,

και

αλλουβιακούς σχηµατισµούς. Στο κεντρικό τµήµα βρίσκεται το τεκτονικό
βύθισµα του Ακρωτηρίου µε υψόµετρα 110 – 150m περίπου. Η µορφολογία
και το ανάγλυφο της χαµηλής ζώνης είναι γενικά ήπιο και οµαλό
δηµιουργώντας ισχυρή αντίθεση µε αυτό της ορεινής ζώνης.
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•

Περιµετρικά του Ακρωτηρίου αναπτύσσεται παραθαλάσσια ζώνη του
Κρητικού Πελάγους. Στο βόρειο - βορειοανατολικό τµήµα του Ακρωτηρίου
ο ορεινός όγκος βυθίζεται κυριολεκτικά στη θάλασσα διαµορφώνοντας έτσι
µεγάλες κλίσεις και απότοµες βραχώδεις ακτές. Στο βορειοδυτικό και
νοτιοανατολικό τµήµα του Ακρωτηρίου αντίθετα, δηµιουργούνται µικροί
κόλποι και παραλίες κατάλληλες για χρήσεις αναψυχής (κολύµβηση,
τουρισµός), όπως είναι οι περιοχές Σταυρού, Καλαθά, Μαράθι, Λουτράκι,
Ταρσανάς κ.α. (Φωτείνης Σ., 2006).
Η γεωλογική δοµή του ∆ήµου Ακρωτηρίου φαίνεται από τον παρακάτω
Χάρτη 2.3. Με χρήση του υποµνήµατος γίνεται ακολούθως η περιγραφή
των

γεωλογικών

στρωµάτων

µε

σειρά

στρωµατογραφίας,

από

τα

επιφανειακά προς τα βαθύτερα στρώµατα:

Χάρτης 2.3.: Γεωλογική δοµή ∆ήµου Ακρωτηρίου

¾ Ενότητα Τρυπαλίου
Η ανθρακική ενότητα του Τρυπαλίου αποτελείται από µεταµορφωµένους
δολοµίτες, δολοµατικούς ασβεστόλιθους, λατυποπαγείς ασβεστόλιθους έως
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γραούβακες, σκούρους κυψελώδεις δολοµίτες και άσπρα ζαχαρόκοκκα
µάρµαρα (πηγή: www.ims.forth.gr).
Στην περιοχή εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ., όπως φαίνεται και από τον Χάρτη
2.3., το επιφανειακό στρώµα εδάφους δοµείται από την Ενότητα Τρυπαλίου.
¾ Ενότητα Πλακωδών Ασβεστόλιθων
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει κυρίως πλακώδεις ασβεστόλιθους έως
µάρµαρα µε πυριτικές στρώσεις ή κερατολιθικούς κονδύλους αλλά επίσης και
µαζώδεις

ασβεστόλιθους,

δολοµίτες,

ασβεστολιθικά

κροκαλοπαγή,

και

φυλλίτες χαλαζίτες. Εµφανίζεται µε τη µορφή τεκτονικού παραθύρου στα
ψηλότερα κυρίως σηµεία (πηγή: kpe-kastor.kas.sch.gr).

¾ Νεότερα ιζήµατα Νεογενούς
Ανάλογα µε τα λιθοφασικά τους χαρακτηριστικά κατατάσσονται στις
ακόλουθες σειρές µε στρωµατογραφική διάταξη από τα ανώτερα προς τα
κατώτερα στρώµατα:
-

Μαργαϊκή σειρά: Η σειρά αυτή αποτελείται στο σύνολο της σχεδόν από
άσπρες - κιτρινωπές παχυστρωµατώδεις και µαζώδεις µάργες που στους
ανώτερους ορίζοντες µεταπίπτουν σε λευκοκίτρινες ψαµιτοµάργες. Είναι
σχετικά αδιαπέρατο στρώµα.

- Ασβεστοµαργαϊκή σειρά: Η σειρά αυτή αποτελείται κυρίως από συµπαγείς
λευκοκίτρινους
µαργαϊκούς

έως

λευκόφαιους,

ασβεστόλιθους

και

υφαλογενείς

και

ασβεστολιθικές

βιοκλαστικούς
ψαµιτοµάργες.

Παρουσιάζεται µε χαρακτηριστική παχυστρωµατώδη ανάπτυξη, µε µικρές
γωνίες κλίσεων των στρωσιγενών τους επιπέδων (Σταύρου Β.,2006).
¾ Πρόσφατες αποθέσεις Τεταρτογενούς
Οι

πρόσφατες

αποθέσεις

Τεταρτοταγούς

αλλουβιακού

µανδύα

αποτελούνται από καστανέρυθρες αργίλους, ερυθρογή και διάσπαρτες
ασβεστολιθικές λατύπες. ∆ηµιουργήθηκαν από τα προϊόντα διάβρωσης
ανθρακικών πετρωµάτων και αναπτύσσονται µε µικρά πάχη που κυµαίνονται
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
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από λίγα εκατοστά έως λίγα µέτρα (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

2000).
Β) Σεισµοτεκτονικά στοιχεία
Όσον αφορά στη σεισµικότητα, η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης
χαρακτηρίζεται από έντονη ρηξιγενή τεκτονική άρα και µε σεισµική
δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην ενεργό τεκτονική της
περιοχής λόγω µετακίνησης των τεκτονικών πλακών. Η αµφιθεατρική
υποβύθιση της Αφρικάνικης Πλάκας κάτω από την Ευρασιατική συντελείται µε
ρυθµό 1,5 cm το χρόνο κατά µήκος της ελληνικής τάφρου που διέρχεται νότια
της Κρήτης. Η µετακίνηση της πλάκας της Ανατολίας συντελείται κατά µήκος
του µεγάλου οµώνυµου ρήγµατος προς την περιοχή του Αιγαίου µε ρυθµό 2,5
cm το χρόνο. Συνέπεια αυτών είναι να αναπτύσσεται στην περιοχή του νοτίου
Αιγαίου η σχετική µετακίνηση των πλακών µε ρυθµό πέραν των 4 cm το
χρόνο, γεγονός που έχει σαν άµεσο επακόλουθο την ανάπτυξη του ορογενούς
της Κρήτης και ενός ισχυρού πεδίου τάσεων στην ευρύτερη περιοχή που
προκαλεί σεισµούς µικρού και µεγάλου βάθους.
Στη περιοχή της Κρήτης και στο ευρύτερο θαλάσσιο χώρο δύο κατηγορίες
σεισµών λαµβάνουν χώρα. Οι σεισµοί ενδιάµεσου βάθους (60km < βάθος
εστίας < 180km) συντελούνται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού, και
οι επιφανειακοί σεισµοί (βάθος εστίας < 60km) που τα επίκεντρα τους
τοποθετούνται πάνω στο νησί και στη νότια γειτονική θαλάσσια περιοχή

(Τσακνής Ε.,2007).
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η περιοχή του έργου όπως και η
ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ανήκει σε µία ιδιαίτερα ευπαθή σεισµική ζώνη
µε υψηλό σεισµικό κίνδυνο.
Γ) Καρστικά φαινόµενα
Η καρστικοποίηση αφορά τους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς. Με την
επίδραση κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας και τον
σχηµατισµό ανθρακικού οξέως σε συνδυασµό µε το νερό, ο ασβεστόλιθος
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αποσαθρώνεται χηµικά διεδρύοντας τις ασυνέχειες και σχηµατίζοντας κενά
(έγκοιλα), δολίνες. Γνωστοί καρστικοί σχηµατισµοί είναι τα σπήλαια µε
σταλακτίτες και σταλαγµίτες (πηγή: www.survey.ntua.gr).
Η έντονη ρηξιγενή τεκτονική της περιοχής του Ακρωτηρίου σε συνδυασµό
µε την ύπαρξη ανθρακικών και ασβεστολιθικών πετρωµάτων, έχει ως
αποτέλεσµα την εµφάνιση έντονων φαινοµένων καρστικής διάβρωσης. Κατά
την κίνηση του νερού γίνεται διάλυση των ανθρακικών πετρωµάτων µε
αποτέλεσµα

τη

δηµιουργία

ρηγµάτων,

διακλάσεων,

σχιστότητας

και

τεκτονικών ασυνεχειών, που υποβοηθούν την ταχύτερη ανάπτυξη της
καρστικής διαβρώσεως. Οι πιο σηµαντικές καρστικές µορφές που συναντώνται
στην περιοχή του ∆ήµου Ακρωτηρίου είναι:
• Καρστικό ανάγλυφο: Αναπτύσσεται σε όλη την έκταση των ανθρακικών
πετρωµάτων και χαρακτηρίζεται από τραχείες επιφάνειες διάσπαρτες από
µικροεγκοιλώδεις οπές που ακολουθούν τις διευρύνσεις των ρωγµατώσεων
και διακλάσεων.
• ∆ολίνες: Συναντώνται σε διάφορα µεγέθη και βάθη σε όλη την έκταση του
τεκτονικού βυθίσµατος του Ακρωτηρίου που διαµορφώνεται κατάντη των
µεγάλων ρηξιγενών ζωνών. Συνήθως, καλύπτονται από ερυθρά αργιλικά
υλικά που προέρχονται από τη διάβρωση των µητρικών τους πετρωµάτων
και που κατά θέσεις αποκτούν πάχος πέραν των 5 m.
• Καρστικά έγκοιλα: Αναπτύσσονται κατά µήκος των επιφανειών των µικρών
ή µεγάλων τεκτονικών ασυνεχειών και παρουσιάζονται µε διάφορες
µορφές. Οι πιο συνηθισµένες είναι οι κατακόρυφες κοιλότητες ενώ
µεµονωµένα συναντώνται και µεγαλύτερα σπηλαιώδη έγκοιλα.
• Μικρά φαράγγια: Αναπτύσσονται µεµονωµένα στο ανατολικό τµήµα της
περιοχής µελέτης προς τη θάλασσα (Φωτείνης Σ., 2006).

2.2.1.3. Μετεωρολογικά στοιχεία - Κλιµατολογικές συνθήκες

Η µορφολογία του εδάφους και η θέση της Κρήτης στο κέντρο της
Μεσογείου έχουν άµεση απήχηση στο κλίµα του νοµού Χανίων, που
χαρακτηρίζεται ήπιο µεσογειακό και ιδιαίτερα ξηροθερµικό, µε 70% των
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
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ηµερών του έτους σε ηλιοφάνεια. Ο χειµώνας είναι ήπιος, και ο καιρός από το
Νοέµβριο µέχρι τον Μάρτιο χαρακτηρίζεται κρύος, αλλά όχι παγερός, µε
συχνές βροχοπτώσεις. Χιόνι εµφανίζεται στα Λευκά Όρη στις αρχές του
Νοέµβρη και διατηρείται µέχρι τέλος του Μάη και σπανιότατα εµφανίζεται στα
πεδινά. Τον Απρίλη ο καιρός είναι ευχάριστος. Τον Οκτώβρη σπάνια βρέχει και
ο καιρός διατηρείται ακόµη ζεστός και ήπιος. Ο Μάιος και ο Σεπτέµβρης είναι
κατά κανόνα ηλιόλουστοι, αλλά όχι υπερβολικά ζεστοί. Το καλοκαίρι όµως,
είναι αρκετά ζεστό και ξηρό. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο
ζεστοί µήνες του χρόνου χωρίς βροχοπτώσεις. Στα ηµιορεινά και τα ορεινά
του νοµού η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη, ενώ αντίθετα στα νότια παράλια
και την πεδινή ενδοχώρα είναι κατά µερικούς βαθµούς υψηλότερη (πηγή:

www.chaniacrete.gr).
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια κλιµατολογικά στοιχεία του νοµού
Χανίων που συλλέχθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
•

Θερµοκρασία Αέρα

∆ιάγραµµα 2.1.: Θερµοκρασία αέρα των Χανίων για όλο το έτος (πηγή:
www.hnms.gr)
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•

Ύψος Βροχής

∆ιάγραµµα 2.2: Ύψος βροχής των Χανίων για όλο το έτος (πηγή: www.hnms.gr)

•

Μέση σχετική υγρασία

∆ιάγραµµα 2.3.: Μέση σχετική υγρασία των Χανίων για όλο το έτος (πηγή:
www.hnms.gr)
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•

Επικρατούντες Άνεµοι

∆ιάγραµµα 2.4.: Επικρατούντες άνεµοι (πηγή: www.hnms.gr)

2.2.1.4. Υδατικοί πόροι

Οι σηµαντικές ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις στην ∆υτική Κρήτη έχουν
σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη αρκετών υδατικών πόρων. Ωστόσο, η περιοχή
του Ακρωτηρίου δε χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σηµαντικών υδατικών
πόρων. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι σηµαντικότερο στο βορειοδυτικό τµήµα
του δήµου, ενώ είναι περιορισµένο στο πεδινό. Εξαιτίας της θέσης του
Ακρωτηρίου είναι χειµαρρώδους χαρακτήρα παρουσιάζοντας σηµαντικές
διακυµάνσεις στις παροχές του. Οι υπόγειοι υδροφορείς εξαιτίας της γεωλογίας
της περιοχής είναι µικροί και χαρακτηρίζονται ως υφάλµυροι, καθώς έχουν
επηρεαστεί από τη θάλασσα που περικλείει την περιοχή του Ακρωτηρίου. Η
σηµαντικότερη πηγή του ∆ήµου Ακρωτηρίου είναι στην περιοχή Περιβολίτσα,
που βρίσκεται στην ανατολική περιοχή του Ακρωτηρίου. Μια άλλη πηγή
εντοπίζεται στην περιοχή Φαρµάκελο κοντά στον χώρο εγκαταστάσεων του
Ναυτικού (Γκούµας Μ., και λοιποί).
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2.2.1.5. Χλωρίδα – Πανίδα

Από το σύνολο των ενδηµικών φυτών της Κρήτης τα αποκλειστικά
ενδηµικά φυτά του Νοµού Χανίων είναι περίπου 180 είδη. Τα φρύγανα είναι ο
επικρατέστερος τύπος φυσικών οικοσυστηµάτων της Κρήτης και καλύπτουν
το 25% της επιφάνειας της. Σηµαντικότερα από αυτά στα Χανιά είναι η
Αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), το Θυµάρι (Coridothymus capitatus), η
Λαδανιά (Cistus creticus), το Αχινοπόδι (Genista acanthoclada), το Φλώµο
(Euphorbiacharacias), η Αγκαραθιά, (Phlomis fructicosa), η Γαλαστοιβή
(Euphorbia acanthothamnos), η Φασκοµηλιά (Salvia fructicosa), η άγρια

φασκοµηλιά (Salvia pomifera) και ο Ασπάλαθος (Calicotomevillosa).
Στις

παρυφές

των

λόφων

βρίσκεται

το

ενδηµικό

είδος

Πλουµί

(Ebenuscretica), ενώ σε κάθετους βράχους φυτρώνει το ενδηµικό είδος
Πετροµαρούλα (Petromarula pinnata). Στις παραλίες, υπάρχει πλούσια
χλωρίδα µε παραθαλάσσια φυτά, όπως την Τρικέρατη Βιολέτα (Mathiola

tricuspidata), την παραθαλάσσια Βρούβα (Cakile maritima), την Αµµοφίλη
(Ammophila arenaria) και το Κρίνο της θάλασσας (Pancratium maritimum). Σε
πεδινές εκτάσεις και ανάµεσα στα φρύγανα φυτρώνουν αγριολούλουδα, όπως
οι Παπαρούνες (Papaver rhoeas), οι Μαργαρίτες ή Μαντιλίδες, όπως
χαρακτηριστικά λέγονται στην Κρήτη (Chrysanthemum coronarium), τα
Τριφύλλια (Trifolium spp), οι Νεραγκούλες (Ranunculus spp.), τα Γεράνια
(Geranium spp) οι Ανεµώνες (Anemone coronaria), οι Μαχαιρίδες (Gladiolus

italicus), ή ακόµα και Ασφόδελοι (Asphodelus aestivus), Κυκλάµινα (Cyclamen
graecum), Κάππαρη (Capparis spinosa) και Ορχιδέες (Orchi ssp.)
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Εικόνα 2.1.: Άγρια φασκοµηλιά (πηγή: www.park.tuc.gr)

Μερικά από τα δέντρα που συναντώνται διάσπαρτα στις φρυγανικές
διαπλάσεις είναι οι Χαρουπιές (Ceratonia siliqua), οι Αγριελιές (Olea europea),
τα Πουρνάρια (Quercus coccifera), τα Σχοίνα (Pistacia lentiscus), τα
Κυπαρίσσια (Cupres sussempervirens) και τα Πεύκα (Pinus brutia) (πηγή:

www.plataniasguide.gr).
Αξιοσηµείωτο είναι το είδος Nicotiana glauca µε κοινή ονοµασία tobacco
tree, το οποίο άρχισε να φύεται στο υλικό επικάλυψης απορριµµάτων του
χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων της περιοχής του Μεσοµουρίου (Τσακνής

Ε., 2007).

Εικόνα 2.2.: Το tobacco tree στο χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων (Τσακνής Ε.,
2007)
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Η πανίδα της περιοχής είναι πλούσια σε:


Σπονδυλωτά: Ερπετά (λιακόνι, σιαµαµίθι, πράσινη σαύρα, κολισαύρα),
θηλαστικά

(διάφορα

είδη

νυχτερίδας,

σκαντζόχοιρος,

τρωκτικά,

άρκαλος, ζουρίδα, καλιγιαννού, αγριόγατος).


Πουλιά: Μεγάλη ποικιλία αποδηµητικών και µόνιµων πληθυσµών
ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται και ορισµένα σπάνια και
προστατευόµενα είδη, όπως είναι ο χρυσαετός κ.α.



Χερσαία



Μαλάκια



Αρθρόποδα: Μεγάλη ποικιλία από διάφορα είδη αράχνης, κολεοπτέρων,
υµενοπτέρων, λεπιδοπτέρων, σκορπιών και ψευδοσκορπιών κλπ.

