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Περίληψη 

Διερευνώνται οι μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών στο βορειοδυτικό τμήμα του 

Πατραϊκού κόλπου, με έμφαση στις περιοχές έμπροσθεν των στομίων Ανατολικής 

Κλείσοβας και Θολής.  Για τη μελέτη εφαρμόστηκε μονοδιάστατο και δισδιάστατο 

αριθμητικό ομοίωμα για την διερεύνηση της στερεομεταφοράς που προκαλείται τόσο από 

τα κύματα όσο και τα ρεύματα.  Με βάση τη μονοδιάστατη ανάλυση προέκυψε η κύρια 

κατεύθυνση του ιζήματος που είναι και για τις δύο περιπτώσεις, Ανατολικής Κλείσοβας 

και Θολής, από δυσμάς προς ανατολάς και εκτιμήθηκαν οι ποσότητες ιζήματος που 

μεταφέρονται, καθαρά και αθροιστικά, στην περιοχή των στομίων.  Οι αριθμητικές 

προβλέψεις, ως προς την κατεύθυνση του ιζήματος, επιβεβαιώθηκαν με συγκρίσεις με 

δορυφορικές φωτογραφίες, κυρίως ως προς την τελική διαμόρφωση της ακτογραμμής και 

την επικρατούσα κατεύθυνση της κίνησης του υλικού. 

Τα στόμια των διαύλων οριοθετούνται με χρήση προβόλων (βραχιόνων), η παρουσία 

των οποίων προκαλεί απόθεση ιζήματος στα ανάντη και διάβρωση στα κατάντη.  Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις των στομίων με μεγαλύτερες 

συνέπειες στην περίπτωση της Ανατολικής Κλείσοβας. 

Το μεγάλο μήκος προβόλων που εφαρμόστηκε για τη διαμόρφωση του στομίου της 

Ανατολικής Κλείσοβας, οδηγεί σε σημαντικές αποθέσεις ιζημάτων στα ανάντη, 

διαμόρφωση ακτής μεγάλου πλάτους και επέκταση της νέας ακτογραμμής προς τη 

θάλασσα.  Επιπλέον, η διαμόρφωση αυτή, η οποία σήμερα έχει προκαλέσει την πλήρωση 

του δυτικού βραχίονα μέχρι την κορυφή του, επιτείνει τη διαφυγή του ιζήματος κατά την 

κίνησή του προς τα ανοικτά εντείνοντας το φαινόμενο της διάβρωσης στα κατάντη, ενώ η 

αποκόλληση του υλικού που κινείται από τα ανάντη και φτάνει στη θέση του στομίου, 

διαμορφώνει, υπό την επίδραση του υδροδυναμικού καθεστώτος που προκαλείται από το 

επικρατές πεδίο ρευμάτων, νησίδα πρόσχωσης έμπροσθεν και στο εσωτερικό του στομίου, 

όπως αποκαλύπτεται και από τη δορυφορική φωτογραφία του έτους 2012 και 

αναπαράγεται και από τις αριθμητικές προσομοιώσεις. 

Παρόμοια συμπεριφορά του υλικού παρατηρείται και στο στόμιο της Θολής, αλλά 

με μεγαλύτερο χρόνο σχηματισμού, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ακόμα πλήρης 

απόθεση του υλικού στα ανάντη και μέχρι την κορυφή του δυτικού προβόλου.  Οι 

μηχανισμοί που προκαλούν την διαμόρφωση τέτοιων αμμονησίδων έμπροσθεν των 

ανοιγμάτων των στομίων οφείλονται σε τοπικούς στροβίλους αδρανειακής προέλευσης, 

που αποκολλώνται από τα άκρα των βραχιόνων και δημιουργούν βαθμιαία στο κέντρο 
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τους προσαμμώσεις (νησίδες), με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του βάθους και 

περιορίζουν την ανανέωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας.  Με βάση τις δισδιάστατες 

προσομοιώσεις, παρατηρήθηκαν τέτοιοι στρόβιλοι κυκλωνικής και αντικυκλωνικής 

κατεύθυνσης που οφείλονται κυρίως στην αλλαγή κατεύθυνσης των ρευμάτων λόγω της 

δράσης της παλίρροιας.  Η παρουσία των στροβίλων αυτών συνδέεται με την συσσώρευση 

υλικού στην άμεση γειτονία των στομίων μέχρις ότου η αύξηση του ύψους του πυθμένα να 

εμποδίζει την ανταλλαγή των υδάτων μεταξύ του Πατραϊκού και των λιμνοθαλασσών. 

Με βάση την τρέχουσα διεθνή πρακτική, θεωρείται αναπόφευκτη η μηχανική 

απομάκρυνση των φερτών υλών από τα στόμια και τους διαύλους προκειμένου να 

διατηρείται ένα επαρκές βάθος για την ανταλλαγή των υδάτων, δεδομένης της δυναμικής 

φύσης του προβλήματος της στερεομεταφοράς. Δεν προτείνεται η επιμήκυνση των 

προβόλων, δεδομένου ότι η λύση αυτή θα προκαλέσει εν τέλει όξυνση της διάβρωσης στα 

κατάντη επιτείνοντας το υπάρχον πρόβλημα. 

Τα στόμια θα πρέπει να βυθοκορούνται όχι μόνο στην περιοχή του διαύλου αλλά και 

στο εξωτερικό τμήμα τους προς την πλευρά του Πατραίκού και μέχρι η βυθοκόρηση να 

«συναντήσει» την ισοβαθή του επιθυμητού βάθους που έχει επιλεγεί για τον άξονα του 

διαύλου.  Ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των φερτών υλών θα πρέπει να γίνεται 

πρωτίστως στο τμήμα ανάντη των δυτικών προβόλων, δηλαδή στο τμήμα που 

προσχώνεται πρώτα λόγω της επικρατούσας καθαρής κίνησης του υλικού.  Έτσι, θα είναι 

ενεργό μεγαλύτερο μήκος προβόλου, στα ανάντη του οποίου θα μπορεί να συγκρατείται 

περισσότερο υλικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την επαναπρόσχωση έως την 

κορυφή του προβόλου. Διαφορετικά, το εν λόγω υλικό θα εναποτίθετο έμπροσθεν των 

στομίων ή θα χάνονταν στα ανοικτά και βαθύτερα, υπό την επίδραση του πεδίου ροής που 

θα διαμορφώνονταν εφόσον ο πρόβολος είχε πλήρως προσχωθεί.  Το υλικό από τον 

καθαρισμό (βυθοκόρηση) των στομίων καθώς και την απομάκρυνση φερτών υλών από τα 

ανάντη τμήματα των δυτικών προβόλων, θα πρέπει να εναποτίθεται στα κατάντη τμήματα 

των ανατολικών προβόλων που οριοθετούν τα στόμια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

επανατροφοδότηση των διαβρωθέντων τμημάτων. 

Το ισοζύγιο φερτών υλών που προέκυψε από τις προσομοιώσεις, αλλά και η 

επισκόπηση των δορυφορικών φωτογραφιών αποδεικνύουν ότι η διάβρωση εκτείνεται 

καθ’ όλο το μήκος των βορειοδυτικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου.  Μέρος του 

προβλήματος αποτελεί η εκτεταμένη διάβρωση στις περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί 

συστήματα προβόλων, καθώς και οι πρόσφατες διαμορφώσεις και καταστροφές 

αμμονησίδων στην ευρύτερη περιοχή. 
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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 των Μηχανισμών 

Μεταφοράς Φερτών Υλών στο Βορειοδυτικό Τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου, με Έμφαση 

στην Περιοχή των Αμμονησίδων Έμπροσθεν των Στομίων των Λιμνοθαλασσών Ανατολικής 

Κλείσοβας και Θολής». 

Σύμφωνα με την από 02-10-2013 σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, το 

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

του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, την με Αρ. Πρωτ. 5394/20-09-

2013 απόφαση Προκήρηξης 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 2013» του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.  Με την 

απόφαση με αρ. 53.1/2013/4-9-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 

εγκρίθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Έργο. 

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση των μηχανισμών που συντελούν 

στη μεταφορά φερτών υλών στο βορειοδυτικό τμήμα του Πατραίκού κόλπου, με έμφαση 

στις περιοχές έμπροσθεν των στομίων των λιμνοθαλασσών της Ανατολικής Κλέισοβας και 

της Θολής, μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων. 

Για την εκπόνηση του έργου αξιοποιήθηκαν ανεμολογικά δεδομένα από το Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, 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 Νικολάου Θ. Φουρνιώτη (2009) και 

την Μεταπτυχιακή Διατριβή του Γεωργίου Α. Λευθεριώτη (2011), που εκπονήθηκαν στο 

Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

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 
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θάλασσας με εκείνο των λιμνοθαλασσών.  Οι λιμνοθάλασσες Ανατολικής Κλείσοβας και 

Θολής αποτελούν μέρος του συμπλέγματος της Λ/Θ Μεσολογγίου και οριοθετούνται 

μεταξύ τους τεχνητά με αναχώματα. 

Η επικοινωνία των Λ/Θ Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής με τον Πατραϊκό κόλπο 

γίνεται μέσω διαύλων, δηλαδή παλιρροϊκών στομίων (tidal inlets), που επιτρέπουν την 

είσοδο θαλασσινού νερού.  Συγκεκριμένα, ο δίαυλος επικοινωνίας της Αν. Κλείσοβας έχει 

μήκος περίπου 5 km και μέσο πλάτος 150 m.  Αυτή η στενή και μακρά δίοδος προς τη 

θάλασσα δυσκολεύει εξαιρετικά την ανανέωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας.  Με βάση 

μετρήσεις της Διεύθυνσης Αλιείας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την είσοδο των 

θαλασσίων υδάτων προς τη Λ/Θ Ανατολικής Κλείσοβας, απαιτείται σημαντικός χρόνος 

και οι ποσότητες που ανταλάσσονται είναι περιορισμένες.  Έτσι, η επικοινωνία της 

λιμνοθάλασσας με την ανοικτή θάλασσα περιορίζεται στο ελάχιστο, ενώ αντίθετα 

επηρεάζεται σημαντικά η κατάσταση του νοτίου τμήματος από τις απορροές του βορείου.  

