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stron poświęconych jest pasożytnictwu, a w 
rozdziale poświęconym analizie sieci troficz-
nych właśnie pasożyty są wymienione jako 
organizmy stojące „na najwyższym poziomie 
troficznym”, ale po tym stwierdzeniu nastę-
puje zdanie (Weiner 1999, str. 257): „Wyda-
je się jednak, że akurat to ogniwo łańcucha 
troficznego ma niewielki wpływ na przepływ 
energii i materii w ekosystemie”. 

Niedocenianie roli pasożytów w funk-
cjonowaniu ekosystemów nie jest jednak 
jedynym powodem ich ignorowania. Wy-
daje, że przyczyny należy szukać również, a 
może przede wszystkim w tym, że z różnych 
względów są one po prostu kłopotliwe.

Po pierwsze, pasożyty są trudne do za-
uważenia, bo żyją w ukryciu we wnętrzu 
lub na ciele innego żywego organizmu. Żeby 
znaleźć pasożyta trzeba mieć w rękach jego 
żywiciela. 

Po drugie, pasożyty nie mieszczą się w 
niektórych podstawowych założeniach kla-
sycznej ekologii, wyznaczonych jeszcze w 
latach 20. XX w., które można by lapidarnie 
sformułować następująco: 

1. w łańcuchu pokarmowym z reguły 
większy zjada mniejszego;

2. im wyższy poziom troficzny, tym 
mniejsze zagrożenia „bycia ofiarą”. Organizm, 
który jest ostatnim ogniwem w łańcuchu po-
karmowym nie jest przez nikogo zjadany; 

3. liczba organizmów zjadanych jest więk-
sza od liczby zjadających.

Z różnych przyczyn pasożyty nie pasują 
do tych trzech założeń ponieważ:

1. pasożyty są z reguły mniejsze, a nie 
większe od swoich żywicieli. Najczęściej, 
przynajmniej w odniesieniu do w miarę na-
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PASOŻYTY — KŁOPOTLIWY ELEMENT SIECI POKARMOWYCH W EKOSYSTEMACH

Rozwijająca się dynamicznie od kilkudzie-
sięciu lat ekologia ciągle udoskonala swój 
warsztat poznawczy, dążąc do wypracowania 
takich metod badania i opisywania ekosyste-
mów, które z jednej strony pozwolą na ich 
porównywanie, z drugiej, na prognozowanie 
wpływu różnych czynników na ich funkcjo-
nowanie. Wiele z metod wypracowanych 
przez ekologów, jak również terminologii 
ekologicznej, zostało zaadaptowanych przez 
parazytologów. Tym niemniej ciągle jesz-
cze daleko jest do ściślejszej integracji tych 
dwóch dziedzin nauk biologicznych. Powsta-
ły niemal całkowicie odrębne dwa pola dzia-
łania: ekologia w odniesieniu do organizmów 
wolno żyjących i ekologia w odniesieniu do 
organizmów pasożytniczych. Parazytolodzy 
opracowują ekologiczne problemy układów 
pasożyt-żywiciel przede wszystkim „z punktu 
widzenia pasożytów”: ich biologii populacyj-
nej, demografii, pozycji w zgrupowaniach w 
żywicielu, zdolności kolonizacyjnych nowych 
terenów i nowych żywicieli, znacznie rza-
dziej — przynajmniej do niedawna — jako jed-
nego z elementów ekosystemu, ingerującego 
również w jego funkcjonowanie. Z kolei eko-
lodzy, bardzo rzadko uwzględniają pasożyty 
w swoich badaniach ekosystemów, nawet 
tych najbardziej podstawowych, opisujących 
różnorodność tworzących je organizmów. 

Również w podręcznikach ekologii rzad-
ko wspomina się o pasożytach, a jeśli się na-
wet wspomina, to nie docenia się ich znacze-
nia. Na przykład w podręczniku prof. Janu-
arego Weinera Życie i ewolucja biosfery (nie-
zastąpione źródło współczesnej wiedzy eko-
logicznej), w rozdziale o antagonistycznych 
formach interakcji międzygatunkowych, kilka 
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wy zbiór pasożytów zasiedlających organizm 
żywicielski określa się jako infrapopulację — 
ang. infrapopulation), lub reprezentujących 
różne gatunki (tworzące podzgrupowanie 
— ang. infracommunity). Czyli jeden osob-
nik żywicielski staje się ofiarą co najmniej 
kilku (czasami kilkuset) pasożytów. Wiele 
pasożytów ma jednak złożony cykl rozwo-
jowy. Aby wydać potomstwo muszą kolejno 
przejść przez dwóch lub trzech żywicieli. 
Czyli w pełnej ontogenezie danego osobnika 
liczba „zjadanych” jest większa niż „zjadają-
cych”. Podobnie jest w przypadku krwiopij-
nych owadów i pajęczaków, które pobierają 
pokarm kilkakrotnie i z różnych osobników 
żywicielskich2. 

Jak podkreśla wielu autorów, badanie 
sieci troficznych jest trudne, gdyż są one 
z reguły skomplikowane, nawet jeśli liczba 
gatunków w badanym siedlisku jest ogra-
niczona. Dotyczy to nawet tak względnie 
prostego układu, jak przedstawione przez 
Pierce’a i współaut. (1912) powiązania mię-
dzy krzewami bawełny a ich szkodnikami i 
wrogami tych szkodników (Ryc. 1). O dzi-
wo, w tej pierwszej wizualizacji „sieci tro-
ficznej” uwzględnione są również pasożyty. 
W tym schemacie warto zwrócić uwagę na 
jeden chwyt, upraszczający sieć: autor, który 
na pewno odróżniał gatunki drapieżników i 
pasożytów, ponieważ je policzył, umieścił je 
zbiorczo jako kategorie: xx drapieżników, xx 
pasożytów. Ten chwyt stosowany jest rów-
nież współcześnie; wyróżnia się mianowicie 
kategorie gatunków troficznych, czyli grup 
gatunków zajmujących to samo miejsce w 
węźle sieci troficznej. 

