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1. Εισαγωγή
Οι παράκτιες περιοχές του πλανήτη μας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη
του ανθρώπου καθώς αποτελούν πηγή νερού και τροφής και επιπλέον αποτελούν ένα
περιβάλλον ευνοϊκό για την διαβίωσή του. Οι μεγαλύτερες πόλεις δημιουργήθηκαν κατά μήκος
των ακτών και αναπτύχθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές του ανθρώπου. Σήμερα η στενή
παράκτια ζώνη φιλοξενεί περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ περίπου 6.3
δισεκατ. άνθρωποι αναμένεται να κατοικούν στις παράκτιες περιοχές μέχρι το 2025. Οι
συνεχείς δραστηριότητες του ανθρώπου κατά μήκος των ακτών, είτε πρόκειται για
παραδοσιακές (μεταφορά, αλιεία, τουρισμός) ή για σύγχρονες (εξόρυξη πετρελαίου,
ανεμογεννήτριες, ιχθυοκαλλιέργειες), διαταράσσουν την εύθραυστη ισορροπία του θαλάσσιου
οικοσυστήματος και αποτελούν συχνά απειλή για τα μνημεία της θαλάσσιας πολιτιστικής
κληρονομίας όπως οι υποθαλάσσιες αρχαιολογικές θέσεις και τα αρχαία και ιστορικά ναυάγια.

2. Η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Θαλάσσια Πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μία Στρατηγική που αφορά την βιωσιμότητα και τη
διαχείριση του Θαλάσσιου περιβάλλοντος και της Παράκτιας ζώνης. Παράλληλα, πολλοί
διεθνείς οργανισμοί έχουν αναλάβει δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το 1992 την Οδηγία του Φυσικού Περιβάλλοντος (92/43/EEC),
σύμφωνα με την οποία καθορίζει τις περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος που χρειάζεται να
προστατευθούν και επιπλέον ενισχύει την βελτίωση της κατάστασής των περιοχών αυτών
καθώς και την διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας που διαβιεί εκεί.
Ο σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι να ενισχύσει την βιοποικιλότητα διαμέσου της προστασίας
των βιοκοινοτήτων. Μία σύντομη περιγραφή των όρων δίνεται στο παράρτημα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το 2000 την Οδηγία του Νερού (2000/60/EC), σύμφωνα με την
οποία τα κράτη μέλη δεσμεύονται να επιτύχουν την βέλτιστη ποιότητα και ποσότητα των
υδάτινων πόρων τους (συμπεριλαμβανόμενων των θαλάσσιων υδάτων μέχρι 1 ναυτικό μίλι από
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την ακτή) μέχρι το 2015. Ο σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο για την
προστασία των εσωτερικών, παράκτιών και υπόγειων νερών.
Η Μπλε Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενιαία Θαλάσσια Στρατηγική το 2007 ορίζει
μεταξύ άλλων ότι "Η Ενιαία Θαλάσσια Στρατηγική οφείλει να προστατεύει την θαλάσσια
πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας τοπικές παραθαλάσσιες κοινωνίες, όπως είναι οι πόλειςλιμάνια και οι παραδοσιακές κοινότητες αλιέων, προβάλλοντας την

δεξιοτεχνία των

ανθρώπων που εργάζονται εκεί".
Η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/EC) ψηφίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 συμπληρώνοντας τις προηγούμενες οδηγίες και ορίζοντας ένα
πλαίσιο νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη Μελή μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα
για την διατήρηση της καλής ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με αυτό το σκοπό η
θαλάσσια στρατηγική θα χαραχθεί ώστε να:
α) προστατεύσει και να διατηρήσει το θαλάσσιο περιβάλλον, να αποτρέψει την επιβάρυνση του
και όπου είναι εφικτό να αποκαταστήσει τις περιοχές που έχουν υποστεί επιδείνωση.
β) να περιορίσει και να εξαλείψει την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ώστε να
διασφαλίσει ότι δεν θα διαταραχτεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα, δεν θα επιβαρυνθεί το
θαλάσσιο οικοσύστημα, η υγεία των πολιτών και η χρήση της θάλασσας.

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών
(UNESCO - United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) υπέγραψε το
1972 μία συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς σύμφωνα με την οποία κάθε μέλος της UNESCO έχει καθήκον να διασφαλίζει,
να προστατεύει, να συντηρεί και να κληρονομεί στις επόμενες γενιές την πολιτιστική και
φυσική κληρονομία που βρίσκεται υπό την αρμοδιότητά του. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει και όπου είναι απαραίτητο είναι δυνατό να
ζητήσει και να δεχθεί διεθνή βοήθεια και συνεργασία σε οικονομικά, επιστημονικά και
τεχνολογικά θέματα.