Ειδικότερα, το βόρειο τμήμα το οποίο είναι σχεδόν αποκομμένο από τη θάλασσα προς τα 

νότια αποτελεί ουσιαστικά μια κλειστή δεξαμενή η οποία είναι αποδέκτης σημαντικών 

εκροών και απορροών από τα βόρεια με σημαντική ρυπαντική επιβάρυνση (Σερετάκη, 

2012). 

Αντίστοιχη συμπεριφορά, με περιορισμό της ανανέωσης των υδάτων, παρατηρείται 

και στη Λ/Θ της Θολής η οποία επικοινωνεί στα νότια με το Πατραϊκό κόλπο μέσω 

στομίου με μήκος περίπου 150 m και μέσο πλάτος 30-35 m. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, διαπιστώθηκε η σταδιακή, 

πρόσφατα δε η σχεδόν πλήρης απόφραξη των στομίων αυτών, ενώ παράλληλα 

διαπιστώνεται και έντονη διάβρωση των αμμονησίδων που οριοθετούν το λιμνοθαλάσσιο 

χώρο από τον Πατραϊκό.  Οι διεργασίες αυτές, που οφείλονται κυρίως στη δράση κυμάτων 

και ρευμάτων, οδηγούν σε υποβάθμιση και απαιτούν παρεμβάσεις για την αποφυγή 

κρίσεων στα υδάτινα αυτά οικοσυστήματα. 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι μηχανισμοί στερεομεταφοράς στο μέτωπο της 

λιμνοθάλασσας, γίνεται χρήση αριθμητικών ομοιωμάτων (μοντέλου υδροδυναμικής – 

στερεομεταφοράς) με βάση τα οποία θα μελετηθεί σε πρώτο στάδιο το πεδίο ροής και η 

κίνηση του υλικού στην εγγύς περιοχή των στομίων (Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής) 

και κατόπιν η εξέλιξη του φαινομένου της στερεομεταφοράς με βάση τη γενική 

κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το μέτωπο της λιμνοθάλασσας του 

Μεσολογγίου με έμφαση στις περιοχές των στομίων. 
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Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περιλαμβάνει μελέτη της εξέλιξης της στερεομεταφοράς, 

με βάση σενάρια που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τις κρατούσες συνθήκες στην περιοχή 

(επικρατούντες άνεμοι, παλιρροϊκή δράση και κυματικό καθεστώς), για τις δυσμενέστερες 

εποχές του έτους.  Επιπλέον, μελετώνται περιπτώσεις αναδιαμόρφωσης των στομίων, όπου 

απαιτείται, έτσι ώστε να αυξηθεί η χρονική κλίμακα εξέλιξης του φαινομένου και να 

βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, π.χ. επιμήκυνση διαύλων εισόδου (jetties), 

διαμόρφωση εγκαρσίων προβόλων σταθεροποίησης της ακτογραμμής (groynes) εάν αυτό 

απαιτείται. 

Με βάση τις αριθμητικές προβλέψεις, προτείνονται βέλτιστες θέσεις απόθεσης του 

υλικού βυθοκόρησης, προκειμένου αυτό να αξιοποιείται από το ίδιο το θαλάσσιο 

περιβάλλον για ανατροφοδότηση του υδροδυναμικού συστήματος, περιορίζοντας 

φαινόμενα διάβρωσης των τμημάτων κατάντη των προβόλων διαμόρφωσης των στομίων. 

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

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

αμμονησίδων, έμπροσθεν της Λ/Θ Μεσολογγίου (τμήμα ΑΒ).  Με άσπρα στίγματα 

σημειώνονται τα κέντρα των στομίων της Θολής (δυτικά) και της Ανατολικής Κλείσοβας 

(ανατολικά) του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή Πατραϊκού κόλπου – Συμπλέγματος Λιμνοθαλασσών, όπου 

δεικνύεται η περιοχή μελέτης βορειοδυτικό τμήμα Πατραϊκού κόλπου, στόμια ανατολικής 

Κλείσοβας και Θολής (Google earth, 2013). 

Πατραϊκός Κόλπος 

Λ/Θ Μεσολογγίου 

Λ/Θ  ΘΟΛΗ 
Λ/Θ  ΑΝ. ΚΛΕΙΣΟΒΑ 

Στόμιο 
Θολής 

Στόμιο  
Αν. Κλείσοβας 

Α 
Β 
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Ακολουθούν λεπτομερέστερες Εικόνες 2, 3, όπου φαίνεται η περιοχή ενδιαφέροντος 

και οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης των στομίων.  Από απλή επισκόπηση είναι εμφανής η 

λειτουργία των στομίων ως προς τη συμπεριφορά του ιζήματος.  Οι βραχίονες 

διαμόρφωσης των στομίων περιορίζουν την κίνηση του υλικού, στην κύρια κατεύθυνση 

της περιοχής (Παπαθεοδώρου και Κοντόπουλος, 1998), ενώ τα στόμια λειτουργούν ως 

«παγίδες» υλικού με συσσώρευση φερτών έμπροσθεν των ανοιγμάτων τους.  Αναφορικά 

με την επικρατούσα κατεύθυνση του ιζήματος, με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες 

(Google earth, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012) αποδεικνύεται ότι για την Ανατολική 

Κλείσοβα υλικό παγιδεύεται στα δυτικά του στομίου ενώ το ανατολικό τμήμα διαβρώνεται 

με την πάροδο του χρόνου.  Στη Θολή, όπως φαίνεται και από τις δορυφορικές 

φωτογραφίες (Google earth 2004, 2012) η λειτουργία είναι αντίστοιχη, με συσσώρευση 

υλικού στα δυτικά του διαύλου και βαθμιαία διάβρωση στα ανατολικά.  Και στις δυο 

περιπτώσεις μέρος του υλικού φράσει την είσοδο των στομίων με εντονότερα τα 

προβλήματα στο στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Διαμόρφωση του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας (Google earth, 2013). 

 

 

 

 

 

Διαμόρφωση Στομίου Αν. Κλείσοβας 
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Εικόνα 3: Διαμόρφωση του στομίου της Θολής (Google earth, 2013). 

 

 

3. Πρόβλεψη κυματικών χαρακτηριστικών 

Η πρόβλεψη των χαρακτηριστικών παραμέτρων των ανεμογενών κυματισμών που 

προσβάλουν τις περιοχές ενδιαφέροντος (στόμια ανατολικής Κλείσοβας και Θολής) 

βασίζεται σε εμπειρικές σχέσεις για τον υπολογισμό του «χαρακτηριστικού» ύψους 

κύματος, sH  και της «χαρακτηριστικής» περιόδου, sT , που περιγράφουν την κατάσταση 

των θαλασσίων κυματισμών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία (π.χ. Δήμας, 2012).  

Το χαρακτηριστικό ύψος, sH , και η χαρακτηριστική περίοδος, sT , του κυματισμού 

εξαρτώνται από την ταχύτητα του ανέμου, 10U , το μήκος αναπτύγματος, F  (Fetch) και τη 

διάρκεια πνοής, dt , του ανέμου.  Η ταχύτητα του ανέμου αναφέρεται σε ύψος 10 m πάνω 

από τη μέση στάθμη θάλασσας.  Στη συγκεκριμένη μελέτη η πρόβλεψη των sH  και sT  

γίνεται με χρήση της μεθοδολογίας Jonswap, η οποία προϋποθέτει τον υπολογισμό της 

ταχύτητας τριβής, *u , στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω της πνοής του ανέμου: 

 

*
10

10

0,001(1,1 0,035 )D

u
C U

U
                                                                   (3.1) 

 

όπου DC  είναι ο συντελεστής αντίστασης. 

Διαμόρφωση Στομίου Θολής 
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Για κυματισμό περιορισμένο από το μήκος αναπτύγματος, το χαρακτηριστικό ύψος 

προκύπτει από τη σχέση 

 
0,5

2 2

* *

0,0413sgH gF

u u

 
  

 
                                                                                       (3.2) 

 

και η χαρακτηριστική περίοδος από τη σχέση 

 
0,33
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* *
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                                                                                     (3.3) 

 

Ο έλεγχος για κυματισμό περιορισμένο από τη διάρκεια πνοής γίνεται με υπολογισμό του 

ισοδύναμου μήκους αναπτύγματος eqF  
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                                                                                     (3.4) 

 

Εάν eqF F , ο κυματισμός είναι περιορισμένος από το μήκος αναπτύγματος, ενώ 

εάν eqF F , ο κυματισμός είναι περιορισμένος από τη διάρκεια πνοής και ο υπολογισμός 

των sH  και sT  γίνεται από τις εξισώσεις (3.2) και (3.3) αντικαθιστώντας το F  με το eqF .  

