
ODDZIAŁYWANIA 

ANTAGONISTYCZNE. 

KONKURENCJA. 

PASOŻYTNICTWO.



• Żadna istota na Ziemi nie jest niezależną,
wyodrębnioną spośród innych jednostką.

• Na życie każdego osobnika wpływają inne istoty, żyjące
w jego bliższym lub dalszym otoczeniu.

• Populacje dwóch gatunków, zamieszkujących w danej
przestrzeni, mogą oddziaływać na siebie.

• Wzajemny wpływ populacji może być korzystny lub
niekorzystny.



Typy oddziaływań między organizmami

osobniki jednego gatunku

lub obu gatunków odnoszą

szkody / straty z relacji

osobniki jednego gatunku

lub obu gatunków odnoszą 

korzyści z relacji miedzy sobą

antagonistyczne nieantagonistyczne

między sobą



Konkurencja 
 Wszystkie organizmy rozmnażają się. Każdy osobnik

może pozostawić po sobie od kilku do kilku milionów
potomków.

 Ze względu na ograniczone zasoby środowiska
organizmy muszą ze sobą współzawodniczyć.

 Rywalizują ze sobą zarówno osobniki tego samego
gatunku, jak i różnych gatunków.

 Zazwyczaj konkurencja polega na tym, aby ubiec
innych, ale czasem dochodzi do bezpośrednich starć,
np. samców walczących o samice.



Konkurencja wewnątrzgatunkowa

 Osobniki tego samego 
gatunku mają podobne 
wymagania pokarmowe, 
potrzebują podobnych 
miejsc do rozrodu, 
konkurują o partnera z tej 
samej populacji.

 Konkurencja 
wewnątrzgatunkowa 
często przybiera formę 
bezpośredniej walki.

Najsilniej konkurują ze sobą 
osobniki tego samego gatunku



Konkurencja 
wewnątrzgatunkowa

 Prowadzi do wyraźnego

zróżnicowania osobników pod

względem wielkości oraz do

wzrostu śmiertelności.

 Silna konkurencja eliminuje

najsłabsze osobniki, ale również

osłabia zwycięzców.

 U zwierząt żyjących stadnie, w

wyniku konkurencji ustala się

hierarchia ważności w stadzie.

 U zwierząt drapieżnych zwierzęta

konkurują o terytorium.

 Konkurencja wpływa na liczbę

wydawanego potomstwa.



Konkurencja międzygatunkowa

 Rośliny, rosnące na

łące, konkurują o:

◦ światło,

◦ wodę i sole 

mineralne,

◦ owady przenoszące 

pyłek kwiatowy.

Organizmy, które należą do różnych gatunków, często konkurują                    
o podobne lub te same zasoby środowiska.



Pasożytnictwo 



Pasożytem nazywamy organizm 

(np. roślinny, zwierzęcy) żyjący 

i rozwijający się, czasowo lub stale, 

na innym lub w innym organizmie, który jest jego 

żywicielem i któremu przynosi szkodę. 

Dziedzina biologii, która zajmuje się 

pasożytami to parazytologia.



Żywiciel- organizm zwierzęcy lub roślinny, na

którym (lub, w którym) bytuje organizm

pasożytniczy należący do innego gatunku.

Wyróżnia się:

 żywiciela pośredniego (czasem może ich być

kilku), w którym przebywają lawy pasożyta

i

 żywiciela ostatecznego, w którym pasożyt

osiąga dojrzałość płciową i rozmnaża się.



 pasożyt jest mniejszy od swojego żywiciela

i często w (na) jednym żywicielu żyje ich dużo,

Cechy pasożytów:

 osłabia swojego żywiciela, czasami

doprowadza do śmierci,

 pasożyt jest zwykle wyspecjalizowany,

związany z konkretnymi gatunkami żywicieli.



Ze względu na miejsce 
bytowania pasożyty dzielimy na:

ZEWNĘTRZNE

pasożytują na 
zewnątrz 

organizmu 

WEWNĘTRZNE
pasożytują wewnątrz 
organizmu, stanowią 
bardzo liczną grupę

np.

wszy

pijawki

pchły

np.

tasiemce 

glisty



Wirusy
Są to bezkomórkowe formy o prostej budowie. 

Namnażają się tylko w komórkach innych 
organizmów, niszcząc je przy tym. Wywołują 

wiele chorób np. grypę, żółtaczkę, ospę 
wietrzną, różyczkę i AIDS.

wirus HIV 
- wywołuje groźną chorobę AIDS

wirus grypy



Bakterie

Bakterie są wszędzie. Niektóre z nich żywią się kosztem 
innych żywych organizmów i wywołują choroby, np. 

gruźlicę, cholerę, dur brzuszny.

Pałeczka salmonelli Escherichia coli



Pasożytnicze grzyby
Grzyby to organizmy cudzożywne, jednokomórkowe lub 

wielokomórkowe.

