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Βιοτικές αλληλεπιδράσεις και συμβολισμοί

∆ιειδικός ανταγωνισμός --

Αρπακτικότητα +Αρπακτικότητα +-

Αμοιβαιότητα - Συνεργασία ++

Ομοσιτισμός 0+

Αντιβίωση 0-

Ανταγωνισμός σε είδη σαλαμάνδρας (Plethodon
glutinosus και P. Jordani)

Ανταγωνισμός σε φυτικά είδη του γένους Galium (G.
hercynicum και G. Pumilum)

Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού

Ανταγωνισμός σε δύο είδη θαλασσίων καρκινοειδών
(Chthamalus stellatus και Balanus balanoides)

Ανταγωνισμός σε πρωτόζωα (Paramecium caudatum, P.
αurelia, και P. bursaria)

Ανταγωνισμός σε διάτομα (Asterionella formosa και
Synedra ulna)

Ανταγωνισμός σε είδη σαλαμάνδρας (Plethodon sp. )

Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού

Πειραματισμός
Απομάκρυνση
P. jordanus

Απομάκρυνση
P. glutinosus

Μάρτυρας

Αποτελέσματα

Αυξήθηκαν
τα άτομα του
P. glutinosus

Αυξήθηκαν τα 
νεαρά άτομα του

P. jordanus

Ανταγωνισμός σε δύο είδη θαλασσίων καρκινοειδών
(Chthamalus stellatus και Balanus balanoides)

Ανταγωνισμός φυτικά είδη Galium sp.

Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού
Ανταγωνισμός σε πρωτόζωα (είδη Paramecium)
Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού
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Ανταγωνισμός σε διάτομα
Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού

Ομοίωμα Lotka-Volterra

Λογιστική σχέση
(K – N)

K
= rN

dN
dt

Σχέσεις Lotka-Volterra περί ανταγωνισμού

α12 και a21: συντελεστές ανταγωνισμού

(K1 – N1 – a12N2)
K1

= r1N1
dN1

dt
για το είδος 1

(K2 – N2 – a21N1)
K2

= r2N2
dN2

dt
για το είδος 2

Ομοίωμα Lotka-Volterra - επίλυση

K1 – N1 – a12N2= 0dN1  = 0 
N1 = K1 N2 = 0

1 1 12 2
dt N1 = 0 N2 = Κ1/a12

K2 – N2 – a21N1= 0dN2

dt
 = 0 

N1 = Κ1/a21 N2 = 0

N1 = 0 N2 = Κ2

Ομοίωμα Lotka-Volterra - επίλυση

Ομοίωμα Lotka-Volterra – επίλυση

Επίδραση που ασκεί ένα άτομο του είδους 1:

1/ K1 στα άτομα του ίδιου είδους
a21 / K2 στα άτομα του είδους 2

Επίδραση που ασκεί ένα άτομο του είδους 2:

1/ K2 στα άτομα του ίδιου είδους
a12 / K1 στα άτομα του είδους 1

Ομοίωμα Lotka-Volterra – επίλυση
Εάν επίδραση που ασκεί ένα άτομο οποιουδήποτε είδους 
είναι εντονότερη στα άτομα του άλλου είδους απ΄ ό,τι στα 
άτομα του ίδιου είδους τότε το είδος αυτό είναι ισχυρός 
ανταγωνιστής. Αν συμβαίνει το αντίθετο το είδος αυτό 
είναι ασθενής ανταγωνιστής

Εά 1/ K < / K ίδ 1 ί όΕάν 1/ K1 < a21 / K2 το είδος 1 είναι ισχυρός 
ανταγωνιστής

Εάν 1/ K1 > a21 / K2 το είδος 1 είναι ασθενής 
ανταγωνιστής

Εάν 1/ K2 < a12 / K1 το είδος 2 είναι ισχυρός 
ανταγωνιστής

Εάν 1/ K2 > a12 / K1 το είδος 2 είναι ασθενής 
ανταγωνιστής
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Ανταγωνιστικές επιδράσεις σε φυτά
Εκβάσεις του ανταγωνισμού

Θα καθορισθεί από τη μεταξύ των ειδών 
ανταγωνιστική ικανότητα

Τέσσερις είναι οι δυνατές περιπτώσεις:
α) Το είδος 1 είναι ισχυρός ανταγωνιστής και τοα) Το είδος 1 είναι ισχυρός ανταγωνιστής και το 

είδος 2 ασθενής
β) Το είδος 1 είναι ασθενής ανταγωνιστής και το 

είδος 2 ισχυρός
γ) Αμφότερα τα είδη είναι ισχυροί ανταγωνιστές
δ) Αμφότερα τα είδη είναι ασθενείς ανταγωνιστές

