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Το BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους 
σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία είναι ο εταίρος του BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της ΕΟΕ είναι η μελέτη και η 
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Ο υγρότοπος του Σχινιά είναι ο σημαντικότερος υγρότοπος της Αττικής. Η αξία του για 
την ορνιθοπανίδα αποτυπώνεται από τον χαρακτηρισμό του ως Σημαντική Περιοχή για 
τα Πουλιά της Ελλάδας, με βάση τα κριτήρια του BirdLife International. Στην περιοχή 
έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 230  από τα 440 είδη πτηνών της Ελλάδας και κάθε 
χρόνο παρατηρούνται νέα είδη.  
 

Το σημαντικότερο και σπανιότερο είδος 
πτηνού της περιοχής, είναι η Βαλτόπαπια 
(Εικ.2), που φωλιάζει μέσα στο έλος. Η 
Βαλτόπαπια πλέον απαντάται σε μικρούς 
αριθμούς, κυρίως στους μεγάλους 
υγρότοπους της  Βόρειας και Δυτικής 
Ελλάδας και η παρουσία της στο Σχινιά 
δείχνει με το καλύτερο τρόπο την αξία 
του υγροτόπου για την άγρια ζωή. 

 
Εικ. 2 

  
Ο υγρότοπος είναι εξίσου σημαντικός και για πλήθος πουλιών που είτε περνούν εδώ το 
χειμώνα, όπως ο Ήταυρος –ένα είδος ερωδιού που κρύβεται συνέχεια μέσα στα καλάμια– 
ή τον χρησιμοποιούν ως σταθμό κατά τη μετανάστευση, όπως η Χαλκόκοτα (Εικ.3). Την 
άνοιξη, μπορούμε να δούμε μεγάλους αριθμούς από ερωδιούς και άλλα παρυδάτια 
πουλιά να ξεκουράζονται μέσα στις πλημμυρισμένες εκτάσεις του έλους. Τέλος, όλη αυτή 
η πληθώρα πουλιών αλλά και άλλων ζώων (θηλαστικά, αμφίβια και ερπετά) προσελκύει 
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πολλά αρπακτικά πουλιά. Τα σημαντικότερα είναι ο Στικταετός, ο Φιδαετός (Εικ.4), ο 
Σπιζαετός και η Αετογερακίνα. 
 
 
 

Εικ. 3 Εικ. 4 
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Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, ένας υγρότοπος της αξίας και των 
χαρακτηριστικών του Σχινιά, θα προστατεύονταν και θα διαχειρίζονταν με πρότυπο 
τρόπο, ώστε να αποτελεί ένα ζωντανό σχολείο για το πώς λειτουργούν οι φυσικοί 
υγρότοποι, αλλά και μια όαση βιοποικιλότητας που να την χαίρονται οι περίοικοι, αλλά 
και οι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.  
Δυστυχώς ο υγρότοπος του Σχινιά, αν και ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά και θα έπρεπε 
να προστατεύεται αυστηρά, απειλείται από πολλές αιτίες, όλες τους ανθρωπογενείς. Το 
παράνομο κυνήγι, η ρίψη σκουπιδιών και μπάζων, οι καταπατήσεις εκτάσεων και η 
έλλειψη οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης των νερών είναι οι σημαντικότερες απειλές.  
 

 
 

  Αλκυόνη 
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Σταχτοτσικνιάς 
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