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Σι μπορεύ να οριςτεύ ωσ αποκατϊςταςη; 

Ενϋργειεσ που βοηθούν ςτην ανϊκτηςη ενόσ οικοςυςτόματοσ που ϋχει 
υποβαθμιςτεύ, διαταραχθεύ ό καταςτραφεύ. 

 

Αποκατϊςταςη υπό τη ςτενό ϋννοια: 

 Αποκατϊςταςη ςύνθεςησ και λειτουργιών βιοκοινοτότων 

 

 

Corlett 2016. Trends in Ecology and Evolution, 31(6), 453-462; Jiménez-Alfaro et al. 2020. Nature Plants, 6(3), 209-214. 



Σι μπορεύ να οριςτεύ ωσ αποκατϊςταςη; 

 Ο όροσ αποκατϊςταςη παραδοςιακϊ αναφϋρεται ςυνόθωσ ςτη βλϊςτηςη 

Αποκατϊςταςη βλϊςτηςησ 

Δεν εύναι: 

 Η αποκατϊςταςη δενδρώδουσ κϊλυψησ ό φυτικόσ κϊλυψησ 

 Σϋτοιου εύδουσ αποκαταςτϊςεισ ονομϊζονται ειδικού ςκοπού και ςτοχεύουν ςτην εξαςφϊλιςη ςυγκεκριμϋνων 
οικοςυςτημικών υπηρεςιών και κυρύωσ ςτην αποτροπό διϊβρωςησ του εδϊφουσ  ό ςτην αιςθητικό βελτύωςη 
του τοπύου 

Είναι: 

 Η επανα-ςυγκρότηςη (reassembling) βιοκοινοτότων 

 

Ladouceur et al. 2022. Journal of Applied Ecology, 59(2), 394-407; Jiménez-Alfaro et al. 2020. Nature Plants, 6(3), 209-214. 



Οριςμόσ ςημεύου αναφορϊσ χρονικϊ 

 Ο όροσ αποκατϊςταςη ςυνδϋεται ςυχνϊ με τον όρο ανϊκτηςη 
 

 Ο όροσ ανϊκτηςη απαιτεύ τον οριςμό ενόσ ςημεύου αναφορϊσ 

Σο ςημεύο αναφορϊσ ςυχνϊ εύναι ιςτορικό: 

 Πριν τη βιομηχανικό επανϊςταςη (π.χ. 1800) 

 Πριν το ανθρωπόκαινο (π.χ. 2ο μιςό του 20ου αιώνα) 

 Πριν την ϋναρξη εκτεταμϋνων επιδρϊςεων του ανθρώπου ςτα φυςικϊ οικοςυςτόματα 
(π.χ. μϋςα ςτο Ολόκαινο) 

 Πριν κϊποιο ιςτορικό γεγονόσ που ϊλλαξε ςημαντικϊ τισ τϊςεισ ςτισ χρόςεισ γησ 
(εγκατϊλειψη τησ υπαύθρου κατϊ τον 19ο ό 20ο αιώνα) 

Corlett 2016. Trends in Ecology and Evolution, 31(6), 453-462. 



Οριςμόσ ςημεύου αναφορϊσ χωρικϊ 

Σο ςημεύο αναφορϊσ μπορεύ να οριςτεύ χωρικά:  

 Αναζητώντασ ςτην ευρύτερη περιοχό, ςταθμούσ με παρόμοιεσ οικολογικϋσ ςυνθόκεσ, οι οπούοι δεν ϋχουν 
επηρεαςτεύ (διαταραχθεύ).  

 Η βλϊςτηςη που φιλοξενούν αυτού οι ςταθμού μπορεύ να εκληφθεύ ωσ «κατϊςταςη αναφορϊσ»  
 

Για να γύνει κϊτι τϋτοιο χρειϊζεται: 

 Γνώςη τησ διαφοροπούηςησ τησ βλϊςτηςησ μιασ περιοχόσ 

 Κατανόηςη των βαςικών οικολογικών βαθμύδων ςτισ οπούεσ οφεύλεται η παραπϊνω διαφοροπούηςη 

 Κατανόηςη των χαρακτηριςτικών των οικοθϋςεων των θεμελιωδών και τυπικών ειδών των διαφορετικών 
τύπων βλϊςτηςησ ςτην περιοχό 

Wang et al. 2020. Functional Ecology, 34(6), 1193-1204. 



