
A. Persaingan Antar Jenis 

(1) Di samping interaksi yang bersifat persaingan, maka eksploitasi telah lama 

mendapatkan perhatian yang besar dari para ahli ekologi. Interaksi yang termasuk 

ke dalam kategori eksploitasi adalah pemangsaan, parasitisme/parasitoidisme, 

patogenitas, dan herbivori. 

(2) Persaingan dan pemangsaan adalah dua faktor penting yang mempengaruhi 

evolusi jenis. Seleksi alam akan memihak pada pesaing-pesaing yang ungggul, 

pemangsa yang efisien, dan mangsa yang sukar ditangkap. 

(3) Persaingan intraspesifik diperkirakan terjadi lebih keras daripada interspesifik, 

karena dua anggota dari jenis yang sama kemungkinan besar memiliki kebutuhan 

sumberdaya yang sangat mirip. 

(4) Intensitas persaingan interspesifik terkait dengan kesamaan kebutuhan antara 

kedua jenis, sehingga diperkirakan memunculkan tumpang tindih dalam 

pemanfaatan sumberdaya atau terjadi tumpang tindih relung. 

(5) Akibat dari persaingan, relung nyata (realized niche) kedua jenis menjadi lebih 

sempit atau ada pemisahan pemanfaatan sumberdaya (resource partitioning 

atau resource allocation) di antara jenis-jenis yang bersaing. 

(6) Hipotesis yang menyatakan bahwa relung yang tidak tumpang tindih adalah 

konsekuensi dari kompetisi masa lalu oleh Connell disebut the ghost of 

competition past. Menurut hipotesis tersebut, jenis-jenis mahluk hidup mungkin 

telah berevolusi untuk meminimalkan atau menghilangkan pengaruh kompetisi. 

(7) Model persaingan Lotka - Volterra merupakan modifikasi dari model logistik dan 

dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari suatu persaingan. Persamaan untuk 

pertumbuhan populasi 1 dan populasi 2 adalah:  

 

 

 

 

 

(8) Berdasarkan penelitiannya pada Paramecium, Gause mengusulkan apa yang 

sekarang disebut teorema atau prinsip Gause. Hardin kemudian mengusulkan 
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prinsip Gause menjadi prinsip penyingkiran kompetitif atau competitive 

exclusion principle yang berbunyi: jenis-jenis yang merupakan pesaing-pesaing 

sempurna, yaitu yang relungnya bertumpang tindih secara sempurna, tidak 

dapat hidup bersama dalam jangka waktu lama. 

(9) Persaingan dapat menghasilkan divergensi evolusi dan spesialisasi di antara jenis-

jenis yang berkerabat dekat. Ada kemungkinan bahwa dua jenis hewan yang 

bersaing akan menyingkirkan salah satu pesaingnya. Namun, ada pula 

kemungkinan bahwa kedua jenis akan memisah secara ekologi, mungkin melalui 

pemisahan karakter (character divergence) seperti ukuran paruh yang 

mempengaruhi ukuran makanan yang dikonsumsinya.  

(10) Contoh pada G. fortis dan G. fuliginosa adalah sebuah kasus yang terdokumentasi 

dengan sangat baik mengenai perubahan karakter ekologi (ecological character 

displacement atau morphological change). Persaingan interspesifik mengakibatkan 

karakter-karakter yang penting secara ekologi berkembang menjadi lebih 

berbeda dalam keadaan simpatri daripada allopatri. 
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