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Περίληψη 
Διερευνώνται οι μηχανισμοί που επιδρούν στην βελτίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας 

και της ανανέωσης των υδάτων στη λιμνοθαλάσσια έκταση της περιοχής Νίδοβας, 

Αιτωλικού.  Για τη μελέτη εφαρμόζεται δισδιάστατο και τρισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα 

υδροδυναμικής κυκλοφορίας και μεταγωγής1 - διάχυσης διατηρητικού ρύπου.   

Η προσομοίωση βασίζεται στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων της ροής στην 

ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού, καθώς και τμήμα των βορειοδυτικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου με χρήση 

δισδιάστατου αριθμητικού ομοιώματος, MIKE 21 FM (HD).  Στη συνέχεια εκτελούνται 

λεπτομερέστερες αριθμητικές προσομοιώσεις εστιασμένες στην περιοχή ενδιαφέροντος 

(nesting), αξιοποιώντας ως οριακή συνθήκη τη διάδοση της παλίρροιας που προέκυψε από 

τις αρχικές, ευρύτερες προσομοιώσεις.  Για τις νέες αυτές προσομοιώσεις εφαρμόζεται 

τρισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα, MIKE 3 FM (HD, TR), που προβλέπει την τρισδιάστατη 

δομή της ροής, καθώς και τη προκύπτουσα μεταγωγή – διάχυση διατηρητικού ρύπου.  Οι 

προσομοιώσεις εκτελούνται για διάστημα ενός μήνα, οπότε εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί 

η ανανέωση των υδάτων στην περιοχή της Νίδοβας.  Επιλέγεται η συνθήκη άπνοιας ως η 

δυσμενέστερη για την διαμόρφωση της υδροδυναμικής, την ανανέωση των υδάτων και τη 

διάλυση του διατηρητικού ρύπου, που έχει θεωρηθεί αριθμητικά ως αρχική συνθήκη στη 

λεκάνη της Νίδοβας για την εκτίμηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων.  Για τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις της υδροδυναμικής και της διασποράς του ρύπου επιλέγονται 

αριθμητικά σχήματα ανώτερης τάξης και κατάλληλα διαβαθμισμένο υπολογιστικό πλέγμα 

ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία των αριθμητικών λύσεων.  Η ανανέωση των υδάτων, με βάση 

την υφιστάμενη κατάσταση, αναμένεται να πραγματοποιείται από τα βόρεια της λεκάνης, 

μέσω των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού, και από τα νότια μέσω βυθοκορημένου 

υφαλαύλακα που συνδέει τη Νίδοβα με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  Μελετώνται 

τέσσερα διαφορετικά σενάρια υδροδυναμικής – διασποράς ρύπου που καθορίζονται από την 

υφιστάμενη γεωμετρία του πεδίου επίλυσης, καθώς και πιθανή αναδιαμόρφωση του 

συστήματος.  Αρχικά προσομοιώνεται η υφιστάμενη κατάσταση θεωρώντας πλάτος 

υφαλαύλακα ~ 50 m και βάθος ~ 3 m, με βάση τα αρχικά στοιχεία σχεδιασμού του 

υδροδυναμικού συστήματος.  Στη συνέχεια μειώνεται το βάθος του υφαλαύλακα στο μισό 

και αυξάνεται σημαντικά η τραχύτητα του, προκειμένου να προσεγγιστεί αριθμητικά η 

                                                            

1 μεταγωγή ή μεταφορά: advection 
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υφιστάμενη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μείωση της (υγρής) ενεργού διατομής και 

αύξηση της τραχύτητας μέσω ανάπτυξης βλάστησης και συσσώρευσης φερτών υλών.  Η 

δεύτερη ομάδα προσομοιώσεων περιλαμβάνει δύο σενάρια βάσει των οποίων αναμένεται 

να βελτιωθεί σημαντικά η υδροδυναμική και η ανανέωση των υδάτων της περιοχής μελέτης.  

Με βάση το πρώτο σενάριο αίρεται θεωρητικά  (αριθμητικά, δηλαδή, στις αντίστοιχες 

προσομοιώσεις) το ανάχωμα δρόμος που συνδέει την πόλη του Αιτωλικού με το βιολογικό 

καθαρισμό και επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της 

Νίδοβας με το βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Στην περίπτωση αυτή 

η επικοινωνία της χέρσου με το βιολογικό καθαρισμό της πόλης γίνεται μέσω γεφύρωσης 

συνεχών ανοιγμάτων που διαμορφώνεται στα νότια της νησίδας του Πόρου Ντολμά με το 

ανατολικό χερσαίο τμήμα.  Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει, επίσης, τη θεωρητική άρση 

των αναχωμάτων μέχρι τη πρώτη νησίδα του Πόρου Ντολμά και τη δημιουργία συμπαγούς 

τμήματος αναχώματος - δρόμου για την επικοινωνία μεταξύ χέρσου στα ανατολικά και 

σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων. Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις της 

υφιστάμενης κατάστασης προβλέπεται ικανοποιητική ανανέωση των υδάτων στη Νίδοβα 

που επιτυγχάνεται πλήρως σε χρόνο 8 ημερών, εφόσον ο υφαλαύλακας επικοινωνίας με τη 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι πλήρως διανοιγμένος και βυθοκορημένος σε βάθος 

3 μέτρων.  Η μείωση του βάθους βυθοκόρησης του υφαλαύλακα στο μισό περιορίζει 

σημαντικά την ανανέωση προβλέποντας συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου, στα 

ανατολικά της λεκάνης, που απομειώνονται έως τουλάχιστον 100 φορές σε σχέση με την 

αρχική σε επίπεδο 10 ημερών, απαιτώντας μεγαλύτερους χρόνους για την πλήρη ανανέωση 

των υδάτων.  Ωστόσο, το τρίτο σενάριο θεωρητικής άρσης των αναχωμάτων και γεφύρωσης 

με σύστημα συνεχών ανοιγμάτων οδηγεί σε μεγαλύτερους χρόνους ανανέωσης των υδάτων 

της τάξης των 12 ημερών, παρότι παρατηρείται σημαντική βελτίωση της υδροδυναμικής.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον η Νίδοβα παύει να αποτελεί ένα διαμπερές υδραυλικό 

σύστημα που ανανεώνεται μέσω των ανατολικών γεφυριών και του υφαλαύλακα.  Εκτιμάται 

η παροχή της ανταλλαγής στο σύστημα γεφύρωσης, το οποίο έχει προσομοιωθεί με βάση 

την εκτίμηση της ισοδύναμης διατομής, όπως η περίπτωση των γεφυριών του Αιτωλικού.  

Με βάση τις προσομοιώσεις προβλέπεται η παροχή της ανταλλαγής που προκύπτει από το 

σύστημα γεφύρωσης, η οποία όμως φαίνεται να έχει μικρή συνεισφορά στην βελτίωση της 

υδροδυναμικής του συστήματος και της ανανέωσης των υδάτων, δεδομένου ότι η δράση της 

παλίρροιας οδηγεί σε παλινδρόμηση του ρυπαντικού φορτίου εντός της λεκάνης της 

Νίδοβας, με συνέπεια την αύξηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων.  Η αριθμητική αυτή 

πρόβλεψη επιτρέπει τη διερεύνηση του τέταρτου σεναρίου βάσει του οποίου το τμήμα 



  10

γεφύρωσης αντικαθίσταται από συμπαγές ανάχωμα μηδενικής ανταλλαγής.  Στην 

περίπτωση αυτή περιορίζεται σημαντικά το κόστος των έργων γεφύρωσης, ενώ με βάσει τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις εκτιμάται αριθμητικά ότι η επίπτωση του συμπαγούς 

αναχώματος στην υδροδυναμική και την ανανέωση των υδάτων της περιοχής μετά τη 

θεωρητική άρση των αναχωμάτων είναι μικρή, με αποτελέσματα παρόμοια με του τρίτου 

σεναρίου.  Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις αποδεικνύεται ότι η βέλτιστη ανανέωση 

των υδάτων επιτυγχάνεται με το υφιστάμενο διαμπερές σύστημα που έχει διαμορφωθεί στη 

λιμνοθαλάσσια έκταση της περιοχής Νίδοβας Αιτωλικού, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υφαλαύλακας βυθοκορείται διατηρώντας το μέγιστο δυνατό βάθος σχεδιασμού του. 
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1. Εισαγωγικά στοιχεία 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με απόφασή του, ανέθεσε στο 

Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών την εκπόνηση του Έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και Βελτίωση της 

Υδροδυναμικής Κυκλοφορίας (Ανανέωσης) των Υδάτων στην Περιοχή Νίδοβα, Λ/Θ 

Αιτωλικού, με Χρήση Αριθμητικού Ομοιώματος Κυκλοφορίας». 

Σύμφωνα με την από 25-11-2014 σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, το 

οποίο όρισε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μ. Χορς και το 

Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, την με Αρ. Πρωτ. 6610/21-10-2014 

απόφαση Προκήρυξης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και την έγκριση της προσφοράς του 

αναδόχου, υποβάλλεται η παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Το Έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 2014» του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.  Με την απόφαση 

με αρ. 78.9/17-09-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Έργο. 

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι καταρχάς η διερεύνηση της υδροδυναμικής 

κυκλοφορίας που αναπτύσσεται στην περιοχή Νίδοβα του Αιτωλικού, με βάση την 

υφιστάμενη κατάσταση και επιπλέον η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της 

υδροδυναμικής κυκλοφορίας (ανανέωσης) των υδάτων, μέσω αριθμητικών 

προσομοιώσεων.  Ως βελτίωση της κυκλοφορίας νοείται κατ’ αρχήν η αύξηση της παροχής 

της ανταλλαγής μεταξύ της περιοχής της Νίδοβας και των υδάτων που την περιβάλλουν, εν 

τέλει όμως τη βελτίωση της ανανέωσης των υδάτων της Νίδοβας.  Από την παρούσα μελέτη 

όμως προκύπτει ότι η αύξηση της παροχής της ανταλλαγής δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη και στην 

βελτίωση της ανανέωσης των υδάτων της Νίδοβας. 

Για την εκπόνηση του έργου αξιοποιήθηκαν αριθμητικά δεδομένα παλιρροιών και 

θαλασσίων ρευμάτων, στοιχεία γεωμετρίας για την κατασκευή του αριθμητικού 

ομοιώματος, καθώς και αρχικές και οριακές συνθήκες για την διενέργεια των αριθμητικών 

προσομοιώσεων από τη Διδακτορική Διατριβή του Ν. Θ. Φουρνιώτη (2009) και την 

Μεταπτυχιακή Διατριβή του Γ. Α. Λευθεριώτη (2011), που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο 

Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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2. Περιοχή μελέτης – Περιγραφή του Προβλήματος 
Η λιμνοθάλασσα (Λ/Θ) του Μεσολογγίου οριοθετείται από την ανοικτή θάλασσα του 

Πατραϊκού Κόλπου με αμμονησίδες στις οποίες διαμορφώνονται ανοίγματα (παλιρροϊκά 

στόμια – tidal inlets) από τα οποία ανταλλάσσεται το νερό της ανοικτής θάλασσας με εκείνο 

των λιμνοθαλασσών.  Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου περιλαμβάνει στο 

βορειοανατολικό τμήμα της, στα κατάντη των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού, 

νοτιοανατολικά της πόλης, μια σχετικά αβαθή λεκάνη που οριοθετείται στα δυτικά από 

τεχνητά αναχώματα και ανατολικά από τμήμα χέρσου, την περιοχή Νίδοβα.  Στα βόρεια της 

λεκάνης αυτής διαμορφώνεται γέφυρα συνεχών ανοιγμάτων (ανατολικά γεφύρια 

Αιτωλικού) όπου παροχή ανταλλάσσεται με την βαθύτερη λίμνη του Αιτωλικού, ενώ η 

ανανέωση στα νότια επιτυγχάνεται μέσω τεχνητού υφαλαύλακα, ο οποίος συνδέει την 

αβαθή λεκάνη της Νίδοβας με την κεντρική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Η περιοχή Νίδοβας - Αιτωλικού καταλαμβάνει λιμνοθαλάσσια έκταση μεγίστου 

μήκους περίπου 2000 m και μέσου πλάτους περίπου 600 m και το βάθος της δεν υπερβαίνει 

το σύνηθες βάθος που απαντάται στη ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας του 

