
Oddziaływania 
antagonistyczne 

ROŚLINOŻERNOŚĆ I DRAPIEŻNICTWO



Roślinożerność

 Roślinożerność polega na odżywianiu się wyłącznie roślinami.

 Roślinożercami jest między innymi wiele mięczaków, owadów, ptaków i ssaków.

 Roślinożercy rzadko zjadają rośliny w całości. Roślina dzięki temu przeżywa i może się

zregenerować.

 Zjadanie roślin oraz trawienie jest możliwe dzięki licznym przystosowaniom w budowie

organizmów roślinożernych.
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Roślinożercy posiadają:

• Zróżnicowane aparaty gębowe.

• Wyspecjalizowane zęby przystosowane do 
rozcierania pokarmu.

• Dobry węch, smak ułatwiające rozpoznanie 
pokarmu.

• Wargi pomagające w skubaniu roślin.

• Długi język o szorstkiej powierzchni, ułatwiający 
zgarnianie roślin.

• Silnie rozwinięty przewód pokarmowy (długie 
jelito), ułatwiający trawienie pokarmu.

• Wielokomorowy żołądek. 

• Bakterie i pierwotniaki wspomagające trawienie     
i przyswajanie pokarmu.



Rośliny stosują rozmaite strategie obronne 
przed roślinożercami.

Doskonałą obroną przed zjedzeniem są:
 Ciernie i kolce

Włoski parzące i olejki eteryczne

 Upodabnianie się do kogoś innego

 Kamuflaż

 Substancje toksyczne lub niesmaczne

Litopsy – tzw. żywe kamienie
(kamuflaż)



Jasnota biała – wyglądem przypomina pokrzywę, ale jest całkowicie bezbronna

Pokrzywa posiada włoski parzące, które chronią ją przed zjedzeniem

Upodabnianie się do kogoś innego



Wytwarzanie toksyn i olejków eterycznych

Niektóre rośliny wytwarzają
olejki eteryczne, których zapach
odstrasza roślinożerców.

Tytoń wytwarza toksyczne związki.



Kolce i ciernie

Kasztan jadalny Śliwa tarnina



To oddziaływania międzygatunkowe polegające na tym, że osobniki jednego 

gatunku zabijają i zjadają osobniki należące do drugiego gatunku.

 Drapieżcy aktywnie zdobywają pokarm.

 Drapieżniki, polując na ofiary, ograniczają ich ilość.

 Mniejsza ilość ofiar powoduje spadek liczebności drapieżcy.

 Spadek liczebności populacji drapieżcy pozwala na rozwój populacji ofiary.

 Ten mechanizm powoduje utrzymanie liczebności 

 populacji drapieżcy i jego ofiary.

+ / -





Przystosowaniem do drapieżnictwa są 
między innymi:

 kły, 

 doskonały wzrok,

 pazury, 

 szpony, 

 haczykowate dzioby, 

 gruczoły jadowe, 

 kamuflaż, 

 silne mięśnie,

 rozwijanie dużych prędkości.





  

Jak uniknąć drapieżnika?

• Czujność
• Kryjówka
• Życie w stadzie
• Ucieczka



Pancerz 

Kolce 

Cuchnące wydzieliny

Ubarwienie maskujące



Udawanie większego
Udawanie kogoś innego
Toksyczne wydzieliny



Znaczenie drapieżnictwa

Rośliny i roślinożercy oraz drapieżniki  
i ich ofiary regulują wzajemnie swoją 

liczebność. 

Drapieżniki działają na korzyść 
populacji ofiary,  ponieważ eliminują 
z niej zazwyczaj osobniki chore, stare 

i gorzej przystosowane do środowiska. 



Drapieżnikami są też niektóre rośliny

 Znanych jest około 500 gatunków
kwiatowych roślin owadożernych.

 Rośliny owadożerne żyją w środowiskach
ubogich w sole mineralne np. bagna,
torfowiska.

 Rośliny w zasadzie są samożywne, a
chwytane i trawione owady są dla nich
źródłem azotu, np.: rosiczka.



Dziękuję za uwagę