Επίσης, στην πανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται και τα αιγοπρόβατα,
τα οποία αν και αρχικά δεν αποτελούσαν στοιχείο της πανίδας της περιοχής, η
παρουσία τους αυξήθηκε λόγω των πολλών κτηνοτροφικών µονάδων της
περιοχής (Τσακνής Ε., 2007).
Επίσης, στην περιοχή του Ακρωτηρίου υπάρχει το Πάρκο ∆ιάσωσης
Χλωρίδας και Πανίδας, το οποίο βρίσκεται 5 km βορειοανατολικά της πόλης
των Χανίων στην περιοχή Προφήτη Ηλία και γειτνιάζει µε τo Πολυτεχνείο
Κρήτης. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του πάρκου είναι η διατήρηση
αυτοφυών φυτών της Κρήτης µε έµφαση σε είδη προτεραιότητας όπως τα
απειλούµενα και τα ενδηµικά και σε είδη που έχουν οικονοµική και πολιτισµική
αξία όπως φαρµακευτικά, αρωµατικά, βαφικά, φυτά που χρησιµοποιούνται σε
κατασκευές, για περιβαλλοντική προστασία, κ.ά. (πηγή: www.agrotravel.gr).
Εκτείνεται σε 300 στρέµµατα και αποτελεί έναν µικρό χώρο όπου η χλωρίδα
και η πανίδα του προστατεύονται και µπορούν να αναπτύσσονται χωρίς
ανθρώπινες παρεµβάσεις. Στο παρελθόν ολόκληρη η περιοχή, προσφερόταν
τόσο για βόσκηση όσο και για καλλιέργεια, δραστηριότητες που συνεχίστηκαν
ακόµα και µετά την αγορά της έκτασης από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 1994,
σε µια προσπάθεια δηµιουργίας µιας προστατευόµενης περιοχής, η έκταση
περιφράχτηκε και αποµακρύνθηκαν οι κυνηγοί, οι βοσκοί και οι καλλιεργητές

(πηγή: www.park.tuc.gr).
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Σελίδα 17

Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

2.2.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον
2.2.2.1. Οικισµοί της περιοχής - Πληθυσµός – Χρήσεις γης

Ο ∆ήµος Ακρωτηρίου έχει συνολικό πληθυσµό 10.321 κατοίκους και
έκταση 112.644 στρ. Το ∆.∆. Αρωνίου (έδρα ∆ήµου) έχει έκταση 34.038 στρ.
και είναι πεδινό, το ∆.∆. Κουνουπιδιανών έχει έκταση 29.286 στρ. και είναι
πεδινό, το ∆.∆. Μουζουρά έχει έκταση 19.233 στρ. και είναι πεδινό, το ∆.∆.
Στερνών έχει έκταση 12.855 στρ. και είναι πεδινό και το ∆.∆. Χωρδακίου έχει
έκταση 34.038 στρ. και είναι ηµιορεινό (πηγή: www.chania.gr).
Ο πληθυσµός των παραπάνω ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Σελίδα 18

Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.
Πίνακας 2.1.: Μόνιµος πληθυσµός κατά ∆ήµο, ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και Οικισµούς
κατά την απογραφή του 2001 (πηγή: www.tedkhania.gr)

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις χρήσεις γης όλων των ∆.∆. του
∆ήµου Ακρωτηρίου:
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Πίνακας 2.2.: Χρήσεις γης ∆ήµου Ακρωτηρίου και ∆.∆. αυτού κατά το έτος 2007

(Καλλέργης Ι., και λοιποί), 2008)

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η µεγαλύτερη επιφάνεια του
εδάφους του ∆ήµου καλύπτεται από φυσική βλάστηση που περιλαµβάνει
δάση, βοσκότοπους, καλλιεργούµενες εκτάσεις κ.α. σε ποσοστό 40,59%. Από
το σύνολο της φυσικής βλάστησης το 34,43% κυριαρχεί στο ∆.∆. Μουζουρά.
Η έκταση των νερών καλύπτει το 0,06% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου,
ενώ στο ∆.∆. Μουζουρά δεν υπάρχουν καθόλου υδατικοί πόροι. Το ποσοστό
της γης µε οικιστική χρήση κυµαίνεται στο 5,41% της συνολικής, µε το ∆.∆.
Μουζουρά να κατέχει το 1,61% αυτού.
Όσον αφορά στις προστατευόµενες περιοχές, στην περιοχή του ∆ήµου
Ακρωτηρίου δεν υπάρχουν περιοχές ενταγµένες σε κάποιο θεσµικό πλαίσιο
προστασίας χλωρίδας και πανίδας. Η σηµαντικότερη περιοχή για τη χλωρίδα
και πανίδα είναι η λοφώδης βόρεια περιοχή που δεν έχει επηρεαστεί
σηµαντικά από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η περιοχή αυτή στο
παρελθόν αποτελούσε µια από τις προτεινόµενες για ένταξη στο ευρωπαϊκό
δίκτυο προστασίας «Natura 2000» µε κωδικό GR 4340009 αλλά τελικά δεν
εντάχθηκε (Γκούµας Μ., και λοιποί).

2.2.2.2. Παραγωγικοί τοµείς – Απασχόληση – Τουρισµός

Ο τριτογενής τοµέας είναι ο κυρίαρχος τοµέας της οικονοµίας στον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, µε κύριο κλάδο του αυτόν της ∆ηµόσιας διοίκησης και Άµυνας,
λόγω κυρίως των υποδοµών που είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή
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(αεροδρόµιο Χανίων, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, Πολυτεχνείο Κρήτης). Ο
δευτερογενής τοµέας αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικό οικονοµικό τοµέα του
δήµου, µε σηµαντικότερους κλάδους τις κατασκευές και τη µεταποίηση
προϊόντων. Οι κυριότερες βιοµηχανικές-βιοτεχνικές µονάδες έχουν ως
αντικείµενα την παραγωγή σκυροδέµατος-ασφαλτοµίγµατος, την παραγωγή
αδρανών υλικών, την παραγωγή και τυποποίηση τροφίµων, την παραγωγή
ασετιλίνης και εµφιάλωση οξυγόνου και την αποθήκευση και διακίνηση υγρών
καυσίµων. Ο πρωτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα περιορισµένος µε κύριους
κλάδους αυτούς της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στην περιοχή παράγονται
ελαιόλαδο, σταφύλια, κηπευτικά προϊόντα (καρπούζι, πεπόνι, τοµάτες,
πατάτες κ.α.) καθώς και µέλι, ενώ παράγεται κρέας και γάλα (αιγοπρόβατα)

(Γκούµας Μ., και λοιποί).
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι κυριότερες απασχολήσεις των
κατοίκων του ∆ήµου Ακρωτηρίου:

∆ιάγραµµα 2.5.: Απασχόληση κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας
του ∆ήµου Ακρωτηρίου µε βάση την απογραφή του 2001 (Γκούµας Μ., και λοιποί)
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Όσον αφορά στον τουρισµό, στο Ακρωτήρι υπάρχουν αρκετές περιοχές
φυσικού

κάλους,

αναψυχής

και

αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος

που

προσελκύουν το τουριστικό ενδιαφέρον. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:
¾ Παραλίες
Το Ακρωτήρι έχει αρκετές γραφικές παραλίες, από τις οποίες ξεχωρίζουν
αυτές του Καλαθά, Άγιου Ονούφριου,

Τερσανά, Μαχαιρίδας, Σταυρού και

Μαράθι. ∆ίπλα σε αυτές είναι τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύµατα
του Ακρωτηρίου (πηγή: www.akrotiricrete.com). Στην περιοχή του έργου δεν
υπάρχουν καταλύµατα.
¾ Φαράγγια
Τα σηµαντικότερα φαράγγια στην περιοχή του Ακρωτηρίου είναι αυτά του
Καλαθά, το Ποροφάραγγο, το Αγιοφάραγγο, του

Αγίου Αντωνίου, ο

Κατεβατής και το Πόρο Μαυρέ (πηγή: www.akrotiricrete.com).
¾ Μοναστήρια
Αρκετά είναι και τα µοναστήρια
στον ∆ήµο Ακρωτηρίου από τα οποία
τα σηµαντικότερα είναι:
-

Μονή

Αγίας

Τζαγκαρόλων:
-

Μονή

Τριάδας

16ος

αιώνας

Γουβερνέτου

:

15ος

αιώνας, 4km από Μ. Αγίας Τριάδας
-

Καθολικό

µοναστήρι

:

στην

Το

αρχαιότερο

Κρήτη

(6-10ος

αιώνας), 3km από Μ. Γουβερνέτου.

Εικόνα 2.3.: Μονή Αγίας Τριάδας
Τζαγκαρόλων
(πηγή: www.akrotiricrete.com)

- Γυναικεία Μονή Αγίου Ιωάννη: 17ος αιώνας, βρίσκεται στις Κορακιές.
- Μονή Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονα : 17ος αιώνας.
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- Μετόχι Αγίου Αντωνίου και σπηλαιώδης ναός Αρκουδιώτισας, δίπλα
στη Μονή Γουβερνέτου.
- Σπηλαιώδης ναός Αγίου Γεωργίου του Απιδιώτη : 14ος αιώνας, στον
οικισµό Παζινού µέσα στο φαράγγι του Μαυρέ (πηγή: www.akrotiricrete.com).

¾ Σπήλαια
Τα σπήλαια µε πλούσιο λιθωµατικό πλούτο, σταλακτίτες και σταλαγµίτες
είναι συνολικά 15. Είναι όλα επισκέψιµα και µέσα στη διαδροµή των
φαραγγιών. Τα πιο σπουδαία από αυτά είναι: Λερά (στο Σταυρό),
Αρκαλόσπηλιο (3 km από τη Μονή Γουβερνέτου), Αχαιρόσπηλιο και Σπήλαιο
Αγίου Ιωάννη δίπλα το ένα στο άλλο στο Καθολικό µέσα στο Αγιοφάραγγο (3
km

από

τη

Μονή

Γουβερνέτου),

Αρκουδόσπηλιο,

δίπλα

στη

µονή

Κουµαρόσπηλιου µεταξύ Μονής Αγίας Τριάδας και Γουβερνέτου.
Κοντά στο Μαράθι υπάρχει επίσης αρχαιολογικός χώρος που λέγεται το
«Μικρό ανάκτορο του Μίνωα» (πηγή: www.akrotiricrete.com).

Χάρτης 2.4.: Σηµαντικότερες µονές του ∆ήµου Ακρωτηρίου (πηγή: www.chania.gr)
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2.2.2.3. Υφιστάµενη υποδοµή της περιοχής

¾ ∆ίκτυα µεταφορών
Πίνακας 2.3.: Ιεράρχηση οδικού δικτύου ∆ήµου Ακρωτηρίου (Καλλέργης I., και

λοιποί, 2008)

Το ∆.∆. Μουζουρά έχει πρωτεύον επαρχιακό και δηµοτικό δίκτυο. Γενικά,
ως δηµοτικό δίκτυο χαρακτηρίζονται όλοι οι κύριοι δρόµοι που ενώνουν τους
οικισµούς, ενώ ως αγροτικοί δρόµοι χαρακτηρίζονται το σύνολο των
υπόλοιπων δρόµων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και είναι
συνήθως χωµατόδροµοι (Καλλέργης Ι., και λοιποί, 2008).
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¾ Λιµενική υποδοµή
Στον ∆ήµο Ακρωτηρίου δεν υπάρχουν λιµάνια, µόνο κάποιοι λιµενίσκοι µε
χαµηλή κίνηση. Το πιο κοντινό λιµάνι είναι αυτό της Σούδας και βρίσκεται σε
απόσταση 12 km σε ευθεία γραµµή από τον Χ.Υ.Τ.
¾ Αεροδρόµιο
Στο

Ακρωτήρι

βρίσκεται

το

αεροδρόµιο

Χανίων

στο

οποίο

πραγµατοποιούνται πτήσεις εσωτερικού από και προς το αεροδρόµιο Αθηνών,
το αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης και άλλα αεροδρόµια στην Ελλάδα. (πηγή:

www.explorecrete.com). Επίσης, περιλαµβάνει και πολεµική αεροπορία, η
οποία υποστηρίζει τις Ναυτικές ∆υνάµεις του κόλπου της Σούδας και τις
Αµερικάνικες Βάσεις (πηγή: google Earth).
¾ Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Σηµαντικές είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ∆ήµου
Ακρωτηρίου οι πιο σηµαντικές απ’ τις οποίες είναι ο Ναύσταθµος της Σούδας,
το πεδίο βολής Κρήτης, οι εγκαταστάσεις της Πολεµικής Αεροπορίας, οι
εγκαταστάσεις για τις Νατοϊκές εξυπηρετήσεις και η Αµερικάνικη Βάση, οι
περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στα ∆.∆. Μουζουρά, Αρωνίου και
Στερνών. Πιο αναλυτικά:
Ο Ναύσταθµος Κρήτης αποτελεί τη δεύτερη µεγάλη πολεµική ναυτική
βάση της Ελλάδας. Σηµαντικές είναι και οι υψηλού επιπέδου επισκευαστικές,
εφοδιαστικές και διοικητικής µέριµνας υπηρεσίες που προσφέρει, όχι µόνο στις
Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, αλλά και στις συµµαχικές. Ο Ναύσταθµος Σούδας
έχει δηµιουργήσει έργα υποδοµής όπως πχ. η Μόνιµη ∆εξαµενή κατασκευής
(1970 – 75), οι υπόγειες πετρελαιοδεξαµενές στο Μαράθι (1952-57), οι
εξαιρετικής

ποιότητος

αποθήκες

πυροµαχικών,

το

ανεξάρτητο

δίκτυο

ύδρευσης από τις πηγές Καλαµίου (1956), το Ναυτικό Νοσοκοµείο (1964-69),
οι χώροι ενδιαίτησης του µονίµου στρατιωτικού προσωπικού, η Πλαζ, ο
βιολογικός καθαρισµός κλπ (πηγή: www.hellenicnavy.gr).
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Το Πεδίο Βολής της Κρήτης ιδρύθηκε το 1968 µε σκοπό να
χρησιµοποιηθεί ως εκπαιδευτικό Πεδίο Βολής για Συστήµατα Αεράµυνας του
NATO. Σήµερα χρησιµοποιείται σε µόνιµη βάση από τέσσερις Χώρες (Βέλγιο,
Γερµανία, Ελλάδα και Ολλανδία) και θεωρείται ένα από τα πλέον σηµαντικά
έργα του ΝΑΤΟ (πηγή: http://kmas01.pblogs.gr)
Η Νατοϊκή Βάση βρίσκεται στον κόλπο της Σούδας και εντάσσεται στις
«επιχειρησιακές διευκολύνσεις» που παρέχει η Ελλάδα στα αµερικανικά
πολεµικά πλοία και αεροσκάφη (πηγή: www.odigitis.gr).
Η Αµερικανική Βάση (NSA) βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του
Αεροδροµίου Χανίων δίπλα στην περιοχή Μουζουρά και καταλαµβάνει έκταση
445.150.8m2 (πηγή: www.globalsecurity.org).
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω ο ∆ήµος Ακρωτηρίου και µάλιστα το
∆.∆. Μουζουρά φιλοξενεί σηµαντικό αριθµό στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι
οποίες καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις και έχουν ιδιαίτερα αρνητικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον.
¾ Ύδρευση - Άρδευση
Ο ∆ήµος Ακρωτηρίου διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, το οποίο τροφοδοτείται
από τις πηγές Ζούρµπου και Μυλωνιανών που βρίσκονται εκτός των ορίων του
∆ήµου. Όσον αφορά στην άρδευση, κύριος φορέας άρδευσης είναι ο
Οργανισµός Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης (ΟΑ∆ΥΚ) και κύρια πηγή αρδεύσεων
είναι η περιοχή του Στύλου (Γκούµας Μ., και λοιποί).
¾ Βιολογικός Καθαρισµός
Η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού Χανίων εξυπηρετεί και τον
∆ήµο Ακρωτηρίου. Βρίσκεται σε λειτουργία από το 1995 και προβλέπει την
επεξεργασία αστικών λυµάτων που αντιστοιχούν σε 105.500 κατοίκους,
βιοµηχανικά απόβλητα που αντιστοιχούν σε 5.000 ισοδυνάµους κατοίκους και
βοθρολύµατα που αντιστοιχούν σε 7.000 ισοδυνάµους κατοίκους, δηλαδή
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συνολικά µπορεί να εξυπηρετεί 117.500 ισοδύναµους κατοίκους (πηγή:

www.deyax.org.gr).

3. Περιγραφή έργου
3.1. Ιστορικό κατασκευής του Χ.Υ.Τ.
Από το 1965-2000 τα αστικά απορρίµµατα του ∆ήµου Χανίων και της
ευρύτερης περιοχής διατίθενται ανεξέλεγκτα στην χαράδρα του Κουρουπητού.
Όπως διαπιστώθηκε και από µελέτες, η συχνή ανάφλεξη των απορριµµάτων
είχε αποτέλεσµα τη ρύπανση των γύρω περιοχών, µε επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Θεωρήθηκε πολύ σηµαντικό
ζήτηµα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε συνέπεια την καταδίκη της Ελλάδας σε
συνολικό πρόστιµο 5,4 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα είχε καταβάλει πρόστιµο ύψους
4,72 εκατ. ευρώ πριν θεωρηθεί από την Επιτροπή ότι η χωµατερή είχε όντως
κλείσει τον Φεβρουάριο του 2001 (πηγή: www. www.enet.gr).
To

Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας

και

∆ηµοσίων

Έργων

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, την
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων νοµού Χανίων (Τ.Ε.∆.Κ.) και την
∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.)
αποφάσισαν την διακοπή της ανεξέλεγκτης διάθεσης στον ‘Κουρουπητό’ και
τη δηµιουργία χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Y.) και
Εργοστασίου Μηχανικής ∆ιαλογής και Κοµποστοποιήσης (Ε.Μ.Α.Κ.).
Λόγω της ύπαρξης του προβλήµατος της πληρωµής του προστίµου
αποφασίστηκε η προσωρινή εγκατάσταση ενός συγκροτήµατος συµπίεσης,
δεµατοποίησης και αποθήκευσης των απορριµµάτων στην κοντινή περιοχή
του Μεσοµουρίου. Τα δεµατοποιηµένα απορρίµµατα µετά την αποπεράτωση
του Χ.Υ.Τ.Α. θα µεταφέρονταν εκεί. Από το Φεβρουάριο του 2001, άρχισε η
συµπίεση και δεµατοποίηση των οικιακών απορριµµάτων των ∆ήµων Χανίων,
Ακρωτηρίου, Σούδας, Κεραµείων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου, Ν. Κυδωνίας,
Πλατανιά και Μουσούρων που αποτελούν την ∆ιαχειριστική Ενότητα Ε’. Ο
χώρος εναπόθεσης δεµατοποιηµένων απορριµµάτων σχεδιάστηκε να δεχτεί τα
δέµατα για 18 µήνες, χρόνος που θα επαρκούσε για τη δηµιουργία του
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Χ.Υ.Τ.Υ. στην θέση ‘Κορακιά’. Παρόλα αυτά, το συγκρότηµα στο Μεσοµούρι
λειτούργησε 23 µήνες και έτσι µε την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. τον
Φεβρουάριο του 2003, δεν ήταν δυνατόν να µεταφερθούν όλα τα
δεµατοποιηµένα απορρίµµατα διότι θα επερχόταν πλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α. Έτσι,
µεταφέρθηκε µια µικρή ποσότητα και πραγµατοποιήθηκε επιφανειακή
χωµατοκάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του απορριµµατικού όγκου που
είχαν αποµείνει στο Μεσοµούρι (Τσακνής Ε., 2007).