Μεσολογγίου.  Η σχεδόν κλειστή, αβαθής λεκάνη της Νίδοβας διαμορφώθηκε από την 

ύπαρξη του αναχώματος δρόμου από το Αιτωλικό (θέση Μουσείο Χαρακτικής - Κατράκειο) 

προς τον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης, με συνέπεια την περιορισμένη ανανέωση των 

υδάτων της.  Η προβληματική ανανέωση των νερών της περιοχής Νίδοβας οξύνεται σε 

συνδυασμό αφενός με την απόφραξη και τον περιορισμό της ανταλλαγής που 

πραγματοποιείται μέσω των ανοιγμάτων των γεφυριών του Αιτωλικού, στα βόρεια της 

λεκάνης (Λευθεριώτης, 2011) και αφετέρου μέσω της περιορισμένης ανταλλαγής που 

προσφέρει ο υφαλαύλακας στα νότια.  Σε συνδυασμό με την ανωτέρω κατάσταση στην 

περιοχή απορρέουν οργανικά φορτία η πηγή των οποίων, πέραν των φορτίων των φυσικών 

διεργασιών του συστήματος, είναι τόσο ο Βιολογικός καθαρισμός όσο και οι απορρέοντες 

παρακείμενοι αύλακες. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν προσφάτως να προκληθεί πρόβλημα συσσώρευσης 

φυτοπλαγκτού στην περιοχή Νίδοβα Λ/Θ Αιτωλικού, που εμφανίστηκε ως μάζα 

πρασινοκίτρινου χρώματος που κάλυψε το σύνολο της επιφανείας του νερού στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Η περιορισμένη κυκλοφορία του νερού και η ελάχιστη ανανέωσή του, η υψηλή 

θερμοκρασία των ημερών της θερινής περιόδου, η ηλιοφάνεια και τα οργανικά απόβλητα 

διαφόρων προελεύσεων που επιβαρύνονται επιπλέον με αυτά που καταλήγουν στην 
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λιμνοθάλασσα μέσω των στραγγιστικών τάφρων οξύνουν διαρκώς το φαινόμενο με 

αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των υδάτων.  Επομένως, είναι σαφές ότι είναι επιτακτική 

η ανάγκη βελτίωσης της κυκλοφορίας και ανανέωσης των νερών στην περιοχή σε 

συνδυασμό όμως με τα έργα που απαιτούνται. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η στάθμιση των αποτελεσμάτων τυχόν παρεμβάσεων 

που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του προαναφερθέντος προβλήματος, προτείνεται η χρήση 

αριθμητικού ομοιώματος - μοντέλου υδροδυναμικής - που θα περιλαμβάνει την 

προσομοίωση ρευμάτων και φαινομένων μεταφοράς ρύπου στο υδροδυναμικό σύστημα των 

λιμνοθαλασσών – Πατραϊκού κόλπου, με έμφαση στην λιμνοθαλάσσια περιοχή της 

Νίδοβας.  Σε πρώτο στάδιο θα μελετηθεί η υδροδυναμική κυκλοφορία των υδάτων που 

προκύπτει στην περιοχή με βάση την υπάρχουσα κατάσταση (ύπαρξη ανοιγμάτων στα 

βόρεια και υφαλαύλακα στα νότια της λεκάνης) και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί μοντέλο 

διάδοσης (μεταγωγής και διάχυσης) ρύπου, με σκοπό: 

(1) τη διερεύνηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και την εκτίμηση του πεδίου 

ρευμάτων και των ποσοτήτων ανταλλαγής που προκύπτουν για τις επικρατούσες συνθήκες 

ανέμου και παλίρροιας στα βόρεια (ανατολικά γεφύρια Αιτωλικού – Λ/Θ Αιτωλικού) και 

στα νότια (διατομή υφαλαύλακα – Λ/Θ Μεσολογγίου) της λεκάνης της περιοχής Νίδοβας, 

με βάση την υπάρχουσα διαμόρφωση που περιλαμβάνει τα περιμετρικά αναχώματα και την 

βαθυμετρία του υφαλαύλακα. 

(2) τη διερεύνηση της υδροδυναμικής μεταφοράς και διάχυσης διατηρητικού 

ρύπου ο οποίος θα θεωρηθεί ότι έχει σωρευτεί στην θαλάσσια περιοχή της Νίδοβας, και σε 

βάθος από την επιφάνεια συμβατό με τις συνήθεις σωρεύσεις πλαγκτού, και θα μελετηθεί η 

ανανέωση των υδάτων μέσω της εκτίμησης του ρυθμού απομείωσης του ρύπου, με βάση τις 

επικρατούσες συνθήκες ανέμου και παλίρροιας στην περιοχή. 

(3) τη μελέτη αναδιαμόρφωσης του συστήματος μέσω της άρσης στη Νίδοβα 

Αιτωλικού του αναχώματος δρόμου από το Αιτωλικό μέχρι τη πρώτη νησίδα του Πόρου 

Ντολμά και κατασκευή γεφύρωσης, με σύστημα συνεχών ανοιγμάτων, για την επικοινωνία 

μεταξύ χέρσου στα ανατολικά και σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού. 

(4) επιπλέον, τη μελέτη αναδιαμόρφωσης του συστήματος μέσω της άρσης στη 

Νίδοβα Αιτωλικού του αναχώματος δρόμου από το Αιτωλικό μέχρι τη πρώτη νησίδα του 

Πόρου Ντολμά και δημιουργίας συμπαγούς τμήματος αναχώματος - οδού για την 

επικοινωνία μεταξύ χέρσου στα ανατολικά και σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού. 

Για τη νέα διαμόρφωση που θα προταθεί, θα γίνει εκτίμηση της βελτίωση της 

ανανέωσης των υδάτων με βάση την εκτίμηση του ρυθμού απομείωσης του διατηρητικού 
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ρύπου, σε σχέση με την προτέρα κατάσταση.  Επιπλέον, θα εξεταστεί η συμβολή της 

εκβάθυνσης του υφαλαύλακα στα αρχικά βάθη σχεδιασμού του, στα νότια της λεκάνης, με 

σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανανέωσης των υδάτων, διατηρώντας την υφιστάμενη 

κατάσταση. 

Στην Εικόνα 1 (Google Earth) δίνεται εποπτικά η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος 

που περιλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου, την περιοχή των 

αμμονησίδων με τα στόμια της λιμνοθάλασσας από τα οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή 

των υδάτων μεταξύ λιμνοθάλασσας και ανοικτής θάλασσας Πατραϊκού κόλπου, καθώς και 

η περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή η λιμνοθαλάσσια περιοχή Νίδοβα Αιτωλικού, η οποία 

δεικνύεται με λευκή εστιγμένη γραμμή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1:  Ευρύτερη περιοχή Πατραϊκού κόλπου – Συμπλέγματος Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού, όπου δεικνύεται η περιοχή μελέτης, περιοχή Νίδοβα Αιτωλικού (Google earth, 2014). 

 

Ακολουθεί λεπτομερέστερη Εικόνα 2, όπου φαίνεται η περιοχή ενδιαφέροντος και οι 

λεπτομέρειες διαμόρφωσης των επιμέρους τμημάτων που την οριοθετούν.  Από απλή 

επισκόπηση είναι εμφανής η λειτουργία των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού στα 

βόρεια της λεκάνης ως προς τη ανταλλαγή και ανανέωση των υδάτων με τη λιμνοθάλασσα 

του Αιτωλικού, καθώς και η παρουσία του υφαλαύλακα στα νότια για την ανταλλαγή και 

Πατραϊκός Κόλπος

Λ/Θ Μεσολογγίου

Λ/Θ Αιτωλικού
Περιοχή 
Μελέτης
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ανανέωση των υδάτων με την κεντρική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (Εικόνα 2 - 

Google Earth).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Διαμόρφωση της περιοχής Νίδοβας, Αιτωλικού (Google earth, 2014). 
 
 

3. Υδροδυναμική Προσομοίωση - Εφαρμογή του κώδικα MIKE 21 FM 

(HD)  
3.1 Διαμόρφωση του πεδίου επίλυσης 

Κύριο χαρακτηριστικό της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στην περιοχή μελέτης 

(βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού κόλπου) είναι εκτός από την επίδραση της παλιρροϊκής 

δράσης, η παρουσία ισχυρών ανεμογενών ρευμάτων στην παράκτια ζώνη που ενισχύονται 

κυρίως από τη δράση των επικρατούντων ανέμων στην περιοχή (Fourniotis and Horsch, 

2010).  Τα ισχυρά, ανεμογενή παράκτια ρεύματα λαμβάνουν ταχύτητες που ξεπερνούν τα 

0,20 m/s.  Οι ταχύτητες αυτές είναι συγκρίσιμες με τις ταχύτητες των κυματογενών 

ρευμάτων που προκύπτουν με βάση τις συνήθεις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

Η υδροδυναμική κυκλοφορία και η διάδοση της παλίρροιας στην ευρύτερη περιοχή 

εκτιμάται με εφαρμογή δισδιάστατου αριθμητικού ομοιώματος MIKE 21 FM (HD) (DHI, 

2014), με το οποίο υπολογίζεται το πεδίο των παλιρροϊκών ρευμάτων στην ευρύτερη 

Ανάχωμα ‐ δρόμος 

Υφαλαύλακας 

Ανατολικά γεφύρια 
Αιτωλικού 

Περιοχή Μελέτης 
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περιοχή που περιλαμβάνει και τις περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος (περιοχή Νίδοβας 

Αιτωλικού).  Επιπλέον, εφαρμόζεται το αριθμητικό ομοίωμα  MIKE 3 FM (HD) (DHI, 

2014), το οποίο με βάση το πεδίο υδροδυναμικής που υπολογίστηκε από την εφαρμογή του 

δισδιάστατου ομοιώματος στην ευρύτερη περιοχή, υπολογίζει την τρισδιάστατη ροή καθώς 

και τη μεταγωγή και διάχυση διατηρητικού ρύπου στην περιοχή ενδιαφέροντος.   

Στο Σχήμα 1 δίδεται η ευρύτερη περιοχή επίλυσης, στην οποία έχει εφαρμοστεί 

δισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα κυκλοφορίας, MIKE 21 FM (HD), με σκοπό τον 

υπολογισμό της γενικότερης κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τμήμα 

των βορειοδυτικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου, τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 

καθώς και Αιτωλικού.  Το νότιο τμήμα του πεδίου επίλυσης (που αντιστοιχεί στο 

βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου) αποτελεί και τη θέση του ανοικτού ορίου που 

εφαρμόστηκε στην αριθμητική προσομοίωση.  Το πεδίο επίλυσης (Σχήμα 1) περιλαμβάνει 

το συγκρότημα Πατραϊκού-Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού με έμφαση στην 

περιοχή της Νίδοβας.  Ειδικότερα, καθώς μεταβαίνουμε από την ανοικτή θάλασσα του 

Πατραϊκού κόλπου στην περιοχή ενδιαφέροντος διαμορφώνεται λεπτότερο υπολογιστικό 

πλέγμα, προκειμένου να υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η υδροδυναμική κυκλοφορία 

και η διάδοση της παλίρροιας από την ανοικτή θάλασσα προς την περιοχή της Νίδοβας.  

Στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος (περιοχή Νίδοβας) εφαρμόζεται ακόμα πιο λεπτό 

υπολογιστικό πλέγμα προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια η υδροδυναμική της 

περιοχής που περιλαμβάνει τις θέσεις των γεφυριών του Αιτωλικού (ανατολικών και 

δυτικών), την λεκάνη της Νίδοβας και τον υφαλαύλακα στα νότια, Σχήμα 2, 3, 4. 