3. Θαλάσσια Έρευνα/Χαρτογράφηση
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι παραπάνω νομοθεσίες είναι απαραίτητο να μελετηθεί
λεπτομερώς το θαλάσσιο περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές (SAC) και στις περιοχές Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως ορίζονται από
4
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τη διεθνή νομοθεσία. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την χαρτογράφηση, αποτύπωση και
παρακολούθηση των περιοχών αυτών χρησιμοποιώντας μεθόδους θαλάσσιας γεωφυσικής
διασκόπησης.
Η εφαρμογή της θαλάσσια γεωφυσικής διασκόπησης: (ι) προσφέρει την κατανόηση των
περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ενδιαφέροντος, όπως η βαθυμετρία,
η μορφολογία και η υποδομή του θαλάσσιου πυθμένα και (ιι) αποτυπώνει την παρούσα
κατάσταση της περιοχής.
Η λεπτομερής θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση των Περιοχών ενδιαφέροντος και
προστασίας, προϋποθέτει μεγάλη ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης του σκάφους από το
οποίο διεξάγεται η έρευνα, (<1m), ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση και η οριοθέτηση των
βενθικών ενδιαιτημάτων και των θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση αποτελείται από:
μονοδεσμικό ή/και πολυδεσμικό βυθόμετρο, ηχοβολιστή πλευρική σάρωσης και τομογράφο
υποδομής πυθμένας. Μετά τη γεωφυσική διασκόπηση ακολουθεί οπτική επιβεβαίωση των
ευρημάτων της διασκόπησης με χρήση υποβρύχιων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων (R.O.V),
υποβρύχιων συρόμενων καμερών και συστημάτων δειγματοληψίας ιζημάτων (φαγάνες και
πυρηνολήπτες).
Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των συστημάτων γεωφυσικής διασκόπησης.

3.1 Προσδιορισμός θέσης και Πλοήγηση του σκάφους έρευνας
Ο

προσδιορισμός

θέσης

του

ερευνητικού

σκάφους είναι προϋπόθεση για την διεξαγωγή
της θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης. Η
χρήση

του

Προσδιορισμού

Παγκόσμιου
Θέσης

(Global

Συστήματος
Positioning

System-GPS) παρέχει την απαραίτητη ακρίβεια
στον προσδιορισμό θέσης του σκάφους. Το
σύστημα GPS αποτελείται από 24 δορυφόρους
που περιστρέφονται 12.000 μίλια πάνω από την Εικόνα 1. Διάταξη ενός Διαφορικού Συστήματος
επιφάνεια

της

γης

και

πέντε

επίγειους Προσδιορισμού Θέσης (DGPS), που αποτελείται

σταθμούς παρακολούθησης και διαχείρισης
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Οι δορυφόροι παρέχουν 24-ωρη κάλυψη για προσδιορισμό της θέσης

(γεωγραφικό μήκος, πλάτος και ύψος πάνω από την επιφάνεια της γης), με ακρίβεια 2-3 m.
Χρησιμοποιώντας ένα δέκτη GPS, το σκάφος προσδιορίζει τη θέση του οπουδήποτε επάνω στη
γη .
Το Διαφορικό Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (DGPS) χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη
ακρίβεια τη τάξης του 1 m. Λειτουργεί με ένα δίκτυο επίγειων σταθμών αναφοράς. Οι σταθμοί
έχουν συγκεκριμένο και γνωστό γεωγραφικό στίγμα και στέλνουν με βάση αυτό διορθώσεις
στις συντεταγμένες που μεταδίδονται από τους δορυφόρους (Εικ.1). Ειδικευμένα λογισμικά
πλοήγησης χρησιμοποιούνται και τον προσδιορισμό θέσης και το σχεδιασμό της έρευνας
(χάραξη των πορειών) (Εικ.2).

b)
a)
Εικόνα 2. (a) Δέκτης Δορυφορικού Συστήματος Προσδιορισμού θέσης στο σκάφος τύπου HEMISPHERE
V100 GPS και (b) λογισμικό πλοήγησης

3.2 Βυθομετρία του πυθμένα
3.2.1 Μονοδεσμικός ηχοβολιστής
Το βάθος του πυθμένα της θάλασσας μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηχοβολιστικό σύστημα
υψηλής ακρίβειας. Ο πομπός του ηχοβολιστικού συστήματος εκπέμπει παλμούς υψηλής
συχνότητας (28-210 kHz) με μικρό εύρος δέσμης, οι οποίοι ανακλώνται στον πυθμένα και
επιστρέφουν στον δέκτη του συστήματος όπου καταγράφονται (Εικ. 3,4). Το βάθος του νερού
υπολογίζεται από το χρονικό διάστημα (Τ) που μεσολαβεί μεταξύ της εκπομπής και της
επιστροφής του παλμού και της ταχύτητας του ήχου στο νερό ή οποία είναι γνωστή (~1500
m/sec). Τα ηχοβολιστικά συστήματα λειτουργούν με ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων (28, 33, 50,
100, 200, 210 kHz), σε μία ή και δύο συχνότητες. Η ακρίβεια των ηχοβολιστικών συστημάτων
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εξαρτάται από τη συχνότητα και το πλάτος του εκπεμπόμενου παλμού. Κυμαίνεται από 1-3%
του μετρούμενου βάθους.

