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Πξόινγνο 

Δ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν "Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών 

Έπγυν. Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία" πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

κεξηθήο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ζην Αηεπηζηεκνληθφ-Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ "Πεπιβάλλον και Ανάπηςξη" ηνπ Βζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ 

κε ζπληνλίδνπζα ζρνιή ηε ρνιή Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

Σελ δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε θαη ήδε απφ ηελ αξρή ηεο πξνεγνχκελεο έρεη γίλεη απνδεθηή ε 

δηαπίζησζε απφ ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φηη ην θιίκα ηεο Γεο αιιάδεη κε 

δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ δηαβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ δεκηνχξγεζε. 

Ώπφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη ήδε επεξεαζηεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην 

γηα ηε δσή φπσο είλαη ην λεξφ θαη απνηειεί ην θπθινθνξνχλ ξεπζηφ αθνχ ζπλδέεη φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο ζηνλ πιαλήηε. Ο πδξνινγηθφο θχθινο έρεη επεξεαζηεί αλεπαλφξζσηα, ελψ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ σο απφξξνηα ηεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη πηζαλψλ 

ζπκβάιιεη ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ζηελ εκθάληζε απφηνκσλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο δπζκελψλ θαηαηγίδσλ θαη ζπειιψλ. 

Οη πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειά θαη πεξίπνπ ίζα πςφκεηξα κε ηελ 

ζηάζκε ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο αληηκεησπίδνπλ ή ζα αληηκεησπίζνπλ κειινληηθά ζνβαξφ 

πξφβιεκα χπαξμεο ησλ εθηάζεσλ ηνπο. 

Μία ρψξα κε κνξθνινγία θαη ηνπνγξαθία πνπ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο παξαπάλσ 

πεξηγξαθφκελεο ρακειέο πεξηνρέο είλαη ε Οιιαλδία ε νπνία έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα θαηά 

ην παξειζφλ απφ ηε δξάζε ηνπ λεξνχ ηφζν απφ ηε ζάιαζζα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ησλ 

θπκάησλ θαηαηγίδαο φζν θαη απφ ηηο πιεκκχξεο ησλ πνηακψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηελ ρψξα. 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα κειέηεο θαη έξεπλαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα 

ηεο ρψξαο ζην δέιηα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ εθβνιή ησλ πνηακψλ ηνπ Ρήλνπ, ηνπ Μεχζε 

θαη ηνπ ειλη-πνπ απνηειεί ηελ πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Ν. Μακάζε Λέθηνξα ΒΜΠ ηεο ρνιήο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ γηα ηελ πνιχηηκε θαη ζπλερή βνήζεηά ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

Δ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν "Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών 

Έπγυν. Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία" πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

κεξηθήο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ζην Αηεπηζηεκνληθφ-Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ "Πεπιβάλλον και Ανάπηςξη" ηνπ Βζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ 

κε ζπληνλίδνπζα ζρνιή ηε ρνιή Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

Βίλαη απνδεθηφ πιένλ απφ ζχζζσκε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη 

γεγνλφο, κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα απνηειεί ηνλ πιένλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνλ 

πιαλήηε. Εζρπξά θαη βίαηα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα πιήηηνπλ αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Γεο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή γηα ηηο 

πιεγείζεο πεξηνρέο. 

Οη παξάθηηεο πεξηνρέο δνθηκάδνληαη απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο δπλάκεηο ηεο θχζεο δίρσο λα 

απνθιείνληαη άιιεο εθηάζεηο ηεο Γεο, θαζψο ε πηζαλή ζπλδπαζκέλε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο θαη ε χπαξμε αθξαίσλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ νθεηιφκελα ζην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα πιήμνπλ πηζαλφλ ηδαίηεξα εθείλεο ηηο εθηάζεηο γεο ζηηο νπνίεο ην 

αλάγιπθν θαη ε ηνπνγξαθία ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα ζπκβνχλ αλεπαλφξζσηεο πιεκκχξεο. 

Δ Οιιαλδία θαη ζπγθεθξηκέλα ην λνηηνδπηηθφ δέιηα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο πνηακνχο 

Ρήλν, Μεχζε θαη ειλη-πνπ απνηειεί ηελ πεξηνρή κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο-

παξνπζηάδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ε πιεηνςεθία ησλ εθηάζεψλ ηεο λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θίλδπλν εηζξνήο ηεο 

ζάιαζζαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ηηο ππεξρεηιίζεηο ησλ παξαπάλσ πνηακψλ νδεγεί ζε 

έλα άθξσο επηθίλδπλν κείγκα θαηλνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηελ πεξηνρή. Καηά ην 

παξειζφλ ε Οιιαλδία έρεη δνθηκαζηεί απφ κεγάιεο πιεκκχξεο πνπ πξνέξρνληαλ είηε απφ 

ηελ ζάιαζζα ή απφ ηελ ππεξρείιηζε πνηακψλ εμαηηίαο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ κε 

απνθνξχθσκα ηελ πιεκκχξα ηνπ 1953 ζηελ νπνία ράζεθαλ πεξίπνπ 2.000 αλζξψπηλεο 

δσέο. 

Ώπφ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή απνθαζίζηεθε λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί έλα απφ ηα πην 

πνιχπινθα θαη ζχλζεηα παγθνζκίσο πδξαπιηθά έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ λνηηνδπηηθνχ δέιηα. Σν ζπλνιηθφ ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή 

δεθαηξηψλ θξαγκάησλ κφληκεο ή θηλεηήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνηξνπή ησλ θπκάησλ 

θαηαηγίδαο ζε πεξίπησζε χπαξμεο ζπειιψλ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο Οιιαλδίαο. Δ παξνχζα εξγαζία κειεηάεη δηεμνδηθά απηά ηα έξγα 

παξνπζηάδνληαο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

ηα δχν αξρηθά Κεθάιαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα 

θιηκαηηθή αιιαγή, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο, ηηο επηπηψζεηο απηνχ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία κίαο πεξηνρήο απφ ηελ ζάιαζζα αλαιχνληαο ηελ ζεσξία γέλεζεο θαη ηελ 

γξακκηθή ζεσξία ησλ θπκαηηζκψλ θαη ηηο θπξηφηεξεο επηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

θχκαηα θαη ηελ κεηαβνιή ηεο αθηνγξακκήο. Βπηπιένλ δίλνληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

φκβξηα χδαηα θαη ην πσο πνζνηηθνπνηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ. 

ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη αξρηθά κία πεξηγξαθή ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε 

αθηνγξακκή ηεο Οιιαλδίαο ηφζν απφ γεσινγηθή άπνςε φζν θαη απφ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή 

ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζε απηήλ αθνχ απνηειεί ηελ πεξηνρή αιιειεπίδξαζεο ζηεξηάο θαη 

ζάιαζζαο. Βπηπιένλ αλαιχνληαη ηα έληνλα παξάθηηα θαηλφκελα κεηαθνξάο ηδεκάησλ πνπ 
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επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ κνξθνπνίεζε ηεο αθηνγξακκήο γηα ρηιηάδεο ρξφληα. 

ην Κεθάιαην 4 γίλεηαη αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ πιεκκπξψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην 

παξειζφλ, ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ πιεκκχξα ηνπ 1953 παξνπζηάδνληαο ην 

κεηεσξνινγηθφ θαζεζηψο εθείλεο ηεο εκέξαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ απψιεηα αλζξψπηλσλ 

δσψλ. 

ην Κεθάιαην 5 γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ έξγσλ ζην δέιηα κέρξη ζήκεξα, ηνπ 

ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπο, ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ. 

ην Κεθάιαην 6 επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ζην 

δέιηα θαη πσο απηά αιιειεπηδξνχλ κε ην ππφινηπν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θαη φπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηά απνηεινχλ κία απφ ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο Οιιαλδίαο. 

ην Κεθάιαην 7 παξνπζηάδνληαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θξαγκάησλ Haringvliet θαη Volkerak θαζψο απηά απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζην δέιηα θαη πσο επεξέαζαλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Σέινο ζην Κεθάιαην 8 αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

κεηαβνιέο εμαηηίαο ηεο πηζαλήο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πσο κπνξεί πηζαλψλ λα επεξεάζεη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Οιιαλδία κειινληηθά. 

Σα ζελάξηα κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαζηζηνχλ ηα πδξαπιηθά έξγα 

ζηελ Οιιαλδία απαξαίηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη ζην 

κέιινλ θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε λα παξνπζηάζνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα αθνχ ην 

70% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Βπνκέλσο ε εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηελ πινπνίεζε ελφο ηφζν εθηεηακέλνπ έξγνπ απνηειεί ζεκέιην γλψζεσλ θαη 

πνιχηηκεο εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

Αεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά κε απνηέιεζκα ε 

κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία λα έρεη κεγάιε έθηαζε. 
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Abstract 

The present postgraduate diplomatic work titled "Operation of Complex Hydraulic Works. The 

Case of Delta Project in Netherlands" was conducted in the frame of partial fulfillment of the 

requirements in the Interdisciplinary-Interdepartmental Program of Postgraduate Studies 

"Environment and Development" of the National Technical University of Athens with 

coordinating school the School Of Rural And Surveying Engineering. 

It is widely acceptable from the world scientific community that the climatic change is a fact, 

with the greenhouse effect to constitute the most serious danger for the Earth. Powerful and 

violent meteorological events affect enough regions of the planet resulting in loss of human 

lives and economic damages for the affected regions. 

Coastal regions are tried by the devastating forces of nature without to be excluded other 

areas of Earth owing to the possible combining act of rising of sea level and the existence of 

violent meteorological events due to the phenomenon of greenhouse which will possibly 

affect particularly those areas that the elevations of the earth’s surface and topography make 

easier to happen irreparable floods. 

Netherlands and more specifically the south-western delta that is formed by the rivers Rhine, 

Meuse and Scheldt-that constitutes also the region of study of present work-present the 

particular element that the majority of Netherland’s area is laid under the sea level. This 

leads in combination with the danger of storm surges and overflows of above rivers to an 

extremely dangerous mixture that can happen in the region. At the past Netherlands has 

experienced disastrous floods that originated either from the sea or from the overflow of 

rivers due to intense rainfalls with climax the flood in 1953 in which they were lost 2,000 

human lives approximately. 

By that moment it was decided to design and materialise one of the most complicated and 

complex worldwide of flood-preventing protection hydraulic works in the region of south-

western delta. The total project included the manufacture of thirteen dams of permanent or 

mobile operation preventing the storm surges as well as the completion of a water resources 

management system in Netherlands. The present work studies at great length these works 

presenting the method of manufacture and giving some elements of their operation. 

In the two initial Chapters 1 and 2 they are presented basic elements for the world climatic 

change, the greenhouse effect that constitutes serious reason of climate change and its 

repercussions as well as the theory on the flood-preventing protection from the storm surges 

analyzing the mechanism of producing waves, the linear theory of undulations and the main 

influences that are connected with the waves and the shoreline change. Moreover theoretical 

elements are given for rainfalls and how these are quantified in order to design flood-

preventing works. 

In the Chapter 3 initially a rough description of country is mentioned and afterwards it is 

analyzed the coastline of Netherlands in the view of geological structure and the 

demographic distribution of residents that exist there since it constitutes the interaction area 

between land and sea. Moreover the intensely coastal transportation of sediments is 

analyzed which is mainly responsible for the formation of coasts in thousands years. 

In the Chapter 4 the main floods are mentioned that happened in the past, while particular 

attention is given in the flood in 1953 presenting the meteorological circumstances that day 

which contributed to the loss of human lives. 
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In the Chapter 5 it is concluded a detailed description of all works in the delta region until 

present referring to the method of manufacture, functional elements and subjects that are 

related to environmental issues. 

In the Chapter 6 an effort is attempted to be presented the operation of works in the delta 

region and how these cooperate with the rest water resources management system and as 

finally concluded during the development of this dissertation the works in the delta region 

constitute only one of the components of the national water resources management system 

in Netherlands. 

In the Chapter 7 environmental matters are presented that are related to the manufacture 

and operation of the Haringvliet and Volkerak dams as these are main points for the water 

management in the delta region and the way the enclosure of the delta region by these dams 

influenced important environmental parameters after their completion. 

Finally in the Chapter 8 the main natural, social and economic changes are mentioned due 

to the possible climatic change as well as how this will potentianly influence the management 

of water resources in Netherlands in future. 

The future scenarios of rise of the sea level make the hydraulic works in Netherlands 

essential for the maintenance of life, without however to be excluded other regions of planet 

in future that they present similar problems since the 70% of world population live in coastal 

regions. Consequently the experience that was acquired by the construction of so extensive 

works is the foundation of knowledge and valuable experience of the way that can be dealt 

with similar situations. 

Due to the quantity and the complexity of the works that are examined in the present study it 

was considered the necessity to be conducted a detailed examination of these structures 

resulting in the great amount of the dissertation. 
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1. Σν Κιίκα ηεο Γεο  

1.1. Παγθόζκηα Κιηκαηηθή Αιιαγή  

Σν θιίµα είλαη ην ζχλνιν ησλ µέζσλ ηηµψλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ ηνλ θαηξφ, 

φπσο είλαη ε ζεξµνθξαζία, ε πγξαζία, νη βξνρέο, νη άλεµνη, ην ρηφλη θαζψο θαη βίαηα 

θαηλφµελα φπσο νη θαηαηγίδεο θαη νη ηπθψλεο. ια απηά είλαη εθδειψζεηο ησλ θηλήζεσλ θαη 

µεηαβνιψλ ηεο θαηψηεξεο αηµφζθαηξαο (ηξνπφζθαηξα) πνπ αιιειεπηδξνχλ µε ηηο δηάθνξεο 

θπζηθνρεµηθέο δηεξγαζίεο, ηε δξάζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζµψλ θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

φπσο νη εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ. Κηλεηήξηα δχλαµε φινπ απηνχ ηνπ ζπζηήµαηνο είλαη ε 

ειηαθή ελέξγεηα πνπ παγηδεχεηαη ζηελ αηµφζθαηξα. Βπνµέλσο, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ, πνπ ζεµαίλεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηελ αηµφζθαηξα, δελ 

ζπλεπάγεηαη µφλν άλνδν ηεο ζεξµνθξαζίαο αιιά θαη επξχηεξε δηαηάξαμε ηνπ θιίµαηνο ηνπ 

πιαλήηε. 

ΐαζηθφο ιφγνο πνπ ην θιίµα ηεο Γεο δελ παξνπζηάδεη µεγάιεο µεηαβνιέο είλαη ε µαθξφρξνλε 

ζηαζεξφηεηα ηεο αηµφζθαηξαο. Αηαθνξεηηθή ζχλζεζή ηεο ζεµαίλεη πηζαλψο πνιχ 

δηαθνξεηηθφ µέζν θιίµα. ΐεβαίσο ην θιίµα παξνπζηάδεη µεγάιεο δηαθνξέο αλάινγα µε ην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο αιιά πθίζηαηαη θαη µηθξέο αιιαγέο ζε ζρέζε µε 

ηνλ ρξφλν. Έηζη ην θιίµα δηαθφξσλ πεξηνρψλ έρεη ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Ώλέθαζελ ν άλζξσπνο πξνζαξµνδφηαλ ζην θιίµα ηεο πεξηνρήο 

ηνπ ελψ θαηφξζσλε µεξηθέο θνξέο λα ην αιιάδεη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Σα ηειεπηαία 420.000 ρξφληα ζηελ Γε ππήξμαλ ηέζζεξηο θιηµαηηθέο πεξίνδνη. Δ ηειεπηαία 

παγεηψδεο πεξίνδνο μεθίλεζε πξηλ απφ 120.000 ρξφληα πεξίπνπ θαη ηειείσζε πξηλ απφ 

16.000 ρξφληα πεξίπνπ αθνινπζνχµελε απφ µία ζεξµή πεξίνδν µέρξη ζήµεξα. Δ ηζρπξή 

ζπζρέηηζε µεηαμχ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ µε θπζηθή πξνέιεπζε (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO2) θαη µεζάλην (CH4)) θαη ηνπ θιίµαηνο έρεη επηβεβαησζεί θαη ζηηο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξφµελεο θιηµαηηθέο πεξηφδνπο.  

Ο θάζε θχθινο δηαξθεί πεξίπνπ 125.000 ρξφληα, απφ ηα νπνία γχξσ ζηα 10.000 ρξφληα 

θαηαιαµβάλνληαη απφ ηελ ζεξµή πεξίνδν µε θιηµαηηθέο ζπλζήθεο παξφµνηεο µε ηηο 

ζεµεξηλέο, ελψ ε ςπρξή παγεηψδεο πεξίνδνο έρεη πνιχ µεγαιχηεξε δηάξθεηα. Οη αηηίεο 

απηψλ ησλ θπζηθψλ δηαθπµάλζεσλ ηνπ θιίµαηνο απνδίδνληαη ζε µηθξέο πεξηνδηθέο αιιαγέο 

ηεο ηξνρηάο πεξηθνξάο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην. ήµεξα πεξίπνπ 10.000 ρξφληα απφ ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν παγεηψλσλ, δηαλχνπµε µία ζεξµή πεξίνδν πνπ νλνµάδεηαη Οιφθαηλνο θαη 

ε νπνία ζεσξεηηθά βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο. Βπνµέλσο είλαη πηζαλφ φηη ζε γεσινγηθή θιίµαθα 

πξνζεγγίδνπµε µία λέα επνρή παγεηψλσλ, αιιά δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί εάλ θαη 

πφηε αθξηβψο ζα θζάζεη. Πάλησο ε µειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ θιίµαηνο θαηά ηα ηειεπηαία 

130.000 ρξφληα επηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ηέινο 

ηεο πξνεγνχµελεο ζεξµήο πεξηφδνπ θαη ησλ θαηλνµέλσλ πνπ αθνινχζεζαλ, φπσο π.ρ. ε 

ζηαδηαθή θάιπςε ηεο ΐ. Βπξψπεο µε πάγνπο θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ δαζψλ ηεο 

Ν. Βπξψπεο απφ ζηέπεο (Ανπθάθεο, 2007). 

Ο απμαλφµελνο ξπζµφο ζέξµαλζεο (Βηθφλα 1) ηνπ πιαλήηε µαο θαηά ηνλ 20ν αηψλα δελ 

νθείιεηαη µφλν ζε θπζηθά αίηηα αλαινγηδφµελνη ηελ κεγέζπλζε ηεο εθβηνµεράληζεο, αιιά θαη 

ζηελ ππνβάζµηζε θαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δ ππεξζέξµαλζε µέρξη ηα µέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70 ήηαλ ηαρεία. Δ δεθαεηία ηνπ ’90 ήηαλ πηζαλφλ ε ζεξµφηεξε δεθαεηία ηεο 

πεξαζµέλεο ρηιηεηίαο ζην ΐφξεην Δµηζθαίξην ελψ ην 1998 ήηαλ ην ζεξµφηεξν έηνο ηεο 

δεθαεηίαο. 
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Βηθφλα 1. Δ άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ην 1880 έσο ην 2000. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

Οη ζεξηλέο ζεξµνθξαζίεο ζην ΐφξεην Δµηζθαίξην θαηά ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο είλαη νη 

µεγαιχηεξεο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 αηψλεο. Δ µέζε ζεξµνθξαζία θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ην 

1999 ήηαλ ε πέµπηε πςειφηεξε µέρξη ηψξα θαηαγεγξαµµέλε ζεξµνθξαζία θαη µάιηζηα 

µεγαιχηεξε θαηά 0,33 °C ζε ζρέζε µε ηε µέζε ηηµή ηεο πεξηφδνπ 1961-1990. Δ πεξηζηαζηαθή 

µείσζε ησλ επηθαλεηαθψλ ζεξµνθξαζηψλ απφ ην 1998 µέρξη ην 1999, απνδφζεθε ζην 

θαηλφµελν θαηαηγίδσλ La Nina πνπ εµθαλίζηεθε ζηνλ Βηξεληθφ σθεαλφ ην 1998. 

 

Βηθφλα 2. Οη ηάζεηο αχμεζεο αλά δεθαεηία ηεο ζεξµνθξαζίαο ζε φιν ηνλ θφζµν, µε βάζε ηα 

δεδνµέλα ηεο εηθνζηπεληαεηίαο 1976-2000. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 
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ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ (Βηθφλα 2) παξνπζηάδνληαη αλνδηθέο ηάζεηο πνπ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ ηνλ 1νC αλά δεθαεηία. 

Βίλαη άιισζηε απνδεδεηγµέλν απφ έξεπλεο πσο ε Γε είλαη ζήµεξα ζεξµφηεξε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίνδν γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ηζηνξηθά ηεθµήξηα. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηειεί αθφµα µία απφδεημε γηα ηελ παγθφζµηα θιηκαηηθή αιιαγή πνπ πξνθαιεί θπξίσο 

ην θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ. 

Τπάξρεη, βέβαηα, ε αληίιεςε πσο νη παξαηεξνχµελεο ζεξµνθξαζηαθέο µεηαβνιέο 

εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε θαη θπζηνινγηθή δηαθχµαλζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη έλα παξφµνην θαηλφµελν έρεη θάλεη ηελ εµθάληζή ηνπ μαλά ζην 

παξειζφλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1000-1200 µ.Υ. Δ αιήζεηα φµσο είλαη φηη αλ θαη πξαγµαηηθά 

παξαηεξήζεθαλ νξηζµέλεο απξνζδφθεηεο ζεξµνθξαζηαθέο απμήζεηο ηελ επνρή εθείλε, 

σζηφζν ην θαηλφµελν δηέθεξε απφ ηφπν ζε ηφπν µε απνηέιεζµα ε ζπλνιηθή 

ζεξµνθξαζία ηνπ πιαλήηε λα παξαµέλεη ζηαζεξή. Κάηη ηέηνην ζε επίπεδα ίζρπε πελήληα 

ρξφληα πξηλ, σζηφζν µε ηελ εμέιημε πνπ έρεη πάξεη ην θαηλφµελν ζήµεξα, δελ µπνξεί λα 

γίλεη ζχγθξηζε µεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ. 

 

Βηθφλα 3. Πάλσ: Δ παγθφζµηα αχμεζε ηεο µέζεο επηθαλεηαθήο ζεξµνθξαζίαο. Κάησ: Δ 

εμέιημε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξµνθξαζίαο ηελ ηειεπηαία ρηιηεηία. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 
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πσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (Βηθφλα 3) ε παγθφζµηα αχμεζε ηεο 

µέζεο επηθαλεηαθήο ζεξµνθξαζίαο ηα ηειεπηαία 140 ρξφληα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,8νC. Μφλν 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (1990-2000) έρνπµε αχμεζε 0,4νC. 

Δ IPCC ε Παγθφζκηα Αηαθπβεξλεηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ Κιηµαηηθή Ώιιαγή, έλα ζψµα πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3.000 επηζηήκνλεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΔΒ θαη ηνπ 

Παγθφζµηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Οξγαληζµνχ εθηηµά φηη ε µέζε ζεξµνθξαζία ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιαλήηε ζα απμεζεί απφ 1,5 έσο 6νC σο ην 2100 (Βηθφλα 4). Γηα λα θαηαιάβνπµε ην 

εχξνο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα επέιζνπλ αξθεί λα πνχµε φηη ε αχμεζε απηή ζα είλαη ε 

µεγαιχηεξε πνπ έρεη ζπµβεί ηα ηειεπηαία 10.000 ρξφληα. 

 

Βηθφλα 4. Δ εμέιημε ηεο ζεξµνθξαζίαο απφ ην 1000 έσο ην 2000 θαη ε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο 

ηεο έσο ην 2100. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

ε 1000 ρξφληα είραµε αχμεζε 0,4νC θαη νη εθηηµήζεηο γηα ηα επφµελα 100 µηινχλ γηα αχμεζε 

απφ 1,5 έσο 6νC.  

Μηα πξφζθαηε αλαθνξά πνπ εηνηµάζηεθε γηα ηηο θπβεξλήζεηο φινπ ηνπ θφζµνπ επηζεµαίλεη 

φηη ε Γε µπνξεί λα ζεξµαλζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο πνπ 

ππάξρνπλ. πγθεθξηµέλα πξηλ απφ πέληε ρξφληα ε πξφβιεςε ησλ επηζηεµφλσλ ηνπ IPCC 

αλέθεξε φηη ε πηζαλή µέγηζηε αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ζα είλαη 3νC.  
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Οη επηζηήµνλεο πηζηεχνπλ πσο ηα πςειά επίπεδα ηεο εθπνµπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

πηζαλφλ λα µπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην µαδηθφ αθαληζµφ ησλ δαζψλ θαη άλνδν ηεο 

ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφµελα. Ώπηφ ην ελδερφµελν θέξλεη µε 

ηνλ πην δξαµαηηθφ ηξφπν ζην πξνζθήλην ηελ θιίµαθα ζηελ νπνία ν άλζξσπνο έρεη 

δηαηαξάμεη ην παγθφζµην θιίµα. Δ εμήγεζε πάλησο γηα φια ηα παξαπάλσ αξλεηηθά 

ελδερφµελα ζπλνςίδεηαη ελ µέξεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ (Βηθφλα 

5) (Ανπθάθεο, 2007).  

 

Βηθφλα 5. Αηάγξαµµα ζπγθεληξψζεσλ CO2 (α) θαη CH4 (β) ζε p.p.m.v. απφ ην 1600 µέρξη ην 

1995. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

1.2. Σν Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ  

Σν θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ είλαη µηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα λα δηαηεξείηαη ε Γε ζεξµή 

ψζηε λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα δσή θαη αλάπηπμε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

ζεξµνθξαζία ηεο Γεο δε ζα μεπεξλνχζε ηνπο -20νC ζε ζρέζε µε ηνπο 15νC πνπ είλαη ε µέζε 

ζεξµνθξαζία ηεο Γεο ιφγσ ηνπ θαηλνµέλνπ απηνχ. Σα αέξηα ηνπ ζεξµνθεπίνπ πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ θπξίσο ηνπο πδξαηκνχο θαη ην CO2, ζρεµαηίδνπλ έλα ζηξψµα πάλσ απφ ην 

έδαθνο ηεο Γεο ζε έλα νξηζµέλν χςνο ψζηε αθνχ επηηξέςνπλ λα εηζέιζεη ε ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ απηή απνξξνθάηαη θαηά έλα µέξνο απφ ηε Γε θαη ηελ αηµφζθαηξα. Βλ 

ζπλερεία ε ππφινηπε αθηηλνβνιία εθπέµπεηαη εθ λένπ απφ ηε Γε θαη έλα ηµήµα ηεο δηαθεχγεη 

πξνο ην δηάζηεµα, ελψ ην ππφινηπν εγθισβίδεηαη απφ ην ζηξψµα ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξµνθεπίνπ. 

Έλα µέξνο ινηπφλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ είζνδν ηεο ζηελ αηµφζθαηξα πεξλά 

αλαιινίσηε θηάλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αληαλαθιάηαη πξνο ηα πάλσ µε 

µεγαιχηεξν µήθνο θχµαηνο. Έλα µέξνο απηήο απνξξνθάηαη απφ ηελ αηµφζθαηξα ηελ νπνία 

ζεξµαίλεη θαη ζηε ζπλέρεηα εθπέµπεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σν ζηξψµα ησλ αεξίσλ 

ινηπφλ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηεο αθηηλνβνιίαο αιιά ηαπηφρξνλα ηελ εγθισβίδεη ζπµίδνληαο 

ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεξµνθεπίνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ν Γάιινο µαζεµαηηθφο Fourier ην νλφµαζε 

ην 1822 «Φαηλφµελν ηνπ Θεξµνθεπίνπ». 

Ώπνηειεί µηα θπζηθή δηεξγαζία πνπ εμαζθαιίδεη ζηε Γε µηα ζηαζεξή ζεξµνθξαζία επηθάλεηαο 

εδάθνπο γχξσ ζηνπο 15νC. µσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ιέγνληαο θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ 

δελ αλαθεξφµαζηε ζηε θπζηθή δηεξγαζία αιιά ζηελ έμαξζε απηήο, ιφγσ ηεο ξχπαλζεο ηεο 

αηµφζθαηξαο απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Παξφιν πνπ ε Γε θηλείηαη µέζα ζηηο εμαηξεηηθά ραµειέο ζεξµνθξαζίεο ηνπ δηαζηήµαηνο ε 

επηθάλεηά ηεο δηαηεξεί µηα ζεξµνθξαζία ήπηα θαη επλντθή γηα ηελ δσή µε µέζε ηηµή πεξίπνπ 

15νC. Δ άµεζε ζέξµαλζή ηεο απφ ηνλ ήιην µαδί µε µηα µηθξή ζπλεηζθνξά ζεξµφηεηαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ πιαλήηε δηθαηνινγνχλ µία µέζε ζεξµνθξαζία πνπ δελ μεπεξλά ηνπο -18νC. Δ 

δηαθνξά ησλ 33νC νθείιεηαη ζηε θπζηθή δηεξγαζία πνπ νλνµάδεηαη «θαηλφµελν 

ζεξµνθεπίνπ» θαη ε νπνία ζεξµαίλεη ηελ θαηψηεξε αηµφζθαηξα (ηξνπφζθαηξα) θαη ζπµβάιιεη 

ζηελ δεµηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πην θηιηθνχ γηα ηελ δσή. πληειεζηέο ηνπ θαηλνµέλνπ 

είλαη νξηζµέλα ηρλναέξηα ηεο γήηλεο αηµφζθαηξαο πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο «αέξηα 

ζεξµνθεπίνπ». Ώπηά είλαη ζρεηηθά δηαπεξαηά γηα ηελ πξνζπίπηνπζα νξαηή θαη ππεξηψδε 

ειηαθή αθηηλνβνιία αιιά απνξξνθνχλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ εθπέµπεηαη απφ ηελ 

ζεξµαηλφµελε επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Βλδερφµελε αχμεζε ηεο παξνπζίαο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ ζηελ αηµφζθαηξα ζα 

πξνθαινχζε αιιαγή ζην ηζνδχγην ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ζπλαθφινπζε δηαηάξαμε ηεο 

πθηζηάµελεο ζεξµηθήο ηζνξξνπίαο, µε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ 

παγηδεχεηαη ζηελ ηξνπφζθαηξα θαη λα µεηαβιεζεί ην θιίµα ηνπ πιαλήηε. Τπάξρνπλ ηζρπξέο 

ελδείμεηο φηη ε ξχπαλζε ηεο αηµφζθαηξαο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθαιψληαο 

ηέηνηεο αιιαγέο απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ ην νπνίν ελψ ζην 

παξειζφλ ήηαλ έλα θπζηθφ θαηλφµελν ηψξα ηείλεη λα γίλεη έλα πνιχ ζνβαξφ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεµα (Ανπθάθεο, 2007).  

 

1.2.1. Σα Αέξηα ηνπ Θεξκνθεπίνπ 

Σν ζεµαληηθφηεξν αέξην ηνπ ζεξµνθεπίνπ είλαη νη πδξαηµνί (Δ2Ο). Ο ξφινο ηνπο φµσο ζηε 

ζέξµαλζε ηεο αηµφζθαηξαο είλαη πνιχπινθνο, δηφηη αθ’ ελφο µελ ελδπλαµψλνπλ ην 

θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ αθ’ εηέξνπ δε ζρεµαηίδνπλ ηα λέθε ηα νπνία απμάλνπλ ηελ 

αλάθιαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνο ην δηάζηεµα. Βμ’ άιινπ ε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα δελ αζθεί µεγάιε επίδξαζε ζηε µέζε πγξαζία ηεο αηµφζθαηξαο θαη 

επνµέλσο δελ επεξεάδεη πνιχ ηελ πνζφηεηα ησλ πδξαηµψλ. Έηζη µεηαμχ ησλ αεξίσλ 

ζεξµνθεπίνπ ησλ νπνίσλ ε αχμεζε είλαη αλζξσπνγελήο ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ην CO2 

(µεξίδην γχξσ ζην 60%), ηελ δεχηεξε νη ρισξνθζνξάλζξαθεο CFC (µεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 

20%), ελψ αθνινπζνχλ ην CH4, ην N2O θαη ην O3 ηεο ηξνπφζθαηξαο.  

Δ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 νθείιεηαη ζηελ δηαηαξαρή ηνπ βηνγεσρεµηθνχ θχθινπ 

ηνπ άλζξαθα απφ ηε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ θαη ηελ απνδάζσζε. Οη εθπεµπφµελεο 

πνζφηεηεο αλζξσπνγελνχο CO2 είλαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα ηξηπιάζηεο απφ απηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαηεξνχµελε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηελ αηµφζθαηξα, αιιά 

απνξξνθψληαη θαηά ηα 2/3 πεξίπνπ απφ ηε ζάιαζζα θαη ηελ ρεξζαία βιάζηεζε. 

Βπηζεµαίλεηαη φηη νη θαχζεηο ζπµβάιινπλ ζηε ζέξµαλζε ηεο αηµφζθαηξαο έµµεζα, µε ηελ 

εθπνµπή CO2, ελψ είλαη αµειεηέα ε άµεζε ζέξµαλζε ηεο αηµφζθαηξαο πνπ πξνθαινχλ µε 

ηελ εθπνµπή ζεξµφηεηαο. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη µε ηηο εθπνµπέο CO2 θαη ζεξµφηεηαο απφ 

ηα νηθνζπζηήµαηα. Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC) έρνπλ απνθιεηζηηθά αλζξσπνγελή 

πξνέιεπζε θαη δελ ππήξραλ ζηελ αηµφζθαηξα πξηλ ην 1930. Θεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα 

ρεµηθέο αληηδξάζεηο ζηελ ζηξαηφζθαηξα πνπ πξνθαινχλ µείσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, 

αιιά είλαη επίζεο ηζρπξφηαηα αέξηα ζεξµνθεπίνπ. Δ ζπγθέληξσζε ηνπ CH4 ζηελ αηµφζθαηξα 

έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη µε ηελ έλαξμε ηεο βηνµεραληθήο επνρήο θαη έρεη ζήµεξα 

ππεξδηπιαζηαζηεί. Κχξηεο πεγέο ηνπ ζεσξνχληαη νη θάζε είδνπο αλαεξφβηεο δηεξγαζίεο 

θπξίσο απφ ηηο ξπδνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ εθηξνθή βννεηδψλ θαζψο θαη ε εμφξπμε θαη 

ρξεζηµνπνίεζε νξπθηψλ θαπζίµσλ θπξίσο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ µε θπξηφηεξν ην N2O, θαζψο θαη ην O3 ηεο ηξνπφζθαηξαο ζεσξνχληαη 

αέξηα ζεξµνθεπίνπ µε δεπηεξεχνπζα ζεµαζία. Δ πξνέιεπζε ηνπ N2O είλαη αµθηζβεηνχµελε 

αιιά απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζµάησλ θαη ίζσο ζηελ θαχζε νξπθηψλ 

θαπζίµσλ. Δ αχμεζε ηνπ ηξνπνζθαηξηθνχ φδνληνο νθείιεηαη ζηελ αηµνζθαηξηθή ξχπαλζε 

ησλ πφιεσλ, ζε δαζηθέο ππξθαγηέο, πηζαλψο δε θαη ζε άιιεο αηηίεο. εµεηψλεηαη φηη νη 

ζρέζεηο µεηαμχ ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ θαη ηεο µείσζεο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ Ο3 δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ δξάζε ησλ CFC πνπ επηδεηλψλεη θαη ηα δχν πξνβιήµαηα. Οη µεγάιεο 

θιίµαθαο δηαηαξαρέο ησλ θπζηθνρεµηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ζηξαηφζθαηξαο θαη ηεο 

ηξνπφζθαηξαο ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο µε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ε ζρεηηθή γλψζε 

παξαµέλεη αθφµα αλεπαξθήο. Δ αχμεζε γηα παξάδεηγκα ηεο έληαζεο ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ηξνπνζθαηξηθνχ Ο3 θαη επίζεο µείσζε ηεο θσηνζχλζεζεο ησλ ζαιαζζίσλ αιγψλ. Καη νη δχν 

απηέο αιιαγέο ζπλεπάγνληαη ελδπλάµσζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ. 

 

1.2.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ 

 1824-Ο Γνδέθ Φνπξηέ ζέηεη ην ζέµα ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε αηµφζθαηξα ηεο Γεο ζηε 

ζεξµνθξαζία ηνπ πιαλήηε θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο βηνµεραλίαο ζην θιίµα.  

 1896-Ο νπεδφο βάληε Ώξξέληνπο ππνζηεξίδεη φηη ε ζεξµνθξαζία ηνπ εδάθνπο 

επεξεάδεηαη απφ ηα αέξηα πνπ ζπγθξαηνχλ ηε ζεξµφηεηα.  

 1941-Ο έξβνο Μηινπηίλ Μηιάλθνβηηο ππνζηεξίδεη φηη ε µεηαβνιή ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο 

µαο θέξλεη θάζε 40.000 ρξφληα ηελ επνρή ησλ παγεηψλσλ.  

 1957-Ο Σζαξιο Νηέηβηλη Κίιηλγθ µεηξάεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηµφζθαηξα απφ έλα παξαηεξεηήξην ζηε Υαβάε. ε πεξίνδν έμη εηψλ 

θαίλεηαη θαζαξά ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηµφζθαηξα.  

 1980-Ο νπεδφο Μπεξη Μπνιίλ δηαπηζηψλεη πσο ε ζεξµνθξαζία ηεο Γεο απμάλεηαη 

εδψ θαη έλα αηψλα.  

 1988-Ο ΟΔΒ θαη ν Παγθφζµηνο Οξγαληζµφο Μεηεσξνινγίαο ζπζηήλνπλ ηελ 

Αηαθπβεξλεηηθή Οµάδα Βηδηθψλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θιίµαηνο (IPCC).  

 1992-ηε ζχλνδν ηνπ Ρίν 167 θξάηε ππνγξάθνπλ ηε µε δεζµεπηηθή ζπλζήθε-πιαίζην 

γηα ηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο.  

 1997-ην Κηφην ηεο Εαπσλίαο 38 βηνµεραληθέο ρψξεο δεζµεχνληαη λα µεηψζνπλ σο ην 

2010 ηηο εθπνµπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ θαηά 5.2% 

(µέζνο φξνο) ζε ζρέζε µε ην 1990. Σν πξσηφθνιιν απηφ δελ έρεη επηθπξσζεί.  

 2001-ηε ΐφλλε ηεο Γεξµαλίαο γίλεηαη ην πξψην βήµα γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφηνπ ρσξίο ηε ζπµµεηνρή ησλ ΔΠΏ αιιά µε ηελ ζπµµεηνρή ηεο 

Εαπσλίαο, ηεο Ρσζίαο, ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπλνιηθά 178 

ρσξψλ.  

 

1.3. Ο Κίλδπλνο από ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  

Δ ζπζηεµαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε απφ ηα µέζα 

ηνπ 19νπ αηψλα απνδεηθλχεη φηη ε µέζε ζεξµνθξαζία έρεη απμεζεί θαηά 0,6νC ηα ηειεπηαία 100 
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ρξφληα. Δ µεηαβνιή απηή είλαη ζπµβαηή µε ηε ζέξµαλζε πνπ ζα πξνθαινχζε ε 

παξαηεξεζείζα αχμεζε ησλ αεξίσλ ζεξµνθεπίνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Χζηφζν θάπνηνη 

επηζηήµνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαπίζησζε απηή δελ είλαη αξθεηή γηα λα απνδείμεη φηη ην 

θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ έρεη ήδε εθδεισζεί δηφηη πξνο ην παξφλ νη µεηαβνιέο βξίζθνληαη 

αθφµε ζηα πιαίζηα ηνπ «θιηµαηηθνχ ζνξχβνπ» θαη ζα µπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε θπζηθή 

δηαθχµαλζε.  

ρεηηθά µε ην µέιινλ ε εθδήισζε ελφο εληεηλφµελνπ θαηλνµέλνπ ζεξµνθεπίνπ (enhanced 

greenhouse effect) απνηειεί ζνβαξή επηζηεµνληθή πξφβιεςε. Τπάξρνπλ φµσο µεγάιεο 

αβεβαηφηεηεο σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ηφζν ζην παγθφζµην φζν αθφµε 

πεξηζζφηεξν ζην θαηά ηφπνπο θιίµα. Κχξηνη παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο πνπ εµπνδίδνπλ µηα 

αθξηβέζηεξε πξφβιεςε γηα ηελ αλαµελφµελε θιηµαηηθή αιιαγή είλαη:  

 Δ µειινληηθή εμέιημε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ θαη ε ζπλεπαγφµελε 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ.  

 Δ επαηζζεζία ηνπ θιηµαηηθνχ ζπζηήµαηνο δειαδή ν βαζµφο απφθξηζήο ηνπ ζηελ 

αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο παγηδεπµέλεο αθηηλνβνιίαο ζηελ αηµφζθαηξα.  

 Δ «ζεξµηθή αδξάλεηα» ηεο ζάιαζζαο ε νπνία επηβξαδχλεη ηνλ ξπζµφ ζέξµαλζεο ηεο 

αηµφζθαηξαο.  

Σα πεξηζζφηεξα αέξηα ζεξµνθεπίνπ ζα έρνπλ πηζαλφηαηα απμεµέλεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ 

αηµφζθαηξα ηηο επφµελεο δεθαεηίεο. µσο νη πξνβιέςεηο είλαη αβέβαηεο ιφγσ αλεπάξθεηαο 

γλψζεσλ ζρεηηθά µε ηνπο βηνγεσρεµηθνχο θχθινπο αιιά θπξίσο ζρεηηθά µε ηηο µειινληηθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ ελέξγεηα, ηε γεσξγία θαη ηα δάζε. Βηδηθφηεξε ζεµαζία έρνπλ νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ CFC πνπ ειπίδεηαη λα µεησζνχλ µεζνπξφζεζµα µε ηελ εθαξµνγή ησλ 

δηεζλψλ ζπµθσληψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο. Οη πξνβιέςεηο 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηελ «ηζνδχλαµε» ζπγθέληξσζε CO2, ε νπνία ζπµπεξηιαµβάλεη θαη 

ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ ππνινίπσλ αεξίσλ ζεξµνθεπίνπ. Μία ζπµβνιηθή ρξνλνινγία είλαη απηή 

θαηά ηελ νπνία ην «ηζνδχλαµν» CO2 ζα δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε µε ηελ ζπγθέληξσζή ηνπ πξηλ 

απφ ηελ βηνµεραληθή επνρή. Οη εθηηµήζεηο ηνπνζεηνχλ ην ζπµβνιηθφ απηφ γεγνλφο µεηαμχ 

ηνπ 2015 θαη ηνπ 2050 µε µεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γχξσ ζην 2030.  

Δ εθηίµεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ θιίµαηνο γίλεηαη µέζσ ησλ Μνληέισλ Γεληθήο Κπθινθνξίαο 

(General Circulation Models ή GCM) ηεο αηµφζθαηξαο πνπ απνηεινχλ απινπνηεµέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηµαηηθνχ ζπζηήµαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζηνπο 

µεγαιχηεξνπο ζχγρξνλνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Με βάζε απηέο ηηο ηερληθέο 

πξνβιέπεηαη φηη ν δηπιαζηαζµφο ηνπ ηζνδχλαµνπ CO2 ζα πξνθαιέζεη πηζαλφλ αχμεζε ηεο 

µέζεο ζεξµνθξαζίαο ηεο Γεο θαηά 1,5νC έσο 6νC. Δ πεξηνξηζµέλε αθξίβεηα απηνχ ηνπ 

ζπµπεξάζµαηνο αληαλαθιά ηελ ππάξρνπζα αβεβαηφηεηα ζηηο παξαµέηξνπο θαη ηνπο 

ππνινγηζµνχο. ζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο ππφινηπεο θιηµαηηθέο µεηαβιεηέο 

(βξνρφπησζε, θαηαηγίδεο), ε απξνζδηνξηζηία είλαη πνιχ µεγαιχηεξε. Σν ίδην ζπµβαίλεη µε ηηο 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά µε ηελ θαηαλνµή ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν. Θεσξείηαη πάλησο φηη νη 

αηµνζθαηξηθέο θαηαθξεµλίζεηο (βξνρή, ρηφλη, πάρλε) ζπλνιηθά ζα απμεζνχλ θαη φηη ε 

ζεξµνθξαζία ζα απμεζεί πεξηζζφηεξν ζε ηφπνπο θαη ρξφλνπο (πςειά γεσγξαθηθά πιάηε, 

ρεηµψλεο) πνπ είλαη ραµειφηεξε παξά εθεί (ηζεµεξηλφο, θαινθαηξία) πνπ είλαη πςειφηεξε 

(Ανπθάθεο, 2007).  

Οη µεηαβνιέο ζηηο θιηµαηηθέο παξαµέηξνπο ζπµβαίλνπλ ζηαδηαθά θαη µε θαζπζηέξεζε ζε 

ζρέζε µε ηελ αχμεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ. Δ νινθιήξσζή ηνπο ζα απαηηήζεη 

πηζαλψο νξηζµέλεο δεθαεηίεο δηφηη έλα µέξνο ηεο ζεξµφηεηαο απνξξνθάηαη απφ ηελ 
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ζάιαζζα θαη ε αξγή δηαδηθαζία ζέξµαλζήο ηεο θαζπζηεξεί ηελ ηειηθή ζέξµαλζε ηεο 

αηµφζθαηξαο. Έηζη ην θιηµαηηθφ ζχζηεµα αξγεί λα θηάζεη ζε ηζνξξνπία θαη ππάξρεη ζπλερψο 

µία ζεµαληηθή δηαθνξά αλάµεζα ζηελ θιηµαηηθή µεηαβνιή πνπ είλαη πξνζσξηλή θαη 

παξαηεξείηαη θαη ζε απηήλ ζηελ νπνία ην ζχζηεµα ππφθεηηαη ζε κία µφληµε κεηαβνιή εθφζνλ 

αληηζηνηρεί ζε ηζνξξνπία ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγµή. Γηα παξάδεηγκα ν πιαλήηεο ππφθεηηαη ζε 

άλνδν ζεξµνθξαζίαο 0,3-1,9νC εάλ ηα αέξηα ζεξµνθεπίνπ παξαµείλνπλ ζηαζεξά ζηηο ηηµέο 

ηνπ 1990. Ώληίζηνηρα θαηά ηε ρξνλνινγία δηπιαζηαζµνχ ηνπ ηζνδχλαµνπ CO2 (πηζαλή 

άλνδνο 1,5-6νC ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο), ε µεηαβνιή ζεξµνθξαζίαο πνπ ζα 

παξαηεξεζεί ζα θπµαίλεηαη πηζαλφλ απφ 0,5νC έσο 2,5νC. Γηα λα ηζνξξνπήζεη ην θιηµαηηθφ 

ζχζηεµα ζα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αεξίσλ ζεξµνθεπίνπ θαη λα 

πεξάζεη αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζέξµαλζεο ηνπ δεχγνπο 

ζάιαζζα–αηµφζθαηξα.  

 

1.4. Πηζαλέο Δπηπηώζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

Δ πηζαλή άλνδνο ηεο ζεξµνθξαζίαο είλαη µία µφλν απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε 

ελδερφµελε παγθφζκηα ζέξµαλζε. Δ µεηαβνιή ζα είλαη µελ ζηαδηαθή αιιά µε ξπζµφ 

πξσηνθαλή γηα ηα γεσινγηθά δεδνµέλα. Δ πιεηνςεθία ησλ επηζηεµνληθψλ επηηξνπψλ 

πηζηεχεη φηη ε ζεξµνθξαζία ζα απμεζεί θαηά 1,5 µε 6νC πεξίπνπ µέζα ζηνλ 21ν αηψλα. Οη 

αιιαγέο ηεο ζεξµνθξαζίαο αιιά αθφµα πεξηζζφηεξν νη µεηαβνιέο ησλ ππνινίπσλ 

θιηµαηηθψλ παξαµέηξσλ, ζα έρνπλ αλνµνηφµνξθε θαηαλνµή ζε παγθφζµην επίπεδν. Με ηελ 

ππφζεζε φηη ζα πινπνηεζνχλ νη µεγαιχηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ηηµέο γηα ηελ άλνδν ηεο 

ζεξµνθξαζίαο θαη γεληθφηεξα φηη ην θαηλφµελν ζα ζπλερηζηεί, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα ζα είλαη ζνβαξέο δεδνµέλνπ µάιηζηα φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

πιεζπζµνχ δεη ζε απφζηαζε µέρξη 60 Km απφ ηελ αθηή θαη ν ελδερφκελνο θαηαθιπζµφο 

ζεµαληηθψλ ιηµαληψλ θαη παξαιηαθψλ εθηάζεσλ ζα απμήζεη ηηο δεµηέο απφ ηηο παιίξξνηεο θαη 

ηα παιηξξντθά θχµαηα, ζα νδεγήζεη ζηελ αιινίσζε θαη δηάβξσζε ησλ αθηψλ, ζηελ 

πθαιµχξσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ζηελ ππνβάζµηζε ησλ πγξνηφπσλ. Δ 

αληηµεηψπηζε ηέηνησλ θηλδχλσλ απαηηεί δαπαλεξά µέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζµνπ ζεσξνχληαη αλέθηθηα. Μηα ζεηξά απφ άιιεο ζπλέπεηεο 

πξνβιέπνληαη σο πηζαλέο, φπσο ε µεηαηφπηζε δαζψλ εγγχηεξα πξνο ηηο πνιηθέο πεξηνρέο, 

ε δηαηάξαμε πνιιψλ θπζηθψλ νηθνζπζηεµάησλ, ε ππνβάζµηζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο (δέζηε, 

πγξαζία, δπζθνξία) ζε πφιεηο µε ηξνπηθφ ή µεζνγεηαθφ θιίµα, ε απμεµέλε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα ζπζηήµαηα θιηµαηηζµνχ θαη ε αρξήζηεπζε ή ε δπζρέξεηα ιεηηνπξγίαο πνιιψλ 

ηερληθψλ έξγσλ (θξάγµαηα, ηαµηεπηήξεο, αξδεπηηθά ζπζηήµαηα). Πάλησο ην ζεµεξηλφ 

επίπεδν ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ ην θαηλφµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ δελ επηηξέπεη 

ζπγθεθξηµέλεο αθξηβείο πξνβιέςεηο (Ανπθάθεο, 2007).  

 

 Ο Κίλδπλνο κίαο Νέαο Πεξηόδνπ Παγεηώλσλ 

Οξηζµέλνη επηζηήµνλεο επηρεηξεµαηνινγνχλ φηη ε ππεξζέξµαλζε ηνπ πιαλήηε ζα έρεη µηα 

αθφµε πην θαηαζηξνθηθή επίπησζε νδεγψληαο ζε µηα λέα πεξίνδν Παγεηψλσλ. Καζψο νη 

Ώξθηηθνί πάγνη ζα ιηψλνπλ, ε επηπιένλ πνζφηεηα ησλ πδάησλ ζην ΐφξεην Ώηιαληηθφ 

σθεαλφ ζα επεξεάζεη ηα ζαιάζζηα ξεχµαηα πεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ Ρεχµαηνο ηνπ 

Κφιπνπ ην νπνίν δηαηεξεί ζρεηηθά ζεξµή ηελ Βπξψπε. ην ηαμίδη απηνχ ηνπ ξεχµαηνο 

µέξνο ησλ πδάησλ ζα εμαηµίδεηαη θαη φ,ηη απνµέλεη ζα πεξηέρεη πεξηζζφηεξν αιάηη θαη ζα 

είλαη µεγαιχηεξεο ππθλφηεηαο. 
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 Οη Δπηπηώζεηο ζην Φαηλόκελν ηεο Δξεκνπνίεζεο 

Δ πιεζπζµηαθή αχμεζε θαη ε αληζνθαηαλνµή ηεο γεο νδεγνχλ εθαηνµµχξηα 

εμαζιησµέλνπο απφ ηελ πείλα αγξφηεο ζε νξηαθά εδάθε εππξφζβιεηα απφ ηε δηάβξσζε 

ηα νπνία αδπλαηνχλ λα ζηεξίμνπλ µαθξφρξνλε θαιιηέξγεηα, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νη 

ζηαζεξνί θχθινη θαιιηέξγεηαο θαη αγξαλάπαπζεο δηαηαξάζζνληαη ιφγσ ηεο εληαηηθήο 

εθµεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο µε απνηέιεζµα ηελ εμάληιεζή ηνπ.  

Πηζαλφλ πνιχ ζνβαξέο αλαµέλεηαη λα είλαη νη αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ αηµφζθαηξα 

ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο. Βπεηδή πνιιά µέξε ηεο πεξηνρήο είλαη εμαηξεηηθά άλπδξα νη 

πξψηεο αιιά θαη δξηµχηεξεο επηπηψζεηο ζα γίλνπλ αηζζεηέο πάλσ ζην έδαθνο, θαζψο 

απηφ ζα ζεξµαίλεηαη θαη ζα δηαβξψλεηαη θαη θαζψο ε εμάηµηζε ζα επηβξαδχλεη ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 

 Οη Αιιαγέο ζηηο Καηαθξεκλίζεηο 

Καζψο αλαµέλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ε ζπγθέληξσζε ησλ πδξαηµψλ ζηνλ αέξα ζε µηα 

πην δεζηή αηµφζθαηξα, πηζαλφλ ζα αλαµέλνληαλ απμεµέλεο θαηαθξεµλίζεηο θαη µηα 

εμηζνξξνπνχµελε απμεµέλε εμάηµηζε επίζεο. Μηα ηέηνηα επηθεξφµελε γεληθή αχμεζε ζηελ 

έληαζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ δε ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη αχμεζε ηεο πγξαζίαο 

παληνχ.  

Δ αιιαγή ζηηο βξνρνπηψζεηο δελ µπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηψξα µε αθξίβεηα ζπλεπψο 

δελ είλαη απνιχησο γλσζηφ πνηεο πεξηνρέο ζα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν. Πάλησο 

νξηζµέλεο µειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπµπέξαζµα φηη νη βξνρνπηψζεηο ζα απμεζνχλ ζηε 

ΐφξεηα Βπξψπε θαη αξθεηά πεξηζζφηεξν ζε ηξνπηθά θιίµαηα ελψ ζε πεξηνρέο φπσο ε 

Μεζφγεηνο ζα µεησζνχλ.  

 

 Οη Δπηπηώζεηο ζηνπο Τδαηηθνύο Πόξνπο 

Μηα έµµεζε επίπησζε ηεο ππεξζέξµαλζεο ηνπ πιαλήηε ζα αθνξά ζηε δηαζεζηµφηεηα ηνπ 

λεξνχ ε νπνία αλαµέλεηαη λα ειαηησζεί. ηηο θησρέο ρψξεο φπνπ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγµέλεο, ε ελδερφκελε ειάηησζε ηνπ δηαζέζηµνπ λεξνχ 

αλαµέλεηαη λα εληείλεη ηα ήδε ππαξθηά πξνβιήµαηα απμάλνληαο ηα θξνχζµαηα δηάξξνηαο 

θαη ζαλάησλ απφ µνιπζµέλα λεξά. Ώιιά θαη ζηηο αλαπηπγµέλεο βηνµεραληθά ρψξεο ε 

αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο αλαµέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο φρη µφλν ζηε δηαζεζηµφηεηα ηνπ 

λεξνχ αιιά θαη ζηελ πνηφηεηά ηνπ. ε πεξηνρέο πνπ πδξεχνληαη απφ επηθαλεηαθά χδαηα 

επλνείηαη ε αλάπηπμε αιγψλ ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη πεξίζζεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ 

ηεο ξχπαλζεο. Δ αχμεζε ηεο µέζεο ζεξµνθξαζίαο αλαµέλεηαη λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε 

απηψλ ησλ αιγψλ ηα νπνία πξνζδίδνπλ έληνλε γεχζε θαη νζµή ζην λεξφ θαζηζηψληαο ην 

πνιιέο θνξέο αθαηάιιειν πξνο πφζε.  

χµθσλα µε ηελ Βπηηξνπή Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε ελδερφµελε µείσζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ µπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηα αθφινπζα:  

1) Σε δηαζεζηµφηεηα χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Σν λεξφ είλαη ήδε δπζεχξεην 

αγαζφ αλ θαη θαιχπηεη ην 70% πεξίπνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Ώπφ ηνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο µφλν ην 2,5% είλαη γιπθφ λεξφ θη απφ απηφ µφλν ην 1% είλαη δηαζέζηµν ζηνλ 

άλζξσπν.  

2) Σελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο.  
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3) Σελ αξαίσζε ησλ ιπµάησλ θαη ηε λαπζηπινΎα.  

 

 Οη Δπηπηώζεηο ζηε Γεσξγία θαη ζηηο Καιιηέξγεηεο 

Πνιχ ζεµαληηθέο ζα ήηαλ θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζµηα γεσξγηθή παξαγσγή αλ θαη 

ε πνιππινθφηεηα ησλ θαηλνµέλσλ δελ επηηξέπεη αζθαιή ζπµπεξάζµαηα. Γεληθά πάλησο 

ε γεσξγία είλαη ζηελά πξνζαξµνζµέλε ζηηο ππάξρνπζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε 

θιηµαηηθή αιιαγή ζα ήηαλ πηζαλφηαηα επηδήµηα. Δ απμεµέλε παξνπζία CO2 ζηελ 

αηµφζθαηξα θαη ε αχμεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ είλαη πηζαλφ λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ γεσξγηθψλ θπηψλ ιφγσ ηεο εληνλφηεξεο θσηνζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά επίζεο 

θαη ησλ παξαζίησλ. 

Οη αιιαγέο ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ µάιινλ ζα εληείλνπλ ηα ήδε µεγάια πξνβιήµαηα 

εξεµνπνίεζεο θαη δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ θαη ζα θέξνπλ επέθηαζε ησλ δσλψλ 

ιεηςπδξίαο µε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ γεσξγία ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ. Δ 

απμεµέλε ζπρλφηεηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο θαχζσλεο, μεξαζίεο, πιεµµχξεο, 

ζχειιεο, ππξθαγηέο ζα απνηειέζεη επίζεο ζεµαληηθφ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηε γεσξγηθή 

παξαγσγή. 

Δ αλαµελφµελε θιηµαηηθή αιιαγή ζα επεξεάζεη αλαµθηζβήηεηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή 

θπξίσο εμαηηίαο ησλ µεηαβνιψλ ζηα επίπεδα ζεξµνθξαζίαο θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ ζε 

επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. ηνλ ηνµέα φµσο απηφ νη επηπηψζεηο απφ ην θαηλφµελν 

ηνπ ζεξµνθεπίνπ δεµηνπξγνχλ έλα δίπνιν πνπ αλάινγα µε ηελ πεξηνρή θαη ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο, νη επηπηψζεηο µπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Οη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο CO2 µπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζµα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

Κη επεηδή ηα θπηά µε ηε θσηνζχλζεζε µεηαηξέπνπλ ην CO2 ζε δσληαλφ ηζηφ, πεξηζζφηεξε 

βιάζηεζε ζεµαίλεη ιηγφηεξν CO2 ζηελ αηµφζθαηξα, µε πηζαλφ απνηέιεζµα λα 

επηβξαδπλζεί ε αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηεο Γεο.  

Βπηπιένλ νη επηπηψζεηο ζηε γεσξγία αλαµέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, 

ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο νηθνλνµίεο, µέζσ ησλ µεηαβνιψλ ηνπ εηζνδήµαηνο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο, ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο παξαγσγήο ηξνθίµσλ, ηεο αληζνθαηαλνµήο 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γεσξγηθνχ εηζνδήµαηνο θαη ησλ µεηαβνιψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

 

 Οη Κίλδπλνη γηα ηελ Βηνπνηθηιόηεηα 

Οη πηζαλέο δηαηαξαρέο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήµαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα είλαη αξθεηά 

ζεµαληηθέο αιιά θαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηµεζνχλ αθνχ πνηθίιινπλ αλάινγα µε ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνζπζηεµάησλ θαη ησλ έµβησλ 

φλησλ πνπ επεξεάδνπλ. Βθηηµάηαη φηη ρηιηάδεο δσηθά θαη θπηηθά είδε απεηινχληαη επζέσο 

απφ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίµαηνο. ε απηά πεξηιαµβάλνληαη είδε ππφ εμαθάληζε, 

απνδεµεηηθά πνπιηά, απνµνλσµέλνη πιεζπζµνί, είδε πνπ πεξηνξίδνληαη ζε παξάθηηεο 

πεξηνρέο θαη είδε µε µεησµέλε γελεηηθή ηθαλφηεηα πξνζαξµνγήο δεδνµέλνπ φηη ε ρσξηθή 

θαηαλνµή ησλ νηθνζπζηεµάησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ θιηµαηηθψλ ζπλζεθψλ, µηα αιιαγή 

ηνπ θιίµαηνο ζα άιιαδε φρη µφλν ηε ζχζηαζε ησλ νηθνζπζηεµάησλ αιιά θαη ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνµή ηνπο.  

Οη αιιαγέο ζηε ζεξµνθξαζία θαη ηηο βξνρνπηψζεηο ζα αιιάμνπλ ηηο πδάηηλεο απνξξνέο, 
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ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηνπο ξπζµνχο δηάβξσζεο θαη ηελ αλαθχθισζε ηεο νξγαληθήο 

χιεο θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ώπηά µε ηε ζεηξά ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ηνλ αληαγσληζµφ ησλ εηδψλ, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ εμάπισζε ησλ 

δηδαλίσλ, δηαµνξθψλνληαο έηζη µηα νιφηεια δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ζηα δηάθνξα 

νηθνζπζηήµαηα. 

 

 Οη Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία 

Δ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίµαηνο µπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία µε πνιινχο ηξφπνπο. 

ε έλα ζεξµφηεξν θιίµα κε έληνλα θαηξηθά θαηλφµελα (π.ρ. ζπρλφηεξα θχµαηα θαχζσλα), 

αλαµέλεηαη λα απμεζνχλ γηα παξάδεηγκα νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηα θξνχζµαηα 

ζεξµνπιεμίαο.  

Ώθφµα ε απμεµέλε ζεξµνθξαζία επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε µεηαδνηηθψλ λφζσλ 

φπσο ε εινλνζία, ν θίηξηλνο ππξεηφο θαη ε δπζεληεξία. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε 

αλαµελφµελε αχμεζε ηεο µέζεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε ζα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε 

επηπιένλ εθαηνµµπξίσλ επεηζνδίσλ εινλνζίαο ζε εηήζηα βάζε. 

Οη επηπηψζεηο ζα είλαη εληνλφηεξεο ζηηο αλαπηπζζφµελεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πιένλ 

εππαζείο ζηε θιηµαηηθή αιιαγή λεζησηηθέο πεξηνρέο. Μηα έµµεζε επίπησζε ηεο 

ππεξζέξµαλζεο ηνπ πιαλήηε είλαη ε δηαζεζηµφηεηα ηνπ λεξνχ ε νπνία αλαµέλεηαη λα 

ειαηησζεί. ηηο θησρέο ρψξεο φπνπ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγµέλεο 

ε ειάηησζε δηαζέζηµνπ λεξνχ αλαµέλεηαη λα εληείλεη ηα ήδε ππαξθηά πξνβιήµαηα. Ώιιά 

θαη ζηηο αλαπηπγµέλεο βηνµεραληθά ρψξεο ε αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ελδέρεηαη λα έρεη 

επηπηψζεηο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαζηζηψληαο ην ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αθαηάιιειν πξνο θαηαλάισζε (Ανπθάθεο, 2007). 

 

 Πηζαλή Άλνδνο ηεο ηάζκεο ηεο Θάιαζζαο 

Σν επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θιίκαθεο πνπ θπκαίλνληαη απφ κεξηθέο ψξεο 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο παιίξξνηαο, κέρξη κεξηθά εθαηνκκχξηα 

ρξφληα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ σθεαλψλ σο απνηέιεζκα ησλ 

ηεθηνληθψλ θηλήζεσλ θαη θαζηδήζεσλ. ε θιίκαθα δεθαεηίαο θαη αηψλα νξηζκέλνη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην κέζν επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο εμαξηψληαη απφ ην θιίκα θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ 

ππφθεηηαη κε ηελ ζέξκαλζε ζε δηαζηνιή. χκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ ζεξκνθξαζηψλ 

ησλ σθεαλψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ε ζεξκηθή δηαζηνιή θαίλεηαη λα είλαη πηζαλφλ 

κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ησλ ηζηνξηθψλ αιιαγψλ ηνπ επηπέδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

θαη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο γηα ηα επφκελα 100 ρξφληα. ηνπο σθεαλνχο ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη 

κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη ε ζεξκηθή δηαζηνιή ζα ζπλερηζηεί γηα πνιινχο αηψλεο αθφκε 

θαη αλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ. Δ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην πάρνο ηνπ πδαηηθνχ ζηξψκαηνο 

εμαξηψληαη απφ ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Βπηπιένλ γηα κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ην δεζηφ λεξφ δηαζηέιιεηαη πην εχθνια απφ ην θξχν λεξφ. 

Δ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πηζαλψλ κεηαβνιψλ ηνπ επηπέδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο εμαξηάηαη απφ ηηο γεσγξαθηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, απφ ηα 
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επίπεδα πθαικχξσζεο ησλ πδάησλ θαη απφ ηελ θπθινθνξία ησλ αλέκσλ θαη ησλ 

σθεαλψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε έθηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αλφδνπ 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν 

φξν ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο εμαξηάηαη απφ ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ηεο πδάηηλεο κάδαο ησλ 

σθεαλψλ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε είζνδνο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ ζην έδαθνο. 

Βπίζεο ηα απνζέκαηα λεξνχ είλαη ηα παγσκέλα λεξά ησλ παγεηψλσλ ή ησλ θχιισλ 

πάγνπ. Ώπηφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά ηελ 

ηειεπηαία παγεηψδε πεξίνδν φηαλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ είραλ απνζεθεπζεί ζε θχιια 

πάγνπ κεγάιεο έθηαζεο πνπ θάιππηαλ ηηο επείξνπο ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ. 

Μεηά ηε ζεξκηθή δηαζηνιή, ην ιηψζηκν ησλ παγεηψλσλ θαη ησλ πάγσλ αλακέλεηαη λα είλαη 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο πηαζαλήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ηνλ 

21ν αηψλα. Οη παγεηψλεο θαη νη πάγνη αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

εθηάζεσλ πάγνπ πνπ βξίζθνληαη ζπλνιηθά πάλσ ζηε γε, αιιά είλαη πην επαίζζεηνη ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή απφ ηνπο παγεηψλεο ηεο Ώληαξθηηθήο θαη ηεο Γξνηιαλδίαο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε πνιχ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, κε ρακειέο βξνρνπηψζεηο 

θαη αξγφ ξπζκφ ηήμεο. Βπνκέλσο ζεσξείηαη φηη ηα κεγάιεο έθηαζεο θχιια πάγνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ειάρηζηα ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο.  

Σν επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δελ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Έηζη ηα ρεξζαία απνζέκαηα λεξνχ θαη 

ζπλεπψο ην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο επεξεάδνληαη απφ ηελ άληιεζε 

ππνγείσλ πδάησλ, απφ ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ θαη απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γηα άξδεπζε. Οη παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλακελφκελε θαη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο άλνδν 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο εμαηηίαο ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη ηεο ηήμεο ησλ πάγσλ. 

Βπηπιένλ ηα θαηλφκελα θαζίδεζεο ησλ αθηψλ ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε δέιηα 

πνηακψλ κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Οη ηεθηνληθέο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο μεξάο θαη νη κεηαβνιέο αθηψλ θαη αθηνγξακκψλ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σέινο 

ην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο αλάινγα κε ηελ ρξνληθή θιίκαθα (επνρηθή, 

δηαρξνληθή ή δεθαεηίαο), επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη ζηα 

αηκνζθαηξηθά θαηλφκελα κε θχξην παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηνπ ΒΕ Nijo. 

Βπνκέλσο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε πηζαλή άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζα 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεξκηθή δηαζηνιή ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηελ ηήμε ησλ παγεηψλσλ θαη ηε κεηαηφπηζή ηνπο ζηε ζάιαζζα θάηη πνπ 

πξνζζέηεη επηπιένλ κάδεο λεξνχ ζηηο ζάιαζζεο (Αξίηζαο, 2005).  

 

πλέπεηεο ηεο Αλόδνπ ηεο ηάζκεο ηεο Θάιαζζαο ζηηο Παξάθηηεο Πεξηνρέο 

Δ γλσζηφηεξε απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε πηζαλή άλνδνο ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Πξφθεηηαη γηα πεξηβαιινληηθφ θαηλφκελν πνπ εμειίζζεηαη 

πξννδεπηηθά ζε βάζνο ρξφλνπ, ζα πιήμεη ηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο θαζψο 

θαη ηηο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε δέιηα πνηακψλ πξνθαιψληαο ππνρξεσηηθέο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.  
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Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο σθεαλνχο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

έθηαζεο ησλ ζαιάζζησλ πάγσλ, ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αιαηφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ 

πδάησλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπκάησλ θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ πδάησλ ζηνπο σθεαλνχο. 

Οη σθεαλνί απνηεινχλ βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζεκαληηθέο 

θπζηθέο θαη βηνρεκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζην θιίκα. Ώξθεηά ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Βίλαη πιένλ επηζηεκνληθά απνδεθηφ φηη ε 

εμέιημε θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο πνπ εμεγνχληαη απφ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ σθεαλνχ κε θαηλφκελα πνιπεηνχο δηάξθεηαο θαη απφ ηηο 

πεξηνδηθέο κεηαβνιέο, επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επάξθεηα ησλ αιηεπκάησλ θαη 

έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο δπλακηθέο αλάπηπμεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξνθαινχλ ζνβαξφηαηεο ζπλέπεηεο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ εμαξηψληαη απφ απηή 

ηελ πεγή.  

Χο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο πνιιέο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη πνιππιεζείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ κφληκν 

θαηαθιπζκφ θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ δσλψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ηελ παξάθηηα 

δηάβξσζε εμαηηίαο ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ, ηελ απψιεηα 

ησλ πγξνηφπσλ θαη ηελ πθαικχξσζε ηνπ παξάθηηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εμαηηίαο ηεο 

εηζβνιήο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ. Δ επηδείλσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ζπλέπεηα ηελ 

πηζαλή άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ θαηαηγίδσλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πιεκκπξψλ εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεξεο πξφθιεζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε δηάβξσζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ.  

Οη επηπηψζεηο ζηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φπσο νη θνξαιιηνγελείο χθαινη, νη θνξαιιηνγελείο λήζνη, 

νη χθαινη ησλ λήζσλ θαη νη αιπθέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ξπζκφ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο θαη πξνζζήθεο ηδεκάησλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο, ηελ έθηαζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ νξηδφληηα απφ βηφηνπν ζε 

βηφηνπν ή θάζεηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ βηνηφπνπ κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ ή ησλ 

εληφκσλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ απηή, ηηο κεηαβνιέο ζηε ζρέζε θιίκα-

σθεαλφο-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπειιψλ-θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη νη 

παξάθηηεο πεξηνρέο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα 

θαηλφκελα ιεχθαλζεο ησλ θνξαιιηψλ πξνθιήζεθαλ απφ δηάθνξεο αηηίεο θαη θπξίσο απφ 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ σθεαλψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ε αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ ζαιάζζησλ αζζελεηψλ.  

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ζηα λέα 

θιηκαηηθά δεδνκέλα νδήγεζαλ ζηνλ παξαγθσληζκφ ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα θξάγκαηα, πξνο φθεινο ηεο ιήςεο πην 

επέιηθησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ φπσο είλαη ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ αθηψλ, ν 

θαηεπζπλφκελνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο πεξηνξηζκφο αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ βηνθπζηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ. 

Οη πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ζηα λέα θιηκαηηθά δεδνκέλα ζε 

ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ αθηψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα είλαη πην 
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απνηειεζκαηηθέο εάλ ζπλδπαζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζε άιινπο 

ηνκείο, φπσο είλαη νη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, νη πνιηηηθέο 

πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ε ιήςε ζεζκηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ (Αξίηζαο, 2005). 
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2. Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία 

2.1. Δηζαγσγή 

Πιεκκχξα νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία πεξηνρέο, πνπ ζπλήζσο είλαη ζηεγλέο 

θαιχπηνληαη απφ πνζφηεηεο λεξνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πιεκκπξηθνί 

φγθνη λεξνχ πξνέξρνληαη απφ: 

 Σελ ηνπηθή βξνρφπησζε. 

 Σελ ππεξρείιηζε πνηακνχ. 

 Σελ εηζξνή ηεο ζάιαζζαο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Ώπφ ηε ζξαχζε θξάγκαηνο. 

 Ώπφ ιηψζηκν ρηνληνχ. 

Οη πιεκκχξεο είλαη θπζηθά θαηλφκελα (αθνχ ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ κεηεσξνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο), φκσο ζπκβαίλνπλ φηαλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο 

(θπζηθνχ ή αλζξσπνγελνχο) δελ κπνξεί λα δηνρεηεχζεη ηνλ φγθν λεξνχ πνπ παξάγεηαη απφ 

ηε βξνρφπησζε. Σα θπζηθά θαηλφκελα πνπ πξνθαινχλ πιεκκχξεο δελ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ αιιά νη γεσινγηθέο, γεσκνξθνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηελ αλζξψπηλε επέκβαζε (Μακάζεο, 2009). 

Ο πιεκκπξηθφο θίλδπλνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θπζηθνχ 

θαηλφκελνπ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρεη ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. ε κηα δεδνκέλε 

βξνρφπησζε νη δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ιφγσ πιεκκχξαο, εμαξηψληαη απφ ηξεηο θχξηνπο 

παξάγνληεο:  

 ηελ παξνπζία αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, 

 ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεκκπξηθνχ φγθνπ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπξξνήο ησλ λεξψλ θαη 

 ηελ έληαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ πεδία 

πιεκκπξψλ κε θάπνηα πηζαλφηεηα. 

Οη πιεκκχξεο απφ ηελ ππεξρείιηζε πνηακνχ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην κέγεζνο θαη 

ηε δηάξθεηά ηνπο. ηελ πεξίπησζε κεγάισλ πνηακψλ νη πιεκκχξεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ 

αξθεηφ ρξφλν κεηά ηε βξνρφπησζε θαη λα δηαξθέζνπλ εκέξεο, εβδνκάδεο ή αθφκε θαη κήλεο. 

ε κηθξφηεξα πνηάκηα είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ζηηγκηαίεο πιεκκχξεο (flash floods) πνπ 

ζπλήζσο νθείινληαη ζε πνιχ έληνλε ηνπηθή βξνρφπησζε. Ώπηέο είλαη ιηγφηεξν πξνβιέςηκεο 

θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ηδίσο φηαλ ε έληνλε βξνρφπησζε 

πξνθαιεί θαηνιηζζήζεηο εδάθνπο ή ηιχνο. Αεδνκέλνπ φηη ζπκβαίλνπλ μαθληθά θαη κε ειάρηζηε 

πξνεηδνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηνπο αλζξψπνπο.  

Σα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζε έλα επίπεδν 

πιεκκχξαο. Σν επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο, ηελ επηζπκία 

ηεο θνηλσλίαο, ηελ ελ δπλάκεη δεκία, ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο. 

Δ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο δελ είλαη πνηέ απφιπηε. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη:  

1. πφζν αζθαιείο ζέινπκε λα είκαζηε, 

2. κε ηη θφζηνο, 

3. ηη απνδνρή έρεη ζηε θνηλσλία ε πηζαλφηεηα πνπ απνκέλεη εκθάληζεο εμαηξεηηθά 
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αθξαίσλ γεγνλφησλ. 

Δ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ γίλεηαη κε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε: 

 ηελ θαηαζθεπή ή φρη ηερληθψλ έξγσλ (θαηαζθεπαζηηθά-κε θαηαζθεπαζηηθά κέηξα), 

 ην αλ πξνζηαηεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο ή κεγαιχηεξεο πεξηνρέο, 

 ην αλ έρνπλ ζθνπφ: 

1. λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ πιεκκχξα, 

2. λα κεηψζνπλ ηελ εππάζεηα ζε πιεκκχξα θαη 

3. λα κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο πιεκκχξαο. 

Δ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαηά ζπλδπαζκέλν θαη 

ζπληνληζκέλν ηξφπν ζε φιε ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ δεδνκέλνπ φηη ηα ηνπηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη ζε έλα κέξνο κπνξεί λα έρνπλ έκκεζν αληίθηππν ζηηο 

αλάληε θαη θαηάληε πεξηνρέο. Σν ζεκείν απηφ γίλεηαη ζεκαληηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνηακψλ 

πνπ δηέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θξάηε φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αιιειεγγχε ζην ρεηξηζκφ 

ησλ πιεκκπξψλ. Δ γεληθή ζηξαηεγηθή έρεη ηξία θχξηα βήκαηα: θαηαθξάηεζε, απνζήθεπζε θαη 

απνζηξάγγηζε. Οη βαζχηεξεο αηηίεο ησλ πιεκκπξψλ (βξνρφπησζε, ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο) 

είλαη θπζηθά θαηλφκελα ηα νπνία δελ κπνξνχλ θαη' νπζία λα ειεγρζνχλ. Βληνχηνηο ην εάλ κηα 

δεδνκέλε βξνρφπησζε ζα πξνθαιέζεη δεκίεο ιφγσ πιεκκχξαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, φπσο (1) ε αζηηθνπνίεζε, (2) ε απνδάζσζε ηκεκάησλ ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο, (3) ε επζπγξάκκηζε ηνπ ξνπ ησλ πνηακψλ, (4) ε εμάιεηςε ησλ θπζηθψλ 

πεδίσλ θαηάθιπζεο, (5) ε αλεπαξθήο απνζηξάγγηζε θαη (6) ε νηθνδφκεζε θηηξίσλ θαη 

θαηαζθεπψλ ζε επηθίλδπλα πεδία θαηάθιπζεο.  

Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο κε πςειφ θίλδπλν πιεκκπξψλ πξέπεη λα παίξλνπλ 

πξνζσπηθά κέηξα γηα ηελ πεξηνπζία ηνπο. Ώθφκε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο 

αζθαιεηψλ ψζηε λα απνδεκηψλνληαη νη δεκηέο.  

Δ πιεκκχξα παξάθηησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ θαηαηγίδεο ζηε ζάιαζζα ιφγσ 

ησλ αλέκσλ πνπ θαηαθιχδνπλ ηελ μεξά κε πιεκκπξίδεο. ε πνιιέο πεξηνρέο, ε εππάζεηα 

ζηηο πιεκκχξεο έρεη απμεζεί ιφγσ ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο. ηαλ νη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο 

ζπκπίπηνπλ κε αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηηο εθβνιέο πνηακψλ ηφηε είλαη πηζαλφ λα 

πξνθιεζνχλ εθηεηακέλεο δεκίεο.  

Αχν ζεκεία ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξψλ ζηελ Βπξψπε: (α) ην κέγεζνο 

θαη ε ζπρλφηεηα ησλ πιεκκπξψλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα απμεζνχλ ζην κέιινλ ιφγσ 

θιηκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ (νη νπνίεο ζα πξνθαιέζνπλ εληνλφηεξε βξνρφπησζε θαη 

αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο) θαη (β) ε αηζζεηή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αγαζψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δψλεο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ πιεκκχξεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπλεηδεηνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε επίδξαζε ησλ πιεκκπξψλ απφ 

ηελ ππεξρείιηζε πνηακψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία. ηαλ ηα πιεκκπξηθά λεξά παξαζχξνπλ 

ξχπνπο ή αλακεηγλχνληαη κε ξππαζκέλα λεξά απφ απνζηξαγγίζεηο θαη γεσξγηθέο γαίεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πγεηνλνκηθέο ζπλέπεηεο.  

 

2.1.1. Δπηπηώζεηο εκαληηθώλ Πιεκκπξηθώλ Δπεηζνδίσλ 

Μεηαμχ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2002 ε Βπξψπε επιήγε απφ πεξηζζφηεξεο απφ 100 κεγάιεο 
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δεκηνγφλεο πιεκκχξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζηξεπηηθψλ πιεκκπξψλ ησλ 

πνηακψλ Ανχλαβε θαη Έιβα ην 2002.  

Ώπφ ην 1998 νη πιεκκχξεο έρνπλ πξνθαιέζεη πεξίπνπ 700 ζαλάηνπο, ηνλ εθηνπηζκφ ζρεδφλ 

κηζνχ εθαηνκκπξίνπ αηφκσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 25 GEuro ζε αζθαιηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο.  

Πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα άηνκα δνπλ ζε πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν κεγάισλ 

πιεκκπξψλ θαηά κήθνο ηνπ Ρήλνπ θαη νη δπλεηηθέο δεκίεο απφ πιεκκχξεο αλέξρνληαη ζε 

165 GEuro.  

Οη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο δηαηξέρνπλ επίζεο ηνλ θίλδπλν λα θαηαθιπζηνχλ. Δ ζπλνιηθή 

αμία ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 500 κέηξσλ απφ ηηο επξσπατθέο αθηέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαιίσλ, γεσξγηθψλ γαηψλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

εθηηκάηαη ζήκεξα ζε 500 έσο 1000 GEuro.  

Οη πιεκκχξεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο φηαλ: (α) 

θαηαθιχδνληαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, (β) πιήηηνληαη εξγνζηάζηα ζηα νπνία 

ππάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηνμηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη (γ) θαηαζηξέθνληαη πγξφηνπνη 

θαη κεηψλεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα (Μακάζεο, 2009).  

 

2.2. Κπκαηηθά Φαηλόκελα ζην Θαιάζζην θαη Παξάθηην Πεξηβάιινλ 

Δ ηαπηφρξνλε δξάζε δπλάκεσλ απνκαθξχλζεσο ησλ πδάηηλσλ ζσκαηηδίσλ ηεο ζαιάζζηαο 

κάδαο απφ ηε ζέζε εξεκίαο ηνπο (γελεζηνπξγέο δπλάκεηο) θαη δπλάκεσλ επαλαθνξάο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ηνπο (επαλαθέξνπζεο δπλάκεηο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ πξνθαιεί θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηε δεκηνπξγία 

ηαιαληψζεσλ ζηα ζσκαηίδηα. Δ ζπληζηακέλε δηαηαξαρή ηεο ζαιάζζηαο κάδαο απφ ηηο 

ηαιαληψζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ νδεγεί ζην ζαιάζζην θπκαηηζκφ (Μνπηδνχξεο, 1996). 

Χο θπκαηηζκφο νξίδεηαη θάζε πεξηνδηθή ή κε πεξηνδηθή δηαηαξαρή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ζάιαζζαο. ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπκαηηζκψλ απνηειεί ε πεξίνδνο Σ ε νπνία νξίδεηαη 

σο ν ρξφλνο κηαο πιήξνπο ηαιαληψζεσο ησλ ζσκαηηδίσλ ε δηαθνξεηηθά σο ν ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ δηέιεπζε δχν δηαδνρηθψλ θνξπθψλ ή θνηιηψλ ηνπ θχκαηνο απφ έλα 

νξηζκέλν ζεκείν. 

Δ ζπλεζέζηεξε δηάθξηζε ζηνπο θπκαηηζκνχο γίλεηαη κε βάζε ηελ πεξίνδν ηαιαληψζεσο ησλ 

ζσκαηηδίσλ. Γηα πεξηφδνπο ηαιαληψζεσλ κεγαιχηεξεο απφ 5 ιεπηά νη θπκαηηζκνί 

νλνκάδνληαη κεγάιεο πεξηφδνπ. Οη θπκαηηζκνί κηθξφηεξσλ πεξηφδσλ θαη ηδηαίηεξα πεξηφδσλ 

κηθξφηεξσλ απφ 30 δεπηεξφιεπηα νλνκάδνληαη θπκαηηζκνί κηθξήο πεξηφδνπ. 

Δ ρξνληθή θιίκαθα κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηεο επηθάλεηαο (πεξίνδνο Σ, γηα ηνπο πεξηνδηθνχο 

θπκαηηζκνχο) πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε γέλεζεο ηνπ θπκαηηζκνχ απφ κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα ζε κεξηθέο ψξεο. 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα έλα πιήζνο θπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, 

αξθεηά απφ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νπζηψδε ζχδεπμε κεηαμχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη 

θαιχηεξα θαηαλνεηφ αλ ιάβνπκε ππ’ φςε καο φηη:  

 Σν ζαιαζζηλφ λεξφ είλαη έλα ειαθξά αλνκνηνγελέο θαη αγψγηκν πγξφ ην νπνίν 

εδξάδεηαη πάλσ ζε έλα πνιπζηξσκαηνπνηεκέλν παξακνξθψζηκν ζηεξεφ ππζκέλα 

θαη πεξαηψλεηαη ζε κία ειεχζεξε επηθάλεηα (free surface) δηα ηεο νπνίαο δέρεηαη ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ππεξθείκελνπ πεδίνπ ηνπ αλέκνπ θαη  
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 Δ κάδα ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ βξίζθεηαη πάλσ ζε κία ειαθξά καγλεηηζκέλε, 

πεξηζηξεθφκελε, πεξίπνπ ζθαηξηθή κάδα (Γε), ε νπνία αιιειεπηδξά κέζσ δπλάκεσλ 

βαξχηεηαο κε άιια νπξάληα ζψκαηα (θπξίσο κε ηε ειήλε θαη ηνλ Ήιην).  

Βπηπιένλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο θπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

ζηε ζάιαζζα:  

 Βπηθαλεηαθά θχκαηα (surface waves).  

 Βζσηεξηθά θχκαηα (internal waves).  

 Γπξνζθνπηθά θχκαηα (inertial or gyroscopic waves).  

 Πιαλεηηθά θχκαηα (planetary or Rossby waves).  

 Παιίξξνηεο (tides). 

 Ώθνπζηηθά θχκαηα, πνπ δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πδάηηλεο κάδαο (hydroacoustic 

waves) θαη είλαη ζπδεπγκέλα κε αθνπζηηθά θαη ειαζηηθά θχκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζηα 

ππνζηξψκαηα ηνπ ππζκέλα.  

Μία γεληθή εηθφλα φισλ ησλ αλσηέξσ θαηλνκέλσλ δίλεηαη κέζσ ηνπ γεληθνχ θάζκαηνο ησλ 

ζαιάζζησλ θπκαηηζκψλ (Βηθφλα 6).  

 

Βηθφλα 6. Καηάηαμε θπκαηηζκψλ. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική Πποζέγγιζη. 
Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ Θάιαζζαο, 
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 

 

πσο δηαθξίλνπκε απφ ην ζρήκα απηφ νη επηθαλεηαθνί ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί αθ' ελφο κελ 

θαηαιακβάλνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θάζκαηνο ζαιαζζίσλ θπκαηηζκψλ απφ ζθνπηάο 

ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο, αθ' εηέξνπ δε αληηζηνηρνχλ ζε πεξηφδνπο πνιχ ζρεηηθέο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζαιάζζην θαη ζην παξάθηην πεξηβάιινλ. 

Βμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ηνπο επηθαλεηαθνχο ζαιάζζηνπο θπκαηηζκνχο δηαθξίλνπκε ηηο 

εμήο θχξηεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αίηην δεκηνπξγίαο ηνπο:  

 Ώλεκνγελείο θπκαηηζκνί δειαδή θχκαηα αλέκνπ (wind waves) θαη απνζάιαζζεο 

(swell), νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θάζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
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πεξηφδνπο απφ T=1 sec έσο Σ=20 sec θαη 25 sec πεξίπνπ.  

 Κχκαηα παξαγφκελα απφ θηλήζεηο επηπιεφλησλ ή βπζηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ (body 

generated waves) ηα νπνία γεληθψο αληηζηνηρνχλ ζηηο ίδηεο πεξηφδνπο κε ηνπο 

αλεκνγελείο θπκαηηζκνχο.  

 Κπκαησγή (surf beat) θαη θχκαηα ηδηνηαιαληψζεσλ ιηκαληψλ θαη πθαινθξεπίδαο 

(harbour resonance, seiche, shelf waves) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηφδνπο απφ 

T=1min έσο T=40 min πεξίπνπ.  

 εηζκνγελείο θπκαηηζκνί (ζεηζκηθά θχκαηα, tsunamis), νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ 

κεγάιν ηκήκα ηνπ θάζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξηφδνπο απφ Σ=5min έσο Σ=2h, 

πεξίπνπ.  

 Κπκαηηζκνί πνπ νθείινληαη ζε γξήγνξεο κεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πηέζεσο 

(seiches). 

 Κπκαηηζκνί πνπ νθείινληαη ζηελ έιμε ηεο ζειήλεο (παιίξξνηα). 

Βθηφο ησλ αλσηέξσ πξνο ηελ πιεπξά ησλ πνιχ κηθξψλ πεξηφδσλ (κεγάισλ ζπρλνηήησλ) 

ηνπ θάζκαηνο ησλ επηθαλεηαθψλ ζαιαζζίσλ θπκαηηζκψλ δηαθξίλνπκε ηα θχκαηα 

επηθαλεηαθήο ηάζεο (capillary waves), ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ην ηκήκα ηνπ θάζκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πεξηφδνπο απφ Σ=0.05 sec έσο T=1 sec πεξίπνπ. Δ ελεξγεηαθή ππθλφηεηα 

ησλ θπκάησλ επηθαλεηαθήο ηάζεσο είλαη πνιχ κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο 

πνπ κεηαθέξνπλ νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί.  

Πέξαλ απηνχ φκσο νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί δηαδίδνληαο κεγάια πνζά ελέξγεηαο (θαη 

δεπηεξεπφλησο κάδαο) απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα φπνπ δεκηνπξγνχληαη πξνο ηηο αθηέο, 

απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ δηακφξθσζε ησλ αθηψλ, ζηελ 

ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζηελ ξχπαλζε ησλ αθηψλ. 

Βπνκέλσο ε κειέηε ησλ κεραληζκψλ δηάδνζεο ησλ θπκαηηζκψλ απηψλ θαη ε εμέηαζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην παξάθηην πεξηβάιινλ απνηειεί ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο απφ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε.  

Βδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλεκνγελείο ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί θαη ηδηαίηεξα ηα θχκαηα 

αλέκνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ δηεγείξνληνο αηηίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε έιιεηςε 

θαλνληθφηεηαο ηφζν ρσξηθά φζν θαη ρξνληθά.  

 

2.2.1. Βαζηθή Θεσξία Κπκαηηζκώλ-Παξάθηησλ Γηεξγαζηώλ 

Δ βαζηθή καζεκαηηθή ζεσξία πεξηγξαθήο ησλ θπκαηηζκψλ είλαη ε γξακκηθή ζεσξία 

θπκαηηζκψλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην χςνο ηνπ θχκαηνο Δ είλαη πνιχ κηθξφηεξν 

ηνπ βάζνπο d θαη ηνπ κήθνπο L θαζψο θαη ζηελ παξαδνρή αζηξφβηιεο ξνήο (Καξακπάο, 

2004). 

Οξίδνληαο ηνλ άμνλα x ζηε ζηάζκε εξεκίαο (Βηθφλα 7) ε ζηηγκηαία αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο 

ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο ε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

                                                            ε=(H/2)·cos(k·x-ζ·t)                                                    (1) 

φπνπ 

L: ην κήθνο θχκαηνο 
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Βηθφλα 7. Σππηθή δηαηνκή θχκαηνο. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική Πποζέγγιζη. 
Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ Θάιαζζαο, 
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 

 

k: αξηζκφο θχκαηνο, k=2π/L 

Σ: ε πεξίνδνο ηνπ θχκαηνο 

ζ: ε θπθιηθή ζπρλφηεηα, ζ=2π/Σ 

Δ: ην χςνο ηνπ θχκαηνο 

ελψ ε ζηάζκε εξεκίαο ηαπηίδεηαη κε ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. 

 

Βπηπιένλ νξίδεηαη ε θαζηθή ηαρχηεηα ή ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θπκαηηζκνχ c σο: 

                                                                     c=L/T                                                                 (2) 

 

2.2.2. Γηακόξθσζε Κπκαηηζκώλ ζηνλ Παξάθηην Υώξν 

2.2.2.1. Δπίδξαζε ηνπ Ππζκέλα 

Ο ζαιαζζηάο ππζκέλαο επηδξά ζηνπο θπκαηηζκνχο. Δ επίδξαζε εθδειψλεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ πθή θαη ηελ κνξθή ησλ θπκάησλ θαζψο θαη ζηε δηεχζπλζε κεηαδφζεσο. Δ 

επίδξαζε ηνπ ππζκέλα γίλεηαη αηζζεηή απφ ηα θχκαηα φηαλ κεησζεί αηζζεηά ην βάζνο ηνπ 

λεξνχ. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο επηδξάζεσο ηνπ ππζκέλα ζηνπο ζαιάζζηνπο θπκαηηζκνχο είλαη 

νη παξακνξθψζεηο ηεο δηαηνκήο ηνπ θχκαηνο, ε ζξαχζε θαη ε δηάζιαζε ησλ θπκαηηζκψλ. Δ 

γλψζε ησλ κεηαβνιψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ παξάθηηαο πξνζηαζίαο (Καξακπάο, 2004). 

 

 Παξακνξθψζεηο Αηαηνκήο Κχκαηνο  

Δ δηαηνκή ηνπ θχκαηνο κεηαβάιιεηαη ξηδηθά ζηελ πεξηνρή ησλ κηθξψλ ζρεηηθά βαζψλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζε κία δηαηνκή είλαη ε κείσζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο, ε κείσζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε ηνπ χςνπο θχκαηνο, ε αχμεζε ηεο θακππιφηεηαο, ε ζηαδηαθή 

κεηαηξνπή ηεο εκηηνλνεηδνχο θακπχιεο ζε ηξνρνεηδή δηαηνκή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 
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δηαηνκή καθξνχ θχκαηνο.  

