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++ αλληλεπιδράσεις

Συνεργασία - Αμοιβαιότητα

++ αλληλεπιδράσεις
Ταξινόμηση

άμεσες: φυσική επαφή μεταξύ συνιστώντων οργανισμώνάμεσες: φυσική επαφή μεταξύ συνιστώντων οργανισμών

συμβιωτικές: φυσική επαφή μακράς διάρκειας

μη συμβιωτικές: φυσική επαφή βραχείας διάρκειας

έμμεσες: όχι φυσική επαφή

++ αλληλεπιδράσεις – έμμεσες: Παράδειγμα

Ανάμεσα στο καβούρι και στο φύκος Enteromorpha
Το καβούρι τρέφεται και 

περιορίζει την αφθονία του 
σαλιγκαριού. Έτσι, το 

Enteromorpha αυξάνεται 
λ ί

γλάροι

καβούρι 
C και αποκλείει 

ανταγωνιστικά το 
Chondrus. Το καβούρι με τη 
σειρά του ευνοείται από 
την πλούσια βιομάζα του 

Enteromorpha, γιατί μπορεί 
και κρύβεται από τους 

γλάρους

Carcinus maenas

σαλιγκάρι
Littorina littorea

ChondrusEnteromorpha

(á) ðñïìÞèåéá èñåðôéêþí ïõóéþí 
(â) Þè Ý

¢ìåóες ++ αλληλεπιδράσεις

ΠéèáíÝò ùöÝëåéåò ãéá ôïõò áëëçëåðéäñþíôåò 
ïñãáíéóìïýò:

(â) ðñïìÞèåéá åíÝñãåéáò 
(ã) ðñïóôáóßá áðü äõóìåíåßò êáéñéêÝò óõíèÞêåò 

Þ áðü å÷èñïýò
(ä) ìåôáöïñÜ, åßôå ôùí ßäéùí áôüìùí åßôå ôùí 

áíáðáñáãùãéêþí ïñãÜíùí áðü äõóìåíÞ óå 
åõíïúêÜ ðåñéâÜëëïíôá

Ïé ìéêñïïñãáíéóìïß ùöåëïýí ãéáôß
(á) âïçèïýí óôçí ðÝøç ôçò êåëïõëüæçò

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων

1. Ìéêñïïñãáíéóìïß óôá Ýíôåñá ôùí æþùí Þ óôïí 
óôüìá÷ï ôùí ìçñõêáóôéêþí

( ) ø ò æ ò
(â) óõíèÝôïõí âéôáìßíåò êáé áìéíïîÝá
(ã) áðïéêïäïìïýí ôçí ïõñßá

Ïé ìéêñïïñãáíéóìïß ùöåëïýíôáé ãéáôß 
áíáðôýóóïíôáé óå ðåñéâÜëëïí óôï ïðïßï åëÝã÷åôáé 
áðüëõôá ôï pH êáé ï áåñéóìüò, åíþ óå ïìïéüèåñìá 
æþá åëÝã÷åôáé êáé ç èåñìïêñáóßá

Ôï öýêïò ðñïìçèåýåé ðñïúüíôá öùôïóõíèÝóåùò
óôïí ìýêçôá

Ï ý ßæ Ü ý

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων

2. Ëåé÷Þíåò (Áìïéâáéüôçôá ìåôáîý öýêïõò êáé ìýêçôá)

Ï ìýêçôáò óôçñßæåé ìç÷áíéêÜ ôï öýêïò êáé ôï
ðñïìçèåýåé íåñü êáé áíüñãáíá èñåðôéêÜ óôïé÷åßá

Óõìâéþíïíôáò ìå öýêç, ïé ìýêçôåò åðåêôåßíïõí ôï
ïéêïëïãéêü ôïõò åýñïò

Ëåé÷Þíåò: åõáßóèçôïé äåßêôåò ñύðαíóηò ôïõ 
ðåñéâÜëëïíôïò
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Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων

3. Ìõêüññéæåò (Óõíåñãáóßá ìåôáîý áõôüôñïöùí êáé 
ìõêÞôùí) 

Ï ìýêçôáò ðáßñíåé õäáôÜíèñáêåò áðü ôïõò 
áõôüôñïöïõò êáé ðñïóöÝñåé èñåðôéêÜ óôïé÷åßá Þ êáé

åîùìõêüññéæåò (âáóéäéïìýêçôες óôéò ñßæåò äÝíäñùí)
åíäïìõêüññéæåò (ôñåéò ôýðïé ìå óðïõäáéüôåñï ôïí VA)

áõôüôñïöïõò êáé ðñïóöÝñåé èñåðôéêÜ óôïé÷åßá Þ êáé 
íåñü 

Ïé ìõêüññéæåò äéáêñßíïíôáé óå

Εξωμυκόρριζες: Υφές του μύκητα Suillus 
bovinus σε ρίζες του πεύκου Pinus contorta

Ενδομυκόρριζες: VA μυκόρριζες του Glomus sp. 
σε ρίζα του φυτού Hyacinthoides non-scripta

Μορφή και δικτύωση της θυσανώδους μυκόρριζας

Ρυθμός αύξησης κρεμμυδιού με και χωρίς 
μυκόρριζες

1. Azotobacteraceae, ð.÷. Azotobacter êáé Azotococcus, ôá
ïðïßá âñßóêïíôáé óôá öýëëá êáé óôéò ñßæåò öõôþí êáé
ä ý Í üâ èÞ

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων
4 ÄÝóìåõóç ìïñéáêïý áæþôïõ áðü ôçí áôìüóöáéñá 

