PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE

Relații interspecifice
și intraspecifice

Deși par mai puțin active, plantele și ciupercile
comunică, atât în cadrul aceleiași specii, cât și între
specii diferite. În unele păduri, hifele unor ciuperci
se întind în întreaga pădure, legând rădăcinile
arborilor între ele. Arbori oferă ciupercilor hrană.,
iar ciupercile ajută arborii să își împartă între ei
mineralele, să absoarbă mai bine apa din sol, dar și
să comunice pentru a se apăra de plantele străine.

Amintește-ți: ce reprezintă relațiile trofice?
Observă imaginea alăturată.
Ce viețuitoare recunoști? Ce relații există între indivizi?
În afară de relațiile de hrănire, între viețuitoarele dintr-o biocenoză se stabilesc și relații cu scop de
apărare sau de reproducere, între organismele din aceeași specie sau între organisme care aparțin unor
specii diferite.
Într-o biocenoză, organismele din aceeași specie se asociază în grupuri cu mărimi variate, de la perechi
până la colonii cu câteva mii de indivizi.

Plantele comunică între ele în scopul de a se ajuta.
O plantă ale cărei frunze sunt atacate de paraziți
emană anumite substanțe „mesageri”. Astfel,
plantele învecinate își îmbunătățesc mecanismele
de apărare (produc în frunze substanțe amare), iar
anumite insecte vin și mănâncă paraziții.

Arborii care formează pădurile rezistă mult mai bine vânturilor puternice și se reproduc mai ușor decât
arborii izolați. Multe animale aleg să trăiască în grupuri pentru a se apăra mai bine de prădători, dar și
pentru a se reproduce și a-și crește puii.

l

P orumbeii, vulturii, lebedele for
mează perechi, își clocesc ouăle
și au grijă împreună de pui.

l

L upii și hienele trăiesc în grupuri
mici, numite haite, în care pot
vâna animale mai mari și își pot
crește și apăra mai bine puii.

l

Peștii mici și mijlocii din oceane formează bancuri,
grupări în care mii de pești înoată împreună, cu scopul
de a se apăra de peștii prădători.
Marile erbivore din savana africană trăiesc în turme.
Pelicanii, cormoranii, pinguinii trăiesc în colonii în care
puii sunt mult mai bine îngrijiți și apărați.

R
 echinii au adesea în jurul lor mici pești-pilot, pe
care nu îi mănâncă; peștii-pilot sunt protejați de
prădători, datorită apropierii lor de rechin, și se
hrănesc cu resturile care cad în timp ce rechinii
își devorează prada, dar și cu paraziți de pe pielea
rechinului.

l

A
 numiți pești, numiți pești-clovn, sunt imuni la
veninul anemonelor-de-mare și au o relație reciproc
avantajoasă cu acestea. Anemona se hrănește cu
resturi din hrana peștilor, este curățată de paraziți,
iar peștii, în schimb, găsesc între tentaculele ane
monei un adăpost sigur în fața multor prădători.

Portofoliu
Realizează un portofoliu cu una dintre următoarele teme:
lC
 olonia de furnici 			
lR
 elații de apărare în ocean
aplicații
lC
 olonia de albine			
lP
 lante și polenizatori

Marile mamifere precum leii, elefanții, cimpanzeii
sau gorilele trăiesc în familii în care există o ierarhie, iar
animalele sunt înrudite unele cu altele.

© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

C
 oloritul și mirosul variat al florilor angiospermelor
reprezintă un mesaj pentru animalele cu ajutorul
cărora se reproduc. Polenizatorii (insecte, păsări,
lilieci) zboară din floare în floare pentru a colecta
nectarul și, în același timp, transportă polenul.

C
 oloniile de furnici și de
albine sunt foarte complex
organizate. Regina con
tro
lează întreaga colonie.
l

Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit

l

Materiale oferite prin amabilitatea

