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οποιαδήποτε ουσία (ή παράγοντας), η οποία 

είναι "καταναλώσιμη" από τους οργανισμούς 

και η οποία, όταν είναι περιοριστική, αυξάνει 

την παραγωγικότητα (ρυθμό παραγωγής 

βιομάζας) του οργανισμού με αύξηση της 

διαθεσιμότητάς της 

Πόρος 
∆ιαφέρει από τους άλλους πόρους στα εξής:  

 
(α) δεν διατηρείται ως απόθεμα άρα ή θα 

χρησιμοποιηθεί αμέσως ή θα χαθεί  
(β) ένα σχετικά περιορισμένο μέρος του φάσματος 

της "καταναλώνεται" από τους αυτότροφους 
οργανισμούς.  

 
-- ευθύγραμμος τρόπος μετάδοσής της  

Η ηλιακή ακτινοβολία ως πόρος 

Θρεπτικά στοιχεία 

άνθρακας (C), οξυγόνο (O), υδρογόνο (H)  
άζωτο (Ν), φωσφόρος (Ρ), θείο (S), κάλιο (Κ), ασβέστιο (Ca), 
μαγνήσιο (Mg) σίδηρος (Fe)  
μαγγάνιο (Mn), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu), βόριο (B) 
μολυβδαίνιο (Mo) 
 
ειδικές απαιτήσεις:  
αργίλιο (Αl) για κάποιες πτέριδες 
πυρίτιο (Si) για τα διάτομα  
σελήνιο (Se) για κάποια φύκη  
κοβάλτιο (Co) για σχηματισμό των φυματίων 
χρώμιο (Cr),  φθόριο (F),  ιώδιο (Ι) βανάδιο (V) σε ζώα 

ïìÜäá áôüìùí ôïõ ßäéïõ åßäïõò ðïõ êáôáëáìâÜíïõí Ýíá 
ïñéóìÝíï ÷þñï óå ïñéóìÝíï ÷ñüíï  

Ðëçèõóìïß 

ÐáñÜìåôñïé ðëçèõóìïý 
ìÝãåèïò Þ ðõêíüôçôá  
ãåííçôéêüôçôá, èíçóéìüôçôá, ìåôáíÜóôåõóç ðñïò áðü ôïí 
ðëçèõóìü, êáôáíïìÞ çëéêéþí, êáôáíïìÞ óôï ÷þñï 
(÷ùñïäéÜôáîç), âéïôéêü äõíáìéêü, ç áíáðáñáãùãéêÞ áîßá, 
ìïñöÝò áõîÞóåùò 

Ðõêíüôçôá 
óõíïëéêÞ êáé åéäéêÞ Þ ïéêïëïãéêÞ  
áðüëõôç êáé ó÷åôéêÞ  
 
Ãåííçôéêüôçôá 
ìåãßóôç êáé ïéêïëïãéêÞ  
 
Èíçóéìüôçôá 
ïéêïëïãéêÞ  êáé åëá÷ßóôç Þ öõóéïëïãéêÞ  
 
Ìáêñïâéüôçôá  
öõóéïëïãéêÞ êáé ïéêïëïãéêÞ 

Í2 = Í1 + Â - D + Å - É 
 
ÅÜí èåùñÞóïõìå ÄÍ = Í2 - Í1, Ät = t2 - t1, êáé E = I= 0 

Ý÷ïõìå: 

ÌåôáâïëÝò ðëçèõóìéáêïý ìåãÝèïõò ìå ôïí ÷ñüíï 

üðïõ b êáé d ïé ñõèìïß ãåííçôéêüôçôáò êáé 
èíçóéìüôçôáò, áíôßóôïé÷á, áíÜ Üôïìï πληθυσμού 

∆N 
∆t 

B 
∆t 

D 
∆t 

= - 
∆N 
N∆t 

B 
N∆t 

D 
N∆t 

= - 
∆N 
N∆t 

= b – d = r ή ή 

dN 
Ndt 

= b – d = r ή 
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×ùñïäéÜôáîç ôùí áôüìùí åíüò 
ðëçèõóìïý 

ôõ÷áßá 

ïìïéüìïñöç Þ êáíïíéêÞ 

óõíèùìùìÝíç 

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 

ÐëåïíåêôÞìáôá ïìáäéêÞò äéáâίωσης 

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

Aepyceros 
melampus Papio anubis 

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

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

Πλεονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης 

Καλόγερος (Parus major) 

Πλεονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης 
Αγέλη του βοοειδούς Ovibos moschatus σε διάταξη 

μάχης για αντιμετώπιση των λύκων 



3 

Μειονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης 

αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculum) 

Ανταγωνισμός για 
τροφή 

Αναζητούν την 
τροφή μακρύτερα 
από τις φωλιές  

Περισσότερο 
εκτεθειμένα στους 
άρπαγες 

Μειονεκτήματα ομαδικής διαβίωσης 

κόκκινο ελάφι 
(Cervus elaphus) λύκος (Canis lupus) Lycaon pictus 

κυρίαρχο 
αρσενικό 

κυρίαρχα θηλυκά 

μονοπωλούν την αναπαραγωγή 

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  

Πληθυσμοί με συνεχή αναπαραγωγή: αύξηση του 
μεγέθους του πληθυσμού σύμφωνα με την εκθετική και 