Όσον αφορά τη διακριτοποίηση της γεωμετρίας του πεδίου ροής κατά την οριζόντια 

διεύθυνση χρησιμοποιήθηκε μη-δομημένο υπολογιστικό πλέγμα με τριγωνικά κελιά, έτσι 

ώστε να υπάρχει λεπτή διακριτοποίηση στην παράκτια ζώνη και στην περιοχή εντός των 

λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού, όπου τα βάθη του νερού είναι σχετικά μικρά, 

και αδρότερη στα μεγαλύτερα βάθη, στα βορειοδυτικά του Πατραϊκού κόλπου.  Με τον 

τρόπο αυτό διατηρήθηκε ανεκτός ο αριθμός των υπολογιστικών κελιών, για την 

εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου.  Με βάση τη διακριτοποίηση η γεωμετρία χωρίστηκε 

σε επιμέρους ζώνες.  Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και 

Αιτωλικού.  Στη ζώνη αυτή το πλέγμα είναι αρκετά πυκνό, δηλαδή οι χαρακτηριστικές 

διαστάσεις των υπολογιστικών κελιών κατά την οριζόντιο δεν ξεπερνούν τα 200 m.  Η 

δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει τον Πατραϊκό κόλπο.  Στη ζώνη αυτή το πλέγμα είναι αδρό, 

δηλαδή οι χαρακτηριστικές διαστάσεις των υπολογιστικών κελιών κατά την οριζόντιο 

φτάνουν μέχρι τα 1000 m.  Οι χαρακτηριστικές διαστάσεις αυτές προκύπτουν από το 
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εμβαδόν των κελιών αυτών θεωρώντας τα Δx και Δy ίσα μεταξύ τους.  Με τη 

διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα στις δύο ζώνες επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού 

αριθμού των υπολογιστικών κελιών, γεγονός που συμβάλει στην ταχύτερη ολοκλήρωση των 

προσομοιώσεων.  Βέβαια το γεγονός ότι το πλέγμα είναι πυκνότερο στην πρώτη ζώνη 

αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των κελιών και το χρόνο προσομοίωσης, όμως έτσι 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων και αυξάνεται η αξιοπιστία του 

μοντέλου.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περιοχή της Νίδοβας, με υπολογιστικό πλέγμα 

της τάξης των Δx = Δy = 5 ~ 20 m, με μικρότερες τιμές στην περιοχή του υφαλαύλακα και 

στα ανατολικά γεφύρια και αδρότερο πλέγμα εντός της λεκάνης. 

 
Σχήμα 1:  Διαμόρφωση μη-δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την διενέργεια των 

αριθμητικών προσομοίωση, με εφαρμογή του κώδικα MIKE 21 FM (HD).  Περιλαμβάνεται η 

ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Πατραϊκού κόλπου, καθώς και το συγκρότημα των 

λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, με έμφαση (πυκνότερο υπολογιστικό πλέγμα) στο 

βορειοδυτικό τμήμα, στην περιοχή μελέτης. 



  18

 
 
Σχήμα 2:  Διαμόρφωση μη-δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την διενέργεια των 

αριθμητικών προσομοίωση στην περιοχή ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει.  (α) περιοχή Νίδοβας,  

(β) ανατολικά γεφύρια Αιτωλικού στα βόρεια της περιοχής μελέτης,  (γ) υφαλαύλακας ανανέωσης 

των υδάτων στα νότια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (α)           (β) 

Σχήμα 3α, β:  Διαμόρφωση μη-δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την διενέργεια των 
αριθμητικών προσομοίωση σε καθοριστικές θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος  (α) περιοχή 
υφαλαύλακα,  (β) ανατολικά και δυτικά γεφύρια Αιτωλικού στα βόρεια της περιοχής μελέτης,  (γ) 
ανάχωμα δρόμος που συνδέει την πόλη του Αιτωλικού με το βιολογικό καθαρισμό. 

(α) (β) 
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Αναφορικά με την προσθήκη των γεφυρών στη γεωμετρία, διαιρέσαμε τη συνολική υγρή 

διατομή του στομίου (150 m2) με το συνολικό αριθμό των καμαρών των δύο γεφυρών 

(11+26 = 37).  Έτσι υπολογίστηκε η υγρή διατομή σε κάθε καμάρα, η οποία αντιστοιχεί σε 

4,054 m2.  Με βάση τη διατομή αυτή έγινε προσπάθεια να τοποθετηθούν στη γεωμετρία οι 

καμάρες των γεφυρών με τη μορφή διαδοχικών ανοιγμάτων.  Κάτι τέτοιο δεν κατέστη 

δυνατό, γιατί κατά τη διακριτοποίηση της γεωμετρίας τα υπολογιστικά κελιά ήταν ιδιαίτερα 

μικρά.  Το γεγονός αυτό παραβίαζε τη συνθήκη CFL κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, 

με αποτέλεσμα τον τερματισμό των προσομοιώσεων.  Για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, η 

εισαγωγή των γεφυρών στη γεωμετρία έγινε με τη μορφή δύο ανοιγμάτων, καθένα από τα 

οποία αντιστοιχεί στη συνολική ισοδύναμη υγρή διατομή των καμαρών κάθε γέφυρας.  

Αυτό σημαίνει ότι το άνοιγμα της ανατολικής γέφυρας αντιστοιχεί σε διατομή ίση με 105 

m2, ενώ το άνοιγμα της δυτικής γέφυρας αντιστοιχεί σε διατομή ίση με 45 m2.  Η 

συγκεκριμένες τιμές διαιρέθηκαν με το μέσο βάθος στις συγκεκριμένες θέσεις, με 

αποτέλεσμα να υπολογιστεί το μήκος του κάθε ανοίγματος.  Το πλάτος του κάθε ανοίγματος 

είναι 7,80 m όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη μελέτη (Λευθεριώτης, 2011).  Με βάση 

αυτές τις τιμές έγινε η προσθήκη των γεφυρών στη γεωμετρία.  Κατά τη διακριτοποίηση της 

νέας γεωμετρίας παρουσιάστηκαν υπολογιστικά κελιά με χαρακτηριστικές διαστάσεις οι 

οποίες δεν ξεπερνούν τα 8 m, λόγω του πλάτους των ανοιγμάτων που αντιστοιχούν στο 

πλάτος των γεφυρών (Σχήμα 4). 

 

3.2 Καθορισμός Αρχικών και Οριακών Συνθηκών 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αριθμητική προσομοίωση απαιτείται ο καθορισμός των 

κατάλληλων αρχικών και οριακών συνθηκών στο πεδίο επίλυσης (Σχήμα 4).  Τα 

υπολογιστικά όρια αποτελούνται από στερεά όρια (solid boundaries) που είναι η 

ακτογραμμή και ο πυθμένας, καθώς και ένα ανοικτό όριο (Open Boundary), νότια της 

λιμνοθάλασσας και βορειοδυτικά του Πατραϊκού, OB1, Σχήμα 1. 

Αναφορικά με τις οριακές συνθήκες, όλα τα στερεά όρια αντιμετωπίζονται ως 

αδιαπέρατα όρια και εφαρμόζεται η συνθήκη μη ολίσθησης (no slip boundaries).  Τα 

ανοικτά όρια αποτελούν ένα απ’ τα σημαντικότερα ίσως προβλήματα κατά την 

προσομοίωση της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας.  Στην παρούσα μελέτη, όπου 

μελετάται η παλιρροϊκή κυκλοφορία, η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας στη θέση του 

ανοικτού ορίου διαμορφώθηκε με βάση στοιχεία από προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν 

την ευρύτερη περιοχή του συγκροτήματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού 

(Λευθεριώτης, 2011; Leftheriotis et al., 2013), οι οποίες προέκυψαν από την προσομοίωση 
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της υδροδυναμικής κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου (Φουρνιώτης, 2009), 

εφαρμόζοντας στις θέσεις των ανοικτών ορίων του πεδίου επίλυσης του πατραϊκού κόλπου  

τις κύριες ημερήσιες και ημι-ημερήσιες αρμονικές συνιστώσες Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2 

που εξήχθησαν από αρμονική ανάλυση (Αχιλλεόπουλος, 1990).  Η ανάγκη μετάθεσης της 

θέσης του ανοικτού ορίου αρκετά έξω από την περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή της περιοχής 

Νίδοβας Αιτωλικού, σε βάθος που να είναι επαρκώς μεγάλο συγκρινόμενο με εκείνο της 

περιοχής ενδιαφέροντος, έχει αιτιολογηθεί από τους Fourniotis and Horsch (2010). 

Μέσω της διαδικασίας αυτής η αριθμητική προσομοίωση γίνεται ευσταθής και δεν 

εμφανίζονται περιπτώσεις αριθμητικής αστάθειας κατά την αριθμητική επίλυση, 

ανεξάρτητα από τις συνθήκες φόρτισης του αριθμητικού μοντέλου. 

Όσον αφορά τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος, όλες οι αριθμητικές 

προσομοιώσεις εκκινούν από κατάσταση ηρεμίας θεωρώντας τις αρχικές ταχύτητες στο 

πεδίο επίλυσης μηδέν.  Η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας θεωρείται ότι βρίσκεται την 

χρονική στιγμή μηδέν στη μέση στάθμη θάλασσας που λαμβάνεται ως μηδενική, ενώ η 

πυκνότητα εξαρτάται από την κατανομή της θερμοκρασίας και της αλατότητας στην υδάτινη 

στήλη.  Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται αξιοποιώντας στοιχεία στρωμάτωσης από 

την εργασία των Marazioti et al. 2010.  Με βάση τα στοιχεία θερμοκρασίας και αλατότητας 

που έχουν καταγραφεί καθ’ ύψος της υδάτινης στήλης σε καθορισμένες θέσεις στο 

συγκρότημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού πραγματοποιούνται οι 

αριθμητικές προσομοιώσεις θεωρώντας τη ροή ως βαροκλινή.  

Όσον αφορά τις αρχικές τιμές των τυρβωδών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στο 

μοντέλο τύρβης, θεωρούμε μια αρχική ασθενή ένταση τύρβης σε ολόκληρο το πεδίο. Έτσι, 

επιλέγονται τιμές των τυρβωδών ποσοτήτων k, τυρβώδους κινητικής ενέργειας και 

ανάλωσής της, ε, αρκετά μικρές και ίσες με 3,6x10-4 m2s-2 και 1,7x10-8 m2s-3, αντίστοιχα.  

Οι τιμές αυτές των τυρβωδών ποσοτήτων δίδουν μια αρχική τιμή του τυρβώδους ιξώδους vt 

ίση με 10-4 m2s-1, η οποία είναι συνεπής με μετρήσεις (Crawford and Osborn, 1979) τιμών 

του τυρβώδους ιξώδους σε περιβάλλον ωκεανού, κάτω από το θερμοκλινές όπου τα ρεύματα 

είναι αρκετά ασθενή. 

 

3.3 Ανάπτυξη και Δομή της Στρωμάτωσης στο Σύμπλεγμα των Λ/Θ Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού 

3.3.1  Θερμική Στρωμάτωση 

Οι θερμοκρασίες του συνολικού συστήματος των υγροτόπων εμφανίζουν 

φυσιολογικές εποχιακές κατανομές με τις τιμές στο συνολικό σύστημα να εμφανίζονται 
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αρκετά υψηλές όλη τη διάρκεια του χρόνου.  Οι υψηλότερες θερμοκρασίες (28 – 30 °C) 

εμφανίζονται συνήθως στις Λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου τους θερινούς 

μήνες, λόγω εγκλεισμού του νερού και δυσχέρειας ανανέωσης. 

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού παρουσιάζει θερμική στρωμάτωση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου κατά διαφόρους περιόδους ανάλογα 

με τα κλιματολογικά δεδομένα. 

Η στρωμάτωση που εμφανίζεται στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού το καλοκαίρι 

οδηγεί στην ύπαρξη μικρών γενικά για την εποχή θερμοκρασιών στα βαθύτερα νερά της. 

Στρωμάτωση αρκετά έντονη κατά τους θερινούς μήνες εμφανίζεται και στην περιοχή των 

εκβολών του Αχελώου (φαινόμενο αναμενόμενο), αλλά επίσης και στον Πατραϊκό κόλπο. 

 

3.3.2  Αλατότητα 

Λόγω του συνήθως μικρού μεγέθους των διαύλων επικοινωνίας της λιμνοθάλασσας 

με την ανοικτή θάλασσα, το δημιουργούμενο αλοκλινές (μέγιστη κλίση της καμπύλης 

αλατότητας ως προς βάθος) δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το αλοκλινές 

όμως μεταβάλλεται εποχιακά ιδιαίτερα σε περιοχές με εναλλασσόμενο υγρό και ξηρό κλίμα 

κατά τη διάρκεια του έτους, διότι οι παράγοντες που το ελέγχουν είναι ο όγκος των 

εισερχόμενων γλυκέων υδάτων και ο συνολικός όγκος των υδάτων που εξατμίζονται από το 

σύστημα (Δανιηλίδης 1991). Κατά την υγρή περίοδο του έτους η αλατότητα των 

λιμνοθαλασσών μειώνεται αισθητά από τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη προσφορά 

γλυκέων υδάτων από τις απορροές της ξηράς. Η ζώνη του γλυκού ύδατος κατά την περίοδο 

αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί σε ολόκληρη την έκταση της λιμνοθάλασσας. 

