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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί το επιστέγασµα των σπουδών µου στο τµήµα 

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης (Παράρτηµα Ν. 

Μουδανιών).  

 

Η όλη εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος µε το όνοµα «Αρχιµήδης 

ΙΙ». Το συγκεκριµένο κοµµάτι εντάσσεται στο υποέργο µε τίτλο: «Κυκλοφορία του νερού σε 

Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών/µυδοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και 

∆ιαχειριστικές Παρεµβάσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Βελτίωσης». Στόχος της είναι 

να φωτίσει, όσο είναι δυνατόν, το θέµα της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στην παράκτια 

λεκάνη της Χαλάστρας, περιοχή όπου αναπτύσσονται µονάδες µυδοκαλλιέργειας. Ενώ 

υπάρχουν αρκετές εργασίες για τη γενικότερη κυκλοφορία του Θερµαϊκού κόλπου και του 

κόλπου της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν αντίστοιχες που να επικεντρώνονται ειδικά στην 

περιοχή της Χαλάστρας. Αυτό που θα επιχειρηθεί λοιπόν στην παρούσα φάση, είναι η 

διερεύνηση της «τοπικής κλίµακας» κυκλοφορίας, αλλά και η παράλληλη σύνδεση της µε το 

ευρύτερο υδροδυναµικό µοντέλο και το βασικό παράγοντα µυδοκαλλιέργεια.  

Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιµοποιήθηκαν, είναι άλλες σε έντυπη και άλλες σε 

ηλεκτρονική µορφή, ενώ το πρότυπο που επιλέχτηκε για τη βιβλιογραφική περιγραφή είναι το 

πρότυπο APA. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας, κ. Σαββίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΤΕΙ-Θ καθώς επίσης και τον κ. 

∆ηµητριάδη Ξενοφώντα, Εργαστηριακό Συνεργάτη ΑΤΕΙ-Θ για την άριστη συνεργασία και 

συνεισφορά τους. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στους κ. Τσιάρα Σπύρο, επαγγελµατία 

µυδοκαλλιεργητή, κ. Πετρίδη ∆ηµήτριο, καθηγητή ΑΤΕΙ-Θ, κα. Γαληνού-Μητσούδη Σοφία 

και κα. Αµαλία Μωρίκη, αναπληρώτριες καθηγήτριες ΑΤΕΙ-Θ, κ. Φασούλα Θεόδωρο και κα. 

Φαντίδου Ειρήνη, τεχνικό προσωπικό  του ΑΤΕΙ-Θ, κ. Μητσούδη Γεώργιο, καπετάνιο και 

ιδιοκτήτη σκάφους, κα. Βαφάκη Εύα υπεύθυνη τµήµατος Περιβάλλοντος Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης καθώς και το υπόλοιπο 

ερευνητικό προσωπικό και τους συναδέλφους φοιτητές που συνέβαλαν και βοήθησαν στην 

πραγµατοποίηση των µετρήσεων πεδίου και γενικότερα της παρούσας εργασίας.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Χαλάστρα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του Θερµαϊκού κόλπου και βόρεια των 

εκβολών του ποταµού, Αξιού. Ο πληθυσµός της ανέρχεται στις 11000 κατοίκους. Το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την περιοχή απορρέει από το γεγονός ότι µέσω της εκµετάλλευσης του 

θαλάσσιου υδάτινου δυναµικού της αποτελεί µια από τις περιοχές µεγαλύτερης παραγωγής 

µυδιών πανελλαδικά (είδος µυδιού : Mytilus galloprovincialis). Ο Θερµαϊκός κόλπος παράγει 

το 80% - 85% της συνολικής (εθνικής) παραγωγής, 27000 τόνοι το 1996, αριθµός που 

αντιστοιχεί στο 3,5% της ετήσιας παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Poulos et al., 2000). Η 

Χαλάστρα είναι µία από τις τρεις κύριες οστρακοκαλλιεργητικές ζώνες του Θερµαϊκού 

έκτασης 7800 στρεµµάτων (ΥΠΓΕ, 2003), µε µεγάλη συνεισφορά στην εθνική παραγωγή. Η 

αυξηµένη ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή επιδρά σε σηµαντικότατο βαθµό στα 

ιδιαίτερα υδροδυναµικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήµατος. Σύµφωνα µε τους Galinou-

Mitsoudi et al., (2006), η παρουσία µιας µυδοκαλλιέργειας µπορεί να επιφέρει µείωση του 

αρχικού ρεύµατος έως και 30% εκατέρωθεν της µονάδας. Το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και 

από µελέτη του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ, 2001), που αφορούσε στη 

διαχειριστική µελέτη των ζωνών παραγωγής µυδιών στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και του 

Θερµαϊκού. Εξαιτίας και µόνο του γεγονότος αυτού, η παράµετρος της µυδοκαλλιέργειας ως 

εµπόδιο στην κυκλοφορία των υδάτινων µαζών κρίνεται αναγκαίο να συµπεριληφθεί και να 

εξεταστεί παράλληλα στη µελέτη της υδροδυναµικής της περιοχής. 

 

Τον τελευταίο καιρό, περιβαλλοντικοί λόγοι έχουν κοστίσει σοβαρές οικονοµικές απώλειες 

στους κατοίκους της περιοχής που απασχολούνται στο συγκεκριµένο τοµέα των 

µυδοκαλλιεργειών (Galinou-Mitsoudi et al., 2006). Η τοξική άνθιση φυτοπλαγκτού εκτιµάται 

ότι κοστίζει στους παραγωγούς περί τα 3 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο (Karageorgis et al., 

2005) καθώς η αρµόδια, υγειονοµική υπηρεσία της νοµαρχίας εξαναγκάζεται συχνά, για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα, να απαγορεύει την πώληση των εν λόγω οστρακοειδών. Τα 

προκύπτοντα προβλήµατα έχουν ως κύρια αιτία την υπέρβαση ή και µείωση της φέρουσας 

ικανότητας του οικοσυστήµατος. Γενεσιουργά αίτια που οδηγούν στο φαινόµενο αυτό, -ως επί 

το πλείστον - εµφανίζονται να είναι διαχειριστικής φύσης (Galinou-Mitsoudi et al., 2006). 

Έτσι, ο υπέρµετρος συνωστισµός µονάδων µυδοκαλλιεργειών σε συγκεκριµένες περιοχές, η 



Εισαγωγή 

 2 

λανθασµένη χωροθέτηση και η έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού υπήρξαν και συνεχίζουν ακόµα 

να αποτελούν εµπόδιο σε µια εν δυνάµει βιώσιµη δραστηριότητα. 

 

Τα πεδία εκείνα τα οποία θα πραγµατευτεί η συγκεκριµένη εργασία, θα επιχειρήσουν  να 

δώσουν απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα : 

 

• Ποια είναι η εικόνα της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στην περιοχή, τόσο όσον αφορά τη 

διεύθυνση κίνησης των υδάτινων µαζών αλλά και την ένταση των ρευµάτων που 

επικρατούν; 

• Τι µεγέθους εµπόδιο αποτελεί µια µυδοκαλλιέργεια απέναντι στα  θαλάσσια ρεύµατα και 

πώς επιδρά στο διανυσµατικό τους µέγεθος (ένταση και διεύθυνση); 

 

Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την υδροδυναµική 

της παράκτιας ζώνης της Χαλάστρας τα οποία µπορούν, στη συνέχεια, να συνεισφέρουν σε 

περαιτέρω διερεύνηση διαχειριστικών µέτρων που να εξυπηρετούν ένα πιο οµαλό και 

αποδοτικό συνταίριασµα φυσικής και ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

Κρίνεται χρήσιµο να παρατεθούν κάποια στοιχεία που αφορούν την υδροδυναµική και που 

επικεντρώνονται στην παρούσα µελέτη. Υπάρχουν πολλά συστήµατα θαλάσσιας 

κυκλοφορίας τα οποία συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, καθιστώντας τις περισσότερες 

φορές δύσκολη τη διάκρισή τους από το µελετητή.  

 

Τα κύρια γενεσιουργά αίτια στα οποία οφείλεται η δηµιουργία των ρευµάτων και, κατά 

συνέπεια, η θαλάσσια κυκλοφορία, είναι (Κουτίτας, 1994, σελ. 94-100; Λεοντάρη, 1995, σελ. 

73-89; Beer T., 1997, σελ. 143-156):  

 

α) ο άνεµος καθώς και οι ατµοσφαιρικές βαροβαθµίδες στην επιφάνεια της θάλασσας 

 

β)  η παλίρροια, εξαιτίας της επίδρασης του ήλιου και κυρίως της σελήνης, σε συνδυασµό 

µε τη βαρητική έλξη της γης,  

 

γ) οι χωρικές βαθµίδες της πυκνότητας του θαλασσινού νερού (ρεύµατα πυκνότητας), 
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δ) οι δυνάµεις Coriolis λόγω της περιστροφής της γης και  

 

ε) οι κυµατισµοί που αναπτύσσονται και διαδίδονται στις παράκτιες λεκάνες 

 

Έτσι λοιπόν ανάλογα µε το εξωτερικό αίτιο γένεσης της κυκλοφορίας διακρίνονται τα 

ανεµογενή ρεύµατα, τα παλιρροιακά ρεύµατα, τα ρεύµατα πυκνότητας, τα ρεύµατα λόγω 

διαφορών πίεσης (εξαιτίας κλίσης της ελεύθερης επιφάνειας), τα κυµατογενή ρεύµατα καθώς 

επίσης και κατηγορίες που προκύπτουν από τη συνδυασµένη επίδραση διαφόρων αιτίων όπως 

τα γεωστροφικά ρεύµατα, τα ρεύµατα ανάδυσης κ.ά.         

 

Όσον αφορά στην παράκτια περιοχή της Χαλάστρας, η υδροδυναµική κυκλοφορία φαίνεται 

ότι είναι κυρίως ανεµογενής. Στα παρακάτω κεφάλαια θα ακολουθήσει σχετική διερεύνηση. 

 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

1.3.1 Γεωγραφία-τοπογραφία 

Ο κόλπος της Θεσσαλονίκης, τµήµα του οποίου αποτελεί η θαλάσσια έκταση της Χαλάστρας, 

εντοπίζεται στο βορειοδυτικό κοµµάτι της θάλασσας του Αιγαίου. Περιορίζεται ανατολικά από 

τη χερσόνησο της Κασσάνδρας, δυτικά από τα παράλια του νοµού Πιερίας και βόρεια από την 

ακτογραµµή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η βαθυµετρία για την περιοχή είναι σχετικά 

επίπεδη και βαθαίνει σταδιακά από τα 30 µ. και έπειτα. Μορφολογικά ο κόλπος (Εικόνα 1), 

αποτελεί τµήµα που αντιστοιχεί στην εσωτερική ηπειρωτική κατωφέρεια του ευρύτερου 

Θερµαϊκού, είναι µία ηµίκλειστη λεκάνη και µπορεί να διακριθεί σε τρεις επιµέρους περιοχές 

(Κρεστενίτης κ.α., 1995; Poulos et al., 2000): 

 

- Όρµος Θεσσαλονίκης - νότια όρια : Μικρό Έµβολο – Παλιοµάνα  

 

- Κεντρικός κόλπος - νότια όρια : Μεγάλο Έµβολο - ∆έλτα Αξιού (περιλαµβάνει την 

υδάτινη περιοχή της Χαλάστρας)  

 

- Εξωτερικός κόλπος - νότια όρια : Ακρωτήρια Επανωµής – Αθερίδας. 



Εισαγωγή 

 4 

 

Εικόνα 1. Απεικόνιση του κόλπου της Θεσσαλονίκης και της περιοχής των µυδοκαλλιεργειών της Χαλάστρας πάνω αριστερά 

(απόσπασµα από χάρτη του Β. Ευβοϊκού κόλπου µέχρι κόλπου Καβάλας).  

 

Περιφερειακά φιλοξενούνται σηµαντικότατα οικοσυστήµατα, τα οποία εντάσσονται σε 

καθεστώτα προστασίας. Παράλληλα, όµως, ο κόλπος είναι αποδέκτης σηµαντικών ρυπαντικών 

φορτίων από σηµειακές και µη πηγές ρύπανσης. Ως τέτοιες µπορούν να αναφερθούν οι εξής :  

• Στραγγιστικά νερά καλλιεργειών  

• Απολήξεις αγωγών αποχέτευσης-βιολογικού καθαρισµού  

• Βιοµηχανικά απόβλητα και ρυπαντικό φορτίο από απορροές ποταµών 

Η εισαγωγή οργανικού φορτίου από κατάλοιπα γεωργικών προϊόντων και αποχετεύσεις 

αποβαίνει συχνά στη δηµιουργία τοξικής άνθισης των νερών (Balopoulos & Friligos, 1993), 

ενώ τα βιοµηχανικά απόβλητα σε χηµική ρύπανση και επιβάρυνση µε βαριά µέταλλα (Chester 

& Voutsinou, 1981; Voutsinou-Taliadouri & Satsmajis, 1983). Η γνώση των ρευµάτων σε όλες 

τις συνθήκες είναι πάντα ένα χρήσιµο διαχειριστικό εργαλείο για τις αρµόδιες κρατικές 
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υπηρεσίες για τα ύδατα καθώς τα ρεύµατα είναι εκείνα που καθορίζουν την εξάπλωση, 

µεταφορά και αραίωση διαφόρων ουσιών από τις θαλάσσιες µάζες. Για την καλύτερη 

επιχειρησιακή και διαχειριστική πρακτική όσον αφορά θέµατα περιβαλλοντικής συσχέτισης 

και απόδοσης των µονάδων έχουν αναπτυχθεί  αριθµητικά µοντέλα τα οποία µπορούν, µετά 

από κατάλληλη προσαρµογή, να εκτιµήσουν τη φέρουσα ικανότητα του θαλάσσιου 

συστήµατος (Sara G. & Mazzola, 2004). 

 

Η εικόνα 2, παρακάτω,  δίνει τη σχηµατική αναπαράσταση των πλωτών µονάδων εκτροφής 

µυδιών στη Χαλάστρα και τη βαθυµετρία του χώρου. Οι θέσεις Μ1, Μ2 Μ3 και Μ4 

αναφέρονται στις θέσεις των σταθµών δειγµατοληψίας.  

 

 

Εικόνα 2. Χάρτης µε την παράκτια ζώνη της Χαλάστρας (προέκυψε από σύνθεση και επεξεργασία δύο χαρτών - ενός χάρτη 

που διέθεσε η ∆ιεύθυνση Αλιείας και ενός υδρογραφικού που διέθεσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

– σύνθεση & επεξεργασία  Ξ.∆ηµητριάδης-Ι.Σαββίδης-Α.Αντωνίου). ∆ιακρίνονται οι πλωτές µονάδες 

µυδοκαλλιέργειας και οι σταθµοί µέτρησης. 

 

1.3.2 Κλίµα –Μετεωρολογικά στοιχεία  

Το κλίµα στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό, αλλά µεταβαίνει σε ηµίξηρο, 

µεσογειακό στα παράκτια, µε κρύους χειµώνες. Η θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 0 και 38°C,  

µε ηµερήσια διακύµανση που φτάνει τους 10°C (Hyder et al., 2002), ενώ η µέση ετήσια 

βροχόπτωση είναι της τάξης των 45 cm/year, µε έντονη µεταβλητότητα. Μεγαλύτερες τιµές 
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και συχνότητα βροχής παρατηρείται για τους µήνες ∆εκέµβριο µε Απρίλιο. Παρατηρήσεις 

ηµερήσιας βροχόπτωσης από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων στην περιοχή της Σίνδου 

δείχνουν ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες νερού είναι αποτέλεσµα µεµονωµένων καταιγίδων, 

διάσπαρτων µέσα στο χρόνο (Hyder et al., 2002).   

 Οι άνεµοι έχουν σηµαντική επίδραση στο κλιµατικό καθεστώς (Poulos et al., 2000;  

Karageorgis et al., 2005). Είναι σχετικά ασθενείς, µε εντάσεις µεγαλύτερες των 7 Beaufort για 

λιγότερο από 1% του χρόνου. Η µέση τιµή έντασης κυµαίνεται µεταξύ 0,8 και 3,1 Beaufort 

(ΥΠΓΕ, 2003). Το χειµώνα, παρατηρούνται βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεµοι (επικρατούντες 

άνεµοι στη διάρκεια του έτους), ενώ το καλοκαίρι η µεταβλητότητα αυξάνει µε 

επικρατέστερους ανέµους προς βόρεια και ανατολικά (νότιοι και δυτικοί), (Hyder et al., 2002; 

ΥΠΓΕ, 2003). Χαρακτηριστικοί άνεµοι για την περιοχή είναι ο Βαρδάρης και το µελτέµι 

(βόρειοι άνεµοι). Ο πρώτος φυσάει ανά διαστήµατα κυρίως το χειµώνα µε διάρκεια 4-6 ηµέρες 

και µε ταχύτητα που µπορεί να φτάνει τα 20 m/sec. Τα διαστήµατα αυτά το θερµόµετρο 

καταγράφει απότοµη πτώση θερµοκρασίας (φυσάει από βόρεια και βορειοδυτικά). Το µελτέµι 

είναι ενεργό από Μάιο έως Σεπτέµβριο νότια του κόλπου. Φυσάει κατά διαστήµατα στις αρχές 

και σταθεροποιείται κατά τα µέσα Ιουλίου µε Σεπτέµβριο, αυξάνοντας ταυτόχρονα σε ένταση 

(φυσάει από βόρεια και βορειοανατολικά). Το καλοκαίρι εµφανίζεται επίσης ηµερήσια 

θαλάσσια αύρα (5-10 m/sec), προερχόµενη από τα νότια και τα νοτιοανατολικά (Hyder et al., 

2002). Η επίδρασή της είναι σηµαντική, όταν δε φυσούν τα µελτέµια (Poulos et al., 2000). 

Γενικά πάντως, η βόρεια συνιστώσα του ανέµου έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα (40%), 

(Karageorgis & Anagnostou, 2001) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

1.3.3 Υδρογραφία : Ο Θερµαϊκός αποτελεί µια θαλάσσια περιοχή που δέχεται την επίδραση 

από εισροές γλυκού νερού (Κρεστενίτης κ.ά., 1995). Επιπλέον πηγές µεταβλητότητας του 

ΣΠΥΝ (σύστηµα περιοχής υφάλµυρων νερών) αποτελούν κάποια επεισόδια έντονου ανέµου 

και κυµατισµού σε συνδυασµό µε το αβαθές της περιοχής (Κρεστενίτης κ.ά., 1995). Εποχιακές 

αλλά και µικρότερης χρονικής κλίµακας µεταβολές λαµβάνουν χώρα στη συνολική εισροή 

γλυκού νερού. Μέγιστες και ελάχιστες µέσες ηµερήσιες τιµές προερχόµενες από τους 

ποταµούς κυµαίνονται στα 350 µε 50 m
3
/sec αντίστοιχα (Hyder et al., 2002). Τρεις είναι οι 

κύριοι ποταµοί που εκβάλλουν στο χώρο του Θερµαϊκού, µε διαφορετική και έντονα 

µεταβλητή παροχέτευση κατά τη διάρκεια του έτους : 

 

• Αξιός µε µέση ετήσια παροχή : 170 m
3
/sec (Κρεστενίτης κ.ά., 1995) µε µέγιστη µηνιαία 

απορροή 279 m
3
/sec για το µήνα Απρίλιο (Poulos, et al., 1994). 
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• Αλιάκµων µε µέση ετήσια παροχή : 80-100 m
3
/sec (Κρεστενίτης κ.ά., 1995) . 

• Λουδίας µε µέση ετήσια παροχή : 5-10 m
3
/sec (Κρεστενίτης κ.ά., 1995). 

 

Αν συµπεριληφθεί και η ευρύτερη ζώνη προς την εξωτερική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα , τότε 

πρέπει να αναφερθεί και ο Πηνειός µε µέση ετήσια παροχή 50 m
3
/sec (Karageorgis  & 

Anagnostou, 2001). 

Τα τελευταία χρόνια, έχει σηµειωθεί µείωση της τάξης του 50% στις εισροές στον κόλπο. Ως 

αιτία αναγνωρίζεται η αυξηµένη ζήτηση νερού για άρδευση από τα ποτάµια αλλά και η 

παράλληλη κατασκευή σειράς υδροηλεκτρικών φραγµάτων στον Αλιάκµονα (Hyder et al., 

2002; Krestenitis et al., 2005).  

 

Μια επιπρόσθετη πηγή διάθεσης γλυκού νερού στον εσωτερικό κόλπο της Θεσσαλονίκης είναι 

ο αποχετευτικός αγωγός της πόλης, µε παροχή σχεδόν 2,3 m
3
/sec (Huthnance, 1996). 

 

1.3.4 Θερµοαλατικά χαρακτηριστικά του νερού  

Το θερµοκρασιακό εύρος του νερού είναι από 9 µέχρι 25°C (Poulos et al., 2000). Το εύρος της 

αλατότητας είναι 31-39 psu. Κοντά στις εκβολές όµως πέφτει σε τιµές µικρότερες των 25 psu 

(Practical Salinity Units). Το επιφανειακό στρώµα νερού έχει µεγαλύτερο εύρος αλατότητας 

από το αντίστοιχο βαθύ στρώµα. Το µεγαλύτερο αλοκλινές εµφανίζεται την περίοδο 

Φεβρουαρίου – Μαρτίου µε τις µικρότερες τιµές αλατότητας στην επιφάνεια και τις 

µεγαλύτερες στον πυθµένα.  Το βάθος στο οποίο εντοπίζεται το αλοκλινές µειώνεται κατά τη 

µετάβαση στους θερµότερους µήνες ενώ ταυτόχρονα η θερµοκρασία γίνεται πιο οµοιογενής 

στη στήλη του νερού έως ότου αρχίσουν οι εκροές των ποταµών κατά το Νοέµβριο (ΕΚΘΕ, 

2001). 

 

1.3.5 Υδροδυναµική Κυκλοφορία 

Η κυκλοφορία στο Θερµαϊκό κόλπο είναι ταυτόχρονα πολυπαραγοντική, ενώ υπάρχει και το 

στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Κυριαρχούν οι άνεµοι, η µίξη θαλασσίων µαζών διαφορετικών 

φυσικών ιδιοτήτων και οι παλίρροιες (Λασκαράτος κ. ά., 1990; Κρεστενίτης & Βαλιούλης, 

1993; Poulos et al., 2000; ΥΠΓΕ, 2003; Kourafalou et al., 2004).  

 

Γενικά όµως η υδροδυναµική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του Θερµαϊκού κόλπου 

είναι κατεξοχήν ανεµογενής (ΥΠΓΕ, 2003). Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράµµατος  

METRO-MED (Κοντογιάννης κ.ά., 1998) επισηµαίνεται ότι τα ιδιαίτερα γενικά 
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χαρακτηριστικά του κόλπου της Θεσσαλονίκης (µικρή οριζόντια έκταση, µικρό βάθος 20-25 

m, µικρή αλληλεπίδραση µε ευρείας κλίµακας κυκλοφορία από την ανοιχτή θάλασσα) 

βοηθούν στην επικράτηση της επίδρασης των τοπικών ανέµων όσoν αφορά στην 

υδροδυναµική κυκλοφορία.  

 

 

Η επίδραση της παλίρροιας στην υδροδυναµική κυκλοφορία δεν είναι σηµαντική (Ganoulis, 

1994; Dodou et al., 2002; Hyder et al., 2002a; ΥΠΓΕ, 2003; Galinou-Mitsoudi et al., 2006) 

εκτός ίσως από το στενό όριο ανταλλαγής µαζών µεταξύ κεντρικού και εξωτερικού κόλπου 

Θεσ/νίκης στη θαλάσσια διατοµή Μεγ. Έµβολο-εκβολές Αξιού (Λασκαράτος κ.ά., 1990; 

Κρεστενίτης κ.ά., 1995). Ο Γκανούλης, (1993, σελ.253) σε αντίθεση µε τα παραπάνω, 

αναφέρει δηµιουργία θαλασσίων ρευµάτων, λόγο της παλίρροιας, µε εντάσεις µικρότερες των 

5cm/sec. 

 

Οι βαθµίδες πυκνότητας ως γνωστόν, συνιστούν σηµαντικό παράγοντα δηµιουργίας ρευµάτων 

πυκνότητας στις δυτικές ακτές του Θερµαϊκού κόλπου όπου εκβάλλουν οι ποταµοί. ∆ε 

φαίνεται όµως να αποτελούν σηµαντικό γενεσιουργό αίτιο κυκλοφορίας στην περιοχή της 

Χαλάστρας, όπου λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης (σε σχέση µε τις εκβολές των 

ποταµών) αλλά και του συνήθους ανεµολογικού καθεστώτος το πλούµιο των ποταµών δε 

φτάνει συχνά (ή τουλάχιστον σε σηµαντικό βαθµό που να επηρεάζει πραγµατικά) στην 

περιοχή των µυδοκαλλιεργειών. 

 

∆ύο διακριτά καθεστώτα κυκλοφορίας παρουσιάζει ο Ganoulis (1994), ένα για το χειµώνα και 

ένα για το καλοκαίρι. Συγκεκριµένα, το νερό κινείται στον κόλπο όπως φαίνεται παρακάτω 

στην εικόνα 3 (Ganoulis, 1994; Poulos et al., 2000). 

Η κυκλοφορία εξαρτάται και από την τοπογραφία. Το επίµηκες σχήµα του Θερµαϊκού κόλπου 

µειώνει την επίδραση της βαθιάς κυκλοφορίας κυρίως στα βόρεια, όπου εκβάλλουν τα 

ποτάµια, και σχηµατοποιεί ανάλογα µε την ακτογραµµή την ανεµογενή και θερµοαλατική 

κυκλοφορία αντίστοιχα (Kourafalou et al., 2004).  

 

Ο κυµατισµός στην περιοχή είναι ασθενής (Tsimplis, 1994 από Hyder, 2002).  

 

Η ανανέωση των νερών του όρµου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης απαιτεί 3-4 ηµέρες 

(Γκανούλης, 1993) και 90-160 ηµέρες αντίστοιχα (Nikolaidis et al., 2005). 
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Εικόνα 3. Αριστερά : Γενική κυκλοφορία στο Θερµαϊκό κόλπο. ∆εξιά : Καθεστώτα χειµερινής (πάνω) και καλοκαιρινής 

κυκλοφορίας (κάτω) : Επιφανειακή  (ελλειπτικής µορφής διανύσµατα) και βαθιά κυκλοφορία (µεµονωµένα διανύσµατα). 

Πηγή : Poulos et al. (2000); Ganoulis, (1994).   

 

Όσον αφορά στη θερµοαλατική κυκλοφορία, αυτή συνίσταται στην εισαγωγή νερών από το 

βόρειο Αιγαίο, τους ποταµούς που εκβάλλουν στον κόλπο, και στην επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας (Κρεστενίτης & Βαλιούλης, 1993). Εποχιακά η επίδραση των ποταµών (κυρίως 

του Αξιού και του Αλιάκµονα) είναι σηµαντική για τη θαλάσσια κυκλοφορία (ΥΠΓΕ, 2003). 

