
 
 
 

Ndërveprimet e qenieve të gjalla në ekosisteme 

 

 

 

 



 
 
 

 

Nëse i analizojmë figuratmë lartë e shohim se qeniet e gjalla ndërveprojnë mes vete që 

varet edhe ekzistenca e tyre. 

Më herët kemi mësuar vetëm për veprimet e mjedisit fizik në organizma të gjallë (uji, 

drita, temperatura) ndërsa sot do të mësojmë për veprimet mes qenieve të gjalla në 

ekosisteme. 

 

Këto ndërveprime mund të kenë ndikim në klimën e një hapsire të caktuar shpesh të 

quajtur mikroklimë. P.sh., në një pyll drurët e lartë pengojnë depërtimin e dritës në 

katin përdhesë dhe si pasojë këtu zhvillohen vetëm bimët që ju përshtaten këtyre 

kushteve. 

 

Ndërveprimet e qenieve të gjalla mund të jenë negative, positive, neutral me c’rast 

verprimi mund të jetë I njëanshëm ose I ndërsjellë. 

 

Kategoritë kryesore të mardhënieve ndërmjet llojeve janë: 

 

1. NEUTRALIZMI- kur dy organizma nuk veprojnë në mënyrë active njëri me tjetrin. 

2. KOMPETICIONI- Të dy organizma veprojnë në mënyrë active njëri me tjetrin përmes 

konkurencës active ose passive për plotësimin e nevojave të ushqimit, hapsirës, 

strehimit dhe nevojave të tjera të përbashkëta. 

3. MUTUALIZMI- Të dy organizmat veprojnë pozitivisht njëri me tjetrin, pra kanë dobi të 

ndërsjellt dhe është e obligueshme për të dy pratnerët. P.sh. simbioza mes alges dhe 

kerpudhës-likenet. 

4. PROTOKOOPERIMI-  Të dy organizmat në bashkëjetesën e tyre kanë dobi, por jo në 

mënyrë të obligueshme. 

5. KOMENSALIZMI- Është mardhënie positive për njërin organizëm dhe neutral për 

tjetrin. P.sh., Një gaforre e cila jeton ngjitur për trupin e balenës,balena nuk ka as dobi 

as dëm, ndërsa gaforrja përfiton duke u mbrojtur nga grabitqarët dhe duke pasur 

mundësi të gjej ushqimin më leht. 

 

 



 
 
 

 

6. AMENSALIZMI- Mardhënie negative për njërin dhe neutral për tjetrin. P.sh., veprimi i 

antibiotikut të kërpudhës-penicilinës në baktere. 

7. PARAZITIZMI- (para-pranë dhe sitos-ushqim) është madhënie positive dhe obligative 

për organizmin A dhe negative për organizmin B. P.sh. skrraja e fëmijëve. 

8. PREDATORIZMI- (grabitshmëria) është mardhënie e ndërsjellë e grabitësit dhe e 

presë, positive dhe obligative për grabitësin, negative për prenë. 

 

Ndërveprimet më të lidhura mes llojeve janë: Parazitizmi, mutualizmi dhe komensalizmi. 

 

 

Detyrë shtëpie: përdorni internetin duke i shënuar të gjitha ndërveprimet e qenieve të 

gjalla dhe sigurisht se do të gjeni foto apo video që ju ndihmojn për të kuptuar më mirë 

njësinë mësimore. Suksese. 