Αντίθετα, κατά την ξηρή περίοδο του έτους όταν η εξάτμιση των επιφανειακών 

υδάτων της λιμνοθάλασσας ξεπεράσει την εισροή γλυκών υδάτων στο σύστημα, η 

αλατότητα είναι δυνατόν να αυξηθεί σε υπεράλμυρα επίπεδα σε ολόκληρη την έκταση του 

οικοσυστήματος. Για την κάθετη κατανομή της αλατότητας καθοριστικό στοιχείο αποτελεί 

το μικρό βάθος των λιμνοθαλασσών που τις καθιστά ευάλωτες στη δράση του ανέμου, με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται συχνά η δημιουργία σταθερής κάθετης στρωμάτωσης. 

Παρόλα αυτά αλοκλινές δημιουργείται σχεδόν πάντα στις περιοχές του συστήματος με 

κάπως μεγαλύτερο βάθος, ειδικά στις περιοχές που επηρεάζονται από εισροές θαλασσίων 

υδάτων (Remane & Schieper 1971). 

Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου οι τιμές της αλατότητας είναι ενδιάμεσες.  Στη 

μεγάλη τους πλειονότητα είναι μεγαλύτερες από 20‰ με εξαιρέσεις προς τα κάτω που 

εμφανίζονται κυρίως τους χειμερινούς μήνες.  Γενικά οι τιμές εκεί πλησιάζουν προς τις 
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θαλάσσιες τιμές του Πατραϊκού, γεγονός που δείχνει την επίδραση των θαλασσινών νερών 

στο σύστημα της λιμνοθάλασσας.  Κατά τη θερινή περίοδο στα περισσότερο ρηχά σημεία 

της λιμνοθάλασσας αλλά και σε αυτά όπου η ανανέωση του νερού είναι δυσχερής λόγω 

φυσικών η τεχνητών εμποδίων, ή υπάρχει αποβολή νερών από τις γειτονικές αλυκές, οι τιμές 

της αλατότητας φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (> 40‰) και κάποτε πλησιάζουν το 60‰. 

Στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού οι αλατότητες είναι γενικά μικρότερες από τις 

αντίστοιχες της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου αλλά και του Πατραϊκού. Πολλές φορές 

είναι μικρότερες από 10‰ και σπανίως υπερβαίνουν το 23‰.  Το καλοκαίρι στα πιο βαθιά 

στρώματα της λιμνοθάλασσας εμφανίζεται έντονη στρωμάτωση και οι αλατότητες είναι 

αυξημένες, παραμένοντας μικρότερες από 30‰.  Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό διότι 

συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ύπαρξης άφθονων θειικών στο σύστημα και μάλιστα 

στα κατώτερα στρώματά του.  Τα θειικά αυτά στη συνέχεια είναι δυνατόν, υπό ανοξικές 

συνθήκες, να δώσουν θειούχα και υδρόθειο με δυσμενή αποτελέσματα. 

Στον Πατραϊκό κόλπο, έξω από τις λιμνοθάλασσες, οι αλατότητες είναι 

χαρακτηριστικά θαλάσσιες και αρκετά υψηλές όλους τους μήνες του χρόνου. Συχνά 

υπερβαίνουν τα 36‰ αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεπερνούν το 39‰. Το καλοκαίρι βέβαια οι 

τιμές είναι σχετικά μεγαλύτερες. Μικρή μείωση παρατηρείται κοντά στις εκβολές του 

Ευήνου κυρίως τους χειμερινούς μήνες οπότε η ροή του ποταμού είναι αυξημένη. 

(Καραθανάση και συν. 1999).  

 

3.4  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Υδροδυναμικής– Συνθήκες άπνοιας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

αριθμητική μελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων με εφαρμογή του δισδιάστατου 

αριθμητικού ομοιώματος σε όλο το πεδίο επίλυσης με σκοπό να αξιοποιηθούν στοιχεία 

παλίρροιας για τη φόρτιση του τρισδιάστατου αριθμητικού ομοιώματος που θα 

επικεντρώνεται στην περιοχή μελέτης.   

Η αριθμητική προσομοίωση ξεκινά από την κατάσταση ηρεμίας.  Το ανοικτό όριο 

φορτίστηκε με το παλιρροϊκό σήμα που προέκυψε με βάση την σύνθεση των αρμονικών 

συνιστωσών υπό συνθήκες άπνοιας (Λευθεριώτης, 2011). 

Κατά την φάση της πλημμυρίδας, παρατηρείται είσοδος νερού από τον Πατραϊκό κόλπο 

προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου η οποία διαρκεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος 

της πλημμυρίδας.  Κατά τη διάρκεια της άμπωτης, πραγματοποιείται έξοδος του νερού από 

τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου προς τον Πατραϊκό κόλπο (Σχήμα 4).  Οι ταχύτητες 

των ρευμάτων είναι μικρές στον όγκο του Πατραϊκού κόλπου, ενώ η λιμνοθάλασσα του 
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Αιτωλικού φαίνεται να επηρεάζεται ελάχιστα από τα παλιρροϊκά ρεύματα.  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η περιοχή των λουρονησίδων, στο νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας του 

Μεσολογγίου.  Στο συγκεκριμένο τμήμα η απότομή μείωση της διατομής της υδάτινης 

στήλης ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών ρευμάτων τα οποία επιδρούν κυρίως στη 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μεταφέροντας τις υδάτινες μάζες του Πατραϊκού.  Οι 

μεγάλες ταχύτητες των παλιρροϊκών ρευμάτων συνεχίζονται μέχρι το βόρειο τμήμα της 

λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, όπου διαμορφώνεται ο υφαλαύλακας και στη συνέχεια η 

λεκάνη της Νίδοβας.  Στο σημείο αυτό τα ρεύματα εξασθενούν, με αποτέλεσμα μόνο ένας 

πολύ μικρός όγκος υδάτων να μεταφέρεται στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.  Αντίστοιχα 

μικρός είναι και ο όγκος υδάτων ο οποίος μεταφέρεται από τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού 

στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια της άμπωτης.  Παρατηρείται δηλαδή 

μία περιοδική εναλλαγή της κυκλοφορίας των υδάτων στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, 

η οποία προκαλεί μια μικρή ανταλλαγή υδάτων μεταξύ της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού 

και της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Η ανταλλαγή αυτή, η οποία ποσοτικοποιείται 

παρακάτω, είναι πολύ μικρή εξαιτίας της πολύ μικρής υγρής διατομής που παρουσιάζεται 

στα στενά του Αιτωλικού, η οποία δεν επιτρέπει την ανταλλαγή σημαντικών υδάτινων 

όγκων μεταξύ των δύο λιμνοθαλασσών.  

Αυτή η περιοδική εναλλαγή της κυκλοφορίας των υδάτων στη λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου συνοδεύεται από μεταβατικά φαινόμενα.  Συγκεκριμένα, στη φάση εναλλαγής 

της διεύθυνσης των υδάτων από πλημμυρίδα σε άμπωτη παρατηρείται ένας κυκλωνικός 

στρόβιλος στο ανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Στο ίδιο σημείο στη 

φάση εναλλαγής της διεύθυνσης των υδάτων από άμπωτη σε πλημμυρίδα παρατηρείται ένας 

αντικυκλωνικός στρόβιλος. 
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Σχήμα 4:  Πεδίο ροής επιφανειακών παλιρροϊκών ρευμάτων σε συνθήκες άπνοιας  (α) κατά τη φάση 
της πλημμυρίδας και (β)  κατά τη φάση της άμπωτης. 
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4. Προσομοίωση Υδροδυναμικής, Μεταγωγής και Διάχυσης Ρύπου - 

Εφαρμογή του κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR) 
Ένα μειονέκτημα των τρισδιάστατων αριθμητικών προσομοιώσεων με τον κώδικα 

MIKE3 FM (HD) είναι ο πολύ μεγάλος χρόνος προσομοίωσης, ο οποίος εξαρτάται από 

διάφορες παραμέτρους όπως είναι ο συνολικός αριθμός των κελιών και των υπολογιστικών 

κόμβων, ο αριθμός των φυσικών φορτίσεων που εφαρμόζονται στο μοντέλο και η τάξη του 

αλγορίθμου επίλυσης.  Στην παρούσα ενότητα έγινε προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος 

προσομοίωσης χωρίς να θυσιαστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσομοιώσεις, η παρούσα γεωμετρία περιλαμβάνει 

μόνο το τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου – Αιτωλικού που εμπεριέχει την 

περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή της Νίδοβας.  Οι συντεταγμένες και 

τα δεδομένα βαθυμετρίας της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου - Αιτωλικού ελήφθησαν 

από τον κώδικα MIKE C-MAP (DHI, 2014).  Για την διακριτοποίηση της γεωμετρίας του 

πεδίου ροής κατά την οριζόντια διεύθυνση χρησιμοποιήθηκε μη-δομημένο υπολογιστικό 

πλέγμα με τριγωνικά κελιά, ενώ κατά την κατακόρυφη διεύθυνση καρτεσιανό πλέγμα με 

ορθογωνικά κελιά.  Κατά την κατακόρυφο ορίστηκαν 10 ισαπέχοντα στρώματα (σ-layers), 

ενώ στο οριζόντιο επίπεδο το μη-δομημένο υπολογιστικό πλέγμα ορίστηκε ώστε να έχει 

λεπτή διακριτοποίηση στην παράκτια ζώνη και αδρότερη στο κέντρο της λιμνοθάλασσας 

όπου τα βάθη είναι μεγαλύτερα.  Ως ανοικτό όριο επελέγει περιοχή του βορείου τμήματος 

της Λ/Θ του Μεσολογγίου και καθορίστηκε σε ικανοποιητική απόσταση από την περιοχή 

ενδιαφέροντος ώστε η επίδραση του ανοικτού ορίου να θεωρείται αμελητέα, (Σχήμα 5). 

Το ανοικτό όριο φορτίστηκε με δεδομένα παλίρροιας, όπως αυτή προέκυψε από την 

εφαρμογή του δισδιάστατου αριθμητικού ομοιώματος (MIKE 21 FM - HD) που 

εφαρμόστηκε για την προσομοίωση της ευρύτερης περιοχής του συμπλέγματος των 

λιμνοθαλασσών.  Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από προσομοίωση της 

παλιρροϊκής κυκλοφορίας υπό συνθήκες άπνοιας (βλ. Ενότητα 2.1.: Εφαρμογή του κώδικα 

MIKE 21 FM - HD) με τη χρήση αλγορίθμων επίλυσης χαμηλής τάξης.  Με τον τρόπο αυτό, 

δηλαδή τη χρήση αλγορίθμων επίλυσης χαμηλής τάξης, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση 

του χρόνου προσομοίωσης, ενώ δεν επηρεάζεται σημαντικά η ακρίβεια στον υπολογισμό 

της διάδοσης και πρόβλεψης της παλίρροιας στη θέση όπου στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 

το ανοικτό όριο για την εφαρμογή του τρισδιάστατου κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR) 

προκειμένου να επιλυθεί η ροή και η διασπορά του ρύπου στο ειδικότερο προσομοίωμα 

(nesting) που περιλαμβάνει με λεπτομέρεια την περιοχή ενδιαφέροντος. 
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Οι αρχικές και οι οριακές συνθήκες θερμοκρασίας και αλατότητας εισήχθησαν στο 

μοντέλο με τη μορφή τρισδιάστατων και δισδιάστατων μητρώων αντίστοιχα.  Οι τιμές 

θερμοκρασίας και αλατότητας οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των αρχικών 

και οριακών συνθηκών, ελήφθησαν από δεδομένα μετρήσεων πεδίου (Marazioti et al., 

2010). 

Η αριθμητική προσομοίωση ξεκινά από την κατάσταση ηρεμίας.  Το ανοικτό όριο 

φορτίστηκε με δεδομένα παλίρροιας, από τις προσομοιώσεις του δισδιάστατου αριθμητικού 

ομοιώματος και η αριθμητική επίλυση έγινε με τη χρήση αλγορίθμων ανωτέρας τάξεως. 