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας του μονοδεσμικού ηχοβολιστικού συστήματος

Εικόνα4. Μονάδα λειτουργίας και
καταγραφής μονοδεσμικού ηχοβολιστικού
συστήματος και πομποδέκτης εξαρτώμενος
από το πλάι του σκάφους

3.2.2 Πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα echo-sounder
Ένα πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα εκπέμπει ένα μεγάλο αριθμό παλμών σε μορφή
βεντάλιας εκατέρωθεν του άξονα του σκάφους (Εικ.5). Οι παλμοί ανακλώνται στον πυθμένα
και επιστρέφουν και καταγράφονται σε σχέση με τον προσανατολισμό τους, όπως αυτός
καθορίζεται από μία γυροσκοπική πυξίδα. Το πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα μπορεί να
ηχοβολίσει περισσότερα από 100 σημεία του πυθμένα με αντίστοιχες δέσμες εύρους 1ο. Η ζώνη
που καλύπτουν συνολικά οι ηχοβολιστικές μετρήσεις και εκτείνεται εκατέρωθεν της πορείας
του σκάφους ονομάζεται ζώνη σάρωσης (swath zone).

Εικόνα 5. Αρχές λειτουργίας του πολυδεσμικού ηχοβολιστή

7
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Τα πολυδεσμικά συστήματα προσαρμόζονται στην καρίνα του ερευνητικού σκάφους ή
εξαρτώνται με βραχίονα και βάση από το πλάι του σκάφους (Εικ.6).

b)

a)

Εικόνα 6. Πομποδέκτες πολυδεσμικού ηχοβολιστικού συστήματος προσαρμοσμένοι a)στο πλάι του
σκάφους και b) στην καρίνα του σκάφους

Μία λεπτομερής βυθομετρική απεικόνιση του πυθμένα είναι προϋπόθεση για την διενέργεια
πολλών παράκτιων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως: η εγκατάσταση εξέδρων πετρελαίου
και θαλάσσιων ανεμογεννητριών, χάραξη όδευσης υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων,
επιλογή θέσης και κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, εκβαθύνσεις λιμένων και θαλάσσιων
διαύλων ακτοπλοΐας, χαρτογράφηση βενθικών ενδιαιτημάτων και περιοχών θαλάσσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς.
3.3 Μορφολογία του Πυθμένα
3.3.1 Ηχοβολιστής Πλευρικής Σάρωσης
Οι αποτύπωση της μορφολογίας του πυθμένα γίνεται με χρήση του συστήματος ηχοβολιστή
πλευρικής σάρωσης. ο ηχοβολιστής αποτελείται από μία συρόμενη τορπίλη και την μονάδα
ελέγχου, καταγραφής και επεξεργασίας που βρίσκεται στο σκάφος (Εικ.7).

Εικόνα 7.
Ηχοβολιστής
πλευρικής

σάρωσης:

μονάδα επεξεργασίας,
συρόμενη τορπίλη και
καλώδιο σύνδεσης

Η ηχοβολιστική τορπίλη εκπέμπει παλμούς υψηλής
συχνότητας σχηματίζοντας μία ευρεία κωνική δέσμη ήχου, εκατέρωθεν του επιμήκους άξονα
της τορπίλης και ηχοβολεί τον πυθμένα. Η ηχητική δέσμη σαρώνει μία ζώνη από 50-500 m
εκατέρωθεν της ηχοβολιστικής τορπίλης.
8
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ηλεκτρικούς, καταγράφονται και επεξεργάζονται έτσι ώστε να συνθέσουν μία δισδιάστατη
απεικόνιση της μορφολογίας του πυθμένα (Εικ.8). Η εικόνα των ηχογραφιών εξαρτάται από
την ένταση των ανακλώμενων ηχητικών κυμάτων (acoustic backscatter). Επομένως η ερμηνεία
των ηχογραφιών βασίζεται στην σωστή απόδοση του χρωματικού τόνου. Γενικά, υλικά σκληρά
όπως μέταλλα, βράχοι, πέτρες, προκαλούν υψηλή ανακλαστικότητα των ηχητικών παλμών, και
επομένως μεγάλη ένταση ηλεκτρικού παλμού που αποτυπώνονται στην ηχογραφία με
φωτεινούς τόνους. Μαλακά, λεπτόκοκκα ιζήματα, όπως η άργιλος και ο πηλός, προκαλούν
ασθενή ανάκλαση των παλμών και αντίστοιχα μικρή ένταση τους ηλεκτρικού παλμού και
αποτυπώνονται στην ηχογραφία με σκούρους τόνους (Εικ.9).
Οι περιοχές του πυθμένα όπου η διαδρομή των ηχητικών παλμών εμποδίζεται από ακουστικά
αδιαφανή αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην φθάνουν οι ηχητικοί παλμοί στον πυθμένα και να
ανακλώνται, ονομάζονται περιοχές ακουστικής σκιάς (Εικ.10).
Για λεπτομερή αποτύπωση του πυθμένα οι ακουστικοί παλμοί εκπέμπονται σε συχνότητες από
100-700 kHz. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα τόσο καλύτερη είναι η διακριτικότητα, η
οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 10 cm.
Μία λεπτομερής μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα είναι προϋπόθεση για την διενέργεια
πολλών παράκτιων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως: η εγκατάσταση εξέδρων πετρελαίου
και θαλάσσιων ανεμογεννητριών, χάραξη όδευσης
υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, επιλογή θέσης
και κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, εκβαθύνσεις
λιμένων