Sieci troficzne są ponadto w wielu przy-
padkach słabo zbadane, co też utrudnia ich 
analizę. Jak pisze prof. Weiner: „…Jesteśmy na 
etapie rozpoznawania powtarzalnych wzor-
ców w zebranym materiale obserwacyjnym. 
Etap stawiania i testowania hipotez można 
uznać dopiero za rozpoczęty….” I dalej: „…Po 
pierwsze nie znamy kompletnych sieci tro-
ficznych naturalnych ekosystemów” (Weiner 
1999, str. 250). Ta ostatnia uwaga szczegól-
nie pasuje do przypadku pasożytów, których 
występowanie w wielu ekosystemach, szcze-
gólnie lądowych, jest słabo rozpoznane. 

turalnych środowisk, nie unicestwiają żywi-
ciela, a tylko korzystają z części jego zasobów 
pokarmowych w tym samym czasie, kiedy 
ich źródło pokarmu korzysta z innych źródeł 
pokarmu z niższych poziomów troficznych. 
To, że pasożyty nie zabijają swojego żywicie-
la jest chyba dla ekologów dużą przeszkodą 
we włączaniu ich do ekologicznego modelo-
wania, bo parazytoidy, które zabijają ofiarę, 
są uwzględniane w niektórych modelach, np. 
badających hipotezy związane z kontrolą bio-
logiczną szkodników roślin1;

2. pasożyt jest końcowym ogniwem w 
łańcuchu pokarmowym, a jednak może być 
ofiarą zwierząt, do których wniknął, ale któ-
re nie są jego żywicielami. Nie musi to być 
wcale taka mała porcja pożywienia; np. ple-
rocerkoid (larwa) tasiemca z rodzaju Ligula, 
który ma do kilkunastu centymetrów długo-
ści i około 1 cm szerokości, może być zna-
czącą „przystawką” do ryby, z którą jest zja-
dany przez ptaka, niebędącego jego żywicie-
lem ostatecznym. Pasożyty nie pasują do tego 
założenia również z tego względu, że atakują 
żywicieli z różnych poziomów troficznych, 
także swoich żywicieli z poziomu środkowe-
go innego łańcucha pokarmowego, i ci żywi-
ciele nie są bardziej bezpieczni, niż żywicie-
le z poziomu podstawowego tego łańcucha, 
bo są narażeni na podwójny atak: ze strony 
drapieżcy i ze strony pasożyta (zwłaszcza, o 
czym dalej, że pasożyt niekiedy predestynuje 
swojego żywiciela do stania się ofiarą dra-
pieżcy); 

3. założenie, że liczba zjadanych jest 
większa od liczby zjadających w większości 
przypadków również nie ma zastosowania 
do pasożytów, choć sprawa jest nieco skom-
plikowana. W zasadzie dany osobnik pasoży-
ta eksploatuje jednego osobnika żywicielskie-
go, czyli mamy sytuację jeden kontra jeden. 
Ale pasożyty rzadko atakują swoją ofiarę w 
pojedynkę; zwykle w organizmie żywiciela 
znajduje się co najmniej kilka osobników jed-
nego gatunku pasożyta (taki jednogatunko-

1Przez długi czas  nazwa „pasożyt” funkcjonowała wy-
łącznie w odniesieniu do organizmów zwierzęcych, 
eksploatujących inne organizmy zwierzęce. Z tego 
względu i ze względu na straty powodowane w upra-
wach  organizmy pasożytujące na roślinach wydzielo-
no w odrębną kategorię szkodników roślin. Obecnie 
najszerzej akceptowana jest definicja, określająca jako 
pasożyty wszystkie kategorie organizmów tworzących 
trwałe związki typu eksploatacyjnego z innymi organi-
zmami, zarówno spośród Prokaryota, jak  i Eukaryota. 
Jednak ze względów praktycznych termin „szkodniki 
roślin” nadal funkcjonuje, niezależnie od tego, czy do-
tyczy organizmów związanych z rośliną trwale, czy też 
tylko odwiedzających ją dla pobrania pokarmu. 

2Wśród parazytologów zaczyna przeważać pogląd, że 
nie są to pasożyty, a mikrodrapieżniki, bo choć nie za-
bijają i nie zjadają swojej ofiary, to nie tworzą też z nią 
trwałego związku. Jednak prawdopodobnie będą one 
tradycyjnie umieszczane w publikacjach parazytolo-
gicznych, zwłaszcza, że większość z nich jest wektora-
mi (przenosicielami) chorób pasożytniczych.
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założenia, choć do niedawna nie nawiązywa-
ły one bezpośrednio do zagadnienia obec-
ności pasożytów w sieci troficznej ekosyste-
mów. Na ten aspekt parazytolodzy zwrócili 
uwagę dopiero w ostatnim dziesięcioleciu 
ubiegłego wieku, początkowo zajmując się 
głównie badaniem zjawiska „zagnieżdżenia” 
(ang. nestedness; patrz: Ramka 1) w struk-
turze zgrupowań pasożytniczych w określo-
nych biotopach (GuéGan i HuGueny 1994, 
roHde i współaut. 1998, ValTonen i współ-
aut. 2001), przy okazji wprowadzając nowe 
pojęcie: „anti-nestedness” (Poulin i GuéGan 
2000) (anty-zagnieżdżenie?; patrz: Ramka 1), 
a także zwracając uwagę na różnice w uzy-
skiwanych, czasem sprzecznych wynikach, 
w zależności od zastosowanej metody ba-
dawczej (lafferTy i współaut. 2006b, Timi i 
Poulin 2007). 

Gwałtowny rozwój badań nad miejscem 
i rolą pasożytów w sieciach troficznych 
ekosystemów nastąpił na początku XXI w. 
(marcoGliese i cone 1997; marcoGliese 
2002; mouriTsen i Poulin 2002; lafferTy 
i współaut. 2006a, b; Hudson i współaut. 
2006, Wood 2006). Wśród nich szczególne 
miejsce zajmują badania Laferty’ego i jego 
współpracowników nad strukturą sieci tro-
ficznej w ekosystemie słonych bagien Car-
pinteria (Kalifornia). Wykorzystanie dostęp-
nych informacji (wynikających z badań wła-
snych i innych autorów) o cyklach rozwojo-
wych pasożytów (głównie przywr) i diecie 
kręgowców, które mogłyby być żywiciela-
mi ostatecznymi tych pasożytów, dobitnie 
pokazało jak włączenie pasożytów zmienia 
strukturę tej sieci. 

Skonstruowany przez lafferTy’eGo i 
współaut. (2006a) model sieci troficznej, 
uwzględniający pasożyty, pokazuje ogromne 
bogactwo łańcuchów pokarmowych i kom-
plikacje wzajemnych powiązań między nimi. 
Porównując modele włączające pasożyty z 
modelem „kontrolnym” sieci zbudowanej 
tylko na bazie organizmów wolno żyjących 
autorzy ci wykazali znaczny wzrost warto-
ści wskaźnika konektancji. Na podwyższenie 
wartości tego wskaźnika wpłynęła głównie 
obecność przywr, których skomplikowany 
cykl rozwojowy wymaga związków pokarmo-
wych z żywicielami z co najmniej dwóch po-
ziomów troficznych. 

