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ODDZIAŁYWANIE 
NIEANTAGONISTYCZNE

Rodzaj zależności międzygatunkowych polegających na 
tym, że żadna ze stron (populacji) nie ponosi szkody na 

skutek wzajemnych oddziaływań.



SYMBIOZA

Jest to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch
gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron
lub jednej, a drugiej nie szkodzi. Jednak często trudno ustalić
dokładny bilans strat i zysków współżyjących organizmów. W
klasycznej teorii symbiozy, zaproponowanej przez twórcę tego
terminu Antona de Bary, zawiera się także pasożytnictwo. Jest
to uzasadnione m.in. dlatego, że w niektórych układach
charakter współżycia może zmieniać się w czasie i jeden z
symbiontów może w pewnych okresach czerpać więcej
korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do
upośledzenia lub śmierci drugiego symbionta (organizmu
żyjącego w symbiozie z innym).

Amfiprion okoniowy w symbiozie z ukwiałem



PODZIAŁ

● mutualizm - cechujący się intensywnym wzajemnym
uzależnieniem,

● protokooperacja – interakcja bez uzależnienia;

● komensalizm – stosunek, w którym jedna strona
korzysta, a dla drugiej oddziaływanie jest obojętne;

● neutralizm – brak wzajemnych oddziaływań – osobniki
jednego gatunku nie wpływają w żaden sposób na
osobniki drugiego gatunku.



Mutualizm

Mutualizm – rodzaj symbiozy obligatoryjnej
(obowiązkowej), w której obydwa gatunki powiązane
są tak silnymi zależnościami, że życie jednego
gatunku, bez obecności drugiego jest praktycznie
niemożliwe.

Przykładem mutualizmu jest
zapylanie kwiatów
określonego gatunku rośliny,
przez ściśle określony
gatunek owada.

Jeśli jednak kwiaty danej
rośliny zapylane są przez
różne gatunki owadów , jest
to protokooperacja.



Jukka schidigera jest zapylana wyłącznie przez motyle
jednego gatunku. Samice tych motyli składają jaja tylko w
zalążni kwiatów jukki, a przy okazji przenoszą pyłek z jednej
rośliny, na drugą. Gdyby zabrakło jednego z partnerów,
jukka i motyl wymarłyby, bo jeden nie może rozmnażać się
bez drugiego.

Tegeticula yuccasella –
ćma zapylająca kwiaty 

jukki schidigera



Mikoryza - występujące powszechnie współżycie
korzeni lub innych organów roślin wyższych (nasienne,
paprotniki, mszaki) z grzybami. Ten rodzaj mutualizmu
daje obu stronom korzyści: grzyb dostarcza roślinie
wodę i sole mineralne, roślina- substancje odżywcze.
Przy czym dany gatunek grzyba występuje zawsze w
towarzystwie „swojego” drzewa np.: koźlarz czerwony i
brzoza.

Mikoryza muchomora czerwonego z sosną



Bakterie azotowe i korzenie roślin 
motylkowych

Bakterie azotowe, które żyją w glebie, 
wnikają w tkankę korzenia rośliny –

w miejscu tym tworzy się brodawka. 
Bakterie te posiadają 

zdolność pochłaniania azotu z powietrza. 
Przekazują one pochłonięty azot roślinie,     

a same otrzymują 
w zamian substancje odżywcze.



Mrówki grzybiarki – wycinają z liści małe kawałki i

znoszą je do podziemnych mrowisk, gdzie zostają one przeżute
i wymieszane z odchodami. Na tak przygotowanym podłożu
wyrastają grzyby, którymi żywią się mrówki. Bez opieki
mrówek grzyby nie mogłyby żyć.



Protokooperacja –
symbioza nieobligatoryjna

Protokooperacja zachodzi wtedy, gdy związek pomiędzy
populacjami przynosi obustronną korzyść, ale nie jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tych populacji,
np. nosorożec i bąkojad. Jest to rodzaj symbiozy czasowej,
związanej np. z porą roku.



