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metodami: z zabłoconymi buciorami i upa-
pranymi rękami, przy pomocy zwykłego mi-
kroskopu. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że 
pokusy frapującego postępu technologiczne-
go w biologii spowodują zanik tych funda-
mentalnych zdolności? Apokryfowy przepis 
Glasse’a na pieczonego zająca zaczyna się: 
‘Najpierw złap swojego zająca!’‘”. Ten cytat 
można potraktować jako przesłanie, szczegól-
nie dla młodych, żądnych postępu badaczy, 
aby w swojej pracy mądrze wykorzystywali 
wszystkie możliwości: aby nie rezygnując z 
fascynujących zdobyczy technologicznych, 
nie unikali bezpośredniego kontaktu z żywą 
przyrodą. 

Autorki składają serdeczne podziękowa-
nia prof. Januaremu Weinerowi za cenne 
uwagi i wskazówki przekazane po przeczy-
taniu szkicu tego artykułu, jak również prof. 
Wernerowi Ulrichowi za przybliżenie znacze-
nia pojęcia „zagnieżdżenie”. 

z tymi trudnościami warto się zmierzyć, a na 
pewno wymaga to większego wysiłku i ści-
ślejszej współpracy między „czystymi” („ma-
kroscopic”, jak to określił Byers 2009) ekolo-
gami i parazytologami.

I jeszcze jedna uwaga. Modelowanie ma-
tematyczne jest niezwykle ważnym narzę-
dziem w poszukiwaniu ogólnych prawideł 
rządzących krążeniem materii i przepływem 
energii na naszym globie, zwłaszcza w prze-
widywaniu zakłóceń wynikających z dzia-
łalności człowieka. Jednak to modelowanie 
musi się opierać na solidnych obserwacjach 
współwystępowania różnych organizmów 
o różnych wymaganiach życiowych i w róż-
nych okolicznościach, a tego nie da się osią-
gnąć wyłącznie w zaciszu gabinetów i labo-
ratoriów. M. J. Wood (2006) podsumowując 
w artykule: „Parasites entagled in food webs” 
dotychczasowe próby wykazania roli paso-
żytów w tej materii, napisał między innymi: 
„Zrozumienie złożonych interakcji wśród ży-
wicieli, pasożytów, drapieżników i ofiar [….] 
zostało osiągnięte głównie staroświeckimi 
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Summary

One of the fundamental aspects of ecological 
investigation is to describe the flow of mass and 
energy in an ecosystem, that is to define the tro-
phic relations among the co-occurrent organisms. 
These relations form the complicate web of tropic 
chains, in which the subsequent links indicate “who 
eats whom”. In handbooks of ecology the role of 
parasites in ecosystem functioning is often under-
estimated or even ignored, probably because that 
is rather difficult to find them in or on the other 
living creatures, and because they do not fit to 
some fundamental theoretical concepts of ecology. 
The examples: 1) consumer is bigger than its pray 
— parasites are always smaller than their host; 2) 
the higher trophic level the weaker vulnerability to 
predators — parasites may increase the vulnerability 
of their hosts to predators, and parasites which are 
at the top of the trophic chain may be in some cir-
cumstances a pray of the predators; 3) the number 
of organisms being eaten is higher that the number 
of eating organisms (more preys than predators) — 
generally one animal hosted several parasites, there-
fore the number of eating organisms is higher than 
the number of individuals being eaten. 

The inclusion of parasites greatly complicates 
the food webs by increasing the number of trophic 
chains. The case of digeneans — with their complex 
life cycle — is the a remarkable example of such 
complications, especially because of the fact, that 
one parasite connects the hosts from at least two 
(or more) trophic levels. According to one of the 
concepts of classical ecology, the quantitative chang-
es in one level of the trophic pyramid produce an 
ecological cascade of changes (often also qualita-
tive) in all trophic levels. This is the case in the 
presence of parasites, which can play an important 
role in the regulation of the abundance of host pop-
ulations. They may directly kill their host, decrease 
their physical condition, or by manipulation of their 
behavior make them more susceptible to predators; 
they may also reduce their reproductive success (fit-
ness). The manipulation of host behavior may also 
have an impact on some physical characteristics of 
the environment, and, consequently, on the abiotic 
and biotic features of biocenosis. In a natural envi-
ronment, the parasites should be regarded equally to 
free-living organisms, influencing both the structure 
and functioning of every ecosystem. 
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