 Θξαχζε Κπκαηηζκψλ 

ηαλ νη παξακνξθψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαηνκή ελφο θχκαηνο ππεξβνχλ νξηζκέλα 

φξηα ην θχκα ζξαχεηαη. Δ ζξαχζε νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο παξακνξθψζεηο ηεο δηαηνκήο 

ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ππζκέλα. 

Δ ζξαχζε νθείιεηαη είηε ζηελ αχμεζε ηεο θακππιφηεηαο Δ/L πέξα απφ έλα επηηξεπφκελν 

φξην (ζξαχζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, whitecaping), είηε ζηελ επίδξαζε ηεο ξερφηεηαο 

πνπ επίζεο νδεγεί ηνλ θπκαηηζκφ ζην γεγνλφο φηη ε θνξπθή ηνπο δηαδίδεηαη κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ ηελ θνηιηά ηνπο νδεγψληαο ζε θαηάζηαζε πδξνδπλακηθήο 

αζηάζεηαο (Βηθφλα 8). 

 

Βηθφλα 8. Αηάθνξεο κνξθέο ζξαχζεο θπκαηηζκψλ. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική 
Πποζέγγιζη. Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ 
Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 

 

ηα ξερά λεξά θαηά ηε κεηάδνζή ηνπ πξνο ηελ αθηή ν θπκαηηζκφο απμάλεη ην χςνο ηνπ 

ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ξερφηεηαο αθνχ ε κείσζε ηνπ κήθνπο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

χςνπο ηνπ θπκαηηζκνχ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ελέξγεηα ζηαζεξή. ηαλ φκσο ν ιφγνο ηνπ 

χςνπο Δ πξνο ην βάζνο d μεπεξάζεη κία νξηαθή ηηκή ν θπκαηηζκφο ζξαχεηαη.  

 

 Αηάζιαζε Κπκαηηζκψλ 

Οη ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί αιιάδνπλ ελ γέλεη δηεχζπλζε κεηαδφζεσο θαζψο πξνζεγγίδνπλ 

ηελ αθηή αθνχ ε γσλία κεηαμχ ησλ θαζέησλ ζην κέησπν ηνπ θχκαηνο θαη ζηηο ηζνβαζείο 

ηνπ ππζκέλα ζπλερψο κεηψλεηαη. Δ νξζνγσληθή ηνπ θχκαηνο ηείλεη λα θηλεζεί θάζεηα πξνο 

ηηο ηζνβαζείο θαη λα θακππισζεί. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη δηάζιαζε ησλ 

θπκαηηζκψλ. Μία πνζνηηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ νθείιεηαη ζηελ αλνκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ ησλ πγξψλ ζσκαηηδίσλ θαζ’χςνο ηεο δηαηνκήο ηνπ θχκαηνο κε 

απνηέιεζκα ηα βαζχηεξα ζεκεία πνπ θηλνχληαη κε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο πξνο ηελ αθηή 

ζε ζρέζε κε ηα ξερφηεξα ζεκεία λα θακππιψλνπλ ην κέησπν (Βηθφλα 9).  

Σν θαηλφκελν ηεο δηάζιαζεο ησλ θπκαηηζκψλ νθείιεηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 
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ηαρχηεηαο δηάδνζεο c ζε δηαθνξεηηθά βάζε. Ώλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζή ηεο είλαη 

ε ινμφηεηα ηεο δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηζνβαζείο. Οη θπκαηνθνξπθέο 

(γξακκέο πνπ ελψλνπλ ηηο θνξπθέο) απφ επζχγξακκεο γίλνληαη θακπχιεο φπσο επίζεο 

θαη νη νξζνγψληεο ησλ θπκάησλ (νη θάζεηεο ζηηο θπκαηνθνξπθέο). 

 

Βηθφλα 9. Αηάζιαζε θπκαηηζκψλ. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική 
Πποζέγγιζη. Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ 
Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 

 

2.2.2.2. Δπίδξαζε Μεηώπνπ 

Δ χπαξμε ελφο κεηψπνπ ζην πεδίν ξνήο ησλ θπκαηηζκψλ δηαηαξάζζεη ηε ξνή. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο είλαη φηη ην κέησπν ιεηηνπξγεί ζαλ πεγή δεκηνπξγίαο άιισλ 

θπκαηηζκψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ηελ αξρηθή. Οη θπξηφηεξεο 

επηδξάζεηο ελφο κεηψπνπ είλαη ε αλάθιαζε θαη ε πεξίζιαζε ηνπ θπκαηηζκνχ (Καξακπάο, 

2004). 

 

 Ώλάθιαζε 

Δ ελέξγεηα ελφο θπκαηηζκνχ πνπ πξνζπίπηεη ζε έλα ζηεξεφ κέησπν πθίζηαηαη αλάθιαζε. 

Δ αλάθιαζε είλαη νιηθή ή κεξηθή αλάινγα αλ ην κέησπν θαιχπηεη θαηαθφξπθα φιν ή 

κέξνο ηνπ πεδίνπ ξνήο, αλ ην κέησπν είλαη θαηαθφξπθν ή θεθιηκέλν θαη ηέινο αλ είλαη 

ζεκαληηθέο ή φρη νη απψιεηεο ελέξγεηαο. Δ αλάθιαζε ελέξγεηαο δεκηνπξγεί ην αλαθιψκελν 

θχκα ην νπνίν αζξνηδφκελν κε ην αξρηθφ πξνζπίπηνλ παξάγεη έλα λέν θχκα ην νπνίν 

νλνκάδεηαη ζηάζηκν θχκα.  

 

 Πεξίζιαζε 

Δ πεξίζιαζε ησλ θπκαηηζκψλ είλαη θπζηθφο κεραληζκφο ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα 

κεηάδνζεο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ησλ θνξπθνγξακκψλ ηνπ πξνζπίπηνληνο θχκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο είλαη νη 

θπκαηηζκνί κε κεηνχκελν χςνο θαη αιιαγή θαηεχζπλζεο πνπ ππάξρνπλ ζε ζαιάζζηα 

πεξηνρή πξνζηαηεπκέλε απφ ζαιάζζην ηερληθφ έξγν θαη ε νπνία ζα εξεκνχζε εθφζνλ δελ 

ζα εκθαληδφηαλ απηή ε κεηάδνζε ελέξγεηαο θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ κεηψπνπ 

ηεο θαηαζθεπήο. Με ηελ πεξίζιαζε είλαη δπλαηή ε είζνδνο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο ζην 
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εζσηεξηθφ ησλ ιηκελνιεθαλψλ (Βηθφλα 10, 11). 

 

Βηθφλα 10. Πεξίζιαζε θπκαηηζκψλ θαη ζπκβνιηζκνί. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική 
Πποζέγγιζη. Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ 
Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 

 

 

Βηθφλα 11. Πεξίζιαζε θπκαηηζκψλ. 

(Πεγή: Καξακπάο Θ. (2004). Τπολογιζηική Κςμαηομησανική και Ακηομησανική Θευπηηική 
Πποζέγγιζη. Δκπαιδεςηικό και Δπισειπηζιακό Λογιζμικό. Αηδαθηηθφ ΐνήζεκα Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ 
Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Μπηηιήλε.) 
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2.3. Ζ Μεηαβνιή ησλ Αθηνγξακκώλ 

Ο ξπζµφο µεηαβνιήο ησλ αθηνγξαµµψλ είλαη µηα απφ ηηο πην ζεµαληηθέο παξαµέηξνπο πνπ 

ρξεζηµνπνηείηαη απφ ηνπο επηζηήµνλεο πνπ αζρνινχληαη µε ηε δπλαµηθή ηεο παξάθηηαο 

δψλεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ξπζµφο µεηαβνιήο ησλ αθηνγξαµµψλ αλαµέλεηαη 

λα απεηθνλίζεη µηα αζξνηζηηθή επίδξαζε απφ ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπµβεί δηαρξνληθά ζηελ 

αθηή θαη πξνθαλψο ηελ έρνπλ επεξεάζεη. Δ αθξίβεηα µε ηελ νπνία ν ξπζµφο µεηαβνιήο 

εθθξάδεη ηελ επίδξαζε απηή εμαξηάηαη απφ (Ανπθάθεο, 2007):  

1. ηελ αθξίβεηα ησλ µεηξήζεσλ ζηηο αθηνγξαµµέο,  

2. ην µέγεζνο ηεο δηαρξνληθήο µεηαβνιήο ηεο αθηνγξαµµήο,  

3. ηνλ αξηζµφ ησλ δεδνµέλσλ ζεµείσλ (µεηξεµέλεο ζέζεηο αθηνγξαµµψλ) πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη,  

4. ηελ ρξνληθή εγγχηεηα θάζε παξαηήξεζεο ζην ρξφλν µηαο πξαγµαηηθήο αιιαγήο,  

5. ην ρξνληθφ δηάζηεµα µεηαμχ ησλ µεηξήζεσλ ζηηο αθηνγξαµµέο,  

6. ηε ζπλνιηθή ρξνληθή έθηαζε ησλ δεδνµέλσλ ησλ αθηνγξαµµψλ θαη  

7. ηε µέζνδν πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ν ξπζµφο.  

 

Δ µεηαθίλεζε ηεο αθηνγξαµµήο δηαρξνληθά απνηειείηαη ζπλήζσο απφ έλα πξνβιέςηµν 

θνµµάηη µεηαβνιήο πνπ µπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζήµα ή ηάζε θαη απφ έλα βξαρππξφζεζµν 

θνµµάηη µεηαβνιήο ή «ζφξπβν». Σα µαθξνπξφζεζµα θαηλφµελα φπσο ε άλνδνο ηεο ζηάζµεο 

ηεο ζάιαζζαο ή ε µεηαθίλεζε ησλ θπζηθψλ ηδεµάησλ εµθαλίδνληαη µε ην πέξαζµα πνιιψλ 

δεθαεηηψλ θαη δίλνπλ ηηο πην πξνβιέςηµεο ηάζεηο. Γεληθά ε βξαρππξφζεζµε µεηαβνιή 

εµθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ θπµαίλνληαη απφ µεξηθέο εµέξεο µέρξη 

πνιιά ρξφληα. Ώπηφ δείρλεη φηη ηφζν νη µαθξνπξφζεζµεο φζν θαη νη βξαρππξφζεζµεο ηάζεηο 

είλαη αληρλεχζηµεο. Μεξηθέο επηζηεµνληθέο νµάδεο πνπ αζρνινχληαη µε ηηο αθηέο θαη ηα 

θαηλφµελα πνπ παξαηεξνχληαη ζ’ απηέο ζηεξίδνληαη ζε µαθξνπξφζεζµεο ηάζεηο µεηαβνιήο 

ησλ αθηνγξαµµψλ γηα λα βγάινπλ ζπµπεξάζµαηα φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε παξάθηησλ 

πεξηνρψλ, ελψ άιιεο ζηεξίδνληαη ζε ζρεηηθά βξαρππξφζεζµεο ηάζεηο. 

 

2.3.1. Οη Γπλάκεηο Μεηαβνιήο ηεο Αθηνγξακκήο  

2.3.1.1. Γεληθά  

Οη αθηέο είλαη απφ ηα πην επµεηάβιεηα θπζηθά ζπζηήµαηα ηεο θχζεο. Ο ραξαθηήξαο ηεο 

αθηήο πνπ θάζε θνξά εµθαλίδεηαη θαζψο θαη νη µεηαβνιέο νη νπνίεο ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ 

εμαξηψληαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο απφ ηνπο θπµαηηζµνχο, ηηο παιίξξνηεο, ηε 

µεηαβνιή ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο, ηελ ηξνθνδνζία ηδεµάησλ, ην γεσινγηθφ ππφβαζξν 

ηεο πεξηνρήο, ην θιίµα, ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ιφγσ ησλ βξνρψλ θαη ηνπο βηνινγηθνχο 

δείθηεο. ΐεβαίσο πέξα απφ ηε θπζηθή πξνέιεπζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ µεηαβνιέο 

ζηελ αθηή ζεµαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ θχξηα µε ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζηε 

δψλε ηεο παξαιίαο αιιά θαη έμσ απ’ απηήλ. Έηζη θαηαζθεπέο φπσο νη πξνβιήηεο, νη 

πξνθπµαίεο, νη θπµαηνζξαχζηεο θαη ηα θξάγµαηα ζε παξαθείµελνπο πνηαµνχο µπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ µεγάιεο αιιαγέο ζηε µνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαιίαο. Ώθφµε ε αµµνιεςία 

απνηειεί έλαλ άιιν ηξφπν µέζσ ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο επηδξά αξλεηηθά ζηηο αθηέο. ηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ηα θπζηθά θαη ηα αλζξσπνγελή αίηηα µεηαβνιήο ηεο 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 2 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                            Ώληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           48 
 

αθηνγξαµµήο θαη ηεο παξαιίαο ζε ζρέζε µε ηελ θιίµαθα ρξφλνπ θαη ρψξνπ ζηηο νπνίεο απηά 

ζπµβαίλνπλ. Παξαθάησ γίλεηαη µηα αλαθνξά ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ζεµαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ (Ανπθάθεο, 2007). 

 

2.3.1.2. Παιίξξνηεο  

Οη παιίξξνηεο είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο ζηα αβαζή. Γηα παξάδεηγµα ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα 

ηεο Γεξµαλίαο ε ζάιαζζα θαηαιαµβάλεη µηα δψλε πιάηνπο 10-20 km γηα ιίγεο ψξεο θαη µεηά 

επαλέξρεηαη ζην ρέξζν. Έηζη δεµηνπξγείηαη µηα αµθίβηα δψλε γθξη ρξψµαηνο απφ ιάζπε θαη 

πγξή άµµν ε νπνία πεξηνδηθά είλαη ζηεξηά θαη ππζµέλαο. ηαλ ε ζαιάζζηα επηθάλεηα 

αλέξρεηαη ζε αζπλήζηζηα πςειέο παιίξξνηεο θαηαιαµβάλεη µηα ηεξάζηηα έθηαζε ηεο ζηεξηάο 

µε µεγάιεο θαηαζηξνθέο. ηαλ θαηέξρεηαη δεµηνπξγνχληαη εθηάζεηο «πγξήο ζηεξηάο» θαη 

µεγάια πνηάµηα ζηα νπνία µπνξνχλ λα πιεχζνπλ αθφµε θαη πινία. ηαλ φµσο ε αθηή έρεη 

απφηνµεο θιίζεηο ε εηθφλα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Δ παιίξξνηα εµθαλίδεηαη µφλν ζαλ 

θαηαθφξπθε µεηαηφπηζε µηα θαη ε νξηδφληηα µεηαθίλεζε είλαη πξαθηηθά µεδεληθή. Σα 

µεγαιχηεξα ιηµάληα βξίζθνληαη ζηηο εθβνιέο πνηαµψλ θαη ζε αβαζή λεξά φπνπ φµσο νη 

παιίξξνηεο είλαη ζεµαληηθέο. Βπλφεην είλαη φηη ζηα ιηµάληα απηά, ε ζαιάζζηα θπθινθνξία 

πξέπεη λα πεξηµέλεη ηελ πιεµµπξίδα γηα ηελ πξνζέγγηζε. ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 εκθαλίδνληαη 

ηα θπζηθά θαη ηα αλζξσπνγελή αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ κεηαβνιή ηεο αθηνγξακκήο 

αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 1. Φπζηθά αίηηα κεηαβνιήο αθηνγξακκήο. 

Κιίµαθα (ρξνληθή – ρσξηθή) Φπζηθά αίηηα 

Ώηψλεο ή Υηιηεηεξίδεο-πεξηζζφηεξν ησλ 

100 km 

Αηαζεζηµφηεηα ζε ηδήµαηα. ρεηηθή 

µεηαβνιή ηεο ζαιάζζηαο ζηάζµεο. 

Καηαθφξπθεο θηλήζεηο ηνπ ππζµέλα. 

Γεσινγηθφ ππφβαζξν. Γεσινγηθήο 

θιίµαθαο θιηµαηηθέο αιιαγέο. 

Παιαηνµνξθνινγία. 

Αεθάδεο ρξφληα έσο µεξηθνχο αηψλεο-

10 έσο 100 km 
ρεηηθή µεηαβνιή ηεο ζαιάζζηαο ζηάζµεο. 

 
«Κχµαηα άµµνπ». Σνπηθέο θιηµαηηθέο 
µεηαβνιέο. Ώθξαία θαηξηθά θαηλφµελα. 

1 έσο 10 ρξφληα-1 έσο 5 km 

Κιηµαηηθέο µεηαβνιέο θπµάησλ. Μεηαβνιή 

ηνπ αλαβαζµνχ ηεο δψλεο θπµαηαγσγήο. 

Ώθξαία θαηξηθά θαηλφµελα. 

ξεο έσο 1 έηνο-10 m έσο 1 km 
Κχµαηα, παιίξξνηεο θαη θαηαηγίδεο. 

Βπνρηαθέο θιηµαηηθέο αιιαγέο. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

Σν ιηµάλη ηνπ Ώµβνχξγνπ είλαη έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα. Σα πινία πεξηµέλνπλ 

ηελ πιεκκπξίδα γηα λα πξνζαξάμνπλ θαη µφλν µε ηελ βνήζεηα απφ ξπκνπιθά πινία απφ 

έµπεηξνπο πηιφηνπο.  
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Πίλαθαο 2. Ώλζξσπνγελή αίηηα κεηαβνιήο αθηνγξακκήο. 

Κιίµαθα (ρξνληθή – ρσξηθή) Ώλζξσπνγελή αίηηα 

Ώηψλεο ή Υηιηεηεξίδεο-πεξηζζφηεξν ησλ 

100 km 

 

Κιηµαηηθέο αιιαγέο πξνθαινχµελεο απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Μεηαβνιή 

ζηελ απνξξνή µεγάισλ πνηαµψλ 

(θξάγµαηα θιπ). Μεγάιεο παξάθηηεο 

θαηαζθεπέο. Ώλαµνξθψζεηο ηεο παξάθηηαο 

δψλεο ζε µεγάιε θιίµαθα. (Με) Αηαρείξηζε 

παξαθηίσλ δσλψλ µε ζεηξά απφ ηερληθά 

έξγα. 

Αεθάδεο ρξφληα έσο µεξηθνχο αηψλεο-

10 έσο 100 km 

Μεηαβνιή ζηελ απνξξνή πνηαµψλ 

(θξάγµαηα θιπ). Παξάθηηα ηερληθά έξγα. 

Ώλαµνξθψζεηο ηεο παξάθηηαο δψλεο. 

Παξάθηηα (µε) δηαρείξηζε. 

Τπεξεθµεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ. 

1 έσο 10 ρξφληα-1 έσο 5 km 
Καηαζθεπέο ζηε δψλε θπµαηαγσγήο. 

Ώλαηξνθνδφηεζε παξαιηψλ µε άµµν. 

ξεο έσο 1 έηνο-10 m έσο 1 km 
Καηαζθεπέο ζηε δψλε θπµαηαγσγήο. 

Ώλαηξνθνδφηεζε παξαιηψλ µε άµµν. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

ε αθηέο µε πνιχ µηθξέο παιίξξνηεο ε µνξθνινγία ηνπο δηαµνξθψλεηαη θχξηα απφ ηε δξάζε 

ησλ θπµάησλ θαη ηε µεηαθνξά ηδεµάησλ. ε αθηέο µε µέζν εχξνο παιίξξνηαο ε επίδξαζε ησλ 

θπµάησλ ζπλερίδεη λα είλαη ζεµαληηθή αιιά ηαπηφρξνλα επηδξά ζε θάπνην βαζµφ θαη ην 

θαηλφµελν ηεο παιίξξνηαο. Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη παιίξξνηεο άλσ ησλ 

2-3 m, ε κνξθή ηεο παξαιίαο είλαη απνηέιεζµα ηφζν ησλ θπµάησλ φζν θαη ηεο παιίξξνηαο. 

ε απηέο ηηο αθηέο θαζψο ηα λεξά µεηαθηλνχληαη παιηλδξνµηθά ζε µεγάιεο απνζηάζεηο µέζα 

ζε ιίγεο ψξεο πξνθαινχλ ηε µεηαθνξά ζεµαληηθήο πνζφηεηαο ηδεµάησλ.  

 

2.3.1.3. Γηάβξσζε  

Δ δηάβξσζε ησλ αθηψλ είλαη απφ ηηο ζεµαληηθφηεξεο αηηίεο αιιαγήο ηεο µνξθήο ηνπο αθνχ 

ην 70% ησλ αµµσδψλ αθηψλ παγθνζµίσο δηαβξψλεηαη. Γεληθά εληάζζεηαη ζηηο δηεξγαζίεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθηνγξαµµή µαθξνπξφζεζµα ζε αληίζεζε γηα παξάδεηγµα µε ηηο 

παιίξξνηεο νη νπνίεο µέζα ζε ειάρηζηεο ψξεο αιιάδνπλ ηειείσο ηελ εηθφλα ηεο. 

 

2.3.1.4. Κύµαηα Καηαηγίδαο  

Σα θχµαηα θαηαηγίδαο (storm surges) απνηεινχλ έλαλ µεγάιν θίλδπλν ηδίσο γηα ηηο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε πνπ νη ζχειιεο θαη νη θαηαηγίδεο είλαη ζπρλέο θαη µεγάιεο εληάζεσο. Καηά ηηο 

ψξεο ηνπ θαηλνµέλνπ πιεµµπξίδνπλ µε λεξφ νη ζρεδφλ επίπεδεο παξάθηηεο πεξηνρέο ελψ 
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ηαπηφρξνλα ζπµβαίλεη θαη ηζρπξή δηάβξσζε ζηηο αµµψδεηο αθηέο µεηαιιάζζνληαο ηε µνξθή 

ηνπο αλάινγα µε ηελ έληαζε αιιά θαη ηε δηάξθεηα ηεο θαηαηγίδαο.  

 

2.3.1.5. Παξάθηηεο Καηαζθεπέο  

Οη παξάθηηεο θαηαζθεπέο µπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε απηέο πνπ έρνπλ θάζεηε δηάηαμε πξνο 

ηελ αθηή θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ παξάιιειε. Οη πξψηεο πεξηιαµβάλνπλ ηνπο βξαρίνλεο 

(groins) θαη ηνπο µψινπο (jetties), ελψ νη δεχηεξεο ηνπο θπµαηνζξαχζηεο (breakwaters) θαη 

ηνπο ηνίρνπο πξνζηαζίαο (seawalls).  

Οη βξαρίνλεο είλαη ζπλήζσο επζχγξαµµεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηελ 

αθηή πξνθεηµέλνπ λα ηηο πξνζηαηέςνπλ απφ ηηο απψιεηεο ησλ ηδεµάησλ πνπ ζπµβαίλνπλ 

θαηά ηε µεηαθνξά ηνπο απφ ξεχµαηα θαηά µήθνο ηεο αθηνγξαµµήο (longshore current). Σν 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο πνηθίιεη θαη µπνξεί λα είλαη πέηξα, ζθπξφδεκα ή μχιν. 

Υξεζηµνπνηνχληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα µε ηελ πξψηε εµθάληζή ηνπο θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ηνλ 17ν αηψλα ζην ιηµάλη ηνπ Dover ζηε λνηηναλαηνιηθή Ώγγιία. Ώλάληη ησλ 

βξαρηφλσλ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε ηδεµάησλ ελψ θαηάληη δηάβξσζε (Βηθφλα 12). Βπίζεο 

ε χπαξμε βξαρηφλσλ είλαη δπλαηφλ λα επηζπεχζεη ηελ απψιεηα άµµνπ ζε δηεχζπλζε θάζεηε 

πξνο ηελ αθηή φηαλ ε δηεχζπλζε ηνπ αλέµνπ επλνεί απηή ηε δηαδηθαζία. Οη βξαρίνλεο πνπ 

ζρεµαηίδνπλ γσλία απνηεινχµελνη έηζη απφ δχν επζχγξαµµα ηµήµαηα απνηεινχλ µηα ιχζε 

γηα απηφ ην πξφβιεµα. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζµνπ γίλεηαη ρξήζε απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ 

µε ηελ Εαπσλία λα έρεη θαηαζθεπάζεη πεξίπνπ 10.000 βξαρίνλεο ζε αλάπηπγµα αθηψλ 32.000 

km. ην New Jersey ησλ ΔΠΏ µάιηζηα απηφο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αθηψλ είλαη ηφζν 

ζπρλφο πνπ έρεη θαζηεξσζεί µε ηνλ φξν "newjerseysation". 

 

Βηθφλα 12. Δ επίδξαζε ησλ βξαρηφλσλ ζηηο αµµψδεηο αθηέο. (Ocean City, New Jersey). 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

Βηθφλα 13. Δ επίδξαζε ησλ κψισλ ζηε κνξθή ησλ ακκσδψλ αθηψλ. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 
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Οη µψινη είλαη φµνηεο θαηαζθεπέο µε ηνπο βξαρίνλεο αιιά θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζε 

εηζφδνπο ιηµαληψλ γηα ηελ θαηαθξάηεζε ηεο άµµνπ εθηφο ηεο εηζφδνπ θαη ηελ πξνζηαζία απφ 

ηα θχµαηα. Βπίζεο απαληψληαη ζε ζηφµηα εθβνιψλ πνηαµψλ θαη ρεηµάξξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ πξνζαµµψζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ θξάμηµν θαη πξφθιεζε 

αλπςψζεσο ηεο ζηάζµεο ηνπ λεξνχ αλάληε θαη πιεµµπξψλ (Βηθφλα 13). Καη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ µψισλ παξαηεξείηαη πξφζρσζε αλάληη θαη δηάβξσζε θαηάληη ιφγσ ηνπ θαηά 

µήθνπο ηεο αθηήο ξεχµαηνο. 

Οη ηνίρνη πξνζηαζίαο είλαη ηνίρνη αληηζηήξημεο παξάιιεινη πξνο ηηο αθηέο. Δ θαηαζθεπή ηνπο 

πξνθαιεί πεξηνξηζµφ ηεο δηαηνµήο δηάρπζεο ηεο ελέξγεηαο νπφηε ε ελέξγεηα ησλ θπµάησλ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε µηθξή ζρεηηθά επηθάλεηα. Δ αλαθιψµελε ελέξγεηα απφ ηα θχµαηα επηδξά 

µε ηελ εηζεξρφµελε θαη έηζη πξνθαιείηαη δηάβξσζε ηεο αθηήο µε µεηαθίλεζε ηεο άµµνπ 

θάζεηα ζηελ αθηνγξαµµή πξνο ηνλ ππζµέλα ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, πξνθαιείηαη ην ζηέλεµα θαη 

ην ραµήισµα ησλ παξαιηψλ. Δ δηάβξσζε δεµηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ  θαηαζθεπή 

πεξηζζνηέξσλ έξγσλ πξνζηαζίαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζάιαζζαο ην νπνίν έρεη  σο 

απνηέιεζµα ηελ µεηαθίλεζε ηνπ πξνβιήµαηνο βαζχηεξα πξνο ηε ζάιαζζα. Οη ηνίρνη 

πξνζηαζίαο έρνπλ ηε ηάζε λα αιιάδνπλ ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο αθηέο αιιά δελ µπνξνχλ 

λα ηηο ζηαµαηήζνπλ εληειψο.  

Οη θπµαηνζξαχζηεο ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο ηελ αθηή ρσξίο ζεµείν επαθήο µε 

απηήλ. αλ πξψηε ζθέςε δελ εµπνδίδνπλ ηελ θαηά µήθνο ηεο αθηνγξαµµήο θίλεζε ησλ 

ηδεµάησλ νπφηε δελ επηθέξνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ µνξθή ηεο αθηνγξαµµήο ζαλ απηέο ησλ 

βξαρηφλσλ θαη ησλ µψισλ. ην ππήλεµν φµσο µέξνο ηνπ θπµαηνζξαχζηε παξαηεξείηαη 

ζπγθέληξσζε άµµνπ ιφγσ ηεο µεησµέλεο ελέξγεηαο ησλ θπµάησλ ζε απηφ ην ζεµείν. 

Βπηπξνζζέησο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί έληνλε δηάβξσζε ζηα ηµήµαηα ηεο 

αθηήο ηα νπνία δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηέηνηα θαηαζθεπή ιφγσ ηεο δεµηνπξγίαο ζηξνβίισλ. 

Έηζη αξθεηέο θνξέο δαπαλψληαη επηπιένλ ρξήµαηα γηα ηελ απνµάθξπλζε ησλ 

θπµαηνζξαπζηψλ (Ανπθάθεο, 2007). 

Σα θξάγµαηα επίζεο αλ θαη δελ απνηεινχλ παξάθηηα θαηαζθεπή αλαθέξνληαη ζε απηφ ην 

ζεµείν δηφηη έρνπλ πνιχ µεγάιε επίδξαζε ζηε δηαµφξθσζε ησλ δέιηα ησλ πνηαµψλ θαη 

εµµέζσο ζε παξαθείµελεο αµµψδεηο αθηέο. Παξφιν πνπ έλα θξάγµα µπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεην γηα πνιινχο ιφγνπο (έιεγρνο πιεµµπξψλ, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

απνζέµαηα λεξνχ) επηθέξεη µεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα ησλ θεξηψλ πιηθψλ πνπ θζάλνπλ ζηε 

ζάιαζζα. Ώπηά θαηαθξαηνχληαη ζηα ήξεµα λεξά πίζσ απφ ην θξάγµα µε απνηέιεζµα λα 

δηαβξψλεηαη έληνλα ην δέιηα ηνπ πνηαµνχ. Σέηνηεο εηθφλεο είλαη ζπλήζεηο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζε πνιιά µέξε ηνπ θφζµνπ. ην δέιηα ηνπ πνηαµνχ Arno ζηελ Εηαιία 

παξαηεξήζεθε δηάβξσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έσο 20 m/έηνο. Βπίζεο, αλεπαλφξζσηεο 

ζπλέπεηεο έρεη ππνζηεί ην δέιηα ηνπ Νείινπ φπνπ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγµαηνο ηνπ 

Ώζζνπάλ ην 1964 ε αθηνγξαµµή έρεη ππνρσξήζεη θαηά αξθεηά ρηιηφµεηξα. 

 

2.3.1.6. Αµµνιεςία  

Δ αθαίξεζε άµµνπ απφ ηελ παξαιία είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφµελν παγθνζµίσο. Οη 

επηπηψζεηο πνπ έρεη απηφ ζηε µειινληηθή δηαµφξθσζε ηεο αθηήο αλάγθαζε ηα αλαπηπγµέλα 

θξάηε ηνπ θφζµνπ αλάµεζά ηνπο θαη ε Βιιάδα, λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ αµµνιεςία σο πνηληθά 

δησθφµελε πξάμε. Δ αθαίξεζε ηεο άµµνπ µπνξεί λα γίλεη απφ ηελ δψλε παθιαζµνχ ηνπ 

θχµαηνο, απφ ηηο αµµνζίλεο θαη ηνπο αµµφινθνπο πνπ ζρεµαηίδνληαη πίζσ απφ ηελ παξαιία, 

απφ ηνλ ππζµέλα ηεο ζάιαζζαο ή αθφµε θαη απφ ηνπο πνηαµνχο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
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πξνθαιείηαη βξαρππξφζεζµε ή µαθξνπξφζεζµε δηάβξσζε ηεο αθηήο αθνχ δηαηαξάζζεηαη ε 

ηζνξξνπία ησλ απνζεµάησλ. Δ άµµνο µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί σο δνµηθφ πιηθφ ή γηα ηελ 

ηξνθνδνζία άιιεο παξαιίαο. ηελ Βιιάδα δελ ππάξρνπλ επίζεµα ζηνηρεία γηα ηελ 

αµµνιεςία απφ ηηο αθηέο. Πάλησο έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο παξάλνµεο µεηαιιείαο 

άµµνπ φπνπ εμνξχζζεηαη θαη πσιείηαη ζε άιιε πεξηνρή (γηα παξάδεηγκα παξαιίεο µπξνζηά 

ζε µεγάιεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο), παξά ην γεγνλφο φηη νη αθηέο ηεο ρψξαο µαο είλαη 

γεληθά θησρέο ζε άµµν ζε ζρέζε µε άιια µέξε ηνπ θφζµνπ. ην παξειζφλ ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγµα απνηέιεζαλ νη αµµνιεςίεο ησλ Γεξµαλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνµίνπ ηνπ 

Μάιεµε ησλ Υαλίσλ µε απνηέιεζµα ηελ αλαπφθεπθηε δηάβξσζε ηεο αθηήο. 

 

2.3.1.7. Σεθηνληθέο Μεηαθηλήζεηο  

Δ αθηνγξαµµή ζπλερψο αιιάδεη ζέζε θαη ζρήµα. Οη ηεθηνληθέο δηεξγαζίεο ζε µηα παξάθηηα 

πεξηνρή αλαγθάδνπλ ηελ αθηνγξαµµή λα µεηαθηλείηαη πξνο ην µέξνο ηεο ζάιαζζαο ή ηεο 

ζηεξηάο, αλαιφγσο µε ην αλ ε πεξηνρή αλαδχεηαη ή βπζίδεηαη αληηζηνίρσο. Δ αλχςσζε θαη ε 

βχζηζε ηµεµάησλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο µπνξεί λα ζπµβαίλεη ηαπηφρξνλα ζε 

δηαθνξεηηθά µέξε ηεο ίδηαο παξάθηηαο πεξηνρήο (Βηθφλα 14). Οη αθηέο νη νπνίεο αλπςψλνληαη 

ηεθηνληθά ραξαθηεξίδνληαη απφ βξαρψδεηο απφηνµεο αθηνγξαµµέο θαη αθξσηήξηα πνπ 

δηαθφπηνληαη απφ ζηελνχο θαη αθαλφληζηνπ ζρήµαηνο θφιπνπο. ζν πην ζθιεξή θαη 

βξαρψδεο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο ηφζν πην αθαλφληζην είλαη ην ζρήµα ηεο 

αθηνγξαµµήο. ηα µαιαθφηεξα εδάθε νη θιίζεηο είλαη πην νµαιέο. 

πνπ ππάξρεη βχζηζε ηεο αθηήο ηα ηδήµαηα ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ ηελ αθηνγξαµµή ζηελ 

αξρηθή ηεο ζέζε. Οη παξάθηηεο δψλεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ραξαθηεξίδνληαη απφ µηθξέο 

θιίζεηο, πιαηηέο αµµψδεηο παξαιίεο θαη µεγάιεο επηθάλεηαο πεξηνρέο ραµεινχ πςνµέηξνπ 

ζην ηµήµα ηεο μεξάο φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά πξφζθαηα (γεσινγηθήο θιίµαθαο) ηδήµαηα. 

Σππηθνί ζρεµαηηζµνί ζε ηεθηνληθά βπζηδφµελεο παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη µηθξά αµµψδε λεζηά 

θνληά ζηελ αθηνγξαµµή θαη αθξηβψο πίζσ θαη θαηά µήθνο απηήο πνιχ ζπρλά ζρεµαηίδνληαη 

ζσξνί άµµνπ (αµµνζίλεο), αιιά θαη πεξηνρέο ηεο ζηεξηάο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηα λεξά 

ησλ παιηξξνηψλ. Φαίλεηαη δειαδή λα ππάξρεη µηα ηζνξξνπία µεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

πιηθνχ πνπ δηαβξψλεηαη ιφγσ ηεο θαζίδεζεο ηεο αθηήο θαη απηήο πνπ επηθάζεηαη µέρξη 

θάπνην βάζνο γηα λα θαιχςεη ηε δηαθνξά πνπ δεµηνπξγείηαη απφ ηελ ηεθηνληθή βχζηζε. 

 

Βηθφλα 14. Ώλχςσζε ηµήµαηνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο ζηε ΐφξεηα Καιηθφξληα. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 
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ηελ παξαπάλσ εηθφλα ε επίπεδε επηθάλεηα πνπ θαίλεηαη δηαβξψζεθε ζην παξειζφλ απφ ηε 

δξάζε ησλ θπµάησλ θαη έπεηηα αλήιζε πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζµεο ιφγσ 

ηεθηνληθήο αλχςσζεο. 

 

2.3.1.8. Δπνρηαθέο Αιιαγέο  

Δ εηθφλα ησλ παξαιηψλ δηαθέξεη µεηαμχ ηεο ζεξηλήο θαη ηεο ρεηµεξηλήο πεξηφδνπ. Σνλ 

ρεηµψλα φηαλ νη θαηαηγίδεο ή ζχειιεο δεµηνπξγνχλ µεγαιχηεξα θχµαηα θαη µεγαιχηεξε δψλε 

θπµαηαγσγήο (surf zone) ηα θχµαηα δηαβξψλνπλ ηηο παξαιίεο µεηαθέξνληαο ηελ χιε έμσ 

απφ ηελ αθηή φπνπ ζρεµαηίδνπλ παξάθηηεο αµµψδεηο πξνζρψζεηο σο απνηέιεζµα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαζρέζεσο ηεο ελέξγεηαο ησλ θπµάησλ θαη νη αµµψδεηο παξαιίεο ηείλνπλ λα 

γίλνπλ ζηελφηεξεο (Βηθφλα 15). Ώληηζέησο ην θαινθαίξη ηα θχµαηα µεηαθηλνχλ πξννδεπηηθά 

ηελ άµµν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαιίαο θαη νη αθηέο ηείλνπλ λα γίλνπλ πιαηχηεξεο θαη 

µε νµαιφηεξεο θιίζεηο.  

 

Βηθφλα 15. ρεµαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αιιαγήο ηεο δηαηνµήο ηεο αθηήο µεηαμχ ζεξηλήο θαη 

ρεηµεξηλήο πεξηφδνπ. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

2.3.1.9. Ηδήµαηα Παξαιίαο  

Μέζα ζην λεξφ ηεο δψλεο ηεο θπµαηαγσγήο αησξνχληαη µεγάιεο πνζφηεηεο ηδεµάησλ. ηαλ 

ε µεηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ειαηησζεί ηα ηδήµαηα θαηαθάζνληαη ζαλ άµµνο. Δ θίλεζε ηνπ λεξνχ 

γίλεηαη είηε µε ηε µνξθή θπµάησλ είηε µε ηε µνξθή ξεπµάησλ. Οη θάβνη θαη νη άθξεο ησλ 

θφιπσλ είλαη ζπλήζσο βξαρψδεηο θαη ρσξίο ηδήµαηα αθνχ ηα θχµαηα πνπ ζξαχνληαη ηηο 

δηαβξέρνπλ θαη ηηο θαζαξίδνπλ ηα δε µηθξά ηδήµαηά ηνπο παξαζχξνληαη απφ ην λεξφ, 

αησξνχληαη ζηε ζπλέρεηα µέζα ζ’ απηφ θαη µεηαθέξνληαη ζε άιιε πεξηνρή. Ώληηζέησο νη φξµνη 

ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ αµµψδεηο παξαιίεο ιφγσ ηεο ζρεηηθά µηθξήο ελέξγεηαο ησλ 

θπµάησλ πνπ θζάλνπλ µέζα ζ’ απηνχο. Δ µεηαθίλεζε ησλ ηδεµάησλ ζηελ αθηή είλαη έλα 

πεξίπινθν θαηλφµελν. Βίλαη απνηέιεζµα πνιιψλ πδξνδπλαµηθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο 

πεξηιαµβάλνπλ:  

 Σηο ηξνρηαθέο θπµαηηθέο επηδξάζεηο µε ηα θαηψηεξα ηδήµαηα θαη ηα ξεχµαηα θαηά 

µήθνο ηεο αθηήο (longshore current) ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηα θχµαηα.  



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 2 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                            Ώληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           54 
 

 Σα θαηά µήθνο ηεο αθηήο ξεχµαηα ηα δεµηνπξγνχληαη απφ ηνλ αέξα.  

 Σα ξεχµαηα δηαθπγήο (rip currents).  

 Σα παιηξξντθά ξεχµαηα.  

 Σα ξεχµαηα ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηα θχµαηα θαηαηγίδαο.  

 Σα ξεχµαηα βαξχηεηαο.  

 Σα ξεχµαηα αλάδπζεο θαη θαηάδπζεο ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηνλ άλεµν.  

 Σα ξεχµαηα αλάδπζεο θαη θαηάδπζεο ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηα θχµαηα.  

 Δ µεηαθνξά ηδεµάησλ πξνο ραµειφηεξνπ επηπέδνπ ππζµέλα ιφγσ ηεο βαξχηεηαο. 

Βιάρηζηεο παξαιίεο έρνπλ ζηαζεξή αθηνγξαµµή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νινθιεξσµέλνπ απφ 

θπζηθέο δηεξγαζίεο ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο π.ρ. µεξηθά ρξφληα. Δ εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

άµµνπ απφ ηελ παξαιία είλαη µηα ζπλερήο δηαδηθαζία. ηαλ ππεξηεξεί ε πξψηε ηφηε έρνπµε 

πξφζρσζε ηεο αθηνγξαµµήο δειαδή µεηαθίλεζή ηεο πξνο ηε µεξηά ηεο ζάιαζζαο, ελψ φηαλ 

ππεξηεξεί ε εμαγσγή άµµνπ ηφηε έρνπµε δηάβξσζε ε νπνία µπνξεί λα νδεγήζεη αθφµε θαη 

ζηνλ αθαληζµφ ησλ αµµσδψλ παξαιηψλ.  

Δ εηζαγσγή ηδήµαηνο ζηελ αθηή µπνξεί λα γίλεη µέζσ ηεο δηάβξσζεο ησλ βξάρσλ ε νπνία 

απνηειεί µηα µαθξνρξφληα δηαδηθαζία µέζσ ησλ ξεπµάησλ θαηά µήθνο ηεο αθηνγξαµµήο απφ 

γεηηνληθέο αθηέο, ή απφ ηε µεηαθνξά ηεο απφ ηνλ αβαζή ζρεηηθά ππζµέλα µέζσ ησλ 

θπµάησλ. Κχξηα φµσο ηξνθνδφηεζε µε ηδήµαηα γίλεηαη µέζσ ησλ πνηαµψλ πνπ µεηαθέξνπλ 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νη νπνίεο ελ ηνχηνηο µεηψλνληαη ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο ζεµαληηθά µε 

ηελ θαηαζθεπή θξαγµάησλ. Ο πνηαµφο µπνξεί λα ελαπνζέηεη απ’ επζείαο ηα ηδήµαηα ζηελ 

παξαιία ή εµµέζσο µε ηε µεηαθνξά ηνπο απφ ηα ξεχµαηα. Οη απψιεηεο ηεο παξαιίαο ζε 

άµµν είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ ιφγσ ηεο δξάζεο ησλ µεγάισλ θπµάησλ θαη ησλ ξεπµάησλ 

δηαθπγήο ηα νπνία µεηαθέξνπλ ηδήµαηα ζηνλ ππζµέλα ηεο ζάιαζζαο. Σα ηδήµαηα ζηε ζέζε 

απηή είλαη δπλαηφλ λα επαλέιζνπλ ζηελ παξαιία φηαλ επηθξαηήζνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

(θπξίσο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν), αιιά ζηελ πεξίπησζε ηεο µεγάιεο θιίζεο ηνπ ππζµέλα 

είλαη πνιχ δχζθνιν. Βπηπιένλ ν άλεµνο µπνξεί λα µεηαθέξεη ζεµαληηθέο πνζφηεηεο άµµνπ 

πίζσ απφ ηελ παξαιία πξνο ηε µεξηά ηεο ζηεξηάο ζρεµαηίδνληαο αµµνζίλεο (dunes) ελψ θαη 

απηέο ελδέρεηαη λα επηζηξέςνπλ ζε θάπνηα πεξίνδν ηµήµα ηεο πνζφηεηάο ηνπο ζηελ 

παξαιία. Σέινο νη παξάθηηεο θαηαζθεπέο ζπλήζσο επηθέξνπλ αιιαγή ζηε µνξθή ηεο 

παξαιίαο αθνχ πξνθαινχλ µε θπζηθή θαη έληνλε µεηαθνξά ηδεµάησλ. 

 

2.3.1.10. Ρεύκαηα ζηε Εώλε ηεο Παξαιίαο  

Σα ξεχµαηα δεµηνπξγνχληαη µέζα ζηε δψλε ηεο θπµαηαγσγήο (surf zone) θαζψο θαη ζε 

πεξηνρέο νη νπνίεο πξφζθεηληαη ζε απηή απφ ηα θχµαηα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηηο ηζνβαζείο 

µε γσλία επίζεο δε θαη απφ ηηο αλσµαιίεο ηνπ βπζνχ. ηαλ ηα θχµαηα πξνζεγγίδνπλ ηελ 

αθηή ππφ θάπνηα γσλία ηφηε έρνπµε ην ζρεµαηηζµφ επηµήθνπο ξεχµαηνο θαηά µήθνο ηεο 

αθηνγξαµµήο (longshore current) παξάιιειν πξνο ηελ παξαιία µέζα ζηε δψλε ηεο 

θπµαηαγσγήο. Σα ξεχµαηα απηά είλαη πεξηζζφηεξν θνηλά θαηά µήθνο επζπγξάµµσλ 

παξαιηψλ. Οη ηαρχηεηέο ηνπο απμάλνπλ µε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ζξαχζεσο ησλ θπµάησλ, 

ηελ ειάηησζε ηεο πεξηφδνπ ησλ, ηελ αχμεζε ηεο γσλίαο µεηαμχ ηεο γξαµµήο ζξαχζεσο θαη 

ηεο παξαιίαο θαη ηέινο µε ηελ αχμεζε ηεο θιίζεσο ησλ πξαλψλ ηεο παξαιίαο.  
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Βηθφλα 16. Σν ξεχµα θαηά µήθνο ηεο αθηήο θαη ην ξεχκα έθρπζεο φπσο θαίλεηαη ζε 

δνξπθνξηθή εηθφλα. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 

 

Έλα άιιν ξεχµα ην νπνίν δεµηνπξγείηαη πνιχ πην θνληά ζηελ αθηνγξαµµή νθείιεηαη ζηελ 

έθρπζε ή μέζπαζµα (uprush) ηνπ θχµαηνο πνπ ζπµβαίλεη µεηά ηε ζξαχζε ηνπ θαη ζηελ 

αληίζηξνθε έθρπζε (backrush) δειαδή θαηά ηελ µεηαθίλεζε θαη επαλαθνξά ηνπ λεξνχ απφ 

ηελ παξαιία πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζάιαζζαο. Καζψο ην θχµα θζάλεη ππφ θάπνηα γσλία 

παξά ηε δηάζιαζή ηνπ ζηελ αθηή ε έθρπζή ηνπ πξνθαιεί έλα ξεχµα ην νπνίν έρεη θαη απηφ 

ηελ αληίζηνηρε γσλία ηνπ θχµαηνο. Καηά ηελ αληίζηξνθε έθρπζε φµσο, ηα λεξά επηζηξέθνπλ 

ζηε ζάιαζζα µε µηα δηεχζπλζε θάζεηε πεξίπνπ ζηελ αθηνγξαµµή. Έηζη ην ξεχµα απηφ θάλεη 

µηα θίλεζε δηθ–δαθ µε µηα γεληθή δηεχζπλζε ε νπνία είλαη παξάιιειε ζηελ παξαιία φπσο θαη 

ην πξνεγνχµελν ξεχµα πνπ πεξηγξάθεθε (longshore current) αιιά ζαθψο πην θνληά ζηελ 

αθηνγξαµµή (Βηθφλα 16).  

Έλα ηξίην ζεµαληηθφ ξεχµα πνπ δεµηνπξγείηαη ζηε δψλε ηεο παξαιίαο είλαη ην ξεχµα 

δηαθπγήο (rip current). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπµαηηζµνχ ζε θάπνηα ζεµεία ηεο αθηνγξαµµήο 

ζα δεµηνπξγεζνχλ ξεχµαηα θάζεηα ζε απηή ηα νπνία επαλαθέξνπλ ην λεξφ ησλ θπµάησλ 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζάιαζζαο (Βηθφλα 17). Βίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ζε πνηα ζεµεία 

ζα εµθαληζηνχλ ηα ξεχµαηα δηαθπγήο θαη ε έληαζή ηνπο, αθνχ ε φιε δηαδηθαζία εμαξηάηαη 

απφ µηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ηελ γσλία µε ηελ νπνία ηα θχµαηα θζάλνπλ ζηελ αθηή, ην 

χςνο θαη ηελ πεξίνδφ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο παξαιίαο (Ανπθάθεο, 2007).  

 

Βηθφλα 17. Σα ξεχµαηα δηαθπγήο. 

(Πεγή: Ανπθάθεο Β. (2007). Μέθοδοι Πποζδιοπιζμού ηος Ρςθμού Μεηαβολήρ ηυν Ακηογπαμμών. 
Αηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζην Α.Π.Μ.. "Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ", ρνιή Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ, Ώζήλα.) 
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2.4. Όκβξηα Ύδαηα 

2.4.1. Δηζαγσγή 

πσο ηα πεξηζζφηεξα πδξνινγηθά κεγέζε θαη ε παξνρή ησλ νκβξίσλ Q, έρεη έλα έληνλα 

ηπραίν ραξαθηήξα θαη θαηά ζπλέπεηα ε πνζνηηθή πεξηγξαθή ηεο κπνξεί λα γίλεη ζηε βάζε ηεο 

ζεσξίαο πηζαλνηήησλ. Ώπαηηείηαη ινηπφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλάξηεζε Q(T), φπνπ 

Σ=1/F1=1/(1-F) είλαη ε πεξίνδνο επαλαθνξάο, F1 ε πηζαλφηεηα ππέξβαζεο θαη F ε 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο Q. Ο θαζνξηζκφο ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ 

επηινγή κηαο απνδεθηήο πηζαλφηεηαο ππέξβαζεο (αζηνρίαο) F1 ή ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

επαλαθνξάο Σ. 

ΐεβαίσο ε θαηάξηηζε ηεο ζρέζεο Q(T) απαηηεί έλα επαξθέο ζηαηηζηηθφ δείγκα ηεο κεηαβιεηήο 

Q, ην νπνίν φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη αθνχ πξνθαλψο ε παξνρή ζρεδηαζκνχ ελφο 

αγσγνχ πξέπεη λα εθηηκεζεί πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή 

δηθηχνπ νκβξίσλ επηηαρχλεη ηελ απνξξνή θαη θαηά ζπλέπεηα ηξνπνπνηεί ηε δίαηηα ηεο 

ηειεπηαίαο αθφκε θαη ζηα πδαηνξεχκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο απνηεινχλ ζπιιεθηήξεο ή 

απνδέθηεο ησλ νκβξίσλ ηεο πεξηνρήο. Έηζη αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ κεηξήζεηο παξνρήο ζηα 

πδαηνξεχκαηα απηά, απηέο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αζθαιή βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

παξνρήο ζρεδηαζκνχ ηνπο εθφζνλ ζηελ πεξηνρή κειεηάηαη ε θαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ. 

Ώλαγθαζηηθά ινηπφλ ε πδξνινγηθή πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ παξνρψλ νκβξίσλ είλαη ε βξνρνκεηξηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα επεηδή νη ζπλήζεηο 

θξίζηκνη ρξφλνη βξνρήο είλαη ηεο ηάμεο ιίγσλ ιεπηψλ ελψ ζπάληα ππεξβαίλνπλ ηε κία ψξα, 

είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ εληάζεσλ βξνρήο πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο, ε νπνία κπνξεί λα 

απνθηεζεί κφλν απφ δεδνκέλα βξνρνγξάθσλ (Κνπηζνγηάλλεο, 1999).  

 

2.4.2. Πεξίνδνο Δπαλαθνξάο 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη έλα δίθηπν απνρέηεπζεο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πεξίνδν 

επαλαθνξάο ηνπ επεηζνδίνπ βξνρήο πνπ κπνξεί ην δίθηπν λα παξνρεηεχζεη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πεξίνδνο επαλαθνξάο γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ην 

δίθηπν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζηαζία πνπ απηφ παξέρεη. Γηα παξάδεηγκα έλα δίθηπν 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε πεξίνδν επαλαθνξάο Σ=5 έηε ζεκαίλεη φηη κεζνιαβνχλ θαηά κέζν 

φξν 5 πδξνινγηθά έηε αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο εκθαλίζεηο ηεο εθάζηνηε πδξνινγηθήο 

κεηαβιεηήο-ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ-κε ηηκή κεγαιχηεξε ή ίζε 

ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν επαλαθνξάο. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε 

αζηνρία ηνπ δηθηχνπ ζεκαίλεη αλεπαξθή απνρέηεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απνξξνήο θαη φρη 

θαηαζηξνθή ηνπ δηθηχνπ. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο 

ζρεδηαζκνχ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ δηθηχνπ, κε παξάιιειε κείσζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο, θαζψο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

θαηαζηξνθψλ απηψλ. Έηζη ε επηινγή ηεο εθαξκνζηέαο πεξηφδνπ επαλαθνξάο ζηελ νπζία 

είλαη έλα πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπ 

θφζηνπο επαλφξζσζεο ησλ δεκηψλ. ηελ πξάμε φκσο είλαη αξθεηά δχζθνιε ε εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ δεκηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο πηνζεηνχληαη θάπνηεο ηππηθέο ηηκέο πνπ 

είλαη πξντφληα καθξνρξφληαο εκπεηξίαο ησλ κειεηεηψλ. Οη ηππηθέο απηέο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ 

επαλαθνξάο είλαη:  

1. Γηα αγσγνχο ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο 2 έσο 15 ρξφληα, κε πην ζπρλή ηηκή 5 ρξφληα.  

2. Γηα αγσγνχο ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο θαη θεληξηθνχο ζπιιεθηήξεο 10 έσο 50 ρξφληα.  
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3. Γηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη δηεπζεηήζεηο πδαηνξεπκάησλ 50 ρξφληα ή πεξηζζφηεξν.  

Οξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο 

κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ ζηα αθφινπζα:  

1. ε πθηζηάκελνπο αγσγνχο πνπ ειέγρεηαη ε επάξθεηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξέο 

ηηκέο ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο π.ρ. 2 ρξφληα.  

2. ε κειινληηθνχο αγσγνχο φηαλ θξίλεηαη φηη δελ ζα είλαη εχθνιε ε ελίζρπζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο.  

3. ε θεληξηθνχο ζπιιεθηήξεο ππάξρεη ε ηάζε λα πηνζεηνχληαη κεγαιχηεξεο πεξίνδνη 

επαλαθνξάο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ δεπηεξεπφλησλ αγσγψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα 

πεξηνρή φπνπ πηνζεηείηαη γεληθά γηα ην δίθηπν ε ηηκή Σ=5 έηε, γηα ηνπο ζπιιεθηήξεο 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί ε ηηκή Σ=10 έηε.  

4. ε παληνξξντθά δίθηπα απνρέηεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεγαιχηεξεο πεξίνδνη 

επαλαθνξάο παξά ζε ρσξηζηηθά, δεδνκέλνπ φηη νη θαηαζηξνθέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ 

ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ πξψησλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο (π,ρ. πιεκκπξίζκαηα 

ππνγείσλ). 

5. ε αγσγνχο πνπ ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο θαη θφκβνπο 

πηνζεηνχληαη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο. Εδηαίηεξα φηαλ νη αξηεξίεο 

ή νη θφκβνη ηνπνζεηνχληαη ζε φξπγκα νπφηε δεκηνπξγνχληαη απμεκέλνη θίλδπλνη γηα 

απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, πηνζεηνχληαη πεξίνδνη επαλαθνξάο αξθεηά 

κεγαιχηεξεο απφ ηα παξαπάλσ φξηα αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ.  

6. ε βαζηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα φπσο ζηε δηεπζέηεζε πδαηνξεπκάησλ κέζα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο ησλ νπνίσλ ε αζηνρία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απψιεηα 

αλζξψπηλσλ δσψλ, ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη πνιχ απμεκέλεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ 

επαλαθνξάο π.ρ. Σ=1.000 έσο 10.000 έηε. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αζηνρία 

ζα νδεγνχζε ζε κείδνλεο θαηαζηξνθέο κε καδηθή απψιεηα δσψλ ζπλήζσο 

εγθαηαιείπεηαη ε πηζαλνηηθή πξνζέγγηζε θαη αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο πηζαλήο 

κέγηζηεο θαηαθξήκληζεο θαη πιεκκχξαο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη ζχκθσλα κε ηηο 

λεφηεξεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ε πηζαλή κέγηζηε θαηαθξήκληζε δελ είλαη έλα 

απφιπηα κέγηζην θπζηθφ φξην (δελ ππάξρεη ηέηνην), αιιά αληηζηνηρεί θαη απηή ζε κηα 

πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1/10.000-1/100.000 (Κνπηζνγηάλλεο, 1999).  

 

2.4.3. Μέζνδνη Δθηίκεζεο Παξνρώλ Οκβξίσλ 

Παιηφηεξα νη κεραληθνί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξνρψλ ζρεδηαζκνχ ησλ αγσγψλ νκβξίσλ 

πδάησλ ρξεζηκνπνηνχζαλ εκπεηξηθνχο ηχπνπο βαζηζκέλνπο ζε ζπζρεηηζκνχο ηεο παξνρήο 

κε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο πνπ είραλ επίδξαζε ζε απηή. Ώπηή ε πξνζέγγηζε έρεη ζήκεξα 

εγθαηαιεηθηεί, ελψ θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηείηαη ε νξζνινγηθή κέζνδνο ε νπνία εμεηάδεη 

ρσξηζηά ηελ επίδξαζε (α) ηεο επηθάλεηαο πνπ απνρεηεχεηαη ε νπνία πξνθχπηεη απφ ράξηεο, 

(β) ηεο έληαζεο βξνρήο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξνρνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη θαηάξηηζε νκβξίσλ θακππιψλ θαη (γ) κηαο ζεηξάο 

άιισλ ηνπνγξαθηθψλ, θπζηνγξαθηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ 

κηα κνλαδηθή παξάκεηξν ηνλ ζπληειεζηή απνξξνήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

νξζνινγηθή κέζνδνο είλαη θαηάιιειε κφλν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κέγηζηεο παξνρήο πνπ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο βξνρφπησζεο, ηηο 

ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ. Πξνθαλψο γηα θάζε άιιε πεξίπησζε φπσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
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ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ηεο παξνρήο νκβξίσλ, ε κέζνδνο είλαη αθαηάιιειε. Σν θελφ απηφ 

θαιχπηνπλ άιιεο πην ζχγρξνλεο κέζνδνη θαηάιιειεο φρη κφλν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παξνρψλ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ νκβξίσλ 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο βξνρφπησζεο. Οη κέζνδνη απηέο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά 

ηε δηεξγαζία κεηαηξνπήο ηεο βξνρφπησζεο ζε απνξξνή, παίξλνληαο ππφςε φιεο ηηο 

θπζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε απηή (θαηαθξάηεζε, δηήζεζε) θαζψο θαη ηα 

θαηλφκελα δηφδεπζεο πνπ παξαηεξνχληαη είηε θαηά ηε δηαδξνκή ηεο ξνήο ζηνπο αγσγνχο 

είηε θαηά ηε δηέιεπζε κέζσ δεμακελψλ αλάζρεζεο (Κνπηζνγηάλλεο, 1999). 

 

2.5. Μέηξα Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο  

Σα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο δηαθξίλνληαη ζε θαηαζθεπαζηηθά θαη ζε κε 

θαηαζθεπαζηηθά (Μακάζεο, 2009).  

 

2.5.1. Καηαζθεπαζηηθά Μέηξα 

1. Ώληηπιεκκπξηθνί ηακηεπηήξεο ζηα αλάληε ηεο ιεθάλεο. 

2. Ώλαρψκαηα θαη πξνζηαηεπηηθνί ηνίρνη. 

3. Λεθάλεο θαηάθιπζεο δίπια ζην πνηάκη θαη ζηηο ρακειέο πεξηνρέο. 

4. Αίθηπα νκβξίσλ. 

5. Βθηξνπέο πνηακψλ. 

6. Παξάθηηα πξνζηαζία. 

7. Ώχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ησλ πνηακψλ κε θαζαξηζκφ, εθβάζπλζε θαη δηάλνημε 

ησλ δηαηνκψλ. 

8. Βηζαγσγή πξφζζεησλ δηαδξνκψλ παξάιιεια κε ην πνηάκη. 

9. Τπεξρεηιηζηέο ζε ηακηεπηήξεο. 

Σα θαηαζθεπαζηηθά κέηξα έρνπλ σο θχξηνπο ζηφρνπο ηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηνπ. Αεδνκέλνπ φηη νη θαηαζθεπέο είλαη ηξσηέο ζηηο 

πιεκκχξεο αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θάπνηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ άιια κε θαηαζθεπαζηηθά κέηξα. 

 

2.5.2. Με θαηαζθεπαζηηθά Μέηξα 

1. Αηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ δαζψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο. 

2. Αηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ θαη ησλ πιεκκπξηθψλ πεδίσλ απφ αλζξψπηλεο 

επεκβάζεηο θαη ρξήζεηο ψζηε νη θπζηθέο δψλεο πιεκκπξψλ λα θαζπζηεξνχλ ηε ξνή. 

3. Πξνζαξκνγή ησλ ρξήζεσλ ησλ πιεκκπξηθψλ πεδίσλ ζηε πηζαλφηεηα θαηαζηξνθήο 

θαη ρσξνζέηεζε ησλ ζεκαληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλδπλεο πεξηνρέο. 

4. Αηαηήξεζε ησλ καηάλδξσλ ησλ πνηακψλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπο κε ηηο 

πιεκκπξηθέο πεξηνρέο. 

5. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ απνρεηεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 
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6. Υξήζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πξφγλσζεο θαηαηγίδσλ θαη 

κνληέισλ βξνρήο-απνξξνήο. 

7. πζηήκαηα εηδνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

8. Μεραληζκφο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη αλαίξεζε ηεο εζθαικέλεο 

αληίιεςεο γηα απφιπηε πξνζηαζία. 

9. Οξγάλσζε θνξέσλ γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Σα αηνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηηο θαηνηθίεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1. Ώλχςσζε θαηαζθεπήο. 

2. ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ. 

3. Καηαζθεπή ηνίρνπ ή αλαρψκαηνο γχξσ απφ ηελ θαηνηθία. 

4. Αηεπθφιπλζε κειινληηθψλ εθθελψζεσλ. 

5. Ώζθάιεηα γηα πιεκκχξα. 

 

2.6. πκπεξάζκαηα  

Οη πιεκκχξεο είλαη θπζηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αθξαίσλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, εληείλνληαη απφ ηελ αιινίσζε ησλ γεσκνξθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ελψ ε επίδξαζή ηνπο απμάλεηαη φζν εληείλεηαη ε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζε πιεκκπξηθά πεδία.  

ηε ρψξα καο νη πιεκκχξεο ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ έρνπλ πξνθαιέζεη πνιχ πεξηζζφηεξα 

ζχκαηα ζε αλζξψπηλεο δσέο απφ φηη νη ζεηζκνί ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ην ίδην 

ζπκβαίλεη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο γεο.  

Σα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πιεκκχξα θάπνηαο 

πηζαλφηεηαο. Σν επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο 

θνηλσλίαο γηα αζθάιεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ησλ 

πηζαλψλ δεκηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά ε πιεκκχξα είλαη θαη αηνκηθφ πξφβιεκα αθνχ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε έλα 

κφλν ζπίηη. Οη πνιίηεο πνπ δνπλ ζε πιεκκπξηθά πεδία πξέπεη λα παίξλνπλ θαη αηνκηθά κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. 
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3. Ζ Πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο 

3.1. Γεληθή Πεξηγξαθή 

3.1.1. Γεληθά 

Οη Κάησ Υψξεο (Οιιαλδηθά: Nederland) ή Οιιαλδία είλαη ην επξσπατθφ κέξνο ηνπ ΐαζηιείνπ 

ησλ Κάησ Υσξψλ (Οιιαλδηθά: Koninkrijk der Nederlanden) θαη είλαη Κνηλνβνπιεπηηθή 

Αεκνθξαηία κε ζπληαγκαηηθφ κνλάξρε. ην βαζίιεην αλήθνπλ ε Ώξνχκπα θαη νη Οιιαλδηθέο 

Ώληίιιεο. Λέγεηαη ζπρλφηεξα Οιιαλδία αλ θαη απηφ ην φλνκα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

δχν κφλν απφ ηηο δψδεθα επαξρίεο ηεο, ηε ΐφξεηα Οιιαλδία (Οιιαλδηθά: Noord Holland) θαη 

ηε Νφηηα Οιιαλδία (Οιιαλδηθά: Zuid Holland). Δ ρψξα βξίζθεηαη ζηελ βνξεηνδπηηθή Βπξψπε 

θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηε ΐφξεηα Θάιαζζα, ην ΐέιγην θαη ηελ Γεξκαλία (Βηθφλα 18). Πεξίπνπ 

ην 40% ηεο ρψξαο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κε 3.000 ρηιηφκεηξα 

θξαγκάησλ λα πξνζηαηεχνπλ ηε ρψξα. Πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο είλαη ην Άκζηεξληακ ελψ 

δηνηθεηηθά απνηειείηαη απφ 12 επαξρίεο (Βηθφλα 19). Σν λφκηζκά ηεο πξηλ ηελ είζνδν ηεο 

ρψξαο ζηελ επξσδψλε ήηαλ ην θηνξίλη. Δ Οιιαλδία θαηαηάζζεηαη ζηελ 16ε ζέζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ην θαηά θεθαιήλ ηεο αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ λα βξίζθεηαη 

ζηελ 7ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο (http://el.wikipedia.org/wiki/Οιιαλδία). 

 

Βηθφλα 18. Υάξηεο ηεο Οιιαλδίαο. 

(Πεγή: http://www.reisenett.no/map_collection/europe/Netherlands.jpg) 

Πεξηνρή Μειέηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Βηθφλα 19. Αηνηθεηηθή δηάξζξσζε ρψξαο ζε επαξρίεο. 

(Πεγή: http://www.reisenett.no/map_collection/europe/Netherlands.jpg) 

 

  

Βηθφλα 20. Ώξηζηεξά: πνηακφο Ρήλνο. Αεμηά: πνηακνί Μεχζεο θαη ειλη. 

(Πεγή: http://www.reisenett.no/map_collection/europe/Netherlands.jpg) 
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3.1.2. Γεσγξαθία θαη Κιίκα 

Δ Οιιαλδία έρεη έθηαζε 33.491 Km2 μεξάο θαη αλ ιεθζεί ππ' φςηλ θαη ην 20% ηεο ζαιάζζηαο 

έθηαζεο πξνθχπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 41.526 Km2. Δ κηζή ρψξα βξίζθεηαη ιηγφηεξν απφ 

έλα κέηξν πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ελψ ην 40% θάησ απφ ην επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο. Σν ςειφηεξν ζεκείν ηεο ρψξαο είλαη ην Φάαιζεξκπεξρ (Vaalserberg) ζηα λφηηα 

ηεο ρψξαο, ζηα ζχλνξα κε ην ΐέιγην θαη ηε Γεξκαλία θαη έρεη πςφκεηξν κφιηο 321 m. Σν 

ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζην δήκν Νίνπεξθεξθ ααλ ληεξ Άηζει (Οιιαλδηθά: 

Nieuwerkerk aan den IJssel) θαη βξίζθεηαη 6,76 m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν 

ηνπίν είλαη γεληθά πην ινθψδεο ζηα αλαηνιηθά θαη λφηηα ηεο ρψξαο 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Οιιαλδία). 

Πνιιά ηκήκαηα ηεο Οιιαλδίαο φπσο νιφθιεξε ε επαξρία Φιέβνιαλη (Οιιαλδηθά: Flevoland) 

δελ ήηαλ πάληα ζηεξηά αιιά ζάιαζζα πνπ νη Οιιαλδνί πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

σο ζηεξηά θαη νλνκάδνληαλ πφιληεξ (polder). Σν 18,4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

Οιιαλδίαο είλαη πδάηηλεο επηθάλεηεο. Δ ιίκλε Άηζεικεεξ (IJsselmeer) ρσξίδεηαη απφ ηελ 

ζάιαζζα κε έλα κεγάιν θξάγκα κήθνπο 29 Km ην νπνίν ρηίζηεθε ην 1932. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

πνηακνί ηεο ρψξαο είλαη ν Ρήλνο, ν Μεχζεο θαη ν ειλη (Scheldt) (Βηθφλα 20). Δ Οιιαλδία 

είλαη επί ηεο νπζίαο ην δέιηα πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα ηξία επξσπατθά πνηάκηα. Βθηφο απφ 

ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζεκαζία απηά ηα πνηάκηα ρσξίδνπλ ηε ρψξα-ζε γεληθέο γξακκέο-

πνιηηηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζε βφξεηα θαη λφηηα (http://itia.ntua.gr/~nikos/holland/genika.htm). 

Σν θιίκα είλαη σθεάλην κε δπηηθνχο αλέκνπο σο επί ην πιείζηνλ. Οη βξνρέο είλαη άθζνλεο φιν 

ηνλ ρξφλν (εθηφο ηνπ ρεηκψλα), ελψ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ζρεηηθά ήπηεο ην ρεηκψλα θαη 

δξνζεξέο ην θαινθαίξη. Υηνλνπηψζεηο ζπκβαίλνπλ θπξίσο απφ ηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ έσο θαη 

ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. ΐξνρέο ππάξρνπλ φινλ ηνλ ππφινηπν ρξφλν θαη θπξίσο ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη απφ -1,-2 έσο 4-5oC ην ρεηκψλα θαη απφ 

11-12 έσο 20-22oC ην θαινθαίξη. Παξαηεξείηαη πσο ε δηαθνξά θαινθαίξη θαη ρεηκψλα είλαη 

ζρεηηθά κηθξή θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ρεηκψλα έλα δεζηφ ξεχκα ην νπνίν έξρεηαη θάζε 

ρξφλν απφ ηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ επεξεάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο κε απνηέιεζκα 

λα κελ παγψλεη ζρεδφλ πνηέ. Βάλ δελ ζπλέβαηλε απηφ ππνινγίδεηαη πσο ην Άκζηεξληακ ην 

ρεηκψλα ζα είρε κέζε ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο -10oC. ηα παξαθάησ  δηαγξάκκαηα (Βηθφλα 

21, 22) θαίλεηαη ε κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο, ησλ εκεξψλ βξνρφπησζεο, ηεο 

κέγηζηεο-ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ησλ σξψλ ειηνθάλεηαο. 

 

Βηθφλα 21. Μεληαία θαηαλνκή βξνρφπησζεο ζε mm. 

(Πεγή: Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΒΜΠ, 
http://itia.ntua.gr/~nikos/holland/genika.htm) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CE%B1%CE%BB%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%87&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Βηθφλα 22. Μεληαία θαηαλνκή κέγηζηεο, ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη 

ειηνθάλεηαο. 

(Πεγή: Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΒΜΠ, 
http://itia.ntua.gr/~nikos/holland/genika.htm) 

 

 

Βηθφλα 23. Γεσινγηθφο ράξηεο Οιιαλδίαο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 
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3.1.3. Γεκνγξαθία 

Δ Οιιαλδία κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ-ζχκθσλα κε ην CIA World Factbook-16.715.999 

θαηνίθνπο (εθηίκεζε 2009) θαηαηάζζεηαη ζηελ 23ε ζέζε ησλ ρσξψλ αλά ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ, κε 395 θαηνίθνπο/Km2 ή 482 θαηνίθνπο/Km2 αλ δελ ιεθζεί ππ' φςηλ ην 20% ηεο 

ζαιάζζηαο έθηαζεο κε εηήζηα πνζνζηηαία αχμεζε πιεζπζκνχ 1% θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

1961-2003. Ώπνηειεί ηελ πην ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δ ρψξα δελ δηαζέηεη θακία πφιε κε πιεζπζκφ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ, σζηφζν νη 

ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο πφιεηο (Άκζηεξληακ, Ρφηεξληακ, Υάγε θαη Οπηξέρηε) θαζψο θαη άιιεο 

πεξηνρέο ησλ πεξηρψξσλ, ζεσξνχληαη ζπρλά σο έλα εληαίν πνιενδνκηθφ ζχκπιεγκα, ην 

νπνίν νλνκάδεηαη Ράληζηαλη (Randstad) θαη πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 7 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. 

Οη Οιιαλδνί έρνπλ πξνζδφθηκν δσήο κε βάζε εθηηκήζεηο ην 2009, ηα 76,8 ρξφληα νη άλδξεο 

θαη ηα 82,14 νη γπλαίθεο κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ λα δεη 79,4 ρξφληα 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Οιιαλδία). 

 

3.1.4. Πνιηηηθό ύζηεκα 

Ώπφ ην ηέινο ηεο Γαιιηθήο Καηνρήο ην 1815, ε Οιιαλδία απνηειεί ΐαζηιεπφκελε 

Κνηλνβνπιεπηηθή Αεκνθξαηία κε ηνλ βαζηιηθφ νίθν Οξάγγεο-Νάζζανπ ζηελ εμνπζία. 

Ώξρεγφο θξάηνπο απφ ην 1980 είλαη ε βαζίιηζζα ΐεαηξίθε. Ο γηνο ηεο Γνπιηέικνο-

Ώιέμαλδξνο είλαη ν δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ. Μαδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ Μαμίκα έρνπλ 3 θφξεο. 

χκθσλα κε ην χληαγκα ε ΐεαηξίθε είλαη κέινο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Σν Οιιαλδηθφ Κνηλνβνχιην απνηειείηαη απφ δχν ζψκαηα. Δ εθινγή ησλ 150 κειψλ ηνπ 

δεχηεξνπ ζψκαηνο γίλεηαη θάζε 4 ρξφληα. Ώπηφ ην ζψκα είλαη νπζηαζηηθά ην Κνηλνβνχιην, ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ιανχ ζηελ θπβέξλεζε. Σν πξψην ζψκα πνπ νλνκάδεηαη γεξνπζία, 

απνηειείηαη απφ 75 αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ θνηλνβνπιίσλ ησλ επαξρηψλ, νη νπνίνη 

εθιέγνληαη επίζεο θάζε 4 ρξφληα. Δ δνπιεηά ηνπ πξψηνπ ζψκαηνο είλαη λα παξαθνινπζεί θαη 

λα αμηνινγεί ηνπο λφκνπο ηνπο νπνίνπο έρεη επεμεξγαζηεί ην δεχηεξν ζψκα. Βθινγέο γηα ην 

δεχηεξν ζψκα (Tweedekamer) έγηλαλ ζηηο 9 Ενπλίνπ 2010 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Οιιαλδία). 

 

3.1.5. Ζ Οιιαλδία θαη ην Νεξό 

Σν λεξφ απφ πάληα έπαηδε έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο Οιιαλδίαο. Ώπφ ηελ κία 

πιεπξά έθεξε πινχην ζηελ Οιιαλδία κέζσ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αιηείαο ελψ απφ ηελ άιιε 

πξνθάιεζε θαη κηα ζεηξά απσιεηψλ κέζα απφ κεγάιεο πιεκκχξεο. ήκεξα ην λεξφ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ Οιιαλδία. Ώπφ γεσγξαθηθήο άπνςεο ε Οιιαλδία βξίζθεηαη ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε, ζηε ζάιαζζα θαη ζην δέιηα ηεζζάξσλ κεγάισλ πνηακψλ. Δ Οιιαλδηθή 

επηθάλεηα ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε αλά ηνπο αηψλεο κε ηε βνήζεηα απνμεξάλζεσλ (πεξηνρέο 

απνζηξαγγηζκέλεο έηνηκεο γηα θαιιηέξγεηα), ιηκλψλ θαη ηκεκάησλ ζάιαζζαο. Χο απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ απνμεξάλζεσλ ζρεδφλ ην 40% ηεο γεο ζήκεξα βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν 

ηεο ζάιαζζαο. Δ ελ ιφγσ γε πεξηιακβάλεη κεγάια θνκκάηηα ππθλνθαηνηθεκέλσλ θαη 

νηθνλνκηθά ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αχζεο φπσο ην Άκζηεξληακ θαη ην Ρφηηεξληακ. Γηα λα 

δηαηεξεζνχλ νη πεξηνρέο απηέο αλέπαθεο απφ ηελ ζάιαζζα, ην πιενλάδνλ λεξφ αληιείηαη 

ζπλερψο απφ ηηο πξνζρσκέλεο πεξηνρέο. Έηζη ε Οιιαλδία πξνζηαηεχεηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ αλαρσκάησλ, ακκφινθσλ, θξαγκάησλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1815
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2010
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Μεηά ηε κεγάιε πιεκκχξα ηνπ 1953 απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηεο επηηξνπήο "Deltaworks" 

ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο λεξνχ ζηνλ θφζκν. 

 

3.2. Ζ Αθηνγξακκή ηεο Οιιαλδίαο 

3.2.1. Γεληθή Πεξηγξαθή 

Δ αθηνγξακκή ησλ Κάησ Υσξψλ απνηειεί κέξνο ηεο ειαθξψο ακκψδνπο αθηήο πνπ 

βξέρεηαη λνηηνδπηηθά απφ ηελ ΐφξεηα Θάιαζζα θαη βφξεηα νξηνζεηείηαη απφ ην λφηην ηκήκα 

ηεο Ααλίαο. Δ αθηή ππνδηαηξείηαη ζε ηξεηο ηχπνπο αθηψλ ηελ αθηή ησλ Αέιηα ησλ πνηακψλ 

ηνπ Ρήλνπ, ηνπ Μεχζε θαη ηνπ ειλη, ηελ αθηή Holland θαη ηελ αθηή Wadden (Βηθφλα 24). Σν 

πθηζηάκελν θαζεζηψο θπκάησλ θαη ξεπκάησλ, ην αηνιηθφ δπλακηθφ, νη απνζέζεηο ησλ 

ηδεκάησλ απφ ηα πνηάκηα θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπέο (θξάγκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε 

θεξηψλ πιψλ) έρνπλ νδεγήζεη ζηα παξφληα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νιιαλδηθήο 

αθηήο (Sistermans and Nieuwenhuis, 2010). 

Δ δψλε κεηαμχ μεξάο θαη ζαιάζζεο ζηελ Οιιαλδία είλαη ε πην δπλακηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο. 

Δ θνηλσλία αιιειεπηδξά ζπλερψο κε ηε ζάιαζζα, ε κνξθή ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη απφ 

ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο αιιά θαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  Δ ελδνρψξα ηεο Οιιαλδίαο 

ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 55% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο, κεγάιν κέξνο ηεο βξίζθεηαη 

θάησ απφ  κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κε ηα βαζχηεξα ζεκεία ζε απφιπην πςφκεηξν ζρεδφλ 

ζην -7 m. Πεξίπνπ ην 40% ησλ Κάησ Υσξψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. Παξ 'φια απηά ε ρψξα ζεσξείηαη αζθαιήο απφ ηηο πιεκκχξεο θαη απφ ηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα. Οθηψ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δνπλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Σν 65% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο απνθηάηαη ζηελ πεξηνρή απηή θαη ε εθηηκψκελε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε θεθάιαηα 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2.500 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δ αθηνγξακκή ηεο Οιιαλδίαο έρεη 

κήθνο 350 Km πεξίπνπ. Σα 290 Km απνηεινχληαη απφ ακκφινθνπο θαη πεξηνρέο παξαιηψλ, 

ελψ ηα ππφινηπα 60 Km πξνζηαηεχνληαη απφ θξάγκαηα, αλαρψκαηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο 

απφ ηα θχκαηα θαηαηγίδαο. 

Οη παξαιίεο θαη ην κέησπν ηεο αθηήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηεινχλ ηελ νιιαλδηθή 

παξάθηηα δψλε, ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απνηεινχληαη απφ άκκν. Πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ 

ηεο αθηνγξακκήο ππφθεηηαη ζε δηάβξσζε ησλ αθηψλ ελψ ην ππφινηπν κέξνο δελ ππφθεηηαη. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Αέιηα ζηα λνηηνδπηηθά ε παξάθηηα δψλε  θπξηαξρείηαη απφ θξάγκαηα, ηα 

ηερληθά έξγα πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηα θχκαηα θαηαηγίδαο θαη ηελ δηάβξσζε, έξγα 

απνζηξάγγηζεο θαη ζπξνθξάγκαηα πνπ θξάδνπλ ηελ είζνδν ησλ παιηξξνηψλ.   

ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαιηαθή δψλε ζηηο 

αθηέο ησλ επαξρηψλ ηεο Νφηηαο Holland θαη ηεο ΐφξεηαο Holland, απνθηηέηαη πεξίπνπ ην 

ήκηζπ ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Δ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία εγγπάηαη φηη ζε 

πεξίπησζε θπκάησλ θαηαηγίδαο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη απηή-ε νπνία έρεη πηζαλφηεηα 

ππέξβαζεο (αζηνρίαο) 1/10.000 έηε-1.   

Σέινο ζηελ πεξηνρή Wadden ζηνλ βνξξά, ηα λεζηά Wadden  ππνθέξνπλ απφ ζεκαληηθή 

απψιεηα άκκνπ ζηελ νκψλπκε ζάιαζζα. 
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Βηθφλα 24. Μνξθνινγία ηεο αθηνγξακκήο ηεο Οιιαλδίαο (Ανξπθνξηθή Βηθφλα). 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 

 

3.2.2. Γεσινγία  

ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ παγεηψλσλ (Πιεηζηφθαηλν) 10.000 ρξφληα πξηλ ε λφηηα 

πεξηνρή ηεο ΐνξείνπ Θάιαζζαο ήηαλ εληειψο μεξά. Με ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ππήξμε 

άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ε αθηνγξακκή κεηαηνπίζηεθε πξνο ηελ αλαηνιή, έσο 

ηελ ζεκεξηλή ζέζε ηεο φπσο ηειηθά κνξθνπνηήζεθε. 

Δ αθηή απνηειείηαη απφ άκκν απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. Μεηαμχ ηνπ 5.000 θαη ηνπ 4.000 

π.Υ. δηάθνξνη παξάγνληεο επέδξαζαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην παιηξξντθφ θχκα ζηαδηαθά 

λα κεηαθηλείηαη απφ ην λφην πξνο ην βνξξά. Μεηαμχ ηνπ 3.500 θαη 3.000 π.Υ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κεηψζεθε ε κεηαθνξά 

άκκνπ θαη ζηακάηεζε ν ζρεκαηηζκφο παξαιηψλ. Σφηε ζηηο παξαιίεο άξρηζε ν ζρεκαηηζκφο 

ρακειψλ ακκφινθσλ. Μεηαμχ ηνπ 3.000 π.Υ. θαη 1.800 π.Υ. δηακνξθψζεθαλ κηθξνί 

ακκφινθνη πάλσ απφ ηνπο παιηνχο θαη ππήξμε κία αληηζηξνθή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο 

αθηνγξακκήο. Ώξγφηεξα φηαλ ην ζαιαζζηλφ λεξφ άξρηζε λα δηεηζδχεη κέζα απφ ηε δψλε ησλ 

ακκφινθσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα πξνζηαηεχνπλ ηε γε ηνπο 

κε ηελ νηθνδφκεζε πξσηφγνλσλ αλαρσκάησλ θαη ηεηρψλ.  

Σν ίδεκα ηεο αθηήο Holland είλαη θαιά δηαβαζκηζκέλν θαη απνηειείηαη απφ ιεπηή άκκν κε  

κέζν κέγεζνο θφθθσλ κεηαμχ 250 θαη 350 κm (Βηθφλα 25) (Sistermans and Nieuwenhuis, 

2010). 
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Βηθφλα 25. Γεσινγηθή δνκή ηεο Οιιαλδηθήο αθηνγξακκήο. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 

 

3.2.3. Μνξθνινγία ηεο Αθηήο  

Δ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο επεξεάδεηαη απφ ηελ εθβνιή ησλ ηξηψλ πνηακψλ θαη απνηειείηαη 

απφ έλα πιήξεο αλεπηπγκέλν ζχζηεκα θαλαιηψλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ σο κέξνο ηνπ 

ζρεδίνπ Αέιηα (Βηθφλα 26). Δ κνξθή ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ζηελ πεξηνρή κεηψλεηαη εθζεηηθά 

απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ έσο ηηο εθβνιέο ζηελ ζάιαζζα (Βηθφλα 27). Βλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ην κέζν βάζνο κεηψλεηαη απφ πεξίπνπ 15 m ζηελ πεξηνρή Vlissingen ζε κφλν 

3 m θνληά ζηελ πεξηνρή Gent. Σν πιάηνο ησλ εθβνιψλ κεηψλεηαη αξρηθά απφ ηα 6 Km ζηα 2-

3 Km θνληά ζηελ πεξηνρή Bath θαη ηειηθά ζε ιηγφηεξν απφ 100 m θνληά ζηελ πεξηνρή Gent. 

Δ εθβνιή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ θαλαιηψλ πνπ ρσξίδνληαη 

απφ επηκήθε παιηξξντθά ηκήκαηα. Σα κεγάια θαλάιηα κνξθνπνηνχλ έλα πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζπλερέο καηαλδξηθφ θαλάιη πνπ πεξηνξίδεηαη  απφ ζηαζεξά ζεκεία θαηά κήθνο ησλ 

εθβνιψλ (θξάγκαηα, αλαρψκαηα). Λφγσ ησλ καηαλδξηζκψλ ησλ θαλαιηψλ ζρεκαηίδνληαη 

αβαζείο πεξηνρέο-ηα απνθαινχκελα δηαθξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ 

αιιαγψλ δηεπζχλζεσλ ησλ θαλαιηψλ. Ώπαηηείηαη ηαθηηθή βπζνθφξεζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο  

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιή πινήγεζε ζηνλ ιηκέλα ηεο Ώκβέξζαο. Βπί ηνπ παξφληνο ηα 

πινία κε βχζηζκα πεξίπνπ 14 m κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Antwerp απφ ηελ 

πεξηνρή Vlissingen θαηά ηε δηάξθεηα ελφο παιηξξντθνχ θχθινπ (Sistermans and Nieuwenhuis, 

2010). 
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Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αιπθέο είλαη παξνχζεο ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. Δ πεξηνρή 

«Verdronken Land van Saeftinghe» θνληά ζηα βειγηθά ζχλνξα απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πθάικπξεο αιπθέο ζηελ Βπξψπε πεξίπνπ έθηαζεο 3.500 εθηαξίσλ.  

 

Βηθφλα 26. ΐαζπκεηξία ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 

 

 

Βηθφλα 27. Σππηθή εγθάξζηα ηνκή ηεο Οιιαλδηθήο αθηνγξακκήο. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 
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3.2.4. Φπζηθέο Γηεξγαζίεο 

Σν θπκαηηθφ θιίκα θπξηαξρείηαη απφ ηα θχκαηα ζηε ζάιαζζα κε κέζν εηήζην χςνο θχκαηνο 

πεξίπνπ 1,1 m. Δ πιεηνςεθία ησλ αλέκσλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζην δέιηα πξνέξρνληαη απφ 

ηε ΐφξεηα Θάιαζζα. Δ θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ είλαη θπξίσο λνηηνδπηηθή (23%), 

αθνινπζνχκελε απφ δπηηθνχο (16%), αλαηνιηθνχο (13%) θαη  βνξεηνδπηηθνχο (12%). Οη 

θαηαηγίδεο αλέκσλ νη νπνίεο πξνθαινχλ ην κεγαιχηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ θαηά κήθνο ηεο  

αθηήο πξνέξρνληαη απφ ηα βνξεηνδπηηθά. 

Δ θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παιίξξνηα θαη ηα θχκαηα θαηαηγίδαο. Σν 

παιηξξντθφ πξίζκα ζηελ εθβνιή έρεη πεξίπνπ φγθν 1 δηζεθαηνκκχξην m3. Δ κέζε θιίκαθα 

ησλ εκη-εκεξήζησλ παιηξξντθψλ ξεπκάησλ θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 3,8 m ζηελ πεξηνρή 

Vlissingen ζε πεξίπνπ 5,2 m ζηελ Ώκβέξζα (78 Km αλάληη). Χο απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εθβνιήο είλαη κέζν-παιηξξντθφ. Οη ηαρχηεηεο ησλ ξεπκάησλ ζην κέζν εχξνο 

παιίξξνηαο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1-2 m/sec ζηα θχξηα  θαλάιηα. Λφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο αιιαγήο ηεο κνξθνινγίαο ζηηο εθβνιέο ηνπ δέιηα, 

εληζρχεηαη ε δηάδνζε ησλ παιηξξντθψλ θπκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο κέζεο 

ζηάζκεο ησλ πδάησλ. 

Δ νιιαλδηθή αθηή απνηειείηαη θπξίσο απφ άκκν ε νπνία ρξεζηκεχεη σο ππφζηξσκα ηεο 

αθηήο. Σν γεσινγηθφ ππφζηξσκα ηεο παξνπζηάδεη κία δπλακηθή εμέιημε θαη κεηαβάιιεηαη 

ζπλερψο σο πξνο ηελ ζέζε θαη ην ζρήκα. Πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα m3 άκκνπ κεηαθέξνληαη 

εηεζίσο απφ ηε ΐφξεηα Θάιαζζα πξνο ηελ αθηή Wadden σο απνηέιεζκα ηεο αλφδνπ ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ (Βηθφλα 28). 

Οη θαζηδήζεηο ζηελ Οιιαλδία πξνθαινχληαη απφ ηελ άληιεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ελψ 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ην έλα ηέηαξην ηεο ζρεηηθήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο θαζηδήζεηο ηνπ εδάθνπο (Sistermans and Nieuwenhuis, 2010). 

 

Βηθφλα 28. ηεξενκεηαθνξά ζηελ Οιιαλδηθή αθηνγξακκή. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 
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3.2.4.1. Πηζαλά ελάξηα Αλόδνπ ηεο ηάζκεο ηεο Θάιαζζαο  

Δ αθξηβήο έθηαζε ηεο αλακελφκελεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο είλαη αθφκε αβέβαηε. Ώλάινγα κε  

ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Οιιαλδίαο 

πξνβιέπνληαη ηξία πηζαλά ζελάξηα αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. «ελάξην ρακειήο αλφδνπ»: ην ζελάξην απηφ πξνβιέπεηαη άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο θαηά 20 cm/αηψλα. Ώπηφ ην ζελάξην ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ έξγσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 5 

έηε) θαη απαηηνχλ πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο θαη επέιηθηεο ιχζεηο φπσο ε αλαπιήξσζε 

άκκνπ. 

2. «Βλδηάκεζν ζελάξην»: ην ζελάξην απηφ πξνβιέπεηαη άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

θαηά 60 cm/αηψλα. Σν ζελάξην απηφ εθαξκφδεηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ πην καθξνπξφζεζκσλ έξγσλ κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο (50-100 

ρξφληα) πνπ απαηηνχλ κεγάιεο επελδχζεηο θαη κηθξή επειημία φπσο ε θαηαζθεπή 

αλαρσκάησλ θαη ησλ θξαγκάησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο. 

3. «ελάξην πςειήο αλφδνπ»: ην ζελάξην απηφ πξνβιέπεηαη άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο θαηά 85 cm/αηψλα θαη κηα αχμεζε θαηά 10% ζην αηνιηθφ δπλακηθφ. Ώπηφ ην 

ζελάξην δηαηππψζεθε γηα ηελ πνιηηηθή αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί θαη εθαξκφδεη κία πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηα επφκελα 200 

ρξφληα ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ παξάθηηνπ ζπκπνζίνπ θαζψο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο Σερληθήο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηηο θαηαζθεπέο αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο. Σν ζελάξην απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ απνθάιπςε ηπρφλ 

αδπλακηψλ ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο. 

 

3.2.5. Γηάβξσζε  

Σφζν θπζηθνί φζν θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο έρνπλ θαζνξίζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αέιηα. ε γεληθέο γξακκέο ε επηθάλεηα ησλ εθβνιψλ έρεη κεησζεί θπξίσο 

απφ ηελ αλάθηεζε εδαθψλ ζηελ ζηεξηά. Ώπφ ην 1800 έρνπλ αλαθηεζεί πεξίπνπ 15.000 

εθηάξηα ηεο παιηξξντθήο πεξηνρήο. Μεηαμχ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1990 ζηηο πεξηνρέο ησλ αβαζψλ 

δσλψλ λεξνχ, ζηηο παιηξξντθέο αιπθέο θαη ζηηο πεξηνρέο ιάζπεο κεηψζεθε ε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ζε πεξίπνπ 3.200 εθηάξηα, ελ κέξεη ιφγσ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο γεο, ηεο 

ελίζρπζεο ησλ αλαρσκάησλ αιιά θαη ιφγσ ηεο δηάβξσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ άλνδν 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπο παιηξξντθνχο θχθινπο. 

Μία άιιε αλζξψπηλε παξέκβαζε πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηηο εθβνιέο είλαη ε βπζνθφξεζε. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε θιακαλδηθή 

θπβέξλεζε βάζπλε θαη δηεχξπλε ην θαλάιη λαπζηπινΎαο ζηελ Ώκβέξζα. Χο απνηέιεζκα ε 

εηήζηα πνζφηεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ φγθσλ ηεο βπζνθφξεζεο έρεη απμεζεί απφ 4 Mm3 ην 

1970 ζε 8-10 Mm3 ην 1995 κε ηειηθή πξφβιεςε ηα 14 Mm3 ην 2002. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

βπζνθφξεζεο έγηλε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ εθβνιψλ. 

Βπηιέρζεθε κηα ζηξαηεγηθή βπζνθφξεζεο έηζη ψζηε ην αθαηξνχκελν πιηθφ απφ ηα θχξηα 

θαλάιηα λα απνξξηθζεί ζηα πιεπξηθά θαλάιηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε βπζνθφξεζε θαη ε 

απφξξηςε ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ απεηιεί ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ παιηξξντθψλ δσλψλ θαη ζε ξερέο  πδάηηλεο πεξηνρέο, 

νη νπνίεο παξέρνπλ νηθφηνπν γηα δηάθνξα πνιχηηκα είδε δσήο. Βθηφο απφ απηέο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ αλαθαηαλνκή ησλ ηδεκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθζθαθή 

άκκνπ πνπ γίλεηαη ζηα δπηηθά ησλ εθβνιψλ. Ώπφ ην 1955 έρνπλ εθζθαθεί πεξίπνπ 90 Mm3 

ηδεκάησλ. Δ επηθάλεηα ησλ θαλαιηψλ θαη ησλ πςειφηεξσλ πεξηνρψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ζε πεξίπνπ 500 εθηάξηα. 