τη λογιστική σχέση 

Αύξηση του πληθυσμού του φασιανού Phasianus 
colchicus από 1937 έως 1943 στο νησί Protection 

Προσαρμογή λογιστικής σχέσης στον πληθυσμό των 
ΗΠΑ από δεδομένα 1790 έως 1910 για τα μετέπειτα έτη 
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1. Ο αριθμός των απογόνων είναι μικρότερος στα 
άτομα που βρίσκονται σε ανταγωνισμό 

2. Οι πόροι για τους οποίους ανταγωνίζονται τα άτομα 
είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα  

       ανταγωνισμός εκμετάλλευσης  
       ανταγωνισμός παρεμβολής 
3. ισοδυναμία των ατόμων που βρίσκονται σε 
ανταγωνισμό 

       αυξάνεται ο βαθμός προσαρμοστικότητας των    
       ισχυρών ανταγωνιστών 

4. πυκνοεξαρτημένη επίδραση του ανταγωνισμού 

Γνωρίσματα ενδοειδικού ανταγωνισμού 
Βιοτικές αλληλεπιδράσεις και συμβολισμοί 

∆ιειδικός ανταγωνισμός              -- 

Αρπακτικότητα          +- 

Αμοιβαιότητα - Συνεργασία       ++ 

Ομοσιτισμός           0+ 

Αντιβίωση          0- 

Ανταγωνισμός φυτικά είδη Galium sp. 

Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού 
Ανταγωνισμός σε διάτομα 

Παραδείγματα διειδικού ανταγωνισμού 

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

Dacus 
dorsalis  

Opius  
oophilus  
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χρονικός διαχωρισμός  
χωρικός διαχωρισμός  
ιδιαίτερες εξειδικεύσεις  

Συνύπαρξη στη φύση 

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

Συνύπαρξη στη φύση 

χρονικός διαχωρισμός 

Εθνικό Πάρκο Serengeti – Πορεία μετανάστευσης 
μεγαλόσωμων θηλαστικών 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 

Gazella granti (124) 

Aepyceros 
melampus 

(70,7)  
Tragelaphus (Taurotragus) 

oryx (11,7)  

Alcelaphus buselaphus 
(11,1)  Giraffa camelo-

pardalis (6,2)  
Phacochoerus aethiopicus (5)  
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Struthio 
camelus (4,3)  

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

Άσπρος ρινόκερος 
Ceratotherium simum 

Μαύρος ρινόκερος 
Diceros bicornis 

Papio anubis 

Serengeti – μη μεταναστευτικά (?) φυτοφάγα 

Λιοντάρι (Panthera leo) Crocuta crocuta 

Στικτή ύαινα 

Λεοπάρδαλη 
Panthera pardus 

Acinonyx jubatus Lycaon pictus Canis mesomelas 

Serengeti – μεγάλα σαρκοφάγα 

Χρονικές μεταβολές σε βροχόπτωση, φυτομάζα και 
αφθονία 3 μεταναστευτικών οπληφόρων 

θηλαστικών σε περιοχή 2,5 km2 στο Serengeti 
Αφθονία (μέσος 
όρος ± τυπική 
απόκλιση) 3  

μεταναστευτικών 
οπληφόρων 

θηλαστικών στο 
Serengeti 

 

 Χρησιμοποίηση διαφορετικών πηγών Ν 
 ∆ιαφορές μεταξύ ειδών στη φαινολογία και στον 

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

ριζικού συστήματος 
 ∆ιαφορετικές απαιτήσεις στα θρεπτικά στοιχεία 
 Ανομοιομορφία εδάφους 

∆ιειδικός ανταγωνισμός σε αυτοτρόφους 
οργανισμούς 

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 
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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 

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

την ένταση του διειδικού ανταγωνισμού 

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

Ôáîéíüìçóç ôùí áëëçëåðéäñÜóåùí 

Üñðáãáò - ëåßá 
öõôïöÜãïò - áõôüôñïöïò 
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  

Hippodamia tredecimpunctata 

Coccinella septempunctata 

Ðñïíýìöç åßäïõò 
Coccinelidae ôñåöüìåíç ìå 

áößäåò 

Έντομα άρπαγες Έντομο άρπαγας – Lethocerus indica 

Σύλληψη ψαριού 
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Μεταβολές της αφθονίας άρπαγα και λείας σύμφωνα 
με ομοίωμα με ασυνεχή αναπαραγωγή 

(α) ΜåôáöïñÜ åíÝñãåéáò äéá ìÝóïõ 
ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò 

(β) ΕðçñåÜæåé ôçí ðïéêéëüôçôá åéäþí 
και τη δομή των βιοκοινοτήτων 

(γ) ¸ëåã÷ïò Üñðáãá êáé ëåßáò  

(â) ΒéïëïãéêÞ êáôáðïëÝìçóç 

(å) ∆ñá ùò åîåëéêôéêÞ äýíáìç 

Óðïõäáéüôçôá ôçò áñðáêôéêüôçôáò 

Ο μακρύτερος φράκτης του κόσμου (9.600 km) Επίδραση του αγριόσκυλου στην αφθονία του 
κόκκινου καγκουρό 

