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1 Εισαγωγή
Για τον καλύτερο προσανατολισμό του επισκέπτη στο χώρο, έχουν σχεδιαστεί και
σημανθεί με κατάλληλη σήμανση περιπατητικές διαδρομές που βοηθούν τον επισκέπτη
στην περιήγησή του.
Παρακάτω περιγράφονται οι διαδρομές και η προσβασιμότητά τους στην περίοδο του
έτους.
Τα δύο χαρακτηριστικά τοπία στο πάρκο που έχουν ως βάση διαφορετικά τερέν είναι ο
υγρότοπος και το δάσος.
Η ευστάθεια του τερέν εξαρτάται από την εποχή (χειμώνας-άνοιξη-καλοκαίριφθινόπορο).
Οι περιοχές των χαρακτηριστικών τοπίων περιγράφονται στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 1.1: Ο υγρότοπος

Εικόνα 1.2: Το πευκοδάσος

Εικόνα 1.3: Τοπίο στον υγρότοπο

Εικόνα 1.4: Τοπίο στο πευκοδάσος
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2 Μονοπάτια
2.1

Γενικά

Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, υπάρχει ένα υφιστάμενο και δαιδάλωδες δίκτυο
μονοπατιών.
Στο υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών, έχουν σημανθεί περιπατητικές διαδρομές που
βοηθούν τον προσανατολισμό του επισκέπτη και διευκολύνουν την περιήγησή του.

Εικόνα 2.1: Σχεδιασμός μονοπατιών
Διαδρομή 1: Κόκκινο. Μήκος 3.400 m
Διαδρομή 2: Πορτοκαλί.: Μήκος 3.300 m
Διαδρομή 3: Μπλε. Μήκος 6.200 m
Διαδρομή 4: Πράσινο. Μήκος 9.800 m
Διαδρομή 5. Κίτρινο (ακουστική ξενάγηση): Μήκος 3.000 m
Διαδρομές ΑΜΕΑ.
Άσπρη κυκλική. Μήκος 1.900 m,
Άσπρη γραμμική: Μήκος 610 m

5

Μονοπάτι 1: 3.400 m
Μονοπάτι 2: 3.300 m
Μονοπάτι 3: 6.200 m
Μονοπάτι 4: 9.800 m
Μονοπάτι 5:
(ακουστική ξενάγηση): 3.000 m
Μονοπάτια ΑΜΕΑ
Άσπρη γραμμική: 610 m
Άσπρη κυκλική: 1.900 m

•
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

2.2

Σήμανση διαδρομών 1,2,3,4

Στο χώρο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα,, οι διαδρομές 1,2,3,4 έχουν
σημανθεί με μικρές κατάλληλες πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί επάνω στα δέντρα ή
σε άλλα σταθερά σημεία. Οι πινακίδες είναι από μεταλλική πλάκα βαμμένη με το
χρώμα που αντιστοιχεί στο κάθε μονοπάτι.

Σήματα μονοπατιών
Εικόνα 2.2: Σήμανση διαδρομών.

2.3

Διαδρομή 5. Ακουστική ξενάγηση

Η διαδρομή 5, η οποία περιλαμβάνει και την ακουστική
ξενάγηση έχει σημανθεί με κατάλληλα χρώματα για να είναι
ορατή από άτομα με μειωμένη όραση.
Το χαρακτηριστικό σήμα της διαδρομής της ακουστικής
ξενάγησης φαίνεται στην Εικόνα 2.3.

Εικόνα 2.3: Σήμανση
ακουστικής ξενάγησης

Ο επισκέπτης προμηθεύεται την κατάλληλη συσκευή ακουστικής ξενάγησης από την
είσοδο του πάρκου και περιηγείται στο χώρο με την σχετική σήμανση.
Όταν ο επισκέπτης εντοπίσει την
πινακίδα της μορφής της Εικόνας
2.4 πληκτρολογεί τον αριθμό που
αναγράφεται στην πινακίδα και
ακούει την ακουστική ξενάγηση.
Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να
δείτε την διαδρομή της ακουστικής
ξενάγησης σε σχέση με την είσοδο
του πάρκου, λεπτομέρεια της
διαδρομής,, στάσεις τις ακουστικής
ξενάγησης, καθώς επίσης και
κατάλληλες θέσεις για χώρους
στάθμευσης στο ξεκίνημα της
ακουστικής
ξενάγησης
(προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ) .
Εικόνα 2.4: Πινακίδα ακουστικής ξενάγησης
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3 Προσβασιμότητα (ΑΜΕΑ-ποδήλατα)
3.1

Γενικά

Το τερέν του δάσους είναι σταθερό τις περιόδους άνοιξη-χειμώνα-φθινόπωρο.
Το τερέν του δάσους είναι ασταθές σε ορισμένες περιοχές την περίοδο του
καλοκαιριού.
Ο υγρότοπος υπάρχει πιθανότητα να είναι πλημμυρισμένος τον χειμώνα.

3.2
3.2.1

Υγρότοπος
Γενικά

Ο υγρότοπος είναι γενικά προσβάσιμος τις περιόδους άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο.
Την περίοδο του χειμώνα, έντονες βροχοπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο να
πλημμυρίσουν τις διαδρομές μέσα στον υγρότοπο και απαιτείται από τους επισκέπτες
η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (αδιάβροχες γκέτες-γαλότσες) για την διέλευσή
τους.
3.2.2

Διαδρομές ΑΜΕΑ και προσβασιμότητα

Οι διαδρομές ΑΜΕΑ που έχουν σημανθεί μέσα στον υγρότοπο είναι προσβάσιμες τις
περιόδους άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο.

Εικόνα 3.1: Πινακίδα διαδρομής ΑΜΕΑ στον υγρότοπο (άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο)
Μολονότι ο υγρότοπος μπορεί να γίνει απαγορευτικός ορισμένες περιόδους κατά την
διάρκεια του χειμώνα, τις περιόδους αυτές το τερέν του δάσους είναι σταθερό και
προσβάσιμο από ΑΜΕΑ και δεν υπάρχει δυσκολία μετακίνησης μέσα σε αυτό.

3.3

Δάσος

Σύμφωνα με σχετική διερεύνηση, παρατηρείται ότι μετά τις πρώτες βροχές του
φθινοπώρου, τον χειμώνα και την άνοιξη, ο χώρος του δάσους, έχει γενικά σταθερό
τερέν. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στην παραλία η οποία όλες τις εποχές του χρόνου είναι
γενικά απροσπέλαστη από ΑΜΕΑ και ποδηλάτες γιατί έχει ασταθές τερέν (μαλακή
άμμο).
Τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το έδαφος του
δάσους έχει χάσει μεγάλο μέρος της υγρασίας του και το τερέν του δάσους μαλακώνει.
Ορισμένα μέρη του τερέν του δάσους δεν έχουν καθόλου ευστάθεια. Στα μέρη αυτά
που περιγράφονται σε παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται δυσκολία στην προσπέλαση
από ΑΜΕΑ ή ποδηλάτες στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Σε παρακάτω εικόνα περιγράφεται αποτύπωση της ευστάθειας του τερέν του
πευκοδάσους τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
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Σταθερό τερέν
Τερέν μέτριας ευστάθειας
Τερέν μειωμένης ευστάθειας

Εικόνα 3.2: Αποτύπωση της ευστάθειας του τερέν του πευκοδάσους τους καλοκαιρινούς μήνες

10