Niektóre z nich są pasożytami i pobierają potrzebny im do życia gotowy 
pokarm z żywego organizmu.  Atakują przede wszystkim rośliny a także 

ludzi i zwierzęta.

Do grzybów atakujących rośliny 
należą np.: 

buławinka czerwona lub rdza źdźbłowa 
atakujące zboża 

oraz 
huby atakujące gł. osłabione 

lub uszkodzone drzewa.

Huby



Grzyby pasożytnicze wywołują 
u ludzi grzybice skóry, paznokci, 

włosów, a także narządów 
wewnętrznych, powodowane przez 

drożdże, kropidlaki i inne. 

Grzybice są bardzo zaraźliwe!

Grzybica paznokcia



Pasożytnicze rośliny

Istnieje też pewna grupa roślin, które same nie 
przeprowadzają fotosyntezy - wykorzystują substancje 

pokarmowe wytworzone przez zaatakowanego żywiciela, np.:

Łuskiewnik różowy – pasożytuje na 
korzeniach drzew

Kanianka pospolita – pasożyt 
wielu roślin uprawnych



Jemioła - jest półpasożytem zapuszczającym 
rozgałęzione ssawki pod korę drzewa - gospodarza. Jest 

rośliną zieloną - zatem sama potrafi 
syntetyzować potrzebne do życia 

substancje za pomocą światła 
słonecznego. Od drzewa - gospodarza 

potrzebuje jedynie wody z solami 
mineralnymi. 

Jemioła pasożytująca na 
topoli



Pierwotniaki

Pierwotniaki zalicza się do Protistów. Wiele 
pierwotniaków pasożytuje na innych organizmach 

i wywołuje choroby. 

Świdrowiec gambijski jest przenoszony przez 
muchy tse-tse i wywołuje u ludzi ciężką 

chorobę – śpiączkę afrykańską

Zarodziec malarii 
przenoszony jest przez komara 

widliszka, pasożytuje 
w czerwonych krwinkach krwi



Płazińce
Wspólną cechą tych zwierząt bezkręgowych jest 

spłaszczone ciało. 

Motylica wątrobowa należy do przywr. 
Jest groźnym pasożytem ssaków m.in. bydła. 

Czasami można ją spotkać u człowieka.

Ssak jest żywicielem ostatecznym motylicy, a 
żywicielem pośrednim  ślimak – błotniarka 

stawowa.

Motylica osiąga długość ok. 2 cm.



Tasiemiec uzbrojony
lub nieuzbrojony

Larwa tasiemca bąblowca 
– tzw. wągier,  w mózgu 
żywiciela pośredniego

Tasiemiec bąblowiec – pasożyt psów; 
człowiek może się nim zarazić przez kontakt 

z sierścią psa lub jego odchodami

Ich żywicielem ostatecznym 
jest człowiek, natomiast 

pośrednim - świnia 
(u tasiemca uzbrojonego) 

lub bydło (u tasiemca 
nieuzbrojonego)



Nicienie
Nicienie to zwierzęta bezkręgowe, których ciało jest obłe
w przekroju. Wiele z nich jest pasożytami roślin, zwierząt i
ludzi. Pasożyty człowieka to np.: owsiki, glista ludzka,
włosień spiralny.

Włosień spiralny
człowiek może się nim zarazić jedząc 

zakażone mięso wieprzowe

Glista
człowiek może się nią zarazić jedząc 

nie myte owoce lub warzywa



Pasożytnicze pierścienice

Należą do nich znane nam powszechnie pijawki.

Pijawka lekarska Pijawki rybie



Stawonogi

Pasożytnicze pajęczaki:

Świerzbowiec wywołujący u ludzi 
uciążliwą chorobę - świerzb

Kleszcze - mogą przenosić choroby 
np. kleszczowe zapalenie mózgu, 

boreliozę



Pasożytnicze owady… 

Pchły
Wszy

Komary

są czasem naszym utrapieniem



Przystosowania do pasożytnictwa

1. Spłaszczone ciało i różne narządy czepne (haczyki, 
przyssawki) np. u tasiemców – utrudnia to wydalenie 
pasożyta z organizmu żywiciela.

2. Zanik narządów ruchu i innych narządów wewnętrznych np. 
przewodu pokarmowego u tasiemca.

3. Zwielokrotnienie narządów rozrodczych i ogromna 
produktywność.



5. Gruby oskórek chroniący przed działaniem enzymów 
żywiciela.

6. Zdolność do oddychania beztlenowego.

7. Zdolność do produkcji enzymów rozpuszczających tkanki 
żywiciela i ułatwiających wnikanie do jego narządów lub 
czepianie się. 

8. Ciągłe przemieszczanie się utrudniające zlokalizowanie 
pasożyta przez układ odpornościowy gospodarza

4. Zanik narządów zmysłów