Polsce jedynymi badaniami, które miały 
pokazać drogi krążenia pasożytów, włączają-
ce gatunki żywicielskie z różnych poziomów 
troficznych, były zakrojone na szeroką ska-
lę badania prof. WincenTeGo WiśnieWskie-
Go (1958) na jeziorze Drużno. Ale i w tych 
badaniach najważniejszym podmiotem był 
pasożyt, co sprawiło, że wiele związków tro-
ficznych między organizmami wolno żyjący-
mi nie zostało uchwyconych. Zresztą w tym 
okresie (lata 50. XX w.) poziom nauk ekolo-
gicznych i ich narzędzia badawcze, zwłaszcza 
warsztat matematyczny, były dalekie od dzi-
siejszego poziomu. 

Włączenie pasożytów jeszcze bardziej 
komplikuje sieć troficzną, co również może 
zniechęcać ekologów do ich uwzględniania, 
zwłaszcza przy założeniu, że nie odgrywają 
one większej roli w funkcjonowaniu ekosys-
temów3. Jednak wiele prac parazytologicz-
nych, szczególnie prowadzonych od drugiej 
połowy XX w., pokazuje niesłuszność takiego 

3Wyjątek stanowią badania epidemiologiczne, szcze-
gólnie w odniesieniu do patogenów z grupy wirusów i 
bakterii groźnych dla człowieka, a także badania szkod-
ników roślin i ich parazytoidów.

Ryc. 1. Najstarsza opublikowana „sieć troficz-
na” — plantacja bawełny; powiązania troficz-
ne między krzewami bawełny, jej szkodnikami 
(chrząszcze-ryjkowce), drapieżnikami zjadający-
mi chrząszcze i ich pasożytami (Pierce i współ-
aut. 1912).
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tywnym skutkiem pomijania pasożytów przy 
badaniu funkcjonowania ekosystemów.

Rozpatrzmy tu jeszcze jedno założenie 
klasycznej ekologii: zmiany ilościowe jedne-
go z poziomów piramidy troficznej powodu-
ją powstanie kaskady ekologicznej — kolejno 
następujących zmian na innych poziomach 
troficznych. W przeciwieństwie do poprzed-
nio omówionych, obecność pasożytów do-
skonale pasuje do tego założenia, przede 
wszystkim poprzez różnorakie oddziaływanie 
na żywiciela. Na ten temat zebrano już bar-
dzo wiele informacji, wskazujących między 
innymi na rolę pasożytów w regulacji liczeb-
ności populacji żywicieli w biotopach. Ten 
wpływ pasożytów może się realizować róż-
nymi drogami.

Bezpośrednie powodowanie śmierci ży-
wicieli jest zjawiskiem raczej rzadkim w na-
turalnych warunkach środowiskowych. Wiele 
informacji wskazuje, że w starych ewolucyj-
nie układach pasożyt-żywiciel pasożyty zabi-
jają zwykle osobniki słabe, niedożywione lub 
nękane innymi chorobami. Są w tym przy-
padku raczej dodatkowym, a nie głównym 
sprawcą śmierci osobnika (jak np. tak zwane 
choroby oportunistyczne u ludzi z osłabio-
nym systemem immunologicznym). Zdrowy 
organizm chroni się przed pasożytami, uru-
chamiając swój system obronny, który nie 
dopuszcza do zbytniej eksploatacji żywiciela 
przez pasożyty. Natomiast w młodych ewo-
lucyjnie układach, do których niewątpliwie 
należą pasożyty człowieka i zwierząt udo-
mowionych, takie mechanizmy mogą jeszcze 
nie być w pełni rozwinięte, dlatego pasożyty 

Drugim przedmiotem analizy lafferTy’e-
Go i współaut. (2006 b) był charakter moż-
liwych połączeń troficznych typu drapieżca-
ofiara w badanym biotopie, przy uwzględ-
nieniu pasożytów. Autorzy wyróżnili cztery 
podgrupy związków: klasyczne połączenie 
drapieżca-ofiara (oba organizmy wolno żyją-
ce), również klasyczne połączenie pasożyt-ży-
wiciel (gdzie ofiarą jest organizm wolno ży-
jący, a pasożyt pełni rolę drapieżcy), ponad-
to związek drapieżca-pasożyt (pasożyt ofiarą 
drapieżcy niebędącego jego żywicielem) oraz 
pasożyt-pasożyt (hiperpasożytnictwo). Oka-
zało się, że w badanym ekosystemie wystę-
puje więcej związków pasożyt-żywiciel niż 
związków drapieżca-ofiara (więcej gatunków 
pasożytów niż zwierząt wolno żyjących wy-
stępuje w charakterze drapieżcy) oraz wię-
cej związków drapieżca-pasożyt niż drapież-
ca-ofiara (więcej gatunków pasożytów niż 
zwierząt wolno żyjących staje się ofiarami 
drapieżców). Autorzy wykazali, że włączenie 
do modelu pojedynczo każdej z trzech kate-
gorii związków uwzględniających pasożyty 
powodowało wzrost wartości wskaźników 
konektancji i zagnieżdżenia. Według niektó-
rych badaczy, im wyższa jest wartość tych 
wskaźników tym stabilniejszy jest ekosystem. 
Jeśli mają oni rację, to należałoby również 
założyć, że obecność pasożytów przyczynia 
się do utrzymywania ekosystemu w stanie 
względnej stabilności. 

Niedoszacowanie liczby realizowanych 
związków troficznych i wynikające stąd po-
ważne niedoszacowanie wskaźników konek-
tancji i zagnieżdżenia nie jest jedynym nega-

Ramka 1
Konektancja (ang. connectance): proporcja realizowanych (stwierdzonych) związ-

ków troficznych w odniesieniu do liczby związków możliwych w sieci pokarmowej eko-
systemu. 

Zagnieżdżenie (ang. nestedness): miara asymetrii interakcji między organizmami; 
pokazuje, czy w badanym zbiorze można wyróżnić odrębne podzbiory i porównuje po-
ziom ich podobieństwa. 

Dotychczas w żadnej polskiej publikacji nie stworzono polskiego odpowiednika tego 
terminu. Użyty tu po raz pierwszy termin „zagnieżdżenie” został nam zasugerowany 
przez poproszonych o pomoc dwóch wybitnych ekologów, prof. Januarego Weinera z 
UJ i prof. Wernera Ulricha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Anty-zagnieżdżenie (przeciwzagnieżdżenie)? (ang. anti-nestedness). Pojęcie to 
zostało zaproponowane przez Poulina i GueGana (2000) w odniesieniu do sytuacji, 
kiedy określony gatunek pasożyta nigdy nie występuje w zgrupowaniach bogatszych w 
gatunki, podczas gdy występuje w zgrupowaniach uboższych. Według autorów pojęcia 
„anti-nestedness” zgrupowania „anty-zagnieżdżeniowe” charakteryzują się niższą eksten-
sywnością i średnią intensywnością występowania pasożytów niż zgrupowania „zagnież-
dżeniowe”. Jest prawdopodobne, że termin ten dotychczas nie zaistniał w polskich pu-
blikacjach ekologicznych. 
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śmiertelności wyższy od wskaźnika naro-
dzin), jak na przykład w przypadku wybuchu 
epidemii, może to wywołać szereg następu-
jących po sobie zmian w ekosystemie, czyli 
wywołać kaskadę ekologiczną. Jeśli taka sytu-
acja zaistnieje, może mieć dalekosiężne skut-
ki pośrednie. Na przykład wielkim zagroże-
niem wygaśnięcia niewielkiej populacji rysia 
iberyjskiego Felis perdina w Hiszpanii była 
choroba wirusowa, która w latach 50. XX w. 
zdziesiątkowała króliki, główny pokarm tego 
reliktowego drapieżnika (ferrer i neGro 
2004). 