Εκβάσεις του ανταγωνισμού
α) Το είδος 1 είναι 

ισχυρός ανταγωνιστής 
και το είδος 2 ασθενής

∆ηλαδή
1 K < K1/K1 < α21/K2  

και  
1/K2 > α12/K1

ή
K1 > K2/α21

και 
K2 < K1/α12

Εκβάσεις του ανταγωνισμού
β) Το είδος 1 είναι 

ασθενής ανταγωνιστής 
και το είδος 2 ισχυρός

∆ηλαδή
1 K > K1/K1 > α21/K2  

και  
1/K2 < α12/K1

ή
K1 < K2/α21

και 
K2 > K1/α12

Εκβάσεις του ανταγωνισμού
γ) Αμφότερα τα είδη 

είναι ισχυροί 
ανταγωνιστές

∆ηλαδή
1 K < K1/K1 < α21/K2  

και  
1/K2 < α12/K1

ή
K1 > K2/α21

και 
K2 > K1/α12

Εκβάσεις του ανταγωνισμού
δ) Αμφότερα τα είδη 

είναι ασθενείς 
ανταγωνιστές

∆ηλαδή
1 K > K1/K1 > α21/K2  

και  
1/K2 > α12/K1

ή
K1 < K2/α21

και 
K2 < K1/α12
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Εκβάσεις του 
ανταγωνισμού:ανταγωνισμού: 

Σύνοψη

Απεικόνιση κρίσιμου επιπέδου πόρου (R*)

Απεικόνιση της γραμμής μηδενικής καθαρής 
αύξησης (ΓΜΚΑ) ενός πληθυσμού

Ο πληθυσμός Α θα επικρατήσει στον ανταγωνισμό 
επειδή έχει χαμηλότερα κρίσιμα επίπεδα σε 

αμφότερους τους πόρους

Έκβαση του ανταγωνισμού δύο πληθυσμούς, 
των οποίων οι ΓΜΚΑ τέμνονται

Προβλέψεις και εκβάσεις ανταγωνισμού σε 2 
διάτομα με Si και P περιοριστικούς πόρους 
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Επίδραση ανταγωνισμού 
στις κατανομές 
συχνότητας 

συνυπαρχόντων ειδών 
που έχουν κοινό 
περιοριστικό πόροπεριοριστικό πόρο

(α) Αρχικές κατανομές 
συχνότητας

(β) Μείωση του d
(γ) Μείωση του w (εκτόπιση 

γνωρισμάτων)

Η συνύπαρξη τριών ειδών καθορίζεται από τις 
τιμές των φερουσών ικανοτήτων και από την 

επικάλυψη των οικοθέσεών τους

Σχηματική απεικόνιση 
των διαφορών οκτώ 
ειδών περιστεριών, τα 
οποία τρέφονται μεοποία τρέφονται με 

σπόρους και ζουν στα 
πεδινά βροχοδάση της 

Νέας Γουινέας

Επίδραση 
ανταγωνισμού 
στις κατανομές 
συχνότητας 6συχνότητας 6 

ειδών Solidago ως 
προς την υγρασία 

εδάφους

Εξάπλωση του 
κάκτου Opuntia

stricta στην 
ανατολική Αυστραλία

Ανταγωνιστικός αποκλεισμός σε τρία έντομα, χρησιμοποι-
ηθέντα στη βιολογική καταπολέμηση του Dacus dorsalis

Dacus
dorsalis

Opius 
oophilus
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χρονικός διαχωρισμός

Συνύπαρξη στη φύση

χρονικός διαχωρισμός 
χωρικός διαχωρισμός 
ιδιαίτερες εξειδικεύσεις

Συνύπαρξη στη φύση

χρονικός διαχωρισμός

•Ποώδη φυτά σε φυλλοβόλα δάση
•Πεδινά λιβάδια της Ελλάδος
•Αρπακτικά πουλιά
•Φυτοφάγα ζώα στη σαβάνα Serengeti

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber) 
Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) -Βαρβάρα (Tadorna tadorna ) 

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)
αναζητούν την τροφή τους σε διαφορετικά βάθη νερού

Συνύπαρξη στη φύση χωρικός διαχωρισμός

ζ ρ φ ς φ ρ ρ
Όμως

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) και Κοκκινοσκέλης 
(Triga totanus) τρέφονται σε διαφορετικά βάθη γιατί οι τροφές 

τους είναι σε διαφορετικά βάθη 

Ετερογένεια εδάφους – Συνύπαρξη φυτικών ειδών

αβοκέτα (Recurvirostra 
avosetta)

