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Εισαγωγή: Η παραλιακή ζώνη είναι από τις πιο ευμετάβλητες περιοχές της γης, καθώς τα
φυσιογραφικά της χαρακτηριστικά μεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο και στο χρόνο. Η
μεταβλητότητα της σχετίζεται με το κυματικό καθεστώς, την εναπόθεση των ιζημάτων, την
γενικότερη γεωλογία της περιοχής αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση. Σήμερα το 28,6%
της ακτογραμμής της Ελλάδας και το 65,8% της ακτογραμμής της Κρήτης είναι υπό
διάβρωση (EUROSION, 2004). Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη νέων
μεθόδων παρακολούθησης και αποτύπωσης των παράκτιων μορφοδυναμικών και
υδροδυναμικών συνθηκών και αλλαγών (Holman et al., 2007).
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των μεταβολών της ακτογραμμής
στην μικρό-παλιρροιακή παραλία του Κουτσουναρίου στη νοτιοανατολική Κρήτη μέσω της
εφαρμογής μεθοδολογίας οπτικών μεθόδων παρακολούθησης, και η συσχέτιση των με
ανεμολογικά και κυματικά δεδομένα.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία στηρίζεται στην εγκατάσταση 2 καμερών παρακολούθησης
για την περίοδο 26 Νοεμβρίου 2012 έως 26 Μαΐου 2013 μαζί με έναν μετεωρολογικό
σταθμό DAVIS και έναν παλιρροιογράφο στην περιοχή μελέτης (Σχήμα 1). Οι κάμερες
κατέγραφαν με συχνότητα 4 Hz για 10 λεπτά κάθε ώρα της ημέρας και οι εικόνες
γεωαναφέρθηκαν βάσει σημείων ελέγχου στο έδαφος των οποίων οι συντεταγμένες
προσδιορίστηκαν με ακρίβεια κατά την τοπογραφική αποτύπωση της παραλίας με RTKDGPS (Vousdoukas et al.,2011). Ο προσδιορισμός της θέσης της ακτογραμμής βασίστηκε
στις εικόνες SIGMA, που παράγονται από τη ανάλυση της διακύμανσης των
εικονοστοιχείων των διαδοχικών εικόνων και εξήχθη με χειροκίνητο τρόπο. Η πρόγνωση
των χαρακτηριστικών κύματος έγινε με τις προγνωστικές εξισώσεις του CERC (1984) με
βάση τα ανεμολογικά δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό DAVIS.
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Σχήμα 1: Χάρτης θέσης της περιοχής μελέτης με ένθετη φωτογραφία του συστήματος οπτικής
παρακολούθησης και του μετεωρολογικού σταθμού (Πηγή δορυφορικής εικόνας: Google Earth)

Αποτελέσματα – Συζήτηση: Συνολικά εντοπίστηκαν δέκα κυματικά επεισόδια και
παρατηρήθηκε ότι η επικράτηση ανεμογενών κυμάτων ΝΔ προέλευσης οδηγεί σε
στερεομεταφορά κατά μήκος της ακτής με κατεύθυνση προς Α και σε αλλαγή
προσανατολισμού της ακτής. Αντίθετα, η επικράτηση κυμάτων ΝΑ προέλευση προκαλεί
προέλαση της ακτογραμμής στο Δ άκρο της παραλίας, ενώ όταν επικρατούν κύματα Ν και
ΝΝΑ προέλευσης η μετακίνηση του υλικού γίνεται προς την ανοικτή θάλασσα
συνοδευόμενη από μια σχετικά ομοιόμορφη οπισθοχώρηση της ακτογραμμής. Η
διερεύνηση των προκαταρκτικών αυτών αποτελεσμάτων συνεχίζεται με συσχέτιση των
μορφοδυναμικών ευρημάτων με τις επικρατούσες υδροδυναμικές συνθήκες που τα
προκαλούν και με τις χρονοσειρές που έχουν καταγραφεί από το μετεωρολογικό σταθμό
και τον παλιρροιογράφο, με την έμφαση να δίνεται στην ένταση και τη συχνότητα των
θαλάσσιων καταιγίδων, αλλά και στις διεργασίες ανάκαμψης της παραλίας.
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