Η ταχύτητα του ανέμου, 10U , προέρχεται από μετεωρολογικά δεδομένα και στην 

προκειμένη περίπτωση από την ΕΜΥ υπό μορφή τιμών της ετήσιας ποσοστιαίας 

συχνότητας πνοής, f, ανέμου συγκεκριμένης κατεύθυνσης (Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ) 

και έντασης (σε κλίμακα Beaufort), Πίνακας 1.  Στο Σχήμα 1 δίδεται το ροδόγραμμα 

ανέμου που προκύπτει με βάση τον Πίνακα 1, όπου φαίνονται οι επικρατούσες 

διευθύνσεις του ανέμου στην περιοχή.  Για κάθε κατεύθυνση ανέμου το μήκος 

αναπτύγματος υπολογίζεται από τη σχέση 
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                                                                                                     (3.5) 

 

όπου F10 είναι το μήκος του θαλασσίου πεδίου κατά την κατεύθυνση του ανέμου από την 

ακτή ενδιαφέροντος έως την κοντινότερη ακτή, ενώ τα υπόλοιπα μήκη είναι κατά 
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κατευθύνσεις που καλύπτουν ένα τομέα ±45
ο
 (ανά 5

ο
) γύρω από την κατεύθυνση του 

ανέμου.  Τα επιμέρους μήκη θαλασσίου πεδίου, Fk, μετρώνται από το Google earth με 

εφαρμογή του σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD 2006. 

 
Πινακας 1:  Ετήσια συχνότητα πνοής ανέμου στο σταθμό Αράξου. 

 
Κλίμακα 

Beaufort 

W 

(m/s) 
f (%) 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Σύνολο 

0          38,444 

1 0,90 0,296 0,362 0,592 0,285 0,340 0,482 0,351 0,373 3,081 

2 2,45 2,137 3,518 2,751 0,734 1,721 2,970 4,724 3,080 21,635 

3 4,40 1,458 4,592 2,696 0,460 1,480 1,984 4,724 2,225 19,619 

4 6,70 0,745 4,882 2,039 0,197 0,866 1,052 1,523 0,636 11,880 

5 9,35 0,132 1,644 0,833 0,044 0,285 0,241 0,241 0,121 3,541 

6 12,30 0,022 0,658 0,296 0,011 0,142 0,099 0,066 0,022 1,316 

7 15,50 0,011 0,132 0,077 0,011 0,022 0,011 0,022 0,011 0,297 

8 18,95 0,011 0,044 0,022 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,121 

9 22,60 0,000 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 

10 26,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,011 0,000 0,022 

≥11 30,55 0,000 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 

Σύνολο  4,812 15,794 9,328 1,742 4,878 6,850 11,673 6,479 100,00 

 

 

Σχήμα 1:  Ροδόγραμμα ανέμου για το σταθμό του Αράξου, με βάση τον Πίνακα 1. 

 

 

4. Προσομοίωση της κυματογενούς μεταφοράς ιζήματος  

4.1. Εφαρμογή του κώδικα Litpack 

Στην Εικόνα 4 με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται το τμήμα της ακτογραμμής 

που θα επιλυθεί με το module Litpack (DHI, 2012).  Επιλέγεται τμήμα ακτογραμμής όπου 

η κατά μήκος κλίση παραμένει σχεδόν σταθερή και σε απόσταση ικανοποιητική ένθεν 

κακείθεν του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας, ώστε να δούμε την κίνηση του υλικού 
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και την εξέλιξη της ακτογραμμής.  Αντίστοιχη διαμόρφωση έχει γίνει και για το στόμιο 

της Θολής (Εικόνα 5). 

Στο Σχήμα 2α, β δίδονται τα πεδία επίλυσης και τα αντίστοιχα υπολογιστικά 

πλέγματα για την Ανατολική Κλείσοβα και τη Θολή, όπως έχουν διαμορφωθεί από το 

MIKE ZERO (DHI, 2009, 2012) προκειμένου να εφαρμοστεί το Module Litpack (DHI, 

2012).  Στις περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος (θέσεις στομίων) εφαρμόζεται λεπτότερο 

υπολογιστικό πλέγμα προκειμένου να περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι 

μεταβολές στην κίνηση του υλικού.  Εξωτερικά του λεπτού πλέγματος ακολουθεί μια 

δεύτερη ζώνη με αδρότερο υπολογιστικό πλέγμα, παράλληλα στην ακτογραμμή, και τέλος 

στα βαθύτερα (εξωτερικά της δεύτερης ζώνης) όπου δεν αναμένεται να λάβει χώρα 

σημαντική στερεομεταφορά χρησιμοποιείται ακόμα πιο αδρό υπολογιστικό πλέγμα.  Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιούνται για την εγγύς περιοχή των στομίων θεωρώντας ότι οι 

ισοβαθείς παραμένουν σχεδόν παράλληλες στην ακτογραμμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4:  Παράκτια ζώνη βορειοδυτικού τμήματος Πατραϊκού κόλπου, όπου διαμορφώνεται το 

στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας.  Με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται η περιοχή μελέτης 

(Google earth, 2013). 

 

 

 

Περιοχή επίλυσης με Litpack 
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Εικόνα 5:  Παράκτια ζώνη βορειοδυτικού τμήματος Πατραϊκού κόλπου, όπου διαμορφώνεται το 

στόμιο της Θολής.  Με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται η περιοχή μελέτης (Google earth, 

2013). 

 

 
(α) 

Περιοχή επίλυσης με Litpack 
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(β) 

Σχήμα 2: Διαμόρφωση μη δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την εφαρμογή του Litpack, με 

έμφαση έμπροσθεν του στομίου (α) της Ανατολικής Κλείσοβας (β) της Θολής. 

 

Το κυματικό καθεστώς της περιοχής υπολογίζεται με βάση τις συχνότητες 

εμφάνισης των ανέμων που πνέουν στην περιοχή ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τα 

μήκη αναπτύγματος (Fetch) και είναι διαφορετικά για το στόμιο της Ανατολικής 

Κλείσοβας και της Θολής (Σχήμα 3α, β).  Στο Σχήμα 4α, β δίδεται το κυματικό καθεστώς 

σε μορφή ροδογράμματος που εφαρμόστηκε στις αριθμητικές προσομοιώσεις στο επίπεδο 

του έτους, ενώ στους Πίνακες 2, 3 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μήκη αναπτύγματος για 

την Ανατολική Κλείσοβα και τη Θολή.  Tα χαρακτηριστικά ύψη, οι περίοδοι, οι 

διευθύνσεις και η διάρκεια δράσης των κυματισμών σε ετήσια βάση, με βάση τις 

επικρατούσες συνθήκες ανέμων και μηκών αναπτύγματος, δίδονται στο Παράρτημα Α. 
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(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 3:  Υπολογισμός μηκών αναπτύγματος (Fetches) για την περίπτωση  (α) της Ανατολικής 

Κλείσοβας,  (β) της Θολής. 
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 4: Κυματικό καθεστώς σε μορφή ροδογράμματος που εφαρμόστηκε στις αριθμητικές 

προσομοιώσεις (α) για την Ανατολική Κλείσοβα και (β) τη Θολή. 

 

Πίνακας 2:  Μήκη αναπτύγματος θαλασσίου πεδίου με εστία το στόμιο της Λ/Θ Ανατολικής 

Κλείσοβας.  

Direction NE E SE S SW W NW N 

Fetch (Km) 0,000 0,000 0,000 10,142 35,401 31,160 0,000 0,000 

 

Πίνακας 3:  Μήκη αναπτύγματος θαλασσίου πεδίου με εστία το στόμιο της Λ/Θ Θολής. 

Direction NE E SE S SW W NW N 

Fetch (Km) 0,000 11,827 21,453 34,694 30,925 0,000 0,000 0,000 

 

 

4.2. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

4.2.1. Ανατολική Κλείσοβα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την αριθμητική προσομοίωση με εφαρμογή του μοντέλου Litpack, σε μια 
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διατομή κάθετα στην ακτογραμμή στο σημείο όπου έχει διαμορφωθεί το στόμιο εισόδου 

της λιμνοθάλασσας της Ανατολικής Κλείσοβας.  Στο Σχήμα 5 δίδεται η τιμή της μέγιστης 

ταχύτητας του ρεύματος παράλληλα στην ακτογραμμή (longshore velocity) που προκαλεί 

τη μεταφορά του υλικού, καθώς και η μέγιστη κατά μήκος αθροιστική παροχή ιζήματος 

(πυθμένα και σε αιώρηση, [ ]sx bxQ Q ) που διέρχεται από τη θέση του στομίου (longshore 

littoral drift). 

 

 

Σχήμα 5:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Μέγιστο 

κυματογενές ρεύμα παράλληλα στην ακτογραμμή (συνεχής καμπύλη) και συνολική 

ποσότητα ιζήματος πυθμένα και σε αιώρηση (διακεκομμένη καμπύλη). 

 

Στο Σχήμα 6 υπολογίζεται αριθμητικά η ετήσια καθαρή (net) στερεοπαροχή κατά 

μήκος της ακτής που εκφράζει την καθαρή ποσότητα ιζημάτων που διέρχεται από τη θέση 

όπου διαμορφώνεται το στόμιο και υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ των 

στερεοπαροχών προς τα δεξιά και προς τα αριστερά της θέσης του στομίου, δηλαδή 

net drift ve drift veQ Q Q   .  Στην περίπτωση του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας 

υπολογίζεται ότι μεγαλύτερη ποσότητα ιζήματος κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

(αρνητική ποσότητα – μπλε καμπύλη) και μικρότερη ποσότητα από τα ανατολικά προς τα 

δυτικά (θετική ποσότητα – πράσινη καμπύλη).  Η καθαρή (net) ετήσια στερεοπαροχή 

προκύπτει από τα δυτικά προς τα ανατολικά λαμβάνοντας αρνητικό πρόσημο (κόκκινη 

καμπύλη) με μια τιμή της τάξης ~ -200 m
3
/year.  Επομένως, με βάση τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι κατά μήκος της ακτής όπου διαμορφώνεται 

το στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας, η συνολική ετήσια παροχή προς τα ανατολικά είναι 

μεγαλύτερη της αντίστοιχης κατά μήκος της ακτής προς τα δυτικά, επομένως η δράση της 
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παράκτιας μεταφοράς ιζήματος εκτιμάται να έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά 

ποσότητας στερεών ανά έτος προς τα ανατολικά.  Στο Σχήμα 7 δίδεται η ετήσια 

αθροιστική (gross) στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτής που εκφράζει τη συνολική 

ποσότητα ιζήματος που περνά από τη θέση του στομίου, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση 

κίνησης, δηλαδή 
gross drift ve drift veQ Q Q   . 