3.2. Γενική περιγραφή του έργου
Κατά την κατασκευή του Χ.Υ.Τ. πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα και η
κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής ∆ιαλογής & Κοµποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.). Παρακάτω αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά κατασκευής και
των δύο έργων:
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Εικόνα 3.1.: Εργοστάσιο Μηχανικής ∆ιαλογής & Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο
Χώρος Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) του Ν. Χανίων (πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Χανίων)
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Το Εργοστάσιο Μηχανικής ∆ιαλογής & Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο
Χώρος Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) του Ν. Χανίων, σχεδιάστηκαν να δέχονται
και να επεξεργάζονται τα απορρίµµατα των ∆ήµων Χανίων, Ακρωτηρίου,
Σούδας, Κεραµειών, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά και
Μουσούρων, έχουν όµως σηµαντικά µεγαλύτερη δυναµικότητα. Και τα δύο
έργα κατασκευάστηκαν σε χώρο συνολικού εµβαδού 235στρ. δίπλα στη
χαράδρα του «Κουρουπητού». Εντός των πρώτων έξι (6) µηνών από την
υπογραφή της σύµβασης κατασκευής όλου του έργου ολοκληρώθηκε και
τέθηκε σε λειτουργία το Α΄ κύτταρο του Χ.Υ.Τ., στο οποίο ξεκίνησε από το
Φεβρουάριο του 2003 η υγειονοµική ταφή (πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Χανίων). Από τον Μάιο του 2007 άρχισε η ταφή στο Β’ κύτταρο.

Χάρτης 3.1.: Κάτοψη και των δύο έργων (Ε.Μ.Α.Κ. και Χ.Υ.Τ.) (Παράρτηµα ΙΙ)
(Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων)

Από τη συνολικά διατιθέµενη έκταση των 235.000m2, τα 130.000m2
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής
(Χ.Υ.Τ.). Ο ενεργός χώρος του Χ.Υ.Τ. ανέρχεται στα 35στρ. για την Α’ Φάση
λειτουργίας και στα 36στρ. για την Β’ Φάση. Η χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ. είναι
συνολικά 1.110.000m3 και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
απαιτούµενη χωρητικότητα χωρίς το ανάγλυφο να φτάνει σε απαγορευτικά
ύψη (πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων).
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¾ Γήπεδο έργου – Λεκάνη Απόθεσης
Μορφολογικά το γήπεδο του έργου είναι σχετικά επίπεδο µε µικρές
υψοµετρικές διαφορές, οµαλές κλίσεις της τάξης του 4-8% και χωρίς έντονο
ανάγλυφο. Το µέγιστο απόλυτο υψόµετρο είναι 102m (στο Ν∆ όριο του
γηπέδου) και το ελάχιστο 56m (στο ανατολικό άκρο). Στο τµήµα του Χ.Υ.Τ. οι
κλίσεις είναι γενικά ήπιες και κυµαίνονται κατά µέσο όρο στο 6-7%.
Οι πλευρικές επιφάνειες της λεκάνης του Χ.Υ.Τ. κατεβαίνουν προς τον
πυθµένα του µε κλίσεις της τάξης 1:3 και τα περιµετρικά πρανή του
αποτελούν τµήµα της περιµετρικής οδοποιίας του. Ο πυθµένας της λεκάνης
έχει το σχήµα W µε κλίσεις της τάξης του 2%. Στα χαµηλότερα υψοµετρικά
σηµεία του πυθµένα έχουν τοποθετηθεί οι συλλεκτήριοι αγωγοί των
στραγγισµάτων (Φροντιστής Ζ., 2007).
Η λεκάνη είναι στεγανοποιηµένη τόσο στον πυθµένα όσο και στα πρανή
της. Οι στεγανοποιητικές στρώσεις που έχουν τοποθετηθεί στην λεκάνη
απόθεσης είναι οι εξής:
•

Αργιλική στρώση πάχους 50 cm

•

Γεωµεµβράνη από πάχους 1,5 mm

•

Γεωύφασµα προστασίας της γεωµεµβράνης βάρους 350 gr/m2

•

Στρώση άµµου προστασίας πάχους 10 cm

•

Αποστραγγιστική στρώση από χαλίκι πάχους 30 cm (Παπασταύρου Χ.,

2007)

Εικόνα 3.2.: Λεκάνη απόθεσης του Χ.Υ.Τ. (πηγή: www.dedisa.gr)
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3.2.2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Χ.Υ.Τ.
Ο Χ.Υ.Τ. προκαλεί αρκετές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες
προκαλούνται λόγω παραγόµενων ρύπων και διεργασιών που συµβαίνουν
στο σώµα του Χ.Υ.Τ. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής:
¾ Παραγόµενα αέρια
Το βιοαέριο είναι µείγµα αερίων που παράγονται κατά την αναερόβια
αποδόµηση της οργανικής ύλης των αποβλήτων. Τα κύρια συστατικά του είναι
µεθάνιο 55-75% (CH4), το διοξείδιο του άνθρακα 22-35% (CO2) και ορισµένα
άλλα αέρια (πχ. H2, N2, CO και O2 ,H2S, NH3), µερικά από τα οποία του
προσδίδουν χαρακτηριστική δυσοσµία. Πολλές από τις αέριες ενώσεις του
βιοαερίου είναι πτητικές (VOCs) και ευθύνονται πολλές φορές για εκρήξεις που
γίνονται στο σώµα του Χ.Υ.Τ. (όπως µείγµατα µεθανίου σε περιοχές που
υπάρχει αρκετό οξυγόνο), και για τον σχηµατισµό του όζοντος (Γιδαράκος

Ε.,2006).
¾ Αιωρούµενα σωµατίδια
Στον

Χ.Υ.Τ.

προκαλείται

έκλυση

σωµατιδίων

κατά

την

απόθεση

απορριµµάτων και την επικάλυψη τους µε γαιώδες υλικό επικάλυψης (χώµα,
µπάζα), το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία σκόνης.
¾ Σκόνη
Η παρουσία της σκόνης είναι πιο έντονη κατά τη διάρκεια των θερινών
µηνών (Ιούλιος, Αύγουστος) και γενικά όταν δεν υπάρχει υγρασία. Επιπλέον,
πρόβληµα δηµιουργίας σκόνης εµφανίζεται και κατά την κίνηση των
απορριµµατοφόρων στους χωµάτινους δρόµους εντός του Χ.Υ.Τ.

¾ Υγρά απόβλητα
Στον χώρο του Χ.Υ.Τ. τα υγρά απόβλητα, δηλαδή τα στραγγίσµατα,
δηµιουργούνται από όµβρια ύδατα και επιφανειακά νερά, από την υγρασία
των ίδιων των απορριµµάτων και την υγρασία των επικαλύψεων. Καθώς το
νερό διεισδύει µέσα από τα στερεά απόβλητα που αποσυντίθενται, τα υλικά
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της βιοαποικοδόµησης και οι χηµικές ενώσεις εκχυλίζονται και διαµορφώνουν
το υγρό απόβλητο των διασταλλαγµάτων. Οι οργανικές ουσίες αποτελούν τη
σηµαντικότερη πηγή στραγγισµάτων και το κυριότερο κριτήριο εκτίµησης της
ποιότητάς τους. Οι σπουδαιότερες παράµετροι θεωρούνται το BOD5, το COD
και το TOC και εξαρτώνται από την ηλικία της εγκατάστασης, το είδος της
συµπίεσης που εφαρµόζεται και τη σύνθεση των απορριµµάτων. Μερικά
ανόργανα στοιχεία των στραγγισµάτων είναι ο Fe, Ca, Mg, Mn, Zh, Cl, K, Na,
NOx, P και βαρέα µέταλλα όπως Pb, Ni, As, Cu, Cd, Cr, Co) (Γιδαράκος Ε.,

2008).

¾ Στερεά απόβλητα
Ένα σύνηθες φαινόµενο που συνοδεύει την υγειονοµική ταφή των
απορριµµάτων είναι η διασπορά µε τον αέρα ελαφρών αντικειµένων, κυρίως
τεµάχια πλαστικού (π.χ. πλαστικές σακούλες) και χαρτιού, και δευτερευόντως
µικροτεµάχια µετάλλων, και µάλιστα σε µεγάλες αποστάσεις. Επίσης,
διασπορά τους συντελείται και από τα απορριµµατοφόρα λόγω διαφυγής τους
κατά τη διαδροµή τους προς το Χ.Υ.Τ. (Βουβάκη Ε., και λοιποί, 2006).
Επιπλέον, λόγω ύπαρξης πολλών πουλιών και ίσως και τρωκτικών, υπάρχει
περίπτωση διασκορπισµού των στερεών απορριµµάτων κατά τη διάρκεια
εκφόρτωσής τους στον χώρο του Χ.Υ.Τ. µέχρι την επικάλυψή τους κατά
πέρας της ηµέρας.

¾ Οπτική - αισθητική ρύπανση
Ο ίδιος ο Χ.Υ.Τ. αλλά και η διασπορά των στερεών απορριµµάτων στις
περιοχές εκτός αυτού έχουν ως αποτέλεσµα την έντονη αισθητική ρύπανση
των περιοχών πέριξ του Χ.Υ.Τ. αλλά και των γύρω οικισµών.

¾ Θόρυβος
Πρoβλήµατα ηχορύπανσης από τον Χ.Υ.Τ. οφείλονται κυρίως:
• Στην κίνηση των απορριµµατοφόρων από και προς τις εγκαταστάσεις
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• Στη λειτουργία στο µέτωπο εργασίας των µηχανηµάτων που διαθέτει ο
Χ.Υ.Τ. για τις εργασίες που εκτελούνται εντός του χώρου (συµπιεστές,
φορτωτές κλπ.) και γίνεται αντιληπτή κυρίως από το προσωπικό που
βρίσκεται εντός του χώρου εργασίας (Βουβάκη Ε., και λοιποί, 2006)
• Την οδική κίνηση από τη µετακίνηση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις.

¾ Άλλες οχλήσεις
Στον

Χ.Υ.Τ

προκύπτουν

προβλήµατα

οσµών

λόγω

σήψης

των

απορριµµάτων και της έκλυσης βιοαερίου και άλλων αέριων ρύπων υπαίτιων
της δυσοσµίας. Επίσης, η ελλειπής διαχείριση των στερεών αποβλήτων που
διασκορπίζονται στο χώρο, έχει ως αποτέλεσµα τη δυσοσµία και στη γύρω
περιοχή του Χ.Υ.Τ.
Άλλες οχλήσεις που προκαλούνται από τον Χ.Υ.Τ. είναι η προσέλκυση
πτηνών (γλάροι, κοράκια) και άλλων παρασιτικών ζώων.

4. Ανάλυση οπτικών επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο αισθητικό τοπίο
του ∆ήµου Ακρωτηρίου µε χρήση G.I.S.
4.1. Αισθητική και αξιολόγηση τοπίου
Τα τοπία αποτελούν το σύνολο των φυσικών πόρων, οι οποίοι έχουν να
κάνουν µε τον πολιτισµό, την ανθρώπινη αντίληψη, τα οικοσυστήµατα, τη
φωτογραφική τοπογραφία, τη δηµιουργία χαρτών (Gross M. et. al., 1998).
Συνδυάζουν τα ορατά στοιχεία µιας περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων των
φυσικών χαρακτηριστικών, όπως η µορφολογία του εδάφους, η χλωρίδα και η
πανίδα, µε άυλα στοιχεία, όπως το φως και οι καιρικές συνθήκες, και µε
ανθρωπογενή στοιχεία, όπως οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το τεχνητό
περιβάλλον (πηγή: el.wikipedia.org). Το τοπίο, σαν όρος, εστιάζεται πάνω στις
οπτικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Περιέχει µεν όλα τα
χαρακτηριστικά, ανθρωπογενή, φυσικά, βιολογικά τα οποία δε, έχουν οπτική
οντότητα. Το οπτικό τοπίο συνδέεται άµεσα µε την αισθητική του τοπίου και
συνεπώς την ποιότητά του. Η ποιότητα του οπτικού τοπίου εξάγεται από την
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άθροιση οικολογικών, πολιτισµικών και ψυχολογικών παραγόντων (Αργιαλάς

∆. κ.α., 2005).
Η αξιολόγηση της ποιότητας του τοπίου µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια
λογισµικών του Η/Υ, όπως τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.),
µε τα οποία είναι δυνατή η γρήγορη και ποιοτική ανάπτυξη χαρτών τοπίου. Η
αξιολόγηση της ποιότητας του τοπίου µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια µοντέλων
αξιολόγησης του τοπίου. Μέσα από τα µοντέλα αξιολόγησης δηµιουργούνται
δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι σκοπεύουν να προσδώσουν µία διαβάθµιση στα
διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Μία δοµηµένη συστηµατική
διαδικασία αποτίµησης, ταξινόµησης, ανάλυσης και αξιολόγησης τοπίου,
προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, µέσα από το οποίο διεξάγονται
συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητά του (Cooper A. et. al., 1992).
Το τοπίο µπορεί να ταξινοµηθεί ανάλογα µε την οπτική του αξία. Για την
αξιολόγηση τόσο των οπτικών πόρων, όσο και την εκτίµηση των οπτικών
επιπτώσεων εφαρµόζονται µέθοδοι και τεχνικές που έχουν ταξινοµηθεί,
ανάλογα µε τον τρόπο που προσεγγίζουν το πρόβληµα και τα µέσα που
χρησιµοποιούν:
α) Περιγραφικές προσεγγίσεις
β) Ποσοτικές προσεγγίσεις
γ) Ψυχοµετρικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
Οι ποσοτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση εργαλείων του Η/Υ, ενώ
απαραίτητη είναι η ύπαρξη χαρτογραφικής πληροφορίας για τις κύριες φυσικές
µεταβλητές της εξεταζόµενης περιοχής, τη βλάστηση, το έδαφος, τα
υδρολογικά στοιχεία και τις χρήσεις γης. Σαν δεδοµένα µπορούν, επίσης, να
χρησιµοποιηθούν και φωτογραφικές λήψεις. Οι συγκεκριµένες λήψεις µπορούν
µετά από επεξεργασία, να εξάγουν την πιο πρόσφατα υπάρχουσα πληροφορία
για τις χρήσεις γης και τη φυτοκάλυψη µιας περιοχής.
Στις ποσοτικές προσεγγίσεις, η αξιολόγηση του τοπίου γίνεται µε βάση
κάποια τυποποιηµένα κριτήρια ή παραδοχές που έχουν προκύψει από την
εµπειρία

των

ειδικών.

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα
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προσεγγίσεων είναι το µοντέλο διαχείρισης τοπίου “LMS” (Landscape
Management System), που αναπτύχθηκε από τη ∆ασική Υπηρεσία (Forest
Service) των Η.Π.Α. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο µοντέλο που εξετάζει το
τοπίο από όλες τις κρίσιµες πλευρές της ανάλυσης: την ταξινόµηση, την
αξιολόγηση και τη διαχείριση ενός τοπίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε
την εύκολη και τυποποιηµένη διαδικασία του, εξηγεί και την ευρεία χρήση του
µοντέλου σε εφαρµογές ανάλυσης τοπίου, ειδικότερα σήµερα µε την
ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορίας (G.I.S.).
Το µοντέλο “LMS” διακρίνεται σε τρία στάδια:
-

ταξινόµηση του τοπίου ανάλογα µε την οπτική του αξία

-

προσδιορισµός των επιπέδων ευαισθησίας του

-

µέτρα διαχείρισης του τοπίου

¾ Ταξινόµηση τοπίου:
Για το πρώτο στάδιο δηµιουργείται µια µήτρα αισθητικής τοπίου (Πίνακας
4.1), η οποία προσφέρει τα κριτήρια εκείνα, βάσει των οποίων η κάθε κύρια
φυσική µεταβλητή ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες ως προς την οπτική αξία
που προσφέρει: τη διακεκριµένη, την κοινή και την αδιάφορη.
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Πίνακας 4.1.: Μήτρα αισθητικής τοπίου
Φυσικές
µεταβλητές
Φυσιογραφία

Γεωλογικοί
σχηµατισµοί

Βλάστηση

Ύδατα

Κατηγορία Α
∆ιακεκριµένη
(5)
Κλίσεις >60%, µε
οξείες ράχες ή
µεγάλα
επικρατούντα
στοιχεία.

Κατηγορία Β
Κοινή
(3)
Κλίσεις 30 – 60%,
σχετικά οµαλές.

Σχηµατισµοί
επικρατούντες του
φυσιογραφικού
τοπίου, ασυνήθεις,
ιδιόµορφοι,
εξέχοντες σε
µέγεθος, σχήµα,
χρώµα.
Υψηλή σύνθεση
από βλαστητικές
µορφές και
σχηµατισµούς

Σαφή διακρινόµενα
χαρακτηριστικά,
επικρατούντα αλλά
όχι µοναδικά.

Απορροή µε
χαρακτηριστικούς
σχηµατισµούς
ροής, καταρράχτες,
χείµαρροι, µεγάλοι
όγκοι νερού,
εµβαδόν
µεγαλύτερο των
200 στρεµµάτων.

Συνεχής βλάστηση.
Κάλυψη µε
διακοπτόµενες
µορφές. Συνήθης
βαθµός
ποικιλότητας.
Απορροή χωρίς
µεγάλος όγκους
νερού και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
ροής.

Κατηγορία Γ
Αδιάφορη
(1)
Κλίσεις 0 - 30%, µε
πολύ µικρή
ποικιλότητα, που
δεν προκαλούν
ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Χαρακτηριστικά
χωρίς ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

Συνήθης βλάστηση
χωρίς διάκριση
ορόφων, µε κοινά
χαρακτηριστικά
χωρίς διακριτική
σύνθεση.
Χείµαρροι και
ρεύµατα περιοδικής
ροής µε λίγη ή
καθόλου οπτική
επιρροή.

Έτσι π.χ. όπου οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες από 60%, η µορφολογία του
ανάγλυφου θεωρείται ότι ανήκει στη διακεκριµένη κατηγορία, αντίστοιχα
κλίσεις µεταξύ 30 – 60% ανήκουν στην κοινή κατηγορία, ενώ κλίσεις
µικρότερες του 30% ανήκουν στην αδιάφορη κατηγορία και προσφέρουν
µικρή

οπτική

αξία.