ÔÜîá êõñéïôÝñùí ðñïêáñéùôéêþí åιäþí ðïõ äåóìåýïõí 
N2 êáé óõìâéþíïõí ìå áíþôåñïõò ïñãáíéóìïýò:

äåóìåýïõí Í óå áåñüâéåò óõíèÞêåò.
2. Rhizobiaceae, ôá ïðïßá äåóìåýïõí N óôá öõìÜôéá των ριζών

ôùí øõ÷áíèþí öõôþí.
3. Actynomycetes ôïõ ãÝíïõò Frankia, ôï ïðïßï äåóìåýåé Í óå

öõìÜôéá ìç øõ÷áíèþí êáé êõñßùò îõëùäþí åéäþí ôùí
ãåíþí Alnus êáé Myrica

4. ÊõáíïâáêôÞñéá ôçò ïéêïãÝíåéáò Nostocaceae, ôá ïðïßá
óõìâéþíïõí ìå åõñý öÜóìá áõôïôñüöùí ïñãáíéóìþí
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Αζωτοδέσμευση
Φυμάτια στις ρίζες ψυχανθών φυτών

Ρίζες με και χωρίς 
φυμάτια

Lotus corniculatus Vigna 
unguiculata

Êáâïýñéá êáé ïñéóìÝíα êïéëåíôåñùôÜ (ð.÷. áíåìþíç) 
ÄÝíäñï Acacia cornigera êáé ìõñìçãêé (Pseudomyrmex 

ferruginea) óôçí ÊåíôñéêÞ ÁìåñéêÞ

Ðáñáäåßãìáôá μη óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων

(á) Ðñïóôáóßá áðü å÷èñïýò

g ) ñ ì ñ
Êáè’ ïìÜäåò äéáâßùóç ìåãÜëùí öõôïöÜãùí æþùí 

(áíôéëüðåò, æÝâñåò, êáìçëïðáñäÜëåéò ê.ëð.) óôçí 
áöñéêÜíéêç óáâÜíá 

ÏìáäéêÞ äéáâßùóç ìåôáîý áôüìùí äéáöïñåôéêþí åßäþí
Ó÷Ýóç ìåôáîý áíèñþðïõ êáé êáëëéåñãïýìåíùí öõôþí Þ 

åêôñåöïìÝíùí æþùí.

Συνεργασία ακακίας με μυρμήγκια
α β γ

Acacia collinsii A. cornigera

(α) Μυρμήγκια σε βλαστούς (β) αποψιλωθείσα από μυρμήγκια 
επιφάνεια γύρο από φυτό ακακίας (γ) δομικά στοιχεία ακακίας 

όπου φωλιάζουν τα μυρμήγκια

Επιδράσεις του μυρμηγκιού Pseudomyrmex 
ferruginea στο δένδρο Acacia cornigera

Καλλιέργεια μυκήτων από μυρμήγκια (Atta 
sexdens) για να τραφούν από τα μυκήλια

Κόψιμο τεμαχίων φύλλων – Μεταφορά στις φωλιές των μυρμηγκιών 
– εκτροφή του μύκητα – μυκήλια τροφή των μυρμηγκιών

Ðáñáäåßãìáôá μη óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων

(β) Μεταφορά αναπαραγωγικών οργάνων- Επικονίαση

Περιπτώσεις αμοιβαιότητας

Φυτά του γένους Yucca με τον επικονιαστή τους το
λεπιδόπτερο Tegeticula sp.

Επικονίαση φυτών του γένους Ficus από υμενόπτερα
του γένους Blastophaga
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Óõ÷íüôçôá ôùí ++  áëëçëåðéäñÜóåùí óôéò 
äéÜöïñåò ìåãáêïéíüôçôåò

Ôá öáéíüìåíá ++ αλληλεπιδράσεων åßíáé ðéï óõ÷íÜ 
óôéò ôñïðéêÝò ðåñéï÷Ýò. Åîáßñåóç áðïôåëåß ç 

áæùôïäÝóìåõóç 
Ðéèáíïß ëüãïé:

á. Óôéò ôñïðéêÝò ðåñéï÷Ýò õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñá 
åßäç ïñãáíéóìþí

â. Ïé ôñïðéêÝò ðåñéï÷Ýò Ý÷ïõí ðéï óôáèåñü 
ðåñéâÜëëïí

ã. Ïé ôñïðéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé öôù÷üôåñåò óå 
èñåðôéêÜ óôïé÷åßá

Ðéèáíïß ëüãïé:

Επικονίαση των ειδών ορχιδέας Ophrys sp.
Οι μορφολογίες των ανθέων είναι τόσο ιδιάζουσες 
ώστε κάθε είδος εξειδικεύθηκε να επικονιάζεται από 

διαφορετικό είδος σφήκας ή μέλισσας

Ophrys speculum

Μιμητισμός σε φυτά
Orchidae:

Μέρος της στεφάνης 
έχει μορφολογικά 

τροποποιηθεί ώστε να 

Ophrys archipelagi

ρ
ομοιάζει με έντομο. 
Κάτω δεξιά: δύο 

αρσενικές μέλισσες 
προσπαθούν να 
διασταυρωθούν με 
υποτιθέμενο θηλυκό

Μιμητισμός σε φυτά Orchidae

Ophrys araneola Ophrys aymoninii x
araneola

Ophrys aymoninii

Μιμητισμός σε φυτά Orchidae
Άνθη ομοιάζοντα με 

σφήγκες
Άνθη ομοιάζοντα με 

μέλισσες

Ophrys apifera

Ophrys insetivora

p y p