 

 

Σχήμα 6:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Καθαρή (net) 

στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτογραμμής (κόκκινη καμπύλη), ποσότητα ιζήματος που κινείται 

παράλληλα στην ακτογραμμή από δυτικά προς ανατολικά (μπλε καμπύλη) και από ανατολικά προς 

τα δυτικά (πράσινη καμπύλη) σε ετήσια βάση. 

 

 

Σχήμα 7:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Αθροιστική (gross) 

στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτογραμμής (γκρι καμπύλη), σε ετήσια βάση. 
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Η εξέλιξη της ακτογραμμής σε ετήσια βάση δίδεται στο Σχήμα 8, όπου είναι 

εμφανής η κατεύθυνση κίνησης του υλικού με απόθεση στα ανάντη (δυτικά) και διάβρωση 

στα κατάντη (ανατολικά) του στομίου.  Στο Σχήμα 8α δίδεται η εξέλιξη της ακτογραμμής 

πλησίον του στομίου για προσομοίωση ενός έτους.  Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση 

έχει πληρωθεί με φερτά υλικά η περιοχή ένθεν κακείθεν των προβόλων του στομίου, η 

εξέλιξη της ακτογραμμής, με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις, εκφράζει κυρίως τη 

στερεομεταφορά στα κατάντη του στομίου (ανατολικά) και λιγότερο την προώθηση της 

ακτογραμμής στα δυτικά, η οποία έχει ολοκληρωθεί μέχρι την κεφαλή του δυτικού 

προβόλου.  Στα Σχήματα 8α, β, γ είναι εμφανής η προώθηση της ακτογραμμής από 

δυσμάς και η διάβρωση από ανατολάς.  Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο δύο και τέσσερα 

χρόνια μετά, με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις και θεωρώντας το ίδιο κυματικό 

καθεστώς, με περαιτέρω προώθηση και διάβρωση, αντίστοιχα, της ακτογραμμής (Σχήμα 8 

β, γ).  Στο Σχήμα 8δ, ε, στ δίδονται δορυφορικές εικόνες για την ίδια θέση το 2003, 2007 

και 2012, όπου απεικονίζεται με ιδιαίτερη ενάργεια ο ίδιος μηχανισμός, δηλαδή προώθηση 

της ακτογραμμής από τα δυτικά με βαθμιαία πλήρωση με υλικό έως την κεφαλή του 

δυτικού προβόλου και ταυτόχρονα διάβρωση του ανατολικού τμήματος.  Η εκτίμηση της 

παράκτιας ιζηματομεταφοράς βασίζεται στην στατιστική κατανομή της διευθύνσεως και 

εντάσεως των ανέμων, για τη δίαιτα (regime) των οποίων δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 

διαφοροποίησης. 

 

 

(α) 
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(β) 

 

 

(γ) 
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(δ) 

 

(ε) 

 

(στ) 

Σχήμα 8:  Εξέλιξη της ακτογραμμής (α) σε ένα έτος,  (β) σε δύο έτη,  (γ) σε τέσσερα έτη,  (δ) 

ακτογραμμή το 2003,  (ε) ακτογραμμή το 2007,  (στ) ακτογραμμή το 2012. 

Δ Α 

Δ Α 

Δ Α 
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Η αριθμητική πρόβλεψη πιστοποιείται περαιτέρω, μέσω δορυφορικών φωτογραφιών 

Εικόνα 6(α, β, γ, δ, ε) (Google earth, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012).  Στις δορυφορικές 

φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζεται με ενάργεια η εξέλιξη της ακτογραμμής σε 

χρονικό διάστημα 10 ετών.  Κύριο χαρακτηριστικό της παρουσίας των καθέτων βραχιόνων 

(προβόλων), που έχουν διαμορφωθεί για την προστασία του στομίου της Ανατολικής 

Κλείσοβας, είναι η συσσώρευση υλικού στα ανάντη και η αύξηση του πλάτους της ακτής 

με τη δημιουργία μιας νέας ακτογραμμής η οποία διαμορφώνεται βαθμιαία έτσι ώστε να 

είναι σχεδόν κάθετη στις ορθογωνικές των προσπιπτόντων θραυόμενων κυματισμών, με 

αποτέλεσμα βαθμιαία την μείωση του ρυθμού της καθαρής στερεομεταφοράς κατά μήκος 

της ακτής.  Ταυτόχρονα, στα κατάντη των προβόλων παρατηρείται έντονη διάβρωση, 

λόγω του ότι η παρουσία των προβόλων προστασίας του στομίου εμποδίζει την κίνηση 

του υλικού από δυσμάς προς ανατολάς, περιορίζοντας την ποσότητα του ιζήματος που 

τροφοδοτεί το τμήμα της κατάντη του έργου ακτογραμμής.  Ειδικότερα, στις Εικόνες 6(α, 

β, γ) απεικονίζεται ξεκάθαρα η πορεία του υλικού με σταδιακή εναπόθεση φερτών από τα 

ανάντη (δυτικά) προς τα κατάντη (ανατολικά) κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο δυτικός (Δ) 

βραχίονας του στομίου να σωρεύει υλικό στα ανάντη μέχρι την πλήρη προσαρμογή του 

υλικού έως την κορυφή του προβόλου (Εικόνες 6δ, ε).  Μετά την πλήρη κάλυψη του 

δυτικού προβόλου και την τελική διαμόρφωση της προωθημένης πλέον ακτογραμμής 

ακολουθεί διαφυγή μέρους του υλικού προς τα κατάντη. 

Επιπλέον, με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες παρατηρείται η συσσώρευση 

φερτών υλών στο εσωτερικό του στομίου και συγκεκριμένα στην είσοδο με αποτέλεσμα 

τη βαθμιαία απόφραξη και τον περιορισμό της επικοινωνίας με το νότιο θαλάσσιο τμήμα 

του Πατραϊκού.  Το φαινόμενο αυτό πιθανώς οφείλεται σε στροβίλους αδρανειακής 

προέλευσης, με βάση την τοπική υδροδυναμική κυκλοφορία, που αποκολλώνται από τα 

άκρα μόλων διαύλων ή βραχιόνων και δημιουργούν βαθμιαία στο κέντρο τους 

προσαμμώσεις (νησίδες), με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του βάθους.  Σε 

περιπτώσεις όπως στα παλιρροϊκά στόμια που εξετάζουμε, όπου τα βάθη έμπροσθεν των 

στομίων δεν ξεπερνούν το 1 m, οι προσαμμώσεις αυτές οδηγούν σε σχετική απόφραξη των 

ανοιγμάτων με αρνητικά αποτελέσματα στην κυκλοφορία και ανανέωση των υδάτων της 

λιμνοθάλασσας.  Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σε διαύλους επικοινωνίας στην 

είσοδο λιμένων που αντιμετωπίζουν κυματισμούς, όπου βαθμιαία δέχονται και παγιδεύουν 

φερτές ύλες με επακόλουθο τη μείωση του βάθους στην εγγύς περιοχή. 
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Εικόνα 6α:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2002). 

 

Εικόνα 6β:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2003). 

 

Εικόνα 6γ:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2004). 

Δ Α 

Δ Α 

Δ Α 
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Εικόνα 6δ:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2007). 

 

Εικόνα 6ε:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2012). 

 

4.2.2. Θολή 

Αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσματα προέκυψαν από την αριθμητική προσομοίωση 

με εφαρμογή του μοντέλου Litpack, σε μια διατομή κάθετα στην ακτογραμμή στο σημείο 

όπου έχει διαμορφωθεί το στόμιο εισόδου της λιμνοθάλασσας της Θολής.  Στο Σχήμα 9 

δίδεται η τιμή της μέγιστης ταχύτητας του ρεύματος παράλληλα στην ακτογραμμή 

(longshore velocity) που προκαλεί τη μεταφορά του υλικού, καθώς και η μέγιστη κατά 

μήκος αθροιστική παροχή ιζήματος (υλικό μεταφερόμενο στον πυθμένα και σε αιώρηση, 

[ ]sx bxQ Q ) που διέρχεται από τη θέση του στομίου (longshore littoral drift).  Είναι 

εμφανής η πιο ομαλή μεταβολή της καμπύλης σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ανατολικής 

Κλείσοβας, γεγονός που οφείλεται στην πιο ομαλή μεταβολή της κλίσης της βαθυμετρίας 

Δ Α 

Δ Α 
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σε μια διατομή κάθετα στο στόμιο της Θολής σε σχέση με την αντίστοιχη για την 

περίπτωση της Αν. Κλείσοβας (Σχήμα 4). 

 

 

Σχήμα 9:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Μέγιστο 

κυματογενές ρεύμα παράλληλα στην ακτογραμμή (συνεχής καμπύλη) και συνολική ποσότητα 

ιζήματος πυθμένα και σε αιώρηση (διακεκομμένη καμπύλη). 

