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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

• Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά 
Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην 
πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη 
περιοχή. Απέχει από την Αθήνα 40 περίπου 
χιλιόμετρα ΒΑ και αποτελεί το σημαντικότερο 
παράκτιο οικοσύστημα της Αττικής, ενώ  
παρουσιάζει και εξαιρετικό ενδιαφέρον ως τοπίο 
και βασίζεται σε μια ευαίσθητη υδατική 
ισορροπία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1




ΛΟΓΟΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

•  Αποτελεί σημαντικό φυσικό και οικονομικό πόρο 

υπερτοπικής  σημασίας καθώς κάθε χρόνο προσελκύει 
χιλιάδες επισκέπτες με σκοπό την αναψυχή (απόλαυση 
ακτών, κολύμπι, θαλάσσια σπορ στη συντριπτική τους 

πλειονότητα), την παρατήρηση πτηνών και την 
απόλαυση τοπίου. 

 





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

• Η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 με συνολικά 
19 τύπους ενδιαιτημάτων, 115 είδη πτηνών με δυνητική 
ποικιλότητα 215 ειδών ενώ υπάρχουν απειλούμενα είδη 

ψαριών γλυκού νερού, αμφιβίων και ερπετών. 





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

oΠευκοδάσος Σχινιά Το παράλιο πευκοδάσος (ένα 

από τα ελάχιστα εναπομείναντα στην Ευρώπη) 
βρίσκεται μεταξύ του υγροτόπου και της θάλασσας, σε 
αμμώδη έκταση με αμμοθίνες και είναι ένα από τα τρία 
δάση κουκουναριάς στην Ελλάδα. 

o Χερσόνησος Κυνοσούρα: Η χερσόνησος Κυνοσούρας 
και ο λόφος της Δρακονέρας είναι ασβεστολιθικοί 
σχηματισμοί, που διαθέτουν θαμνώδη, μεσογειακή 
βλάστηση με κυρίαρχο είδος τον θάμνο Juniperus 
phoenicea. 





o Μακάρια Πηγή: Η Μακαρία Πηγή αναβλύζει στο 
βορειοδυτικό άκρο του Εθνικού Πάρκου, συντηρώντας 
δύο λίμνες γλυκού έως υφάλμυρου νερού. Οι λίμνες 
διαθέτουν υδρόβια και παρόχθια βλάστηση με καλάμια. 
Εκεί ζει ένα μικρό ενδημικό ψάρι, η ντάσκα, με την 
επιστημονική ονομασία Pseudophoxinus stymphalicus 

subsp marathonicus.  
o Υγρότοπος Σχινιά: Με γλυκό, υφάλμυρο και αλμυρό 

νερό, καλαμιώνες, αλμυρίκια, αλοφυτική βλάστηση και 
υγρά λιβάδια, ο οποίος κατακλύζεται περιοδικά 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

o Λίμνη Στόμι: Το χαμηλότερο τμήμα του υγροτόπου, 
στην ανατολική του άκρη, πλημμυρίζει εποχικά με 
αλμυρό νερό. Στην περιοχή συναντώνται το σπάνιο 
ορχεοειδες  Orchis palustris και απειλούμενα υδρόβια 
πουλιά, όπως τα είδη Phoenicopterus ruber, Falco 
naumanni και Himantopus himantopus. 

o Κόλπος Σχινιά: Στον αμμώδη βυθό του είναι παρούσα η 
ποσειδωνία (Posidonia oceanica), φυτό που αναπτύσσεται 
μόνο σε καθαρά νερά. Στα υποθαλάσσια λιβάδια της 
ποσειδωνίας ζει και αναπαράγεται μεγάλη ποικιλία 
θαλάσσιας πανίδας. Προς την βραχώδη πλευρά της 
Κυνοσούρας, αναπτύσσεται διαφορετική υποθαλάσσια 
βλάστηση με ανώτερα φύκη. 




