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Σκοπός του μαθήματος
Η οικολογική επιστήμη για αιώνες ασχολείται με τις σχέσεις των ζωντανών
οργανισμών με το περιβάλλον τους προσπαθώντας μέσα από την κατανόηση
των σχέσεων αυτών να επαναφέρει και να διατηρήσει τον πλανήτη σε μια
κατάσταση αειφορίας και να καταστήσει το περιβάλλον ένα χώρο φιλόξενο
για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές. Παρά τον πάντα ανθρωποκεντρικό
της προσανατολισμό αγνόησε για πολλά χρόνια το κατεξοχήν ανθρώπινο
ενδιαίτημα που δεν είναι άλλο από τον αστικό ιστό. Αναμφίβολα ο άνθρωπος
μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα αστικό είδος, επομένως η
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ ζωντανών οργανισμών, άρα και του
ανθρώπου, με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον ενός αστικού ιστού
είναι θεμελιώδους σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του μέσα
από την δημιουργία ενός φιλόξενου γι αυτόν περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και
δομική οργάνωση των πόλεων αποτέλεσε για πολλά χρόνια αντικείμενο μια
σειράς επιστημονικών κλάδων όπως, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, πολιτικές
και οικονομικές επιστήμες, κοινωνιολογία και άλλων, με εμφανή την απουσία
της οικολογίας, οδηγώντας συχνά σε αποτυχία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πράσινο και Αστικό
Περιβάλλον» ο φοιτητής θα μπορεί να περιγράφει τις οικολογικές
ιδιαιτερότητες μιας πόλης και τη δομή και λειτουργία των φυσικών και
ημιφυσικών αστικών οικοσυστημάτων. Θα έχει κατανοήσει τις επιδράσεις του
αστικού πρασίνου στην πόλη και θα γνωρίζει τις αρχές ανάπτυξης
οικοπόλεων. Θα έχει μελετήσει επιτυχημένα παραδείγματα αστικού πρασίνου
και περιβάλλοντος. Θα μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές περιβαλλοντικού
σχεδιασμού χώρων πρασίνου με τη χρήση βλάστησης στις πόλεις.

Περιγραφή του μαθήματος
1. Οι οικολογικές ιδιαιτερότητες μιας πόλης
2. Αστικό πράσινο και οικοσυστημικές υπηρεσίες
3. Επιδράσεις του αστικού πρασίνου στην πόλη
4. Αρχές ανάπτυξης οικοπόλεων
5. Ανάπτυξη των πόλεων και κοινωνικές ανάγκες και αξίες της αστικής
κοινωνίας
6. Δασοκομία Πόλεων και χρήση της βλάστησης στις πόλεις
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