 

Στο Σχήμα 10 εκτιμάται αριθμητικά, όπως και για την περίπτωση της Ανατολικής 

Κλείσοβας, η ετήσια καθαρή (net) στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτής που εκφράζει την 

καθαρή ποσότητα ιζημάτων που διέρχεται από τη θέση όπου διαμορφώνεται το στόμιο, 

δηλαδή net drift ve drift veQ Q Q   .  Στην περίπτωση του στομίου της Θολής υπολογίζεται ότι 

μεγαλύτερη ποσότητα ιζήματος κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά (αρνητική 

ποσότητα – μπλε καμπύλη) και μικρότερη ποσότητα από τα ανατολικά προς τα δυτικά 

(θετική ποσότητα – πράσινη καμπύλη).  Η καθαρή ετήσια στερεοπαροχή προκύπτει και 

στην περίπτωση αυτή από τα δυτικά προς τα ανατολικά λαμβάνοντας αρνητικό πρόσημο 

(κόκκινη καμπύλη) με μια τιμή της τάξης ~ -150 m
3
/year.  Επομένως, με βάση τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι κατά μήκος της ακτής όπου 

διαμορφώνεται το στόμιο της Θολής, η συνολική ετήσια παροχή προς τα ανατολικά είναι 

μεγαλύτερη της αντίστοιχης κατά μήκος της ακτής προς τα δυτικά, επομένως η δράση της 

παράκτιας μεταφοράς ιζήματος εκτιμάται ότι έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά 

ποσότητας στερεών ανά έτος προς τα ανατολικά.  Στο Σχήμα 11 δίδεται η ετήσια 

αθροιστική (gross) στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτής που εκφράζει τη συνολική 

ποσότητα ιζήματος που περνά από τη θέση του στομίου, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση 

κίνησης, δηλαδή gross drift ve drift veQ Q Q   . 
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Σχήμα 10:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Καθαρή (net) 

στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτογραμμής (κόκκινη καμπύλη), ποσότητα ιζήματος που κινείται 

παράλληλα στην ακτογραμμή από δυτικά προς ανατολικά (μπλε καμπύλη) και από ανατολικά προς 

τα δυτικά (πράσινη καμπύλη) σε ετήσια βάση. 

 

 

Σχήμα 11:  Εγκάρσια τομή από τα βαθιά (x = 0 m) έως την ξηρά (x = 2000 m):  Αθροιστική 

(gross) στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτογραμμής (γκρι καμπύλη), σε ετήσια βάση. 

 

Η εξέλιξη της ακτογραμμής σε ετήσια βάση δίδεται στο Σχήμα 12.  Στο Σχήμα 12α 

δίδεται η εξέλιξη της ακτογραμμής πλησίον του στομίου για προσομοίωση ενός έτους.  

Είναι εμφανής η προώθηση της ακτογραμμής από δυσμάς και η διάβρωση από ανατολάς.  

Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο δύο χρόνια μετά, θεωρώντας το ίδιο κυματικό καθεστώς, 

με περαιτέρω προώθηση και διάβρωση, αντίστοιχα, της ακτογραμμής (Σχήμα 12β).  Στο 

Σχήμα 12γ, δ δίδονται δορυφορικές εικόνες για την ίδια θέση το 2004 και 2012, όπου 

απεικονίζεται με ιδιαίτερη ενάργεια ο ίδιος μηχανισμός, δηλαδή προώθηση της 
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ακτογραμμής στα δυτικά με βαθμιαία πλήρωση με υλικό έως την κεφαλή του δυτικού 

προβόλου και ταυτόχρονα διάβρωση του ανατολικού τμήματος.  Αξίζει να παρατηρήσει 

κανείς ότι η διάβρωση επεκτείνεται κυρίως μετά τον ανατολικό πρόβολο, ενώ στη βάση 

του (σημείο Α, Σχήμα 10γ, δ) προκαλείται μικρή απόθεση υλικού σε συμφωνία με τις 

αριθμητικές προβλέψεις.  Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις αποδεικνύεται ότι η 

επικρατούσα κίνηση των φερτών υλών στην ακτογραμμή στο στόμιο της Θολής είναι από 

δυσμάς προς ανατολάς. 

 

 

(α) 

 

(β) 
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(γ) 

 

(δ) 

Σχήμα 12:  Εξέλιξη της ακτογραμμής  (α) σε ένα έτος,  (β) σε δύο έτη,  (γ)  ακτογραμμή το 2004,  

(δ) ακτογραμμή το 2012. 

 

Η αριθμητική πρόβλεψη της γενικής κίνησης των φερτών υλών πιστοποιείται και 

στην περίπτωση αυτή μέσω δορυφορικών φωτογραφιών (Google earth, 2004, 2012).  Στις 

δορυφορικές φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζεται με ενάργεια η εξέλιξη της 

ακτογραμμής σε χρονικό διάστημα 8 ετών.  Κύριο χαρακτηριστικό της παρουσίας των 

καθέτων βραχιόνων, που έχουν κατασκευαστεί για την προστασία του στομίου της Θολής, 

είναι η συσσώρευση υλικού στα ανάντη και η αύξηση του πλάτους της ακτής με τη 

δημιουργία μιας νέας ακτογραμμής στα ανάντη (δυτικά) η οποία διαμορφώνεται βαθμιαία 

έτσι ώστε να είναι σχεδόν κάθετη στις ορθογωνικές των προσπιπτόντων θραυόμενων 

κυματισμών, που στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως Ν (S), ΝΔ (SW) προέλευσης με 

αποτέλεσμα βαθμιαία την μείωση του ρυθμού της καθαρής στερεομεταφοράς κατά μήκος 

Α 

Α΄ 
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της ακτής.  Ταυτόχρονα, στα κατάντη των προβόλων παρατηρείται μικρότερη διάβρωση, 

λόγω του ότι η περιοχή προσβάλλεται και από ισχυρούς κυματισμούς ανατολικής 

προέλευσης, περιορίζοντας την ποσότητα του ιζήματος που μετακινείται λόγω διάβρωσης 

της ακτογραμμής στο τμήμα κατάντη του έργου.  Ειδικότερα, στις Εικόνες 7(α, β) 

απεικονίζεται ξεκάθαρα η πορεία του υλικού με σταδιακή εναπόθεση φερτών από τα 

ανάντη (δυτικά) προς τα κατάντη (ανατολικά) κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο δυτικός (Δ) 

βραχίονας του στομίου να σωρεύει υλικό στα ανάντη με τάση πλήρους προσαρμογής του 

υλικού έως την κορυφή του δυτικού (Δ) προβόλου (Εικόνες 7β).  Αξίζει να παρατηρήσει 

κανείς τη διαχρονική εξέλιξη της ακτογραμμής στα κατάντη του στομίου και 

συγκεκριμένα στην περιοχή (Γ) που δεικνύεται στις Εικόνες 7α, β με διακεκομμένη 

κίτρινη γραμμή.  Η παρουσία της ομάδας προβόλων οδήγησε σε βαθμιαία διάβρωση και 

σταδιακή υποχώρηση της ακτογραμμής. 

Επιπλέον, με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες, παρατηρείται η συσσώρευση 

φερτών υλών στο εσωτερικό του στομίου και συγκεκριμένα στην είσοδο με αποτέλεσμα 

τη βαθμιαία απόφραξη και τον περιορισμό της επικοινωνίας με το νότιο θαλάσσιο τμήμα 

του Πατραϊκού.  Το φαινόμενο αυτό πιθανώς οφείλεται σε στροβίλους αδρανειακής 

προέλευσης με βάση την τοπική υδροδυναμική κυκλοφορία που αποκολλώνται από τα 

άκρα μόλων διαύλων ή βραχιόνων και δημιουργούν βαθμιαία στο κέντρο τους 

προσαμμώσεις (νησίδες), με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του βάθους, όπως και στην 

περίπτωση του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας. 

 

 

Εικόνα 7α:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2004). 

 

Δ Α 

Γ 
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Εικόνα 7β:  Διαμόρφωση ακτογραμμής στην εγγύς περιοχή του στομίου (Google earth, 2012). 

 

 

5. Προσομοίωση της ανεμογενούς μεταφοράς ιζήματος 

5.1. Εφαρμογή του κώδικα MIKE 21 FM (HD, ST) 

5.1.1 Διαμόρφωση πεδίου επίλυσης 

Κύριο χαρακτηριστικό της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στην περιοχή μελέτης 

(βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού κόλπου) είναι 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, παράλληλα στην ακτογραμμή, 

με αποτέλεσμα να αναμένεται σημαντική η συμβολή των ανεμογενών ρευμάτων στην 

διαμόρφωση των μηχανισμών μεταφοράς φερτών υλών στην παράκτια ζώνη. 

Η επίδραση των ανεμογενών ρευμάτων εκτιμάται με εφαρμογή δισδιάστατου 

αριθμητικού ομοιώματος MIKE 21 FM (HD) (DHI, 2009), με το οποίο υπολογίζεται το 

πεδίο ρευμάτων στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει και τις περιοχές άμεσου 

ενδιαφέροντος (Λ/Θ Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής).  Επιπλέον, εφαρμόζεται το 

αριθμητικό ομοίωμα  MIKE 21 FM (ST) (DHI, 2009), το οποίο με βάση το πεδίο 

ρευμάτων υπολογίζει τη στερεομεταφορά. 

Στο Σχήμα 13 δίδεται ο χάρτης του Πατραϊκού κόλπου ο οποίος περιλαμβάνει και 

τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  Με μαύρη διακεκομμένη γραμμή οριοθετούνται οι 

θέσεις των ανοικτών ορίων δυτικά (ΟΒ1) και ανατολικά (ΟΒ2) που εφαρμόστηκαν στην 

Δ Α 

Γ 
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αριθμητική προσομοίωση. και παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλέγμα που εφαρμόστηκε 

για τη διενέργεια των αριθμητικών προσομοιώσεων.  Το πεδίο επίλυσης (Σχήμα 14) 

περιλαμβάνει το συγκρότημα Πατραϊκού-Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με έμφαση στην 

περιοχή των αμμονησίδων (βορειοδυτικό μέτωπο Πατραϊκού).  Ειδικότερα, στην περιοχή 

των αμμονησίδων διαμορφώνεται λεπτότερο υπολογιστικό πλέγμα, προκειμένου να 

υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η μεταφορά του υλικού.  Στην περιοχή άμεσου 

ενδιαφέροντος (στόμιο Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής) εφαρμόζεται ακόμα πιο λεπτό 

υπολογιστικό πλέγμα προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια η μεταφορά των φερτών 

υλών στην περιοχή των στομίων, Σχήμα 15α, β, γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13:  Θέση του Πατραϊκού κόλπου μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.  