 

4.1 Διαμόρφωση αρχικών και οριακών συνθηκών 

Τα δεδομένα θερμοκρασίας και αλατότητας για την κατασκευή της αρχικής συνθήκης 

στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου – Αιτωλικού για το λεπτομερέστερο αριθμητικό 

ομοίωμα κυκλοφορίας ελήφθησαν από τις μετρήσεις των Marazioti et al (2010).  Οι 

μετρήσεις διεξήχθησαν σε τέσσερις χρονικές περιόδους:  τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον 

Ιούλιο, και το Σεπτέμβριο του 2006.  Για την κατασκευή της αρχικής συνθήκης επιλέχθηκαν 

οι μετρήσεις του Ιουλίου για να συμπίπτουν εποχιακά με τα δεδομένα των μετρήσεων όπου 

παρατηρείται έντονη θερμική στρωμάτωση και αναμένεται να αποτελεί τη δυσμενέστερη 

περίπτωση από πλευράς ανανέωσης των υδάτων του συμπλέγματος (Σχήμα 5, 6, 7). 

Τα δεδομένα θερμοκρασίας και αλατότητας για την κατασκευή της αρχικής συνθήκης 

στον Πατραϊκό κόλπο ελήφθησαν από τη μελέτη Παπαηλιού (1982).  Οι μετρήσεις έγιναν 

την περίοδο Αυγούστου (31/07-12/08/1981), Νοεμβρίου (03/11-20/11/1981), Μαρτίου 

(27/03-30/03/1982) και Ιουνίου (16/06-19/06/1982).  Για την κατασκευή της αρχικής 

συνθήκης επιλέχθηκαν οι μετρήσεις του Αυγούστου για να συμπίπτουν εποχιακά με τα 

δεδομένα των μετρήσεων από τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 

Τα δεδομένα για την κατασκευή της οριακής συνθήκης θερμοκρασίας και αλατότητας 

στον Πατραϊκό κόλπο ελήφθησαν επίσης από τη μελέτη Παπαηλιού (1982).  Με βάση τα 

δεδομένα αυτά κατασκευάστηκαν σε μορφή δισδιάστατων μητρώων οι αρχικές συνθήκες 

αλατότητας και θερμοκρασίας.  Για την κατασκευή της οριακής συνθήκης επιλέχθηκαν οι 

μετρήσεις του Αυγούστου για να συμπίπτουν εποχιακά με τα δεδομένα των μετρήσεων των 

αρχικών συνθηκών θερμοκρασίας και αλατότητας.  Οι συγκεκριμένες οριακές συνθήκες 

διατηρήθηκαν σταθερές στο ανοικτό όριο καθ’ όλη τη διάρκεια των προσομοιώσεων 

(Σχήμα 8). 
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Σχήμα 5: Θέσεις καταγραφής θερμοκρασίας και αλατότητας στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού από Marazioti et al (2010).  
 

 
Σχήμα 6: Τυπική κατανομή της θερμοκρασίας σε χαρακτηριστικό σταθμό καταγραφής στο 

σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού από Marazioti et al (2010).  
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Σχήμα 7: Τυπική κατανομή της αλατότητας σε χαρακτηριστικό σταθμό καταγραφής στο σύμπλεγμα 

των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού από Marazioti et al (2010). 

 
Σχήμα 8: Κατακόρυφη κατανομή της αλατότητας και της θερμοκρασίας στον Πατραϊκό κόλπο που 

εφαρμόστηκε στη θέση του ανοικτού ορίου, βορειοδυτικά του κόλπου (από Παπαηλιού, 1982).   

 

4.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν με 

βάση τα διαφορετικά σενάρια που διερευνήθηκαν, προκειμένου να κατανοηθεί η ανανέωση 

των υδάτων στην περιοχή της Νίδοβας, Αιτωλικού.  Καταρχάς, μελετήθηκε με βάση την 

υφιστάμενη διαμόρφωση η υδροδυναμική, καθώς και η μεταγωγή και διάχυση διατηρητικού 
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ρύπου ο οποίος θεωρήθηκε ότι έχει σωρευτεί στην λιμνοθαλάσσια περιοχή της Νίδοβας, και 

σε βάθος από την επιφάνεια συμβατό με τις συνήθεις σωρεύσεις πλαγκτού που έχουν 

παρατηρηθεί. 

Μελετήθηκε η ανανέωση των υδάτων μέσω της εκτίμησης του ρυθμού απομείωσης 

του ρύπου, με βάση τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου και παλίρροιας στην περιοχή και η 

ικανότητα του συστήματος για διασπορά διατηρητικού ρύπου.  Στα πλαίσια των 

αριθμητικών προσομοιώσεων και προκειμένου να μελετήσουμε τη δυσμενέστερη 

περίπτωση θεωρήθηκε διατηρητικός ρύπος για τον οποίο η όποια διάλυση πραγματοποιείται 

μόνο από την υδροδυναμική του συστήματος (δηλαδή τη μεταγωγή και διάχυση, αλλά όχι 

κάποια αντίδραση) και επομένως αποτελεί τη δυσμενέστερη περίπτωση διερεύνησης, όσον 

αφορά την απομείωση – διάλυση που επιτυγχάνεται από το σύστημα. 

Στη συνέχεια μελετήθηκαν δύο επιπλέον περιπτώσεις αναδιαμόρφωσης του 

συστήματος, με σκοπό τη βελτίωση της ανανέωσης των υδάτων στην περιοχή Νίδοβας 

Αιτωλικού και εκτιμήθηκε η ανανέωση των υδάτων που επιτυγχάνεται υπό τις 

προτεινόμενες διαμορφώσεις.  Για τις αριθμητικές προσομοιώσεις και προκειμένου να 

μελετηθούν οι δυσμενέστερες περιπτώσεις, όσον αφορά τη διάλυση του διατηρητικού 

ρύπου που επιτυγχάνεται από το υδροδυναμικό σύστημα, θεωρήθηκε συνθήκη άπνοιας και 

το σύστημα φορτίστηκε μόνο από τη δράση της παλίρροιας.   

Δεδομένου ότι η παλιρροϊκή δράση μεταβάλλεται στον κύκλο της παλίρροιας (φάση 

συζυγιών και τετραγωνισμών της παλίρροιας), οι προσομοιώσεις διεξήχθηκαν για διάστημα 

περίπου ενός μήνα προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δυσμενέστερες περιπτώσεις της 

παλιρροϊκής δράσης στην διάλυση του ρύπου. 

 

4.2.1 Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μεταγωγής και 

διάχυσης διατηρητικού ρύπου – Υφιστάμενη κατάσταση 

Καταρχάς μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση που διαμορφώνει την περιοχή της 

λιμνοθαλάσσιας έκτασης Νίδοβας Αιτωλικού.  Η λεκάνη της Νίδοβας επικοινωνεί με την 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού στα βόρεια μέσω των Ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού 

και στα νότια με την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μέσω υφαλαύλακα.  Για τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις τα ανοίγματα των γεφυριών διαμορφώθηκαν στο αριθμητικό 

ομοίωμα σύμφωνα με την ενότητα 3.1: Διαμόρφωση του πεδίου επίλυσης, εφαρμόζοντας μια 

ισοδύναμη διατομή στο αριθμητικό ομοίωμα από την οποία θα πραγματοποιείται η παροχή 

της ανταλλαγής στα βόρεια της Νίδοβας με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  Στα νότια, 
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η διαμόρφωση του υφαλαύλακα έγινε με βάση τα αρχικά στοιχεία σχεδιασμού του, 

θεωρώντας πλάτος ~ 50 m καθ’ όλο το μήκος του και βάθος ~ 3 m. 

Η διαμόρφωση του υπολογιστικού πλέγματος δίδεται στο Σχήμα 9.  Λεπτότερο 

υπολογιστικό πλέγμα με τριγωνικά κελιά στην οριζόντια διεύθυνση εφαρμόστηκε για τη 

διακριτοποίηση του υφαλαύλακα στα νότια, καθώς και πλησίον της ισοδύναμης διατομής 

των γεφυριών στα βόρεια της λεκάνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ακρίβεια 

στα αριθμητικά αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9:  Διαμόρφωση υπολογιστικού πλέγματος με έμφαση στην περιοχή ενδιαφέροντος για τη 

διενέργεια των αριθμητικών προσομοιώσεων με τον κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR). 

 

Για την εκτίμηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων της λιμνοθαλάσσιας έκτασης 

της Νίδοβας, θεωρήθηκε στην έναρξη των αριθμητικών προσομοιώσεων (χρονική στιγμή: t 

= 0) ότι διατηρητικός ρύπος αρχικής συγκέντρωσης Co = 1 (αδιάστατη), έχει κατακλύσει τη 

λεκάνη της Νίδοβας από την ελεύθερη επιφάνεια έως βάθος περίπου που να προσεγγίζει την 

περίπτωση συσσώρευσης πλαγκτού που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή (Σχήμα 10).  Οι 

προσομοιώσεις εκτελούνται θεωρώντας την αποκλειστική δράση της παλίρροιας (συνθήκες 

άπνοιας) και η όποια ανανέωση των υδάτων, που ισοδυναμεί με βαθμιαία απομείωση της 

συγκέντρωσης του ρύπου εντός της λιμνοθάλασσας Νίδοβας, εκτιμάται μέσω σταθμών 

παρακολούθησης που έχουν καθοριστεί στο αριθμητικό ομοίωμα για την παρακολούθηση 

της χρονικής εξέλιξης της απομείωσης (διάλυσης) του διατηρητικού ρύπου.  Ταυτόχρονα 

είναι δυνατή η συνολική εκτίμηση και παρακολούθηση της χωρο-χρονικής διασποράς 

(μεταγωγής και διάχυσης) του ρύπου σε όλο το πεδίο επίλυσης που περιλαμβάνει εκτός της 
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λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας και τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού στα βόρεια της 

λεκάνης, καθώς και του Μεσολογγίου στα νότια (Σχήμα 10, 11).  Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η κατανομή και χρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης του διατηρητικού ρύπου σε σχέση με 

την αρχική (Σχήμα 11α).  Η ανανέωση θεωρείται ότι επιτυγχάνεται σε επίπεδο 8 ημερών, 

όπου πλέον για την συγκέντρωση του διατηρητικού ρύπου έχει επιτευχθεί διάλυση κατά 

1/0,005 = 200 φορές (δυσμενέστερη περίπτωση υποεπιφανειακά) σε σχέση με την αρχική 

που θεωρήθηκε στην έναρξη της προσομοίωσης, εφόσον ο υφαλαύλακας στα νότια είναι 

πλήρως διανοιγμένος (πλάτος ~ 50 m και βάθος ~ 3 m).  Η επίδραση της παλίρροιας κατά 

τη φάση της άμπωτης μετακινεί το ρύπο επιφανειακά προς τη λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου μέσω του υφαλαύλακα στα νότια (Σχήμα 11β), λόγω όμως κατακόρυφης 

κυκλοφορίας που προκαλείται στη λεκάνη της Νίδοβας ποσότητα ρύπου κινείται αντίθετα 

και εξέρχεται από τα ανατολικά γεφύρια του Αιτωλικού προς τη λιμνοθάλασσα του 

Αιτωλικού υποεπιφανειακά (Σχήμα 11γ).  Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ανανεώνεται η 

λιμνοθαλάσσια περιοχή της Νίδοβας αλλά ποσότητα ρύπου που έχει διαλυθεί ~ 1/0,025 = 

40 φορές, να εγκλωβίζεται πλησίον των δυτικών ακτών της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού 

και να παραμένει εκεί στο χρονικό επίπεδο του μήνα, που καλύπτεται από τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις (Σχήμα 11δ).  