ην κέιινλ ε άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπιένλ απψιεηεο ζηηο 

παιηξξντθέο πεξηνρέο ελψ ζα πξνθαιέζεη ζρεηηθά πςειφηεξα επίπεδα λεξνχ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ εθβνιψλ (Sistermans and Nieuwenhuis, 2010). 

ε ηνπηθφ επίπεδν νη καίαλδξνη απνηεινχλ αίηηα δηάβξσζεο ησλ αιπθψλ ηεο ηάμεο ησλ 

πνιιψλ κέηξσλ αλά έηνο. ε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο νη καηαλδξηζκνί ησλ θαλαιηψλ πξνθαινχλ 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαζψο ηα θαλάιηα έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο ηα αλαρψκαηα ζηε ζάιαζζα 

θαη ε πεξαηηέξσ κεηαθίλεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα αλαρψκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 ηειεπηαίσλ εηψλ ε απψιεηα άκκνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 

εθαηνκκχξην m3/έηνο πνπ έρεη ζπκβεί απφ ηελ αθηή Holland πξνο ηα βαζηά λεξά. ηηο 

πεξηζζφηεξεο βφξεηεο παξάθηηεο δψλεο ζεκεηψλνληαη θαηλφκελα δηάβξσζεο ζηα βαζηά λεξά 

θαη ζηελ δψλε θνληά ζηελ αθηή. ηηο πεξηζζφηεξεο λφηηεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη θαζηδήζεηο 

ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ αθηή θαη θαηλφκελα δηάβξσζεο ζηα βαζηά λεξά. Δ δηάβξσζε ζηηο 

θαηαζθεπέο νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία απηή 

ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ ιηκαληνχ. Δ αθηή Holland σο κία 

εληαία κνλάδα δείρλεη δηαβξσηηθή ζπκπεξηθνξά (-9,6x105 m3/yr) (de Ruig Joost, 1998).  

Χο απνηέιεζκα ησλ ηαθηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ ππζκέλα θαηά κήθνο ησλ 

νιιαλδηθψλ αθηψλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγήο ηνπ φγθνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. ην βφξεην ηκήκα ηεο αθηήο Holland (ηεο επαξρίαο Noord-Holland), ε 

δηάβξσζε ηεο παξάθηηαο δψλεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε -0,5-0,7x106 m3/έηνο θαη ζε κεγάια 

βάζε έσο -0,3-0,1x106 m3/έηνο. ηελ πεξηνρή IJmuiden ε θαζίδεζε πνπ ζπκβαίλεη 

ππνινγίδεηαη ζε 0,6 έσο 0,9x106 m3/έηνο. ηα βαζηά λεξά ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο αθηήο 

Holland (ηεο επαξρίαο ηεο Zuid-Holland) ζεκεηψλνληαη θαηλφκελα δηάβξσζεο (-0,6-κέρξη 

0,4x106 m3/έηνο) ελψ ε παξάθηηα δψλε απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηδήκαηνο (-0,2-κέρξη 0,05x106 

m3/έηνο). Ώπηέο νη ηάζεηο δίλνπλ κηα έλδεημε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αθηνγξακκήο (Βηθφλα 

29).  

Μέρξη ην 1990 ε παξάθηηα πξνζηαζία θαηεπζπλφηαλ πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο 

πξνζηαζίαο ηεο αθηνγξακκήο ελάληηα ζηε δξάζε ηεο ζάιαζζαο θαη αζρνινχηαλ κφλν κε ηελ 

επίιπζε ησλ πην ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο φπσο ηηο κεγάιεο απψιεηεο ηδεκάησλ 

θαη ηελ εμαθάληζε νηθηζκψλ ζην παξειζφλ. Εδηαίηεξα ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα, ζεκεηψζεθε 

παξάθηηα ππνρψξεζε ζε πνιιά ζεκεία φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ΐφξεηα Οιιαλδία. ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ γεληθά θαηαλνεηφ φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο παξάθηηαο 

δψλεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία επεξεάδνληαη απφ ηε καθξνρξφληα  

δηάβξσζε ησλ αθηψλ. πλεπψο αλαπηχρζεθε κηα λέα εζληθή ακπληηθή πνιηηηθή ηεο 

παξάθηηαο δψλεο. Σν 1990 ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα πεξηνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ 

ππνρψξεζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Δ απφθαζε γηα απηή ηελ ελέξγεηα ζεκαίλεη φηη ε  

αθηνγξακκή ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξεζεί ζηε ζέζε πνπ είρε θαηά ην έηνο 1990 ελψ 

ζα πξέπεη λα εκπνδηζηεί θάζε πεξαηηέξσ κειινληηθή δηάβξσζε. Δ πνιηηηθή απηή απνζθνπεί 

πξσηίζησο ζην ζπλδπαζκφ ηεο αζθάιεηαο απφ ηηο πιεκκχξεο θαη ζηε βηψζηκε δηαηήξεζε  

ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ ησλ ακκφινθσλ θαη ησλ παξαιηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

κέξνο ηεο θπζηθήο δπλακηθήο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Δ επηιεγκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε 

θαζηεξψζεθε σο "δπλακηθή  δηαθχιαμε".  
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Δ πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο "δπλακηθήο δηαθχιαμεο" είλαη φηη ην ζαιάζζην ζχλνξν ηεο 

Οιιαλδίαο δηαηεξείηαη ζηε ζέζε ηεο αθηνγξακκήο πνπ ππήξρε θαηά ην έηνο 1990, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κία πξναπαίηεζε ρψξνπ γηα άιιεο κνξθέο ρξήζεο ηεο παξάθηηαο 

δψλεο,  φπσο ηε ζηέγαζε, ηελ ςπραγσγία, ηελ χπαξμε πφζηκνπ λεξνχ θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο 

θχζεο. Δ θχξηα κέζνδνο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο καθξνρξφληαο δηάβξσζεο είλαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο παξαιίαο κε άκκν, δειαδή ε πξνζζήθε άκκνπ ζηελ  παξαιία. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα παξάθηηα ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε δηάβξσζε, κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίδνληαη κε επέιηθην ηξφπν δηαηεξψληαο ηελ θπζηθή δπλακηθή ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο "δπλακηθήο δηαθχιαμεο" έρεη αλαπηπρζεί ε έλλνηα ηεο "βαζηθήο 

αθηνγξακκήο". Δ  βαζηθή αθηνγξακκή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αθηνγξακκή πνπ ππήξρε 

θαηά ην έηνο 1990 θαη έρεη ππνινγηζηεί γηα ην ζχλνιν ηεο νιιαλδηθήο αθηνγξακκήο. ε εηήζηα 

βάζε θαηαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή ζέζε ηεο αθηνγξακκήο αλά δηαζηήκαηα 250 m θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη κε ηε ζέζε ηεο βαζηθήο αθηνγξακκήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ 

αμηνινγήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ιεπηνκεξψο ηελ πξαγκαηηθή 

ζέζε ηεο αθηνγξακκήο ηεο ρψξαο. Οη ράξηεο επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ 

ηεο ζέζεο ηεο αθηνγξακκήο θαη εηδηθφηεξα ηελ ηάζε κεηαβνιήο ηεο γηα θάζε ηκήκα ηεο  

αθηήο. Δ ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο εάλ θαη εθφζνλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην θαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο παξαιίαο αθνχ ηνπνζεηείηαη άκκνο ζε 

κέξε φπνπ έρνπλ δηαβξσζεί. Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο, ησλ παξάθηησλ κειεηψλ θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο παξαιίαο θνζηίδνπλ πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα NLG εηεζίσο (Βηθφλα 30). 

Δ δεχηεξε δξάζε ζρεηηθά κε ηελ παξάθηηα δηάβξσζε θαινχκελε σο «Kustbalans 1995», 

ππνβιήζεθε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1996. Δ θπβεξλεηηθή απηή απφθαζε αμηνιφγεζε ηελ πνιηηηθή 

ηεο "δπλακηθήο δηαηήξεζεο" θαη δηαπίζησζε φηη είλαη επηηπρήο. ε γεληθέο γξακκέο ν 

εκπινπηηζκφο κε άκκν είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηαηήξεζεο ηεο αθηνγξακκήο ε 

νπνία εμππεξεηεί επίζεο θαη άιιεο ρξήζεηο ηεο παξαιίαο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ ακκνιφθσλ. 

Δ πξνζζήθε άκκνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε έλα επέιηθην ηξφπν γηα ηηο πιένλ 

επείγνπζεο πεξηνρέο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο, κεηψλνληαο ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ. Βπηπιένλ ε ζάιαζζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ζχκκαρνο ηνπ  

αλζξψπνπ αθνχ ν ππζκέλαο ηεο ηξνθνδνηεί κε εθαηνκκχξηα m3 άκκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε δηάβξσζε ησλ αθηψλ πνπ νθείιεηαη ζηα θχκαηα 

θαη ηα ξεχκαηά ηεο. Σν θφζηνο αλά m3 άκκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθβάζπλζεο θαη ηνπ 

εκπινπηηζκνχ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 5 δνιάξηα. 

 

3.2.6. Ρπζκόο Μεηαβνιήο Πιεζπζκνύ 

Δ παξάθηηα δψλε ζην ζχλνιφ ηεο εκθαλίδεη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1980-1999. Μεγάιεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, αθνχ ζηε Υάγε 

(Den Haag) κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο θαηά 22.300 θαηνίθνπο (5%) θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαη 

ζηελ πεξηνρή Ijmuiden απμάλεηαη ν πιεζπζκφο θαηά πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 (7%) ελψ 

πξνβιέςεηο δείρλνπλ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαηά 2% ην 2020 ζε ζρέζε κε 2000 

(Βηθφλα 31) (Sistermans and Nieuwenhuis, 2010). 
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Βηθφλα 29. Βηήζηα κεηαβνιή φγθνπ άκκνπ ηεο Οιιαλδηθήο αθηνγξακκήο. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 

 

Βηθφλα 30. γθνο εκπινπηηζκνχ άκκνπ θαηά κήθνο ηεο Οιιαλδηθήο Ώθηήο θαηά ηα έηε 1991-

1996. 

(Πεγή: de Ruig Joost H.M. (1998). Coastline Management in the Netherlands: Human Use Versus 
Natural Dynamics. Proceedings of Journal of Coastal Conservation 4, Sweden, November, pp. 127-
134.) 
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Βηθφλα 31. Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ Οιιαλδηθήο αθηνγξακκήο. 

(Πεγή: Sistermans P. and Nieuwenhuis O. (2010). Holland Coast (The Netherlands). Eurosion Case 
Study. Journal of National Institute for Coastal and Marine Management-RIKZ, Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management, Netherlands, pp. 1-17.) 

 

3.2.7. εκαληηθέο Λεηηνπξγίεο ηεο Παξάθηηαο Εώλεο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο παξάθηηαο δψλεο εληνπίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Γεσξγία θαη Κεπεπηηθή. ηε βφξεηα θαη ηε λφηηα παξάθηηα δψλε ηεο Οιιαλδίαο νη θχξηεο 

εμεηδηθεπκέλεο γεσξγηθέο εθηάζεηο είλαη ε αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία θαιιηέξγεηαο ηνπ 

βνιβνχ θαη ε θαιιηέξγεηα ζε ζεξκνθήπηα. Βπί ηνπ παξφληνο ε Οιιαλδία εμαθνινπζεί λα 

είλαη έλαο κεγάινο εμαγσγέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν ε εμαγσγή πξντφλησλ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ινπινχδηα, ιαραληθά θαη  γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ελψ βαζηθά 

πξντφληα δηαηξνθήο εηζάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ.  

 Ώιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηα. Δ αιηεία ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο θπξίσο πεξηνξίδεηαη ζηε 

ΐφξεηα Θάιαζζα θαη ν ηνκέαο απηφο έρεη απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο Β.Β. θαη 

θαηέρεη κηα ηζρπξή εμαγσγηθή ζέζε. Σα αληίζηνηρα είδε ςαξηψλ είλαη ξέγγα, ζθνπκπξηά, 

κπαθαιηάξνο, γαξίδεο, νζηξαθνεηδή θαη πιαηχςαξα.  

 Ώζηηθνπνίεζε. Δ πίεζε ζηελ παξάθηηα δψλε εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη θαη σο απνηέιεζκα 

ε ρξήζε ρψξνπ γίλεηαη πην έληνλε ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο Holland αθνχ 

ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο αζηηθέο ηνπνζεζίεο κε πςειήο 

πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο θαη δσήο θαη ε παξάθηηα δψλε θαιείηαη θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη 

απηή ηε δπλαηφηεηα απνηειψληαο ηελ θχξηα ψζεζε γηα ηελ αζηηθνπνίεζε ζηε δψλε απηή. 
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 Αηαρείξηζε ησλ Τδάησλ. Σν λεξφ έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία γηα ηηο Κάησ Υψξεο. 

Βπελδχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (πξνζηαζία θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε), ζα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε κίαο πςειήο πνηφηεηαο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίαο.  

 ΐηνκεραλία, Μεηαθνξέο θαη Βλέξγεηα. Δ νιιαλδηθή βηνκεραλία είλαη ηφζν πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη πνηθίιε αθνχ ζρεδφλ θάζε ηνκέαο εθπξνζσπείηαη ζηηο Κάησ Υψξεο. Παξ 

'φια απηά ππάξρνπλ δχν ηνκείο απηνί ηεο ρεκηθήο θαη ηεο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ πνπ ζαθψο θπξηαξρνχλ φζνλ αθνξά ηνλ φγθν παξαγσγήο. Οη Κάησ Υψξεο 

επίζεο έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηηο κεηαθνξέο. Σα πνληνπφξα πινία κεηαθέξνπλ 

εηεζίσο δεθάδεο εθαηνκκχξηα ηφλνπο εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην Ρφηεξληακ ην 

κεγαιχηεξν ιηκάλη ηνπ θφζκνπ ελψ θαη ην αεξνδξφκην Schiphol θνληά ζην Άκζηεξληακ, 

είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο αεξνιηκέλαο ηεο Βπξψπεο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηψλ. Βπίζεο ε ρψξα εθνδηάδεη ελεξγεηαθά ηελ Βπξψπε ελψ είλαη ειεχζεξε απφ 

δαζκνχο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ γηα ην ζχλνιν ηεο βνξεηνδπηηθήο Βπξψπεο θαη 

απνηειεί έλαλ δηεζλή πξσηνπφξν ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.  

 Σνπξηζκφο θαη Ώλαςπρή. Δ αθηή Holland είλαη κία απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ζηηο Κάησ Υψξεο. Σν 30% ησλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο δηαθνπψλ 

δαπαλψληαη ζηελ αθηή ελψ ε αλάπηπμε ηνπ παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ έρεη κεησζεί εμαηηίαο ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηεο έιιεηςεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηεο απνπζίαο παξάθηησλ 

ζέξεηξσλ (Sistermans and Nieuwenhuis, 2010). 

 

3.2.8. Αμηνιόγεζε ησλ Κηλδύλσλ 

χκθσλα κε ηνπο θιηκαηνιφγνπο ην θιίκα αιιάδεη. Πηζαλφλ ε ζπρλφηεηα ησλ θαηαηγίδσλ ζα 

απμεζεί ελψ ζα ζπκβεί άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Υσξίο παξέκβαζε ν θίλδπλνο 

πιεκκπξψλ ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Χο απνηέιεζκα ηεο αζηηθνπνίεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο 

θαη ηεο παξνπζίαο ελφο κεγάινπ κέξνο ηνπ νιιαλδηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ρακεινχ πςνκέηξνπ πξνζρσκέλε πεξηνρή-θάησ απφ ην επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο-πίζσ απφ ηνπο ακκφινθνπο, ε δεκηά ζα είλαη ηεξάζηηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αβεβαηφηεηα γηα ηελ έθηαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ε αθξηβήο πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

είλαη αβέβαηε απαηηψληαο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αιιαγέο ηνπ 

θιίκαηνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αιιαγέο απηέο θαηαλνεζνχλ πιήξσο ηφηε κφλν 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ κε αθξίβεηα. 

Δ θαηαζηξνθή ζηε λνηηνδπηηθή Οιιαλδία ην 1953 νδήγεζε ζε 1.835 ζχκαηα θαη πξνθάιεζε 

ζπλνιηθά δεκία χςνπο πεξίπνπ 0,7 δηζεθαηνκκπξίσλ Βπξψ. Δ ζπλνιηθή απψιεηα 

νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο αθηήο Holland ππνινγίζηεθε φηη ήηαλ 

πεξίπνπ 300 δηο επξψ. Λφγσ απηήο ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο δελ ππήξρε θακία 

αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ λα θαιχπηεη νηθνλνκηθά ηνπο ζηγφκελνπο απφ πιεκκχξεο κεηά απφ 

ηελ πιεκκχξα ηνπ 1953 ιφγσ κε δπλαηήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη πηζαλήο πηψρεπζεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ελψ επί ηνπ παξφληνο ν λφκνο πεξί απνδεκίσζεο απφ 

ζπκθνξέο Calamities Compensation Act’ (WTS) αληηζηαζκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δεκίαο απφ ηηο πιεκκχξεο. 

 

3.2.9. Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Γέιηα 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ ρξνλνινγηθή εμέιημε ηνπ δέιηα. Δ εμέιημε 
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κνξθνπνίεζεο ηνπ δέιηα ππνβνεζήζεθε απφ ηε ρξήζε ηεο κπτθήο δχλακεο αξρηθά θαη ηεο 

αηνιηθήο θαη ηεο πδξαπιηθήο-δπλακηθήο ελέξγεηαο κεηαγελέζηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηερληθά επηηεχγκαηα φπσο ηνλ άλεκν-λεξφκπιν ελψ θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 1800-2000 παξαηεξείηαη κία πεξαηηέξσ εμέιημε ζην δέιηα ιφγσ ηεο 

δχλακεο ηνπ αηκνχ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

3.2.9.1. Πξντζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα 

Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ δέιηα ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ πνηακψλ ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε 

άθεζαλ ηα ίρλε ηνπο πεξίπνπ 250.000 ρξφληα πξηλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο Saalien ησλ 

παγεηψλσλ, ζηελ άθξε κηαο ειψδνπο πεξηνρήο πιεκκπξηζκέλε απφ ηνλ Μεχζε. Δ ρψξα 

έγηλε θαηνηθήζηκε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηαγελέζηεξεο ζεξκήο πεξηφδνπ θαη αλφδνπ ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ επνρή ησλ παγεηψλσλ Weichselien πνπ 

νινθιεξψζεθε πεξίπνπ 12.000 ρξφληα πξηλ. ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ παγεηψλσλ 

ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηνλ Ενχιην ζηαδηαθά απμήζεθε απφ 0-5°C ζηνπο 15-20°C. Σν 7.000 

π.Υ. ε πεξηνρή ηνπ δέιηα κεηαμχ ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε βξηζθφηαλ κεηαμχ κηαο 

πεξηνρήο κε πςειά πνζνζηά θάιπςεο άκκνπ θαη απνζέζεσλ θαηά ην πιεηζηφθαηλν ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο καηαλδξηζκνχο ησλ πνηακηψλ, εθβάιινληαο ζε πεξηνρέο 

κε κεγάιεο πνζφηεηεο ηχξθεο πίζσ απφ ακκφινθνπο παξάιιεινπο πξνο ηελ αθηή ζε 

απφζηαζε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ. ε πνιιά ζεκεία ησλ πνηακψλ δηαζηαπξψλνληαλ κε 

ηνπο ακκφινθνπο εθβάιινληαο ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα. Δ πεξηνρή ήηαλ θαιπκκέλε κε ππθλά 

δάζε θαη-θαζψο νξηζκέλνη επηζηήκνλεο ππνζέηνπλ-ε πεξηνρή παξέκεηλε αλελφριεηε απφ ηε 

βνζθή. 

Ώξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηε Νέα Βπνρή ηνπ Λίζνπ 6.300 ρξφληα πξηλ ην παξφλ 

απνθάιπςαλ νκάδεο θπλεγψλ θαη αιηείο ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα κε απνιηζψκαηα ηνπ ίδηνπ 

είδνπο γηα ηα πδξφβηα πηελά θαη ηα ςάξηα φπσο ηα γλσξίδνπκε έσο ζήκεξα. Ώπφ ζηνηρεία 

πνπ ρξνλνινγνχληαη 2.700 ρξφληα πξηλ ην παξφλ, ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

πγξφηνπνη κε πινχζηα βιάζηεζε θαη πιεκκπξηζκέλεο πεδηάδεο δαζψλ πνπ λα κνηάδνπλ 

πάξα πνιχ κε ηελ ζεκεξηλή ζχλζεζε ησλ δαζψλ. Σα πξψηα κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ 

ησλ πξντζηνξηθψλ εηψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ 3.500 ρξφληα πξηλ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ έλα ζχζηεκα ηάθξσλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ πεξηέβαιιαλ ηηο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο. Πξφζθαηεο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο 

δείρλνπλ φηη ηα παιαηφηεξα  ηερλεηά θξάγκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 100-200 π.Υ. θαη 

ηα παιαηφηεξα έξγα ηνπ δέιηα-αλαρψκαηα θαη νρεηνί κε βαιβίδεο αλάθξνπζεο-

ρξνλνινγνχληαη ζην έηνο 100 κ.Υ. 

Δ ξσκατθή επνρή απφ ην 15 π.Υ. έσο πεξίπνπ ην 400 κ.Υ. ζήκαλε ηελ έλαξμε θαηαγξαθήο 

ηζηνξηθψλ αξρείσλ. Ο πνηακφο Ρήλνο ήηαλ ην βφξεην ζχλνξν ηεο απηνθξαηνξίαο θαη νη 

Ρσκαίνη επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηα θπζηθά πδάηηλα ζπζηήκαηα αθνχ πξνζάξκνζαλ ηηο 

πισηέο νδνχο θαζψο επίζεο πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ιηκαληψλ, 

λαππεγείσλ θαη ζηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ ελψ δεκηνχξγεζαλ νρπξσκέλεο πφιεηο θαη 

θξνχξηα. Δ πξννδεπηηθή απνςίισζε ησλ δαζψλ πνπ αλαθέξεηαη απφ ηελ επνρή ηνπ 

ηδήξνπ, έγηλε ψζηε λα θξαηήζνπλ ηα ρπηήξηα ζηδήξνπ ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία κέζσ 

ηεο ιήςεο κεγάισλ πνζνηήησλ άλζξαθα. Ρσκατθέο πεξηγξαθέο αλαθέξνπλ ην έξγν ηεο 

«Όδξεπζεο ησλ Corbulo θαη Αξνχζνπ» απνηεινχκελν απφ θαλάιηα λεξνχ θαη ηελ θαηαζθεπή 

θξαγκάησλ πνπ εθηξέπαλε ηελ πνξεία ησλ θχξησλ πνηακψλ, σζηφζν ππάξρεη δηαθσλία 

ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ζέζε ηεο πδξνιεςίαο παξακέλνληαο ην θξάγκα θαη ε δηψξπγα ηνπ 

Αξνχζνπ λα είλαη ίζσο ηα πξψηα κεγάια πδξαπιηθά έξγα ζην δέιηα. 
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Δ πεξίνδνο 300-800 κ.Υ. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη απφ 

ηηο δξάζεηο ηεο, θαζηζηψληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δέιηα κε θαηνηθήζηκν ελψ ηαπηφρξνλα 

ε πεξηνρή ηνπ δέιηα είρε εξεκσζεί αθνχ ππήξμαλ θξνχζκαηα παλψιεο κε ην ππφινηπν 

κέξνο ησλ αγξνηψλ λα δνπλ ζε ηερλεηέο θαηνηθίεο ζηηο πεξηνρέο ησλ πιεκκπξψλ. Ο 10νο 

αηψλαο γεληθά ζεσξείηαη σο ν αηψλαο έλαξμεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο 

ηνπ λεξνχ ζην δέιηα ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε. Πξφζθαηα αξραηνινγηθά επξήκαηα 

σζηφζν έδεημαλ φηη νη δξάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

θαη φηη πεξηιακβάλνπλ κηα ζπλερή θαη πξννδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πξν-Ρσκατθή επνρή 

έσο ηελ παξνχζα ζηηγκή. Οη Ρσκαίνη έδσζαλ πξάγκαηη κία πξνεγκέλε ψζεζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ελψ ηα κέηξα απηά  ζπλερίζηεθαλ απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

θαηνίθνπο ηνπ δέιηα. Ώπφ ην 800 κ.Υ. θαη κεηά πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζηαδηαθή αιιά θαη 

ζπλερήο κεηαηξνπή ζην θπζηθφ ηνπίν, αιιάδνληαο ην πεξηβάιινλ ζε απηφ πνπ ζήκεξα 

αλαγλσξίδνπκε σο εκη-θπζηθφ ή πνιηηηζηηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο ηνπ δέιηα ησλ πνηακψλ 

Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε. Δ έλαξμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζεθε απφ 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Οη 

αιιαγέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζηαζεξή  αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απφ 

0,1 εθαηνκκχξηα ην 800 κ.Υ. έσο 16.000.000 ην 2000, κε ηαπηφρξνλα απμαλφκελε 

θαιιηέξγεηα ησλ πεδηάδσλ θαηάθιπζεο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, ηε ζπλερηδφκελε 

απνςίισζε ησλ δαζψλ θαη πξνζηαζία ησλ πνηακψλ κε ηε δεκηνπξγία αλαρσκάησλ 

(Nienhuis, 2008). 

 

3.2.9.2. H πεξηνρή ηνπ Γέιηα ζηνλ Μεζαίσλα  

Καηά ηελ πεξίνδν 800-1500 κ.Υ. κνξθνπνηήζεθε ην φξην ηνπ πνηακνχ ζην δέιηα θαζψο 

έθιεηζαλ ηα αλαρψκαηα γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο πξνζρψζεσλ ησλ πνηακψλ πνπ 

πεξηθιείνληαλ εμνινθιήξνπ απφ ηνπο πνηακνχο θαζψο νινθιεξψζεθε ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ηπξθσδψλ πςηπέδσλ ηνπ θεληξηθνχ δέιηα. Χζηφζν πνιχ ιίγα ηεθκεξηψλνληαη ζηελ ελ ιφγσ 

πεξίνδν θαη νη γλψζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ζηελ κεηαγελέζηεξε 

κεζαησληθή πεξίνδν ησλ ηζηνξηθψλ  αλαθαηαζθεπψλ. Σα θπζηθά αλαρψκαηα θαη νη ακκψδεηο 

δψλεο ησλ θαλαιηψλ ήηαλ ζρεηηθά ππθλνθαηνηθεκέλεο ζηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα. 

Πνιπάξηζκεο πφιεηο θαη ρσξηά πνπ φκσο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, ρξνλνινγνχληαη ζηελ 

κεηά-ξσκατθή επνρή. Βληππσζηαθά ξσκατθά θαη γνηζηθά θηίξηα απφ ηνχβια επηζεκαίλνπλ 

ηελ επεκεξία ζε κηα έληνλε πεξίνδν αζηηθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πεδηάδσλ 

πιεκκπξψλ ηνπ πνηακνχ. ιεο νη κεζαησληθέο εκπνξηθέο αγνξέο βαζίδνληαη ζην πνηάκη. 

ηνλ Μεζαίσλα ε απμαλφκελε πνζφηεηα μχινπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νηθνδνκηθφ πιηθφ θαη γηα 

θαχζηκα, δξάζεηο πνπ φκσο απνδεθάηηζαλ ηα δάζε ζηηο ιεθάλεο ησλ πνηακψλ θαη ζηα 

ξπάθηα. 

Λφγσ ησλ ζπλερψλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο νη θνίηεο ζηαδηαθά πεξηνξίζηεθαλ κεηαμχ ησλ 

ηερλεηψλ ρσκάηηλσλ αλαρσκάησλ. Οη κεγάινη πνηακνί (IJssel, Waal,  Merwede, Nederrijn, 

Lek, Maas) έραζαλ κεγάιεο εθηάζεηο ησλ πεδηάδσλ θαηάθιηζήο ηνπο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ, εληζρχνληαο ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Σν πξφβιεκα 

έγηλε έκκνλν ακέζσο κεηά ην πξψην θιείζηκν ησλ αλαρσκάησλ γχξσ απφ ηηο πξνζρψζεηο, 

ζην ηέινο ηνπ 13νπ αηψλα. ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα ε αμηνπνίεζε ησλ θνηηψλ ησλ πνηακψλ 

θαη ηδίσο ην θιείζηκν ησλ αλαρσκάησλ γχξσ απφ ηηο πξνζρψζεηο ησλ πνηακψλ, ήηαλ ηφζν 

πξνρσξεκέλα ψζηε νη ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε θαηείραλ 

πεξίπνπ ηελ ίδηα γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα φπσο θαη ζήκεξα. Πεξίπνπ 1.350 

βαζηθνί παξαπφηακνη ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε πεξηρψζεθαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηακάηεζε 
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ε απξφζθνπηε απνζηξάγγηζε ησλ πιενλαδφλησλ λεξψλ απφ ηνλ πνηακφ. ηε ζπλέρεηα νη 

φρζεο ηνπ πνηακνχ πξνζηαηεχνληαλ απφ ηηο αλεπηζχκεηεο πιεκκχξεο πνηακψλ απφ ηα 

επηθαλεηαθά χδαηα, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ην πξφβιεκα απφ ηα εζσηεξηθά λεξά επηδεηλσλφηαλ 

απφ ηελ χπαξμε ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

Μεηαμχ ηνπ 10νπ θαη ηνπ 14νπ αηψλα απνηθηνθξαηήζεθαλ νη κεγάινη ρεξζφηνπνη θαη νη πςειέο 

πεξηνρέο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δέιηα. Μεγάια ηκήκαηα ησλ ηπξθσδψλ πεξηνρψλ 

αμηνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 950 θαη ηνπ 

1150. Δ λέα ηερληθή θαιιηεξγεηψλ κεηέηξεςε ηελ ππάξρνπζα ηπξθψδε πεξηνρή απφ κηα 

εξεκηά ζε έλαλ πγξφηνπν. Δ δξαζηηθή αιιαγή ζηε δνκή ηνπ ηνπίνπ πεξίπνπ ηνλ 10ν αηψλα 

πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Μεηαμχ ηνπ 800 θαη ηνπ 1250 

ν πιεζπζκφο ηνπ δέιηα απμήζεθε απφ 100.000 ζε 800.000 θαηνίθνπο. Ώξγφηεξα ν καχξνο 

ζάλαηνο εμαπιψζεθε κέζσ ησλ εζηηψλ ηεο παλψιεο πεξίπνπ ην 1350 πνπ αξγφηεξα 

ραξαθηεξίζηεθε σο ην κεγαιχηεξν βηνινγηθφ-πεξηβαιινληηθφ γεγνλφο ζηηο αξρέο ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ δέιηα. Λφγσ ηεο καδηθήο απνζηξάγγηζεο θαη εθζθαθήο ηεο ηχξθεο ζην θεληξηθφ δέιηα, 

κεγάιεο εθηάζεηο γεο ζπκπηέζηεθαλ θαη ππνρψξεζαλ, δηαβξψζεθαλ απφ ηελ δξάζε ησλ 

θπκάησλ θαη εμαθαλίζηεθαλ θάησ απφ ην λεξφ δεκηνπξγψληαο κεγάιεο ξερέο ιίκλεο. Δ 

αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ ιηκλψλ κε ηχξθε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ αηψλεο ιφγσ ηεο 

έληνλεο εμφξπμεο ηχξθεο, απνηειεί έλα απφ ηα γλσζηφηεξα παξαδείγκαηα ηεο ηεξάζηηαο 

νηθνινγηθήο δεκηάο πξνθαινχκελε απφ ηνλ άλζξσπν κε κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία εμέιημεο, 

ζηελ νπνία ην θαηλφκελν δελ ήηαλ αξρηθά αληηιεπηφ σο κηα θαηαζηξνθή πνπ είρε ήδε 

μεθηλήζεη. 

Οη παξάθηηεο ηπξθψδεηο πςειέο πεξηνρέο ππέζηεζαλ ηελ ίδηα ηχρε. Δ καθξαίσλε 

θαιιηέξγεηα θαη απνζηξάγγηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ κε ηχξθε πξνθάιεζαλ ζε κεγάιεο 

εθηάζεηο ζπκπίεζε θαη ππνρψξεζε, ε επηθάλεηα κεηψζεθε ζηαδηαθά ζε απφζηαζε κεξηθψλ 

κέηξσλ, θαζψο επίζεο κεγάιεο πεξηνρέο έπεζαλ ζχκα ησλ ηζρπξψλ παιηξξντθψλ δπλάκεσλ. 

Μεηαμχ ηνπ 800 θαη ηνπ 1250 ράζεθαλ κεγάιεο εθηάζεηο γεο ηφζν ζην βνξεηνδπηηθφ φζν θαη 

ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δέιηα εμαηηίαο ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ εθ ησλ νπνίσλ ε 

αλζξψπηλε εξγαζία ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο. Βίλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ζην δέιηα απνηεινχληαη απφ γε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ζάιαζζα, 

αιιά ηειηθά απνδεηθλχεηαη ην αληίζεην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αλζξψπηλε δξάζε αζέιεηα 

επέηξεςε ζηελ ζάιαζζα λα εηζβάιιεη ζε ηεξάζηηεο εθηάζεηο πνπ αξρηθά βξίζθνληαλ πάλσ 

απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Δ απψιεηα ησλ πεξηρσκαηηθψλ εθηάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θνξεζκέλσλ κε αιάηη πεξηνρψλ κε ηχξθε, ήηαλ 

ππεξβνιηθά κεγάιε θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ κεηαγελέζηεξε επνρή ηεο 

κεζαησληθήο πεξηφδνπ. Πξηλ απφ ην 1500 ν άλζξσπνο δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ηνπίν ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ ιφγσ 

έιιεηςεο γλψζεο θαη απνπζίαο ηεο ηερλνγλσζίαο, φκσο ε επηλφεζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο 

ηνπ αλέκνπ-λεξφκπινπ ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα εγθαηλίαζε κηα λέα επνρή εγγείσλ 

βειηηψζεσλ (Nienhuis, 2008). 

 

3.2.9.3.Σερληθά Δπηηεύγκαηα, νη Νεξόκπινη ζηε Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Ώπφ ηε ζηξαηησηηθή θαη ηελ ζξεζθεπηηθή ηζηνξία θαίλεηαη φηη απφ ηε Ρσκατθή επνρή θαη κεηά, 

νη θνηλσληθέο δπλάκεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο 

πεξηνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ. Δ πεξίνδνο 1500-1800 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηερληθά επηηεχγκαηα, ζεκαληηθή πξφνδν, 

αιιά θαη απνηπρίεο θαη πάλσ απ 'φια ηελ δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξαπιηθψλ θαη 
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ιηκεληθψλ έξγσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επεκεξίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάια έξγα κε ηελ 

ππφζεζε φηη παξάιιεια ζηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ππήξμε θαη κεγάιε πξνζπκία γηα 

επελδχζεηο. Ώπφ ην 1450 θαη κεηά νη γαηνθηήκνλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα εληαηηθνπνίεζαλ 

ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ βειηηζηνπνηψληαο ηα νθέιε απφ ηε λέα ηερλνινγία ησλ 

λεξφκπισλ. Οη απνζηξαγγηζκέλεο ιίκλεο θαη νη πξνζρψζεηο πνπ πεξηβάιινληαλ απφ ηα 

αλαρψκαηα νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηελ  απνζηξαγγηζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αλεκφκπισλ. Δ ξπζκηδφκελε ξνή ηνπ λεξνχ άιιαμε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ 

πνηακψλ δηακνξθψλνληαο ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο ηφπνπο-ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε 

εκηθπζηθά ηνπία θαη ηνπία κε λεξφ. Μέρξη ηελ θαζηέξσζε ηεο δχλακεο ηνπ αηκνχ ζηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηψλα, ε κπτθή αληνρή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ (άινγα), πνπ ππνζηεξίδνληαλ 

απφ ηελ αηνιηθή θαη ηελ πδξαπιηθή-δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ήηαλ νη κφλεο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςνπλ ην θπζηθφ ηνπίν ζην δέιηα ζε πνιηηηζηηθφ 

ηνπίν λεξνχ. 

ηηο πεξηνρέο ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ βνξεηνδπηηθνχ δέιηα ράζεθαλ κεγάιεο εθηάζεηο ιφγσ ηεο 

καδηθήο βπζνθφξεζεο ηεο ηχξθεο. Δ αηνιηθή επίδξαζε θαη ε θπκαηηθή δξάζε επηηάρπλαλ ηε 

δηαδηθαζίαο ηεο απψιεηαο γεο θαη επνκέλσο ηε δεκηνπξγία ηπξθσδψλ ιηκλψλ. ηελ 

επεκεξνχζα Υξπζή Βπνρή ηνλ 17ν αηψλα, θαηέζηε εθηθηφ απφ ηερληθή άπνςε λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ κεγάιεο εθηάζεηο ηχξθεο θαη λα κεηαηξαπνχλ νη ηπξθψδεηο ιίκλεο ζε 

εχθνξε γε. Δ ζπλερήο κάρε πξνζζήθεο θαη απψιεηαο γεο ζηα παξάθηηα ηκήκαηα ηνπ δέιηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε  ησλ δπλάκεσλ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

θαη ηεο ππνρψξεζεο ηεο γεο θπξίσο ιφγσ ηεο εμφξπμεο ηεο αικπξήο ηχξθεο ελψ πεξίπνπ 

ην 1500 έλα κεγάιν κέξνο ηνπ παξάθηηνπ δέιηα ππνβηβάζηεθε ππφ ην επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο. Δ δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηφζν βήκαηα πξνο ηα εκπξφο φπσο ηελ αλάθηεζε 

εδάθνπο φζν θαη βήκαηα πξνο ηα πίζσ κε ηελ απψιεηα εδαθψλ. Αεθάδεο ρηιηάδεο εθηάξηα 

γεο είραλ επηηπρψο απνθαηαζηαζεί θαηά ηνλ επεκεξνχληα 17ν αηψλα, είηε εθαξκφδνληαο λέεο 

ηερληθέο δεκηνπξγίαο αλαρσκάησλ, ή κε ηε κεξηθή αλάθηεζε ησλ πξνζθάησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ εδαθψλ. 

Σν παξάδνμν ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ έγηλε εκθαλέο κε ηελ απνζηξάγγηζε θαη ηελ 

εθβάζπλζε ησλ εδαθψλ κε ηχξθε, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνηακψλ κεηαμχ ησλ 

πςειφηεξσλ θαη ηζρπξφηεξσλ θξαγκάησλ πνπ απνθάιπςαλ ηηο κεγάιεο θπζηθέο δπλάκεηο 

πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη δελ είραλ μαλά βησζεί κε θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο ηε θαζίδεζε 

ηνπ εδάθνπο, ηελ επέθηαζε ησλ ιηκλψλ κε ηχξθε απφ ηνλ αέξα θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ λεξνχ 

θαη ηελ αχμεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ πιεκκπξψλ ησλ πνηακψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά είραλ 

επηζεκαλζεί απφ ηνλ 17ν θαη ηνλ 18ν αηψλα. Δ θαηαζθεπή ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ 

δεκηνχξγεζε θαλάιηα ζηα πνηάκηα θαη κείσζε ην πεξηζψξην ρψξνπ πνπ ππήξρε θαηά ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Σα αλαρψκαηα επίζεο παξεκπφδηζαλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

ησλ πνηακψλ κε απνηέιεζκα νη πιεκκχξεο ησλ πνηακψλ λα γίλνπλ πην θαηαζηξνθηθέο θαη 

πην ζπρλέο απφ φ, ηη πξηλ ελψ ε ζπληήξεζε ησλ δηφδσλ ηνπ λεξνχ θαη ησλ αλαρσκάησλ δελ 

ζεσξήζεθε σο κία πεξηθεξεηαθή δεκφζηα απνζηνιή γηα ηελ πεξηνρή. 

Σν πδξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ πδάησλ κε πςειέο πνζφηεηεο ην ρεηκψλα θαη ρακειέο ην 

θαινθαίξη, έγηλε απνδεθηφ σο έλα θπζηθφ θαηλφκελν θαη νη δεκφζηεο αξρέο δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα παξέκβνπλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηακνχ. Ώπελαληίαο ηα πνηάκηα έγηλαλ 

αλεμέιεγθηα ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο παξακέιεζεο ηνπ πνηακνχ, εμνπδεηεξψλνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη εκθαλίδνληαο αζηνρία ησλ ιχζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα απφ ηηο 

πιεκκχξεο. Δ λαπζηπινΎα θαηέζηε αδχλαηε θαη απξφβιεπηε, νη ηαθηηθέο πιεκκχξεο άιιαμαλ 

ηελ γεσγξαθία ηνπ πνηακνχ θαη ηνπο καηάλδξνπο απηνχ φπνπ εκθαλίδνληαλ θαη ε μεξαζία ην 

θαινθαίξη απνθάιππηε ιαζπψδεηο πεξηνρέο. Δ ηνπηθή βπζνθφξεζε δελ κπνξνχζε λα 
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αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα απιψο πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κηα κεηαηφπηζε ηεο πεξηνρήο 

θαζίδεζεο ελψ ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ Kanaal Pannerdens ην 1707 ήηαλ ην πξψην 

κεγάιεο θιίκαθαο έξγν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηξνπή ηεο εθβνιήο ηνπ Ρήλνπ. 

Οη πισηέο νδνί ήηαλ αξηεξίεο γηα ηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αγαζψλ πνπ ζπγθξίλνληαη  

ζηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο νδηθέο αξηεξίεο θαη ηνπο θχξηνπο άμνλεο ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

κεζαησληθέο πφιεηο αλαπηχρζεθαλ ζην θνκβηθφ ζεκείν ζχλδεζεο ελφο θχξηνπ πνηακνχ θαη 

ηνπ παξαπνηάκνπ ηνπ ζε κηα ζηξαηεγηθή ζέζε απφ ηελ νπνία ε ελδνρψξα ζα κπνξνχζε λα 

εθνδηαζηεί κε αγαζά θαη ππεξεζίεο επηηξέπνληαο παξάιιεια ζηε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο λα 

εηζπξάηηεη ηέιε γηα ηε δηέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Δ νρχξσζε ησλ πφιεσλ είρε γίλεη 

πξάμε απφ ηελ αξραηφηεηα, αιιά θαηά ηνλ 10ν αηψλα νη θενπδάξρεο άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηδησηηθέο θαηνηθίεο-θξνχξηα-γλσζηέο σο θάζηξα. Μεηά απφ ηα δηάθνξα φπια 

φπσο ην κπαξνχηη θαη ηα θαλφληα πνπ θαηέζηεζαλ δηαζέζηκα ζηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα, ηα δχν 

θάζηξα θαη ηα ηείρε ηεο πφιεο έγηλαλ πνιχ πην επάισηα ελψ ππήξρε πιένλ κηθξφηεξν 

ελδηαθέξνλ ζην θάζηξν λα ιεηηνπξγεί σο νρπξφ. ηαδηαθά ηα κεζαησληθά θάζηξα 

θαηεδαθίζηεθαλ ή αλαθαηλίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ηφπνπο πνπ ζπρλά πεξηβάιινληαλ 

απφ θήπνπο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηβάιινληαλ απφ θαλάιηα λεξνχ. ηε ρψξα 

θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιέο λέεο θαηνηθίεο θαηά ηελ πεξίνδν 1600-1800 θαηά κήθνο φισλ ησλ 

παξαπφηακσλ ησλ θχξησλ πνηακψλ θαη ηδίσο θαηά κήθνο ησλ πεξηνρψλ Kromme Rijn, 

Οπηξέρηεο, Vecht θαη Amstel απφ ηνπο πινχζηνπο κεγαιεκπφξνπο απφ ην Άκζηεξληακ θαη 

ηελ Οπηξέρηε. Σν δέιηα έγηλε πιένλ έλα ζχζηεκα κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ξπζκηδφκελνπο 

θαη ειεγρφκελνπο δηφδνπο λεξνχ. Καηά ηνλ 18ν αηψλα, θαηαζθεπάζηεθαλ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα 

πισηψλ νδψλ δεκηνπξγψληαο ην πην εθηεηακέλν θαη αμηφπηζην δίθηπν γηα ηε κεηαθνξά 

αλζξψπσλ θαη αγαζψλ. Σν εκπνξηθφ ζθάθνο θαη ην ζθάθνο ησλ επηβαηψλ είρε εθαξκνζηεί 

θαηά ηελ πεξίνδν 1630-1700 θαη παξέκεηλε ζε ρξήζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, κε 

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα γξακκψλ θαλαιηψλ λα έρνπλ εθζθαθεί ζπλδεφκελεο κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο δηφδνπο. 

Οη δηαθνξέο ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ πεδηλψλ παξαπνηάκσλ ηνπ Ρήλνπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ IJssel θαη ηνπ Μεχζε ήηαλ θαη παξακέλνπλ αθφκα 

ζεκαληηθέο. Οη παξαπφηακνη ησλ πνηακψλ IJssel θαη Μεχζε έρνπλ ηηο πεγέο ηνπο ζε εδάθε 

κε κεγαιχηεξα πςφκεηξα ζε κεξηθέο δεθάδεο έσο εθαηνληάδεο κέηξα πάλσ απφ ην επίπεδν 

ησλ θχξησλ πνηακψλ. Σέινο απφ ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα κέρξη ηνλ 20ν αηψλα πνιχ αξγφηεξα 

απφ ηελ εηζαγσγή ηεο αηκνκεραλήο, ε θπζηθή πηψζε ησλ πδάησλ απηψλ ησλ πνηακψλ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θίλεζε πνιιψλ λεξφκπισλ (Nienhuis, 2008). 

 

3.2.9.4. Γηαρείξηζε Τδάησλ Μεηά ην 1800: Πιήξεο Έιεγρνο Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Οη απεηιέο ησλ πιεκκπξψλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ 

έπξεπε λα ιεθζνχλ είραλ δηακνξθψζεη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ δέιηα. Πεηξακαηηζκνί θαη 

ιάζε έρνπλ ραξαθηεξίζεη ηηο πξνζπάζεηεο λα επηιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο θαζψο θαη ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ 

κεζαίσλα. Ώκπληηθά ρσκάηηλα αλαρψκαηα θαηαζθεπάδνληαλ ζπλερψο θαη κεηά απφ έλα 

επεηζφδην πιεκκχξαο ηα αλαρψκαηα εληζρχνληαλ θαη γίλνληαλ φιν θαη ςειφηεξα. Ώπφ ην 

έηνο 1550 θαη κεηά, θαηέζηεζαλ δηαζέζηκνη ιεπηνκεξείο ράξηεο ησλ θπξηφηεξσλ πνηακψλ 

ελψ ε απνηχπσζε ησλ θαλαιηψλ θαη ησλ πδξαπιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ξνήο κπνξνχζαλ 

λα παξαρζνχλ απφ απηνχο ηνπο ράξηεο κε πξφζζεηα δεδνκέλα γηα ηα ηνπηθά βάζε, ελψ 

πξνζηέζεθαλ κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο απνξξνήο ελψ επηπιένλ απφ ην 1700 θαη 

κεηαγελέζηεξα κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ κεηξήζεηο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο. Ώπφ ηνλ 19ν 
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αηψλα θαηέζηε δηαζέζηκνο έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ πνηακψλ κε ηηο πιένλ πξνρσξεκέλεο γηα ηελ επνρή εθείλε κεζφδνπο κέηξεζεο. Δ 

πξφνδνο απηή επέηξεςε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ λεξνχ λα ππνινγίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο πιεκκχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηέο επηπηψζεηο απηήο κε ζπλερψο 

απμαλφκελε αθξίβεηα ππνινγηζκνχ.  

Με ην πέξαζκα πνιιψλ αηψλσλ ηα πνηάκηα θπξηάξρεζαλ ζηελ δσή ησλ θαηνίθσλ ζηελ 

πεξηνρή απηή. Οη πνηακνί ιεηηνπξγνχζαλ σο αξηεξίεο κεηαθνξάο απφ ηε κία πιεπξά κε ηηο 

θνίηεο απφ πειφ, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνθαινχζαλ κεγάιε δπζηπρία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πιεκκπξψλ ελψ παξάιιεια ήηαλ έλα κέζν δηαβίσζεο 

γηα πνιιέο γεληέο αιηέσλ θαζψο παξείραλ ζηνπο θαηνίθνπο πφζηκν λεξφ θαη λεξφ γηα ηελ 

παξαγσγή κπχξαο. Σα ηειεπηαία 150 ρξφληα ε δσή ζηαδηαθά ζηξάθεθε καθξηά απφ ην 

πνηάκη, ε κεηαθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ειαρηζηνπνηήζεθε ζην λεξφ σο 

θχξηα ιεηηνπξγία, ελψ ην πνηάκη σο θχξην κέζν αιηείαο έγηλε πιένλ ζπλήζεηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ε απεηιή λα θαηαθιπζηεί μαλά είρε μεζσξηάζεη απφ ηελ κλήκε ησλ 

θαηνίθσλ. 

ηελ παξαδνζηαθή αγξνηηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηνπ δέιηα ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

εμειίρηεθε ζρεηηθά αξγά γχξσ ζην 1850. Χο εθ ηνχηνπ νη εμειίμεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πνηακψλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα αθνξνχζαλ ζηε ζπλέρηζε κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ππήξρε 

γηα ρηιηεηίεο. Δ ρξήζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δηφδσλ λεξνχ σο νηθνλνκηθήο θχζεσο 

αξηεξίεο γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αγαζψλ ζπλερίζηεθε. Δ αζθάιεηα θαη ε 

πιεπζηφηεηα ήηαλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πνηακνχ. Δ χπαξμε αζθάιεηαο 

γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξψλ απαηηνχζε ειεγρφκελα πνηάκηα, αλζεθηηθά θαη πςειά 

αλαρψκαηα θαη επζχγξακκα θαλάιηα ρσξίο εκπφδηα εηδηθά γηα ηελ απνθπγή ησλ δεκηψλ απφ 

ηνλ πάγν. Οη απνηειεζκαηηθέο κεηαθνξέο απαίηεζαλ επίζεο αζθαιή ζπλερή πισηά θαλάιηα 

λαπηηιίαο, ηφζν θαηά ηελ άκπσηε φζν θαη θαηά ηελ πιεκκπξίδα. 

Βιήθζεζαλ απζηεξά κέηξα ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 19ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, γηα ηελ 

«εμνκάιπλζε», δειαδή ηε ξχζκηζε θαη ηε δεκηνπξγία θαλαιηψλ ζηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ 

Ρήλνπ θαη Μεχζε. Δ κε ιεηηνπξγία ησλ πνιπάξηζκσλ καηάλδξσλ, ε θαηαζθεπή εθαηνληάδσλ 

πξνβφισλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ην πιάηνο θαη λα βαζχλνπλ ηα θαλάιηα, ην ζθάςηκν ησλ 

πιεπξηθψλ θαλαιηψλ θαη ησλ παξαθάκςεψλ ηνπο θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ππεξρεηιηζηψλ 

νδήγεζαλ ηειηθά ζηε δεκηνπξγία θαλαιηψλ ζηνλ Μεχζε θαη ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ Ρήλνπ. Δ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ επλννχληαλ απφ ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Οη θχξηνη πνηακνί Ρήλνο θαη Μεχζεο δηαρσξίδνληαη ην 1904 

απφ ηε θαηαζθεπή ηνπ ππεξρεηιηζηή ζηε ζέζε Bergse Maas θαζψο θαη απφ ην θιείζηκν ησλ 

ππεξρεηιηζηψλ ζηελ πεξηνρή Heerewaarden. Ο Beerse Maas ήηαλ έλαο ππεξρεηιηζηήο ηνπ 

Μεχζε πνπ ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ Μεζαίσλα πνπ ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1943. 

Σα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πνηακψλ είλαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ 

ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα εθηειεζηνχλ ζην κέιινλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ πιεκκπξψλ ψζηε λα εληζρχζνπλ θαη ηε δηεζλή λαπηηιία. Δ ζπζηεκαηηθή νκαινπνίεζε 

άιιαμε ην ραξαθηήξα ησλ πνηακψλ κε πιήξε έιεγρν θαη ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπο. Δ εμάιεηςε 

ησλ κηθξφηεξσλ εθηάζεσλ ήηαλ ζεκαληηθή αθνχ αλαρψκαηα απφ άκκν αθαηξέζεθαλ, νη 

παξαπφηακνη ήηαλ απνθνκκέλνη ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηεξηά θαη ηα θπζηθά ιηκάληα 

πιεξψζεθαλ κε ιάζπε. Δ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζηελ επαλαδεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα δελ έπαημε θαλέλα 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζηελ νκαινπνίεζε ησλ πνηακψλ. 

Αελ ήηαλ κφλν ηα κεγάια πνηάκηα ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε πνπ ππέζηεζαλ κεγάιεο 
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επεκβάζεηο απφ ηνλ άλζξσπν. Πνιινί παξαπφηακνη, ξπάθηα θαη κηθξά πνηάκηα είραλ 

θαηαζηεί πξνβιεκαηηθά επίζεο. Εδηαίηεξα ζηνλ 20ν αηψλα, ε εθηέιεζε απνζηξάγγηζεο ησλ 

γεσξγηθψλ γαηψλ κε απνηέιεζκα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα είρε ζηεξήζεη ζε 

πνιιά ξπάθηα ηελ χπαξμή ηνπο θαη είρε νδεγήζεη ζε μεξαζία ην θαινθαίξη ηα παξαθείκελα 

ιηβάδηα θαη ηελ θαιιηεξγήζηκε γε. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηελ  

αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερνχο απεηιήο ησλ πιεκκπξψλ αχμεζε ηα δηαβξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζε πνιιά ξπάθηα κε απνηέιεζκα ηε δηάβξσζε θαη ηελ απνθφιιεζε ηνπ ππζκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα κεγάισλ πιεκκπξψλ. Χο απνθνξχθσκα φισλ απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, ε απφξξηςε 

ησλ νξγαληθψλ θνξηίσλ, ηα ιχκαηα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ε 

απξνγξακκάηηζηε απφξξηςε ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ επηδείλσζαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ ησλ ξεκάησλ θαη ησλ ξπαθηψλ. 

Ο 19νο θαη νη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ κηα έληνλε πεξίνδνο ζθαςίκαηνο θαλαιηψλ αξρηθψο 

ρεηξνλαθηηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηε δηεπθφιπλζε πνπ παξερφηαλ απφ 

ηελ ηζρχ ηνπ αηκνχ. θάθηεθαλ εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα θαλαιηψλ λαπζηπινΎαο ελψ νη 

ελαιιαθηηθέο ηερλεηέο ιχζεηο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο 

ηηο κεηαθνξέο ζρεδφλ θαηέζηεζαλ άρξεζηεο ζηα θπζηθά πνηάκηα. Δ αλάθηεζε  ησλ 

ηπξθσδψλ ιηκλψλ ζπλερίζηεθε θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο άληιεζεο κε ηε ρξήζε αηκνχ ε πεξηνρή ηνπ Haarlemmermeer έγηλε ζηεξηά ην 

1852 θαη πξνζηέζεθαλ επηπιένλ 18.000 εθηάξηα λέαο γεο. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε 

πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο θαη φρη ε απφθηεζε επηπιένλ γεο. Χο πξνο ηηο θαηαζηξνθηθέο 

πιεκκχξεο ηνπ 1916 ε πεξηνρή Zuiderzee ήηαλ θιεηζηή ην 1932 θαη ε αλάθηεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ιίκλεο IJsselmeer κεηαμχ ηνπ 1927 θαη ηνπ 1968 μεπέξαζε φια ηα 

πξνεγνχκελα ζρέδηα. Σν ζρέδην απηφ είρε ηξεηο ζηφρνπο, ηελ αλάθηεζε 205.000 εθηαξίσλ 

λέαο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο ηεο αθηνγξακκήο θαηά 300 km θαη ηε 

παξνρή ελφο κεγάινπ ηακηεπηήξα γιπθνχ λεξνχ. Σν 1980 έιαβε ρψξα κηα ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο κέζσ ηεο απφθηεζεο πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θπζηθψλ εθηάζεσλ θαη ππνδνκψλ (Nienhuis, 2008). 

 

3.2.9.5. Πεξίνδνο κεηαμύ 1953 θαη 1995: Σν ρέδην Γέιηα 

Δ θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκκχξεο ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1953 πξνθάιεζε ην ζρέδην 

Αέιηα. ην πιαίζην ηνπ ζπλζήκαηνο «πνηέ μαλά», κε πάλσ απφ 1.850 αλζξψπηλεο 

απψιεηεο, αλππνιφγηζηεο δεκηέο γηα ηα αλζξψπηλα αγαζά θαη ηελ θηλεηή πεξηνπζία, 

επηβαιιφηαλ νη αλνηθηέο δίνδνη ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ δέιηα φηη ζα 

έπξεπε λα θιείλνπλ κε ηε βνήζεηα κεγάισλ ζαιάζζησλ ηνίρσλ-εκπνδίσλ θαη νη εθβνιέο ησλ 

πνηακψλ ζα έπξεπε λα κεηαηξαπνχλ ζε ιίκλεο γιπθψλ λεξψλ. Δ δξάζε Αέιηα εθαξκφζηεθε 

ήδε απφ ην 1957 θαζψο νη εθβνιέο ησλ πνηακψλ έθιεηλαλ δηαδνρηθά κία πξνο κία ην 1960 

θαη ην 1970. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξρηθψλ ιαζπφηνπσλ, ηα αιαηνχρα έιε θαη νη 

νηθνινγηθέο δψλεο ζηα ζθιεξά γεσινγηθά ππνζηξψκαηα εμαθαλίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ 

ζε ηκήκαηα ζάιαζζαο θαη δηακεξηζκάησλ γιπθνχ λεξνχ πνπ ζθξαγίδνληαλ απφ κεγάια 

ζαιάζζηα θξάγκαηα. Ώπφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα πνιιά καθξνπξφζεζκα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απαηηνχζαλ ιχζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπζζψξεπζε 

ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ απφ ηα λεξά ηνπ Μεχζε θαη θπξίσο ηνπ Ρήλνπ ζηηο πεξηνρέο 

Hollandse Diep, Nieuwe Merwede, Biesbosch θαζψο θαη ε ζπζζψξεπζε ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο γεσξγηθέο απνξξνέο, πξνθαιψληαο ηε καδηθή αλάπηπμε αιγψλ θαη ηελ 

δηφγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Volkerak. Σν 1986 

νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ελάληηα ζηα θχκαηα θαηαηγίδαο ζηηο εθβνιέο ηνπ 
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πνηακνχ ειλη. Σν θξάγκα ζεσξήζεθε σο ην πιένλ ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα 

θαζψο θαη ε φιε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη πινπνίεζήο ηνπ ζεσξείηαη ζηα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ σο ζχγρξνλν ζαχκα. 

κσο έλα ηφζν εθηεηακέλν έξγν έρεη θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνινγίαο ε 

εμαθάληζε ελφο κνλαδηθνχ παιηξξντθνχ δέιηα ππέξ ηεο αζθάιεηαο γηα ηνλ αλζξψπηλν 

πιεζπζκφ ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην απνηέιεζκα ησλ γεγνλφησλ κεηά ηελ ηξνκαθηηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ 1953. Οη νηθνιφγνη βέβαηα αλεζπρνχζαλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζρεδίνπ 

Αέιηα θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο είραλ δηαδξακαηίζεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή 

επηινγή δηαηήξεζεο ησλ αιαηνχρσλ πεξηνρψλ ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen θαζψο θαη ζηε 

θαηαζθεπή  θξάγκαηνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκη-παιίξξνηαο ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ 

πνηακνχ ειλη. Σα νηθνινγηθά δεηήκαηα δελ έπαημαλ θαλέλα ξφιν ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αιιά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ε αιιαγή λννηξνπίαο 

γηα ηελ νηθνινγία σο επηζηήκε θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ αμηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλε. Βλ ησ κεηαμχ ηα λεξά ηνπ Αέιηα εμειίρζεθαλ δχζθνια ζηε δηαρείξηζή ηνπο θαη 

επεξεάζηεθαλ απφ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Μφλν 20 ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηελ πεξηνρή Oosterschelde-ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ Αέιηα-θαη 

ε αξρηθή ζεηηθή απνηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ επηιεγκέλε ιχζε αξρίδεη θαη απνδπλακψλεηαη. Σα 

πδξνγξαθηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθβνιψλ ηνπ έρνπλ αιιάμεη πξνο ηελ αξλεηηθή πιεπξά κε 

απνηέιεζκα ηε δηάβξσζε θαη ηε κφληκε πιεκκχξα ησλ ζεκαληηθψλ παιηξξντθψλ πεξηνρψλ 

κε άκκν θαη ησλ πεξηνρψλ κε έιε. Δ επηζηξνθή ηεο δπλακηθήο ηεο παιίξξνηαο θαζψο θαη ε 

αλαζπγθξφηεζε ησλ θπζηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ δηαρσξηζκέλσλ πδάηηλσλ καδψλ είλαη επί 

ηνπ παξφληνο κηα επηινγή πνπ ζπδεηείηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο ηήξεζεο ηεο 

αζθάιεηαο γηα ηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Δ απνθπγή θαηαζηξνθψλ ην 1993 θαη ην 1995 

απφ ηηο πιεκκχξεο πνηακψλ εληζρχνπλ απηέο ηηο απφςεηο. Δ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη πηζαλφλ ζε αχμεζε ηεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ ελψ ζηε λνηηνδπηηθή πεξηνρή ηνπ 

Αέιηα ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή έξγσλ αθξηβψο φπσο θαη ην 

1953 γηα ηελ αζθαιή παξνρέηεπζε ησλ πιενλαζκαηηθψλ πνζνηήησλ λεξνχ ησλ πνηακψλ 

πξνο ηε ζάιαζζα. 

Σα πιεκκπξηθά επεηζφδηα ηνπ 1993 θαη ηνπ 1995 κε ηα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα πδάησλ 

ζηνπο κεγάινπο πνηακνχο πξνθάιεζαλ ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα φπσο ην 1953 κε ηελ 

θνηλσλία λα απαηηεί επηπιένλ δξάζεηο πνπ λα ζπλνςίδνληαη ζην ίδην δηαρξνληθφ ζχλζεκα 

"απηφ πνηέ μαλά". ε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 1950 φηαλ ε νηθνινγία δελ έπαημε 

θαλέλα ξφιν, ηψξα ε νηθνινγηθή ζεκαζία ησλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ε 

ζέζε ηνπο ζην ρψξν πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιεθζνχλ ππφςε. Δ αζθάιεηα θπζηθά 

παξακέλεη ην θχξην επηρείξεκα αιιά φπνπ είλαη δπλαηφλ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Βλ ησ κεηαμχ ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θιίκαηνο απνθάιπςε αλεζπρεηηθά απνηειέζκαηα αθνχ 

πηζαλφλ ζα αιιάμεη ε επνρηθή δηαθχκαλζε ησλ απνξξνψλ ησλ πνηακψλ θαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο πςειήο ζηάζκεο πδάησλ ζα απμεζεί ζην κέιινλ θαζψο επίζεο έλα απφ ηα 

ζελάξηα ηνπ θιίκαηνο πνπ είλαη ππφ επεμεξγαζία ζεσξεί φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζεκαληηθή 

αιιαγή ζην πδξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ κεγάισλ πνηακψλ (Nienhuis, 2008). 
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4. Ηζηνξηθό Πιεκκπξώλ 

4.1. Δηζαγσγή  

Καηά ηα ηειεπηαία 2000 ρξφληα νη θάηνηθνη ησλ Κάησ Υσξψλ ζπρλά έπξεπε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηαζηξνθέο απφ ηηο πιεκκχξεο. Δ νλνκαζία «Κάησ Υψξεο» δίλεη κηα 

έλδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνχ «Κάησ» ζεκαίλεη «ρακειή» θαη ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά «Οη 

Κάησ Υψξεο». ηαλ αλαπηχζζεηαη κηα θαηαηγίδα θαη ν άλεκνο εγείξεη ηα θχκαηα ε νιιαλδηθή 

παξάθηηα πεξηνρή κπνξεί λα πιεκκπξίζεη. Δ ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε απηφ ζε κεγάιε 

θιίκαθα ήηαλ πξηλ απφ πελήληα επηά ρξφληα. ρεδφλ 2.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο 

απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1953. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ πιεκκπξηθψλ 

επεηζνδίσλ φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ αξρεία, ηη αθξηβψο ζπλέβε θαη ηη έγηλε ζηε ζπλέρεηα 

γηα λα κελ επαλαιεθζεί μαλά. 

 

4.2. Οη Πξώηεο Πιεκκύξεο 

ηηο 26 Αεθεκβξίνπ ηνπ 838 κία κεγάιε έθηαζε ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Οιιαλδίαο ρηππήζεθε 

απφ έλα θχκα ζχειιαο. Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηε ζνβαξφηεηα απηήο ηεο 

θαηαζηξνθήο ήηαλ ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ αλαρσκάησλ. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηήλ ηελ θαηαζηξνθή επεηδή ππάξρνπλ κφλν δχν γλσζηέο 

εθζέζεηο έσο ηψξα. Δ πξψηε έθζεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Βπίζθνπν Prudentius ηεο Σξνπά. 

ηα ρξνληθά ηνπ ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 835-861, έγξαςε φηη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

«Frisia» είρε πιεκκπξίζεη απφ ηε ζάιαζζα. Άλζξσπνη, δψα θαη ζπίηηα θαηαζηξάθεθαλ απφ 

ην λεξφ ελψ ην λεξφ έθηαζε ζην χςνο ησλ ακκφινθσλ θαη ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ππήξμαλ 

2.437 ζχκαηα. Με ην πεξηζηαηηθφ ηεο Frisia ν Βπίζθνπνο Prudentius δελ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην ζεκεξηλφ ρψξν ηεο Friesland, αιιά ζην ζχλνιν ηεο νιιαλδηθήο 

παξάθηηαο πεξηνρήο. Δ δεχηεξε πεγή πξνέξρεηαη απφ ηε ιεγφκελε «Annales Xantenses». 

Σελ ίδηα εκέξα ζηηο 26 Αεθεκβξίνπ, ηα ρξνληθά αλαθέξνπλ έλαλ κεγάιν αλεκνζηξφβηιν ν 

νπνίνο πξνθάιεζε ηελ απφηνκε αχμεζε ηνπ λεξνχ πάλσ απφ ηηο αθηέο κε απνηέιεζκα ηηο 

πιεκκχξεο πνπ θαηέζηξεςαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ νηθηζκψλ.  

Δ επφκελε γλσζηή θαηαζηξνθή είλαη απηή ηεο 28 επηεκβξίνπ ηνπ 1014. Γηα πξψηε θνξά 

δελ ήηαλ αξθεηφ ην κεξηθφ θιείζηκν ηεο παξαιηαθήο  γξακκήο. Μία απφ ηηο πεγέο αλέθεξε φηη  

ε πεξηνρή "Walcheren" ππέζηε ηδηαίηεξα κεγάιεο δεκηέο θαη απαηηήζεθαλ ρξφληα πξηλ νη 

άλζξσπνη θαηαθέξνπλ λα επαλαθέξνπλ ηε δσή ηνπο ζηνπο θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο. Σν 

ρξνληθφ ηεο κνλήο Quedlinburg ζηε αμνλία αλαθέξεη φηη ρηιηάδεο άλζξσπνη ράζεθαλ εθεί 

(http://www.deltawerken.com/The-first-floods/302.html). 

 

4.3. Οη Πιεκκύξεο ηεο Αγίαο Διηζάβεη  

ηηο 19 Ννεκβξίνπ ηνπ 1404 κεγάιεο πεξηνρέο ηεο Φιάλδξαο, ηεο Γειαλδίαο θαζψο θαη ηεο 

πεξηνρήο Holland είραλ πιεκκπξίζεη. Δ παιηξξντθή θαηαηγίδα ήηαλ ππεχζπλε ελψ έγηλε 

γλσζηή σο ε πξψηε απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο Ώγίαο Βιηζάβεη αθνχ ε δεκηά ήηαλ 

θαηαζηξνθηθή. Δ πεξηνρή ηεο Zeeland-Φιάλδξαο είρε ήδε πιεκκπξίζεη 20 ρξφληα λσξίηεξα 

ην 1375 θαη κέζσ απηήο δεκηνπξγήζεθε ε πεξηνρή Zuudzee. Γχξσ απφ ηελ πεξηνρή 

Zuudzee ζηηο απνμεξακέλεο πεξηνρέο έγηλαλ αλαρψκαηα θαη εληφο απηψλ ησλ εθηάζεσλ 

πξνέθπςαλ λέεο θνηλφηεηεο. Απζηπρψο ην 1404 νηηδήπνηε θαηαζηξάθεθε πάιη αθνχ κία 

έθηαζε ζηελ νπνία ππήξραλ κία ζεηξά απφ κηθξέο πφιεηο φπσο ε Ijzendijke θαη Hugevliet, 

πνπ γιίησζαλ ην 1375, είραλ ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο πιεκκχξαο. 
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Σν 1421 νη ζεκαληηθέο πιεκκχξεο πξνθάιεζαλ ζαλάηνπο θαη θαηαζηξνθέο ζηελ επαξρία 

Zeeland γηα δεχηεξε θνξά. Θεσξείηαη φηη ε πιεκκχξα πξνθιήζεθε απφ κία ηδηαίηεξα κεγάιε 

θαηαηγίδα πνπ θαηεπζπλφηαλ απφ ηα βνξεηνδπηηθά, πνπ αθνινπζήζεθε απφ κηα εμαηξεηηθά 

πςειή παιηξξντθή θαηαηγίδα. Μηα αλνημηάηηθε παιίξξνηα δελ ήηαλ ππεχζπλε φπσο ην 1953 

αιιά αληηζέησο ν έληνλα πγξφο θαηξφο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ πδάησλ ησλ 

πνηακψλ. Σα θελά ζηελ παξάθηηα γξακκή ηεο «Grote Waard» (ζηε λφηηα πιεπξά ηεο 

ζεκεξηλήο επαξρίαο ηεο Νφηηαο Οιιαλδίαο) πνπ πξνέθπςαλ απφ πξνεγνχκελεο πιεκκχξεο, 

νδήγεζαλ ζε ζνβαξέο επηπηψζεηο απφ ηηο πιεκκχξεο. Χο απνηέιεζκα νη πιεκκχξεο 

επεθηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Νφηηαο Οιιαλδίαο θαη ηεο Γειαλδίαο θαηαζηξέθνληαο 

ηελ πεξηνρή Grote Waard. Δ Grote Waard πνηέ δελ ζα επηζηξέςεη ζην αξρηθφ ζρήκα θαη 

κνξθή ηεο. ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ρψξαο φπνπ ηα λεξά ησλ πιεκκπξψλ θαηάθεξαλ θαη 

έθζαζαλ ηα νπνία πέξαζαλ απφ ηελ πφιε ηνπ Dordrecht παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα. ε 

απηφ ην ζεκείν ζχκθσλα κε ηελ κπζνινγία γελλήζεθε ν "Biesbosch". Αελ αλαπηχρζεθε ζε 

πεξίνδν κηαο εκέξαο φπσο ν κχζνο αλαθέξεη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επί ζεηξά 

δεθαεηηψλ. Βπηπρψο νη επηπηψζεηο ησλ πιεκκπξψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Zeeland ζε γεληθέο 

γξακκέο δελ ήηαλ πνιχ βιαβεξέο. Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Zeeland-Φιάλδξα είρε 

επεξεαζηεί ειάρηζηα απηή ηε θνξά, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ην βφξεην ηκήκα ηνπ 

Beveland θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο. Σν λεζί επιήγε ηφζν ζνβαξά ψζηε ν θπβεξλήηεο ηεο 

πεξηνρήο Jan van Beieren απνθάζηζε λα κεηψζεη ηνπο θφξνπο έηζη ψζηε νη άλζξσπνη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζε δσηηθήο ζεκαζίαο επηζθεπέο. Δ πεξηνρή ηνπ λφηηνπ-

Beveland επίζεο επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Οη Βλνξίεο ησλ Beoosten θαη Yerseke 

δηέηξεραλ ηνλ θίλδπλν λα πιεκκπξίζνπλ θαη πάιη ζηελ πεξίπησζε κίαο άιιεο θαηαηγίδαο. ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηηο πιεκκχξεο ηεο Ώγίαο Βιηζάβεη, νη Βλνξίεο ηνπ Schouwen θαη 

Duiveland ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζηνλ επίζθνπν ηεο Οπηξέρηεο 

αθνχ θαη απηνί ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δαπαλεξέο επηζθεπέο αθνχ ζηηο 

19 Ννεκβξίνπ ηνπ 1421 ράζεθαλ ζπλνιηθά ηξηάληα ρσξηά θαη 2.000 δσέο απφ ηηο πιεκκχξεο 

(http://www.deltawerken.com/St.-Elizabeth-floods-(1404,-1421)/303.html). 

 

4.4. Ζ Πιεκκύξα ηνπ 1530  

ηηο 5 Ννεκβξίνπ 1530, ε πεξηνρή Zeeland επιήγε απφ θχκαηα θαηαηγίδαο πξνθαιψληαο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Γηα άιιε κηα θνξά κεγάια ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο Zeeland 

παξαζχξζεθαλ απφ ην λεξφ. Δ πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ Yerseke πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 

γλσζηή σο Oost, είρε εληειψο θαηαζηξαθεί. Αεθανθηψ ρσξηά θαη ε πφιε ηεο Reimerswaal 

βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή. Δ πιεκκχξα νδήγεζε ζηελ ηειηθή θαηάξξεπζε ηεο πφιεο ηνπ 

Reimerswaal δηφηη ε πφιε βξηζθφηαλ πςειφηεξα απφ ηελ ππφινηπε πεξηνρή νπφηε έκεηλε 

απνκνλσκέλε σο έλα κηθξφ λεζί. Δ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ πφιε δελ κπνξνχζε λα 

πξνζηαηεπηεί παξά ηηο πνιπάξηζκεο πξνζπάζεηεο λα θαηαζθεπαζηνχλ θξάγκαηα ζηελ 

πεξηνρή. Δ πεξηνρή πνπ πιεκκχξηζε είλαη πιένλ γλσζηή σο «ε πιεκκπξηζκέλε πεξηνρή ηνπ 

Νφηηνπ Beveland». Οη πεξηνρέο Oost, Noord-Beveland θαη Schouwen-Duiveland επιήγεζαλ 

επίζεο ηδηαίηεξα ζθιεξά απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1530. Δ πεξηνρή Noord-Beveland είρε 

εληειψο πιεκκπξίζεη αθήλνληαο αλέπαθν απφ ην λεξφ κφλν ηνλ πχξγν ηνπ Kortgene. 

Βπηπρψο ην λεζί ζψζεθε αιιά κεηαηξάπεθε ζε πεξηνρή κε αιπθέο. Δ πεξηνρή Noord-

Beveland ζηαδηαθά αλέθηεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηά ην 1530, ελψ ζρεδφλ εβδνκήληα ρξφληα 

κεηά ην ζπκβάλ ηεο πιεκκχξαο ε πξψηε απνμεξακέλε πεξηνρή θξαζζφηαλ θαη πάιη απφ 

έλα θξάγκα.  

Δ πξψελ πεξηνρή Oost πνπ πιεκκχξηζε ην 1530, παξέρεη πιένλ έλαλ ηδαληθφ ρψξν γηα ηελ 
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θαιιηέξγεηα νζηξαθνεηδψλ ζηελ πεξηνρή Zeeland. Σα κχδηα είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ 

ζηελ άκκν θαη ζηελ ηιχ πάλσ απφ ην ζθιεξφ ζηξψκα ηεο ηχξθεο απφ ηελ νπνία 

ζρεκαηίδεηαη ην έδαθνο αθνχ ην έδαθνο κε απηή ηε ζχζηαζε κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία 

γιπθνχ λεξνχ παξέρεη κηα εμαηξεηηθή πεξηνρή γηα λα επηβηψζνπλ ηα κχδηα 

(http://www.deltawerken.com/St.-Felixflood-(1530)/497.html). 

 

4.5. Ζ Πιεκκύξα ησλ Αγίσλ Πάλησλ (1570)  

Δ ρεηξφηεξε θαηαζηξνθή ζηελ πξν-ζχγρξνλε επνρή ήηαλ ε πιεκκχξα ησλ "Ώγίσλ Πάλησλ" 

πνπ ζπλέβε ην 1570. Βθείλν ην έηνο ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ην λεξφ αλέβεθε αθφκε πςειφηεξα 

απφ ηα επίπεδα ηνπ 1953. ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δελ 

ππήξρε απφ πξηλ θακία πξνεηδνπνίεζε. Σν πξσί ηεο πιεκκχξαο ην ηνπηθφ δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζηελ πεξηνρή Bergen op Zoom αλαθνίλσζε κηα πξνεηδνπνίεζε γηα κία εμαηξεηηθά 

πςειή πιεκκχξα. Καηά εηξσληθφ ηξφπν ε πξνεηδνπνίεζε δελ είρε θακία επίδξαζε ζηνπο 

θαηνίθνπο αθνχ ζα ήηαλ ε ρεηξφηεξε θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ ηζηνξία ηεο 

Οιιαλδίαο. 

Σα πνιπάξηζκα αλαρψκαηα ζηελ νιιαλδηθή αθηή θαηέξξεπζαλ θαη ην λεξφ εμαθνινπζνχζε 

λα ζπέξλεη ηνλ φιεζξν. Σν ζχλνιν ηεο αθηήο κεηαμχ ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο πεξηνρήο 

Groningen αθφκα θαη κέρξη ηα βνξεηνδπηηθά ηεο Γεξκαλίαο πιεκκχξηζε. ηελ Ώκβέξζα ζηελ 

γε ηεο Saefthinge, ηέζζεξα ρσξηά ζάθηεθαλ ζε έλα παρχ ζηξψκα ηιχνο ελψ ζηελ πεξηνρή 

Friesland πεξηζζφηεξνη απφ 3.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη ε πεξηνρή ηεο 

Γειαλδίαο επιήγε ηδηαίηεξα έληνλα. Ήηαλ κηα θαηαζηξνθή πνπ επεξέαζε φιν ην έζλνο θαη ζε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ βαζηιηά Φίιηππν ΕΕ ν Ανχθαο ηεο Alfa αλέθεξε φηη δελ είλαη ιηγφηεξν 

απφ ηα πέληε έθηα ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Οιιαλδίαο πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ην λεξφ. 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ δελ είλαη γλσζηφο αιιά δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν 

αξηζκφο ππεξβαίλεη ηηο 2.000 κε δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα κέλνπλ άζηεγνη ελψ ην 

δσηθφ θεθάιαην θαη νη πξνκήζεηεο ηνπ ρεηκψλα θαηαζηξάθεθαλ 

(http://www.deltawerken.com/All-Saints-flood-(1570)/304.html). 

 

4.6. Ζ Πιεκκύξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1717  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ην 1717 νη παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ Κάησ 

Υσξψλ, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο θαλδηλαβίαο είραλ πιεγεί πνιχ ζνβαξά απφ κηα 

βνξεηνδπηηθή θαηαηγίδα. Βθηηκάηαη φηη 14.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ελψ ήηαλ ε 

ρεηξφηεξε απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο αηψλεο θαη ε ηειεπηαία κεγάιε 

πιεκκχξα πνπ είρε πιήμεη ζηα βφξεηα ηεο Οιιαλδίαο.  

ηελ χπαηζξν ζηα βφξεηα ηεο Οιιαλδίαο, ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ αλέβεθε έσο ιίγα κέηξα θαη 

ζηελ πφιε ηνπ Γθξφληλγθελ κέρξη θαη ιίγα πφδηα. ηελ επαξρία ηνπ Groningen, ηα ρσξηά πνπ 

βξίζθνληαλ αξθεηά θνληά πίζσ απφ ηα θξάγκαηα είραλ εληειψο παξαζπξζεί. Έπξεπε φκσο 

λα ιεθζεί άκεζε δξάζε θαηά εθείλσλ νη νπνίνη ιήζηεπαλ ηα ζπίηηα θαη ηα αγξνθηήκαηα κε ην 

πξφζρεκα ηεο δηάζσζεο ησλ ζπκάησλ ησλ πιεκκπξψλ. πλνιηθά νη πιεκκχξεο 

πξνθάιεζαλ 2.276 ζχκαηα ζην Groningen θαη 1.455 ζπίηηα είραλ θαηαζηξαθεί ή είραλ 

ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο ελψ θαη πνιιά δψα ράζεθαλ επίζεο. 

Σν λεξφ επίζεο εμέβαιιε ζην Άκζηεξληακ θαη ζην Υάξιεκ θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο γχξσ 

απφ ηηο πεξηνρέο Dokkum θαη Stavoren. Πάλσ απφ 150 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ 

επαξρία Friesland ελψ κεγάια ηκήκαηα ηεο ΐφξεηαο Οιιαλδίαο θαζψο θαη νη γχξσ πεξηνρέο 
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Zwolle θαη Kampen έκεηλαλ θάησ απφ ην λεξφ πξνθαιψληαο κφλν πιηθέο δεκηέο. ηελ 

πεξηνρή Vlieland σζηφζν, ε ζάιαζζα πνπ εμέβαιιε πάλσ ζηνπο ακκφινθνπο παξέζπξε 

νινθιεξσηηθά ην ήδε θαηεζηξακκέλν ρσξηφ ηεο Απηηθήο Vlieland 

(http://www.deltawerken.com/Christmas-flood-(1717)/305.html). 

 

4.7. Ζ Πιεκκύξα ηεο Πεξηνρήο Zuyderzee (1916)  

Οη πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή Zuyderzee ην 1916 δελ ήηαλ ηφζν ζνβαξέο ρσξίο φκσο λα 

ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο επεξεάδνληαο άκεζα ηελ απφθαζε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ Zuyderzeeworks δειαδή ηελ εθ λένπ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο 

Zuyderzee.  

Δ θαηαηγίδα είρε αξρίζεη θάπνηεο εκέξεο πξηλ κε απνθνξχθσκα ηελ 14ε Εαλνπαξίνπ ηνπ 

1916. Βθείλε ηελ εκέξα νη άλεκνη απμήζεθαλ ζε ηαρχηεηα πάλσ απφ ηα 100 km/h πνπ φκσο 

ζπλήζσο απηφ δελ ήηαλ πξφβιεκα. Απζηπρψο φκσο απηή ηε θνξά ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ήηαλ 

ήδε πνιχ πςειή ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ζχειιαο. Οξηζκέλεο πεξηνρέο είραλ ήδε ειαθξψο 

πιεκκπξίζεη θαη ηα αλαρψκαηα είραλ δηαβξσζεί θαη ζηηο δχν πιεπξέο. ηελ πεξηνρή 

"Waterland ηνπ Seadike" ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ δπηηθή πιεπξά-απηή πνπ θάπνηε ήηαλ ην 

λεζί ηεο Marken-είραλ παξαζπξζεί ηα πάληα ζε κηα απφζηαζε 1,5 Km. Σν αλάρσκα θνληά 

ζηελ πεξηνρή Edam επίζεο θαηέξξεπζε κε απνηέιεζκα νη γχξσ πεξηνρέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Purmerend θαη Broek ζηελ Waterland θαη Durgerdam λα 

πιεκκπξίζνπλ ελψ θαηέξξεπζαλ θαη ηα αλαρψκαηα θνληά ζηελ απνμεξακέλε πεξηνρή Anna 

Paulowna.  

Βπίζεο επιήγε κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ «Gelderse Vallei» (Κνηιάδα ηνπ Gelder) θαη ηδηαίηεξα 

ε πεξηνρή κεηαμχ Eemnes, Spakenburg θαη Bunschoten. Δ πεξηνρή Amersfoort επίζεο 

πιεκκχξηζε. Δ θαηαζηξνθή πνπ πξνθιήζεθε σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχζε πιηθέο δεκηέο 

αιιά ζθνηψζεθαλ δεθαέμη άλζξσπνη ζην λεζί ηνπ Marken. Σν Marken πξνζηαηεπφηαλ κφλν 

απφ ρακειέο πξνθπκαίεο θαη έηζη ην λεξφ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαπνληίζεη ην λεζί κε επθνιία 

κε δηάθνξα αιηεπηηθά ζθάθε πνπ παξαζχξζεθαλ εζσηεξηθά ζηελ πεξηνρή θαη πνιινί 

άλζξσπνη απιψο αδπλαηνχζαλ λα μεθχγνπλ.  

Σν λεξφ πξνθάιεζε επίζεο πξνβιήκαηα εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο βφξεηαο Holland. Σα 

αλαρψκαηα θαηέξξεπζαλ ζηελ πεξηνρή Friesland πνπ νδεγνχζαλ ζηελ πεξηνρή θνληά ζην 

Tjeukermeer θαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Wolvega πνπ είρε ήδε πιεκκπξίζεη.  

Δ ζεκαζία ηεο θαηαζηξνθήο δελ νθείιεηαη κφλν ιφγσ ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ θαη ην 

επίπεδν ησλ πιηθψλ δεκηψλ, αιιά επεηδή ππήξμε ε αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ Zuyderzee. ην Mansholt έλαο αγξφηεο απφ ην 

Groningen ζθέθηεθε φηη αλ θξάμεη ην Zuyderzee ηελ ζεσξνχζε ηφζν πεξηηηή θαη επηθίλδπλε 

ελέξγεηα πνπ ήηαλ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε λέεο θαηαζηξνθέο.  

Σν ζρέδην γηα ην θξάγκα ηνπ Zuyderzee πξνήιζε απφ ηνλ C. Lely, ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην 

Τπνπξγείν Αεκνζίσλ Έξγσλ. Ώθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ Lely, ε βαζίιηζζα Wilhelmina 

αλαθνίλσζε επίζεκα ζηελ νκηιία ηεο ην 1913 φηη είρε έξζεη ε ψξα γηα λα μεθηλήζεη ε 

απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ Zuyderzee. Λφγσ φκσο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηέζεθε έλα μαθληθφ ηέινο ζε απηφ ην ζρέδην, αιιά ζηηο 13 Ενπλίνπ ηνπ 1918 ην νιιαλδηθφ 

θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα λνκνζρέδην γηα λα αξρίζνπλ επηηέινπο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πεξηνρψλ Zuyderzee (http://www.deltawerken.com/Zuider-Zee-flood-(1916)/306.html). 
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4.7.1. Σν Αλάρσκα Afsluitdijk θαη ηα Έξγα Απνμήξαλζεο ζηελ πεξηνρή Zuyderzee  

Ο Hendrik Stevin καδί κε άιινπο είραλ ηελ ηδέα ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο πεξηνρήο Zuyder Zee ηνλ 

17ν αηψλα. Ώπηφ έγηλε ιφγσ ησλ πνιιψλ ππεξπεδήζεσλ ησλ αλαρσκάησλ απφ ην 

ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ νδεγνχζε ζην γεγνλφο φηη ε γεσξγηθή έθηαζε γηλφηαλ φιν θαη πην 

πθάικπξε ελψ ε γε ζα απνζηξαγγίδνληαλ κε ηε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Παξφια 

απηά ε ηδέα ηνπ Stevin δελ ήηαλ εθηθηή ηελ επνρή εθείλε. Σν λεξφ δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληιεζεί απφ ηα κπαδψκαηα ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ αηκφ-θηλεηήξσλ άληιεζεο. ηηο Κάησ 

Υψξεο νη ελ ιφγσ αηκνθηλεηήξεο άληιεζεο δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί παξά κφλν κέρξη ηελ 

απνμήξαλζε ηεο πεξηνρήο Haarlemermeer  ηελ πεξίνδν (1848-1852), ζπλεπψο νη ηδέεο ηνπ 

Stevin δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή (http://www.deltawerken.com/The-

Afsluitdijk/119.html). 

 

Βηθφλα 32. Σα έξγα ζηελ πεξηνρή Zuider Zee. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zuider-Zee-flood-(1916)/306.html) 

 

Γχξσ ζην 1880 μεθίλεζαλ πάιη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνμήξαλζε ηεο πεξηνρήο 

Zuyder Zee. Οη ηδηνθηήηεο ησλ εδαθψλ ζηελ πεξηνρή απηή ήμεξαλ φηη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε. Γηα λα 

ζρεκαηηζηεί κηα ηζρπξή έλσζε, ην 1886 ηδξχζεθε ε εηαηξία κε ην φλνκα Zuyder Zee 

Association (Zuiderzeevereniging) θαη ν κεραληθφο Cornelis Lely δηνξίζηεθε σο ζχκβνπινο. 

Σν 1891 ν Lely έγηλε Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηελ ίδηα ρξνληά 

νινθιήξσζε ηα ζρέδηά ηνπ γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο Zuyder Zee. Απζηπρψο φκσο 

ηα ζρέδηά ηνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ αθνχ δελ ήηαλ βέβαην αλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

έξγνπ ζα ππεξθάιππηαλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη εηδηθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο. 

Σν 1913 ε βαζίιηζζα απνθάζηζε φηη έθηαζε επηηέινπο ε ζηηγκή λα αξρίζεη  λα 

θαηαζθεπάδεηαη ην ζρέδην. κσο ην 1914 ιφγσ ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηα ζρέδηα 

γηα άιιε κηα θνξά ηέζεθαλ ζε αλακνλή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαηέζηε ζαθέο πφζν 
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ζεκαληηθφ είλαη γηα ηηο Κάησ Υψξεο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχεη ηνλ πιεζπζκφ 

αλειιηπψο κε επαξθή παξαγσγή ζηηεξψλ, δεδνκέλνπ φηη νη γξακκέο εθνδηαζκνχ ησλ 

νιιαλδηθψλ ιηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα απνθνπνχλ. 

ηαλ νη Κάησ Υψξεο είραλ πιεγεί απφ έλα πνιχ κεγάιν παιηξξντθφ θχκα ην 1916 θαηέζηε 

ζαθέο φηη ε απνζηξάγγηζε ησλ πεξηνρψλ Zuyder Zee ζα έρεη πιενλεθηήκαηα θαη έηζη ην 

ζρέδην ηνπ Cornelis Lely είρε αλαβηψζεη μαλά. Σν ζρέδην Cornelis Lely πξνέβιεπε ηελ  

νηθνδφκεζε ελφο αλαρψκαηνο απφ ηελ πεξηνρή Noord-Holland (βφξεηα-Holland) έσο ηελ 

Friesland κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ λεζηψλ Wieringen. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαρψκαηνο 

πνπ νλνκάζηεθε Afsluitdijk, ε ιίκλε IIsselmeer ζα κπνξνχζε πιένλ λα απνμεξαλζεί. Δ 

δεχηεξε θάζε ηνπ ζρεδίνπ Lely πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο επηπιένλ αλαρψκαηνο 

πνπ ζα εθηεηλφηαλ απφ ηελ πεξηνρή Νηελ Υέιληεξ κέρξη ην λεζί ηνπ Terschelling θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε φιε ηελ πεξηνρή πξνο ηα λεζηά Ameland, Schiermonnikoog θαη Rottum (ή 

Waddenzee ή Frisian Islands) αθνχ ζε έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο πεξηνρήο Waddenzee ζα 

θαηαζθεπαδφηαλ ην αλάρσκα. Σν 1918 ςεθίζηεθε ην λνκνζρέδην γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηεο 

πεξηνρήο Zuyder Zee απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ην 1920 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

(Βηθφλα 32, 33). 

 

Βηθφλα 33. Σνπνζέηεζε άκκνπ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zuider-Zee-flood-(1916)/306.html) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπάζηεθαλ νη απνμεξαληηθνί αγσγνί. Καηά ηελ 

άκπσηε νη απνμεξαληηθνί αγσγνί ζα επέηξεπαλ ηελ πεξίζζεηα λεξνχ ηεο ιίκλεο Ijsselmeer 

απφ ηηο ππάξρνπζεο πνζφηεηεο ηεο ιίκλεο Ijsselmeer θαη ηα φκβξηα χδαηα, λα 

παξνρεηεχνληαη ζηελ πεξηνρή Waddenzee. Πέληε νκάδεο απφ πέληε απνμεξαληηθνχο 

αγσγνχο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην αλάρσκα Afsluitdijk εθηφο απφ κία πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ πξναπαηηνχκελε ζέζε. Δ θαηεχζπλζε ηνπ αλαρψκαηνο έπξεπε λα 

πξνζαξκνζηεί πξνο ηα βφξεηα φπνπ ζα έπξεπε λα δηαζρίζεη ηελ πεξηνρή Middelgronden 

(Middlegrounds), ζε έλα θαλάιη βάζνπο 12 m. Ώπνθαζίζηεθε λα δηαζρίζεη ην θαλάιη ζην 

ξερφηεξν δπλαηφ βάζνο πνπ απνηέιεζε θαη ηνλ ιφγν γηα ηελ πηψζε ζηελ θαηαζθεπή ζην 

αλάρσκα Afsluitdijk. ην ηέινο ηξεηο νκάδεο απνμεξαληηθψλ αγσγψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή Den Oever θαη νη δχν νκάδεο είραλ ήδε θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή 

Kornwerderzand. Σν αλάρσκα Afsluitdijk κε ζπλνιηθφ κήθνο 32 Km νινθιεξψζεθε ζηηο 28 

ΜαΎνπ ηνπ 1932.  

Οξηζκέλα ηερληθά ζηνηρεία θαη αξηζκνί γηα ην αλάρσκα Afsluitdijk παξαηίζεληαη παξαθάησ:  
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 Σν αλάρσκα Afsluitdijk έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 32 Km.  

 2,5 Km ηνπ αλαρψκαηνο βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηεο βφξεηαο Holland θαη ηεο 

πεξηνρήο Wieringen θαη ηα ππφινηπα 30 Km αλαρψκαηνο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ Wieringen θαη Friesland.  

