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Ôáîéíüìçóç ôùí áëëçëåðéäñÜóåùí

Üñðáãáò - ëåßá
öõôïöÜãïò - áõôüôñïöïò

Üñðáãáò - ëåßá: +- Þ +0 áëëçëåðßäñáóç óå åðßðåäï 
ðëçèõóìþí;

ðáñÜóéôï - îåíéóôÞò
õðåñðáñÜóéôï - îåíéóôÞò

Οι άρπαγες (Α1 και Α2) θα ανταγωνίζονται έντονα 
μεταξύ τους όταν έχουν κοινή και μοναδική λεία 

(Λ), όχι όμως όταν έχουν διαφορετικές 

Έντομα άρπαγες

Hippodamia tredecimpunctata

Coccinella septempunctata

Ðñïíýìöç åßäïõò 
Coccinelidae ôñåöüìåíç ìå 

áößäåò

Έντομο άρπαγας – Lethocerus indica

Σύλληψη ψαριού

1. Tï ðáñÜóéôï (Þ ôï õðåñðáñÜóéôï) åßíáé ìéêñüôåñï óå 
ìÝãåèïò áðü ôïí îåíéóôÞ, åíþ ï Üñðáãáò åßíáé 
óõíÞèùò ìåãáëýôåñïò áðü ôç ëåßá.

¢ëëåò äéáöïñÝò ðáñáóßôùí êáé 
õðåñðáñáóßôùí áðü Üñðáãåò:

óõíÞèùò ìåãáëýôåñïò áðü ôç ëåßá.
2. Ôá ðáñÜóéôá êáé õðåñðáñÜóéôá Ý÷ïõí óõíÞèùò 

õøçëüôåñï âéïôéêü äõíáìéêü áð' ü,ôé ïé Üñðáãåò
3. Ôá ðáñÜóéôá êáé õðåñðáñÜóéôá êáé åßíáé ðåñéóóüôåñï 

åîåéäéêåõìÝíá üóïí áöïñÜ ôç äïìÞ, ôïí ìåôáâïëéóìü 
êáé ôïí âéïëïãéêü ôïõò êýêëï.

Ãéáôß Üëëïé ïñãáíéóìïß åßíáé ìïíïöÜãïé, Üëëïé 
ïëéãïöÜãïé êáé Üëëïé ðáìöÜãïé;

Êáé ïé ôÝóóåñéò ôýðïé êáôáíáëùôþí, Üñðáãåò, 
öõôïöÜãïé, ðáñÜóéôá êáé õðåñðáñÜóéôá, ðåñéÝ÷ïõí 

Åýñïò êáé óýíèåóç ôçò ôñïöÞò

ìïíïöÜãïõò, ïëéãïöÜãïõò êáé ðïëõöÜãïõò óå ðïëý 
äéáöïñåôéêÝò üìùò áíáëïãßåò

Áðü ôé êáèïñßæåôáé ç äéáöïñåôéêÞ áíáëïãßá;
Ãéáôß ôá ðáñÜóéôá (êáé ôá õðåñðáñÜóéôá) åßíáé êáôÜ 

êáíüíá ìïíïöÜãá;
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Εύρος και σύνθεση της τροφής

άρπαγας ολιγοφάγος: Rootrahamus 
sociabilis τρέφεται με σαλιγκάρια του 

γένους  Pomacea
Φυτοφάγος μονοφάγος:

Υψηλή εξειδίκευση στη διατροφή σποροφάγων 
κολεοπτέρων στα βροχοδάση της Κόστα Ρίκα

Φυτοφάγος μονοφάγος:
Drosophila pachea τρέφεται 
αποκλειστικά από τον κάκτο 

Lophocereus schottii

ÂáóéêÝò ðáñáäï÷Ýò
(á) ïé êáôáíáëùôÝò åðéëÝãïõí ôéò ðéï áðïäïôéêÝò áðü

ôéò äéáèÝóéìåò ôñïöÝò
(â) ïëïêëçñùìÝíç äéáôñïöÞ (ð.÷.áößäåò åêêñßíïõí

ÐáñÜãïíôåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôï åýñïò 
êáé ôç óýíèåóç ôçò ôñïöÞò

