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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)
Ψαθοποταμίδα, Μoustached Warbler

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Moustached War-
bler is a scarce and local resi-
dent and a fairly common winter 
visitor in Greece. The species nests 
very locally, in only a few wetlands 
of northern Greece, particularly in 
eastern Macedonia and Thrace. It 
is also the only Acrocephalus 
warbler wintering in Greece, 
being fairly common along the 
coastal and low lying areas of 
the mainland and the islands, 
including Crete, where it is quite 
secretive and is detected mainly 
by its call. The species is usually 
seen at the margins of reedbeds, almost always above the water. Its total Greek 
population is very difficult to assess, but it is, tentatively, estimated at 50-200 
pairs (Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife International 2004).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η ψαθοποταμίδα είναι 
σπάνιο και τοπικό επιδημητικό είδος, αλλά αρκετά κοινό και διαδεδομένο το χειμώ-
να. Φωλιάζει τοπικά, σε λίγους μόνον υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας, κυρίως στην 
Αν. Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι το μόνο είδος του γένους Acrocephalus που δια-
χειμάζει στην Ελλάδα, με πολύ ευρεία κατανομή σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα 
και σε πολλά νησιά. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός του είδους είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά υπολογίζεται σε 50-200 ζευγ. (Handrinos & Akriotis 
1997, BirdLife International 2004). Υπάρχει μια επανεύρεση στην Ελλάδα ενός α-
τόμου δακτυλιωμένου στην τέως Γιουγκοσλαβία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Ελάχιστα μελετημένο στην Ελλάδα είδος. Απαντάται σε υγρότοπους με 
πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ιτιές, θάμνους), όπου και αναπαράγεται. Προτιμά ιδι-
αίτερα τους πυκνούς καλαμιώνες, πάντα όμως πάνω από το νερό, αν και το χειμώνα 
συχνάζει και σε πιο ανοιχτά ενδιαιτήματα (αρδευτικά κανάλια, ακτές κ.ά.). Πρόκειται 
γενικά για δειλό και κρυπτικό είδος, που δύσκολα παρατηρείται αλλά εντοπίζεται 
εύκολα από τη χαρακτηριστική φωνή του. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια έντομα, αρα-
χνοειδή και μικρά σαλιγκάρια.

απειλές: Αν και δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, το είδος φαίνεται να απειλείται 
κυρίως από την υποβάθμιση και την καταστροφή των ενδιαιτημάτων που χρησιμο-
ποιεί (π.χ. καταστροφή καλαμιώνων, ρύπανση, πυρκαγιές).

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου αλλά πολύ μικρό μέρος του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πλη-
θυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Διαχείριση και προστασία των ενδιαιτημάτων 
όπου φωλιάζει (καλαμιώνες, πυκνή υγροτοπική βλάστηση κ.ά.), συστηματική απο-
γραφή του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού, μελέτη της βιολογίας/οικο-
λογίας του, θεσμοθέτηση νέων προστατευόμενων περιοχών για το είδος.
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