Μετϊβαςη προσ τη χρόςη οικοςυςτημικών λειτουργειών 

 Παραδοςιακϊ η επιλογό των φυτικών ειδών για την αποκατϊςταςη τησ βλϊςτηςησ μια περιοχόσ 
γύνεται με βϊςη την «ϊποψη του ειδικού» 
 

 χετικϊ πρόςφατα αποτελϋςματα δεύχνουν ότι προςεγγύςεισ αποκατϊςταςησ που βαςύζονται 
αποκλειςτικϊ ςτη ςύνθεςη ειδών και κυρύωσ ςτα κυρύαρχα εύδη δεν ςτηρύζουν επαρκώσ τισ 
οικοςυςτημικϋσ λειτουργύεσ και υπηρεςύεσ  
 

 Σην τελευταύα δεκαετύα αναγνωρύζεται η ανϊγκη δημιουργύασ – εγκαθύδρυςησ επιςτημονικού 
υποβϊθρου για την αποκατϊςταςη που να βαςύζεται περιςςότερο ςτισ οικοςυςτημικέσ 
λειτουργίεσ παρϊ ςτην ανϊκτηςη του οικοςυςτόματοσ ςε ϋνα πρότερο ιςτορικό ςημεύο αναφορϊσ 

 

Corlett 2016. Trends in Ecology and Evolution, 31(6), 453-462; Wang et al. 2020. Functional Ecology, 34(6), 1193-1204 



Γιατύ; 

 Οι ςυνθόκεσ (αβιοτικϋσ και βιοτικϋσ) ςε ϋναν ςταθμό μπορεύ να ϋχουν μεταβληθεύ και να μην υπϊρχει 
ςταθμόσ με ανϊλογεσ οικολογικϋσ ςυνθόκεσ ςτην ευρύτερη περιοχό 
 

 Οι οικολογικϋσ ςυνθόκεσ μεταβϊλλονται ταχύτατα ςτο ανθρωπόκαινο και η βλϊςτηςη ςτην ευρύτερη 
περιοχό μπορεύ να μην εύναι ανθεκτικό ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνθόκεσ ςτο κοντινό μϋλλον 
 

 Απαιτεύται να δημιουργηθεύ επιςτημονικό μεθοδολογύα που να ςτηρύζεται ςε ποςοτικά δεδομϋνα και 
να μπορεύ να βελτιςτοποιηθεί 
 

 Η μεθοδολογύα αυτό θα πρϋπει να χαρακτηρύζεται από μεγαλύτερη ευελιξύα και να μπορεύ να οδηγόςει 
ςε πολλαπλϋσ δυνητικϊ βϋλτιςτεσ λύςεισ (ςενϊρια) 



Αναθεώρηςη τησ προςϋγγιςησ  αποκατϊςταςησ 

• Ιςτορικό κατϊςταςη ωσ 
οδηγόσ 

• Πολλαπλά ςενϊρια 
αποκατϊςταςησ 

• Έμφαςη ςτην αποκατϊςταςη 
οικολογικών λειτουργιών 

+ Ρεαλιςτικού ςτόχοι που 
ανταποκρύνονται ςε 

βιοποριςτικϋσ ανϊγκεσ 

• Ιςτορικό κατϊςταςη 
ωσ πρότυπο 

• Συγκεκριμένο ςενϊριο 
αποκατϊςταςησ 

• Έμφαςη ςτην 
«αποκατϊςταςη» τησ 

ςύνθεςησ ςε 
οργανιςμούσ 

Παλαιότερη 
θεώρηςη 

Νεότερη 
θεώρηςη 

Higgs et al. 2014. Frontiers in Ecology 

and the Environment, 12(9), 499-506 



 Για την αποκατϊςταςη τησ βλϊςτηςησ οι οικοςυςτημικϋσ λειτουργύεσ μπορούν να οριςθούν και να 
ποςοτικοποιηθούν μϋςω των: 

 Λειτουργικών χαρακτηριςτικών των φυτών  

 Λειτουργικόσ ταυτότητασ τησ κοινότητασ 

 Λειτουργικόσ ποικιλότητασ τησ κοινότητασ 

 

 Λειτουργικά χαρακτηριςτικά: μορφολογικϊ, φυςιολογικϊ, φαινολογικϊ και βιοχημικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ό χαρακτηριςτικϊ διαςπορϊσ που επηρεϊζουν την επιβύωςη ό/και την 
ανϊπτυξη των ειδών μϋςω των επιδρϊςεών τουσ ςτην αύξηςη, την αναπαραγωγό και την 
επιβύωςό τουσ, αλλϊ και αντανακλούν τισ επιδρϊςεισ τουσ με το αβιοτικό και βιοτικό 
περιβϊλλον 

 

Laughlin 2014. Ecology Letters, 17(7), 771-784; Wang et al. 2020. Functional Ecology, 34(6), 1193-1204; Ladouceur et al. 2022. Journal of Applied Ecology, 59(2), 394-407. 