Με μαύρη διακεκομμένη γραμμή καθορίζονται οι θέσεις των ανοικτών ορίων (ΟΒ1, ΟΒ2) που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την αριθμητική προσομοίωση (Imray, 2004). 
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Σχήμα 14:  Διαμόρφωση μη-δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την διενέργεια  των 

αριθμητικών προσομοίωση.  Περιλαμβάνεται η ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού κόλπου με 

έμφαση (πυκνότερο υπολογιστικό πλέγμα) στο βορειοδυτικό τμήμα, στην περιοχή έμπροσθεν των 

αμμονησίδων. 

 

 

(α) 
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(β) 

 

(γ) 

 
Σχήμα 15:  Διαμόρφωση μη-δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την διενέργεια των 

αριθμητικών προσομοίωση στην εγγύς περιοχή των στομίων.  (α) περιοχή αμμονησίδων 

(βορειοδυτικό τμήμα Πατραϊκού) όπου περιέχονται τα στόμια Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής,  

(β) λεπτομέρεια πλέγματος έμπροσθεν του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας,  (γ) λεπτομέρεια 

πλέγματος έμπροσθεν του στομίου της Θολής. 

 

5.1.2 Καθορισμός Αρχικών και Οριακών Συνθηκών 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αριθμητική προσομοίωση απαιτείται ο καθορισμός των 

κατάλληλων αρχικών και οριακών συνθηκών στο πεδίο επίλυσης (Σχήμα 14).  Τα 

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

ακτογραμμή και ο πυθμένας, καθώς και δύο ανοικτά όρια (Open Boundaries), δυτικά και 

ανατολικά του πεδίου, OB1 και OB2, Σχήμα 13. 
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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 ανεμογενής και παλιρροϊκή κυκλοφορία, η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας 

στις θέσεις των ανοικτών ορίων διαμορφώθηκε με βάση τις κύριες ημερήσιες και ημι-

ημερήσιες αρμονικές συνιστώσες Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2 που εξήχθησαν από την 

αρμονική ανάλυση (Αχιλλεόπουλος, 1990) και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί για την 

προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου (Φουρνιώτης, 

2009).  Η ανάγκη μετάθεσης της θέσης των ανοικτών ορίων αρκετά έξω από την περιοχή 

ενδιαφέροντος, σε βάθος που να είναι επαρκώς μεγάλο συγκρινόμενο με εκείνο του 

Πατραϊκού, έχει ερμηνευτεί 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 θεωρείται σταθερή σε όλο το πεδίο καθόσον οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιούνται για την χειμερινή περίοδο στην οποία η υδάτινη στήλη είναι πλήρως 

αναμεμιγμένη, ο κόλπος δεν εμφανίζει στρωμάτωση και η ροή θεωρείται βαρότροπη.  

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

 m
2
s

-2
 και 1,7x10

-8
 m

2
s

-3
, αντίστοιχα.  

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

vt ίση με 10
-4

 m
2
s

-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. 

 

5.2  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

αριθμητική μελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων και της στερεομεταφοράς στο 
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βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού κόλπου που προκαλείται από την συνδυασμένη δράση 

του ανέμου και της παλίρροιας.  Στόχος είναι η κατανόηση της υδροδυναμικής και των 

μηχανισμών μεταφοράς φερτών υλών στις περιοχές ενδιαφέροντος, δηλαδή την Ανατολική 

Κλείσοβα και τη Θολή, υπό διάφορες συνθήκες φόρτισης ανέμου με έμφαση στους 

επικρατούντες ανέμους που πνέουν στην περιοχή.  Συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε στην 

κατανόηση της δομής των μηχανισμών που προκαλούν μεταφορά φερτών υλών για 

ανέμους ΝΔ και ΒΑ κατεύθυνσης, σταθερούς στο χρόνο.  Επιπλέον, μελετάται και η 

περίπτωση μεταβλητού στο χρόνο πεδίου ανέμου για περίοδο έξι μηνών και συγκεκριμένα 

από 01-10-2008 έως 27-03-2009, με βάση ανεμολογικά δεδομένα από το σταθμό του 

Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.  Αξίζει να αναφερθεί ότι στο διάστημα 

αυτό περιλαμβάνεται και το ισχυρό επεισόδιο ανέμου που έπληξε την περιοχή της 

λιμνοθάλασσας από 03-11-2008 έως 04-11-2008.   

 

5.2.1  Επίδραση σταθερού Νοτιοδυτικού (ΝΔ) Ανέμου 

Στο Σχήμα 16 δίδεται η μεταβολή του πυθμένα, με βάση τη μεταφορά φερτών υλών, 

για την περίπτωση όπου δρα σταθερός νοτιοδυτικός άνεμος.  Κύριο χαρακτηριστικό είναι 

η συσσώρευση φερτών υλών κατά τη διεύθυνση δράσης του ανέμου, δηλαδή στο 

εσωτερικό της λιμνοθάλασσας και συγκεκριμένα πίσω από τα στόμια εισόδου. 

 

Σχήμα 16:  Μεταβολή πυθμένα με βάση την μεταφορά φερτών υλών στην είσοδο του στομίου της 

Θολής για ένα μήνα, υπό την επίδραση σταθερού νοτιοδυτικού ανέμου. 

 

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις δεν προκύπτει αξιόλογη μεταβολή στο 

στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας, για σταθερή δράση νοτιοδυτικού ανέμου. 
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5.2.2  Επίδραση σταθερού Βορειοανατολικού (ΒΑ) Ανέμου 

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις, η δράση σταθερού βορειοανατολικού 

ανέμου προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα, Σχήμα 17.  Συγκεκριμένα, φερτά υλικά 

σωρεύονται έμπροσθεν των στομίων της θολής, ενώ όπως και για την περίπτωση του 

νοτιοδυτικού ανέμου δεν προκύπτουν αξιόλογα αποτελέσματα για το στόμιο της 

Ανατολικής Κλείσοβας.  

 

 

Σχήμα 17:  Μεταβολή πυθμένα με βάση την μεταφορά φερτών υλών στην είσοδο του στομίου της 

Θολής για ένα μήνα, υπό την επίδραση σταθερού βορειοανατολικού ανέμου. 

 

5.2.3  Επίδραση Ρεαλιστικού Επεισοδίου Ανέμου με Βάση Καταγραφές του Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την προσομοίωση για το ρεαλιστικό πεδίο ανέμου διάρκειας έξι μηνών και 

συγκεκριμένα από 01-10-2008 έως 27-03-2009, με βάση τα ανεμολογικά δεδομένα από το 

σταθμό του Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας. Στο Σχήμα 18, δίδεται το 

ροδόγραμμα ανέμων με βάση τις καταγραφές για περίοδο έξι μηνών.  Είναι εμφανής η 

κυρίαρχη δράση των ανατολικών (Α), νοτίων (Ν) και νοτιοδυτικών (ΝΔ) ανέμων στην 

περιοχή. 



 42 

 

Σχήμα 18:  Ροδόγραμμα ανέμου για διάρκεια έξι μηνών, από 01-10-2008 έως 27-03-2009 με βάση 

καταγραφές του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

 

Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις, για την περίπτωση της Ανατολικής 

Κλείσοβας, προκαλούνται κατά την είσοδο και έξοδο των υδάτων από το στόμιο στρόβιλοι 

στην άμεση γειτονία της εισόδου του στομίου.  Βαθμιαία παρατηρείται συσσώρευση 

φερτών υλών πλησίον του ανοίγματος με επακόλουθο τον περιορισμό της διατομής.  Η 

έναρξη εναπόθεσης του ιζήματος προέρχεται από τις άκρες του στομίου, δηλαδή τις 

κορυφές των προβόλων, όπου προς το εσωτερικό του στομίου σωρεύεται υλικό 

μειώνοντας σταδιακά το ενεργό βάθος και δημιουργώντας μια μορφή θίνας με τάση 

απόφραξης του διαύλου.  Στο Σχήμα 19α, β δίνονται στιγμιότυπα του πεδίου ρευμάτων 

κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, όπου φαίνονται οι στρόβιλοι που προκαλούνται 

πλησίον της εισόδου του στομίου.  Στο Σχήμα 19γ, δίνεται ένα στιγμιότυπο της 

διαμόρφωσης του πυθμένα, όπου διακρίνεται η εναπόθεση υλικού στην είσοδο του 

στομίου εκκινώντας από τις άκρες των βραχιόνων.  Με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα 

προκύπτει αύξηση του ύψους του πυθμένα έμπροσθεν του στομίου της τάξης των 0,30 m η 

οποία διαμορφώνεται στο χρονικό επίπεδο του ενός μήνα.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αριθμητική πρόβλεψη της τάξης των 200 m
3
/year/m για το συνολικό φορτίο που 

εναποτίθεται στην είσοδο του στομίου για ένα μήνα, Σχήμα 19δ. 
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(α) 
 

 

 

 

 

 

(β) 

 

(γ) 
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(δ) 

Σχήμα 19:  (α, β) Πεδίο ρευμάτων στην περιοχή του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας,  (γ) 

μεταβολή πυθμένα με βάση την μεταφορά φερτών υλών,  (δ) συνολικό φορτίο που εναποτίθεται 

στην είσοδο του στομίου για ένα μήνα, για την Ανατολική Κλείσοβα. 