 

Στο Θερµαϊκό κόλπο έχει παρατηρηθεί ότι νερά µεγαλύτερης πυκνότητας και αλατότητας 

εισρέουν σε αυτόν (από την επιφάνεια έως και 15-20 m  βάθος)
 
από τα ανατολικά, στην 

περιοχή της ηπειρωτικής κατωφέρειας (ισοβαθής των 200 m). Παράλληλα, πραγµατοποιείται 

έξοδος νερών (σε βάθος µεγαλύτερο των 20m), κυρίως ποτάµιας προέλευσης, από το δυτικό 

κοµµάτι του κόλπου, εδραιώνοντας καθεστώς γενικής κυκλωνικής κίνησης για το Θερµαϊκό 

κόλπο (Κρεστενίτης & Βαλιούλης, 1993; Huthnance, 1996; Κοντογιάννης κ.ά., 1998; Poulos 

et al., 2000; Dodou, et al., 2002; Hyder et al., 2002; Kourafalou et al., 2004). Η κίνηση των 

υδάτινων µαζών διακρίνεται στην εικόνα 3 αριστερά. 

 

Όσον αφορά τη λεκάνη της Χαλάστρας, φαίνεται ότι η δηµιουργία ρευµάτων πυκνότητας δεν 

αποτελεί σύνηθες φαινόµενο για την περιοχή. Από εφαρµογή µαθηµατικού µοντέλου της 

Kourafalou (2004) για νότιο άνεµο και µε απορροή για τον Αξιό ποταµό της τάξης των 

200m
3
/sec προκύπτει είσοδος νερών από τους ποταµούς προς τα βόρεια, στο εσωτερικό του 

κόλπου της Θεσσαλονίκης. Τέτοιου µεγέθους απορροή παρουσιάζεται σπάνια κατά τους 

χειµερινούς, κυρίως, µήνες. Γενικότερα, οι επικρατούντες άνεµοι κατά τη διάρκεια του έτους 
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είναι οι βορειοδυτικοί και έτσι, σηµαντική κίνηση υδάτινων µαζών, ποτάµιας προέλευσης προς 

τα βόρεια, στην περιοχή της Χαλάστρας, δε λαµβάνει χώρα εύκολα. Συνεπώς, ρεύµατα 

πυκνότητας τα οποία οφείλονται σε δηµιουργία βαθµίδων θερµοαλατικής φύσης δε 

δηµιουργούνται συχνά. 

 

Σχετικά µε τα θαλάσσια ρεύµατα στη λεκάνη της Χαλάστρας συγκεκριµένα, δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες αναφορές παρά µόνο ότι οι εντάσεις δε ξεπερνούν τα 20cm/sec µε τοπική εξαίρεση 

τα ακρωτήρια Βαρδάρη και Μεγάλο Έµβολο που φθάνουν τα 40cm/sec (ΥΠΓΕ).  

 

1.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ  

 

Προβλήµατα που αναφέρονται στην περιοχή και σχετίζονται µε τη µυδοκαλλιεργητική 

δραστηριότητα (ΥΠΓΕ, 2003): 

•   Μεγάλη πυκνότητα εγκαταστάσεων µυτιλοτροφείων σε µικρή απόσταση από την ακτή 

της οποίας η έκταση συνεχώς επιχώνεται, µε επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα της τροφής. 

 

•   Ο χαρακτηρισµός της περιοχής του Αξιού ως υγροβιότοπος, κατά τη σύµβαση Ramsar 

και η υπαγωγή τµήµατος της χέρσου και της θάλασσας µέχρι την ισοβαθή των 6 µέτρων 

στο ευρωπαϊκό  δίκτυο, Natura 2000. Η υπαγωγή αυτή καθιστά την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  ρυθµιστικό παράγοντα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων. Κατά τον τρόπο αυτόν ισχύει απαγόρευση δηµιουργίας υποδοµών, 

ιδίως στην ξηρά, στις προστατευόµενες ζώνες. Παράλληλα δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που αποτελούν απόρροια της εκτροφής των 

µυδιών.  

 

•    Ο εκσυγχρονισµός των µυδοκαλλιεργειών απαιτεί επεµβάσεις στη δοµή και στο µέγεθός 

τους. Η πιστοποίηση και η διατήρηση συστηµάτων ελέγχου ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ουσιαστικής σηµασίας απαιτήσεις, των µεγάλων 

σηµείων πώλησης και των εξαγωγέων. Η κατασκευή και λειτουργία υποδοµής-

εγκαταστάσεων για προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται επιτακτική για τη 

βιωσιµότητα της καλλιεργητικής δραστηριότητας. 
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•   Υπάρχει έλλειψη χωροθέτησης των κατάλληλων θαλάσσιων χώρων για εγκατάσταση 

µυτιλοτροφείων, γεγονός που αντιµετωπίστηκε στο παρελθόν µε επιλογή των χώρων 

εκτροφής από τους ενδιαφερόµενους. Συνέπεια αυτού ήταν οι µισθώσεις χώρων να µην 

έχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις της νοµοθεσίας όσον αφορά τις εµπορικές µισθώσεις 

και ως εκ τούτου περιορίζεται η δυνατότητα κατασκευής µόνιµων εγκαταστάσεων. 

 

•    Οι τεχνικές προδιαγραφές µυτιλοτροφείων προέκυψαν από ανάλογους ισχύοντες 

κανονισµούς της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες όµως υπήρχαν 

στοιχεία φυσικής και βιολογικής ωκεανογραφίας. Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται η 

ανάγκη κάλυψης της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στην περιοχή η οποία ενδέχεται να 

τροποποιήσει, να προσθέσει ή και να αφαιρέσει στοιχεία που αφορούν σε τεχνικές 

προδιαγραφές για τα µυδοτροφεία, στην εν λόγο περιοχή. 

 

Σε επίπεδο επιχειρησιακής έρευνας έχουν γίνει πολλές εργασίες για την υδροδυναµική στον  

Θερµαϊκό κόλπο. Οι Poulos et al. (1997, 2000) και  οι Hyder et al.  (2002), παρουσίασαν 

ανακεφαλαιωτικές εργασίες όλων των προηγούµενων ετών, που αφορούσαν στην εποχιακή 

κυκλοφορία και τη στρωµάτωση στο Αιγαίο και το Θερµαϊκό κόλπο, αντίστοιχα, ενώ οι 

Savvidis et al. (2001), Kourafalou (2001), M.G Dodou et al. (2002) και Kourafalou et al. 

(2004) µελέτησαν την υδροδυναµική στο Θερµαϊκό και τη µεταφορά και διασπορά ύλης µε 

µαθηµατική προσοµοίωση. Αντίστοιχες εργασίες που αναφέρονται στην περιοχή των 

µυδοκαλλιεργειών στη Χαλάστρα έγιναν από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (2001) 

και από τους Galinou-Mitsoudi et al., (2006). Στην πρώτη, µελετήθηκε η παρεµπόδιση της 

υδροδυναµικής κυκλοφορίας αναφορικά µε τον παράγοντα µυδοκαλλιέργεια και βρέθηκε ότι η 

πλωτή διάταξη εµποδίζει τη µεταφορά των ρευµάτων που είναι κάθετα στην κατασκευή. Η 

δεύτερη µελέτη αποτελεί υδροδυναµικό µαθηµατικό µοντέλο και αξιολογεί την παρεµπόδιση 

µιας µονάδας µυδοκαλλιέργειας µέσω της αύξησης στον συντελεστή διασποράς vh (αύξηση 

του οποίου έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της εσωτερικής τριβής του υδάτινου µέσου και 

εξασθένηση της έντασης του ρεύµατος). Η προσέγγιση αποδίδει τελική µείωση του 

διερχόµενου ρεύµατος µέσα από τη µονάδα κατά 30% και βρίσκεται σε συµφωνία µε 

αντίστοιχα αποτελέσµατα του ΕΚΘΕ (2001).  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1.1 Εισαγωγικά  

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι µέτρησης όσον αφορά στην ωκεανογραφική έρευνα. Αυτές 

εξαρτώνται από το ίδιο το αντικείµενο ή µέγεθος της µέτρησης και από την εξέλιξη της 

τεχνολογίας στην πάροδο του χρόνου. Για παράδειγµα, η µέτρηση διαφοροποιείται όταν 

αναφερόµαστε σε παλίρροια σε σχέση µε κυµατισµό, γιατί είναι δύο διαφορετικής αιτίας και 

προέλευσης φαινόµενα. Ακόµα και αν το αντικείµενο µέτρησης είναι το ίδιο, η µέθοδος που 

θα χρησιµοποιηθεί, δύναται να διαφέρει όταν η χωρική κλίµακα είναι διαφορετική, όπως 

ισχύει µε έναν µικρό κόλπο  σε αντιδιαστολή προς µια µεγάλη ωκεάνια λεκάνη. Επίσης, µε το 

χρόνο, ολοένα περισσότερα µέσα και επιτεύγµατα της τεχνολογίας έρχονται να 

συµπληρώσουν ή να αντικαταστήσουν και παράλληλα να βελτιώσουν την ανάλυση και την 

ακρίβεια της επιστηµονικής µέτρησης. Έτσι, τα λεγόµενα «drifters» (παρασυρόµενοι 

πλωτήρες) µπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αντικατασταθούν από µια δορυφορική πλέον, 

ανάλυση. Η µέθοδος της µέτρησης που θα εφαρµοστεί, πρέπει παράλληλα να µπορεί να είναι 

όσο γίνεται πιο επιλεκτική για το ίδιο το αντικείµενο της µέτρησης. Έτσι, για παράδειγµα η 

έρευνα για παλίρροια δε θα πρέπει να συγχέεται µε κυµατισµό, ανάδυση νερών ή άλλα σχετικά 

φαινόµενα. Με άλλα λόγια, το αντικείµενο µέτρησης πρέπει να αποµονώνεται και να ορίζεται 

επαρκώς, για να µην υπεισέρχονται λάθος παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν στην επιστηµονική 

ορολογία «θόρυβο» στη µέτρηση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται προσοχή στη 

χωρική και χρονική κλίµακα δειγµατοληψίας, οι οποίες θα είναι ειδικά σχεδιασµένες και 

προσανατολισµένες για το σκοπό αυτό, καθώς και στο φιλτράρισµα των δεδοµένων κατά την 

επεξεργασία (www-pord.ucsd.edu/~Italley/sio210/pickard_emery/chapter_6.pdf). 

 

2.1.2 Μέθοδοι άµεσης µέτρησης της ροής  

Παλαιότερα, µια πολύ διαδεδοµένη, έµµεση όµως, µέθοδος για την εκτίµηση και µέτρηση 

ρευµάτων, ήταν η απόκλιση της τροχιάς του πλοίου από την επιθυµητή. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

το παραπροϊόν των οργάνων ναυσιπλοΐας έδινε χρήσιµα στοιχεία, κάθε φορά που γινόταν η 

σύγκριση και η διόρθωση παράλληλα της επιθυµητής πορείας µε την αντίστοιχη πραγµατική. 

Υπάρχουν δύο άµεσοι τρόποι για την περιγραφή της ροής ενός υγρού. 

• η µέθοδος του Euler  

• η µέθοδος του Langrange 
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Στη µέθοδο Euler, το διανυσµατικό µέγεθος της ταχύτητας δίνεται για κάθε σηµείο της ροής 

του υγρού, καθώς αυτό διαγράφει κάποια τροχιά.  

 

Χρήση ρευµατογράφων: Συγκεκριµένου είδους όργανα ρίχνονται στη θάλασσα ή στο 

εκάστοτε προς εξέταση υδάτινο περιβάλλον. ∆ιατηρούνται στερεωµένα στη θέση τους και 

µετρούν ένταση και διεύθυνση των ρευµάτων. Όλα τα όργανα (ρευµατογράφοι) ανεξαρτήτως 

κατασκευαστή, φέρουν µηχανισµό για µέτρηση ταχύτητας και αισθητήρα διεύθυνσης και σε 

ιδανικές περιπτώσεις και πίεσης, για να καταγράφεται η απόκλιση από το επιθυµητό βάθος 

πόντισης του οργάνου. Ο µηχανισµός για την  ταχύτητα είναι κατά τέτοιο τρόπο 

κατασκευασµένος, ώστε να έχει ελάχιστη αδράνεια. Στην πυξίδα τους που δείχνει τη 

διεύθυνση, πρέπει να έχει γίνει πολύ καλή ρύθµιση για την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 

ακρίβειας (calibration). Οι περισσότερες συσκευές σήµερα κάνουν εσωτερική καταγραφή και 

τα δεδοµένα λαµβάνονται κατά την ανάσυρση του οργάνου, συνηθέστερα από κάποιο σκάφος. 

Εναλλακτικά, µπορεί να παρέχεται σύστηµα µετάδοσης των δεδοµένων κυρίως δορυφορικά.  

 

Παρακάτω δίνεται µία σειρά από διαφορετικούς τύπους ρευµατογράφων: 

 

• Μηχανικοί ρευµατογράφοι  

Είναι πολύ πρακτικοί στη χρήση τους, όµως ένα µειονέκτηµα των ρευµατογράφων αυτών που 

µετρούν την ταχύτητα µέσω προπελοειδούς έλικα - ρότορα είναι η αύξηση της ταχύτητας του 

ρότορα κατά την κατακόρυφη κίνηση του οργάνου. Κάποιοι κατασκευαστές µε ειδικό 

µηχανισµό καταφέρνουν να εξαλείψουν το φαινόµενο αυτό. Επίσης, τα όργανα αυτής της 

τεχνολογίας είναι αρκετά επιρρεπή σε φαινόµενα «fouling effect ή fouling» (παρεµπόδιση της 

σωστής λειτουργίας του οργάνου από ζωντανούς οργανισµούς που εγκαθίστανται και 

αναπτύσσονται πάνω σε αυτό).   

 

• Ακουστικοί ρευµατογράφοι  

Ρευµατογράφοι διαφορετικής τεχνολογίας ξεπερνούν τα µειονεκτήµατα των αντίστοιχων 

µηχανικών. Από τους πιο διαδεδοµένους είναι οι ακουστικοί ρευµατογράφοι. Βασίζονται στη 

µέτρηση του χρόνου ανάκλασης υψηλής συχνότητας ηχητικών παλµών, καθώς αυτά 

ανακλώνται από σωµατίδια του νερού, φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν κ.ά. Είναι τα λεγόµενα 

«Doppler sonar profilers», τα οποία είναι παραπλήσια των ηχητικών συσκευών για τη 

µέτρηση ανέµων. Πιθανό «fouling effect» έχει επίδραση µόνο στο εύρος καταγραφής και όχι 

στην ακρίβεια. Οι πιο γνωστές συσκευές είναι τα ADCPs (acoustic Doppler current profilers) 
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και τα ACMs (acoustic current meters). Τα ADCPs µπορούν να καταγράψουν πολλά ρεύµατα 

ταυτόχρονα µέχρι ένα συγκεκριµένο εύρος βάθους. 

 

• Ανεµόµετρα Hotwire  

Ένα άλλο όργανο που βασίζεται στην καταγραφή ρευµάτων, είναι το ανεµόµετρο hotwire, το 

οποίο χρησιµοποιείται πρωτίστως για ανεµολογικές καταγραφές. Η λειτουργία του βασίζεται, 

στη µέτρηση της ψύξης ενός ηλεκτρικά θερµαινόµενου σύρµατος, του οποίου το ηλεκτρικό 

ρεύµα µεταφράζεται στη συνέχεια σε ταχύτητα ροής του υγρού. Παρέχει µεγάλη ευαισθησία 

στη µέτρηση, αλλά είναι πολύ επιρρεπές σε «fouling effect». 

 

• Ηλεκτροµαγνητικοί ρευµατογράφοι 

Στην ηλεκτροµαγνητική µέθοδο, το θαλασσινό νερό είναι το αγώγιµο µέσο το οποίο προκαλεί 

µια ηλεκτροµαγνητική δύναµη, καθώς περνά µέσα από τεχνητό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. 

Απαιτεί υψηλή ενίσχυση της τάσης αλλά είναι επίσης επιρρεπές σε προβλήµατα σε 

προβλήµατα «fouling effect». 

 

Συστήµατα ανάρτησης ρευµατογράφων (Moorings) : Έχουν αναπτυχθεί αρκετές και 

διαφορετικές µεταξύ τους τεχνολογίες όσον αφορά την ανάρτηση ρευµατογραφικών οργάνων 

στη στήλη του νερού. Το πιο απλό και διαδεδοµένο είναι ένα καλώδιο (αλυσίδα ή σχοινί) 

συνδεδεµένο µε το όργανο στο επιθυµητό βάθος µε άγκυρα στο βυθό και πλωτήρες στην 

επιφάνεια. Η άγκυρα και οι πλωτήρες είναι οι κατάλληλοι για να εξασφαλίζουν την επιθυµητή 

τάση για την στερέωση του  συστήµατος όσο γίνεται κατακόρυφα. (Εικόνα. 4) 

 

Πάντα υπάρχουν προβλήµατα σχετικά µε κίνηση του συστήµατος σε δυνατά ρεύµατα και 

έντονο κυµατισµό αλλά παραµένει µια από τις πιο αξιόπιστες µεθόδους για καταγραφές που 

αφορούν µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Υπάρχουν αρκετά εξελιγµένα συστήµατα, που 

απελευθερώνουν την άγκυρα µε το αντίστοιχο αντίβαρο, όταν το σύστηµα βρίσκεται 

ποντισµένο κάτω από την επιφάνεια για εύκολη συλλογή του καταγραφέα. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε χρονοµετρητή ή µε ποµποδέκτη που δίνει εντολή για τη στιγµή της απελευθέρωσης.  
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Εικόνα 4. Σύστηµα ανάρτησης ρευµατογράφου µε άγκυρα και πλωτήρες  

(http://www.pmel.noaa.gov/vents/PlumeStudies/images/current-meter-mooring.gif) 

 

Στη µέθοδο Lagrange, η τροχιά που ακολουθεί ένα υγρό σωµατίδιο, καταγράφεται και 

δίνεται συναρτήσει του χρόνου. Και οι δύο µέθοδοι (Euler και Lagrange) χρησιµοποιούνται 

ευρέως και είναι δυνατό να συνδέσει κανείς τη µία µε την άλλη κάνοντας χρήση κάποιων 

παραδοχών. Η Langrange πρακτική εφαρµόζεται µε διάφορα είδη πλωτήρων, τα οποία 

παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύµατα επιφανειακά ή σε κάποιο επιθυµητό βάθος. Έτσι, η 

ταχύτητα µετακίνησης της µάζας υπολογίζεται µε τη διαίρεση της απόστασης που διανύθηκε 

µεταξύ δύο σηµείων, προς τον αντίστοιχο χρόνο που µεσολάβησε για τη µετατόπιση αυτή. 

Είναι φανερό ότι η ακρίβεια µέτρησης των ρευµάτων µε τη µέθοδο αυτήν εξαρτάται από την 

ακρίβεια προσδιορισµού του στίγµατος του σηµαντήρα και από τη συχνότητα των µετρήσεων. 

Πολλές φορές, οι πλωτήρες εφοδιάζονται µε αισθητήρες και µέσα αποθήκευσης, επεξεργασίας 

και µετάδοσης δεδοµένων. Πολλά βέβαια από τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ήταν εφικτά στην 

πρώτη εφαρµογή, αλλά επήλθαν ως προσθήκες µακράς εξέλιξης. Τα τρία κυριότερα πράγµατα 

τα οποία οφείλει να εξετάσει κάποιος υπέρµαχος της µεθόδου, είναι το µέγεθος του αντίβαρου 

και του πλωτήρα και το σύστηµα καταγραφής της πληροφορίας.  Σηµερινό παράδειγµα 

σύγχρονης καταγραφής µε την προαναφερθείσα µέθοδο είναι το πρόγραµµα Argo, που 

χρησιµοποιεί συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας. Ένα άλλο µέσο που χρησιµοποιεί τη 

Langrange µέθοδο, χωρίς να αποτελεί βέβαια άµεση µέτρηση, είναι η αναζήτηση δεικτών. Οι 

δείκτες µπορεί να είναι κάποιος ρυπαντής, κάποια βαφή, ραδιενεργά στοιχεία κ.α. Τα 

συµπεράσµατα για την πορεία τους βγαίνουν µέσα από την κατάλληλη κάθε φορά χηµική 

ανάλυση (www-pord.ucsd.edu/~Italley/sio210/pickard_emery/chapter_6.pdf). 
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2.1.3 ∆ορυφορικά συστήµατα 

Η δορυφορική τεχνολογία είναι σε θέση στις µέρες µας να δώσει ωκεανογραφική κάλυψη για 

αποµακρυσµένες ή πολύ µεγάλης έκτασης περιοχές, που καθιστούν δύσκολη τη µελέτη µε 

άλλα µέσα. Ο µεγαλύτερος περιορισµός της µεθόδου είναι ότι η διαθέσιµη πληροφορία αφορά 

κυρίως στην επιφάνεια της θάλασσας ή και µέχρι κάποιο περιορισµένο βάθος. Για το λόγο 

αυτό µπορούµε να µετρήσουµε κυρίως επιφανειακά ρεύµατα 

(http://www.es.flinders.edu.au/~mattom/IntroOc/lecture13.html).
.
  

 

Μια πολύ διαδεδοµένη µέθοδος ωκεανογραφικής παρατήρησης µε δορυφορικά µέσα είναι 

αυτή που χρησιµοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία. Η απορρόφηση από τα συστατικά της 

ατµόσφαιρας είναι πολύ µικρή, ενώ ταυτόχρονα η παρεµβολή νεφών είναι ευδιάκριτη και δεν 

εµποδίζει τους ωκεανογράφους. Χρησιµοποιείται εύκολα  για την παρακολούθηση παράκτιων, 

θαλάσσιων ρευµάτων λόγω της πολύ µεγάλης ικανότητας ανάλυσης στη διαφορά 

θερµοκρασίας (langrangian πρακτική). Η ακρίβεια της µεθόδου µπορεί να αυξηθεί µε επίγειες 

µετρήσεις και παράλληλες διορθώσεις που θα επιφέρουν αύξηση της ευαισθησίας της. Η 

βιοµηχανία «τάνκερ» πετρελαίου χρησιµοποιεί µε επιτυχία τη δορυφορική αυτή ανάλυση, για 

να µειώσει την κατανάλωση καυσίµων των πλοίων και τα συνεπακόλουθα µεταφορικά έξοδα. 

Εντοπίζει τα θερµά νερά του ρεύµατος του Κόλπου του Μεξικού που πάνε ανατολικά, και 

διορθώνει παράλληλα τις γραµµές των πλοίων, ώστε να εκµεταλλεύονται το ρεύµα κατά την 

κίνησή τους (Beer, 1997). 

 

2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

2.2.1  Υλικά και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στις εργασίες πεδίου 

Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, ήταν ως εξής :  

• 3 πλωτήρες επιφανείας, ικανοί να εξασφαλίζουν την επιθυµητή τάση και πλευστότητα, 

για εύκολη ανάσυρση. 

• Αλυσίδα (ορισµένου µήκους, ανάλογου µε το επιθυµητό βάθος πόντισης του οργάνου) 

ενωµένη µε τους πλωτήρες και το πάνω µέρος του ρευµατογράφου. 

• Αλυσίδα ενωµένη µε το κάτω µέρος του ρευµατογράφου από τη µια και µε αντίβαρο 

και άγκυρα από την άλλη πλευρά. 
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Τα όργανα µετρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν δύο µηχανικοί 

ρευµατογράφοι, της Valerport (Εικόνα 5.), ένας εκ των οποίων χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες 

ρευµατοµετρήσεων, στο κανάλι της Ποτίδαιας το  2002 από τους Savvidis et al. (2005). 

 

 

Εικόνα 5. Μηχανικοί ρευµατογράφοι (http://www.k-engineering.co.jp/ETC/img/VP_105.jpg) 

 

Το συγκεκριµένο µοντέλο µετράει την ταχύτητα του ρεύµατος µέσω περιστρεφόµενου έλικα 

(ρότορα) και διεύθυνση µε τη βοήθεια πτερυγίου. Φέρει ειδικές υποδοχές για ελεύθερη 

περιστροφή και ανάρτηση στο επιθυµητό βάθος. 

 

Η ενεργοποίησή του γίνεται µόνο µέσα στο νερό µέσω ειδικού αυτόµατου διακόπτη, 

τοποθετηµένου στο όργανο. Έξω από το νερό η ενεργοποίησή του γίνεται µε τεχνητό τρόπο, 

κατά τον οποίο χρησιµοποιείται καλώδιο που συνδέεται κατάλληλα, ώστε να παρακάµπτει τον 

ειδικό διακόπτη. Το ένα από τα δύο όργανα είναι εφοδιασµένο µε αισθητήρες µέτρησης 

συµπληρωµατικών παραµέτρων, όπως του βάθους και της θερµοκρασίας. Το µοντέλο 

καταγράφει αυτόµατα και αποθηκεύει σε µνήµη (512kbyte) τις τιµές των παραµέτρων. 

∆ιαθέτει δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής τροφοδοσίας. Η εσωτερική τροφοδοσία µέσω 

αλκαλικής µπαταρίας διαρκεί περίπου 30 ηµέρες για ρυθµό δειγµατοληψίας ανά 10 

δευτερόλεπτα ή 56 ηµέρες µε ρυθµό δειγµατοληψίας ανά 5 λεπτά. Η µνήµη επαρκεί για 

συνεχή καταµέτρηση 8000 καταγραφών ταχύτητας και διεύθυνσης. Κάθε δευτερόλεπτο το 

όργανο µετράει ταχύτητα περιστροφής του ρότορα λόγω του διερχόµενου ρεύµατος, αλλά και 

διεύθυνση µέσω µιας κεφαλής πυξίδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λαµβάνονται διανύσµατα της 

ταχύτητας του ρεύµατος, τα οποία εν συνεχεία προστίθενται για κάθε ορισµένη, από το 

χρήστη, µέση περίοδο. Σε πολύ µικρές ταχύτητες ροής είναι απαραίτητο να καθορίσουµε 

κάποιο εύλογα µεγάλο χρονικό διάστηµα για τη µέση περίοδο (averaging period), για να 

βελτιώσουµε την ανάλυση και την ακρίβεια των µετρήσεων. Στις µετρήσεις µας, η περίοδος 



Υλικά και µέθοδοι 

 18 

µέσης καταγραφής που χρησιµοποιήθηκε ήταν 30 λεπτά. Για τα ρεύµατα έντασης, 

µεγαλύτερης των 0,4 m/sec η ακρίβεια της µέτρησης είναι ±2,5% και κάτω από τα 0,4m/sec η 

ακρίβεια είναι της τάξης των 0,01m/sec. Όσον αφορά την πυξίδα, η ακρίβεια είναι ±2,5
ο
 και η 

ανάλυση 0,5
ο
 (http://www.valeport.co.uk/pdf/Currents%20v1a_A4LR.pdf). Τα δεδοµένα 

µπορούν να ληφθούν µέσω απευθείας σύνδεσης του οργάνου µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

εφόσον είναι φορτωµένο σε αυτόν το κατάλληλο λογισµικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα που 

χρησιµοποιήθηκε, ήταν το Datalog έκδοσης 2.07. Είναι ένα απλό λογισµικό, γραµµένο σε 

visual basic, ειδικευµένο στη συλλογή δεδοµένων µε Valerport όργανα µέσω υπολογιστή. Τα 

εξωτερικά µέρη του ρευµατογράφου είναι από τιτάνιο και πολυµερικό υλικό, για αντοχή στη 

διάβρωση. (Οperation Μanual - Valerport - Μodel 105, 1999) 

 

Τα ρευµατογραφικά δεδοµένα υπέστησαν κατάλληλη επεξεργασία, ώστε από τη συνισταµένη 

του διανύσµατος έντασης του ρεύµατος να προκύψουν οι συνιστώσες του ρεύµατος κατά τους 

άξονες x, και y και κατά τους άξονες 1 και 2 (Εικ.6) 

 

 

Εικόνα 6. Εικονική παράσταση µυδοκαλλιέργειας και τρόπος υπολογισµού συνιστωσών έντασης ρεύµατος για τα δύο 

συστήµατα αξόνων. 