Χωρικός διαχωρισμός σε υδρόβια πουλιά

Βαρβάρα
(Tadorna tadorna)

φοινικόπτερο
(Phoenicopterus ruber)

βαθιά νερά

ενδιάμεσα βάθη

θαλασσοσφυρικτής 
(Charadrius alexandrinus)

ρηχά νερά

Όμως ο χωρικός διαχωρισμός στα πουλιά αυτά είναι 
αποτέλεσμα της διαφορετικής χωροκατανομής της 

τροφής τους

Χωρικός διαχωρισμός σε υδρόβια πουλιά

στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Εθνικό Πάρκο Serengeti – Πορεία μετανάστευσης 
μεγαλόσωμων θηλαστικών
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Serengeti: Η μεγάλη μετανάστευση Serengeti –μεταναστευτικά φυτοφάγα

Connochaetes taurinus
(917)

Equus burchelli
(151)

Gazella thomsoni
(232)

Damaliscus 
lunatus (42)

Syncerus caffer (21)

Οι αριθμοί αναφέρονται σε χιλιάδες άτομα

Serengeti – μη μεταναστευτικά (?) φυτοφάγα

Aepyceros 
melampus Tragelaphus (Taurotragus) 

(11 7)Gazella granti (124)
p

(70,7) oryx (11,7)

Alcelaphus buselaphus
(11,1) Giraffa camelo-

pardalis (6,2)
Phacochoerus aethiopicus (5)

Serengeti – μη μεταναστευτικά (?) φυτοφάγα

Struthio 
camelus (4,3)

Kobus ellipsi-
prymnus (1,5) Loxodonta africana (1,5)

Άσπρος ρινόκερος
Ceratotherium simum

Μαύρος ρινόκερος
Diceros bicornis

Papio anubis

Στικτή ύαινα

Serengeti – μεγάλα σαρκοφάγα

Λιοντάρι (Panthera leo) Crocuta crocuta
Λεοπάρδαλη 

Panthera pardus

Acinonyx jubatus Lycaon pictus Canis mesomelas

Χρονικές μεταβολές σε βροχόπτωση, φυτομάζα και 
αφθονία 3 μεταναστευτικών οπληφόρων 

θηλαστικών σε περιοχή 2,5 km2 στο Serengeti
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Αναλογία δομικών συστατικών αγρωστωδών στη 
διατροφή 2 οπληφόρων θηλαστικών στο Serengeti

Αφθονία (μέσος 
όρος ± τυπική 
απόκλιση) 3  

μεταναστευτικών 
οπληφόρων 

θηλαστικών στο 
Serengeti

Συνύπαρξη στη φύση

•Τρία συγγενή είδη πουλιών στα δάση της Κεντρικής

Α ή

Ιδιαίτερες εξειδικεύσεις

Αμερικής

•Φώκιες στην Ανταρκτική

•Ενδοειδικές εξειδικεύσεις (Haematopus ostralegus, 

Salvelinus alpinus, ψάρια της λίμνης Βικτόρια)

Τρία είδη πουλιών Tangara sp., τρεφόμενα με έντομα, 
συνυπάρχουν γιατί αναζητούν την τροφή τους σε 

διαφορετικά τμήματα της κομοστέγης

∆ιαφορές ως προς το μέγεθος και τη μορφή του 
ράμφους μεταξύ των ατόμων του στρειδοφάγου

(Haematopus ostralegus)

∆ύο διαφορετικοί τύποι του είδους ψαριού Salvelinus 
alpinus, το οποίο ζει σε ψυχρές περιοχές της Σκοτίας
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Lobodon carcinophagus
Arctocephalus 

gazella
Hydrurga leptonyx

Οι φώκιες της Ανταρκτικής

Mirounga 
leoninaLeptonychotes weddelliiOmmatophoca rossii

gazella

Φώκιες Ανταρκτικής: τροφή, βάθος νερού
αναζήτησής της και διαμόρφωση σιαγόνων

Εκτόπιση γνωρισμάτων

Σύ λ ά

Ο Ανταγωνισμός ως εξελικτική δύναμη

Σύγκλιση γνωρισμάτων

Ανταγωνιστική ελευθέρωση

Εξέλιξη της ανταγωνιστικής ικανότητας

Εκτόπιση γνωρισμάτων σε σαλιγκάρια (είδη Hydrobia)

Ανταγωνιστική ελευθέρωση ειδών περιστεριών σε 
διάφορα νησιά του αρχιπελάγους Bismark