W warunkach naturalnych zjawiskiem 
częstszym niż bezpośrednie zabijanie, jest 
pośrednie przyczynianie się pasożytów do 
śmierci żywiciela. Wiadomo, że niektóre pa-
sożyty nie zabijają, ale obniżają kondycję ży-
wiciela, przez co jest on łatwiejszym łupem 
drapieżcy. W tym kontekście często wymie-
nia się larwę tasiemca Ligula intestinalis, któ-
ra osiedla się w jamie ciała ryby, gdzie znacz-
nie rośnie i prawie osiąga dojrzałość płciową, 
nie tylko pozbawiając żywiciela liczącej się 
ilości substancji odżywczych, ale i uszkadza-
jąc jego narządy wewnętrzne. Taka osłabiona 
ryba pływa bliżej powierzchni wody, gdzie 
łatwo może być schwytana przez rybożerne 
ptaki. Innym podręcznikowym przykładem 
są metacerkarie przywr z nadrodziny Diplo-
stomoidea, lokujące się w oku ryby, co może 
doprowadzić do jej ślepoty, a tym samym 
do kłopotów ze zdobywaniem pożywienia i 
unikaniem naturalnych wrogów. Ciekawe są 
wyniki prac nad populacjami pardw z Wysp 
Brytyjskich (dobson i Hudson 1992; Hudson 
i współaut. 1992 a, b); pardwy schwytane 
przez drapieżniki (badano niedojedzone po-
zostałości) lub znalezione martwe były silniej 
zarażone nicieniami Trichostrongylus tenu-
is, niż pardwy upolowane przez myśliwych; 
może to wskazywać, że silne zarażenie pro-
wadziło bezpośrednio (pardwy martwe) lub 
pośrednio przez osłabienia kondycji (pardwy 
— łup drapieżników) do śmierci osobnika ży-
wicielskiego, natomiast niewielka liczba pa-
sożytów nie wywoływała takiego negatywne-
go oddziaływania. 

Większa podatność na stanie się łupem 
żywiciela z wyższego poziomu troficzne-
go może też być wynikiem manipulowania 
przez pasożyta fenotypem żywiciela — jego 
behawiorem lub cechami fizycznymi. Kla-
syczny przykład podręcznikowy manipulowa-
nia behawiorem żywiciela, to metacerkaria 
Dicrocoelium dendriticum, która lokuje się 
w zwoju podprzełykowym mrówki. Ucisk 

mogą (i robią to) wywoływać stany chorobo-
we. Nowe układy nie są wyłącznie zaszłościa-
mi historycznymi; możemy „na gorąco” ob-
serwować ich powstawanie również w Pol-
sce. Na przykład, introdukowane z Dalekiego 
Wschodu ryby, amur i tołpyga, przywlekły ze 
sobą kilka gatunków pasożytów, które okaza-
ły się ekspansywne i nie tylko skolonizowa-
ły ryby rodzime, ale w chowie mieszanym 
częściej były znajdowane w karpiu, niż w 
swoich oryginalnych żywicielach, z którymi 
zostały przywleczone (Pojmańska i cHabros 
1993). W nowych układach patogeny, często 
niegroźne dla swojego właściwego żywicie-
la, mogą prowadzić do ciężkich schorzeń ze 
skutkiem śmiertelnym włącznie; mogą być 
szczególnie inwazyjne i wywoływać epide-
mie (np. przypadek AIDS oraz ptasiej i świń-
skiej grypy). Niekiedy również w warunkach 
naturalnych i w odniesieniu do starych ewo-
lucyjnie układów może dojść do masowych 
pojawów pasożytów, co może mieć śmier-
telne skutki dla żywicieli, ale zwykle jest to 
spowodowane jakimiś zmianami w środowi-
sku, które (np. wzrost temperatury) zaburza-
ją procesy życiowe żywicieli, w tym również 
procesy zapobiegające nadmiernej eksploata-
cji żywiciela przez pasożyty. 