 

Ο άξονας x δίνει τη διεύθυνση ∆ύση-Ανατολή και ο y τη διεύθυνση Νότος-Βορράς. Ο 1 

υποδεικνύει διεύθυνση κάθετα στις  γραµµές παραγωγής της µονάδας και ο 2 παράλληλα σε 

αυτές. 

Oι άξονες x και y ορίζουν τη διεύθυνση του ρεύµατος σε σχέση µε το βορρά, ενώ ο 1 και ο 2 

σε σχέση µε τη διάταξη της µυδοκαλλιέργειας. Το παραπάνω σκαρίφηµα (Εικ.6) δίνει τον 
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τρόπο υπολογισµού των συνιστωσών στη µονάδα του σταθµού Μ1. Με τον ίδιο τρόπο 

υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα µεγέθη για τους άλλους σταθµούς. Με α συµβολίζεται η γωνία 

καταγραφής που δίνει ο ρευµατογράφος. Στο σταθµό Μ3 οι V1 και V2 ταυτίζονται µε τις 

συνιστώσες κατά Vx και Vy αντίστοιχα γιατί ο σταθµός έχει τις γραµµές παραγωγής 

παράλληλες µε το βορρά. Ο αριθµός 20 που αφαιρείται στη γωνία καταγραφής, είναι η 

πλησιέστερη απόκλιση σε µοίρες, της κατ’ εκτίµηση γωνίας που ορίζεται από την ευθεία της 

διεύθυνσης των «longlines» της κάθε µονάδας σε σχέση µε το Βορρά. Στο σταθµό Μ2 

προστίθεται στη γωνία καταγραφής, το νούµερο 45 που είναι η αντίστοιχη απόκλιση της 

µονάδας του συγκεκριµένου σταθµού σε µοίρες, από το βορρά. Η απόκλιση του σταθµού Μ3 

είναι µηδενική. Κατ΄ ανάλογο τρόπο υπολογίστηκαν και οι συνιστώσες Wx και Wy για τον 

άνεµο, του οποίου τα δεδοµένα πάρθηκαν από το µετεωρολογικό σταθµό του Οργανισµού 

Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). 

Ο υπολογισµός των συνιστωσών των εντάσεων δίνει επιπλέον πληροφορία σε σχέση µε την 

απλή συνισταµένη της έντασης του ρεύµατος ή του ανέµου. Ο µέσος όρος των συνιστωσών 

των εντάσεων του ρεύµατος, για ένα χρονικό διάστηµα, µπορεί να δώσει πληροφορία για την 

πραγµατική επικρατούσα κίνηση. Μπορεί δηλαδή να δοθεί η ποσοτική επικράτηση της 

µετακίνησης της υδάτινης µάζας καθώς µέσα στις συνιστώσες υπεισέρχεται ο παράγοντας της 

αριθµητικής έντασης αλλά και της φοράς η οποία δηλώνεται µε το πρόσηµο. Αντίθετα ο 

µέσος όρος για την συνισταµένη της έντασης εκφράζει το µέγεθος της έντασης και όχι 

επικρατούσα κίνηση. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες που ενδιαφέρουν 

κυρίως φαινόµενα ανάµειξης υδάτινων µαζών. 

(http://www.es.flinders.edu.au/~mattom/IntExerc/advanced3/quest04.html) 

 

2.2.2 Μεθοδολογία ανάλυσης και επεξεργασίας των µετρήσεων 

Η παρουσίαση - απεικόνιση των µετρήσεων των παραµέτρων των ρευµάτων µπορεί να γίνει : 

• µε τη µορφή ροδογράµµατος, όπου αποτυπώνεται η συχνότητα των διαφόρων 

διευθύνσεων των ρευµάτων σε ένα σηµείο, και µε τη µορφή ιστογράµµατος για την 

απεικόνιση της συχνότητας των ταχυτήτων του ρεύµατος,  

• µε χρονοσειρές, όπου απεικονίζεται η µεταβολή της ταχύτητας και της διεύθυνσης του 

ρεύµατος συναρτήσει του χρόνου  

• µε τη διαδοχική προβολή του διανύσµατος της ταχύτητας (µέτρο και διεύθυνση) µε το 

χρόνο (feather plot), (Beer, 1997, p. 289). 

Από τα παραπάνω, για τις ανάγκες που αφορούσαν στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

παρούσας εργασίας, χρησιµοποιήθηκαν διαγράµµατα διασποράς (απεικονίζουν διεύθυνση και 
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ένταση ταυτόχρονα), ροδογράµµατα, χρονοσειρές και πίτες. Επίσης έγινε υπολογισµός των 

συνιστωσών των εντάσεων του ρεύµατος και του ανέµου κατά  διαφορετικούς άξονες και 

αποτυπώθηκαν τα αποτελέσµατα σε πίνακες.  

Τα λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγγραφή και παρουσίαση 

ολόκληρου του υλικού, ήταν το MS Word, MS Excel, MS powerpoint, το Minitab 15, το 

Golden software Grapher 3, το MWSnap 3, το Paintshop Pro 7 το Google SketchUp και 

Google Earth. 

 

2.2.3 ∆ειγµατοληψίες-Μετρήσεις στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσης εργασίας 

Για την πραγµατοποίηση των πλόων χρησιµοποιήθηκαν το σκάφος «Ποσειδωνία» και µια 

λέµβος αλιευτικών εργασιών και αξιοποιήθηκαν η πολύτιµη γνώση και η πείρα των χειριστών 

τους. Επιλέχθηκαν τέσσερις θέσεις δειγµατοληψιών, οι σταθµοί Μ1, Μ2, και Μ3 που 

αντιστοιχούν στις µονάδες 20, 9 και 3 αντίστοιχα και ο τέταρτος σταθµός, Μ4 που βρίσκεται 

στο κέντρο περίπου της περιοχής των µυδοκαλλιεργειών και δεν αντιστοιχεί στη θέση κάποιας 

µονάδας. Πραγµατοποιήθηκαν 29 µετρήσεις πεδίου. Από το σύνολο αυτών, έγινε διαχωρισµός 

σε χρονικά διαστήµατα τετραήµερων τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για την 

εκδήλωση και ανάπτυξη των ανεµολογικών επεισοδίων. Εν συνεχεία οι µετρήσεις 

συσχετίστηκαν µε αντίστοιχες ανεµολογικές. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν διαφορετικές 

διατάξεις στο στήσιµο των ρευµατογράφων για τη διερεύνηση των εξής : 

 

• Κυκλοφορία και παρεµπόδιση 

Η συνήθης τακτική των µετρήσεων για τους τρεις πρώτους σταθµούς περιλάµβανε 2 

ρευµατογραφικά όργανα εκατέρωθεν της µονάδας, µε σκοπό την εκτίµηση της κυκλοφορίας 

στο συγκεκριµένο κάθε φορά σταθµό και την παρεµπόδιση της µονάδας στο διερχόµενο 

ρεύµα. Στον τέταρτο σταθµό, εφόσον δεν υπάρχει µονάδα, δε τίθεται θέµα παρεµπόδισης. 

 

• Ανάκτηση 

Και οι δύο ρευµατογράφοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά της µονάδας. Ο ένας είναι σε 

απόσταση 20-30 µέτρα από τη µονάδα ενώ ο άλλος σε απόσταση 70-100 µέτρα.  Με τον τρόπο 

αυτόν επιχειρείται να εκτιµηθεί πόσο ανακτάται το ρεύµα, όταν δεν παρεµβάλλεται κάποιο 

εµπόδιο στην πορεία του. 

 

• Επιφανειακή και βαθύτερη κυκλοφορία 
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Ο ένας ρευµατογράφος στήθηκε σε βάθος κοντά στην επιφάνεια και οι άλλοι σε βάθη 

κατάλληλα ανάλογα µε την βαθυµετρία του σταθµού ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν το 

σύνολο της θαλάσσιας στήλης. 

 

• Ροή εντός και εκτός της µονάδας 

Στήθηκε ένα όργανο µέσα στη µονάδα ανάµεσα στις γραµµές παραγωγής  και ένα ακόµα 

εκτός, για να εκτιµηθεί η επιβράδυνση των ρευµάτων κατά τη διέλευση µέσα από τη µονάδα. 

 

Κατά τη µελέτη της υδροδυναµικής κυκλοφορίας, µας ενδιαφέρει περισσότερο η  εξέταση 

της επικράτησης συγκεκριµένων συνθηκών για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην περιοχή και 

όχι τα αποσπασµατικά έντονα επεισόδια που µπορούν να λαµβάνουν χώρα και τα οποία 

δύναται να διαφοροποιούν το προϋπάρχον καθεστώς. Έτσι λοιπόν για τη διερεύνηση της 

γενικής υδροδυναµικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη φορά κίνησης των µαζών λαµβάνονται 

περισσότερο υπόψη οι επικρατούσες συχνότητες διεύθυνσης. ∆υστυχώς οι διευθύνσεις δεν 

µπορούν να υποστούν εύκολα κάποια µαθηµατική επεξεργασία όπως είναι ο µέσος όρος και 

έτσι υιοθετείται ο διαχωρισµός των διευθύνσεων σε κλάσεις µεγέθους. Η ακρίβεια που δίνει 

αυτή η επεξεργασία περιορίζεται από την επιλογή του µεγέθους των κλάσεων (το µέγεθος 

κλάσης είναι 45 µοίρες). Αντίθετα, στις περιπτώσεις διερεύνησης της παρεµπόδισης, της 

ανάκτησης ή της έντασης του ρεύµατος σε διαφορετικό βάθος, εκτιµώνται περισσότερο οι 

µέσοι όροι των συνιστωσών της έντασης για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. Αυτό γίνεται 

γιατί οι συνιστώσες παρέχουν τιµές έντασης, προσδίδοντας αριθµητική ακρίβεια στην κίνηση 

των θαλασσίων µαζών και κατ’ επέκταση ευκολότερη ποσοτική σύγκριση των 

αποτελεσµάτων. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΗΣ 

ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (LONG LINE) 

 

Η στοιχειώδης λειτουργική µονάδα ενός µυτιλοτροφείου είναι ο άξονας ή «µάνα» ο οποίος 

εκτείνεται γραµµικά (κανονικά κάθετα προς την κυρίαρχη κατεύθυνση των ρευµάτων), επί του 

οποίου σε ίσες αποστάσεις αναρτώνται σωληνωτά δίχτυα (κάλτσες), στα οποία αναπτύσσονται 

τα µύδια (αρµαθιές). Το µήκος των αρµαθιών µπορεί να φτάνει τα 2/3 του βάθους στην 

περιοχή. Ο άξονας δηµιουργείται συνήθως από σχοινί πάχους 20 – 25 χιλ. Ένα µυτιλοτροφείο 

αποτελείται από συστοιχίες αξόνων παράλληλων µεταξύ τους. Οι άξονες στηρίζονται πάνω σε 

πλωτήρες (µεγάλα, πλαστικά, αεροστεγή βαρέλια). Το µέγιστο µήκος του άξονα καθορίζεται 

στα 120 µέτρα και η ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους στα 10 µέτρα. Οι αρµαθιές απέχουν 50 

εκατοστά το ελάχιστο η µία από την άλλη (ΥΠΓΕ, 2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µύδια 

πάνω στην αρµαθιά ξεκινούν συνήθως στα δυόµισι περίπου µέτρα (ανάλογα µε την 

περίπτωση) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και ως εκ τούτου η παρεµπόδιση των 

θαλασσίων ρευµάτων αρχίζει από αυτό το βάθος. Επίσης καθώς τα µύδια αυξάνονται σε 

µέγεθος αυξάνεται και η διάµετρος της αρµαθιάς. Έτσι µειώνεται το διάκενο µεταξύ των 

αρµαθιών σε πολύ λιγότερο των 50 εκατοστών. Στην περίπτωση αυτή η παρεµπόδιση στα 

επικρατούντα ρεύµατα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη και είναι αναγκαία η οποιαδήποτε µορφής 

πρακτική διαχείρισης που θα αποκαθιστά το πρόβληµα. Οι παραγωγοί εφαρµόζουν 

τουλάχιστον δύο διαλογές των µυδιών µέχρι το διάστηµα που αυτά θα φτάσουν το 

εµπορεύσιµο µέγεθος κατά τις οποίες και εκτονώνεται το πρόβληµα (ΥΠΓΕ, 2003). 

 

3.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση σε ισόποσο αριθµό µετρήσεων για τους τρεις πρώτους σταθµούς. 

Στο σταθµό Μ4 χρησιµοποιήθηκαν λιγότερες µετρήσεις καθότι κάλυψαν το αντικείµενο της 

έρευνας για το οποίο επιλέχθηκε. Από τις συνολικές µετρήσεις για όλους τους σταθµούς 

κάποιες δεν ενσωµατώθηκαν µέσα στην εργασία είτε γιατί ήταν ελαττωµατικές είτε γιατί δεν 

συνεισέφεραν κάποια παραπάνω πληροφορία. 
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3.2.1 Σταθµός Μ1  

Στο Σχήµα. 2 (σελ.5), ο σταθµός Μ1 αντιστοιχεί στην 20ή µονάδα µετρώντας από αριστερά 

προς τα δεξιά στην πλησιέστερη σειρά µονάδων στην ακτή (Γ.Μ. :  22
ο
 48’ 185, Γ.Π.  :  40

ο
 

32’ 772). Το βάθος του σταθµού είναι 16 µέτρα.  

∆εν κατέστη δυνατόν το βάθος πόντισης των ρευµατογράφων να διατηρηθεί σταθερό σε όλες 

τις δειγµατοληψίες και για το λόγο αυτό δίνεται το βάθος για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η 

αδυναµία διατήρησης σταθερού βάθους πόντισης ήταν απόρροια της επίδρασης των 

κυµατισµών και της παλίρροιας αλλά κυριότερα τυχαίων γεγονότων που παρουσιάστηκαν 

όπως π.χ. απώλεια αέρα στους πλωτήρες, απώλεια άγκυρας, απώλειας πλωτήρων. 
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Χρονικό διάστηµα 16-01-2006 ως 20-01-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.7.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο (τα διανύσµατα απεικονίζουν την τάση των ρευµάτων και του ανέµου να ακολουθήσουν 

µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στη διάρκεια του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος). Ο 

άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα σε αυτές. Επίσης, δίνεται και η 

σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά (To N προέρχεται από την αγγλική λέξη  

Νorth = Βορράς).  

 

 

 

Εικόνα 7.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 16-01-06 µε 20-01-06 : Για το διάστηµα αυτό 

παρατηρήθηκαν µικρές τιµές έντασης του ρεύµατος (10cm/sec µέγιστο Εικ.7.5), γεγονός που 

οφείλεται στο βάθος πόντισης των ρευµατογράφων που στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν 

περί τα πέντε µέτρα από την επιφάνεια. O µέσος όρος των εντάσεων ήταν 0,6 και 0,5cm/sec 

(Πίνακας 2.) για το βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό ρευµατογράφο αντίστοιχα. 

Χαρακτηριστική πληροφορία είναι ότι στις καταγραφές έντασης εµφανίζονται πολλές 



Αποτελέσµατα  

 25 

µηδενικές τιµές. Το γεγονός αποτελεί ένδειξη πως το ανεµογενές ρεύµα εξασθενεί σηµαντικά 

κάτω από τα πέντε µε έξι µέτρα βάθος. Παράλληλα, διακρίνεται από την Εικόνα.7.9 ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική δράση παλίρροιας, καθότι εµφανίζονται συνεχόµενες µηδενικές τιµές για 

διάστηµα µεγαλύτερο των 19 ωρών (π.χ. από 85 έως 133 περίπου), ενώ ως γνωστόν η 

παλίρροια στην περιοχή είναι ηµιηµερήσια (περίοδος Τ=12 ώρες). 

 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοδυτικά της µονάδας 20 (σταθµός Μ1),  οι διευθύνσεις 

είναι διατεταγµένες στον άξονα ∆-Α (δύση-ανατολή), όπως φαίνεται από το (Εικ.7.2).  Οι 

συνιστώσες των ταχυτήτων κατά τον x (Α-∆) και κατά τον y (N-B) άξονα δίνουν 0,005m/sec, 

και 0,002m/sec αντίστοιχα, δηλαδή επικρατούν ανατολικά – βορειοανατολικά ρεύµατα. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 

23,8% επί του συνόλου (Εικ.7.7). Το 95,9% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.7.8). 

 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοανατολικά της µονάδας 20 (σταθµός Μ1),  οι διευθύνσεις 

είναι κυρίως πάνω στον άξονα ∆-Α (δύση–ανατολή), όπως φαίνεται στο (Εικ.7.3). Οι 

συνιστώσες των ταχυτήτων κατά τον άξονα x (Α-∆) και τον άξονα y (N-B) δίνουν 0,003m/sec 

και 0 αντίστοιχα. Άρα, είναι σαφής η επικράτηση ανατολικών ρευµάτων. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 26,9% επί του συνόλου 

(Εικ.7.7). Το 97,9% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι 

της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.7.8). 

 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y προκύπτει 

κίνηση ανατολικά προς δυτικά. Παράλληλα, υπάρχει µείωση της έντασης κατά 40% για τη 

συνιστώσα κατά τον x άξονα, που είναι και ο κύριος άξονας κίνησης του ρεύµατος (από 0,005 

σε 0,003m/sec), και αυτό αποτελεί την παρεµπόδιση της µονάδας της µυδοκαλλιέργειας στην 

κίνηση των υδάτινων µαζών κατά τη συγκεκριµένη φορά. Αν πάρουµε απλά και µόνον τους 

µέσους όρους έντασης της καταγραφείσας τιµής του ρεύµατος (συνισταµένη V), τότε 

προκύπτει µία µείωση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά της µονάδας 20 από 0,006m/sec  

σε 0,005m/sec,  δηλ. κατά 16,67%. Η επίδραση της µονάδας, λοιπόν, είναι ικανή να επιφέρει 

µείωση στο αρχικό ρεύµα µέχρι και 16,67%, στη δεδοµένη περίπτωση.  



Αποτελέσµατα  

 26 

 

 

 Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετο και 

παράλληλο στα longlines αντίστοιχα) και τους µέσους όρους των συνιστωσών ταχυτήτων, 

προκύπτει µείωση της έντασης του ρεύµατος από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά της 

µονάδας 20 και κίνηση µε είσοδο νερών από τα δυτικά-νοτιοδυτικά και έξοδο από τα 

ανατολικά-βορειοανατολικά. Ειδικότερα, κατά τον άξονα 1 έχουµε µείωση από 0,004m/sec  σε 

0,003m/sec, δηλ. µείωση κατά 25%, ενώ  κατά τον άξονα 2 έχουµε µείωση από 0,003m/sec  σε 

0,001m/sec, δηλ. µείωση κατά 66,6%. Η µεγάλη µείωση που παρατηρείται για τον άξονα 2, 

οφείλεται στην αλλαγή διεύθυνσης του ρεύµατος από βορειοανατολική (στα βορειοδυτικά της 

µονάδας) σε ανατολική (στα νοτιοδυτικά της µονάδας). Υπάρχει δηλαδή µία αυξοµείωση στις 

επιµέρους συνιστώσες, που οφείλεται στην αλλαγή διεύθυνσης του ρεύµατος. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, είναι φανερό ότι επικρατεί ο βορειοδυτικός 

(Εικ.7.5), µε µέγιστες τιµές έντασης που φτάνουν µέχρι και 8m/sec (Εικ.7.6), ενώ ο µέσος 

όρος είναι 1,73 m/sec (µε τις περισσότερες όµως καταγραφές να έχουν µικρές τιµές έντασης). 

Κατά τις συνιστώσες της έντασης του ανέµου κατά τον x και y άξονα (Wx = -0,78 και 

Wy=0,62 m/sec), προκύπτει άνεµος βορειοδυτικός. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικό άνεµο σε ποσοστό 42% επί του συνόλου (Εικ.7.7). H 

ένταση του ανέµου για το 56,6% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-

1m/sec (Εικ.7.8).  

 

 Τα παρακάτω διαγράµµατα των διευθύνσεων (σχ.7.2, σχ.7.3, και σχ.7.6) απεικονίζουν 

συχνότητα διεύθυνσης ρευµάτων ή ανέµου κατά τον εξής τρόπο: Το διάστηµα των 4 ηµερών 

χωρίζεται σε Ν=193 παρατηρήσεις της µισής ώρας η κάθε µία. Για παράδειγµα στο σχήµα 3 το 

ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύµα (επικρατέστερο) εµφανίζεται µε συχνότητα 46 σε σύνολο 

193 παρατηρήσεων (δηλ ποσοστό 46/193 = 23,83 %). Συµπερασµατικά, για 23 ώρες (σχεδόν 

µία ηµέρα) συνολικού και όχι συνεχόµενου χρόνου, το ρεύµα έχει αυτή τη συγκεκριµένη 

κατεύθυνση. 
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Τα παρακάτω σχήµατα (Εικ.7.7 και Εικ.7.8) αναφέρονται στην στατιστική κάλυψη των 

διευθύνσεων και των εντάσεων των θαλασσίων ρευµάτων και του ανέµου, καταδεικνύοντας τις 

♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.7.2 και 7.3) 

απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 
ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας, δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.7.4 και σχ.7.5 απεικονίζουν 
την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος του ανέµου 

αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.7.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

 

Εικόνα 7.4 

 

Εικόνα 7.2 

 
Εικόνα 7.3 

 

Εικόνα 7.5 

 
Εικόνα 7.6 
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επικρατούσες κλάσεις. Στην κατηγορία «other» εµπίπτουν όλες οι κλάσεις που το ποσοστό τους 

είναι µικρότερο του 8%. Το µέγεθος του ποσοστού των κλάσεων αυξάνεται κατά τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού. Οι πίτες των διευθύνσεων υποδεικνύουν φορά για τα θαλάσσια ρεύµατα 

και το είδος του ανέµου για τον άνεµο. Π.χ. στο νότιο άνεµο «Ν» οι αέριες µάζες κατευθύνονται 

βόρεια ενώ στα ρεύµατα όπου «Ν» η φορά είναι προς το νότο. Οι κλάσεις έντασης εκφράζονται 

σε m/sec.  

 

 

Εικόνα 7.7 Κλάσεις διεύθυνσης νοτιοανατολικού, βορειοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

Εικόνα 7.8 Κλάσεις έντασης νοτιοανατολικού, βορειοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Στο παρακάτω σχήµα (Εικ.7.9) οι συνεχόµενες µηδενικές τιµές έντασης ρεύµατος 

υποδεικνύουν περιοδική µικρή επίδραση της παλίρροιας στη συνολική ένταση του ρεύµατος 

της τάξεως του 1cm/sec. 

 

Ταχύτητες ρευµάτων (ανά 30 λεπτά) 
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Εικόνα 7.9 Χρονοσειρά απεικόνισης της ταχύτητας των θαλασσίων ρευµάτων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ηµερών. 
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Χρονικό διάστηµα 13-04-2006 ως 17-04-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας στο σταθµό Μ1) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.8.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. 

 

 

Εικόνα 8.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 13-04-06 µε 17-04-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων ήταν περί τα 2 µέτρα από την επιφάνεια, γεγονός στο οποίο αποδίδεται η 

εµφάνιση µεγαλύτερων τιµών έντασης του ρεύµατος, που πλησιάζουν µέχρι και τα 30cm/sec 

(Εικ.8.4). Οι µέσοι όροι έντασης για το βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό ρευµατογράφο 

αντίστοιχα είναι 7,2 και 11cm/sec. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοδυτικά της µονάδας 20 (Μ1) (Εικ.8.2), η κατεύθυνση  

του ρεύµατος δηλώνει σαφή επικράτηση της κίνησης προς ανατολικά. Από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των εντάσεων των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 

0,037m/sec ενώ κατά y (N-B) -0,002 m/sec, δηλαδή είναι προφανής, όπως και στο διάστηµα 

16/01/06-20/01/06, η επικράτηση ανατολικών ρευµάτων. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 36,8% επί του συνόλου (Εικ.8.7). Το 

46,6% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 

0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.8.8). 
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Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοανατολικά της µονάδας 20 (σταθµός Μ1) (Εικ.8.3), 

ισχύει το ίδιο, µε ελαφρά µικρότερη διασπορά σε άλλες κατευθύνσεις. Από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,032m/sec, ενώ 

κατά y  (N-B) 0,004m/sec. Άρα, είναι σαφής η επικράτηση, γι’ άλλη µια φορά, ανατολικών 

ρευµάτων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε 

ποσοστό 36,8% επί του συνόλου (Εικ.8.7).Το 40,4% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.8.8). 

Σηµείωση : ο ρευµατογράφος βρέθηκε στην επιφάνεια  λόγο απώλειας της άγκυρας. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y προκύπτει 

κίνηση από δυτικά προς ανατολικά, µε αύξηση της έντασης του ρεύµατος σε αυτή τη φορά, 

παρόλο που παρεµβάλλεται η µονάδα (αύξηση στη συνισταµένη της έντασης του ρεύµατος 

από 0,072 σε 0,110m/sec, 52,77%,. Αυτό οφείλεται, ίσως, σε τυχαία γεγονότα που δεν είχαν 

προβλεφθεί. Π.χ. αφαίρεση άγκυρας. 

