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Περίληψη 
 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναπτύξει μια μεθοδολογία για γρήγορη εκτίμηση της παραλιακής 
οπισθοχώρησης λόγω ανόδου της θαλάσσιας στάθμης σε κλίμακα λεκάνης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
εφαρμόστηκε για την εκτίμηση της τρωτότητας των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου. 6 εγκάρσια (1-D) 
μορφοδυναμικά μοντέλα σε 2 κατάλληλες συστοιχίες (17300 αριθμητικές προσομοιώσεις) χρησιμοποιήθηκαν 
για την εκτίμηση της οπισθοχώρησης λόγω μακρο- και βραχυ-χρόνιας ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. 
Βρέθηκε ότι το 70% και το 87% των παραλιών θα οπισθοχωρήσουν περισσότερο από το μέγιστο πλάτος τους, 
κάτω από μετεωρολογική παλίρροια ύψους 0.6 m και μακροχρόνια άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 1 m, 
αντίστοιχα. 
 
Λέξεις κλειδιά: συστοιχίες μοντέλων, παραλιακή οπισθοχώρηση, άνοδος θαλάσσιας στάθμης, Αιγαίο Πέλαγος 
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Abstract  
 
The aim of the present contribution is to develop a methodology for the rapid assessment of the sea level rise-
driven beach retreat at basin scale. The proposed methodology was applied to assess the vulnerability of 
Aegean island beaches. Six (1-D) morphodynamic models were used to create two suitable model ensembles 
(17300 numerical experiments) for the prediction of beach retreat under long- and short-term sea level rise. 
The analysis showed that 70% and 87% of the beaches are projected to retreat by their entire maximum width 
under a 0.6 m storm surge and 1 m long-term sea level rise, respectively.  
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1. Εισαγωγή 
 

Η παράκτια διάβρωση, η οποία είναι ήδη σημαντική κατά μήκος της παγκόσμιας ακτογραμμής, 
είναι πιθανόν να επιδεινωθεί στο μέλλον λόγω της προβλεπόμενης ανόδου της θαλάσσιας στάθμης 
(Α.Σ.Θ.) και μεταβολών στο ανεμολογικό/κυματικό καθεστώς (π.χ. Church et al., 2013). Ο σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει μια μεθοδολογία για γρήγορη εκτίμηση της παραλιακής 
διάβρωσης/οπισθοχώρησης σε κλίμακα λεκάνης, κάτω από διαφορετικά σενάρια μακροχρόνιας και 
βραχυχρόνιας ανόδου της θαλάσσιας στάθμης και μεταβολών της κυματικής δράσης. Η 
προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε για την εκτίμηση της τρωτότητας των νησιωτικών 
παραλιών του Αιγαίου Αρχιπελάγους. 
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2. Υλικά και μέθοδοι 
 

Χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων με τα χωρικά (π.χ. μήκος, πλάτος και προσανατολισμός) 
και - όπου υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία - ιζηματολογικά χαρακτηριστικά και με τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις όλων των νησιωτικών παραλιών (Aegean Island Beach Inventory-AIBI) (Ρήγος κ.ά., 
2015). 

Για την εκτίμηση της παραλιακής οπισθοχώρησης (κλίμακα λεκάνης), χρησιμοποιήθηκαν 6 
εγκάρσια μονοδιάστατα μορφοδυναμικά μοντέλα. Εξετάστηκαν διαφορετικές περιπτώσεις 
κυματικών συνθηκών για παραλίες με διαφορετικές κλίσεις (γραμμικές διατομές) (1/10-1/30) και 
κοκκομετρική σύσταση (d50=0.2-5 mm) κάτω από 10 σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης (μέχρι 
2 m) (17300 αριθμητικές προσομοιώσεις). Τα αποτελέσματα ομαδοποιηθήκαν σε 2 συστοιχίες: μία 
αποτελούμενη από 3 αναλυτικά μοντέλα (Bruun, Edelman, Dean) και μία από 3 αριθμητικά 
(Leont'yev, SBEACH, Xbeach) για την εκτίμηση του εύρους της οπισθοχώρησης κάτω από 
μακροχρόνια και βραχυχρόνια (μετεωρολογική παλίρροια) άνοδο της θαλάσσιας στάθμης 
αντίστοιχα. Οι πολυωνυμικές εξισώσεις που προσεγγίζουν τις χαμηλότερες και υψηλότερες 
προβλέψεις των 2 συστοιχιών συγκρίθηκαν με τα μέγιστα πλάτη των παραλιών που καταγράφηκαν 
στη βάση δεδομένων AIBI. 
 

3. Αποτελέσματα 
 

Οι 2406 παραλίες των 57 μεγαλύτερων νησιών του Αιγαίου Αρχιπελάγους (Εικ. 1) βρέθηκαν ότι 
χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος (περίπου το 93% των παραλιών έχουν μέγιστο πλάτος <50 m) 
και κτίζονται κυρίως σε άμμους (Εικ. 2).  