 ηελ ζηάζκε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ, ην Afsluitdijk έρεη πιάηνο 90 m θαη 

έρεη χςνο ζηέςεο ζην +6,80 - +7,50 m πάλσ απφ ηελ κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο ηεο 

Οιιαλδίαο. 

 Κάζε απνμεξαληηθφο αγσγφο έρεη πιάηνο 12 m θαη βάζνο 4 m.  

 Δ θαηαζθεπή ηνπ Afsluitdijk απαίηεζε 15 εθαηνκκχξηα m3 απφ νγθφιηζνπο απφ πειφ 

θαη 27 εθαηνκκχξηα m3 άκκνπ. 

Δ θαηαζθεπή ελφο αλαρψκαηνο φπσο ην Afsluitdijk δελ είρε μαλά επηρεηξεζεί ζην παξειζφλ, 

νπφηε δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία γηα λα ζηεξηρζνχλ νη κεραληθνί. Καηαζθεπάδνληαο 

ην Afsluitdijk επεηεχρζε ε αλαθάιπςε κηαο ζεηξάο λέσλ εθεπξέζεσλ θαη ηερληθψλ. Μεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζην Amsteldiep ην 1920, ε ππεξεζία Rijks Geologische Dienst 

(Γεσινγηθή Τπεξεζία) έθαλε κηα λέα αλαθάιπςε, ηνπο νγθφιηζνπο απφ πειφ. Οη πήιηλνη 

νγθφιηζνη είλαη έλα ζηεξεφ θαη ζθιεξφ πιηθφ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ θαλδηλαβία θαηά ηε 

δεχηεξε ηειεπηαία επνρή ησλ παγεηψλσλ. Οη νγθφιηζνη παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο κε ξπζκφ έσο θαη 4 m αλά δεπηεξφιεπην νπφηε ην πιηθφ θξίζεθε θαηάιιειν γηα 

ηελ απνζηξάγγηζε ησλ πεξηνρψλ Zuyder Zee. Οη νγθφιηζνη εμήρζεζαλ απφ ην βπζφ ηεο 

ζάιαζζαο ρξεζηκνπνηψληαο κεραλή βπζνθφξεζεο ε νπνία εθείλε ηελ επνρή ήηαλ κηα 

ζρεηηθά λέα ηερληθή (http://www.deltawerken.com/The-construction/308.html). 

 

Βηθφλα 34. Σν αλάρσκα Afsluitdijk. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zuider-Zee-flood-(1916)/306.html) 

 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ αλαρψκαηνο Afsluitdijk ήηαλ κήθνπο 2,5 Km απφ πήιηλνπο νγθφιηζνπο, 

θαηαζθεπαζκέλν ζηελ πεξηνρή Amsteldiep. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην λεζί Wieringen ζπλδέζεθε 

κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Σν αλάρσκα θαηαζθεπάζηεθε γχξσ απφ ηελ πεξηνρή 

Wieringermeer θαη ε πεξηνρή απνζηξαγγίζηεθε εληειψο απφ ηα λεξά κε ηελ βνήζεηα 

κεραλψλ άληιεζεο θνληά ζηηο πεξηνρέο Medemblik θαη Den Oever ελψ κέρξη ην 1930 ήηαλ 

εληειψο απνμεξακέλε. 

Παξάιιεια ην 1927 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ αλαρψκαηνο Afsluitdijk (Βηθφλα 34). 
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Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηξψζεηο απφ πέηξεο γηα λα θαηαζηήζνπλ πην αλζεθηηθή ηελ θαηαζθεπή 

νπφηε ην αλάρσκα είρε θαηαζθεπαζηεί ηειηθά απφ πειφ, άκκν θαη πέηξεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 

1931 νη εξγαζίεο ππέζηεζαλ έλα κεγάιν πιήγκα αθνχ δχηεο αλαθάιπςαλ φηη είρε εηζβάιεη 

έλαο κηθξννξγαληζκφο ζην ζψκα ηεο θαηαζθεπήο πνπ θαηαζηξέθεη ην μχιν. Βπηπιένλ ην 

ζαιαζζηλφ λεξφ είρε δηαβξψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην γαιβαληζκέλν ραιχβδηλν ζχξκα πνπ 

ζπγθξαηνχζε ηα κέξε ηεο θαηαζθεπήο. Γηα λα απνηξαπεί ε θαηάξξεπζε ηνπ θξάγκαηνο, ην 

πιηθφ έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κε ηελ ρξήζε ηνπ βαξίηε, ελφο νξπθηνχ 

πνπ έπξεπε λα εηζαρζεί απφ ηε Γεξκαλία θαη επειέγε σο ην λέν πιηθφ αληηθαηάζηαζεο κε ηελ 

επηινγή ηνπ βαξίηε λα θξίλεηαη επηηπρήο αθνχ ην θξάγκα επηδηνξζψζεθε. 

 

4.8. Ζ Πιεκκύξα ηνπ 1953  

Σν 1953 νη Οιιαλδνί βξέζεθαλ γηα κηα αθφκε θνξά αληηκέησπνη κε ηε δχλακε ηεο ζάιαζζαο 

αθνχ ε ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ζπλέβε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πιεκκχξεο ζηελ ηζηνξία ηεο Οιιαλδίαο.  

Ώπφ ηελ παξαθάησ αλάιπζε θαίλεηαη πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηηο πιεκκχξεο, ζε πνηεο 

πεξηνρέο ζεκεηψζεθαλ δεκηέο απφ ηηο πιεκκχξεο, θαη πνηα ήηαλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηά ηεο.  

 

4.8.1. Πξηλ από ηελ Πιεκκύξα ηνπ 1953  

Πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1953, νη εκπεηξνγλψκνλεο είραλ ήδε πξνεηδνπνηήζεη φηη 

έπξεπε λα ιεθζεί άκεζα δξάζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ αλαρσκάησλ. Παξ 'φια απηά ε πιεκκχξα ζπλέβε θαη εξεπλήζεθε ην γεγνλφο 

γηαηί θαλείο δελ έιαβε ππφςε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ εηδηθψλ 

(http://www.deltawerken.com/Before-the-flood-of-1953/90.html). 

 

4.8.1.1. Καηάζηαζε ησλ Αλαρσκάησλ  

Σν 1929, ε Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ (Rijkswaterstaat) μεθίλεζε ηελ κειέηε κε 

ηίηιν «Μειέηε ησλ Πνηακψλ, ησλ Θαιάζζησλ Πεξηνρψλ θαη ησλ Ώθηψλ» (Studiedienst van 

de Benedenrivieren, Zeearmen en Kusten). ηα αξρηθά ζηάδηα ε ππεξεζία απηή κειέηεζε 

θπξίσο ηελ πξνψζεζε ηεο θίλεζεο ησλ πινίσλ κέζσ ησλ πισηψλ νδψλ ελψ κεηαγελέζηεξα 

αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αληνρή ησλ αλαρσκάησλ. 

Σν 1934 ε ππεξεζία κειέηεζε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνμήξαλζεο ηεο πεξηνρήο Biesbosch. Δ 

έξεπλα έδεημε φηη νη ζπλέπεηεο απφ κία ελδερφκελε πιεκκχξα γηα ηελ πεξηνρή Dordrecht ζα 

ήηαλ θαηαζηξνθηθέο αθνχ ζρεδφλ φια ηα θξάγκαηα θάλεθαλ λα είλαη πνιχ ρακειά. Μηα 

έθζεζε απφ ην 1928 είρε ήδε δείμεη φηη ηα αλαρψκαηα ζηελ πεξηνρή West-Brabant δελ 

πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, αιιά δελ πξνηάζεθε λα δαπαλεζνχλ ηεξάζηηα 

ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ. Καη νη δχν έξεπλεο έδεημαλ 

πάλησο φηη έπξεπε νπσζδήπνηε λα ιεθζνχλ δξάζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλαρσκάησλ 

θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ. 

Ο Muralt επηλφεζε έλα θζελφ ηξφπν γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Πξφηεηλε ηελ αχμεζε ηνπ 

χςνπο ησλ αλαρσκάησλ κε ηελ θαηαζθεπή ηζηκεληέλησλ ηνηρίσλ χςνπο κεξηθψλ εθαηνζηψλ 

πάλσ απφ ηα αλαρψκαηα. 
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Βηθφλα 35. Πεξηνρέο ππφ ηελ ζαιάζζηα επηθάλεηα πξηλ ηελ πιεκκχξα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Before-the-flood-of-1953/90.html) 

 

Βηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο Schouwen θαη Zuid-Beveland θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 120 Km 

αλαρσκάησλ κεηαμχ ηνπ 1906 θαη ηνπ 1935 κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ "Φξάγκαηνο Muralt". 

 

4.8.1.2. Σα Τςειά Δπίπεδα λεξνύ ην 1943  

Σν 1943, ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ήηαλ εμαηξεηηθά πςειή. Σν λεξφ ππεξπήδεζε πάλσ απφ ηα 

θξάγκαηα ζε πνιιά ζεκεία ελψ μαλά απαηηήζεθε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα ειεγρζνχλ ηα 

χςε θαη ηα πιάηε ησλ αλαρσκάησλ θαη αθξηβψο φπσο πξηλ, ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ 

θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. Σα αλαρψκαηα απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα αλεπαξθή θαη ζχκθσλα κε 

ηελ Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ, ήηαλ πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα κεηά απφ κηα πιεκκπξίδα-θαηαηγίδα. 

Σν μέζπαζκα ηνπ ΐ' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζήκαηλε φηη ηα ζρέδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ αλαρσκάησλ γχξσ απφ ηελ πεξηνρή Dordrecht ζα αλαβάιινληαλ. Δ 

επηηξνπή πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηηο παιηξξντθέο ζχειιεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο πνπ 

ηδξχζεθε ην 1939, δηέθνςε ηελ έξεπλα ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δ Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ σο εθ ηνχηνπ δελ έιαβε πξαγκαηηθά 
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ζρέδηα ηεο Βπηηξνπήο θαη πξνηίκεζε λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αλάθηεζε ηεο 

πεξηνρήο Zuyderzee έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί πεξηζζφηεξε γε αθνχ πεξηζζφηεξε γε 

ζήκαηλε πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα ηε γεσξγία θαη ηελ θαηνηθία θαη απηφ ζα είρε νηθνλνκηθή 

ζεκαζία.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε πεξηνρή Zeeland ππέζηε ηεξάζηηα 

δεκηά. Σα αλαρψκαηα βνκβαξδίζηεθαλ θαη ε γε πιεκκχξηζε ελψ νη επηζθεπέο μεθίλεζαλ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1945 φπνπ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1946 φια ηα ξήγκαηα είραλ επηδηνξζσζεί.  

 

4.8.1.3. Πξόβιεκα Τθάικπξσλ Νεξώλ  

Δ ππεξεζία κειεηψλ ζπλέρηζε λα ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ αλαρσκάησλ αιιά νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα είρε λα 

αληηκεησπίζεη πξφβιεκα πθάικπξσλ πδάησλ ην νπνίν θφζηηδε ζηνπο αγξφηεο πνιιά 

ρξήκαηα, έηζη ψζηε ε Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ ηειηθά λα απνθαζίζεη λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε απηφ. Βμαηηίαο ησλ βαζχηεξσλ θαλαιηψλ θνληά ζηελ αθηή, ήηαλ 

πην εχθνιν λα εηζβάιιεη ε ζάιαζζα ζηελ ελδνρψξα. Χο απνηέιεζκα ηα ππφγεηα χδαηα ζα 

κεηαηξέπνληαλ ζε πθάικπξα πνπ ζα δπζρέξαηλαλ ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. Πνιιέο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαπηπρζνχλ ζε πθάικπξν πεξηβάιινλ θαη 

θαηαζηξάθεθαλ (Βηθφλα 36). Καηαξηίζηεθαλ δηάθνξα ζρέδηα σο ζπλέπεηα ησλ πθάικπξσλ 

λεξψλ φια κε ηνλ ίδην ζηφρν λα πξνζηαηέςνπλ ηα ππφγεηα χδαηα απφ ηελ πθαικχξσζε θαη 

κηα κεγάιε έθηαζε απφ ηηο παιηξξντθέο θαηαηγίδεο. Χζηφζν ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή 

Nieuwe Waterweg λα παξακείλεη αλνηρηή θαζψο ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

κεηαθνξέο. ηα ζρέδηα απηά φκσο ε επηδηφξζσζε ησλ αλαρσκάησλ δελ είρε ηελ πςειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ήηαλ επηηαθηηθφ λα θιείζεη ε πεξηνρή Zuid-Sloe θαη Brielse Maas. 

Βχθνια κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη άλζξσπνη δελ ήηαλ πξφζπκνη λα δαπαλήζνπλ 

πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ αλαρσκάησλ αθνχ δελ είρε ζπκβεί πιεκκχξα γηα ρξφληα θαη ηα 

ρξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δαπαλεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Δ γεσξγηθή 

γε πνπ είρε ξππαλζεί απφ ην αιάηη απνηεινχζε αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο, δηφηη νη 

ειιείςεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ εμαθνινπζνχζαλ λα θνζηίδνπλ ζηνπο αγξφηεο πνιιά ρξήκαηα. Οη 

δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έπξεπε λα 

επηζθεπαζηνχλ θαη γηα λα απνθεπρζνχλ νη ειιείςεηο ηξνθίκσλ ήηαλ απαξαίηεηε πεξηζζφηεξε 

γεσξγηθή γε νπφηε ρξεζηκνπνηψληαο βειηησκέλεο ηερληθέο, ήηαλ δπλαηφλ λα απνμεξαλζνχλ 

θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ αλαρψκαηα ζε ρακειφηεξα εδάθε νδεγψληαο ζε απμεκέλε γεσξγηθή 

παξαγσγή θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην γεγνλφο ηα αλαζθαιή αλαρψκαηα θαη ε επηδηφξζσζή 

ηνπο λα βξεζνχλ ζε ρακειή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θνηλσλία. 

Μεηά ηνλ πφιεκν άξρηζε ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη ελψ φια θαίλνληαλ λα είλαη ζε 

εμαηξεηηθή ιεηηνπξγία θαη πάιη παξ 'φια απηά, ην 1953 απνδεηθλχεηαη φηη ε ζάιαζζα 

εμαθνινπζνχζε λα απεηιεί ηε ρψξα. 

 

4.8.2. Μεηεσξνινγηθέο πλζήθεο-Δπηπηώζεηο ηεο Πιεκκύξαο ηνπ 1953 

Βθηφο απφ ηελ θαθή θαηάζηαζε πνιιψλ αλαρσκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα, ε πιεκκχξα 

νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε έλαλ αηπρή ζπλδπαζκφ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

(http://www.deltawerken.com/Climatic-circumstances/483.html).  
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Βηθφλα 36. Υάξηεο ηηκψλ ζπγθέληξσζεο αιαηφηεηαο πδάησλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Before-the-flood-of-1953/90.html) 

 

ηηο 30 Εαλνπαξίνπ πξνέθπςε θαηαηγίδα ζηα λφηηα ηεο Εζιαλδίαο. Δ θαηαηγίδα απμαλφηαλ θαη 

θηλήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσηίαο. Μέρξη ηηο κία πξσηλή εθείλν ην βξάδπ ππήξρε 

έλα κεγάιν πεδίν θαηαηγίδαο πίζσ απφ ηελ θαθνθαηξία. Ώξρηθά ε θαθνθαηξία κεηαθηλήζεθε 

πξνο ηα αλαηνιηθά αιιά ε βνξεηνδπηηθή θαηαηγίδα νδεγήζεθε ζηελ λνηηναλαηνιηθή 

θαηεχζπλζε. χληνκα ν ρψξνο ηεο θαηαηγίδαο θάιππηε ην ζχλνιν ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο. Δ 

θαηαηγίδα ζπλέρηζε λα γίλεηαη ρεηξφηεξε θνληά ζηε θσηία θαη ζηε ζπλέρεηα ην απφγεπκα ηεο 

31εο ηνπ Εαλνπαξίνπ, αλαπηχρζεθε έλαο ηπθψλαο βνξεηναλαηνιηθά. Ο ηπθψλαο θηλήζεθε 

πξνο ηηο Κάησ Υψξεο ζηηο νπνίεο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή είρε ήδε αλαπηπρζεί πςειή 

παιίξξνηα (Βηθφλα 37). Δ πςειή παιίξξνηα εληάζεθε απφ ηελ επηξξνή ηνπ ηπθψλα θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ Κάησ Υσξψλ ην λεξφ άξρηζε λα εηζβάιεη ζηα αλαρψκαηα. 

Μέζσ ηεο Ααλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο ε θαηαηγίδα έθηαζε πην θνληά ζηηο νιιαλδηθέο αθηέο. Σε 

λχρηα ηεο 31εο Εαλνπαξίνπ, ε θαηαηγίδα πάλσ απφ ηε ΐφξεηα Θάιαζζα έγηλε αθφκε πην 

ηζρπξή δεκηνπξγψληαο έληνλεο ζχειιεο. Δ νιιαλδηθή αθηή είρε πιεγεί παξάιιεια κε πνιχ 

ηζρπξνχο αλέκνπο. Δ θαηαηγίδα ζπλερίζηεθε θαη ζηε λφηην-δπηηθή Οιιαλδία κε ηαρχηεηεο 

αλέκνπ 9 Bf ελψ θαηαγξάθνληαλ γηα 20 ζπλερείο ψξεο. Δ δχλακε ηεο ζχειιαο νδήγεζε ην 

λεξφ ηφζν ςειά πνπ ήηαλ αδχλαην λα ππνρσξήζεη. 

Λίγν κεηά ηα κεζάλπρηα, κεηξήζεθε ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηελ νπνία ν άλεκνο νδήγεζε ην 

λεξφ κέρξη θαη 3,1 m ςειφηεξα. Σξεηο ψξεο αξγφηεξα ππήξμε κηα παιίξξνηα θαη κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο παιίξξνηαο θαη ηεο ηεξάζηηαο αλχςσζεο ηνπ λεξνχ ζηηο 3:24 π.κ., είρε 

θαηαγξαθεί ε πςειφηεξε ζηάζκε ζηα +4,55 m πάλσ απφ ηελ κέζε ζηάζκε λεξνχ ζηελ 
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Οιιαλδία (NAP).  

 

Βηθφλα 37. Όςε θπκάησλ ηεο πιεκκχξαο ηνπ 1953. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Climatic-circumstances/483.html) 

 

 

Βηθφλα 38. Τπνζθαθή αλαρψκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Climatic-circumstances/483.html) 

 

Σα αλαρψκαηα δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλα γηα λα αλαραηηίζνπλ ηφζν πςειά επίπεδα πδάησλ θαη 

πεξίπνπ ζηηο 3:00 π.κ. ην βξάδπ ηα πξψηα αλαρψκαηα έζπαζαλ (Βηθφλα 38). Σα αλαρψκαηα 

ζηηο απνμεξακέλεο πεξηνρέο έζπαζαλ απφ ηελ αξρή, δεδνκέλνπ φηη είραλ δερηεί ηελ 

Πεξηνρή 

Μειέηεο 
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κηθξφηεξε ζπληήξεζε. Σν λεξφ ππεξπήδεζε πάλσ απφ ηα αλαρψκαηα θαηαιήγνληαο ζην λα 

ηα δηαιχζεη. Σα θξάγκαηα θνληά ζηηο πεξηνρέο Kortgene, Kruiningen θαη Oude tonge ήηαλ 

απφ ηα πξψηα πνπ θαηέξξεπζαλ, ελψ αθνινχζεζαλ ηα θξάγκαηα θνληά ζηηο πεξηνρέο 

Willemstad, Heijningen, Fijnaart, Gravendeel, Strijen, θαη Numansdorp. Πνιιά πεξηζζφηεξα 

θξάγκαηα θαηαζηξάθεθαλ θαη ζπλνιηθά 89 θξάγκαηα δηαιχζεθαλ νινζρεξψο ελψ νη δεκηέο 

εθηείλνληαλ ζε κηα ζπλνιηθή απφζηαζε 187 Km (Βηθφλα 39). 

 

Βηθφλα 39. Καηαζηξνθή αλαρψκαηνο ζηελ πεξηνρή Schelphoek. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Climatic-circumstances/483.html) 

 

Θα κπνξνχζε σζηφζν λα έρνπλ ζπκβεί πνιχ ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο αλ ε κέγηζηε αλχςσζε 

ηνπ λεξνχ είρε ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παιίξξνηαο θαη φρη ηξεηο ψξεο αξγφηεξα, φπσο 

ζπλέβε ηειηθά αθνχ ε ζηάζκε ησλ πνηακψλ ήηαλ ζρεηηθά ρακειά θαη ε παιίξξνηα δελ είρε 

αθφκα θζάζεη ζην κέγηζην χςνο ηεο, παξφια απηά ηα αλαρψκαηα θαηαζηξάθεθαλ εληειψο. 

Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ μχπλεζαλ εθείλν ην βξάδπ ιφγσ ηνπ λεξνχ αθνχ είραλ θιεηζηεί ζηα 

ζπίηηα ηνπο θαη έπξεπε λα πξνζπαζήζνπλ λα ζσζνχλ. Σα ζπίηηα θαηέξξεπζαλ ιφγσ ηεο 

ηξνκαθηηθήο δχλακεο ηνπ λεξνχ, ην ηειέθσλν θαη νη ξαδηνεπηθνηλσλίεο είραλ απνθνπεί. 

Σν πξσί ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ ε παιίξξνηα ηειηθά ππνρψξεζε θαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ έπεζε. 

Μεξηθνί άλζξσπνη είραλ ηελ επθαηξία λα θηάζνπλ ζε πςειφηεξεο πεξηνρέο, ελψ άιινη 

ζπλέρηζαλ λα θαηαθεχγνπλ ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο. Τπήξμαλ κεκνλσκέλεο 

επηρεηξήζεηο δηάζσζεο πνπ έιαβαλ ρψξα. Οη ρσξηθνί ζε βάξθεο έςαρλαλ γηα δηαζσζέληεο 

βνεζψληαο ηνπο λα θηάζνπλ ζε πςειφηεξεο πεξηνρέο. κσο ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 
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δελ ήηαλ αθφκα γλσζηή ζηνλ έμσ θφζκν ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

επνκέλσο απαηηήζεθε ρξφλνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε κεγάιεο θιίκαθαο επηρείξεζεο δηάζσζεο 

(http://www.deltawerken.com/Devastating-Powers/484.html). 

 

Βηθφλα 40. Βηζξνή ζάιαζζαο ζε αλάρσκα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Devastating-Powers/484.html) 

 

Δ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε φηαλ ζπλέβε κηα δεχηεξε πιεκκχξα ην απφγεπκα ηεο 1εο 

Φεβξνπαξίνπ. Ώπηή ε πιεκκχξα θφζηηζε αθφκα πεξηζζφηεξεο δσέο επεηδή ηα αλαρψκαηα 

είραλ ήδε απνδπλακσζεί νπφηε ην λεξφ δηέξξεπζε ζηηο απνμεξακέλεο πεξηνρέο κε επθνιία 

(Βηθφλα 40, 41) (ηα ζεκεία κε θφθθηλα βέιε ζηελ Βηθφλα 41 είλαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο 

αζηφρεζαλ ηα αλαρψκαηα ην 1953). Πνιιά ζπίηηα πνπ δηαζψζεθαλ απφ ην πξψην θχκα 

θαηέξξεπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο. Άλζξσπνη θαη δψα παξαζχξζεθαλ 

απφ ην λεξφ ελψ νη άλζξσπνη πηάλνληαλ απεγλσζκέλα απφ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα 

επηπιέεη ζην λεξφ, ειπίδνληαο είηε λα ζσζνχλ ή λα θζάζνπλ ζε πςειφηεξεο πεξηνρέο. Γηα 

πνιινχο αλζξψπνπο φκσο ε βνήζεηα ήξζε πνιχ αξγά νδεγψληαο ζηελ απψιεηα 1.835 

δσψλ. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ ζαιάζζησλ θξαγκάησλ θαη αλαρσκάησλ, ην αλάρσκα θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ Hollandse IJssel ήηαλ ην κφλν πνπ είρε απνκείλεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζε εμαηξεηηθά ρακειέο πεξηνρέο, ζηελ βφξεηα 

θαη ηελ λφηηα Οιιαλδία. Βηδηθφηεξα ζε κία ζέζε πνπ νλνκάδεηαη Groenendijk, ε θαηάζηαζε 

έγηλε πνιχ θξίζηκε αθνχ ηα πξνζηαηεπηηθά έξγα εθεί δελ εληζρχζεθαλ επαξθψο κε ζηξψζεηο 

απφ πέηξα πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εζεινληψλ γηα ηε βειηίσζή ηεο αληνρήο ηνπο 

ηειηθά θαηέξξεπζαλ (http://www.deltawerken.com/Rescue-and-consequences/309.html). 
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Βηθφλα 41. Υάξηεο πιεκκπξηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Devastating-Powers/484.html) 

 

 

Βηθφλα 42. Σν πινίν de Twee Gebroeders. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Rescue-and-consequences/309.html) 

 

ηηο 5:30 π.κ. ην πξσί ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ, ε ηεξάζηηα πίεζε ηνπ λεξνχ νδήγεζε ζην λα 

ζπάζνπλ ηα αλαρψκαηα. Με ηνλ θίλδπλν αχμεζεο ησλ αλππεξάζπηζησλ πεξηνρψλ θαη ηελ 

ηαρεία κεηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ζηελ ελδνρψξα ν δήκαξρνο ηεο Nieuwerkerk απνθάζηζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πινίν de Twee Gebroeders σο εκπφδην πνπ έπξεπε λα πιεχζεη ζην 

ξήγκα θαη λα ην ζθξαγίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν (Βηθφλα 42) κε ηνλ θαπεηάλην Aire Evegroen 

λα θηλεί κε επηηπρία ην πινίν ηνπ κέζα ζην ξήγκα ψζηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ην αλάρσκα.  
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Σε Αεπηέξα 2 Φεβξνπαξίνπ, ε αλαθνχθηζε ήξζε πνιχ αξγά θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο θαηέζηε ζαθήο. Βμνπιηζκέλα ειηθφπηεξα πέηαμαλ πάλσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ 

επιήγε θαη άξρηζαλ λα ξίρλνπλ πξνκήζεηεο θαη ζαθνχιεο άκκνπ. Βπίζεο πξνζθέξζεθε 

ελίζρπζε θαη απφ ην εμσηεξηθφ απφ ρψξεο φπσο ην ΐέιγην, ε Ώγγιία, νη Δλσκέλεο Πνιηηείεο, 

ν Καλαδάο, ε Ααλία θαη ε Γαιιία πνπ έζηεηιαλ πιηθά θαη ζηξαηηψηεο. Οη πξψηεο εθθελψζεηο 

πεξηνρψλ άξρηζαλ πξνζεθηηθά ελψ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ, ππήξραλ 12.000 άλδξεο ζε 

εγξήγνξζε θαζψο εθείλε ηε λχρηα εκθαλίζηεθαλ νη ρεηξφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο. 

ε νξηζκέλα κέξε φκσο νη άλζξσπνη ήηαλ αθφκα εγθισβηζκέλνη ζηε ιάζπε αιιά κπφξεζαλ 

λα δηαζσζνχλ ζχληνκα. Μέζα ζε ιίγεο εκέξεο νινθιεξψζεθαλ νη εθθελψζεηο ησλ 

πιεκκπξηζκέλσλ θαη επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ θαη νη άλζξσπνη ήηαλ ζε ζέζε λα μεθηλήζνπλ 

ηελ επηζεψξεζε ησλ δεκηψλ ψζηε λα αξρίζεη ε επηδηφξζσζε ησλ αλαρσκάησλ. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο πιεκκχξαο ήηαλ ηεξάζηηεο αθνχ 1.836 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο σο 

άκεζε ζπλέπεηα ηεο πιεκκχξαο. Τπήξμαλ 846 ζχκαηα ζηελ επαξρία Zeeland, 247 ζηελ 

επαξρία ηεο βφξεηαο-Brabant, 677 ζηελ επαξρία ηεο λφηηαο Holland θαη 7 ζηελ επαξρία ηεο 

βφξεηαο Holland ελψ ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 40 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηε 

ζπλέρεηα σο απνηέιεζκα ηεο πιεκκχξαο ζε άιιεο πεξηνρέο. 200.000 αγειάδεο, άινγα, 

γνπξνχληα θαη άιια βννεηδή πέζαλαλ κέζα ζην λεξφ θαη ζρεδφλ πιεκκχξηζαλ 200.000 

εθηάξηα γεο. Δ πθαικχξσζε ησλ πδάησλ είρε σο απνηέιεζκα ην άιινηε πξφζθνξν έδαθνο 

λα είλαη αθαηάιιειν πξνο ρξήζε γηα πνιιά ρξφληα. 3.000 ζπίηηα θαη 300 αγξνθηήκαηα 

θαηαζηξάθεθαλ ελψ 40.000 ζπίηηα θαη 3.000 αγξνθηήκαηα είραλ ππνζηεί βιάβεο. Πεξίπνπ 

72.000 άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο αθνχ εθθελψζεθαλ ζε 

άιιεο πεξηνρέο (Βηθφλα 43). 

 

Βηθφλα 43. Ώπνκεηλάξηα θαηνηθίαο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Rescue-and-consequences/309.html) 

 

ηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο-Holland ηα αλαρψκαηα είραλ θαηαζηξαθεί ζε κηα απφζηαζε 91 Km 

θαη ππήξραλ ξήγκαηα ζε κηα απφζηαζε 17,5 Km θαη ηα ξήγκαηα είραλ ζπλνιηθφ κήθνο 1 Km. 

ηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο-Brabant, πάλσ απφ 10 Km αλαρσκάησλ είραλ ζπάζεη θαη 

ππήξμαλ ξήγκαηα ζε κηα απφζηαζε 6,7 Km. ηελ πεξηνρή Zeeland, ηα ξήγκαηα ήηαλ 

πεξίπνπ 3,5 Km ζε πιάηνο θαη 38 Km αλαρσκάησλ είραλ ππνζηεί δεκηέο ελψ ηα ξήγκαηα 

βξίζθνληαλ ζε κηα απφζηαζε 17,7 Km. 

 

4.8.2.1. Δπηπηώζεηο ζε άιιεο Υώξεο 

Πξηλ ην θχκα θαηαηγίδαο θζάζεη ζηηο Κάησ Υψξεο είρε ήδε πξνθαιέζεη θαηαζηξνθέο ζην 
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Δλσκέλν ΐαζίιεην. Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ πάλσ απφ 1.600 ρηιηφκεηξα 

αθηνγξακκήο θαη ζαιαζζίσλ θξαγκάησλ είραλ ππνζηεί δεκηέο. ε πνιιά ζεκεία ππήξραλ 

ξήγκαηα πιεκκπξίδνληαο κία έθηαζε 1.000 km². Πεξηζζφηεξα απφ 24.000 αθίλεηα 

ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκηέο θαη πάλσ απφ 30.000 άηνκα αλαγθάζηεθαλ λα εθθελψζνπλ ηελ 

πεξηνρή.  

ην Felixstowe ζηελ πεξηνρή Suffolk πνιινί άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ φηαλ ηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπίηηα ηνπο θαηαζηξάθεθαλ απφ ην λεξφ. Ώπηφ πξνθάιεζε ηελ απψιεηα 

38 αλζξψπσλ ελψ ζην Έζζεμ ε δεκηά ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε. Σν λεζί Canvey πιεκκχξηζε 

εληειψο θαη ράζεθαλ πάλσ απφ 58 δσέο. ην παξαιηαθφ ρσξηφ ηνπ Jaywick θνληά ζην 

Clacton ράζεθαλ 37 θάηνηθνη φηαλ πιεκκχξηζε. 

 

Βηθφλα 44. Παξνρή βνήζεηαο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Rescue-and-consequences/309.html) 

 

ην Δλσκέλν ΐαζίιεην ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο έραζαλ ηε δσή ηνπο 307 άλζξσπνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο ηνπ 1953. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πλίγεθαλ φηαλ ην πινίν 

Princess Victoria βπζίζηεθε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ζηελ νπνία ράζεθαλ 224 δσέο.  

Καηά κήθνο ηεο αθηήο ηνπ ΐειγίνπ επηπρψο ε δεκηά ήηαλ κηθξφηεξεο έθηαζεο. Παξ 'φια απηά 

πιεκκχξηζαλ 4.400 εθηάξηα εδάθνπο θπξίσο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Ώκβέξζα. 

πλνιηθά 25 άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζε δηάθνξα κηθξφηεξα πιεκκπξηθά επεηζφδηα 

θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηνπ ΐειγίνπ. 

Σφζν απφ ηηο Κάησ Υψξεο φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ζπλέρηζαλ λα θαηαθηάλνπλ 

εκπνξεπκαηηθέο εληζρχζεηο θαη βνήζεηα. Τπήξμε ηφζν κεγάιε θηλεηνπνίεζε ψζηε κέζα ζε 

ιίγεο εκέξεο ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο δελ επαξθνχζε γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο. Βθηφο απηνχ 

νξηζκέλεο παξαδφζεηο πξντφλησλ δελ ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, επνκέλσο 

δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο ζηήξημεο. Χο απνηέιεζκα ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ ν Βξπζξφο ηαπξφο δήηεζε απφ ηνπο αλζξψπνπο λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

απνζηνιή ξνχρσλ θαη επίπισλ ελψ γηα ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα βξέζεθαλ άιινη 

πξννξηζκνί. Οξηζκέλα εκπνξεχκαηα απεζηάιεζαλ ζηηο απνκνλσκέλεο πφιεηο ηνπ Απηηθνχ 

ΐεξνιίλνπ θαη θάπνηα ζηελ Κνξέα φπνπ ν πφιεκνο είρε μεθηλήζεη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή 

(Βηθφλα 44). 

Δ νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηηο πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο ήηαλ απαξαίηεηε 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή. Ώληηθαηαζηάζεθε ην ζχλνιν ησλ επίπισλ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

επιήγεζαλ πνπ γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο απηφ ζήκαηλε βειηίσζε ζηνλ ηξφπν δσήο ζε 
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ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο πξηλ απφ ηελ πιεκκχξα. Χζηφζν αλ θαη νη άλζξσπνη 

απνδεκηψζεθαλ νηθνλνκηθά ή φρη παξ’φια απηά ε ζπλαηζζεκαηηθή βιάβε παξακέλεη έσο 

ζήκεξα (http://www.deltawerken.com/Rescue-and-consequences/309.html). 

 

4.8.3. Ζ Αλάθακςε ηεο Πιεγείζαο Πεξηνρήο 

Δ θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1953 νδήγεζε ηειηθά ζηελ ζθέςε φηη ε θαηάζηαζε ησλ 

αλαρσκάησλ έπξεπε λα βειηησζεί δξαζηηθά. ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1953, ν ππνπξγφο Drees 

αλαθνίλσζε φηη ε απνθαηάζηαζε ησλ αλαρσκάησλ ζα ιάβεη ηελ χςηζηε πξνηεξαηφηεηα. 

Οξίζηεθε κηα επηηξνπή γηα ην Αέιηα κε ηνλ θ. Maris δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οδψλ θαη 

Αεκνζίσλ Έξγσλ σο επηθεθαιή. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1953, ε επηηξνπή ηνπ Αέιηα έδσζε 

ζπκβνπιέο-γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαρσκάησλ πνπ απαηηνχληαλ λα 

επηζθεπαζηνχλ άκεζα φπσο ην αλάρσκα ηνπ Schouwen θαη ηα θηλεηά θξάγκαηα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ πνηακνχ IJssel (Hollandse IJssel) (Βηθφλα 45) 

(http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html). 

Βλ ησ κεηαμχ νη εζεινληέο θαη νη εξγαδφκελνη ζηα αλαρψκαηα δνχιεπαλ αλειιηπψο γηα λα 

θιείζνπλ ηα ξήγκαηα ζηα αλαρψκαηα. Μέζα ζε κηα εβδνκάδα 30.000 εζεινληέο είραλ 

εγγξαθεί γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαρσκάησλ κε ην Τπνπξγείν Οδψλ 

θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ λα δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαηαλεκήζεθαλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. ηελ βφξεηα 

πεξηνρή ηνπ Brabant, ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οδψλ θαη Αεκνζίσλ 

Έξγσλ θξφληηζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε καδί κε ην λενζπζηαζέλ ηκήκα βειηίσζεο ησλ 

αλαρσκάησλ. ηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο Holland, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ εθηειέζηεθε 

απφ ηελ επαξρηαθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ, ελψ ζηελ 

πεξηνρή Zeeland ζπζηάζεθε ηκήκα απνθαηάζηαζεο ησλ αλαρσκάησλ. 

 

Βηθφλα 45. Φξάμηκν κε ακκφζαθνπο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html) 
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Βηθφλα 46. Βπηδηφξζσζε αλαρσκάησλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html) 

 

Οη πνιιέο θαη δηηζηάκελεο απφςεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ζήκαηλε έλα δχζθνιν μεθίλεκα. 

Σν ηκήκα απνθαηάζηαζεο ησλ αλαρσκάησλ γηα παξάδεηγκα πξνηίκεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηζηκεληέληα κπινθ γηα λα θιείζεη ηα ξήγκαηα ζηα αλαρψκαηα. Σα ηζηκεληέληα κπινθ είλαη 

κεγάινη ηζηκεληφιηζνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνχ πνιχ γξήγνξα 

ελψ άιιεο ππεξεζίεο πξνηίκεζαλ λα θιείζνπλ ηα αλαρψκαηα κε ρξήζε πιηθψλ φπσο πειφο 

θαη πέηξα (Βηθφλα 46). 

 

4.8.3.1. Γπζθνιία Απνθαηάζηαζεο Ρεγκάησλ Αλαρσκάησλ  

Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ Ώπξηιίνπ ηνπ 1953, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο ηεο πιεκκχξαο 

ήηαλ ήδε ζηεγλφ αιιά εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλα ξήγκαηα πνπ ήηαλ δχζθνιν 

λα απνθαηαζηαζνχλ φπσο απηά θνληά ζηηο πεξηνρέο Bath, Kruiningen, Schelphoek θαη 

Ouwerkerk (Βηθφλα 47). 

 

Βηθφλα 47. Κιείζηκν θελψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html) 
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Σν ξήγκα πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή Bath επηδηνξζψζεθε ζηηο 23 Ώπξηιίνπ ηνπ 1953 κε ηε 

βνήζεηα ελφο ζθάθνπο, αθνχ απέηπρε ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ κε ηελ αλχςσζε ηεο άκκνπ 

ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Κνληά ζηελ πεξηνρή Kruiningen έπξεπε λα θιείζνπλ ηξία 

ξήγκαηα ην δπηηθφ ξήγκα, ην αλαηνιηθφ θαη ην ξήγκα ζην ιηκάλη. Μεηά ην θιείζηκν ησλ 

εζσηεξηθψλ αλαρσκάησλ ην δπηηθφ ξήγκα ζα κπνξνχζε λα θιείζεη κε πειφ βπζίδνληαο 

πέηξεο θαη έμη νκνηφκνξθα ηζηκεληέληα κπινθ. Σν αλαηνιηθφ ξήγκα ήηαλ πην δχζθνιν έξγν 

αθνχ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί έλα αλάρσκα ζε κνξθή δαρηπιηδηνχ ζηελ πεξηνρή, ζην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαξάληα ζηνηρεία απφ ηζηκεληέληα θηβψηηα. Καηά ζπλέπεηα είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα πισηή γέθπξα κε νκνηφκνξθα ηζηκεληέληα κπινθ κε κήθνο 33 m ελψ ην 

ξήγκα έθιεηζε ηειηθά ζηηο 8 Ενπιίνπ 1953. ηηο 24 Ενπιίνπ, έθιεηζαλ ηα ηειεπηαία ξήγκαηα θαη 

ην ξήγκα ζην ιηκάλη θαη πιένλ ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί ε ζηδεξνδξνκηθή θπθινθνξία.  

Σελ 18 Ώπγνχζηνπ 1953, έθιεηζε ην κεγαιχηεξν ξήγκα πνπ ππήξρε ζηελ πιεγείζα πεξηνρή 

θνληά ζηελ πεξηνρή Schelphoek. Αηνρεηεχζεθαλ πεξίπνπ 125 εθαηνκκχξηα m3 λεξνχ κέζσ 

απηνχ ηνπ ξήγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκπσηεο θαη ηεο πιεκκπξίδαο. Χο απνηέιεζκα 

δεκηνπξγήζεθαλ νθηψ θαλάιηα πίζσ απφ ην ξήγκα πνπ έθιεηζαλ κε δηάθνξνπο ηχπνπο 

ηζηκεληέλησλ κπινθ θαη επνκέλσο νινθιεξψζεθε ην λέν αλάρσκα. 

Σν θιείζηκν ησλ ξεγκάησλ θνληά ζηελ πεξηνρή Ouwerkerk ήηαλ κηα δχζθνιε εξγαζία. Μηα 

θαινθαηξηλή κπφξα παξεκπφδηζε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη πξνζσξηλά θάλεθε λα 

θαηαζηξέθεηαη ζηε ζάιαζζα. Δ ξνή ησλ πδάησλ ήηαλ ηφζν πςειή θνληά ζηελ πεξηνρή 

Ouwerkerk πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπνζεηεζνχλ ηα βαξηά ηζηκεληέληα κπινθ ζηε ζσζηή 

ζέζε κε απνηέιεζκα λα δηαπηζησζεί φηη ηα ηζηκεληέληα κπινθ δελ είραλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, 

παξ 'φια απηά ζηηο 24 Ννεκβξίνπ ην αλάρσκα νινθιεξψζεθε. 

 

Βηθφλα 48. Καηαζηξνθή αλαρψκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html) 

 

Βηθφλα 49. Πξνζηαζία κε ηνπνζέηεζε ακκφζαθσλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html) 
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4.8.3.2. Βάζε γηα ηνλ Νόκν ζην Γέιηα 

Οη εξγαδφκελνη ζηα αλαρψκαηα ήηαλ ππεξήθαλνη κεηά ην επηηπρέο θιείζηκν ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ξεγκάησλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1953, ε πεξηνρή 

θεξχρζεθε επηζήκσο μαλά απνθαηεζηεκέλε. Οη εξγαδφκελνη ζηα αλαρψκαηα είραλ 

απνθνκίζεη πνιχηηκε εκπεηξία απφ ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο φπσο γηα παξάδεηγκα, φηη ηα 

ηζηκεληέληα κπινθ έπξεπε λα επηηξέπνπλ λα δηέξρεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε 

πνζφηεηα λεξνχ κέζα απφ απηά πξηλ απφ ηε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηηο ηειηθέο ζέζεηο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δελ ζα δεκηνπξγνχληαλ ηζρπξφ ξεχκα ζην ηειεπηαίν θελφ πνπ απέκελε λα θιείζεη 

θαη απηφ δηεπθφιπλε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνινίπσλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. Γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ξνή λεξνχ κέζσ ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ, είραλ 

εγθαηαζηαζεί δηαπεξαηέο επηθάλεηεο ζε απηά. Οη δηαπεξαηέο απηέο επηθάλεηεο ζα κπνξνχζαλ 

ζηε ζπλέρεηα λα θιείζνπλ ή λα αδξαλνπνηεζνχλ κεηά ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

ηζηκεληέλησλ κπινθ.  

Δ επηηξνπή ηνπ δέιηα επέθηεηλε ηα ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο. Καηά ηα έηε 1953, 1954, 1955 ε επηηξνπή έδσζε εθηεηακέλεο 

γλσκνδνηήζεηο-ζπκβνπιέο νη νπνίεο ζα απνηεινχζαλ ηε βάζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Αέιηα 

ηεο 8εο ΜαΎνπ ηνπ 1958 (http://www.deltawerken.com/Recovery-of-the-area-afflicted/93.html). 

 

4.8.4. Σν Μνπζείν Watersnoodsmuseum 

Σν κνπζείν πξνζπαζεί λα απεηθνλίζεη ηηο ζπλζήθεο ησλ πιεκκπξψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 1953 (Βηθφλα 50). ΐξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ηζηκεληέληα κπινθ 

(caissons) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θιείζνπλ ην ηειεπηαίν ξήγκα ζην αλάρσκα. Σν 

θιείζηκν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1953. Ώπηά ηα ηζηκεληέληα κπινθ ήηαλ 

πδαηνζηεγείο ζάιακνη απφ ζθπξφδεκα. Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 60 m κήθνο, 20 m πιάηνο 

θαη 20 m χςνο. Ώθνχ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ζσζηή ζέζε, ζηελ ζπλέρεηα πιεξψζεθαλ κε άκκν 

θαη έηζη αθφκα θαη ηψξα νη επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ πεξπαηνχλ πάλσ ζε 13 m άκκνπ. 

ΐξίζθνληαη ζην παιηφ ζαιάζζην αλάρσκα θνληά ζηελ πφιε Ouwerkerk ζηελ πεξηνρή 

Schouwen-Duiveland. Σν κνπζείν άλνημε επίζεκα ζηηο 2 Ώπξηιίνπ ηνπ 2001. Δ δεκηνπξγία 

ηνπ έγηλε δπλαηή ράξε ζηελ κεγάιε πξνζπάζεηα ησλ εζεινληψλ θαη ησλ δσξεψλ απφ 

δηάθνξεο νξγαλψζεηο. 

 

Βηθφλα 50. Σν κνπζείν Watersnoodsmuseum. 

(Πεγή: Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΒΜΠ, 
http://itia.ntua.gr/~nikos/holland/genika.htm) 
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ηελ πξψηε αίζνπζα ηνλίδνληαη ηα γεγνλφηα απφ ηελ θαηαζηξνθηθή λχρηα ησλ πιεκκπξψλ 

ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 1953 θαζψο θαη ε βνήζεηα πνπ ρνξεγείηαη θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο. ηε 

δεχηεξε αίζνπζα δίλεηαη έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο-ηα ζχκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. ηελ ηξίηε αίζνπζα παξνπζηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο αλνηθνδφκεζεο 

ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ψζηε λα θαηαζηεί γξήγνξα θαηνηθήζηκε. Δ ηέηαξηε αίζνπζα 

πεξηιακβάλεη ηξεηο μερσξηζηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηλνηνκίεο θαη ιχζεηο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζήκεξα αιιά θαη κειινληηθά Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

έθζεζεο ζπλδέεη ηελ δεθαεηία ηνπ πελήληα κε ηελ ζεκεξηλή, ηελ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

θνηλσλία, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπ Αέιηα. 

Σν κνπζείν βνεζά λα γίλεη θαηαλνεηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε φηαλ ζπλέβε ε 

πιεκκχξα θαη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνεηνηκαζίαο απφ ην παξειζφλ γηα ην κέιινλ. Ο 

ζηφρνο ηνπ είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλσλία γηα ην κέιινλ, αθνχ ε ελαξκφληζε ησλ 

αλζξψπσλ κε ην λεξφ είλαη έλα ζέκα πνπ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ βξίζθεηαη ζηελ 

επηθαηξφηεηα. Δ πεξηνρή γχξσ απφ ην κνπζείν είλαη επίζεο κέξνο ηνπ Βζληθνχ Μλεκείνπ. 

 

4.9. Αμηνιόγεζε Γεγνλόησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη πζρέηηζε κε Πηζαλόηεηα 

Δκθάληζεο παξόκνησλ ζηελ Οιιαλδία  

4.9.1. Θαιάζζηνο εηζκόο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία  

ηηο 26 Αεθεκβξίνπ 2004, ζπλέβε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ 

ηζηνξία ζηε Ννηηναλαηνιηθή Ώζία αθνχ έλαο ζεηζκφο κε επίθεληξν ζηελ ζάιαζζα ζηνλ Ελδηθφ 

Χθεαλφ πξνθάιεζε έλα ηεξάζηην ηζνπλάκη πνπ έπιεμε πνιιέο ρψξεο. Πάλσ απφ 200.000 

άλζξσπνη δελ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ απφ ηηο ζπλέπεηεο απφ ην θαηαζηξεπηηθφ 

παιηξξντθφ θχκα θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ φια ηα ππάξρνληά ηνπο. 

(http://www.deltawerken.com/Tsunami-Asia/773.html). 

 

4.9.1.1. Πξνέιεπζε 

Δ επηθάλεηα ηεο γεο απνηειείηαη απφ δηάθνξεο πιάθεο πνπ κεηαθηλνχληαη θαηά κήθνο κεηαμχ 

ηνπο. Καλνληθά απηέο νη θηλήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ πνιχ αξγά κε ξπζκφ έλα έσο δχν 

εθαηνζηά αλά έηνο, φηαλ φκσο απηέο νη πιάθεο μαθληθά αξρίζνπλ ηελ άλνδν ή ηελ πηψζε 

πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο είηε φηη ε κία πιάθα ηεκαρίδεηαη πάλσ ζηελ άιιε, ή φηη 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο ή λα γιηζηξάεη ε κία ζηελ άιιε ηφηε ζα ζπκβεί ζεηζκφο. Σα φξηα 

ησλ πιαθψλ ζπλππάξρνπλ θπξίσο θάησ απφ ηε ζάιαζζα επνκέλσο ε ελέξγεηα ηνπ εδάθνπο 

πνπ κεηαθηλείηαη ή δηεγείξεηαη ζα κεηαθεξζεί ζην ππεξθείκελν λεξφ πξνθαιψληαο ην 

ιεγφκελν ηζνπλάκη. 

 

4.9.1.2. Δπηπηώζεηο 

Αελ ζα ππάξμεη πνηέ αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ην ηζνπλάκη ηεο 26εο Αεθεκβξίνπ 2004, επεηδή πνιινί άλζξσπνη αγλννχληαη αθφκα θαη 

ζήκεξα θαη πνπ δελ ζα βξεζνχλ πνηέ. Ο επίζεκνο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ αλέξρεηαη ζήκεξα 

ζηα 289.260 θαη πεξηιακβάλνληαη θαη νη αγλννχκελνη. Πνιχ πεξηζζφηεξα ζχκαηα ππήξμαλ 

ζην ηλδνλεζηαθφ λεζί ηεο νπκάηξα θαη εηδηθφηεξα ζηε βφξεηα επαξρία ηεο Atjeh πνπ ήηαλ ζε 

θνληηλή απφζηαζε απφ ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ. Άιιεο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ είλαη ε ξη 

Λάλθα, ε Σατιάλδε, ε Ελδία, ε Μαιαηζία, ε Μηαλκάξ, ην Μπαγθιαληέο, νη Μαιδίβεο θαη κηα 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 4 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                       Εζηνξηθφ Πιεκκπξψλ 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           106 
 

ζεηξά απφ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Ώθξηθήο. Βπεηδή ήηαλ παξφληεο πνιινί ηνπξίζηεο θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο, ππήξμαλ επίζεο πνιιά επξσπατθά θαη ακεξηθαληθά ζχκαηα. ην 

ζχλνιν ησλ είθνζη επηά Οιιαλδψλ πνπ πέζαλαλ απφ ην ηζνπλάκη, δέθα άλζξσπνη 

εμαθνινπζνχλ λα αγλννχληαη. Πνιινί θάηνηθνη ησλ ρσξψλ πνπ επιήγεζαλ θαη επέδεζαλ απφ 

ηελ θαηαζηξνθή έραζαλ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηα ζπίηηα ηνπο, ελψ νξηζκέλεο θνξέο 

παξαζχξζεθαλ νιφθιεξα ρσξηά.  

Σν ηζνπλάκη πξνθάιεζε επίζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ. Πνιιά θηίξηα θαη δξφκνη θαηαζηξάθεθαλ θαη πξέπεη λα 

αλνηθνδνκεζνχλ πνπ ζα θνζηίζνπλ πνιιά ρξήκαηα. Βπηπιένλ ε νηθνλνκία ησλ ρσξψλ 

απηψλ εμαξηηφληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ιίγνη 

ηνπξίζηεο ήξζαλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Ώζία επεηδή νη άλζξσπνη ήηαλ θνβηζκέλνη. Λφγσ απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο ε νηθνλνκία δνθηκάζηεθε πνιχ ζθιεξά αιιά επηπρψο νη ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Ώζίαο έιαβαλ βνήζεηα απφ άιια θξάηε ζπγθεληξψλνληαο θεθάιαηα πνπ 

βνήζεζαλ ηηο ρψξεο πνπ είραλ πιεγεί.  

Σν ηζνπλάκη ηεο 26εο Αεθεκβξίνπ ηνπ 2004 πξνθάιεζε κεγάιε δεκηά ζηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα 

ηδίσο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο αθνχ έλα κέξνο ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ έρεη 

θαηαζηξαθεί. Πνιιά δψα πνπ δηαηζζάλζεθαλ φηη θάηη επξφθεηην λα ζπκβεί θαηέθπγαλ ζε 

άιια αζθαιέζηεξα ζεκεία. Οη θαηαζηξνθέο φκσο ζηε θχζε δελ νινθιεξψζεθαλ ακέζσο 

κεηά ην ηζνπλάκη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιινί άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα μαλαρηίζνπλ 

ηα ζπίηηα ηνπο κε κεγάιεο πνζφηεηεο απφ μχιν λα είλαη απαξαίηεηεο. Λφγσ απηήο ηεο 

αλάγθεο έπξεπε λα απνςηισζνχλ κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεηο ελψ κία δεπηεξεχνπζα αλάγθε 

πνπ πξνέθπςε είλαη φηη νη άλζξσπνη θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξν θξέαο θαη απγά απφ ηα 

απεηινχκελα είδε πξνο εμαθάληζε ησλ εξπεηψλ σο ππνθαηάζηαην γηα ηα ςάξηα.  

 

4.9.1.3. Πξόιεςε-Πξνεηδνπνηεηηθό ύζηεκα 

Έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα ηζνπλάκη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηδνπνηήζεη αλ έρεη δεκηνπξγεζεί παιηξξντθφ θχκα ψζηε νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα 

δηαθχγνπλ ζε αζθαιέο κέξνο. Ώπηφ ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ αηζζεηήξεο ζην βπζφ θαη 

απφ ζεκαδνχξεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζε 

δνξπθφξνπο. Οη αηζζεηήξεο κεηξνχλ ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ζην βπζφ. Βίλαη πνιχ αθξηβείο θαη 

κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ αθφκε θαη έλα θχκα απφ ηζνπλάκη ελφο εθαηνζηνχ ζε βάζνο 

6.000 κέηξσλ. ηαλ ν αηζζεηήξαο θαηαγξάθεη έλα ηζνπλάκη ην ζήκα κεηαθέξεηαη ζηελ 

ζεκαδνχξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Ώπφ ηηο ζεκαδνχξεο ην ζήκα κεηαβηβάδεηαη ζε 

δνξπθφξν ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα ζηαζκφ ζηελ μεξά θαη έηζη νη θάηνηθνη ησλ 

παξάθηησλ πφιεσλ κπνξνχλ λα πξνεηδνπνηνχληαη έγθαηξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ ηεο 26 Αεθεκβξίνπ 2004 δελ είρε εγθαηαζηαζεί 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζηνλ Ελδηθφ Χθεαλφ. Ώλ ππήξρε πνιιέο δσέο ζα κπνξνχζαλ 

πηζαλψο λα είραλ ζσζεί. Χζηφζν ε θαηαζηξνθή δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί δηφηη κφλν 

νη απνκαθξπζκέλεο απφ ην επίθεληξν παξάθηηεο πφιεηο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

πξνεηδνπνηεζεί εγθαίξσο απφ ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο. κσο γηα ην ιαφ ηεο νπκάηξα 

ε νπνία βξίζθνληαλ πνιχ θνληά ζην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ ε πξνεηδνπνίεζε είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα είρε έξζεη πνιχ θαζπζηεξεκέλα δηφηη ην θχκα έθηαζε ζην λεζί ζε ιίγα ιεπηά. 
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4.9.2. Πηζαλόηεηα εκθάληζεο Σζνπλάκη ζηελ Οιιαλδία  

Μεηά απφ ηελ εκθάληζε ησλ ηεξάζηησλ παιηξξντθψλ θπκάησλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή Ώζία, ην 

πξψην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ κπνξεί λα ζπκβεί έλα ηζνπλάκη ζηελ Οιιαλδία. Δ 

απάληεζε είλαη θαζεζπραζηηθή δηφηη είλαη πνιχ απίζαλν ε Οιιαλδία λα πιεκκπξίζεη απφ έλα 

ηζνπλάκη. Δ πιεζηέζηεξε δηαρσξηζηηθή γξακκή πιαθψλ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζεηζκφ βξίζθεηαη ζηνλ Ώηιαληηθφ Χθεαλφ. Ώλ έλαο ζεηζκφο δεκηνπξγεζεί 

απφ απηά ηα ξήγκαηα, ζα είλαη ιηγφηεξν έληνλνο ζε ζρέζε κε ην ζεηζκφ ζηνλ Ελδηθφ Χθεαλφ. 

Οη πιάθεο ζηνλ Ελδηθφ Χθεαλφ κεηαθηλνχληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε, ελψ νη πιάθεο ζηνλ 

Ώηιαληηθφ Χθεαλφ απνκαθξχλνληαη ε κία απφ ηελ άιιε. Έλαο ζεηζκφο ζηνλ Ώηιαληηθφ 

Χθεαλφ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ ζα ήηαλ αξθεηά ηζρπξφο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ηζνπλάκη ρσξίο λα απνθιείεηαη εληειψο φκσο. Ώλ φλησο ζπκβεί, ζα κπνξνχζε λα 

πιεκκπξίζεη κία ηεξάζηηα έθηαζε γεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πιεηνςεθία ηεο εδαθηθήο 

έθηαζεο ηεο Οιιαλδίαο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν ρακειφηεξν ή ίζν κε ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο θαη ζα κπνξνχζε ζηε ζπλέρεηα λα εηζβάιεη δεθάδεο ρηιηφκεηξα ζηελ ελδνρψξα 

ρσξίο θακία αληίζηαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 5 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                              Σν ρέδην Αέιηα 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           108 
 

5. Σν ρέδην Γέιηα 

5.1. Δηζαγσγή 

Οη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 1937 απφ ηελ ππεξεζία Rijkswaterstaat (Τπεξεζία Οδψλ θαη 

Αεκνζίσλ Έξγσλ), έδεημαλ φηη δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ησλ Κάησ Υσξψλ ζε πεξηφδνπο θαηαηγίδσλ θαη πςειήο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. 

ηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Ρήλνπ, ηνπ Μεχζε θαη ηνπ 

ειλη, ε θαηαζθεπή λέσλ αλαρσκάησλ ή ε ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ απνδείρζεθε πνιχ 

δχζθνιε. Δ πξψηε ιχζε ήηαλ λα θιείζνπλ φια ηα ζηφκηα εθβνιήο δειαδή ην δπηηθφ ηκήκα 

ηνπ ειλη, ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ειλη, ν πνηακφο Haringvliet θαη ν πνηακφο 

Brouwershavense Gat. Δ πξφηαζε απηή ρξήζηεθε σο ην "ρέδην Αέιηα". Σν 1950 ε εθβνιή 

ηνπ πνηακνχ Gat ηνπ Brieles θαη ην Botlek έθιεηζαλ. Δ Brielse Maas έγηλε κηα ιεθάλε γιπθνχ 

λεξνχ πνπ δελ θαζηζηά ηελ πεξηνρή κφλν αζθαιέζηεξε, αιιά έδσζε επίζεο ζηελ πεξηνρή 

Voorne παξνρή γιπθνχ λεξνχ. Σν ζρέδην πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνινίπσλ 

θξαγκάησλ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Απζηπρψο φκσο ε πεξίθεκε πιεκκχξα ηνπ 1953 

εκπφδηζε λα ζπκβεί απηφ αθνχ ζρεδφλ δχν ρηιηάδεο άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 

πεξηζζφηεξα απφ 150.000 εθηάξηα γεο πιεκκχξηζαλ επνκέλσο ε θνηλσλία ζχληνκα 

αληηιήθζεθε φηη θάηη έπξεπε λα γίλεη άκεζα. 

 

Βηθφλα 51. Γεληθή δηάηαμε έξγσλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Deltaworks/23.html) 
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Βίθνζη εκέξεο κεηά ηελ πιεκκχξα ηνπ 1953 ηδξχζεθε ε επηηξνπή Αέιηα. Δ Βπηηξνπή ζα 

παξείρε ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ Αέιηα, πνπ καθξνπξφζεζκα ζα 

αχμαλε ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Αέιηα. Ώλ θαη ε αζθάιεηα ήηαλ ε ππ 'αξηζκφλ έλα 

πξνηεξαηφηεηα, νη δίνδνη ζηελ πεξηνρή De Nieuwe Waterweg θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

πνηακνχ ειλη ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ αλνηρηνί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ησλ 

ιηκαληψλ ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο Ώκβέξζαο. Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηηο 

εθβνιέο ησλ πνηακψλ ζα έπξεπε πξψηα λα θαηαζθεπαζηνχλ κεξηθά βνεζεηηθά θξάγκαηα 

ζηηο πεξηνρέο Zandkreek, Krammer, Grevelingen θαη Volkerak. Σα θξάγκαηα απηά ήηαλ 

γλσζηά σο "βνεζεηηθά-ηκεκαηηθά θξάγκαηα" δεδνκέλνπ φηη ζα δηαηξνχζαλ ηελ κεγάιε 

ιεθάλε απνξξνήο ηνπ λεξνχ ζε πνιιέο κηθξφηεξεο. Σν 1958 ςεθίζηεθε ν λφκνο Αέιηα 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ε θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ. Σν ζρέδην ζα εθηεινχληαλ γηα 43 

ρξφληα ελψ ην θφζηνο εθηηκήζεθε ζε 1,5 κε 2 δηο Οιιαλδηθέο θνξφλεο (πεξίπνπ 680 κε 900 

εθαηνκκχξηα Βπξψ). Χζηφζν φια ηα έξγα ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά 

θφζηηζαλ πεξίπνπ 5 δηο Βπξψ. Δ πινπνίεζε ηνπ «ρεδίνπ Αέιηα» (Βηθφλα 51) (νη 

ρξνλνινγίεο αθνξνχλ ζηα έηε νινθιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ) ήηαλ ηφζν εθηεηακέλν 

έξγν πνπ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο ην «φγδνν ζαχκα ηνπ θφζκνπ» θαη φρη άδηθα 

(http://www.deltawerken.com/Deltaworks/23.html). 

 

5.2. Σν Πνιηηηθό Πιαίζην Τινπνίεζεο 

5.2.1. Ζ Δπηηξνπή Γέιηα 

ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1953 ηδξχζεθε ε επηηξνπή ηνπ Αέιηα πνπ δηνηθνχληαλ απφ ην 

γεληθφ δηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ, θ. Maris (Βηθφλα 52). ηφρνο 

ηεο ήηαλ λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζεη δχν ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηηεπρζνχλ:  

1. Ώπνηειεζκαηηθή απνζηξάγγηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πιεκκπξίδνπλ ζπρλά ζε 

πεξηφδνπο πςειήο ζηάζκεο ησλ πδάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ην λεξφ. 

2. Πξνζηαζία ηεο γεο απφ ην λα θαηαζηεί πθάικπξε. 

 

Βηθφλα 52. Ίδξπζε ηεο Βπηηξνπήο Αέιηα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Deltaplan-/92.html) 

 

Ο Τπνπξγφο Αεκνζίσλ Έξγσλ θ. Algera αλέθεξε φηη ε επηηξνπή ηνπ Αέιηα είρε λα επηιέμεη 

κεηαμχ ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ πθηζηάκελσλ αλαρσκάησλ ή ην 

θιείζηκν νξηζκέλσλ παιηξξντθψλ πεξηνρψλ-θνιπίζθσλ. Μία πξνυπφζεζε πνπ έπξεπε λα 

πιεξείηαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ φηη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ειλη θαη ε πισηή 
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νδφο λαπζηπινΎαο ηνπ Ρφηεξληακ έπξεπε λα παξακείλνπλ αλνηρηέο επεηδή απηά ηα πνηάκηα 

ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ λαπζηπινΎα (http://www.deltawerken.com/The-Deltaplan-

/92.html). 

 

5.2.2. Πξώηε θαη Γεύηεξε Γλσκνδόηεζε 

ηηο 16 ΜαΎνπ 1953 ε επηηξνπή ηνπ Αέιηα έδσζε ηελ πξψηε γλσκνδφηεζε-ζπκβνπιή θαη 

αθνξνχζε ζην λα απμεζεί ην χςνο ηνπ αλαρψκαηνο ζην Schouwens απφ 3 κέηξα πάλσ απφ 

ηελ κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο ηεο Οιιαλδίαο (NAP) ζε 5 κέηξα πάλσ απφ ηελ κέζε ζηάζκε 

ζάιαζζαο ηεο Οιιαλδίαο (NAP) θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην αξρηθφ ζρέδην. 

Δ δεχηεξε γλσκνδφηεζε-ζπκβνπιή απφ ηελ επηηξνπή ήηαλ λα θιείζεη ν πνηακφο Hollandse 

IJssel. Ώπηή ε απφθαζε ήηαλ κεγάιεο ζεκαζίαο γηαηί αλ ηα αλαρψκαηα θαηά κήθνο ηνπ 

πνηακνχ IJssel αζηνρνχζαλ ζε πηζαλή πιεκκχξα ηφηε κηα βηνκεραληθή πεξηνρή κε πάλσ 

απφ 1,5 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ζα βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν. Πξνηάζεθε λα θιείζεη ν πνηακφο 

Hollandse IJssel κέζσ ελφο θηλεηνχ θξάγκαηνο θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ. Σν θηλεηφ θξάγκα 

επηιέρηεθε σο ηερληθή ιχζε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζα παξακέλεη θιεηζηφ κφλν θαηά ηελ 

πεξίπησζε ηεο παιηξξντθήο  θαηαηγίδαο έηζη ψζηε λα κελ πιεγεί ε λαπζηπινΎα ηνλ ππφινηπν 

ρξφλν θαζψο θαη λα κεησζνχλ νη επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα ηνπ λεξνχ. Δ 

απφθαζε γηα ην θιείζηκν ηνπ πνηακνχ Hollandse IJssel πάξζεθε θαηά ην ίδην έηνο ζην νπνίν 

ζπλέβε ε πιεκκχξα ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα ην 1954 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ 

(http://www.deltawerken.com/First-and-second-advice/315.html). 

 

5.2.3. Σξίηε Γλσκνδόηεζε 

ηηο 27 Φιεβάξε 1954 ε επηηξνπή ηνπ Αέιηα έδσζε ηελ ηξίηε γλσκνδφηεζε-ζπκβνπιή ε 

νπνία ζα επηθεληξσλφηαλ ζηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηε ζάιαζζα. Σν θιείζηκν ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ ζηε ζάιαζζα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ παξάθηησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηέηνηα ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ ε ζάιαζζα ζα έρεη άκεζε 

επίπησζε. Σν θξάμηκν ηεο πεξηνρήο Haringvliet, ηεο Brouwerhavense Gat, ηνπ αλαηνιηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ ειλη θαη ηεο Veerse Gat ζα εκπφδηδε λα ζπκβνχλ μαλά πςειά επίπεδα 

ζηάζκεο ησλ πδάησλ πξνθαιψληαο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ παιηξξντθψλ ζηνκίσλ εηζφδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ θξαγκάησλ παξαηίζεληαη παξαθάησ:  

1. Δ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ ζα ήηαλ πην αθξηβή, πην 

δχζθνιε, πην επηθίλδπλε θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαζθεπή 

θξαγκάησλ.  

2. Δ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ζα εκπνδίζεη ην λεξφ λα κεηαηξαπεί ζε πθάικπξν.  

3. Δ θαηαζθεπή θξαγκάησλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ λεζηψλ ζα δεκηνπξγήζεη 

ζπλδέζεηο κε ηελ ππφινηπε ελδνρψξα.  

4. Ώπμάλνληαο ην χςνο ησλ ππαξρφλησλ θξαγκάησλ ζα απαηηνχληαλ κεγάιεο εθηάζεηο 

γεο γηα απφιεςε πιηθψλ ελψ ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ απαηηνχζε κηθξφηεξε έθηαζε 

γεο.  

5. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα ζα δεκηνπξγεζεί έλαο κνλαδηθφο ρψξνο 

αλαςπρήο. 
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Πξψηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ πεξίπνπ 1.000 Km ησλ 

ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ ζα απαηηνχζαλ ελίζρπζε. Αεδνκέλνπ φηη ην επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο απμάλεηαη ζπλερψο ην χςνο ηνπ θξάγκαηνο ζα έπξεπε λα απμεζεί θαη πάιη κεηά 

απφ δχν ρξφληα ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο. ρη κφλν παξέκεηλε ν θίλδπλνο πιεκκπξψλ, 

αιιά ε αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ ζπλεπάγεηαη επίζεο πνιιέο αθφκε 

παξακέηξνπο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Με ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηε ζάιαζζα κεξηθέο 

δεθάδεο ρηιηφκεηξα απφ ακκφινθνπο, αλαρψκαηα θαη θξάγκαηα ζα παξέκελαλ γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη πνιχ κηθξφηεξε ζπληήξεζε. Βπηπιένλ ε θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ζα ήηαλ πνιχ 

πην εχθνιε λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Αεχηεξνλ ην λεξφ γχξσ απφ ηα λεζηά Zeeland ζα παξέκεηλε πθάικπξν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ. Σν ζρέδην Αέιηα κε ηε κνξθή ηεο θαηαζθεπήο 

θξαγκάησλ, ζα απνηξέςεη ην λεξφ λα θαηαζηεί πθάικπξν θαη ζα δεκηνπξγεζεί κηα κεγάιε 

πδξνινγηθή ιεθάλε γιπθνχ λεξνχ. Ώπηφ ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο 

πδξνινγηθήο δίαηηαο ηνπ γιπθνχ λεξνχ ιφγσ ηεο επαξθνχο θαη πνηνηηθήο ηξνθνδνζίαο ησλ 

πδάησλ απφ ηνπο πνηακνχο.  

Σξίηνλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπ Αέιηα ηα λεζηά ζα ζπλδένληαλ κε ηελ επεηξσηηθή 

ρψξα κέζσ ησλ δξφκσλ πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαλ πάλσ ζηα θξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε 

ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ ή ηεο ελίζρπζήο ηνπο ηα λεζηά ζα παξέκεηλαλ 

απνκνλσκέλα.  

Σέηαξηνλ άλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε κέηξηα απαίηεζε ζε γε ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ. Δ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ θαη ε 

δηεχξπλζε εζσηεξηθά ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, ζα είρε θνζηίζεη κηα κεγάιε 

έθηαζε θαιιηεξγήζηκεο γεο ιφγσ απαηηήζεσλ πιηθψλ απφιεςεο θαη ρψξνπ ελψ κε ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθαηάζηαζε γεο. Σέινο ε πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ ζα δεκηνπξγήζεη επίζεο έλαλ κνλαδηθφ ρψξν αλαςπρήο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ.  

Δ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαίλεηαη αξρηθά λα εκθαλίδεη κφλν πιενλεθηήκαηα. Χζηφζν 

ππάξρεη έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ην νπνίν αθνξά ζηελ αιηεία καιαθνζηξάθσλ θαη 

νζηξαθνεηδψλ πνπ ζα θαηαζηξέθνληαλ. Ώλ έθιεηλε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ειλη κε θξάγκα, 

ζα ηξνθνδνηνχληαλ κε γιπθφ λεξφ αληί γηα αικπξφ. Σα κχδηα, ζηξείδηα θαη ηα άιια 

νζηξαθφδεξκα θαη νζηξαθνεηδή δελ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζην γιπθφ λεξφ επνκέλσο ε 

επηηξνπή ηνπ Αέιηα ζπκβνχιεπζε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ 

ησλ καιαθνζηξάθσλ θαη νζηξαθνεηδψλ ζε άιιεο πεξηνρέο 

(http://www.deltawerken.com/Third-advice/316.html). 

 

5.2.4. Σειεπηαία Γλσκνδόηεζε 

ηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 1955 δφζεθε ε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία γλσκνδφηεζε-ζπκβνπιή. Ώπηή 

ε ζπκβνπιή πεξηειάκβαλε ηνλ εθηελή θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα, 

απαξηζκψληαο ηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Δ επηηξνπή πίζηεπε φηη ην ζρέδην ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 25 

ρξφληα κε ζπλνιηθφ θφζηνο πεξίπνπ 1.500.000.000-2.000.000.000 θηνξίληα (πεξίπνπ 680-

900.000.000 επξψ ζε ζεκεξηλέο ηηκέο), σζηφζν ην ηειηθφ θφζηνο κεηά ηελ πινπνίεζε φισλ 

ησλ έξγσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ρέδην Αέιηα αλέξρεηαη ζε 5 δηο Βπξψ. 

Σν ζρέδην κεηαηξάπεθε ζε λνκνζρέδην θαη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1955 απεζηάιε ζηελ 
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νιιαλδηθή Κάησ ΐνπιή. Αχν ρξφληα αξγφηεξα ν λφκνο εγθξίζεθε θαη ζηηο 8 ΜαΎνπ 1958 

ππεγξάθε απφ ηελ ίδηα ηελ ΐαζίιηζζα ηεο Οιιαλδίαο (http://www.deltawerken.com/Fourth-

and-last-advice/317.html). 

 

5.3. Σα Έξγα ζην Γέιηα 

Σα δηάθνξα κέξε ηνπ ζρεδίνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα νινθιεξσζνχλ ηαπηφρξνλα. Δ Τπεξεζία 

Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ επέιεμε λα ηα πινπνηήζεη ζε κηα ινγηθή ζεηξά, απφ ηα κηθξφηεξα 

πξνο ηα κεγαιχηεξα θαη απφ ηα πην απιά κέρξη ηα πην πνιχπινθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

απνθηνχληαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πην πνιχπινθσλ έξγσλ. Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ειήθζεζαλ ππφςε ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δ Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ έιαβε επίζεο ππφςε ηεο φηη ε 

πξνζηαζία θαηά ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο ζα ήηαλ ε ππ 'αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηα. Με 

βάζε ηα αλσηέξσ, απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα ζην Αέιηα κε ηελ αθφινπζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά νινθιήξσζήο ηνπο (Βηθφλα 53) (http://www.deltawerken.com/The-

Works/318.html): 

1. Καηαζθεπή θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel (1958).  

2. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Zandkreek (1960).  

3. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Veerse Gat (1961).  

4. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Grevelingen (1965).  

5. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Volkerak (1969).  

6. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Haringvliet (1971).  

7. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Brouwers (1971). 

8. Καηαζθεπή αλαρψκαηνο ζηελ πεξηνρή Markiezaat (1983). 

9. Καηαζθεπή θξάγκαηνο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ ειλη (Oosterschelde) 

(1986). 

10. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Oester (1986). 

11. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Philips (1987). 

12. Καηαζθεπή αγσγνχ εθβνιήο ζηελ πεξηνρή Bath (1987). 

13. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Hartel (1997). 

14. Καηαζθεπή θξάγκαηνο Maesland (1997). 
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Βηθφλα 53. Θέζε έξγσλ. 

(Πεγή: Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΒΜΠ, 
http://itia.ntua.gr/~nikos/holland/genika.htm) 

 

5.3.1. Σν θξάγκα ζηνλ πνηακό Hollandse IJssel 

Σν θξάγκα ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel ζπλδέεη ην Ρφηεξληακ κε ηε ΐφξεηα Θάιαζζα 

(Βηθφλα 54 ,55, 56). ε πεξίπησζε πιεκκχξαο ην λεξφ ηνπ πνηακνχ δελ ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πιεκκπξίζεη άιιεο εθηάζεηο επεηδή ε αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζα 

ην αλαζρέζεη. Τπήξραλ δχν θχξηνη ιφγνη γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο γηα ηνλ θίλδπλν 

πιεκκπξψλ. Πξψηνλ ν πνηακφο Hollandse IJssel δηαζρίδεη ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο 

Οιιαλδίαο θαη δεχηεξνλ πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο (http://www.deltawerken.com/Hollandse-IJssel-storm-barrier/322.html). 

 

 

Markiezaat 

Quay 

 

Westerschelde 
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Βηθφλα 54. Σν θξάγκα ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Hollandse-IJssel-storm-barrier/322.html) 

 

 

Βηθφλα 55. ρεηηθή ζέζε θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 
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Ώξρηθά ε θαηαζθεπή ελφο κηζφθιεηζηνπ-κφληκνπ θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel 

δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ηδέα θπξίσο δηφηη ζα θαηαζηνχζε αδχλαηε ηε θπθινθνξία ιφγσ 

λαπζηπινΎαο. Βπηπιένλ έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απνξξνή απφ ηνλ πνηακφ ζα 

κπνξνχζε λα εθβάιιεη ζηε ζάιαζζα ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα θαη έλα θξάγκα αληηκεηψπηζεο 

ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο φπσο ιεηηνπξγεί ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ ειλη, ζα έιπλε 

ην πξφβιεκα. Ώπηφ ην θξάγκα ζχειιαο ζα έθιεηλε κφλν ζε πεξίπησζε πςειήο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνχ, έηζη ψζηε ε θίλεζε ησλ πινίσλ λα παξακείλεη αλεκπφδηζηε ζε φιε ηελ ππφινηπε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δχν πχξγνη ζηηο δχν φρζεο ηνπ πνηακνχ θαη έρεη 

αλαξηεζεί δεχγνο ηεξάζηησλ ζπξψλ κε κήθνο 80 m κεηαμχ ησλ πχξγσλ. Ώπηέο νη ζχξεο είλαη 

ζε ζέζε λα θηλνχληαη θαηαθφξπθα θαη φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο πιεκκχξαο, νη ζχξεο 

κεηαθηλνχληαη πξνο ηνλ πνηακφ βπζηδφκελεο ζην λεξφ. Βθηφο απφ ην θηλεηφ θξάγκα 

θαηαζθεπάζηεθε κία δηψξπγα ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ χδαηνο γηα ηα πινία πνπ είλαη πάξα 

πνιχ ςειά θαη δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ηηο ζχξεο. 

 

5.3.1.1. Ζ Ηζηνξία ηνπ Πνηακνύ Hollandse IJssel  

Ο πνηακφο Hollandse IJssel ξέεη ζε κηα θαηεχζπλζε δπηηθά πξνο ηε ΐφξεηα Θάιαζζα κέζσ 

ησλ επαξρηψλ ηεο Οπηξέρηεο θαη ηεο Νφηηαο Οιιαλδίαο. Έσο ηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα, ν 

πνηακφο ήηαλ έλαο κεγάινο παξαπφηακνο ηνπ Ρήλνπ, αιιά κεηαμχ ηνπ 1285 θαη ηνπ 1292 

ρσξίζηεθε απφ ηνλ πνηακφ Lek κε ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ θξάγκαηνο. Ο πνηακφο ήηαλ 

θξαγκέλνο θνληά ζηελ πεξηνρή Klaphek θνληά ζηελ Οπηξέρηε, απφ ηνλ Ανχθα Floris ηνλ 5ν. 

Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ηελ επνρή εθείλε ν πνηακφο ήηαλ θξαγκέλνο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

πιεκκχξσλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο σζηφζν επεηδή ην πνηάκη έγηλε ιαζπψδεο έραζε ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πινίσλ (http://www.deltawerken.com/The-

river/450.html). 

 

Βηθφλα 56. Αηαθνξεηηθή φςε ηνπ θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-river/450.html) 

 

Καηά ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα θαηέιαβαλ ηηο Κάησ 
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Υψξεο (1795-1813), ν επηζεσξεηήο δεκνζίσλ έξγσλ αλέπηπμε έλα ζρέδην βειηίσζεο ηνπ 

πνηακνχ. Σν ζρέδην ηνπ ήηαλ λα θαηαζθεπάζεη έλα θξάγκα ζην ζεκείν φπνπ ην ζεκεξηλφ 

θξάγκα βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Krimpen aan de 

Ijssel θαη Capelle aan de Ijssel. ην ζρέδηφ ηνπ ην θξάγκα IJssel ζα πεξηειάκβαλε ηξεηο 

δηψξπγεο, κία δηψξπγα γηα ηε λαπηηιία θαη ηελ θπθινθνξία θαη δχν αθφκε γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ. Οη  δηψξπγεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε παξνρή λεξνχ 

ψζηε λα εκπνδίζεη ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Nieuwe Maas απφ ηελ ζπζζψξεπζε άκκνπ θαη 

ιάζπεο. Οη ηδέεο γηα απηφ ην θξάγκα ππήξραλ κέρξη ηα έηε κεηά ηελ πιεκκχξα ηεο 15εο 

Εαλνπαξίνπ 1808 ζρεδφλ 150 ρξφληα πξηλ απφ ηε δηαβφεηε θαηαζηξνθή ηνπ 1953 σζηφζν ε 

ηερληθή εθεπξεηηθφηεηα ηνπ θξάγκαηνο θαηαηγίδαο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ άξηηα 

θαηαζθεπή ηνπ ζήκεξα.  

Έλαλ αηψλα πξηλ ν πνηακφο ήηαλ θξαγκέλνο θνληά ζηελ πεξηνρή Γθνχληα φπνπ ζε έλα 

ηκήκα κήθνπο 30 Km θαηαζθεπάζηεθαλ θαλάιηα ηα νπνία αχμεζαλ ηελ λαπζηπινΎα. Με ηελ 

θαηαζθεπή θαλαιηψλ θαη δησξχγσλ έλα ηκήκα ηνπ πνηακνχ είλαη πισηφ γηα πινία πνπ 

δπγίδνπλ κέρξη 2.000 ηφλνπο ελψ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ θξάγκαηνο είλαη φηη ε 

ζηάζκε ηνπ λεξνχ δελ επεξεάδεηαη πιένλ απφ ηηο θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο, νπφηε ην χςνο 

ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ δελ απαηηνχληαλ λα απμεζεί.  

Βμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ θξαγκάησλ δηαρξνληθά, ε δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμχ ησλ 

ρακειψλ θαη ησλ πςειψλ παιηξξνηψλ είλαη κφλν 1,7 m. ήκεξα ν πνηακφο ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πνηακφ Gouwe-θνληά ζηελ πεξηνρή Gouda-θαη εθβάιιεη ζηνλ πνηακφ Nieuwe Maas θνληά 

ζηελ πεξηνρή Krimpen aan de Ijssel ζηελ πεξηνρή φπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην θηλεηφ θξάγκα. 

 

5.3.1.2. θνπηκόηεηα ηνπ Φξάγκαηνο  

Σε λχρηα ηεο 31εο Εαλνπαξίνπ 1953 ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel 

αλέβεθε έσο ην απφιπην πςφκεηξν +3,7 m πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο ηεο 

Οιιαλδίαο (NAP). Σα αλαρψκαηα είραλ θαηά κέζν φξν απφιπην πςφκεηξν ζηέςεο κφλν ζηα 

+4,0 m πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο ηεο Οιιαλδίαο (NAP) θαη ήηαλ ζε πνιχ άζρεκε 

θαηάζηαζε. Ώλ ηα αλαρψκαηα είραλ ζπάζεη εθείλν ην βξάδπ νη ζπλέπεηεο ζα ήηαλ 

θαηαζηξνθηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζηξνθήο ζηελ πεξηνρή Zeeland, 1 ζηνπο 40 

θαηνίθνπο έραζαλ ηε δσή ηνπο. Ώλ ε ίδηα θαηαζηξνθή είρε ζπκβεί ζηελ πεξηνρή Randstad, ν 

αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ζα ήηαλ κεηαμχ 25.000 θαη 35.000 αηφκσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 1.835 

ζαλάηνπο ζηελ πεξηνρή Zeeland. Ώπηφ ην λνχκεξν ηζνχηαη κε 8 έσο 12 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ πεζαίλνπλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα ζηηο Κάησ Υψξεο θάζε ρξφλν νπφηε θάηη 

έπξεπε λα αιιάμεη θαη απηφ ήηαλ απνιχησο ζαθέο. Δ επηηξνπή ηνπ Αέιηα ζπκβνχιεπζε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ελφο θηλεηνχ θξάγκαηνο θαηαηγίδαο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. Παξφιν 

πνπ απηή ε θαηαζθεπή ζπλεπάγεηαη πνιχ πςειφ θφζηνο, ζα εμαθνινπζνχζε λα είλαη πην 

νηθνλνκηθή ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε θαη αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ 

θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ. ηελ Βηθφλα 57 θαίλεηαη ν ράξηεο ηεο Οιιαλδίαο ρσξίο ηελ 

χπαξμε ησλ αλαρσκάησλ θαη ε κνξθή πνπ ζα είρε ε ρψξα θαζψο είλαη πξνθαλέο φηη ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρψξαο ζα βξίζθνληαλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

(http://www.deltawerken.com/Why-a-barrier/451.html). 

Σειηθά ην ζρέδην πνπ επηιέρζεθε πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο δηπινχ θξάγκαηνο πνπ 

ζα απέηξεπε ηα θχκαηα θαηαηγίδαο κε δχν ραιχβδηλεο ζχξεο κε κήθνο 80 m. Ώπηέο νη ζχξεο 

είλαη αλαξηεκέλεο αλάκεζα ζε δχν πχξγνπο-αλειθπζηήξεο. 
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Βηθφλα 57. Δ Οιιαλδία ρσξίο αλαρψκαηα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Why-a-barrier/451.html) 

 

ε πεξίπησζε αζπλήζηζησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ νη ζχξεο κεηαθηλνχληαη πξνο ηα θάησ θαη 

βπζίδνληαη κέζα ζην λεξφ. ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζηάζκε 

ηνπ λεξνχ δελ απμεζεί πάλσ απφ ην απφιπην πςφκεηξν +2,5 m πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε 

ζάιαζζαο ηεο Οιιαλδίαο (NAP), ηα πινία ζα είλαη ζε ζέζε λα πιένπλ θάησ απφ ηηο ζχξεο 

ρσξίο πξφβιεκα. 

Βθηφο απφ ην θξάγκα θχκαηνο θαηαηγίδαο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Algerakering, 

θαηαζθεπάζηεθε κηα επηπιένλ δηψξπγα (Βηθφλα 58). Ώπηή ε δηψξπγα έρεη δχν ιεηηνπξγίεο. 

Πξψηνλ ηα πινία ζα κπνξνχλ λα πιένπλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο παιηξξντθήο 

θαηαηγίδαο θαη δεχηεξνλ ηα πινία ζα κπνξνχλ λα πιένπλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην θξάγκα επεηδή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα παξακέλεη 

αλνηρηφο ν πνηακφο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ βάζνπο ηνπ ην 

πνηάκη είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νδνχο λαπζηπινΎαο κε θαηεχζπλζε ηελ εζσηεξηθή 

λαπζηπινΎα ζηε Γεξκαλία. 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο πινπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε επηινγή πνιιαπιήο 

ζχλδεζεο ζην πνηάκη. Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο, ππήξρε κφλν κηα ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ πνξζκείσλ ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. 
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Βηθφλα 58. Αηψξπγα ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Why-a-barrier/451.html) 

 

Βπεηδή νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή Krimpenerwaard έπξεπε ζπρλά λα πεξηκέλνπλ 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαζρίζνπλ ην πνηάκη, 

θαηαζθεπάζηεθε πάλσ απφ ην θξάγκα κία γέθπξα (Βηθφλα 59). Σν ηκήκα ηεο γέθπξαο πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηηο δηψξπγεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί θαηαθφξπθα ελψ ην 

ηκήκα ηεο γέθπξαο πάλσ απφ ηηο δχν ζχξεο έρεη ην ίδην χςνο κε ην κέγηζην πςφκεηξν ησλ 

ζπξψλ ψζηε ε γέθπξα λα κελ επεξεάζεη ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ ελψ δηαηξέρεη ν δξφκνο κε 

θσδηθφ N210 πάλσ απφ ηε γέθπξα. 

 

Βηθφλα 59. Δ γέθπξα ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Why-a-barrier/451.html) 

 

5.3.1.3. Μεηνλεθηήκαηα  

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ αλέθπςε έλα πξφβιεκα. Σν αικπξφ ζαιαζζηλφ λεξφ κεηαθηλνχληαλ 

ζηαδηαθά πξνο ηα δπηηθά ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο πνζφηεηαο γιπθνχ λεξνχ πνπ απέξξεε 
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απφ ηνπο πνηακνχο. Βμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ε δηεπηθάλεηα αικπξνχ-γιπθνχ λεξνχ 

κεηαθηλνχληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηα αλάληη θαη ην θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. Σν λεξφ ησλ πνηακψλ Μεχζε 

θαη Hollandse IJssel ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δνπλ ζην Ρφηεξληακ θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Ώλ ην λεξφ ηνπ πνηακνχ θαηαζηεί αικπξφ 

ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ είλαη κεγάιν δεδνκέλνπ φηη ην λεξφ πξέπεη 

αθαιαησζεί (http://www.deltawerken.com/Drawbacks/452.html). 

Έξεπλα έδεημε φηη ε θίλεζε ηεο παιίξξνηαο κπνξεί λα αλαγθάζεη ην λεξφ λα παξακείλεη 

αικπξφ. Δ παιίξξνηα πξνθαιεί θίλεζε ζηα πδαηηθά ηακηεχκαηα γιπθνχ λεξνχ, ρσξίο φκσο ηε 

δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Σν ηακίεπκα γιπθνχ λεξνχ εκπνδίδεη ην 

αικπξφ λεξφ λα ξέεη ζηνλ πνηακφ. Δ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel 

ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη απηή ηελ ηζνξξνπία θαη ζα κπνξνχζε λα κεηαθηλήζεη ηε 

ζπλνξηαθή γξακκή αικπξνχ-γιπθνχ λεξνχ πξνο ηα δπηηθά. Βθηφο απφ απηφ ηα ιχκαηα απφ 

ηελ πφιε Γθνχληα ζα εθβάιινπλ αλεκπφδηζηα ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα απαηηψληαο παξάιιεια 

λέεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ θαη λέα δίθηπα απνρέηεπζεο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηελ πφιε Gouda. Ώπηφ είλαη ζρεδφλ αδχλαην γηα κηα παιηά 

πφιε. Έλα ηξίην κεηνλέθηεκα ηεο θαηαζθεπήο ελφο θιεηζηνχ θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ 

Hollandse IJssel αθνξά θάπνην πξαθηηθφ πξφβιεκα. Ο αξηζκφο ησλ λαππεγείσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ πινία πνπ δπγίδνπλ κέρξη θαη 2.000 ηφλνπο ην θαζέλα, βξίζθνληαλ θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ επνκέλσο γηα ηα πινία απηά ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ δηψξπγεο 

ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ζην θξάγκα. Χζηφζν δελ ζα απαηηνχληαλ κφλν κία 

δηψξπγα αιιά θαη κία άιιε γηα ηε ξχζκηζε ηεο  ξνήο ηνπ λεξνχ θαη κία επηπιένλ γηα ηελ 

εζσηεξηθή λαπζηπινΎα. Ώπηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ 1953, είρε ήδε απνθαζηζηεί λα κελ θαηαζθεπαζηεί κφληκν θιεηζηφ θξάγκα ζηνλ πνηακφ 

Hollandse IJssel ιφγσ ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ. 

 

5.3.1.4. Ζ Καηαζθεπή 

5.3.1.4.1. Βπζνθόξεζε 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1953 επηηαρχλζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο. Οη πξνεηνηκαζίεο 

άξρηζαλ ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ 1954. Σν θξάγκα ζα 

θαηαζθεπαδφηαλ ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Hollandse IJssel ζηελ πεξηνρή Nieuwe Maas 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Krimpen aan de IJssel θαη Capelle aan de IJssel. ε απηή ηε ζέζε ην 

πνηάκη έρεη πιάηνο κφιηο 250 m. Πξνεγνπκέλσο φκσο έπξεπε λα γίλνπλ αξθεηέο 

πξνεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη πξαγκαηηθά ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο. Πξψηνλ ην 

εκπφδην γηα ηελ λαπηηιηαθή θπθινθνξία έπξεπε λα δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν. 

επεηδή θαηά κέζν φξν 250 πινία δηέξρνληαη θαζεκεξηλά. Με ηε βπζνθφξεζε ελφο ηκήκαηνο 

γεο, ηα πινία ήηαλ ζε ζέζε λα θηλνχληαη ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ. Αεχηεξνλ ηα 

ζηξψκαηα αξγίινπ πνπ βξέζεθαλ έπξεπε λα αθαηξεζνχλ δηφηη ήηαλ πνιχ αδχλακα γηα ηελ 

ζεκειίσζε ηνπ θξάγκαηνο θαη ν πειφο ζθάθηεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε άκκν. Σν πινίν 

αλαξξφθεζεο Ahoy, αλαξξφθεζε ηελ άκκν απφ ηελ πεξηνρή Nieuwe Maas θνληά ζηελ 

πεξηνρή Vlaardingen θαη κεηαθέξζεθε κέζσ πινίσλ ζηελ πεξηνρή Capelle φπνπ 

απνξξίθζεθε απφ δχν πισηνχο γεξαλνχο. Βπηπιένλ ε πεξηνρή Nieuwe Waterweg έπξεπε 

λα βπζνθνξεζεί νπσζδήπνηε έηζη ψζηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεινχ κε άκκν ηειηθά 

επηηεχρζεθαλ ηαπηφρξνλα δχν ζηφρνη (http://www.deltawerken.com/The-

construction/453.html). 
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Βηθφλα 60. Λεπηνκεξήο ζέζε ηνπ θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/453.html) 

 

Σνλ Ενχιην ηνπ 1954, νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο βπζνθφξεζεο θαη άξρηζε ε ηνπνζέηεζε 

ησλ ραιχβδηλσλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξάγκαηνο ελψ ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνίρσλ ηνπ θξάγκαηνο 

μεθίλεζε ε άληιεζε λεξνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 100 Km απφ ηνίρνπο-εκπφδηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο ζεκειίσζεο (Βηθφλα 61). Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έξγνπ δελ 

θαηαζθεπάζηεθε πάλσ αιιά θάησ απφ ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν θξάγκα 

θαηαζθεπάζηεθε κε ηε βχζηζε ζε βάζνο 80 m ησλ απαξαηηήησλ κεηάιισλ σζηφζν ρσξίο ηηο 

θαηάιιειεο εξγαζίεο ελίζρπζεο ηνπ ππζκέλα νη ζχξεο ζα ήηαλ πνιχ βαξηέο γηα λα 

ζεκειησζνχλ ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. 