ìåëίτωμα)
Επίσης
(ã) óõãêåíôñþóåéò ôïîéêþí ïõóéþí
(ä) áðñüâëåðôï óôçí áöèïíßá ôùí ïñãáíéóìþí ðïõ

ôñÝöïíôáé
(å) θεωρία βέλτιστης αναζήτησης τροφής

Το καβούρι Carcinus maenas προτιμά τα μεγέθη μυδιών
Mytilus edulis που του δίνουν την περισσότερη ενέργεια 

ανά μονάδα χειρισμού της τροφής

Το πουλί Motacilla alba επιλέγει για τροφή 
ενδιάμεσα μεγέθη μυγών, με τα οποία μεγιστοποιείται 

ο εφοδιασμός του με ενέργεια

(α) Το σαλιγκάρι επιλέγει για τροφή το μύδι Mytilus edulis
έναντι του M. californiacus. (β) To ψάρι Poecilia reticulata

μεταξύ 2 τροφών επιλέγει το εκάστοτε αφθονότερο Επιλεκτική διατροφή 
του είδους λαγού 
Lepus americanus
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Εύρος και σύνθεση της τροφής

Το πουλί Ardea herodias,
τρεφόμενο με βενθικούς 
οργανισμούς, έχει στενό ργ μ ς,
εύρος διατροφής σε 

παραγωγικές λίμνες και 
ευρύτερο σε 
ολιγοτροφικές

Ομοίωμα αρπακτικότητας με ασυνεχή αναπαραγωγή

Μεταβολή λείας: NΤ+1 = [1-b(NΤ-K)] NΤ – CNΤPΤ
Μεταβολή άρπαγα: PT+1 = QNTPT

NΤ και PΤ = μεγέθη πληθυσμών λείας και 
άρπαγα και  στη γενεά Τ

Κ = φέρουσα ικανότητα λείας 
B, C και Q = σταθερές 

Μέγιστος καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός λείας = 
1+bK

Μέγιστος καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός άρπαγα = 
QK

Μεταβολές της αφθονίας άρπαγα και λείας σύμφωνα 
με ομοίωμα με ασυνεχή αναπαραγωγή Ομοίωμα Lotka-Volterra

Εκθετικές μορφές μεταβολής

Λείας σε απουσία άρπαγα: dH/dt = r1H
Άρπαγα σε απουσία λείας: dP/dt = -r2P

Λείας παρουσία άρπαγα: dH/dt = (r1 - εP)H
Άρπαγα παρουσία λείας: dP/dt = (-r2 + θH)P

ε και θ σταθερές

dH/dt = 0  r1 – εP = 0  P = r1/ε
dP/dt = 0  -r2 + θH = 0  H = r2/θ

Ομοίωμα Lotka-Volterra: δυναμική και μεταβολές της 
αφθονίας άρπαγα και λείας

Ομοίωμα Rosenzweig-MacArthur: δυναμική και 
μεταβολές της αφθονίας άρπαγα και λείας
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Εξάπλωση του 
κάκτου Opuntia

stricta στην 
ανατολική Αυστραλία

Βιολογική καταπολέμηση του κάκτου Opuntia sp.
από το λεπιδόπτερο Cactoblastis cactorum