 
Σχήμα 10:  Διαμόρφωση αρχικής συγκέντρωσης (t = 0) στην περιοχή ενδιαφέροντος, 

λιμνοθαλάσσια έκταση περιοχής Νίδοβας Αιτωλικού, για τη διενέργεια των αριθμητικών 

προσομοιώσεων με τον κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR). 
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       (α)           (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (γ)           (δ) 

Σχήμα 11:  Διαμόρφωση πεδίου συγκέντρωσης  (α) την t = 0,  (β) την t = 3η  ημέρα,  (γ) t = 3η ημέρα 

υποεπιφανειακά και  (δ) την t = 8η  ημέρα υποεπιφανειακά στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

Ωστόσο, δεδομένου ότι με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ο υφαλαύλακας δεν 

διατηρεί το βάθος του αρχικού σχεδιασμού του πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές 

προσομοιώσεις για την υφιστάμενη κατάσταση, θεωρώντας βάθος υφαλαύλακα περίπου ίσο 

με το μισό του αρχικού βάθους σχεδιασμού και αυξημένη τραχύτητα προκειμένου να 

προσεγγιστεί αριθμητικά η υφιστάμενη κατάσταση που περιλαμβάνει ανάπτυξη με το 

πέρασμα του χρόνου βλάστησης και συσσώρευση φερτών υλών που βαθμιαία οδηγούν σε 

απόφραση και περιορισμό της υφιστάμενης υγρής διατομής.  Στα σχήματα που ακολουθούν 
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δίδονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την περίπτωση μικρότερου βάθους υφαλαύλακα 

και αυξημένης τραχύτητας τοιχωμάτων και πυθμένα.  Στο Σχήμα 12 α, β, γ, δ δίδονται τα 

αντίστοιχα στιγμιότυπα του Σχήματος 11, για την περίπτωση όπου έχει μειωθεί στο μισό 

το βάθος του υφαλαύλακα και ταυτόχρονα έχει αυξηθεί αριθμητικά η τραχύτητα του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (α)           (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (γ)           (δ) 

Σχήμα 12:  Διαμόρφωση πεδίου συγκέντρωσης  (α) την t = 3η ημέρα, (β) t = 3η  ημέρα 

υποεπιφανειακά και  (γ) την t = 8η ημέρα υποεπιφανειακά,  (δ) την t = 10η ημέρα υποεπιφανειακά 

στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της συγκέντρωσης του ρύπου εντός της λεκάνης 

αλλά και στις εγγύς περιοχές.  Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εγκλωβίζονται και παραμένουν 
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εντός της λεκάνης της Νίδοβας με συγκεντρώσεις που αυξάνουν υποεπιφανειακά, ενώ μετά 

την παρέλευση ~ 8 ημερών από την αρχική συσσώρευση του ρύπου προκύπτουν 

συγκεντρώσεις ρύπου στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Νίδοβας με σημαντικά 

μικρότερες τιμές διάλυσης (Σχήμα 12 γ) σε σχέση με την περίπτωση του βαθύτερου 

υφαλαύλακα, Σχήμα 11 δ, όπου στο επίπεδο των 8 ημερών με βάση τις προσομοιώσεις είχε 

επιτευχθεί ανανέωση των υδάτων.  Στην περίπτωση αυτή με βάση τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις ανανέωση επιτυγχάνεται στο επίπεδο των 10 ημερών. 

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις ο ρύπος που έχει σωρευτεί στη 

λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας και συγκεκριμένα σε χαρακτηριστικές θέσεις που έχουν 

επιλεγεί ως σημεία παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης της απομείωσης της αρχικής 

συγκέντρωσης (διάλυση του ρύπου) δίδεται στο Σχήμα 13, όπου δίδεται η απομείωση της 

συγκέντρωσης του ρύπου με το χρόνο κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της συγκέντρωσης του ρύπου πλησίον της 

ελεύθερης επιφάνειας, που εμφανίζει γρηγορότερα μεγαλύτερες διαλύσεις (μικρότερες 

συγκεντρώσεις) σε σχέση με τις αντίστοιχες στο μέσο του βάθους ροής.  Με βάση το 

διάγραμμα του Σχήματος 13, διαφαίνεται ότι 10 ημέρες μετά την έναρξη της προσομοίωσης 

έχει επιτευχθεί σημαντική διάλυση στην επιφάνεια σε αντίθεση με το μέσο του βάθους ροής 

(Σχ. 13β) όπου ο ρύπος εμφανίζει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις για την ίδια χρονική περίοδο.   
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      (α) 

 
      (β) 

Σχήμα 13:  Εξέλιξη της συγκέντρωσης της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας για προσομοίωση 

1 μήνα, στο κέντρο της επιφάνειας της λεκάνης  (α) στην ελεύθερη επιφάνεια,  (β) στο μέσον του 

βάθους ροής.  Στον κατακόρυφο άξονα δίδεται η τιμή της συγκέντρωσης και στον οριζόντιο ο 

χρόνος.   

 

4.2.2 Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μεταγωγής και 

διάχυσης διατηρητικού ρύπου – Άρση αναχωμάτων και κατασκευή γεφύρωσης 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη περίπτωσης – 

σεναρίου, βάσει του οποίου τροποποιείται η υφιστάμενη κατάσταση που διαμορφώνει την 

περιοχή της Νίδοβας Αιτωλικού, ως προς τη γεωμετρία του υδροδυναμικού συστήματος.  Η 

λιμνοθαλάσσια λεκάνη επικοινωνεί με την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού στα βόρεια μέσω 

των Ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού και στα νότια με την λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου μέσω υφαλαύλακα, με στοιχεία γεωμετρίας και υπολογιστικού πλέγματος 

ανάλογα με εκείνα που εφαρμόστηκαν για τις αριθμητικές προσομοιώσεις της ενότητας 

4.2.1: Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μεταγωγής και διάχυσης 

διατηρητικού ρύπου – Υφιστάμενη κατάσταση, επιλέγοντας για την διαμόρφωση του 

υφαλαύλακα το δυσμενέστερο μέσο βάθος ~ 1,5 m.  Επιπλέον, εδώ εφαρμόστηκε το σενάριο 
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βάσει του οποίου θεωρητικά αίρεται το ανάχωμα δρόμος που συνδέει την πόλη του 

Αιτωλικού με το βιολογικό καθαρισμό της πόλης, και επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία 

της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας στα δυτικά, με το βόρειο τμήμα της 

λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. 

Η διαμόρφωση του υπολογιστικού πλέγματος δίδεται στο Σχήμα 14.  Λεπτότερο 

υπολογιστικό πλέγμα με τριγωνικά κελιά στην οριζόντια διεύθυνση και δέκα ισαπέχοντα 

στρώματα (10 σ-layers) στην κατακόρυφη, εφαρμόστηκε για τη διακριτοποίηση των 

περιοχών βόρεια και νότια της λεκάνης όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή της λεκάνης.  

Ειδικότερα, στην περιοχή του υφαλαύλακα, στα νότια της λεκάνης, δεδομένου ότι έχει 

θεωρητικά αρθεί το ανάχωμα δρόμος, που συνδέει το Αιτωλικό με το βιολογικό καθαρισμό, 

διαμορφώνεται γεφύρωση με σύστημα συνεχών ανοιγμάτων ώστε να επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία μεταξύ χέρσου και βιολογικού καθαρισμού.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη ακρίβεια στα αριθμητικά αποτελέσματα, κυρίως στην αριθμητική εκτίμηση της 

παροχής της ανταλλαγής, εφαρμόζεται λεπτότερο υπολογιστικό πλέγμα λαμβάνοντας 

υπόψη την ισοδύναμη διατομή που έχει καθοριστεί στο αριθμητικό ομοίωμα για την 

προσέγγιση των συνεχών ανοιγμάτων τμήματος που θεωρητικά γεφυρώνεται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (α)           (β) 

Σχήμα 14:  (α) Διαμόρφωση υπολογιστικού πλέγματος με έμφαση στην περιοχή ενδιαφέροντος για 

τη διενέργεια των αριθμητικών προσομοιώσεων, στην περίπτωση που θεωρητικά έχει αρθεί το 

ανάχωμα δρόμος και η επικοινωνία μεταξύ βιολογικού και χέρσου πραγματοποιείται μέσω 

γεφύρωσης με σύστημα συνεχών ανοιγμάτων με τον κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR).  (β) 

Λεπτομέρεια υπολογιστικού πλέγματος στα Ανατολικά – Δυτικά γεφύρια Αιτωλικού και στο 

σύστημα γεφύρωσης στα νότια της λεκάνης της Νίδοβας. 
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Για την εκτίμηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων της λιμνοθαλάσσιας έκτασης 

της Νίδοβας, θεωρήθηκε στην έναρξη των αριθμητικών προσομοιώσεων (χρονική στιγμή: t 

= 0) ότι διατηρητικός ρύπος αρχικής συγκέντρωσης Co = 1 (χωρίς διαστάσεις) έχει 

κατακλύσει τη λεκάνη της Νίδοβας από την ελεύθερη επιφάνεια έως βάθος περίπου που να 

προσεγγίζει την περίπτωση συσσώρευσης πλαγκτού που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή.  

Οι προσομοιώσεις εκτελούνται υπό την αποκλειστική δράση της παλίρροιας και η όποια 

ανανέωση των υδάτων, που ισοδυναμεί με βαθμιαία απομείωση της συγκέντρωσης του 

ρύπου εντός της λιμνοθάλασσας, εκτιμάται μέσω σταθμών παρακολούθησης που έχουν 

καθοριστεί στο αριθμητικό ομοίωμα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της απομείωσης 

(διάλυσης) του διατηρητικού ρύπου.  Ταυτόχρονα είναι δυνατή η συνολική εκτίμηση και 

παρακολούθηση της χωρο-χρονικής διασποράς (μεταγωγής και διάχυσης) του ρύπου σε όλο 

το πεδίο επίλυσης που περιλαμβάνει εκτός της λιμνοθάλασσας της Νίδοβας και τη 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού στα βόρεια της λεκάνης καθώς και του Μεσολογγίου στα 

νότια. 

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις ο ρύπος που έχει σωρευτεί στη 

λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας και συγκεκριμένα σε χαρακτηριστικές θέσεις που έχουν 

επιλεγεί ως σημεία παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης της απομείωσης της αρχικής 

συγκέντρωσης (διάλυση του ρύπου) δίδεται στο Σχήμα 15.  Στο Σχήμα 16 δίδονται 

χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που αποτυπώνουν τη μεταγωγή και διάχυση της διατηρητικής 

ουσίας στο χώρο, με βάση την υδροδυναμική που έχει διαμορφωθεί υπό τη νέα γεωμετρία 

στην περιοχή.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της συγκέντρωσης του ρύπου στο σύστημα, που 

πλέον στο αριθμητικό ομοίωμα δεν περιλαμβάνεται το ανάχωμα που διαχωρίζει στην 

υφιστάμενη κατάσταση τη λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας με το βορειοδυτικό τμήμα 

της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Συγκεκριμένα, η δράση της παλίρροιας, που 

προκαλεί εναλλαγή την κατεύθυνση των ρευμάτων, οδηγεί σε παλινδρόμηση του 

διατηρητικού ρύπου που έχει σωρευτεί στην περιοχή της Νίδοβας και καθυστέρηση στην 

απομάκρυνση ή διάλυσή του από το πεδίο ροής που έχει διαμορφωθεί.  Με βάση τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις για τη νέα γεωμετρία, προκύπτουν μικρότερες διαλύσεις του 

διατηρητικού ρύπου εντός της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας, με επακόλουθο την 

αύξηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων σε 12 ημέρες σε σχέση με την περίπτωση του 

διαμπερούς υδραυλικού συστήματος – υφιστάμενη κατάσταση, όπου επιτυγχάνονταν οι 

ίδιες αραιώσεις στο επίπεδο των 10 ημερών. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χρόνοι απομείωσης της αρχικής συγκέντρωσης του 

διατηρητικού ρύπου έχουν επιλεγεί ως θεωρούμενοι χρόνοι ανανέωσης του συστήματος 

εφόσον η προκύπτουσα διάλυση στην περιοχή ενδιαφέροντος επιτυγχάνει τιμές ~ 200 φορές 

σε σχέση με την αρχική που θεωρήθηκε στην έναρξη των προσομοιώσεων.  Επιπλέον, οι 

προσομοιώσεις για την περίπτωση της υφιστάμενης κατάστασης με βάθος υφαλαύλακα ~ 

1,5 m, περιγράφουν το σύστημα στην υγιή του μορφή όπου βυθοκορείται σε ανεκτό βάθος 

προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας του.   

Στο Σχήμα 15, δίδεται η χρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης του διατηρητικού ρύπου 

στην ελεύθερη επιφάνεια της λεκάνης της Νίδοβας.  Οι συγκεντρώσεις που προκύπτουν, με 

βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις, εμφανίζουν τιμές μεγαλύτερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες χρονικές στιγμές για την περίπτωση του διαμπερούς συστήματος.   