 

Βηθφλα 61. Καηαζθεπή ηκήκαηνο θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/453.html) 

 

5.3.1.4.2. Θεκειίσζε 

Χο απνηέιεζκα θαηαζθεπάζηεθε κία αλζεθηηθή ζηξψζε ζην έδαθνο γηα λα ζεκειησζνχλ ηα 

ηνηρψκαηα ησλ θξαγκάησλ. Μηα δεμακελή κε πιάηνο 80 m ήηαλ αλαγθαία δηφηη έπξεπε λα 
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έρεη ην ίδην κήθνο κε ηηο ζχξεο πνπ απνδείρηεθε αδχλαην επεηδή έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πνηακνχ ζα έπξεπε λα παξακείλεη θιεηζηφ γηα ηε λαπηηιία. Χο εθ ηνχηνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

δχν ηεξάζηηεο επηθάλεηεο πνπ απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα κε πιάηνο 27,5 m ε θαζεκία 

ελψ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηε κέζε ηνπ πνηακνχ. ηε ζπλέρεηα ηα δχν ηκήκαηα ζπλδέζεθαλ 

κεηαμχ ηνπο κε δχν επηπιένλ ηκήκαηα κήθνπο 12,5 m, νπφηε επηηεχρζεθε ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ.  

Οη επηθάλεηεο απηέο θαηαζθεπάζηεθαλ κε εηδηθφ ζρήκα ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ φηη ην γεηηνληθφ 

ζηξψκα εδάθνπο ζα κπνξνχζε λα απνπιπζεί θαη λα δηαβξσζεί. κσο δπζηπρψο ιφγσ 

απηνχ ηνπ εηδηθνχ ζρήκαηνο ε ζηαζεξφηεηα ησλ επηθαλεηψλ ηέζεθε ζε θίλδπλν επεηδή θαζψο 

νη ζχξεο ππνβηβάδνληαλ κέζα ζην λεξφ, ε ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ απμαλφηαλ επεηδή ε επηθάλεηα 

ηεο δηαηνκήο ζηε ξνή ηνπ λεξνχ κεηψλεηαη ελψ πξηλ νη ζχξεο ηνπνζεηεζνχλ εληειψο ζην 

ρακειφηεξν ζεκείν, ε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ λεξνχ κεγηζηνπνηείηαη δηαβξψλνληαο ην έδαθνο.  

 

5.3.1.4.3. Καηαζθεπή Γησξύγσλ  

Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπάζηεθε κηα δηψξπγα ζηελ φρζε ζηε ζέζε Kapelle 

aan de IJssel (Βηθφλα 62). Ώθξηβψο δίπια ζην θξάγκα θχκαηνο θαηαηγίδαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο θαηαζθεπήο δηψξπγαο ζε πεξηνρή πιάηνπο 24 m θαη κήθνπο 

120 m γηα ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο. Οη ζχξεο απηήο ηεο δηψξπγαο δπγίδνπλ 60 ηφλνπο. 

Βπίζεο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ζεκέιηα γηα ηνπο αλειθπφκελνπο πχξγνπο θαη ηα 

πξνγεθπξψκαηα-ην ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηελ γέθπξα κε ηελ φρζε. Χζηφζν ε θνίηε ηνπ 

πνηακνχ ήηαλ θαη πάιη πνιχ αδχλακε γηα λα δερηεί ηφζν ηζρπξά θνξηία, νπφηε έπξεπε λα 

θαηαζθεπαζηνχλ πάζζαινη ζεκειίσζεο ζε πην αλζεθηηθά εδάθε. πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 

πάζζαινη ζπλνιηθνχ κήθνπο 33 Km ζην έδαθνο, κε θπξηφηεξν φκσο πξφβιεκα ηνλ ζφξπβν 

ησλ εμνπιηζκψλ θαηά ηε δηαδηθαζία έκπεμεο ησλ παζζάισλ. 

 

Βηθφλα 62. Καηαζθεπή δηψξπγαο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/453.html) 

 

5.3.1.4.4. Θύξεο  

Βλψ ζπλερηδφληνπζαλ νη εξγαζίεο γηα ηηο θαηψηεξεο ζηξψζεηο ζεκειίσζεο, ηελ δηψξπγα  θαη 
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ηα πξνγεθπξψκαηα, παξάιιεια θαηαζθεπάδνληαλ νη ζχξεο. Ώπηέο νη ζχξεο είραλ κήθνο 81,2 

m θαη χςνο 11,5 m (Βηθφλα 63). Οη ζχξεο θαηαζθεπάζηεθαλ ηκεκαηηθά φπσο αθξηβψο θαη νη 

θαηψηεξεο ζηξψζεηο πνπ ζπγθνιιήζεθαλ κεηαμχ ηνπο αξγφηεξα. Βπεηδή νη ζχξεο δχγηδαλ 

πάλσ απφ 635 ηφλνπο δελ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαθηλεζνχλ νπφηε γηα ηελ αλχςσζε 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλ, ήηαλ αλαγθαία ε ρξήζε αληίβαξσλ πνπ αληηζηάζκηδαλ ην 

βάξνο ησλ ζπξψλ. Σν αληίβαξν δχγηδε 460 ηφλνπο θαη απηφ αηηηνινγεί ην γεγνλφο φηη ην 

αληίβαξν είρε κηθξφηεξν βάξνο απφ ηηο ζχξεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζχξεο ζα 

βπζίδνληαλ ζην λεξφ. Οη ζχξεο κεηαθηλνχληαη απφ ειεθηξνθηλεηήξεο ζηνπο πχξγνπο. Με ηε 

βνήζεηα απηφλνκσλ γελλεηξηψλ ππάξρεη πάληα ε εμαζθάιηζε αδηάιεηπηεο παξνρήο 

ελέξγεηαο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο αθνχ ε πηζαλφηεηα ην θξάγκα λα κελ 

κπνξεί λα θιείζεη ιφγσ δηαθνπήο ξεχκαηνο έπξεπε λα απνθιεηζηεί. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

εξγαζίεο γίλνληαλ κφλν ζε κία ζχξα θάζε θνξά. Πξηλ θαλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ηεο δεχηεξεο ζχξαο, ε πξψηε ζχξα είρε ήδε νινθιεξσζεί νπφηε ε ελδνρψξα ζα 

εμαθνινπζνχζε λα πξνζηαηεχεηαη ζε πεξίπησζε αλνημηάηηθεο παιίξξνηαο. Σειηθά ε 

απνκέλνπζα ζχξα ηνπνζεηήζεθε κεηαμχ ησλ δχν πχξγσλ ην 1977. 

 

Βηθφλα 63. Μεηαθνξά ζπξψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/453.html) 

 

5.3.1.4.5. Πύξγνη 

Οη πχξγνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαξηνχληαλ νη ζχξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 45 m ζε χςνο 

(Βηθφλα 64). Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηα πινία ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα πιένπλ. Δ 
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θαηαζθεπή ησλ πχξγσλ νινθιεξσλφηαλ κε ξπζκφ πεξίπνπ ηξία κέηξα θάζε εβδνκάδα κέρξη 

ηελ θαηαζθεπή ησλ κεραληζκψλ νιίζζεζεο πνπ μεθίλεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 1957. Ώξρηθά 

εγθαηαζηάζεθε ν κεραληζκφο νιίζζεζεο αθνινπζνχκελνο απφ ηηο δηψξπγεο, ηελ θηλεηή 

γέθπξα, ηελ ζπλήζε γέθπξα θαη ηειηθά ιίγεο κέξεο πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα ηελ πξψηε 

ραιχβδηλε ζχξα αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο. Ώπφ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ην 

θξάγκα ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel πξνζηαηεχεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Νφηηαο Οιιαλδίαο 

θαηά ηελ άλνδν ηνπ λεξνχ θαη παξέρεη θαιχηεξε ζχλδεζε κε ηα λεζηά ηεο πεξηνρήο Zeeland. 

 

Βηθφλα 64. Καηαζθεπή πχξγσλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/453.html) 

 

5.3.2. Σν ρέδην ησλ Σξηώλ Νεζηώλ  

5.3.2.1. Δηζαγσγή 

Σν ζρέδην ησλ Σξηψλ Νεζηψλ νθείιεη ην φλνκά ηνπ ζηα ηξία λεζηά πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

θαηαζθεπή δχν θξαγκάησλ ζηελ βφξεηα θαη ζηελ λφηηα πεξηνρή ηνπ Beveland. Δ ππεξεζία 

Rijkswaterstaat (Τπεξεζία Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ) είρε εθπνλήζεη απηή ηε κειέηε πξηλ 

απφ ηελ πιεκκχξα ηνπ 1953 αιιά πνηέ δελ θαηάθεξε λα ηελ πινπνηήζεη. Πξηλ απφ ηελ 

πιεκκχξα ηνπ 1953 ε κφλε πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε επηρσκάησζε θαη ε απνθαηάζηαζε γεο, 

αιιά κεηά ηελ θαηαζηξνθή ε αζθάιεηα έλαληη ησλ πιεκκπξψλ έγηλε ην ζεκαληηθφηεξν 

θίλεηξν ελψ βειηηψζεθαλ νη νδηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ. Με ηελ θαηαζθεπή ησλ δχν 

θξαγκάησλ ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε πξνζηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

βνεζψληαο ζηελ θαηαζθεπή αθφκε κεγαιπηέξσλ θξαγκάησλ. Σν πξψην θξάγκα ήηαλ ην 

Zandkreek Dam ην νπνίν ζπλδέεη ηελ βφξεηα πεξηνρή ηνπ Beveland κε ηε λφηηα πεξηνρή ηνπ 

Beveland. Σν δεχηεξν θξάγκα ήηαλ ην Veerse Gat Dam πνπ ζπλδέεη ηελ βφξεηα πεξηνρή ηνπ 
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Beveland κε ηελ πεξηνρή Walcheren. Σν θξάγκα Zandkreek θαηαζθεπάζηεθε κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1957 θαη 1961, ελψ ην Veerse Gat Dam κεηαμχ ησλ εηψλ 1958 θαη 1961 ελψ ηέινο ηα 

δχν θξάγκαηα απνθφπηνπλ ηελ πεξηνρή Veerse Meer απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ 

ειλη θαη απφ ηελ ΐφξεηα Θάιαζζα. 

 

5.3.2.2. Σν Φξάγκα Zandkreek-Παξάκεηξνη Καηαζθεπήο 

Λίγν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel, μεθίλεζε ε 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηελ πεξηνρή Sand Creek (νιιαλδηθά: Zandkreek) (Βηθφλα 65, 66) 

θαη ήηαλ έλα απφ ηα δχν θξάγκαηα ηα νπνία ζα ζπλέδεαλ ηελ πεξηνρή Walcheren κε ηελ 

βφξεηα θαη λφηηα πεξηνρή ηνπ Beveland ζχκθσλα κε ην "ζρέδην ησλ ηξηψλ λεζηψλ" 

(http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html). 

Σν θξάγκα ηνπ Sand Creek δελ ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί ακέζσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία 

ηεο θαηαζθεπήο.  

1. Σν θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρακειήο ζηάζκεο ησλ πδάησλ θαη θαηά πξνηίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκπσηεο ε 

νπνία ζπκβαίλεη δχν θνξέο ην κήλα.  

2. Σα ηζηκεληέληα κπινθ δελ ζα κπνξνχζαλ λα βπζηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηαρπηήησλ 

ξνήο πςεινηέξσλ απφ 0,8 m/sec. 

3. Σα ηζηκεληέληα κπινθ έπξεπε λα βπζηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ελφο γεξαλνχ ν νπνίνο ζα 

δηαζθάιηδε φηη ηα ηζηκεληέληα κπινθ ζα ηνπνζεηνχληαλ ζε κηα επζεία γξακκή θαη κε 

αθξίβεηα.  

4. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ηζηκεληέληνπ κπινθ, ζην αλψηεξν ζεκείν ηνπο έπξεπε λα 

ηνπνζεηεζεί έλα πξφζζεην ηκήκα. Δ δηαδηθαζία απηή έπξεπε λα γίλεη πξηλ ζπκβεί ε 

πςειή παιίξξνηα δηφηη ην χςνο ηνπ ηζηκεληέληνπ κπινθ ρσξίο ην πξφζζεην ηκήκα 

ζηελ θνξπθή ηνπ ήηαλ κφιηο έλα κέηξν πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ειεχζεξεο 

επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο ελψ ε πςειή παιίξξνηα είρε χςνο 1,5 m πάλσ απφ ηελ ίδηα 

ζηάζκε. Βπνκέλσο εάλ ην πξφζζεην ηκήκα δελ είρε ηνπνζεηεζεί εγθαίξσο, ηα 

ηζηκεληέληα κπινθ ζα πιεκκχξηδαλ απφ ηελ πςειή παιίξξνηα.  

5. Σελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ νη πνζφηεηεο άκκνπ 

θαη πεηξψλ ζα έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ θξάγκαηνο 

δεδνκέλνπ φηη ην λεξφ ζα κπνξνχζε λα ξέεη θάησ απφ ηα κπινθ.  

6. Σέινο νη ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ κπινθ έπξεπε λα πιεξσζνχλ κε θαηάιιειν 

ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ. 

Σν θξάγκα Sand Creek έρεη κήθνο 830 m θαη ζπλδέεη ηε λφηηα πεξηνρή ηνπ Beveland κε ηελ 

βφξεηα πεξηνρή Beveland αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο  Goes θαη Kortgene. Σν θξάγκα δηαρσξίδεη 

ην αικπξφ ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνχ ειλη απφ ηελ ιίκλε γιπθνχ λεξνχ 

ηνπ Veere. Σν θξάγκα ην νπνίν ζθξαγίδεη ηελ ιίκλε ηνπ Veere απφ ηελ πιεπξά ηεο ΐφξεηαο 

Θάιαζζαο νλνκάδεηαη Veerse Gat. Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Sand Creek ήηαλ αλαγθαία, 

δηφηη δηαθνξεηηθά ην θξάγκα Veerse Gat δελ ζα κπνξνχζε λα είρε θαηαζθεπαζηεί. 
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Βηθφλα 65. Σν θξάγκα Zandkreek. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html) 

 

 

Βηθφλα 66. ρεηηθή ζέζε ηνπ θξάγκαηνο Zandkreek. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

Βάλ ην θξάγκα Sand Creek θαηαζθεπαδφηαλ κεηά ην θξάγκα Veerse Gat, ζα ππήξραλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ σο απνηέιεζκα ησλ θηλήζεσλ ηεο παιίξξνηαο. Γηα 

λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία έπξεπε λα εμεηαζηεί ε ιχζε ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. Ώπηνί νη 

ηζηκεληφιηζνη ηνπνζεηνχληαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν ζην θιείζηκν ηνπ θελνχ. ζν απέκελε 

ζηαδηαθά κηθξφηεξε απνκέλνπζα επηθάλεηα ηνπ ράζκαηνο, ηφζν πην ηζρπξή ήηαλ ε ηαρχηεηα 

ξνήο ελψ ε ηαρχηεηα ξνήο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηφζν ηζρπξή πνπ ην ηειεπηαίν κπινθ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε κία ζέζε. Βπηπιένλ εάλ ην θξάγκα Veerse Gat είρε 

θαηαζθεπαζηεί ρσξίο ηελ πινπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο Sand Creek, ε δηείζδπζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζα κπνξνχζε λα είρε δεκηνπξγήζεη έληνλα πξνβιήκαηα πθαικχξσζεο 

ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πεξηνρήο. 
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5.3.2.2.1. Σζηκεληέληα Μπινθ-Καηαζθεπή 

πσο θαη ζε άιια θξάγκαηα, ηα ηζηκεληέληα κπινθ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Sand Creek (Βηθφλα 67). Σα κπινθ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην θξάγκα Sand Creek είραλ κήθνο 11 m, πιάηνο 7,5 m θαη χςνο 6 

m. Οη δηαζηάζεηο απηέο ζπγθξίλνληαη πεξίπνπ κε απηέο κηαο κνλνθαηνηθίαο. Σα κπινθ 

θαηαζθεπάδνληαλ θνληά ζην ρσξηφ Kats ζε λεζί ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο Beveland, 

σζηφζν ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο απνδείρζεθε δπζθνιφηεξε απφ φ, ηη αλακελφηαλ αξρηθά. 

 

Βηθφλα 67. Καηαζθεπή ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html) 

 

Βηδηθφηεξα νη ηζηκεληέληνη ηνίρνη ησλ κπινθ πξνθάιεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπάδνληαη νη ηνίρνη ζε άιιε ζέζε θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην ρσξηφ Kats. ηαδηαθά έλα-έλα, ηα ηζηκεληέληα κπινθ ηνπνζεηνχληαλ ην έλα 

δίπια ζην άιιν κε απνηέιεζκα ην θξάγκα λα νινθιεξψλεηαη βαζκηαία. Χζηφζν, ηα κπινθ 

δελ ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο αθνχ ν βπζφο ηεο ζάιαζζαο ζα κπνξνχζε 

λα θαζηδάλεη ππφ ην ηεξάζηην βάξνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Έηζη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κπινθ, ν βπζφο θαιχθζεθε κε κία ζηξψζε πέηξαο κεγάινπ πάρνπο. Σα θελά αλάκεζα ζηηο 

πέηξεο πιεξψζεθαλ κε ραιίθη θαη άκκν ψζηε λα εκπνδηζηεί ην λεξφ λα ξέεη κέζα απφ ηα 

θελά ηεο εληζρπηηθήο ζηξψζεο ηεο πέηξαο. Σέινο, ζηε ζπλέρεηα ηα κπινθ ζα θαιχπηνληαλ κε 

ζηξψζε άκκνπ γηα ζηεγαλνπνηεηηθνχο ιφγνπο ελψ ηειηθά ην θξάγκα Sand Creek 

νινθιεξψζεθε ην 1960. 

Σν θιείζηκν ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο ιίκλεο ηνπ Veere απφ ην θξάγκα Sand Creek 

αθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Μηα θαηάιιειε 

ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ήηαλ ζηα ηέιε Ώπξηιίνπ θαη ζηηο αξρέο 

ΜαΎνπ. Ώξρηθά, έλα θνίιν ηζηκεληέλην κπινθ ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζσζηή ζέζε ελψ ηα κπινθ 

βπζίδνληαλ θαηά ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο ήηαλ φζν ην δπλαηφλ 

πην αζζελείο (Βηθφλα 68). Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο 29 Ώπξηιίνπ θαηά ηελ 

νπνία ηνπνζεηήζεθε ην πξψην κπινθ, ελψ ζηηο 2 ΜαΎνπ βπζίζηεθαλ άιια έμη. Βμαηηίαο ησλ 

ηζρπξψλ ξεπκάησλ ζηηο 3 ΜαΎνπ κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφλν ηέζζεξα κπινθ νπφηε 
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είρε απνκείλεη ηειηθά έλα θελφ 20 m, πνπ έθιεηζε κε δχν επηπιένλ κπινθ ζηηο 4 ΜαΎνπ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ηειεπηαίσλ κπινθ απηά έπιεπζαλ αληίζεηα ζηε ξνή, αιιά 

επηπρψο ε ηαρχηεηα ξνήο δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξή θαη έηζη ζηηο 4 ΜαΎνπ ζηηο 14:22 ην έξγν είρε 

νινθιεξσζεί. 

 

Βηθφλα 68. Σνπνζέηεζε κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html) 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε έλαο εηδηθφο γεξαλφο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα κπινθ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηε ζσζηή δηεχζπλζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο βπζηζκέλεο πέηξεο. Μεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο, απηά πιεξψζεθαλ κε κεγάιεο πνζφηεηεο ραιηθηψλ θαη άκκνπ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθαλ επηπιένλ ηκήκαηα ζηελ θνξπθή ησλ κπινθ γηα λα απμεζεί ην 

χςνο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ε άκκνο ήηαλ πξαθηηθά βπζηζκέλε ζηα κπινθ γηα ελλέα εκέξεο 

θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ελψ ηέινο θαηαζθεπάζηεθε κία 

ζηξψζε αζθάιηνπ θαη δξφκνο.  

 

5.3.2.2.2. Τινπνίεζε Γέθπξαο θαη Γηώξπγαο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο ην ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή κηαο γέθπξαο 

θαη κηαο δηψξπγαο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηα πινία λα θζάλνπλ ζηηο πφιεηο Middelburg θαη 

Vlissingen κέζσ ηεο ιίκλεο ηνπ Veere θαη ηεο δηψξπγαο κέζσ ηεο πεξηνρήο Walcheren 

(Βηθφλα 69). Υσξίο απηέο ηηο ππνδνκέο ηα πινία ζα έπξεπε λα πιένπλ γχξσ απφ ηελ 

πεξηνρή Walcheren, κέζσ ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο γηα λα πξνζεγγίδνπλ ηελ πεξηνρή 

Westerschelde (http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html). 
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Βηθφλα 69. Γέθπξα θαη δηψξπγα θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zandkreek-dam/456.html) 

 

5.3.2.3. Σν Φξάγκα Veerse Gat  

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ε νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ 

Veerse Gat θαη ζα ζπλέδεε ηελ πεξηνρή Walcheren κε ηελ βφξεηα πεξηνρή ηνπ Beveland δελ 

ζα ήηαλ εχθνιε. Σν θξάγκα Veere ή Veerse Gat θαηαζθεπάζηεθε ην 1961 γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνρψλ Walcheren, ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο Beveland θαη ηνπ λφηηνπ 

ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο Beveland απφ κία ελδερφκελε πιεκκχξα (Βηθφλα 70, 71). Δ 

θαηαζθεπή φκσο απνδείρηεθε πεξίπινθν εγρείξεκα. Πξψηνλ ε πεξηνρή Veerse Gat ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζε έθηαζε απφ ηελ πεξηνρή Sand Creek (ή Zandkreek). Αεχηεξνλ ηα ξεχκαηα 

είλαη ηζρπξά θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ παιηξξνηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο άκπσηεο 

φζν θαη ηεο πιεκκπξίδαο, ζα απνξξένπλ πεξίπνπ 70 εθαηνκκχξηα m3 λεξνχ κέζσ ησλ 

εθβνιψλ. Βάλ ην θελφ γηλφηαλ θιεηζηφ κε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ηζηκεληέληα κπινθ φπσο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θξάγκα Sand Creek ηα ξεχκαηα ζα γίλνληαλ πνιχ ηζρπξά επεηδή 

φζν κηθξφηεξν είλαη ην θελφ ηφζν ηζρπξφηεξν είλαη ην ξεχκα επεηδή ην λεξφ είλαη 

αλαγθαζκέλν λα ξέεη κέζα απφ κηθξφηεξε επηθάλεηα (http://www.deltawerken.com/Veerse-

Gat-Dam/455.html). 

Δ ιχζε δφζεθε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. ε 

αληίζεζε κε ηα νκνηφκνξθα ηζηκεληέληα κπινθ ηνπ θξάγκαηνο Sand Creek, απηά ηα 

ηζηκεληέληα κπινθ ήηαλ αλνηθηά. Πξψηνλ ζηε ζέζε ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαλ ην 

θξάγκα απνηέζεθε άκκνο. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε κία θαηψηαηε ζηξψζε απφ πέηξεο 

πάλσ ζηελ νπνία ηα ηζηκεληέληα κπινθ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξηρζνχλ κε αζθάιεηα. Σέινο ηα 

ηζηκεληέληα κπινθ ηνπνζεηήζεθαλ ην έλα δίπια ζην άιιν ζην θελφ ην νπνίν είρε πιάηνο 320 

m. 
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Βηθφλα 70. Σν θξάγκα ζηελ πεξηνρή Veerse. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Three-Islands-Plan/323.html) 

 

 

Βηθφλα 71. ρεηηθή ζέζε ηνπ θξάγκαηνο Veerse Gat. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 
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Καηά ηε ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζεο ηα ηζηκεληέληα κπινθ ήηαλ αθφκε αλνηρηά, έηζη ψζηε ην λεξφ 

λα κπνξεί λα ξέεη ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ (Βηθφλα 72). 

 

Βηθφλα 72. Μεηαθνξά ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Veerse-Gat-Dam/455.html) 

 

Δ νιίζζεζε θαη ε ηειηθή ηνπνζέηεζε ηνπο ζην ρακειφηεξν ζεκείν δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

κέρξηο φηνπ ε ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο γίλεη ε ειάρηζηε θαη φηαλ νινθιεξψζεθε ε εξγαζία ηεο 

ηειηθήο ηνπνζέηεζεο ην θξάγκα κπνξνχζε λα παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγία. Αεδνκέλνπ φηη ε 

πεξηνρή Sand Creek είρε ήδε θιείζεη, ζρεκαηίζηεθε κία λέα ιίκλε ε ιίκλε ηνπ Veere ελψ 

πνιιά ζα άιιαδαλ ζηε ιίκλε ηνπ Veere θπξίσο επεηδή ην λεξφ ζηαδηαθά έγηλε αικπξφ. 

 

5.3.2.3.1. Καηαζθεπή 

Σν θελφ ηεο ιίκλεο Veerse Gat ήηαλ ζε πιάηνο 320 m. Δ θαηψηεξε ζηξψζε εδάθνπο πάλσ 

ζηελ νπνία ηα ηζηκεληέληα κπινθ ζα ζηεξηδφληνπζαλ, βξηζθφηαλ 11 m θάησ απφ ηε ζηάζκε 

αθεηεξίαο κέηξεζεο πςνκέηξσλ θαη ήηαλ 100 m πιαηχ. Δ ζηξψζε απηή δεκηνπξγήζεθε 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαηαζθεπήο θίιηξσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ηεο θνίηεο 

ηνπ πνηακνχ απφ ηε δηάβξσζε. Μηα άιιε ιχζε γηα λα απνηξαπεί ε δηάβξσζε είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ζηεγαλνπνηεηηθήο ζηξψζεο. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη 

ιπγαξηά πνπ βπζίδεηαη κε ηε βνήζεηα πεηξψλ. Βμαηηίαο ησλ έληνλσλ θαη επίπνλσλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο ηεο παξαπάλσ ζηεγαλνπνηεηηθήο ζηξψζεο ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

επί ην πιείζηνλ είλαη ηα γεσπθάζκαηα. Σν γεσχθαζκα απνηειείηαη απφ ίλεο πνιπεζηέξα 

φπσο ζηα ξνχρα, ηα παληά, θαη ηηο θνπξηίλεο. Ώπηέο νη ίλεο είλαη αλζεθηηθέο ζηε θζνξά, πνιχ 

ειαζηηθέο, θαη αλζεθηηθέο ζηα νμέα. Δ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε ηνπ θξάγκαηνο Veerse Gat πεξηείρε πνιιά ζηξψκαηα απφ πέηξεο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ θφθθσλ. Δ δηάκεηξνο ηνπ θφθθνπ ζην αλψηεξν θαη ζην θαηψηεξν ζηξψκα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πξνηχπσλ εμαζθαιίδνληαο επαξθή αληνρή θαηά ησλ 

ξεπκάησλ. Δ αλψηεξε ζηξψζε ηνπ θξάγκαηνο έγηλε απφ κεγάιεο πέηξεο έηζη ψζηε ε 

θαηψηαηε ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο αθφκε θαη θαηά ηε δξάζε ησλ 

ηζρπξφηεξσλ ξεπκάησλ δειαδή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ιίγν πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
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ηειεπηαίνπ ηζηκεληέληνπ κπινθ (http://www.deltawerken.com/The-construction/465.html). 

 

Βηθφλα 73. Σζηκεληέληα κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/465.html) 

 

Σα ηζηκεληέληα κπινθ απαηηνχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

(Βηθφλα 73). Πξψηνλ ην θξάγκα έπξεπε λα είλαη αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ. Έλα ζηαζεξφ 

θξάγκα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα επεξεαζηεί απφ ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ. Δ 

δεχηεξε απαίηεζε ήηαλ φηη ηα ηζηκεληέληα κπινθ έπξεπε λα παξείραλ ηε δπλαηφηεηα βχζηζεο 

ηνπο κέζα ζην λεξφ. Βπηπιένλ ηα ηζηκεληέληα κπινθ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζηαζεξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο βχζηζεο. Σέινο ηα ηζηκεληέληα κπινθ απαηηνχληαλ λα έρνπλ 

θαιή πδξνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αδχλαην λα κεηαθηλεζνχλ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο, ηα πξφηππα 

ηζηκεληέληα κπινθ ηξνπνπνηήζεθαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πξψηνλ ηα ηζηκεληέληα κπινθ 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ςειφηεξα θαη ηζρπξφηεξα ηνηρψκαηα. Αεχηεξνλ εληζρχζεθαλ κφλν ηα 

ηκήκαηα απφ ζθπξφδεκα ζηα νπνία ην λεξφ ζα έξεε κέζα απφ απηά. Βπηπιένλ 

θαηαζθεπάζηεθε κηα ιεθάλε ζηελ θνξπθή θάζε πδαηνζηεγνχο θηβσηίνπ, ε νπνία ζα 

πιεξσλφηαλ κε άκκν ζηε ζπλέρεηα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ηζηκεληέλην κπινθ ζα 

δηαηεξνχζε ηε ζέζε ηνπ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

 

Βηθφλα 74. Σνπνζέηεζε κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/465.html) 
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Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Veerse Gat ζα ήηαλ πνιχ πην πεξίπινθε ρσξίο ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. Σα απνζηξαγγηζηηθά ηζηκεληέληα κπινθ είλαη ηεξάζηηα κε ζπκπαγή 

ζψκαηα πνπ απνηεινχληαλ απφ πισηά ηκήκαηα θαη αλπςνχκελνπο νιηζζεξνχο 

κεραληζκνχο πνπ ν θαζέλαο έρεη ην κέγεζνο κηαο επηαψξνθεο πνιπθαηνηθίαο. Βπεηδή ήηαλ 

κε ζπκπαγή ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Σα ηζηκεληέληα κπινθ 

βπζίζηεθαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο κε ηελ πιήξσζε απηψλ κε λεξφ θαη ζηελ ζπλέρεηα αθαηξέζεθαλ 

ηα πισηά ηκήκαηα (Βηθφλα 74). ηε ζπλέρεηα αλπςψζεθαλ νη νιηζζεξνί κεραληζκνί νπφηε ην 

λεξφ ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο ζα κπνξνχζε λα ξέεη κέζσ απηψλ αλεκπφδηζηα. ηαλ 

ηνπνζεηήζεθαλ φια ηα κπινθ θαηέβεθαλ ηαπηφρξνλα νη νιηζζεξνί κεραληζκνί ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε άκπσηε άιιαμε ζε πιεκκπξίδα. Σέινο ηα ηζηκεληέληα κπινθ 

πιεξψζεθαλ κε πέηξεο ελψ γηα λα ππάξρεη ε εμαζθάιηζε φηη νη παιίξξνηεο δελ ζα 

κεηαθηλνχζαλ ηα ηζηκεληέληα κπινθ ηνπνζεηήζεθε κία ζηξψζε άκκνπ απφ πάλσ σο 

επηπιένλ πξνιεπηηθφ κέηξν κε ηειηθή επίζηξσζε κία αζθάιηηλε ζηξψζε. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί έλαο δξφκνο απφ ηελ πιεπξά ηεο ιίκλεο ηνπ Veere θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο δφζεθε κία κεγάιε παξαιία (Βηθφλα 75). ηελ δεθαεηία ηνπ 

ελελήληα νιφθιεξε ε πεξηνρή επηρσκαηψζεθε κε άκκν, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε 

βιάζηεζε. Οη ιφγνη πνπ ην επέβαιιαλ απηφ ήηαλ θπξίσο αηζζεηηθνί ψζηε ην αζθάιηηλν 

θξάγκα λα πξνζεγγίδεη νπηηθά φζν ην δπλαηφλ έλαλ ακκφινθν. 

 

Βηθφλα 75. θξάγηζκα ηεο πεξηνρήο Veerse. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-construction/465.html) 

 

5.3.3. Σν Φξάγκα Grevelingen 

5.3.3.1. Δηζαγσγή 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen μεθίλεζε ην 1958. Μεηά απφ επηά ρξφληα ζθιεξήο 

δνπιεηάο ην θξάγκα είρε νινθιεξσζεί πιένλ. Με κήθνο έμη ρηιηφκεηξα ην θξάγκα 

Grevelingen ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην θξάγκα Zandkreek θαη ην θξάγκα Veerse Gat 

(Βηθφλα 76, 77). Δ ρξήζε ηζηκεληέλησλ κπινθ δελ ήηαλ θαηάιιειε γηα απηφ ην έξγν, νπφηε 

έπξεπε λα βξεζεί κηα επαλαζηαηηθή ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί 

έλα ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο. Βθαξκφζηεθε ε ρξήζε θαισδίσλ γηα λα βπζηζηνχλ κεγάινη 

νγθφιηζνη κέζα ζην λεξφ ελψ ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο θαηαζθεπάζηεθε κε ηε 

βνήζεηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ, φπσο ηελ πξνζζήθε άκκνπ θαη βπζίδνληαο ηα 

ηζηκεληέληα κπινθ. 
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Βηθφλα 76. Σν θξάγκα Grevelingen. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

 

Βηθφλα 77. ρεηηθή ζέζε θξάγκαηνο Grevelingen. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

Βθηφο απφ ηελ επαλαζηαηηθή ηερληθή θαηαζθεπήο, ην θξάγκα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο γηα 

έλαλ επηπιένλ ιφγν. Μία ηδηαηηεξφηεηα ππήξμε φηη ν θχξηνο ιφγνο θαηαζθεπήο δελ ήηαλ ε 

πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο. Βπεηδή ε ρξεζηκφηεηα θαηαζθεπήο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

θξαγκάησλ είλαη λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο πιεκκχξεο, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε δελ ήηαλ 

απαξαίηεην εμαηηίαο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Σν θξάγκα Haringvliet βξηζθφηαλ ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen. Δ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ θξάγκαηνο μεθίλεζε λσξίηεξα 

ην 1956, αιιά νη εξγαζίεο δηήξθεζαλ κέρξη ην 1972. Σν θξάγκα Grevelingen δηεπθφιπλε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet, ηνπ θξάγκαηνο Brouwers θαη ηνπ θξάγκαηνο 

Oosterschelde. Καζψο ην θξάγκα Brouwers ζα θαηαζθεπαδφηαλ αξρηθά, ην λεξφ απφ ηε 

ιίκλε Grevelingen ζα κπνξνχζε λα εθβάιιεη πξνο ηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ θξάγκαηνο 
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Haringvliet (ζηα βφξεηα), ή κέζσ ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde (ζηα λφηηα) ελψ ην ηζρπξφ 

ξεχκα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ δελ ήηαλ επηζπκεηφ ζε εθείλε ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ 

έξγσλ. 

 

Βηθφλα 78. Μεθνηνκή ζπξκαηνζρνίλνπ θαηαζθεπήο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Grevelingen-Dam/328.html) 

 

5.3.3.2. Δλαιιαθηηθέο Θέζεηο Καηαζθεπήο  

Ώξρηθά ππήξραλ ηέζζεξηο πηζαλέο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen. Γηα θάζε 

ελαιιαθηηθή ζέζε αμηνινγήζεθαλ ν ζθνπφο ηνπ θξάγκαηνο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Schouwen-Duiveland θαη Goeree-

Overflakkee. 

1. Δ ζέζε 1 είρε ην κεηνλέθηεκα φηη ην θξάγκα ζα έπξεπε λα γεθπξψζεη ηξία βαζηά 

θαλάιηα ζηελ ιίκλε Grevelingen. Βπηπιένλ ην θξάγκα ζα ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιν 

θαη αλέθηθην γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σέινο ην θξάγκα ζα θαηαζθεπαδφηαλ ζε ζέζε 

φπνπ ην ξεχκα ζα άιιαδε ηαθηηθά θαηεχζπλζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ππήξρε ν 

θίλδπλνο φηη ν ππζκέλαο θάησ απφ ην θξάγκα ζα κπνξνχζε λα δηαβξσζεί.  

2. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζέζεο 1 εκθαλίδνληαη θαη ζηε ζέζε 2. Δ κφλε δηαθνξά ήηαλ φηη 

ην ιηκάλη ηεο Oude tonge ζα δηαηεξνχληαλ ζηε ζέζε 2.  

3. Δ ηξίηε ελαιιαθηηθή ζέζε ήηαλ πνιχ θζελφηεξε απφ ηηο δχν πξψηεο επηινγέο. Σν 

θξάγκα ζα δηέζρηδε απεπζείαο ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πξνο ηα βφξεηα κέζσ ηεο 

λήζνπ Oude tonge.  

4. Δ ηειεπηαία ζέζε ήηαλ κηα παξαιιαγή ηεο ζέζεο 3. ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζέζεο 3, ην 

θξάγκα ζα δηέζρηδε ην ζεκείν φπνπ ηα δχν ππάξρνληα θαλάιηα ηεο ιίκλεο 

Grevelingen έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε σζηφζν ζηελ ζέζε 4 ην θξάγκα ζα δηέζρηδε 

ηα θαλάιηα ην θαζέλα μερσξηζηά. 

Μειέηε έδεημε φηη δελ ππήξρε θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζέζεσλ 3 θαη 4 απφ ηελ άπνςε ηεο 

αζθάιεηαο. Σειηθά επηιέρζεθε ε ζέζε 3 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο επεηδή ήηαλ πην 

νηθνλνκηθή γηα ηελ θαηαζθεπή ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 4 (Βηθφλα 79) 

(http://www.deltawerken.com/Where/424.html). 
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Βηθφλα 79. Λεπηνκεξήο ζέζε θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Where/424.html) 

 

 

Βηθφλα 80. Μεθνηνκή εδάθνπο θαη πξνζρψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Where/424.html) 

 

5.3.3.3. Σα Σξία Σκήκαηα ηνπ Φξάγκαηνο 

Σν θξάγκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία εληειψο δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Δ δηάθξηζε κε 

θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην έρεη σο εμήο: 1) έλα πιαηχ θαη ξερφ ηκήκα, 2) ην ηκήκα 

πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ζηάζκε ειεχζεξεο επηθάλεηαο ησλ πδάησλ-ην λεζί ηεο Oude tonge 

θαη 3) έλα ζηελφ θαη βαζχ ηκήκα (Βηθφλα 80, 81). Γηα θάζε ηκήκα ρξεζηκνπνηήζεθε 

δηαθνξεηηθή ηερληθή θαηαζθεπήο. Σν λεζί ηεο Oude tonge έπξεπε πξψηα αλπςσζεί κε άκκν  

ελψ κεηά είρε ζεηξά ε ζηελή βαζηά λφηηα πεξηνρή πνπ ζα ζθξαγηδφηαλ κε ηζηκεληέληα κπινθ. 

Δ πιαηηά θαη ηαπηφρξνλα ξερή βφξεηα πεξηνρή ζα ζθξαγηδφηαλ κε ηε βνήζεηα θαισδίσλ πνπ 
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ζα βχζηδαλ κπινθ ζηε ζάιαζζα ελψ γηα λα νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

θαηαζθεπάζηεθε επηπιένλ κηα γέθπξα θαη κηα δηψξπγα. 

 

Βηθφλα 81. Βγθάξζηεο ηνκέο πεξηνρήο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Three-Part-Dam/422.html) 

 

5.3.3.3.1. Πξνζηαηεύνληαο ην Νεζί Oude Tonge  

Σν 1957 ηέζζεξα ρξφληα κεηά απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1953, ην λεζί ησλ Oude Σonge 

πξνζηαηεχηεθε κε ηε βνήζεηα κεγάισλ πνζνηήησλ άκκνπ πνπ δηακφξθσζαλ έηζη ηελ 

πεξηνρή ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν εθθίλεζεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο 

Grevelingen. Μεγάινπ κήθνπο ζσιήλεο ζπλδένληαλ κε αληιίεο άκκνπ ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα 

κεηαθέξνληαο άκκν ζην λεζί. Σν λέν αλπςσκέλν ζχλνξν άκκνπ δηαρψξηζε ην θξάγκα 

Grevelingen ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά ηκήκαηα δεκηνπξγψληαο έηζη θαη μερσξηζηά ξεχκαηα 

(Βηθφλα 82).  

 

Βηθφλα 82. θξάγηζκα κε ηζηκεληέληα ζηνηρεία. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Three-Part-Dam/422.html) 
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5.3.3.3.2. Σν θξάγηζκα ηνπ Βνξείνπ Σκήκαηνο  

Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο πεξηνρήο ηνπ Schouwen-Duiveland, ην θαλάιη ήηαλ κφιηο 600 m ζε 

πιάηνο θαη 20 m ζε βάζνο. Σν ξεχκα ήηαλ πνιχ ηζρπξφηεξν απφ φ,ηη ζηε βφξεηα πιεπξά 

φπνπ ην θελφ θιεηζίκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ έλα ρηιηφκεηξν. ηαλ ην λεζί ηεο Oude 

Σonge πξνζηαηεχηεθε κε ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ απφ άκκν, ην λνηηφηεξν θαλάιη ζηελ 

πεξηνρή Schouwen-Duiveland πιεξψζεθε επίζεο κε άκκν γηα λα κεησζεί ην βάζνο κε 

αλψηαην φξην ηα πέληε κέηξα ελψ ζηε ζπλέρεηα ζην θαλάιη ηνπνζεηήζεθαλ ηζηκεληέληα κπινθ 

(Βηθφλα 83). 

 

Βηθφλα 83. Πιήξσζε θελψλ κε άκκν. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Three-Part-Dam/422.html) 

 

5.3.3.3.3. Σν θξάγηζκα ηνπ Ννηίνπ Σκήκαηνο  

Ώθνχ γεθπξψζεθε κία έθηαζε κήθνπο 600 m ζηελ πεξηνρή Schouwen-Duiveland κέζσ ηνπ 

λεζηνχ Oude Σonge, παξέκεηλε έλα θελφ ζπλνιηθνχ κήθνπο ελφο ρηιηνκέηξνπ. Ώληί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζηκεληέληα κπινθ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα λέα κέζνδνο θαηαζθεπήο γηα λα 

πξνζηαηεπηεί ε πεξηνρή. Δ ρξήζε θαισδίσλ πνπ εθαξκφζηεθε βνήζεζε ζην λα βπζηζηνχλ 

κεγάιεο πέηξεο (Βηθφλα 84). Βηδηθέο βάζεηο-δηαηάμεηο ήηαλ αλαξηεκέλεο ζην θαιψδην ζηηο 

νπνίεο ήηαλ ζπλδεδεκέλα εηδηθά ζηιφ θαη δίρηπα. Σα δίρηπα θνξηψλνληαλ κε άκκν, ηζηκέλην, 

κπεηφλ θαη νγθφιηζνπο ηα νπνία βπζίδνληαλ ζην λεξφ θαηά κήθνο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

θξάγκαηνο. Σν πξφβιεκα πνπ αλέθπςε ήηαλ φηη ην θελφ ήηαλ ηφζν κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε 

νξηζκέλα ζεκεία πνπ ηα ηζηκεληέληα κπινθ θξίλνληαλ πιένλ αλεπαξθή 

(http://www.deltawerken.com/The-Three-Part-Dam/422.html). 
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Βηθφλα 84. Ώπφξξηςε πεηξψλ ζηε ζάιαζζα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-Three-Part-Dam/422.html) 

 

5.3.3.4. Ζ Υξήζε Καισδίνπ 

Δ Γαιιηθή εηαηξεία Neyrpic απφ θνηλνχ κε ην Τπνπξγείν Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ αλέιαβε 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο δηάηαμεο κε ρξήζε θαισδίνπ. ηελ αθηή ηνπ Goeree-

Overflakkee θαηαζθεπάζηεθε έλαο κεηαβαηηθφο ζηαζκφο, ελψ ηνπνζεηήζεθε κηα πξνβιήηα 

ζηε κέζε ηνπ θελνχ θιεηζίκαηνο σο ζεκείν ζηήξημεο θαζψο επίζεο ζην λεζί ηεο Oude Σonge 

ππήξρε έλαο κεηαβαηηθφο ζηαζκφο θαη έλαο αλεθνδηαζκνχ (Βηθφλα 85). Ρπζκηδφκελα 

αληίβαξα ζην λεζί παξείραλ κηα ζηαζεξή πξνέληαζε ζην θαιψδην. Οη εηδηθνί κεραληζκνί 

θίλεζεο βξίζθνληαλ θαηά κήθνο θαη πάλσ απφ ηα θαιψδηα αληί λα αλαξηεζνχλ απφ απηά. 

Κάζε έλαο είρε αλεμάξηεην θηλεηήξα θαη ειεγρφηαλ απφ έλαλ νδεγφ. Γχγηδαλ πεξίπνπ 

100.000 θηιά ν θαζέλαο θαη κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ πεξίπνπ 10.000 θηιά πέηξεο. Σν φξην 

ηαρχηεηαο είρε νξηνζεηεζεί ζηα 32 Km/h, αιιά ε κέζε ηαρχηεηα ήηαλ πεξίπνπ 18 Km/h ελψ 

νη ηαρχηεηεο απηέο επηηεχρζεθαλ κε ηε ρξήζε θηλεηήξσλ ηζρχνο 200-240 ίππσλ. 

 

Βηθφλα 85. Βγθαηάζηαζε κεηαθνξάο πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Cable-way/423.html) 
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ηηο 3 Ώπγνχζηνπ 1963, ηνπνζεηήζεθαλ νη πξψηνη κεραληζκνί θίλεζεο πάλσ ζηα θαιψδηα ηα 

νπνία ήηαλ πάρνπο ελελήληα δχν εθαηνζηψλ. Μέρξη ηηο 24 Ώπγνχζηνπ 1964, ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ήηαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ κε ην κεραληζκφ κεηαθνξάο πιηθψλ θαη 

ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο λχρηαο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηνχληαλ 

απφ ηελ θφξησζε κέρξη ην ζεκείν απφξξηςεο ησλ πιηθψλ ήηαλ είθνζη ιεπηά (Βηθφλα 86). 

Κάζε ρξνληθή ζηηγκή ιεηηνπξγνχζαλ δέθα κεηαθνξηθνί κεραληζκνί κε ηε ρξήζε θαισδίνπ νη 

νπνίνη εθθφξησλαλ απφ θνηλνχ πεξίπνπ ηξηαθφζηνπο ηφλνπο πιηθνχ ζην θξάγκα Grevelingen 

θάζε ψξα, ελψ απαηηήζεθαλ ζπλνιηθά 190.000 ηφλνη πιηθνχ. 

 

Βηθφλα 86. Μεηαθνξά πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Cable-way/423.html) 

 

ην λεζί ηεο Oude Σonge θαηαζθεπάζηεθε κηα πεξηνρή απνζήθεπζεο γηα ηα δνκηθά πιηθά 

φπσο γηα ηελ άκκν, ην ηζηκέλην, ηηο πέηξεο θαη ηνπο βξάρνπο. ην ρψξν εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

ππήξραλ πεξίπνπ 55.000 ηφλνη απφ πέηξεο θαη 80.000 ηφλνη απφ νγθφιηζνπο. Βπηπιένλ 

ππήξρε έλα απφζεκα πεξίπνπ 60.000 ηφλσλ. Έηζη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 195 

εθαηνκκχξηα θηιά απφ πέηξεο ππήξραλ δηαζέζηκεο γηα λα νινθιεξσζεί ην θξάγκα 

Grevelingen. Ώπηφ ην βάξνο ηζνχηαη κε ην ζπλδπαζκέλν βάξνο 39.000 ειεθάλησλ. Οη εηδηθνί 

κεηαθνξηθνί κεραληζκνί μεθηλνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην ζηαζκφ ηνπ λεζηνχ Oude Σonge. 

Σν δίρηπ ην νπνίν ήηαλ αλαξηεκέλν ζηνλ κεηαθνξηθφ κεραληζκφ ρακήισλε ζε κηα 

πιαηθφξκα θφξησζεο, φπνπ έλα θνξηεγφ ην γέκηδε κε πέηξεο θαη χζηεξα ην θνξησκέλν 

δίρηπ ζηαζεξνπνηνχληαλ ζην θαιψδην. 

Δ πξψηε ζηξψζε πεηξψλ πνπ βπζίζηεθε απνηεινχληαλ απφ ρνληξά ραιίθηα, βάξνπο απφ 10 

έσο θαη 300 ρηιηφγξακκα αλά ηεκάρην (Βηθφλα 87). κσο ήηαλ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο γηα ην 

κέγεζνο ησλ θελψλ ηνπ δηρηπνχ θαη έπεθηαλ κέζα ζην λεξφ πξηλ ην ζσζηφ ζεκείν 

απφξξηςεο. Μηα ιχζε έπξεπε λα βξεζεί ζηελ πεξηνρή επεηδή δελ είρε πνηέ ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνεγνπκέλσο ε κέζνδνο απηή κεηαθνξάο πιηθψλ κε ηε ρξήζε θαισδίνπ γηα έλα ηέηνην 

κεγάιεο θιίκαθαο έξγν. Ώξρηθά εηδηθά θνκκάηηα θακβά ηνπνζεηνχληαλ ζηα δίρηπα αιιά απηά 

ηα θνκκάηηα δηαιχνληαλ γξήγνξα ελψ επηπξνζζέησο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθέο ηαηλίεο ζηα 

δίρηπα αληί ηνπ θακβά. 

Σν θφζηνο ήηαλ πνιχ πςειφ αθνχ φιε ζρεδφλ ε πνζφηεηα πέηξαο έπξεπε λα αγνξαζηεί απφ 
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ην εμσηεξηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ αμηνινγήζεθαλ κηα ζεηξά κεζφδσλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε 

άκκνο ηεο λήζνπ Oude Σonge. 

1. Δ πξψηε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηελ αλάκεημε κεγάινπ φγθνπ άκκνπ κε λεξφ. Δ πγξή 

ιάζπε πνπ δεκηνπξγνχληαλ αλακεηγλχνληαλ ζε κεγάινπο εηδηθνχο ζάθνπο 

απνζήθεπζεο κέζσ ελφο ζσιήλα-αλαδεπηήξα. Ώπηνί νη ζάθνη νη νπνίνη απνηεινχληαλ 

απφ θπζηθέο θαη ζπλζεηηθέο ίλεο δχγηδαλ 2.500 θηιά ν θαζέλαο ρσξηζηά.  

2. Δ δεχηεξε κέζνδνο ήηαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην λεξφ κε άζθαιην. Σν πξφζζεην 

θφζηνο γηα ηελ άζθαιην αληηζηαζκίζηεθε απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζάθσλ πνπ απαηηνχληαλ.  

3. Δ ηξίηε κέζνδνο ήηαλ κηα παξαιιαγή ηεο δεχηεξεο θαη αθνξνχζε ηε ρξήζε φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξεο πνζφηεηαο αζθάιηνπ ηφζεο ψζηε ε ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζάθσλ λα 

κελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πιηθφ πνπ ζρεκαηίδνληαλ δελ 

ήηαλ παξά έλα γηγαληηαίν θνκκάηη αζθάιηνπ αλακεκεηγκέλν κε άκκν.  

4. Δ ηειεπηαία κέζνδνο πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ ε πιήξσζε ησλ ζάθσλ κε άκκν. Καηά 

ζπλέπεηα ε πίεζε ηνπ αέξα ζηνπο ζάθνπο ήηαλ κεησκέλε κε απνηέιεζκα νη ζάθνη λα 

θαηαζηνχλ πην αλζεθηηθνί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο, έπξεπε λα δηεμαρζνχλ πιήζνο κεηξήζεσλ 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα εμαζθαιηζηεί φ,ηη φια πξνρσξνχζαλ ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο πδξαπιηθέο δηαηάμεηο θαζνξηζκνχ ηεο 

ξνήο γηα λα βεβαησζεί φηη ν ππζκέλαο δελ δηαβξσλφηαλ. Οη πέηξεο πνπ είραλ βπζηζηεί 

κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ πξνθαιψληαο δηάβξσζε 

ηνπ ππζκέλα. Γηα λα ζπγθεληξσζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη 

κεηξήζεηο έγηλαλ ζε κηα πεξηνρή επηθάλεηαο πεξίπνπ ελφο ηεηξαγσληθνχ ρηιηνκέηξνπ. 

 

Βηθφλα 87. Ώπφξξηςε πιηθψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Cable-way/423.html) 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 5 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                              Σν ρέδην Αέιηα 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           141 
 

Σν κέγεζνο ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο κεηξήζεσλ κεησλφηαλ ζηαδηαθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ελψ παξάιιεια κεησλφηαλ θαη ν θίλδπλνο κεηαθίλεζήο ηνπ φζν ε 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο εμειηζζφηαλ. Χζηφζν ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ 

εληαηηθνπνηήζεθε θάπνηα ζηηγκή, αθνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1962 νη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε κήλα ελψ απφ ηνλ Ενχιην ηνπ 1964 πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε (http://www.deltawerken.com/Cable-way/423.html). 

 

5.3.3.5. Καηαζθεπή Γηώξπγαο θαη Γέθπξαο 

ηαλ ην θξάγκα είρε νινθιεξσζεί θαηαζθεπάζηεθε κία δηψξπγα. Δ θίλεζε πινίσλ πνπ 

γηλφηαλ κέζσ απηήο ηεο δηψξπγαο θαηά θχξην ιφγν απνηεινχληαλ απφ πινία αιηείαο, ζθάθε 

εζσηεξηθήο λαπζηπινΎαο, πινία αθηνπινΎαο θαζψο θαη πινία αλαςπρήο. Βπίζεο νη αλάδνρνη 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Brouwers ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ δηψξπγα απηή γηα ην θιείζηκν ηεο 

ιίκλεο Brouwershaven (Brouwershavensche Gat) ζηα δπηηθά ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen. 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Brouwers ήηαλ ζπρλά 

ηφζν νγθψδε ψζηε έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί κία επηπιένλ κεγάιε δηψξπγα απφ ηελ νπνία 

λα κπνξνχλ λα δηέξρνληαη απηά ηα πιηθά. Σν κεγαιχηεξν πινίν πνπ ζα πεξλνχζε είρε 

κέγηζην κήθνο εθαηφ κέηξα ελψ ην κεγαιχηεξν ξπκνπιθφ πινίν είρε κέγηζην κήθνο είθνζη 

κέηξα. ζνλ αθνξά ην πιάηνο ηεο ην κεγαιχηεξν πινίν πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη ήηαλ 

κηα βπζνθφξνο αλαξξφθεζεο άκκνπ κε πιάηνο δεθαηέζζεξα κέηξα θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

δηαζηάζεηο ηεο δηψξπγαο έπξεπε λα είλαη 135 επί 16 m. Σν απαηηνχκελν βάζνο ηεο δηψξπγαο 

ήηαλ ην πην δχζθνιν ζέκα πξνο πξνζδηνξηζκφ, επεηδή ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηε ιίκλε 

Grevelingen κπνξνχζε λα κεηαβιεζεί ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Brouwers 

δπηηθά. Μεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα, βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ην βάζνο ησλ 5,5 m ήηαλ 

αξθεηφ. Σα πινία κε βχζηζκα άλσ ησλ 3,8 m δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ ελψ ην 

επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ δελ έπξεπε λα θαηαζηεί ρακειφηεξα απφ ην έλα κέηξν θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

 

Βηθφλα 88. Θπξφθξαγκα ζην θξάγκα Grevelingen. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Lock-and-bridge/425.html) 
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Δ δηψξπγα θαηαζθεπάζηεθε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη ζχξεο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ράιπβα ιφγσ ηεο κεγάιεο επηθάλεηάο ηνπο. Σα ζπξνθξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαλ 

θαλνληθά απφ γξαλίηε, αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο νηθνλνκηθνί, ρξφλνη παξάδνζεο θαη 

πνιππινθφηεηαο δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο επηιέρζεθε σο ην ηειηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο ν ράιπβαο 

(Βηθφλα 88). Οη νιηζζεξνί κεραληζκνί ησλ ζπξνθξαγκάησλ ήηαλ ίδηνη κε ηνπο νιηζζεξνχο 

κεραληζκνχο ησλ δησξχγσλ. Δ κφλε δηαθνξά ήηαλ φηη ήηαλ αλαγθαίνη κεγαιχηεξνη 

κεραληζκνί γηα ηε ξχζκηζε ηεο λαπηηιίαο, θαζψο θαη γηα ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο ιίκλεο 

Grevelingen. Οη νιηζζεξνί κεραληζκνί ρσξίζηεθαλ ζε ελλέα ηκήκαηα κε νθηψ ζπλδέζκνπο 

κεηαμχ ηνπο. Οη πιάθεο δηαζηάζεσλ ηξηψλ επί ελλέα κέηξσλ ηνπνζεηήζεθαλ ε κία δίπια 

ζηελ άιιε θαη σο απνηέιεζκα δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε δεμακελή ζηελ νπνία 

ηνπνζεηήζεθαλ νη ζχξεο. 

Δ γέθπξα θαηαζθεπάζηεθε πάλσ απφ ην θξάγκα θαζψο ιεηηνχξγεζε σο ε θχξηα νδηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Schouwen-Duiveland θαη Goerree-Overflakkee. Δ γέθπξα 

είρε πιάηνο πεξίπνπ 11 m, κε 8 m απφ απηά δηαζέζηκα γηα ηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαη ηα 

ππφινηπα 3,25 m γηα ηελ θπθιηθή πνξεία. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηεο γέθπξαο ηνπνζεηήζεθε ζε 

απφιπην πςφκεηξν 6,5 m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κεηψλνληαο έηζη ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο γέθπξαο ζε πεξίπησζε δηέιεπζεο πινίσλ 

(http://www.deltawerken.com/Lock-and-bridge/425.html). 

 

5.3.4. Σν Φξάγκα Volkerak 

5.3.4.1. Δηζαγσγή 

Σν θξάγκα Volkerak είλαη έλα δεπηεξεχνλ θξάγκα (Βηθφλα 89, 90, 91). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θξάγκα είρε θαηαζθεπαζηεί γηα λα θάλεη δπλαηή ηελ θαηαζθεπή άιισλ θξαγκάησλ, φπσο ηνπ 

θξάγκαηνο Oosterschelde, ηνπ θξάγκαηνο Brouwers θαη ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. Σν 

θξάγκα Volkerak έρεη κηα ζπλδεηηθή θαη κία δηαρσξηζηηθή ιεηηνπξγία. Ώπφ ηε κηα πιεπξά ην 

θξάγκα ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο ηνπ βνξεηλνχ ηκήκαηνο ηνπ Brabant, ηελ Goeree-Overflakkee 

θαη ηελ Hoekse Waard κεηαμχ ηνπο ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θξάγκα δηαρσξίδεη ηξεηο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο απηέο ηεο Hollandsch Diep, ηεο Haringvliet θαη ηεο Volkerak. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην θξάγκα απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηελ 

πεξηνρή Hellegats θαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κνηάδεη κε ην βέινο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο 

απηνθηλήησλ Mercedes. Σα ηκήκαηα απηά είλαη:  

1. Έλα θξάγκα απφ ηελ πεξηνρή Hellegats έσο ηελ πεξηνρή Goeree-Overflakkee.  

2. Έλα θξάγκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηψξπγαο απφ ηελ πεξηνρή Hellegats έσο 

ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Brabant. 

3. Μηα γέθπξα απφ ηελ πεξηνρή Hellegats έσο ηελ πεξηνρή Hoekse Waard. 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο άξρηζε ην 1957. Σν πξψην κέξνο ηνπ θξάγκαηνο Volkerak 

απνηεινχληαλ απφ έλα θιεηζηφ θξάγκα απφ ηελ πεξηνρή Goeree έσο ηελ πεξηνρή 

Hellegatsplaat. Αελ απαηηήζεθε νχηε ε ρξήζε θαισδίσλ νχηε ηζηκεληέλησλ κπινθ γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο. Σν θελφ πιεξψζεθε κε άκκν κέρξη λα ζθξαγηζηεί εληειψο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θξάγκαηνο Volkerak απνηεινχληαλ απφ έλα ζηαζεξφ θνκκάηη ηνπ 

θξάγκαηνο κε δηψξπγα, ε νπνία ζπλέδεε ηελ πεξηνρή Hellegatsplaat κε ηελ βφξεηα πεξηνρή 

ηνπ Brabant. 
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Βηθφλα 89. Σν θξάγκα Volkerak. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

Σν ζηαζεξφ κέξνο έθιεηζε κε ηζηκεληέληα κπινθ. Δ δηψξπγα ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα 

επηηξέπεηαη ε λαπηηιηαθή θπθινθνξία κεηαμχ ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο Ώκβέξζαο. Βλ ησ κεηαμχ, 

έπξεπε λα παξεκπνδηζηεί ε εθβνιή κεγάισλ πνζνηήησλ γιπθνχ λεξνχ ηνπ πνηακνχ Μεχζε 

θαη ηνπ πνηακνχ Waal ζηα αικπξά λεξά ηνπ Zeeland. Σν ηξίην κέξνο ηνπ θξάγκαηνο 

Volkerak ήηαλ κηα γέθπξα απφ ηελ νπνία ην λεξφ απφ ηα κεγάια πνηάκηα ζα κπνξνχζε λα 

εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Haringvliet ελψ επηπξνζζέησο θαηαζθεπάζηεθε έλαο ηεξάζηηνο νδηθφο 

θφκβνο ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληηνχληαη θαη ηα ηξία παξαπάλσ ηκήκαηα ελψ ην θξάγκα 

Volkerak νινθιεξψζεθε ην 1969. 

 

Βηθφλα 90. ρεηηθή ζέζε θξάγκαηνο Volkerak. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

5.3.4.2. Σν Φξάγκα από ηελ πεξηνρή Hellegatsplein έσο ηελ πεξηνρή Goeree-

Overflakkee 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ήηαλ κηα πεξίπινθε επηρείξεζε, ε νπνία απνηεινχληαλ 

ηαπηφρξνλα απφ ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο Volkerak θαη ηε γεθχξσζε ηεο πεξηνρήο 

Haringvliet. 
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Βηθφλα 91. Σα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Volkerak. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Volkerak-Dam/326.html) 

 

Σν θξάγκα δηαζρίδεη κηα ηεξάζηηα απνγπκλσκέλε πεξηνρή, πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε 

ησλ πεξηνρψλ Hollandsch Diep, Haringvliet θαη ηνπ θξάγκαηνο Volkerak. Σν θξάγκα απφ ηελ 

πεξηνρή Goeree έσο ηελ πεξηνρή Hellegats έπξεπε λα θαιχςεη έλα θελφ κήθνπο 4,5 Km. Σν 

ηκήκα απηφ απνηεινχληαλ απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο είρε κήθνο 4 Km θαη θαιππηφηαλ 

κε άζθαιην. Σν δεχηεξν είρε κήθνο ηα ππφινηπα 450 m θαη απνηεινχληαλ απφ άκκν πνπ 

αλπςψζεθε ζην απφιπην πςφκεηξν ησλ 4,5 m πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ειεχζεξεο 

επηθάλεηαο χδαηνο ηνπ Άκζηεξληακ (Normal Amsterdam Water Level). ζν ην θξάγκα 

Haringvliet παξέκελε αλνηθηφ-γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε κέρξη ην 1971-ζηα πεξίρσξα 

ηνπ θξάγκαηνο Volkerak βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ζηάζκε λεξψλ ηνπ επηπέδνπ ησλ 4 m 

πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ειεχζεξεο επηθάλεηαο χδαηνο νπφηε γηα λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

νη άλζξσπνη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, ην θξάγκα είρε χςνο ζηέςεο 6,75 m πάλσ απφ ηε 

κέζε ζηάζκε ειεχζεξεο επηθάλεηαο χδαηνο (http://www.deltawerken.com/The-dam-from-

Hellegat-to-Goerree/460.html). 

 

Βηθφλα 92. Ώπφξξηςε νγθφιηζσλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-dam-from-Hellegat-to-Goerree/460.html) 
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5.3.4.3. Σν Φξάγκα από ηελ πεξηνρή Hellegat πξνο ηελ Βόξεηα πεξηνρή Brabant 

Σν θξάγκα απφ ηζηκεληέληα κπινθ θαηαζθεπάζηεθε ζε έλα θαλάιη κέζα απφ ην νπνίν βαξηά 

λαπζηπινΎα δηαθηλνχληαλ κεηαμχ ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο Ώκβέξζαο. Με ζθνπφ ε λαπηηιία λα 

κελ παξεκπνδηζηεί απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ, θαηαζθεπάζηεθαλ 

δηψξπγεο. Οη δηψξπγεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο αλαθηεκέλεο εθηάζεηο γεο θνληά ζηελ πφιε 

ηεο Willemstad. Δ ζέζε ζηελ νπνία επηηεινχληαλ φιεο νη εξγαζίεο είρε πεξίπνπ πιάηνο 350 

m θαη κήθνο 850 m. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο απνηεινχληαλ απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα:  

1. Καηαζθεπή ελφο θηηξίνπ θαη ελφο ρψξνπ απνζήθεπζεο νη νπνίνη βξίζθνληαλ έμσ απφ 

ην αλάρσκα ζε ζρήκα δαρηπιηδηνχ ησλ εθζθαθψλ. 

2. Έλα θαλάιη εηζφδνπ ην νπνίν ζπλέδεε ην ρψξν εξγαζίαο κε ηελ πεξηνρή Hollandsch 

Diep. Σν θαλάιη απηφ ζα έπξεπε λα δηεπξπλζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινχζε κέξνο ηνπ βφξεηνπ ιηκέλα. Δ εξγαζία απηή 

μεθίλεζε ην 1968 θαη νινθιεξψζεθε ην 1969.  

3. Αεκηνπξγία νδηθήο ζχλδεζεο κε ην εξγνηάμην ε νπνία έπξεπε λα είλαη θαηάιιειε γηα 

κεγάιε θπθινθνξηαθή θίλεζε.  

4. Καηαζθεπή δξφκσλ εηζφδνπ ζηε γέθπξα πνπ ζα δηνρέηεπαλ ηελ θπθινθνξία πάλσ 

απφ ηηο δηψξπγεο κειινληηθά. 

 

5.3.4.3.1. Καηαζθεπή-Πεξηνξηζκνί  

Σν θελφ πνπ παξέκεηλε αλνηρηφ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ζα ζθξαγίδνληαλ απφ 

δεθαηέζζεξα κπινθ. Δ ηνπνζέηεζε ησλ κπινθ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηαζεξφ ηξφπν ελψ ηα 

κπινθ αλαγθάδνληαλ λα επηπιεχζνπλ φηαλ ην λεξφ αληινχληαλ θαη κεηαθέξνληαλ απφ ηελ 

θαηψηαηε ζηξψζε εμπγίαλζεο-ζεκειίσζεο πάλσ απφ ηελ νπνία ζα ηνπνζεηνχληαλ. Σα 

κπινθ ηνπνζεηνχληαλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ηαρχηεηα 

ηνπ λεξνχ ήηαλ αξθεηά ρακειή. Χζηφζν ηα κπινθ έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ θάζε κπινθ είρε απνζηαιεί πιάγηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαηεπζπλφληνπζαλ ζηε ζσζηή ζέζε θαηά ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο ηεο παιίξξνηαο. 

ηαλ ην ξεχκα ζηξεθφηαλ, ηα κπινθ πιεξσλφληνπζαλ κε λεξφ κε απνηέιεζκα απηά λα 

βπζίδνληαη θαη λα βξίζθνληαη ζηε ηειηθή ηνπο ζέζε. Όζηεξα εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιεθάλεο 

ζηελ θνξπθή ησλ κπινθ γέκηζαλ κε άκκν, ελψ παξάιιεια ηνπνζεηήζεθαλ πέηξεο θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο ησλ κπινθ ψζηε λα πξνβιεθζεί θάζε ηπρφλ κεηαθίλεζή ηνπο.  

Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ αθφκα θαη εθείλε ηελ επνρή λα δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ζηε θχζε 

θαηά ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θξάγκαηνο. Δ ξνή ηνπ λεξνχ θαη ε δχλακε ηνπ 

αλέκνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνηηκεζνχλ αθνχ ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην 

θξάγκα θαηαζθεπαδφηαλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Σα κπινθ ζα 

ηνπνζεηνχληαλ κεηαμχ 8 θαη 25 Ώπξηιίνπ, δηφηη ηελ πεξίνδν απηή αλακέλνληαλ ειάρηζηεο 

θαηαηγίδεο. Σν πην ζεκαληηθφ επίζεο ήηαλ ε πεξίνδνο ειάρηζηεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ 

Μεχζε θαη Waal ηνλ Ώπξίιην ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην. Δ αλακνλή κέρξη ην θαινθαίξη ζα 

ζήκαηλε πςειή πηζαλφηεηα κε νινθιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο πξηλ ην θζηλφπσξν. Δ 

ηαξαγκέλε ζάιαζζα δελ ζα έπξεπε λα δηαηαξάμεη ην έξγν ησλ κεραληθψλ θαη γηα λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ βπζηζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ θξάγκαηνο, ηα κπινθ ηνπνζεηήζεθαλ 

πάλσ ζε κία εληζρπηηθή ζηξψζε. Ο ππζκέλαο πξνζηαηεχηεθε νχησο ή άιισο γηα λα 

απνηξαπνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο άκκνπ λα απνκαθξπλζνχλ καθξνπξφζεζκα ελψ ρσξίο 

απηή ηελ εληζρπηηθή ζηξψζε, ηα κπινθ ζα είραλ θαζηδάλεη ππφ ην κεγάιν βάξνο ηνπο. Ήηαλ 
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ήδε γλσζηφ απφ ηελ εκπεηξία θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Veerse Gat φηη ηα κπινθ ζα 

έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ ζε κηθξφηεξε απφζηαζε ην έλα ζε ζρέζε κε ην 

άιιν. ζν κηθξφηεξε είλαη ε απφζηαζε απηή, ηφζν κεγαιχηεξε φκσο είλαη ε ηαρχηεηα ξνήο 

πξνθαιψληαο κεγαιχηεξε δεκηά ζηελ εληζρπηηθή ζηξψζε νδεγψληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πνιιψλ δνθηκψλ ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ηεο ζηξψζεο ζε Βξγαζηήξην Τδξνδπλακηθήο (Βηθφλα 

93) (http://www.deltawerken.com/The-dam-from-Hellegat-to-Brabant/461.html). 

 

Βηθφλα 93. ρεκαηηδφκελα ξεχκαηα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-dam-from-Hellegat-to-Brabant/461.html) 

 

Δ ηειεπηαία ηνπνζέηεζε κπινθ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ζηηο 25 Ώπξηιίνπ θαη ζα ιάκβαλε 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα εξεκίαο ηνπ λεξνχ. Δ χπαξμε εξεκίαο ησλ λεξψλ γηλφηαλ δχν θνξέο 

ην κήλα, φηαλ ε δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμχ ησλ πςειψλ θαη ρακειψλ επηπέδσλ ηνπ λεξνχ 

ήηαλ ε ειάρηζηε δπλαηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο παιίξξνηαο, ν ήιηνο θαη ε ζειήλε 

είλαη ζε επζπγξακκία ζε ζρέζε κε ηε γε. Καηά ηε δηάξθεηα εξεκίαο ηνπ λεξνχ, σζηφζν ν 

ήιηνο θαη ε ζειήλε είλαη ζε νξζή γσλία κεηαμχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ε ζπλδπαζκέλε επηξξνή 

ηνπο ζηηο παιίξξνηεο είλαη ε κηθξφηεξε ζε απηέο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο. πλνιηθά ρξεηάζηεθαλ 

είθνζη δχν εκέξεο γηα ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο (Βηθφλα 94). Ώπηφο ν ρξφλνο θαηαλεκήζεθε 

ζε 16 εκέξεο γηα ηελ βχζηζε ησλ κπινθ θαη ζε 6 εκέξεο πνπ είραλ πξνβιεθζεί γηα ηελ 

θάιπςε ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ. Οη έμη εκέξεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ 

ζεσξνχληαλ απαξαίηεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί κηα ζεηξά 

απφ κπινθ ζηε ζσζηή ζέζε. 

Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, έπξεπε επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε πξφζζεηεο ρξνληθέο 

παξάκεηξνη. Δ νινθιήξσζε ηνπνζέηεζεο ελφο κπινθ έπξεπε λα είρε γίλεη κία ψξα πξηλ ηελ 

δχζε ηνπ ειίνπ, δηαθνξεηηθά ην έξγν δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ηελ λχρηα. Σειηθά ηελ 

25ε Ώπξηιίνπ ζηηο 11.27 π.κ., ηνπνζεηήζεθε ην ηειεπηαίν κπινθ ζηελ εληζρπηηθή ζηξψζε κε 

ηελ ηειεπηαία ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη λσξίηεξα απφ ην αλακελφκελν. 
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Βηθφλα 94. Σνπνζέηεζε πξψηνπ ηζηκεληέληνπ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-dam-from-Hellegat-to-Brabant/461.html) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα βχζηζεο ησλ κπινθ, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Σν πξψην ζθέινο ήηαλ ε αλαρψξεζε απφ ηε ζέζε θαηαζθεπήο ησλ κπινθ κε 

πξννξηζκφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο, ην δεχηεξν ζθέινο ήηαλ ε απνρψξεζε απφ ηνλ 

ρψξν ζηάζκεπζεο-απνζήθεπζεο, πξνο ηε ζέζε ζθξαγίζκαηνο ησλ θελψλ. Σν ηξίην ζθέινο 

ήηαλ ε ζηξνθή ησλ κπινθ. Σν ηειεπηαίν αιιά ην πην ζεκαληηθφ ζθέινο, ήηαλ ην άλνηγκα ησλ 

εηδηθψλ βαιβίδσλ κε απνηέιεζκα ηε βχζηζε ησλ κπινθ. Δ αθξηβήο ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ηα κπινθ ζα βπζηδφληνπζαλ ήηαλ άγλσζηε, επεηδή απηφ εμαξηηφηαλ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ κε ζεκαληηθφηεξν ηελ ηαρχηεηα ξνήο.  

Σα αθφινπζα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ δεδνκέλα: 

1. Ώπαηηνχληαλ είθνζη ιεπηά γηα λα πιεχζεη ην κπινθ απφ ηε δεμακελή αξρηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξνο ην ρψξν πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηνπ θαλαιηνχ.  

2. ηε ζπλέρεηα ρξεηαδφληνπζαλ άιια είθνζη ιεπηά πξηλ ηα κπινθ κεηαθηλεζνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο εληζρπκέλεο ζηξψζεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

3. Δ αιιαγή δηεχζπλζεο ησλ κπινθ δηαξθνχζε πεξίπνπ πελήληα ιεπηά αθφκε. 

4. Σέινο φηαλ ην κπινθ είρε ηνπνζεηεζεί ζηε ζσζηή ζέζε, απαηηνχληαλ άιια έμη ιεπηά 

γηα λα βπζηζηεί. 

Έλα κπινθ έπξεπε λα αλαρσξήζεη δχν ψξεο λσξίηεξα απφ ηελ αξρηθή ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ 

πξηλ απηφ ηνπνζεηεζεί ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. Δ κεηαβνιή δηεχζπλζεο ηεο παιίξξνηαο πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κπινθ θαη εηδηθά γηα ην ηξίην ζηάδην ηνπ παξαπάλσ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν ψξεο κεηά απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

πςειφηεξεο ζηάζκε ησλ πδάησλ. Δ κεηαθίλεζε ησλ κπινθ ζα έπξεπε ινηπφλ λα μεθηλνχζε 

θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην λεξφ ζα ήηαλ ζηελ ειάρηζηε ζηάζκε. Τπήξρε κηα 

πηζαλφηεηα ηα κπινθ λα παξεκπνδηδφληνπζαλ ζην θαλάιη θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο απφ ηελ 

ζέζε θαηαζθεπή ηνπο πξνο ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ηνπο θαη γηα λα απνηξαπεί απηφ ηα κπινθ 

αλαρσξνχζαλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ πςειή ζηάζκε ηνπ λεξνχ παξακέλνληαο απηή ηελ 

επηπιένλ ψξα ζην ρψξν πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο κπξνζηά απφ ην θξάγκα.  

Μεηά ηελ αξηζηεξή πιαγηά ησλ θελψλ πνπ πιεξψζεθαλ κε πέηξα, βπζίζηεθαλ 192 νιηζζεξνί 
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κεραληζκνί θαη 12 κπινθ ζηηο 28 Ώπξηιίνπ ζηηο 09:15 π.κ.. ηε ζπλέρεηα ην θξάγκα Volkerak 

έθιεηζε ελψ απέκελε κία άιιε επίπνλε εξγαζία, απηή ηεο αλχςσζεο ηεο άκκνπ πνπ έπξεπε 

λα γίλεη ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 5,6 εθαηνκκπξίσλ m2 θξάγκαηνο. Σν πξψην έλα εθαηνκκχξην 

m2 είρε νινθιεξσζεί κεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο κε ηε βνήζεηα ηξηψλ ηεξάζηησλ πινίσλ-

αληιηψλ άκκνπ ηεο ΐαζίιηζζαο ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Concorde θαη ηνπ Versde. 

 

5.3.4.4. Ζ Γέθπξα από ηελ πεξηνρή Hellegat έσο ηελ πεξηνρή Hoekse Waard 

Σν 1957 ήηαλ έηνηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ιηκάλη θνληά ζηελ πφιε Willemstad. Σν 1957 θαη 

ην 1958 ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θελνχ έθιεηζε κε κπινθ. ηαλ νινθιεξψζεθε ε γέθπξα πξνο 

ηελ πεξηνρή Hoekse Waard ην 1964, νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα κεηαθηλεζνχλ κε 

απηνθίλεην απφ ηελ πεξηνρή Zeeland ζηελ λφηηα πεξηνρή Holland. Σν 1967 είραλ 

απνπεξαησζεί δχν δηψξπγεο ελψ ρξεηάζηεθαλ ηξία ρξφληα επηπιένλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δξφκνπ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο. 

Δ γέθπξα πάλσ απφ ην θξάγκα Volkerak ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα θαη ζηεξηδφηαλ 

ζε δέθα πξνβιήηεο. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο γέθπξαο, ε γέθπξα ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλε πνιχ ρακειά θαη γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα λα δηέξρνληαη ηα πινία 

απξφζθνπηα ηκήκα ηεο γέθπξαο ήηαλ ζε ζέζε λα παξακέλεη αλνηρηφ. Βπηπιένλ φκσο ζα 

κπνξνχζε λα πξνθιεζεί θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, γηαηί ε 

γέθπξα ζα άλνηγε δχν θνξέο ηελ εκέξα παξακέλνληαο κε ιεηηνπξγηθή. 

Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δξφκσλ πάλσ απφ ην θξάγκα Volkerak νη άλζξσπνη πνπ 

δνχζαλ γχξσ απφ ην θξάγκα δελ κπνξνχζαλ λα θζάζνπλ παξά κφλν κέζσ ζαιάζζεο. Σν 

θξάγκα θαη ε γέθπξα κεηέβαιαλ φκσο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Οη πεξηνρέο Hoekse 

Waard, Goeree-Overflakkee θαη ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Brabant είρε ηψξα κία πνιχ ηαρχηεξε 

ζχλδεζε απφ πξηλ. Πέξαλ ηνπ φηη απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα, ην θξάγκα 

Volkerak ήηαλ επίζεο έλαο ζεκαληηθφο νδηθφο θφκβνο κε ην ζεκείν φπνπ ηα ηξία ζθέιε ηνπ 

θξάγκαηνο ελψλνληαλ νλνκάδεηαη πιαηεία ηνπ Hellegats. Δ επηηπρία ηνπ θφκβνπ ήηαλ ηφζν 

κεγάιε πνπ πιένλ παξαηεξείηαη ειάρηζηε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηε ζεκεξηλή επνρή. Δ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηελ πεξηνρή Zeeland πξνο ηελ λφηηα πεξηνρή Holland κεηψζεθε 

ζεακαηηθά. Οη θάηνηθνη ηνπ Schouwen-Duiveland κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα ηαμηδέςνπλ 

ζην Ρφηεξληακ δηακέζνπ ηνπ θξάγκαηνο Volkerak θαη ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen, ελψ ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πινίν ζηελ πεξηνρή Tholen θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηαμηδέςνπλ ζηε ζηεξηά. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ην θξάγκα ήηαλ επηηπρέο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο λφηηαο πεξηνρήο ηνπ Beveland θαη ηνπ Walcheren, θαζψο δελ ππήξρε εζληθή 

νδφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Bergen op Zoom εθείλε ηελ επνρή 

(http://www.deltawerken.com/The-bridge-from-Hellegat-to-Hoekse-Waard/462.html). 

 

5.3.5. Σν Φξάγκα Haringvliet 

5.3.5.1. Δηζαγσγή 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet νινθιεξψζεθε ην 1971, 14 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε 

θαηαζθεπήο ηνπ. Γεθχξσζε 4,5 Km ζαιάζζηαο πεξηνρήο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Goeree-

Overflakkee θαη Voorne Putte (Βηθφλα 95, 96, 97). Βμαηξνπκέλνπ ηνπ θξάγκαηνο 

Oosterschelde, ην θξάγκα Haringvliet απαίηεζε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν θαηαζθεπήο. Σν 

θξάγκα Haringvliet είρε δχν ιεηηνπξγίεο. Πξψηνλ ζα ζπλέβαιιε ζηελ πξνζηαζία απφ 

πηζαλέο πιεκκχξεο. Αεχηεξνλ έπξεπε λα αλαιάβεη ηελ απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ απφ ηνλ 
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Ρήλν θαη ηνλ Μεχζε ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα. Καηά ζπλέπεηα ην θξάγκα έπξεπε λα είλαη 

αλνηθηφ κε δεθαεπηά αλνίγκαηα λα ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή λεξνχ πνπ ξέεη κέζα απφ ηε λέα 

πισηή νδφ πξνο ηε ΐφξεηα Θάιαζζα. ηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θνληά ζην Ρφηεξληακ γίλεη 

πάξα πνιχ πςειή, εηδηθά ζπξνθξάγκαηα απνζηξάγγηζεο κπνξνχλ λα παξνρεηεχνπλ ηελ 

πιενλάδνπζα πνζφηεηα λεξνχ ζηε ζάιαζζα. Βθηφο απφ ηα ζπξνθξάγκαηα απνζηξάγγηζεο, 

θαηαζθεπάζηεθε κία δηψξπγα γηα ηα πινία. Δ κέζνδνο ηεο ρξήζεο ζπξκαηφζρνηλσλ ήηαλ κία 

ηερληθή κεηαμχ άιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαιχςεη ην θελφ. Γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαηαζθεπάζηεθε κηα ζεηξά απφ εηδηθέο ζήξαγγεο εληφο ησλ πξνβιεηψλ. Σα 

ςάξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ζήξαγγεο γηα λα θνιπκπήζνπλ απεπζείαο 

απφ ην θξάγκα Haringvliet πξνο ηε ΐφξεηα Θάιαζζα ή αληίζηξνθα, αθφκα θαη φηαλ φια ηα 

ζπξνθξάγκαηα είλαη θιεηζηά. 

 

Βηθφλα 95. Σν θξάγκα Haringvliet. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

 

Βηθφλα 96. ρεηηθή ζέζε θξάγκαηνο Haringvliet. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 
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Βηθφλα 97. Σα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringvliet. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

5.3.5.2. Οη Γηώξπγεο 

Οη δχν ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάγκαηνο κπνξνχλ λα θαλνχλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θξάγκαηνο. 

Σν θξάγκα Haringvliet απνηειείηαη απφ έλα θιεηζηφ ηκήκα θαη έλα ηκήκα δηψξπγαο. Οη 

δηψξπγεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζε απνμεξακέλε πεξηνρή ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζην θέληξν 

ηεο πεξηνρήο ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet (Βηθφλα 98). Σν λεξφ αληινχληαλ απφ εθζθαθέο 

δηαζηάζεσλ κήθνπο 1.400 m, πιάηνπο 600 m θαη βάζνπο 10 m. ηνλ ππζκέλα 

ηνπνζεηήζεθαλ 22.000 ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα γηα λα απνηξαπεί ε θαζίδεζε ηνπ απφ ην 

βάξνο ησλ δησξχγσλ. Σα ζηνηρεία απηά ελίζρπζεο ηα νπνία μεπεξλνχζαλ ελίνηε ηα 20 m ζε 

κήθνο ήηαλ θαιπκκέλα ζηελ θνξπθή ηνπο κε κία ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 3 m. Οη 

πξψηνη πξνβιήηεο ηνπ θξάγκαηνο είραλ νινθιεξσζεί ηέζζεξα έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εθζθαθψλ ησλ ζεκειίσλ. Οη 18 πξνβιήηεο ηνπ θξάγκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ ν έλαο δίπια 

ζηνλ άιιν θαηά κήθνο ησλ εθζθαθψλ ελψ αλάκεζα ζε θάζε πξνβιήηα είραλ ηνπνζεηεζεί 

δνθνί ζηήξημεο κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ γεξαλνχ. 

 

Βηθφλα 98. Υψξνο εθζθαθψλ ηνπ θξάγκαηνο κε ην βνεζεηηθφ αλάρσκα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-locks/469.html) 
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Βηθφλα 99. Σνπνζέηεζε ζπξνθξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-locks/469.html) 

 

Κάησ απφ απηέο ηηο δνθνχο είραλ ηνπνζεηεζεί κεγάινη ραιχβδηλνη κεραληζκνί, νη νπνίνη 

κπνξνχζαλ λα θηλήζνπλ ηα δνθάξηα ζε πεξίπησζε πςειήο ζηάζκεο ησλ πδάησλ. Βλ ησ 

κεηαμχ θαηαζθεπάζηεθαλ νη νιηζζεξνί κεραληζκνί ζθξαγίζκαηνο ησλ θελψλ (ζπξνθξάγκαηα) 

ζηελ μεξά νη νπνίνη ήηαλ δηαζηάζεσλ 56 m ζε κήθνο θαη 6 m ζε χςνο (Βηθφλα 99). Δ πξψηε 

θηλεηή ζχξα ηνπνζεηήζεθε ην 1963 θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα ηνπνζεηήζεθαλ θαη νη 

ππφινηπεο. ε θαζέλα απφ ηα 17 αλνίγκαηα ήηαλ αλαξηεκέλεο δχν ζχξεο, ε κία απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο θαη ε άιιε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. Σν 

1966 φηαλ είραλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη ζχξεο, ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ επαλήιζε ζην θπζηνινγηθφ 

κε ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ ελψ αξγφηεξα αθαηξέζεθαλ ηειείσο ηα 

αλαρψκαηα νπφηε έπξεπε λα πιεξσζεί ην αξηζηεξφ ηκήκα ησλ θελψλ ζηε βφξεηα θαη λφηηα 

πιεπξά (Βηθφλα 100) (http://www.deltawerken.com/The-locks/469.html). 

 

Βηθφλα 100. Υψξνο εθζθαθψλ ηνπ θξάγκαηνο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ βνεζεηηθνχ 

αλαρψκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-locks/469.html) 
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5.3.5.3. Σν Φξάγκα  

Δ ίδηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζθξαγηζηεί ε πεξηνρή Grevelingen 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. Βηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

θηλνχληαλ θαηά κήθνο ελφο θαισδίνπ, βχζηδαλ κεγάινπο φγθνπο απφ ζθπξφδεκα ζην λεξφ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηκεληέληα κπινθ. Σν λφηην θελφ ήηαλ ην πην 

εχθνιν λα θιείζεη νπφηε δελ ήηαλ αλαγθαία ε ρξήζε θαισδίσλ αθνχ ηνπνζεηήζεθε άκκνο 

ζην ηκήκα απηφ ηνπ θξάγκαηνο κέρξη λα ζρεκαηηζηεί έλα αλάρσκα. Σν λφηην ηκήκα ηνπ 

θξάγκαηνο Haringvliet άξρηζε λα κνηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ έλα ακκφινθν, θπξίσο 

ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ λεξνχ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν φπνπ αξρίδεη πξαγκαηηθά ην θξάγκα. Σν ππφινηπν βφξεην θελφ είρε 

πιάηνο έλα ρηιηφκεηξν θαη ήηαλ πνιχ πην δχζθνιν λα θιείζεη. Αηαηάμεηο κε ζπξκαηφζρνηλα 

βχζηδαλ πάλσ απφ 100.000 ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα ζην άλνηγκα, δπγίδνληαο ην θαζέλα 

2.500 θηιά. Οη νπέο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πιεξψζεθαλ κε άκκν θαη σο ζπλέπεηα δελ 

κπνξνχζε πιένλ λα θηλεζεί ην λεξφ κεηαμχ ηνπο.  

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ θξάγκαηνο, νη δηψξπγεο 

παξέκεηλαλ αλνηρηέο δηφηη έπξεπε λα δηαηεξεζνχλ νη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο. Βάλ νη 

δηψξπγεο είραλ κείλεη θιεηζηέο ε ηαρχηεηα ξνήο ζα κπνξνχζε λα είρε απμεζεί ηφζν πνιχ πνπ 

ηα δηάθνξα λέα ηκήκαηα ηνπ θξάγκαηνο ζα είραλ παξαζπξζεί απφ ηα έληνλα ξεχκαηα. Μεηά 

ην θιείζηκν ηνπ βφξεηνπ θελνχ κπνξνχζαλ λα θιείζνπλ νη θηλεηνί κεραληζκνί νπφηε απφ 

εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet ζηαδηαθά κεηαηξάπεθε ζε 

ιίκλε (http://www.deltawerken.com/The-dam/470.html). 

 

5.3.5.4. Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

Πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet, ε πεξηνρή ήηαλ έλα ηνπίν ηδηαηηέξνπ 

θπζηθνχ  θάιινπο. πσο έγηλε πξφζθαηα γλσζηφ ε πεξηνρή έγηλε κηα ιίκλε κεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. Σν έδαθνο ην νπνίν πιεκκχξηδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πςειήο πιεκκπξίδαο πιένλ απνθαιχθζεθε θαη εθκεηαιιεχνληαλ απφ ηνπο αγξφηεο, θαηά 

ζπλέπεηα, πνιιά δψα φπσο ρήλεο πνπ δνχζαλ εθεί έραζαλ ηνλ νηθφηνπν ηνπο.  

Δ αιιαγή ιφγσ ηεο παιίξξνηαο δελ επεξέαδε πιένλ ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. Πνιιά 

θπηά θαη δψα ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηε ζάιαζζα, πέζαλαλ. Σα θπηά πνπ πιεκκχξηδαλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 12 σξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεκκπξίδαο ηψξα πιένλ είραλ αθπδαησζεί 

αλεπαλφξζσηα θαη ζε κφληκε βάζε ελψ ηα θαβνχξηα θαη νη γαξίδεο δελ επέδεζαλ ιφγσ ηεο 

κεηαθνξάο ηνπο απφ έλα αικπξφ ζε έλα ιαζπψδεο πεξηβάιινλ. Ο ζάλαηνο νξηζκέλσλ εηδψλ 

σζηφζν ζήκαηλε ηνλ εξρνκφ άιισλ εηδψλ, φπσο γηα θάπνηα είδε ςαξηψλ φπσο ςάξνη πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ θππξίλνπο θαζψο θαη άιια είδε, σζηφζν ε ηζνξξνπία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο είρε πιήξσο δηαηαξαρζεί κεηά ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο 

(http://www.deltawerken.com/Nature/471.html). 

 

5.3.6. Σν Φξάγκα Brouwers  

5.3.6.1. Δηζαγσγή 

Βπεηδή ην θξάγκα Grevelingen είρε ήδε απνθιείζεη ηελ πεξηνρή Grevelingen ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά, δεκηνπξγήζεθε ε ιίκλε Grevelingen απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Brouwers. 

Σν θξάγκα Brouwers δελ ήηαλ εχθνιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ήηαλ κηα επθαηξία απφθηεζεο 

εκπεηξίαο γηα ην αθφκα πην πεξίπινθν θξάγκα ηνπ Oosterschelde, επεηδή ην θελφ πνπ 
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έπξεπε λα θιείζεη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Goerree-Overflakkee θαη Schouwen-Duiveland ήηαλ 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 6,5 Km (Βηθφλα 101, 102). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Brouwers 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν ηζηκεληέληα κπινθ φζν θαη ζπξκαηφζρνηλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, 

φπσο ζπλέβε θαη κε ην θξάγκα Grevelingen. Ώξρηθά αλπςψζεθαλ δχν ακκφινθνη ζηε ιίκλε 

ηεο πεξηνρήο Brouwershaven (Brouwershavense Gat) νπφηε ην βφξεην θελφ έθιεηζε κε ηε 

βνήζεηα ηζηκεληέλησλ κπινθ. Σέινο ην λφηην θελφ έθιεηζε κε δηαηάμεηο πνπ βχζηζαλ 

ζθπξφδεκα ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ελψ ζην ηέινο ηνπ 1971 ην θξάγκα είρε νινθιεξσζεί. 

Αέθα ρξφληα αξγφηεξα σζηφζν, ε κεηαηξνπή πνπ έγηλε ζην θξάγκα αθνξνχζε ζηελ 

θαηαζθεπή κηαο δηψξπγαο κε ζθνπφ λα επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε ηνπ ζαιαζζηλνχ αικπξνχ 

λεξνχ κέζα απφ ην θξάγκα νπφηε ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο ζηαδηαθά 

κεηαβιήζεθε. 