3 έτη μετά

∆υναμική άρπαγα-λείας με πρωτόζωα

Άρπαγας 
εξαφάνισε τη λείαεξαφάνισε τη λεία 

και μετά 
εξαφανίσθηκε από 

ασιτία

∆υναμική άρπαγα-λείας με πρωτόζωα

Άρπαγας εξαφάνισε τη 
λεία στον εκτός του 

ιζήματος χώρο και μετά 
ξ ί θ ό ίεξαφανίσθηκε από ασιτία

Τα υπάρχοντα εντός του 
ιζήματος άτομα της λείας 
πολλαπλασιάσθηκαν μετά 

ανενόχλητα

∆υναμική άρπαγα-λείας με πρωτόζωα

ΠροκλήθηκανΠροκλήθηκαν 
πληθυσμιακές 
ταλαντώσεις

∆υναμική άρπαγα-λείας: απλό πείραμα σε εργαστήριο
Eotetranychus 
sexmaculatus

Typhlodromus
occidentalis Αμφότεροι οι 

οργανισμοί είναι 
ακάρεα

Η πυκνότητα 
εκφράζεται σε 
αριθμό ατόμων 
ανά πορτοκάλιανά πορτοκάλι
Κάθε πορτοκάλι 
είχε διαιρεθεί σε 

40 μικρές 
επιφάνειες μισές 
από τις οποίες 
ήταν καλυμμένες 
με παραφίνη
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∆υναμική άρπαγα-λείας: πολύπλοκο πείραμα σε 
εργαστήριο

Πληθυσμιακές ταλαντώσεις σε πολύπλοκο σύστημα 252 
πορτοκαλιών καλυμμένων κατά 99% με παραφίνη

Eotetranychus 
sexmaculatus

Typhlodromus 
occidentalis

Πληθυσμιακές ταλαντώσεις παράσιτου - ξενιστή

Heterospilus 
prosopidis

Callosobruchus
chinensis

Πληθυσμιακές ταλαντώσεις: Αποτέλεσμα συνεξέλιξης;

(α) ΜåôáöïñÜ åíÝñãåéáò äéá ìÝóïõ 
ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò

(β) ΕðçñåÜæåé ôçí ðïéêéëüôçôá åéäþí 

Óðïõäáéüôçôá ôçò áñðáêôéêüôçôáò

και τη δομή των βιοκοινοτήτων

(γ) ¸ëåã÷ïò Üñðáãá êáé ëåßáò 

(â) ΒéïëïãéêÞ êáôáðïëÝìçóç

(å) ∆ñá ùò åîåëéêôéêÞ äýíáìç

Ο μακρύτερος φράκτης του κόσμου (9.600 km)

Επίδραση του αγριόσκυλου στην αφθονία του 
κόκκινου καγκουρό

Canis familiaris 
dingo

Dromaius 
novaehollandiae

Macropus rufus

Serengeti –μεταναστευτικά φυτοφάγα

Connochaetes taurinus
(917)

Equus burchelli
(151)

Gazella thomsoni
(232)

Damaliscus 
lunatus (42)

Syncerus caffer (21)

Οι αριθμοί αναφέρονται σε χιλιάδες άτομα
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Serengeti – μη μεταναστευτικά (?) φυτοφάγα

Aepyceros 
melampus Tragelaphus (Taurotragus) 

Gazella granti (124)
melampus

(70,7)
g p ( g )

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

Kaibab Plateau - Arizona: το ελάφι και οι 3 άρπαγές του

Λύκος πεδιάδας
(Canis latrans)

Odocoileus 
virginianus

Ελάφι

Πούμα
(Felis concolor)

Λύκος
(Canis lupus)

Μεταβολή του πληθυσμιακού μεγέθους του ελαφιού 
μετά την απομάκρυνση των αρπάγων στο Kaibab

Επίδραση Petromyzon 
marinus στην αλιεία 

πέστροφας σε λίμνες της 
Βόρειας Αμερικής

∆εξιά: Μετά την εξάλειψη του 
Petromyzon
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Βόρεια Κωνοφόρα ∆άση Καναδά (Alberta): 
άρπαγας και τρία ζώα – λείες του

Falcipennis  canadensis

Bonasa  umbellus
Lynx  canadensis

Lepus  americanus

Περιοδικές πληθυσμιακές ταλαντώσεις λίγκα –
λαγού στην Alberta του Καναδά

Alberta Καναδά: συστατικά της άγριας ζωής Σταθερό το μέγεθος της κουκουβάγιας παρά τις 
ταλαντώσεις των τρωκτικών

∆ιαχρονικές μεταβολές της πυκνότητας του 
Lemmus sp. σε παραλιακή ζώνη της Αλάσκας

