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Περίληψη  

 
Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας της νήσου Νισύρου με τη χρήση του 
δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI) των Hammar-Klose & Thieler (2001), ο οποίος βασίζεται στον υπολογισμό 
των παραμέτρων της παράκτιας γεωμορφολογίας, της παράκτιας κλίσης, της σχετικής μεταβολής της 
θαλάσσιας στάθμης, της μετατόπισης της ακτογραμμής, του μέσου σημαντικού ύψους κύματος και του 
παλιρροιακού εύρους. Για να εφαρμοστεί ο δείκτης και κατ’ επέκταση η τρωτότητα, η ακτογραμμή της νήσου 
χωρίστηκε σε επιμέρους τμήματα με βάση τη παράκτια γεωμορφολογία και ακολούθως υπολογίστηκαν οι 
μεταβλητές και οι τιμές του δείκτη για καθένα από αυτά. Εφαρμόζοντας την προαναφερθείσα μεθοδολογία, 
προέκυψε ότι στο 98.1% της ακτογραμμής της Νισύρου (28.25 km), η τιμή της τρωτότητας είναι χαμηλή έως 
μέση ενώ μόνο στo 1.9% (0.55 km) η τιμή της τρωτότητας είναι μέση έως υψηλή. Οι διαφορετικές τιμές του 
δείκτη εξαρτώνται από τη σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης. 
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Abstract  
 
The aim of the current study is the assessment of the coastal vulnerability of Nisyros Island with the use 
Hammar-Klose & Thieler (2001) of a Coastal Vulnerability Index that includes geomorphology, coastal slope, 
relative sea-level change, horizontal displacement of the coastline, significant wave height and tidal range. The 
coastline of Nisyros Island was divided into sectors, according to its coastal morphology, and subsequently the 
partial values of the index have been calculated. According to the derived values, the larger part of the 
coastline, 28.25 km of length, (corresponding the 98.1% of the island’s coastline) is characterized by low to 
moderate vulnerability, whereas the remaining (0.55 km/1.9%) presents moderate up to high vulnerability, in 
response to different scenarios of relative sea-level change. 
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1. Εισαγωγή  
 

Η νήσος Νίσυρος ανήκει στο ανατολικό τμήμα του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου μαζί 
με τα νησιά Κως και Γυαλί, με την ηφαιστειακή δραστηριότητα να ξεκινά στο Πλειστόκαινο (0.16 
Ma) (Keller et al., 1990). Το κυριότερο μορφολογικό χαρακτηριστικό του νησιού είναι το κωνικό 
σχήμα με την εντυπωσιακή καλδέρα διαμέτρου 4 km αλλά και το ορεινό ανάγλυφο, με απόκρημνες 
και δύσβατες ακτές (κυρίως οι Δ και ΝΑ). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών της νήσου Νισύρου 
για διαφορετικά σενάρια ανόδου της σχετικής μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης με την εφαρμογή 
του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI) των Hammar-Klose & Thieler (2001) ο οποίος περιλαμβάνει 
γεωμορφολογικές και ωκεανογραφικές μεταβλητές. 
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2. Υλικά και μέθοδοι  
 

Ο δείκτης παράκτιας τρωτότητας (CVI: coastal vulnerability index) των Hammar-Klose & Thieler 
(2001) μαθηματικά εκφράζεται από την τετραγωνική ρίζα του γεωμετρικού μέσου όρου έξι (6) 
μεταβλητών (βλ. εξίσωση 1). 

                                              (Εξ. 1) 
όπου a: η παράκτια γεωμορφολογία, b: η μεταβολή (οπισθοχώρηση-προέλαση) της ακτογραμμής, 
c: η παράκτια κλίση, d: η σχετική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης, e: το μέσο σημαντικό ύψος του 
κύματος και f: το παλιρροιακό εύρος. Η κάθε μεταβλητή βαθμονομείται από 1 έως 5 με βάση τον 
πίνακα ταξινόμησης των μεταβλητών της τρωτότητας κατά Pendleton et al. (2004). Τα όρια κάθε 
κλάσης τρωτότητας είναι: πολύ χαμηλή (<0.4), χαμηλή (0.4-3.3), μέση (3.3-11), υψηλή (11-26) και 
πολύ υψηλή (>26). 

Η παράμετρος της παράκτιας γεωμορφολογίας κατηγοριοποιήθηκε με βάση τον Πίνακα των 
Pendleton et al. (2004) και η περιοχή της Νισύρου διαιρέθηκε σε επιμέρους τμήματα.  