 

Βηθφλα 101. Σν θξάγκα Brouwers. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Brouwers-Dam/325.html) 

 

 

Βηθφλα 102. ρεηηθή ζέζε ηνπ θξάγκαηνο Brouwers. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 
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5.3.6.2. Θέζε Καηαζθεπήο Φξάγκαηνο  

Πξαγκαηνπνηήζεθε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ην πνχ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί ην θξάγκα πνπ 

δηήξθεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θξάγκα ζα έπξεπε λα πξνζηαηεχεη θπξίσο ηα 

λεζηά ηνπ Goerree Overflakkee θαη Schouwen Duiveland. Γηα ην ιφγν απηφ ην θξάγκα ζα 

έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν δπηηθά. Μεηά ηελ ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεζζάξσλ ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ 

θαηαζθεπήο, ε πεξηνρή ηελ νπνία δηαηξέρεη θαηά κήθνο ην θξάγκα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ 

πεξηνρή Middelplaat πνπ ηειηθά επειέγε, ζηελ πεξηνρή Schouwen Duiveland κέρξη ηελ 

πεξηνρή Goerree Overflakkee κέζσ ηεο Kabbelaarsplaat (Βηθφλα 103). Σν πξψην 

πιενλέθηεκα ήηαλ φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde θαη ηνπ θξάγκαηνο 

Brouwers ήηαλ ε ειάρηζηε δπλαηή πνπ ήηαλ επσθειέο γηα ηελ θπθινθνξία. Σν δεχηεξν 

πιενλέθηεκα ήηαλ νηθνλνκηθήο θχζεσο, αθνχ ε πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε λα θαηαζθεπαζηεί 

ην θξάγκα ήηαλ πεξίπνπ 20-30% νηθνλνκηθφηεξε απφ φ,ηη νη ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο. 

Σειηθά ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1962 εγθξίζεθε ε ηειηθή ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο απφ 

ηελ θπβέξλεζε. 

 

Βηθφλα 103. Λεπηνκεξήο ζέζε θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Where-should-the-dam-be-built/418.html) 

 

Βπεηδή ε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν ακκσδψλ πεξηνρψλ ήηαλ πνιχ ξερή, 

απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί κηα ακκψδεο πεξηνρή επηπιένλ ησλ δχν ππαξρφλησλ 

θιείλνληαο ην ζηελφ θαλάιη κε άκκν. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο πεξηνρήο, ππήξραλ κφλν δχν 

θελά ην έλα ζηε βφξεηα πιεπξά θαη ην άιιν ζηε λφηηα πιεπξά. Βπηιέρζεθαλ ηα ηζηκεληέληα 

κπινθ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπξκαηφζρνηλνπ γηα λα ζθξαγίζνπλ ην θελφ ζηε βφξεηα πιεπξά, 

ελψ ην θελφ ζηε λφηηα πιεπξά έθιεηζε κε ηε ρξήζε βπζηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ώπνθαζίζηεθε λα θιείζνπλ ηα θελά ηαπηφρξνλα, γηαηί ην έληνλν ζαιάζζην ξεχκα ζα 

κπνξνχζε λα είρε πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ελψ κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγραλφηαλ ε 

ηζνθαηαλνκή ηνπ φγθνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (http://www.deltawerken.com/Where-

should-the-dam-be-built/418.html). 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 5 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                              Σν ρέδην Αέιηα 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           155 
 

5.3.6.3. Υξήζε πξκαηόζρνηλνπ 

Σν θαλάιη ην νπνίν μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή Middelplaat κέρξη ηελ πεξηνρή Schouwen-

Duiveland ζθξαγίζηεθε κε ηε βνήζεηα ζπξκαηφζρνηλσλ. Βθπνλήζεθε κία κειέηε κε ζηφρν λα 

θαζνξηζηεί πνηα είδε ζπξκαηφζρνηλσλ ήηαλ ηα πιένλ θαηάιιεια γηα απηή ηελ εξγαζία. Σν 

ζπξκαηφζρνηλν έπξεπε λα πιεξεί νξηζκέλεο απαηηήζεηο. Σν ζπξκαηφζρνηλν έπξεπε λα είλαη 

ζε ζέζε λα κεηαθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο πέηξαο, δηφηη ε εξγαζία ζθξαγίζκαηνο δελ ζα 

έπξεπε λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ελλέα ή δέθα εβδνκάδεο. Μηα πηζαλή παξάηαζε έσο 

δψδεθα ή δεθαπέληε εβδνκάδεο ήηαλ δπλαηή θαη είρε πξνβιεθζεί ελψ ην θξάγκα ζα έπξεπε 

λα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηηο θζηλνπσξηλέο θαηαηγίδεο. πλνιηθά 600.000 ηφλνη πέηξαο  

ρξεηάζηεθαλ λα βπζηζηνχλ ζην θαλάιη. Ανπιεχνληαο δψδεθα ψξεο αλά εκέξα εξγαζίαο, νη 

κεηαθνξηθνί κεραληζκνί έπξεπε λα κπνξνχλ λα βπζίζνπλ θαηά κέζν φξν 700 ηφλνπο πέηξαο 

αλά ψξα. Ήηαλ ήδε γλσζηφ απφ ηελ εκπεηξία θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen, φηη 

ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε εηδηθά ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Βπνκέλσο ζηελ πξάμε ην ηειηθφ ζπξκαηφζρνηλν πνπ απαηηνχληαλ ήηαλ κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 1.200 ηφλσλ αλά ψξα αιιηψο ην ρξνλνδηάγξακκα δελ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί.  

Βμεηάζηεθαλ ηξία είδε ζπξκαηφζρνηλσλ, έλα είδνο θπθιψκαηνο ζπξκαηφζρνηλσλ, ελφο 

ζπξκαηφζρνηλνπ επηζηξνθήο θαη ελφο ζπξκαηφζρνηλνπ-γεξαλνχ. 

 

Βηθφλα 104. Μεηαθνξά ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-cableway/419.html) 

 

Σν ζχζηεκα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ επηζηξνθήο επειέγε ηειηθά θπξίσο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο 

πνπ απνθηήζεθε απφ ην θξάγκα Grevelingen (Βηθφλα 104, 105). ηελ ακκψδε πεξηνρή 

Middelplaat θαη ζηελ αθηή Schouwen-Duiveland θαηαζθεπάζηεθαλ έλαο ζηαζκφο θφξησζεο 

θαη θνπήο. ηε κέζε ηνπ θαλαιηνχ ηνπνζεηήζεθαλ ππιψλεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ θαισδίνπ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ θαισδίνπ θαη ησλ ζηαζκψλ θφξησζεο ήηαλ 

ζρεδφλ 1,8 Km. 
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Βηθφλα 105. Ώπφξξηςε ηζηκεληέλησλ κπινθ ζηελ ζάιαζζα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-cableway/419.html) 

 

Δ δηαθνξά κε ην ζπξκαηφζρνηλν ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen ήηαλ ζε ζρέζε κε ην βάξνο θαη 

ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηά ηνπ. Οη θακπίλεο ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen είραλ ρσξεηηθφηεηα 

δέθα ηφλνπο ελψ ηνπ θξάγκαηνο Brouwers δχγηδαλ πεξίπνπ ην δηπιάζην, αθνχ ηα λέα 

νρήκαηα δχγηδαλ δεθαπέληε ηφλνπο θαη κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ δεθαπέληε ηφλνπο πιηθνχ 

(Βηθφλα 106). Σα πιηθά βχζηζεο ήηαλ νγθψδε, πξνθαηαζθεπαζκέλα ηζηκεληέληα κπινθ ηα 

νπνία αλαξηνχληαλ απφ ηνπο εηδηθνχο ζαιάκνπο-νρήκαηα. Κάζε κπινθ ζθπξνδέκαηνο δχγηδε 

2,5 ηφλνπο ελψ κπνξνχζαλ θάζε θνξά λα κεηαθεξζνχλ έμη ηεκάρηα απφ ζθπξφδεκα. 

πλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 240.000 ηεκάρηα απφ ζθπξφδεκα είραλ βπζηζηεί ζην θελφ 

ζθξαγίζκαηνο, σζηφζν ην θξάγκα δελ είρε αθφκε θιείζεη εληειψο, αθνχ κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα, ην λεξφ ζα κπνξνχζε αθφκε λα ξέεη νπφηε ε πιήξσζε ηνπ 

θξάγκαηνο κε άκκν έζεζε ηέινο ζε απηφ ην πξφβιεκα (http://www.deltawerken.com/The-

cableway/419.html). 

 

Βηθφλα 106. χζηεκα κεηαθνξάο ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-cableway/419.html) 
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5.3.6.4. Σα Σζηκεληέληα Μπινθ  

Βλψ νη εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ είραλ ήδε αξρίζεη, ηα ζρέδηα γηα ην 

βφξεην θαλάιη απφ ηελ πεξηνρή Kabbelaarsplaat πξνο ηελ πεξηνρή Goerree-Overflakkee 

ήηαλ ήδε ζε πιήξε εμέιημε. ηνλ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο πνπ επξφθεηην λα έθιεηλε ζα 

θαηαζθεπαδφηαλ κηα ζηξψζε απφ πέηξα ζε βάζνο νθηψ κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο πνπ ζα ζθξάγηδε ην έλα ηξίην ηνπ θαλαιηνχ. Σα ηζηκεληέληα κπινθ πάλσ απφ ηε 

ζηξψζε πέηξαο ζα έθιεηλαλ άιιν έλα ηξίην ηνπ θελνχ (Βηθφλα 107), ελψ ην λεξφ ήηαλ 

εληειψο απνθιεηζκέλν απφ ην θιείζηκν ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. Μειέηε έδεημε φηη ε 

επηθάλεηα ηνπ θελνχ θιεηζίκαηνο ήηαλ 8.000 m2, ην θαλάιη ζα είρε πιάηνο 800 m θαη βάζνο 

10 m. Καηά ζπλέπεηα, ε ζηξψζε πέηξαο ζα έπξεπε λα έρεη δχν κέηξα χςνο ψζηε λα αλέιζεη 

ζην απφιπην πςφκεηξν έσο θαη νθηψ κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

 

Βηθφλα 107. Καηαζθεπή ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-caissons/420.html) 

 

Σν ξεχκα ζηε ιίκλε Brouwershaven (Brouwershavense Gat) ήηαλ ηζρπξφ ελψ ε ηνπνζέηεζε 

ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ πξέπεη λα γηλφηαλ κε αθξίβεηα (Βηθφλα 108). Σν 1968 άξρηζαλ νη 

εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή δψδεθα ηζηκεληέλησλ κπινθ, ηα νπνία ζα είραλ κήθνο 68 m θαη 

πιάηνο 18 m. Βπηπιένλ ζα θαηαζθεπάδνληαλ δχν πεξηνρέο απφ ηζηκεληέληα κπινθ ζηελ 

ζηεξηά γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ θξάγκαηνο. Βπηπξνζζέησο κε κία 

αλαινγία κήθνπο πξνο πιάηνο ίζε κε 3,8 πξνο 1 (κήθνο=3,8·πιάηνο), ην θξάγκα 

παξνπζίαδε αξθεηή ζηαζεξφηεηα ε νπνία ήηαλ ζεκαληηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ κπινθ ζηελ ζέζε βχζηζήο ηνπο. 
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Βηθφλα 108. Μεηαθίλεζε ηζηκεληέληνπ ζηνηρείνπ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-caissons/420.html) 

 

Κάζε κπινθ είρε χςνο 16,2 m θαη δψδεθα νπέο κε πέληε κέηξα πιάηνο, απφ ηηο νπνίεο ην 

λεξφ κπνξνχζε λα ξέεη κέρξη ην ηειηθφ ζθξάγηζκα (Βηθφλα 109). Καηά ηε κεηαθνξά πξνο ην 

θαλάιη ηα θελά απηά έθιεηζαλ πξνζσξηλά κε μχιηλα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηξνπή 

πεξηζηξνθήο ησλ κπινθ (Βηθφλα 110). Μφιηο ηα κπινθ είραλ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, 

δεκηνπξγήζεθαλ δεθαέμη ζεκεία ζεκειίσζεο πνπ δψδεθα απφ απηά ήηαλ ζηνλ ππζκέλα ησλ 

κπινθ ελψ ηα άιια ηέζζεξα ήηαλ ζηνπο πιεπξηθνχο ηνίρνπο, ελψ ηα κπινθ βπζίδνληαλ 

εληειψο φηαλ ήηαλ ηειείσο γεκάηα κε λεξφ. 

 

Βηθφλα 109. Σνπνζέηεζε ηζηκεληέληνπ ζηνηρείνπ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-caissons/420.html) 
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Κάζε κπινθ ηνπνζεηνχληαλ ην έλα δίπια ζην άιιν θαη ζηε ζπλέρεηα βπζίδνληαλ. Βπεηδή νη 

ζέζεηο ζθξαγίζκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ αλνηθηέο ζηε ξνή λεξνχ, ην θξάγκα είρε 

αξρηθά κία ιεηηνπξγία αλνηθηνχ ηχπνπ. Σν λεξφ ηεο ζάιαζζαο κπνξνχζε λα θηλείηαη ζρεδφλ 

ειεχζεξα ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκπσηεο φζν θαη ηεο πιεκκπξίδαο. Οη ζχλδεζκνη κεηαμχ 

ησλ κπινθ ήηαλ πιεξσκέλνη κε άκκν θαη ραιίθη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 

άκπσηε ζηελ πιεκκπξίδα, ε ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο ήηαλ ειάρηζηε ελψ ηα κε ζπκπαγή 

κπινθ πιεξψζεθαλ ηειηθά κε άκκν θαη πέηξα. 

 

Βηθφλα 110. Ώθαίξεζε ζηνηρείσλ πνπ βνήζεζαλ ζηελ θίλεζε ησλ ηζηκεληέλησλ κπινθ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/The-caissons/420.html) 

 

Δ πεξηνρή Grevelingen ήηαλ απνθιεηζκέλε απφ ηε ΐφξεηα Θάιαζζα ην 1971 θαη ζα είρε 

κεηαηξαπεί ζε πεξηνρή γιπθνχ λεξνχ ρσξίο ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

δηαηεξεζεί ε πεξηνρή αικπξνχ λεξνχ ζηελ πεξηνρή Grevelingen θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θαηαζθεπάζηεθε κηα δηψξπγα ζην θξάγκα ην 1978. Δ δηψξπγα απνηειείηαη απφ δχν ζσιήλεο 

απφ ζθπξφδεκα κε κήθνο 195 m ν θαζέλαο θαη κηα δηψξπγα αιηείαο ηδίνπ κήθνπο. Γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ νη δηψξπγεο έπξεπε λα θαηεδαθηζηεί έλα ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο Brouwers 

ελψ αξγφηεξα επηζθεπάζηεθε ην ηκήκα απηφ (http://www.deltawerken.com/The-

caissons/420.html). 

 

5.3.6.5. Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

Μεηά ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο Brouwers ην λεξφ ηεο ιίκλεο Grevelingen ζηακάηεζε λα 

ξέεη θαη δελ ππήξραλ πιένλ νη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο. Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 
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νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Grevelingen εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ηα ζηξεηδνθάγα πνπ δνχζαλ ζηηο πςειφηεξεο 

αθηέο ηεο Grevelingen, αιιά αλαδεηνχζαλ ηξνθή ζηηο ιαζπψδεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ 

αθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο πιεκκπξίδαο φζν θαη ηεο άκπσηεο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

θξάγκα ήηαλ θιεηζηφ δελ γίλνληαλ εκπινπηηζκφο κε λέα ζξεπηηθά ζηνηρεία, νπφηε κεξηθά είδε 

ςαξηψλ πέζαλαλ κεηά απφ ιίγεο εκέξεο φπσο επίζεο ηα θπηά πνπ εμαξηνχληαη απφ ηελ 

χπαξμε αικπξνχ λεξνχ. 

Αχν εβδνκάδεο κεηά ην θιείζηκν ηεο ιίκλεο Grevelingen, ε αθηή είρε γίλεη έλα κεγάιν 

λεθξνηαθείν αθνχ επηθξαηνχζε παληνχ ε ζήςε ησλ αιγψλ θαη ησλ δψσλ. Πνιιέο κνξθέο 

δσήο εμαξηψληαη απφ ην λεξφ ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο ηφζν γηα ην δηαιπκέλν νμπγφλν ηεο 

φζν θαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο νπφηε δεκηνπξγήζεθε έλαο θαχινο θχθινο. Σν νμπγφλν ήηαλ 

αλαγθαίν γηα ηηο κεηαβνιηθέο θαη ηηο απνζπλζεηηθέο δηεξγαζίεο, σο απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ 

θαηαλαισλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν νδεγψληαο ζηε καδηθή αζθπμία ιφγσ έιιεηςεο 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (Βηθφλα 111). 

 

Βηθφλα 111. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην θξάγκα. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Nature/421.html) 

 

Χζηφζν νη ζπλέπεηεο απφ ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο ήηαλ επίζεο αηζζεηέο θαη πάλσ απφ 

ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σα ηκήκαηα ιάζπεο πνπ δηαηεξνχληαλ θαλνληθά πγξά 

πιένλ απνμεξάλζεθαλ. Σα ιαζπψδε ηκήκαηα απνηεινχληαλ απφ πειψδε εδάθε εμσηεξηθά 

ησλ αλαρσκάησλ πνπ ζπλήζσο απνθαιχπηνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκπσηεο θαη ήηαλ 

ζπλήζσο πξάζηλεο απφρξσζεο. Οη ιαζπψδεο ππζκέλεο απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ππζκέλα ζηα αλαρψκαηα ησλ επαξρηψλ Zeeland, Groningen θαη Friesland. ηνλ ππζκέλα 

ηεο απνμεξακέλεο ιίκλεο IJssel, ε νπνία κφιηο πξφζθαηα είρε κείλεη αθάιππηε απφ λεξφ 

ππήξραλ ηκήκαηα ιάζπεο. Μεγάιν κέξνο ησλ αξγηιηθψλ απνμεξακέλσλ πεξηνρψλ 
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παξαζχξζεθαλ καθξηά ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ αέξα επεηδή δελ ππήξρε βιάζηεζε γηα λα 

ζπγθξαηήζεη απηά ηα εδάθε. Βπηπιένλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αθπδάησζεο, ειήθζεζαλ 

θάπνηα κέηξα κε θπξηφηεξν ηελ θχηεπζε ρινψλ θαη δεκεηξηαθψλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο γεο 

θαη ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο ελψ νη ζίλεο πνπ ζρεκαηίδνληαλ εκπφδηδαλ ηελ πεξαηηέξσ 

δηαζπνξά ησλ εδαθψλ. Ώξθεηά λέα είδε πνπιηψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ιαζπψδεο πεξηνρέο 

φπσο avocets, Kentish βξνρνπνχιηα θαη ιίγα γιαξφληα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πεξηνρέο 

απηέο σο ηφπν αλαπαξαγσγήο νη νπνίεο ήηαλ πινχζηεο ζε θνρχιηα ελψ φηαλ πεξηζζφηεξα 

είδε θπηψλ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα άιια δσηθά είδε άξρηζαλ λα ηα 

αληηθαζηζηνχλ. 

Σν Hompelvoet έλα λεζί ζηελ ιίκλε Grevelingen, είλαη ν κεγαιχηεξνο ηφπνο αλαπαξαγσγήο 

γηα πνιιά είδε πνπιηψλ ζην δέιηα κε πεξίπνπ 3.000 δεπγάξηα αλαπαξαγσγήο. Μεξηθά 

πνπιηά έξρνληαη ζην Grevelingen εηδηθά γηα ηα άιγε φπσο θαη κεξηθά είδε ςαξηψλ. ηηο Κάησ 

Υψξεο κπνξεί θαλείο λα βξεη δχν είδε ζαιάζζηαο βιάζηεζεο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 

Waddenzee θαη ζηνπο θφιπνπο ηεο πεξηνρήο Zeeland θαη ζηελ επαξρία ηεο λφηηαο Holland. 

Μεηά ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο Grevelingen ην 1971, ην πξψην είδνο απφ κεγάια ζαιάζζηα 

ιηβάδηα εθηεηλφηαλ ζε 4.500 εθηάξηα (45 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα). Ώπφ ην 1989 ε έθηαζε ηεο 

ζαιάζζηαο βιάζηεζεο έρεη κεησζεί θαηά 95% πηζαλψο ιφγσ ηεο αξξψζηηαο Labyrinthula. 

Ώπηή ηνπ είδνπο βιάζηεζε επδνθηκεί ζε κέξε πνπ δελ ππάξρνπλ παιίξξνηεο. Δ κηθξή 

ζαιάζζηα βιάζηεζε έρεη κηθξφηεξα θχιια θαη αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο κέλνπλ 

αθάιππηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεκκπξίδαο ή ηεο άκπσηεο. Σα άιγε απηά επηβηψλνπλ 

αθφκα θαη ζηα βαζχηεξα ηκήκαηα ηεο ιίκλεο Grevelingen, επεηδή ην ειηαθφ θσο κπνξεί λα 

θηάζεη ζε κεγάιν βάζνο κέζσ ηνπ θαζαξνχ θαη δηαπγνχο ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

Δ αγξηφρελα θαηαλαιψλεη κεγάιεο πνζφηεηεο αιγψλ φπσο νη θαιαξίδεο θαη νη θχθλνη. Πνιιά 

άιια είδε ςαξηψλ δνπλ κέζα ζηε ζαιάζζηα βιάζηεζε. Δ καχξε γνβηνχο ήηαλ έλα λέα είδνο 

ςαξηνχ ζηηο Κάησ Υψξεο πνπ αλαθαιχθζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ιίκλε ηνπ Veere ην 1964. 

Σν είδνο γπκλνζάιηαγθα Fuikhorens δελ εκθαληδφηαλ θαζφινπ πξνεγνπκέλσο, ελψ απηφ ην 

είδνο γπκλνζάιηαγθα πνπ εκθαλίζηεθε κφλν ζηα θαλάιηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Walcheren θαη 

ηεο λφηηαο πεξηνρήο ηνπ Beveland είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα πην ζπρλά είδε γπκλνζαιηάγθσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίκλε.  

Αχν παξαδείγκαηα απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ην κέιινλ ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο δελ 

θαηλφηαλ βηψζηκν ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα επέδεζαλ ηα πεξηζζφηεξα είδε, νξηζκέλα είδε εμαθαλίζηεθαλ ελψ έρνπλ 

εκθαληζηεί άιια. Σν πξψην παξάδεηγκα αθνξά ην λεαξφ είδνο ρσκαηίδαο πνπ δνχζε ζηελ 

ιίκλε Grevelingen πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο. Λφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ θξάγκαηνο ε 

ρσκαηίδα εκπνδίζηεθε γηα ην ηαμίδη ηεο πξνο ηε ζάιαζζα, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

απνπξνζαλαηνιίζηεθαλ θαη ζπλέρηζαλ λα δνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο. ηαλ ην 

γεγνλφο απηφ έγηλε γλσζηφ πνιινί εξαζηηέρλεο ςαξάδεο ήξζαλ ζην θξάγκα κε ζθνπφ ηελ 

εληαηηθή αιίεπζή ηνπο. Δ επξσπατθή ρσκαηίδα ζρεδφλ ζα είρε εθιείςεη εάλ δελ ιακβάλνληαλ 

κέηξα εγθαίξσο φπσο ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ λέσλ πνζνηήησλ ρσκαηίδσλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δησξχγσλ ζην θξάγκα Brouwers, ε ρσκαηίδα κπνξνχζε λα θηλεζεί κέρξη 

ηε ΐφξεηα Θάιαζζα ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη. Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ηα ζηξείδηα. 

Θεσξνχληαλ βέβαην φηη ν πιεζπζκφο ησλ ζηξεηδηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Zeeland ζα 

εμαθαλίδνληαλ απφ ηηο πεξηνρέο επαθήο ηεο ζάιαζζαο κε ηε γε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαξχ 

ρεηκψλα ηνπ 1962-1963 είραλ πεζάλεη ζρεδφλ φια ηα ζηξείδηα. Με ηελ πξνζζήθε λέσλ 

πνζνηήησλ ζηξεηδηψλ επήιζε ηζνξξνπία ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο ελψ επηπιένλ αθφκε θαη κεηά 

ην θιείζηκν ηεο ιίκλεο ηνπ Brouwershaven (Brouwershavense Gat), ηα ζηξείδηα δελ 

εμαθαλίζηεθαλ αθνχ εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ εθεί θαη εθαηνκκχξηα απφ απηά γελληνχληαη 
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θάζε ρξφλν πιένλ (http://www.deltawerken.com/Nature/421.html). 

 

Βηθφλα 112. Θπξφθξαγκα ζην θξάγκα Brouwers. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Nature/421.html) 

 

5.3.7. Σν Φξάγκα Καηαηγίδαο Oosterschelde  

5.3.7.1. Δηζαγσγή 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde ήηαλ ηφζν κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηέηνηαο 

πνιππινθφηεηαο έξγν, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη ακέηξεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θξάγκα. Σν θξάγκα αληηκεηψπηζεο θπκάησλ θαηαηγίδαο ηνπ Oosterschelde είλαη ρσξίο θακία 

ακθηβνιία ε πην εληππσζηαθή θαηαζθεπή ησλ Κάησ Υσξψλ (Βηθφλα 113, 114, 115, 116). 

Άιια παξφκνηα θξάγκαηα αληηκεηψπηζεο πιεκκχξαο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ πνηακφ 

Hollandsche IJssel θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Πισηήο Οδνχ (Nieuwe Waterweg). 

Σν θξάγκα μεθίλεζε επίζεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηε βαζίιηζζα ΐεαηξίθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 

1986. Σα ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ έηζη ψζηε ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο πιεκκχξαο λα κεησζεί ζηελ ηηκή ηεο κίαο θνξάο αλά 4.000 ρξφληα. Βπηπιένλ, ην 

θξάγκα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε δελ ζα απαηηείηαη λα αληηθαηαζηαζεί ηα επφκελα δηαθφζηα 

ρξφληα (http://www.deltawerken.com/The-Oosterschelde-storm-surge-barrier/324.html). 
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Βηθφλα 113. Σν θξάγκα θαηαηγίδαο Oosterschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Construction/427.html) 

 

 

Βηθφλα 114. Βθξνή λεξνχ ζην θξάγκα Oosterschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Construction/427.html) 
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Βηθφλα 115. Κχκαηα θαηαηγίδαο ζην θξάγκα Oosterschelde. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

 

Βηθφλα 116. ρεηηθή ζέζε ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

5.3.7.2. Μόληκν ή Κηλεηό Φξάγκα 

Σν αξρηθφ ζρέδην πξνέβιεπε φηη ε πεξηνρή ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ ειλη ζα 

έθιεηλε κε έλα κφληκν θξάγκα. Σν 1967 είρε ήδε αξρίζεη ε θαηαζθεπή ησλ ηξηψλ ηερλεηψλ 
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λεζηψλ ελψ έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζθπξνδέκαηνο γηα λα θιείζεη ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ ειλη. Ώπηφ δελ ζπλέβε πνηέ φκσο αθνχ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε θαηαζθεπή κφληκνπ θξάγκαηνο 

ζα είρε αξθεηέο ζπλέπεηεο. Δ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε αζθάιεηα, αιιά ε θχζε θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνεζνχλ. Μηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ παξερφηαλ ήηαλ λα δηαηεξεζεί ην θξάγκα Oosterschelde αλνηθηφ θαη 

λα απμεζεί ην χςνο ησλ αλαρσκάησλ ζε έλα ζπλνιηθφ κήθνο 150 Km γχξσ απφ ην θξάγκα. 

Χζηφζν ην 1975 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πξφηεηλε λα θαηαζθεπαζηεί έλα αλνηρηφ-θηλεηφ 

εκπφδην ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θξάζζεη ηελ ξνή ηνπ λεξνχ. Σν θξάγκα ζα απνηεινχληαλ 

απφ πξνβιήηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα αλαξηνχληαλ ηα ζπξνθξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα θιείζνπλ ην θξάγκα ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θηλεηφ θξάγκα ζα θφζηηδε πην 

πνιχ απφ έλα κφληκν θξάγκα θαη γηα ην ιφγν απηφ αλέθπςαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηελ 

Οιιαλδηθή Κάησ ΐνπιή. Σν θνηλνβνχιην ηειηθά ζπκθψλεζε ην 1979 φηη δχν βνεζεηηθά 

θξάγκαηα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θξάγκα Philips Dam θαη ην 

θξάγκα Oester Dam. Σα θξάγκαηα απηά ζα πεξηφξηδαλ ηελ επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο πνπ 

έπξεπε λα πξνζηαηεχζεη ην θξάγκα Oosterschelde θαη ζα πξνζηάηεπαλ ηηο θηλήζεηο ηεο 

παιίξξνηαο ελψ θαηαζθεπάζηεθε επηπιένλ κηα δίνδνο λαπζηπινΎαο δίρσο ην πξφβιεκα ηεο 

εκθάληζεο παιηξξνηψλ κεηαμχ ηεο Ώκβέξζαο θαη ηνπ Ρήλνπ. 

Σν ηνπίν γχξσ απφ ην Oosterschelde είλαη ηφζν κνλαδηθφ πνπ δελ κπνξεί λα βξεζεί 

πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν αθνχ ν ζπλδπαζκφο γεο θαη ζάιαζζαο δεκηνπξγεί έλα 

εηδπιιηαθφ ηνπίν. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία εηδψλ δσήο αθνχ πεξηζζφηεξα απφ 70 είδε 

ςαξηψλ, 140 είδε θπηψλ θαη άιγε, 350 είδε δψσλ πνπ δνπλ ζην λεξφ θαη πεξίπνπ 500 έσο 

600 είδε πνπ δνπλ ζηε ζηεξηά ζπλππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σν θξάγκα Oosterschelde 

απνηειεί ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηα πνπιηά πνπ ςάρλνπλ είηε γηα ηξνθή, είηε γηα 

αλαπαξαγσγή. Βάλ ε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο είρε θιείζεη κφληκα, απηφ ην κνλαδηθφ 

πεξηβάιινλ αικπξνχ λεξνχ ζα είρε ραζεί καδί κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ κπδηψλ θαη ησλ 

ζηξεηδηψλ θαη ζα είρε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο αθνχ ε αιηεία ππήξμε αλέθαζελ ε 

ζεκαληηθφηεξε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηα παξαδνζηαθά ςαξνρψξηα, φπσο ηα ρσξηά Yerseke 

θαη Bruinisse ελψ νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχλ ζηξείδηα ζηελ πεξηνρή απφ ην 1870 

(http://www.deltawerken.com/Dam-or-barrier/426.html). 

 

5.3.7.3. Καηαζθεπή 

Σν θξάγκα κε ζπλνιηθφ κήθνο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζε ηξία 

θαλάιηα, ζην θαλάιη Hammen, ζην θαλάιη Schaar van Roggeplaat θαη ζην θαλάιη Roompot. 

Θα απνηεινχληαλ απφ εμήληα πέληε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο πξνβιήηεο απφ ζθπξφδεκα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα αλαξηνχληαλ εμήληα δχν ραιχβδηλεο ζχξεο. ηαλ νη ζχξεο είλαη 

αλνηρηέο, ηα ηξία ηέηαξηα ηεο αξρηθήο παιίξξνηαο ζα δηαηεξνχληαη ψζηε λα ππάξρεη κία 

ειάρηζηε παξνρή λεξνχ γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηηο πεξηνρέο 

Neeltje Jans, Noordland θαη ζηελ πεξηνρή sandbar Geul, απνηέιεζαλ ην θιεηζηφ ηκήκα ηνπ 

θξάγκαηνο ελψ ην λεζί Neeltje Jans απνηέιεζε ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ε 

θαηαζθεπή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπάζηεθαλ 

εθεί φπσο νη πξνβιήηεο, νη αγσγνί θαη νη ζηξψζεηο ζεκειίσζεο. Οη πέηξεο νη νπνίεο ζα 

βπζίδνληαλ πεξηκεηξηθά ησλ πξνβιεηψλ απνζεθεχηεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε θαηαβάιινληαο 

πξνζπάζεηα λα πξνθαηαζθεπαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ θξάγκαηνο 

ζηελ επεηξσηηθή ρψξα πνπ θαηέζηεζε έηζη αζθαιέζηεξε ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 5 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                              Σν ρέδην Αέιηα 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           166 
 

5.3.7.3.1. Δλίζρπζε Ππζκέλα 

χληνκα ηέζεθε ην δήηεκα αλ ν ππζκέλαο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde ήηαλ αλζεθηηθφο 

ζην βάξνο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δηεμήρζεζαλ γεσηερληθέο θαη γεσινγηθέο έξεπλεο ζηνλ 

ππζκέλα (Βηθφλα 117), εμεηάδνληαο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αληνρή ηεο ζεκειίσζεο, ηε 

γεσινγηθή ζχλζεζε ηνπ βπζνχ, ηε δηαζηξσκάησζε ηνπ ππζκέλα θαη ηε γεσινγηθή δνκή ησλ 

ζηξσκάησλ. Δ έξεπλα έδεημε φηη απαηηνχληαλ λα γίλνπλ πνιιέο εληζρχζεηο πξηλ μεθηλήζεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο αθνχ απνδείρηεθε φηη ε ζηξψζε ηνπ ππζκέλα είλαη ππεξβνιηθά 

αδχλακε ε νπνία ζα δερφηαλ ηα θνξηία ηνπ βάξνπο ηνπ θξάγκαηνο θαη νη δνθηκέο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε εξγαζηήξηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε θαηάζηαζε ηνπ 

ππζκέλα (http://www.deltawerken.com/Bottom-consolidation/428.html). 

 

Βηθφλα 117. Βξεπλεηηθφ πινίν δηεμαγσγήο γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Bottom-consolidation/428.html) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ 

ππζκέλα. Σν πινίν Mytilus γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηνχζε γεσηξχπαλα δφλεζεο ψζηε κεηά ηε 

δφλεζε, νη θφθθνη ηεο άκκνπ λα έξζνπλ ζε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο κεηψλνληαο ην 

πνξψδεο ζε βάζνο δεθαπέληε πεξίπνπ κέηξσλ (Βηθφλα 118). ηε ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ 

θξάγκαηνο θαη πεξηκεηξηθά απηήο ηνπνζεηήζεθαλ ζπλζεηηθά γεσπθάζκαηα, θαηά ζπλέπεηα 

ηα ελ ιφγσ γεσπθάζκαηα ήηαλ θαιπκκέλα κε ηζηκεληέληα κπινθ. ηε ζπλέρεηα ε ηιχο είρε 

αθαηξεζεί θαη είρε αληηθαηαζηαζεί απφ άκκν, σζηφζν ν ππζκέλαο παξέκελε αθφκε πνιχ 

αδχλακνο γηα λα αληέμεη ην θξάγκα. Βμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαηαζθεπάζηεθαλ εηδηθά 

γεσπθάζκαηα πςειήο αληνρήο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηελ 

ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο. Ώπηφ ην γεσχθαζκα ήηαλ έλα είδνο εληζρπηηθήο ζηξψζεο ε 

νπνία ήηαλ πιεξσκέλε κε άκκν θαη ραιίθη. 
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Βηθφλα 118. Γεσηξχπαλν δφλεζεο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Bottom-consolidation/428.html) 

 

5.3.7.3.2. Καηαζθεπή Πξνβιεηώλ θαη Θπξώλ 

Οη πξνβιήηεο ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο. Καηαζθεπάζηεθαλ ζε φξπγκα κε 

εκβαδφλ πεξίπνπ ελφο ηεηξαγσληθνχ ρηιηνκέηξνπ ελψ βξηζθφηαλ 15,2 m θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (Βηθφλα 119) ελψ έλα αλάρσκα ζε ζρήκα δαρηπιηδηνχ πξνθχιαζζε 

ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο απφ ηελ εηζβνιή ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Δ πινπνίεζε ηεο 

θαηαζθεπήο απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέξε. ηαλ νη πξνβιήηεο ζε έλα ηκήκα ηνπ 

θξάγκαηνο νινθιεξψλνληαλ, ην ηκήκα απηφ πιεκκχξηδε. ηε ζπλέρεηα θαηάιιειν αλπςσηηθφ 

πινίν έπιεε πξνο ηελ ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιήηα αλχςσλε, κεηέθεξε θαη ηειηθά 

ηνπνζεηνχζε ηνλ πξνβιήηα ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε ζην θξάγκα. Κάζε πξνβιήηαο 

απνηεινχληαλ απφ 7.000 m3 ζθπξνδέκαηνο, νπφηε ε ζέζε θαηαζθεπήο ησλ πξνβιεηψλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα κεγάιν εξγνζηάζην ζην νπνίν παξήρζεζαλ 450.000 m3 

ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ησλ εηψλ 1979 θαη 1983 (http://www.deltawerken.com/Piers-and-

slides/429.html). 
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Βηθφλα 119. Θέζε θαηαζθεπήο πξνβιεηψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Piers-and-slides/429.html) 

 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θάζε πξνβιήηα δηήξθεζε ζρεδφλ ελάκηζε ρξφλν. Δ ζπρλφηεηα έλαξμεο 

θαηαζθεπήο θάζε πξνβιήηα αλεξρφηαλ ζε έλαλ πξνβιήηα θάζε δχν εβδνκάδεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπάδνληαλ ηξηάληα πξνβιήηεο ηαπηφρξνλα, απαηηψληαο ηεξάζηηα νξγαλσηηθή 

πξνζπάζεηα θαη ζρεδηαζκφ γηα λα νινθιεξσζεί έλα ηφζν γηγαληηαίν θαη πνιχπινθν έξγν 

εγθαίξσο. Οη άλζξσπνη εξγάδνληαλ κέξα θαη λχρηα επεηδή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

ρεκηθή δηαδηθαζία ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ζσζηά. ηνπο 

ζπλνιηθά εμήληα πέληε πξνβιήηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, ν θαζέλαο είρε χςνο κεηαμχ 30,25 

θαη 38,75 m θαη δχγηδε 18.000 ηφλνπο (Βηθφλα 120), ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ δχν επηπιένλ 

πξνβιήηεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Σέινο νη επηζθέπηεο ηνπ πξψελ ηερλεηνχ λεζηνχ Neeltje 

Jans, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ απφ θνληά πιένλ ηελ πεξηνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ νη 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ πξνβιήηεο. 

ηαλ είραλ νινθιεξσζεί φινη νη πξνβιήηεο πιεκκχξηδε ε πεξηνρή ζηελ νπνία 

θαηαζθεπάζηεθαλ, κε δχν πινία λα κεηαθέξνπλ θάζε θνξά ηνπο πξνβιήηεο ζηε ηειηθή ζέζε 

ηνπο. Σν πινίν Ostrea κπνξνχζε λα αλπςψζεη ηνπο πξνβιήηεο έλαλ-έλαλ θαη λα ηνπο 

ηνπνζεηήζεη ζε πισηή πιαηθφξκα. Δ πιαηθφξκα εθθφξησλε ηνπο πξνβιήηεο ζηελ ηειηθή 

ηνπο ζέζε ζηνλ ππζκέλα. Δ ηνπνζέηεζε ζηελ ηειηθή ζέζε απαηηνχζε αθξίβεηα θαη ήηαλ 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν φηαλ ην ξεχκα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην αζζελέο (Βηθφλα 

121). 
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Βηθφλα 120. Οη πξνβιήηεο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Piers-and-slides/429.html) 

 

Βλ ησ κεηαμχ ην θελφ κεηαμχ ησλ πξνβιεηψλ πιεξψζεθε ψζηε λα κπνξέζνπλ νη πξνβιήηεο 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα γεσπθάζκαηα φζν ην δπλαηφλ ηειεηφηεξα, ελψ πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπο νη πξνβιήηεο πιεξψζεθαλ κε άκκν. Σέινο νη πξνβιήηεο 

παθηψζεθαλ ζε εγρπλφκελν ζθπξφδεκα ψζηε ην θξάγκα λα είλαη απνιχησο αθίλεην αθνχ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ζχξα δελ ζα κπνξνχζε λα ζθξαγίζεη ηνλ ρψξν ηθαλνπνηεηηθά, ε 

ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο ζα απμαλφηαλ πάξα πνιχ. πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ απφ ην πινίν 

Trias πέληε εθαηνκκχξηα ηφλνη απφ πέηξεο ζηνπο πξνβιήηεο, πνπ ε θάζε κία δχγηδε δέθα 

ηφλνπο. Μεξηθέο απφ ηηο πέηξεο εηζήρζεζαλ απφ ηε Γεξκαλία, ηε Φηλιαλδία, ηε νπεδία θαη 

ην ΐέιγην, δηφηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί 

απφ ηηο  Κάησ Υψξεο. Βπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ήηαλ ην δήηεκα ηεο πςειήο ππθλφηεηαο 

απαηηνχληαλ, πνπ θπκαηλφηαλ απφ 2,8 έσο 3,0 ηφλνπο αλά θπβηθφ κέηξν πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε κεηαθίλεζε ιφγσ ηεο παιίξξνηαο. 
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Βηθφλα 121. Σνπνζέηεζε πξνβιεηψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Piers-and-slides/429.html) 

 

ηαλ νη πξνβιήηεο είραλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde, ε 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο κπνξνχζε πιένλ λα νινθιεξσζεί. ηνπο πξνβιήηεο 

ηνπνζεηήζεθαλ εηδηθά πξφζζεηα ηκήκαηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπο πάλσ ζηνπο 

νπνίνπο αλαξηήζεθαλ νη ζχξεο (Βηθφλα 122). ηνπο πξνβιήηεο ηνπνζεηήζεθαλ κε 

ζπκπαγείο ζσιήλεο θαη ππεξάλσ απηψλ θαηαζθεπάζηεθε έλαο δξφκνο. Οη ζσιήλεο 

παξείραλ ηνλ θαηάιιειν απαξαίηεην ρψξν γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζπξψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζχξεο είλαη ραιχβδηλνη ζσιήλεο νη νπνίνη ζηεξίδνπλ εηδηθά 

ραιχβδηλα θχιια απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνηακνχ Oosterschelde. Σν χςνο ησλ ζπξψλ 

εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηνπ θελνχ πνπ απαηηείηαη λα ζθξαγίζεη, νπφηε γηα λα ζθξαγηζηεί ην 

βαζχηεξν θελφ απαηηήζεθε λα ηνπνζεηεζεί κηα ζχξα χςνπο δψδεθα κέηξσλ ε νπνία δχγηδε 

480 ηφλνπο. Οη ζχξεο κεηαθηλνχληαη κε ηε βνήζεηα πδξαπιηθψλ θπιίλδξσλ, ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία ξπζκίδεηαη απφ ηνλ νηθίζθν Ir. J.W. Tops House (1986). 
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Βηθφλα 122. Καηαζθεπή θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Piers-and-slides/429.html) 

 

5.3.7.4. Μέζα Καηαζθεπήο 

Σν θξάγκα είρε έλα επαλαζηαηηθφ ζρέδην αθνχ ζην παξειζφλ δελ είραλ εθαξκνζηεί 

παξφκνηεο ηερληθέο θαη αλ είραλ δελ αθνξνχζαλ έξγν ηφζν κεγάιεο θιίκαθαο φπσο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε. Βπηπξνζζέησο δελ ππήξραλ θαηάιιεια πινία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο νπφηε απαηηήζεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ (Βηθφλα 123). Σα πινία 

ήηαλ φια ζρεδηαζκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Σα πεξηζζφηεξα 

πινία ήηαλ εθνδηαζκέλα κε έλα ζχζηεκα πνπ ζα κπνξνχζε απηφκαηα λα πξνζδηνξίζεη κε 

αθξίβεηα ηε ζέζε ηνπ πινίνπ. Οη ηερληθέο γηα ηελ εχξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζέζεο 

ήηαλ εληειψο θαηλνηφκεο. Βπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο ηερληθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηνπ ππζκέλα κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ, φπσο γπξνζθφπηα θαη επηηαρπλζηφκεηξα, ελψ ήηαλ απαξαίηεηε ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ κε ηε βνήζεηα ηζρπξψλ ππνινγηζηψλ 

(http://www.deltawerken.com/Ships/431.html). 

 

Βηθφλα 123. Καζέιθπζε πινίνπ θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 
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Σν πινίν Mytilus θξφληηζε ψζηε ν ππζκέλαο πνπ ζα δερφηαλ ηα ηεξάζηηα θνξηία ηνπ 

θξάγκαηνο Oosterschelde λα είρε ηνλ θαηάιιειν βαζκφ ζπκπίεζεο θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο 

πνπ ζα θαηαζθεπαδφηαλ ην θξάγκα (Βηθφλα 124). ηαλ ν ππζκέλαο είλαη έληνλα 

ζπκπηεζκέλνο, ηα ζηξψκαηα άκκνπ θαη αξγίινπ έξρνληαη ζε πην ζηελή επαθή κεηαμχ ηνπο 

θαη ν ππζκέλαο γίλεηαη πην ζπκπαγήο. Υσξίο ηε δξάζε ηνπ πινίνπ Mytilus ην θξάγκα δελ ζα 

ήηαλ ηφζν επζηαζέο. Δ φιε δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο έιαβε ρψξα θάησ απφ ην λεξφ θαη 

ζπλερηδφηαλ επί είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα. Σν πινίν απνηειείηαη απφ πέληε πισηέο 

πιαηθφξκεο, κία θχξηα πισηή γέθπξα κήθνπο 18,9 m θαη ηέζζεξηο βνεζεηηθέο πισηέο 

γέθπξεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 32,9 m, ελψ ππήξραλ αλπςσηηθνί κεραληζκνί χςνπο πελήληα 

πέληε κέηξσλ. Σα βαξνχιθα αλχςσζεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί είραλ ειθηηθή ηζρχ 120 

ηφλσλ. Ανλεηηθά ηξππάληα κε δηάκεηξν 2,1 m θαη κήθνο δέθα νθηψ κέηξα εθηεινχζαλ 

δηαηξήζεηο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ππνθηλνχκελα απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ πινίνπ πνπ 

δεκηνπξγνχζε θξαδαζκνχο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ ζηα ηξππάληα. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα 

ηξππάληα κεηέθεξαλ δνλήζεηο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο κε ζπρλφηεηα πνπ θπκαηλφηαλ 

κεηαμχ 25 θαη 30 Hertz θαη κέγεζνο δφλεζεο 4 κε 5 mm. 

 

Βηθφλα 124. Σν πινίν Mytilus. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 

 

Ώλ θαη ην πινίν Ostrea ήηαλ ην πην εληππσζηαθφ πινίν ηνπ ζηφινπ, ην πινίν Cardium ήηαλ 

ην πην αθξηβφ (Βηθφλα 125). Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο ήηαλ νγδφληα ηνηο εθαηφ πςειφηεξν απφ 

ην αλακελφκελν. Σν Cardium πξαγκαηνπνηνχζε κία ζεκαληηθή εξγαζία, απηή ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ γεσπθαζκάησλ ελίζρπζεο ηνπ ππζκέλα. Ώπηά ηα γεσπθάζκαηα είραλ 

ηξηάληα έμη εθαηνζηά πάρνο, ζαξάληα δχν κέηξα πιάηνο θαη δηαθφζηα κέηξα κήθνο. Σα 

ζπλζεηηθά πθάζκαηα πιεξψζεθαλ κε άκκν θαη ραιίθη ζε έλα εξγνζηάζην πνπ ζηε ζπλέρεηα 
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κεηαθέξνληαλ ζε κηα ηεξάζηηα δεμακελή ε νπνία βξίζθνληαλ ζην πινίν. Σα γεσπθάζκαηα 

ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο κε ξπζκφ δέθα κέηξσλ αλά ψξα, κε έλα 

επηπιένλ γεσχθαζκα λα ηνπνζεηείηαη ζηα ζεκεία φπνπ νη πξνβιήηεο επξφθεηην λα 

ηνπνζεηεζνχλ, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα εδαθνηερληθά πιηθά απφ ηελ θζνξά ε νπνία 

κπνξνχζε λα ζπκβεί θαηά ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ. 

 

Βηθφλα 125. Σν πινίν Cardium. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 

 

Σν πινίν Ostrea ήηαλ ε λαπαξρίδα ηνπ ζηφινπ ηνπ ζρεδίνπ δέιηα (Βηθφλα 126). Με κήθνο 

νγδφληα επηά κέηξα, ζρήκαηνο U θαη ηζρχνο 8.000 ίππσλ ήηαλ ην πην εληππσζηαθφ πινίν. 

Σν πινίν κεηέθεξε θαη αλχςσζε ηνπο πξνβιήηεο απφ ηε ζέζε θαηαζθεπή ηνπο ζηελ ζέζε 

ηειηθήο ηνπνζέηεζήο ηνπο. Ώπφ ηελ αλνηρηή πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο U ην πινίν 

πξαγκαηνπνηνχζε ειηγκνχο γχξσ απφ ηνλ πξνβιήηα. Σν πινίν κπνξνχζε λα ειίζζεηαη 

εχθνια ράξε ζε ηέζζεξηο πξνπέιεο. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ππήξραλ δχν αλπςσηηθνί 

κεραληζκνί χςνπο πελήληα κέηξσλ, ελψ ππήξραλ πξνβιήηεο ζε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο. 

Οη γεξαλνί δελ κπνξνχζαλ λα αλπςψζνπλ παξαπάλσ απφ 10.000 ηφλνπο, σζηφζν νη 

πξνβιήηεο δχγηδαλ 18.000 ηφλνπο, αιιά νη γεξαλνί δελ απαηηνχληαλ λα αλπςψζνπλ ηνπο 

πξνβιήηεο εληειψο έμσ απφ ην λεξφ, αθνχ ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ φηη δελ 
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εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ιφγσ ηεο 

αλσζηηθήο δχλακεο ηνπ λεξνχ επνκέλσο απαηηνχληαλ λα θαηαβάιινπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα 

αλχςσζεο. 

 

Βηθφλα 126. Σν πινίν Ostrea. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 

 

Σν πινίν Macoma πνπ απνηεινχζε κηα πισηή εμέδξα νλνκάζηεθε έηζη γηα ηνλ ιφγν φηη κεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πξνβιήηα βξηζθφληνπζαλ αθξηβψο κπξνζηά απφ ηνλ πξνβιήηα 

δηάθνξα είδε απφ νζηξαθνεηδή (Βηθφλα 127). ηαλ ην πινίν Ostrea κεηέθεξε έλαλ πξνβιήηα 

πξνζδελφηαλ ζην πινίν Macoma. Γηα λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζην Ostrea ε πισηή εμέδξα 

είρε έλαλ κεραληζκφ ζχδεπμεο κε ηζρχ εμαθφζηνπο ηφλνπο. Δ Macoma επηηεινχζε επίζεο κηα 

δεχηεξε ιεηηνπξγία αθνχ σο κηα ηεξάζηηα ειεθηξηθή ζθνχπα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππήξρε άκκνο αλάκεζα ζηνλ πξνβιήηα θαη ηνλ ππζκέλα ε νπνία ήηαλ 

κία εμαηξεηηθά δχζθνιε εξγαζία δηφηη νη  παιηξξντθέο θηλήζεηο κεηέθεξαλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

άκκνπ θάζε κέξα. 
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Βηθφλα 127. Σν πινίν Macoma. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 

 

Σν πινίν Wijker Rib βχζηδε αξρηθά πέηξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο 

Oosterschelde, ην πινίν ήηαλ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ. Μεηαμχ άιισλ πινίσλ ππνζηήξηδε 

έλα κηθξφ φρεκα επηζεψξεζεο ην Portunus. Σν φρεκα απηφ είρε ην κέγεζνο ελφο κηθξνχ 

θνξηεγνχ θαη κπνξνχζε λα θπθινθνξήζεη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο κε εξπχζηξηεο. Οη 

παξαηεξήζεηο ηνπ Portunus κεηαθέξνληαλ ζην πινίν-κεηέξα κέζσ ελφο θαισδίνπ θαη ηα 

δεδνκέλα ειέγρνληαλ, επεμεξγάδνληαλ θαη αμηνπνηνχληαλ ζην πινίν Wijker Rib. 

Σέινο ππήξμαλ πνιιά πεξηζζφηεξα πινία πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο. Σν πινίν Johan V ήηαλ κία πιαηθφξκα γεσηερληθήο αλαγλψξηζεο ε νπνία 

θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Ήηαλ εθνδηαζκέλε κε έλα ηξππάλη θαη έλαλ 

θαηαδπηηθφ ζσιήλα. Μέζσ απηνχ ηνπ θαηαδπηηθνχ ζσιήλα παίξλνληαλ δείγκαηα ηνπ βπζνχ. 

Άιιν έλα πινίν ήηαλ ην Heymans πνπ βνήζεζε ην πινίν Cardium λα ηνπνζεηήζεη ηα 

γεσζηξψκαηα. Σν Jan Heymans ήηαλ επίζεο ππεχζπλν γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ κεηαμχ 

ησλ γεσζηξσκάησλ θαη ηνπ ραιηθηνχ (Βηθφλα 128). Βπηπιένλ ην Macoma ζπλεξγάζηεθε κε 

ην πινίν Sepia θαη ην Donax Ε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ  γεσπθαζκάησλ απφ 

ακκνράιηθν ζηνλ ππζκέλα. 
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Βηθφλα 128. Σν πινίν Jan Heymans. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Ships/431.html) 

 

5.3.7.5. Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

Πνιιά είδε θπηψλ θαη δψσλ επηβηψλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. Δ 

βέιηηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη θαη ε ηξνθνδνζία κε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία βνήζεζε ζην λα αλαπηπρζνχλ πνιιά είδε θαη κεγάινη πιεζπζκνί πνπιηψλ, ςαξηψλ 

θαη ζαιάζζησλ θπηψλ. 

 

Βηθφλα 129. Διηνβαζίιεκα ζην θξάγκα Oosterschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Nature/432.html) 
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Τπάξρνπλ πεξίπνπ εμήληα έμη είδε ςαξηψλ ηα νπνία επηβηψλνπλ ζην θξάγκα Oosterschelde. 

Φάξηα φπσο ε γιψζζα, ηα λέα πιεπξνλεθηνεηδή είλαη κφλν έλα κηθξφ δείγκα ελψ πεξίπνπ 

δεθαπέληε είδε, φπσο ν ζνινκφο, ν νμχξξπγρνο θαη άιια είλαη ζπάληα. Πνιιά είδε ςαξηψλ 

φπσο ν κπαθαιηάξνο θαη ε ξέγγα επηβηψλνπλ ζην θξάγκα Oosterschelde θαη κεγάινη 

πιεζπζκνί φπσο γαχξνη, ζαιάζζηεο βειφλεο θαη ρέιηα έρνπλ γελλεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θξάγκαηνο.  

Δ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde είλαη γεκάηε απφ πηελά. Με εμαίξεζε ηα λεζηά 

West Frisian, ζηελ πεξηνρή απηή δνπλ ηα πεξηζζφηεξα είδε πηελψλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηελνπαλίδα: 1) νη πνζφηεηεο λεξνχ κε πςειή 

ζπγθέληξσζε αιαηηνχ, 2) ην θαζαξφ λεξφ, 3) έλα ήζπρν πεξηβάιινλ θαη 4) ε επαξθήο 

πνζφηεηα ηξνθήο. Τπάξρεη πιενλαζκφο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηα πνπιηά κπνξνχλ λα 

θάλε ηα κχδηα, ηα ζθνπιήθηα, ηα θπδψληα, ηηο γαξίδεο, κηθξά ςάξηα θαη θχθηα. Οη επλντθέο 

ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ηελ πεξηνρή έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηα απνδεκεηηθά πνπιηά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπψξνπ κεγάιεο νκάδεο πνπιηψλ, πάπηεο θαη 

ρήλεο κεηαλαζηεχνπλ ζπλερψο ελψ νη πην γλσζηέο είλαη νη θζηλνπσξηλέο κεηαλαζηεχζεηο 

πξνο ηηο ζεξκφηεξεο πεξηνρέο θαη νη κεηαλαζηεχζεηο ηελ άλνημε πξνο ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο. Δ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε κεηαλάζηεπζε αξρίδεη δηαθέξεη ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ. Αηάθνξα ήδε επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο 

ηνλ Φεβξνπάξην, ελψ ηα πεξηζζφηεξα κεηαλαζηεπηηθά πηελά δελ θηάλνπλ ζηηο Κάησ Υψξεο 

κέρξη ηνλ Ώπξίιην ή ηνλ Μάην. ηηο αξρέο ηνπ Ώπγνχζηνπ, ηα είδε πηελψλ swifts, cuckoos 

κεηαλαζηεχνπλ θαη πάιη αθνινπζνχκελα απφ ηε θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε πνιιψλ 

πηελψλ πνπ ηξέθνληαη κε δηάθνξα είδε ηνλ επηέκβξην. Σέινο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Οθησβξίνπ έρεη επέιζεη ην απνθνξχθσκα ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο ησλ πηελψλ. 

Σα νζηξαθνεηδή απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ αιηεία ζηελ πεξηνρή Zeeland. Οη 

θαιιηεξγεηέο κπδηψλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα. Ο ηφπνο φπνπ ηα κχδηα θαη ηα ζηξείδηα αλαπαξάγνληαη πξέπεη 

λα επηιέγεηαη πξνζεθηηθά. Πξψηνλ ην λεξφ πξέπεη λα θηλείηαη αξθεηά γξήγνξα γηα λα είλαη 

επαξθέο ζε πιαγθηφλ αιιά ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα θηλείηαη θαη πνιχ γξήγνξα, επεηδή ηα 

κχδηα κπνξεί λα παξαζπξζνχλ κε άκκν. Αεχηεξνλ κεγάια θιαδηά απφ μχιν πξέπεη λα 

πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή. Σέινο ηα κχδηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κηα ζθιεξή επίπεδε 

επηθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη απφ θαζαξφ 

λεξφ. Δ πεξίνδνο ησλ κπδηψλ δηαξθεί απφ ηνλ Ενχιην κέρξη λσξίο ηελ άλνημε. Πνιιέο 

πνζφηεηεο κπδηψλ εμάγνληαη ζηε Γαιιία θαη ην ΐέιγην, ελψ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ κχδηα 

θαηαλαιψλνληαη ζηελ πεξηνρή Zeeland επίζεο. Δ κεγαιχηεξε πφιε-παξαγσγφο κπδηψλ είλαη 

ε Yerseke, ε νπνία ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ εμαξηάηαη απφ ηε θαιιηέξγεηα κπδηψλ. Σα κχδηα 

πεξηέρνπλ ιηγφηεξεο ζεξκίδεο αλά 100 γξακκάξηα απφ φ,ηη γηα παξάδεηγκα ηα ςάξηα θαη ην 

θξέαο (242 KJ-57 kcal). Πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα αλφξγαλα άιαηα απφ ην θξέαο (100 

ρηιηνζηφγξακκα αζβέζηην, 250 ρηιηνζηφγξακκα θψζθνξν, 6 ρηιηνζηφγξακκα ζηδήξνπ, 300 

ρηιηνζηφγξακκα λαηξίνπ θαη 300 mg ρηιηνζηφγξακκα θαιίνπ) θαη πεξίπνπ ηελ ίδηα πνζφηεηα 

βηηακηλψλ (θπξίσο ζπκπιέγκαηνο ΐ θαη 2 ρηιηνζηφγξακκα βηηακίλεο C). Απζηπρψο φκσο 

πνιινί άλζξσπνη είλαη αιιεξγηθνί ζηελ θαηαλάισζε κπδηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα είδε 

πέηξαο. Σν γεγνλφο είλαη φηη νη ζαιάζζηεο αλεκψλεο, ηα ζθνπγγάξηα θαη νη αζηεξίεο 

(Ophiothrix fragilis) έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε γηα ην είδνο πέηξαο πνπ δνπλ. Σα θχθηα 

εκθαλίδνληαη επίζεο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, αθνχ ππάξρνπλ ζαξάληα δχν είδε 

εξπζξψλ θπθηψλ, ηξηάληα ηέζζεξηο ηχπνη θαθέ θπθηψλ, ηξηάληα είδε κπιε θπθηψλ θαη ηξηάληα 

νθηψ είδε πξάζηλσλ θπθηψλ ζην Oosterschelde. Άιινη νξγαληζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
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βξεζνχλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο είλαη γπκλνζάιηαγθεο, chaetopodes, ζαιάζζηα 

βειαλίδηα, αζηεξίεο, κέδνπζεο, θαβνχξηα θαη γαξίδεο ελψ ζπάληα εκθαλίδνληαη ρηαπφδηα 

αθνχ παξά ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ ζπλερψο βειηηψλεηαη, νη ιάηξεηο ησλ ζαιάζζησλ 

ζπνξ ελνρινχλ ηελ θνηλφηεηα απηψλ ησλ εηδψλ δσήο 

(http://www.deltawerken.com/Nature/432.html). 

 

5.3.8. Σν Φξάγκα Hartel  

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Hartel θαηέζηε απαξαίηεηε φηαλ απνθαζίζηεθε λα 

θαηαζθεπαζηεί ην θξάγκα ζηε Νέα Πισηή Οδφ (Βηθφλα 130, 131). ηαλ ην θξάγκα Maeslant 

θιείλεη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηφηε κεγάιεο πνζφηεηεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

απεηιήζνπλ ηελ πεξηνρή EuroPort πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θξάγκα. Καηά ζπλέπεηα 

θαηαζθεπάζηεθε έλα θξάγκα αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο ζην θαλάιη Hartel 

θνληά ζηελ πεξηνρή Spijkenisse. Σν θηλεηφ θξάγκα έρεη ζχξεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κεηαμχ 

ησλ πχξγσλ. Σν ζρήκα ησλ ζπξψλ θαη ησλ πχξγσλ είλαη κνλαδηθφ αθνχ νη ζχξεο έρνπλ ηε 

κνξθή έιιεηςεο θαη νη πχξγνη είλαη νβάι ελψ φηαλ ζπκβαίλεη κηα ζχειια, νη ζχξεο κπνξνχλ 

λα εηζέιζνπλ ζην λεξφ πξνζηαηεχνληαο ηελ πεξηνρή. 

 

Βηθφλα 130. Σν θξάγκα Hartel. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Hartel-barrier/331.html) 

 

5.3.8.1. Πεξηγξαθή-Λεηηνπξγία Φξάγκαηνο 

Δ εηδηθή ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο γηα ην θξάγκα Hartel είλαη φηη ην λεξφ ξέεη πάλσ απφ ην 

θξάγκα. Καηά ζπλέπεηα νη ζχξεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ δπλάκεηο δηαθνξεηηθψλ 

εληάζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ θξάγκαηνο είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε λα θαηαζθεπάζνπλ ην θξάγκα θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ζα 

άληερε αθφκε θαη ζηηο ηζρπξφηεξεο θαηαηγίδεο ελψ δελ επηηξέπνληαλ νη έληνλεο κεηαθηλήζεηο. 

Σν θξάγκα έπξεπε επίζεο λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλεο απαηηήζεηο φηαλ ήηαλ αλνηρηφ αθνχ 

απαηηνχληαλ ε απνηξνπή πξφθιεζεο δεκηψλ απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο ηεο πεξηνρήο θάηη 
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πνπ νθεηιφηαλ ζην κνλαδηθφ αεξνδπλακηθφ ζρήκα θαη ηελ κεγάιε επηθάλεηα ησλ ζπξψλ. 

 

Βηθφλα 131. Λεπηνκεξήο ζέζε θξάγκαηνο Hartel. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Hartel-barrier/331.html) 

 

Τπάξρεη κηα πχιε ειέγρνπ ζε θάζε πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ Hartel θαη κηα ηξίηε πχιε βξίζθεηαη 

ζηε κέζε ηνπ θαλαιηνχ. Οη ηξεηο πχιεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο πξνβιήηεο ηεο γέθπξαο 

πνπ δηαηξέρνπλ πάλσ απφ ην θαλάιη Hartel. Σα αλνίγκαηα ησλ πξνβιεηψλ είλαη 49,3 θαη 98 

m. ηαλ ην θξάγκα είλαη αλνηρηφ νη ζχξεο βξίζθνληαη πεξίπνπ δεθαηέζζεξα κέηξα πάλσ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ε ζέζε απηή είλαη ιίγν πςειφηεξα απφ ην θαηψηαην ζεκείν 

ηεο γέθπξαο. Βθφζνλ θιείζνπλ νη ζχξεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θχκαηα θαηαηγίδαο κε 

ζηάζκε κέρξη θαη 3 m πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ησλ πδάησλ ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη φηαλ θαηαζθεπαδφηαλ ην θξάγκα Hartel, ν θχιηλδξνο αλχςσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ζηελ Βπξψπε. 

Σν θξάγκα Hartel δελ θιείλεη ρσξίο ζνβαξφ ιφγν αθνχ ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα BOS 

απνθαζίδεη εάλ ην θξάγκα ζα πξέπεη λα θιείζεη ή φρη (Βηθφλα 132). Οη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο 

πνπ κπνξνχλ ζπρλά λα ζπκβνχλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ πην αληηθεηκεληθά θαη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ έλαλ ππνινγηζηή παξά απφ ηνλ άλζξσπν. Τπνινγίζηεθε φηη ην 

θξάγκα ζα θιείλεη κία ή δχν θνξέο θάζε δέθα έηε θαηά αλψηαην φξην. Δ ζπρλφηεηα απηή 

κάιινλ ζα απμεζεί ζην κέιινλ ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ αθνχ ε θαθνθαηξία ζα 

εκθαλίδεηαη πην ζπρλά θαη ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. ηαλ ην θξάγκα 

είλαη θιεηζηφ ηα πινία δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην θαλάιη Hartel ελψ θαη νη 

δηψξπγεο είλαη θιεηζηέο πνπ βξίζθνληαη δίπια ζε απηφ. Αηελεξγνχληαη έιεγρνη θάζε δχν 

εβδνκάδεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζχξεο εμαθνινπζνχλ λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ. ηνπο 
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ειέγρνπο νη ζχξεο κεηαθηλνχληαη απιά κεξηθά εθαηνζηά νπφηε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηπρφλ 

ειαηηψκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ έγθαηξα ψζηε λα απνηξαπνχλ 

δπζάξεζηεο εθπιήμεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαθνθαηξίαο 

(http://www.deltawerken.com/Hartel-barrier/331.html). 

 

Βηθφλα 132. Σν θξάγκα Hartel (θιεηζηφ). 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Hartel-barrier/331.html) 

 

5.3.9. Σν Φξάγκα Maeslant  

5.3.9.1. Δηζαγσγή 

Έλα ρξφλν κεηά ην άλνηγκα ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde, ην Τπνπξγείν Οδψλ θαη 

Αεκνζίσλ Έξγσλ δηεμήγαγε δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ θξάγκαηνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο. 

Ώπηή ηε θνξά δελ ζα θαηαζθεπαδφηαλ έλα λέν θξάγκα αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ 

θαηαηγίδαο ζηελ πεξηνρή Zeeland, αιιά ζηελ πεξηνρή New Waterway (Nieuwe Waterweg) 

νπφηε δελ ζα ήηαλ απαξαίηεην πιένλ λα απμεζεί ε ζηέςε ησλ αλαρσκάησλ γχξσ απφ ην 

Ρφηεξληακ. Δ πην ζεκαληηθή απαίηεζε γηα ηε κειέηε ήηαλ φηη ην θξάγκα δελ έπξεπε λα 

εκπνδίζεη ηελ λαπηηιία. Σν θξάγκα ζα έπξεπε λα θιείλεη κφλν θάησ απφ εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο-κε ζπρλφηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ κία ή δχν θνξέο θάζε δέθα ρξφληα. Σν 1991 

ηέζζεξα ρξφληα κεηά αθνχ δηεμήρζε ν δηαγσληζκφο γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, άξρηζε ε 

θαηαζθεπή ηνπ. Πξνηάζεθαλ έμη ππνςήθηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ελψ 

ηειηθά ε πξφηαζε ηεο εηαηξίαο Building Combination Maeslant Barrier αλέιαβε ην έξγν. Σν 

θξάγκα Maeslant ζα απνηεινχληαλ απφ δχν αηζάιηλεο ζχξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βπζηζηνχλ ζην λεξφ ελψ επηπιένλ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηηο αθηέο φηαλ ζα 

έπξεπε λα παξακείλεη αλνηθηφ (Βηθφλα 133, 134). 

Σν άββαην ζηηο 10 ΜαΎνπ 1997, εγθαηληάζηεθε ην λέν θξάγκα θνληά ζηελ πεξηνρή Hoek ηεο 

Οιιαλδίαο. Σν θξάγκα μεθίλεζε επίζεκα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηελ ΐαζίιηζζα ηεο 
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Οιιαλδίαο ΐεαηξίθε. ηηο 4:30 κκ νη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θηλεηέο ζχξεο θηλνχληαλ 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα απφ ηηο αθηέο γηα ηε λέα πισηή νδφ γηα πξψηε θνξά 

ελψ ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε πεξίπνπ δχν ψξεο. 

 

Βηθφλα 133. Σν θξάγκα Maeslant. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

 

Βηθφλα 134. ρεηηθή ζέζε θξάγκαηνο Maeslant. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

5.3.9.2. Λεηηνπξγία Φξάγκαηνο 

Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ πάλσ απφ 3 m απφ ηελ κέζε 

ειεχζεξε επηθάλεηα ησλ πδάησλ, ελεξγνπνηνχληαη ηφηε ηα θηλεηά κέξε ηνπ θξάγκαηνο. Δ 

πισηή νδφο κε πιάηνο 360 m κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα θιείζεη εληειψο (Βηθφλα 135). Βθ 



Λειηοςπγία ύνθεηυν Τδπαςλικών Έπγυν                                                                Κεθάιαην 5 
Η Πεπίπηυζη ηος σεδίος Γέληα ζηην Ολλανδία                                              Σν ρέδην Αέιηα 

Γ.Π.Μ.. "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"           182 
 

πξψηεο φςεσο είλαη ζρεδφλ απίζηεπην φηη έλα ηέηνην θξάγκα είλαη ηθαλφ γηα έλα ηέηνην 

επίηεπγκα. Σν θξάγκα Maeslant έρεη κήθνο ζρεδφλ φζν ην χςνο ηνπ πχξγνπ ηνπ Άηθει θαη 

δπγίδεη πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξν. Βίλαη ην κφλν θξάγκα αληηκεηψπηζεο θπκάησλ 

θαηαηγίδαο ζηνλ θφζκν κε ηφζν κεγάια θηλεηά ηκήκαηα. Οη θηλεηέο ζχξεο έρνπλ κήθνο 240 m 

ε θαζεκία. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νη πφξηεο αλνίγνπλ πιήξσο ψζηε ηα πινία λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ. ηαλ ην θξάγκα είλαη αλνηθηφ νη ζχξεο ηνπνζεηνχληαη 

θαηά κήθνο ζε εηδηθέο ππνδνρέο κήθνπο 210 m νη νπνίεο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ δχν 

νρζψλ ηνπ πνηακνχ. 

Καηά ηε δηάξθεηα δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ νη εηδηθέο ππνδνρέο ησλ ζπξψλ 

πιεκκπξίδνπλ θαη αξρίζνπλ λα επηπιένπλ. ηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη πξνο ηελ ζαιάζζηα 

πεξηνρή κε ηε βνήζεηα ελφο ειθηηθνχ κεραληζκνχ ελψ ε δηαδηθαζία απηή δηαξθεί πεξίπνπ 

κηζή ψξα. ηαλ νη ζχξεο βξίζθνληαη πιένλ ζηε κέζε ηνπ πνηακνχ, εηδηθέο βαιβίδεο αλνίγνπλ 

πιεκκπξίδνληαο ηηο ζχξεο νπφηε βπζίδνληαη πξνο ηα θάησ ιφγσ ηνπ πξφζζεηνπ βάξνπο 

ηνπο. ηνλ ππζκέλα έρεη θαηαζθεπαζηεί κία θαηψηαηε εληζρπηηθή ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα 

ελψ ηαπηφρξνλα ζπγθεληξψλεηαη κεγάιε πνζφηεηα ηιχνο πάλσ ζε απηήλ. Γηα λα ζθξαγηζηεί 

εληειψο ε πισηή νδφο νη θηλεηέο ζχξεο ηνπ θξάγκαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε 

επαθή κε ηελ θαηψηαηε ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα. Οη ζχξεο δελ ηνπνζεηνχληαη ακέζσο πάλσ 

ζηε ζηξψζε απηή, αιιά νπζηαζηηθά βξίζθνληαη ζε αηψξεζε ιίγν πάλσ απφ απηέο. Δ 

ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο ιφγσ κείσζεο ηεο επηθάλεηαο ξνήο γίλεηαη ηφζν ηζρπξή πνπ ε ηιχο 

παξαζχξεηαη καθξηά. Μεηά απφ πεξίπνπ κία ψξα νη πφξηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

πάλσ ζηελ επίπεδε ρσξίο ιάζπε επηθάλεηα. Δ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηε ζάιαζζα ζηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη πςειφηεξε απφ φ,ηη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνηακνχ. Δ δχλακε πνπ 

αζθείηαη ζηηο ζχξεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο είλαη πεξίπνπ 350 MN θαη ε δχλακε 

απηή είλαη ίζε κε ην βάξνο 350.000 ηζρπξψλ αλδξψλ πνπ δπγίδνπλ 100 θηιά ν θαζέλαο. 

Βπηπιένλ ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ησλ ζπξψλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ έλα 

πινίν ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ην θξάγκα ζα αλαηξεπφηαλ ακέζσο, ελψ έρνπλ απνθιεηζηεί νη 

θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο ζην ζψκα ηνπ θξάγκαηνο ιφγσ απηήο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο 

πηέζεσλ κε ην κνλαδηθφ ζρήκα ηνπ θξάγκαηνο πνπ απνηξέπεη έλα ηέηνην ελδερφκελν 

(http://www.deltawerken.com/The-functioning/463.html). 

 

5.3.9.3. θνπηκόηεηα Φξάγκαηνο 

Σν λέν θξάγκα ηεο λέαο πισηήο νδνχ ζήκαηλε ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα. 

Βμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηνπ θξάγκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο, 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζάιαζζα πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη ζηελ λφηηα πεξηνρή 

Holland. Σν θξάγκα Maeslant είλαη απαξαίηεην γηα δηαθφξνπο ιφγνπο. Σν θξάγκα είλαη ην 

πην ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο ζην εγγχο 

κέιινλ (Βηθφλα 136) ελψ θαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ απεηιεί φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο ιφγσ 

ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κε ζπλεπαθφινπζα πξνβιήκαηα πθαικχξσζεο ησλ 

πδάησλ. 

Σν Ρφηεξληακ δελ ήηαλ ε κφλε πεξηνρή πνπ έπξεπε λα πξνζηαηεπζεί. Δ ιεθάλε απνξξνήο 

θαηά κήθνο ηεο λέαο πισηήο νδνχ θαη ηνπ Μεχζε απαηηνχζαλ επίζεο πξνζηαζία. Σν θξάγκα 

Maeslant δελ ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε απφ κφλν ηνπ θαη καδί κε ην 

θξάγκα Hartel, ζρεκαηίδεηαη κηα εληαία γξακκή πξνζηαζίαο θαη άκπλαο γηα ην ζχλνιν ηεο 

πεξηνρήο. Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρχζεσλ ησλ αλαρσκάησλ 

θφζηηζε 635 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ήηαλ 150 εθαηνκκχξηα επξψ ιηγφηεξα απφ φ,ηη πξνέβιεπε 

ην ελαιιαθηηθφ ζρέδην θαηά ην νπνίν φια ηα αλαρψκαηα ζηελ πεξηνρή ζα είραλ εληζρπζεί θαη 
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απμεζεί ζε χςνο. Σέινο ην θξάγκα Maeslant νινθιεξψζεθε ην 1997 ελψ αλαθνξηθά κε ην 

ελαιιαθηηθφ ζρέδην ελίζρπζεο ησλ αλαρσκάησλ απηφ ζα απαηηνχζε επηπιένλ δέθα ρξφληα 

εξγαζίαο (http://www.deltawerken.com/Indispensable-/464.html). 

 

Βηθφλα 135. Σν θξάγκα Maeslant (θιεηζηφ). 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Indispensable-/464.html) 

 

 

Βηθφλα 136. Γέθπξα ζην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ ζηε Νέα Πισηή Οδφ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Indispensable-/464.html) 

 

5.3.9.4. Σκήκαηα ηνπ Έξγνπ  

5.3.9.4.1. Αξζξώζεηο Θπξώλ 

Οη θηλεηέο ζχξεο ηνπ θξάγκαηνο είλαη πξαγκαηηθά έλα αλζξψπηλν επίηεπγκα. Χζηφζν ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο αθνχ φηαλ θιείλνπλ ε δχλακε ηνπ λεξνχ πνπ 

αζθείηαη αξρηθά επί ησλ ζπξψλ θαη κεηά ζην ρσξνδηθηχσκα κεηαθέξεηαη ζηηο αξζξψζεηο. Οη 

αξζξψζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (Βηθφλα 

137). Καη νη δχν αξζξψζεηο εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζχξεο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο φιεο 
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ηηο θαηεπζχλζεηο, ηφζν νξηδφληηα (φηαλ θιείλνπλ ή αλνίγνπλ) φζν θαη θάζεηα (φηαλ βπζίδνληαη 

ή αλπςψλνληαη ζην λεξφ). Βπηπιένλ νη ζχξεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο ζηα θχκαηα ζε 

πεξίπησζε θαηαηγίδαο κεηαθέξνληαο ηελ ηεξάζηηα πίεζε ηνπ λεξνχ πνπ αζθείηαη ζηηο ζχξεο 

κέρξη ηα ζεκέιηα ηεο θαηαζθεπήο. Δ κφλε δηάηαμε πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη φιεο απηέο 

ηηο θηλήζεηο είλαη κία εηδηθή άξζξσζε θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε ιεηηνπξγία κε ηελ άξζξσζε 

πνπ ππάξρεη ζην αλζξψπηλν ηζρίν ή ζηελ έλσζε ψκσλ παξφια απηά νη αξζξψζεηο ηνπ 

θξάγκαηνο έρνπλ δηάκεηξν δέθα κέηξα θαη δπγίδνπλ 680 ηφλνπο. 

 

Βηθφλα 137. Ώξζξσηνί κεραληζκνί ζπξψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Parts/499.html) 

 

5.3.9.4.2. Καηώηαηε ηξώζε Θεκειίσζεο  

Δ θαηαζθεπή ηεο θαηψηαηεο ζηξψζεο ζηνλ ππζκέλα ηεο Νέαο Πισηήο νδνχ έρεη ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο (Βηθφλα 138):  

1. ΐνεζά ζην ζρεκαηηζκφ κηαο επίπεδεο βάζεο θαη κηαο ηζρπξήο ζεκειίσζεο γηα ηηο 

ζχξεο ηνπ θξάγκαηνο νη νπνίεο θέξνπλ πξνζθξνπζηήξεο ζε επαθή κε ηελ ζηξψζε 

απηή. 

2. Πεξηνξίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο ηνπ θξάγκαηνο. 

3. Πξνζθέξεη αλζεθηηθφηεξε ζεκειίσζε ηεο βάζεο επί ηεο νπνίαο ζεκειηψλνληαη νη 

αξζξσηνί κεραληζκνί. 

 

Βηθφλα 138. Θεκειίσζε αξζξσηψλ κεραληζκψλ ζπξψλ. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Parts/499.html) 
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5.3.9.4.3. Έιεγρνο Λεηηνπξγίαο Έξγνπ 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ θίλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο δηαρεηξίδνληαη απφ 

ηα θηίξηα ειέγρνπ ζηε βφξεηα θαη ηε λφηηα πιεπξά (Βηθφλα 139). Σα έξγα απηά απνηεινχληαη 

απφ ηξία κέξε ηελ πχιε, ηελ αηκνκεραλή θαη ην ζχζηεκα ηζνξξνπίαο-έξκαηνο ηνπ ηνίρνπ ηνπ 

θξάγκαηνο. Δ πχιε αλνίγεη φηαλ ην θξάγκα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, ελψ ην θξάγκα θηλείηαη 

ζηε Νέα Πισηή Οδφ απφ κία αηκνκεραλή ελψ ηέινο ην ζχζηεκα ηζνξξνπίαο-έξκαηνο 

επηηξέπεη ζην θξάγκα λα βπζηζηεί (Βηθφλα 140).  

 

Βηθφλα 139. Κέληξν ιεηηνπξγίαο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Parts/499.html) 

 

 

Βηθφλα 140. ΐπζηδφκελεο ζχξεο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Parts/499.html) 

 

Σν θξάγκα Maeslantkering ειέγρεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

θαηαηγίδαο ε απφθαζε ηνπ θαηά πφζν πξέπεη ή φρη λα θιείζεη ην θξάγκα ιακβάλεηαη απφ έλα 

ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (BOS) αθνχ ε πηζαλφηεηα ιαζψλ είλαη πνιχ απμεκέλε 

εάλ άλζξσπνη επξφθεηην λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε. Έλαο ππνινγηζηήο φκσο ζα αθνινπζήζεη 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη δελ ιακβάλεη απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαζψο 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο άζρεκεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε 

κφλν ηηο ζπλζήθεο ηνπ λεξνχ θαη ηα κεηεσξνινγηθά δειηία θαηξνχ. χκθσλα κε απηά 
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ππνινγίδεη ηα αλακελφκελα επίπεδα ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζην Ρφηεξληακ, ζηελ πφιε 

Dordrecht θαη ζηελ πφιε Spijkenisse. ηαλ ην ζχζηεκα BOS απνθαζίζεη λα θιείζεη ην 

θξάγκα δίλεη εληνιέο ζε έλα άιιν ζχζηεκα ππνινγηζηή ην BES. Σν BES εθηειεί ηηο εληνιέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο BOS. Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί εληειψο απηφκαηα, αιιά παξακέλεη θάησ 

απφ ηε ζπλερή αλζξψπηλε επίβιεςε φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

(http://www.deltawerken.com/Parts/499.html). 

 

5.3.10. Βνεζεηηθά Φξάγκαηα 

5.3.10.1. Δηζαγσγή 

Δ απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο έρεη αξθεηέο ζπλέπεηεο. Με ηελ θαηαζθεπή 

θξάγκαηνο νη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο εμαιείθνληαη εληειψο ελψ ρσξίο ηελ αλζξψπηλε 

παξέκβαζε νη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο. ην δέιηα ιφγσ ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ θξαγκάησλ πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά νη ζπλέπεηεο απφ ηα θχκαηα ζχειιαο 

θαη ηηο πιεκκχξεο απφ ηελ άκπσηε θαη ηελ πιεκκπξίδα. Οη θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο 

κεηψζεθαλ πεξίπνπ θαηά 25%. Ώπηφ ζήκαηλε φηη πιένλ νη αιπθέο ήηαλ ζαθψο δηαρσξηζκέλεο 

απφ ηηο πεξηνρέο γιπθνχ λεξνχ ζε πνιιά ζεκεία φπνπ θαλνληθά ζα πιεκκχξηδαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πςειήο πιεκκπξίδαο.  

Μία πεξίπησζε φπνπ απνθαζίζηεθε λα κεησζεί ην αξρηθφ κέγεζνο ηνπ θξάγκαηνο, 

αθνξνχζε ζην θξάγκα Oosterschelde. Σν θξάγκα Oosterschelde έπξεπε λα ρσξηζηεί ζε 

δηαθνξεηηθά επηκέξνπο ηκήκαηα-δηακεξίζκαηα κεηψλνληαο ηελ αξρηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία 

ζα παξείρε πξνζηαζία. Σα θξάγκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ νλνκάζηεθαλ 

θξάγκαηα-δηακεξίζκαηα. Σα θξάγκαηα απηά είλαη ην θξάγκα Philips (κεηαμχ ηνπ θξάγκαηνο 

Grevelingen θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Ώγίνπ Philipsland), ην θξάγκα Oyster (κεηαμχ ηεο λφηηαο 

πεξηνρήο Beveland θαη ηεο βφξεηαο πεξηνρήο Brabant), θαζψο θαη ην θαλάιη Bath Spui-κία 

δηψξπγα κέζσ ηεο λφηηαο πεξηνρήο Beveland. Καηά ζπλέπεηα νη πεξηνρέο θιεηζηψλ λεξψλ 

(Krammer, Volkerak, ε ιίκλε Zoom θαη ε ιίκλε Markiezaat) κεηαηξάπεθαλ ζε πεξηνρέο 

θαζαξνχ λεξνχ. 

Βθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde, ηα θξάγκαηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ επίζεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα επίπεδν ζηαζεξήο παξνρήο λεξνχ ζηε 

ζπκβνιή ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ πνπ ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πιεπζηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέρνληαο κηα ζηαζεξή ζχλδεζε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ώκβέξζαο. Βπηπιένλ ηα θξάγκαηα έπαημαλ έλαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ πδάησλ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή Western Brabant. Με ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ιηκλψλ γιπθνχ 

λεξνχ, ην λεξφ άξρηζε λα δηαηίζεηαη γηα ηε γεσξγία ε νπνία καζηηδφηαλ απφ ηελ πθαικχξσζε 

ησλ πδάησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

5.3.10.2. Ζ Πξνθπκαία Marquisate  

Δ πξνθπκαία Marquisate (ή Markiezaat) είλαη έλα βνεζεηηθφ θξάγκα κήθνπο ηεζζάξσλ 

ρηιηνκέηξσλ πνπ πεξηβάιιεη ηελ πεξηνρή Markiezaat ηεο Bergen op Zoom (Βηθφλα 51, 53, 

141). Σν θξάγκα δηαηξέρεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο λφηηαο πεξηνρήο Beveland αλαηνιηθά ησλ 

δησξχγσλ Kreekrak θαη ηεο πεξηνρήο Molenplaat θνληά ζηελ πεξηνρή Bergen op Zoom. Ήηαλ 

κέξνο ησλ ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ θαη ζπλεπψο έρεη δχν ιεηηνπξγίεο. Πξψηνλ πξέπεη λα 

δηεπθνιχλεη ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο Oyster θαη δεχηεξνλ βνήζεζε ζην λα κεησζεί ε 
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παξνρή λεξνχ ζην θαλάιη ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ. 

Δ θαηαζθεπή άξρηζε ζηηο 2 Εαλνπαξίνπ 1981 θαη ηειείσζε ζηηο 20 Μαξηίνπ 1983. 

Μεηαθηλνχκελνη πάλσ απφ ην θξάγκα κε θαηεχζπλζε απφ ην βνξξά πξνο ην λφην θαίλεηαη ην 

ρακειφ ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο κήθνπο 1.900 m, έλαο πξνβιήηαο ζθξαγίζκαηνο απφ πέηξα 

κήθνπο 800 m, έλα ρακειφ ηκήκα κήθνπο 400 m θαη έλα πςειφ ηκήκα κήθνπο 1.100 m 

δπηηθά ηεο πεξηνρήο Molenplaat θαη ηέινο έλα θξάγκα ζπλδεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε λφηηα 

πιεπξά ηεο πεξηνρήο Molenplaat. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνθπκαία Markiezaat ζα 

κπνξνχζε πηζαλψο λα είρε νινθιεξσζεί λσξίηεξα εάλ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο δελ είρε πιεγεί 

απφ βαξηά θαηαηγίδα ηελ λχρηα ηεο 10εο θαη ηεο 11εο Μαξηίνπ 1982. 

 

Βηθφλα 141. Δ Πξνθπκαία Marquisate. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Marquisate-Quay/335.html) 

 

Πίζσ απφ ηελ πξνθπκαία δεκηνπξγήζεθε ε ιίκλε Markiezaat (ή Marquisate). Ώπφ ην 1530 ε 

πεξηνρή απηή νλνκάδεηαη «Πιεκκπξηζκέλε πεξηνρή ηνπ Markiezaat  Bergen op Zoom», σο 

απνηέιεζκα ησλ πιεκκπξψλ ηεο Ώγίαο Βιηζάβεη. Γηα πνιχ θαηξφ ήηαλ κία παιηξξντθή 

πεξηνρή φπνπ ζπλαληηφληαλ ηα λεξά ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο θαη ηνπ πνηακνχ ειλη. 

Αεδνκέλνπ ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο πεξηνρήο Kreekrak ην 1868, ε ιίκλε Markiezaat ήηαλ ηκήκα 

ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. Χο απνηέιεζκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο Oyster θαη 

ελφο αλαρψκαηνο αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ, δεκηνπξγήζεθε κηα 

ιίκλε ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε πεξηνρή γιπθνχ λεξνχ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα. χκθσλα κε 

ηε Παγθφζκηα Οξγάλσζε γηα ηε Φχζε απηφο ν θπζηθφο ηακηεπηήξαο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

έλα βηψζηκν θπζηθφ νηθνζχζηεκα αθνχ ε ιίκλε Markiezaat είλαη ν κεγαιχηεξνο 

πγξνβηφηνπνο ηεο Οιιαλδίαο κεηά απφ ηε ζάιαζζα Wadden θαη ηε ιίκλε IJssel. 
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Βηθφλα 142. Σα ζπξνθξάγκαηα Kreekrak. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Marquisate-Quay/335.html) 

 

Έρεη κεγάιε ζεκαζία φηη ην γιπθφ λεξφ ηεο ιίκλεο είλαη θαιήο πνηφηεηαο πνπ έρεη αξθεηέο 

ζπλέπεηεο. Πξψηνλ πνιινί ιάηξεηο ζαιάζζησλ ζπνξ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή. Αεχηεξνλ ε 

πεξηνρή ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ αλαπηχρζεθε πίζσ απφ ην θξάγκα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

παξνρή απνζεκάησλ λεξνχ ζηελ πεξηνρή θαη απηή ε πξνζθνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ μεξψλ πεξηφδσλ. Υξεζηκεχεη σο κηα ιεθάλε απνξξνήο-

ζπιινγήο γηα ηηο πιενλάδνπζεο πνζφηεηεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο ηεο ΐφξεηαο ΐξαβάληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγξήο πεξηφδνπ. Χζηφζν δελ είλαη 

εχθνιν λα δηαηεξεζεί ην λεξφ γιπθφ αθνχ ην ζαιαζζηλφ λεξφ κπνξεί λα εηζέιζεη ζε δχν 

ζεκεία, πξψηνλ κέζσ ησλ δησξχγσλ ζηελ πεξηνρή Kreekrak (Βηθφλα 142, 143) θαη δεχηεξνλ 

κέζσ ησλ δησξχγσλ Krammer ζην θξάγκα Philips. Ώπηέο νη δηψξπγεο έρνπλ έλα επθπέο 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηα γιπθά θαη ηα αικπξά χδαηα. Παξ 

'φια απηά δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί εληειψο ε δηαξξνή κηαο κηθξήο πνζφηεηαο αικπξνχ 

λεξνχ ζην θξάγκα Volkerak θαη ζηε ιίκλε Zoom. Γηα λα απνβιεζεί εληειψο ην αικπξφ ή ην 

ξππαζκέλν λεξφ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί έλα θαλάιη θαη έλα ζπξφθξαγκα απνζηξάγγηζεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηνρήο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνχ ειλη 

(http://www.deltawerken.com/Marquisate-Quay/335.html). 

 

Βηθφλα 143. Σα ζπξνθξάγκαηα Kreekrak. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Marquisate-Quay/335.html) 
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5.3.10.3. Σν Φξάγκα Oyster (Oesterdam)  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην θξάγκα Oyster παξέκεηλε αλνηθηφ, νη παιίξξνηεο ζα κεηαβάιινληαλ 

έληνλα ζην θξάγκα Oosterschelde. Βπεηδή ην ζηφκην εθβνιήο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde 

κεηψζεθε ζε επηθάλεηα ήηαλ πιένλ δπλαηφ λα θηλεζνχλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θξάγκαηνο κε απνηέιεζκα λα απεηινχληαη βάιηνη κε 

αιάηη θαη ειψδεηο πεξηνρέο, δηφηη είρε κεησζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πςειψλ θαη ησλ 

ρακειψλ παιηξξνηψλ. Αχν θξάγκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

θξάγκαηνο Oosterschelde κείσζαλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα γεγνλφο πνπ ελίζρπζε ηηο 

θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο. ηα βφξεην-αλαηνιηθά, ην θξάγκα Philips είρε απνκνλψζεη ηελ 

πεξηνρή Krammer έθηαζεο πεξίπνπ 3.500 εθηαξίσλ πδάησλ απφ ην θξάγκα Oosterschelde. 

Σν θξάγκα Oyster απνκφλσζε άιια 1.000 εθηάξηα επηθάλεηαο λεξνχ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 

(Βηθφλα 51, 53, 144). Λφγσ ηεο απνκφλσζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην 

θξάγκα Oosterschelde έπξεπε λα απμεζεί θαηά 2,7 m ιφγσ ηεο αξρηθήο κείσζήο ηεο απφ ηα 

παξαπάλσ δχν θξάγκαηα. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα ε θαιιηέξγεηα ζηξεηδηψλ ζηελ πεξηνρή 

Yerseke λα ζσζεί εμαηηίαο απηψλ ησλ θξαγκάησλ. Βπίζεο ηα θξάγκαηα εγγπφληνπζαλ φηη ην 

θαλάιη ειλη-Ρελαλίαο δελ ππφθεηηαλ πιένλ ζε θαηαζηξνθηθέο δεκηέο απφ ηηο παιίξξνηεο 

αθνχ πξνζηάηεπαλ ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ πίζσ απφ απηά ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

πςειψλ επηπέδσλ ηνπ λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θξάγκα Oosterschelde.  

 

Βηθφλα 144. To θξάγκα Oyster (Oesterdam). 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

Σν θξάγκα Oyster είλαη ην κεγαιχηεξν ζε κήθνο έξγν ηνπ δέιηα κε κήθνο έληεθα ρηιηφκεηξα. 

πλδένληαο ηελ πεξηνρή Tholen κε ηε λφηηα πεξηνρή ηνπ Beveland, δεκηνπξγήζεθε ε ιίκλε 

Zoom πνπ ήηαλ ηκήκα ηεο ζπκβνιήο ησλ πνηακψλ ειλη-Ρελαλίαο ε νπνία ζπλδέεη ην ιηκάλη 

ηεο Ώκβέξζαο κε ην πνηάκη Waal. Δ ιίκλε Zoom ζα είρε επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πεξηνρή 

Bergen op Zoom εάλ δελ είρε θαηαζθεπαζηεί ν πξνβιήηαο Markiezaat ελψ θαηαζθεπάζηεθε 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1981 θαη 1983 γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Oyster. 

Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιήηα Markiezaat ην λεξφ αλάκεζα ζηελ πξνθπκαία 
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Markiezaat θαη ην θξάγκα Oyster κεηαηξάπεθε θαη έγηλε ε ιίκλε Zoom. Μεηαθηλνχκελνη ζηα 

θξάγκαηα απφ αλαηνιηθή θαηεχζπλζε ζα παξαηεξνχληαλ δηαδνρηθά ην θξάγκα 

Oosterschelde, ην θξάγκα Oyster, ε ιίκλε Zoom, ν πξνβιήηαο Markiezaat, ε ιίκλε 

Markiezaat θαη νη αθηέο ηεο ΐφξεηαο ΐξαβάληεο. 

Δ ιίκλε ηεο πεξηνρήο Tholen (Tholense Gat) δειαδή ηα λεξά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Tholen 

θαη ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηνπ Beveland, έθιεηζε κε ηε ζπλερή αλχςσζε ηνπ ππζκέλα ηεο 

πεξηνρήο (Βηθφλα 145). Ώπηή ε κέζνδνο ήηαλ πην νηθνλνκηθή ζε ζρέζε κε ην θιείζηκν ηεο 

ιίκλεο κέζσ πεηξψλ κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ζπξκαηφζρνηλνπ. Αεδνκέλνπ φηη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο πξνρσξνχζαλ, ην θελφ πνπ έπξεπε λα θιείζεη γηλφηαλ ζηαδηαθά κηθξφηεξν. Δ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηλνχληαλ παξέκεηλε φκσο ακεηάβιεηε κε απνηέιεζκα ε ηαρχηεηα 

ηνπ ξεχκαηνο ζπλερψο λα απμάλεηαη. Βπνκέλσο ήηαλ αλακελφκελν φηη ην θιείζηκν θαη ε 

αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ ηειεπηαίσλ κέηξσλ ζα ήηαλ κηα καθξνρξφληα θαη δαπαλεξή εξγαζία. 

Χο εθ ηνχηνπ ε ιίκλε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηειείσο θιεηζηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

απνπεξάησζε ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde θαη ηφηε κφλν νη θηλεηέο ζχξεο ηνπ θξάγκαηνο 

ζα κπνξνχζαλ λα θιείζνπλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θηλήζεσλ ηεο παιίξξνηαο. Σειηθά ην 

θξάγκα Oyster νινθιεξψζεθε ην 1986 (http://www.deltawerken.com/Oester-Dam/337.html). 

 

Βηθφλα 145. Δ ιίκλε Tholense. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Oester-Dam/337.html) 

 

5.3.10.4. Σν Φξάγκα Philips  

Ώθφκε θαη αλ ην θξάγκα Oosterschelde έρεη αλνηθηή ιεηηνπξγία, ήηαλ αλαπφθεπθην φηη ζα 

θαηάθεξλε λα κείσλε ηελ απνξξνή ηνπ λεξνχ ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ ειλη. Δ κηθξφηεξε 

πνζφηεηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ δηαθηλνχληαλ δηακέζνπ ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde 

κείσζε ηελ δηαθνξά ζηαζκψλ κεηαμχ ηεο άκπσηεο θαη ηεο πιεκκπξίδαο. Οη αικπξνί βάιηνη 

θαη νη πεξηνρέο ιάζπεο ηέζεθαλ ζε θίλδπλν παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππεπζχλσλ. Γηα λα 

μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα θαηαζθεπάζηεθαλ άιια δχν θξάγκαηα αλαηνιηθά ηνπ 

θξάγκαηνο Oosterschelde, ην θξάγκα Philips θαη ν ζχλδεζκνο-ην θξάγκα Oester. Ώξρηθά ηα 
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θξάγκαηα απηά κείσζαλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde θαη 

ππνζηήξημαλ ηελ άκπσηε θαη ηε ξνή ηεο πιεκκπξίδαο ζηελ ππφινηπε πεξηνρή. Σα θξάγκαηα 

απηά ζήκαηλαλ ηελ επηβίσζε φρη κφλν γηα ηηο αιπθέο θαη ηηο πεξηνρέο ιάζπεο, αιιά θαη γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ζηξεηδηψλ ζηελ πεξηνρή Yerseke αθνχ ζε κεγάιν βαζκφ νη θαιιηεξγεηέο 

ζηξεηδηψλ εμαξηψληαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπο. Αεχηεξνλ 

πξνέθπςε ε ρσξίο θφζηνο αλχςσζε ηνπ παιηξξντθνχ λεξνχ πίζσ απφ ηα θξάγκαηα πνπ 

ήηαλ ηκήκα ηνπ ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ. Σξίηνλ ηα δχν απηά θξάγκαηα 

καδί κε ην θξάγκα Oosterschelde πξνζηάηεπαλ ηελ πεξηνρή αλάληη ηνπο ελάληηα ζηελ πςειή 

ζηάζκε ησλ πδάησλ. ηα έξγα δηακεξηζκαηνπνίεζεο αλήθνπλ επίζεο ηα έξγα 

Markiezaatkade, ε Bathse Spuikanaal θαη ην Bathse Spuisluis.  

 

Βηθφλα 146. Σν θξάγκα Philips. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Philips-Dam/334.html) 

 

Σν θξάγκα Philips κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κέξε (Βηθφλα 51, 53, 146). Σν βφξεην ηκήκα 

εθηείλεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα δησξχγσλ ζηελ πεξηνρή Plaat van Vliet ζην θξάγκα Volkerak, 

έσο ηε ζχλδεζε ζην θξάγκα Grevelingen. Σν λφηην ηκήκα εθηείλεηαη απφ ηελ δηψξπγα έσο 

ηελ πεξηνρή Sint-Philipsland. Σν θξάγκα θαηαζθεπάζηεθε φζν ην δπλαηφλ ζε κηθξφηεξε 

απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην θξάγκα Oosterschelde δηφηη δηαθνξεηηθά νη αιπθέο ηεο πεξηνρήο 

Sint-Philipsland ζα δεκηνπξγνχληαλ πίζσ απφ ην θξάγκα ελψ ε ζηαζηκφηεηα ηνπ γιπθνχ 

λεξνχ ζα ζήκαηλε ην ηέινο ησλ αιπθψλ. Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Philips δηεπθνιχλζεθε 

απφ ηελ πξνζσξηλή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. Δ κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Φξάγκαηνο Oester. 
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Βηθφλα 147. Βξγαζίεο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο Philips. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Philips-Dam/334.html) 

 

Καηά ηα έηε 1977 θαη 1978, θαηαζθεπάζηεθε έλα ηερλεηφ λεζί έθηαζεο 96 εθηαξίσλ ζηελ 

πεξηνρή Plaat van Vliet (Βηθφλα 147, 148). Οη εθζθαθέο θαηαζθεπήο ζην λεζί θάιππηαλ κία 

έθηαζε 19 εθηαξίσλ. Γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο ζθάθηεθαλ 100 εθηάξηα θαη 

επηρσκαηψζεθαλ 130 εθηάξηα ελψ ζπλνιηθά εγρχζεθε ζθπξφδεκα ζε κία έθηαζε πεξίπνπ 

370.000 m² πνπ πεξηείρε 27.000 ηφλνπο εληζρπκέλν ράιπβα. Οη δηψξπγεο ηειηθά είραλ 

νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 1984 θαη ην θξάγκα ην 1987. Βλ ησ κεηαμχ κεγάιε πνζφηεηα 

άκκνπ ηνπνζεηήζεθε ζηε δηαδξνκή κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Sint-Philipsland θαη ηνπ θξάγκαηνο 

Grevelingen (http://www.deltawerken.com/Philips-Dam/334.html). 
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Βηθφλα 148. Σερλεηφ λεζί εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θξάγκαηνο. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Philips-Dam/334.html) 

 

5.3.10.4.1. Οη Γηώξπγεο Krammer (Krammersluizen)  

Σν πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ θξάγκαηνο Philips απνηειείηαη απφ ηηο δχν δηψξπγεο λαπζηπινΎαο 

(Βηθφλα 149). Ώπηέο νη δηψξπγεο ήηαλ απαξαίηεηεο δηφηη ην θξάγκα Philips απνηεινχζε ηνλ 

ζχλδεζκν λαπζηπινΎαο κεηαμχ ηνπ πνηακνχ ειλη θαη ηνπ Ρήλνπ. Βίλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα 

κνλαδηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ην αικπξφ θαη ην γιπθφ λεξφ πνπ είρε 

σο ζηφρν λα απνηξαπεί ε ππεξβνιηθή εηζξνή αικπξνχ λεξνχ απφ ην θξάγκα Oosterschelde 

ζηα γιπθά λεξά ηνπ θξάγκαηνο Volkerak ή ε εθβνιή ππεξβνιηθψλ πνζνηήησλ γιπθψλ λεξψλ 

πξνο ην θξάγκα Oosterschelde θαζψο ηα πινία δηέξρνληαλ θαη άλνηγαλ νη αληίζηνηρεο 

δηψξπγεο. Ώπηφ κπνξνχζε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα δηφηη ήδε είρε απνθηεζεί πνιχηηκε 

εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα δηαρσξηζκνχ αικπξνχ-γιπθνχ λεξνχ απφ ηελ θαηαζθεπή 

ησλ δησξχγσλ Kreekrak πνπ βξίζθνληαη λνηηφηεξα ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ. 

Οη δηψξπγεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε κήθνο 280 m θαη πιάηνο 24 m, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ν απαξαίηεηνο ρψξνο γηα ηα ζθάθε εζσηεξηθήο λαπζηπινΎαο δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα θαη ζηελ χπαξμε ηεζζάξσλ ξπκνπιθψλ. Βπηπιένλ θαηαζθεπάζηεθαλ εμσηεξηθέο 

ζχξεο κήθνπο 1,3 Km φπνπ ηα πινία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδεζνχλ κπξνζηά απφ ηηο 

δηψξπγεο ελψ κηα πξφζζεηε δηψξπγα θαηαζθεπάζηεθε βφξεηα ησλ δχν άιισλ κε αλεμάξηεηε 

εμσηεξηθή ζχξα κήθνπο 75 m. Πξνβιέθηεθε επηπιένλ ρψξνο γηα ηπρφλ πξφζζεηεο 

κειινληηθέο δηψξπγεο, εάλ απμαλφληνπζαλ είηε ν λαπηηιηαθφο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ή νη 

αλάγθεο γηα αλαςπρή ζην κέιινλ. 
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Βηθφλα 149. Οη δηψξπγεο Krammer (Krammersluizen). 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Philipsdam---Locks/500.html) 

 

5.3.10.4.2. Ζ πκβνιή ησλ πνηακώλ ειλη-Ρήλνπ  

Δ ζπκβνιή ειλη-Ρήλνπ (ή ειλη-θαλάιη ηεο Ρελαλίαο) άλνημε ην 1975 γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πνηακνχ ειλη θαη ηνπ θξάγκαηνο Volkerak. Δ δηψξπγα 

έρεη κήθνο 38 ρηιηφκεηξα θαη μεθηλά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ώκβέξζαο. Ώπφ εθεί 

πεξλάεη απφ ηελ πεξηνρή Zuid-Beveland θαη θαηαιήγεη κέρξη ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη νη 

δηψξπγεο Kreekrak ζην θξάγκα Oosterschelde, αθνινπζνχκελε απφ ην θαλάιη πνπ έρεη 

βπζνθνξεζεί κέζσ ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde θαη ηνπ δηεπξπκέλνπ πνηακηνχ Eendracht. 

πλερίδεη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο πεξηνρήο Sint-Philipsland θαη θαηαιήγεη ζην θξάγκα 

Volkerak. ηαλ ηα πινία δηαζρίδνπλ ηηο δηψξπγεο Krammer ηνπ θξάγκαηνο Philips θηάλνπλ 

ζηελ πεξηνρή Hollandsch Diep ελψ ην πνηάκη Waal κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κέζσ ηνπ 

Merwede κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ βάξνπο γηα ηα πινία πνπ επηηξέπνληαη λα δηαζρίδνπλ ην 

θαλάιη ζα πξέπεη λα έρνπλ κέγηζην βάξνο 9.000 ηφλνπο. 

 

5.3.10.4.3. Γηαρσξηζκόο Αικπξνύ θαη Γιπθνύ Νεξνύ  

Σν γεγνλφο φηη ην ζαιαζζηλφ λεξφ έρεη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα απφ ην γιπθφ λεξφ (αικπξφ 

λεξφ: 1,03 kg/m³ - γιπθφ λεξφ: 1,00 kg/m³) επεξέαζε ην ζρεδηαζκφ ησλ δησξχγσλ αθνχ 

φηαλ ην αικπξφ θαη ην γιπθφ λεξφ αλακεηγλχνληαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ βπζίδεηαη ιφγσ 

κεγαιχηεξνπ βάξνπο. Ώο ππνζέζνπκε φηη έλα πινίν αλαρσξεί απφ ην θξάγκα Oosterschelde 

πξνο ηελ δηψξπγα. Ώξρηθά νη ζχξεο ηεο δηψξπγαο είλαη θιεηζηέο πίζσ απφ ην πινίν. ηε 

ζπλέρεηα ην αικπξφ λεξφ (πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο) αληιείηαη έμσ. ηελ θνξπθή γιπθφ 

λεξφ αληιείηαη ζηελ δηψξπγα. ηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ έρεη κεησζεί αξθεηά θαη ην αικπξφ 

λεξφ αληιείηαη πξνο ηα έμσ ε δηψξπγα αλνίγεη. ηαλ έλα πινίν ζέιεη λα πιεχζεη πξνο ην 
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θξάγκα Oosterschelde απφ ην θξάγκα Volkerak, ζπκβαίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

φηαλ ην πινίν είλαη κέζα ζηελ δηψξπγα νη ζχξεο ηεο δηψξπγαο ζα θιείζνπλ πίζσ απφ ην 

ζθάθνο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ γιπθνχ λεξνχ απνκαθξχλεηαη κε άληιεζε ζην πάλσ κέξνο 

θαη ζην θάησ κέξνο ην ζαιαζζηλφ λεξφ αληιείηαη πξνο ηα κέζα. ηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ 

είλαη ίζε κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην θξάγκα Oosterschelde ζα αλνίμνπλ νη ζχξεο ηεο 

δηψξπγαο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πινίνπ. Βπίζεο είλαη αλαπφθεπθην φηη θάζε θνξά θάπνηα 

πνζφηεηα γιπθνχ λεξνχ ζα εθβάιιεη ζην θξάγκα Oosterschelde αιιά δελ έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην ζαιαζζηλφ λεξφ (http://www.deltawerken.com/Philipsdam---Locks/500.html). 

 

5.3.10.5. Σν Καλάιη θαη ε Γηώξπγα ζηελ πεξηνρή Bath 

Οη πιενλάδνπζεο πνζφηεηεο γιπθνχ λεξνχ απφ ηα θξάγκαηα Volkerak θαη Markiezaatsmeer 

κπνξνχλ λα απνζηξαγγηζηνχλ κέζσ ησλ έξγσλ Bathse Spuichannel θαη Bathse Spuilock. 

Ώπηφ ην ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο απνηειείηαη απφ έλα θαλάιη κήθνπο 8 Km (5 κίιηα), 

πιάηνπο 140 m θαη βάζνπο 7 m (Βηθφλα 51, 53, 150, 151). Καιχπηεη κία πεξηνρή απφ ην 

θξάγκα Oosterschelde έσο ηελ πεξηνρή Westerschelde Spuilock θνληά ζηελ πεξηνρή Bath 

θαη βξίζθεηαη παξάιιεια κε ην θαλάιη ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ. Σν ζχζηεκα έρεη κηα 

ηθαλφηεηα παξνρήο 100 m3/sec ελψ θαζεκεξηλά κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ 8,5 εθαηνκκχξηα 

m3 λεξνχ ζηε δπηηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνχ ειλη. Σν 1980 μεθίλεζαλ νη εθζθαθέο θαζψο θαη 

νη πξνεηνηκαζίεο γηα ην ζθάςηκν ηνπ θαλαιηνχ. 

 

Βηθφλα 150. Σν θαλάιη απνζηξάγγηζεο ζηελ πεξηνρή Bath. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Channel-and-lock-of-Bath/336.html) 
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Βηθφλα 151. Καλάιη θαη ζπξφθξαγκα ζηελ πεξηνρή Bath. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Channel-and-lock-of-Bath/336.html) 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ ΜαΎνπ 1986 ην θαλάιη είρε νινθιεξσζεί ελψ ε δηψξπγα Spui αθνινχζεζε 

κέζα ζηνλ επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. ηαλ θάπνηνο κεηαθηλείηαη κε ην ηξέλν απφ ηελ 

πεξηνρή Middelburg πξνο ηελ πεξηνρή Roosendaal κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην θαλάιη απφ 

θάησ αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο Rilland θαη Bath (http://www.deltawerken.com/Channel-and-

lock-of-Bath/336.html). 

 

5.3.11. Γεπηεξεύνληα Έξγα  

5.3.11.1. Δηζαγσγή 

Βθηφο απφ ηα πνιπάξηζκα κφληκα θαη θηλεηά θξάγκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ Αέιηα, θαηαζθεπάζηεθαλ θάπνηα άιια ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα έξγα 

ζηελ πεξηνρή. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε κεγαιχηεξε γέθπξα ζηηο Κάησ Υψξεο (θαη ζηελ 

Βπξψπε ζηελ επνρή ηεο) θαη ε κεγαιχηεξε ζήξαγγα. 

Δ Zeelandbridge δηέζρηζε ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνχ ειλη πεξηζζφηεξν απφ 20 

έηε πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde θαη ε νδηθή ζήξαγγα 

Westerschelde ζπλδέεη ηελ πεξηνρή Zeelands Flanders κε ην ππφινηπν ηεο πεξηνρήο 

Zeeland θαη ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. 

 

5.3.11.2. Ζ Γέθπξα Zeeland  

Δ γέθπξα Zeeland ε νπνία ζπλδέεη ηελ βφξεηα πεξηνρή Beveland κε ηελ πεξηνρή Schouwen-

Duiveland δελ απνηεινχζε αξρηθά κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα (Βηθφλα 51, 53, 152). Δ 
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θαηαζθεπή έγηλε ππφ ηελ επίβιεςε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο επαξρίαο Zeeland αληί ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ. Ο ιφγνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο δελ είρε 

λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ, αιιά πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

πεξηνρήο Zeeland. Μηα επλντθή ζπλέπεηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα ήηαλ φηη ηα 

θξάγκαηα ζπλέδεαλ ηα πεξηζζφηεξα λεζηά θαη ρεξζνλήζνπο κεηαμχ ηνπο. κσο ην θξάγκα 

Oosterschelde δεκηνχξγεζε αθφκα έλα θελφ κεηαμχ ηεο βφξεηαο πεξηνρήο Beveland θαη ηεο 

πεξηνρήο Schouwen-Duiveland. Δ επαξρία Zeeland απαηηνχζε κηα κφληκε ζχλδεζε βνξξά-

λφηνπ ε νπνία δελ ζα εμαξηηφληαλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 1963 νη άλζξσπνη εμαθνινπζνχζαλ λα πηζηεχνπλ φηη ζηελ πεξηνρή 

Oosterschelde ζα είρε θαηαζθεπαζηεί έλα θξάγκα ην νπνίν φκσο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί 

κέρξη ην 1978. Σειηθά ην 1986 ην θξάγκα ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. Μέρξη ην 1965 ε αθηνπιντθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Zierikzee θαη Kats ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαζρίζνπλ νη 

άλζξσπνη ηελ πεξηνρή Oosterschelde κε ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα σζηφζν φηη δελ ζα 

κπνξνχζε ν ηξφπνο απηφο ζχλδεζεο λα δηαρεηξηζηεί ηελ έληνλε θαη νινέλα απμαλφκελε 

θίλεζε επηβαηψλ. 

 

Βηθφλα 152. Δ γέθπξα Zeeland. 

(Πεγή: Dorst M., Flore B., Keizer V. and Sluijter T. (2008). The Delta Project. Preserving the 
environment and securing Zeeland against flooding. Netherlands: Publication of Deltapark Neeltje 
Jans and Florad Marketing Group, pp. 1-32.) 

 

Δ γέθπξα θαηαζθεπάζηεθε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Zierikzee θαη Colijnsplaat. Βίρε ζπλνιηθφ 

κήθνο πέληε ρηιηφκεηξα ε νπνία ήηαλ αξθεηά κεγάιε γηα ηα νιιαλδηθά πξφηππα θαζψο ε 

γέθπξα θαηέζηε ε κεγαιχηεξε ηεο ρψξαο. Χζηφζν ζε ζχγθξηζε κε ηελ κεγαιχηεξε γέθπξα 

ηνπ θφζκνπ, ε γέθπξα Zeeland είλαη αξθεηά κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Δ γέθπξα Zeeland 

απνηειείηαη απφ πελήληα ηέζζεξηο πξνβιήηεο δεκηνπξγψληαο κεηαμχ ηνπο πελήληα δχν θελά 

ησλ ελελήληα πέληε κέηξσλ ην θαζέλα ελψ ππάξρεη θαη έλα ηκήκα κήθνπο ζαξάληα κέηξσλ 

(Βηθφλα 153). Δ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο πνπ αθφκε νλνκάδεηαη Oosterschelde Bridge 
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μεθίλεζε ην 1963. ηηο 15 Αεθεκβξίνπ 1967 ε γέθπξα εγθαηληάζηεθε επηζήκσο απφ ηελ 

ΐαζίιηζζα Juliana. Πξνεγνπκέλσο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1967 ε γέθπξα κεηνλνκάζηεθε ζε 

Zeeland Bridge. ήκεξα ε γέθπξα Zeeland έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θπθινθνξία κεηαμχ 

ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο πεξηνρήο Goes. Δ ζεκαληηθφηεηα ηεο έρεη απμεζεί κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηεο νδηθήο ζήξαγγαο Westerschelde αθνχ ην ΐέιγην είλαη πιένλ 

πξνζβάζηκν απφ ην Ρφηεξληακ κέζσ απηήο ηεο ζήξαγγαο. 

 

Βηθφλα 153. Καηαζθεπή ηεο γέθπξαο Zeeland. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Zeeland-Bridge/338.html) 

 

πσο ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα θαη ζηε ζήξαγγα Westerschelde νη άλζξσπνη έπξεπε λα 

πιεξψλνπλ δηφδηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γέθπξα Zeeland κέρξη ην 1993 αθνχ ε 

επαξρία Zeeland είρε ιάβεη δάλεην γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ην νπνία έπξεπε λα 

εμνθιεζεί. ηαλ ηειηθά ην δάλεην εμνθιήζεθε ην 1989, ηα δηφδηα δηαηεξήζεθαλ γηα άιια 

ηέζζεξα ρξφληα γηα λα απμεζεί ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηεο γέθπξαο (http://www.deltawerken.com/Zeeland-Bridge/338.html). 

 

5.3.11.3. Ζ ήξαγγα Westerschelde  

Δ νδηθή ζήξαγγα Westerschelde έρεη κήθνο 6,6 Km. Δ ζήξαγγα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ Ellewoutsdijk θαη Terneuzen (Βηθφλα 51, 53, 154). Ώπφ ηερληθή άπνςε ε 

θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο ήηαλ κνλαδηθφ έξγν. Οη πεξηζζφηεξεο ζήξαγγεο ζηελ Βπξψπε 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ζθιεξφ, βξαρψδεο πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θαίλεηαη πην δχζθνιν 

έξγν απφ ηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ ζε καιαθά εδάθε φπσο απηά ηεο πεξηνρήο 

Westerschelde θάηη πνπ φκσο δελ είλαη αθξηβέο επηζηεκνληθά. Ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο Απηηθήο Βπξψπεο ην φηη θαηαζθεπάζηεθε κία ζήξαγγα ηέηνηνπ κήθνπο θαη ζε 

ηέηνην βάζνο κέζα ζε άκκν θαη άξγηιν. Σν βαζχηεξν ζεκείν ηεο ζήξαγγαο βξίζθεηαη πεξίπνπ 

εμήληα κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. ε ζχγθξηζε κε κία γέθπξα ή κία 

ρεξζαία ζήξαγγα, κία ππνζαιάζζηα ζήξαγγα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαζψο δελ 

παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ πινίσλ θαη ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θαηαζθεπαζηηθά 

απνηειεί ηε θζελφηεξε κέζνδν. 
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Βηθφλα 154. Δ ζήξαγγα Westerschelde. 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Westerschelde-Tunnel/339.html) 

 

πσο ζπλέβε θαη κε ηε γέθπξα ηεο Γειαλδίαο (Zeeland Bridge), ε ζήξαγγα Westerschelde 

πνπ νινθιεξψζεθε ην 2003 δελ απνηεινχζε αξρηθά κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα. Χζηφζν ε 

ζήξαγγα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έκκεζε ζπλέπεηα ησλ έξγσλ ζην Αέιηα. Γεγνλφο είλαη φηη 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θιείζεη ε δπηηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνχ ειλη δηφηη ζα επεξεαδφηαλ 

αξλεηηθά ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ώκβέξζαο. Καηά ζπλέπεηα ε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο πεξηνρήο Zeeland Walcheren ή ηεο λφηηαο πεξηνρήο Beveland δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Βθηφο απφ ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, ην ζρέδην Αέιηα παξείρε 

επίζεο ηθαλνπνηεηηθέο λέεο κεηαθνξηθέο ζπλδέζεηο. Δ βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ ήηαλ 

πιενλέθηεκα ηφζν γηα ηνλ ηνπξηζκφ φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία. Οη πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ 

δπηηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνχ ειλη δελ είραλ απηφ ην πιενλέθηεκα κέρξη ην 2003 αθνχ κέρξη 

ηφηε ππήξραλ κφλν δχν ππεξεζίεο πνξζκείσλ, ε πξψηε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Vlissingen θαη 

Breskens θαη ε δεχηεξε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Kruiningen θαη Perkpolder. Καηά ηε δηάξθεηα 

θαθνθαηξίαο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο πνξζκείσλ ζπρλά ήηαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο νπφηε θάπνηνο 

πνπ επηζπκνχζε λα ηαμηδέςεη απφ ηελ πεξηνρή Middelburg πξνο ηελ πεξηνρή Oostburg είηε 

ζα έπξεπε λα πεξίκελε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ή λα κεηαθηλνχληαλ κέζσ ηεο 

βφξεηαο πεξηνρήο Brabant θαζπζηεξψληαο φκσο αξθεηά. 

Δ ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο νδηθήο ζήξαγγαο δελ ήηαλ λέα. Βπηρεηξεκαηίεο απφ ηελ 

πεξηνρή Goes είραλ ήδε θαηαξηίζεη ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ζήξαγγαο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1930. Πάληνηε φκσο ππήξραλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

Τπήξραλ εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηε ζέζε ηεο ζήξαγγαο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ππζκέλα ζηνλ νπνίν ε ζήξαγγα ζα έπξεπε λα δηαηξεζεί. Μέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ εμήληα, ππήξραλ ζρέδηα γηα κηα κφληκε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πεξηνρήο Zeeland, 

ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο λφηηαο πεξηνρήο Beveland. Σν ζρέδην αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

θξεκαζηήο γέθπξαο θαη κηαο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο ζηνλ ππζκέλα ηεο δπηηθήο πεξηνρήο 

ηνπ πνηακνχ ειλη. Δ γέθπξα θαη ε ζήξαγγα ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην ηκήκα 

φπνπ ήδε ππήξρε έλα πνξζκείν κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Kruiningen θαη Perkpolder. Σν ζρέδην 
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αμηνινγήζεθε αιιά βξέζεθε λα είλαη πνιχ αθξηβφ. Ώπφ ην 1986 θαη κεηαγελέζηεξα άξρηζαλ 

λα θαηαζηξψλνληαη λέεο ηδέεο. Ώξρηθά αμηνινγήζεθε ην πξψην ζρέδην ελψ αξγφηεξα 

επηθξάηεζε ε πξννπηηθή θαηαζθεπήο κηαο ππνζαιάζζηαο νδηθήο ζήξαγγαο. Μεηά απφ 

δεθαεηίεο ζπδεηήζεσλ ε απφθαζε ηειηθά πάξζεθε ην 1996 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηειηθψο 

ζα θαηαζθεπαδφηαλ ε νδηθή ζήξαγγα. Δ θπβέξλεζε θαη ε επαξρία Zeeland απνθάζηζαλ φηη ε 

ζήξαγγα ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Ellewoutsdijk (South-Beveland) 

θαη Terneuzen (Zeeland Φιάλδξα). Σα έξγα άξρηζαλ ην 1997 θαη ζηηο 26 Εαλνπαξίνπ 1998 ν 

ηφηε ππνπξγφο Πισηψλ Οδψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ θ. Jorritsma θήξπμε επίζεκα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο. Μεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο ε ΐαζίιηζζα ΐεαηξίθε εγθαηλίαζε επίζεκα ηελ ζήξαγγα 

Westerschelde ζηηο 14 Μάξηε 2003 (http://www.deltawerken.com/Westerschelde-

Tunnel/339.html). 

 

5.3.11.4. Ζ Λίκλε Lauwers (Lauwersmeer)  

Σα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί φρη κφλν ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο κε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηηο πιεκκχξεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο γεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε 

ζάιαζζα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε  ιίκλε Lauwers. Σν 1969 ζηε ζάιαζζα Lauwers ζηα 

ζχλνξα κε ηηο επαξρίεο Groningen θαη Friesland θαηαζθεπάζηεθε έλα θξάγκα. Ώπφ ηφηε ε 

ιίκλε νλνκάδεηαη ιίκλε Lauwers (Βηθφλα 155, 156). 

 

Βηθφλα 155. Δ ιίκλε Lauwers (Lauwersmeer). 

(Πεγή: http://www.deltawerken.com/Lauwersmeer/771.html) 

 

5.3.11.4.1. Καηαζθεπή Φξάγκαηνο  

ηα ηέιε ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα εθπνλήζεθαλ κειέηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηε ζάιαζζα Lauwers φκσο απηά ηα ζρέδηα δελ πινπνηήζεθαλ γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1953 ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο επαξρίαο Groningen ζπκθψλεζε φηη έπξεπε πιένλ λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα θξάγκα ζηα αλνηθηά ηεο ζάιαζζαο Lauwers. Σν πην ζεκαληηθφ 

επηρείξεκα ήηαλ ε αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ Friesland θαη Groningen. Ο 

θίλδπλνο πιεκκχξαο ηεο γεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παιηξξντθήο θαηαηγίδαο ήηαλ πνιχ 

πςειφο. 
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Βηθφλα 156. Θέζε ηεο ιίκλεο Lauwers (Lauwersmeer). 

(Πεγή: Google Earth) 

 

Τπήξραλ δχν δπλαηφηεηεο γηα λα ζθξαγηζηεί ε ζάιαζζα Lauwers, πξψηνλ ε ελίζρπζε ησλ 

ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ ή δεχηεξνλ ε θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο. Δ πξψηε ιχζε ήηαλ πην 

θηιηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αιηεία, αιιά νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ Groningen θαη 

Friesland πξνηίκεζαλ έλα θξάγκα δεδνκέλνπ φηη ζα ήηαλ πην αζθαιέο γηα απηνχο, νπφηε 

επηιέρζεθε ηειηθά ε θαηαζθεπή θξάγκαηνο ππφ ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ην 1960 ε 

κειέηε κε ηίηιν "Ώπνθαηάζηαζε ηεο Θάιαζζαο Lauwers" ήηαλ πιένλ νινθιεξσκέλε.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο μεθίλεζαλ ην 1961. Σν θξάγκα είρε κήθνο 13 Km ελψ ππήξραλ 

εηδηθά ζπξνθξάγκαηα θαζψο θαη κία επηπιένλ δηψξπγα. Σν έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηερληθή θαηαζθεπήο παξφκνηα κε άιια έξγα ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα θαζψο ηζηκεληέληα κπινθ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζθξαγίζνπλ ην θελφ. Σα δηαπεξαηά ηζηκεληέληα κπινθ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζην ηερλεηφ λεζί ηνπ Lauwersoog. ηηο 23 ΜαΎνπ 1969 παξνπζία ηεο 

ΐαζίιηζζαο Juliana βπζίζηεθε θαη ζηαζεξνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν ηζηκεληέλην κπινθ ελψ δχν 

εκέξεο αξγφηεξα ζθξαγίζηεθε ε πεξηνρή Lauwers κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο θαη 

ηειηθά ε ζάιαζζα Lauwers κεηαηξάπεθε ζηελ νκψλπκε ιίκλε. 

 

5.3.11.4.2. Γεκηνπξγία Δζληθνύ Πάξθνπ  

Δ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηα αλνηθηά ηεο ζάιαζζαο Lauwers είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην 

πεξηβάιινλ. Βμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή ήηαλ πιένλ απνθνκκέλε απφ ηε ζάιαζζα, 

ην λεξφ ζηαδηαθά έγηλε πθάικπξν ην νπνίν άιιαμε ξηδηθά ην πεξηβάιινλ θαη ε αιιαγή πνπ 

ζπλέβε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή πνπ ζπλέβε ζηα χδαηα ηεο πεξηνρήο Zeeland κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα. Αηάθνξα είδε δσήο πνπ πξνηηκνχζαλ λα επηβηψλνπλ ζηε 

Λίκλε 

Lauwersmeer 
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ζάιαζζα Lauwers έραζαλ πιένλ ηνλ νηθφηνπν ηνπο θαζψο έπξεπε λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε 

άιιεο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα πξνο ηελ ζάιαζζα Wadden.  

Δ πεξηνρή κεηαηξάπεθε ζε έλα φκνξθν θπζηθφ θαηαθχγην παξά ηηο ηεξάζηηεο επηπηψζεηο 

πνπ αζθήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή είρε παξακειεζεί 

θαηά ην παξειζφλ. Μεηά ην 1980 αζθήζεθε κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα παξάδεηγκα νη αγειάδεο θαη ηα πξφβαηα κεηαθηλήζεθαλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο, αξρηθά κφλν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αιιά αξγφηεξα γηα νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επίζεο πξνζειθχνληαλ ζηελ πεξηνρή λέα είδε πνπιηψλ θαη ςαξηψλ 

ηνπ γιπθνχ λεξνχ. Σα ςάξηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ έθαλαλ ηελ πεξηνρή ειθπζηηθή γηα άιια είδε 

πνπιηψλ φπσο ρνπιηαξνκχηεο, θνξκνξάλνπο θαη πάπηεο πνπ αλαδεηνχζαλ ηε ιεία ηνπο. Σν 

θπζηθφ απηφ θαηαθχγην απνηέιεζε επίζεο ηνλ ηφπν επηβίσζεο θαη γηα άιια είδε δψσλ φπσο 

δαξθάδηα, ιαγνχο θαη αιεπνχδεο. ηαλ πιένλ είρε ραζεί έλα κνλαδηθφ θνκκάηη ηεο πεξηνρήο 

Wadden ηφηε πξνέθπςε έλα παλέκνξθν θαηλνχξγην θαηαθχγην γηα δηάθνξα είδε δψσλ θαη 

πνπιηψλ, ην νπνίν έγηλε πξαγκαηηθφηεηα φηαλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ιίκλεο Lauwers 

θεξχρζεθε σο εζληθφ πάξθν επηζήκσο ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2003. 

Δ ιίκλε Lauwers δελ είλαη κφλν έλα κνλαδηθφ θπζηθφ θαηαθχγην αιιά απνηειεί επίζεο έλαλ 

άξηζην ρψξν αλαςπρήο. Σν πξψελ ηερλεηφ λεζί ηνπ Lauwersoog έρεη εμειηρζεί ζε έλα ιηκάλη 

κε αιηεπηηθή θπξίσο ρξήζε. Βπίζεο ην ρσξηφ ηνπ Zoutkamp είλαη άμην επίζθεςεο ζην νπνίν 

κεηψζεθε ελ κέξεη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ σο έλα αιηεπηηθφ ιηκάλη αθνχ ππάξρνπλ πνιιέο 

εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο φπσο πάξθα δηαθνπψλ, ρψξνη θαηαζθήλσζεο θαη ζρνιεία 

ηζηηνπινΎαο. Δ πεξηνρή είλαη έλαο παξάδεηζνο γηα ηα ζαιάζζηα ζπνξ φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

θνιπκπήζεη, λα θάλεη surfing, λα δηαζρίζεη ηηο ιαζπψδεηο πεξηνρέο θαη λα θάλεη ζαιάζζηα 

πνδειαζία κε βάξθα (http://www.deltawerken.com/Lauwersmeer/771.html). 
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6. Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ 

6.1. Δηζαγσγή 

Οη Κάησ Υψξεο βξίζθεηαη ζην δέιηα ηξηψλ θχξησλ πνηακψλ ηεο πεξηνρήο, ηνπ Ρήλνπ, ηνπ 

Μεχζε θαη ηνπ ειλη. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ε Οιιαλδία θαηφξζσζε λα 

εμειηρζεί ζε κία ζεκαληηθά ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα. Παξφια απηά ε δηαβίσζε ζηηο Κάησ 

Υψξεο δελ είλαη ρσξίο θηλδχλνπο θαζψο κεγάια ηκήκαηα ησλ Κάησ Υσξψλ βξίζθνληαη θάησ 

απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηα πνηάκηα ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε. Σα πςειά επίπεδα ησλ πδάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ζρεηηθά κε ηε ΐφξεηα Θάιαζζα ή ιφγσ ησλ 

πςειψλ απνξξνψλ ησλ πνηακψλ είλαη κηα ζνβαξή απεηιή γηα ηα εδάθε ησλ Κάησ Υσξψλ. 

πλνιηθά πεξίπνπ 3.000 Km πξσηνγελψλ δνκψλ πξνζηαζίαο απφ ηηο πιεκκχξεο 

πξνζηαηεχνπλ ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμε ηνπ νιιαλδηθνχ 

θξάηνπο. Σα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηηο πιεκκχξεο πξέπεη λα παξέρνπλ  επαξθή αζθάιεηα 

ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο επελδχζεηο. Δ θαηαζθεπή, 

δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ θαηαζθεπψλ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Υσξίο αληηπιεκκπξηθά έξγα έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο ζα ππφθεηηαλ ζε ηαθηηθέο 

πιεκκχξεο. Δ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο ζα γηλφηαλ αηζζεηή θπξίσο ζηα δπηηθά αθνχ ε 

επίδξαζε ησλ πδάησλ ησλ κεγάισλ πνηακψλ είλαη πεξηνξηζκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

επηπηψζεσλ. Καηά κήθνο ηεο αθηήο ε πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο παξέρεηαη θπξίσο απφ 

ηνπο ακκφινθνπο. πνπ δελ ππάξρνπλ νη ακκφινθνη ή είλαη ππεξβνιηθά κηθξψλ δηαζηάζεσλ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αληηπιεκκπξηθά έξγα κε ηε κνξθή αλαρσκάησλ ζηε ζάιαζζα ή 

θξάγκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο. Καηά κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ Ρήλνπ θαη ζε 

ηκήκαηα ηνπ πνηακνχ Μεχζε ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία παξέρεηαη απφ ηα αλαρψκαηα. 

Σν ζχλνιν κηαο πεξηνρήο πνπ πξνζηαηεχεηαη κε έλα ζπγθνηλσλνχλ ζχζηεκα 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πξνζηαζίαο θαη ζηελ νπνία ην επίπεδν αζθαιείαο ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλν θαη εληαίν θαιείηαη πεξηνρή-δαθηχιηνο (dike ring area). Δ 

πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο γχξσ απφ κία ηέηνηα πεξηνρή κπνξεί λα γίλεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά έξγα θαη κπνξνχλ λα ζπλίζηαληαη ζε αλαρψκαηα, ακκφινθνπο, εηδηθέο 

πδξαπιηθέο θαηαζθεπέο φπσο θξάγκαηα ή εδάθε ζε κεγάια πςφκεηξα πνπ βξίζθνληαη 

αξθεηά πςειά θαη ζπλεπψο δελ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο. ηελ Οιιαλδία 

ππάξρνπλ 53 πεξηνρέο-δαθηχιηνη (Pilarczyk, 2007). 

 

6.2. Βαζηθέο Αξρέο Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο  

Οη πιεκκχξεο είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ απψιεηα αλζξσπίλσλ δσψλ, ηελ 

απψιεηα πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Βπνκέλσο ε 

έιιεηςε επελδχζεσλ ή ε παξακειεκέλε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ελδέρεηαη 

λα ζέζεη ζε θίλδπλν νιφθιεξε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ  βειηίσζε ηεο ηχρεο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ ή πνπ βξέρνληαη απφ ηε ζάιαζζα.  Καηά 

ζπλέπεηα ε αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη 

λα είλαη κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Δ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία 

απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο:  

 ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 

πιεκκπξψλ.   
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 ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Με ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξψλ επηζεκαίλεηαη ην νξγαλσηηθφ εθείλν ζχζηεκα 

πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηηο απνξξνέο ηνπ πνηακνχ κέρξη θάπνηα παξνρή ζρεδηαζκνχ πνπ 

ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηελ πεξίνδν επαλαθνξάο, λα δηέξρνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε πεξηνξηζκέλεο ζπλέπεηεο. ε πεξίπησζε κίαο ηηκήο 

παξνρήο πνπ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

Σν ζχζηεκα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη σο εθείλν ην θπζηθφ ζχζηεκα ζην 

νπνίν νη απνξξνέο ηνπ πνηακνχ κέρξη θάπνηα ηηκή παξνρήο ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα 

δηέιζνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο κε πεξηνξηζκέλεο ζπλέπεηεο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ νη παξάκεηξνη πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά. Δ ηζηνξία σζηφζν δείρλεη φηη νη 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο βειηηψζεηο είλαη επθνιφηεξν λα εθαξκνζηνχλ ζε ζρέζε κε ιεθάλεο 

απνξξνήο κεγάιεο επηθάλεηαο θάηη πνπ νθείιεηαη ηφζν ζε νηθνλνκηθνχο φζν θαη ζε 

πνιηηηθνχο ιφγνπο.  

Μηα άιιε εθηίκεζε είλαη φηη είλαη αλαγθαία ε αιιειεπίδξαζε ησλ πέληε πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν  αλεμάξηεησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, γηα έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζσζηά ζπλεξγαδφκελν ζχζηεκα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξψλ. Σα ππνζπζηήκαηα απηά είλαη ηα παξαθάησ:  

1. Σν θπζηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα 

φξηά ηνπ.   

2. Δ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ θξαγκάησλ, ησλ αλαρσκάησλ, ή ησλ αγσγψλ 

εθηξνπψλ φπσο ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν.   

3. Σν φιν ζχζηεκα λα δχλαηαη λα παξαηεξεί θαηλφκελα πνπ εμειίζζνληαη ζηα φξηά ηνπ 

θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά.   

4. Σν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη θαη απφ αλζξψπνπο πνπ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ  

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο. 

5. Σν ζχζηεκα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηα ζπζηήκαηα 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαη ηειηθά επσκίδνληαη ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

Ώπηνί ζα είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζα επεξεάζνπλ ηειηθά ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνπο άκεζα ή έκκεζα κέζσ ησλ  πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπο.  

Καη ζηα πέληε παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα πξέπεη λα ππάξρεη νκαιή αιιειεπίδξαζε κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Βάλ παξαιεηθζεί ή αγλνεζεί ε ζπλεηζθνξά κηαο ζπληζηψζαο, νη 

βειηηψζεηο ή νη αιιαγέο ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

πιεκκπξψλ ζα απνδεηρζνχλ ηνπιάρηζηνλ αβέβαηεο θαη ίζσο αλαπνηειεζκαηηθέο. Ώπηφ 

απνδεηθλχεηαη έληνλα απφ ηελ δηαρξνληθή πξνζπάζεηα ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηηο Κάησ Υψξεο πνπ απνδεηθλχεη ζαθψο πφζν δχζθνιν είλαη 

λα εηζαρζνχλ λέεο αιιαγέο αλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο 

απνθιεηζηνχλ ή δελ πθίζηαληαη πιένλ (Pilarczyk, 2007). 
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6.3. Πξόηππα Αζθαιείαο  

ην παξειζφλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο ησλ αλαρσκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ζηελ Οιιαλδία ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ιακβάλνληαλ ππφςε ε πςειφηεξε γλσζηή ζηάζκε ηνπ λεξνχ κε επηπιένλ έλα θαηάιιειν 

ειεχζεξν πεξηζψξην 0,5 έσο 1 m. Δ επηηξνπή ηνπ Αέιηα ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ιίγν κεηά 

ηηο θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ηνπ 1953 έβαιε ηα ζεκέιηα ην 1956, γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ 

ζεκεξηλψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο. Σν ζεκείν 

εθθίλεζεο φπσο πξνηεηλφηαλ απφ ηελ επηηξνπή ήηαλ λα θαζηεξσζεί έλα επηζπκεηφ επίπεδν 

αζθάιεηαο γηα θάζε πεξηνρή. Ώπηφ ην επίπεδν αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ησλ αλαρσκάησλ θαη ζηηο πηζαλέο δεκηέο πνπ ζα πξνθαινχληαλ απφ ηηο 

πιεκκχξεο. Ώπηή ε νηθνλνκηθή αλάιπζε νδήγεζε ζε έλα βέιηηζην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ 

εθθξάδεηαη σο ε  πηζαλφηεηα αζηνρίαο γηα ηα αλαρψκαηα. ηελ πξάμε σζηφζν ην επίπεδν 

αζθάιεηαο εθθξάδεηαη σο ε πεξίνδνο επαλαθνξάο ηεο δπζκελέζηεξεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ  πξνηχπσλ 

αζθάιεηαο ήηαλ ε έιιεηςε γλψζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ αζηνρίαο ησλ 

αλαρσκάησλ κε αθξίβεηα. 

Δ νηθνλνκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην επίπεδν αζθάιεηαο  

ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο δεκηέο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. Βπνκέλσο θαζνξίζηεθε έλα 

πξφηππν αζθάιεηαο γηα θάζε πεξηνρή ηνπ αλαρψκαηνο κε ιεηηνπξγία δαθηπιίνπ. Σν πξφηππν 

απηφ εθθξάδεηαη σο ε κέζε εηήζηα ζπρλφηεηα ππέξβαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηπέδνπ 

πιεκκχξαο. Οη πεξίνδνη επαλαθνξάο πνηθίιινπλ απφ ηηκέο 1/10.000 έσο 1/1.250 αλά έηνο 

αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαζψο θαη ηε θχζε ηεο απεηιήο είηε απηή πξνέξρεηαη απφ πνηάκη ή 

απφ ηελ ζάιαζζα (Βηθφλα 157). Σν 1996 εθαξκφζηεθαλ ηα πξφηππα απηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ Πεξί Ώληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο απφ ην Τπνπξγείν  

Μεηαθνξψλ, Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αηαρείξηζεο Τδάησλ. Σα επίπεδα πξνζηαζίαο απφ ηηο 

πιεκκχξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα αζθάιεηαο επηθαηξνπνηνχληαη θάζε πέληε ρξφληα 

γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θαη 

ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Δ ζρεηηθή λνκνζεζία θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηνπ Αέιηα ην 1957 κεηά ηηο ζνβαξέο πιεκκχξεο 

ηνπ 1953, απνζθνπνχζε ζην λα πξνζηαηεχζεη ηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ θαη ηα πξντφληα 

ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αέιηα απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ ΐφξεηα Θάιαζζα. Πιεκκχξεο δελ 

δεκηνπξγνχληαλ κφλν απφ ηα θχκαηα θαηαηγίδαο αιιά θαη απφ ηηο απξνεηδνπνίεηεο 

πιεκκχξεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο ππεξρεηιίζεηο ησλ πνηακψλ. Αχν πιεκκχξεο πνηακψλ 

πνπ ζπλέβεζαλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ θαηά ηα έηε 1993 θαη 1995 κε απνξξνή  

12.000 m3/sec θαηέιεμαλ ζε ζπγθξίζηκα επίπεδα κε εθείλεο πνπ ζπλέβεζαλ ην 1926. Σνλ 

Εαλνπάξην-Φεβξνπάξην ηνπ 1995 πξαγκαηνπνηήζεθε εθθέλσζε απφ 250.000 άηνκα πνπ 

δνχζαλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ ζε ζεκεία φπνπ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί πιεκκχξα 

παξέκελε αθφκε ζηελ ηηκή 1/50 ρξφληα-1. Τπνθηλνχκελε απφ κηα δηαίζζεζε επείγνπζαο 

θαηάζηαζεο, ςεθίζηεθε απφ ηε ΐνπιή ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1995 ε λνκνζεηηθή πξάμε πνπ 

αθνξνχζε ηε δηαρείξηζε ησλ  κεγάισλ πνηακψλ. Ο ζηφρνο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

γηα ηνπο κεγάινπο πιεζπζκνχο πνπ δνχζαλ ζηνπο πνηακνχο ην 2000, κε πηζαλφηεηα 

ππέξβαζεο λα πιεκκπξίζεη ε πεξηνρή ζηελ ηηκή 1/1.250 ρξφληα-1, ρσξίο φκσο λα 

ακθηζβεηεζνχλ νη νηθνινγηθέο αμίεο. Καηά ηελ πεξίνδν 1996-2000 εληζρχζεθαλ πεξίπνπ 450 

Km αλαρσκάησλ ησλ πνηακψλ κε ηελ κεηαβνιή ζε έλα απμεκέλν επίπεδν αζθάιεηαο απφ 

κία πηζαλφηεηα ππέξβαζεο πνπ θπκαηλφηαλ απφ 1/50-1/500 ρξφληα-1 ζε έλα λέν επίπεδν 

αζθάιεηαο 1/1.250 ρξφληα-1. Οη πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηνπ Μεχζε πνπ δελ έρνπλ εληζρπζεί κε 
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αλαρψκαηα  πξνζηαηεχνληαη θπξίσο κε κηθξά εκπφδηα απφ πιηλζνδνκή εμαζθαιίδνληαο έλα 

επίπεδν αζθαιείαο πνπ θπκαίλεηαη απφ 1/50 έσο 1/250 ρξφληα-1. Σν 2000 νινθιεξψζεθε ην  

έξγν πνπ αθνξνχζε ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

απνμεξακέλσλ πεξηνρψλ ησλ πνηακψλ ζηελ ηηκή 1/1.250 ρξφληα-1,ελψ νξηζκέλεο κηθξφηεξεο 

πεξηνρέο έρνπλ έλα επίπεδν αζθαιείαο ηεο ηάμεο 1/500 ρξφληα-1 ή κηθξφηεξν. 

 

Βηθφλα 157. Υάξηεο πηζαλνηήησλ αζηνρίαο έξγσλ Οιιαλδίαο. 

(Πεγή: Pilarczyk K. (2007). Flood Protection And Management In The Netherlands. Journal of 
Extreme Hydrological Events: New Concepts For Security, Publication of Springer, pp. 385-407.) 

 

Οη παξ’νιίγνλ πιεκκχξεο ηνπ 1993 θαη ηνπ 1995 κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν λφκνο γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ κεγάισλ πνηακψλ, αθνχ ε παξνρή ζρεδηαζκνχ ηνπ Ρήλνπ 

πνπ ππνινγίζηεθε γηα ην έηνο 2000 έπξεπε λα απμεζεί απφ ηα 15.000 m3/sec ζε 16.000 

m3/sec, πξναλαγγέιινληαο λέα αληηπιεκκπξηθά έξγα. Ώιιά ε δηαδηθαζία ηεο αχμεζεο ηνπ 

χςνπο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί δηαξθψο. 

1/4000 έηε-1 
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Ο θίλδπλνο γηα πιεκκχξεο πίζσ απφ ηα αλαρψκαηα ησλ πνηακψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο 

πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ, ηηο νινέλα θαζηδάλνπζεο ππφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ηηο 

θαηνηθεκέλεο απνμεξακέλεο πεξηνρέο ησλ πνηακψλ απφ ηηο πεξηνρέο κε κεγάια πςφκεηξα, 

αλ θαη είλαη κηθξφο, παξακέλεη σζηφζν ππαξθηφο, έρνληαο κεγάιε ζεκαζία αθφκα 

πεξηζζφηεξν γηα ηηο πεξηνρέο κε πξνζρψζεηο ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Αέιηα. Οη 

ππνινγηζκνί ηεο δηαθηλδχλεπζεο γηα ην 1953 ζε ζχγθξηζε κε εθείλε γηα ην 2006 δείρλνπλ φηη 

φλησο κεηψζεθε ε πηζαλφηεηα κηαο θαηαζηξνθήο αιιά νη δπλεηηθέο επηπηψζεηο απφ κία 

κειινληηθή πιεκκχξα έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά αθνχ ζα ραζνχλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη 

ζα θαηαζηξαθνχλ πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ απφ κηα κεγάιε 

πιεκκχξα πνπ ζα νθείιεηαη είηε ζε ππεξρείιηζε πνηακνχ ή απφ κία πιεκκχξα πνπ ζα 

πξνέξρεηαη απφ θχκαηα θαηαηγίδαο (Pilarczyk, 2007). 

 

6.4. Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα Οιιαλδίαο 

Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο ήηαλ κηα  πεξηνρή απφ ηπξθψδε 

ιάζπε. Γηα λα θαηνηθήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ νη άλζξσπνη εθεί, νη εθηάζεηο ζα έπξεπε λα  

απνζηξαγγηζηνχλ. Βθείλε ηελ επνρή νη ληφπηνη ρσξηθνί μεθίλεζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

ην ζθάςηκν ησλ ραληαθηψλ, ηελ νηθνδφκεζε θξαγκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ. 

Ώπφ ηνλ 11ν αηψλα θαη κεηά απηφ άιιαμε ζηαδηαθά αθνχ νη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ 

νη εθηάζεηο απηέο δελ ήηαλ πιένλ ρσξηθνί αιιά κεγάινη γαηνθηήκνλεο πνπ δνχζαλ  ζε πφιεηο,  

θάζηξα ή θηήκαηα. Βπηπιένλ ππήξρε κηα απμαλφκελε αληίιεςε φηη ε θαηαζθεπή  

αλαρσκάησλ θαη ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ ήηαλ αξκνδηφηεηεο πνπ μεπεξλνχζαλ  ην 

βαζίιεην ηνπ ρσξηνχ-ηελ δηθηά ηνπο ηνπηθή θνηλσλία. Σνλ 13ν αηψλα, νη θάηνηθνη κε θνηλφ 

ελδηαθέξνλ ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζρεκάηηζαλ ζπλεηαηξηζκνχο κε απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ. Ο ζρεκαηηζκφο απηφο δελ 

πεξηειάκβαλε κφλν ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ αιιά ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαηαζηψληαο έηζη ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηελ πξψηε κνξθή 

δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ζηηο Κάησ Υψξεο. Σν πδαηηθφ δηακέξηζκα Hoogheemraadschap 

van Rijnland πνπ ηδξχζεθε ην 1232, είλαη ν παιαηφηεξνο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο λεξνχ πνπ 

πθίζηαηαη αθφκα. ην παξειζφλ ππήξραλ αξθεηά εθαηνληάδεο πδαηηθά δηακεξίζκαηα αιιά 

ηνλ ηειεπηαία αηψλα ν αξηζκφο ηνπο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαηαιήγνληαο ζήκεξα λα 

ππάξρνπλ 26 πδαηηθά δηακεξίζκαηα (Βηθφλα 158). 

 

6.4.1. Ο Κεληξηθόο Οξγαληζκόο Rijkswaterstaat  

ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα ην θνηλνβνχιην απνθάζηζε λα ηδξχζεη έλαλ ηζρπξφ θεληξηθφ 

νξγαληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο απφ ηηο πιεκκχξεο απφ ηε ζάιαζζα θαη ηα 

πνηάκηα. Λφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ πιεκκπξηθψλ επεηζνδίσλ, ιακβάλνληαλ δηαρξνληθά 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αιιά ζπρλά απηά έιπλαλ ην πξφβιεκα ζε ηνπηθή θιίκαθα θαη 

πξνθαινχζαλ λέα πξνβιήκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο. Βπνκέλσο έπξεπε λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. ηηο 27 

Μαξηίνπ 1798 ηδξχζεθε ν Οξγαληζκφο Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αηαρείξηζεο Τδάησλ πνπ 

απνηεινχληαλ απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ αλαπιεξσηή πξφεδξν θαη έλαλ ζρεδηαζηή. ήκεξα ν 

νξγαληζκφο απηφο κε ηελ επσλπκία Rijkswaterstaat είλαη ε εθηειεζηηθή ππεξεζία πνπ 

ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αηαρείξηζεο Τδάησλ 

θαη δηαρεηξίδεηαη ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν ζπλνιηθνχ κήθνπο 3.260 Km, ην εζληθφ δίθηπν 

πισηψλ νδψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.686 Km θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδάησλ ζπλνιηθήο 
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επηθάλεηαο 65.250 km2 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νιιαλδηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΐφξεηαο 

Θάιαζζαο (Arnold et al., 2009). 

 

 

Βηθφλα 158. Τδαηηθά δηακεξίζκαηα Οιιαλδίαο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

6.5. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Τδάησλ 

6.5.1. Δηζαγσγή 

Οη Κάησ Υψξεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ θίλεζε ηνπ 
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λεξνχ. ιε ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηεο κε ηα πνηάκηα 

θαη ηα ξέκαηα, ζα πξέπεη λα εθβάιεη ζηε ζάιαζζα ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην λεξφ ηεο 

βξνρήο ην νπνίν θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα είηε επηθαλεηαθά είηε ππφγεηα (Βηθφλα 159). ηα 

αλαηνιηθά θαη ζηα λφηηα ηεο ρψξαο απηφ ζπκβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν ιφγσ ηνπ αλαγιχθνπ 

ηεο γεο φπνπ ην λεξφ ζηα πςειά ζεκεία βξίζθεη ηνλ ηξφπν γηα λα θηλεζεί πξνο ρακειφηεξα 

ζεκεία. Ώιιά ζηηο ρακεινχ πςνκέηξνπ πεδηλέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ην λεξφ ρξεηάδεηαη θάπνηα ππνθίλεζε γηα λα κεηαθεξζεί ζηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε. 

 

Βηθφλα 159. Υάξηεο Οιιαλδίαο κε ηνπο θπξηφηεξνπο πνηακνχο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

ηελ Οιιαλδία έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα κεηαηξαπεί απηφο ν θφκβνο ζε έλαλ εληειψο 

ειεγρφκελν ρψξν θίλεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ 
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ηερληθψλ έξγσλ φπσο αληιηνζηάζηα, δηψξπγεο, θξάγκαηα, αλαρψκαηα θαη ππεξρεηιηζηέο.  

Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ δηάθνξα θπζηθά ή 

ηερλεηά έξγα φπσο πνηάκηα, θαλάιηα, ιίκλεο, θξάγκαηα κφληκεο ή θηλεηήο ιεηηνπξγίαο ζηηο 

εθβνιέο ησλ πνηακψλ πνπ δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ζχζηεκα ηάθξσλ, θαλαιηψλ 

θαη δησξχγσλ. ε γεληθέο γξακκέο ε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο λεξνχ 

γίλεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αθνχ είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηνλ Ρήλν 

θαη ηνλ Μεχζε ζε θαηάιιειεο επηζπκεηέο ηνπνζεζίεο. Βπηπιένλ απνζεθεχεηαη ζεκαληηθή 

πνζφηεηα λεξνχ ζηε ιίκλε Ijsselmeer ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα ηελ 

παξαγσγή  πφζηκνπ λεξνχ ή γηα αξδεπηηθή ρξήζε. Βπίζεο έρεη ππάξμεη κέξηκλα γηα αξθεηή 

πνζφηεηα λεξνχ ζηα θαλάιηα γηα λα είλαη δπλαηή ε λαπζηπινΎα θαη ηαπηφρξνλα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηα 

ππφγεηα χδαηα φζν θαη γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ (Arnold et al., 2009). 

 

6.5.2. Γηαρείξηζε ησλ Γιπθώλ Τδάησλ ζην Κύξην Δζληθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο  

Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κία κηθξή ρψξα, ε Οιιαλδία είλαη κέξνο ηεζζάξσλ δηεζλψλ 

ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ πνηακψλ Ρήλνπ, ηνπ Μεχζε, ηνπ ειλη θαη ηνπ Ems. ιν ην λεξφ 

πνπ απνξξέεη απφ απηά ηα πνηάκηα πεξλά κέζα απφ ηελ Οιιαλδία κε ηειηθή θαηάιεμε πξνο 

ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Wadden θαη ηελ ΐφξεηα Θάιαζζα. Δ παξαθάησ αλάιπζε 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπληζηψζα ηνπ γιπθνχ λεξνχ απφ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ 

Ρήλνπ, Μεχζε θαη ζηε κεηαβαηηθή δψλε ζην λνηηνδπηηθφ δέιηα. Δ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα επηθεληξσζεί ζηα εμήο ζεκεία (Βηθφλα 160): 

 ηα πνηάκηα Ρήλν θαη Μεχζε κε ηα ζπλνδεπηηθά θαλάιηα ηνπο θαη ηνπο 

παξαπφηακνχο ηνπο. 

 ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο IJsselmeer. 

 ην δέιηα ζηελ λνηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο Οιιαλδίαο. 

 ηηο κηθξφηεξεο ηνπηθέο πισηέο νδνχο ζηηο πεξηνρέο ηφζν ζε πςειά φζν θαη ζε 

ρακειά ζεκεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζα πξέπεη 

λα επεμεγεζνχλ αξρηθά ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη. Σν πδαηηθφ 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία δηαζπλδένληαη ζε πςειφ βαζκφ  

ηδηαίηεξα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Οιιαλδίαο. Σν έλα 

ζχζηεκα αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα, αιιεινεμαξηψληαη θαη επηπιένλ είλαη επαίζζεηα ζηε 

κεηαβίβαζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πνηνηηθή φζν θαη ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε 

ησλ πδάησλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αιιεινδηαζχλδεζε αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο θχζεο 

θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ πνπ απαξηίδνπλ ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πδάησλ ζηελ Οιιαλδία. 
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Βηθφλα 160. πλνιηθή απεηθφληζε θαίξησλ ζεκείσλ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

6.5.2.1. Λεηηνπξγία Πεξηνρώλ ζε Τςειά Τςόκεηξα 

Σν λεξφ πνπ πέθηεη ζηελ επηθάλεηα ησλ πεξηνρψλ κε ηε κνξθή βξνρφπησζεο, θάπνηα 

πνζφηεηα απφ απηήλ δηεζείηαη ζην έδαθνο θαη θηλείηαη ππφγεηα ελψ ε ππφινηπε πνζφηεηα 

απνξξέεη επηθαλεηαθά πξνο ηηο πεξηνρέο κε ρακειφηεξα πςφκεηξα κέζσ ησλ πνηακψλ. Σν 

ππφγεην λεξφ πνπ απνκέλεη απφ ηηο ππφγεηεο δηεξγαζίεο, ζπλήζσο εθβάιιεη ζηε ζάιαζζα κε 

ηε κνξθή πεγψλ κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ρηιηάδεο ρξφληα. Σν ππφγεην-δηεζεκέλν λεξφ 

επίζεο ξέεη πξνο ηα θαηάληη ην νπνίν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγεί βάιηνπο ζηνπο 

πξφπνδεο ησλ πςειψλ πεξηνρψλ. Σν θαινθαίξη ηα ππφγεηα χδαηα παξνπζηάδνπλ κηθξφ 

Arnhem 

Lobith 

Καλάιη Pennerdensch 

Overijsselse Vecht 

Θπξνθξάγκαηα 

Afsluitdijk 

Φξάγκα 

Haringvliet 

Φξάγκα 

Volkerak 
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δπλακηθφ ιφγσ ηεο έληνλεο εμάηκηζεο ε νπνία επηπξνζζέησο πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξε θαηαθξάηεζε θαη απνξξφθεζε ησλ πνζνηήησλ λεξνχ απφ ηε βιάζηεζε ελψ 

επηπξνζζέησο θαη νη επηθαλεηαθέο απνξξνέο ησλ πνηακψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σνλ ρεηκψλα 

ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν θαη ηα φκβξηα χδαηα απνξξένπλ ακέζσο (Βηθφλα 161). 

 

Βηθφλα 161. Ρνή επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

6.5.2.2. Λεηηνπξγία Πνηακώλ 

Έλα πνηάκη κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο βξνρνπηψζεηο, απφ ηελ ηήμε ησλ πάγσλ θαζψο 

θαη απφ ηα ππφγεηα χδαηα. Σν θαινθαίξη κε κεδεληθή ή πνιχ κηθξή θαηαθξήκληζε θαη σο 

απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε απνξξνή θαζψο θαη ηελ ειάρηζηε χπαξμε λεξψλ απφ ην ιηψζηκν 

ησλ πάγσλ, ε θνίηε ηνπ πνηακνχ είλαη ζηελή. ηηο πεξηφδνπο έληνλεο βξνρφπησζεο θαη ζηηο 

πεξηφδνπο πνπ ζπκβαίλεη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ην πνηάκη κπνξεί λα γίλεη ηφζν πιαηχ ψζηε 

ηειηθά λα θαιχπηεηαη νιφθιεξν ην πιεκκπξηθφ πεδίν, δειαδή ηελ πεξηνρή ηεο θνίηεο πνπ 

θαηαιακβάλεηαη ην θαινθαίξη θαη ηεο θνίηεο πνπ θαηαιακβάλεηαη ηνλ ρεηκψλα (Βηθφλα 162) 

(Arnold et al., 2009). 

 

Βηθφλα 162. Λεηηνπξγία πνηακνχ. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 
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6.5.2.3. Λεηηνπξγία Απνμεξακέλσλ Πεξηνρώλ 

Μηα ηέηνηα πεξηνρή πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο πνζφηεηεο πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη εμσηεξηθά 

ηεο πεξηνρήο απηήο απφ έλα αλάρσκα πνπ δηαηεξεί κηα ειεγρφκελε ζηάζκε λεξνχ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηνρήο. Οπνηαδήπνηε κε επηζπκεηή πξφζζεηε είζνδνο λεξνχ ζηελ πεξηνρή 

είηε κε ηε κνξθή βξνρήο, ή ππφγεηνπ λεξνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή απνζεθεχεηαη ζα 

πξέπεη λα αληιεζεί πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ αλαρψκαηνο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

πξέπεη πξψηα ην λεξφ λα αληιεζεί ζηνλ αγσγφ απνμήξαλζεο-άληιεζεο πνπ ζα νδεγεζεί 

κέζσ απηνχ εμσηεξηθά ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο (Βηθφλα 163). 

 

Βηθφλα 163. Λεηηνπξγία απνμεξακέλεο πεξηνρήο θαη αλάθηεζεο γεο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

Οη παξαπάλσ δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο (εδάθε ζε πςειά πςφκεηξα, πνηάκηα θαη 

απνμεξακέλεο πεξηνρέο) δελ κπνξνχλ λα  εμεηαζηνχλ μερσξηζηά ε κία απφ ηελ άιιε. 

Τπάξρεη κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε αθνχ ην πνηάκη εθνδηάδεη κε λεξφ ηελ ιίκλε θαη ην λεξφ 

ηεο ιίκλεο απνξξέεη ζηελ ζάιαζζα ελψ ε απνμεξακέλε πεξηνρή απνζηξαγγίδεη λεξά ζηελ 

ιίκλε θαζψο επίζεο απνξξνθψληαο ην θαινθαίξη. Δ ζηάζκε λεξνχ ζηε ιίκλε επεξεάδεη ηελ 

ξνή ησλ θπθινθνξνχλησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ επνκέλσο απηφ νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη φια ηα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο είλαη αιιειέλδεηα. 

Ώπηή ε δηαζπλδεζηκφηεηα απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο Οιιαλδίαο. 

Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζε νπνηαδήπνηε ζπληζηψζα είλαη ζην απφιπηα 

ειεγρφκελν θαη επηζπκεηφ επίπεδν ελψ επηπιένλ ε ξνή ηνπ λεξνχ ειέγρεηαη πιήξσο. 

Χζηφζν ηφζν ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ Οιιαλδία φζν θαη ζηηο αλάληε 

ρψξεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλσλ πεξηφδσλ μεξαζίαο ζα πξέπεη ζπλερψο λα 

ειέγρεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ κε ζθνπφ λα ζπλερηζηεί ε εμππεξέηεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε λεξφ (Βηθφλα 169). 

 

6.5.2.4. Καίξηα εκεία πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Οη επνρέο πνπ ηα πνηάκηα δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ πιένλ είλαη μεπεξαζκέλεο αθνχ ε 

ηερλνγλσζία θαη ε ηερλνινγία επηηξέπνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε απηά. 
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Βηθφλα 164. Ώιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο έρνπλ ιεθζεί δηάθνξα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πδάησλ, κε ηελ θαηαζθεπή θνκβηθψλ ηερληθψλ έξγσλ. Σέηνηα βαζηθά ζεκεία ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζηελ Οιιαλδία είλαη ν ππεξρεηιηζηήο ζηελ πεξηνρή Driel, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Ρήλν ζηνπο 

πνηακνχο ΕJssel, Neder-Rijn θαη Waal, ηα ζπξνθξάγκαηα ζην αλάρσκα Afsluitdijk πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζκε ζηελ ιίκλε IJsselmeer θαζψο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα ζηα θξάγκαηα 

Haringvliet θαη Volkerak πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ πνησλ νδψλ-δηαθπγψλ ην 

λεξφ ζα εθβάιιεη ζηε ζάιαζζα (Βηθφλα 160). 

 

6.5.2.5. Λεηηνπξγία Μεύζε 

Ο Μεχζεο είλαη έλα πνηάκη πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο βξνρνπηψζεηο θαη σο απνηέιεζκα 

ππάξρνπλ πεξίνδνη μεξαζίαο κε κηθξή απνξξνή. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζηάζκε ηνπ 

λεξνχ γηα ιφγνπο λαπζηπινΎαο θαηαζθεπάζηεθαλ επηά ππεξρεηιηζηέο ηνλ 20ν αηψλα ζηηο 

ζέζεηο Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave θαη Lith. Βίλαη ζρεδφλ πάληα 

ζε ιεηηνπξγία θαη ππεξρεηιίδνπλ κφλν φηαλ νη φγθνη απνξξνήο είλαη κεγάινη θάηη πνπ 

ζπκβαίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ρεηκψλα πνπ κπνξεί λα ππάξμεη έληνλε βξνρφπησζε 

ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Μεχζε πνπ λα κελ είλαη δπλαηφλ λα δηνρεηεχζεη ηελ απμεκέλε 

απνξξνή. Μία ηέηνηα πεξίπησζε ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ηα έηε 1993 θαη 1995 (Βηθφλα 165). 

Ο Μεχζεο δηαζρίδεη ηα ζχλνξα ζηελ πεξηνρή Eijsden θαη ζρεδφλ ρσξίδεηαη ζε ηξία θαλάιηα, 

απηά ζηελ πεξηνρή Zuid-Willemsvaart, ζηελ πεξηνρή Julianakanaal θαη ζηελ πεξηνρή 

Grensmaas πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ Μεχζε ζηελ παξακεζφξηα πεξηνρή κεηαμχ 

ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ ΐειγίνπ. 

ηελ πεξηνρή Grensmaas ν ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζε κηα ειάρηζηε παξνρή ηεο ηάμεο ησλ 10 

m3/sec γηα νηθνινγηθνχο ιφγνπο, αιιά ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο ε παξνρή απηή δελ κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί. Δ λαπζηπινΎα θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ Julianakanaal πξέπεη λα παξακέλεη 
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δπλαηή θάζε ρξνληθή ζηηγκή απαηηψληαο έηζη 20 m3/sec αληηζηαζκίδνληαο έηζη ηελ απψιεηα 

πδάησλ ζηηο δηψξπγεο ηεο ΐφξλεο θαη ηνπ Μάαζηξηρη ελψ ζηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο ην λεξφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δησξχγσλ αλαθπθινθνξείηαη μαλά πίζσ (Βηθφλα 

165) (Arnold et al., 2009). 

 

6.5.2.5.1. Λεηηνπξγία ησλ θαλαιηώλ ζηηο επαξρίεο Λίκπνπξρ (Midden-Limburg) θαη 

ζηελ βόξεηα πεξηνρή ηεο Βξαβάληεο (Brabant) 

Οη επαξρίεο ηεο Λίκπνπξρ θαη ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηεο ΐξαβάληεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

παξνρή λεξψλ ηνπ Μεχζε. χκθσλα κε δηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ην 

ΐέιγην απφ ην 1863, ε Οιιαλδία είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ παξνρή 

ειάρηζηεο πνζφηεηαο λεξνχ  ίζε κε 10 m3/sec πξνο ηελ πεξηνρή Zuid-Willemsvaart κέζσ ηνπ 

θαλαιηνχ ζην Μάαζηξηρη (Βηθφλα 165). Χο αληάιιαγκα ην ΐέιγην είλαη ππνρξεσκέλν λα 

επηηξέπεη ηελ εθηξνπή 2 m3/sec θαη επηπξνζζέησο νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο λεξνχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ παξαπάλσ ππνρξεσηηθή παξνρή ησλ 10 m3/sec, πνπ απνξξένπλ ζηελ 

Οιιαλδία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Lozen. Πεξηζηαζηαθά κέξνο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

λεξψλ ηνπ Μεχζε εθηξέπνληαη ήδε θνληά ζηελ Ληέγε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

ΐέιγην γηα λα ηξνθνδνηεί ην θαλάιη Albertkanaal. Δ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηηο επαξρίεο 

απηέο θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία πνπ απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιηζηεί ε δίθαηε θαηαλνκή 

λεξνχ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηηο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πδαηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ. 

 

Βηθφλα 165. Ώπεηθφληζε ζπζηήκαηνο Μεχζε θαη ησλ θαλαιηψλ ζηηο επαξρίεο Λίκπνπξρ θαη 

ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηεο ΐξαβάληεο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 
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6.5.2.6. Λεηηνπξγία ηνπ Ρήλνπ θαη ησλ παξαπόηακώλ ηνπ 

Ο Ρήλνο δηαζρίδεη ηα νιιαλδηθά ζχλνξα ζηελ πεξηνρή Lobith. Σν πξψην ζεκείν 

δηαθιάδσζεο είλαη θνληά ζηελ πεξηνρή Pannerdensche Κνp θαη ζε απηφ ην ζεκείν ν πνηακφο 

ρσξίδεηαη ζηνλ πνηακφ Waal θαη ζην θαλάιη Pannendersch Kanaal ην νπνίν εθβάιεη ζηνλ 

πνηακφ Neder-Rijn (Βηθφλα 160). Ώλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο Arnhem ν πνηακφο IJssel αιιάδεη 

δηεχζπλζε απφ ηνλ πνηακφ Neder-Rijn. Ο ππεξρεηιηζηήο ζηνλ πνηακφ Neder-Rijn θνληά ζηελ 

πεξηνρή Driel ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν Ρήλνο λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ηνλ 

πνηακφ IJssel γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε παξνρή ηνπιάρηζηνλ 285 

m3/sec θαη επηπιένλ ζα δηαηίζνληαη δηαξθψο 25 m3/sec γηα ηνλ πνηακφ Neder-Rijn ελψ ε 

ππφινηπε πνζφηεηα ζα εθβάιεη ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ πνηακνχ Waal. 

Δ θαηαλνκή απηή ηεο απνξξνήο ηνπ λεξνχ εγγπάηαη έλα θαηάιιειν βάζνο γηα ηελ λαπζηπινΎα 

ζηνπο ηξεηο θιάδνπο ηνπ πνηακνχ. Βπηπιένλ έηζη ν ζηαζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο Harculo 

θνληά ζηελ πεξηνρή Zwolle ιακβάλεη επαξθή πνζφηεηα λεξνχ γηα ςχμε θαη επηπιένλ ππάξρεη 

δηαζέζηκν αξθεηφ λεξφ ζηε ιίκλε IJsselmeer γηα ηελ θάιπςε ησλ γεσξγηθψλ  αλαγθψλ ζηα 

βφξεηα ηεο Οιιαλδίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ μεξψλ πεξηφδσλ. Ώπηφ ην ηδαληθφ ζελάξην 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαηά κέζν φξν γηα ηνπιάρηζηνλ ελλέα κήλεο αλά έηνο. 

Χζηφζν εάλ ε απνξξνή ηνπ Ρήλνπ θνληά ζηελ πεξηνρή Lobith είλαη κηθξφηεξε απφ  ηελ ηηκή 

ησλ 1.300 m3/sec, είλαη αδχλαην λα εθηξαπνχλ ηα 285 m3/sec πξνο ηνλ πνηακφ IJssel. 

Ώθφκε θαη έηζη φκσο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξείηαη ε απνξξνή ησλ 25 m3/sec ζηνλ πνηακφ 

Neder-Rijn. Βάλ ε απνξξνή απμεζεί πάλσ απφ ηελ ηηκή ησλ 1.300 m3/sec, ζηαδηαθά 

ιεηηνπξγνχλ νη ππεξρεηιηζηέο ζηηο πεξηνρέο Driel, Amerongen θαη Hagestein νπφηε ε παξνρή 

απμάλεηαη ζηνλ πνηακφ Neder-Rijn, ελψ ηα απαξαίηεηα 285 m3/sec ζπλερίδνπλ λα 

παξνρεηεχνληαη ζηνλ πνηακφ IJssel, ελψ ηέινο αλ ζηνλ Ρήλν απνξξένπλ πάλσ απφ 2.400 

m3/sec, νη ππεξρεηιηζηέο είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ δελ κπνξεί 

πιένλ λα δηαρεηξηζηεί ιφγσ ππέξβαζεο ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ (Βηθφλα 160) (Arnold et al., 

2009). 

 

6.5.2.6.1. Λεηηνπξγία ησλ θαλαιηώλ Άκζηεξληακ-Rijnkanaal θαη Noordzeekanaal  

Σα θαλάιηα Άκζηεξληακ-Rijnkanaal θαη Noordzeekanaal είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο 

λαπηηιηαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο πεξηνρήο IJmond, ηεο πφιεο ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο 

Γεξκαλίαο θαζψο θαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (Βηθφλα 166). Σα θαλάιηα 

απηά πξέπεη λα  ζεσξνχληαη σο έλα εληαίν ζχζηεκα. Ο ράξηεο δείρλεη ηε ιεθάλε απνξξνήο 

γηα απηφ ην ζχζηεκα. Δ πξάζηλε πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ηεο νπνίαο ηα λεξά απνξξένπλ 

άκεζα, ε θίηξηλε πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ηεο νπνίαο ηα λεξά απνξξένπλ έκκεζα κέζσ ηνπ 

θαλαιηνχ Noordzeekanaal θαη κέζσ ησλ δησξχγσλ ζηελ πεξηνρή Oranjesluizen θνληά ζηελ 

πεξηνρή Schellingwoude. Καηά κέζν φξν ην 60% ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ παξέρεηαη απφ 

ηηο απνξξνέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ (πξάζηλν ρξψκα). 

Σν φιν ζχζηεκα εθβάιεη ηα λεξά ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα ζηελ πεξηνρή IJmuiden. Ώλάινγα κε 

ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ηα εζσηεξηθά χδαηα ηεο ρψξαο εθβάιινπλ ζε απηή είηε κε αγσγνχο 

ειεχζεξεο επηθάλεηαο αλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη ρακειή, ή κε ηελ χπαξμε άληιεζεο 

φηαλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο βξίζθεηαη πςειφηεξα απφ απηήλ ηεο ζηάζκεο ησλ εζσηεξηθψλ 

πδάησλ. ηαλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη ρακειή ην λεξφ ξέεη κέζα απφ ζπξνθξάγκαηα 

εθθέλσζεο ζρεδηαζκέλα κε κέγηζηε παξνρή 500 m3/sec. ηαλ  ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη 

πςειή ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην αληιηνζηάζην ζηελ πεξηνρή IJmuiden ην νπνίν είλαη ην 

κεγαιχηεξν ηεο Βπξψπεο δπλακηθφηεηαο 260 m3/sec. 
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Βηθφλα 166. Λεθάλε απνξξνήο ησλ θαλαιηψλ Άκζηεξληακ-Rijnkanaal θαη 

Noordzeekanaal.(πξάζηλε πεξηνρή: Άκεζε Ώπνζηξάγγηζε, θίηξηλε πεξηνρή: Έκκεζε 

Ώπνζηξάγγηζε). 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

Σν λεξφ κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ησλ δησξχγσλ ζηηο πεξηνρέο Wijk bij Duurstede θαη  

Schellingwoude. Δ πνζφηεηα λεξνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηε ιίκλε IJsselmeer εμαξηάηαη  ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηε ιίκλε Markermeer. Δ πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

παξέρεηαη ζηε ζέζε Wijk bij Duurstede ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ην πδαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ πνηακφ 

Waal ζηε ζέζε Tiel, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε απνξξνή ζηνλ πνηακφ Neder-Rijn γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ λεξνχ ζηα θαηάληη. Δ πνζφηεηα λεξνχ απφ ηα θαλάιηα Ώκζηεξληακ-

Rijnkanaal θαη Noordzeekanaal ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δηθηχνπ θαζψο θαη γηα πδξεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ απαηηείηαη έλα θαηάιιειν ειάρηζην βάζνο λεξνχ γηα λα δηαηεξεζεί ε 

λαπζηπινΎα. Βάλ ην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο Markermeer επηηξέπεη ηνλ εκπινπηηζκφ 

θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πνηακνχ Vecht κέζσ ηνπ πνηακνχ Muiden, ηφηε ε πιενλάδνπζα 

παξνρή κπνξεί λα εθηξαπεί ζην θαλάιη Άκζηεξληακ-Rijnkanaal νπφηε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απαηηείηαη κηθξφηεξε πξφζζεηε πνζφηεηα λεξνχ λα εθηξαπεί απφ ηνλ πνηακφ 

Waal κέζσ ηνπ πνηακνχ Neder-Rijn (Βηθφλα 166). 

Έλα άιιν γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ελψ πνιιά πινία παξακέλνπλ ζηε δηψξπγα 

IJmuiden γηα λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ ελδνρψξα, απηφ πξνθαιεί ζην αικπξφ λεξφ λα 

δηεηζδχεη πξνο ην θαλάιη Noordzeekanaal δεκηνπξγψληαο έηζη κία κεηαβνιή (θιίζε) 

ζπγθέληξσζεο αικπξνχ λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ IJmuiden κέρξη ην θαλάιη Άκζηεξληακ-

Rijnkanaal. Οηθνινγηθά απηή ε θιίζε ζπγθέληξσζεο αικπξνχ λεξνχ παξέρεη ζην θαλάιη 

Noordzeekanaal κνλαδηθά νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βπηπιένλ επεηδή ππάξρεη κφλν έλα 

ζεκείν εηζφδνπ γηα ην πφζηκν λεξφ ζην θαλάιη Άκζηεξληακ-Rijnkanaal πξέπεη λα 
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δηαζθαιηζηεί φηη ε εηζβνιή ηνπ αικπξνχ λεξνχ δελ ζα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, νπφηε γηα ην 

ζθνπφ απηφ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο κία ειάρηζηε δηαηεξεηέα παξνρή θαηά πξνζέγγηζε ηεο 

ηηκήο ησλ 30 m3/sec ζηνλ πνηακφ Diemen. Βπηπξνζζέησο ην λεξφ απφ ηε ιίκλε Markermeer 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηξνπή ηεο εηζβνιήο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ 

πεξηνρή Schellingwoude. 

ε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο μεξαζίαο ην λεξφ απφ ην θαλάιη Amsterdam-Rijnkanaal 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζβνιήο ηεο ζάιαζζαο ζηηο απνμεξακέλεο 

πεξηνρέο ζηελ επαξρία ηεο Zuid-Holland. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ μεξψλ πεξηφδσλ ην λεξφ απφ 

ηνλ πνηακφ Hollandsche IJssel πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα αιαηηνχ επεηδή ε δηείζδπζε ηεο 

ζαιάζζηαο ζθήλαο πξνρσξάεη πνιχ βαζηά ζηελ ελδνρψξα κέζα απφ ηελ Νέα Πισηή Οδφ 

(Nieuwe Waterweg). Δ ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή γιπθνχ λεξνχ ζηηο απνμεξακέλεο πεξηνρέο 

ζηελ επαξρία Zuid-Holland απφ ην θαλάιη Άκζηεξληακ-Rijnkanaal ζπλάθζεθε ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ηίηιν "Μηθξήο Κιίκαθαο Σξνθνδνζία Βπαξρηψλ" ζηελ νπνία νξίζηεθε 

φηη κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο αληιηψλ θαη αληιεηηθψλ ζηαζκψλ ζα κεηαθέξνληαη 7 

m3/sec γιπθνχ λεξνχ ζηηο απνμεξακέλεο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Zuid-Holland θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ έιιεηςεο λεξνχ.  

 

6.5.2.7. πλεηζθνξά-Λεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο IJsselmeer  

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηηο ιίκλεο IJsselmeer, Markermeer, IJmeer θαη Randmeren 

θαη απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ιεθάλε γιπθνχ λεξνχ ζηε δπηηθή Βπξψπε πνπ ιεηηνπξγεί θαηά 

ηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο σο έλαο ηακηεπηήξαο ν νπνίνο κπνξεί λα εθνδηάδεη κε λεξφ πνιιέο 

πεξηνρέο βφξεηα ζηελ Οιιαλδία. Ώπνηειεί επίζεο έλαλ ηφπν κε κεγάιε νηθνινγηθή αμία ηφζν 

εζληθήο φζν θαη δηεζλνχο ζεκαζίαο. Δ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζην λα απνξξένπλ ηα 

χδαηα απφ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ IJssel, Overijsselse Vecht θαη Eem (Βηθφλα 

160). 

Δ ιίκλε IJsselmeer-θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ε ιίκλε Markermeer- 

ηξνθνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηνλ πνηακφ IJssel. Ώπφ ηνλ Ώπξίιην έσο ην επηέκβξην ν 

ζηφρνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ζε απηέο ηηο ιίκλεο είλαη 0,20 m ππφ ηελ κέζε ζηάζκε 

ηεο ζάιαζζαο, ελψ θαηά ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ε ίδηα ζηάζκε δηαηεξείηαη 0,40 m ππφ ηελ 

κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ελψ ζπλήζσο ππάξρεη αξθεηή πνζφηεηα λεξνχ γηα λα δηαηεξεζεί 

απηή ε ζηάζκε. Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ε ιίκλε Markermeer παξνρεηεχεη ηελ πιενλάδνπζα 

πνζφηεηα λεξνχ ζηε ιίκλε Ijsselmeer ελψ ην θαινθαίξη ην κεγαιχηεξν κέξνο ξέεη πξνο ηα 

δπηηθά γηα λα εκπινπηίζεη ην θαλάιη Noordzeekanaal (Βηθφλα 166). Σελ άλνημε θαη ην 

θζηλφπσξν ε θαηεχζπλζε ηεο απνξξνήο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ. Δ πιενλάδνπζα πνζφηεηα λεξνχ απφ ηε ιίκλε IJsselmeer εθβάιιεη 

ζηε ζάιαζζα Wadden κέζσ ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζηηο πεξηνρέο Den Oever θαη 

Kornwerderzand. 

Δ ιίκλε IJsselmeer ηξνθνδνηεί κε ζεκαληηθνχο φγθνπο λεξνχ ηηο επαξρίεο Friesland θαη 

Groningen, ην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο NoordHolland θαζψο θαη εθηεηακέλεο εθηάζεηο 

ζηελ επαξρία Drenthe θαη ζηελ βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηεο επαξρίαο Overijssel. 

Βπηπξνζζέησο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή 

πφζηκνπ λεξνχ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο Andijk θαη Enkhuizen, σζηφζν νη πνζφηεηεο πνπ 

παξάγνληαη εθεί είλαη ζρεηηθά κηθξέο. 

Σα βαζηθά ζηφκηα εηζφδνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή Schermerboezem βξίζθνληαη ζηε ιίκλε 

Markermeer θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Lutje-Schardam θαη ζηηο πεξηνρέο Schardam θαη 
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Monnickendam. Σέινο ην λεξφ απφ ηε ιίκλε IJsselmeer κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη απφ ηηο 

ζέζεηο Muiden θαη Zeeburg γηα λα εκπινπηίζεη ηα θαλάιηα Vecht θαη Amsterdam-Rijnkanaal 

αληίζηνηρα (Βηθφλα 166). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ μεξαζίαο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κηα 

ζεηξά πξνηεξαηνηήησλ ε νπνία θαζνξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα δηαηεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηα κεησκέλα απνζέκαηα λεξνχ ελψ εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή Ijsselmeer απηή ε ζεηξά 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηάηαμε πξνηεξαηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ηίηιν "Αηαλνκή 

Νεξνχ ζηε ΐφξεηα Οιιαλδία" (Arnold et al., 2009). 

 

6.5.2.8. Λεηηνπξγία ηνπ Ννηηνδπηηθνύ Γέιηα  

Σν λνηηνδπηηθφ δέιηα νξηνζεηείηαη απφ ηελ Νέα Πισηή Οδφ (Nieuwe Waterweg/Nieuwe 

Maas), ηελ πεξηνρή Biesbosch θαη ην δέιηα εθβνιήο ηνπ πνηακνχ ειλη. Βίλαη έλα ζχλζεην 

ζχζηεκα απφ δηαζπλδεδεκέλεο θαη αιιεινεπεξεαδφκελεο πισηέο νδνχο γιπθψλ θαη 

αικπξψλ πδάησλ πνπ κεξηθέο νδνί είλαη ζηάζηκεο, άιιεο φκσο είλαη παιηξξντθέο. ην Αέιηα 

ζπλαληηνχληαη ηξεηο πνηακνί ν Ρήλνο, ν Μεχζεο θαη ν ειλη. 

Δ θαηαλνκή ηνπ λεξνχ ειέγρεηαη απφ ηα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringvliet ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απφ ηελ Νέα Πισηή Οδφ (Nieuwe Waterweg) λα κπνξνχλ 

λα απνξξένπλ 1.500 m3/sec γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δηείζδπζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ε πξφιεςε ηεο 

πθαικχξσζεο ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ Hollandse IJssel ηνπ πην ζεκαληηθνχ ηξνθνδφηε 

γιπθνχ λεξνχ γηα ην θεληξηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή Gouda θαζψο θαη ε χπαξμε κηαο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο ζηάζκεο γηα ηελ 

λαπζηπινία απφ θαη πξνο ην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ. Βπηπιένλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ Haringvliet απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε κίαο ειάρηζηεο ζηάζκεο λεξνχ 

ζηνλ πνηακφ Hollandsch Diep πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε λαπζηπινΎα πξνο θαη απφ ην 

ιηκάλη ηνπ Moerdijk. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε απνξξνή ηνπ Ρήλνπ ζηελ πεξηνρή Lobith είλαη έσο θαη ηελ 

ηηκή ησλ 1.100 m3/sec, ηα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringλliet παξακέλνπλ εληειψο 

θιεηζηά εκπνδίδνληαο ηελ δηείζδπζε ηνπ αικπξνχ-ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ ελδνρψξα 

επηηξέπνληαο κφλν ηελ απνζηξάγγηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ 

ςαξηψλ (Βηθφλα 160). 

ηαλ ε απνξξνή ηνπ Ρήλνπ είλαη κεηαμχ 1.100 θαη 1.700 m3/sec, ηα ζπξνθξάγκαηα είλαη 

αλνηθηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άκπσηεο ζε κηα επηθάλεηα αλνίγκαηνο ησλ 2.500 m2 πεξίπνπ, 

αλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ηεο ζάιαζζαο είλαη ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο ελδνρψξαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη κία κέζε παξνρή εκπινπηηζκνχ 

πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 50 m3/sec ζηηο πεξηνρέο ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. 

ηαλ νη ηηκέο απνξξνήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1.700 θαη 9.500 m3/sec, ηα ζπξνθξάγκαηα 

ζηαδηαθά αξρίδνπλ θαη αλνίγνπλ θαη ζε απνξξνέο άλσ ησλ 9.500 m3/sec, ηα ζπξνθξάγκαηα 

είλαη εληειψο αλνηρηά. 

Χζηφζν νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη πάληα επαξθείο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απνξξνήο ζηα 

1.500 m3/sec θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαηά ηηο πεξηφδνπο κηθξψλ παξνρψλ θαη φηαλ ηα 

ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringvliet είλαη ηειείσο θιεηζηά, ε Νέα Πισηή Οδφο (Nieuwe 

Waterweg) δέρεηαη ηηο απνξξνέο  απφ ηνπο πνηακνχο Lek, Waal θαη απφ ηνλ Amer, κείνλ ηελ 

πνζφηεηα λεξνχ πνπ απνζηξαγγίδεηαη ζην ζπξφθξαγκα ηνπ θξάγκαηνο Volkerak θαη ην 

πνζνζηφ εκπινπηηζκνχ ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet. 
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Πξνο ην παξφλ ηα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringvliet εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ έλα 

κφληκν θξάγκα κεηαμχ ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet θαη 

επνκέλσο απνθιείνπλ ηε δηέιεπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ςαξηψλ φπσο ν ζνινκφο θαη ε 

πέζηξνθα. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringvliet λα 

παξακείλνπλ κηζάλνηρηα ην 2010 πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο πην θπζηθνχ δέιηα θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπξνθξάγκαηα 

δελ ζα θιείλνπλ πιένλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πιεκκπξίδαο, αιιά ζα παξακέλνπλ κηζάλνηρηα 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ γιπθνχ λεξνχ δελ ζα θαηαζηνχλ αικπξά. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαπηπρζεί κία ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ ζην λεξφ 

ησλ πνηακψλ κε ηα κεηαλαζηεπηηθά ςάξηα  λα είλαη ζε ζέζε λα πεξάζνπλ ηα ζπξνθξάγκαηα, 

πινπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θάηη πνπ είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Όδαηα θαη ηα Πνπιηά θαη ηελ Οδεγία Habitat (Natura 2000). 