Πληθυσμιακές ταλαντώσεις του εντόμου Zeiraphera 
diniana σε δύο θέσεις κοιλάδας της Ελβετίας



2/4/2009

8

Αύξηση επιβλαβούς εντόμου σε λεμονιές της 
Καλιφόρνια, όταν τα δένδρα ψεκάζονταν με DDT

(α) ΜåôáöïñÜ åíÝñãåéáò äéá ìÝóïõ 
ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò

(β) ΕðçñåÜæåé ôçí ðïéêéëüôçôá åéäþí 

Óðïõäáéüôçôá ôçò áñðáêôéêüôçôáò

και τη δομή των βιοκοινοτήτων

(γ) ¸ëåã÷ïò Üñðáãá êáé ëåßáò 

(δ) ΒéïëïãéêÞ êáôáðïëÝìçóç

(å) ∆ñá ùò åîåëéêôéêÞ äýíáìç

1. Ένας επιζήμιος οργανισμός - συνήθως εισαγόμενο
είδος - προκαλεί σοβαρές ζημίες

2. Γίνονται προσπάθειες να βρεθούν άρπαγες ή
ύ ύ ή

Βιολογική  καταπολέμηση - Γενική περιγραφή 
διεργασίας

παράσιτα του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή
προέλευσης και να εισαχθούν στη νέα περιοχή

3. Εάν οι άρπαγες ή τα παράσιτα είναι αποτελεσματικά
καθηλώνουν το πληθυσμιακό μέγεθος του επιβλαβούς
εντόμου χαμηλότερα από το επίπεδο οικονομικής
ζημίας

Βιολογική καταπολέμηση του κάκτου Opuntia sp.
από το λεπιδόπτερο Cactoblastis cactorum

3 έτη μετά

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

Dacus
dorsalis

Opius 
oophilus

(α) ΜåôáöïñÜ åíÝñãåéáò äéá ìÝóïõ 
ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò

(β) ΕðçñåÜæåé ôçí ðïéêéëüôçôá åéäþí 

Óðïõäáéüôçôá ôçò áñðáêôéêüôçôáò

και τη δομή των βιοκοινοτήτων

(γ) ¸ëåã÷ïò Üñðáãá êáé ëåßáò 

(δ) ΒéïëïãéêÞ êáôáðïëÝìçóç

(å) ∆ñá ùò åîåëéêôéêÞ äýíáìç
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Εξελικτικές μεταβολές σε σύστημα υπερπαρασίτου-ξενιστή
Επίδραση προηγούμενης εμπειρίας παρασιτισμού σε 4 

γνωρίσματα του υπερπαρασίτου (Nasonia vitripennis) σε 
παρασιτισμό στην κοινή μύγα (Musca domesica)

Έλεγχος φυτοφάγων

άρπαγες - παράσιτα

από 
άρπαγες - παράσιτα

άρπαγες - παράσιτα

από 
υποβαθμισμένη τροφή

υποβαθμισμένη τροφή

φυτοφάγοιήφυτοφάγοι

υποβαθμισμένη τροφή

Μηχανικά (δομικά) μέσα
Φλοιός, αγκάθια, παχιά και κηρώδης εφυμενίδα
∆ευτερογενείς χημικές ουσίες
Αλκαλοειδή (Ν-ενώσεις) π.χ. κινίνη, νικοτίνη 
Τανίνες
Τ δή ( έ ά ί

Μηχανισμοί άμυνας φυτών

Τερπενοειδή (μέντα, συστατικά της ρητίνης των 
πεύκων)

Χημικές ουσίες: απομιμήσεις αμινοξέων ή ουσίες 
προκαλούσες ορμονικές διαταραχές στους 
φυτοφάγους ή σύγχυση στην αναζήτηση τροφής

Άλλοι 
Απομιμήσεις αβγών (Passiflora sp.)

Άμυνα φυτών: δομικά μέσα

κορμός Sequoia

Μέσα άμυνας φυτών: Είδη ακακίας
συνυπάρχοντα με μυρμήγκια

Euphorbia sp.