Canis familiaris 
dingo 

Dromaius 
novaehollandiae 

Macropus rufus 

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

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

Μηχανισμοί άμυνας φυτών  
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Άμυνα φυτών: δομικά μέσα  

κορμός Sequoia 

Μέσα άμυνας φυτών: Είδη ακακίας 
συνυπάρχοντα με μυρμήγκια 

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 

Προνύμφες 
Heliconius 

Αρπακτικό πουλί 

Heliconius 

Heliconius ethilla 

Προνύμφες Heliconius 
τρεφόμενες με φύλλα 
του φυτού Passiflora 

caerulea  
Απομονώνουν τις 
τοξικές ουσίες 

Τις χρησιμοποιούν ως 
δικά τους όπλα 
εναντίον των 

αρπακτικών τους  
(πουλιά & σαύρες) 

Καμουφλάζ (κρυπτισμός) σε έντομα 

Mantis religiosa 

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

Μήπως μπορείτε να 
διακρίνετε την 

αράχνη; 

Μηχανισμοί άμυνας ζώων  
Σαύρα Chlamydosaurus kingii 

Μηχανισμοί άμυνας ζώων  

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

Προειδοποιητικός χρωματισμός - μιμητισμός 

Asclepias 

Danaus 
προνύμφη 

Danaus Limenitis 

Cyanocitta 
cristata 

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 

Limenitis archippus Danaus plexipus 

Batesian μιμητισμός: πρότυπο Danaus 
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Μιμητισμός σε τροπικά φίδια: τα μη δηλητηριώδη 
φίδια (αριστερά) μιμούνται τα δηλητηριώδη (δεξιά) 

Scaphiodontophis      
venustissimus 

Micrurus nigrocinctus 

Lampropeltis doliata Micrurus fulvius 
A-D, F 

δηλητηριώδες αριστερά 
(Micrurus sp.) 

μη δηλητηριώδες δεξιά 
(Pliocercus sp.) 

 
E 

Micurus diastema  
αριστερά  

Micurus elegans  
δεξιά 

Pliocercus elapoides  
στο κέντρο 

Προειδοποιητικός χρωματισμός και 
μιμητισμός σε φίδια της Κεντρικής Αμερικής 

Ðρïåéäïðïéçôéêüò ÷ñùìáôéóìüò óôï 
÷ôáðüäé Hapalochlaena lunulata 

++ αλληλεπιδράσεις 

Συνεργασία - Αμοιβαιότητα  

(á) ðñïìÞèåéá èñåðôéêþí ïõóéþí  
(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 

¢ìåóες ++ αλληλεπιδράσεις 

ΠéèáíÝò ùöÝëåéåò ãéá ôïõò áëëçëåðéäñþíôåò 
ïñãáíéóìïýò: 

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

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων 

1. Ìéêñïïñãáíéóìïß óôá Ýíôåñá ôùí æþùí Þ óôïí 
óôüìá÷ï ôùí ìçñõêáóôéêþí 
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Ôï öýêïò ðñïìçèåýåé ðñïúüíôá öùôïóõíèÝóåùò 
óôïí 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  

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων 

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

Ëåé÷Þíåò: åõáßóèçôïé äåßêôåò ñύðαíóηò ôïõ 
ðåñéâÜëëïíôïò 

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

Ðáñáäåßãìáôá óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων 

3. Ìõêüññéæåò (Óõíåñãáóßá ìåôáîý áõôüôñïöùí êáé 
ìõêÞôùí)  

Ï ìýêçôáò ðáßñíåé õäáôÜíèñáêåò áðü ôïõò 
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  

Ρυθμός αύξησης κρεμμυδιού με και χωρίς 
μυκόρριζες 

1. Azotobacteraceae, ð.÷. Azotobacter êáé Azotococcus, ôá 
ïðïßá âñßóêïíôáé óôá öýëëá êáé óôéò ñßæåò  öõôþí êáé 
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 

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

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

Αζωτοδέσμευση  
Φυμάτια στις ρίζες ψυχανθών φυτών 

Lotus corniculatus 

Ρίζες με και χωρίς 
φυμάτια 

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

ferruginea) óôçí ÊåíôñéêÞ ÁìåñéêÞ 
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. 

Ðáñáäåßãìáôá μη óõìâéùôéêών ++ αλληλεπιδράσεων 

(á) Ðñïóôáóßá áðü å÷èñïýò 

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 

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 

Ophrys archipelagi 

Μιμητισμός σε φυτά 
Orchidae: 

Μέρος της στεφάνης 
έχει μορφολογικά 

τροποποιηθεί ώστε να 
ομοιάζει με έντομο. 
Κάτω δεξιά: δύο 

αρσενικές μέλισσες 
προσπαθούν να 
διασταυρωθούν με 
υποτιθέμενο θηλυκό  