Με ηελ εθζθαθή-θαη κεηέπεηηα ηελ εθβάζπλζε-ηεο Νέαο Πισηήο Οδνχ (Nieuwe Waterweg) 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ, ην ζαιαζζηλφ λεξφ δηείζδπζε 

πεξαηηέξσ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ην νπνίν έζεζε ζε πξνβιεκαηηζκφ ηελ παξνρή 

πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή Delfland. Γηα λα παξνρεηεπηεί γιπθφ λεξφ πξνο ηελ πεξηνρή 

Delfland θαηαζθεπάζηεθε έλαο αγσγφο κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο  4 m3/sec απφ ηελ πεξηνρή 

Brielse Meer πξνο ηελ πεξηνρή Delfland δηεξρφκελνο θάησ απφ ηελ Νέα Πισηή Οδφ (Nieuwe 

Waterweg) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ 10 m3/sec κέζσ 

ησλ πεξηνρψλ Lopilkerwaard θαη Krimpenerwaard ε πεξηνρή κπνξεί λα θαιχςεη πιένλ ηηο 

αλάγθεο ηεο ζε λεξφ. 

 

 Λειηοςπγία ηος θπάγμαηορ ζηον ποηαμό Hollandse IJssel 

Δ θαηαζθεπή ελφο κφληκνπ θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Hollandse IJssel δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή ηδέα θπξίσο δηφηη ζα θαηαζηνχζε αδχλαηε ηε θπθινθνξία ιφγσ 

λαπζηπινΎαο. Βθηφο απφ απηφ έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην λεξφ απφ ηνλ πνηακφ ζα 

κπνξνχζε λα εθβάιιεη ζηε ζάιαζζα ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. 

Βπνκέλσο πξνηάζεθε λα θιείζεη ν πνηακφο Hollandse IJssel κέζσ ελφο θηλεηνχ 

θξάγκαηνο θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ. Σν θηλεηφ θξάγκα επηιέρηεθε λα θαηαζθεπαζηεί 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζα παξακέλεη θιεηζηφ κφλν θαηά ηελ πεξίπησζε ηεο 

παιηξξντθήο θαηαηγίδαο έηζη ψζηε λα κελ πιεγεί ε λαπζηπινΎα, αθνχ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο 

θαη ηνπ βάζνπο ηνπ ην πνηάκη είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νδεγνχο πινήγεζεο 

κε θαηεχζπλζε ηελ εζσηεξηθή λαπζηπινΎα ζηε Γεξκαλία θαζψο θαη ζην λα κεησζνχλ νη 

επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ λεξνχ. 

 Λειηοςπγία ηος θπάγμαηορ Volkerak 

Σν θξάγκα Volkerak έρεη κηα ζπλδεηηθή θαη κία δηαρσξηζηηθή ιεηηνπξγία. Ώπφ ηε κηα 

πιεπξά ην θξάγκα ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο ΐξαβάληεο, 

ηελ Goeree-Overflakkee θαη ηελ Hoekse Waard ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαρσξίδεη 

ηξεηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο απηέο ηεο Hollandsch Diep θαη ησλ θξαγκάησλ Haringvliet θαη 

Volkerak. 

 Λειηοςπγία ηος θπάγμαηορ Haringvliet 

Σν θξάγκα Haringvliet εθηειεί δχν ιεηηνπξγίεο. Πξψηνλ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία απφ 

πηζαλέο πιεκκχξεο θαη δεχηεξνλ αλέιαβε ηελ απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ απφ ηνλ Ρήλν 

θαη ηνλ Μεχζε ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα. Καηά ζπλέπεηα ην θξάγκα έπξεπε λα είλαη αλνηθηφ. 
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Αεθαεπηά αλνίγκαηα ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή λεξνχ πνπ ξέεη κέζα απφ ηε λέα πισηή νδφ 

πξνο ηε ΐφξεηα Θάιαζζα. ηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θνληά ζην Ρφηεξληακ γίλεη πάξα 

πνιχ πςειή, εηδηθά ζπξνθξάγκαηα απνζηξάγγηζεο κπνξνχλ λα παξνρεηεχνπλ ηελ 

πιενλάδνπζα πνζφηεηα λεξνχ ζηε ζάιαζζα. Βθηφο απφ ηα ζπξνθξάγκαηα 

απνζηξάγγηζεο θαηαζθεπάζηεθε θαη κία δηψξπγα λαπζηπινΎαο γηα ηα πινία. 

 Λειηοςπγία ηυν θπαγμάηυν Philips-Oester 

Σα θξάγκαηα Philips Dam θαη Oester Dam πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ δχν βνεζεηηθά 

θξάγκαηα ζα πεξηφξηδαλ ηελ επηθάλεηα πνπ έπξεπε λα πξνζηαηεχζεη ην Oosterschelde 

θαη ζα ελίζρπαλ ηηο θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο. Βπηπιένλ θαηαζθεπάζηεθε κηα δίνδνο 

λαπζηπινΎαο δίρσο πιένλ ην πξφβιεκα ησλ παιηξξνηψλ κεηαμχ ηεο Ώκβέξζαο θαη ηνπ 

Ρήλνπ. Βθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξάγκαηνο Oosterschelde, ηα θξάγκαηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ επίζεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα επίπεδν ζηαζεξήο παξνρήο λεξνχ 

ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ πνπ ήηαλ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα κηα ζηαζεξή 

ζχλδεζε πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ώκβέξζαο. Βπηπιένλ 

ηα θξάγκαηα έπαημαλ έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ πδάησλ θαη ηε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή Western Brabant. 

Σα θξάγκαηα απηά ζήκαηλαλ ηε ζσηεξία φρη κφλν γηα ηηο αιπθέο θαη ηηο πεξηνρέο ιάζπεο 

αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηξεηδηψλ ζηελ πεξηνρή Yerseke. ε κεγάιν βαζκφ νη 

αγξφηεο ζηξεηδηψλ εμαξηψληαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο παιίξξνηαο γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπο. Σα 

δχν απηά θξάγκαηα καδί κε ην θξάγκα Oosterschelde πξνζηαηεχνπλ ηελ πεξηνρή αλάληη 

ηνπο ελάληηα ζηελ πςειή ζηάζκε ησλ πδάησλ. Σέινο, ηα θξάγκαηα εγγπφληνπζαλ φηη δελ 

ππφθεηηαλ πιένλ ε ζπκβνιή ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ ζε δεκηέο απφ ηηο παιίξξνηεο. 

 Ρόλορ θπαγμάηυν Zandkreek, Grevelingen και Volkerak ζηη θάζη καηαζκεςήρ 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ θξαγκάησλ Veerse Gat, Brouwers, 

Haringvliet θαη Oosterschelde ζηηο εθβνιέο ηνπ δέιηα πξνο ηελ πιεπξά ηεο ΐφξεηαο 

Θάιαζζαο έπξεπε πξψηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα βνεζεηηθά θξάγκαηα Zandkreek, 

Grevelingen θαη Volkerak ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ έληαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ 

ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαζηζηψληαο ηελ πινπνίεζή ηνπο πην εχθνιε θαη πεξηζζφηεξν 

αζθαιή γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Λειηοςπγία ηυν διυπύγυν Krammer (Krammersluizen) 

Σν πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ θξάγκαηνο Philips απνηειείηαη απφ ηηο δχν δηψξπγεο 

λαπζηπινΎαο. Ώπηέο νη δηψξπγεο ήηαλ απαξαίηεηεο δηφηη ην θξάγκα Philips βξέζεθε λα 

απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν λαπζηπινΎαο κεηαμχ ησλ πνηακψλ ειλη θαη Ρήλνπ. Έρνπλ έλα 

κνλαδηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ην αικπξφ θαη ην γιπθφ λεξφ πνπ 

σο ζηφρν έρεη λα απνηξέςεη ηελ ππεξβνιηθή εηζξνή αικπξνχ λεξνχ απφ ην θξάγκα 

Oosterschelde πξνο ηα γιπθά λεξά ηνπ θξάγκαηνο Volkerak ή αληίζεηα κεγάιεο 

πνζφηεηεο γιπθψλ λεξψλ λα εθβάιινπλ απφ ην θξάγκα Oosterschelde ζηε ΐφξεηα 

ζάιαζζα θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ πινίσλ. 

 Λειηοςπγία ηηρ πποκςμαίαρ Marquisate 

Δ πξνθπκαία Marquisate βνήζεζε πξψηνλ ζην λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο Oyster θαη δεχηεξνλ βνήζεζε ζην λα κεησζεί ε παξνρή λεξνχ ζην θαλάιη 

ζπκβνιήο ησλ πνηακψλ ειλη-Ρήλνπ. 
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 Λειηοςπγία ηος καναλιού και ηηρ διώπςγαρ ζηην πεπιοσή Bath 

Σν θαλάιη θαη ε δηψξπγα ζηελ πεξηνρή Bath βνήζεζαλ ζην λα κπνξνχλ λα 

απνζηξαγγίδνληαη νη πιενλάδνπζεο πνζφηεηεο γιπθνχ λεξνχ απφ ηα θξάγκαηα Volkerak 

θαη Markiezaat κέζσ ησλ ηερληθψλ έξγσλ Bathse Spuichannel θαη Bathse Spuilock. 

 Λειηοςπγία ηος θπάγμαηορ Maeslant 

Σν Φξάγκα Maeslant ζήκαηλε ην ηειεπηαίν έξγν ηνπ ζρεδίνπ Αέιηα. Υάξε ζε απηφ ην 

θξάγκα αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζάιαζζα 

πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη ζηελ λφηηα πεξηνρή Holland. Σν θξάγκα Maeslant 

ήηαλ απαξαίηεην γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, αθνχ είλαη ην πην ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Βπίζεο ην ζαιαζζηλφ λεξφ απεηιεί 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Σν 

Ρφηεξληακ δελ ήηαλ ε κφλε πεξηνρή πνπ έπξεπε λα πξνζηαηεπζεί θαζψο απαηηνχζε 

επίζεο πξνζηαζία φιε ε πεξηνρή ηεο ιεθάλε απνξξνήο θαηά κήθνο ηεο λέαο πισηήο 

νδνχ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Μεχζε. Σν θξάγκα Maeslant δελ ζα κπνξνχζε λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε κφλν ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θξάγκα Hartel 

ζρεκαηίδεηαη κηα εληαία γξακκή πξνζηαζίαο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο. 

 Λειηοςπγία ηος θπάγμαηορ Hartel 

Σν Φξάγκα Hartel θαηέζηε απαξαίηεην φηαλ απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί ην θξάγκα 

Maeslant ζηε Νέα Πισηή Οδφ αθνχ φηαλ απηφ θιείλεη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηφηε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζα κπνξνχζαλ λα απεηιήζνπλ ηελ πεξηνρή 

EuroPort πνπ βξίζθεηαη αλάληη. Καηά ζπλέπεηα θαηαζθεπάζηεθε έλα θξάγκα 

αληηκεηψπηζεο ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο ζην θαλάιη Hartel θνληά ζηελ πεξηνρή 

Spijkenisse. 

 

6.5.3. Γηαρείξηζε Πεξηθεξεηαθνύ πζηήκαηνο 

Βθηφο απφ ην θχξην εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ππάξρεη θαη έλα ππθλφ δίθηπν 

ηάθξσλ, ξεκάησλ θαη θαλαιηψλ ζηηο Κάησ Υψξεο πνπ ειέγρνληαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο λεξνχ. Σν θχξην θαη ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο λεξνχ 

ζπλδέεηαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο (Βηθφλα 167). ηελ πεξίπησζε ππεξβνιηθήο βξνρφπησζεο ην 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα απνξξέεη ηα χδαηα ζην θχξην ζχζηεκα ελψ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ ην θχξην ζχζηεκα ζε πεξηφδνπο  μεξαζίαο. 

ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ησλ Κάησ Υσξψλ κε ρακειά πςφκεηξα ην λεξφ πνπ εηζέξρεηαη ζην 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ ε ζεκαληηθφηεξε ησλ νπνίσλ 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ γηα ηελ απνηξνπή ησλ θαζηδήζεσλ ησλ ηπξθσδψλ 

πεξηνρψλ ελψ επηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα εκπινπηηζκφ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαιή 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. ηηο πςειφηεξεο πεξηνρέο ε παξνρή λεξνχ ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

γίλεηαη θπξίσο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ο παξαθάησ ράξηεο παξέρεη κία νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηφζν ηνπ θχξηνπ εζληθνχ φζν θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο λεξνχ. 

ηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά ρακειψλ απνξξνψλ θάζε ππεξρεηιηζηήο θαηά κήθνο ηνπ 

πνηακνχ Neder-Rijn ιεηηνπξγεί θαη επηπιένλ ηα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringλliet θαη 

ζην αλάρσκα Afsluitdijk παξακέλνπλ θιεηζηά κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν, ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη 

ηελ απνηξνπή πθαικχξσζεο ησλ πδάησλ ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα εμαηξεηηθά κεγάιεο 

απνξξνέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ εληειψο αλνηρηά φια ηα 
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ζπξνθξάγκαηα. 

 

Βηθφλα 167. πλνιηθή απεηθφληζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ Οιιαλδίαο. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.)
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7. Πεξηβαιινληηθή πληζηώζα 

7.1. Δηζαγσγή 

Σα δέιηα ζπλδένπλ ηνπο πνηακνχο κε ηε ζάιαζζα δηακνξθψλνληαο έλαλ απαξαίηεην 

ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ πνηακψλ. Κάηη αλάινγν 

ίζρπε γηα ηνπο πνηακνχο Ρήλν θαη Μεχζε κέρξη ην 1971 φηαλ ε νινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο 

Haringvliet δεκηνχξγεζε έλα εκπφδην κεηαμχ απηψλ ησλ πνηακψλ θαη ηεο ΐφξεηαο 

Θάιαζζαο. Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ λα πξνζηαηεπζεί ε πεξηνρή ελάληηα ζηηο 

πιεκκχξεο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα βειηησζεί ν έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ησλ 

πνηακψλ κέζσ ησλ θχξησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ δειαδή ζηηο πεξηνρέο ηεο Νέαο Πισηήο 

Οδνχ (Nieuwe Waterweg) θαη ζην θξάγκα Haringvliet, ελψ επηπιένλ απαηηήζεθε λα 

πινπνηεζεί γηα λα κεησζεί ε δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο ζηε Νέα Πισηή Οδφ (Nieuwe 

Waterweg). Ο ηξίηνο ζηφρνο ήηαλ λα βειηησζεί ν εκπινπηηζκφο ηνπ γιπθνχ λεξνχ ζηα πξψελ 

λεζηά γηα αξδεπηηθνχο ιφγνπο θαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο θαηαιιειφηεξεο πεξηνρέο γηα 

ηελ παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ.  

Σν θιείζηκν ηεο πεξηνρήο άζθεζε δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνινγία ηνπ πξνεγνχκελνπ 

δέιηα εθβνιήο πνπ ππνγξάκκηζε ην γεγνλφο φηη ε δίαηηα ηνπ λεξνχ είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο 

απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ελψ ζπλέπεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ε αθηνγξακκή έγηλε 

αξθεηά θνληχηεξε ιφγσ δηαηάξαμεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο παξάθηηαο θπθινθνξίαο ηδεκάησλ. 

ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αξθεηά αξλεηηθά καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα 

έγηλαλ πξνθαλή ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ εθβνιψλ ησλ δχν απηψλ πνηακψλ φπσο ε 

ζπζζψξεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ θαη ε εμαθάληζε θαη ππνβάζκηζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ παιηξξντθψλ πεξηνρψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη 

Αεκνζίσλ Έξγσλ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζην εζσθιεηφκελν δέιηα 

πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο πνηακνχο Ρήλν θαη Μεχζε, πηνζέηεζε ηελ αξρή ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ απαηηψληαο φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Σαπηφρξνλα νη θπζηθέο αμίεο θαη ην δπλακηθφ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ησλ πνηακψλ φζν θαη ησλ παξάθηησλ πγξνηφπσλ γηλφηαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα ηνπο απφ ηελ νιιαλδηθή θνηλσλία. Ώπηφ είρε σο 

απνηέιεζκα πξφζθαηα ε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα απνηειεί θαίξην δήηεκα 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

Αεδνκέλνπ φηη ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο είρε γίλεη έληνλα εμαξηψκελν απφ ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζην θξάγκα Haringvliet, ε δηαρείξηζή ηνπο έπξεπε λα επαλεμεηαζηεί κε 

πεξηζζφηεξε φκσο έκθαζε ζην πεξηβάιινλ.  

Δ παξαθάησ αλάιπζε ζηνρεχεη ζην λα αλαιχζεη ηηο καθξνπξφζεζκεο εμειίμεηο απφ ην 1970 

ζηε κνξθνινγία, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νηθνινγία ησλ ηδεκάησλ θαη ησλ πδάησλ, ηνλ 

θαζνξηζκνχ ηνπ αληίθηππνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο 

θαη λα πεξηγξάςεη θαη αμηνινγήζεη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνινγίαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θχζεο (Smit et al., 1997). 

 

7.2. Σν Γέιηα Πξηλ ην Κιείζηκν  

Δ εμεηαδφκελε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ην θξάγκα Haringvliet, ηελ πεξηνρή Hollandsch Diep, 

ηελ πεξηνρή Biesbosch θαη ηνπο πνηακνχο Nieuwe Merwede θαη Amer (Βηθφλα 168). 
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Σν θξάγκα Haringvliet απνηειεί ηελ θχξηα εθβνιή ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε. Δ 

πεξηνρή έρεη κηα ζχλζεηε ηζηνξία απφ πιεκκχξεο απφ ηε ζάιαζζα θαη ηνπο πνηακνχο, ηελ 

απνθαηάζηαζεο γεο θαη θαηαζθεπήο αλαρσκάησλ θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη έιεγρν 

θαλαιηψλ. Μέρξη ην 1870 ζεκαληηθή πνζφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ Ρήλνπ δηέηξεραλ ηελ πεξηνρή 

Biesbosch ελαπνζέηνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο αησξνχκελσλ ζηεξεψλ πνπ είραλ ηελ θχξηα 

εθξνή ηνπο ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα κέζσ ηνπ θξάγκαηνο Haringλliet. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1860 

θαη 1870 θαηαζθεπάζηεθαλ δχν ζεκαληηθά θαλάιηα ηφζν ζηελ πεξηνρή Nieuwe Merwede φζν 

θαη ζηελ πεξηνρή Nieuwe Waterweg πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθέο δηφδνπο λαπζηπινΎαο θαη 

έξγα απνξξνήο ησλ πδάησλ. ηνλ πνηακφ Μεχζε πνπ απνξξέεη ζηνλ πνηακφ Waal 

θαηαζθεπάζηεθε ε εθβνιή ηνπ ζηνλ πνηακφ  Amer κε ην ζθάςηκν ηνπ πνηακνχ Bergsche 

Maas  ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα. Δ ζπλερήο ηδεκαηνγέλεζε θαη νη εθηελείο εθζθαθέο ησλ 

κεγάισλ παιηξξντθψλ πεξηνρψλ κείσζαλ ηνλ απνζεθεπηηθφ φγθν ησλ πδάησλ. Ώπηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζθάςηκν ηνπ θαλαιηνχ αχμεζε ην εχξνο ηεο κέζεο παιίξξνηαο ζηελ 

πεξηνρή Biesbosch απφ πεξίπνπ 1 m ην 1850 ζε πεξίπνπ 2 m ην 1960. Πξηλ απφ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ Volkerak θαη Haringλliet ππήξρε κηα ηζνξξνπία ζηελ κνξθνινγία 

ηεο πεξηνρήο κεηαμχ ησλ πξνθίι ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ξεπκάησλ ελψ ε ζαιάζζηα θαη ε 

πξνεξρφκελε απφ ηα πνηάκηα ιάζπε ζπζζσξεπφηαλ θπξίσο ζηηο παιηξξντθέο πεξηνρέο. 

Σν νηθνζχζηεκα ηεο εθβνιήο απνηεινχληαλ απφ έλα παιηξξντθφ ζχζηεκα πθάικπξσλ-

γιπθψλ πδάησλ. Πεξηειάκβαλε ραξαθηεξηζηηθά είδε ρισξίδαο, παλίδαο, πιαγθηφλ, ςάξηα θαη 

πνιιά είδε πηελψλ. Σα παιηξξντθά έιε γιπθνχ λεξνχ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε ζηξσκάησζε 

ηεο βιάζηεζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο παιηξξντθέο πιεκκχξεο θαη ηελ έθζεζε ησλ εδαθψλ 

ζηα παιηξξντθά ξεχκαηα. ηηο ρακειέο παιηξξντθέο πεξηνρέο ζηα έιε Scirpus επηθξαηνχζαλ 

θπξίσο είδε δσήο φπσο Scirpus lacustris, S. tabernaemontani, S. maritimus, θαη S. triqueter. 

ηηο πςειφηεξεο πεξηνρέο απηά ηα έιε δηαδέρηεθαλ απφ έιε κε θαιάκηα θαη ηα αιινχβηα 

δάζε. Εζηνξηθά ε δηαδνρή βιάζηεζεο έρεη επεξεαζηεί έληνλα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζάκλσλ, ηνπ θαιάκνπ θαη ηνπ μχινπ. Βπίζεο ηφζν ηα αζπφλδπια φζν θαη ηα ςάξηα 

αθνινχζεζαλ κηα πεξηβαιινληηθή κεηαβνιή, κε δηάθνξα ζαιάζζηα είδε λα βξίζθνληαη ζηε 

δπηηθή πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Haringλliet, δηάθνξα είδε ςαξηψλ πνπ δνχζαλ ζε πθάικπξα 

χδαηα λα βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηνπ θξάγκαηνο Haringλliet θαη ζηελ πεξηνρή Hollandsch Diep 

θαη ηα είδε ςαξηψλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ λα δνπλ ζηηο πεξηνρέο Biesbosch, Amer θαη Nieuwe 

Merwede. Μεηαμχ ησλ ζειαζηηθψλ ε ελπδξίδα Lutra lutra ήηαλ αθφκα ππαξθηή πεξίπνπ 

κέρξη ην 1900 ζηηο πεξηνρέο Hollandsch Diep θαη Biesbosch αιιά είρε ήδε εθιείςεη κέρξη ην 

1940. Άιια είδε δσήο φπσο ε θψθηα Phocα vitulina ππήξρε κέρξη ην 1953 αιιά είρε ήδε 

εμαθαληζηεί ζρεδφλ απφ φιε ηελ πεξηνρή ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θπξίσο ιφγσ ηεο 

ξχπαλζεο (Smit et al., 1997). 
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Βηθφλα 168. Γεληθή άπνςε ηνπ Αέιηα ησλ πνηακψλ Ρήλνπ-Μεχζε θαη ε ζέζε ησλ ηεζζάξσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο W1, W2, W3, W4. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary 
Restoration. Journal of Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 
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7.3. Σν Γέιηα Μεηά ην Κιείζηκν  

7.3.1. Γίαηηα Τδάησλ ζην Γέιηα 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Volkerak πνπ νινθιεξψζεθε ην 1969 θαη ηνπ θξάγκαηνο 

Haringλliet πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ννεκβξίνπ ηνπ 1970 κεηέηξεςε ηελ εθβνιή ζε κηα 

εζσηεξηθή ιεθάλε γιπθνχ λεξνχ. Σα ζπξνθξάγκαηα ζην θξάγκα Haringλliet έρνπλ απφ ηφηε 

ξπζκίζεη ηελ θαηαλνκή ησλ πδάησλ ζην θιεηζηφ δέιηα ησλ πνηακψλ ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ 

Μεχζε. ε κηθξέο απνξξνέο ηνπ Ρήλνπ (Q<1.100 m3/sec), ηα ζπξνθξάγκαηα είλαη θιεηζηά γηα 

λα απνηξέςνπλ ηελ πθαικχξσζε ησλ πδάησλ. Με ηελ ζηαδηαθά απμαλφκελε απνξξνή ηνπ 

Ρήλνπ ηα ζπξνθξάγκαηα αλνίγνπλ βαζκηαία θαηά ηε δηάξθεηα κηθξήο παιίξξνηαο ζηε ΐφξεηα 

Θάιαζζα. ε κεγάιεο απνξξνέο ηνπ Ρήλνπ (Q>9.500 m3/sec), ηα ζπξνθξάγκαηα είλαη 

απνιχησο αλνηθηά. πλεπψο νη ηαρχηεηεο ησλ ξεπκάησλ θαη νη ρξφλνη παξακνλήο ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 πνηθίιινπλ πνιχ αλάινγα κε ηελ 

απνξξνή ηνπ Ρήλνπ. 

 

7.3.2. Μνξθνινγία Πεξηνρήο 

Μεηά ην θιείζηκν ηεο εθβνιήο ηα πξνθίι ησλ θαλαιηψλ έρνπλ αλπςσζεί θαη ζπλεπψο 

κεγάιεο πνζφηεηεο ηδεκάησλ ελαπνηίζεληαη ζηα πξνεγνχκελα παιηξξντθά θαλάιηα. Ώπηά ηα 

ηδήκαηα πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηνπο πνηακνχο Ρήλν θαη Μεχζε. Σα παιηξξντθά θαλάιηα 

πξνο ηα αλάληη ηνπ δέιηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο Nieuwe Merwede 

πιεξψζεθαλ πξψηα ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηα ηδήκαηα 

ελαπνηέζεθαλ πεξαηηέξσ πξνο ηα δπηηθά θαζψο νη αλάληη πεξηνρέο ήηαλ ζε ηζνξξνπία κε ηηο 

λέεο ηηκέο παξνρήο λεξνχ. ήκεξα πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα m3 ηδήκαηνο ελαπνηίζεληαη 

εηεζίσο ζηνπο  πνηακνχο Amer, Nieuwe Merwede, ζηελ πεξηνρή Hollandsch Diep θαη ζην 

θξάγκα Haringλliet. Δ άκκνο θπξίσο ελαπνηίζεληαη ζηνπο πνηακνχο Amer θαη Nieuwe 

Merwede ελψ ηιχο (ιάζπε) ελαπνηίζεληαη ζηελ πεξηνρή Hollandsch Diep ελψ ηα ιεπηφηεξα 

ζπζηαηηθά ιάζπεο ελαπνηίζεληαη ζην θξάγκα Haringλliet. Βληνχηνηο νη δηεξγαζίεο απηέο 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ απνξξνή ηνπ πνηακνχ. ηαλ νη απνξξνέο ησλ πνηακψλ είλαη 

κεγάιεο νη ηάζεηο κεηαθίλεζεο ηεο ιάζπεο θιίλνπλ πξνο ηα δπηηθά ελψ ε πνζφηεηα ιάζπεο 

πνπ ελαπνηίζεληαη ζηα αλαηνιηθά κπνξεί λα επαλααησξεζεί θαη λα κεηαθεξζεί πεξαηηέξσ 

δπηηθά ελψ ην αληίζεην ηζρχεη φηαλ νη απνξξνέο είλαη κηθξέο.  

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1970 θαη 1987 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ζηνλ ππζκέλα ηεο 

πεξηνρήο κεηψζεθε αξθεηά (Βηθφλα 169), θαηαιήγνληαο ζε κηα κέζε θαζαξή ηδεκαηνγέλεζε 

ηεο ηάμεο ησλ 0,5-2 m ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν 17 εηψλ. Με ηελ παξνχζα δηαρείξηζε ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ ζα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ηδεκαηνγέλεζεο θαη ζα θηλεζεί πεξαηηέξσ δπηηθά 

κέρξη λα επηηεπρζεί κηα λέα ηζνξξνπία ζε νιφθιεξν ην δέιηα απαηηψληαο φκσο ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο ή δχν αηψλσλ.  
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Πίλαθαο 3. Σαρχηεηεο ξεπκάησλ, ρξφλνο παξακνλήο θαη πνζνζηφ ρξφλνπ ππέξβαζεο ηεο παξνρήο ηνπ Ρήλνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Αέιηα σο ζπλάξηεζε ηεο 

απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ. 

 

 

Βηθφλα 169. Πξνθίι ππζκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αέιηα κεηαμχ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1987 θαη κηα πξφβιεςε γηα ην έηνο 2125. Δ πεξηνρή επηθάλεηαο αλαηνιηθά ζηνλ 

πνηακφ Hollandsch Diep (δεμηά ηεο έληνλεο γξακκήο) αλαθέξεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνηακφ Nieuwe Merwede. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary 
Restoration. Journal of Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.)
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Ώκέζσο κεηά ην θιείζηκν ηεο πεξηνρήο νη παιαηφηεξεο παιηξξντθέο πεξηνρέο πνπ είραλ 

αθφκα ήπηεο θιίζεηο δελ πξνζαξκφζηεθαλ ακέζσο ζην κηθξνχ κεγέζνπο εγθάξζην 

παιηξξντθφ ξεχκα θαη ζηηο ρακειφηεξεο ηαρχηεηέο ηνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ κεηά ην θιείζηκν ε δηάβξσζε απφ ηα πξνθιεζέληα απφ ηνλ αέξα θχκαηα 

άιιαμε βαζκηαία ηηο ήπηεο θιίζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο παιηξξντθέο πεξηνρέο ζε απφηνκεο 

θιίζεηο. Δ νηθνινγηθά ζεκαληηθά παιηξξντθή δψλε νπζηαζηηθά εμαθαλίζηεθε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα ηα φξηα ηεο εθηεζεηκέλεο ζηνλ αέξα βιάζηεζεο ζηηο 

παιηξξντθέο πεξηνρέο ζην θξάγκα Haringλliet έρνπλ ππνρσξήζεη πεξίπνπ 100 m ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ 1970 θαη 1984 ελψ ηα ηδήκαηα πνπ δηαβξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηεξγαζίαο ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ πιήξσζε ησλ θαλαιηψλ.  

Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αιιάμεη επίζεο ηε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο άκεζα. 

Έλα θνίισκα ζηελ δπηηθή πεξηνρή Hollandsch Diep ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάζεζε ηνπ 

ηδήκαηνο πνπ παξαγφηαλ θαηά ηελ εθβάζπλζε ησλ θαλαιηψλ Nieuwe Merwede θαη ηνπ 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνχ Hollandsch Diep γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο σο πισηά 

θαλάιηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 νη πεξηζζφηεξεο φρζεο πξνζηαηεχζεθαλ κε 

θπκαηνζξαχζηεο ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηα ζχλνξα ελψ ηειηθά ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

νινθιεξψζεθε ην 1997. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θιίζε ηνπ εδάθνπο έρεη 

απνθαηαζηαζεί ζε δχν πεξηνρέο ζην θξάγκα Haringvliet κε ηε βνήζεηα εκπινπηηζκνχ άκκνπ 

(Smit et al., 1997). 

 

7.4. Υσξηθή Μεηαβνιή Πνηόηεηαο Νεξνύ 

Σελ δεθαεηία ηνπ '70 ν πνηακφο Ρήλνο ήηαλ γλσζηφο σο έλαο βαξηά ξππαζκέλνο κεγάινο 

πνηακφο φκσο ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ έρεη βειηησζεί νπζηαζηηθά απφ ηφηε. Ώπφ ηηο αλάληε 

πεξηνρέο ζηνλ πνηακφ Waal θνληά ζηνλ πνηακφ Ρήλν ζηε δεηγκαηνιεπηηθή ζέζε W1 ζηα 

αλαηνιηθά έσο ην θξάγκα Haringvliet ζηε δεηγκαηνιεπηηθή ζέζε W4 δπηηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. ηηο 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξνπζία αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

φπσο ν θψζθνξνο, ν κφιπβδνο (ζηελ Βηθφλα 170 γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ Lead) θαη ε 

ρισξνθχιιε-α,  παξαηεξήζεθε φηη ε ζπγθέληξσζή ηνπο κεηψλεηαη πξνο κία θαηεχζπλζε απφ 

ηα αλάληη πξνο ηα θαηάληη θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή ζέζε W1 πξνο ηηο 

ζέζεηο W2, W3 θαη W4 ελψ ε δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ απμάλεηαη επίζεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

(Βηθφλα 170). Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αξαίσζεο 

ησλ ιπκάησλ, ζηελ απφζεζε ησλ αησξνχκελσλ σο ηδήκαηα θαη ζηελ παξνπζία ησλ 

θξαγκάησλ πνπ απνηεινχλ έλα εκπφδην γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπζζψξεπζε ηνπ θσζθφξνπ θαη 

ηνπ κνιχβδνπ θαη πνπ δηθαηνινγεί ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνχ ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. 

 

7.5. Υξνληθή Μεηαβνιή Πνηόηεηαο Νεξνύ 

Σα απμαλφκελα πνζνζηά επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ ησλ πνζνηήησλ ησλ απνβιήησλ ζηε 

ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ νδήγεζαλ ζην λα κεησζνχλ ζηαδηαθά νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

ακκσληαθνχ αδψηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1972-1993 θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ληηξηθψλ θαη ληηξσδψλ ζηελ εζσθιεηφκελε πεξηνρή ηνπ δέιηα ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη 

Μεχζε κεηαμχ ησλ εηψλ 1972 θαη 1976 ιφγσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο ληηξνπνίεζεο. Ώπφ ην 1976 

έσο ην 1982 νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ληηξηθψλ αιάησλ έρνπλ κεησζεί πηζαλφλ γηα ηξεηο ιφγνπο. 
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Πξψηνλ επεηδή ε απνληηξνπνίεζε ησλ ληηξηθψλ ππεξηεξεί ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ληηξνπνίεζεο, 

δεχηεξνλ παξνπζηάδεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ακκσληαθνχ αδψηνπ θαη 

ηξίηνλ ιφγσ ηεο ιήςεο ησλ ληηξηθψλ αιάησλ απφ ηα άιγε. Ώπφ ην 1982 έσο θαη ην 1993 

παξαηεξείηαη κία πεξηνδηθή αχμεζε ή κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ληηξηθψλ ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εληάζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ληηξνπνίεζεο θαη ηεο απνληηξνπνίεζεο 

αληίζηνηρα (Βηθφλα 170). 

Οη ζπλνιηθέο ζπγθεληξψζεηο θσζθνξηθψλ έρνπλ παξνπζηάζεη αμηνπξφζεθηε κείσζε απφ ην 

1986 θαη κεηά θπξίσο ιφγσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο κεηαηξνπήο ηνπ θψζθνξνπ απφ δηαιπηή κνξθή ζε βηνκάδα ησλ κηθξννξγαληζκψλ νπφηε 

θαη θαζηδήζηκε θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο απνξξππαληηθψλ ρσξίο 

θσζθνξηθά άιαηα. 

Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, φπσο ην θάδκην, ην ρξψκην, ν ραιθφο, ν 

κφιπβδνο, ν πδξάξγπξνο, ην ληθέιην, ν ςεπδάξγπξνο θαη ην αξζεληθφ κεηψζεθαλ απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70  πνπ ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνλ 

φξν θνξηίν (Lead). Αηάθνξεο άιιεο νπζίεο φπσο πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα, 

πνιπρισξησκέλεο δηνμίλεο θαη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο αθνινχζεζαλ κία 

παξφκνηα πνξεία κεησκέλεο ζπγθέληξσζεο απφ ην 1970 θαη κεηά, εληνχηνηο νη 

ζπγθεληξψζεηο πνιιψλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ Ρήλν βξίζθνληαη αθφκα πάλσ απφ ηα απνδεθηά 

επίπεδα. 

Δ ζπγθέληξσζε ηεο ρισξνθχιιεο-α ζην θξάγκα ΔaringvΕiet ήηαλ ρακειή ζε φιε ηελ 

πεξίνδν 1970-1990 (<20 mg/m3) ελψ ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ζέζε ε δηαθάλεηα ήηαλ πςειή (1-

1,5 m) παξά ηηο έληνλεο επηξνθηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ. Οη ρακειέο ζπγθεληξψζεηο 

ηεο ρισξνθχιιεο-α ζην θξάγκα ΔaringvΕiet είλαη αμηνζεκείσηεο δεδνκέλνπ φηη νη ζπλζήθεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αιγψλ θαίλνληαλ πνιχ επλντθέο αθνχ ηα επίπεδα ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ήηαλ πςειά. Αηάθνξεο εμεγήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δνζνχλ είλαη ε χπαξμε ηνπ πεξηνξηζηηθνχ παξάγνληα άιισλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή αιγψλ ζπλδπαζκέλε κε ηνλ κηθξφ ρξφλν παξακνλήο θαη ηελ 

θαηαλάισζε απφ ην δσνπιαγθηφλ θαη ηα κχδηα (Βηθφλα 170). 

 

7.6. Πνηόηεηα Ηδεκάησλ 

Δ πνηφηεηα ησλ ηδεκάησλ επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ην επίπεδν ξχπαλζεο απηψλ πνπ 

ελαπνηέζεθε κεηά ην 1970. Σα ηδήκαηα πνπ ελαπνηέζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 

είραλ ηε ρεηξφηεξε πνηφηεηα (θαηεγνξία 4 ξχπαλζεο) δεδνκέλνπ φηη ηα επίπεδα ξχπαλζεο 

ήηαλ ζην κέγηζην βαζκφ ηφηε. Σα πην πξφζθαηα ηδήκαηα είλαη ιηγφηεξν ξππαζκέλα 

(θαηεγνξία 2 ή 3). Βληνχηνηο ζηηο κεγάιεο απνξξνέο ησλ πνηακψλ ε ξππαζκέλε ιάζπε 

επαλααησξείηαη θαη κεηαθέξεηαη πξνο ηα θαηάληη. Δ πνηφηεηα ησλ ηδεκάησλ έπξεπε λα 

βειηησζεί θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηνπο πνηακνχο Arner θαη Nieuwe Merwede πξνο ηελ 

πεξηνρή Hollandsch Diep επεηδή φπσο βξέζεθε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα 90 

εθαηνκκχξηα m3 πνπ ελαπνηέζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1970 θαη 1989, είλαη ξππαζκέλα 

(θαηεγνξία 3) ή εμαηξεηηθά ξππαζκέλα (θαηεγνξία 4) θαη έρνπλ ελαπνηεζεί ζηελ πεξηνρή 

Hollandsch Diep ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ θξάγκαηνο Volkerak (Βηθφλα 171). 
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Βηθφλα 170. Μέζεο εηήζηεο ηηκέο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαηά ηα έηε 1970-1993 ζηηο 

ηέζζεξηο δεηγκαηνιεπηηθέο ζέζεηο κέηξεζεο. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse 
Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary Restoration. Journal of 
Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 

 

Βηθφλα 171. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάηαμε ηδεκάησλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο θαηά ηα έηε 

1970-1989. Καηεγνξία 1: Με Ρππαζκέλα Εδήκαηα, Καηεγνξία 2: Βιαθξψο Ρππαζκέλα, 

Καηεγνξία 3: Ρππαζκέλα, Καηεγνξία 4: Ώθξαία Ρππαζκέλα. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse 
Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary Restoration. Journal of 
Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 
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7.7. Οηθνινγηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Παξνύζαο Γηαρείξηζεο ησλ Θπξνθξαγκάησλ 

ηελ αλάιπζε απηή ζπλνςίδνληαη νη θχξηεο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ηφζν ζην ίδην ην ζχζηεκα φζν θαη ζηνπο επεξεαδφκελνπο 

πνηακνχο θαη ηε ΐφξεηα Θάιαζζα. 

 

7.7.1. Γηαηάξαμε Ηζνξξνπίαο Λάζπεο (Ηιύο) 

Δ ιάζπε πνπ πεξηέρεη νξγαληθφ πιηθφ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηα πξνεγνχκελα παιηξξντθά 

θαλάιηα θαη ζηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ Nieuwe Merwede θαζψο θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

πνηακνχ Hollandsch Diep φπνπ έρεη γίλεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο κε δηαζέζηκε-αμηνπνηήζηκε 

ηφζν ζην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα φζν θαη ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα αθνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηα 

νξγαληθά πιηθά παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα. Δ παξνχζα δηαρείξηζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ 

επηηξέπεη κφλν ζε κηθξέο πνζφηεηεο νξγαληθψλ νπζηψλ λα απνξξηθζνχλ ζηε ΐφξεηα 

Θάιαζζα θαη θαηά ζπλέπεηα νη παιηξξντθέο πεξηνρέο ζηεξνχληαη ηελ θχξηα πεγή 

ηξνθνδνζίαο ηνπο πνπ είλαη ην νξγαληθφ κέξνο ηεο θαζηδάκελεο ιάζπεο. 

 

7.7.2. πζζώξεπζε ησλ Ρππαζκέλσλ Ηδεκάησλ 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 90 εθαηνκκπξίσλ m3 ηνπ ηδήκαηνο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηελ 

πεξηνρή είλαη ζνβαξά ξππαζκέλν (Βηθφλα 171). Ώπηφ επηθέξεη κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε 

ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ηε θχζε. Αηάθνξεο ηνμηθέο ελψζεηο ππάξρνπλ ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζην ίδεκα. Πξνζθάησο ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα (PCBs) γηα 

παξάδεηγκα, πιεζίαζαλ θαη κεξηθέο θνξέο ππεξέβεζαλ ην επηηξεπφκελν φξην γηα ηελ 

θαηαλάισζε ρειηψλ (Anguillα anguillα) επηζεκαίλνληαο πσο ηα ρέιηα αιηεχνληαη κε ζθνπφ ην 

εκπφξην ζηελ πεξηνρή. Σν ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο ζπγθέληξσζεο PCB γηα ηελ θαηαλάισζε 

ησλ ρειηψλ ζηελ Οιιαλδία είλαη παξφκνην κε εθείλν ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο (5 mg/Kg) θαη 

ιηγφηεξν απζηεξφ απφ ηα θαλαδηθά πξφηππα (2 mg/Kg). Βπίζεο πξνζθάησο έρνπλ 

απνθαιπθζεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ απηέο ηηο νπζίεο ζε δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο αθνχ ε αλαπαξαγσγή ησλ θνξκνξάλσλ θαη ησλ παπηψλ έρεη πιεγεί 

αλεπαλφξζσηα επεηδή ππήξμε πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο δπζκνξθηψλ ησλ ζηνκαηηθψλ 

κεξψλ ζε θάπνηα είδε δσήο φπσο ηα chironomids ελψ θαη ν πιεζπζκφο ησλ chironomids 

ήηαλ αξθεηά κηθξφο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ππήξραλ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πξηλ ην 

θιείζηκν ηεο πεξηνρήο. Δ ελπδξίδα (Lutrα lutrα) είλαη έλα είδνο πνπ έρεη εθιείςεη ζην δέιηα 

ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπγθεληξψζεηο PCBs ζηα 

λεξά θαη ζηα ηδήκαηα νιφθιεξνπ ηνπ νιιαλδηθνχ ηκήκαηνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ 

πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε είλαη πάξα πνιχ πςειέο γηα λα επηηξέςνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ελπδξίδσλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη λα επηδήζνπλ. Αεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή Biesbosch είλαη 

έλαο θαηάιιεινο βηφηνπνο ελπδξίδσλ νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο PCB πνπ ζπζζσξεχηεθαλ 

ζηα ξππαζκέλα ηδήκαηα είλαη πηζαλψο ν θχξηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηβίσζε 

απηνχ ηνπ είδνπο (Smit et al., 1997). 

 

7.7.3. Δμαθάληζε ησλ Παιηξξντθώλ Πεξηνρώλ 

Μεηά ην θιείζηκν ηεο πεξηνρήο νη πεξηζζφηεξεο πξψελ παιηξξντθέο πεξηνρέο θαηέζηεζαλ 

είηε κφληκα πιεκκπξηζκέλεο είηε κφληκα ειεχζεξεο απφ λεξφ ελψ νη πθάικπξεο παιηξξντθέο 

πεξηνρέο έρνπλ εμαθαληζηεί εληειψο. Οη ππφινηπεο παιηξξντθέο πεξηνρέο γιπθνχ λεξνχ 

κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ιφγσ ηεο δηαβξσηηθήο δχλακεο ηνπ αέξα θαη ησλ θπκάησλ. πλεπψο 
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παξακέλνπλ κφλν κεξηθέο εθαηνληάδεο εθηάξηα παιηξξντθψλ πεξηνρψλ γιπθνχ λεξνχ 20 έηε 

κεηά απφ ην θιείζηκν ηνπ δέιηα. Σφζν νη γιπθέο φζν θαη νη πθάικπξεο παιηξξντθέο πεξηνρέο 

ήηαλ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζαιάζζηα είδε πνπιηψλ θαη ε κείσζε 

ηνπο ή ε εμαθάληζή ηνπο ζεσξείηαη σο έλα ζνβαξφ νηθνινγηθφ πξφβιεκα. 

 

7.7.4. Απμαλόκελνο ρεκαηηζκόο Δδαθώλ Δμσηεξηθά ηνπ Γέιηα 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο εμσηεξηθά ηνπ δέιηα ζην θξάγκα Haringvliet ηα 

θαλάιηα έρνπλ πιεξσζεί θαη λέεο παιηξξντθέο πεξηνρέο απφ άκκν έρνπλ αλαπηπρζεί σο 

ζπλέπεηα ησλ κεησκέλσλ παιηξξντθψλ ξεπκάησλ. Ώπηέο νη πεξηνρέο έρνπλ πςειή νηθνινγηθή 

ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηφπνπο θαηνηθίαο κεγάινπ αξηζκνχ δηαθφξσλ ζαιάζζησλ 

εηδψλ πνπιηψλ θαη παξέρνπλ θαηνηθία ζε πνιιά είδε ςαξηψλ ελψ επηβηψλνπλ εθεί 

ραξαθηεξηζηηθά είδε αζπφλδπιεο παλίδαο. 

 

7.7.5. Δμαθάληζε Υώξνπ Λεηηνπξγηώλ γηα ηα Φάξηα 

Δ πξνεγνχκελε εθβνιή παξείρε ηνλ απαξαίηεην ρψξν γηα ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

επηβίσζεο δηαθφξσλ εηδψλ ζαιαζζίσλ ςαξηψλ φπσο ην Solea solea θαη ε πιαηέζζα 

(platessa Pleuronectes). Ώπηή ε δπλαηφηεηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δσή ησλ ςαξηψλ 

έρεη εμαθαληζηεί θαη ηψξα πεξηνξίδεηαη ζε κία κηθξή πεξηνρή εμσηεξηθά ηνπ δέιηα. 

 

7.7.6. Γηαηάξαμε ηεο Μεηαλάζηεπζεο Φαξηώλ 

Κάπνηα θνηλά είδε ςαξηψλ έρνπλ εμαθαληζηεί απφ ηνπο πνηακνχο Ρήλν θαη Μεχζε γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο. Έλαο ιφγνο ήηαλ ν απνθιεηζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθβνιψλ ησλ 

πνηακψλ. Μφλν ε Νέα Πισηή Οδφο (Nieuwe Waterweg) πνπ είλαη ε θχξηα εκπνξηθή 

ζχλδεζε ζην βηνκεραλνπνηεκέλν ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ απνηειεί κηα αλνηθηή ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ Ρήλνπ θαη ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο ρσξίο φκσο λα είλαη κηα θπζηθή εθβνιή.  

Δ παξνχζα ιεηηνπξγία ησλ ζπξνθξαγκάησλ  ζην θξάγκα Δaringλliet δηακνξθψλεη έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ςαξηψλ φπσο ν ζνινκφο 

ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ. ηαλ ηα ζπξνθξάγκαηα απνξξένπλ πνζφηεηεο λεξνχ νη 

ηαρχηεηεο ησλ ξεπκάησλ είλαη πάξα πνιχ πςειέο γηα λα επηηξέςνπλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή 

πξνο ηα αλάληη κεηαλάζηεπζε. ε κηθξέο απνξξνέο ηνπ Ρήλνπ (Q<1.100 m3/sec) ηα 

ζπξνθξάγκαηα είλαη εληειψο θιεηζηά ιφγσ ηεο απνηξνπήο ηεο δηείζδπζεο ηεο ζάιαζζαο θαη 

επνκέλσο ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη δπλαηή.  

Δ απνθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ςαξηψλ εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπο αιιά θαη απφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δηαδξνκψλ κεηαλάζηεπζεο, ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ησλ ηδεκάησλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ θαη ηνλ επαξθή έιεγρν ηεο 

αιίεπζεο ζηελ ΐφξεηα Θάιαζζα θαη ηνλ Ώηιαληηθφ Χθεαλφ. 

 

7.7.7. Μεησκέλε Μίμε ηνπ Θαιαζζηλνύ Νεξνύ θαη ησλ Πνηακώλ 

Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ εληαηηθή κίμε ησλ πδάησλ ησλ 

πνηακψλ θαη ηεο ζάιαζζαο ζην δέιηα ηεο εθβνιήο. Σν θιείζηκν ηεο εθβνιήο ησλ πνηακψλ κε 

ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο-ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα-
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έρεη δξακαηηθά ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο κίμεο. Ώπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο 

Haringλliet έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πδάησλ ηνπ πνηακνχ δηαηξέρεη ηελ Νέα Πισηή Οδφ 

(Nieuwe Waterweg) πνπ είλαη έλα ζηελφ θαη βαζχ θαλάιη ζην νπνίν νη ζπλζήθεο αλάκεημεο 

είλαη δπζκελείο. πλεπψο πνζφηεηεο απφ γιπθά χδαηα εθβάιινπλ ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα 

φπνπ εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κίμεο κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ. Έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ην 1994 έδεημε φηη ε κέζε αιαηφηεηα πνπ κεηξήζεθε ζε κηα νκάδα 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο-ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 10 Km απφ ηελ 

αθηνγξακκή-θαηά κήθνο ηεο νιιαλδηθήο αθηήο έρεη κεησζεί απφ ην 1970 ελψ ε ζπγθέληξσζε 

ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ην δηαιπκέλν αλφξγαλν άδσην (DIN) έρεη απμεζεί (Βηθφλα 

172). Δ αχμεζε ηεο ζπγθεληξψζεσο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ DIN εμεγείηαη πηζαλψο απφ ηα 

απμεκέλα θνξηία αδψηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Ρήλν θαη ηνλ Μεχζε.  Σα πινχζηα ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία λεξά ησλ πνηακψλ παξακέλνπλ θνληά ζηελ νιιαλδηθή αθηή θαη 

κεηαθέξνληαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Wadden-κηα κεγάιε δηεζλψο ζεκαληηθή παιηξξντθή 

πεξηνρή ζηελ βφξεηα Οιιαλδία. Σα απνηειέζκαηα απηά επηζεκαίλνπλ ην γεγνλφο φηη ην 

θιείζηκν ησλ εθβνιψλ ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Οιιαλδίαο ησλ νπνίσλ ηα ζπξνθξάγκαηα 

ζην θξάγκα Haringλliet απνηεινχλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή ζπληζηψζα ηνπ φινπ έξγνπ ηνπ 

δέιηα κπνξεί λα έρεη ζπκβάιεη ζην ππάξρνλ πξφβιεκα επηξνθηζκνχ θαηά κήθνο ηεο 

νιιαλδηθήο αθηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο Wadden.  

 

Βηθφλα 172. Βηήζηα κεηαβνιή ηεο αιαηφηεηαο θαη ηνπ δηαιπκέλνπ αλφξγαλνπ αδψηνπ ζηε 

ΐφξεηα Θάιαζζα θαηά ηνπο κήλεο Εαλνπάξην-Μάξηην ηελ πεξίνδν 1961-1992. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse 
Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary Restoration. Journal of 
Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζην θξάγκα 

Haringλliet αζθεί έλαλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Ρήλνπ κέρξη ηελ θεληξηθή 

Γεξκαλία, ζην νηθνζχζηεκα ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο θαηά κήθνο ηεο νιιαλδηθήο αθηήο θαζψο 

επίζεο θαη ζην ίδην ην νηθνζχζηεκα ηνπ δέιηα ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε (Smit et al., 1997). 

 

7.8. Βήκαηα Πξνο ηελ Απνθαηάζηαζε ησλ Δθβνιώλ 

7.8.1. Πξόζθαηεο Δμειίμεηο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο 

Καηά ηα ηειεπηαία έηε έρεη δεκνζηεπηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο θεηκέλσλ εζληθήο πνιηηηθήο 

ππνγξακκίδνληαο ηελ νηθνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξά ηελ θχζε θαη ηελ 
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δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαζψο θαη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο λφκνο-πιαίζην εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα χδαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Αεκφζησλ Έξγσλ ην 1989 ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο ηελ πνζφηεηα χδαηνο, ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ησλ 

ηδεκάησλ θαη ηελ νηθνινγηθή άπνςε ζηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ. ε απηφλ ηνλ λφκν ε 

νιιαλδηθή θπβέξλεζε ππνζρέζεθε κηα λέα πνιηηηθή γηα ην θξαγκέλν δέιηα ησλ πνηακψλ 

Ρήλνπ θαη Μεχζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο αλαζεσξεκέλεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζην θξάγκα Haringλliet. Σν πξφγξακκα-δξάζε ηνπ Ρήλνπ 

πηνζεηήζεθε ην 1987 απφ ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ (IKSR 1987) 

θαη πεξηειάκβαλε κηα ζπκθσλία γηα ηε κείσζε ησλ απνξξνψλ ε νπνία ζα βειηίσλε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ησλ ηδεκάησλ ζην δέιηα ησλ πνηακψλ. Ο νηθνινγηθφο ζηφρνο πνπ 

ηέζεθε είλαη ε επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ςαξηψλ φπσο ν ζνινκφο ελψ 

ιακβάλνληαη πνιπάξηζκα κέηξα ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Ρήλνπ γηα λα απνηειέζεη επλντθή 

πεξηνρή γηα ηελ επηζηξνθή απηνχ ηνπ είδνπο ςαξηψλ. Σα ζπξνθξάγκαηα Haringvliet σζηφζν 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε δηαδξνκή κεηαλάζηεπζεο ησλ ζνινκψλ. Σν πνιηηηθφ 

πιαίζην πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet, ηνλ πνηακφ Hollandsch 

Diep θαη ηελ πεξηνρή Biesbosch (IPDH) παξέρεη έλα ππφκλεκα ησλ γεληθψλ ηδηνηήησλ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ απηήο ηεο πεξηνρήο, κηα αλάιπζε ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

επηιεγκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζην θξάγκα Haringvliet θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ. 

Ώπηνί νη λφκνη έρνπλ νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά βήκαηα. Ώξρηθά έρεη εθπνλεζεί κία 

κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζπξνθξαγκάησλ Haringvliet. 

Δ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ απαηηεί ηελ εθπφλεζε κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  γηα ηηο πξνηεηλφκελεο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ 

κεγαιχηεξεο απφ 16 cm. πλεπψο μεθίλεζε κία κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ άξρηζε ην 1994 απφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ 

Rijkswaterstaat ηεο επαξρίαο Zuid-Holland πνπ είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ. Οη κειέηεο ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet, ηνπ πνηακνχ Hollandsch Diep θαη 

ηεο πεξηνρήο Biesbosch (IPDH) έρνπλ δείμεη φηη κηα ηξνπνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ ζα θηλεηνπνηνχζε μαλά ηηο πνζφηεηεο ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα, φκσο ε άπνςε απηή ζεσξήζεθε επξέσο απαξάδεθηε 

θαζψο ηα ξππαζκέλα ηδήκαηα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ πξνηνχ αιιάμεη ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ. 

Οη δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ απφ ην δέιηα ησλ 

πνηακψλ είλαη ηψξα ππφ δηεξεχλεζε. Δ κειέηε γηα ηελ πεξηνρή Nieuwe Merwede έρεη 

νινθιεξσζεί ελψ έρεη αξρίζεη κηα κειέηε γηα ηνλ πνηακφ Hollandsch Diep θαζψο νη κειέηεο 

γηα ην θξάγκα Haringvliet θαη ηεο πεξηνρήο Biesbosch άξρηζαλ ήδε απφ ην 1995 θαη ην 1997 

αληίζηνηρα. Δ απνκάθξπλζε ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ αλακελφηαλ λα είρε ήδε αξρίζεη απφ 

ην 1997 θαη ζα δηαξθνχζε πεξίπνπ 20 έηε αθνχ έρεη πξνηαζεί κηαο κεγάιεο θιίκαθαο 

δηάζεζε ιάζπεο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνζεθεχζεη πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα m3 ηνπ 

ξππαζκέλνπ ηδήκαηνο ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

πνηακνχ Hollandsch Diep (Smit et al., 1997). 

 

7.8.2. Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο Γηαρείξηζεο 

Καηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπξνθξαγκάησλ 
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Haringvliet, ηνπ πνηακνχ Hollandsch Diep θαη ηεο πεξηνρήο Biesbosch (IPDH) κειεηήζεθαλ 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ, απφ ηε ζπλέρηζε ηεο 

παξνχζαο δηαρείξηζεο έσο ην άλνηγκα ησλ ζπξνθξαγκάησλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κφλν 

σο θξάγκαηα έλαληη ησλ θπκάησλ θαηαηγίδαο. ηελ παξνχζα αλάιπζε παξνπζηάδνληαη ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πιήξνπο ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο παξνχζαο δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ κε ηνλ θσδηθφ σο ΔV0, ε δεχηεξε σο ελδηάκεζε ελαιιαθηηθή ιχζε θαινχκελε σο 

HV2 θαη ε ηξίηε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ρξήζεο σο θξάγκα ζηα θχκαηα θαηαηγίδαο πνπ 

αλαθέξεηαη σο HV4. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

αλζξσπνγελείο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ νηθνινγία ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

Ώπφ ηελ νηθνινγηθή άπνςε ε ελαιιαθηηθή ιχζε ΔV4 είλαη ε ειθπζηηθφηεξε δεδνκέλνπ φηη 

νδεγεί ζε κηα πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο εθβνιέο θαη ζηε δεκηνπξγία 

κεγάισλ εθηάζεσλ κε πνιχηηκνπο βηφηνπνπο. Χζηφζν ην θφζηνο ππνινγίδεηαη λα είλαη πνιχ 

πςειφ. Δ ελδηάκεζε ελαιιαθηηθή ιχζε ΔV2 δίλεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο κεγάινπ πνιχηηκνπ βηφηνπνπ αιιά ζηεξείηαη ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηηο εθβνιέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κηθξψλ απνξξνψλ ηνπ Ρήλνπ ηα 

ζπξνθξάγκαηα θιείλνπλ γηα ηελ απνθπγή πθαικχξσζεο ησλ πδάησλ θαη ε πεξηνρή ειέγρεηαη 

κε ην παξφλ ζρέδην. ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο Haringvliet, 

ηνλ πνηακφ Hollandsch Diep θαη ηελ πεξηνρή Biesbosch (IPDH) έρεη πξνηαζεί ην ελαιιαθηηθφ 

ζρέδην ΔV2 σο ε επηζπκεηή ιχζε δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ κε 

ηαπηφρξνλα ινγηθέο δαπάλεο γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. ηελ εθπνλεζείζα κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Βnvironmnetal Εmpact Ώssessments) πξφζεζε ηεο είλαη λα 

παξνπζηαζηεί κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο ΔV2 ζπλνςίδνληαο κε ηνλ 

ηίηιν σο "Οηθνινγηθή Βλαιιαθηηθή Λχζε". ε απηή ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ηα ζπξνθξάγκαηα 

έρνπλ κηθξφηεξν άλνηγκα-πεξίπνπ επηθαλείαο 2.000 m2-θαη θιείλνπλ ζε κηθξφηεξε απνξξνή 

ηνπ Ρήλνπ ζηα 1.000 m3/sec αληί ζηα 1.100 m3/sec πνπ γίλεηαη κε ην παξφλ δηαρεηξηζηηθφ 

ζρέδην. Ώπηφ νδεγεί ζε ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εθβνιέο αιιά θαη ζε κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ελψ πηζηεχεηαη φηη ζα είλαη πηζαλψο ε λέα επηζπκεηή ελαιιαθηηθή 

ιχζε πνπ ζα απνθαζηζηεί απφ ηνλ θεληξηθφ νξγαληζκφ Rijkswaterstaat πνπ εμαξηάηαη φκσο 

απφ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο απφ φινπο ηνπο ζπλαπνθαζίδνληεο. 
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Πίλαθαο 4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο. 

 Εναλλακηικά Στέδια Διατείριζης Θσροθραγμάηων 

Παράμεηροι 
Παξνχζα Αηαρείξηζε 

HV0 
Βλδηάκεζε Αηαρείξηζε 

HV2 
ρέδην Αηαρείξηζεο 

HV4 

Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Μέζν Βχξνο Παιηξξνηψλ (m) 0,3 0,55-0,95 1,0-1,4 

Κίλεζε Παιίξξνηαο Πεξηνξηζκέλε 
Μεγαιχηεξε αιιά 

αθαλφληζηε 
Μεγαιχηεξε θαη 

θαλνληθή 

Μέζνο Υξφλνο Αηείζδπζεο 
Ώικπξψλ Τδάησλ (ζε κήλεο) 

0 6 12 

Έθηαζε Τθαικχξσζεο 
Μέρξη ηα 

ζπξνθξάγκαηα 
Μέρξη ηνλ πνηακφ Spui 

Μέρξη ηνλ πνηακφ 
Hollandsch Diep 

Πνηφηεηα Τδάησλ θαη Εδεκάησλ Μηθξή Μέηξηα Καιή 

Κηλεηηθφηεηα Ρππαζκέλσλ 
Εδεκάησλ 

Μηθξή Πεξηνξηζκέλε εκαληηθή 

Δπηθάλεηα εκαληηθώλ 
Βηνηόπσλ (km

2
) 

Τθάικπξνη ΐάιηνη 0 3,5 4,0 

ΐιάζηεζε Καιακηψλ θαη 
Ώγξηφρνξησλ 

43,0 46,5 39,0 

ΐιάζηεζε Καιακηψλ θαη Θάκλσλ 16,5 15,5 18,0 

Αάζε Μαιαθήο Ξπιείαο 5,0 8,0 5,0 

Αάζε θιεξήο Ξπιείαο 30,0 35,0 25,0 

Παιηξξντθή Γψλε κεηαμχ Μέζεο 
Ώλψηεξεο θαη Μέζεο Καηψηεξεο 

ζηάζκεο 
10,5 19,5 32,5 

ΐπζηζκέλε Θαιάζζηα ΐιάζηεζε 16,5 7,0 8,5 
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 Εναλλακηικά Στέδια Διατείριζης Θσροθραγμάηων 

Παράμεηροι 
Παξνχζα Αηαρείξηζε 

HV0 
Βλδηάκεζε Αηαρείξηζε 

HV2 
ρέδην Αηαρείξηζεο 

HV4 

Λεηηνπξγηθέο Παξάκεηξνη 

ΐάζνο ΝαπζηπινΎαο Ώκεηάβιεην Μηθξή κείσζε 
Μείσζε ζηα 

ζπξνθξάγκαηα ζην 
θξάγκα Volkerak 

πλζήθεο γηα ηελ Ώιηεία Καθέο Μέηξηεο Καιέο 

Κφζηνο γηα Ώλάθηεζε Υψξσλ 
Ώλαςπρήο 

0 4,2 6,8 

Πνηφηεηα Νεξνχ Κνιχκβεζεο Καθή Μέηξηα Καιή 

Βιθπζηηθφηεηα Ώκεηάβιεηε Βιαθξά αχμεζε εκαληηθή Ώχμεζε 

Κόζηνο (ζε εθαηνκκύξηα 
νιιαλδηθά θηνξίληα) 

Κφζηνο Πξνζαξκνγήο ζηα 
Θπξνθξάγκαηα Haringvliet 

0 18,0 18,0 

Κφζηε Ώγξνηηθψλ Ώπνδεκηψζεσλ 0 52,0-176,0 909,0 

Κφζηνο Ώπνδεκηψζεσο Πφζηκνπ 
Νεξνχ 

0 18,0 103,0-123,0 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse Delta During Two Decades After Enclosure and Steps 
Toward Estuary Restoration. Journal of Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 
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7.8.3. εκαζία ηεο Απνθαηάζηαζεο ηεο Δθβνιήο 

Αεδνκέλνπ φηη ε εθβνιή ηνπ Ρήλνπ θαη ηνπ Μεχζε ζπλδέεη ηνπο πνηακνχο απηνχο κε ηε 

ΐφξεηα Θάιαζζα, ε δηαρείξηζή ηεο ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηα πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο απηψλ ησλ κεγάισλ πνηακψλ φπσο ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Ρήλνπ 

(IΚSR 1987) θαη ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο κε ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο 

(ICONA 1986). Δ ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο εθβνιήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ εκπνδίδεη ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ δχν πξνγξακκάησλ δξάζεο. Οη 

επλντθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ςαξηψλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα επηηεπρζεί έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

ηνπ Ρήλνπ πνπ αθνξά ηελ επηζηξνθή θάπνησλ εηδψλ ςαξηψλ φπσο ν ζνινκφο. Δ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία αλάκεημεο ηνπ γιπθνχ θαη ηνπ αικπξνχ λεξνχ ζηελ εθβνιή 

ζα βνεζήζεη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα επηξνθηζκνχ ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα πνπ απνηειεί 

έλαλ ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο ΐφξεηαο Θάιαζζαο. 

Βπηπιένλ κία πεξηνρή εθβνιήο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κεγάιεο θιίκαθαο θίιηξν 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Σφζν νη ρεκηθέο φζν θαη νη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινπλ ζε 

απηήλ ηελ ιεηηνπξγία σο θίιηξν. Δ κίμε ηνπ γιπθνχ θαη ηνπ αικπξνχ χδαηνο εληζρχεη ηελ 

θξνθίδσζε ησλ αησξνχκελσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αθαίξεζε ησλ θσζθνξηθψλ. Βπηπιένλ 

ζηελ ίδηα πεξηνρή ε απνληηξνπνίεζε ησλ ληηξηθψλ ζηε δηεπηθάλεηα ηδήκαηνο-χδαηνο κπνξεί 

λα αθαηξέζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ αδψηνπ. Σα ηδηαίηεξα παξαγσγηθά είδε 

δσήο θαη ε πςειή παξαγσγή βηνκάδαο ησλ αζπφλδπισλ ζηηο παιηξξντθέο πεξηνρέο 

κπνξνχλ επίζεο λα εληζρχζνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ εζσηεξηθή αλαθχθισζε ησλ 

ζξεπηηθψλ θαη ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ πεηπραίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ κείσζε ηεο 

απνξξνήο απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα. Βπίζεο ε πςειή παξαγσγηθφηεηα 

βηνκάδαο ζηηο εθβνιέο βειηηψλεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ ζηα αλψηεξα 

ηξνθηθά επίπεδα. Δ πςειή παξαγσγή βηνκάδαο πξνσζεί ηελ ηδεκαηνγέλεζε, ηε δηαηήξεζε 

θαη ηε δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο πνπ νδεγεί ζε κηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ησλ πγξνηφπσλ 

ζηελ εθβνιή ελψ επηπιένλ ε θπηηθή παξαγσγή κπνξεί λα ζξέςεη ηνπο απμαλφκελνπο 

αξηζκνχο πνπιηψλ χδαηνο. Δ κεγάιε βηνκάδα ησλ αζπφλδπισλ νξγαληζκψλ εληζρχεη ηελ 

εθβνιή σο έλαο ζηαζκφο ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ επηβίσζε πνιιψλ εηδψλ 

ζαιαζζίσλ ςαξηψλ. Οη παιηξξντθέο πεξηνρέο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα έρνπλ κηα 

πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία σο πεξηνρή παξνρήο ηξνθήο γηα ηα απνδεκεηηθά πνπιηά θαη σο 

πεξηνρή δηακνλήο γηα ηα πνπιηά πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ βφξεηα Βπξψπε. 

Βάλ ην δέιηα ησλ πνηακψλ Ρήλνπ θαη Μεχζε πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί σο εθβνιή ε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ΔV4 είλαη ε κφλε έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε αθνχ κφλν απηφ ην 

δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή θαη ηαθηηθή αληαιιαγή ησλ παιηξξντθψλ 

φγθσλ πδάησλ κηαο εθηεηακέλεο παιηξξντθήο πεξηνρήο κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Οη παξάγνληεο 

απηνί είλαη νπζηαζηηθνί γηα ηελ χπαξμε ησλ θνηλνηήησλ ζηηο εθβνιέο. ε αληίζεζε ε ελδηάκεζε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ΔV2 είλαη ιηγφηεξν νηθνινγηθά ειθπζηηθή. Δ ελαιιαθηηθή ΔV2 δελ απνηειεί 

κφλν κία κέζε ιχζε κεηαμχ ηεο παξνχζαο δηαρείξηζεο ΔV0 θαη ηεο άιιεο ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο ΔV4, αθνχ ζε απηήλ ε ζπλεζηζκέλε παιηξξντθή θίλεζε απνπζηάδεη εληειψο ιφγσ ηνπ 

θιεηζίκαηνο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζε πεξηφδνπο κηθξψλ απνξξνψλ απφ ηνλ Ρήλν. Δ δηάξθεηα 

θιεηζίκαηνο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζην δηαρεηξηζηηθφ ζελάξην ΔV2 είλαη καθξνρξφληα θαη 

επηβιαβήο γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε δσήο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ παιίξξνηα γηα λα 

επηδήζνπλ ελψ επηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ 

εκπνδίδεηαη ζεκαληηθά. 
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7.8.4. Ζ Λύζε ηεο Απνθαηάζηαζεο 

Βάλ πξφθεηηαη λα απνθαηαζηαζεί ε εθβνιή πξέπεη λα γίλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ πξνηνχ 

νη κε αλαζηξέςηκεο δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ αιιαγψλ θαη 

ηεο εμάιεηςεο ησλ ελαπνκεηλάλησλ εηδψλ δσήο αλαπηπρζνχλ πνιχ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ην 

πξφβιεκα ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ πξέπεη λα ιπζεί πξψηα ψζηε λα απνηξαπεί ε δηάδνζή 

ηνπο. Οη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ είλαη πνιχ πςειέο αθνχ 

απαηηνχληαη 125 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα αθαηξεζεί φιε ε πνζφηεηα ηεο θαηεγνξίαο 

ξχπαλζεο 4 ησλ ηδεκάησλ πνπ είλαη θαη ε θαηεγνξία ησλ αθξαία ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ θαη 

πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ πνζνηήησλ ηδήκαηνο 

θαηεγνξίαο ξχπαλζεο 3 θαη 4. Βμαηηίαο ηεο χπαξμεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ δελ έρνπλ 

εμαπισζεί ηα ξππαζκέλα ηδήκαηα ζηε ΐφξεηα Θάιαζζα, ε νπνία φκσο έρεη δεκηνπξγήζεη ηε 

δπλαηφηεηα αθαίξεζεο ή επεμεξγαζίαο επί ηφπνπ (in situ) ζηελ πεξηνρή. Δ ηδαληθή δηαδηθαζία 

απνθαηάζηαζεο ζα πεξηειάκβαλε ηαπηφρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη ζηνπο βηφηνπνπο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ξχπαλζεο (Βηθφλα 173). Βπελδχνληαο ζηνλ έλα παξάγνληα ρσξίο φκσο 

ηαπηφρξνλα ζηνλ άιιν ζα επηθέξεη κε βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ ην πξφγξακκα 

αθαίξεζεο ησλ ξππαζκέλσλ ηδεκάησλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κε ην 

βαζκηαίν άλνηγκα ησλ ζπξνθξαγκάησλ θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην πιήξεο άλνηγκά ηνπο 

(ελαιιαθηηθή ιχζε HV4). Δ ηαπηφρξνλε πξφνδνο θαη ζηα δχν πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ε κφλε δηαδξνκή γηα κία βηψζηκε αλάπηπμε αθνχ αλαπηχζζεηαη ε πεξηνρή κε 

έλαλ βηψζηκν ηξφπν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ παξά 

ελάληηα ηνπο (Smit et al., 1997). 

 

Βηθφλα 173. Γξαθηθή απεηθφληζε εμέιημεο νηθνζπζηήκαηνο ην 1970 έσο ηελ κειινληηθή 

απνθαηάζηαζή ηνπ. 

(Πεγή: Smit H., Velde G., Smits R. and Coops H. (1997). Ecosystem Responses in the Rhine-Meuse 
Delta During Two Decades After Enclosure and Steps Toward Estuary Restoration. Journal of 
Estuaries Research Federation, Vol. 20, Νν. 3, September, pp. 504-520.) 
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8. Μειινληηθή Δμέιημε 

8.1. Φπζηθέο θαη Κνηλσληθέο Μεηαβνιέο  

Ώπφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηαηππψζεθαλ δηάθνξα θιηκαηηθά ζελάξηα ην 2000 ζην εζληθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ Αηαρείξηζε ησλ Τδάησλ ζηελ Οιιαλδία ηνλ 21ν αηψλα, έρνπλ 

θαηαζηξσζεί αξθεηά κνληέια ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ 

πξφβιεςε ηνπ θιίκαηνο. ΐαζηζκέλν ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ζηηο λέεο γλψζεηο πνπ 

απνθηνχληαη, ην ΐαζηιηθφ Ελζηηηνχην Μεηεσξνινγίαο ηεο Οιιαλδίαο (ΚΝΜΕ) δηαηχπσζε 

ηέζζεξα ζελάξηα ην 2006. Ώπηά ηα ζελάξηα πξνβιέπνπλ κέγηζηε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαηά 2°C κέρξη ην 2050 (Βηθφλα 174) (Arnold et al., 2009). 

 

Βηθφλα 174. Σα ηέζζεξα θιηκαηηθά ζελάξηα. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

Δ γεληθή εηθφλα θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε. Καηά ζπλέπεηα ζα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη ήπηνη ρεηκψλεο θαη πην ζεξκά θαινθαίξηα. Βπηπιένλ νη ρεηκψλεο ζα γίλνπλ θαηά 

κέζν φξν πην πγξνί θαη ζα ζπκβαίλνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αθξαίεο 

βξνρνπηψζεηο. Βηδηθά ην θαινθαίξη ζα ππάξρνπλ έληνλεο θαηαηγίδεο ελψ αληίζεηα ν αξηζκφο 

ησλ βξνρεξψλ εκεξψλ ην θαινθαίξη ζα κεησζεί. Βάλ ην θαζεζηψο πλνήο ησλ αλέκσλ πάλσ 

απφ ηε δπηηθή Βπξψπε αιιάμεη πνπ απνηειεί πξφζζεην ζελάξην θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη 

ρεηκψλεο ζα γίλνπλ ζεκαληηθά πην πγξνί θαη ηα θαινθαίξηα πνιχ πην μεξά. κσο 

πξνβιέπεηαη φηη ε κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ησλ αλέκσλ ζα είλαη πνιχ κηθξή ελψ θαη ζηα 

ηέζζεξα ζελάξηα ππάξρεη ε θνηλή πξφβιεςε ηεο πηζαλήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο. 

ε έλα κεγάιν ηκήκα ησλ βφξεησλ θαη δπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Οιιαλδίαο κε ρακειά 

πςφκεηξα αλακέλεηαη θαζίδεζε ησλ εδαθψλ ζπλεπεία ησλ καθξνρξφλησλ εδαθνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηεο έληνλεο άληιεζεο πδάησλ. Δ κεγαιχηεξε θαζίδεζε αλακέλεηαη ζηελ 

πεξηνρή Γθξφληλγθελ ιφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηελ πεξηνρή Flevoland 

ιφγσ ησλ γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά κηα κηθξή αλχςσζε ησλ εδαθψλ 

αλακέλεηαη ζηηο λφηηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ιφγσ ησλ ηεθηνληθψλ 
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κεηαθηλήζεσλ (Βηθφλα 175). 

Δ πνζφηεηα ηεο ππφγεηαο αιαηφηεηαο ησλ εδαθψλ ζα απμεζεί ιφγσ ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ 

αηηηψλ, πξψηνλ ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαη εηεξνρξνληζκέλεο εκθάληζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεδίσλ θαη ελεξγεηψλ απνθαηάζηαζεο γεο, δεχηεξνλ ιφγσ ηεο 

θαζίδεζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηξίηνλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Καηά 

ζπλέπεηα ζα απμεζεί ε πίεζε απφ ην αικπξφ-ζαιαζζηλφ λεξφ ζηα ππφγεηα χδαηα κε 

απνηέιεζκα ηελ δηείζδπζε θαη άληιεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πθάικπξσλ πδάησλ. 

Εδηαίηεξε αχμεζε ησλ πθάικπξσλ πδάησλ αλακέλεηαη ζηηο παξάθηηεο επαξρίεο Zeeland, 

Friesland θαη εηδηθά ζηελ πεξηνρή Γθξφληλγθελ, φπσο επίζεο θαη ζε κεξηθέο απνμεξακέλεο 

πεξηνρέο ζηηο επαξρίεο Noord-Holland, Zuid-Holland θαη Flevoland. Δ ζπγθέληξσζε ηεο 

αιαηφηεηαο ησλ πδάησλ ζα κεησζεί κφλν ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηνρψλ θαη ζα 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απμεκέλε βξνρφπησζε πνπ ζα εκπινπηίζεη κε γιπθά χδαηα 

ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. 

ηηο επεξρφκελεο δεθαεηίεο νη απαηηήζεηο γηα πεξηζζφηεξν ρψξν ζα ζπλερίζνπλ λα 

κεγαιψλνπλ ηφζν γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη γηα ρξήζεηο θαηνηθίαο ζε πεξηνρέο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειά πςφκεηξα ζηελ Οιιαλδία. Αεδνκέλνπ φηη ε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο είλαη θηελφηεξε κέζσ ηεο λαπηηιίαο, ε 

επέθηαζε ησλ δηεζλψλ πδάηηλσλ νδψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη επνκέλσο πξνβιέπεηαη φηη 

ζα ζπλερηζηεί. Δ αλαςπρή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηφζν απφ ηελ θνηλσληθή 

φζν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή άπνςε θαη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ηφζν ζε κέγεζνο φζν θαη 

ζε έληαζε. Βπηπιένλ ε δήηεζε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο ρψξαο απαηηψληαο ηελ χπαξμε θαη θαηαζθεπή πεξηζζφηεξσλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ξεχκαηνο ζε ζέζεηο πνπ κεξηθέο θνξέο ζα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάησλ ζηηο ζέζεηο απηέο. 

 

8.2. Πηζαλέο πλέπεηεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηε Γηαρείξηζε Τδάησλ 

Σα ζελάξηα πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ην ΐαζηιηθφ Ελζηηηνχην Μεηεσξνινγίαο ηεο Οιιαλδίαο 

(ΚΝΜΕ) πξνβιέπνπλ φηη ε ειάρηζηε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη 1°C. ην 

δπζκελέζηεξν ζελάξην αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα θαινθαίξηα πηζαλφλ λα είλαη ζεκαληηθά 

πην μεξά πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο απνξξνέο ησλ πνηακψλ, ζην ηζνδχγην 

πγξαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζή ηεο θαη ζηελ πθαικχξσζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

(Arnold et al., 2009). 

 

8.2.1. Πηζαλέο πλέπεηεο ζηηο Απνξξνέο ησλ Πνηακώλ 

ια ηα ζελάξηα πξνβιέπνπλ φηη ε κέζε απνξξνή ηνπ Ρήλνπ ζα απμεζεί ην ρεηκψλα 

πξνζεγγίδνληαο κηα πνζνζηηαία αχμεζε θαηά 12% ελψ ζα κεησζεί ην θαινθαίξη 

πξνζεγγίδνληαο κηα πνζνζηηαία κείσζε θαηά 23%, ελψ θάηη αλάινγν πξνβιέπεηαη θαη γηα 

ηνλ Μεχζε κε κηα κέγηζηε αχμεζε θαηά 5% ην ρεηκψλα θαη κηα κέγηζηε κείσζε θαηά 20% ην 

θαινθαίξη. 
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Βηθφλα 175. Υάξηεο πξφβιεςεο αλχςσζεο ή θαζίδεζεο εδάθνπο κέρξη ην έηνο 2050. 

(Πεγή: Arnold G., Kielen N., Bos H., Luijn F., Doef R. and Goud R. (2009). Water Management in the 
Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Publication of Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Directorate-General Water and Rijkswaterstaat, Centre for Water Management, pp. 1-
80.) 

 

8.2.2. Πηζαλέο πλέπεηεο ζην Έιιεηκκα Τγξαζίαο θαη ζηελ Ξεξαζία 

Βάλ δελ ππάξμεη ξηδηθή αιιαγή ζην θαζεζηψο πλνήο ησλ αλέκσλ θάηη άιισζηε πνπ είλαη θαη 

ην πην πηζαλφ πάλσ απφ ηε δπηηθή Βπξψπε ε κέζε βξνρφπησζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ζα απμεζεί απφ 3% έσο 6%. Βληνχηνηο εάλ επηθξαηνχλ αλαηνιηθνί άλεκνη ε 

βξνρφπησζε ζα κπνξνχζε λα κεησζεί θαηά  10% έσο 19%. Βθηφο απφ απηφ ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο αθξαίσλ μεξαζηψλ είλαη κεγαιχηεξε επεηδή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ε εμάηκηζε 

ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα ηεο πξφζζεηεο βξνρφπησζεο. 

 

8.2.3. Πηζαλέο πλέπεηεο ζηελ Τθαικύξσζε Τδάησλ 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο πηζαλήο κείσζεο ησλ 

απνξξνψλ ησλ πνηακψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ ζα νδεγήζεη 
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αλαπφθεπθηα ζε εληνλφηεξε πθαικχξσζε ησλ πδάησλ. Δ ζαιάζζηα ζθήλα ζα δηεηζδχζεη 

πεξαηηέξσ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ηα ζεκεία 

εηζφδνπ ησλ γιπθψλ λεξψλ δελ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πγρξφλσο νη πνζφηεηεο 

πδάησλ πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην θχξην εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε εζσηεξηθή πθαικχξσζε ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζα 

κεηψλνληαη ελψ ηαπηφρξνλα νη αλάγθεο γηα πφζηκν λεξφ ζα απμάλνληαη. 

 

8.2.4. Πιεκκύξεο 

Δ Οιιαλδία ζα βηψζεη ζπρλφηεξεο πεξηφδνπο αθξαίσλ βξνρνπηψζεσλ πνπ ζα είλαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ην ρεηκψλα θαη κηθξφηεξεο αιιά εληνλφηεξεο ην θαινθαίξη. Οη αθξαίεο 

βξνρνπηψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πιεκκχξεο θαη ζε αληίζεζε κε ηελ μεξαζία νη 

πιεκκχξεο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν επεηδή ε βξνρφπησζε 

κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Καηά κήθνο ησλ θαλαιηψλ 

Άκζηεξληακ-Rijnkanaal, Noordzeekanaal, Twenthekanalen, ηεο πεξηνρήο Veerse Meer θαη 

θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Hollandsche IJssel ε πηζαλφηεηα γηα απηέο ηηο πδάηηλεο πεξηνρέο λα 

απνηειέζνπλ αηηία γηα πιεκκχξα είλαη ακειεηέα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ κε ηθαλφ επίπεδν πξνζηαζίαο σζηφζν εάλ έλα αλάρσκα αζηνρήζεη ηφηε ζα 

επεξεαζηεί κηα ζεκαληηθά κεγάιε πεξηνρή. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο αλάληε ησλ πνηακψλ 

Meppelerdiep, Zuid-Willemsvaart, ηνπ θαλαιηνχ Wilhelminakanaal θαη ηεο ιίκλεο Volkerak-

Zoommeer ππάξρεη κεγαιχηεξνο θίλδπλνο λα απνηειέζνπλ αηηία γηα πιεκκχξεο 

πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο δεκηέο. 

 

8.2.5. Αζθάιεηα 

Βάλ ην θιίκα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζελάξηα ηφηε νη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ 

κε παξνρή 16.000 m3/sec γηα ηνλ Ρήλν θαη 3.800 m3/sec γηα ηνλ Μεχζε έρνπλ ήδε 

μεπεξαζηεί ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ην 2008 κε ηίηιν "Κιηκαηηθή 

Ώιιαγή θαη Ώλζεθηηθφηεηα Έξγσλ ζηελ Οιιαλδία". κσο ε πηζαλφηεηα λα αζηνρήζνπλ ηα 

αλαρψκαηα θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ ζηηο αλαηνιηθέο θαη θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο είλαη 

πνιχ κηθξή ηδηαίηεξα εάλ κέρξη ην 2015 εθαξκνζηνχλ φια ηα πξνγξακκαηηζκέλα κέηξα ζην 

πιαίζην ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ πνηακψλ. Δ κειέηε επίζεο έδεημε φηη εάλ ε 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζπκβεί ζχκθσλα κε ην πην δπζκελέο ζελάξην, ππάξρεη ζεκαληηθή 

πηζαλφηεηα ε ήδε πξνζαπμεκέλε παξνρή ζρεδηαζκνχ ησλ 18.000 m3/sec γηα ηνλ Ρήλν λα 

κελ επαξθεί κεηαμχ ησλ εηψλ 2040 θαη 2045. 
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πκπεξάζκαηα-Μειινληηθή επέθηαζε ησλ έξγσλ 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

1) Σα έξγα ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αλαρσκάησλ θαηά 700 Km. 

2) Δ πξνζθνξά ηνπ γιπθνχ λεξνχ βειηηψζεθε επεηδή ε δηεπηθάλεηα κεηαμχ γιπθνχ θαη 

αικπξνχ λεξνχ κεηαθέξζεθε δπηηθφηεξα, απαηηψληαο κηθξφηεξε πνζφηεηα γιπθνχ λεξνχ 

γηα λα ηζνξξνπεζεί ε δηείζδπζε ηνπ αικπξνχ λεξνχ. Δ πεξίζζεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί ζηα βφξεηα ησλ Κάησ Υσξψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο IJsselmeer φπνπ ε 

επηπιένλ πνζφηεηα γιπθνχ λεξνχ ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. 

3) ΐειηηψζεθε ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

δέιηα. Υάξε ζηελ θαηαζθεπή ησλ θχξησλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ θξαγκάησλ ηα ξεχκαηα 

ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πην εχθνια κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ ζπξνθξαγκάησλ θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ είζνδν θξέζθνπ λεξνχ, ή ηελ απφξξηςε 

ηνπ ξππαζκέλνπ ή ηνπ πιενλάδνληνο. 

4) Δ εζσηεξηθή λαπζηπινΎα ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ φινπ έξγνπ. Σν 1976 ην 

ΐέιγην θαη νη Κάησ Υψξεο ππέγξαςαλ κηα ζχκβαζε πνπ ζα ξχζκηδε ηελ λαπζηπινΎα 

κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηεο Ώκβέξζαο θαη ηνπ Ρφηεξληακ θαη πνπ έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

5) Δ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ελίζρπζε ηελ νδηθή ζχλδεζε θαη ηελ θπθινθνξία κεηαμχ ησλ 

πνιιψλ λεζηψλ θαη ρεξζνλήζσλ. Γηα παξάδεηγκα κεγάια ηκήκαηα ηεο επαξρίαο Zeeland 

είραλ θπξηνιεθηηθά απνκνλσζεί γηα αηψλεο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νκψλπκεο γέθπξαο ζηελ 

πεξηνρή καδί κε κία ππνζαιάζζηα νδηθή ζήξαγγα ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ ειλη ην 

2003, βνήζεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. 

6) ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζην δέιηα ήηαλ πνιχ πην 

γξήγνξε θαη θζελφηεξε ιχζε απφ φ,ηη ε ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ αλαρσκάησλ. 

7) Βπηπιένλ ηα έξγα επεξέαζαλ ηνκείο φπσο απηνχο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλαςπρήο. 

Βίλαη επλφεην φηη νξηζκέλα θπζηθά ζηνηρεία πιεγψζεθαλ αλεπαλφξζσηα αιιά σο 

απνδεκίσζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο θπζηθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελψ πνιιέο 

απνμεξακέλεο αθηέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη αλαςπρήο. 

Έμη δεθαεηίεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ε Οιιαλδία αληηκεησπίδεη άιιεο επθαηξίεο θαη απεηιέο. Δ 

εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηεο κάρεο θαηά 

ηεο ζάιαζζαο σζηφζν δελ απνηειεί ηελ ηειεπηαία ιέμε. Γηα λα δηαηεξεζεί ε πεξηνρή ζην 

δέιηα θαη ην ππφινηπν ηεο Οιιαλδίαο αζθαιήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο 

απφ απιά ζπληεξψληαο ηα θξάγκαηα. 

Αεδνκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ 1953 νη νιιαλδηθέο αξρέο έρνπλ 

αλαπηχμεη κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ αθνχ έγηλε αληηιεπηφ φηη δελ 

απνηειεί απεηιή κφλν ε ζάιαζζα αιιά φηη ην λεξφ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν θαη απφ άιιε 

πξνέιεπζε φπσο απφ ηελ απνξξνή ησλ πνηακηψλ θαη ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο. Λφγσ ησλ 

πηζαλψλ αιιαγψλ ηνπ θιίκαηνο ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ζα απμεζεί εηδηθά ην ρεηκψλα ρσξίο 

φκσο απφιπηε βεβαηφηεηα. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ΐαζηιηθφ 

Οιιαλδηθφ Μεηεσξνινγηθφ Ελζηηηνχην (KNMI) βξέζεθε φηη ην θαινθαίξη ηνπ 2004 ήηαλ ην πην 

πγξφ απφ ην 1951. Καηά κέζν φξν ην χςνο ηεο βξνρφπησζεο ήηαλ 314 mm γηα ην ζχλνιν 
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ηεο ρψξαο ελψ ε κέζε βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζηα 202 mm νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην θαινθαίξη ήηαλ πνιχ πγξφ. Χο απνηέιεζκα ζπλέβεζαλ έληνλεο πιεκκχξεο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζε πνιιά ζεκεία θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πνηάκηα έπξεπε λα δηνρεηεχζνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Οη εμειίμεηο αλάγθαζαλ ηελ πνιηηηθή αξρή δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

λα αμηνινγήζεη ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη φρη κφλν ηελ 

απιή πξνζηαζία ησλ αθηψλ, θαζψο ε εηθφλα ηεο ζάιαζζαο σο ν κνλαδηθφο ερζξφο έρεη 

απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε ή θαιχηεξα ειιηπήο. Δ αζθάιεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε 

παξάθηηεο πεξηνρέο εμαθνινπζεί λα είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα αιιά πξέπεη επίζεο λα 

ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε θχζε, ε αλαςπρή θαη ε θαηνηθία πνπ κπνξνχλ λα 

θηλδπλεχζνπλ απφ πιεκκχξεο νθεηιφκελεο ζε αθξαίεο βξνρνπηψζεηο. 

Δ δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αλνηθηνχ θξάγκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θπκάησλ θαηαηγίδαο ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνχ ειλη αληί γηα έλα θιεηζηφ-κφληκν 

θξάγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θξίζηκν ζεκείν ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηελ Οιιαλδία 

θαη σο παξάδεηγκα ιήςεο κειινληηθψλ απνθάζεσλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δηαρείξηζε ελφο ηφζν πνιχηηκνπ θπζηθνχ πφξνπ φπσο είλαη ην λεξφ. Παξαδεηγκαηηθά 

αλαθέξεηαη φηη κεηά απφ δηαξθείο ζπδεηήζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί έλα θξάγκα 

αλνηθηήο ιεηηνπξγίαο αμηνινγψληαο ηαπηφρξνλα παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ην 

πεξηβάιινλ, ε θχζε, ε αιηεία, ε αλαςπρή, ε γεσξγία, ε λαπηηιία θαη ε βηνκεραλία δίλνληαο 

έκθαζε ζε κηα πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο πνπ ζα 

αλαιχεη θαη ζα εμεηάδεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ελψλνληαο δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο 

θαη πνιηηηθέο. 

Λφγσ ησλ αιιαγψλ ηνπ θιίκαηνο ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο πηζαλνινγείηαη φηη ζα αλέβεη θαηά 

20 έσο 85 εθαηνζηά ηνλ επφκελν αηψλα. πγρξφλσο νη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο Οιιαλδίαο 

θαζηδάλνπλ ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ησλ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο έληνλεο απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ ζηε ζάιαζζα. Έηζη νη απεηιέο 

είλαη δηηηέο αθνχ απφ ηε κία πιεπξά ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο απμάλεηαη θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ην έδαθνο ππνρσξεί. Βπνκέλσο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο ζα απαηηεζεί ηα 

θξάγκαηα θαη εηδηθφηεξα ηα Oosterschelde θαη Maeslant λα θιείλνπλ πην ζπρλά ζην κέιινλ 

θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη έσο ηψξα. Βπηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη αλνηθηφ γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην θξάγκα Oosterschelde ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά 

ην νηθνζχζηεκα ιφγσ ηνπ ζθξαγίζκαηνο ηεο πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ηα 

αλαρψκαηα γχξσ απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ. Χζηφζν ηα κεγαιχηεξα αλαρψκαηα 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρψξν-ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα πεξηβαιινληηθνχο 

ιφγνπο, ηελ θαηνηθία ή ηελ αλαςπρή θαη πνπ άιισζηε δελ ππάξρεη άπιεηε πξνζθνξά 

εθηάζεσλ θπξίσο ιφγσ ησλ ηνπνγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα. Οη 

ρξήζεηο γεο ζπλερψο κεηαβάιινληαη ελψ ε νηθνλνκηθή επέθηαζε ηεο ρψξαο επηβάιιεη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Δ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αέιηα έρεη ιχζεη ζίγνπξα ην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο αιιά έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα έλα άιιν, απηφ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ ηδέα θαηαζθεπήο φιν θαη πεξηζζνηέξσλ θξαγκάησλ 

θαη αλαρσκάησλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζχγρξνλεο απεηιέο-πξνθιήζεηο θαζηζηψληαο 

αλαγθαία κηα πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο πνπ ζα 

αλαιχεη θαη ζα εμεηάδεη ηαπηφρξνλα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο θνηλσληθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο, ηερληθνχο-ηερλνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

ελψλνληαο δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο θαη πνιηηηθέο. 
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