
 

 

 

 

Oddziaływania międzygatunkowe 

 

Zależności międzygatunkowe są to interakcje między osobnikami, które należą do różnych 

gatunków lub różnych populacji wspólnie żyjących w określonym środowisku. Zarówno 

rodzaj jak i siła oddziaływań między populacjami są przedmiotem badań nauki jaką jest 

ekologia.  

Zależności międzygatunkowe możemy podzielić na: 

Antagonistyczne i nieantagonistyczne. 

a) Zależności antagonistyczne 

- konkurencja (-/-) 

- drapieżnictwo (+/-) 

- roślinożerność (+/-) 

- pasożytnictwo (+/-) 

- amensalizm (0/-) 

 

b) Zależności nieantagonistyczne 

- komensalizm (0/+) 

- symbioza [ protokooperacja (+/+), mutualizm (+/+) ] 

 

Zależności antagonistyczne  to takie stosunki, w przypadku których straty ponosi 

przynajmniej jeden  z gatunków wchodzących w interakcję.  

 

KONKURENCJA (-/-) 

Jest to typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi 

do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska. Jest to 

oddziaływanie niezwykle powszechne. Prawie wszystkie gatunki zaangażowane są w 

oddziaływania konkurencyjne. Konkurencja międzygatunkowa jest oddziaływaniem 

niekorzystnym dla uczestniczących w niej organizmów. Kończy się ona wyparciem konkurenta 

słabszego- wyparcie konkurencyjne. Konsekwencje jakie niesie za sobą konkurencja to 

zmuszenie jednej z populacji do zmiany siedliska, wymarcie jednego z gatunków, bądź tez 

zawężenie niszy danej populacji1. Przykładem może być konkurencja międzygatunkowa 

między dziuplakami. Dzięcioł czarny wykuwa dziuplę w spróchniałych, starych pniach drzew. 

Sowa włochatka także potrzebuje dziupli, choć nie potrafi jej zrobić, dlatego zajmuje dziuple 

dzięcioła. Równie chętnie w dziuplach zadomawiają się kawki, kraski, nietoperze, kuny, a 

nawet osy. Konkurencja o dziuple jest duża, bo w lasach spróchniałe drzewa są dziś rzadkością.  

                                                           
1 https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/ ; 

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/konkurencja-miedzygatunkowa/ (dostęp 16.06.2020r.), 

 

https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/konkurencja-miedzygatunkowa/


 

 

 

Jednak dzięki temu, że para dzięciołów wykuwa zwykle kilka dziupli i wykorzystuje do lęgu 

tylko jedną z nich, schronienie w pniach drzew znajdują też inne gatunki. Silnymi konkurentami 

w lesie są buki. Ich korzenie wydzielają do gleby substancje uniemożliwiające kiełkowanie 

innych roślin. Z tego powodu w lesie bukowym jest niewiele podszytu i roślin runa2. 

 

DRAPIEŻNICTWO (+/-) 

Zależność w związku z którą jeden gatunek zabija i zjada inny gatunek.  Występuje relacja 

drapieżnik-ofiara. Ofiara odznacza się zdolnością do aktywnej obrony i ucieczki, natomiast 

drapieżnik charakteryzuje się efektywnym poszukiwaniem ofiary. Sposobem ochrony przed 

drapieżnikiem jest technika mimikry oraz mimetyzmu3. 

Mimikra - upodobnienie się do innych zwierząt, które ze względu na swą jadowitość, trujący 

lub odrażający smak nie są atakowane przez drapieżniki4. 

Mimetyzm - upodobnianie się niektórych gatunków zwierząt do podłoża barwą (homochromia) 

lub kształtem (homomorfia). Np. skrzydła niektórych motyli mają barwę liści, patyczaki są 

podobne do gałązek roślin, kameleon przybiera barwy otoczenia5. 

 

ROŚLINOŻERNOŚĆ (+/-) 

O roślinożerności  mówi się, kiedy dany organizm żywi się częściami roślin. Rośliny aktywnie 

bronią się przed roślinożercami metodą bezpośrednią, wytwarzając na powierzchni wosk i 

kolce, toksyny lub włoski, które mogą być źródłem bodźców dotykowych oraz stanowić barierę 

ograniczającą dostępność tkanek roślinnych dla roślinożerców6. 

 

PASOŻYTNICTWO (+/-) 

Pasożyt stale bądź czasowo żyje kosztem swojej ofiary, którą nazywamy żywicielem, bądź 

gospodarzem. Żywiciel jest miejscem życia oraz źródłem pokarmu. Pasożyty spotykane są 

pośród wszystkich grup organizmów i podzielić je możemy biorąc pod uwagę miejsce ich 

występowania na zewnętrzne i wewnętrzne.  