 

 Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 έχουµε κατά τον 

άξονα 1 µείωση από 0,035m/sec σε 0,029m/sec, δηλ. µείωση κατά 17,15%, ενώ  κατά τον 

άξονα 2 αύξηση από 0,011m/sec σε 0,015m/sec, δηλ. κατά 26,67%.  

 

Η παρεµπόδιση της µονάδας στη διέλευση υδάτινων µαζών θα µπορούσε να δοθεί κατά τους 

άξονες x και 1,καθώς η πορεία του ρεύµατος ταυτίζεται περισσότερο µε τις διευθύνσεις των 

αξόνων αυτών.  

Κατά τον x άξονα η παρεµπόδιση είναι της τάξης του 13,52% και κατά τον 1 άξονα 17,15%. 

 

 Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, είναι φανερό ότι επικρατεί η βόρεια και η 

βορειοδυτική συνιστώσα (Εικ.8.6), ενώ υπάρχει και σηµαντική νότια, χαµηλότερης, όµως, 

έντασης. Οι µέγιστες τιµές έντασης φτάνουν µέχρι και 4m/sec (Εικ.8.5), ενώ ο µέσος όρος 

είναι 1,21m/sec (µε τις περισσότερες όµως καταγραφές µε µικρότερες τιµές έντασης). Κατά τις 

συνιστώσες της έντασης του ανέµου, κατά τον x και y άξονα (Wx = -0,37 και Wy = 0,15m/sec, 

προκύπτει άνεµος βορειοδυτικός. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 

βορειοδυτικό άνεµο σε ποσοστό 32,6% επί του συνόλου (Εικ.8.8). H ένταση του ανέµου για το 

47,2% της περιόδου της  δειγµατοληψίας  ήταν της τάξης του 0-1m/sec.  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.8.2 και 8.3) 

απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας, δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 
των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.8.4 και σχ.8.5 απεικονίζουν 

την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος και του 

ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.8.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 
άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

 

Εικόνα 8.2 

 

Εικόνα 8.4 

 

Εικόνα 8.3 

 

Εικόνα 8.5 

 
Εικόνα 8.6 
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Εικόνα 8.7 Κλάσεις διεύθυνσης βορειοδυτικού, νοτιοανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 8.8 Κλάσεις έντασης βορειοδυτικού, νοτιοανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 11-11-2006 ως 15-11-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εντός και εκτός της µονάδας στο σταθµό Μ1) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.9.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα (κόκκινο στα δυτικά και γαλάζιο 

εντός της µονάδας) ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Επίσης, δίνεται και η σχετική 

θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 9.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 11-11-06 µε 15-11-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι γύρω από τα 4,3 µέτρα. Εµφανίζονται µέγιστες τιµές έντασης του 

ρεύµατος που ξεπερνούν τα 20 cm/sec (Εικ.9.4), (µέσος όρος : 11,4 και 8 cm/sec δυτικά και 

εντός της µονάδας αντίστοιχα).  

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο δυτικά της µονάδας (σταθµός Μ1) (Εικ.9.2) οι διευθύνσεις 

είναι διασκορπισµένες προς πάσα κατεύθυνση µε επικράτηση στη διεύθυνση δύσης-ανατολής 

και φορά προς τα ανατολικά (Εικ.9.7). Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων και το µέσο 

όρο των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,014 m/sec και κατά y -0,003 (N-B) m/sec 

προκύπτουν ρεύµατα ανατολικά-νοτιοανατολικά. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 20.6% επί του συνόλου (Εικ.9.7). Το 
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51% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 

0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.9.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο εντός της µονάδας (σταθµός Μ1) (Εικ.9.3), υπάρχει 

πανοµοιότυπη κατανοµή διευθύνσεων (Εικ.9.7). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει 

µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,027m/sec, ενώ κατά y  (N-B) 

0,009m/sec, που οδηγούν στο συµπέρασµα για επικράτηση ανατολικών-βορειοανατολικών 

ρευµάτων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε 

ποσοστό 21,6% επί του συνόλου (Εικ.9.7). Το 60,3% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.9.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y 

προκύπτει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά µε µείωση της έντασης του ρεύµατος από 

δυτικά προς ανατολικά αντίστοιχα (από τη συνισταµένη προκύπτει µείωση από  0,114 σε 

0,080m/sec, ποσοστό 29,83%).  

 

Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετο και 

παράλληλο στα longlines) σηµειώνεται αύξηση. Ειδικότερα, κατά τον άξονα 1 έχουµε αύξηση 

από 0,015m/sec σε 0,022m/sec, δηλ. αύξηση κατά 46,6% και κατά τον άξονα 2 από 

0,002m/sec σε 0,018m/sec. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι βοριάδες (Εικ.9.5). Οι εντάσεις 

ξεπερνούν τα 6m/sec (Εικ.9.6), (µέσος όρος 1,15m/sec). Κατά τις συνιστώσες κατά x και y 

Wx=-0,09 και Wy=0,90 m/sec προκύπτει βόρειος-βορειοδυτικός άνεµος. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρειο άνεµο σε ποσοστό 58,8% επί του συνόλου 

(Εικ.9.8). H ένταση του ανέµου για το 61,5% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης 

του 0-1m/sec.  

 

Είναι φανερή, για τη συγκεκριµένη περίοδο, η µεγάλη µείωση της έντασης του διερχόµενου 

ρεύµατος που περνά µέσα από τη µονάδα. Στο εσωτερικό της µονάδας το θαλάσσιο ρεύµα έχει 

εξασθενίσει σε ένταση κατά 29,83% καθώς περνά κάθετα από τις γραµµές παραγωγής.  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.9.2 και 9.3) 

απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εσωτερικά και εξωτερικά της µονάδας δηλ. το 

πλήθος των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το 

συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος 

µετρήσεων 193 – χρονική περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.9.4 και σχ.9.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του 

ρεύµατος και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.9.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση 

και φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για 

τον άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη 

διεύθυνση από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 9.7 
 

Εικόνα 9.6 
 

Εικόνα 9.2 
 

Εικόνα 9.3 
 

Εικόνα 9.4 
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Εικόνα 9.8 Κλάσεις διεύθυνσης δυτικού και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 9.9 Κλάσεις έντασης δυτικού και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 19-09-2006 ως 23-09-2006 : Έρευνα για ανάκτηση 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.10.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) και της µονάδας 19 όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. 

Με το κόκκινο και γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο 

αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές 

παραγωγής της µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές 

παραγωγής. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 10.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 19-09-06 µε 23-09-06 : Το βάθος πόντισης στους 

ρευµατογράφους είναι περί τα 3 µε 3,5 µέτρα. Εµφανίζονται µέγιστες τιµές έντασης του 

ρεύµατος που ξεπερνούν και τα 30cm/sec (Εικ.10.4), (µέσος όρος 14,8 και 12,8cm/sec στη 

µονάδα 19 και στη µονάδα 20 αντιστοίχως. Σηµείωση : ο ρευµατογράφος στη µονάδα 20 (Μ1) 

βυθίστηκε σε µεγαλύτερο βάθος εξαιτίας προβλήµατος σε έναν πλωτήρα επιφανείας. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοανατολικά της µονάδας 19 (Εικ.10.2), οι διευθύνσεις είναι 

κυρίως πάνω στον άξονα Β∆-ΝΑ (βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά). Από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει µέσος όρος έντασης των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) είναι 

0,019m/sec,ενώ κατά y  (N-B) -0,008m/sec. Άρα, επικρατούν ανατολικά-νοτιοανατολικά 

ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 



Αποτελέσµατα  

 39 

20,1% επί του συνόλου (Εικ.10.7). Το 51% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.10.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοδυτικά της µονάδας 20 (σταθµός Μ1) (Εικ.10.3), 

διακρίνεται κατεύθυνση κυρίως προς νότο.  Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος 

όρος έντασης των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,002m/sec, ενώ κατά y (N-B) -

0,047m/sec, δηλαδή υποδηλώνεται επικράτηση νότιων-νοτιοανατολικών ρευµάτων. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νοτιοανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 24,2% 

επί του συνόλου (Εικ.10.7). Το 35,1% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.10.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και όχι απόλυτα κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά 

x και y (λόγο επίδρασης της µεγάλης διασποράς στο µέσο όρο των διανυσµατικών µεγεθών) 

προκύπτει κίνηση τα νότια και νοτιοανατολικά (από τη συνισταµένη προκύπτει µείωση από  

0,148 σε 0,128 m/sec, ποσοστό 13,52%). 

 

Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετο και 

παράλληλο στα longlines) υπάρχουν αυξοµειώσεις που εξηγούνται από την αλλαγή 

διεύθυνσης των υδάτινων µαζών. Ειδικότερα, κατά τον άξονα 1 έχουµε µείωση από 

0,020m/sec σε 0,018m/sec, δηλ. µείωση κατά 10%, ενώ κατά τον άξονα 2 έχουµε αύξηση από 

-0,001m/sec  σε -0,043m/sec, δηλ. κατά 97,62%. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση µετρήσεων δεν µπορεί να βγει κάποιο χρήσιµο συµπέρασµα για 

ανάκτηση, καθώς το κύριο ρεύµα στην πορεία του αλλάζει κατεύθυνση (η µεταβολή, των 

συνιστωσών της ταχύτητας του ρεύµατος, υποδηλώνει αλλαγή διεύθυνσης). 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, υπάρχει διασπορά µε σηµαντική βορειοανατολική, 

βορειοδυτική και νότιο-νοτιοδυτική προέλευση (Εικ.10.5). Οι εντάσεις ξεπερνούν τα 5m/sec 

(Εικ.10.6), (µέσος όρος 1,68m/sec). Οι συνιστώσες κατά x και y δίνουν Wx=-0,30 και 

Wy=0,26m/sec, υποδεικνύοντας βορειοδυτικό άνεµο. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βόρειο άνεµο σε ποσοστό 29,3% και βορειοδυτικό 25,3% επί του 

συνόλου (Εικ.8). H ένταση του ανέµου για το 34% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της 

τάξης του 0-1m/sec.  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.10.2 και 

10.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας, δηλ. το πλήθος των 
παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 
 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.10.4 και σχ.10.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 
και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.10.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 
φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως, για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

 

Εικόνα 10.2 

 
Εικόνα 10.3 

 

Εικόνα 10.5 

. 
Εικόνα 10.6 

 

Εικόνα 10.4 
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Εικόνα 10.7 Κλάσεις διεύθυνσης βορειοδυτικού (Μ1), νοτιοανατολικού ρευµ. (µον.19) και ανέµου. 

 
 

 

Εικόνα 10.8 Κλάσεις έντασης βορειοδυτικού (Μ1), νοτιοανατολικού ρευµ. (µον.19) και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 30-08-2006 ως 01-09-2006 : ∆ιερεύνηση κυκλοφορίας στη 

στήλη του νερού στην περιοχή του σταθµού Μ1 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.11.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα (κόκκινο στα 3,5m και γαλάζιο στα 

7m από την επιφάνεια, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη 

διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 

2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση της 

µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 
Εικόνα 11.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 30-08-06 µε 01-09-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι στα 3,5 µέτρα για τον πάνω και κοντά στα 7 µέτρα για τον κάτω. 

Εµφανίζονται µέγιστες τιµές έντασης του ρεύµατος που ξεπερνούν τα 30 cm/sec (Εικ.11.4), 

(µέσος όρος : 18,8 και 0,8 cm/sec πάνω και κάτω αντίστοιχα).  

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο καταγραφής της επιφανειακής κυκλοφορίας (σταθµός Μ1) 

(Σχ.11.2) οι διευθύνσεις είναι διασκορπισµένες προς πάσα κατεύθυνση µε κάποια επικράτηση 

στη διεύθυνση δύσης-ανατολής (Εικ.11.7). Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων και το 

µέσο όρο των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,014m/sec και κατά y (N-B) 0,037m/sec 

προκύπτουν ρεύµατα βόρειο-βορειοανατολικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 24,2% επί του συνόλου (Εικ.11.7). Το 27,3% των τιµών 
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έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,2-0,25m/sec ή 

20-25cm/sec (Εικ.11.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο καταγραφής της βαθύτερης κυκλοφορίας (σταθµός Μ1) 

(Εικ.11.3), υπάρχει πανοµοιότυπη κατανοµή διευθύνσεων, µε µικρότερη διασπορά προς άλλες 

διευθύνσεις (Εικ.11.7). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των 

συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,008m/sec, ενώ κατά y  (N-B) 0m/sec, που οδηγούν στο 

συµπέρασµα για επικράτηση ανατολικών ρευµάτων. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 31,3% επί του συνόλου (Εικ.11.7). Το 

93,9% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 

0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.11.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και όχι απόλυτα κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά 

x και y προκύπτει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Από τη συνισταµένη V προκύπτει 

µείωση της έντασης του επιφανειακού ρεύµατος µε την αύξηση του βάθους, από τα 4 στα 7 

µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας έως και 95,74% (0,188 σε 0,008 m/sec). 

 

Επίδραση ανέµου: Ο άνεµος είναι κυρίως βορειοδυτικός (Εικ.11.6). Η στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικό σε ποσοστό 50,5% επί του συνόλου (Εικ.11.8). H 

ένδειξη έντασης του ανέµου φαίνεται ότι πιθανώς παρουσίασε κάποιο πρόβληµα.  

 

Είναι φανερό ότι τη συγκεκριµένη περίοδο στα τέλη του Αυγούστου υπάρχει οµοιόµορφη 

κυκλοφορία στο επιφανειακό και στο βαθύ θαλάσσιο στρώµα. Η ένταση του ρεύµατος 

µειώνεται σε µεγάλο ποσοστό µε το βάθος πράγµα που πιστοποιεί την ανεµογενή προέλευσή 

του. 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.11.2 και 11.3) 

απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος των 
παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 99 – χρονική 

περίοδος 2,06 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.11.4 και σχ.11.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.11.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 
φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση από 

την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 11.5 Εικόνα 11.6 

Εικόνα 11.4 

Εικόνα 11.3 Εικόνα 11.2 
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Εικόνα 11.7 Κλάσεις διεύθυνσης επιφανειακής και βαθύτερης κυκλοφορίας ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

Εικόνα 11.8 Κλάσεις έντασης επιφανειακής και βαθύτερης κυκλοφορίας ρευµατογράφου και ανέµου. 
 

 

Συµπεράσµατα που αφορούν στο σύνολο των µετρήσεων στο σταθµό Μ1 : Η κυκλοφορία 

στην περιοχή του σταθµού Μ1 φαίνεται να ακολουθεί συγκεκριµένη κατεύθυνση ανάλογα µε 

το επικρατέστερο ανεµολογικό καθεστώς. ∆ηλαδή υπάρχει η τάση ο βόρειος και ο 

βορειοδυτικός άνεµος να συσχετίζονται µε ανατολικά και βορειοανατολικά θαλάσσια 

ρεύµατα. Η παρεµπόδιση της µονάδας στη διέλευση του ρεύµατος ξεπερνάει το 16%, όταν οι 

ρευµατογράφοι βρίσκονται εκατέρωθεν της µονάδας (ο ένας ρευµατογράφος βρίσκεται από τη 

µια πλευρά και ο άλλος από την άλλη πλευρά της µονάδας). Στην περίπτωση όπου ο 

ρευµατογράφος βρίσκεται στο εσωτερικό της µονάδας, η µείωση της έντασης του ρεύµατος 
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πλησιάζει το 30%. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ρεύµα εξερχόµενο της µονάδας 

αρχίζει και ανακτά σε ένταση, καθώς η µονάδα δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο στην κίνησή του. 

Από το µέσο όρο των συνισταµένων των εντάσεων του ρεύµατος προκύπτει µέση ένταση 

ρευµάτων για το σταθµό του Μ1 13,76cm/sec, µε εύρος τιµών από 2,8-23,9cm/sec  (σύνολο 

µετρήσεων από µέσο όρο για τρεις χρονικές περιόδους σε βάθος 3-4 µέτρα). Η αντίστοιχη 

ένταση στο εσωτερικό της µονάδας είναι 8cm/sec, µε εύρος τιµών 1,1-19,5cm/sec. 
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3.2.2. Σταθµός Μ2  

 Στο Σχήµα. 2 (σελ.5), ο σταθµός Μ2 αντιστοιχεί στην 9
η
 µονάδα µετρώντας από αριστερά 

προς τα δεξιά στην πλησιέστερη σειρά µονάδων στην ακτή (Γ.Μ.   22
ο
 46’ 129, Γ.Π.    40

ο
 32’ 

835). Το βάθος του σταθµού είναι 8 µέτρα.  

 

Χρονικό διάστηµα 04-05-2006 ως 08-05-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.12.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 9 

(σταθµός Μ2) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, 

δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 12.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 04-05-06 µε 08-05-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων πλησιάζει τα τέσσερα µέτρα. Οι µέγιστες τιµές έντασης φτάνουν τα 23cm/sec 

(Εικ.12.4), (µέσος όρος : 10 και 11,7cm/sec δυτικά και ανατολικά αντίστοιχα). 
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Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοδυτικά της µονάδας 9 (Μ2) (Εικ.12.2), οι διευθύνσεις 

παρουσιάζουν διασπορά µε φανερή επικράτηση προς τα βορειοδυτικά. Από την ανάλυση των 

παραπάνω στοιχείων και το µέσο όρο των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,038m/sec, 

ενώ κατά y  (N-B) 0,019m/sec προκύπτουν δυτικά-βορειοδυτικά ρεύµατα. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 22,3% επί του 

συνόλου (Εικ.12.7). Το 39,4% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.12.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοανατολικά της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) (Εικ.12.3), οι 

διευθύνσεις παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά, µε περισσότερο ενισχυµένη τη βορειοδυτική 

κατεύθυνση. Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων και το µέσο όρο των συνιστωσών 

ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,002m/sec, ενώ κατά y (N-B) 0,010m/sec, προκύπτουν βόρεια 

ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 

19,2% επί του συνόλου (Εικ.12.7). Το 39,4% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.12.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y, 

προκύπτει κίνηση προς τα βόρεια-βορειοδυτικά. Το ρεύµα εµφανίζεται σαν να χωρίζει σε δύο 

κλάδους.  

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι νότιοι (Εικ.12.6), µε µέγιστες 

εντάσεις που ξεπερνούν και τα 6m/sec (Εικ.12.5) (µέσος όρος :  1,72m/sec). Συνιστώσες του 

ανέµου κατά x και y είναι Wx = -0,16 και Wy = -0,86m/sec, αντίστοιχα, υποδεικνύοντας νότιο 

άνεµο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νότιο άνεµο σε ποσοστό 25,9% 

επί του συνόλου (Εικ.12.7). H ένταση του ανέµου για το 42,5% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-0,1m/sec (Εικ.12.8).  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.12.2 και 

12.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 
ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας, δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.12.4 και σχ.12.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.12.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο, η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 
Εικόνα 12.4 

 

Εικόνα 12.2 

 

Εικόνα 12.3 

 

Εικόνα 12.5 

 
Εικόνα 12.6 
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Εικόνα 12.7 Κλάσεις διεύθυνσης βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου 

 
 

 

Εικόνα 12.8 Κλάσεις έντασης βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα  

 51 

Χρονικό διάστηµα 22-10-2006 ως 25-10-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.13.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 9 

(σταθµός Μ2) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, 

δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 13.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 22-10-06 µε 25-10-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων βρίσκεται στα 3,6 µε 3,8 µέτρα. Οι µέγιστες τιµές έντασης ξεπερνούν τα  

15cm/sec (Εικ.13.4), (µέσος όρος 6,8 και 10,4 cm/sec βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά 

αντίστοιχα). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοδυτικά της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) (Εικ.13.2), οι 

διευθύνσεις είναι κυρίως βόρειες, µε πολύ µεγάλη διασπορά. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,003m/sec, ενώ κατά y  (N-

B) 0,018m/sec. Επικρατούν δηλαδή βόρειο-βορειοανατολικά ρεύµατα. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικά και βορειοανατολικά ρεύµατα σε ίδιο  
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ποσοστό 19,7% (Εικ.13.7). Το 59,2% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.13.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοανατολικά της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) (Εικ.13.3), οι 

διευθύνσεις είναι πάλι προς βορρά, µε ελαφρά µικρότερη διασπορά. Από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,004m/sec, ενώ 

κατά y (N-B) 0,045m/sec. Επικρατούν δηλαδή βόρεια ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 24,6%, 

20,4 και 19,8, αντίστοιχα (Εικ.13.7). Το 45,8% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο 

το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.13.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y προκύπτει 

κίνηση προς τα βόρεια-βορειοδυτικά. 

Η παρεµπόδιση της µονάδας στη συγκεκριµένη περίπτωση όσον αφορά την ένταση του 

ρεύµατος, είναι 34,62% (χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συνιστώσες διεύθυνσης).  

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι νότιο-νοτιοδυτικοί (Εικ.13.6), µε 

µέγιστες εντάσεις που ξεπερνούν τα 2m/sec (Εικ.13.5), (µέσος όρος : 0,79m/sec). Κατά τις 

συνιστώσες κατά  x και y  : Wx = -0,12 και Wy = -0,51m/sec, οι άνεµοι πνέουν βόρεια-

βορειοανατολικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νότιο άνεµο σε 

ποσοστό 28,2% (Εικ.13.7). H ένταση του ανέµου για το 64,1% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-1m/sec (Εικ.13.8).  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.17.2 και 

17.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 
ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 142 – χρονική 

περίοδος 2,96 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.17.4 και σχ. 17.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.17.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 
Εικόνα 13.4 

 

Εικόνα 13.2 
 

Εικόνα 13.3 
 

Εικόνα 13.5 
 

Εικόνα 13.6 
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Εικόνα 13.7 Κλάσεις διεύθυνσης βορειοδυτικού και νοτιοανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου 
 

 

 

Εικόνα 13.8 Κλάσεις έντασης βορειοδυτικού και νοτιοανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου 
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Χρονικό διάστηµα 11-01-2007 ως 15-01-2007 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εντός και εκτός της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.14.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 9 

(σταθµός Μ2) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα (γαλάζιο στα νοτιοανατολικά και 

κόκκινο εντός της µονάδας) ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Επίσης, δίνεται και η 

σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

Εικόνα 14.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 11-01-07 µε 15-01-07 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι γύρω από τα 4,5 µέτρα. Εµφανίζονται µέγιστες τιµές έντασης του 

ρεύµατος που ξεπερνούν τα 15 cm/sec (Εικ.14.4), (µέσος όρος : 7,3 και 3,6 cm/sec νότια και 

εντός της µονάδας αντίστοιχα).  

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νότια της µονάδας (σταθµός Μ2) (Εικ.14.2), οι διευθύνσεις 

είναι διασκορπισµένες προς πάσα κατεύθυνση µε επικράτηση προς τα δυτικά-βορειοδυτικά 

(Εικ.14.7). Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων και το µέσο όρο των συνιστωσών 

ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,003m/sec και κατά y (N-B) 0,004m/sec, προκύπτουν ρεύµατα 

βόρειο-βορειοανατολικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικά 

ρεύµατα σε ποσοστό 22,3% επί του συνόλου (Εικ.14.7). Το 50,8% των τιµών έντασης του 

ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec 
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(Εικ.14.8). Σηµείωση : ο ρευµατογράφος βρέθηκε ποντισµένος στα 6m βάθος εξαιτίας 

απώλειας αέρα σε έναν πλωτήρα. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο εντός της µονάδας (σταθµός Μ2) (Εικ.14.3), υπάρχει 

µικρότερη διασπορά, µε επικράτηση βόρειας κατεύθυνσης του ρεύµατος (Εικ.14.7). Από την 

ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆)          

-0,006m/sec, ενώ κατά y  (N-B) 0,016m/sec, που οδηγούν στο συµπέρασµα για επικράτηση 

βόρειων-βορειοδυτικών ρευµάτων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 

βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 26,4% επί του συνόλου (Εικ.14.7). Το 69,4% των τιµών έντασης 

του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec 

(Εικ.14.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y, 

προκύπτει κίνηση από νότο προς βορρά, µε µείωση της έντασης του ρεύµατος από νότο προς 

βορρά, αντίστοιχα (από τη συνισταµένη προκύπτει µείωση από 0,073 σε 0,036m/sec, ποσοστό 

50,69%. Αν χρησιµοποιηθεί η τελική εξίσωση (κατά παραδοχή του γεγονότος ότι το 

ανεµολογικό καθεστώς για τις δύο περιόδους δεν παρουσιάζει πολύ σηµαντικές διαφορές) που 

περιγράφεται στη σελ.67 σε ανάλυση επόµενης περιόδου, προκύπτει µείωση κατά τη 

συνισταµένη της έντασης του ρεύµατος κατά 73,14% (από 0,095m/sec σε 0,036m/sec).  

 

Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετο και 

παράλληλο στα longlines), σηµειώνεται αύξηση. Ειδικότερα, κατά τον άξονα 1 έχουµε αύξηση 

από 0,005m/sec σε 0,007m/sec, δηλ. αύξηση κατά  40% και κατά τον άξονα 2 από 0,001m/sec  

σε 0,016m/sec.   

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι βοριάδες (Εικ.14.5). Οι εντάσεις 

ξεπερνούν τα 7m/sec (Εικ.14.6), (µέσος όρος 1,64m/sec). Οι συνιστώσες κατά x και y δίνουν 

Wx = 0,24 και Wy = 1,37m/sec, υποδεικνύοντας βόρειο-βορειοανατολικό άνεµο. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρειο άνεµο σε ποσοστό 58,8% και βορειοανατολικό 

σε ποσοστό 30,1% (Εικ.14.8). H ένταση του ανέµου για το 59,6% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-1m/sec. 

 

 Είναι φανερή, για τη συγκεκριµένη περίοδο, η µεγάλη µείωση της έντασης του διερχόµενου 

ρεύµατος που περνά µέσα από τη µονάδα. Στο εσωτερικό της µονάδας το θαλάσσιο ρεύµα έχει 
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εξασθενήσει σε ένταση κατά 73,14%. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο άνεµος είναι βόρειος και τα 

θαλάσσια ρεύµατα κατευθύνονται και αυτά προς βορρά. 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.19.2 και 

19.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης 

των ρευµάτων εσωτερικά και εξωτερικά της µονάδας δηλ. το 

πλήθος των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το 

συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος 

µετρήσεων 193 – χρονική περίοδος 4 ηµέρες). 
 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.19.4 και σχ.19.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του 

ρεύµατος και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.19.6 απεικονίζει 
τη συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση 

και φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για 

τον άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη 

διεύθυνση από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 14.5 
 

Εικόνα 14.3 
 

Εικόνα 14.2 
 

Εικόνα 14.4 
 

Εικόνα 14.6 
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Εικόνα 14.7 Κλάσεις διεύθυνσης νότιου και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου 

 

 

 

Εικόνα 14.8 Κλάσεις έντασης νότιου και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου 
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Χρονικό διάστηµα 21-05-2006 ως 25-05-2006 : Έρευνα για ανάκτηση 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.15.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 9 

(σταθµός Μ2) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. 