και

θαλάσσιων

διαύλων

ακτοπλοΐας,

χαρτογράφηση βενθικών ενδιαιτημάτων και μνημείων
θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση
της

αρχής

λειτουργίας

του

ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης
Εικόνα 9. Ο διαφορετικός χρωματικός τόνος στην ηχογραφία
οφείλεται στη μεταβολή της υφής των ιζημάτων και στο ανάγλυφο του
πυθμένα. Οι σκούρες αποχρώσεις οφείλονται σε ασθενή
ανακλαστικότητα και είναι ενδεικτικές για την ύπαρξη μαλακών
λεπτόκοκκων ιζημάτων. Οι παράλληλες λωρίδες με εναλλαγή
φωτεινών και σκούρων τόνων (ζώνη ακουστικής σκιάς),
αντιπροσωπεύουν ανακλάσεις από αμμώδεις ρυτίδες στον πυθμένα.
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Εικόνα 10. Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας ζώνης ακουστικής σκιάς

3.4 Υποδομή του πυθμένα
3.4.1 Τομογράφος Υποδομής Πυθμένα
Οι τομογράφοι υποδομής πυθμένα εκπέμπουν ηχητικούς παλμούς που χαρακτηρίζονται από
ένα φάσμα μεσαίων έως υψηλών συχνοτήτων και υψηλή ταχύτητα αναπαραγωγής. Οι ηχητικοί
παλμοί διασχίζουν την υδάτινη στήλη και διεισδύουν στα βαθύτερα στρώματα κάτω από τον
πυθμένα. Κάθε φορά που τα ηχητικά κύματα συναντούν μία επιφάνεια μεταβολής της
λιθολογίας ή/και των γεωτεχνικών ιδιοτήτων ανακλώνται και επιστρέφουν στο δέκτη (Εικ.11),
όπου καταγράφονται

και επεξεργάζονται.

Η μεταβολή αυτών των ιδιοτήτων προκαλεί

μεταβολή της ακουστικής αγωγιμότητας και αυτή με τη σειρά της είναι υπεύθυνη για την
ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων. Ένα μόνο μέρος της ακουστικής ενέργειας των ηχητικών
κυμάτων ανακλάται από κάθε τέτοια επιφάνεια και το υπόλοιπο ποσό της ενέργειας συνεχίζει
το ταξίδι του προς τα βαθύτερα στρώματα (Εικ.11). Στην μονάδα καταγραφής/επεξεργασίας του
συστήματος οι ανακλάσεις που προέρχονται από την ίδια επιφάνεια συσχετίζονται έτσι ώστε
κάθε επιφάνεια ανάκλασης να καταγράφεται ως ένα συνεχές ίχνος, το οποίο καλείται “ηχητική
ή σεισμική ανάκλαση”. Στοιχειοθετείται με αυτό τον τρόπο, μία “τομογραφία” του πυθμένα, η
οποία συνίσταται από σεισμικές ανακλάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν επιφάνειες μεταβολής
λιθολογίας/γεωτεχνικών ιδιοτήτων (Εικ.12α). Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά της ακουστικής
αγωγιμότητας μεταξύ δύο στρωμάτων, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας ανακλάται στην
διαχωριστική επιφάνεια και συνεπώς η διαχωριστική επιφάνεια των δύο στρωμάτων
καταγράφεται με έντονο ίχνος καταγραφής ή όπως συνηθέστερα καλείται με έντονη σεισμική
ανάκλαση.
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Εικόνα 11. Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας του τομογράφου υποδομής πυθμένα

Η κάλυψη μίας περιοχής με ένα δίκτυο οριζόντιων και κάθετων τομογραφιών επιτρέπει την
τρισδιάστατη απεικόνιση της υποδομής του πυθμένα καθώς και αποτύπωσης τεκτονικών και
γεωλογικών δομών όπως τα ρήγματα και οι αλατούχοι δόμοι (Εικ.12β).
Τα συστήματα τομογράφου υποδομής πυθμένα χαρακτηρίζονται από δυο παραμέτρους και με
βάση αυτές διακρίνονται σε διαφορετικούς τύπους.
1.

