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ÐëåïíåêôÞìáôá ïìáäéêÞò äéáâίωσης
1. Ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ Üìõíá óå åðéèÝóåéò áñðáêôéêþí
2. Áðïôåëåóìáôéêüôåñá óõëëáìâÜíïõí ôç ëåßá ôïõò,
åõêïëüôåñá âñßóêïõí ôçí ôñïöÞ ôïõò
3. ÏìáäéêÞ äéáâßùóç áôüìùí äéáöïñåôéêþí åéäþí
á. ÔñÝöïíôáé ìå ôçí ßäéá ôñïöÞ ÷ùñßò Ýíôïíï
áíôáãùíéóìü
â. Ìåãáëýôåñç äõíáôüôçôá íá áíôéëçöèïýí ôç
ðáñïõóßá áñðáêôéêïý
4. Ìåéþíåôáé ï ëüãïò åðéöÜíåéáò ðñïò üãêï ëéãüôåñåò
áðþëåéåò èåñìüôçôáò êáé íåñïý (óðïñÜ öõôþí óå
üñ÷ïõò)
5. ÊïéíùíéêÞ äéáâßùóç (ìÝëéóóåò, ìõñìÞãêéá, ôåñìßôåò)
6. Äõíáôüôçôá äéáóôáõñþóåùν
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Καλλιέργεια μυκήτων από μυρμήγκια (Atta
sexdens) για να τραφούν από τα μυκήλια
Κόψιμο τεμαχίων φύλλων από μυρμήγκια – Μεταφορά στις φωλιές
– εκτροφή του μύκητα – μυκήλια τροφή των μυρμηγκιών

1

Επιτυχημένες επιθέσεις του γερακιού Accipiter
gentilis σε κοπάδια φάσσας (Columba palumbus)

Συνεργασία μεταξύ πιθήκου και αντιλόπης για
έγκαιρο εντοπισμό αρπάγων: η αντιλόπη έχει
δυνατή όσφρηση, ο πίθηκος δυνατή όραση

Aepyceros
melampus

Πλεονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης
Πουλιά, όπως ο καλόγερος, κουρνιάζουν πολλά
μαζί για να χάνουν λιγότερη θερμότητα

Papio anubis

Πλεονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης
Αγέλη του βοοειδούς Ovibos moschatus σε διάταξη
μάχης για αντιμετώπιση των λύκων

Καλόγερος (Parus major)

Μειονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης
Ανταγωνισμός για
τροφή
Αναζητούν την
τροφή μακρύτερα
από τις φωλιές
Περισσότερο
εκτεθειμένα στους
άρπαγες
αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculum)

Μειονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης
κυρίαρχο
αρσενικό

κόκκινο ελάφι
(Cervus elaphus)

κυρίαρχα θηλυκά

λύκος (Canis lupus)

Lycaon pictus

μονοπωλούν την αναπαραγωγή
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