Pasożyty zewnętrzne: 

- najczęściej żywią się naskórkiem, krwią, piórami, 

- stale lub czasowo przytwierdzone do organizmu gospodarza – kleszcze, pijawki, 

- swobodnie poruszające się po organizmie żywiciela  - wszy, pchły, 

                                                           
2 https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj (dostęp 16.06.2020r.) 
3 https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/ (dostęp 16.06.2020r.) 
4 https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/DCjMaAtb2 ( dostęp 16.06. 2020r.) 
5 https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mimetyzm 
6 R. Krzyżanowski, Strategie obronne roślin żywicielskich przed owadami roślinożernymi, Kosmos, nr 4, 2018,  s. 
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https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj
https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/
https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/DCjMaAtb2
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mimetyzm


 

 

- po śmierci żywiciela są zdolne do zasiedlenia nowego gospodarza 

 

Pasożyty wewnętrzne: 

- zasiedlają różne części organizmu; bardzo często spotykane w układzie pokarmowym, 

- w dużej mierze uzależnione od organizmu żywicielskiego, 

 

Przystosowania charakterystyczne dla pasożytnictwa: 

- przekształcone organy służące do nacinania lub nakłuwania skóry oraz spijania krwi, 

- związki chemiczne zawarte np. w ślinie (pijawki), zapobiegające krzepnięciu krwi, substancje 

znieczulające, 

- przekształcone odnóża – haczyki (wesz głowowa), 

- w przypadku pasożytów wewnętrznych przystosowaniem są haczyki – tasiemiec uzbrojony, 

pochłanianie pożywienia całą powierzchnią ciała, przystosowanie do obojnactwa7. 

 

AMENSALIZM (0/-) 

Zależność  ta polega na negatywnym oddziaływaniu jednego gatunku na drugi, nie przynosząc 

jednocześnie temu pierwszemu korzyści ani strat. Istnieją sytuacje, w których amensalizm 

może dotyczyć osobników tego samego gatunku lecz w różnym wieku. Przykładem 

amensalizmu może być zakwaszanie środowiska przez bakterie mlekowe ( w ten sposób 

powstaje np.  kiszona kapusta)8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zależności nieantagonistyczne występują wtedy, kiedy żadna z populacji nie traci. 

                                                           
7 https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj (dostęp 16.06.2020r.) 
8 https://pracownik.kul.pl/files/32723/public/3ro/9.pdf (dostęp 16.06.2020r.) 

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj
https://pracownik.kul.pl/files/32723/public/3ro/9.pdf


 

 

 

KOMENSALIZM (0/+) 

Zwany jest również współbiesiadnictwem. O tym typie zależności mówi się, kiedy jeden z 

organizmów odnosi korzyści z obecności drugiego, jednocześnie nie wyrządzając mu szkody, 

ale też nie przynosząc strat. Komensale to przede wszystkim padlinożercy, którzy żywią się 

resztami pozostawionymi przez drapieżniki. Przykładem komensala jest również żuk gnojowy, 

Korzysta on z odchodów konia składając w nich jaja.  

 

SYMBIOZA (+/+) 

Symbioza jest relacją nieantagonistyczną, gdzie oba organizmy odnoszą korzyści.  

Wśród zależności tych wyróżnić można protokooperację oraz mutualizm.  Protokooperacja to 

oddziaływanie będące rodzajem symbiozy przygodnej, nieprzymusowej. Przykładem 

protokooperacji jest związek jamochłonów (ukwiały) z krabami pustelnikami . Na muszlach 

pustelników żyją przytwierdzone różne jamochłony. Ułatwiają one krabom maskowanie się i 

pełnią funkcję obronną, otrzymując w zamian niedojedzone resztki pokarmu pustelnika. Jednak 

ani pustelnik, ani jamochłon nie są ściśle zależne od swego partnera . Podobnie sprawa ma się 

z mrówkami i mszycami9. 

Mutualizm z kolei jest zależnością ścisłą, do tego stopnia, ze organizmy nie są w stanie bez 

siebie żyć. Taka zależność występuje np. między przeżuwaczami, a bakteriami w ich 

żołądkach10. 

Pośród innych rodzajów symbiozy można wskazać również mykoryzę polegającą na 

współżyciu  korzeni roślin naczyniowych z grzybami.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Protokooperacja (dostęp 16.06.2020r.) 
10 https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/ (dostęp 16.06.2020r.) 

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Protokooperacja
https://stowevvivalarte.wordpress.com/2018/04/03/ekologia-cz-ii/