μέχρι ποιο βάθος κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα διεισδύουν τα ηχητικά κύματα,
και

2. με ποια “ακρίβεια” αποτυπώνεται η γεωλογική υποδομή του πυθμένα σε μια
τομογραφία;

Όσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα εκπομπής του παλμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η
διείσδυση του ηχητικού κύματος. Οι χαμηλές συχνότητες εκπομπής προκαλούν χαμηλή
διακριτική ικανότητα και μικρή ακρίβεια στην αποτύπωση των δομών. Αντίθετα οι υψηλές
συχνότητες προσφέρουν ακρίβεια και υψηλή διακριτική ικανότητα. Η αδυναμία να υπάρξει ένα
σύστημα που θα επιτυγχάνει υψηλή διεισδυτική ικανότητα και υψηλή διακριτική ικανότητα
οδήγησε στην δημιουργία επιμέρους συστημάτων που συγκεντρώνουν είτε το ένα ή το άλλο
χαρακτηριστικό ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έρευνας (Πίνακας 1).
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b)
a)
Εικόνα 12. (a)Ακουστική τομογραφία (b) Επεξεργασία και ερμηνεία των τομογραφιών

Η ακουστική αποτύπωση της υποδομής πυθμένα είναι προϋπόθεση για την διενέργεια πολλών
παράκτιων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως: η εγκατάσταση εξέδρων πετρελαίου και
θαλάσσιων ανεμογεννητριών, χάραξη όδευσης υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, επιλογή
θέσης και κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, εκβαθύνσεις λιμένων και θαλάσσιων διαύλων
ακτοπλοΐας, χαρτογράφηση βενθικών ενδιαιτημάτων και μνημείων θαλάσσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Πίνακας 1
Σύστημα
τομογράφου

3.5 kHz
(Pinger),
O.R.E.Geopulse.

Διάταξη του
συστήματος

Πηγή
ηχητικών
παλμών

Μονάδα
δέκτη/επεξεργασ
ίας/καταγραφής

Συχνότητες
λειτουργίας

Συστοιχία 4
πομποδεκτών
εξαρτημένη
από το
σκάφος

Συνολική ισχύ
μέχρι 10 kW

Geopulse
ενισχυτής και
ψηφιακό σύστημα
καταγραφής
recording system
Triton Elics

Εύρος
Συχνοτήτων:
2- 12 kHz.
Beam width:
55° at 3.5kHz.
40° at 5.0kHz.
30° at 7.0kHz

Συνολική ισχύ :
10 - 4000W

Ενισχυτής,
συστοιχία
υδροφώνων

Συρόμενη
συστοιχία 9
πομποδεκτών
Chirp
GeoChirp II

Συστοιχία 4
πομποδεκτών
εξαρτημένη
από το
σκάφος

Sparker S.I.G.
S.I.G:
2000 AB
Ενεργειακό
καλώδιο με
συστοιχία
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Εύρος
Συχνοτήτων:
1.5 - 13 kHz
Πλάτος
παλμού: 55°
at 3.5 kHz.
40° at
5.0kHz.
30° at
7.0kHz

Υδρόφωνα:
a) 1 channel, 4 cells.

100-400 Hz

Διεισδυτική
ικανότητα

Διακριτι
κή
ικανότη
τα

25-30 m

0.4 m

50 m

200-300 m

0.05 m

6m

Θαλάσσιες γεωφυσικές μέθοδοι για την χαρτογράφηση και μελέτη της θαλάσσιας φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
ηλεκτροδίων

APREH

b) 1 channel, 8 cells
c) 2 channels, 4, 8,
12 cells

Τομογράφος υποδομής πυθμένα τύπου 3,5 kHz-Pinger: Αυτά τα συστήματα είναι χαμηλής
συχνότητας και εκπέμπουν παλμούς υψηλών συχνοτήτων 3-5 kHz. Η υψηλή συχνότητα
εκπομπής παρέχει στο σύστημα διακριτική ικανότητα της τάξης των 0.5 m αλλά περιορίζει την
διεισδυτική ικανότητα του παλμού μέχρι 30 m στα μαλακά ιζήματα και από 0-1 m στο σκληρό
υπόστρωμα (Εικ. 13, Πίνακας 1).
b)
Εικόνα 13.
Τομογράφος
υποδομής πυθμένα
τύπου Pinger (3.5
kHz) : a) μονάδα
ενίσχυσης,
καταγραφής και
επεξεργασίας, b)
ημιπλωτός
πομποδεκτης, c)
συρόμενος
πομποδέκτης

a)

c)

Τομογράφος υποδομής πυθμένα τύπου Chirp: Αυτά τα συστήματα εκπέμπουν ηχητικούς
παλμούς μεταβαλλόμενης συχνότητας με το χρόνο και καλύπτουν εύρος συχνοτήτων 1-15 kHz.
Χαρακτηρίζονται από εξαιρετική διακριτική ικανότητα και ικανοποιητική διείσδυση του
ηχητικού παλμού μέχρι τα 50 m (Εικ.14, Πίνακας 1).