 

 

Εικόνα 15.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 21-05-06 µε 25-05-06 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι 3,5 µε 3,8 µέτρα. Οι µέγιστες τιµές έντασης πλησιάζουν τα 20cm/sec 

(Εικ.15.4), (µέσος όρος : 8 και 4,5cm/sec στη µονάδα 8 και στη µονάδα 9, αντίστοιχα). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοανατολικά της µονάδας 8 (Εικ.15.2), οι διευθύνσεις 

είναι κυρίως βορειοδυτικές, µε ευρύτερη διασπορά προς τις υπόλοιπες διευθύνσεις. Από την 

ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -

0,013m/sec, ενώ κατά y  (N-B) 0,018m/sec. Άρα, επικρατούν βορειοδυτικά ρεύµατα. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειoδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 26,4% 

επί του συνόλου (Εικ.15.7). Το 45,6% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.15.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοδυτικά της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) (Εικ.15.3), οι 

διευθύνσεις παρουσιάζουν µεγάλη βόρεια και δευτερευόντως νοτιοδυτική διασπορά. Από την 

ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -
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0,004m/sec, ενώ κατά y (N-B) 0,011m/sec (δηλαδή επικρατούν βόρειο-βορειοδυτικά ρεύµατα. 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 21,2% επί 

του συνόλου (Εικ.15.7). Το 60,6% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.15.8). 

 

 Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y, 

προκύπτει κίνηση προς τα βορειοδυτικά. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι νότιοι-νοτιοδυτικοί (Εικ.15.6), µε 

µέγιστες εντάσεις που ξεπερνούν και τα 4m/sec (Εικ.15.5), (µέσος όρος 1,15cm/sec). Κατά τις 

συνιστώσες κατά  x και y  : Wx = -0,39 και Wy = -0,58m/sec, οι άνεµοι πνέουν προς βόρεια-

βορειοανατολικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικό άνεµο σε 

ποσοστό 27,5% (Εικ.15.7). H ένταση του ανέµου για το 48,5% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-1m/sec (Εικ.15.8).  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.15.2 και 

15.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 
ρευµάτων στις 2 µονάδες δηλ. το πλήθος των παρατηρήσεων 

δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος των 

παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.15.4 και σχ.15.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.15.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

Εικόνα 15.5 
 

Εικόνα 15.4 
 

Εικόνα 15.6 
 

Εικόνα 15.2 
 

Εικόνα 15.3 
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Εικόνα 15.7 Κλάσεις διεύθυνσης και βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 15.8 Κλάσεις έντασης και βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 03-02-2007 ως 06-02-2007 : ∆ιερεύνηση κυκλοφορίας 

στη στήλη του νερού στο σταθµό Μ2 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.16.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 9 

(σταθµός Μ2) και της µονάδας 8 όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με 

το κόκκινο και γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο 

αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές 

παραγωγής της µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές 

παραγωγής. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 16.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 03-02-07 µε 06-02-07 : Το βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι στα 1,5, 4 και 8 µέτρα. Οι µέγιστες τιµές έντασης ξεπερνούν τα 

20cm/sec (Εικ.16.5), (µέσος όρος : 13,7 και 9,1 και 5,9cm/sec για τον πρώτο το δεύτερο και 

τον τρίτο ρευµατογράφο, αντίστοιχα). 

 

Όσον αφορά στον πρώτο ρευµατογράφο (σταθµός Μ2) (Εικ.16.3), οι διευθύνσεις είναι κυρίως 

δυτικές-βορειοδυτικές. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των 

συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,114m/sec, ενώ κατά y  (N-B) 0,006m/sec, 

υποδεικνύοντας δυτικά-νοτιοδυτικά ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

δίνει δυτικά και βορειοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 55,1% και 21,7%, αντίστοιχα (Εικ.16.8). 

Το 37,7% και το 37% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα 
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είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec και 0,15-0,2m/sec ή 15-20cm/sec αντίστοιχα 

(Εικ.16.9). 

Όσον αφορά στο δεύτερο ρευµατογράφο (σταθµός Μ2) (Εικ.16.4), οι διευθύνσεις είναι νότιο- 

νοτιοδυτικές. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών 

ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,032m/sec, ενώ κατά y (N-B) -0,058m/sec, δηλαδή  επικρατούν 

νότιο-νοτιοδυτικά ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά 

και νότια ρεύµατα σε ποσοστό 37,7% και 32,6%, αντίστοιχα (Εικ.16.8). Το 52,9% και το 

34,1% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 

0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec και 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec, αντίστοιχα (Εικ.16.9). 

Όσον αφορά στον τρίτο ρευµατογράφο (σταθµός Μ2) (Εικ.16.5), οι διευθύνσεις έχουν 

ευρύτερη διασπορά µε επικράτηση νότιο-νοτιοδυτικά. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,024m/sec, ενώ κατά y (N-

B) -0,013m/sec, δηλαδή  επικρατούν νοτιοδυτικά ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά και νότια ρεύµατα σε ποσοστό 54,3% και 37% αντίστοιχα  

(Εικ.16.8). Το 54,3% και το 37% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec και 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec 

αντίστοιχα (Εικ.16.9). 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y, 

προκύπτει κίνηση υδάτινων µαζών προς τα δυτικά για τα επιφανειακά στρώµατα και κίνηση 

προς νοτιοδυτικά για τις βαθύτερες θαλάσσιες µάζες.  

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι βόρειοι (Εικ.16.7). Οι µέγιστες 

εντάσεις ξεπερνούν τα 6 m/sec (Εικ.16.6) (µέσος όρος 2,68 m/sec). Κατά Wx=0,11 και 

Wy=2,58, οι άνεµοι πνέουν προς το νότο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 

βόρειο και βορειοανατολικό άνεµο σε ποσοστό 75,4% και 18,8%, αντίστοιχα (Εικ.16.9). H 

ένταση του ανέµου για το 29,7%, το 20,3% και το 11,6% της περιόδου της δειγµατοληψίας 

ήταν της τάξης του 2-3m/sec, 3-4m/sec και 4-5m/sec, αντίστοιχα (Εικ.16.9). Είναι ο πιο 

δυνατός άνεµος που έχει παρατηρηθεί στο σταθµό αυτό. 

Η κυκλοφορία του νερού στην περιοχή του σταθµού Μ2 στις αρχές Φεβρουαρίου τείνει προς 

νότιες κατευθύνσεις µε πολύ ισχυρό βόρειο άνεµο. Η χειµερινή περίοδος δείχνει να 

παρουσιάζει οµοιοµορφία στην κίνηση των υδάτινων µαζών σε ολόκληρη τη στήλη καθότι η 

απόκλιση της διεύθυνσης του ρεύµατος στα διάφορα βάθη δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

καθώς οι αποκλίσεις των βαθύτερων ρευµάτων από το επιφανειακό είναι κατά µέσο όρο 

µικρότερες των 70
ο
. 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.16.2 και 16.3 και 16.4) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων . 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.16.5 και σχ. 16.6 απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος και του 

ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.16.7 απεικονίζει τη συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 16.7 
 

Εικόνα 16.6 

Εικόνα 16.5 
 

Εικόνα 16.4 
 

Εικόνα 16.3 
 

Εικόνα 16.2 
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Εικόνα 16.8 Κλάσεις διεύθυνσης ρευµατογράφων στη στήλη του νερού (1ος επιφανειακός ρευµ., 2ος ενδιάµεσος ρευµ., 

3ος ρευµατογράφος κοντά στον πυθµένα). 
 

 

 

Εικόνα 16.9 Κλάσεις διεύθυνσης ρευµατογράφων στη στήλη του νερού (1ος επιφανειακός ρευµ., 2ος ενδιάµεσος ρευµ., 

3ος ρευµατογράφος κοντά στον πυθµένα). 

 

 

Από το παραπάνω χρονικό διάστηµα, λύνοντας ένα σύστηµα τριών εξισώσεων, που 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές τιµές έντασης, στα τρία διαφορετικά βάθη, µπορεί να 

εξαχθεί µία πολυωνυµική σχέση που θα αποδίδει για το συγκεκριµένο ανεµολογικό καθεστώς 
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την ένταση του θαλασσίου ρεύµατος σε κάθε ενδιάµεσο βάθος. Το σύστηµα των τριών 

εξισώσεων, καθώς και η τελική εξίσωση, παρουσιάζονται παρακάτω : 

                                                          (1,6)
2
α+1,6β+γ = 0,137 

    (4,1)
2
 α 

 
+4,1β+γ = 0,091 

          (8)
2
α+8β+γ = 0 

Επιλέχθηκε η δευτέρου βαθµού πολυωνυµική εξίσωση γιατί θεωρείται ότι περιγράφει 

ικανοποιητικά την κατανοµή των τιµών στο βάθος της στήλης (Κουτίτας, 1985). Η πρώτη 

εξίσωση του συστήµατος δίνει το µέσο όρο της ταχύτητας του ρεύµατος σε βάθος 1,6m, ενώ η 

δεύτερη σε βάθος 4,1m. Η τρίτη εξίσωση αναφέρεται στον πυθµένα, όπου και µηδενίζεται η 

ένταση του θαλασσίου ρεύµατος. 

Από την επίλυση του παραπάνω συστήµατος υπολογίζονται οι συντελεστές α, β και γ και 

ακολούθως προκύπτει η εξίσωση : 

 

 

Όπου y είναι η ένταση του θαλασσίου ρεύµατος και x το βάθος. 

Συµπεράσµατα που αφορούν στο σύνολο των µετρήσεων στο σταθµό Μ2 : Η κυκλοφορία 

στην περιοχή του σταθµού Μ2 δείχνει να ακολουθεί βόρεια κατεύθυνση µε επικράτηση νότιων 

και νοτιοδυτικών ανέµων. Οι κατά περιόδους βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεµοι δε δείχνουν 

ικανοί να µεταβάλουν εύκολα την προαναφερθείσα κίνηση των θαλασσίων µαζών, η οποία σε 

γενικές γραµµές είναι σταθερή στην αλλαγή του ανεµολογικού καθεστώτος. Παρόλα αυτά, οι 

µεγαλύτερης έντασης βόρειοι άνεµοι που εµφανίστηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 03/02/07-

06/02/07, οδήγησαν στη δηµιουργία δυτικών-νοτιοδυτικών θαλάσσιων ρευµάτων.  

Η παρεµπόδιση της µονάδας, καθώς το νερό περνάει παράλληλα στα «longlines», φτάνει σε 

αρκετά µεγαλύτερο ποσοστό (34,62%) συγκριτικά µε το σταθµό Μ1 (16,67%), για την 

περίπτωση όπου οι ρευµατογράφοι βρίσκονται εκατέρωθεν της µονάδας. Στην περίπτωση 

όπου ο ένας ρευµατογράφος παίρνει µετρήσεις στο εσωτερικό της µονάδας, η µείωση της 

έντασης του ρεύµατος φτάνει το 73,14% (µε αναγωγή της τιµής έντασης στο αντίστοιχο βάθος 

µε αυτό του ρευµατογράφου εκτός της µονάδας). Τα µεγαλύτερα ποσοστά παρεµπόδισης σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα για το σταθµό Μ1 µπορεί να οφείλονται σε µεγαλύτερη 

µεταβλητότητα στη διεύθυνση του ρεύµατος, στην εξαναγκασµένη αλλαγή διεύθυνσης, σε 

διαφορετικές διαχειριστικές πρακτικές από µέρους των µυδοκαλλιεργητών για τις δύο µονάδες 

y = -0,00064x
2
-0,015256x+0,163008 
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ή στο γεγονός ότι ο άνεµος έχει αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση µε αυτή των ρευµάτων. 

Εξάλλου, κατά την περίοδο µετρήσεων εντός και εκτός της µονάδας έχει αναφερθεί ότι ο 

µυδοκαλλιεργητής είχε προσθέσει αρµαθιές µε γόνο ανάµεσα σε άλλες αρµαθιές, πράγµα το 

οποίο αναµενόταν να αυξήσει αισθητά το ποσοστό παρεµπόδισης, όπως πράγµατι συνέβη. 

Μια µέση ένταση ρευµάτων για το σταθµό του Μ2 είναι τα 7,93cm/sec, µε εύρος τιµών από 

1,1-19,5cm/sec (σύνολο µετρήσεων από µέσο όρο για τρεις χρονικές περιόδους σε βάθος 3-4 

µέτρα). Η αντίστοιχη ένταση στο εσωτερικό της µονάδας είναι 3,6cm/sec, µε εύρος τιµών 0-

11,6cm/sec. 
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3.4 Σταθµός Μ1 και Μ2  

 

Χρονικό διάστηµα 28-04-2006 ως 02-05-2006 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.17.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 20 

(σταθµός Μ1) και της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και 

τους άξονες. Με το κόκκινο και γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ 

το µαύρο αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις 

γραµµές παραγωγής της µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις 

γραµµές παραγωγής. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 17.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 28-04-06 µε 02-05-06 : Εµφανίζονται µεγάλες τιµές έντασης 

του ρεύµατος,  µε µέγιστες τιµές που ξεπερνούν τα 25cm/sec (Εικ.17.4), (µέσος όρος : 14,8 και 

12,4cm/sec για τον ανατολικό και το δυτικό ρευµατογράφο αντίστοιχα), αν και το βάθος 

πόντισης των ρευµατογράφων είναι 3,5 µε 4 µέτρα κάτω από την επιφάνεια. 

 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βορειοανατολικά της µονάδας 9 (σταθµός Μ2) (Εικ.17.1), 

εµφανίζεται αρκετή διασπορά, µε επικράτηση στο βορειοδυτικό τοµέα.  Από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,028m/sec, ενώ 
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κατά y (N-B) 0,010m/sec, δηλαδή φαίνεται επικράτηση δυτικών-βορειοδυτικών ρευµάτων. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 22,8% 

επί του συνόλου (Εικ.17.7). Το 32,6% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το 

χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.17.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νοτιοανατολικά της µονάδας 20 (Μ1) (Εικ.17.2), οι 

διευθύνσεις εµφανίζουν µεγάλη διασπορά στο δυτικό τοµέα. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,031m/sec, ενώ κατά y  (N-

B) -0,009m/sec. Άρα, υποδηλώνεται η επικράτηση δυτικών-νοτιοδυτικών ρευµάτων. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 

19,7% και 16,6%, αντίστοιχα, επί του συνόλου (Εικ.17.7). Το 33,7% των τιµών έντασης του 

ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,15-0,2m/sec ή 15-20cm/sec 

(Εικ.17.8). 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y, 

προκύπτει για την ευρύτερη περιοχή των µονάδων 20 µέχρι 9 κίνηση από ανατολικά προς 

δυτικά µε µείωση της έντασης του ρεύµατος (από τη συνισταµένη (V) προκύπτει µείωση από  

0,148 σε 0,124m/sec, ποσοστό 16,22%. Γενικώς, αυτή την περίοδο επικρατούν δυνατά 

ρεύµατα, αν και το βάθος πόντισης δεν είναι µικρό, µε µεγαλύτερες τιµές ανατολικά του 

κόλπου, οι οποίες βαίνουν µειούµενες κεντρικότερα (ως συνέπεια και της παρεµβολής 

πολυάριθµων µονάδων στην πορεία του ρεύµατος). 

 

Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετος και 

παράλληλος στα longlines) και τους µέσους όρους των συνιστωσών ταχυτήτων, δεν είναι 

εύκολη η σύγκριση, καθώς το ρεύµα αλλάζει πορεία. Επίσης, η τοποθέτηση των δύο µονάδων 

ως προς το βορρά είναι διαφορετική και η πρόσπτωση του κύριου ρεύµατος γίνεται για τη µεν 

20
η
 µονάδα κάθετα στις γραµµές παραγωγής, ενώ για την 9

η
 µονάδα παράλληλα σε αυτές.  

Η παρεµπόδιση των 11 παρεµβαλλόµενων µονάδων µεταξύ των ρευµατογράφων θα µπορούσε 

να δοθεί κατά τον άξονα x,  όπου και υπάρχει µείωση κατά 9,68% (-0,031 σε  -0,028m/sec),και 

από τη συνισταµένη (V), που εξασθενεί κατά 16,22%. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατούν οι νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις  

(Εικ.17.6), µε µέγιστες τιµές εντάσεων που ξεπερνούν τα 5,5 m/sec (µέσος όρος 1,40m/sec), 

(Εικ.17.5). Οι συνιστώσες εντάσεως του ανέµου κατά x και y είναι Wx = -0,12 και Wy =             

-0,78m/sec, δίνουν επίσης νότιο-νοτιοδυτικό άνεµο. Η στατιστική επεξεργασία των 



Αποτελέσµατα  

 71 

αποτελεσµάτων δίνει νότιο άνεµο σε ποσοστό 32,2% επί του συνόλου (Εικ.17.7). H ένταση 

του ανέµου για το 41,5% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-1m/sec 

(Εικ.17.8).  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.17.2 και 

17.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας, δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 
των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.17.4 και σχ.17.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.17.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως, για τον 
άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 17.4 

Εικόνα 17.2 Εικόνα 17.3 

Εικόνα 17.5 Εικόνα 17.6 
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Εικόνα 17.7 Κλάσεις διεύθυνσης νοτιοανατολικού(Μ1) και βορειοανατολικού (Μ2) ρευµατογράφου και ανέµου 

 

 

 

Εικόνα 17.8 Κλάσεις έντασης νοτιοανατολικού(Μ1) και βορειοανατολικού (Μ2) ρευµατογράφου και ανέµου 
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3.5 Σταθµός Μ3  

Στο Σχήµα. 2 (σελ.5), ο σταθµός Μ3 αντιστοιχεί στην 3
η
 µονάδα µετρώντας από αριστερά 

προς τα δεξιά στην πλησιέστερη σειρά µονάδων στην ακτή (ανατολικά του δέλτα του ποταµού 

Αξιού, Γ.Μ.   22
ο
 46’ 148, Γ.Π.    40

ο
 31’ 758). Το βάθος του σταθµού είναι 15 µέτρα.  

 

Χρονικό διάστηµα 14-06-2006 ως 18-06-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.18.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 3 

(σταθµός Μ3) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, 

δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 18.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 14-06-06 µε 18-06-06 : Το  βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι περί τα 3,1 µέτρα από την επιφάνεια. Τη συγκεκριµένη περίοδο υπήρξε 

πρόβληµα καταγραφής της ταχύτητας των ρευµατογράφων εξαιτίας της συσσώρευσης 

βιογενούς προέλευσης υλικού πάνω στο ρότορα (έλικα) των οργάνων. Τα στοιχεία της 

ταχύτητας και, κατ’ επέκταση, τα διανυσµατικά µεγέθη που απορρέουν από αυτή, δεν είναι 

αξιοποιήσιµα. Ωστόσο, τα στοιχεία διεύθυνσης που κατέγραψαν τα όργανα, µπορούν να 
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δώσουν πληροφορίες για την τοπική υδροδυναµική κυκλοφορία ως προς την κατεύθυνση των 

ρευµάτων. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο δυτικά της µονάδας 3 (σταθµός Μ3), (Εικ.18.2), οι 

διευθύνσεις έχουν φορά προς τα βόρεια και τα νοτιοδυτικά. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βόρεια και νοτιοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 25,4% και 23,3%, 

αντίστοιχα (Εικ.18.7). Το 97,9% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.18.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο ανατολικά της µονάδας 3 (σταθµός Μ3), (Εικ.18.3), οι 

διευθύνσεις ακολουθούν το ίδιο µοτίβο, µε ελαφρά µικρότερη διασπορά. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά, νότια και βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 

22,3%, 20,2% και 18,1%, αντίστοιχα (Εικ.18.7). Το 86% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.18.8). 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα, µε επικράτηση 

βορειοδυτικών και νότιων ανέµων (Εικ. 18.4, 18.5), µε µέγιστες εντάσεις που φτάνουν τα 

6m/sec (Εικ.18.4) (µέσος όρος : 2,40m/sec). Κατά τις συνιστώσες Wx = -0,83 και Wy = 

0,06m/sec, επικρατούν δυτικοί άνεµοι. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 

περίπου ίδια ποσοστά για ανέµους βόρειας και νότιας συνιστώσας (Βόρειοι 12,4%, 

βορειοδυτικοί 35,2%, βορειοανατολικοί 1%, νότιοι 28,5%, νοτιοδυτικοί 10,9% και 

νοτιοανατολικοί 8,3%). Συνολικά, βόρειας κατεύθυνσης  άνεµοι αντιπροσωπεύουν το 48,6% 

και νότιας κατεύθυνσης το 47,7% επί του συνόλου (Εικ.18.7). Οι βορειοδυτικοί άνεµοι 

εµφανίζονται ελαφρά ισχυρότεροι από τους νότιους ανέµους χωρίς σηµαντική στατιστική 

διαφορά (Εικ.18.8, 18.9). Είναι αξιοσηµείωτο, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, το 

ποσοστό (8,3%) που παρουσιάζουν οι νοτιοανατολικοί άνεµοι, οι οποίοι είναι ασυνήθιστοι για 

την περιοχή και είναι παράλληλα και αυξηµένης έντασης (Εικ.18.9). H ένταση του ανέµου 

(Εικ.18.7) για το 25,9% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-1m/sec, ενώ 

για το 19,7% δίνει τιµές 2-3m/sec (πάρα πολύ υψηλές εντάσεις συγκριτικά µε άλλες 

περιόδους) (Εικ.18.8). 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.21.2 και 

21.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 
ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.21.4 και σχ.21.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.21.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως, για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 
Εικόνα 18.4 

Εικόνα 18.3 Εικόνα 18.2 

Εικόνα 18.6 Εικόνα 18.5 
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Εικόνα 18.7 Κλάσεις διεύθυνσης δυτικού και ανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου. 
 

 

 

Οι παρακάτω εικόνες (Εικ.18.8, και 18.9) συσχετίζουν τις διευθύνσεις του ανέµου µε τις 

αντίστοιχες εντάσεις.  

 

 

Εικόνα 18.8 Κλάσεις συχνότητας διεύθυνσης ανέµου ανά κλάση έντασης ανέµου. 
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Εικόνα 18.9. Μέσος όρος εντάσεων ανέµων ανά διεύθυνση ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο  

(ANOVA-pool error across groups). 
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Χρονικό διάστηµα 18-06-2006 ως 22-06-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.19.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 3 

(σταθµός Μ3) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο και 

γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, 

δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 19.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 18-06-06 µε 22-06-06 : Το  βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι περί τα 3,1 µέτρα από την επιφάνεια. Και αυτή την περίοδο υπήρξε 

πρόβληµα καταγραφής της ταχύτητας των ρευµατογράφων εξαιτίας της συσσώρευσης 

βιογενούς προέλευσης υλικού πάνω στο ρότορα (έλικα) των οργάνων. Τα στοιχεία της 

ταχύτητας και, κατ’ επέκταση, τα διανυσµατικά µεγέθη που απορρέουν από αυτή, δεν είναι 

αξιοποιήσιµα. Ωστόσο, τα στοιχεία διεύθυνσης που κατέγραψαν τα όργανα, µπορούν να 

δώσουν πληροφορίες για την τοπική υδροδυναµική κυκλοφορία ως προς την κατεύθυνση των 

ρευµάτων. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο δυτικά της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.19.2), οι διευθύνσεις 

έχουν φορά προς νότιο-νοτιοδυτικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 
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νοτιοδυτικά, νότια και βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 34,7%, 17,1% και 13,5%, αντίστοιχα 

(Εικ.19.7). 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νότια της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.19.3), οι διευθύνσεις 

ακολουθούν το ίδιο µοτίβο, µε ελαφρά µεγαλύτερη διασπορά. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά, νότια και βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 26,4%, 18,7% και 

13%, αντίστοιχα (Εικ.19.7).  

 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει κίνηση από βορρά προς νότο. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα, µε επικράτηση 

νότιων, βόρειων και βορειοδυτικών (Εικ. 19.4, 19.5), µε µέγιστες εντάσεις που ξεπερνούν τα 

4m/sec (Εικ. 19.4) (µέσος όρος : 1,46 m/sec). Κατά τις συνιστώσες Wx = -0,07 και Wy =         

-0,29m/sec επικρατούν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεµοι. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει µεγάλη επικράτηση για ανέµους νότιας συνιστώσας έναντι ανέµων 

βόρειας (Νότιοι 30,6%, νοτιοδυτικοί 14% και νοτιοανατολικοί 7,8%, βόρειοι 13,5%, 

βορειοδυτικοί 20,2%, βορειοανατολικοί 3,1%, επί του συνόλου). Συνολικά, νότιας 

κατεύθυνσης άνεµοι αντιπροσωπεύουν το 52,4% και βόρειας κατεύθυνσης το 36,8% 

(Εικ.19.8). Οι βορειοανατολικοί είναι λίγο ισχυρότεροι από τους νότιους χωρίς στατιστικά 

σηµαντική διαφορά (Εικ.19.8, 19.9). Οι νοτιοανατολικοί άνεµοι εµφανίζονται σε ελαφρά 

χαµηλότερο ποσοστό από την προηγούµενη περίοδο (7,8% έναντι 8,3%) αλλά και µε 

µικρότερη ένταση (Εικ.19.8, 19.9). H τιµές έντασης του ανέµου για το 39,9% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 1-2m/sec, ενώ για το 15,5% δίνει τιµές 2-3m/sec (σχετικά 

υψηλές εντάσεις συγκριτικά µε άλλες περιόδους) (Εικ.19.8). 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.19.2 και 

19.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας δηλ. το πλήθος των 
παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 

των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 
 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.19.4 και σχ.19.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 
και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.19.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 
φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον 

άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

Εικόνα 19.3 Εικόνα 19.2 

Εικόνα 19.5 Εικόνα 19.6 

Εικόνα 19.4 
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Εικόνα 19.7 Κλάσεις διεύθυνσης δυτικού και ανατολικού ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 19.8 Κλάσεις συχνότητας διεύθυνσης ανέµου ανά κλάση έντασης ανέµου. 
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Εικόνα 19.9. Μέσος όρος και διάµεσος (κόκκινο σύµβολο) εντάσεων ανέµων ανά διεύθυνση ανέµου για τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο (ANOVA-pool error across groups). 
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Χρονικό διάστηµα 11-07-2006 ως 15-07-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εκατέρωθεν της µονάδας) 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.20.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 3 

(σταθµός Μ3) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το πράσινο και 

κίτρινο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει τον 

άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις γραµµές παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις γραµµές παραγωγής. Επίσης, 

δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το βορρά.  