 

 
Εικ. 1. Οι παραλίες του Αιγαίου Αρχιπελάγους (AIBI data base).  
 

                          
Εικ. 2. Τα βασικά χωρικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου. 
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Τα αποτελέσματα των μοντέλων χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του εύρους 
οπισθοχώρησης των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου. Καθώς τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
ποικίλουν, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες χαμηλότερες και υψηλότερες προβλέψεις για όλους τους 
συνδυασμούς μορφολογικών, ιζηματολογικών και κυματικών συνθηκών (Εικ. 3). Η προσέγγιση αυτή 
δίνει τη δυνατότητα για μια γρήγορη εκτίμηση της πιθανής παραλιακής οπισθοχώρησης κάτω από 
συνθήκες θαλάσσιας κατάκλυσης, παρέχοντας εύρη (μέγιστα και ελάχιστα) της οριζόντιας 
εγκάρσιας οπισθοχώρησης, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν με τα μέγιστα πλάτη 
των παραλιών (βλ. και Allenbach et al., 2014; Monioudi et al., 2014). 

 

 
 
Εικ. 3. Εύρη αποτελεσμάτων για όλες τις παραλιακές κλίσεις, κυματικές συνθήκες, μεγέθη ιζήματος (d50) και 
σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης που εξετάστηκαν. Απεικονίζονται επίσης οι καμπύλες που 
προσεγγίζουν τις μέσες υψηλότερες και χαμηλότερες προβλέψεις των 2 συστοιχιών μοντέλων (βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια). 
 
 

 
 
Εικ. 4. Προβλεπόμενη μέγιστη οπισθοχώρηση των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου για (α) μετεωρολογική 
παλίρροια ύψους 0.6 m και (β) για μακροχρόνια Α.Σ.Θ. κατά 1 m, βασισμένη στις μέσες υψηλότερες 
εκτιμήσεις των 2 συστοιχιών (Εικ. 3). Τα τελικά πλάτη <0 υποδουλώνουν παραλίες οι οποίες θα  
οπισθοχωρήσουν (θα χαθούν ή θα μετατοπιστούν προς την ξηρά) όσο είναι το μέγιστο πλάτος τους. 

 

Η σύγκριση μεταξύ του μέγιστου παραλιακού πλάτους και των προβλεπόμενων 
οπισθοχωρήσεων κάτω από μετεωρολογική παλίρροια ύψους 0.6 m (Tsimplis & Shaw, 2010) και 
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μακροχρόνιας ανόδου της θαλάσσιας στάθμης κατά 1 m (μέγιστη εκτίμηση για το 2100 (Church et 
al., 2013)), έδειξε ότι και οι δύο τύποι ανόδου της θαλάσσιας στάθμης θα έχουν καταστροφικές 
συνέπειες. Το 93% των παραλιών θα οπισθοχωρήσουν περισσότερο από το 50% του μέγιστου 
πλάτους τους σύμφωνα με τη μέγιστη προβλεπόμενη οπισθοχώρηση για μετεωρολογική παλίρροια 
ύψους 0.6 (24 m προβλέπει η συστοιχία των αριθμητικών μοντέλων), ενώ το 70% των παραλιών 
προβλέπεται ότι θα οπισθοχωρήσουν περισσότερο από το μέγιστο πλάτος τους (Εικ. 4). Στην 
περίπτωση μακροχρόνιας ανόδου της θαλάσσιας στάθμης κατά 1 m, το 97% θα οπισθοχωρήσουν 
κατά >50% του μέγιστου πλάτους τους και 87% περισσότερο από το μέγιστο πλάτος τους, σύμφωνα 
με τη μέγιστη οπισθοχώρηση (36 m) που προβλέπει η συστοιχία των αναλυτικών μοντέλων (Εικ. 4).  
 

4. Συμπεράσματα/Συζήτηση 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη πρώτη προσπάθεια για μια γρήγορη εκτίμηση του κινδύνου 
διάβρωσης των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου Αρχιπελάγους κάτω από διαφορετικά σενάρια 
ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. Χρησιμοποιήθηκε η βάση παραλιακών χωρικών δεδομένων ΑΙΒΙ. Η 
σύγκριση των χωρικών χαρακτηριστικών των παραλιών (μέγιστο παραλιακό πλάτος) με τις 
εκτιμήσεις των μορφοδυναμικών μοντέλων έδειξε ότι τόσο οι βραχυχρόνιες (μετεωρολογικές 
παλίρροιες) όσο και οι μακροχρόνιες (μέχρι το 2100) μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης θα έχουν 
καταστροφικές συνέπειες στις παραλίες του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Η παρούσα προσέγγιση 
εφαρμόζεται εύκολα και μπορεί να παρέχει μια πρώτη γρήγορη εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης, 
λόγω ανόδου της θαλάσσιας στάθμης.   
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