 

 

 
Σχήμα 15:  Εξέλιξη της συγκέντρωσης της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας για προσομοίωση 

1 μήνα, στο κέντρο της επιφάνειας της λεκάνης  (α) στην ελεύθερη επιφάνεια,  (β) στο μέσον του 

βάθους ροής.  Στον κατακόρυφο άξονα δίδεται η τιμή της συγκέντρωσης και στον οριζόντιο ο 

χρόνος. 
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       (α)           (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (γ)           (δ) 

Σχήμα 16:  Διαμόρφωση πεδίου συγκέντρωσης  (α) την t = 3η ημέρα,  (β) t = 3η ημέρα 

υποεπιφανειακά και  (γ) την t = 8η  ημέρα υποεπιφανειακά, (δ) την t = 12η ημέρα υποεπιφανειακά 

στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

4.2.3 Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μεταγωγής και 

διάχυσης διατηρητικού ρύπου – Άρση αναχωμάτων και διαμόρφωση συμπαγούς 

τμήματος αναχώματος – δρόμου 

 

Το τέταρτο σενάριο διερεύνησης περιλαμβάνει τη μελέτη περίπτωσης, βάσει της 

οποίας τροποποιείται η υφιστάμενη κατάσταση που διαμορφώνει την λιμνοθαλάσσια 
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περιοχή της Νίδοβας Αιτωλικού, ως προς τη γεωμετρία του υδροδυναμικού συστήματος. Η 

αναδιαμόρφωση του συστήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική άρση στη Νίδοβα Αιτωλικού 

του αναχώματος δρόμου από το Αιτωλικό μέχρι τη πρώτη νησίδα του Πόρου Ντολμά και η 

δημιουργία συμπαγούς τμήματος αναχώματος - δρόμου για την επικοινωνία μεταξύ χέρσου 

στα ανατολικά και σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού.  Τα στοιχεία γεωμετρίας 

και υπολογιστικού πλέγματος είναι ανάλογα με εκείνα που εφαρμόστηκαν για τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις της ενότητας 4.2.1: Αριθμητική προσομοίωση της 

υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μεταγωγής και διάχυσης διατηρητικού ρύπου – Υφιστάμενη 

κατάσταση, επιλέγοντας για την διαμόρφωση του υφαλαύλακα το δυσμενέστερο μέσο βάθος 

~ 1,5 m. 

Η διαμόρφωση του υπολογιστικού πλέγματος δίδεται στο Σχήμα 17.  Λεπτότερο 

υπολογιστικό πλέγμα με τριγωνικά κελιά στην οριζόντια διεύθυνση και δέκα ισαπέχοντα 

στρώματα (10 σ-layers) στην κατακόρυφη διεύθυνση, εφαρμόστηκε για τη διακριτοποίηση 

των περιοχών βόρεια και νότια της λεκάνης όπου πραγματοποιείται ανταλλαγή.  Ειδικότερα, 

στην περιοχή του υφαλαύλακα, στα νότια της λεκάνης, δεδομένου ότι έχει θεωρητικά αρθεί 

το ανάχωμα δρόμος, που συνδέει το Αιτωλικό με το βιολογικό καθαρισμό, διαμορφώνεται 

συμπαγές τμήμα αναχώματος – δρόμου, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ 

χέρσου και βιολογικού καθαρισμού.  Η λύση αυτή διερευνάται ως η οικονομικότερη από 

πλευράς κατασκευής και τελικού αποτελέσματος που είναι η γεφύρωση της περιοχής και η 

εξασφάλιση της επικοινωνίας με τη χέρσο στα ανατολικά της λεκάνης. 

Για την εκτίμηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων της λιμνοθαλάσσιας έκτασης 

της Νίδοβας, θεωρήθηκε στην έναρξη των αριθμητικών προσομοιώσεων (χρονική στιγμή: t 

= 0) ότι διατηρητικός ρύπος αρχικής συγκέντρωσης Co = 1 (χωρίς διαστάσεις) έχει 

κατακλύσει τη λεκάνη της Νίδοβας από την ελεύθερη επιφάνεια έως βάθος περίπου που να 

προσεγγίζει την περίπτωση συσσώρευσης πλαγκτού που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή.  

Οι προσομοιώσεις εκτελούνται υπό την αποκλειστική δράση της παλίρροιας και η όποια 

ανανέωση των υδάτων, που ισοδυναμεί με βαθμιαία απομείωση της συγκέντρωσης του 

ρύπου εντός της λιμνοθάλασσας, εκτιμάται μέσω σταθμών παρακολούθησης που έχουν 

καθοριστεί στο αριθμητικό ομοίωμα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της απομείωσης 

(διάλυσης) του διατηρητικού ρύπου.  Ταυτόχρονα είναι δυνατή η συνολική εκτίμηση και 

παρακολούθηση της χωρο-χρονικής διασποράς (μεταγωγής και διάχυσης) του ρύπου σε όλο 

το πεδίο επίλυσης που περιλαμβάνει εκτός της λιμνοθάλασσας της Νίδοβας και τη 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού στα βόρεια της λεκάνης καθώς και του Μεσολογγίου στα 

νότια. 
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Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις ο ρύπος που έχει σωρευτεί στη 

λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας και συγκεκριμένα σε χαρακτηριστικές θέσεις που έχουν 

επιλεγεί ως σημεία παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης της απομείωσης της αρχικής 

συγκέντρωσης (διάλυση του ρύπου) δίδεται στο Σχήμα 18.  Στο Σχήμα 19 δίδονται 

χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που αποτυπώνουν τη μεταγωγή και διάχυση της διατηρητικής 

ουσίας στο χώρο, με βάση την υδροδυναμική που έχει διαμορφωθεί υπό τη νέα γεωμετρία 

στην περιοχή.  Τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα με το σενάριο 3, βάσει του οποίου ο 

βιολογικός καθαρισμός μετά τη θεωρητική άρση αναχωμάτων συνδέονταν με τη χέρσο 

μέσω συστήματος γεφύρωσης συνεχών ανοιγμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (α)           (β) 

 

Σχήμα 17:  (α) Διαμόρφωση υπολογιστικού πλέγματος με έμφαση στην περιοχή ενδιαφέροντος για 

τη διενέργεια των αριθμητικών προσομοιώσεων, στην περίπτωση που θεωρητικά έχει αρθεί το 

ανάχωμα δρόμος και η επικοινωνία μεταξύ βιολογικού και χέρσου πραγματοποιείται μέσω 

κατασκευής συμπαγούς τμήματος γεφύρωσης, με τον κώδικα MIKE 3 FM (HD, TR).  (β) 

Λεπτομέρεια υπολογιστικού πλέγματος στα Ανατολικά – Δυτικά γεφύρια Αιτωλικού και στο 

σύστημα γεφύρωσης στα νότια της λεκάνης. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της συγκέντρωσης του ρύπου στο σύστημα, που 

πλέον στο αριθμητικό ομοίωμα δεν περιλαμβάνεται το ανάχωμα που διαχωρίζει στην 

υφιστάμενη κατάσταση τη λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας με το βορειοδυτικό τμήμα 

της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Συγκεκριμένα, και στην περίπτωση αυτή η δράση 
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της παλίρροιας, που προκαλεί εναλλαγή την κατεύθυνση των ρευμάτων, οδηγεί σε 

παλινδρόμηση της συγκέντρωσης του διατηρητικού ρύπου που έχει σωρευτεί στην περιοχή 

της Νίδοβας και καθυστέρηση στην απομάκρυνση ή διάλυσή του από το πεδίο ροής που 

έχει διαμορφωθεί.  Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις για τη νέα γεωμετρία, 

προκύπτουν μικρότερες διαλύσεις του διατηρητικού ρύπου εντός της λιμνοθαλάσσιας 

έκτασης της Νίδοβας, με επακόλουθο την αύξηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων σε 

12 ημέρες σε σχέση με την περίπτωση του διαμπερούς υδραυλικού συστήματος – 

υφιστάμενη κατάσταση, όπου επιτυγχάνονταν οι ίδιες αραιώσεις στο επίπεδο των 10 

ημερών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (α)           (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (γ)           (δ) 

Σχήμα 18:  Διαμόρφωση πεδίου συγκέντρωσης  (α) την t = 3η ημέρα,  (β) t = 3η  ημέρα 

υποεπιφανειακά,  (γ) την t = 8η  ημέρα υποεπιφανειακά, (δ) την t = 12η ημέρα υποεπιφανειακά στην 

περιοχή ενδιαφέροντος. 



  43

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χρόνοι απομείωσης της αρχικής συγκέντρωσης του 

διατηρητικού ρύπου έχουν επιλεγεί ως θεωρούμενοι χρόνοι ανανέωσης του συστήματος 

εφόσον η προκύπτουσα διάλυση στην περιοχή ενδιαφέροντος επιτυγχάνει τιμές ~ 200 φορές 

σε σχέση με την αρχική που θεωρήθηκε στην έναρξη των προσομοιώσεων.  Επιπλέον, οι 

προσομοιώσεις για την περίπτωση της υφιστάμενης κατάστασης με βάθος υφαλαύλακα ~ 

1,5 m, περιγράφουν το σύστημα τεχνικά στην υγιή του μορφή, όπου βυθοκορείται σε ανεκτό 

βάθος προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας του.   

 

4.2.4 Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στη λιμνοθαλάσσια 

λεκάνη της Νίδοβας, Αιτωλικού 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αριθμητικής προσομοίωσης 

με έμφαση στην υδροδυναμική της περιοχής μελέτης, πριν και μετά την θεωρητική άρση 

του αναχώματος δρόμου.  Δίδονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της χωρικής διαμόρφωσης 

του πεδίου ροής και η χρονική εξέλιξη της ταχύτητας των ρευμάτων σε επιλεγμένες θέσεις 

του πεδίου ροής, εντός της λεκάνης της Νίδοβας και πλησίον των ανατολικών γεφυριών του 

Αιτωλικού.  Επιπλέον, εκτιμάται αριθμητικά η παροχή της ανταλλαγής που προκύπτει στη 

θέση των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού στην υφιστάμενη κατάσταση και μετά τη 

θεωρητική άρση των αναχωμάτων. 

Στο Σχήμα 19 δίδεται το πεδίο ρευμάτων με έμφαση στη λιμνοθαλάσσια έκταση της 

περιοχής Νίδοβας, για την ίδια χρονική στιγμή της αριθμητικής προσομοίωσης, που 

ανταποκρίνεται στη 12η ημέρα από την έναρξη των προσομοιώσεων.  Με βάση τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις ισχυρότερα επιφανειακά ρεύματα διαμορφώνουν την 

κυκλοφορία στην περιοχή της Νίδοβας, μετά τη θεωρητική άρση των αναχωμάτων.   
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   (α)     (β) 

Σχήμα 19:  Παρουσίαση του πεδίου ρευμάτων στη λιμνοθαλάσσια έκταση της Νίδοβας, στη 12η 

ημέρα της αριθμητικής προσομοίωσης. (α) υφιστάμενη κατάσταση, (β) μετά τη θεωρητική άρση των 

αναχωμάτων και την κατασκευή γεφύρωσης. 

 

Στο Σχήμα 20 δίδεται η παροχή της ανταλλαγής στη θέση των ανατολικών γεφυριών του 

Αιτωλικού για την υφιστάμενη κατάσταση και μετά τη θεωρητική άρση των αναχωμάτων.  

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις προκύπτει τετραπλάσια τιμή της παροχής της 

ανταλλαγής μεταξύ της λιμνοθαλάσσιας λεκάνης της Νίδοβας και της λιμνοθάλασσας του 

Αιτωλικού, αποδεικνύοντας τη βελτίωση της υδροδυναμικής στη περιοχή μελέτης.  

Αντίστοιχη συμπεριφορά παρουσιάζει και η χρονική εξέλιξη της ταχύτητας των 

επιφανειακών ρευμάτων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης εντός της 

λεκάνης και πλησίον των ανατολικών γεφυριών (Σχήμα 21). 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 20:  Παροχή της ανταλλαγής στη θέση των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού, όπως 

προβλέπεται από τις αριθμητικές προσομοιώσεις. (α) υφιστάμενη κατάσταση, (β) μετά τη θεωρητική 

άρση των αναχωμάτων και την κατασκευή γεφύρωσης. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 21:  Χρονική εξέλιξη της ταχύτητας των ρευμάτων, όπως προβλέπεται από τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις εντός της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας. (α) υφιστάμενη κατάσταση, (β) 

μετά τη θεωρητική άρση των αναχωμάτων και την κατασκευή γεφύρωσης. 