 

 

Εικόνα 20.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 11-07-06 µε 15-07-06 : Το  βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι περί τα 3,2 µέτρα από την επιφάνεια. Στις καταγραφές έντασης 

εµφανίζονται µέγιστες τιµές ταχύτητας ρεύµατος που ξεπερνούν τα 20cm/sec (Εικ.20.4), 

(µέσος όρος : 10,6 και 9,1 cm/sec βόρεια και νότια της µονάδας αντίστοιχα). 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βόρεια της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.20.2), οι διευθύνσεις 

έχουν φορά προς νοτιοανατολικά, µε πολύ µεγάλη διασπορά. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,026m/sec, ενώ κατά y  (N-

B) -0,036m/sec και υποδηλώνεται κίνηση θαλασσίων µαζών νότιο-νοτιοανατολικά. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει νότια, νοτιοανατολικά και ανατολικά 

ρεύµατα σε ποσοστό 21,2%, 20,2% και 20,2, αντίστοιχα (Εικ.20.7). Το 61,1% των τιµών 

έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 

10-15cm/sec (Εικ.20.8). 
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Όσον αφορά στο ρευµατογράφο νότια της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.20.3), οι διευθύνσεις 

βρίσκονται στον άξονα ΒΑ-Ν∆, µε κάποια µικρή διασπορά. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,007m/sec, ενώ κατά y (N-

B) -0,012m/sec, δηλ. επικρατούν νότιο-νοτιοδυτικά ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά και βόρεια ρεύµατα σε ποσοστό 25,9% και 16,1%, 

αντίστοιχα (Εικ.20.7).Το 57% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.20.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και όχι απόλυτα κατά τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά 

x και y προκύπτει κίνηση από βορρά προς νότο, µε µείωση της έντασης του ρεύµατος από 

βόρεια προς νότια, αντίστοιχα (ειδικότερα από τη συνισταµένη προκύπτει µείωση από  0,106 

σε 0,091m/sec, ποσοστό 14,16%). 

 

Από τις προβολές της ταχύτητας του ρεύµατος κατά τους άξονες 1 και 2 (κάθετο και 

παράλληλο στα longlines), που στην περίπτωση αυτήν ο x άξονας συµπίπτει µε τον 1 και ο y 

άξονας µε τον 2, προκύπτει αντίστοιχα µείωση της έντασης του ρεύµατος από τα βόρεια προς 

τα νότια της µονάδας 3 και κίνηση µε είσοδο νερών από τα βόρεια-βορειοδυτικά και έξοδο 

προς τα νότια-νοτιοδυτικά. Ειδικότερα, κατά τον άξονα 1 έχουµε µεταβολή από 0,026 σε -

0,007m/sec, ενώ  κατά τον άξονα 2 (Β-Ν) έχουµε µείωση από 0,036 σε 0,012m/sec. Κατά τον 

άξονα y, κατά τον οποίο είναι η κύρια φορά του ρεύµατος, παρατηρείται µείωση κατά 66,67% 

της συνιστώσας V2 ή Vy. Η µείωση όσον αφορά τη συνισταµένη ένταση του ρεύµατος, που 

αποτελεί και την παρεµπόδιση της µονάδας στη διέλευση του κύριου ρεύµατος, είναι 14,16%. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, είναι φανερό ότι επικρατούν οι βόρειοι και οι 

βορειοδυτικοί (Εικ. 20.4, 20.5), µε µέγιστες εντάσεις που φτάνουν τα 5,5m/sec (Σχ. 20.4) 

(µέσος όρος : 1,80 m/sec). Κατά τις συνιστώσες Wx = -0,41 και Wy = 1,06m/sec επικρατούν 

βόρειοι άνεµοι. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρειο άνεµο σε ποσοστό 

48,2% επί του συνόλου (Εικ.20.7). H ένταση του ανέµου για το 39,9% της περιόδου της 

δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 1-2m/sec (υψηλές εντάσεις συγκριτικά µε άλλες 

περιόδους) (Εικ.20.8). 
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.20.2 και 

20.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εκατέρωθεν της µονάδας δηλ. το πλήθος των 

παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό πλήθος 
των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική 

περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.20.4 και σχ.20.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.20..6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως, για τον 
άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 
Εικόνα 20.4 

Εικόνα 20.5 Εικόνα 20.6 

Εικόνα 20.2 Εικόνα 20.3 
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Εικόνα 20.7 Κλάσεις διεύθυνσης βόρειου και νότιου ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 20.8 Κλάσεις έντασης βόρειου και νότιου ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 08-12-2006 ως 14-12-2006 : Έρευνα για παρεµπόδιση 

(πόντιση ρευµατογράφων εντός και εκτός της µονάδας) 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.21.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση της µονάδας 3 

(σταθµός Μ3) όσον αφορά τη γεωµετρία, τη διεύθυνση και τους άξονες. Με το κόκκινο 

και γαλάζιο διάνυσµα παρουσιάζονται τα θαλάσσια ρεύµατα, ενώ το µαύρο 

αντιπροσωπεύει τον άνεµο. Ο άξονας 1 δίνει τη διεύθυνση που περνάει κάθετα στις 

γραµµές παραγωγής της µυδοκαλλιέργειας, ενώ ο άξονας 2 τη διεύθυνση παράλληλα στις 

γραµµές παραγωγής. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση της µονάδας σε σχέση µε το 

βορρά. Η φορά του ρεύµατος και του ανέµου στο σχήµα 6 προκύπτει µετά από ανάλυση 

δεδοµένων για Ν=193 παρατηρήσεις. 

 

 

Εικόνα 21.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 08-12-06 µε 14-12-06 : Το  βάθος πόντισης των 

ρευµατογράφων είναι περί τα 4,5 µέτρα από την επιφάνεια. Στις καταγραφές έντασης 

εµφανίζονται µέγιστες τιµές ταχύτητας ρεύµατος που πλησιάζουν τα 15cm/sec (Εικ.21.4), 

(µέσος όρος : 8,7 και 4,5 cm/sec βόρεια και εντός της µονάδας αντίστοιχα). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο βόρεια της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.21.2), οι 

διευθύνσεις έχουν φορά προς νοτιοδυτικά. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει 

µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) -0,035m/sec, ενώ κατά y  (N-B) -

0,036m/sec. Άρα, επικρατούν νοτιοδυτικά ρεύµατα (Εικ.21.7). Η στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων δίνει νοτιοδυτικά ρεύµατα σε ποσοστό 37,9% (Εικ.21.7). Το 55,9% 
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των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 

0,05-0,1m/sec ή 5-10cm/sec (Εικ.21.8). 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο εντός της µονάδας 3 (σταθµός Μ3) (Εικ.21.3), οι 

διευθύνσεις έχουν φορά προς νότιο-νοτιοανατολικά. Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,010m/sec, ενώ κατά y 

(N-B) -0,014m/sec, δηλαδή νότιο-νοτιοδυτικά (Εικ.21.7). Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει νότια ρεύµατα σε ποσοστό 25,1% και νοτιοανατολικά σε ποσοστό 

19%. Το 53,3% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι 

της τάξης των 0-0,05m/sec ή 0-5cm/sec (Εικ.21.8). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση και τις προβολές της ταχύτητας ρεύµατος κατά x και y 

προκύπτει κίνηση από βορρά προς νότο, µε µείωση της έντασης του ρεύµατος από τα 

βόρεια στο εσωτερικό της µονάδας (ειδικότερα από τη συνισταµένη προκύπτει µείωση από  

0,087 σε 0,045m/sec, ποσοστό 48,28%). 

Η µείωση όσον αφορά τη συνισταµένη ένταση του ρεύµατος, που αποτελεί και την 

παρεµπόδιση της µονάδας στη διέλευση του κύριου ρεύµατος παράλληλα στις γραµµές 

παραγωγής, είναι 48,28%. 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, είναι φανερό ότι επικρατούν οι βόρειοι (Εικ. 

21.4, 21.5), µε µέγιστες εντάσεις που ξεπερνούν τα 3,5m/sec (Εικ.21.4) (µέσος όρος : 0,44 

m/sec). Κατά τις συνιστώσες Wx = -0,10 και Wy = 0,21m/sec επικρατούν βόρειο-

βορειοδυτικοί άνεµοι. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βόρειο άνεµο 

σε ποσοστό 44,6% και βορειοδυτικό άνεµο σε ποσοστό 19,5% (Εικ.21.7). H ένταση του 

ανέµου για το 91,3% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 0-0,1/sec 

(Εικ.21.8).  
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♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.21.2 και 

21.3) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης της διεύθυνσης των 

ρευµάτων εξωτερικά και εσωτερικά της µονάδας δηλ. το πλήθος 

των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο προς το συνολικό 

πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – 

χρονική περίοδος 4 ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.21.4 και σχ.21.5 

απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση του ρεύµατος 

και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

♦ Το γράφηµα – ροδόγραµµα, διεύθυνσης σχ.21.6 απεικονίζει τη 

συχνότητα διευθύνσεων του ανέµου. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και 

φορά προς τη διεύθυνση που υποδεικνύεται. Αντιθέτως, για τον 
άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση 

από την οποία προέρχεται ο άνεµος. 

 

 

Εικόνα 21.2 Εικόνα 21.3 

Εικόνα 21.5 

Εικόνα 21.4 

Εικόνα 21.6 
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Εικόνα 21.7 Κλάσεις διεύθυνσης βόρειου και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου. 

 

 

 

Εικόνα 21.8 Κλάσεις έντασης βόρειου και εντός της µονάδας ρευµατογράφου και ανέµου. 
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Συµπεράσµατα που αφορούν στο σύνολο των µετρήσεων στο σταθµό Μ3 : Συνολικά, η 

κυκλοφορία στο σταθµό Μ3 εξελίσσεται σε γενικές γραµµές προς νότιες κατευθύνσεις. Η 

µοναδική περίπτωση στην οποία εµφανίστηκαν ισχυρά βόρεια ρεύµατα, ήταν στην πρώτη 

περίοδο (14/06/06 µε 18/06/06) κατά την οποία υπήρξαν σηµαντικής έντασης και 

συχνότητας νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεµοι. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι την ίδια 

περίοδο συνυπάρχουν πολύ µεγάλης έντασης βορειοδυτικοί άνεµοι. Τη δεύτερη περίοδο 

(18/06/06 µε 22/06/06), καταγράφονται νότια, θαλάσσια ρεύµατα, µε εµφάνιση νότιων 

άνεµων, οι οποίοι είναι µε πολύ µικρή διαφορά συχνότεροι και µεγαλύτερης έντασης. Το 

φαινόµενο µπορεί να αποδοθεί στη µεγάλη σποραδικότητα εµφάνισης των νότιων ανέµων 

η οποία αδυνατεί να σταθεροποιήσει την υδροδυναµική κυκλοφορία προς συγκεκριµένη 

κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, η δηµιουργία βόρειων ρευµάτων δεν είναι ιδιαίτερα 

συνηθισµένη για την περιοχή. Επιβεβαιώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η είσοδος νερών 

του Αξιού στον κόλπο της Χαλάστρας είναι σχετικά σπάνιο φαινόµενο και ως εκ τούτου τα 

ρεύµατα πυκνότητας στην περιοχή δεν καθορίζουν τη γενική υδροδυναµική κυκλοφορία.  

Όσον αφορά το ζήτηµα της παρεµπόδισης του θαλασσίου ρεύµατος από τη µονάδα 

µυδοκαλλιέργειας, η εξασθένηση του ρεύµατος µετά τη µονάδα είναι της τάξης του 15%               

(3
ο
 ζεύγος µετρήσεων –11/07/06 µε 15/07/06) και πλησιάζει την τιµή για το σταθµό Μ1. 

Στο 4
ο
 ζεύγος µετρήσεων (08/12/06 µε 12/12/06), καταγράφηκε το ρεύµα εσωτερικά και 

εξωτερικά της µονάδας και η τιµή έντασης εντός αυτής εµφανίζεται κατά 48,28% 

µειωµένη. 

Μια µέση ένταση ρευµάτων για το σταθµό του Μ3 είναι τα 10,6cm/sec, µε εύρος τιµών 

από 0-20,3cm/sec (σύνολο µετρήσεων από µέσο όρο για µία χρονική περίοδο σε βάθος 3-4 

µέτρα). Η αντίστοιχη ένταση στο εσωτερικό της µονάδας είναι 4,5cm/sec, µε εύρος τιµών 

0-10,7cm/sec. 
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3.2.5. Σταθµός Μ4 : Ο σταθµός δεν αντιστοιχεί σε κάποια µονάδα µυδοκαλλιέργειας. 

Βρίσκεται κεντρικότερα του κόλπου (Γ.Μ.   22
ο
 47’ 068, Γ.Π.    40

ο
 32’ 554) και το βάθος του 

βρίσκεται στα 22 µέτρα. Η έρευνα στον εν λόγο σταθµό έγινε για τη διερεύνηση της επιτόπιας 

κυκλοφορίας αλλά και της έντασης του ρεύµατος όταν δεν παρεµβάλλεται η µονάδα 

µυδοκαλλιέργειας. 

 

Χρονικό διάστηµα 08-08-2006 ως 12-08-2006  

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.22.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση του σταθµού Μ4. 

Με το κόκκινο διάνυσµα παρουσιάζεται το θαλάσσιο ρεύµα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει 

τον άνεµο. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση του βορρά.  

 

 

Εικόνα 22.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 08-08-06 µε 12-08-06 : Το βάθος πόντισης του 

ρευµατογράφου είναι στα 5,4 µε 5,6 µέτρα από την επιφάνεια. Οι µέγιστες τιµές έντασης 

πλησιάζουν τα 40cm/sec (Εικ.22.3), ενώ ο µέσος όρος βρίσκεται στα 14,3cm/sec. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο του σταθµού Μ4 (Εικ.22.1), υπάρχει διασπορά, µε 

επικρατούσα κατεύθυνση τη βορειοανατολική (Εικ.22.2).  Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,053m/sec, ενώ κατά y (N-

B) 0,059m/sec. Επικρατούν δηλαδή βορειοανατολικά ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βορειοανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 41,5% (Εικ.22.6). Το 46,1% των 
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τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-

0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.22.6). 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, επικρατoύν ο βόρειος  και ο βορειοδυτικός άνεµος, 

ενώ υπάρχει και σηµαντική νότια διασπορά µικρότερης έντασης. Οι µέγιστες τιµές έντασης 

πλησιάζουν τα 4,5m/sec (Εικ.22.4, 22.5), ενώ ο µέσος όρος είναι 1,97m/sec. Κατά τις 

συνιστώσες της έντασης του ανέµου κατά τον x και y άξονα (Wx = -0,58 και Wy = 0,52), 

προκύπτει άνεµος βορειοδυτικός. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει 

βορειοδυτικό άνεµο σε ποσοστό 34,7% επί του συνόλου (Εικ.22.6). H ένταση του ανέµου για 

το 30,1% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 2-3m/sec (πολύ ψηλές εντάσεις 

συγκριτικά µε άλλες περιόδους).  
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Εικόνα 22.2 

Εικόνα 22.4 Εικόνα 22.5 

Εικόνα 22.3 

♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.22.2 και 22.5) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης 

της διεύθυνσης των ρευµάτων και του ανέµου δηλ. το πλήθος των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο 

προς το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική περίοδος 4 

ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.22.3 και σχ.22.4 απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση 

του ρεύµατος και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και φορά προς τη διεύθυνση που 

υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση από την 

οποία προέρχεται ο άνεµος. 
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Εικόνα 22.6 Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίου ρεύµατος και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 12-08-2006 ως 16-08-2006  

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.23.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση του σταθµού Μ4. 

Με το κόκκινο διάνυσµα παρουσιάζεται το θαλάσσιο ρεύµα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει 

τον άνεµο. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση του βορρά.  

 

 

Εικόνα 23.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 12-08-06 µε 16-08-06 : Το βάθος πόντισης του 

ρευµατογράφου είναι στα 5,4 µε 5,6 µέτρα από την επιφάνεια. Οι µέγιστες τιµές έντασης 

πλησιάζουν τα 30cm/sec (Εικ. 23.3), ενώ ο µέσος όρος βρίσκεται στα 14,8cm/sec. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο του σταθµού Μ4 (Εικ.23.1), υπάρχει διασπορά, µε 

επικρατούσα κατεύθυνση τη βορειοανατολική (Εικ.23.2).  Από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,058m/sec, ενώ κατά y (N-

B) 0,040m/sec, επικρατούν δηλαδή ανατολικά-βορειοανατολικά ρεύµατα. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοανατολικά και ανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 

31,6% και 19,8%, αντίστοιχα (Εικ.23.6). Το 43% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.23.6). 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, υπάρχει διασπορά βόρεια, βορειοδυτικά και 

νοτιοδυτικά, µε τη µεγαλύτερη συχνότητα νοτιοδυτικά (Εικ.23.4, 23.5). Οι µέγιστες τιµές 

έντασης πλησιάζουν τα 4m/sec (Εικ.23.5), ενώ ο µέσος όρος είναι 1,56m/sec. Κατά τις 
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συνιστώσες της έντασης του ανέµου κατά τον x και y άξονα (Wx = -0,62 και Wy = 0,18), 

προκύπτει άνεµος νοτιοδυτικός, που είναι κυρίως αποτέλεσµα της µεγάλης διασποράς στο 

µέσο όρο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δίνει βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό 

άνεµο σε ποσοστό 27,5% και 21,8%, αντίστοιχα (Εικ.23.6). H ένταση του ανέµου για το 

34,7% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της τάξης του 1-2m/sec (σχετικά υψηλές 

εντάσεις συγκριτικά µε άλλες περιόδους).  
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Εικόνα 23.5 Εικόνα 23.4 

Εικόνα 23.3 Εικόνα 23.2 

♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.23.2 και 23.5) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης 

της διεύθυνσης των ρευµάτων και του ανέµου δηλ. το πλήθος των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο 

προς το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 193 – χρονική περίοδος 4 

ηµέρες). 

 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.23.3 και σχ.23.4 απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση 

του ρεύµατος και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και φορά προς τη διεύθυνση που 

υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση από την 

οποία προέρχεται ο άνεµος. 
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Εικόνα 23.6 Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίου ρεύµατος και ανέµου. 
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Χρονικό διάστηµα 16-08-2006 ως 19-08-2006  

 

Το παρακάτω σχήµα (Εικ.24.1) αναφέρεται σε µία ενδεικτική απεικόνιση του σταθµού Μ4. 

Με το κόκκινο διάνυσµα παρουσιάζεται το θαλάσσιο ρεύµα, ενώ το µαύρο αντιπροσωπεύει 

τον άνεµο. Επίσης, δίνεται και η σχετική θέση του βορρά.  

 

 

Εικόνα 24.1 Ενδεικτική απεικόνιση διεύθυνσης ρευµάτων και ανέµου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις για το διάστηµα 16-08-06 µε 19-08-06 : Το βάθος πόντισης του 

ρευµατογράφου είναι στα 5,4  ως 5,6 µέτρα από την επιφάνεια. Οι µέγιστες τιµές έντασης 

ξεπερνούν τα 20cm/sec (Εικ.24.3), ενώ ο µέσος όρος βρίσκεται στα 10,9cm/sec. 

 

Όσον αφορά στο ρευµατογράφο του σταθµού Μ4 (Εικ.24.1), υπάρχει διασπορά, µε 

επικρατούσα τη βόρεια κατεύθυνση (Εικ.24.2).  Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει 

µέσος όρος των συνιστωσών ταχυτήτων κατά x (Α-∆) 0,002m/sec, ενώ κατά y (N-B) 

0,026m/sec, επικρατούν δηλαδή βόρεια ρεύµατα. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει βόρεια και βορειοανατολικά ρεύµατα σε ποσοστό 24,1% και 24,4%, 

αντίστοιχα (Εικ.24.6). Το 50,3% των τιµών έντασης του ρεύµατος σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστηµα είναι της τάξης των 0,1-0,15m/sec ή 10-15cm/sec (Εικ.24.6). 

 

Επίδραση ανέµου: Όσον αφορά τον άνεµο, υπάρχει διασπορά, µε επικράτηση νότιων ανέµων. 

Οι µέγιστες τιµές έντασης πλησιάζουν τα 2,5m/sec (Εικ.24.4, 24.5), ενώ ο µέσος όρος είναι 

1,09m/sec.   Κατά τις συνιστώσες της έντασης του ανέµου κατά τον x και y άξονα (Wx = -0,34 
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και Wy = -0,56m/sec), προκύπτει άνεµος νότιος-νοτιοδυτικός. Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δίνει νότιο και νοτιοδυτικό άνεµο σε ποσοστό 29,7% και 22,8%, αντίστοιχα 

(Εικ.24.6). H ένταση του ανέµου για το 50,3% της περιόδου της δειγµατοληψίας ήταν της 

τάξης του 0-1m/sec.  
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Εικόνα 24.5 Εικόνα 24.4 

Εικόνα 24.3 Εικόνα 24.2 

♦ Τα γραφήµατα – ροδογράµµατα διευθύνσεων (σχ.24.2 και 24.5) απεικονίζουν τη συχνότητα εµφάνισης 
της διεύθυνσης των ρευµάτων και του ανέµου δηλ. το πλήθος των παρατηρήσεων δ/νσης για τοµέα 45ο 

προς το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (συνολικό πλήθος µετρήσεων 148 – χρονική περίοδος 3.,08 

ηµέρες). 
 

♦ Τα δύο διαγράµµατα διασποράς σχ.24..3 και σχ.24.4 απεικονίζουν την ένταση (m/sec) και τη διεύθυνση 

του ρεύµατος και του ανέµου αντίστοιχα. 

 

Σηµείωση: Για τα ρεύµατα, η ένδειξη αντιπροσωπεύει ένταση και φορά προς τη διεύθυνση που 

υποδεικνύεται. Αντιθέτως για τον άνεµο η ένδειξη της διεύθυνσης αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση από την 
οποία προέρχεται ο άνεµος. 
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Εικόνα 24.6 Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίου ρεύµατος και ανέµου. 
 

 

Συµπεράσµατα που αφορούν στο σύνολο των µετρήσεων στο σταθµό Μ4 : Συνολικά, από 

όλες τις µετρήσεις στην περιοχή του σταθµού Μ4 προκύπτει κυκλοφορία προς την 

κατεύθυνση στην οποία πνέει ο άνεµος. 

 

Μια µέση ένταση ρευµάτων για το σταθµό του Μ4 είναι τα 13,33cm/sec, µε εύρος τιµών από 

1,8-37,7cm/sec (σύνολο µετρήσεων από µέσο όρο για τρεις χρονικές περιόδους σε βάθος 5-6 

µέτρων).  
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3.2.6. Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 

Παρατίθενται παρακάτω τα συνολικά αποτελέσµατα υπό µορφή πινάκων. Στους πρώτους 

πέντε πίνακες (Πίν. 2, 3, 4, 5, και 6) δίνονται οι διευθύνσεις των ρευµάτων και του ανέµου 

όπως προκύπτουν από τις συνιστώσες κατά τους άξονες x και y. Οι αµέσως επόµενοι πίνακες 

(Πίν. 7, 8, 9 και 10) αφορούν τον τρόπο  κίνησης των ρευµάτων σε σχέση µε τη χωρική 

διάταξη των γραµµών παραγωγής ενώ ο  τελευταίος πίνακας (Πίν. 11) παρουσιάζει τα 

ποσοστά παρεµπόδισης των µονάδων στη διέλευση των ρευµάτων. 

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων για το σταθµό Μ1. ∆ίνεται χρονικό διάστηµα, διανυσµατικά µεγέθη 

για θαλάσσια ρεύµατα και άνεµο, καθώς και µια ενδεικτική σχηµατική απεικόνιση που αφορά στη διεύθυνση. 

 

Θέση 

ρευµατογράφου-

χρονικό διάστ. 

Βάθος 

πόντι-

σης (m) 

Ταχύτητα ρεύµατος (m/sec) 

Σχήµα 

διανύσµα- 

τος 

 (V m/sec) 

Ταχύτητα ανέµου (m/sec) και 

σχήµα διανύσµατος (W) 

Παρεµπόδιση 

16/01/06 µε 

20/01/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Βορειοδυτικά 5-6 0,006 0,005 0,002 

 

1,7 -0,8 0,6 

Νοτιοανατολικά 5-6 0,005 0,003 0 

  

  

13/04/06 µε 

17/04/06 
2-3 V Vx Vy  W Wx Wy 

Βορειοδυτικά 2-3 0,072 0,037 -0,002 

 

1,2 -0,4 0,2 

Νοτιοανατολικά 2-3 0,110 0,032 0,004 

  

  

11/11/06 µε 

15/11/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Βορειοδυτικός 

ρευµ. 
4-5 0,114 0,014 -0,003 

 

1,1 -0,1 0,9 

Εντός µονάδας 4-5 0,080 0,027 0,009 
 

  

Ανάκτηση 

19/09/06 µε 

23/09/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Μονάδα 20 3-4 0,128 0,002 -0,047 

 

1,7 -0,3 0,3 

Μονάδα 19 3-4 0,148 0,019 -0,008 
 

 

  

Κυκλοφορία στη στήλη 

30/08/06 µε 

01/09/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Επιφανειακός ρ. 3-4 0,188 0,014 0,037 

 

-- - -- 

Σε βάθος ρευµ. 6-7 0,008 0,008 0 

 

-- - -- 
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Πίνακας 3. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων για το σταθµό Μ2. ∆ίνεται χρονικό διάστηµα, µέσος όρος 

διανυσµατικών µεγεθών για θαλάσσια ρεύµατα και άνεµο, βάθος πόντισης καθώς και µια τυπική σχηµατική απεικόνιση που 

αφορά στη διεύθυνση. 

 

Θέση 

ρευµατογράφου-

χρονικό διάστ. 

Βάθος 

πόντισης 

(m) 

Ταχύτητα ρεύµατος (m/sec) 

Σχήµα 

διανύσµατος 

(V m/sec) 

Ταχύτητα ανέµου (m/sec) και 

σχήµα διανύσµατος (W) 

Παρεµπόδιση 

04/05/06 µε 

08/05/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Νοτιοδυτικά 3-4 0,100 -0,038 0,019 

 

0,9 -0,2 -0,9 

Βορειοανατολικά 3-4 0,117 0,002 0,010 
 

  

22/10/06 µε 

25/10/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Βορειοδυτικά 3-4 0,068 0,003 0,018 

 

0,8 -0,1 -0,5 

Νοτιοανατολικά 3-4 0,104 -0,004 0,045 

 

  

11/01/07 µε 

15/01/07 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Νοτιοανατολικά 3-4 

0,135 

(µε ανα-

γωγή) 

0,003 0,004 

 

1,6 0,2 1,4 

Εντός µονάδας 3-4 0,036 -0,006 0,016 

 
 

  

Ανάκτηση 

21/05/06 µε 

25/05/06 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

Μονάδα 9 3-4 0,045 -0,004 0,011 

 

0,7 -0,4 -0,6 

Μονάδα 8 3-4 0,080 -0,013 0,018 

 

  

Κυκλοφορία στη στήλη 

03/02/07 µε 

06/02/07 
 V Vx Vy  W Wx Wy 

1ος 1,5 0,137 -0,114 0,006 
 

2,7 0,1 2,6 

2ος 3,5 0,091 -0,032 -0,058    

3ος 8 0,059 -0,024 -0,013 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα 

 105 

Πίνακας 4. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων για το διάστηµα 28/04/06 µε 02/05/06 που αφορά στους σταθµούς Μ1 

και Μ2. ∆ίνεται χρονικό διάστηµα, διανυσµατικά µεγέθη για θαλάσσια ρεύµατα και άνεµο, καθώς και µια τυπική 

σχηµατική απεικόνιση που αφορά στη διεύθυνση. 