 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν, με βάση τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις, για την περίπτωση της Θολής.  Στην άμεση γειτονία του στομίου 

προκαλούνται κατά την είσοδο και έξοδο των υδάτων κυκλωνικοί και αντικυκλωνικοί 

στρόβιλοι.  Βαθμιαία παρατηρείται συσσώρευση φερτών υλών πλησίον του ανοίγματος με 

επακόλουθο τον περιορισμό της διατομής.  Η έναρξη εναπόθεσης του ιζήματος 

προκαλείται πλησίον των κορυφών των προβόλων του στομίου, όπου στο τμήμα 

έμπροσθεν του ανοίγματος σωρεύεται υλικό μειώνοντας σταδιακά το ενεργό βάθος και 

δημιουργώντας μια μορφή νησίδας με τάση απόφραξης του διαύλου.  Στο Σχήμα 20α, β, γ 

δίνονται στιγμιότυπα του πεδίου ρευμάτων κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, όπου 

φαίνονται οι στρόβιλοι που προκαλούνται πλησίον της εισόδου του στομίου, αλλά και σε 

θέσεις εντός της λιμνοθάλασσας.  Στο Σχήμα 20δ, ε δίνονται στιγμιότυπα της 

διαμόρφωσης του πυθμένα, όπου διακρίνεται η εναπόθεση υλικού μπροστά από την 

είσοδο του στομίου με επακόλουθο τη διαμόρφωση νησίδας.  Με βάση τα αριθμητικά 

αποτελέσματα προκύπτει αύξηση του ύψους του πυθμένα έμπροσθεν του στομίου της 

τάξης των 0,30 m και 0,50 m η οποία διαμορφώνεται για ένα και τρεισήμισι μήνες 

προσομοίωσης, αντίστοιχα.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αριθμητική πρόβλεψη της τάξης 

των 80-100 m
3
/year/m για το συνολικό φορτίο που εναποτίθεται στην είσοδο του στομίου 

για ένα μήνα, Σχήμα 20στ. 
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 
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(δ) 

 

(ε) 

 

(στ) 

Σχήμα 20:  (α, β, γ) Πεδίο ρευμάτων κατά την είσοδο και έξοδο των υδάτων από τον Πατραϊκό 

στη λιμνοθάλασσα της Θολής,  (δ, ε) μεταβολή πυθμένα με βάση την μεταφορά φερτών υλών,  

(στ) συνολικό φορτίο που εναποτίθεται στην είσοδο του στομίου για ένα μήνα, για τη Θολή. 
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6.  Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών στο 

βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού κόλπου, με έμφαση στις περιοχές έμπροσθεν των 

στομίων Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής.  Για τη μελέτη εφαρμόστηκε μονοδιάστατο 

και δισδιάστατο αριθμητικό ομοίωμα για την διερεύνηση της στερεομεταφοράς που 

προκαλείται τόσο από τα κύματα όσο και τα ρεύματα, αντίστοιχα που δρουν στην περιοχή. 

Με βάση τη μονοδιάστατη ανάλυση προέκυψε η κύρια κατεύθυνση του ιζήματος 

που είναι και για τις δύο περιπτώσεις, Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής, από δυσμάς προς 

ανατολάς και εκτιμήθηκαν οι ποσότητες ιζήματος που μεταφέρονται, καθαρά και 

αθροιστικά, στην περιοχή των στομίων, με βάση τα ετήσια ποσοστά εμφάνισης των 

ανέμων που πνέουν στην περιοχή.  Οι αριθμητικές προβλέψεις, ως προς την κατεύθυνση 

του ιζήματος, επιβεβαιώθηκαν με συγκρίσεις με δορυφορικές φωτογραφίες, κυρίως ως 

προς την τελική διαμόρφωση της ακτογραμμής και την επικρατούσα κατεύθυνση της 

κίνησης του υλικού. 

Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση τα στόμια οριοθετούνται με χρήση προβόλων 

(βραχιόνων).  Γενικά, οι πρόβολοι ως έργο προστασίας αποτελούν ένα εμπόδιο στην 

κίνηση των ιζημάτων κατά μήκος της ακτής και η μορφή της ακτογραμμής προσαρμόζεται 

στην παρουσία τους.  Επομένως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αναμένεται απόθεση 

ιζήματος ανάντη των προβόλων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλάτους της 

ακτής, ενώ παράλληλα προκαλείται διάβρωση στα κατάντη.  Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις των στομίων με μεγαλύτερες συνέπειες στην 

περίπτωση του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας. 

Οι πρόβολοι, σύμφωνα με την πρόσφατη εμπειρία συνιστάται να σχεδιάζονται έτσι 

ώστε να μην παγιδεύουν ολόκληρη της ποσότητα των ιζημάτων που κινούνται κατά μήκος 

της ακτής, ώστε να διατηρείται κάποιο ισοζύγιο και να περιορίζεται η διάβρωση στα 

κατάντη του έργου (Γαδ, 2011).  Επιπλέον, είναι σαφές ότι όσο αυξάνει το μήκος του 

προβόλου τόσο θα αυξάνει και η επίδραση της κατασκευής στην ακτογραμμή με 

συνεπακόλουθα φαινόμενα πρόσχωσης και διάβρωσης.  Το μεγάλο μήκος προβόλων, 

οδηγεί σε σημαντικές αποθέσεις ιζημάτων στα ανάντη, διαμόρφωση ακτής μεγάλου 

πλάτους και επέκταση της νέας ακτογραμμής προς τη θάλασσα και δημιουργεί 

ανομοιόμορφα πλάτη ακτών οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη παραμόρφωση της παράκτιας 

ζώνης.  Επιπλέον, η διαμόρφωση αυτή επιτείνει τη διαφυγή του ιζήματος προς τα ανοικτά 

εντείνοντας το φαινόμενο της διάβρωσης. 
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Οι βασικές αυτές αρχές σχεδιασμού φαίνεται να μην πληρούνται στην περίπτωση 

της Ανατολικής Κλείσοβας όπως προκύπτει με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις αλλά 

και τη μελέτη των δορυφορικών φωτογραφιών που δείχνουν την εξέλιξη της ακτογραμμής 

από το 2002 έως το 2012.  Συγκεκριμένα, το μεγάλο μήκος προβόλων για την προστασία 

του στομίου οδήγησε βαθμιαία σε σημαντική απόθεση ιζήματος στα ανάντη με τη 

δημιουργία μεγάλου πλάτους ακτής και πρόσχωση μέχρι το άκρο του προβόλου.  

Παράλληλα, στα κατάντη έχει προκληθεί εξίσου σημαντική διάβρωση με πλήρη 

αποκάλυψη του ανατολικού βραχίονα και απώλεια υλικού της ακτής.  Η πλήρωση του 

δυτικού βραχίονα μέχρι την κορυφή του, η οποία με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες 

φαίνεται να ολοκληρώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια (2002-2012), οδηγεί σήμερα στην 

αποκόλληση του υλικού που κινείται από τα ανάντη και φτάνει στη θέση του στομίου, υπό 

την επίδραση του υδροδυναμικού καθεστώτος που προκαλείται από το επικρατές πεδίο 

ρευμάτων, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε χρονική κλίμακα ενός έτους μια νησίδα 

πρόσχωσης έμπροσθεν και στο εσωτερικό του στομίου, όπως αποκαλύπτεται και από τη 

δορυφορική φωτογραφία του έτους 2012. 

Παρόμοια συμπεριφορά του υλικού παρατηρείται και στο στόμιο της Θολής, αλλά 

με μεγαλύτερο χρόνο σχηματισμού δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ακόμα πλήρης 

εναπόθεση του υλικού στα ανάντη και μέχρι την κορυφή του στομίου.  Οι μηχανισμοί που 

προκαλούν την διαμόρφωση τέτοιων αμμονησίδων έμπροσθεν των ανοιγμάτων των 

στομίων έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία.  Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε 

στροβίλους αδρανειακής προέλευσης με βάση την τοπική υδροδυναμική κυκλοφορία που 

αποκολλώνται από τα άκρα μόλων διαύλων ή βραχιόνων και δημιουργούν βαθμιαία στο 

κέντρο των διαύλων προσαμμώσεις (νησίδες), με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του 

βάθους.  

Σε περιπτώσεις όπως στα παλιρροϊκά στόμια που εξετάζουμε, όπου τα βάθη 

έμπροσθεν των στομίων δεν ξεπερνούν το 1 m, οι προσαμμώσεις αυτές οδηγούν σε 

σχετική απόφραξη των ανοιγμάτων με αρνητικά αποτελέσματα στην κυκλοφορία και 

ανανέωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας.  Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σε 

διαύλους επικοινωνίας στην είσοδο λιμένων που αντιμετωπίζουν κυματισμούς, όπου 

βαθμιαία δέχονται και παγιδεύουν φερτές ύλες με επακόλουθο τη μείωση του βάθους στην 

εγγύς περιοχή. 

Με βάση τις δισδιάστατες αριθμητικές προσομοιώσεις, παρατηρήθηκαν τέτοιοι 

στρόβιλοι κυκλωνικής και αντικυκλωνικής κατεύθυνσης που οφείλονται κυρίως στην 

αλλαγή κατεύθυνσης των ρευμάτων λόγω της δράσης της παλίρροιας.  Η παρουσία των 
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στροβίλων αυτών φαίνεται να συνδέεται με την συσσώρευση υλικού στην άμεση γειτονία 

των στομίων μέχρι την αύξηση του ύψους του πυθμένα σε επίπεδα που πλέον εμποδίζεται 

η κυκλοφορία των υδάτων μεταξύ ανοικτής θάλασσας στο βορειοδυτικό τμήμα του 

Πατραϊκού και λιμνοθαλασσών.  