 

 

5.  Συμπεράσματα 
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί που επιδρούν στην βελτίωση της 

υδροδυναμικής κυκλοφορίας και της ανανέωσης των υδάτων στη λιμνοθαλάσσια έκταση 

της περιοχής Νίδοβας, Αιτωλικού.  Για τη μελέτη εφαρμόστηκε δισδιάστατο και 

τρισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα υδροδυναμικής κυκλοφορίας και μεταγωγής - διάχυσης 

διατηρητικού ρύπου.  Αρχικά επιλύθηκε αριθμητικά η ροή στην ευρύτερη περιοχή που 
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περιλαμβάνει το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, καθώς και 

τμήμα των βορειοδυτικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου με εφαρμογή δισδιάστατου 

αριθμητικού ομοιώματος, MIKE 21 FM (HD).  Με βάση  τις αριθμητικές προσομοιώσεις 

εξήχθησαν οριακές συνθήκες που εφαρμόστηκαν για τη διενέργεια λεπτομερέστερων 

αριθμητικών προσομοιώσεων εστιασμένων στην περιοχή ενδιαφέροντος (nesting).  Για τις 

νέες αυτές προσομοιώσεις εφαρμόστηκε τρισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα, MIKE 3 FM 

(HD, TR), με σκοπό τον υπολογισμό της τρισδιάστατης δομή της ροής, καθώς και τη 

μεταγωγή – διάχυση διατηρητικού ρύπου.  Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για 

διάστημα ενός μήνα, προκειμένου να εκτιμηθεί ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων στην 

περιοχή της Νίδοβας και επιλέχθηκε η συνθήκη άπνοιας ως η δυσμενέστερη για την 

διαμόρφωση της υδροδυναμικής, την ανανέωση των υδάτων και τη διάλυση του 

διατηρητικού ρύπου, που έχει θεωρηθεί αριθμητικά ως αρχική συνθήκη στη λεκάνη της 

Νίδοβας για την εκτίμηση του χρόνου ανανέωσης.   

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση η ανανέωση των υδάτων αναμένεται να 

πραγματοποιείται από τα βόρεια της λεκάνης, μέσω των ανατολικών γεφυριών του 

Αιτωλικού, και από τα νότια μέσω βυθοκορημένου υφαλαύλακα που συνδέει τη Νίδοβα με 

τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  Μελετήθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια 

υδροδυναμικής – διασποράς ρύπου που καθορίζονται από τη υφιστάμενη γεωμετρία του 

πεδίου επίλυσης, καθώς και πιθανή αναδιαμόρφωση του συστήματος.   

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις για αποκλειστική δράση της παλίρροιας 

(συνθήκες άπνοιας) και για την υφιστάμενη κατάσταση, θεωρώντας πλάτος υφαλαύλακα ~ 

50 m και βάθος ~ 3 m με βάση τα αρχικά στοιχεία σχεδιασμού του υδροδυναμικού 

συστήματος, προκύπτει χρόνος ανανέωσης της τάξης των 8 ημερών. Στο χρονικό διάστημα 

αυτό έχει επιτευχθεί, για την συγκέντρωση του διατηρητικού ρύπου, διάλυση κατά 1/0,005 

= 200 φορές (δυσμενέστερη περίπτωση υποεπιφανειακά) σε σχέση με την αρχική που 

θεωρήθηκε στην έναρξη της προσομοίωσης, εφόσον ο υφαλαύλακας στα νότια είναι πλήρως 

διανοιγμένος.  Η επίδραση της παλίρροιας κατά τη φάση της άμπωτης μετακινεί το ρύπο 

επιφανειακά προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μέσω του υφαλαύλακα στα νότια, 

λόγω όμως κατακόρυφης κυκλοφορίας που προκαλείται στη λεκάνη της Νίδοβας ποσότητα 

ρύπου κινείται αντίθετα και εξέρχεται από τα ανατολικά γεφύρια του Αιτωλικού προς τη 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού υποεπιφανειακά.  Το τελικό αποτέλεσμα είναι να 

ανανεώνεται η λιμνοθαλάσσια περιοχή της Νίδοβας αλλά ποσότητα ρύπου που έχει διαλυθεί 

~ 1/0,025 = 40 φορές, να εγκλωβίζεται πλησίον των δυτικών ακτών της λιμνοθάλασσας του 
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Αιτωλικού και να παραμένει εκεί στο χρονικό επίπεδο του μήνα, που καλύπτεται από τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις.  

Με βάση τις προσομοιώσεις στις οποίες για την υφιστάμενη κατάσταση έχει μειωθεί 

το βάθος του υφαλαύλακα στο μισό και έχει αυξηθεί σημαντικά η τραχύτητα του, 

προκειμένου να προσεγγιστεί αριθμητικά κατάσταση η οποία περιλαμβάνει μείωση της 

(υγρής) ενεργού διατομής και αύξηση της τραχύτητας μέσω ανάπτυξης βλάστησης και 

συσσώρευσης φερτών υλών, ο χρόνος ανανέωσης αυξάνει στις 10 ημέρες.   

Η δεύτερη ομάδα προσομοιώσεων περιλαμβάνει δύο σενάρια βάσει των οποίων 

αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η υδροδυναμική και η ανανέωση των υδάτων της 

περιοχής μελέτης.  Με βάση τα σενάρια αυτά θεωρητικά αίρεται το ανάχωμα δρόμος που 

συνδέει την πόλη του Αιτωλικού με το βιολογικό καθαρισμό και επιτυγχάνεται η άμεση 

επικοινωνία της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας με το βόρειο τμήμα της 

λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  Στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία της χέρσου με το 

βιολογικό καθαρισμό της πόλης γίνεται για το πρώτο σενάριο μέσω γεφύρωσης συνεχών 

ανοιγμάτων που διαμορφώνεται στα νότια της νησίδας του Πόρου Ντολμά με το ανατολικό 

χερσαίο τμήμα και για το δεύτερο σενάριο μέσω συμπαγούς τμήματος αναχώματος - 

δρόμου. 

Οι αριθμητικές προσομοιώσεις για το τρίτο σενάριο θεωρητικής άρσης των 

αναχωμάτων και γεφύρωσης με σύστημα συνεχών ανοιγμάτων εκτιμούν μεγαλύτερους 

χρόνους ανανέωσης των υδάτων της τάξης των 12 ημερών, παρότι παρατηρείται σημαντική 

βελτίωση της υδροδυναμικής και της παροχής της ανταλλαγής στην εγγύς περιοχή.  Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον η Νίδοβα παύει να αποτελεί ένα διαμπερές υδραυλικό 

σύστημα που ανανεώνεται μέσω των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού και του 

υφαλαύλακα στα νότια. 

Εκτιμάται η παροχή της ανταλλαγής στο σύστημα γεφύρωσης, το οποίο έχει 

προσομοιωθεί με βάση την εκτίμηση της ισοδύναμης διατομής, όπως η περίπτωση των 

γεφυριών του Αιτωλικού.  Με βάση τις προσομοιώσεις προβλέπεται η παροχή της 

ανταλλαγής που προκύπτει από το σύστημα γεφύρωσης, η οποία όμως φαίνεται να έχει 

μικρή συνεισφορά στην ανανέωση των υδάτων και στην απομείωση του διατηρητικού 

ρύπου, δεδομένου ότι η δράση της παλίρροιας οδηγεί σε παλινδρόμηση του ρυπαντικού 

φορτίου εντός της λεκάνης της Νίδοβας, με συνέπεια την αύξηση του χρόνου ανανέωσης 

των υδάτων.  Αντίστοιχη είναι η αριθμητική πρόβλεψη και κατά τη διερεύνηση του τέταρτου 

σεναρίου, βάσει του οποίου το τμήμα γεφύρωσης αντικαθίσταται από συμπαγές ανάχωμα 

μηδενικής παροχής της ανταλλαγής.  Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις προκύπτει 
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ότι η βέλτιστη ανανέωση των υδάτων επιτυγχάνεται διατηρώντας το υφιστάμενο, διαμπερές 

υδροδυναμικό σύστημα που έχει διαμορφωθεί στη λιμνοθαλάσσια έκταση της περιοχής 

Νίδοβας Αιτωλικού, μέσω του οποίου η ανανέωση των υδάτων πραγματοποιείται από την 

παρουσία των ανατολικών γεφυριών στα βόρεια της λεκάνης και του υφαλαύλακα στα 

νότια.  Ωστόσο, με βάση τις προσομοιώσεις για την ορθή λειτουργία του συστήματος 

απαιτείται ο υφαλαύλακας να βυθοκορείται διατηρώντας το μέγιστο δυνατό βάθος 

σχεδιασμού του. 

 

 

6. Προτάσεις 
Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις προκύπτει ότι η υφιστάμενη διαμόρφωση 

του υδροδυναμικού συστήματος της λιμνοθαλάσσιας έκτασης της Νίδοβας αποτελεί τη 

βέλτιστη γεωμετρία, προκειμένου να αξιοποιείται πλήρως η δράση της παλίρροιας για την 

ανανέωση των υδάτων του συστήματος.  Η υπάρχουσα κατάσταση δημιουργεί συνθήκες 

ροής ενός διαμπερούς συστήματος (flow through) όπου η εναλλαγή της παλίρροιας, 

πλημμυρίδα – άμπωτη, οδηγεί σε ανανέωση των υδάτων. 

Για την επίτευξη καλής λειτουργίας του συστήματος, με βάση τα αριθμητικά 

αποτελέσματα, θα πρέπει το βάθος βυθοκόρησης του υφαλαύλακα στα νότια της λεκάνης 

να διατηρείται όσο το δυνατόν στις αρχικές τιμές σχεδιασμού του συστήματος.  Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, όπου δίαυλοι επηρεάζουν σημαντικά την ανανέωση των υδάτων (π.χ. Hearn et 

al., 1987) είναι αναπόφευκτη η μηχανική απομάκρυνση των φερτών υλών και της 

αναπτυσσόμενης βλάστησης, προκειμένου να διατηρείται επαρκές βάθος για την παροχή 

ανταλλαγής της και την ανανέωση των υδάτων.  Ωστόσο, η μηχανική αυτή απομάκρυνση 

προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη προτείνεται να γίνεται με βάση την ακόλουθη 

πρακτική: 

• Ο δίαυλος επικοινωνίας της λεκάνης της Νίδοβας με τη λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου, θα πρέπει να βυθοκορείται στο επιθυμητό βάθος όχι μόνο στην 

περιοχή του διαύλου αλλά και στο εξωτερικό τμήμα του ανάντη και κατάντη του 

υφαλαύλακα και συγκεκριμένα μέχρι η βυθοκόρηση να «συναντήσει» την ισοβαθή 

του επιθυμητού βάθους που έχει επιλεγεί για τον άξονα του διαύλου.  Δηλαδή, αν 

επιθυμητό είναι το βάθος του 1,5 m για το δίαυλο, τότε η εκσκαφή θα πρέπει να 

προχωρήσει μετά την είσοδο του διαύλου προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 
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και μέχρι την ισοβαθή τουλάχιστο του 1,5 m, ενώ αντίστοιχα να διαμορφωθεί ομαλή 

μετάβαση και για τη επικοινωνία του υφαλαύλακα με τη λεκάνη της Νίδοβας. 

 

Η παρούσα μελέτη εστίασε στους μηχανισμούς που επιδρούν στην βελτίωση της 

υδροδυναμικής κυκλοφορίας και της ανανέωσης των υδάτων στη λιμνοθαλάσσια 

έκταση της περιοχής Νίδοβας, Αιτωλικού.  Με βάση τα σενάρια που διερευνήθηκαν 

επελέγει ως βέλτιστη η υφιστάμενη διαμόρφωση του συστήματος, υπό την προϋπόθεση 

ότι το βάθος του υφαλαύλακα θα παραμένει σε ανεκτά επίπεδα και πλησίον του αρχικού 

βάθους σχεδιασμού.  Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με βάση τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις προκύπτει ότι η καλή γνώση της ακριβής γεωμετρίας του υφαλαύλακα 

στα νότια της λεκάνης αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα για την ορθή εκτίμηση 

του χρόνου ανανέωσης των υδάτων, στο υφιστάμενο σύστημα. 
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