 

Θέση 

ρευµατογράφου-

χρονικό διάστ. 

Βάθος 

πόντισης 

(m) 

Ταχύτητα ρεύµατος 

(m/sec) 

Σχήµα 

διανύσµατος 

(V m/sec) 

Ταχύτητα ανέµου (m/sec) και 

σχήµα διανύσµατος (W) 

   28/04/06 µε 

     02/05/06 
         V Vx Vy       W   Wx     Wy 

           Μ1     3-4  0,148 -0,031 -0,009 

 

    1,4   -0,1     -0,8 

          Μ2    3-4  0,124 -0,028 0,010 
 

 

  

 

Πίνακας 5. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων για το σταθµό Μ3. ∆ίνεται χρονικό διάστηµα, διανυσµατικά µεγέθη 

για θαλάσσια ρεύµατα και άνεµο, καθώς και µια τυπική σχηµατική απεικόνιση που αφορά στη διεύθυνση. 

 

Θέση 

ρευµατογράφου

-χρονικό διάστ. 

Βάθος 

πόντισης 

(m) 

Ταχύτητα ρεύµατος 

(m/sec) 

Σχήµα 

διανύσµατος 

(V m/sec) 

Ταχύτητα ανέµου (m/sec) και  

σχήµα διανύσµατος (W) 

Παρεµπόδιση 

  11/07/06 µε 

  15/07/06 
   V   Vx   Vy  W Wx Wy 

   Βορράς    3-4 
0,10

6 
0,026 -0,036 

 

   1,1    -0,4       1,1 

   Νότος    3-4 
0,09

1 
-0,007 -0,012 

  

  

  08/12/06 µε 

  12/12/06 
   V  Vx  Vy  W Wx Wy 

   Βορράς    4-5 
0,08

7 
-0,035 -0,036 

 

   0,4    -0,1       0,2 

  Εντός της 

  µονάδας 
   4-5 

0,04

5 
0,010 -0,014 

  

  

 
Πίνακας 6. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων για το σταθµό Μ4. ∆ίνεται χρονικό διάστηµα, διανυσµατικά µεγέθη 

για θαλάσσια ρεύµατα και άνεµο, καθώς και µια τυπική σχηµατική απεικόνιση που αφορά στη διεύθυνση. 

 

Θέση ρευµατο-

γράφου-χρονικό 

διάστ. 

Βάθος 

πόντισης 

(m) 

Ταχύτητα ρεύµατος 

(m/sec) 

Σχήµα 

διανύσµατος (V 

m/sec) 

Ταχύτητα ανέµου (m/sec) και 

σχήµα διανύσµατος (W) 

 08/08/06 µε 

 12/08/06 
  V    Vx   Vy 

 

W Wx Wy 

Ρευµατογράφος     5-6   0,143   0,053  0,059        2    -0,6   0,5 

      
 

  

 12/08/06 µε 

 16/08/06 
   V     Vx   Vy    

Ρευµατογράφος     5-6   0,148   0,058 0,040       1,6   -0,6  -0,2 

      
 

  

 16/08/06 µε 

 19/08/06 
   V    Vx   Vy 

 
   

Ρευµατογράφος    5-6   0,109   0,002 0,026       1,1    -0,3  -0,6 
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Οι µετακινήσεις των θαλασσίων µαζών όπως προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες (Πίν. 2, 

3, 4, 5 και 6) µε τους αλγεβρικούς µέσους όρους έντασης ακολουθούν την ίδια τάση µε τις 

συχνότητες διευθύνσεων των ρευµάτων και του ανέµου µε πολύ µικρές αποκλίσεις (αυτές 

οφείλονται κυρίως στην µειωµένη ακρίβεια των συχνοτήτων των διευθύνσεων που αφορά στο 

µέγεθος των χρησιµοποιούµενων κλάσεων ή σε ενδεχόµενη µεγάλη µεταβλητότητα στο 

ανεµολογικό σύστηµα. Συνάγεται έτσι  το συµπέρασµα ότι η υδροδυναµική κυκλοφορία 

τουλάχιστον όσον αφορά τη διεύθυνση κίνησης στην περιοχή είναι κατεξοχήν ανεµογενής 

καθώς η µετακίνηση των νερών δεν αποκλίνει σηµαντικά της διεύθυνσης του επικρατούντος 

ανεµολογικού καθεστώτος. 

 

Η κίνηση των ρευµάτων ανάµεσα στις µονάδες διαφοροποιείται όσον αφορά την κίνησή τους 

κάθετα ή παράλληλα στις µονάδες παραγωγής. Η κάθετη κίνηση οπωσδήποτε αυξάνει το 

συντελεστή της τριβής, τη δηµιουργία στροβιλισµού και τύρβης και κατά συνέπεια αυξάνεται 

η παρεµπόδιση της µονάδας στη διέλευση του ρεύµατος. Η κίνηση φαίνεται να 

πραγµατοποιείται υπό γωνία σε σχέση µε τη µονάδα σε όλους τους σταθµούς µε υψηλότερο 

ποσοστό κάθετα στις γραµµές παραγωγής για το σταθµό Μ1 και παράλληλα για τους 

σταθµούς Μ2 και Μ3. Η ποσοτικοποίηση της διερεύνησης αυτής δίνεται στους πίνακες 7, 8, 9 

και 10 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 7. Κίνηση υδάτινων µαζών κατά τις συνιστώσες V1 και V2 που αντιπροσωπεύουν κίνηση κάθετα και 

παράλληλα στα longlines στο σταθµό Μ1. 

 

 

Κάθετος 

άξονας 

(m/sec) 

Παράλληλος 

άξονας 

(m/sec) 

Κάθετη κίνηση 

(%) 

Παράλληλη 

κίνηση (%) 

16/01/06 µε 20/01/06 V1 V2   

Βορειοδυτικά 0,004 0,003 57,14% 42,86% 

Νοτιοανατολικά 0,003 0,001 75% 25% 

     

13/04/06 µε 17/04/06 V1 V2   

Βορειοδυτικά 0,035 0,011 76,08% 23,92% 

Νοτιοανατολικά 0,029 0,015 65,90% 34,10% 

     

19/09/06 µε 23/09/06 V1 V2   

Μονάδα 20 0,018 -0,043 29,50% 70,50% 

Μονάδα 19 0,020 -0,001 95,23% 4,77 

     

23/09/06 µε 27/09/06 V1 V2   

Μονάδα 20 0,050 0,018             73,52%          26,48% 

Μονάδα 19 0,023 0,021             52,27%          47,73% 

11/11/06 µε 15/11/06 V1 V2   

Βορειοδυτικά 0,015 0,002             88,23%           11,77% 

Εντός µονάδας 0,022  0,018               55%             45%             

30/08/06 µε 01/09/06 V1 V2   

Επιφανειακός ρ. 0,001 0,039              2,5%           97,5% 

Σε βάθος ρευµ. 0,007 0,003               70%             30% 
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Πίνακας 8. Κίνηση υδάτινων µαζών κατά τις συνιστώσες V1 και V2,  που αντιπροσωπεύουν κίνηση κάθετα και 

παράλληλα στα longlines στο σταθµό Μ2. 

 

 
Κάθετος 

άξονας 

(m/sec) 

Παράλληλος 

άξονας 

(m/sec) 

Κάθετη κίνηση (%) 
Παράλληλη 

κίνηση (%) 

04/05/06 µε 08/05/06 V1 V2   

Νοτιοδυτικά -0,013 0,041             24,07%           75,93% 

Βορειοανατολικά 0,008 0,006            57,14%          42,86% 

     

08/05/06 µε 12/05/06 V1 V2   

Νοτιοδυτικά 0 0,043                0%           100% 

Βορειοανατολικά 0,023 0,015            60,52%           39,48% 

     

17/05/06 µε 21/05/06 V1 V2   

Μονάδα 9 -0,023 0,026            46,93%           53,07% 

Μονάδα 8 -0,017 0,026            39,53           60,47 

     

21/05/06 µε 25/05/06 V1 V2   

Μονάδα 9 0,005 0,011            31,25%           68,78% 

Μονάδα 8 0,004 0,021               16%            84% 

     

22/10/06 µε 25/10/06 V1 V2   

Βορειοδυτικά 0,010 0,020            33,33%           66,67% 

Νοτιοανατολικά 0,030 0,035            46,15%           53,85% 

     

11/01/01 µε 15/01/07 V1 V2   

Νοτιοανατολικά 0,001 0,005           16,67%           83,33% 

Εντός µονάδας 0,016 0,007           69,56%           30,43% 

     

03/02/07 µε 06/02/07 V1 V2   

1ος ρευµατογράφος -0,077 0,085           47,53%           52,47% 

2ος ρευµατογράφος -0,064 -0,018           78,04%           21,96% 

3ος ρευµατογράφος -0,026 0,007           78,78%           21,22% 

 

 
Πίνακας 9. Κίνηση υδάτινων µαζών κατά τις συνιστώσες V1 και V2, που αντιπροσωπεύουν κίνηση κάθετα και 

παράλληλα στα longlines στο σταθµό Μ1 και Μ2, για το χρονικό διάστηµα 28/04/06 µε 02/05/06. 

 

 

Κάθετος 

άξονας 

(m/sec) 

Παράλληλος 

άξονας 

(m/sec) 

Κάθετη κίνηση 

(%) 

Παράλληλη     

κίνηση (%) 

28/04/06 µε 

02/05/06 
V1 V2   

             Μ1     -0,026      -0,019            57,77%          42,23% 

             Μ2     -0,013       0,027            32,5%          67,5% 

 

 

Πίνακας 10. Κίνηση υδάτινων µαζών κατά τις συνιστώσες V1 και V2 που αντιπροσωπεύουν κίνηση κάθετα και 

παράλληλα στα longlines στο σταθµό Μ3. 

 

 

Κάθετος 

άξονας 

(m/sec) 

Παράλληλος 

άξονας 

(m/sec) 

Κάθετη κίνηση 

(%) 

Παράλληλη 

κίνηση (%) 

   11/07/06 µε 

15/07/06 
V1 ή Vx   V2 ή Vy   

             Βορράς    0,026     -0,036            41,93%           58,07% 

             Νότος   -0,007     -0,012            36,84%           63,16% 

     

08/12/06 µε 12/12/06 V1 ή Vx   V2 ή Vy   

            Βόρεια   -0,035     -0,036            49,29%           50,71% 

     Εντός µονάδας    0,010     -0,014            41,66%           58,33% 
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Η παρεµπόδιση που µετρήθηκε µε ρευµατογράφους εκατέρωθεν της µονάδας είναι συγκριτικά 

50% περίπου χαµηλότερη από αυτήν που µετρήθηκε στο κέντρο της µονάδας. Τα ποσοστά 

παρεµπόδισης εµφανίζονται µεγαλύτερα στο σταθµό Μ2, εν συνεχεία στο σταθµό Μ3 και 

τέλος στο σταθµό Μ1. Η παρεµπόδιση στην ένταση του ρεύµατος δεν µπορεί να συσχετιστεί 

εύκολα µε τις διαφορετικές διαχειριστικές πρακτικές που ακολουθούνται από τους ιδιοκτήτες 

των τριών µονάδων. Υπάρχουν και άλλες παράµετροι οι οποίες διαφοροποιούνται κατά την 

διαχείριση των µονάδων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Ανάµεσα σε αυτές 

είναι η απόσταση που κρατάει ο κάθε µυδοκαλλιεργητής µεταξύ των µονάδων παραγωγής, ο 

αριθµός των γραµµών παραγωγής, η έκταση που καταλαµβάνει η µονάδα και η διαχείριση που 

αφορά σε παραγωγή διαφορετικών διαχειριστικών περιόδων. 

 
Πίνακας 11. Ποσοστό παρεµπόδισης του θαλασσίου ρεύµατος από τη µονάδα και συσχέτιση µε βιολογικές και διαχειριστικές 

παραµέτρους που αφορούν στο µύδι και στη µυδοκαλλιέργεια. Τα διαχειριστικά δεδοµένα παραδόθηκαν από το αντίστοιχο 

ερευνητικό προσωπικό του προγράµµατος που απασχολήθηκε στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 

 

Χρονική 

περίοδος 

/σταθµός 

 

  Βάθος 

Πόντισης 

    (m) 

    Εντός και εκτός της 

             Μονάδας 

(ποσοστό µείωσης ρεύµατος) 

Μέγεθος αρµαθιάς 

(περίµετρος σε cm) 

∆ιάκενο 

µεταξύ 

αρµαθιών 

(cm) 

   11/11/06 µε 

  15/11/06 (M1) 
     4,3              29,83%              52          19,862 

  11/01/07 µε 

 15/01/07 (M2) 
     4,5 

             73,34% 

    (κατόπιν αναγωγής) 
             41          31,774 

  08/12/06 µε 

  12/12/06 (M3) 
     4,5              48,28%              31          32,716 

Χρονική 

περίοδος              

/σταθµός 

  Βάθος 

Πόντισης 

    (m) 

    Εντός και εκτός της 

             Μονάδας 

(ποσοστό µείωσης ρεύµατος) 

Μέγεθος αρµαθιάς 

(περίµετρος σε cm) 

∆ιάκενο 

µεταξύ 

αρµαθιών 

(cm) 

 16/01/06 µε 

 20/01/06 (M1) 
      5              16,67%              52          22,862 

 22/10/06 µε 

 25/10/06 (M2) 
     3,7              34,62%              35           46,324 

 11/07/06 µε 

 15/07/06 (M3) 
     3,2              14,16%              34          30,136 

 

 

 

3.2.7. Συνολικά αποτελέσµατα για τους σταθµούς Μ1, Μ2 και Μ3 σε βάθος 3-4 µέτρων 

και για το σταθµό Μ4 σε βάθος 5-6 µέτρων 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σε όλους τους 

σταθµούς. Για τους σταθµούς Μ1, Μ2 και Μ3 δίνονται οι µετρήσεις που αφορούν στο κοινό 

βάθος των 3-4 µέτρων ενώ για το σταθµό Μ4 το βάθος πόντισης των οργάνων ήταν για όλες 

τις δειγµατοληψίες στα 5-6 µέτρα. Τα γενικά συµπεράσµατα που ακολουθούν προκύπτουν από 

τις προαναφερθείσες εικόνες και έχουν κοινή παράµετρο το βάθος στους τρεις πρώτους 

σταθµούς : 
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Στο σταθµό Μ1 ο επικρατέστερος βορειοδυτικός άνεµος προκαλεί ανατολικά και 

νοτιοανατολικά θαλάσσια ρεύµατα µε εντάσεις τιµών 2,8-23,9cm/sec (Εικ.25). Πιο 

συγκεκριµένα ο µέσος όρος για της µετρήσεις αυτές είναι σε µέγεθος 13,76cm/sec. Κάνοντας 

την αναγωγή της έντασης στα 5,5 µέτρα βάθος  χρησιµοποιώντας την εξίσωση της σελ.67 µε 

την παραδοχή ότι η εξίσωση είναι γενική και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των µετρήσεων, ο 

µέσος όρος της έντασης για τις εν λόγο περιόδους είναι 8,11cm/sec. Σηµειώνεται ότι οι 

εντάσεις αφορούν µετρήσεις στο σταθµό του Μ1 στα 3-4 µέτρα βάθος πριν διέλθει το ρεύµα 

από τη µονάδα. 

 

Στο σταθµό Μ2 ο επικρατέστερος νότιος άνεµος προκαλεί βόρεια και βορειοδυτικά θαλάσσια 

ρεύµατα µε εντάσεις που έχουν τιµές εύρους 0-19,4cm/sec (Εικ.26). Ο µέσος όρος για τις 

µετρήσεις αυτές είναι 7,93cm/sec. Η αντίστοιχη αναγωγή στα 5,5 µέτρα είναι 4,67cm/sec. 

Σηµειώνεται ότι οι εντάσεις αφορούν µετρήσεις στο σταθµό του Μ2 στα 3-4 µέτρα βάθος πριν 

διέλθει το ρεύµα από τη µονάδα. 

 

Στο σταθµό Μ1 και Μ2 ταυτόχρονα ο επικρατέστερος νότιος άνεµος προκαλεί νοτιοδυτικά 

θαλάσσια ρεύµατα στο σταθµό Μ1 µε ένταση που έχει τιµές εύρους 1,1-26,5cm/sec, ενώ για 

το σταθµό Μ2 βορειοδυτικά ρεύµατα µε ένταση που έχει τιµές εύρους 0,5-26,5cm/sec 

(Εικ.27). Ο µέσος όρος για της µετρήσεις αυτές είναι 14,8cm/sec και 12,4cm/sec στους 

σταθµούς Μ1 και Μ2 αντίστοιχα. Η αντίστοιχη αναγωγή στα 5,5 µέτρα είναι 6,6cm/sec για το 

σταθµό Μ1 και 5,5cm/sec για το σταθµό Μ2. Σηµειώνεται ότι οι εντάσεις αφορούν µετρήσεις 

στο σταθµό Μ1 και Μ2 στα 3-4 µέτρα βάθος πριν διέλθει το ρεύµα από τη µονάδα. 

 

Στο σταθµό Μ3 ο επικρατέστερος βόρειος άνεµος προκαλεί νότια και νοτιοδυτικά θαλάσσια 

ρεύµατα µε εντάσεις που έχουν τιµές εύρους 0-20,3cm/sec (Εικ.28). Ο µέσος όρος για της 

µετρήσεις αυτές είναι 10,6cm/sec. Η αντίστοιχη αναγωγή στα 5 µέτρα είναι 6,25cm/sec. 

Σηµειώνεται ότι οι εντάσεις αφορούν µετρήσεις στο σταθµό του Μ3 στα 3-4 µέτρα βάθος πριν 

διέλθει το ρεύµα από τη µονάδα. 

 

Στο σταθµό Μ4 ο επικρατέστερος βορειοδυτικός άνεµος προκαλεί βορειοδυτικά θαλάσσια 

ρεύµατα (η απόκλιση είναι κυρίως απόρροια των χρησιµοποιούµενων κλάσεων των 

συχνοτήτων διευθύνσεως) µε εντάσεις που έχουν τιµές εύρους 1,8-37,7cm/sec (Εικ.29). Ο 

µέσος όρος για της µετρήσεις αυτές είναι 13,33cm/sec σε βάθος 5-6 µέτρα.  



Αποτελέσµατα 

 110 

 

Εικόνα 25. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίου ρεύµατος και ανέµου για το σταθµό Μ1. 

 

 

 

Εικόνα 26. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίων ρευµάτων και ανέµου για το σταθµό Μ2. 
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Εικόνα 27. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίων ρευµάτων και ανέµου για το σταθµό Μ1 και Μ2 ταυτόχρονα. 

 

 

 

Εικόνα 28. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίων ρευµάτων και ανέµου για το σταθµό Μ3. 
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Εικόνα 29. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης θαλασσίων ρευµάτων και ανέµου για το σταθµό Μ4. 

 

3.2.8. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων ανέµου και θαλάσσιων ρευµάτων 

Από τη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων ανέµου προκύπτει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου οι βόρειας διεύθυνσης άνεµοι επικρατούν συντριπτικά των υπολοίπων ανέµων. 

Παράλληλα επικρατεί η νηνεµία και γενικά οι χαµηλής έντασης άνεµοι (Εικ.30). 

 

Για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα οι πιο δυνατοί άνεµοι είναι αυτοί της βόρειας διεύθυνσης 

(Εικ.31). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι βόρειοι άνεµοι επικρατούν σε 

συχνότητα εµφάνισης έναντι των νότιων. 

 

Σε όλες τις κλάσεις διεύθυνσης συναντούµε µεγάλα ποσοστά νηνεµίας µε τα µικρότερα 

ποσοστά για το νότιο και νοτιοδυτικό άνεµο (Εικ.32). 
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∆ιεύθυνση ανέµου Ταχύτητα ανέµου

Β
26,7%

Β∆

22,7% Ν
16,4%

Ν∆
12,8%

∆
7,7%

ΒΑ
5,5%

ΝΑ
4,8%

Α
3,4%

Other
2,3%

Ca
45,0%

1-2
27,0%

2-3
15,3%

3-4
7,2%

4-5
3,3%

Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης ανέµου για όλο το χρόνο (Έτος 2006)

 

Εικόνα 30. Κλάσεις διεύθυνσης και έντασης ανέµου (m/sec) για το έτος 2006. Με Ca συµβολίζεται η περίπτωση της 

νηνεµίας. 
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Ν
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10,3%

Β
41,4%

Β∆
18,4%

Α
18,4%

ΝΑ
11,5%

Other
13,6%

Β
28,0%

Β∆
27,6%

∆
10,9%

Ν∆
10,9%

Ν
8,9%

Κλάσεις διεύθυνσης ανά κλάση έντασης ανέµου για όλο το χρόνο

 

Εικόνα 31. Κλάσεις διεύθυνσης ανά κλάση έντασης ανέµου (m/sec) για το έτος 2006. Με Ca συµβολίζεται η περίπτωση 

της νηνεµίας. 



Αποτελέσµατα 

 114 
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38,4%
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2-3
17,4%
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Κλάσεις έντασης ανά κλάση διεύθυνσης ανέµου για όλο το χρόνο

 

Εικόνα 32. Κλάσεις έντασης (m/sec) ανά κλάση διεύθυνσης ανέµου για το έτος 2005-2006. Με Ca συµβολίζεται η 

περίπτωση της νηνεµίας. 

 

Όσον αφορά το µέσο όρο των εντάσεων των ανέµων οι πιο δυνατοί εµφανιζόµενοι άνεµοι 

είναι οι νότιοι και ανατολικοί (Εικ.33). Αποδεικνύεται τελικά από το µέσο όρο του συνόλου 

των καταγραφών για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (έτος 2006), ότι οι βόρειοι άνεµοι δεν 

είναι δυνατότεροι των νότιων αλλά εµφανίζονται σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα. O έλεγχος 

του HSU’s MCB αποκαλύπτει στατιστικά σηµαντική διαφορά τoυ µέσου όρου έντασης για το 

νότιο άνεµο συγκριτικά µε τους υπόλοιπους ανέµους εκτός του ανατολικού (για επίπεδο 

σηµαντικότητας α = 0,05, family error rate = 0,01 και multiple comparison with the best).  

 

Για το µέσο όρο του συνόλου των καταγραφών έντασης του ανέµου (1,57m/sec) η ένταση 

είναι σχετικά ασθενής (1-2 Beaufort), ξεπερνώντας, µόλις το επίπεδο της νηνεµίας. Η 

αντίστοιχη οπτική εικόνα του ανέµου αυτής της έντασης στη θάλασσα, είναι αυτή της 

δηµιουργίας ρυτίδων και ασθενούς κυµατισµού χωρίς θραύση 

(http://www.aocwind.net/beaufort.htm). 
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Εικόνα 33. Μέσος όρος εντάσεων ανέµων ανά διεύθυνση ανέµου για το έτος 2006 (ANOVA-pool error across groups). 

 

Όσον αφορά την επεξεργασία των µετρήσεων του θαλάσσιου ρεύµατος σε συνδυασµό µε τις 

τιµές έντασης του ανέµου διαφορετικής κάθε φορά διεύθυνσης προκύπτουν τα εξής :  

Τα δυνατότερα ρεύµατα όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήµα (Εικ.34) φαίνεται να είναι 

κατά φθίνουσα σειρά αυτά που προκαλούνται από νοτιάδες, ανατολικούς, νοτιοανατολικούς, 

βόρειους, νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, δυτικούς και τέλος βορειοανατολικούς ανέµους. Τα 

βάθη στα οποία πάρθηκαν οι αντίστοιχες µετρήσεις δεν διαφοροποιούν τα παραπάνω καθώς το 

εύρος απόκλισης είναι της τάξης των 30 εκατοστών εκτός της περίπτωσης των 

βορειοανατολικών ανέµων που φτάνει τα 70 εκατοστά.  

 

 Κάνοντας την παραδοχή πώς η αιτία δηµιουργίας του ρεύµατος είναι µόνο άνεµος 

αποκλείοντας άλλους παράγοντες, οι εντάσεις των ρευµάτων αντιπροσωπεύουν το 11,73% της 

έντασης των δυτικών ανέµων, το 10,75% των ανατολικών, το 10,11% των βορειοδυτικών, το 

8,39% των νοτιοανατολικών, το 8,00% των βορειοανατολικών, το 7,73% των νοτιοδυτικών, το 

7,14% των βόρειων και το 6,03% των νότιων ανέµων, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι δε 

συµπεριλαµβάνονται οι µετρήσεις εντός της µονάδων. Οι ποσοστιαίες αυτές συσχετίσεις έχουν 

πρακτική και µόνο σηµασία και αφορούν τη συγκεκριµένη περιοχή και περίοδο µελέτης.    Κατά 

αυτόν τον τρόπο παρουσίασης συνάγεται το συµπέρασµα πώς οι νότιοι δηµιουργούν τα 

δυνατότερα ρεύµατα λόγο της µεγαλύτερής τους έντασης αλλά το ποσοστό της έντασης του  
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νότιου ανέµου που µεταφράζεται σε δηµιουργία ρεύµατος είναι το χαµηλότερο. Προφανώς το 

γεγονός έχει σχέση µε τη συνεχόµενη διάρκεια δράσης και τη συχνότητα εµφάνισης αυτών 

των ανέµων καθώς και τον ανταγωνισµό µε τους βόρειους. 
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Εικόνα 34. Μέσος όρος εντάσεων ανέµων (αριστερά) και ρευµάτων (δεξιά) για κάθε κλάση ανέµου για το σύνολο των 

µετρήσεων σε όλους τους σταθµούς (Χρονική περίοδος : 2006). Μέσο βάθος από καταγραφείσες τιµές έντασης θαλ. 

ρεύµατος 4,45m. 

