
Temat: Oddziaływania między gatunkami – konkurencja i pasożytnictwo. Przystosowanie 

organizmów do pasożytniczego trybu życia. 

 

Teoria: 

1. Typy oddziaływań między organizmami 

Większość organizmów wpływa na siebie nawzajem. Takie oddziaływania mogą być 

korzystne lub niekorzystne. Jeśli relacje zachodzące między organizmami przynoszą 

korzyści nazywamy je nieantagonistycznymi, jeśli natomiast przynoszą straty to nazywamy 

je antagonistycznymi. 

 

 

Dzisiaj zajmiemy się dwoma zagadnieniami konkurencją i pasożytnictwem. 

Konkurencja to rywalizacja o zasoby środowiska (np. pokarm, światło, wodę, 

przestrzeń do życia). 

Pasożyt to organizm, który żyje kosztem innego organizmu. 

2. Konkurencja 

Konkurencja może zachodzić miedzy dwoma osobnikami tego samego gatunku – 

konkurencja wewnątrzgatunkowa, oraz między osobnikami różnych gatunków – 

konkurencja międzygatunkowa. 

 Konkurencja międzygatunkowa jest niekorzystna dla jednego z konkurujących 

gatunków, gdyż prowadzi do eliminacji ze środowiska (spadku liczebności, wymarcia 

lub migracji) osobników słabszej populacji. 

 Konkurencja wewnątrzgatunkowa jest korzystna dla gatunku, ponieważ przeżywają 

osobniki lepiej dostosowane do warunków środowiska, dzięki czemu rozmnażają się 

i przekazują korzystne cechy swojemu potomstwu. 

drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja mutualizm, protokooperacja, komensalizm 



 

 



3. Skutki konkurencji 

Konkurencja może doprowadzić do: 

- całkowitego wyniszczenia poszczególnych osobników i gatunków; 

- wyparcia konkurenta z danego terenu; 

- może też zakończyć się pokojowym współistnieniem niedawnych rywali; 

- jest ważnym czynnikiem regulującym liczebność populacji – prowadzi do przeżywania 

osobników najlepiej dostosowanych do danych warunków środowiska. 

4. Pasożytnictwo 

Pasożytnictwo jest takim oddziaływaniem między organizmami, w którym jeden 

organizm – pasożyt – odnosi korzyści, drugi – żywiciel – ponosi szkody. 

W zależności od tego czy pasożyt występuje na zewnątrz ciała gospodarza, czy w jego 

wnętrzu, mówimy o pasożytach zewnętrznych, np. pijawki, kleszcze, pchły, lub 

wewnętrznych, np. robaki pasożytnicze czy bakterie chorobotwórcze. 

 



 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail 

zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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Zadanie 1. 

Do podanych niżej opisów antagonistycznych relacji zachodzących między 

organizmami (I-III) przyporządkuj nazwy tych relacji. W puste miejsca wstaw 

odpowiednie oznaczenie literowe (A-C). 

 

 

Zadanie 2. 

Wymień przystosowania do pasożytniczego trybu życia wymienionych w ramkach 

gatunków zwierząt będących przedstawicielami pasożytów zewnętrznych 

i wewnętrznych. 

 