Επίδραση του συνυπάρχοντος αγρωστώδους στην 
ανταγωνιστικότητα βιοτύπων Trifolium repens
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στρατηγική: ελεγχόμενα από ομάδες γονιδίων

οικολογικά γνωρίσματα, τα οποία εκδηλώνουν οι

Στρατηγικές πληθυσμών

οργανισμοί ως αποτέλεσμα εξελικτικών διεργασιών

r- και Κ- επιλογή

Ταξινόμηση στρατηγικών σε φυτά κατά Grime

Μέγεθος πληθυσμού

Θνησιμότητα

Μεταβλητό συνήθως 
μικρότερο από αυτό 
που το περιβάλλον 
μπορεί να συντηρήσει
Μαζική και 
πυκνοανεξάρτητη

Σταθερό και σχεδόν 
ίδιο με αυτό που το 
περιβάλλον μπορεί να 
συντηρήσει
Πυκνοεξαρτημένη

Γνώρισμα r-στρατηγική K-στρατηγική

Γνωρίσματα πληθυσμών ευρισκόμενα στα άκρα μιας εξελικτικής συνέχειας

Ανταγωνιστική
ικανότητα
∆ιάρκεια ζωής
Αναπαραγωγή

Περιβάλλον

ξ ρ
Χαμηλή

Βραχεία
Σε μικρή ηλικία. 
Χρησιμοποίηση 
υψηλού ποσοστού 
προϊόντων 
αφομοίωσης
Μεταβλητό και 
απρόβλεπτο

Υψηλή

Μακρά
Σε μεγάλη ηλικία. 
Χρησιμοποίηση 
χαμηλού ποσοστού 
προϊόντων 
αφομοίωσης
Σταθερό ή μεταβλητό 
αλλά προβλέψιμο

Εκατοστιαία αναλογία φυτών 4 γενοτύπων 
του είδους Taraxacum officinale σε 3 

ενδιαιτήματα

Αναλογία γενοτύπων

Ενδιαίτημα

1. Έντονη και συχνή διαταραχή
2. Ενδιάμεση διαταραχή
3. Ελάχιστη διαταραχή

Α Β Γ ∆

73
53
17

13
32
8

14
14
11

0
1
64

Αποτελέσματα διαφόρων πειραμάτων με τους 
γενότυπους Α και ∆ του φυτού Taraxacum officinale

Γνώρισμα

Χρόνος πρώτης 
άνθισης
Ά θ ά ό ( έ

Γενότυπος Α

Στο πρώτο έτος
Περισσότερα απ΄ ό τι ο

Γενότυπος ∆

Στο δεύτερο έτος
Λιγότερα από ότι ο ΑΆνθη ανά φυτό (μέσος 

όρος)

Σπόροι ανά κεφαλή 
άνθους
Μέσο βάρος σπόρων
Αριθμός σπόρων

Περισσότερα απ  ό,τι ο 
γενότυπος ∆ (0,24-

35,4)

περίπου 100
0,32 mg

4-5 φορές 
περισσότερα απ’

ότι ο ∆

Λιγότερα από ότι ο Α 
(0,04-27,3)

περίπου 200 
0,44 mg

Μείωση με την ηλικία της φυτοκοινότητας του 
ποσοστού των αναπαραγωγικών οργάνων

Ταξινόμηση ενδιαιτημάτων και στρατηγικών 
φυτών κατά Grime
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 Χρησιμοποίηση διαφορετικών πηγών Ν
 ∆ιαφορές μεταξύ ειδών στη φαινολογία και στον

∆ιειδικός ανταγωνισμός σε αυτοτρόφους 
οργανισμούς

χρόνο προσλήψεως των θρεπτικών στοιχείων
 ∆ιαφορές μεταξύ ειδών στην κατανομή του

ριζικού συστήματος
 ∆ιαφορετικές απαιτήσεις στα θρεπτικά στοιχεία
 Ανομοιομορφία εδάφους

Επιδράσεις N, P και ετών (1991 υγρό, 1992 ξηρό, 
1993 ενδιάμεσο) στην παραγωγικότητα της 

βλάστησης, των αγρωστωδών και των ψυχανθών σε 
πεδινό ποολίβαδο της Β. Ελλάδας

Παραγωγικότητα (μέγεθος και χρόνος εκδήλωσης 
του μεγίστου) σε 13 συνυπάρχοντα είδη φυτών σε 
υγρή θέση ορεινού ποολίβαδου της Β. Ελλάδας

Είδη με διαφορετικό χρωματισμό εξεδήλωσαν σε διαφορετικό 
χρόνο τη μέγιστη δραστηριότητα των ριζών τους