Συγκεκριµένα

για

την

περίπτωση

των

κλίσεων,

χρησιµοποιείται το λεγόµενο ψηφιακό µοντέλο εδάφους (Digital Elevation
Model, DEM) που προέρχεται από τις ισοϋψείς καµπύλες µιας περιοχής. Με τη
βοήθεια αυτού βελτιστοποιείται η εποπτεία και ανάγνωση του χώρου από τον
χρήστη (∆ηµοπούλου Ε. κ.α.)
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Με αυτόν τον τρόπο ταξινοµούνται και οι άλλες φυσικές µεταβλητές.
Συγχρόνως, σε καθεµία από αυτές τις κατηγορίες δίνεται και κάποια αυθαίρετη
αριθµητική αξία που παίζει ρόλο βάρους και διαφέρει από µοντέλο σε µοντέλο.
Συνήθως, στην διακεκριµένη κατηγορία αντιστοιχείται η τιµή “5”, στην κοινή η
τιµή “3” και στην αδιάφορη η τιµή “1”. Από την επικάλυψη του
αποτελέσµατος των επιµέρους φυσικών µεταβλητών υπολογίζεται το συνολικό
άθροισµα των τιµών, το οποίο και ταξινοµείται. Έτσι, για τις παραπάνω
µεταβλητές, όπου προκύπτει άθροισµα 13-20, η περιοχή εντάσσεται στην
διακεκριµένη κατηγορία τοπίου, για άθροισµα 8-12 στην κοινή κατηγορία
τοπίου, ενώ για άθροισµα 1-7 στην αδιάφορη κατηγορία τοπίου. Το τελικό
αποτέλεσµα είναι ένας χάρτης που δείχνει την ταξινόµηση της εξεταζόµενης
περιοχής, σε αυτές τις τρεις χαρακτηριστικές κατηγορίες τοπίου.
¾ Επίπεδα ευαισθησίας
Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου.
Τα επίπεδα ευαισθησίας είναι µια εκτίµηση του ενδιαφέροντος του κοινού για
την οπτική αξία ενός τοπίου και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Το
ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής, η εύκολη πρόσβαση µε το
υπάρχον οδικό δίκτυο, η ορατότητα και η απόσταση από την οποία
παρατηρούνται τα διάφορα οπτικά στοιχεία του τοπίου, αποτελούν τους
σηµαντικότερους παράγοντες, που εξετάζονται από το µοντέλο. Όσο
µεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον του κοινού ή η συχνότητα χρήσεως του
δεδοµένου σηµείου, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία του τοπίου. Για
τον προσδιορισµό των επιπέδων ευαισθησίας εκλέγονται κάποια σηµεία
ελέγχου του τοπίου (σηµεία συρροής πληθυσµού). Τα σηµεία αυτά, που
µπορεί να είναι και γραµµές ή επιφάνειες, όπως πόλεις, δρόµοι, πάρκα,
µνηµεία

κ.α.,

ταξινοµούνται

σε

τρεις

κατηγορίες,

ανάλογα

µε

την

σηµαντικότητα ή το βαθµό συρροής του πληθυσµού, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 4.2.
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Πίνακας 4.2.: Σηµεία ελέγχου – Επίπεδα σηµαντικότητας
Σηµεία ελέγχου

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Οδικό δίκτυο

- Εθνικές οδοί
- ∆ρόµοι προς εθνικά
πάρκα, Αρχαιολογικές
περιοχές, τουριστικά
κέντρα
- Αναψυχής
- Ιστορικού και
αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
- Τουρισµού καθόλου
το έτος
- Πρωτεύουσες νοµών
- Κοινότητες
- Παράκτιοι
συνοικισµοί

- Επαρχιακές οδοί

- Αγροτικές οδοί
- Μονοπάτια

- Τοπικού και
εποχιακού
τουρισµού
- ∆ευτερεύουσας
ιστορικής
σηµασίας
- Μικροί
συνοικισµοί
- Εποχιακές
κατοικίες

Όλες οι περιοχές
που δεν
περιλαµβάνονται
στα
προηγούµενα
επίπεδα

Περιοχές συρροής
πληθυσµού

Κατοικηµένες
περιοχές

Για την κάθε επίπεδο σηµαντικότητας προσδιορίζονται τρεις ζώνες
αποστάσεων, η κοντινή (fg: 0-1000m), η µεσαία (mg: 1000-5000m) και η
µακρινή (bg: >5000m). Κατόπιν προσδιορίζονται οι περιοχές που επικρατούν
από άποψη ευαισθησίας. Οι αρχές που ακολουθούνται είναι οι εξής: α) τα
σηµεία που ανήκουν στο πρώτο επίπεδο σηµαντικότητας έχουν µεγαλύτερη
ευαισθησία και βαραίνουν περισσότερο από αυτά του δευτέρου και αντίστοιχα
από αυτά του τρίτου (πίνακας 4.3), β) οι περιοχές που γίνονται ορατές από
την κοντινή ζώνη (fg) των σηµείων ελέγχου έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία
από αυτές της µεσαίας (mg) και αντίστοιχα της µακρινής ζώνης (bg). Από το
συνδυασµό και την επικάλυψη αυτών των στοιχείων προκύπτει ο τελικός
χάρτης µε τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου της εξεταζόµενης περιοχής.
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Πίνακας 4.3.: Ζώνες απόστασης – Επίπεδα ευαισθησίας

1ο Επίπεδο Ευαισθησίας

2ο Επίπεδο Ευαισθησίας

1ου επιπέδου

2ου επιπέδου

σηµαντικότητας σηµείου

σηµαντικότητας σηµείου

ελέγχου

ελέγχου

fg1

mg1

bg1

fg2

mg2

bg2
bg2

2ο Επίπεδο

bg2

fg1

mg1

bg1

fg2

mg2

Ευαισθησίας 2ου

mg2

fg1

mg1

mg2

fg2

mg2

σηµείου ελέγχου

fg2

fg1

mg1

fg2

fg2

1ο Επίπεδο

bg1

fg1

mg1

mg1

Ευαισθησίας 1ου

mg1

fg1

mg1

fg1

fg1

επιπέδου
σηµαντικότητας

επιπέδου
σηµαντικότητας
σηµείου ελέγχου

¾ Μέτρα διαχείρισης τοπίου:
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο γίνεται επικάλυψη του χάρτη ταξινόµησης
µε το χάρτη που προσδιορίζει τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου. Από το
συνδυασµό αυτό προτείνονται µέτρα διαχείρισης, όπως διατήρηση, µερική
διατήρηση, µερική µεταβολή ή µεταβολή. Τα µέτρα αυτά ουσιαστικά
εξασφαλίζουν µια ένδειξη της αντοχής του τοπίου στη χωροθέτηση διαφόρων
δραστηριοτήτων και προσφέρουν γενικούς κανόνες, µε τους οποίους µπορεί
να γίνει η χωροθέτηση χωρίς να προκληθούν σηµαντικές επιπτώσεις.

(Τσουχλαράκη Α., 2003).
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4.2 Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, Γ.Σ.Π. (Geographical
informational systems, G.I.S.) και ανάλυση ορατότητας
4.2.1. Γενικά
Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργείται η ανάγκη να παρθούν αποφάσεις που
σχετίζονται µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, απαιτούνται γεωγραφικές πληροφορίες, σχετικές µε συγκεκριµένες
οντότητες της γήινης επιφάνειας. Οι γεωγραφικές πληροφορίες προκύπτουν
από την επεξεργασία δεδοµένων που αναπαριστούν τον κόσµο και δίνουν τη
δυνατότητα ελέγχου της κατάσταση και της εξέλιξης συγκεκριµένων
περιοχών. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών χρησιµεύουν στη
διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

(Bernhardsen T., 2002).
Τα

Γεωγραφικά

Συστήµατα

Πληροφοριών

(Γ.Σ.Π.)

αποτελούν

ένα

ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και
παρουσίασης πληροφοριών σχετικών µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο
γεωγραφικό χώρο. Επίσης, τα Γ.Σ.Π. αποτελούν οργανωµένη συλλογή
εξοπλισµού,
σχεδιασµένη,

λογισµικού,
έτσι

ώστε

γεωγραφικών
να

δεδοµένων

συγκεντρώνει,

και

αποθηκεύει,

προσωπικού,
ενηµερώνει,

επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους των γεωγραφικών
δεδοµένων. Συνδέουν τις γεωγραφικές τοποθεσίες µε πληροφορία (οντότητες
χαρτών), δηµιουργώντας χάρτες µε περιγραφικά δεδοµένα. Έτσι οπτικοποιούν
την γεωγραφική πληροφορία και βοηθούν στην ανάλυση της (πηγή: www.qv-

web.eu).
Υπάρχουν τρία είδη Γ.Σ.Π.:
•

Ψηφιδωτά: ∆ιαχειρίζονται δεδοµένα, όπως δορυφορικές εικόνες,
αεροφωτογραφίες και άλλα είδη πλαισίων, στα οποία η πληροφορία
συνδέεται µε τα εικονοστοιχεία (pixels) των εικόνων
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•

∆ιανυσµατικά: ∆ιαχειρίζονται δεδοµένα, τα οποία οργανώνονται σε
ψηφιακά υπόβαθρα γραµµών, πολυγώνων και σηµείων

•

“Υβριδικά”: Αποτελούν συνδυασµό των δύο παραπάνω ειδών και είναι η
επικρατούσα τάση πλέον σήµερα

Τα Γ.Σ.Π. χρησιµοποιήθηκαν µε τη σηµερινή τους µορφή για πρώτη φορά
τη δεκαετία του 1960 από µια καναδική εταιρεία χαρτογράφησης δασών.
Σκοπός τους ήταν να αποτυπωθούν οι εκτάσεις και οι χρήσεις γης του κράτους
τους (Goodchild M. et. al., 2001). Συνέχισαν να αναπτύσσονται από Καναδούς
και

Αµερικάνους

ερευνητές

πανεπιστηµίων,

οι

οποίοι

ήθελαν

να

αναπαραστήσουν την επιφάνεια της γης χρησιµοποιώντας βάσεις δεδοµένων
και εµφανίζοντας τα αποτελέσµατα στην οθόνη ενός υπολογιστή ή τυπωµένα
σε χαρτί, δηµιουργώντας, δηλαδή, χάρτες. Κατασκεύασαν, επίσης, ορισµένα
προγράµµατα, τα οποία τους βοηθούσαν να διαχειριστούν και να αναλύσουν
τα δεδοµένα τους. Τη δεκαετία του 1970 συστάθηκαν αρκετές εταιρείες, οι
οποίες επιδόθηκαν στην πώληση συστηµάτων δηµιουργίας και ανάλυσης
χαρτών µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Παρά το µεγάλο αριθµό εταιρειών που ασχολούνται µε την ανάπτυξη
Γ.Σ.Π., τα τελευταία χρόνια δύο είναι αυτές που κυριαρχούν. Η πρώτη είναι η
Intergraph Corporation of Huntsville στην Αλαµπάµα των Η.Π.Α. που
ασχολείται µε την εισαγωγή και αποθήκευση χωρικών δεδοµένων και τη
δηµιουργία χαρτών µε χρήση Η/Υ. Η δεύτερη εταιρεία είναι η Environmental
Systems Research Institute (ESRI) of Redlands στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α.,
η οποία ασχολείται, κυρίως, µε την κατασκευή εργαλείων για την ανάλυση
χωρικών δεδοµένων (Carver S. et. al., 2002).
Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. θεωρείται σήµερα απαραίτητο εργαλείο για τη
µελέτη και την ανάλυση οποιουδήποτε χαρακτηριστικού ή φαινοµένου που
συµβαίνει στη Γη. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν ορισµένες εφαρµογές
των Γ.Σ.Π.:
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Α) Σε κρατικό και κυβερνητικό επίπεδο:
- Καταγραφή και διαχείριση της δηµόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
(κτηµατολόγιο)
- Πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός
- ∆ιαχείριση οδικών δικτύων
- Εθνική άµυνα και κατανοµή στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Β) Αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και προστασία του περιβάλλοντος µε
τη δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και
άσκηση των υπηρεσιών στην αντιµετώπισή τους.
Γ) ∆ιαχείριση των φυσικών διαθέσιµων και των καλλιεργειών.
∆) ∆ιαχείριση των δικτύων των οργανισµών κοινής οφελείας (ηλεκτρισµός,
νερό, τηλέφωνο, αποχέτευση, φυσικό αέριο, καλωδιακή τηλεόραση κ.α.).
Ε) Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσµού, εντοπισµού επιδηµιών στη
γένεσή τους, σχεδιασµού νοσηλευτικών κέντρων σε σχέση µε την κατανοµή
πληθυσµού.
Στ)

Παρακολούθηση

των

οικονοµικών,

εµπορικών,

βιοµηχανικών

και

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων για τον καλύτερο σχεδιασµό της ανάπτυξης της
εθνικής οικονοµίας.
Ζ) Καταγραφή, τεκµηρίωση και προβολή των αρχαιολογικών ευρηµάτων και
µνηµείων της χώρας.
Η)

Παρακολούθηση

της

εκπαίδευσης

του

πληθυσµού,

συσχέτιση

πληθυσµιακών δεδοµένων και σχεδιασµού νέων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης.
Θ) ∆ιαχείριση δηµογραφικών στοιχείων για την µακροπρόθεσµη πολιτική
ανάπτυξη.
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Ι) Εθνική ασφάλεια και καταπολέµηση του εγκλήµατος (∆ούκας,Ι.∆. και λοιποί,

2003)
Μια εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, αποτελεί η
ανάλυση του πεδίου ορατότητας µιας περιοχής από ένα ή πολλά σηµεία. Μέσω
αυτής της εφαρµογής µπορεί να προβλεφθεί αν ένα σηµείο είναι ορατό από
ένα άλλο σηµείο ή µια συνολική επιφάνεια αν είναι ορατή στο σύνολο της ή εν
µέρει

από

ένα

σηµείο.

Η

συγκεκριµένη

εφαρµογή

(viewshed)

έχει

χρησιµοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, κάνοντας χρήση του λογισµικού
ArcGIS (Young-Hoon K., et. al., 2004). Κάποιες από αυτές είναι οι εξής:


Τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών πύργων αναµετάδοσης (Floriani L. et.

al., 1994)


Τοποθέτηση αιολικών τουρµπίνων (Dorey M. et. al., 1999)



Προστασία απειλούµενων ειδών (Camp R.J. et. al., 1997)



Ανάλυση αρχαιολογικών τοποθεσιών (Lake M.W. et. al., 1998)



Αξιολόγηση σχεδιασµού αστικού περιβάλλοντος (Lake I.R. et. al., 1998)



Σχεδιασµός βέλτιστης διαδροµής (Lee J. et. al., 1998)



Ανάλυση ορατότητας πριν και µετά την κατασκευή ΧΥΤΑ (Achilleos G.

et. al., 2004)

4.2.2. Τµήµατα του ArcGIS
4.2.2.1. ArcCatalog

Το ArcCatalog αποτελεί βοηθητικό λογισµικό του ArcGIS, στο οποίο
κατατάσσονται

και

οργανώνονται

τα

αρχεία

και

δεδοµένα

που

χρησιµοποιούνται από τα υπόλοιπα βοηθητικά λογισµικά του ArcGIS (π.χ. του
ArcMap). Η εισαγωγή δεδοµένων στο ArcMap γίνεται µέσω του ArcCatalog
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(ESRI, 2001). Τo ArcCatalog επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση και να
διαχειρίζεται µε ευκολία τα γεωγραφικά δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε
τοπικούς δίσκους και προσβάσιµες, από αυτόν, βάσεις δεδοµένων. Τα
δεδοµένα µπορούν να αντιγραφούν, να διαγραφούν, να εµφανιστούν, να
µεταβληθούν ή να δηµιουργηθούν νέα αρχεία (Τσουχλαράκη Α., 2008).

4.2.2.2 ArcMap

Το λογισµικό του ArcMap αποτελεί κεντρικό βοηθητικό λογισµικό του
συστήµατος ArcGIS Desktop και έχει και τις δυνατότητες δηµιουργίας και
επεξεργασίας χαρτών, εµφάνισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδοµένων,
αναζήτησης και επιλογής χωρικών δεδοµένων, δηµιουργίας γραφηµάτων και
διαµόρφωσης χαρτών για εκτύπωση (Τσουχλαράκη Α., 2008). Μερικά
εργαλεία – εφαρµογές του ArcMap που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη
εργασία είναι τα εξής:
o Tools – (Εργαλειοθήκη): Η εργαλειοθήκη δίνει τη δυνατότητα της
περιήγησης στα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στο ArcMap. ∆ηλαδή, δίνει τη
δυνατότητα

της

σµίκρυνσης/µεγέθυνσης,

προσαρµογής

στην

οθόνη,

µετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, αναζήτησης πληροφοριών κ.α.

(Τσουχλαράκη

Α.,

2008).

Μερικές

εργαλεία

και

εργαλειοθήκες

που

χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη εργασία είναι τα εξής:
-

3D Analyst – (Ανάλυση σε τρεις διαστάσεις): Το εργαλείο αυτό
δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδοµένων σε τρεις
διαστάσεις. Περιέχει κάποιες εφαρµογές, οι οποίες επιτρέπουν την
ανάλυση

επιφανειών,

όπως

για

παράδειγµα

την

κατασκευή

τρισδιάστατων µοντέλων εδάφους (Create TIN), τη δηµιουργία χαρτών
κλίσεων εδάφους, ορατότητας περιοχής (Surface Analysis / Slope,
Viewshed), την αναταξινόµηση ψηφιδωτών δεδοµένων ενός χάρτη
(Reclassify), τη µετατροπή τρισδιάστατου µοντέλου εδάφους σε
ψηφιδωτή µορφή (Convert TIN to raster) κ.α. (Booth B., 2000).
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-

Editor – (Ψηφιοποίηση): Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου
µπορούν να δηµιουργηθούν γραµµικά στοιχεία πάνω σε έναν χάρτη,
όπως, γραµµές, πολύγωνα, περιγράµµατα κ.α. (Shaner J. et. al., 2000).
Εκτός αυτού είναι δυνατή η ψηφιοποίηση σηµείων. Για παράδειγµα, η
διαδικασία µετατροπής των φύλλων χαρτών σε ψηφιακή µορφή µπορεί
να γίνει µε ψηφιοποίηση σηµείου προς σηµείο ενός σαρωµένου χάρτη.
Η εργασία αυτή είναι χρονοβόρα και επίπονη και απαιτεί µεγάλη
ακρίβεια και προσοχή, ώστε η ακρίβεια να διατηρηθεί σε µεγάλο βαθµό

(Καπαγερίδης Ι., 2006).
-

Buffer wizard – (Ζώνες επιρροής): Με το εργαλείο αυτό µπορούν
να δηµιουργηθούν ζώνες επιρροής - αποστάσεων γύρω από αντικείµενα
και χρησιµοποιούνται για να ορίζουν περιοχές που πρέπει να πληρούν
µια συνθήκη, π.χ. ζώνη επιρροής γύρω από ένα σχολείο (Καπαγερίδης

Ι., 2006).
-

Georeferencing – (Γεωαναφορά): Η γεωαναφορά είναι µια
χαρτογραφική διαδικασία, όπου ένα σύνολο από δεδοµένα χωρικής
µορφής αλλάζει σύστηµα αναφοράς. Το επίσηµο σύστηµα αναφοράς
του ελληνικού κράτους είναι το ΕΓΣΑ ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό
Σύστηµα

Αναφοράς

1987).