„Dojenie mszyc” – mrówki zakładają swoją hodowlę

mszyc. Dbają o swoje mszyce, chronią je, a w zamian za to mogą
zbierać słodką ciecz wytwarzaną przez mszyce – głaszczą czułkami
koniec odwłoka mszycy, a mszyca wydziela kroplę tzw rosy
miodowej (spadzi), która jest przysmakiem mrówek.



Inne przykłady protokooperacji

Rak pustelnik i ukwiał. 

Pustelnik, którego pozbawiony
pancerza odwłok jest miękki
i podatny na uszkodzenia,
wyszukuje sobie opuszczoną
muszlę ślimaka dla ochrony. Na
muszli tej osadza się ukwiał.
Pustelnik przemieszczając się z
miejsca na miejsce umożliwia
ukwiałowi zdobycie większej ilości
pokarmu. W zamian za to ukwiał
przyjmując jaskrawe kolory
odstrasza drapieżniki zagrażające
pustelnikowi.



Współżycie krokodyli i ptaków, które oczyszczają 
paszczę wielkich drapieżców z pasożytów oraz resztek 

pokarmu, za co w zamian nie są zjadane oraz same 
mogą się pożywić.



KOMENSALIZM –
współbiesiadnictwo 

Najbardziej pierwotny typ oddziaływania protekcyjnego. Pojęcie to
zostało wprowadzone przez zoologa Edouarda van Benedena. Jest
to typ zależności o charakterze symbiozy między dwoma lub więcej
gatunkami, przy czym jeden z gatunków czerpie z tej zależności
wyraźne korzyści, nie szkodząc pozostałym (np. rekin i podnawka;
lew i hieny; lew i sęp; żuk gnojowy i ssak kopytny). Innym
przykładem komensalizmu jest odżywianie się owadów żyjących w
ptasich gniazdach resztkami pokarmu gospodarzy lub znalezionymi
w gnieździe piórami. Komensalizm jest więc współżyciem
korzystnym dla jednego z partnerów, dla drugiego obojętnym.
Komensalizm jest najbardziej luźnym i najmniej obligatoryjnym
związkiem międzygatunkowym, jako że obaj partnerzy często mogą
egzystować niezależnie od siebie. Jeden z partnerów odnosi tu
korzyść i ma biologiczną przewagę nad osobnikami tego samego
gatunku, które nie pozostają w takim związku.



Podnawka (pasażer na gapę) przyczepiona do żółwia 
morskiego – podnawka odbywa podróż „tanim 

kosztem”, a żółwiowi jest to całkowicie obojętne



Lwy i hieny – hieny 
zjadają resztki 

pozostawione przez 
lwy. Lwom jest to 

całkowicie obojętne

Ryba różanka, składa ikrę w
skrzelach małża korzystając
z długiego pokładełka. Następnie
samiec uwalnia w pobliży małża
mleczko, które wraz z wodą
dostaje się do skrzel mięczaka
i zapładnia ikrę. Dzięki temu
małe różanki mają zapewnioną
ochronę i po pewnym czasie
opuszczają małża nie robiąc mu
żadnej krzywdy.



Ryby błazenki i ukwiały. 
Rybki zamieszkują w ramionach 

koralowców, które zapewniają swoimi 
parzydełkami ochronę błazenkom.



Epifity (np. liany, mchy, paprocie czy storczyki) i
drzewa żyjące w wilgotnym lesie równikowym, na
których rosną. Epifity nie czynią szkody drzewom,
pobierają jedynie ściekającą po nich wodę i substancje
mineralne niewykorzystane przez drzewo. Dzięki
temu mają także lepszy dostęp do światła.



NEUTRALIZM

Neutralizm – jedna z neutralnych zależności
międzygatunkowych, w której osobniki
jednego gatunku nie wpływają w żaden
sposób na przedstawicieli drugiego. W
zasadzie neutralizm jest brakiem oddziaływań
między gatunkami. Przykładem populacji,
między którymi zachodzi neutralizm, mogą
być populacje bocianów i sikorek.
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