 

Τέλος όπως διακρίνεται από το παρακάτω σχήµα (Εικ.35) υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών της έντασης του ρεύµατος και της έντασης του ανέµου. Σηµειώνεται ότι η 

εξίσωση α) παρουσιάζεται για να αποδώσει τη θετική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών και 

δικαιολογεί ταυτόχρονα (µέσο της µεγάλης τιµής που αποδίδεται στο σταθερό όρο) την 

εκτίµηση ότι στη διαµόρφωση της τιµής της έντασης του ρεύµατος υπεισέρχονται κι άλλοι 

παράγοντες για τους οποίους δεν υπήρξαν δεδοµένα. β) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

εξαγωγή τιµών έντασης ρεύµατος καθώς ένα µικρό µόνο µέρος της µεταβλητότητας της 

έντασης του ρεύµατος εξηγείται από την αντίστοιχη µεταβολή της έντασης του ανέµου όπως 

αποδίδεται µε τη συγκεκριµένη γραµµική σχέση που ακολουθεί. 
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Εικόνα 35. Απεικόνιση της γραµµικής σχέσης της έντασης του ανέµου µε την ένταση του ρεύµατος όπως προκύπτει 

από απλή γραµµική παλινδρόµηση.  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Από την παρούσα µελέτη φωτίστηκαν σηµαντικά θέµατα, που αφορούν την ευρύτερη 

υδροδυναµική κυκλοφορία στην παράκτια περιοχή της Χαλάστρας. Τα βασικότερα στοιχεία 

συνοψίζονται στα παρακάτω : 

  

α) Από τις µετρήσεις της ταχύτητας του θαλάσσιου ρεύµατος αλλά και της ταχύτητας του 

ανέµου φαίνεται  ότι οι τιµές του ρεύµατος είναι σχετικά υψηλές σε σχέση µε αυτές που θα 

αναµέναµε ως προς την επίδραση του ανέµου µε τις καταγραφείσες τιµές έντασης. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η τιµή του θαλάσσιου ρεύµατος που διαµορφώνεται τελικά εµπεριέχει 

πιθανόν επιδράσεις και από άλλα γενεσιουργά αίτια κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών όπως 

είναι οι µεταβολές ατµοσφαιρικής πίεσης, η παλίρροια και οι διαφορές πυκνότητας του 

νερού. Επισηµαίνεται επίσης ότι κατά το έτος 2006, έτος κατά το οποίο έγινε η συλληγή και 

ανάλυση των δεδοµένων, οι ταχύτητες του ανέµου ήταν γενικά µικρής έντασης σε σχέση µε 

αυτές που καταγράφηκαν και αναφέρονται από ιστορικά στοιχεία. Τα παραπάνω, σε 

συνδυασµό µε την παρατήρηση ότι η απόκριση της κίνησης των υδάτινων µαζών σε σχέση 

µε το ανεµολογικό καθεστώς τείνει να αποκτά συγκεκριµένη µορφή, οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως βασικός παράγοντας της µεταφοράς των υδάτινων µαζών είναι ο άνεµος. Αν 

όµως εστιάσουµε την προσοχή µας στην ένταση του ρεύµατος, πρέπει να σηµειωθεί ότι όσο 

µικρότερη είναι η ταχύτητα του ανέµου τόσο πιο ανταγωνιστικοί ως προς την επίδραση τους 

στην κίνηση των υδάτινων µαζών είναι και οι υπόλοιποι παράγοντες γένεσης της 

κυκλοφορίας του νερού που αναφέρθηκαν προηγουµένως, γεγονός που παρατηρείται κατά 

τη διάρκεια των µετρήσεων της παρούσης έρευνας. Στην περίπτωση αυτή, η ανάµιξη και η 

κίνηση των νερών λόγω διασποράς της ορµής είναι αποτέλεσµα της ταυτόχρονης επίδρασης 

των παραπάνω παραγόντων, των οποίων η σχετική βαρύτητα δεν είναι εύκολο να 

προσδιορισθεί.    

 

β) Σχετικά µε τη φορά και τη διεύθυνση κίνησης των υδάτινων µαζών το ανεµολογικό 

καθεστώς που επικράτησε κατά τη διάρκεια των περιόδων µέτρησης διαφοροποιεί την 

κυκλοφορία της περιοχής (σύµφωνα και µε την ανάλυση της προηγούµενης παραγράφου). 

Ειδικότερα στην περιοχή του σταθµού Μ1, ο επικρατέστερος βορειοδυτικός άνεµος  

δηµιουργεί ανατολικά έως βορειοανατολικά ρεύµατα, που ακολουθούν γενικά την 

ακτογραµµή, ενώ η εµφάνιση νότιου ανέµου αντιστρέφει την κυκλοφορία προς τα δυτικά και 

νοτιοδυτικά. Στο σταθµό Μ2, καταγράφηκαν βόρεια και βορειοδυτικά θαλάσσια ρεύµατα, 
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ανεξαρτήτως των διαφορετικών επικρατούντων ανέµων. ∆υνατοί όµως βόρειοι άνεµοι, άνω 

κάποιου ορίου, φάνηκε ότι διαφοροποιούν το προϋπάρχον τοπικό µοντέλο κυκλοφορίας 

δηµιουργώντας δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύµατα. Στο σταθµό Μ3, οι νότιοι και οι 

νοτιοδυτικοί άνεµοι λόγο της σποραδικότητάς τους δεν επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την 

κυκλοφορία.. Η λεπτοµερής εξέταση των µετρήσεων αποκαλύπτει µικρή διάρκεια 

συνεχόµενης δράσης νότιων ανέµων µε περιοδική δράση βοριάδων. Απόρροια της παραπάνω 

παρατήρησης, ήταν ότι το καθεστώς κυκλοφορίας µε νότιους ανέµους δεν προλάβαινε να 

εκδηλωθεί πλήρως ενώ ο µεγαλύτερος ή µικρότερος βαθµός εκδήλωσης του, αποτελούσε 

συνάρτηση της έντασης των νότιων ανέµων που εµφανίστηκαν. Αντιθέτως το καθεστώς 

κυκλοφορίας µε βόρειους ανέµους εξαρτά την εκδήλωσή του σε µεγαλύτερο βαθµό από τη 

συχνότητα µε την οποία πνέουν οι άνεµοι αυτοί και όχι τόσο την έντασή τους καθώς δεν 

παρουσιάζεται τόσο αυξηµένη µεταβλητότητα σε αυτό το καθεστώς. Κατά συνέπεια, κυρίως 

οι βόρειοι και σπάνια οι νότιοι  εµφανιζόµενοι άνεµοι (σύµφωνα µε το επικρατoύν 

ανεµολογικό καθεστώς) καθορίζουν την κυκλοφορία στο σταθµό. Απόρροια των 

προαναφερθέντων είναι να µην εδραιώνεται κίνηση που θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική 

είσοδο στην υπό µελέτη περιοχή από νερά των ποταµών (και κυρίως του Αξιού) νότια και 

νοτιοδυτικά της λεκάνης της Χαλάστρας, καθότι τα βόρεια θαλάσσια ρεύµατα δεν είναι 

ιδιαίτερα συνηθισµένα το χειµώνα, όπου οι απορροές είναι αυξηµένες. Για το λόγο αυτό, η 

δηµιουργία ρευµάτων πυκνότητας δεν είναι σύνηθες φαινόµενο στην περιοχή και άρα η 

δράση τους δεν κρίνεται σηµαντική στην διαµόρφωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στη 

λεκάνη. Στο σταθµό Μ4, τα ρεύµατα ακολουθούν σε γενικές γραµµές τη φορά του ανέµου. Η 

παραπάνω ανάλυση δίνεται σχηµατικά στις εικόνες 33 και 34 που ακολουθούν όπου 

αποτυπώνεται η µορφή της υδροδυναµικής κυκλοφορίας υπό την επικράτηση βόρειων-

βορειοδυτικών ανέµων και νότιων-νοτιοδυτικών ανέµων αντίστοιχα. 
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Εικόνα 33.  Μοντέλο κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών µε βόρειο-βορειοδυτικό άνεµο. Επικρατέστερο µοντέλο 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έτους (από επεξεργασία των µετρήσεων πεδίου). Τα γαλάζια βελάκια 

συµβολίζουν το θαλάσσιο ρεύµα ενώ το άσπρο διαγραµµισµένο βέλος συµβολίζει τον άνεµο. (φωτογραφία: 

Google earth) 

 

 

 

Εικόνα 34.   Μοντέλο κυκλοφορίας µε νότιο-νοτιοδυτικό άνεµο (από επεξεργασία των µετρήσεων πεδίου). Τα γαλάζια 

βελάκια συµβολίζουν το θαλάσσιο ρεύµα ενώ το άσπρο διαγραµµισµένο βέλος συµβολίζει τον άνεµο 

(φωτογραφία : Google earth) 
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 Όσον αφορά την κίνηση των υδάτινων µαζών µέσα από τις µονάδες µυδοκαλλιέργειας, 

γενικά αυτή πραγµατοποιείται υπό γωνία µέσα από τις µονάδες και τα «longlines» και 

ειδικότερα κατά το µεγαλύτερο ποσοστό κάθετα στις γραµµές παραγωγής στο σταθµό Μ1 

και παράλληλα στους σταθµούς Μ2 και Μ3.  

 

γ)   Η ένταση των ρευµάτων στην περιοχή είναι της τάξης των 10 µε 15cm/sec και µειώνεται µε 

το βάθος. Η µείωση της έντασης των θαλασσίων ρευµάτων µε το βάθος είναι ένα στοιχείο 

που επιβεβαιώνει την ανεµογενή τους προέλευση στην περιοχή. Οι τιµές αυτές καταγράφονται 

σε βάθος τριών µε τεσσάρων µέτρων, που αντιστοιχεί στο βάθος όπου βρίσκεται το πάνω 

µέρος της αρµαθιάς. Οι τιµές αυτές µειώνονται περίπου στη µέση της αρµαθιάς κατ’ 

εκτίµηση στο 50%. Τοπικά, οι τιµές των εντάσεων των ρευµάτων του σταθµού Μ1 βρέθηκαν 

να είναι υψηλότερες από αυτές του σταθµού Μ2. Η εκτίµηση της έντασης των ρευµάτων 

στους τέσσερις σταθµούς κατά φθίνουσα σειρά τιµών ξεκινάει από το σταθµό Μ4, ακολουθεί 

ο Μ1, ο Μ3 και τελευταίος έρχεται ο σταθµός Μ2. Ειδικότερα, για την περιοχή του σταθµού 

Μ1, από το µέσο όρο των συνισταµένων των εντάσεων του ρεύµατος προκύπτει µέση ένταση 

ρευµάτων, 13,76cm/sec. Η αντίστοιχη µέση τιµή της έντασης στο εσωτερικό της µονάδας 

είναι 8cm/sec. Για την περιοχή του σταθµού Μ2 η µέση ένταση ρευµάτων είναι τα 7,93cm/sec 

ενώ η αντίστοιχη µέση τιµή  στο εσωτερικό της µονάδας είναι 3,6cm/sec. Για την περιοχή του 

σταθµού Μ3  η µέση ένταση ρευµάτων είναι τα 10,6cm/sec ενώ στο εσωτερικό της µονάδας 

είναι 4,5cm/sec. Για την περιοχή του σταθµού Μ4  η µέση ένταση ρευµάτων είναι 13,33 

cm/sec. Οι µετρήσεις αυτές αναφέρονται σε βάθη περί τα τέσσερα µέτρα από την επιφάνεια. 

 

δ)  Η παρεµπόδιση και η ανάκτηση, λόγω της παρεµβολής της µονάδας στην κίνηση του 

ρεύµατος, δεν είναι κάτι που µπορεί να εξεταστεί αρκετά εύκολα. Χρειάζεται να ισχύουν 

κάποιες προϋποθέσεις, όπως : 

•    Το ρεύµα πρέπει να κινείται στην ίδια διεύθυνση για κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα 

και στα δύο εξεταζόµενα σηµεία (σηµεία όπου είναι ποντισµένοι οι ρευµατογράφοι).  

•    Το βάθος πόντισης των ρευµατογράφων πρέπει να είναι το ίδιο.  

      Επισηµαίνεται όµως ότι το βάθος πόντισης στις µετρήσεις ήταν γνωστό µόνο για τον 

έναν ρευµατογράφο, ο οποίος ήταν εφοδιασµένος µε αισθητήρα πίεσης. Θεωρήθηκε ότι 

ανάλογο κάθε φορά βάθος πόντισης είχε και ο άλλος ρευµατογράφος, πράγµα το οποίο 

επιδιώχθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή. 
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Με την παραδοχή ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σε µεγάλο βαθµό, µπορούµε να 

εκτιµήσουµε σε γενικές γραµµές την παρεµπόδιση µιας µονάδας µυδοκαλλιέργειας στη 

διέλευση του ρεύµατος σε περίπου 30%, το ελάχιστο. ∆υστυχώς, τα δεδοµένα ανάπτυξης 

των µυδιών και οι διάφορες διαχειριστικές πρακτικές ανά µονάδα και ανά χρονική περίοδο 

(µε την καλύτερη διαχείριση στο σταθµό Μ2 και Μ3 σε θέµατα που αφορούν την απόσταση 

µεταξύ των αρµαθιών των µυδιών) δεν κατέστη δυνατόν να δώσουν µία πιο σαφή εικόνα για 

την παρεµπόδιση του διερχοµένου ρεύµατος από την µονάδα σε σχέση µε τις παραµέτρους 

αυτές. Παρόλα αυτά οι εντάσεις των ρευµάτων στους σταθµούς Μ2 και Μ3 όπου 

παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες τιµές παρεµπόδισης, είναι σηµαντικά χαµηλότερες από τις 

αντίστοιχες εντάσεις στο σταθµό Μ1, γεγονός που πιθανότατα επηρεάζει το ποσοστό της 

παρεµπόδισης. Η κάθετη κίνηση σε σχέση µε τις γραµµές παραγωγής στο σταθµό Μ1 

πραγµατοποιείται σε µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε τους άλλους σταθµούς. Για το λόγο 

αυτόν αναµενόταν µεγαλύτερη παρεµπόδιση στο σταθµό αυτό πράγµα το οποίο δεν 

παρατηρήθηκε.  

 

Επιπλέον, φαίνεται να µην υφίσταται σηµαντική επίδραση των µονάδων στην αλλαγή του 

διανυσµατικού πεδίου των ταχυτήτων όσον αφορά την αλλαγή της διεύθυνσης του ρεύµατος. 

 

Η έρευνα για ανάκτηση δεν έδωσε σαφή και συγκεκριµένα αποτελέσµατα, καθώς δεν υπήρξε 

διάστηµα σταθερής φοράς για το θαλάσσιο ρεύµα και στα δύο εξεταζόµενα σηµεία. 

Παράλληλα όµως υπάρχει η ένδειξη της ανάκτησης του ρεύµατος, η οποία προέκυψε από 

την περίπτωση µελέτης της παρεµπόδισης της µονάδας στη διέλευση του ρεύµατος. 

Συγκρίνοντας τις τιµές έντασης του ρεύµατος για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

παρεµπόδισης που εξετάστηκαν, προκύπτει ότι το ρεύµα ανακτά περίπου το µισό της 

απολεσθείσας έντασης (που οφείλεται στην παρουσία της µονάδας) στα πρώτα 25 µε 30 

µέτρα µετά από αυτήν.  

 

ε)  Όσον αφορά τη δοµή της κυκλοφορίας στη στήλη προέκυψαν τα εξής: Η κυκλοφορία 

φαίνεται να είναι γενικά οµοιόµορφη σε όλη τη στήλη χωρίς να παρατηρείται αντιστροφή 

της φοράς στα βαθύτερα στρώµατα. Παρόλα αυτά, εικάζεται πως στην περιοχή του σταθµού 

Μ4 µε την επικράτηση βόρειων και βορειοδυτικών ανέµων, η βαθιά κυκλοφορία σε αντίθεση 

µε την επιφανειακή, είναι προς το βορρά, υποστηρίζοντας το φαινόµενο της παράκτιας 

ανάδυσης των νερών. Η χρονική περίοδος του φαινοµένου είναι δυνατόν να τοποθετηθεί 
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κατά τη χειµερινή περίοδο, όπου κύριας βόρειας συνιστώσας άνεµοι, προκαλούν 

αποµάκρυνση των νερών από την ακτή. 

 

στ) Η ανάλυση και επεξεργασία στα στοιχεία που αφορούν στις συνιστώσες της έντασης του 

ρεύµατος, δεν αξιοποιήθηκαν στο έπακρο στην παρούσα εργασία, γιατί θεωρήθηκε ότι το 

µέγεθός της  θα ξεπερνούσε σε έκταση το επιθυµητό. Παρόλα αυτά, τα διανυσµατικά αυτά 

µεγέθη θα µπορούσαν, σε συνδυασµό µε  τη γνώση των διαφόρων φυσικών µεγεθών µιας 

µυδοκαλλιέργειας, να δώσουν µια εικόνα για την παροχή του θαλάσσιου ρεύµατος που 

περνά µέσα από µια µονάδα. Επίσης, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν εξισώσεις µέσα από 

τις οποίες να γίνεται πρόβλεψη συγκεκριµένων µεγεθών. Όλα αυτά θα µπορούσαν βεβαίως 

να σχεδιαστούν και να συντελεστούν εκ νέου στα πλαίσια µιας µελλοντικής εργασίας. 

 

Έχοντας µια εικόνα της κυκλοφορίας για την περιοχή, µπορούµε να εκτιµήσουµε τη µεταφορά 

ρυπαντών, φερτών υλών από τους ποταµούς ή τροφής για τις µυδοκαλλιέργειες. Επιπλέον, η 

κάλυψη της περιοχής από τη σκοπιά του πεδίου της φυσικής ωκεανογραφίας, σωστά 

αξιοποιούµενη, επιτρέπει µια πιο ολοκληρωµένη νοµοθετική διευθέτηση της 

µυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή. Τα µύδια ζουν  σε ένα υψηλής 

δυναµικότητας περιβάλλον, µε µεγάλη µεταβλητότητα όσον αφορά την ποσότητα και την 

ποιότητα του αιωρούµενου υλικού, το οποίο αποτελεί την τροφή τους και µεταφέρεται µέσω των 

ρευµάτων. Στα µύδια, πέραν της χρονικής µεταβλητότητας, συνυπάρχει και η χωρική 

µεταβλητότητα, που αφορά στη δραστηριότητα φιλτραρίσµατος και, κατ’ επέκταση, στο ρυθµό 

αύξησής τους. Η τροφή τους είναι εξαρτηµένη από το βιολογικό κύκλο του φυτοπλαγκτού, από 

το ενδιαίτηµα όπου ζουν, από το χωρικό ανταγωνισµό, ο οποίος συνδέεται µε σειρά άλλων 

κρίσιµων παραγόντων. Τα ανόργανα θρεπτικά, η τοξική άνθιση φυτοπλαγκτού, το οξυγόνο, η 

θήρευση, ο συνωστισµός και άλλα πολλά στοιχεία πρέπει να εξεταστούν παράλληλα µε τη 

φυσιολογία του µυδιού και να εξαχθούν συµπεράσµατα. Τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται 

ότι η ανάπτυξη πυκνών πληθυσµών οστρακοειδών δεν είναι µεµονωµένο αποτέλεσµα της 

έντασης του ρεύµατος ή της συγκέντρωσης τροφής αλλά συνδυασµός πολλών πραγµάτων. Προς 

µια ολιστική προσέγγιση του θέµατος είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να λαµβάνονται από την υδάτινη 

στήλη δεδοµένα που να αφορούν σε διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, και να γίνεται 

µια συνδυαστική αξιολόγηση. 
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Η επεξεργασία και η ενσωµάτωση σε κατάλληλο αριθµητικό µοντέλο διαφορετικών µετρήσεων 

πεδίου υπόσχεται πολλά ως κύριο εργαλείο σε ένα διαχειριστικό σχέδιο που θα συνδυάζει 

αρµονικά ανθρώπινη δραστηριότητα και περιβάλλον.  

 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας των 

υδάτινων µαζών σε στη θαλάσσια λεκάνη της Χαλάστρας  που αποτελεί τη σηµαντικότερη 

περιοχή οργανωµένης ανάπτυξης µυδοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Η µελέτη εµπεριέχει επίσης 

και την επίδραση των  µονάδων στην υδροδυναµική των νερών η οποία µε τη σειρά της µπορεί 

να επηρεάζει διάφορες οικολογικές και βιολογικές παραµέτρους που συνδέονται µε την 

ανάπτυξη και την καλύτερη απόδοση των µονάδων µυδοκαλλιέργειας. Έτσι λοιπόν, η συλλογή 

των υδροδυναµικών δεδοµένων της κυκλοφορίας στην περιοχή µελέτης, η διερεύνηση, η 

ανάλυση και η αξιολόγησή τους  µπορεί να συµβάλλουν σε µία πιο ουσιαστική εκτίµηση της 

κατάστασης των συνθηκών ανάπτυξης των µονάδων και στην λήψη διαχειριστικών µέτρων που 

πιθανόν να απαιτούνται. 
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5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υδροδυναµική κυκλοφορία σε θαλάσσια παράκτια ζώνη µε 

καλλιεργούµενους πληθυσµούς µυδιών (Λεκάνη Χαλάστρας στο Β∆ Θερµαϊκό της στο Β∆ Αιγαίο). Η 

µελέτη αφορά επίσης την υδροδυναµική όπως αυτή διαµορφώνεται µε την παράλληλη επίδραση από 

τις πλωτές µονάδες µυδοκαλλιέργειας. Οι µονάδες αυτές αποτελούν εµπόδιο στη ροή των ρευµάτων 

και κατά συνέπεια µειώνουν την ένταση της ροής εξαιτίας της δηµιουργούµενης τύρβης που 

προκαλείται από την παρουσία των αρµαθιών των µυδιών που βρίσκονται αναρτηµένες στη στήλη του 

νερού. Η µελέτη βασίστηκε σε µετρήσεις πεδίου που αφορούσαν ρευµατογραφικά δεδοµένα 

καταγεγραµµένα µε µηχανικούς ρευµατογράφους ποντισµένους στη θάλασσα. Ο άνεµος και οι 

διαφορές πυκνότητας αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες διαµόρφωσης υδροδυναµικής 

κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Θερµαϊκού ενώ η επίδραση της παλίρροιας είναι 

δευτερεύουσας σηµασίας. Βάση του πρωταρχικού ρόλου του ανέµου στην υδροδυναµική της περιοχής 

ανεµολογικά δεδοµένα από κοντινό µετεωρολογικό σταθµό αναλύθηκαν και συσχετίστηκαν µε 

αντίστοιχα δεδοµένα για τα θαλάσσια ρεύµατα. Η εργασία στο πεδίο κάλυψε τη χρονική περίοδο ενός 

έτους ενώ τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε περιόδους των τεσσάρων ηµερών οι οποίες θεωρούνται 

αντιπροσωπευτικές για την εκδήλωση των διαφόρων ανεµολογικών επεισοδίων. Επιλέχθηκαν 

αντιροσωπευτικοί σταθµοί δειγµατοληψίας που αντιστοιχούσαν σε µονάδες µυδοκαλλιεργειών (Μ1, 

Μ2 και Μ3) και ένας σταθµός δειγµατοληψίας όπου δεν υπήρχε µονάδα (Μ4). Όσον αφορά του 

επικρατούντες ανέµους στην λεκάνη διαπιστώθηκε ότι οι βόρειοι και οι βορειοδυτικοί ήταν οι 

δυνατότεροι µε τη µεγαλύτερη συχνότητα πράγµα το οποίο επιβεβαιώνεται από γενικά ιστορικά 

στοιχεία. Οι προαναφερθέντες άνεµοι προκάλεσαν παράλληλα εξερχόµενα ρεύµατα µε τις ακτές της 

λεκάνης. Οι µεγαλύτερες εντάσεις θαλασσίων ρευµάτων καταγράφηκαν στο σταθµό Μ4 και 

ακολούθησαν µε φθίνουσα σειρά έντασης οι σταθµοί Μ1, Μ3 και Μ2. Πιο συγκεκριµένα εντός των 

πλωτών µονάδων µυδοκαλλιέργειας το εύρος των τιµών έντασης ήταν από 0 έως 20 περίπου εκατοστά 

ανά δευτερόλεπτο  µε µέσες τιµές 8, 3,6 και 4,5 (σε βάθος 4,5 µέτρων από την επιφάνεια) για τους 

σταθµούς Μ1, Μ2 και Μ3 αντίστοιχα ενώ στο σταθµό Μ4 ήταν οι υψηλότερες. Η έρευνα 

αποκαλύπτει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και κατά συνέπεια φαινόµενα µίξης του νερού για τη 

µονάδα του σταθµού Μ1. Το ποσοστό µείωσης της έντασης του διερχόµενου των µονάδων θαλασσίου 

ρεύµατος όπως διαπιστώθηκε από παράλληλες µετρήσεις εντός και εκτός των αυτών ήταν 

τουλάχιστον 30%. Τα παραπάνω υδροδυναµικά στοιχεία διατίθενται προς αξιοποίηση για την 

καλύτερη περιβαλλοντική και βιολογική διαχείριση της περιοχής µυδοκαλλιεργειών της λεκάνης της 

Χαλάστρας. 
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6. SUMMARY 

 

The hydrodynamic circulation in a marine coastal zone containing mussel cultures (Chalastra 

basin in NW Thermaikos Gulf, NW Aegean Sea) is studied in this work. The research is also 

focused on the relation between the hydrodynamics and the long line mussel cultures (units) 

cultivated in the basin. These units behave as a barrier and therefore as a mechanical brake to 

the flow due to the friction caused by the presence of mussels socks in the water column. The 

study was based on field measurements concerning current data recorded by means of 

mechanical current recorders submerged in the water column. Wind and density differences 

constitute the basic factors that influence the hydrodynamic circulation in the greater area of 

Thermaikos Gulf while tidal influence is of secondary importance. The study well documents 

that wind stresses constitute the main factor causing the water masses’ movement in the study 

area, thus, wind data have been collected from a meteorological station and associated with the 

sea currents. The fieldwork was conducted during one year’s time and carried out in periods of 

four days, each, a time scale that is considered to be quite representative for cases of wind 

episodes developed in a few days’ time. Three stations, M1, M2 and M3, inside the mussel 

cultures’ area, have been representatively selected for the research and one more, the M4, 

without mussel unit. Concerning the prevailing winds in the basin, it was found that north and 

northwestern winds were the most frequent and strong ones, which is in agreement with the 

general historical data. The research revealed currents flowing out parallel to the coastlines 

under the influence of northwestern winds. Concerning the current intensity, the highest values 

of current velocity were recorded in M4 station, followed by M1, M3 and M2 station. More 

specifically, the recorded currents in the center of the units was found to vary between 0 and 

approx. 20 cm/s with mean values of 8 cm/s, 3.6 cm/s and 4.5 cm/s for the stations M1, M2 

and M3 respectively (corresponding to data recorded at a distance from surface 4.5 m), while 

the currents’ velocity for the station M4 was much higher. These findings indicate that the 

kinetic energy and consequently the mixing in the water column of unit M1 are larger than the 

other stations where the mussel units are located. The reduction of the currents’ velocity, 

between the positions outside and inside the units was at least 30%. The above hydrodynamic 

features are suitable for further analysis in order to improve environmental and biological 

management for mussel culture’s located at Chalastra’s basin. 
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