Υπάρχουν

δύο

βασικοί

τρόποι

γεωαναφοράς. Ο ένας προϋποθέτει τη γνώση των συστηµάτων
αναφοράς τόσο των χωρικών δεδοµένων που θα γεωαναφερθούν όσο
και της µελέτης που εκπονείται. Με µαθηµατικές διαδικασίες, οι
συντεταγµένες των δεδοµένων από το σύστηµα αναφοράς της πρώτης
απεικόνισης (σαρωµένου χάρτη ή αεροφωτογραφίας ή δορυφορικής
λήψης) µετατρέπονται στο σύστηµα αναφοράς

που χρησιµοποιεί η

µελέτη (δεύτερη απεικόνιση). Ο δεύτερος τρόπος κάνει χρήση κοινών
σηµείων αναφοράς ή ελέγχου, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε δύο
απεικονίσεις και έχουν µετρηθεί οι συντεταγµένες τους και στα δύο
συστήµατα αναφοράς (Τσουχλαράκη Α., 2008).
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-

Spatial Analyst – (Χωρική Ανάλυση): Το συγκεκριµένο εργαλείο
βοηθάει

στην

επίλυση

προβληµάτων

παρέχοντας

σηµαντικές

εφαρµογές για την χωρική ανάλυση. Για παράδειγµα, µπορεί να
βοηθήσει στην δηµιουργία δεδοµένων, όπως σκίαση τρισδιάστατης
περιοχής, στην αναγνώριση χωρικής σχέσης µεταξύ µιας σειράς
δεδοµένων, στην εύρεση κατάλληλων θέσεων, στην εύρεση καλύτερης
διαδροµής, στον υπολογισµό αποστάσεων (Distance), σε υπολογισµούς
και αριθµητικές πράξεις µεταξύ ψηφιδωτών αρχείων (Raster calculator)
κ.α. (McCoy J. et. al, 2001).
o Επιλογή δεδοµένων – Selection: Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα
επιλογής κάποιων δεδοµένων από ένα αρχείο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
που ενδιαφέρουν τον χρήστη (select by attributes) ή την τοποθεσία τους
(select

by

location).

Έπειτα,

µπορεί

να

γίνει

χρήση

αυτών

των

χαρακτηριστικών (ESRI, 2001).

4.3. Ανάλυση Ορατότητας
Η

έννοια

καθηµερινότητα

της
του

ορατότητας
ανθρώπου,

είναι

στενά

συνυφασµένη

αφού

αποτελεί

µια

µε

την

διαδικασία,

που

στηρίζεται άµεσα σε µια από τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, την όραση.
Ορατότητα µεταξύ δύο σηµείων πάνω στην φυσική γήινη επιφάνεια (σηµείο
παρατήρησης και σηµείο στόχος), υπάρχει εφ' όσον δεν παρεµβάλλεται
κανένα άλλο σηµείο µεταξύ τους, το οποίο να διακόπτει τη συνέχεια της
γραµµής που τα συνδέει. Το πεδίο ορατότητας αναφέρεται στη µέγιστη
απόσταση, στην οποία είναι ορατό ένα αντικείµενο. Το πεδίο ορατότητας είναι
άµεσα εξαρτηµένο από το ύψος παρατήρησης στο σηµείο παρατήρησης.
Συνήθως, η αύξηση του ύψους παρατήρησης συνεπάγεται και αύξηση του
εµβαδού του ορατού τµήµατος του πεδίου ορατότητας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο οπτικό πεδίο, υπάρχουν δυο είδη οριζόντων,
οι πρωτεύοντες και οι δευτερεύοντες. Ο πρωτεύον ορίζοντας είναι η γνωστή
γραµµή του οπτικού πεδίου που διαχωρίζει το ορατό ανάγλυφο από τον
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ουρανό.

Πέραν

του

πρωτεύοντος

ορίζοντα

δεν

εκτείνεται

το

πεδίο

ορατότητας. Αποτελεί φυσικό φράγµα πέραν του οποίου, ο παρατηρητής από
κάποιο σηµείο παρατήρησης A, δεν έχει ορατότητα προς καµία κατεύθυνση.
Οι

δευτερεύοντες

ορίζοντες

είναι

οι

γραµµές

πίσω

από

τις

οποίες

οριζοντιογραφικά το πεδίο ορατότητας διακόπτεται (ύπαρξη "Μή Ορατής"
περιοχής) για να ξαναεµφανιστεί πιο πέρα. Οι γραµµές ορατότητας τέµνουν το
ανάγλυφο ξανά, πέρα από αυτούς τους ορίζοντες, σε αντίθεση µε τον
πρωτεύον ορίζοντα. Ο παρατηρητής από το σηµείο παρατήρησης A, µπορεί να
δει τους δευτερεύοντες ορίζοντες, όπου το πεδίο ορατότητας παρουσιάζει
ασυνέχεια και εξακολουθεί να έχει ορατότητα πέραν αυτών (δεν βλέπει
δηλαδή ουρανό, όπως, συµβαίνει πίσω από τον πρωτεύον ορίζοντα).

Εικόνα 4.1.: Πρωτεύοντες και ∆ευτερεύοντες Ορίζοντες σε ΤΟΜΗ

Σηµαντικό είναι ότι εάν µεταξύ δύο σηµείων A, B, τα οποία απέχουν
κάποια απόσταση από το ανάγλυφο υπάρχει ορατότητα από το A προς το B,
αυτό δεν συνεπάγει ότι η ορατότητα είναι υποχρεωτικά αµοιβαία εάν
αντιστραφούν οι ρόλοι (το σηµείο παρατήρησης γίνει σηµείο στόχος και το
σηµείο στόχος γίνει σηµείο παρατήρησης). Εάν δηλαδή, ένας παρατηρητής
από το A µπορέσει και δει την θέση B στο ανάγλυφο αυτό δεν σηµαίνει ότι
όταν ο παρατηρητής µετακινηθεί στη θέση B στο ανάγλυφο θα µπορέσει να
δει την θέση A.
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Εικόνα 4.2.: Μη Αµοιβαιότητα της Ορατότητας

Η ορατότητα, ως έννοια, άρχισε να διερευνάται διεξοδικά µε την εµφάνιση
των

Ψηφιακών

Μοντέλων

Εδάφους

(Ψ.Μ.Ε.)

και

των

Γεωγραφικών

Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Η ανάπτυξη των Ψ.Μ.Ε. και των Γ.Σ.Π.
έλυσε πολλά προβλήµατα επίπονων και επαναλαµβανόµενων υπολογισµών και
επέτρεψε στους ερευνητές καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του χρόνου
τους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής, αυξάνονται συνεχώς
και οι απαιτήσεις για βελτίωση της διαδικασίας υπολογισµού του πεδίου
ορατότητας,

ως

προς

την

ταχύτητα

αλλά

και

την

ποιότητα

του

αποτελέσµατος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής ευνοεί την
µερική επίλυση του προβλήµατος µε ανάπτυξη διαφόρων αλγορίθµων, οι
οποίοι προσπαθούν µε "έξυπνη" λογική να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των
χρονοβόρων υπολογισµών.
Ο υπολογισµός του πεδίου ορατότητας από κάποιο σηµείο παρατήρησης
είναι σήµερα µια από τις βασικές διαδικασίες που µπορούν να εκτελέσουν τα
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. / G.I.S.), τα οποία έχουν την
δυνατότητα να διαχειρίζονται υψοµετρική πληροφορία (Αχιλλέως Γ. κ.α.,

2001).
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5. Μεθοδολογία
5.1. ∆ιαδικασία
Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι ο ανάλυση της ορατότητας του
Χ.Υ.Τ. του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Το τοπίο του ∆ήµου Ακρωτηρίου κατατάσσεται
σε κατηγορίες, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του τοπίου και σε επίπεδα
ευαισθησίας του τοπίου. Στη συνέχεια, οι περιοχές του ∆ήµου Ακρωτηρίου
από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ., αξιολογούνται ανάλογα µε το πόσο
διακεκριµένες είναι για το τοπίο τους και πόσο ευαίσθητες είναι όσον αφορά
τις επεµβάσεις σε αυτό. Για την πραγµατοποίηση του στόχου της εργασίας,
αρχικά, εφαρµόζεται το µοντέλο LMS (βλ. Παράγραφο 4.1). ∆ηµιουργείται
ένας χάρτης που απεικονίζει τις κατηγορίες του τοπίου σύµφωνα µε τη µήτρα
αισθητικής του τοπίου και ένας χάρτης που απεικονίζει τα επίπεδα ευαισθησίας
του τοπίου, του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Για να δηµιουργηθεί ο τελικός χάρτης
τοπίου του ∆ήµου Ακρωτηρίου, εξετάζονται οι εξής παράµετροι:
•

Κλίσεις του εδάφους

•

Χρήσεις γης

•

Υδάτινοι όγκοι
Για να δηµιουργηθεί ο τελικός χάρτης επιπέδων ευαισθησίας τοπίου

εξετάζονται τα εξής σηµεία ελέγχου:
•

∆ρόµοι

•

Οικισµοί

Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση ορατότητας των περιοχών του ∆ήµου
Ακρωτηρίου και εντοπίζονται οι περιοχές εκείνες από τις οποίες είναι ορατός ο
Χ.Υ.Τ. Αρχικά ορίζονται τα όρια του έργου και έπειτα, δηµιουργείται χάρτης,
που δείχνει τις περιοχές του ∆ήµου Ακρωτηρίου, οι οποίες “βλέπουν” κάποια
επιλεγµένα σηµεία εντός των ορίων του Χ.Υ.Τ.
Τέλος, γίνεται συνδυασµός των παραπάνω τελικών χαρτών (χάρτης τοπίου,
επιπέδων ευαισθησίας και ορατότητας) και εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά
µε τις περιοχές από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. και το µέγεθος του
προβλήµατος των οπτικών επιπτώσεων.
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5.2. ∆εδοµένα
Η συλλογή των δεδοµένων για την δηµιουργία χαρτών είναι συνήθως µια
δύσκολη διαδικασία, όσον αφορά στη διαθεσιµότητά τους. Για το λόγο αυτό η
διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Για την συγκεκριµένη εργασία απαιτούνται
αρκετά δεδοµένα, τα οποία δύνανται να τα βρει κανείς, είτε σε ψηφιακή
µορφή, είτε και σε αναλογική (έντυπα).
Για την δηµιουργία των χαρτών, χρησιµοποιούνται δεδοµένα, τα οποία
προέρχονται από διάφορες πηγές. Συγκεκριµένα:
Για την δηµιουργία του µοντέλου εδάφους είναι απαραίτητη η ύπαρξη
δεδοµένων που να περιέχουν υψοµετρική πληροφορία, όπως για
παράδειγµα

τις

ισοϋψείς

καµπύλες

του

∆ήµου

Ακρωτηρίου.

Χρησιµοποιείται, αρχείο που χορηγήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης,
το

οποίο

περιέχει

ψηφιοποιηµένες

τις

ισοϋψείς

καµπύλες

µε

ισοδιάσταση 20 µέτρων του ∆ήµου Ακρωτηρίου, πριν την κατασκευή
του έργου.
Για την δηµιουργία του χάρτη τοπίου είναι απαραίτητη η ύπαρξη
δεδοµένων µε τις χρήσεις γης, τους υδάτινους όγκους και τις κλίσεις
του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται δύο
αρχεία, που χορηγήθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία
περιέχουν ψηφιοποιηµένες τις χρήσεις γης και τα ποτάµια του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Οι κλίσεις δηµιουργούνται από το µοντέλο εδάφους. Όσον
αφορά στους γεωλογικούς σχηµατισµούς δεν βρέθηκαν στοιχεία και
αποφασίστηκε να µην συµπεριληφθούν στον χάρτη τοπίου.
Για την δηµιουργία του χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου είναι
απαραίτητη η ύπαρξη δεδοµένων για το οδικό δίκτυο, τις περιοχές
συρροής πληθυσµού και τις κατοικηµένες περιοχές του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται δύο ψηφιακά
αρχεία,

και

πέντε

έντυποι

χάρτες.

Τα

αρχεία

περιέχουν

ψηφιοποιηµένους όλους τους δρόµους και την ακτογραµµή του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Τα αρχεία αυτά χορηγήθηκαν από το Πολυτεχνείο
Κρήτης. Οι έντυποι χάρτες περιλαµβάνουν: έναν τοπογραφικό Χάρτης
κλίµακας 1:50.000 που αποκτήθηκε από την Γεωγραφική Υπηρεσία
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Στρατού (ΓΥΣ) και τέσσερα φύλλα χαρτών που συνθέτουν έναν χάρτη
χρήσεων γης κλίµακας 1:10.000 του ∆ήµου Ακρωτηρίου (Παράρτηµα

Ι), οι οποίοι χορηγήθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συγκεκριµένα,
οι τέσσερις τελευταίοι χάρτες περιέχουν όλους τους οικισµούς και τις
ονοµασίες τους που δεν συµπεριλαµβάνονται στο ψηφιοποιηµένο
αρχείο µε τις χρήσεις γης.
Για τον ορισµό των ορίων του έργου είναι απαραίτητη η ύπαρξη των
συντεταγµένων των ορίων του Χ.Υ.Τ. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται
τοπογραφικός χάρτης κλίµακας 1:50.000, ο οποίος απεικονίζει τα όρια
όλου του έργου (Χ.Υ.Τ. και Ε.Μ.Α.Κ.) και τις συντεταγµένες αυτών

(Παράρτηµα ΙΙ),, ο οποίος χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες στο Χ.Υ.Τ.
του ∆ήµου Ακρωτηρίου.
Τέλος, για τη δηµιουργία του χάρτη ορατότητας χρησιµοποιούνται
αρχεία που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω
διαδικασιών.

6. Αποτελέσµατα – Ανάλυση
6.1. Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλου εδάφους (Digital Elevation
Model, DEM) του ∆ήµου Ακρωτηρίου
Για τη δηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου εδάφους χρησιµοποιούνται
ισοϋψείς των 20 µέτρων του δήµου Ακρωτηρίου και το εργαλείο 3D-Analyst.
Το αποτέλεσµα είναι το παρακάτω:
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Χάρτης 6.1.: Ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DEM) της περιοχής του ∆ήµου
Ακρωτηρίου

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρούνται τα υψόµετρα που επικρατούν
στον ∆ήµο Ακρωτηρίου, ταξινοµηµένα ανά 60 µέτρα. Τα µεγαλύτερα
υψόµετρα

παρατηρούνται

βορειοανατολικά

του

∆ήµου.

Στην

περιοχή

εγκατάστασης του έργου τα υψόµετρα κυµαίνονται µεταξύ 60 και 120
µέτρων, σχετικά χαµηλά υψόµετρα σε σχέση µε τις γύρω περιοχές.

6.2. Τοπίο του δήµου Ακρωτηρίου, σύµφωνα µε τη µήτρα
αισθητικής τοπίου
Σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής τοπίου (Πίνακας 4.1), η κάθε κύρια
φυσική µεταβλητή ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες ως προς την οπτική αξία
που προσφέρει (αδιάφορη, κοινή, διακεκριµένη). Οι µεταβλητές που
ταξινοµούνται είναι: η φυσιογραφία (κλίσεις), η βλάστηση και τα ύδατα.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Σελίδα 53

Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

6.2.1. Κλίσεις εδάφους
Για την κατηγοριοποίηση των κλίσεων του εδάφους χρησιµοποιείται το
εργαλείο 3D Analyst/Surface Analysis/Slope, και δηµιουργείται ο παρακάτω
χάρτης κλίσεων:

Χάρτης 6.2.: Κλίσεις εδάφους του ∆ήµου Ακρωτηρίου

Παρατηρείται από το υπόµνηµα ότι οι κλίσεις εδάφους κυµαίνονται από 0 –
670% περίπου. Ωστόσο, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές
περιοχές των οποίων οι κλίσεις του εδάφους να ξεπερνάει το 97%. Για να
γίνει η αξιολόγηση των κλίσεων σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής (Πίνακας
4.1), θα πρέπει να γίνει η ταξινόµησή τους σε κατηγορίες. Κατ’ εκτίµηση,
λοιπόν, προκύπτει:
1η κατηγορία: Κλίσεις από 0 - 30% (αδιάφορη κατηγορία µε βάρος 1 σύµφωνα
µε τη µήτρα αισθητικής)
2η κατηγορία: Κλίσεις από 30 - 60% (κοινή κατηγορία µε βάρος 3 σύµφωνα µε
τη µήτρα αισθητικής)
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3η κατηγορία: Κλίσεις > 60% (διακεκριµένη κατηγορία µε βάρος 5 σύµφωνα
µε τη µήτρα αισθητικής)
Η ταξινόµηση των κλίσεων γίνεται µε χρήση του εργαλείου Spatial
Analyst/ Reclassify και προκύπτει ο παρακάτω χάρτης:

Χάρτης 6.3.: Κλίσεις εδάφους του ∆ήµου Ακρωτηρίου, σύµφωνα µε τη µήτρα
αισθητικής τοπίου

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται, ότι στη διακεκριµένη κατηγορία
κλίσεων ανήκουν λίγες περιοχές στα βόρεια και βορειοανατολικά του ∆ήµου
Ακρωτηρίου, όπου υπάρχει και ο σηµαντικότερος ορεινός του όγκος. Η θέση
του έργου βρίσκεται ανατολικά του ∆ήµου, όπου επικρατεί κυρίως η αδιάφορη
και η κοινή κατηγορία κλίσεων και ελάχιστα η διακεκριµένη.
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6.2.2. Χρήσεις γης
Ο παρακάτω χάρτης χρήσεων γης αποτελεί δεδοµένο της συγκεκριµένης
εργασίας.

Χάρτης 6.4.: Χρήσεις γης του ∆ήµου Ακρωτηρίου
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Από τον παραπάνω χάρτη χρήσεων γης παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη
έκταση του δήµου Ακρωτηρίου καλύπτεται από ετερογενείς γεωργικές
εκτάσεις, συνδυασµούς θαµνώδους ή/και ποώδους βλάστησης και µόνιµες
καλλιέργειες. Στην θέση του έργου παρατηρούνται, κυρίως, συνδυασµοί
θαµνώδους/ποώδους βλάστησης και εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση.
Σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής τοπίου, όλες οι παραπάνω χρήσεις γης
ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
1η κατηγορία (αδιάφορη κατηγορία µε βάρος 1, σύµφωνα µε τη µήτρα
αισθητικής)
- Βιοµηχανικές και εµπορικές ζώνες
- Αστική δόµηση
- Χερσαία ύδατα
- Ορυχεία, χώροι απορρίψεως απορριµµάτων και εργοτάξια
- ∆ίκτυα συγκοινωνιών
- Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
2η κατηγορία (µέση κατηγορία µε βάρος 3, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής)
- Βοσκοτόπια/συνδυασµοί θαµνώδους ή/και ποώδους βλάστησης
- Βοσκοτόπια/εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση
- Συνδυασµοί θαµνώδους/ποώδους βλάστησης
- Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση
- Μόνιµες καλλιέργειες
- Ετερογενείς γεωργικές εκτάσεις
- Αγρόσιµη γη

3η κατηγορία (διακεκριµένη κατηγορία µε βάρος 5, σύµφωνα µε τη µήτρα
αισθητικής)
- ∆άση
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Η ταξινόµηση των χρήσεων γης γίνεται µε χρήση του εργαλείου Spatial
Analyst/Reclassify.