Istnieją udokumentowane przesłanki upo-
ważniające do stwierdzenia, że w te procesy 
włączony jest nie tylko system obronny żywi-
ciela, prowadzący do unicestwienia (zabicia) 
lub unieszkodliwienia (np. przez odizolowa-
nie torbielą) pewnej liczby pasożytów, ale 
także konkurencja wewnątrz infrapopulacji 
lub podzgrupowania pasożytów. Opisane 
w polskiej literaturze przypadki mniejszych 
rozmiarów pierwotniaków z dużych liczeb-
nie infrapolulacji w skorupiakach (ograni-
czenie masy pasożytów: micHajłoW 1968) 
oraz zahamowania rozwoju części larw w 
żywicielu pośrednim (ograniczenie zapotrze-
bowania na pokarm: kisieleWska 1957) są 
prawdopodobnie wynikiem takiej konkuren-
cji o pożywienie. WiśnieWski (1955) nazwał 
to zjawisko pułapem pojemności żywiciela 
na pasożyty. Jeśli ten pułap zostanie prze-
kroczony, to znaczy, jeśli zbyt dużo zasobów 
energetycznych przepłynie z żywiciela do 
pasożytów, nastąpi jego śmierć. Śmierć przy-
padkowych nielicznych osobników może nie 
mieć wpływu na liczebność populacji żywi-
cielskich, a tym samym na funkcjonowanie 
ekosystemu. Natomiast jeśli dojdzie do śmier-
ci takiej liczby żywicieli, która przekracza 
„normalny” wskaźnik śmiertelności danego 
gatunku w stabilnym ekosystemie (wskaźnik 
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mouriTsen 2002; mouriTsen i Poulin 2002, 
2003) zostały przeprowadzone w Nowej Ze-
landii. Dotyczyły one przywry Curtuteria au-
stralis (Echinostomatidae), która zamyka cykl 
w trzech żywicielach: ślimaku Cominella 
glandiformis, małżu Austrovenus stutchbu-
ryi i ptaku ostrygojadzie Hameatopus ostra-
legus. Cerkarie uwalniane ze ślimaka ataku-
ją małża i lokują się w jego nodze, co przy 
dużym zagęszczeniu pasożytów powoduje 
jej niedorozwój. Zarażony małż nie może za-
grzebać się w mule i łatwiej staje się ofiarą 
ostrygojadów, co zostało udowodnione w 
odpowiednio zaprojektowanym terenowym 
eksperymencie. Mimo to, tylko niewielki pro-
cent metacerkarii ma możliwość zakończe-
nia cyklu w żywicielu ostatecznym, bo małż 
ma jeszcze dwóch innych wrogów: przede 
wszystkim rybę Notolabrus celidotus, ale tak-
że ślimaka, który nota bene jest pierwszym 
żywicielem w cyklu rozwojowym tej przy-
wry; oba te drapieżniki nie zjadają całego 
małża, a „obgryzają” tylko jego niezagrzeba-
ną nogę, w której znajdują się metacerkarie. 
Jednak małż, uwolniony od nadmiaru meta-
cerkarii, może odzyskać zdolność zagrzeby-
wania się w mule (i ponownego zarażania 
się cerkariami), gdyż jego noga ma zdolności 
regeneracyjne. Według autorów (mouriTsen i 
Poulin 2003) w tej skomplikowanej drodze 
od pierwszego żywiciela do żywiciela osta-
tecznego (patrz: Ryc. 2) tylko 2,5% metacer-
karii osiąga sukces rozrodczy w żywicielu 
ostatecznym. Jeśli chodzi o rolę pasożytów w 
funkcjonowaniu tego ekosystemu, to mamy 
tu zarówno udział w regulacji liczebności po-
pulacji małża i samego pasożyta, wpływ na 
pionowe rozmieszczenie małża, udział w puli 
pokarmowej ptaka, ryby i ślimaka. Ponadto, 
biorąc pod uwagę tylko jedną postać rozwo-
jową tej przywry, metacerkarię, możemy za-
obserwować jej zmieniające się usytuowanie 
w sieci troficznej i splątanie łańcuchów po-
karmowych. Jest ona szczytowym ogniwem 
w łańcuchu, w którym na niższym poziomie 
znajduje się małż, ale może też być szczyto-
wym ogniwem względem ślimaka, jeśli prze-
żyje w nim jako w żywicielu paratenicznym 
(nie zostanie strawiona, a osiedli się w tkan-
kach); w łańcuchu pokarmowym ryby „ob-
gryzającej” nogę małża jest ogniwem środko-
wym. A przecież w pełnym cyklu życiowym 
przywry mamy jeszcze trzy stadia rozwojowe 
wymagające odrębnych powiązań w sieci tro-
ficznej: pokolenia partenogenetyczne: sporo-
cystę i redię w ślimaku, oraz postać dorosłą 
w ptaku.

metacerkarii na zwój nerwowy powoduje za-
ciśnięcie szczęk mrówki na liściu czy źdźble 
trawy, co uniemożliwia jej powrót do mro-
wiska, a predestynuje do połknięcia przez 
pasącą się owcę — żywiciela ostatecznego tej 
przywry. Równie szeroko znana jest zmiana 
fototaksji kiełży zarażonych larwami kolco-
głowów, powodująca że kiełże pływają bli-
żej powierzchni wody, gdzie żerują kaczki 
— żywiciele ostateczni tych pasożytów. Ma-
nipulowanie wyglądem też jest zjawiskiem 
często spotykanym w przyrodzie; szczegól-
nie dotyczy to larw przywr i kolcogłowów 
w żywicielach pośrednich. Są to na przykład 
ciemne, żółte lub czerwone plamy otaczają-
ce ulokowane pod skórą ryb metacerkarie, 
ciemno zabarwione cysty larw kolcogłowów, 
prześwitujące przez półprzezroczyste okrywy 
ciała skorupiaków, lub wręcz zmiana zabar-
wienia okryw ciała zarażonych osobników 
(obszerniejsze omówienie tego zagadnienia 
w podręczniku nieWiadomskiej i współaut., 
2001). Choć manipulacje fenotypem żywi-
ciela, ułatwiające kontakt drapieżcy z zara-
żoną ofiarą, są niewątpliwie ewolucyjnie 
wypracowaną strategią w określonym ukła-
dzie pasożyt-żywiciel, korzystną dla pasożyta, 
ich oddziaływanie ma również inne skutki 
dla ekosystemu. Przede wszystkim pasożyty 
mogą uczestniczyć w procesach regulujących 
liczebność populacji obu partnerów układu, 
eliminując nie tylko zarażone osobniki żywi-
cielskie, ale również pewną pulę pasożytów 
własnego lub innego gatunku, które przez 
połknięcie z żywicielem dostaną się do nie-
właściwego dla nich łańcucha pokarmowego. 
W tym przypadku staną się ofiarą, źródłem 
pokarmu dla zwycięzcy. Inspirujące pod tym 
względem są badania aeby (2002) nad ko-
ralowcami. Są one żywicielami metacerkarii 
Podocotyloides stenometra (Opecolidae), któ-
rych obecność powoduje, że polipy są rozdę-
te i zabarwione na różowo; dzięki temu są 
lepiej widoczne i masowo zjadane przez ryby 
chetonikowate, które są z kolei żywicielami 
ostatecznymi tych przywr. Aeby stwierdziła, 
że ryba może w ciągu 30 min. połknąć wraz 
z polipami ponad 300 metacerkarii, ale tylko 
około 10% potrafi się w niej osiedlić i dalej 
rozwijać (lafferTy 1999, na podstawie ust-
nej informacji Grety Aeby). Pozostałe giną. 
Na takim „odrobaczaniu” zyskuje również ko-
lonia koralowców, bo na miejscu zarażonych, 
rozwijają się zdrowe polipy.

Niezwykle interesujące badania ekspe-
rymentalne i terenowe, zinterpretowane w 
kilku publikacjach (THomas i Poulin 1998; 
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kilku metrów. Z kolei, żywicielem metacer-
karii są różne skorupiaki żyjące na granicy 
zasięgu fal i stanowiące pokarm mew. Mimo 
tej różnicy w strefach występowania dwóch 
kolejnych żywicieli cykl może się zamknąć 
dzięki manipulacji pasożyta behawiorem ży-
wiciela i behawiorem samego pasożyta: zara-
żone ślimaki przenoszą się na płyciznę bliżej 
brzegu i dopiero tam, gdzie już możliwy jest 
kontakt ze skorupiakiem, cerkarie opuszczają 
swojego żywiciela. Manipulacja pasożyta po-
woduje zmiany w pionowym rozmieszczeniu 
tego mięczaka w środowisku (curTis 1987). 
Zagadnienie manipulacji fenotypem żywicie-
la omówił szerzej combes (1999) w książce 
poświęconej ewolucji pasożytnictwa.