Η μεταβλητή της παράκτιας κλίσης για τις παραλιακές περιοχές, υπολογίστηκε με βάση το 
ανώτατο υψομετρικό όριο τους.  

Η οριζόντια μεταβολή της ακτογραμμής υπολογίστηκε από τις διαφορές μεταξύ των 
ακτογραμμών των περιόδων 1972-2000 και 2013. Η ακτογραμμή 1972 και 2000 προέρχεται από 
τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Η ακτογραμμή 2000 
προέκυψε από διορθώσεις της ακτογραμμής του 1972 με βάση την εικόνα IKONOS 2000. Τέλος, η 
ακτογραμμή του 2013 εξήχθη από την αντίστοιχη εικόνα GoogleEarth. Όλα τα υπόβαθρα των 
ακτογραμμών γεωαναφέρθηκαν και μετρήθηκε η κάθετη απόστασή τους με τη βοήθεια λογισμικού 
GIS, ενώ ως βάση σε κάθε εικόνα τοποθετήθηκε ο ορθοφωτοχάρτης (2007-2009) από το 
Κτηματολόγιο ΑΕ.  

Τα στοιχεία για τη σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης συλλέχθηκαν από την εργασία των 
Stiros et al. (2005), για τη μελέτη της ανύψωσης της νήσου κατά το Αν. Ολόκαινο. 

Το μέσο σημαντικό ύψος κύματος που χρησιμοποιείται για τον παράγοντα της κυματικής 
ενέργειας, δίδεται από τον Άτλαντα Ανέμου και Κύματος των Ελληνικών Θαλασσών (Soukisian et al., 
2007). 

Τέλος, για τον υπολογισμό του παλιρροιακού εύρους χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την 
εργασία που αφορά την αστρονομική παλίρροια στις ελληνικές θάλασσες του Tsimplis (1994) για να 
είναι οι υπολογισμοί σύμφωνοι με την αντίστοιχη παράμετρο του δείκτη που αφορά μόνο την 
αστρονομική παλίρροια. 
 

3. Αποτελέσματα/Συζήτηση 
 

Οι περιοχές με ακτές με μέση έως μεγάλη κλίση είναι από τον Όρμο Κάτερο και κάβο Αγ. Ειρήνης 
έως ΝΑ της Νικιάς, Α και ΒΑ του Εμπορειού και τα Λουτρά, το Μανδράκι και το Ακ. Κανόνι. Οι 
περιοχές με αμμώδεις ακτές είναι οι Πάλοι και η Παχιά Άμμος ενώ το βόρειο τμήμα της Παναγίας 
Σπηλιανής κοντά στο Μανδράκι έχει ακτή με βότσαλα ή κροκάλες με αποτέλεσμα η τρωτότητα να 
διακρίνεται από χαμηλή σε περιοχές με μέσου ύψους/κλίσης κρημνούς έως πολύ υψηλή σε 
αμμώδεις ακτές.  
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Εικ. 1. Γραφική απεικόνιση των περιοχών της Νισύρου με βάση τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά και 
κατηγοριοποιήση της CVI.  
 

Όσον αφορά τη μεταβλητή της παράκτιας κλίσης, η τρωτότητα κυμαίνεται από πολύ χαμηλή στις 
περιοχές: Όρμος Κάτερος, Αυλάκι, ΝΑ Νικιάς, Α Εμπορειού, Λουτρά, Ακ.Κανόνι, Πάλοι και Παναγία 
Σπηλιανή με τις τιμές να κυμαίνονται από 2% έως 7.37% έως χαμηλή στις περιοχές ΒΑ της Νισύρου, 
κοντά στον Κάβο της Αγ. Ειρήνης και Μανδράκι με τις τιμές παράκτιας κλίσης από 0.6-1.1% με 
εξαίρεση την περιοχή της Παχιάς Άμμου όπου η τρωτότητα είναι υψηλή με τιμή κλίσης 0.25%. 

Για τη μεταβλητή της μεταβολής της ακτογραμμής παρατηρούμε ότι η κύρια διεργασία είναι η 
οπισθοχώρηση και έτσι η τρωτότητα κυμαίνεται από μέση έως πολύ υψηλή με τιμές μεταβολής 
από +0.6 m/a έως -13.9 m/a με εξαίρεση την περιοχή των Πάλων όπου η τρωτότητα είναι πολύ 
χαμηλή λόγω προέλασης με τιμή μεταβολής της ακτογραμμής +10.9 m/a. 