Χάρτης 6.5.: Χρήσεις γης του ∆ήµου Ακρωτηρίου, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής
τοπίου

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι στη µεγαλύτερη έκτασή του ο
∆ήµος Ακρωτηρίου αποτελείται από χρήσεις γης κοινής κατηγορίας τοπίου, σε
µικρότερη έκταση από αδιάφορης και τέλος διακεκριµένης. Η διακεκριµένη
κατηγορία παρατηρείται µόνο νοτιοδυτικά του δήµου, σε µεγάλη απόσταση
από το έργο και σε πολύ µικρή αναλογία σε σχέση µε τις άλλες δύο
κατηγορίες τοπίου.

6.2.3. Υδάτινοι όγκοι
Οι υδάτινοι όγκοι περιλαµβάνουν τις λίµνες και τα ποτάµια του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Σε πρώτη φάση κατηγοριοποιούνται οι λίµνες. Οι λίµνες
υπάρχουν στις χρήσεις γης ως “χερσαία ύδατα”. Με την αποµόνωσή τους από
τις χρήσεις γης, παρατηρείται ότι στο ∆ήµο Ακρωτηρίου υπάρχει µία λίµνη, η
λίµνη «Τερσανά». Από τα στοιχεία που προκύπτουν αποµονώνοντας τη λίµνη,
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υπολογίζεται το εµβαδόν της, το οποίο είναι ίσο µε 27.500 m2. Σύµφωνα µε τη
µήτρα

αισθητικής

τοπίου,

η

λίµνη

κατατάσσεται

στην

κατηγορία

1

(αδιάφορη), καθώς το εµβαδόν της είναι µικρότερο από 200.000 m2.
Συνήθως, όταν γίνεται αναφορά σε υδάτινα στοιχεία (ποτάµια και λίµνες)
συµπεριλαµβάνεται και µια ζώνη 100 µέτρων γύρω από αυτά. Οπότε, θα
πρέπει η λίµνη αλλά και η ζώνη των 100 µέτρων γύρω από αυτή να
καταταχτούν στην κατηγορία 1, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του τοπίου.
Με την εφαρµογή του εργαλείου Spatial Analyst/Distance/Straight line,
δηµιουργούνται ζώνες αποστάσεων γύρω από τη λίµνη. Οι αποστάσεις αυτές
απεικονίζουν τις αποστάσεις από τα υδάτινα στοιχεία µέχρι τα όρια της
περιοχής µελέτης που µας ενδιαφέρουν.

Χάρτης 6.6.: Αποστάσεις γύρω από τη λίµνη «Ταρσανά»
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Στη συνέχεια, απαιτείται να κατηγοριοποιηθούν οι αποστάσεις αυτές
σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του τοπίου. Πρέπει, η λίµνη και η ζώνη των
100 µέτρων γύρω από αυτή να καταταχτούν στην αδιάφορη κατηγορία,
σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής τοπίου. Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω
χάρτης:

Χάρτης 6.7.: Λίµνες του ∆ήµου Ακρωτηρίου, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής
τοπίου

Η λίµνη θεωρείται αδιάφορη από άποψη αισθητικής τοπίου και βρίσκεται
αρκετά µακριά από τη θέση του έργου.
Όσον αφορά στα ποτάµια, στο ∆ήµο Ακρωτηρίου υπάρχουν ποτάµια
περιοδικής ροής και µικρής οπτικής αξίας, πράγµα που τα κατατάσσει στην 2η
κατηγορία (κοινή) της µήτρας αισθητικής. Οπότε, τα ποτάµια και η ζώνη των
100 µέτρων γύρω από αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία 2. Για να
σχηµατιστεί γύρω από τα ποτάµια ζώνη των 100 µέτρων χρησιµοποιείται το
εργαλείο buffer wizard.
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Χάρτης 6.8.: Ποτάµια και ζώνη 100 µέτρων γύρω από αυτά

Τα ποτάµια και η ζώνη των 100 µέτρων γύρω από αυτά κατατάσσονται
στην 2η κατηγορία αισθητικής του τοπίου, µε αποτέλεσµα τον παρακάτω
χάρτη:

Χάρτης 6.9.: Ποτάµια ∆ήµου Ακρωτηρίου, σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής
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Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο ∆ήµος Ακρωτηρίου έχει
αρκετά ποτάµια, τα οποία είναι µόνο κοινής αισθητικής αξίας.
Ο χάρτης τοπίου προκύπτει από την σύνθεση όλων των παραπάνω
τελικών χαρτών κατηγοριοποίησης, µε χρήση του εργαλείου raster calculator:

Χάρτης 6.10.: Σύνθεση χαρτών για τη δηµιουργία τελικού χάρτη τοπίου

Από την παραπάνω σύνθεση χαρτών προκύπτουν κάποια αθροίσµατα, (βλ.

υπόµνηµα χάρτη 6.10). Σύµφωνα µε το µοντέλο LMS, για άθροισµα από 13 –
20 η περιοχή εντάσσεται στην διακεκριµένη κατηγορία τοπίου, για 8 – 12
στην κοινή κατηγορία τοπίου και για 1 – 7 στην αδιάφορη κατηγορία τοπίου.
Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δηµιουργείται ο τελικός χάρτης τοπίου.
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Χάρτης 7.11.: Τοπίο ∆ήµου Ακρωτηρίου. σύµφωνα µε το µοντέλο LMS

Από τον παραπάνω τελικό χάρτη κατηγοριών του τοπίου, παρατηρείται ότι
στη µεγαλύτερη έκτασή του ο δήµος Ακρωτηρίου εντάσσεται αισθητικά στην
αδιάφορη κατηγορία. Ελάχιστες είναι οι περιοχές που ανήκουν στην κοινή
κατηγορία και αυτές βρίσκονται βόρεια, κυρίως, και κάποιες ανατολικά, κοντά
στη θέση του έργου. Σχεδόν ανύπαρκτες είναι οι περιοχές διακεκριµένης
αισθητικής. Αυτές βρίσκονται νοτιοδυτικά του δήµου και σε µεγάλη απόσταση
από τη θέση του έργου.

6.3. Επίπεδα ευαισθησίας τοπίου
Για τον προσδιορισµό των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου επιλέγονται
κάποια σηµεία ελέγχου του τοπίου και ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες,
ανάλογα µε την σηµαντικότητα ή το βαθµό συρροής του πληθυσµού (Πίνακας
4.2.). Τα σηµεία ελέγχου που είναι διαθέσιµα και εξετάζονται στη
συγκεκριµένη εργασία είναι το οδικό δίκτυο και οι οικισµοί. Αυτά τα σηµεία
ελέγχου σε πρώτη φάση ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη
σηµαντικότητά τους.
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6.3.1. Οδικό δίκτυο
Υπάρχει αρχείο µε τους δρόµους του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ωστόσο αυτοί
δεν είναι κατηγοριοποιηµένοι ανάλογα µε το είδος τους. Για να γίνει αυτό,
γίνεται σύγκριση αυτού του αρχείου, µε έναν χάρτη της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού, κλίµακας 1:50.000, της ίδιας περιοχής, ο οποίος περιέχει
τις κατηγορίες των δρόµων, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την σηµαντικότητα,
την επιφάνεια και τον εθνικό χαρακτηρισµό τους. Συνεπώς, οι κατηγορίες των
δρόµων, που υπάρχουν στον ∆ήµο Ακρωτηρίου είναι οι εξής:
1η : Αµαξιτή οδός µη σκληράς επιφανείας, βατή /ή εγκαταλελειµµένη
2η : Ηµιονική οδός εύβατος / δύσβατος / ατραπός
3η : Αµαξιτοί οδοί ασφαλτόστρωτος, ενός ή δύο ρευµάτων κυκλοφορίας
Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2 η 3η κατηγορία δρόµων ανήκει στο 1ο επίπεδο
σηµαντικότητας,

η

1η

κατηγορία

δρόµων

ανήκει

στο

2ο

επίπεδο

σηµαντικότητας και η 2η στο 3ο επίπεδο σηµαντικότητας. Από την κατάταξη
αυτή των οδών του ∆ήµου Ακρωτηρίου προκύπτει το παρακάτω αποτέλεσµα:
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Σελίδα 64

Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.12.: Επίπεδα σηµαντικότητας δρόµων του ∆ήµου Ακρωτηρίου

Επόµενο βήµα είναι η κατάταξη του κάθε επιπέδου σηµαντικότητας των
δρόµων

σε

επίπεδα

ευαισθησίας.

Εποµένως,

το

κάθε

ένα

επίπεδο

σηµαντικότητας θα πρέπει να περιέχει τους δρόµους και τις αποστάσεις από
αυτούς ανά ζώνη ευαισθησίας, δηλαδή, από 0 – 1000m, 1000 – 5000m και
πάνω από 5000m. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιείται το εργαλείο Spatial
Analyst/Distance/Straight line και δηµιουργούνται οι αποστάσεις γύρω από
τους δρόµους κάθε επιπέδου σηµαντικότητας δρόµων. Ενδεικτικά, ένας από
τους τρεις χάρτες αποστάσεων είναι ο εξής:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.13.: Αποστάσεις από τους δρόµους του 1ου επιπέδου σηµαντικότητας
δρόµων

Κατόπιν, γίνεται κατηγοριοποίηση των αποστάσεων, σε κοντινή (0 –
1000m), σε µεσαία (1000 – 5000m) και µακρινή ζώνη (>5000). Αυτό γίνεται
µε το εργαλείο Spatial Analyst/Reclassify. Ενδεικτικά, ένας από τους τρεις
χάρτες ταξινόµησης αποστάσεων είναι ο εξής:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.14.: Επίπεδα ευαισθησίας των δρόµων του 1ου επιπέδου σηµαντικότητας
δρόµων

Για τη δηµιουργία του τελικού χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου
βάσει των δρόµων χρησιµοποιείται το εργαλείο Spatial Analyst/Raster
Calculator και γίνεται κατάλληλος συνδυασµός των τριών χαρτών ταξινόµησης
αποστάσεων των δρόµων. Με τη βοήθεια του Πίνακα 4.3 προκύπτει ο
παρακάτω χάρτης:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.15.: Επίπεδα ευαισθησίας τοπίου βάσει των δρόµων του ∆ήµου
Ακρωτηρίου

Παρατηρείται,

ότι

η

µεγαλύτερη

έκταση

του

∆ήµου

Ακρωτηρίου

καλύπτεται από δρόµους 1ου επιπέδου ευαισθησίας και ελάχιστα από του 2ου
επιπέδου ευαισθησίας. Όσον αφορά στο 3ο επίπεδο ευαισθησίας των δρόµων,
αυτό δεν υφίσταται στα πλαίσια του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Από τα στοιχεία που
προέρχονται από τον παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το
εµβαδόν του κάθε επιπέδου ευαισθησίας των δρόµων που καλύπτουν τον
δήµο. Σηµειώνεται ότι η διάσταση της κάθε ψηφίδας είναι 50 m x 50 m.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.
Πίνακας 6.1.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου, βάσει των δρόµων
του δήµου Ακρωτηρίου

Επίπεδο
ευαισθησίας
δρόµων
1ο

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό (%)

Εµβαδόν (m2)

74.038

58,457

185.095

2ο

45.725

36,102

114.312,5

3ο

6.891

5,441

17.227,5

Σύνολο

126.654

100

316.635

6.3.2. Οικισµοί
Το επόµενο σηµείο ελέγχου που εξετάζεται είναι οι οικισµοί του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Οι οικισµοί ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το
επίπεδο σηµαντικότητας τους (βλ. Πίνακα 4.2).
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία του χάρτη που
απεικονίζει τους οικισµούς του ∆ήµου Ακρωτηρίου, είναι τα τέσσερα φύλλα
χαρτών χρήσεων γης του ∆ήµου Ακρωτηρίου σε κλίµακα 1:10.000 (βλ.

Παράρτηµα Ι, Χάρτης Ι.14). Επίσης, χρησιµοποιείται χάρτης της Γ.Υ.Σ. του
∆ήµου Ακρωτηρίου κλίµακας 1:50.000.
Στα φύλλα χαρτών χρήσεων γης είναι διακριτοί οι θεσµοθετηµένοι και µη
οικισµοί. Από τον χάρτη της Γ.Υ.Σ., είναι διακριτές οι ονοµασίες των οικισµών.
Συνεπώς, σε πρώτη φάση γίνεται γεωαναφορά των σαρωµένων χαρτών, ώστε
να ταυτιστούν τα όριά τους και να δηµιουργήσουν οπτικά έναν χάρτη του
∆ήµου

Ακρωτηρίου,

ο

οποίος

και

θα

είναι

αξιοποιήσιµος.

Έπειτα,

ψηφιοποιούνται οι οικισµοί.
Για να γίνει η γεωαναφορά χρησιµοποιούνται οι συντεταγµένες (x,y) του
αρχείου που περιέχει την ακτογραµµή του δήµου, συγκρίνοντας ίδια σηµεία
ελέγχου της ακτογραµµής, µε σηµεία της ακτογραµµής των φύλλων χαρτών.
Έτσι τελικά, προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις γεωαναφερόµενοι χάρτες:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.16.: Γεωαναφερόµενοι χάρτες χρήσεων γης του ∆ήµου Ακρωτηρίου

Στο επόµενο στάδιο γίνεται η ψηφιοποίηση των οικισµών µε χρήση του
βοηθητικού λογισµικού ArcCatalog και του εργαλείου Εditor/Start editing.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.17.: Οικισµοί

Οι παραπάνω οικισµοί, στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα
σηµαντικότητας. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται κατ’ εκτίµηση σύµφωνα µε
τον Πίνακα 4.2. ∆ηλαδή, στο 1ο επίπεδο σηµαντικότητας κατατάσσονται οι
κοινότητες (Κουνουπιδιανά, Αρώνι, Στέρνες, Μουζουράς, Χωρδάκι), παράκτιοι
συνοικισµοί (πχ. Τερσανάς, Καλαθάς) και κάποιοι µεγάλοι σε έκταση µη
θεσµοθετηµένοι οικισµοί. Στο 2ο επίπεδο σηµαντικότητας κατατάσσονται όλοι
οι υπόλοιποι, µικροί συνοικισµοί.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.18.: Επίπεδα σηµαντικότητας οικισµών του ∆ήµου Ακρωτηρίου

Επόµενο βήµα είναι η κατάταξη του κάθε επιπέδου σηµαντικότητας των
οικισµών

σε

επίπεδα

ευαισθησίας.

Εποµένως,

το

κάθε

ένα

επίπεδο

σηµαντικότητας θα πρέπει να περιέχει τους οικισµούς και τις αποστάσεις από
αυτούς ανά ζώνη ευαισθησίας, δηλαδή, από 0 – 1000m, 1000 – 5000m και
πάνω από 5000m. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιείται το εργαλείο Spatial
Analyst/Distance/Straight line και δηµιουργούνται οι αποστάσεις γύρω από
τους οικισµούς κάθε επιπέδου σηµαντικότητας οικισµών. Ενδεικτικά, ένας από
τους τρεις χάρτες αποστάσεων είναι ο εξής:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.19.: Αποστάσεις από τους οικισµούς του 1ου επιπέδου σηµαντικότητας
οικισµών

Κατόπιν, γίνεται κατηγοριοποίηση των αποστάσεων, σε κοντινή (0 –
1000m), σε µεσαία (1000 – 5000m) και µακρινή ζώνη (> 5000). Έτσι, µε την
εντολή reclassify δηµιουργείται ο παρακάτω χάρτης:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.20.: Επίπεδα ευαισθησίας του 1ου επιπέδου σηµαντικότητας οικισµών

Για τη δηµιουργία του τελικού χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου
βάσει των οικισµών χρησιµοποιείται το εργαλείο Spatial Analyst/Raster
Calculator. Γίνεται κατάλληλος συνδυασµός των τριών χαρτών ταξινόµησης
αποστάσεων των οικισµών και µε τη βοήθεια του Πίνακα 4.3 προκύπτει ο
παρακάτω χάρτης:
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.21.: Επίπεδα ευαισθησίας τοπίου, βάσει των οικισµών του ∆ήµου
Ακρωτηρίου

Παρατηρείται,

ότι

η

µεγαλύτερη

έκταση

του

∆ήµου

Ακρωτηρίου

καλύπτεται από οικισµούς 2ου επιπέδου ευαισθησίας και έπειτα 1ου επιπέδου
ευαισθησίας. Όσον αφορά στο 3ο επίπεδο ευαισθησίας των οικισµών, αυτό
δεν υπάρχει στα πλαίσια του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Από τα στοιχεία που
προέρχονται από τον παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το
εµβαδόν του κάθε επιπέδου ευαισθησίας των οικισµών που καλύπτουν τον
δήµο. Υπενθυµίζεται ότι η διάσταση της κάθε ψηφίδας είναι 50 m x 50 m.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.
Πίνακας 6.2.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου, βάσει των οικισµών
του δήµου Ακρωτηρίου

Επίπεδο
ευαισθησίας
οικισµών
1ο

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό (%)

Εµβαδόν (m2)

27.032

21,34

67.580.000

2ο

78.086

61,65

195.215.000

3ο

21.536

17

53.840.000

Σύνολο

126.654

100

316.635.000

Σύµφωνα µε τον πίνακα 4.3 συγκρίνονται ο χάρτης επιπέδων ευαισθησίας
βάσει των δρόµων µε τον χάρτη επιπέδων ευαισθησίας βάσει των οικισµών
του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Τελικά µε χρήση του εργαλείου Raster Calculator
προκύπτει ο παρακάτω τελικός χάρτης επιπέδων ευαισθησίας τοπίου.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Χάρτης 6.22.: Επίπεδα ευαισθησίας τοπίου του δήµου Ακρωτηρίου

Παρατηρείται,

ότι

η

µεγαλύτερη

έκταση

του

∆ήµου

Ακρωτηρίου

καλύπτεται από περιοχές 1ου επιπέδου ευαισθησίας και ελάχιστα από του 2ου
επιπέδου ευαισθησίας. Το 3ο επίπεδο ευαισθησίας τοπίου, δεν υπάρχει στα
πλαίσια του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Από τα στοιχεία που προέρχονται από τον
παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το εµβαδόν του κάθε επιπέδου
ευαισθησίας τοπίου που καλύπτουν τον δήµο Ακρωτηρίου. Σηµειώνεται ξανά,
ότι η διάσταση της κάθε ψηφίδας είναι 50 m x 50 m.
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.
Πίνακας 6.3.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου του δήµου
Ακρωτηρίου

Επίπεδο
ευαισθησίας
τοπίου
1ο

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
(%)

Εµβαδόν
(m2)

75.328

59,48

188.320.000

2ο

43.433

34,29

108.582.500

3ο

7.893

6,23

19.732.500

Σύνολο

126.654

100

316.635.000

6.4. ∆ιερεύνηση του πεδίου ορατότητας
Για τη διερεύνηση του πεδίου ορατότητας του Χ.Υ.Τ. από τον δήµο
Ακρωτηρίου, επιλέγονται σηµεία ελέγχου εντός του Χ.Υ.Τ. Κατόπιν, εξετάζεται
ποια και πόσα από αυτά τα σηµεία-περιοχές του Χ.Υ.Τ. είναι ορατά από τις
περιοχές του ∆ήµου Ακρωτηρίου.