Φαρακτηριςτικϊ απόκριςησ 

 Χαρακτηριςτικά απόκριςησ εύναι αυτϊ που ςχετύζονται με την επιβύωςη ενόσ εύδουσ ςτο αβιοτικό και 
βιοτικό περιβϊλλον μιασ περιοχόσ (π.χ. χαρακτηριςτικϊ φύλλων, ύψοσ κόμησ, βιοτικό μορφό, διαςπορϊ 
ςπερμϊτων, χαρακτηριςτικϊ ρύζασ) 

 

Λειτουργικό χαρακτηριςτικό 
απόκριςησ 

Είδοσ 
1 

Είδοσ 
2 

Είδοσ 
3 

Είδοσ 
4 

Είδοσ 
5 

Είδοσ 
6 

Γραμμοειδό φύλλα √ √ √ 

Υύλλα με πλατύ ϋλαςμα √ √ √ 

Βαθύ ριζικό ςύςτημα √ √ √ 

Αβαθϋσ ριζικό ςύςτημα √ √ √ 

Φαμαύφυτο √ 

Υανερόφυτο √ √ √ 

Ημικρυπτόφυτο √ √ 

Laughlin 2014. Ecology Letters, 17(7), 771-784; Wang et al. 2020. Functional Ecology, 34(6), 1193-1204; Ladouceur et al. 2022. Journal of Applied Ecology, 59(2), 394-407 



Φαρακτηριςτικϊ επύδραςησ 

 Χαρακτηριςτικά επίδραςησ: αυτϊ που επηρεϊζουν ϊμεςα λειτουργύεσ τουσ οικοςυςτόματοσ (π.χ. δϋςμευςη 
ϊνθρακα, προςταςύα από διϊβρωςη εδϊφουσ, εμπλουτιςμόσ εδϊφουσ με ϊζωτο, παροχό τροφόσ ςε ζωικούσ 
οργανιςμούσ) 

 

Λειτουργικό χαρακτηριςτικό 
επίδραςησ 

Είδοσ 
1 

Είδοσ 
2 

Είδοσ 
3 

Είδοσ 
4 

Είδοσ 
5 

Είδοσ 
6 

Προςταςύα από διϊβρωςη √ √ √ 

Εμπλουτιςμόσ εδϊφουσ με ϊζωτο √ √ √ 

Τψηλόσ ρυθμόσ φωτοςύνθεςησ √ √ 

Σροφό για φυτοφϊγα ζώα  √ √ 

Σροφό για μϋλιςςεσ  √ √ 

Σροφό για προνύμφεσ λεπιδόπτερων  √ 

Υώλιαςμα πτηνών √ √ √ 

Laughlin 2014. Ecology Letters, 17(7), 771-784; Wang et al. 2020. Functional Ecology, 34(6), 1193-1204; Ladouceur et al. 2022. Journal of Applied Ecology, 59(2), 394-407 



Λειτουργική ταυτότητα: η βϋλτιςτη ςτρατηγικό ςχετικϊ με τα λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ 

 
Λειτουργική ποικιλότητα: η ςτρατηγικό πλόρωςησ των οικοθϋςων ςε ςυγκεκριμϋνεσ 
περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ από τα εύδη μια κοινότητασ 

Διϊγραμμα ταξιθϋτηςησ δαςικών τύπων τησ 
Ελλϊδασ με βϊςη τη λειτουργικό τουσ ταυτότητα 

Θηκογρϊμματα τησ λειτουργικόσ 
ποικιλότητασ δαςικών τύπων τησ Ελλϊδασ 

Mastrogianni et al. 2021. Ecological Indicators, 131. 



Η αποκατάςταςη είναι επανα-ςυγκρότηςη (reassembling) βιοκοινοτήτων 

 

Οι μηχανιςμού ςυγκρότηςησ των κοινοτότων αποκαλύπτονται με τη βοόθεια τησ λειτουργικόσ 
ποικιλότητϊσ τουσ 
 

Ο δύο βαςικού μηχανιςμού ςυγκρότηςησ εύναι: 

1. Η ςυγκρότηςη τησ κοινότητασ καθορύζεται, κυρύωσ, με βϊςη την αντοχή των ειδών ςε 
αβιοτικούσ παράγοντεσ που λειτουργούν ωσ περιβαλλοντικό φύλτρο  

 Η κοινότητα ϋχει μικρό λειτουργικό ποικιλότητα γιατύ μόνο εύδη με ςυγκεκριμϋνα και παρόμοια 
λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ μπορούν να επιβιώςουν 

 

2. Η ςυγκρότηςη τησ κοινότητασ καθορύζεται, κυρύωσ, με βϊςη τισ αλληλεπιδράςεισ των ειδών 
μεταξύ τουσ  

 Η κοινότητα ϋχει μεγϊλη λειτουργικό ποικιλότητα γιατύ εύδη με διαφορετικϊ λειτουργικϊ 
χαρακτηριςτικϊ και με διαφοροποιημϋνη οικοθϋςη μπορούν να ςυνυπϊρξουν 

Perronne et al. 2017. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 25, 29–44. 