Εικόνα 14. Τομογράφος υποδομής πυθμένα τύπου Chirp: συρόμενος πομποδέκτης και μονάδα
ενίσχυσης/επεξεργασίας
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Τα συστήματα υψηλής ενέργειας

εκπέμπουν ηχητικούς παλμούς με συχνότητες από 100-400 Hz. Ο ηχητικός παλμός μπορεί να
διεισδύει μέχρι το βάθος των 200-300 m ενώ η διακριτική του ικανότητα περιορίζεται στα 6 m.
Συστήματα sparker υψηλότερης συχνότητας είναι δυνατό να επιτύχουν μεγαλύτερη ακρίβεια
της τάξης ων 3 m, βέβαια σε βάρος της διείσδυσης του παλμού (μέχρι 150 m) (Εικ. 15, Πίνακας
1)
b)

a)

c)
c)
Εικόνα 15. Τομογράφος υποδομής πυθμένα τύπου Sparker, διάταξη του συστήματος: a) συστοιχία
ηλεκτροδίων και υδροφώνων συρόμενα από την πρύμνη του σκάφους, b) υψηλής ενέργειας ηχητική πηγή
γ) μονάδα ενίσχυσης/επεξεργασίας

3.5 Οπτική Επιβεβαίωση
Για την ασφαλή ερμηνεία και ανάλυση των γεωφυσικών δεδομένων εφαρμόζεται η οπτική
επιβεβαίωση των ευρημάτων με τη χρήση κατευθυνόμενου βαθυσκάφους (ROV) και
υποβρύχιας κάμερας σε επιλεγμένες θέσεις.
Τα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα ή βαθυσκάφη (Remote Operated Vehicles, R.O.V.)
είναι μη επανδρωμένα και συνδέονται με το σκάφος
επιφανείας με καλώδιο επικοινωνίας. Ένα τυπικό
τηλεκατευθυνόμενο όχημα ή βαθυσκάφος φέρει
φωτογραφική μηχανή, εικονοσκόπιο (βιντεοκάμερα)
και τους κατάλληλους προβολείς για το φωτισμό
του πυθμένα. Επιπλέον είναι δυνατό να φέρει
αυτόματο

βραχίονα

συλλογής

δειγμάτων

αντικειμένων από τον πυθμένα (Εικ.16).
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Οι δύο συνήθεις τρόποι λειτουργίας ενός τηλεκατευθυνόμενου βαθυσκάφους είναι: α) η οπτική
επιθεώρηση του πυθμένα κατά μήκος της πορείας του σκάφους, β) η οπτική επιθεώρηση του
πυθμένα γύρω από ένα αγκυροβολημένο σκάφος (Εικ.17).

a)

b)

Εικόνα 17. Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου πλοήγησης κατευθυνόμενου βαθυσκάφους (R.O.V.) από
σκάφος επιφανείας. a) Το σκάφος επιφανείας κινείται ταυτόχρονα με το βαθυσκάφος b) το σκάφος
αγκυροβολεί ώστε το βαθυσκάφος να εποπτεύσει συγκεκριμένη περιοχή του πυθμένα.

Η οπτική επιβεβαίωση του πυθμένα είναι εφικτή και με δειγματοληψία ιζημάτων
χρησιμοποιώντας δειγματολήπτες ιζήματος όπως φαγάνες. Τα ιζήματα κάτω από την επιφάνεια
του πυθμένα συλλέγονται με πυρηνολήπτες βαρύτητας.

4. Εφαρμογές θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων για την χαρτογράφηση βενθικών
ενδιαιτημάτων και μνημείων θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο Αιγαίο και Ιόνιο
Πέλαγος
Το

εργαστήριο

Θαλάσσιας

Γεωλογίας

Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Εργαστηρίων

&

Φυσικής

Ωκεανογραφίας,

μέλος

του

«OCEANUS NET» τα τελευταία 10 χρόνια έχει

ασχοληθεί με συστηματική χαρτογράφηση βενθικών ενδιαιτημάτων και μνημείων θαλάσσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, στα πλαίσια των Οδηγιών

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Παρακάτω αναφέρονται τρία παραδείγματα εφαρμογής της θαλάσσιας γεωφυσικής έρευνας
από την περιοχή της Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, στο Ιόνιο Πέλαγος και από τις Κυκλάδες στο
Αιγαίο (Εικ.18).
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Εικόνα 18. Χάρτης της Ελλάδας που παρουσιάζει τις περιοχές εφαρμογής της θαλάσσιας γεωφυσικής
έρευνας

4.1 Ιόνιο Πέλαγος
Ζάκυνθος
Στην παράκτια ζώνη γύρω από την περιοχή της Ζακύνθου ερευνήθηκε για να διαπιστωθεί η
κατάσταση των λιβαδιών Ποσειδώνιας στον Κόλπο των Αλυκών στο βορειοανατολικό τμήμα
του νησιού (Kiparissis et al, 2011). Η περιοχή του κόλπου των Αλυκών έχει υποστεί μεγάλη
ανθρωπογενή επίδραση από θαλάσσιες δραστηριότητες (τουριστικά σκάφη, ψυχαγωγική και
επαγγελματική αλιεία και κατάδυση).
Η έρευνα οργανώθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε συστηματική
χαρτογράφηση

με

σύστημα

ηχοβολιστή

πλευρικής

σάρωσης.