6.4.1 Γεωαναφορά των ορίων του Χ.Υ.Τ.
Οι

συντεταγµένες

των

ορίων

του

Χ.Υ.Τ.

υπάρχουν

σε

φύλλο

τοπογραφικού χάρτη κλίµακας 1:1.000, ο οποίος χορηγήθηκε από τις
υπηρεσίες του Χ.Υ.Τ. του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Οι συντεταγµένες είναι
ορισµένες σε σύστηµα αναφοράς Hatt (Παράρτηµα ΙΙ). Το σύστηµα αναφοράς
που χρησιµοποιείται στην συγκεκριµένη εργασία είναι το ΕΓΣΑ 87. Συνεπώς, οι
συντεταγµένες µετατρέπονται αρχικά στο σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και
στην συνέχεια εισάγονται στο GIS.

6.4.2 Καθορισµός των σηµείων ελέγχου ορατότητας
Τα σηµεία ελέγχου ορατότητας αποτελούν σηµεία των ορίων του Χ.Υ.Τ.
και σηµεία εντός του Χ.Υ.Τ. Για να γίνει καθορισµός αυτών των σηµείων,
χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα τα ψηφιοποιηµένα όρια του Χ.Υ.Τ. και
χρησιµοποιώντας το εργαλείο Editor/Start editing µε ψηφιοποίηση γίνεται η
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

επιλογή τους. Συνολικά ψηφιοποιούνται 54 σηµεία, 39 σηµεία πάνω στα όρια
του έργου και 16 διάσπαρτα στο εσωτερικό του. Τα σηµεία αυτά χρησιµεύουν
ως σηµεία «παρατηρητές», δηλαδή αποτελούν τα σηµεία των οποίων
εξετάζεται η ορατότητα από όλες τις περιοχές του ∆ήµου Ακρωτηρίου.

6.4.3 Ορατότητα του Χ.Υ.Τ.
Με δεδοµένο τα σηµεία ελέγχου, δηµιουργείται ο χάρτης ορατότητας του
Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου. Για την δηµιουργία του χάρτη ορατότητας
χρησιµοποιείται το µοντέλο εδάφους και τα σηµεία ελέγχου, µε εφαρµογή του
εργαλείου 3D-Analyst/Surface Analysis/Viewshed. Ο χάρτης που δηµιουργείται
απεικονίζει τις περιοχές από τις οποίες, ορισµένα σηµεία ελέγχου είναι ορατά ή
µη ορατά.

Χάρτης 6.23.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου
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Ανάλυση Οπτικών Επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. στο Αισθητικό Τοπίο του ∆ήµου
Ακρωτηρίου µε Χρήση G.I.S.

Με χρήση του εργαλείου 3D Analyst/Reclassify δηµιουργείται χάρτης που
απεικονίζει το πλήθος των σηµείων ελέγχου που είναι ορατό από τις περιοχές
του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Έτσι, σε κάθε σηµείο της περιοχής του ∆ήµου
Ακρωτηρίου που εξετάζεται φαίνεται το πλήθος των σηµείων ελέγχου, τα
οποία γίνονται ορατά από την θέση αυτή. ∆εν µπορεί ωστόσο, να είναι
γνωστός ο ακριβής αριθµός των σηµείων ελέγχου που είναι ορατά.

Χάρτης 6.24.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ.

Από τα χαρακτηριστικά του παραπάνω χάρτη ορατότητας, προκύπτει ότι
µόνο µέχρι και 46 από τα 54 σηµεία ελέγχου µπορούν ταυτόχρονα να είναι
ορατά, από κάποιες συγκεκριµένες περιοχές. Ειδικότερα, η µεγαλύτερη έκταση
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του ∆ήµου Ακρωτηρίου δεν έχει ορατότητα κανενός σηµείου ελέγχου (0
ορατά σηµεία ελέγχου). Μικρή ορατότητα (1-18 ορατά σηµεία ελέγχου) έχουν
κάποιες κοντινές µε τον Χ.Υ.Τ. περιοχές, βόρεια, νότια και στη θέση του Χ.Υ.Τ.
Μέτρια ορατότητα (19-36 ορατά σηµεία ελέγχου) έχουν κοντινές µε το Χ.Υ.Τ.
περιοχές, βόρεια και στη θέση του. Μεγάλη ορατότητα (37-53 ορατά σηµεία
ελέγχου) έχει µόνο µια περιοχή βορειοανατολικά του έργου. Ωστόσο, από
καµία περιοχή του ∆ήµου Ακρωτηρίου δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα (54
ορατά σηµεία ελέγχου).
Το γεγονός ότι από την µεγαλύτερη έκταση του ∆ήµου δεν είναι ορατά τα
σηµεία ελέγχου του Χ.Υ.Τ. είναι πολύ θετικό, όσον αφορά στις οπτικές
επιπτώσεις του Χ.Υ.Τ. Η έκταση των περιοχών από τις οποίες είναι ορατά τα
περισσότερα σηµεία ελέγχου είναι πολύ µικρή, σε σχέση µε την έκταση όλου
του ∆ήµου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές από τις οποίες είναι ορατά λίγα
ως και ελάχιστα σηµεία ελέγχου.
Πίνακας 6.4.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ.Υ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου
Πλήθος
ορατών
σηµείων
ελέγχου

Ορατότητα

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

0

Καθόλου

573.372

98,50

1.433.430.000

1-18

Μικρή

6.533

1,12

16.332.500

19-36

Μέτρια

1.889

0,32

4.722.500

37-53

Μεγάλη

325

0,06

812.500

54

Πλήρης

0

0

0

582.119

100

1.455.297.500

Σύνολο

6.5. Επικάλυψη - Συνδυασµός χαρτών
Σε τελικό στάδιο, γίνεται συνδυασµός των χαρτών τοπίου, επιπέδων
ευαισθησίας και ορατότητας για να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τις
περιοχές από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
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6.5.1 Αισθητική του τοπίου του Χ.Υ.Τ.
Με επικάλυψη του τελικού χάρτη τοπίου, που δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε
το µοντέλο LMS και του χάρτη των ορίων του Χ.Υ.Τ. προκύπτει ο παρακάτω
χάρτης:

Χάρτης 6.25.: Τοπίο του Χ.Υ.Τ., σύµφωνα µε τη µήτρα αισθητικής του τοπίου

Από τον παραπάνω χάρτη, παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. ανήκει στην
µεγαλύτερη έκτασή του στη αδιάφορη κατηγορία αισθητικής τοπίου. Ελάχιστα
σηµεία του ανήκουν στην κοινή κατηγορία τοπίου, ενώ κανένα σηµείο του δεν
ανήκει στη διακεκριµένη κατηγορία τοπίου. Συνεπώς, η χωροθέτηση του
έργου από άποψη αισθητικής τοπίου, έχει γίνει ορθά σε αυτή τη θέση, καθώς
το έργο βρίσκεται σε περιοχή που δεν θεωρείται αξιόλογη αισθητικά. Στη
γύρω περιοχή, δεν υπάρχουν αξιόλογα τοπία, µε ιδιαίτερη κλίση εδάφους,
ιδιαίτερη βλάστηση ή υδάτινους όγκους.
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6.5.2. Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου,
ανάλογα µε τις κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει την ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από
τις περιοχές του ∆ήµου Ακρωτηρίου που κατατάσσονται σε κατηγορίες
αισθητικής του τοπίου, γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας µε τον
τελικό χάρτη τοπίου. Ο συνδυασµός γίνεται µε χρήση του εργαλείου Spatial
Analyst/Raster Calculator.

Χάρτης 6.26.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τις
κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. είναι ορατός, κυρίως,
από κάποιες περιοχές αδιάφορης κατηγορίας τοπίου και από ακόµη λιγότερες
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περιοχές κοινής κατηγορίας τοπίου. ∆εν είναι καθόλου ορατός από περιοχές
διακεκριµένης κατηγορίας τοπίου. Αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς, το έργο δεν
είναι ορατό από περιοχές υψηλής αισθητικής τοπίου. Από τα στοιχεία που
προέρχονται από τον παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το
εµβαδόν των περιοχών της κάθε κατηγορίας τοπίου από τις οποίες είναι
ορατός ο Χ.Υ.Τ.
Πίνακας 6.5.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τις
κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του
Κατηγορίες
τοπίου

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

Αδιάφορη

898

73,19

2.245.000

Κοινή

329

26,81

822.500

∆ιακεκριµένη

0

0

0

Σύνολο

1227

100

3.067.500

6.5.3. Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τους δρόµους του ∆ήµου
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τα επίπεδα ευαισθησίας του
τοπίου βάσει των δρόµων του ∆ήµου Ακρωτηρίου από τους οποίους είναι
ορατός ο Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας µε τον χάρτη
επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου βάσει των δρόµων. Ο συνδυασµός γίνεται
µε χρήση του εργαλείου Spatial Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.27.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τους δρόµους του ∆ήµου Ακρωτηρίου
ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. είναι ορατός από ένα
µικρό τµήµα του 1ου επιπέδου ευαισθησίας των δρόµων Αυτό το τµήµα
βρίσκεται κοντά στον Χ.Υ.Τ., εντός των ορίων του και βορειοδυτικά αυτού.
Βόρεια του Χ.Υ.Τ. υπάρχει ένα πολύ µικρό τµήµα του 2ου επιπέδου
ευαισθησίας των δρόµων, από τους οποίους αυτός είναι ορατός. Ωστόσο, δεν
υπάρχει κανένα τµήµα του 3ου επιπέδου ευαισθησίας των δρόµων από τους
οποίους να είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. Από τα στοιχεία που προέρχονται από τον
παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το εµβαδόν του κάθε επιπέδου
ευαισθησίας των δρόµων από τα οποία είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Σελίδα 85
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Πίνακας 6.6.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας των δρόµων του ∆ήµου
Ακρωτηρίου από τους οποίους είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
Επίπεδα
ευαισθησίας
δρόµων

1ο

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

1129

87,25

2.822.500

165

12,75

412.500

0

0

0

1.294

100

3.235.000

ο

2

ο

3
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6.5.4. Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τους οικισµούς του ∆ήµου
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τα επίπεδα ευαισθησίας του
τοπίου βάση των οικισµών του ∆ήµου Ακρωτηρίου από τους οποίους είναι
ορατός ο Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας µε τον χάρτη
επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου βάσει των οικισµών. Ο συνδυασµός γίνεται
µε χρήση του εργαλείου Spatial Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.28.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τους οικισµούς του ∆ήµου Ακρωτηρίου
ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. είναι ορατός από ένα
µικρό τµήµα του 2ου επιπέδου ευαισθησίας των οικισµών, που βρίσκεται εντός
των ορίων και βορειοδυτικά αυτού. ∆υτικά και βορειοδυτικά του Χ.Υ.Τ.
υπάρχει ένα πολύ µικρό τµήµα του 1ου επιπέδου ευαισθησίας των οικισµών,
από το οποίο αυτός είναι ορατός. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα τµήµα του 3ου
επιπέδου ευαισθησίας των οικισµών από το οποίο να είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. Από
τα στοιχεία που προέρχονται από τον παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το
ποσοστό και το εµβαδόν του κάθε επιπέδου ευαισθησίας των οικισµών από τα
οποία είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
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Πίνακας 6.7.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας των οικισµών από τους οποίους
είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
Επίπεδα
ευαισθησίας
οικισµών

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

1ο

336

87,25

840.000

2ο

949

12,75

2.372.500

3ο

0

0

0

Σύνολο

1.294

100

3.235.000

6.5.5. Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου, ανάλογα
µε τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου του
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τα επίπεδα ευαισθησίας του
τοπίου των περιοχών του ∆ήµου Ακρωτηρίου από τις οποίες είναι ορατός ο
Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας µε τον χάρτη επιπέδων
ευαισθησίας του τοπίου. Ο συνδυασµός γίνεται µε χρήση του εργαλείου
Spatial Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.29.: Ορατότητα του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο Ακρωτηρίου ανάλογα µε τα
επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου του

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. είναι ορατός από ένα
µικρό τµήµα περιοχών του 1ου επιπέδου ευαισθησίας του τοπίου, που
βρίσκεται εντός των ορίων και βορειοδυτικά αυτού. Βόρεια του Χ.Υ.Τ. υπάρχει
ένα πολύ µικρό τµήµα περιοχών του 2ου επιπέδου ευαισθησίας του τοπίου,
από το οποίο αυτός είναι ορατός. ∆εν υπάρχουν περιοχές 3ου επιπέδου
ευαισθησίας του τοπίου από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. Από τα στοιχεία
που προέρχονται από τον παραπάνω χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό και το
εµβαδόν των περιοχών του κάθε επιπέδου ευαισθησίας του τοπίου από τα
οποία είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
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Πίνακας 6.8.: Έκταση των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου των περιοχών του
∆ήµου Ακρωτηρίου από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ.
Επίπεδα
ευαισθησίας
τοπίου

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

1ο

1.129

87,25

2.822.500

2ο

165

12,75

412.500

3ο

0

0

0

Σύνολο

1.294

100

3.235.000

6.5.6. Ορατότητα των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τις κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τις περιοχές του δήµου
Ακρωτηρίου που κατατάσσονται σε κατηγορίες αισθητικής, από τις οποίες είναι
ορατό ένα πλήθος σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του
χάρτη ορατότητας του εύρους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. µε τον τελικό
χάρτη τοπίου. Ο συνδυασµός γίνεται µε χρήση του εργαλείου Spatial
Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.30.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τις κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του
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Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι ο Χ.Υ.Τ. και συγκεκριµένα τα
επιλεγµένα σηµεία ελέγχου του, δεν είναι ορατά, σε καµία περίπτωση από
περιοχές διακεκριµένης κατηγορίας τοπίου. Επίσης, από καµία περιοχή δεν
υπάρχει πλήρης ορατότητα όλων των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. Γενικότερα,
όπως έχει διαπιστωθεί και πιο πριν, δεν είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. από την
µεγαλύτερη έκταση του ∆ήµου Ακρωτηρίου, πράγµα που είναι ιδιαίτερα
θετικό. Σε µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται, ότι υπάρχει µικρή ορατότητα
από περιοχές αδιάφορης κατηγορίας τοπίου και ύστερα και από περιοχές
κοινής κατηγορίας τοπίου. Όσον αφορά στις περιοχές από τις οποίες υπάρχει
µέτρια και κυρίως, µεγάλη ορατότητα του Χ.Υ.Τ., αυτές είναι ελάχιστες. Τα
συµπεράσµατα αυτά, φαίνονται και ποσοτικοποιηµένα στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6.9.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τις κατηγορίες αισθητικής του τοπίου του
Ορατότητα

Κατηγορίες
τοπίου

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

Καθόλου

Αδιάφορη

60.397

87,55

150.992.500

Καθόλου

Κοινή

7.241

10,5

18.102.500

Καθόλου

∆ιακεκριµένη

8

0,01

20.000

Μικρή

Αδιάφορη

660

0,96

1.650.000

Μικρή

Κοινή

316

0,46

790.000

Μικρή

∆ιακεκριµένη

0

0

0

Μέτρια

Αδιάφορη

217

0,31

542.500

Μέτρια

Κοινή

94

0,14

235.000

Μέτρια

∆ιακεκριµένη

0

0

0

Μεγάλη

Αδιάφορη

31

0,045

77.500

Μεγάλη

Κοινή

20

0,03

50.000

Μεγάλη

∆ιακεκριµένη

0

0

0

Πλήρης

Αδιάφορη

0

0

0
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Πλήρης

Κοινή

0

0

0

Πλήρης

∆ιακεκριµένη

0

0

0

68.984

100

171.555.000

Σύνολο

6.5.7 Ορατότητα των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους
δρόµους του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας
τους
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τους δρόµους ανά επίπεδο
ευαισθησίας, από τους οποίους είναι ορατό ένα πλήθος σηµείων ελέγχου του
Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας του εύρους σηµείων
ελέγχου του Χ.Υ.Τ. µε τον χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου βάσει των
δρόµων.

Ο

συνδυασµός

γίνεται

µε

χρήση

του

εργαλείου

Spatial

Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.31.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους δρόµους
του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους
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Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι τα επιλεγµένα σηµεία ελέγχου
του Χ.Υ.Τ., δεν είναι ορατά, από δρόµους 3ου επιπέδου ευαισθησίας και στην
µεγαλύτερη έκταση του δήµου ούτε και από 1ου και 2ου επιπέδου ευαισθησίας.
Σε µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται, ότι υπάρχει µικρή ορατότητα από
δρόµους του 1ου επιπέδου ευαισθησίας και ύστερα µέτρια ορατότητα από
δρόµους του 2ου επιπέδου ευαισθησίας. Ελάχιστοι είναι οι δρόµοι του 1ου
επιπέδου ευαισθησίας, από τους οποίους υπάρχει µεγάλη ορατότητα του
Χ.Υ.Τ. Γενικότερα παρατηρείται, ότι οι δρόµοι από τους οποίους υπάρχει
ορατότητα του Χ.Υ.Τ., ανήκουν στο 1ο επίπεδο ευαισθησίας, λιγότερο στο 2ο
και καθόλου στο 3ο, πράγµα που είναι αρνητικό. Ωστόσο, η έκταση των
δρόµων από τους οποίους είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ., είναι συγκριτικά πολύ
µικρότερη σε σχέση µε τη συνολική έκταση του ∆ήµου.
Πίνακας 6.10.: Στοιχεία ορατότητας πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους
δρόµους του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους
Ορατότητα

Επίπεδο
ευαισθησίας
δρόµων

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

Καθόλου

1ο

71.203

76,35

178.007.500

Καθόλου

2ο

20.640

22,13

51.600.000

Καθόλου

3ο

0

0

0

Μικρή

1ο

767

0,82

1.917.500

Μικρή

2ο

282

0,30

705.000

Μικρή

3ο

0

0

0

Μέτρια

1ο

300

0,32

750.000

Μέτρια

2ο

11

0,01

27.500

Μέτρια

3ο

0

0

0

Μεγάλη

1ο

51

0,05

127.500

Μεγάλη

2ο

0

0

0
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Μεγάλη

3ο

0

0

0

Πλήρης

1ο

0

0

0

Πλήρης

2ο

0

0

0

Πλήρης

3ο

0

0

0

93.254

100

232.980.000

Σύνολο

6.5.8 Ορατότητα των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους
οικισµούς

του

∆ήµου

Ακρωτηρίου,

ανάλογα

µε

τα

επίπεδα

ευαισθησίας τους
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τους οικισµούς ανά επίπεδο
ευαισθησίας, από τους οποίους είναι ορατό ένα πλήθος σηµείων ελέγχου του
Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας του εύρους σηµείων
ελέγχου του Χ.Υ.Τ. µε τον χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου βάσει των
οικισµών.