Pasożyt nie musi bezpośrednio lub po-
średnio doprowadzać do śmierci żywiciela, 
aby brać udział w regulacji liczebności jego 
populacji. Robi to, i być może znacznie sku-
teczniej, przez obniżanie jego sukcesu repro-
dukcyjnego. Najczęściej dzieje się to przez 
uszkodzenie męskich gruczołów płciowych, 
niekiedy nawet całkowitą kastrację. Przy-
kładów jest wiele, szczególnie dotyczą one 
bezkręgowców (przegląd literatury na ten te-
mat można znaleźć w artykule mouriTsenA i
PoulinA 2002). Obniżenie sukcesu rozrod-
czego obserwowano także u kręgowców: u 
ryb zarażonych plerocerkoidami tasiemców 
z rodzaju Ligula (m. innymi własne obser-
wacje), u pardw zarażonych nicieniami (do-
bson i Hudson 1992; Hudson i współaut. 
1992a, b), u ptaków nękanych przez paso-
żyty zewnętrzne (mazGajski i kędra 1997, 
TomPkins i beGon 1999), ale tych obserwacji 
jest zdecydowanie mniej. 

Słabo poznany, choć referowany w nie-
których publikacjach, jest udział pasożytów 
w modulowaniu cech fizycznych środowi-
ska, określany jako „inżynieria ekosystemu”. 
Pojęcie „inżynierów ekosystemu” pochodzi z 
publikacji jonesa i i współaut. (1994, 1997), 
przy czym wyróżnili oni dwie kategorie „in-
żynierów”: autogenicznych i allogenicznych 
(Ramka 2).

Ciekawy jest też przypadek cyklu rozwo-
jowego przywry Gynaecocotyle adunca (Mi-
crophaliidae) — pasożyta mew. Pierwszym 
żywicielem w tym cyklu jest ślimak Ilyanas-
sa obsoleta żyjący w morzu na głębokości 

Ryc. 2. Miejsce przywry Curtuteria australis w 
strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu przy-
brzeżnych wód morskich w Nowej Zelandii.

A — cykl rozwojowy przywry: a — ptak, żywiciel 
przywry dorosłej, b — ślimak, żywiciel pokoleń parte-
nogenetycznych: sporocyst, redii i cerkarii, c — małż, 
żywiciel metacerkarii, które lokalizują się w jego 
nodze, powodując jej niedorozwój i niemożność za-
grzebania się w mule; B — wrogowie małża, „podgry-
zający” jego nogę, a przy okazji zjadający znajdujące 
się tam metacerkarie: d — ryba, e — ślimak (ten sam 
gatunek, co „b”); C — zmiana lokalizacji małża w 
środowisku pod wpływem obecności metacerkarii i 
zmiana jego podatności na stanie się pokarmem pta-
ka: f — niezarażony małż zagrzebany w mule, trudno 
dostępny dla ptaka, g — zarażony małż pozostający 
na powierzchni mułu z powodu niedorozwoju nogi, 
łatwa zdobycz ptaka (a tym samym szansa zamknię-
cia cyklu i wydania potomstwa przez przywry); nie-
które z tych małży odzyskują zdolność zagrzebywa-
nia się, gdyż noga, uwolniona przez „podgryzaczy” 
od metacerkarii, łatwo regeneruje (według mouriT-
sena i Poulina 2003, zmieniona).

Ramka 2
Inżynierami ekosystemu są organizmy, które bezpośrednio lub pośrednio modulują dostęp-
ność zasobów pokarmowych dla innych gatunków, przez wywoływanie zmian fizycznych w 
elementach biotycznych i abiotycznych ekosystemu, co powoduje modyfikację istniejących 
lub powstawanie nowych siedlisk, a tym samym wpływa na jego funkcjonowanie. Inżynie-
rowie autogeniczni zmieniają środowisko przez własne struktury fizyczne, inżynierowie al-
logeniczni — przez zmianę struktur fizycznych innych organizmów, które z kolei zmieniają 
środowisko.
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W tej samej publikacji autorzy, opierając 
się na udokumentowanych procesach zacho-
dzących w skalistej strefie przypływów Atlan-
tyku i na dostępnych obserwacjach dotyczą-
cych pasożytów, opracowali modele progno-
zujące, jaki byłby los niektórych biocenoz, 
gdyby zabrakło w nich pasożytów. Pierwszo-
planowymi aktorami w jednym z tych mode-
li były algi jako producenci, i konsumenci: 
ślimak Littorina littorea, który w zależności 
od wielkości żywi się różnymi gatunkami 
alg, i mewa, w której diecie znajdują się te 
ślimaki. W modelu bez pasożytów rozrod-
czość ślimaków była tak duża, że gatunek ten 
zdominował miejscową faunę i wyjadł więk-
szość gatunków alg; pozostały tylko nielicz-
ne gatunki, oporne na wyżeranie. Nastąpiło-
by katastrofalne zubożenie ekosystemu. Jeśli 
do modelu wprowadzi się przywry, których 
pierwszym żywicielem jest Littorina littorea, 
sytuacja ulega radykalnej zmianie. Rozwijają-
ce się pasożyty powodują śmierć niektórych 
osobników, u innych wywołują kastrację, nie 
dopuszczając ich do rozrodu. Liczebność śli-
maków spada, a w następstwie pojawia się 
znacznie więcej gatunków alg, co pozwala 
osiedlać się innym gatunkom ślimaków, w 
tym o mniejszych rozmiarach: pojawia się 
L. saxatilis, L. obtusata, L. obsoleta. Środo-
wisko staje się bardziej atrakcyjne również 
dla mniejszych ptaków; między innymi dla 
kilku gatunków brodźców. Powraca bogac-
two i różnorodność ekosystemu. Również 
w pozostałych modelach, z udziałem innych 
aktorów, wynik obecności pasożyta był po-
dobny. Nie dziwi więc, że twierdząca była 
odpowiedź HudsonA i współaut. (2006) na 
pytanie zadane w tytule ich przeglądowego 
artykułu: Is a healthy ecosystem one that is 
rich in parasites?