Άμυνα φυτών: χημικά μέσα
Γαλακτώδης χυμός 

Περιέχει τερπενοειδή, ρητίνες, τανίνες, άμυλο, σάκχαρα, έλαια

Όπιο περιέχει ηρωίνη, μορφίνη, καδεΐνη
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Άμυνα φυτών: χημικά μέσα

Αλκαλοειδή (Ν-ενώσεις) π.χ. κινίνη, νικοτίνη

Atropa belladonna

Nicotiana tabacum

Άμυνα φυτών: χημικά μέσα
Το φυτό αυτό περιέχει 
στους ιστούς του:

στρυχνίνη
καφεΐνη

Passiflora caerulea

νικοτίνη
κοκαΐνη
μορφίνη

cyanogenic glycosides: στο σώμα των φυτοφάγων 
διασπώνται σε σάκχαρα και  CN

Άμυνα φυτών: χημικά μέσα – Ανταπόκριση 
φυτοφάγων

Οι φυτοφάγοι αντιμετωπίζουν τα χημικά όπλα των φυτών

1. αναπτύσσοντας ένζυμα τα οποία αδρανοποιούν τις
φυτικές τοξίνες: συνεξέλιξη φυτοφάγων – φυτών

2 ό ξ έ ί ώ2. ανεχόμενοι τις τοξικές ουσίες και χρησιμοποιώντας
αυτές ως δικά τους όπλα εναντίον των αρπάγων
τους

3. τροποποιώντας χρονικά τον κύκλο ζωής ώστε η 
ανάπτυξή τους να μη συμπίπτει με τον χρόνο 
μέγιστης παραγωγής των χημικών ουσιών από τα 
φυτά

Ανταπόκριση φυτοφάγων

Shistocerca

Eumaeus toxea

Τα είδη Shistocerca και Eumaeus toxea χρησιμοποιούν 
τις τοξικές ουσίες των φυτών, με τα οποία τρέφονται 

ως όπλα εναντίων των πουλιών αρπάγων του

Ανταπόκριση φυτοφάγων

Heliconius

Προνύμφες Heliconius 
τρεφόμενες με φύλλα 
του φυτού Passiflora 

caerulea
Απομονώνουν τις 

Προνύμφες 
Heliconius

Αρπακτικό πουλί

Heliconius ethilla

μ ς
τοξικές ουσίες

Τις χρησιμοποιούν ως 
δικά τους όπλα 
εναντίον των 

αρπακτικών τους 
(πουλιά & σαύρες)

Καμουφλάζ (κρυπτισμός) σε έντομα
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Καμουφλάζ (κρυπτισμός) σε έντομα

Mantis religiosa

Καμουφλάζ (κρυπτισμός) σε έντομα

Μήπως μπορείτε ναΜήπως μπορείτε να 
διακρίνετε την 

αράχνη;

Μηχανισμοί άμυνας ζώων
Σαύρα Chlamydosaurus kingii

Μηχανισμοί άμυνας ζώων

Το ψάρι Pterois 
volitans έχει 
δηλητηριώδη ρ
"αγκάθια" για 
προστασία του 
από τους 
άρπαγες

Προειδοποιητικός χρωματισμός - μιμητισμός
Danaus Limenitis

Cyanocitta 
cristata

Asclepias

Danaus 
προνύμφη

Προνύμφες Danaus, τρεφόμενες με 
φύλλα του φυτού Asclepias,

απομονώνουν τις δηλητηριώδεις ουσίες. 
Τις χρησιμοποιούν ως δικά τους όπλα 
εναντίον του αρπακτικών τους (πουλιά). 