Ο

συνδυασµός

γίνεται

µε

χρήση

του

εργαλείου

Spatial

Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.32.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους οικισµούς
του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι τα σηµεία ελέγχου του Χ.Υ.Τ.,
δεν είναι ορατά, στην µεγαλύτερη έκταση του δήµου από τους δρόµους όλων
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των επιπέδων ευαισθησίας. Σε µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται, ότι υπάρχει
µικρή ορατότητα από οικισµούς του 2ου επιπέδου ευαισθησίας. Μεγάλη
ορατότητα των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. υπάρχει µόνο από οικισµούς του
1ου επιπέδου ευαισθησίας.
Πίνακας 6.11.: Στοιχεία ορατότητας πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τους
οικισµούς του ∆ήµου Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας τους
Ορατότητα

Επίπεδο
ευαισθησίας
οικισµών

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

Καθόλου

1ο

25.805

27,67

64.512.500

Καθόλου

2ο

58.076

62,28

145.190.000

Καθόλου

3ο

7.962

8,58

19.905.000

Μικρή

1ο

154

0,17

385.000

Μικρή

2ο

886

0,95

2.215.000

Μικρή

3ο

9

0,01

22.500

Μέτρια

1ο

109

0,17

272.500

Μέτρια

2ο

202

0,22

505.000

Μέτρια

3ο

0

0

0

Μεγάλη

1ο

51

0,05

127.500

Μεγάλη

2ο

0

0

0

Μεγάλη

3ο

0

0

0

Πλήρης

1ο

0

0

0

Πλήρης

2ο

0

0

0

Πλήρης

3ο

0

0

0

93.254

100

232.207.500

Σύνολο
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6.5.9 Ορατότητα των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας του
Για να δηµιουργηθεί χάρτης που απεικονίζει τις περιοχές του ∆ήµου
Ακρωτηρίου ανά επίπεδο ευαισθησίας, από τις οποίες είναι ορατό ένα πλήθος
σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ., γίνεται συνδυασµός του χάρτη ορατότητας του
εύρους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. µε τον χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του
τοπίου του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Ο συνδυασµός γίνεται µε χρήση του
εργαλείου Spatial Analyst/Raster Calculator.
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Χάρτης 6.33.: Ορατότητα πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον ∆ήµο
Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου του

Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι τα σηµεία ελέγχου του Χ.Υ.Τ.,
δεν είναι ορατά, στην µεγαλύτερη έκταση του δήµου από τους περιοχές όλων
των επιπέδων ευαισθησίας τοπίου. Από καµία περιοχή 3ου επιπέδου
ευαισθησίας τοπίου δεν είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. Σε µεγαλύτερο ποσοστό
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παρατηρείται, ότι υπάρχει µικρή και µέτρια ορατότητα από περιοχές του 2ου
επιπέδου ευαισθησίας τοπίου. Μεγάλη ορατότητα των σηµείων ελέγχου του
Χ.Υ.Τ. υπάρχει µόνο από περιοχές του 1ου επιπέδου ευαισθησίας του τοπίου
τους.
Πίνακας 6.12.: Στοιχεία ορατότητας πλήθους σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. από τον
∆ήµο Ακρωτηρίου, ανάλογα µε τα επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου του
Ορατότητα

Επίπεδο
ευαισθησίας
τοπίου

Αριθµός
ψηφίδων

Ποσοστό
περιοχών
ορατότητας
(%)

Εµβαδόν
περιοχών
ορατότητας
(m2)

Καθόλου

1ο

72.298

77,53

180.745.000

Καθόλου

2ο

19.545

20,99

48.862.500

Καθόλου

3ο

0

0

0

Μικρή

1ο

767

0,82

1.917.500

Μικρή

2ο

282

0,30

705.000

Μικρή

3ο

0

0

0

Μέτρια

1ο

300

0,32

750.000

Μέτρια

2ο

11

0,01

27.500

Μέτρια

3ο

0

0

0

Μεγάλη

1ο

51

0,05

127.500

Μεγάλη

2ο

0

0

0

Μεγάλη

3ο

0

0

0

Πλήρης

1ο

0

0

0

Πλήρης

2ο

0

0

0

Πλήρης

3ο

0

0

0

93254

100

232.980.000

Σύνολο
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7. Παρατηρήσεις – Σχόλια – Συµπεράσµατα
Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η ανάλυση των οπτικών
επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ. του ∆ήµου Ακρωτηρίου, στην ευρύτερη περιοχή
αυτού. Ο σκοπός επιτεύχθηκε αναλύοντας τις περιβαλλοντικές παραµέτρους
που καθορίζουν την ευαισθησία και την αξία του τοπίου της περιοχής που
διερευνάται και δηµιουργώντας χάρτες αισθητικής του τοπίου, χάρτες των
επιπέδων ευαισθησίας του σε συνδυασµό µε την ανάλυση του πεδίου
ορατότητας στην ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ. και την δηµιουργία χαρτών
ορατότητας. Με κατάλληλο συνδυασµό των χαρτών αυτών, γίνονται
παρατηρήσεις, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και εξάγονται
σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ιδιαιτερότητα των περιοχών του
∆ήµου Ακρωτηρίου, από τις οποίες είναι ορατός ο Χ.Υ.Τ. που εξετάζεται.
Αρχικά έγινε εξέταση της κατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής
έρευνας, δηλαδή του ∆ήµου Ακρωτηρίου και παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία
του έργου.
Έπειτα έγινε εξέταση της αισθητικής του τοπίου. Οι περιβαλλοντικές
παράµετροι που εξετάσθηκαν ήταν οι κλίσεις του εδάφους, οι χρήσεις γης και
τα χερσαία ύδατα. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι γενικά στη µεγαλύτερη
έκτασή του το τοπίο του ∆ήµου Ακρωτηρίου κατατάσσεται στην αδιάφορη
κατηγορία τοπίου και έπεται η κοινή κατηγορία. Περιορισµένες στο ελάχιστο
είναι οι περιοχές που ανήκουν στη διακεκριµένη κατηγορία τοπίου.
Συγκεκριµένα, παρατηρούνται τµήµατα της περιοχής που εξετάζεται όπου
όσον αφορά την παράµετρο των κλίσεων του αναγλύφου, το τοπίο
κατατάσσεται κυρίως στα όρια της αδιάφορης και κοινής κατηγορίας τοπίου,
στη θέση του έργου. Περιοχές µε κλίσεις διακεκριµένης κατηγορίας τοπίου
υπάρχουν µόνο βόρεια, όπου και υπάρχει ο κύριος ορεινός όγκος του ∆ήµου
Ακρωτηρίου. Οι χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του έργου, ως επί των
πλείστων, κατατάσσονται στην αδιάφορη κατηγορία τοπίου, µέρος αυτών
στην κοινή κατηγορία τοπίου και τέλος σε πολύ µικρό βαθµό στη διακεκριµένη
κατηγορία. Όσον αφορά την παράµετρο των χερσαίων υδάτων, στο ∆ήµο
Ακρωτηρίου υπάρχει µόνο µία λίµνη, η οποία θεωρείται αδιάφορη αισθητικά
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και ρέµατα περιοδικής ροής κοινής κατηγορίας τοπίου. Επίσης, η ίδια η θέση
του Χ.Υ.Τ. κατατάσσεται στην αδιάφορη κατηγορία τοπίου.
Επιπλέον, έγινε εξέταση των επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου του ∆ήµου
Ακρωτηρίου, µε βάση τους δρόµους και τους οικισµούς. Οι δρόµοι που
υπάρχουν ανήκουν κυρίως, στο 1ο επίπεδο ευαισθησίας τοπίου, ορισµένοι στο
2ο επίπεδο και καθόλου στο 3ο. Οι οικισµοί ανήκουν κυρίως, στο 2ο επίπεδο
ευαισθησίας, ορισµένοι στο 1ο επίπεδο και καθόλου στο 3ο. Γενικότερα, το
τοπίο του ∆ήµου Ακρωτηρίου ανήκει σε µεγάλο ποσοστό, κυρίως στο 1ο
επίπεδο ευαισθησίας και σε µικρότερο ποσοστό στο 2ο επίπεδο.
Στη συνέχεια εξετάστηκε η ορατότητα του Χ.Υ.Τ. ορίζοντας πλήθος
σηµείων ελέγχου στα όρια του έργου, καθώς και στο εσωτερικό της
επιφάνειάς του. Ο αριθµός των σηµείων ελέγχου του Χ.Υ.Τ. που επιλέχθηκε
να εξεταστεί, όσον αφορά την ορατότητά τους, ήταν συνολικά 54. Αυτό που
παρατηρήθηκε ήταν ότι ο Χ.Υ.Τ. δεν είναι ορατός από το µεγαλύτερο ποσοστό
της έκτασης του ∆ήµου Ακρωτηρίου και συγκεκριµένα δεν υπάρχει καµία
περιοχή-θέση από την οποία να υπάρχει πλήρης ορατότητα του έργου (και τα
54 σηµεία ελέγχου να είναι ορατά). Αυτό ήταν πιθανολογούµενο να συµβεί εξ
αρχής της έρευνας, καθώς ο Χ.Υ.Τ. περιβάλλεται από περιοχές µε µεγαλύτερο
υψόµετρο από το δικό του. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ελάχιστες
περιοχές µε µικρή ορατότητα προς το έργο (1-18 ορατά σηµεία ελέγχου) και
µε µέτρια ορατότητα προς το έργο (19-36 ορατά σηµεία ελέγχου) και αυτές
βρίσκονται µόνο κοντά στη θέση του έργου. Περιοχές µε µεγάλη ορατότητα
(37-53 ορατά σηµεία ελέγχου) υπάρχουν βόρεια του έργου, πράγµα
αναµενόµενο δεδοµένου ότι εκεί υπάρχουν οι περιοχές µε τα µεγάλα
υψόµετρα και βρίσκονται πολύ κοντά στη θέση του έργου.
Τέλος, έγινε συνδυασµός των χαρτών τοπίου (αισθητικής του τοπίου και
επίπεδων ευαισθησίας του τοπίου) µε τους χάρτες ανάλυσης της ορατότητας
στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Παρατηρήθηκε ότι ο Χ.Υ.Τ. γίνεται ορατός
κυρίως, από περιοχές αδιάφορης και κοινής κατηγορίας τοπίου. Οι περιοχές
αυτές είναι λίγες σε ποσοστό και παρουσιάζουν µικρή ορατότητα όσον αφορά
το πλήθος των σηµείων ελέγχου. Ακόµα λιγότερες είναι οι περιοχές κοινής
κατηγορίας τοπίου µε µέτρια και µεγάλη ορατότητα του Χ.Υ.Τ. ∆εν υπάρχουν
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περιοχές διακεκριµένης κατηγορίας τοπίου, από τις οποίες να είναι ορατός ο
Χ.Υ.Τ. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι περιοχές που “βλέπουν” τον
Χ.Υ.Τ. δεν είναι αισθητικά ιδιαίτερες, γεγονός ιδιαίτερα θετικό.
Από τον συνδυασµό των χαρτών ανάλυσης ορατότητας µε τους χάρτες
επίπεδων ευαισθησίας τοπίου, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κυρίως, δρόµοι 1ου
επιπέδου ευαισθησίας µε µικρή ορατότητα προς τον Χ.Υ.Τ. Υπάρχουν δρόµοι
1ου επιπέδου ευαισθησίας µε µέτρια ορατότητα και 2ου επιπέδου ευαισθησίας
µε µικρή ορατότητα. Ελάχιστο ποσοστό δρόµων 1ου επιπέδου ευαισθησίας
εµφανίζει µεγάλο πεδίο ορατότητας, το οποίο περιλαµβάνει και το έργο του
Χ.Υ.Τ. και 2ου επιπέδου ευαισθησίας µε µέτρια ορατότητα προς το έργο. Από
κανέναν δρόµο 3ου επιπέδου ευαισθησίας δεν γίνεται ορατός ο Χ.Υ.Τ. Οπότε
συµπεραίνεται ότι από άποψη ευαισθησίας οι δρόµοι που “βλέπουν” τον Χ.Υ.Τ.
ανήκουν, κυρίως στο 1ο επίπεδο ευαισθησίας, πράγµα σχετικά αρνητικό.
Ωστόσο, είναι πολύ µικροί σε ποσοστό σε σχέση µε το σύνολο της έκτασης
του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το µέγεθος των οπτικών επιπτώσεων
του Χ.Υ.Τ. στις περιοχές των δρόµων του ∆ήµου. Όσον αφορά στους
οικισµούς της περιοχής, παρατηρήθηκε ότι κυρίως οικισµοί 2ου επιπέδου
ευαισθησίας έχουν µικρή και σε µικρότερο ποσοστό µέτρια ορατότητα προς το
έργο. Μεγάλη ορατότητα παρουσιάζουν ελάχιστοι οικισµοί που ανήκουν µόνο
στο 1ου επίπεδο ευαισθησίας. Ο συνδυασµός των χαρτών ορατότητας µε τον
τελικό χάρτη επιπέδων ευαισθησίας του τοπίου, έδειξε ότι υπάρχουν κυρίως,
περιοχές 1ου επιπέδου ευαισθησίας µε µικρή ορατότητα προς τον Χ.Υ.Τ. και
έπονται περιοχές 1ου επιπέδου ευαισθησίας µε µέτρια ορατότητα. Επίσης, και
στην περίπτωση αυτή, η έκταση αυτών των οικισµών και των περιοχών που
“βλέπουν” τον Χ.Υ.Τ. είναι πολύ µικρή σε σχέση µε την έκταση ολόκληρου
του ∆ήµου.
Από όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, συµπεραίνεται ότι γενικά ο Χ.Υ.Τ.
δεν προκαλεί ιδιαίτερες οπτικές επιπτώσεις. Είναι πολύ λίγες και µικρές σε
έκταση οι περιοχές που είναι αισθητικά ιδιαίτερες και ευαίσθητες, από τις
οποίες γίνεται ορατός ο Χ.Υ.Τ. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι οι
περισσότερες από αυτές τις περιοχές έχουν µικρή ή µέτρια ορατότητα του
έργου. Πολύ λιγότερες είναι οι περιοχές που έχουν µεγάλη ορατότητα, ενώ
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καµία δεν έχει πλήρη ορατότητα του Χ.Υ.Τ. Συνεπώς, θεωρείται ότι ο Χ.Υ.Τ.
έχει χωροθετηθεί σε αρκετά καλή θέση από άποψη πρόκλησης αισθητικής
όχλησης.

8. Προτάσεις
Αυτό που προτείνεται για την αντιµετώπιση των ελάχιστων οπτικών
επιπτώσεων που προκαλούνται από τον Χ.Υ.Τ. του ∆ήµου Ακρωτηρίου είναι η
εφαρµογή του τρίτου σταδίου του µοντέλου LMS. Σύµφωνα µε αυτό το
στάδιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτείνονται µέτρα διαχείρισης, όπως
διατήρηση, µερική διατήρηση, µερική µεταβολή ή µεταβολή. Για παράδειγµα,
όταν προτείνεται η διατήρηση, οποιαδήποτε δραστηριότητα πρόκειται να
χωροθετηθεί πρέπει να είναι διακριτική σε χρώµα και µέγεθος, έτσι ώστε να
µην έρχεται σε αντίθεση µε τα πρότυπα που επικρατούν στο τοπίο και να µην
προκαλεί το ενδιαφέρον του παρατηρητή. Αντίθετα, όταν προτείνεται
µεταβολή οι δραστηριότητες δεν ακολουθούν κατ’ ανάγκη τα χαρακτηριστικά
του τοπίου

και µπορούν να αποτελέσουν το κυρίως θέµα, αρκεί να µην

αλλοιώνουν τη συνέχεια του τοπίου, όταν αυτό γίνεται ορατό από τη µακρινή
ζώνη των σηµείων ελέγχου.
Προτείνεται

η

χρήση

αυτής

της

µεθόδου

πριν

τη

χωροθέτηση

οποιουδήποτε έργου που δύναται να προκαλέσει οπτικές επιπτώσεις, όπως
λατοµεία, βιολογικοί καθαρισµοί, κ.α. Ειδικότερα στον ∆ήµο Ακρωτηρίου θα
µπορούσαν να εξεταστούν οι οπτικές επιπτώσεις και στα ανοικτά λατοµεία
αδρανών που υπάρχουν σε πληθώρα στον ορεινό όγκο του Ακρωτηρίου και
αποτελούν πηγή οπτικής ρύπανσης. Επιπλέον, θα µπορούσε να εξεταστεί αν
υπάρχουν οπτικές επιπτώσεις στα πλοία που περνούν κυρίως, από το κοντινό
λιµάνι της Σούδας, όπως και από τα αεροπλάνα κατά την απογείωσηπροσγείωσή τους στο κοντινό αεροδρόµιο Ακρωτηρίου. Μια άλλη περίπτωση
όπου θα µπορούσε να εφαρµοστεί η παραπάνω µέθοδος είναι για παράδειγµα
κατά τη χωροθέτηση σταθµών παρατήρησης περιοχών ιδιαίτερου οπτικού
κάλλους. Έτσι θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση αυτοί οι σταθµοί αν
έχουν ορατότητα προς τον Χ.Υ.Τ. και να αποφευχθεί η χωροθέτηση τους.
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Η µέθοδος προσέγγισης του προβλήµατος των οπτικών επιπτώσεων στη
συγκεκριµένη εργασία έγινε µε χρήση του συστήµατος ArcGIS. Αποτελεί µια
σηµαντική µέθοδο, αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο που εξοικονοµείται σε
σχέση µε άλλες µεθόδους. Τέτοιες άλλες µέθοδοι αποτελούν για παράδειγµα,
η επιτόπου παρατήρηση και καταγραφή της ορατότητας ή η λήψη
φωτογραφιών από κάθε θέση παρατήρησης. Συνεπώς, η ανάλυση των
οπτικών επιπτώσεων µε χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
θεωρείται αρκετά γρήγορη και αξιόπιστη µέθοδος ανάλυσης ορατότητας.
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