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Kapcsolatok az ököszisztémákban 

Az élettelen tényezők és a biotikus tényezők egymást kölcsönösen befolyásolják. Ezek a kapcsolatok 

nagyon változatosak. 

 Egyes abiotikus tényezők más abiotikus tényezőkre gyakorolnak hatást. Például a víz megváltoztatja a 

kövek alakját és nagyságát a folyókban. 

 Az abiotikus tényezők befolyásolják a biotikus tényezőket. Az élőlények különféle körülmények között 

tudnak élni és szaporodni. Akalmazkodóképesség - a környezet feltételeihez való alkalmazkodást jelenti. 

Ha a hőmérséklet emelkedik a növények vizet párologtatnak, az állatok és az ember verejtékezik. Hidegben 

egyes állatok nagyobb csoportokat hoznak létre, pl. a pingvin - telepek, vagy magas hegyvidéken a 

növények csoportokban állnak ellen a szélnek. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Havasi törpefenyő       Pingvin telep 

 A biocönózis befolyásolja a bitópot, például: az erdők csökkentik a szelek hatását, az elpusztult 

élőlények maradványai megváltoztatják a talaj tulajdonságait, növelik annak tápanyag tartalmát. 

 Az élőlények közti kapcsolatok lehetnek szaporodási, védekezési és táplálkozási kapcsolatok. 

Az élőlények közötti védekezési és szaporodási kapcsolatok 

A növények szaporodási életműködéseit (a megporzást, a magvak elterjedését) más élőlények 

befolyásolják. Egyes estekben a megporzást a rovarok végzik. Az állatok elfogyasztják a magvakat, melyek 

végighaladnak az állat bélrendszerén, és aztán a termőhelytől bizonyos távolságra jutnak ismét a 

külvilágba.  

Védekezési mechanizmusok a növényeknél: vastag héj, viaszos felületű levelek, csalánszőrök, tüskék. 

Egyes növények olyan anyagokat termelnek, amelyek megnehezítik a kórokozók behatolását vagy 

megvédik őket a növényevőktől. 

Védekezési mechanizmusok az állatoknál: futás, agyarak, szarvak, paták, méregtermelés. Egyes 

állatfajokat a védekezésben az álcázás, a mimetizmus is segítheti Az álcázás gyakori jelenség a 

természetben. Azt jelenti, hogy egy élőlény a színe vagy mintázata segítségével tökéletesen beleolvad a 

környezetébe. A mimetizmus során egy ártalmatlan élőlény egy másik, veszélyes élőlény külsejét ölti fel, 

elriasztva így a rá nézve fenyegető ellenfeleket.  

Élőlények közötti táplálkozási kapcsolatok 

Bármelyik szervezet számára létfontosságú a táplálék, mivel az biztosítja a túléléshez és a 

tevékenységekelvégzéséhez szükséges energiát. Minden szervezet ugyanazokat az összetett 
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tápanyagokat (szerves anyagokat) használja feltáplálékul. Egyes szervezetek saját maguk állítják elő 

ezeket az anyagokat, mások pedig úgy jutnak hozzá a tápanyagokhoz,hogy más szervezetet fogyasztanak 

el. Ugyanolyan táplálkozási móddal rendelkező élőlények táplálék csoportokat 

alkotnak: termelők, fogyasztók, lebontók. 

Termelők: a baktériumok, moszatok, növények - képesek átalakítani az egyszerű anyagokat táplálékul 

szolgáló összetett szerves anyagokká. 

Fogyasztók: azok a szervezetek, amelyek más szervezetből, növényekből vagy állatokból veszik fel 

táplálékukat. 

Lehetnek: elsődleges fogyasztók (termelőkkel táplálkoznak - például rovarok lárvái, növényevő állatok), 

másodlagosfogyasztók (elsődleges fogyasztókkal táplálkoznak - például rovarevő állatok, ragadozó 

állatok), harmadlagos fogyasztók (másodlagos fogyasztókkal táplálkoznak - például nagyméretű állatok, 

ragadozók), negyedleges fogyasztók (harmadlagos fogyasztókkal táplálkoznak - például egyes állatok 

élősködői). Egyes állatok mind növényi, mind állati eredetű táplálékot is fogyasztanak, ezek a mindenevők. 

Lebontók: a baktériumok és gombák, melyek az elhalt élőlények testében levő szerves anyagokat 

lebontják és visszaalakítják egyszerű anyagokra, amelyeket a termelők újrahasznosíthatnak.  

Táplálkozásuk érdekében a szervezetek egymástól függnek, táplálékláncokat alkotva, mint például 

falevelek - rovarlárva - rovarevő madár - ragadozó madár. A táplálékláncok összekapcsolódnak és 

táplálékhálózatokat hoznak létre. 

 

 


