
Pola interaksi 

Pola atau bentuk interaksi antarmakluk hidup dalam satu ekosistem dapat berupa 

kompetensi, predasi, simbiosis.Kompetensi berarti persaingan. Dalam hal ini, terjadi 

persaingan antarmakluk hidup dalamsuatu ekosistem karena adanya kebutuhan hidup 

yang sama. 

Predasi adalah hubungan antara pemangsa atau predator dan mangsanya. Hubungan 

antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah erat, pemangsa tidak akan 

dapat hidup jika tidak ada mangsa. Selain itu, pemangsa juga berperan sebagai pengontrol 

populasi mangsa. 

Simbiosis dapat diartikan sebagai car hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup 

yang bersifat langsung dan erat. Tedapat beberapa bentuk simbiosis, yaitu simbiosis 

mutualisme, simbiosis komensalisme,dan simbiosis parasitisme 

 Simbiosis Mutualisme 

Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling 

menguntungkan. Dua simbiopn yang hidup bersama saling mendapatkan keuntungan dari 

interaksi tersebut. Simbion adalah makhluk hidup yang membentuk simbiosis. Contoh 

simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara lebah madu dengan bunga.  

Banyak tumbuhan yang memiliki bunga dengan warna mencolok dan amat 

mempesona. Warna tersebut sebenarnya tidak diperuntukkan bagi kita, tetapi bagi 

makhluk lain yang sangat diharapkan dapat membantunya dalam proses penyebukan. 

Pada bunga terdapat calon biji. Biji baru akan terbentuk setelah terjadi pembuahan 

antar sel kelamin jantan (dalam sebuk sari) dan sel kelamin betina (dalam putik). Proses 

pembuahan ini akan diawali oleh penyerbukan terlebih dahulu, yaitu peristiwa 

menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Umumnya, serbuk sari dapat menempel di 

atas kepala putik dengan bantuan angin atau makluk hidup yang lainnya, seperti lebah 

madu. 

Jadi warna yang mencolok pada bunga merupakan cara tumbuhan untuk menarik 

perhatian serangga penyerbuk, yaitu lebah madu. Apabila lebah datang untuk mengisap 

madu bunga(nektar), tubuhnya akan menyentuh kepala sari . Akibatnya, sebuk sari akan 

menempel pada kaki atau bagian tubuhnya yang lain. Bila bagian tubuh lebah yang 

ditempeli sebuk sari menyentuh kepala putik maka terjadilah penyerbukan. Hal yang 



sama juga dapat terjadi pada saat lebah madu hinggap pada bunga lain. Dengan demikian, 

antara lebah madu dan bunga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Lebah madu 

beruntung karena mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses 

penyerbukannya. 

 Simbiosis Komensalisme 

Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satu 

pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain tidak dirugikan.contoh simbiosis 

komensalisme adalah tumbuhan epifit dengan inangnya 

      Tumbuhan epifit artinya tumbuhan yang menepel pada bagian luar tumbuhan lain. 

Tumbuhan yang menempel itu tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Contohnya, 

tumbuhan paku- pakuan dan anggrek yang tumbuh pada ranting atau batang pohon 

tumbuhan berkayu. 

Tumbuhan paku sulit hidup di tanah. Untuk hidupnya, tumbuhan paku menempelkan 

tubuhnya pada kulit batang atau cabang tumbuhan yang lain, khususnya pada batang atau 

dahan yang basah atau lembap. Tumbuhan paku tidak mengambil zat hara dari jaringan 

hidup tumbuhan yang ditumpanginya, tetapi dari air dan debu yang menempel pada kulit 

tersebut. Dengan demikian, tumbuhan yang ditumpangi tidak dirugikan. Sebaliknya, 

tumbuhan paku dan epifit lainnya memperoleh keuntungan, yaitu dapat menumpang serta 

mendapat air dan hara dari kulit batang tumbuhan inangnya. 

 Simbiosis Parasitisme  

Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis organisme. Dimana satu 

pihak mendap[atkan keuntungan, sedangkan yang lainnya mendapatkan kerugian. 

Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasitisme. Contoh simbiosis 

parasitisme adalah benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu termasuk tumbuhann biji dan 

berdaun hijau. Akar benalu itu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air dan 

hara langsung dari tanah. Untuki memenuhi kebutuhan akan air dann hara, benalu 

menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain. Lalu akarnya yang berupa alat isap akan 

menembus masuk ke dalam jaringan pengangkut tumbuhan yang ditumpanginya. 

Kemudian benalu akan menyerap air dan hara yang terlarut di dalamnya. Sehingga 

tumbuhan inang mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk 

hidupnya diserap oleh benalu. 



Akibatnya dari kegiatan benalu tersebut, biasanya ujung ranting tanaman yang 

ditumpanginya mengecil, kurus, dan akhirnya mati. Oleh karena itu, kalu kamu memiliki 

tanaman buah, jangan lupa untuk membersihkannya dari benalu yang menempel. 

 

 