Κατανοώντασ το μηχανιςμό ςυγκρότηςησ κοινοτότων μπορούμε: 

 Να προςαρμόςουμε την επιλογό των ειδών που θα χρηςιμοποιόςουμε ςτην αποκατϊςταςη ώςτε να 
ϋχουν λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ που θα ςυνδϋονται με αυξημϋνεσ πιθανότητεσ εγκατϊςταςησ και 
ανθεκτικότητα 

 Να επιτύχουμε η λειτουργικό ταυτότητα και ποικιλότητα τησ κοινότητασ που θα δημιουργηθεύ μϋςω 
τησ αποκατϊςταςησ να εύναι κατϊλληλη για τισ ςυγκεκριμϋνεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ 

Πίεςη/απειλή Στόχοσ αποκατάςταςησ Στόχοσ ωσ προσ τα λειτουργικά 
χαρακτηριςτικά 

Ακραύεσ αβιοτικϋσ 
ςυνθόκεσ 

Αποκατϊςταςη κοινότητασ 

Επιλογό ειδών με παρόμοια χαρακτηριςτικϊ 
μεταξύ τουσ, που τα καθιςτούν ικανϊ να 
ανταπεξϋλθουν ςτισ ακραύεσ ςυνθόκεσ 

Φωροκατακτητικϊ 
εύδη 

Ανταγωνιςτικόσ αποκλειςμόσ 
των χωροκατακτητικών ειδών 

Επιλογό αυτόχθονων ειδών με λειτουργικϊ 
χαρακτηριςτικϊ παρόμοια με αυτϊ των 
χωροκατακτητικών ειδών 

Laughlin 2014. Ecology Letters, 17(7), 771-784. 



Αλληλεπιδρϊςεισ ειδών Περιβαλλοντικϊ φύλτρα 

Λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ 
απόκριςησ 

Λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ 
επύδραςησ 

Μηχανιςμού ςυγκρότηςησ κοινοτότων 

Οικοςυςτημικϋσ λειτουργύεσ 

Λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ 
ειδών προσ επιλογό 

Μοντέλο επιλογήσ ειδών 
με βάςη τα λειτουργικά 

χαρακτηριςτικά και 
ςυγκεκριμένουσ ςτόχουσ 

αποκατάςταςησ 

Συγκρότηςη 
κατάλληλων 
κοινοτήτων 

Έλεγχοσ απόκριςησ 

Έλεγχοσ επύδραςησ 

Μοντέλο αποκατάςταςησ (ςυγκρότηςησ κοινότητασ) με βάςη λειτουργικά χαρακτηριςτικά ειδών και 
ςυγκεκριμένουσ ςτόχουσ αποκατάςταςησ 

Laughlin 2014. Ecology Letters, 17(7), 771-784. 



Συμπεραςματικά: 

 Η αποκατϊςταςη εύναι η επανα-ςυγκρότηςη κοινοτότων 

 Οδηγό για αυτόν μπορεύ να αποτελϋςει η ςύνθεςη και οι λειτουργύεσ κοινοτότων που υπόρξαν ςτο 
παρελθόν ό κοινοτότων που βρύςκονται ςε παρόμοιεσ οικολογικϋσ ςυνθόκεσ και δεν ϋχουν διαταραχθεύ 

 Με βϊςη τα λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ των ειδών (απόκριςησ και επύδραςησ) δημιουργεύται η 
επιςτημονικό βϊςη για την αποκατϊςταςη τησ βλϊςτηςησ, η οπούα μπορεύ να εξαςφαλύςει: 

 Σην ποςοτικοπούηςη των οικοςυςτημικών λειτουργιών  

 Μεγαλύτερη ευελιξύα ανϊλογα με την παρούςα κατϊςταςη και τισ πιϋςεισ-απειλϋσ που υφύςτανται-
προβλϋπονται 

 Ση βελτιςτοπούηςη των μεθόδων αποκατϊςταςησ 

Απαιτείται: 

 Επιςτημονικϊ ορθό μεθοδολογύα για τον οριςμό κοινοτότων αναφορϊσ (δεξαμενόσ ειδών για την 
αποκατϊςταςη) 

 Εμπλουτιςμόσ των βϊςεων δεδομϋνων λειτουργικών χαρακτηριςτικών με πρωτογενεύσ μετρόςεισ 



Noss 1990. Conservation Biology 4: 355-364 