 

7. Προτάσεις 

Με βάση τη διεθνή πρακτική είναι αναπόφευκτη η μηχανική απομάκρυνση των 

φερτών υλών από στόμια και διαύλους προκειμένου να διατηρείται ένα επαρκές βάθος για 

την ανταλλαγή των υδάτων, δεδομένης της δυναμικής φύσης του προβλήματος της 

στερεομεταφοράς ιδιαίτερα σε θέσεις πλησίον παλιρροιακών στομίων, όπως είναι και οι 

θέσεις των στομίων Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής.  Ωστόσο, η μηχανική αυτή 

απομάκρυνση προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη προτείνεται να γίνεται με βάση 

τα ακόλουθα: 

 Οι δίαυλοι επικοινωνίας του βορειοδυτικού τμήματος του Πατραϊκού κόλπου με τη 

λιμνοθάλασσα, δηλαδή τα στόμια Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής, θα πρέπει να 

βυθοκορούνται στο επιθυμητό βάθος όχι μόνο στην περιοχή του διαύλου αλλά και 

στο εξωτερικό τμήμα του και συγκεκριμένα προς την πλευρά του Πατραίκού 

κόλπου και 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 m για το δίαυλο, τότε η εκσκαφή θα πρέπει να προχωρήσει μετά 

την είσοδο του διαύλου προς τον Πατραϊκό και μέχρι την ισοβαθή τουλάχιστο του 

1 m. 

 Ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των φερτών υλών θα πρέπει να γίνεται 

πρωτίστως στο τμήμα ανάντη των δυτικών προβόλων, δηλαδή στο τμήμα που 

προσχώνεται πρώτα λόγω της επικρατούσας καθαρής κίνησης του υλικού από 

δυσμάς προς ανατολάς.  Έτσι θα είναι ενεργό μεγαλύτερο μήκος προβόλου, στα 

ανάντη του οποίου θα μπορεί να συγκρατείται περισσότερο υλικό για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα μέχρι την επαναπρόσχωση έως την κορυφή του προβόλου. 

Διαφορετικά, το υλικό αυτό θα εναποτίθετο έμπροσθεν των στομίων ή θα χάνονταν 

στα ανοικτά και βαθύτερα, κάτω από την επίδραση του πεδίου ροής που θα 

διαμορφώνονταν εάν ο πρόβολος είχε πλήρως προσχωθεί. 

 Το υλικό που θα προκύπτει από τον καθαρισμό (βυθοκόρηση) των στομίων, καθώς 

και την απομάκρυνση φερτών υλών από τα ανάντη τμήματα των δυτικών 
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προβόλων θα πρέπει να αποτίθεται στα κατάντη τμήματα των ανατολικών 

προβόλων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πανατροφοδότηση των διαβρωθέντων 

τμημάτων.  Συγκεκριμένα, το βυθοκορημένο υλικό θα πρέπει να εναποτίθεται 

αρκετά κατάντη της θέσης όπου ο εγκάρσιος πρόβολος συναντά την ακτή, 

δεδομένου ότι με βάση τις προσομοιώσεις αλλά και τις δορυφορικές φωτογραφίες, 

εγγύτερα στη βάση του προβόλου δημιουργείται βαθμιαία μια τοπική πρόσχωση 

από τη δράση κυμάτων και ρευμάτων. 

 Τέλος, δεν προτείνεται επιμήκυνση των βραχιόνων διαμόρφωσης των στομίων, η 

οποία συνήθως πραγματοποιείται μέχρι την ισοβαθή η οποία ευρίσκεται βαθύτερα 

του ενεργού βάθους, δηλαδή του βάθους όπου εκκινά, σύμφωνα με τις 

προσομοιώσεις, η στερεομεταφορά, δεδομένου ότι η λύση αυτή θα αποτρέψει μεν 

την απόφραξη τοπικά στην είσοδο του διαύλου αλλά θα προκαλέσει ανεπιθύμητη 

περαιτέρω διάβρωση στα κατάντη των προβόλων οξύνοντας το ήδη υπάρχον 

πρόβλημα.  Ως ήπια αντιμετώπιση προτείνεται ο μηχανικός καθαρισμός από φερτές 

ύλες των υπαρχόντων προβόλων, αλλά με βάση την παραπάνω προτεινόμενη 

μεθοδολογία. 

 

 

Η παρούσα μελέτη εστίασε στους μηχανισμούς μεταφοράς φερτών υλών πλησίον των 

στομίων της Ανατολικής Κλείσοβας και της Θολής.  Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, 

από το ισοζύγιο φερτών υλών που προέκυψε με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις 

αλλά και από την επισκόπηση των δορυφορικών φωτογραφιών, προκύπτει ότι το 

φαινόμενο της διάβρωσης εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος των βορειοδυτικών ακτών του 

Πατραϊκού κόλπου.  Μέρος του προβλήματος αποτελεί η εκτεταμένη διάβρωση στις 

περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί συστήματα προβόλων καθώς και οι πρόσφατες 

διαμορφώσεις και καταστροφές αμμονησίδων στην ευρύτερη περιοχή. 
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Παράρτημα Α 
 

 

Πίνακας Α1:  Κυματικό καθεστώς για την προσομοίωση της Ανατολικής Κλείσοβας, με βάση τις 

επικρατούσες διευθύνσεις ανέμου. 

Wind Force 

(Βeaufοrt) 

Wind 

Speed 

(m/sec) 

Hs (m) Td (s) Hrms (m) Direction (
o
) 

Duration 

(pct/yr) 

1 0,9 0,040201 0,987472 0,028427 180 0,34 

2 2,45 0,11203 1,399125 0,079217 180 1,721 

3 4,4 0,206905 1,723636 0,146304 180 1,48 

4 6,7 0,325015 2,009697 0,229821 180 0,866 

5 9,35 0,469063 2,27668 0,331678 180 0,285 

6 12,3 0,638986 2,52901 0,451832 180 0,142 

7 15,5 0,834169 2,768916 0,589847 180 0,022 

8 18,95 0,67222 2,226288 0,475331 180 0,011 

9 22,6 0,867609 2,462508 0,613492 180 0,011 

1 0,9 0,075109 1,491703 0,05311 225 0,482 

2 2,45 0,209307 2,113556 0,148002 225 2,97 

3 4,4 0,386564 2,603772 0,273342 225 1,984 

4 6,7 0,607232 3,035904 0,429378 225 1,052 

5 9,35 0,876359 3,439216 0,619679 225 0,241 

6 12,3 1,193829 3,820392 0,844165 225 0,099 

7 15,5 0,504673 1,987324 0,356858 225 0,011 

8 18,95 0,67222 2,226288 0,475331 225 0,011 

9 22,6 0 0 0 225 0 

1 0,9 0,070466 1,430193 0,049827 270 0,351 

2 2,45 0,19637 2,026405 0,138854 270 4,724 

3 4,4 0,362672 2,496408 0,256448 270 4,724 

4 6,7 0,5697 2,910721 0,402839 270 1,523 

5 9,35 0,822193 3,297403 0,581378 270 0,241 

6 12,3 1,120041 3,662861 0,791988 270 0,066 

7 15,5 0,848755 2,800777 0,600161 270 0,022 

8 18,95 0,67222 2,226288 0,475331 270 0,011 

9 22,6 0,867609 2,462508 0,613492 270 0,011 
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Πίνακας Α2:  Κυματικό καθεστώς για την προσομοίωση της Θολής, με βάση τις επικρατούσες 

διευθύνσεις ανέμου. 

Wind Force 

(Beaufort) 

Wind Speed 

(m/sec) 
Hs (m) Td (s) Hrms (m) Direction (

o
) 

Duration 

(pct/yr) 

1 0,9 0,073025 1,239789 0,051636 90 0,592 

2 2,45 0,164987 1,635689 0,116663 90 2,751 

3 4,4 0,278022 1,953235 0,196591 90 2,696 

4 6,7 0,420314 2,24793 0,297207 90 2,039 

5 9,35 0,589203 2,521493 0,416629 90 0,833 

6 12,3 0,787368 2,782712 0,556754 90 0,296 

7 15,5 1,010619 3,029197 0,714615 90 0,077 

8 18,95 1,284252 3,299777 0,908103 90 0,022 

9 22,6 1,546716 3,5008 1,093693 90 0,022 

1 0,9 0,098349 1,508988 0,069543 135 0,285 

2 2,45 0,222203 1,990851 0,157121 135 0,734 

3 4,4 0,374437 2,377347 0,264767 135 0,46 

4 6,7 0,566075 2,73603 0,400275 135 0,197 

5 9,35 0,793533 3,068993 0,561112 135 0,044 

6 12,3 0,428481 1,86237 0,302982 135 0,011 

7 15,5 0,580257 2,100339 0,410304 135 0,011 

8 18,95 0 0 0 135 0 

9 22,6 0 0 0 135 0 

1 0,9 0,12507 1,76839 0,088438 180 0,34 

2 2,45 0,282574 2,333088 0,19981 180 1,721 

3 4,4 0,476169 2,786025 0,336702 180 1,48 

4 6,7 0,719873 3,206367 0,509027 180 0,866 

5 9,35 1,00913 3,596567 0,713563 180 0,285 

6 12,3 1,34853 3,969161 0,953554 180 0,142 

7 15,5 0,975873 2,960052 0,690046 180 0,022 

8 18,95 0,763621 2,341395 0,539961 180 0,011 

9 22,6 0,970605 2,573975 0,686321 180 0,011 

1 0,9 0,118081 1,702533 0,083496 225 0,482 

2 2,45 0,266783 2,246201 0,188644 225 2,97 

3 4,4 0,44956 2,682269 0,317887 225 1,984 

4 6,7 0,679646 3,086958 0,480582 225 1,052 

5 9,35 0,952738 3,462626 0,673688 225 0,241 

6 12,3 1,273172 3,821344 0,900268 225 0,099 

7 15,5 0,580257 2,100339 0,410304 225 0,011 

8 18,95 0,763621 2,341395 0,539961 225 0,011 

9 22,6 0 0 0 225 0 

 

 