Πείραμα με λιπάνσεις στο Rothansted. Μπροστά: λίπανση με P
και K – βλάστηση με πλατύφυλλα. Μέσον: λίπανση με Ν (μέχρι
1989) P και K – κυριαρχία του Ranunculus acris. Πίσω: λίπανση 
με Ν (μέχρι τώρα) P και K – κυριαρχία του Anthriscus sylvestris

Χρονικός διαχωρισμός στην αύξηση ειδών φυτών 
σε πεδινό ποολίβαδο της Β. Ελλάδας

Χρόνος εκδήλωσης μεγίστου στη φυτομάζα

Συνυπάρχοντα είδη φυτών σε ερήμους έχουν 
διαφορετική κατανομή ριζών προκειμένου να αμβλύνουν 

την ένταση του διειδικού ανταγωνισμού



12

ανταγωνισμός για φως ή ανταγωνισμός στο 
υπέργειο τμήμα 

Ανταγωνισμός φυτών σε παραγωγικά 
εδάφη

Σ έ ύ

υψηλοί ρυθμοί παραγωγής βιομάζας
υψηλά πολυετή είδη 
δυνατότητα παραγωγής μεγάλης υπέργειας 
φυτομάζας

Στρατηγικές που ευνοούνται:
υψηλός λόγος ριζών προς υπέργεια φυτομάζα
 λό θ ό ό λ θ ώ ί λλά

Ανταγωνισμός φυτών σε μη παραγωγικά εδάφη
ανταγωνισμός για εδαφικούς πόρους ή

ανταγωνισμός στις ρίζες
Κάποιες στρατηγικές που ευνοούνται:

χαμηλός ρυθμός πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων, αλλά
δυνατότητα να αξιοποιούν χαμηλές συγκεντρώσεις στο
εδαφικό διάλυμα
διατήρηση φύλλων και ενεργών ριζών για μακρό χρονικό
διάστημα
επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από τα
γηρασμένα φύλλα
χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων στους ιστούς

η ποσότητα της παραγόμενης φυτομάζας με τη 
χρησιμοποίηση μιας μονάδας του θρεπτικού στοιχείου

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης 
θρεπτικού στοιχείου

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού

η ποσότητα της παραγόμενης φυτομάζας με τη 
χρησιμοποίηση μιας μονάδας νερού

Αρνητική συσχέτιση μεταξύ αφθονίας ειδών και 
συγκέντρωσης Ν στη φυτομάζα των ειδών

Τα είδη με τις 
υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Ν ή 
Ρ αυξήθηκαν 
αναλογικώςαναλογικώς 

περισσότερο, όταν 
προστέθηκε στο 
λιβάδι Ν ή Ρ, 
αντίστοιχα

Επίδραση θρεπτικών στοιχείων στην αύξηση συν-
υπαρχόντων ειδών σε προσχωσιγενή φυτοκοινότητα
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Χρησιμοποίηση ισοτόπων C στην Οικολογία Φυτών

Σταθερά ισότοπα C στην ατμόσφαιρα 12C και 13C σε
αναλογίες 98,89 και 1,11%, αντίστοιχα

Τα φυτά κάνουν διάκριση μεταξύ των δύο ισοτόπων
κατά την πρόσληψη του CO2. Προτιμούν τον 12C εις2
βάρος του 13C

Φυσική αφθονία = δ13C =

= (
13C/12Cδείγμα

13C/12Cπρότυπο

- 1) •1000 

Χρησιμοποίηση ισοτόπων C στην Οικολογία Φυτών

δ13 ατμοσφαιρικού αέρα ≈ -8‰
δ13 C4 φυτών από -12 έως -14‰
δ13 C3 φυτών από -22 έως - 34,8‰
CAM φυτά έχουν ενδιάμεσο εύρος

" διάκριση ισοτόπων C"

Έχει βρεθεί ότι όσο μικρότερη τιμή ∆ έχει ένα C3 φυτό 
τόσο αποτελεσματικότερα χρησιμοποιεί το νερό

 διάκριση ισοτόπων C

= ∆ = (δa - δp)/[(1+ δp)/1000)] > 0

δa και δp οι τιμές δ
13 ατμοσφαιρικού αέρα και φυτού

Σχέση μεταξύ αφθονίας και τιμών "διάκρισης ισοτόπων 
C" (∆) για τα 7 αφθονότερα είδη φυτών σε ορεινό 

ποολίβαδο της Β. Ελλάδας

Serengeti: Η μεγάλη μετανάστευση

Ανάκαμψη της 
βλάστησης μετά 
από το πέρασμα 
του Connochaetes 

taurinus στο 
Serengeti


