
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 132ΚΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ακουστική Οικολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία 3
Εργαστήριο/Φροντιστήριο 3

Σύνολο μονάδων 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά/Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-
spoudes/programma-spoudon/ [ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες της ακουστικής οικολογίας, της οικολογίας
ηχοτοπίου και της οικολογικής ακουστικής

• Να χρησιμοποιούν εργαλεία της ακουστικής οικολογίας όπως το ηχόμετρο (sound level
meter)

• Να κατανοούν εξειδικευμένες εφαρμογές  λογισμικών που μεταξύ άλλων εξυπηρετούν τους
σκοπούς της ακουστικής οικολογίας (audacity, R statistics)

• Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ταχείας αξιολόγησης βιοποικιλότητας
(Rapid Biodiversity Assessment)

• Να κατανοούν την έννοια των ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας και των δεικτών
περιβαλλοντικού θορύβου

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ακουστική οικολογία και στις βασικές εφαρμογές της. Η
σχέση, μεταξύ οργανισμών και του περιβάλλοντός τους με τη μεσολάβηση του ήχου, αποτελούν τον
ορισμό και το βασικό αντικείμενο της ακουστικής οικολογίας. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της ακουστικής οικολογίας, της οικολογίας ηχοτοπίου
και της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics)

Η εξοικείωση με την βασική μεθοδολογία ανάλυσης και κατηγοριοποίησης ηχοτοπίων

Η κατανόηση της συνολικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων

Η δημιουργία οδηγιών καταγραφής ηχοτοπίων με σκοπό την εκμάθηση τόσο της διαδικασίας των

http://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-


καταγραφών (ηχογραφήσεων) πεδίου, όσο και της χρήσης τους για οικολογική έρευνα

Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού
Audacity και του λογισμικού χαρτογράφησης θορύβου CadnaA. Παράλληλα, με χρήση πακέτων
(packages) του δωρεάν λογισμικού R Statistics, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία
παραγωγής και κατανόησης των φασματογραφημάτων, καθώς και με τη διαδικασία εξαγωγής των
ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας. Τέλος, με χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Soundcloud,
θα δημιουργηθεί μια ηχητική βάση δεδομένων από τους φοιτητές η οποία θα είναι διαθέσιμη και για
μελλοντικές μελέτες στο μάθημα της ακουστικής οικολογίας.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θέματα διαλέξεων
• Εισαγωγή στην ακουστική οικολογία και την οικολογία ηχοτοπίου
• Η θεωρία της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics) και οι εφαρμογές της
• Εισαγωγή στις θεωρίες – υποθέσεις της βιοακουστικής
• Εισαγωγή στη χρήση εργαλείων ακουστικής οικολογίας: ηχόμετρο, ψηφιακός καταγραφέας
• Εισαγωγή στη χρήση λογισμικών ακουστικής οικολογίας: Audacity, R Statistics, SPSS, CadnaA
• Συμπεριφορά στο πεδίο – μέθοδοι δειγματοληψίας
• Ανάλυση δεδομένων ακουστικής οικολογίας

Εργαστήρια

• Ηχοπερίπατοι
• Δειγματοληψίες θορύβου με σκοπό την δημιουργία χαρτών θορύβου
• Ανάλυση ηχοτοπίου με σκοπό τη δημιουργία θεματικών χαρτών ήχου
• Καταγραφή και ανάλυση ηχοτοπίων καθώς και οικολογικά σημαντικών ηχητικών

δραστηριοτήτων όπως το Dawn Chorus

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ναι.
Για το μάθημα θα είναι χρήσιμη η δημιουργία λογαριασμών
στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης soundcloud

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διάλεξη 39
Άσκηση Πεδίου 16
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10
Εκπόνηση μελέτης
(project)

10

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

10

Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,

40

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής   15%
Παρουσίαση εργασίας 15%



Εργασία πεδίου (καταγραφή και ανάλυση ηχοτοπίου
50%

Project χαρτογράφησης θορύβου - ηχοτοπίου 20%

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Soundscape Ecology, Principles, Patterns, Methods and Applications, Almo Farina, 2014,
Springer

• Acoustic Communication, Barry Truax, 2001, Greenwood Publishing Group
• Animal Communication and Noise, Henrik Brumm, 2013, Springer
• Avian Urban Ecology Behavioural and Physiological Adaptations, Diego Gil and Henrik

Brumm, 2014, Oxford University Press
• Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L.,

Napoletano, B. M., Pieretti, N. (2011a), Soundscape Ecology: The Science of Sound in the
Landscape. BioScience,61(3):203–216

• Seuer J., Farina A. (2015), Ecoacoustics: the Ecological Investigation and Interpretation of
Environmental Sound, Biosemiotics (8): 493–502

• Truax, B. (1978). Handbook for Acoustic Ecology. Retrieved 20 September 2016, from
http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Applied Acoustics
• Bioacoustics
• Landscape and Urban Planning
• Ecoacoustics
• Landscape Ecology
• Journal of Sound and Vibration
• Biosemiotics

http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/