Σχετικά με την σχετική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης (ΑΘΣ) υπάρχουν δυο πιθανά σενάρια: 
1) Η Νίσυρος να είναι τεκτονικά σταθερή και η ΑΘΣ ≤1 mm/a (Lambeck, 1996; Poulos et al., 

2009) τότε η τρωτότητα είναι πολύ χαμηλή (υποπερίπτωση 1α), ενώ αν η ΑΘΣ ≥3.5 mm/a (Parry et 
al., 2007) τότε η τρωτότητα είναι πολύ υψηλή (υποπερίπτωση 1β) εφόσον οι τιμές της ΑΘΣ είναι ≤1 
mm/a και ≥3.5 mm/a, για κάθε περίπτωση αντίστοιχα και  

2)Η Νίσυρος να ανυψώνεται τεκτονικά κατά 1.7 mm/a (Stiros et al., 2005) και η ΑΘΣ ≤1 mm/a 
(Lambeck, 1996; Poulos et al., 2009) τότε η τρωτότητα είναι πολύ χαμηλή (υποπερίπτωση 2α) αφού 
η τιμή της ΑΘΣ είναι 0.7 mm/a, ενώ εάν η ΑΘΣ ≥3.5 mm/a (υποπερίπτωση 2β) λόγω κλιματικής 
αλλαγής (Parry et al., 2007), τότε η τρωτότητα κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως χαμηλή εφόσον η 
τιμή της ΑΘΣ είναι 1.8 mm/a.  

Η μεταβλητή του ετήσιου σημαντικού ύψους κύματος ανήκει στην κατηγορία 1 (<1 m) της πολύ 
χαμηλής τρωτότητας καθώς το μέσο σημαντικό ύψος κύματος είναι 0.4 m.  

Τέλος, για τη μεταβλητή του παλιρροιακού εύρους, η τρωτότητα είναι πολύ υψηλή (<1 m) αφού 
η περιοχή εμφανίζει παλιρροιακό εύρος <20 cm. 
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4. Συμπεράσματα  
 

Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής συμπεραίνουμε ότι στο μεγαλύτερο τμήμα της 
ακτογραμμής της Νισύρου 25.3 km (87.8%) και συγκεκριμένα οι περιοχές Όρμος Κάτερος, Αυλάκι, 
ΝΑ Νικιάς, Α Εμπορειού, Πάλοι, Λουτρά, Μανδράκι και Ακ. Κανόνι , η τιμή της τρωτότητας είναι 
χαμηλή στην περίπτωση που η ΑΘΣ είναι ≤1 mm/a και η Νίσυρος παραμένει σταθερή ή ανυψώνεται 
με ρυθμό 1.7 mm/a (1α και 2α σενάριο), και μέση στην περίπτωση που η Νίσυρος παραμένει 
σταθερή με ρυθμό ΑΘΣ ≥3.5 mm/a (1β). Ακόμα, στις περιοχές της ΒΑ Νισύρου δηλαδή στα 2.95 km 
(10.2%) της ακτογραμμής, η τιμή της τρωτότητας είναι μέση σύμφωνα και με τα 2 σενάρια. Στο 
σενάριο 2β (η Νίσυρος ανυψώνεται με ρυθμό 1.7 mm/a και η ΑΘΣ ≥3.5 mm/a τότε το 61.42% της 
ακτογραμμής (περιοχές Όρμος Κάτερος, Αυλάκι, ΝΑ Νικιάς, Α Εμπορειού και Πάλοι) έχει χαμηλή και 
το 36.6% (περιοχές Λουτρά, Μανδράκι και Ακ. Κανόνι) μέση τρωτότητα, ενώ επιπλέον, μόνο το 1.9% 
της ακτογραμμής (περιοχή Παχιά Άμμος) παρουσιάζει μέση τρωτότητα στην περίπτωση του 
σεναρίου 1α και  2α, η οποία γίνεται υψηλή στην περίπτωση των σεναρίων 1β και 2β.  

Από τις μεταβλητές του δείκτη, η γεωμορφολογία, η παράκτια κλίση και οι διαφορετικοί ρυθμοί 
ΑΘΣ φαίνεται να παίζουν τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση της παράκτιας τρωτότητας. 
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