Ακμαίο Limenitis μιμείται Danaus

Ανταπόκριση φυτοφάγων
Danaus plexippus: χρησιμοποιεί τις τοξικές ουσίες του 
Asclepias ως όπλα εναντίον των πουλιών αρπάγων του
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του Limenitis 

Batesian
μιμητισμός

Limenitis archippusDanaus plexipus
archippus με 
πρότυπο το 

Danaus plexipus

Batesian μιμητισμός: πρότυπο Danaus

Limenitis archippusDanaus plexipus

Μιμητισμός σε τροπικά φίδια: τα μη δηλητηριώδη 
φίδια (αριστερά) μιμούνται τα δηλητηριώδη (δεξιά)
Lampropeltis doliata Micrurus fulvius

Scaphiodontophis 
venustissimus

Micrurus nigrocinctus

A-D, F
δηλητηριώδες αριστερά 

(Micrurus sp.)
μη δηλητηριώδες δεξιά 

(Pliocercus sp.)

Προειδοποιητικός χρωματισμός και 
μιμητισμός σε φίδια της Κεντρικής Αμερικής

( p )

E
Micurus diastema 

αριστερά
Micurus elegans

δεξιά
Pliocercus elapoides

στο κέντρο

Ðρïåéäïðïéçôéêüò ÷ñùìáôéóìüò óôï 
÷ôáðüäé Hapalochlaena lunulata

Η εξελικτική μεταβολή γενετικών γνωρισμάτων 
ενός πληθυσμού (πρώτου) σε ανταπόκριση 

μεταβολής γενετικών γνωρισμάτων ενός δεύτερου 
πληθυσμού, η οποία ακολουθείται από μια εξελικτική 

ό δ ύ λ θ ύ

Συνεξέλιξη

ανταπόκριση του δεύτερου πληθυσμού στην 
εξελικτική μεταβολή που έγινε στον πρώτο 

πληθυσμό
Αμοιβαία κατά βήματα εξέλιξη του ενός πληθυσμού 
σε ανταπόκριση των εξελικτικών μεταβολών του 

άλλου
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Αν και τέτοιες αμοιβαίες εξελικτικές μεταβολές 
συμβαίνουν στις ++ αλληλεπιδράσεις και φαίνεται 

Συνεξέλιξη

να συμβαίνουν και σε ανταγωνιζόμενα είδη, ο 
όρος συνεξέλιξη χρησιμοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά στην αρπακτικότητα
arms race εξέλιξη μεταξύ "άρπαγα" και "λείας"

Συνεξέλιξη μεταξύ αγριοκούνελου και του 
ιού της μυξωμάτωσης στην Αυστραλία

Προοδευτική εξάπλωση του αγριοκούνελου 
στην Αυστραλία

Ο ιός της μυξωμάτωσης έχει φορείς

Κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα

Ο ιός της μυξωμάτωσης έχει φορείς 
αποκλειστικά τα κουνούπια, τα οποία τσιμπούν 

μόνο ζωντανά αγριοκούνελα 

Στην αρχή ο ιός της μυξωμάτωσης θανάτωνε 
πάνω από 99% του πληθυσμού του 

αγριοκούνελου

Αποτελεσματικότητα της μυξωμάτωσης

Προοδευτικά η δραστικότητα της προσβολής 
περιορίσθηκε στο 40% περίπου

Μια αιτία είναι η ικανότητα διασποράς των 
κουνουπιών – περιορισμένη σε ξηρά έτη ή σε 

ξηρά μέρη

Εξελικτικές μεταβολές

1. Τα αγριοκούνελα προοδευτικά έγιναν ανθεκτικό-
τερα στη μυξωμάτωση

2. Στον ιό επικράτησαν οι γενότυποι που δεν ήταν 
τόσο θανατηφόροι για τα αγριοκούνελα. Ένας 
έ ό λ ύ ίτέτοιος γενότυπος πλεονεκτούσε γιατί η 
πιθανότητα να μεταφερθεί από ένα αγριοκούνελο 
στο άλλο ήταν κατά πολύ υψηλότερη

Τι θα συνέβαινε εάν φορέας ήταν ο άνεμος ή αν τα 
κουνούπια τσιμπούσαν και νεκρά αγριοκούνελα;
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Μεταβολές στη συχνότητα τριών στελεχών του ιού του 
μυξώματος σε περιοχή της Αυστραλίας από 1952 - 1958