Zagadnienie to zostało opisane w oparciu 
o cytowane już badania nad małżami Austro-
venus stutchburi, zarażonymi metacerkaria-
mi przywry Curtuteria australis, a przed-
stawione i zinterpretowanie w cyklu prac 
(THomas i Poulin 1998; THomas i współaut. 
1998, 1999; lafferTy i współaut. 2000; patrz: 
Pojmańska 2002). Opierając się na wielu zna-
nych przykładach i na własnych obserwa-
cjach daleko idących zmian cech fizycznych 
i behawioralnych żywiciela, autorzy tych pu-
blikacji doszli do wniosku, że zmanipulowa-
ny osobnik może stać się ekwiwalentem no-
wego organizmu, wchodzącego w nowe, bez-
pośrednie lub pośrednie interakcje z innymi 
organizmami. W badanym terenie skorupy 
małży stanowiły w mulistym podłożu jedyne 
twarde elementy, chętnie wykorzystywane 
przez liczne organizmy osiadłe i pełzające. 
Ponieważ zarażone małże z powodu niedoro-
zwoju nogi nie zagrzebują się w mule, two-
rzą na jego powierzchni odrębne siedlisko 
dla tych organizmów. To z kolei pociąga za 
sobą zmianę struktury przestrzennej niektó-
rych elementów biocenozy, w tym rozdzie-
lenie przestrzenne dwóch licznie występują-
cych gatunków, między którymi, zdaniem au-
torów, występuje związek troficzny typu dra-
pieżca-ofiara. Ten związek zostaje rozerwa-
ny, gdyż drapieżny małż Notoacmea helmsi 
osiada na skorupach małży niezagrzebanych, 
a ukwiał Anthopleura aureoradiata głównie 
na małżach zagrzebanych. W ujęciu tych au-
torów pasożyt, który manipuluje żywicielem 
jest „inżynierem allogenicznym”, natomiast 
zmanipulowany żywiciel, który bezpośrednio 
ingeruje w środowisko — „inżynierem auto-
genicznym”.

Należy jeszcze wspomnieć, że zwierzę-
ta zagrzebujące się w mule mogą stabilizo-
wać jego strukturę dzięki sieci kanalików, w 
których się lokują. Pełzanie po powierzchni 
narusza tę strukturę, podobnie jak brak nie-
których zagrzebujących się organizmów, po-
wodując perturbacje w pionowym rozmiesz-
czeniu fauny zamieszkującej tę strefę wód 
przybrzeżnych. mouriTsen i współaut. (1998; 
cytowane za: mouriTsen i Poulin 2002) opi-
sali zmiany w strefie przybrzeżnej Atlantyku, 
gdzie masowa inwazja cerkarii przywr z gru-
py Microphaliidae spowodowała całkowite 
wymarcie zagrzebujących się w mule równo-
nogów Corophium votulator. Pociągnęło to 
za sobą znaczne zmiany w topografii terenu, 
co było przyczyną równie znacznych zmian 
w liczebności mikro- i makrofauny. 

Ryc. 3. Wahania liczebności populacji na kolej-
nych etapach cyklu rozwojowego przywr (nie-
Wiadomska i współaut. 2001; według jonesa 
1967).
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stwierdzili, że aż 99% cerkarii Diplostomum 
spathaceum nie ma możliwości opanowania 
właściwego żywiciela pośredniego. Straty po-
noszone na każdym etapie skomplikowanego 
rozwoju przywr z kilkakrotnym rozmnaża-
niem (co najmniej dwa pokolenia partenoge-
netyczne i pokolenie płciowe) i co najmniej 
dwukrotną zmianą żywiciela wymownie po-
kazuje analiza przeprowadzona przez jonesa 
(1967) (Ryc. 3). Na pierwszy rzut oka może 
się wydawać, że przy niewielkich rozmiarach 
pasożyta jest to słabo wydajne źródło poży-
wienia. Ale w niektórych przypadkach jest to 
całkiem pokaźna porcja białka, jak wydalane 
pakietami lub z fragmentami strobili jaja nie-
których tasiemców, cerkarie wydalane w du-
żych skupiskach, lub nawet połączone ogona-
mi w rozetę (Ryc. 4). Wolno pływające stadia 
rozwojowe pasożytniczych skorupiaków, czy 
występujące w glebie larwy pasożytniczych ni-
cieni, wcale nie są mniejsze od różnych orga-
nizmów bentosowych i planktonowych oraz 
żyjących w glebie drobnych bezkręgowców, 
a połknięte przez niewłaściwego dla pasożyta 

Opisane wyżej przykłady pokazują wielo-
kierunkowe zaangażowanie pasożyta w dy-
namikę struktury i funkcjonowania ekosys-
temu. Pasożyt wykorzystuje żywiciela jako 
miejsce bytowania i źródło pokarmu; uczest-
niczy w procesach regulacji liczebności jego 
populacji poprzez bezpośrednie lub pośred-
nie przyczynianie się do śmierci niektórych 
osobników; zmieniając jego behawior może 
powodować również zmiany w jego prze-
strzennym rozmieszczeniu, co z kolei może 
wywoływać różnego rodzaju reperkusje w 
środowisku, dotykające także jego cech fi-
zycznych. Ale jednocześnie uruchamia me-
chanizmy regulujące liczebność własnej po-
pulacji przez wywołanie odpowiedzi immu-
nologicznej ze strony żywiciela, przez dopro-
wadzanie do wewnątrzgatunkowej i między-
gatunkowej konkurencji, przez wytworzenie 
w sieci pokarmowej dodatkowych węzłów, 
prowadzących go wprawdzie niekiedy do 
osobniczego unicestwienia, ale wpisujących 
go, jako niebagatelny element, w bilans ener-
getyczny ekosystemu. 

Ten ostatni aspekt obecności pasożytów 
w ekosystemie jest kompletnie pomijany 
przez ekologów, a również rzadko podnoszo-
ny przez parazytologów (z wyjątkiem jedne-
go zjawiska, o którym dalej). Tym nie mniej 
nagromadziło się nieco informacji pozwalają-
cych z grubsza ocenić jego wagę. 

W środowisku zewnętrznym znajduje się 
mnóstwo stadiów dyspersyjnych, wydalanych 
przez większość pasożytniczych Eukaryota: 
cysty pierwotniaków, jaja i larwy pasożytni-
czych Metazoa. Niektóre z nich mają bardzo 
krótki żywot, jak wolno pływające miracydia i 
cerkarie przywr digenicznych, onkomiracydia 
przywr monogenicznych, koracydia tasiem-
ców z rodziny Diphyllobothriidae; większość 
z nich albo jest zjadana przez organizmy ben-
toso- i planktonożerne, albo ginie śmiercią 
naturalną i staje się pokarmem organizmów 
detrytusożernych. Tych ginących (głównie w 
środowisku wodnym) postaci rozwojowych 
jest bardzo dużo: dronen (1978), który przez 
2 lata badał liczbę stadiów rozwojowych przy-
wry Haematoloechus coloradensis w 1 m3 
wody wybranego zbiornika, obliczył, że z po-
nad 80 tysięcy jaj, tylko około 8 miracydiów 
dotarło do właściwego ślimaka, z prawie 3000 
cerkarii, które opuściły zarażone ślimaki tyl-
ko 3 osiągnęły w ważkach rozwój do postaci 
metacerkarii, a średnia liczba postaci doro-
słych nowego pokolenia w żywicielach osta-
tecznych nie osiągnęła nawet wartości równej 
1. Podobnie sudarikoW i współaut. (1976) 

Ryc. 4. Wydalane do środowiska zewnętrznego 
stadia dyspersyjne pasożytniczych płazińców, 
mogące stanowić pokarm planktonowych i 
bentosowych bezkręgowców.

