Zależności
nieantagonistyczne

Różne zależności między gatunkami
Do tej pory dowiedzieliście się że między gatunkami może dochodzić
do różnych relacji:
• Konkurencji - gdy dwa gatunki rywalizują np. o pożywienie
i w konsekwencji oba gatunki mają ograniczone zasoby a, często
jeden musi się wycofać bądź wymiera.
• Drapieżnictwa - gdy jeden gatunek aktywnie poluje na inny dochodzi miedzy nimi do wykształcania cech ułatwiających
polowanie (np. kamuflaż, dobry węch) lub ucieczkę (szybki galop)
• Roślinożerności - gdy jeden gatunek pożywia się roślinami.
Wykształcają się wtedy cechy ułatwiające roślinożercom zjadanie
roślin (np. Długa szyja i odporny na zranienia język) i cechy roślin
zabezpieczające przed zjedzeniem (np. kolce u akacji, liście w
niedostępnych miejscach)
• Pasożytnictwa - gdy jeden gatunek czerpie substancje odżywcze
z drugiego gatunku prowadząc do jego osłabienia, a nawet śmierci.
Pasożyty wytwarzają bardzo dużą ilość jaj by zapewnić jak największą
szansę rozwoju kolejnego pokolenia. Często mają też zredukowane
narządy (np. układ pokarmowy u tasiemca)

Zależności nieantagonistyczne
• We wszystkich zależnościach które wcześniej
poznaliście oba gatunki traciły (konkurencja) lub
przynajmniej jeden (roślinożerność,
drapieżnictwo i pasożytnictwo).
• Istnieją jednak zależności gdy oba gatunki
zyskują lub nie szkodzą sobie wzajemnie.
• Zależnością gdy oba gatunki zyskują nazywamy
MUTUALIZMEM
• Zależnością gdy jeden gatunek zyskuje a drugi
nie traci nazywamy nazywamy KOMENSALIZMEM

Typy MUTUALIZMU
Symbioza
Zależność gdy oba gatunki czerpią korzyść i ich
współpraca jest niezbędna do przeżycia.
Bez siebie nie są w stanie egzystować w danym
środowisku.

Protokooperacja
Zależność gdy oba gatunki czerpią korzyść ale ich
współpraca nie jest niezbędna do przeżycia - tylko je
ułatwia.

Przykład SYMBIOZY
Porost czyli symbioza grzybów i glonów.
• Porosty zasiedlają miejsca, które są
niedostępne dla gatunków grzybów
i glonów.
• Grzyb ochrania glony przed
wysuszeniem i dostarcza wody –
czerpie energię z produktów
fotosyntezy glonów.
• Glon pobiera wodę dzięki grzybom
i produkuje cukry dzięki fotosyntezie.
• Samodzielnie nie byłyby w stanie
przeżyć w takim środowisku.

Przykład PROTOKOOPERACJI
Bawół i bąkojad
•

Bawoły występują na trawiastych obszarach
otwartych – rzadko z miejscem do schronienia.

•

Bąkojad ułatwia bawołowi ucieczkę informując go o zbliżających się drapieżnikach
na długo zanim sam je wypatrzy.

•

Bawół dostarcza miejsca do żerowania dla
bąkojada - zapewnia mu źródło różnego
rodzaju owadów żyjących na ciele bawoła.

•

Wyjadanie pasożytów z ciała, powoduje, że
bawół żyje dłużej.

•

Samodzielnie jednak są w stanie przeżyć.

Przykład Komensalizmu
Sępy i Lwy
•

Jest to zależność gdy jeden gatunek zyskuje
nie przynosząc szkody drugiemu.

•

Lwy jako drapieżnicy zdobywają pożywienie
zabijając roślinożerców np. antylopę.

•

Sępy pożywiają się padliną pozostawioną po
żerowaniu lwów, której te już nie spożyją.

•

Lew nie traci ponieważ się pożywił, sęp
zyskuje, ponieważ zdobył pożywienie od
lwów.

Zadanie dla chętnych
Stwórz prezentację opisującą wybrany przez siebie typ zależności
między organizmami.
(konkurencja, pasożytnictwo, roślinożerność, drapieżnictwo, symbioza, protokooperacja lub komensalizm)
Warunki oceny wagi 3:
Przedstawienie 6 zależności i wyjaśnienie ich – 5
Przedstawienie 10 zależności i wyjaśnienie ich – 6

Forma pracy: prezentacja.
Do każdej zależności należy dodać zdjęcie, krótki opis, jak przystosowały się organizmy do tego typu
zależności - przykładowo tak jak ja to zrobiłem na ostatnich 3 slajdach
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