Στη

δεύτερη

φάση

πραγματοποιήθηκε οπτική επιθεώρηση του πυθμένα και βιολογική δειγματοληψία σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν το μέγεθος της
επιβάρυνσης των λιβαδιών Ποσειδωνίας εξαιτίας της παράνομης αγκυροβόλησης και της
σύρσης αλιευτικών οργάνων (υδραετοί, πόρτες) στον πυθμένα (Εικ.19, 20).
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a)

b)b)

Εικόνα 19. a) Μωσαϊκό ηχογραφιών b) χάρτης ερμηνείας του μωσαϊκού στον κόλπο των Αλυκών σύμφωνα
με την οπτική επιβεβαίωση (Kyparissis et al., 2011)

Εικόνα 20. Υποβρύχια εικόνα από ROV που παρουσιάζει την
καταστροφή λιβαδιών Ποσειδωνίας από μηχανότρατες πυθμένα
(Kyparissis et al., 2011)

Κεφαλονιά

b)

Η παράκτια και πελαγική ζώνη της Κεφαλονιάς ερευνήθηκε στα πλαίσια του Διασυνοριακού
Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία, «Interdisciplinary Aquaria for the promotion of Environment
and History –APREH». Σκοπός του προγράμματος είναι να χαρτογραφήσει τα βενθικά
ενδιαιτήματα και την παρουσία ιστορικών ναυαγίων γύρω από την Κεφαλονιά.
Η έρευνα οργανώθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε συστηματική
χαρτογράφηση με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης και τομογράφο υποδομής πυθμένα. Στη
δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε οπτική επιθεώρηση του πυθμένα για την επιβεβαίωση των
ευρημάτων της πρώτης φάσης. Συλλέχθηκαν πλήθος υποβρύχιών φωτογραφιών από
Ποσειδωνίες και πεδία κοραλλίνων (Εικ. 21) και ιστορικά και αρχαία ναυάγια (Εικ.22).
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Εικόνα 21. Ηχογραφία και υποβρύχια λήψη που παρουσιάζει λιβάδια Ποσειδωνίας

c)
c)

a)

a)

b)

Εικόνα 22. Ηχογραφία (a) και φωτομωσαική απεικόνιση (b) του υποβρυχίου H.M.S PERSEUS, c) υποβρύχια
φωτογραφία από την μπουκαπόρτα της πρύμνης του υποβρυχίου

4.2 Αιγαίο Πέλαγος
Αρχιπέλαγος των Κυκλάδων
Οι Κυκλάδες αποτελούν ένα ρηχό πλατό (με μέγιστο βάθος νερού 250 m) που βρίσκεται στο
κεντρικό Αιγαίο και συνθέτονται από πολυάριθμα διάσπαρτα νησιά (Εικ.18, 23). Σκοπός της
έρευνας είναι να εξετάσει την διασπορά και την κατάσταση των κοραλλίνων (τραγάνων) που
αναπτύσσονται στην περιοχή.
Η θαλάσσια γεωφυσική έρευνα πραγματοποιήθηκε στα στενά Σύρου-Τήνου, Τήνου-Μύκονου,
Μύκονου-Νάξου,

Νάξου-Ίου,

Ίου-Σαντορίνης.

Χρησιμοποιήθηκαν

τρία

ηχοβολιστικά

συστήματα: μονοδεσμικό βυθόμετρο, ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης και τομογράφος
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υποδομής πυθμένα. Επίσης εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι οπτικής επιβεβαίωσης των ευρημάτων
της γεωφυσικής διασκόπησης: δειγματοληψία ιζήματος με φαγάνα και πυρηνολήπτη και οπτική
επιθεώρηση με υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV).
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν την μορφολογία και τη διασπορά των κοραλλίνων
καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης τους (Εικ.24).

Εικόνα 23. Χάρτης των Κυκλάδων που παρουσιάζει τις περιοχές έρευνας

Εικόνα 24. (A, B) Σεισμικές τομογραφίες και (C, D) ηχογραφίες που παρουσιάζουν σύμπλεγμα κοραλλίνων
(Georgiadis et al., 2009; Fakiris & Papatheodorou, 2012), Ε) συχνότητα εμφάνισης κοραλλίνων διάφορα
βάθη νερού
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Επιστημονικές εκδόσεις Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Παν.
Πατρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όροι και ορισμοί
Η ακουστική αγωγιμότητα (R) ορίζεται ως το γινόμενο της πυκνότητας (p) του μέσου
διάδοσης με την ταχύτητα (U) των ηχητικών κυμάτων σε αυτό:

R=(plowUlow - pupUup)/ (plowUlow+ pupUup)

where:

plow: πυκνότητα κατώτερου στρώματος
Ulow: ταχύτητα του ήχου στο κατώτερο στρώμα
pup: πυκνότητα ανώτερου στρώματος
Uup: ταχύτητα του ήχου στο ανώτερο στρώμα
Διατήρηση/συντήρηση: Μία σειρά ενεργειών που απαιτούνται για να διατηρηθεί και να
βελτιωθεί η κατάσταση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών της χλωρίδας και της
πανίδας.
Κοραλλίνες: αποτελούν σημαντικά βενθικά ενδιαιτημάτα. Οι κοραλλίνες είναι κρουστώδη
φύκη και ανήκει στις οικογένειες Corallinaceae και Peyssoneliaceae της τάξης των ροδοφυκών
και αναπτύσσουν σκελετό από σκληρό ανθρακικό υλικό. Οι κοραλλίνες αφθονούν σε περιοχές
της ευφωτικής ζώνης με σκληρό πυθμένα. Σε παγκόσμια κλίμακα αναπτύσσονται σε διάφορα
βάθη. Στη Μεσόγειο αποτελούν σημαντικούς βιολογικούς σχηματισμούς και η παρουσία τους
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την διαβίωση των ιχθυοπληθυσμών. Ωστόσο,
καταστρέφονται συχνά από την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η ανεξέλεγκτη χρήση των
μηχανοτράτων πυθμένα και τα αγκυροβόλια. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία του 2006 που αφορά την
διαχείριση της ευρωπαϊκής αλιείας (EC,

2006)

συμπεριέλαβε τους κοραλλιογενείς

σχηματισμούς στη λίστα με τα προστατευόμενα είδη. Στην Ελλάδα, οι κοραλλιογενείς
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ανάπτυξης

ιχθυοπληθυσμών(Georgiadis et al, 2009 and references within).
Οπτική επιβεβαίωση: αναφέρεται στις πληροφορίες που συλλέγονται από μία περιοχή για την
επιβεβαίωση των ευρημάτων της γεωφυσικής διασκόπησης και τον συσχετισμό τους με τις
πραγματικές δομές του πυθμένα.
Μνημεία θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς: Αποτελούν περιοχές της παράκτιας και της
πελαγικής ζώνης που περιλαμβάνουν αλιευτικές κοινότητες, βιότοπους, γεώτοπους, ναυάγια
ιστορικά και αρχαία, παράκτια κτίσματα και εγκαταστάσεις με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Φυσικά ενδιαιτήματα: Παράκτιες ή θαλάσσιες περιοχές που καθορίζονται από συγκριμένες
γεωγραφικές συντεταγμένες και φιλοξενούν συγκεκριμένα βιολογικά είδη ή γεωλογικές δομές.
Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι μόνο φυσικές ή εν μέρει φυσικές και τεχνητές.
Τα φυσικά ενδιαιτήματα περιλαμβάνουν:
(ι) είδη υπό εξαφάνιση ή σε κίνδυνο, (ιι)είδη που αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες περιοχές
μικρής κλίμακας, (ιιι) παρουσιάζουν μερικά τυπικά χαρακτηριστικά από μία ή περισσότερες
από τις έξι γεωγραφικές περιοχές: Αλπική, Ατλαντική, Βόρεια, Ηπειρωτική, Μακαρονασιατική
και Μεσογειακή.
Ποσειδωνία: Το κύριο υδρόβιο φυτό της Μεσογειακής παράκτιας ζώνης που σχηματίζει
εκτενή λιβάδια σε βάθος νερού μέχρι 35-40 m. Αυτά τα λιβάδια έχουν εξέχουσα σημασία για
την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων. Συγκρατούν ιζήματα στο ριζικό τους σύστημα
και εμποδίζουν την επαναιώρηση τους στην υδάτινη στήλη, αποτρέπουν την παράκτια
διάβρωση και επιπλέον συμβάλουν στην φωτοσύνθεση και στην παραγωγή οξυγόνου, ενώ
αποτελούν

μέρος της τροφικής αλυσίδας. Ακόμα αποτελούν

περιοχές φιλοξενίας,

αναπαραγωγής και ανάπτυξης πολλών μεσογειακών ειδών. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν
χαρακτηριστεί από την Οδηγία της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα (Annex I, Dir 92/43/CEE), ως
προστατευόμενα

είδη και έχουν οριστεί μέτρα προστασίας καθώς έχει παρατηρηθεί

εκτεταμένη καταστροφή του είδους στη Μεσόγειο Θάλασσα (Kiparissis et al, 2011 and
references within).
Περιοχές προστασίας/διατήρησης: Περιοχές ενδιαφέροντος που ορίζονται από την ΕΕ και
εφαρμόζονται μέτρα προστασίας και διατήρησης για την αποκατάσταση και βελτίωση των
συνθηκών των φυσικών ενδιαιτημάτων και των ειδών που φιλοξενούν.
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