A — wydalane w pakiecie jaja tasiemca Aploparaksis 
furcigera, B — grupa połączonych ogonami osobni-
ków Cercaria rhionicola (nieWiadomska i współaut. 
2001). 
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(Morze Śródziemne). Jak wynika z podsumo-
wania obszernej, gromadzonej od lat 60. XX w. 
literatury, dokonanego przez GruTTer (2002), 
która od wielu lat bada różne aspekty tego 
zjawiska, w środowisku morskim pasożytnicze 
Isopoda były pobierane z ryb przez 20 gatun-
ków innych ryb i przez kraby; pasożytnicze 
Copepoda — z ryb przez 15 gatunków innych 
ryb; Amphipoda — przez ryby z innych ryb, 
przez ryby z wielorybów, przez kraby z żółwi i 
jaszczurek wodnych; Monogenea — z ryb przez 
11 gatunków innych ryb. Według szacunków 
GruTTer (1966, 2002) ryba sprzątająca może 
jednego dnia usunąć z ryby–klienta ponad 
1000 pasożytniczych skorupiaków, przy czym 
dla niektórych ryb (Labroides dimidiatus) pa-
sożyty te (głównie Gnathidae) stanowiły 90% 
dziennej porcji pokarmu. Biorąc te liczby pod 
uwagę, nie można bagatelizować, przynajmniej 
w ekosystemach morskich, udziału pasożytów 
zewnętrznych jako źródła pożywienia dla in-
nych organizmów. Warto też podkreślić ko-
rzyści klienta: uwalnianie go od pasożytów po-
prawia jego kondycję, a być może, także jego 
sukces rozrodczy (Poulin i GruTTer 1996). 
Te aspekty symbiozy sprzątania zachęciły nie-
których hodowców do wykorzystywania ryb-
sprzątaczy w fermowym chowie ryb komercyj-
nych. 

Omówione przykłady pokazują, dlaczego 
nie można lekceważyć miejsca i roli pasożytów 
w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów. 
Pasożyty tworzą w sieci troficznej nowe węzły 
i pokazują dodatkowe drogi krążenia materii 
i przepływu energii przez różne poziomy tro-
ficzne. Są nie tylko szczytowymi konsumenta-
mi, ale i źródłem energii w środkowych ogni-
wach wielu łańcuchów pokarmowych. Są jed-
nym z elementów biorących udział w mechani-
zmach regulujących liczebność poszczególnych 
populacji konsumentów. Mogą wpływać na 
bogactwo i różnorodność biologiczną ekosys-
temu oraz na powstawanie nowych związków 
troficznych między organizmami. Pomijanie pa-
sożytów w analizach ekologicznych nie tylko 
daje zubożony obraz struktury ekosystemu, ale 
również nie ujawnia wszystkich mechanizmów 
w nim działających. Należy mieć świadomość, 
że w badaniach ekosystemów każde matema-
tyczne modelowanie, które nie uwzględnia 
pasożytów jako jednej ze zmiennych, jest obar-
czone poważnym błędem. 

Być może, a nawet na pewno, włączanie 
pasożytów do matematycznego opisywania 
procesów, które zachodzą, lub mogą zacho-
dzić w przyrodzie, wymaga udoskonalenia 
matematycznego warsztatu badawczego. Ale 

konsumenta zostają po prostu strawione. Po-
dobny los spotyka zamknięte w żywicielach 
pośrednich larwy tasiemców, przywr, nicieni 
i kolcogłowów, a jak wspominałyśmy — nie-
które z nich (jak np. Ligula) są całkiem duże. 

Ale na szczególną uwagę zasługuje specy-
ficzna forma współpracy między dostarczy-
cielem (ale nie źródłem) pożywienia a zwie-
rzęciem, które to pożywienie wykorzystuje. 
Polega ona na tym, że jedno zwierzę odżywia 
się pasożytami zewnętrznymi bytującymi na 
innym zwierzęciu. W anglojęzycznej literatu-
rze zjawisko to jest określane jako „cleaning 
symbiosis”, a organizmy współdziałające — 
jako „client” i „cleaner”; na polski można by 
to przetłumaczyć jako „symbioza sprzątania” 
w której biorą udział klient i sprzątacz4. Wy-
daje się jednak, że termin ten, choć wygodny 
w użyciu, nie oddaje dobrze charakteru tego 
zjawiska. Termin „symbioza” oznacza różnego 
rodzaju trwały (choć czasem niekonieczny) 
związek między dwoma organizmami różnych 
gatunków, natomiast w tym przypadku jest to 
raczej zgoda jednego zwierzęcia (klienta) na 
krótką wizytę innego zwierzęcia (sprzątacza) 
i w pewnym sensie odpowiada polskiemu 
terminowi „protokooperacja”, który oznacza 
luźne i niekonieczne współbytowanie dwóch 
organizmów różnych gatunków, korzystne dla 
obu partnerów. Z punktu widzenia sieci tro-
ficznej sytuacja każdego z partnerów symbiozy 
sprzątania krańcowo się zmienia. Klient, który 
w łańcuchu pokarmowym pasożyta był ofiarą, 
w łańcuchu pokarmowym „sprzątacza” staje się 
nieuwikłanym w łańcuch pokarmowy przyja-
znym środowiskiem, w którego obrębie paso-
żyt z pozycji zwycięzcy przeistacza się w ofiarę 
— środkowe ogniwo łańcucha pokarmowego 
konsumenta z wyższego poziomu troficznego. 

Przykłady takiej kooperacji są liczne, nie-
które bardzo znane i zadziwiające, jak na przy-
kład ptaki wyjadające pasożyty z wnętrza sze-
roko rozwartej paszczy krokodyla. Jako sprząta-
cze znane są niektóre skorupiaki, ryby i ptaki, 
klientami są różne kręgowce. Skorupiaki (kre-
wetki i kraby) pobierają na przykład pokarm z 
ryb i żółwi, ryby — z żółwi i innych ryb, ptaki 
— z różnych gadów i ssaków, głównie kopyt-
nych (Poulin i GruTTer 1996). Ogólnie więcej 
znanych przykładów dotyczy środowiska wod-
nego, niż lądowego. Najwięcej badań przepro-
wadzono w tropikach (w ekosystemach raf 
koralowych), nieliczne w strefie umiarkowanej 

4Zagadnienie „cleaning symbiosis” nie było do tej pory 
w Polsce badane, ani poruszane w polskojęzycznej lite-
raturze. Nie udało nam się znaleźć ani jednej polskiej 
publikacji  omawiającej ten temat.
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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 

PARASITES — INCONVENIENT ELEMENT IN THE STRUCTURE OF ECOSYSTEM FOOD WEB

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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