
B. Pemangsaan dan Parasitoidisme 

(1) Warna memainkan peranan penting dalam pertahanan mangsa. Crypsis adalah pola 

warna yang memungkinkan mahluk hidup untuk berkamuflase sesuai dengan 

lingkungannya, sehingga lebih sulit dideteksi oleh pemangsa.  

(2) Aposematic atau warna peringatan (warning coloration) melibatkan warna-warna 

cerah dan mencolok pada mangsa sebagai suatu peringatan bagi pemangsa untuk 

menjauhinya. Warna peringatan seringkali berasosiasi dengan keberadaan racun, 

bau busuk, atau senjata dari mangsa. 

(3) Beberapa jenis hewan menipu pemangsanya dengan meniru hewan yang beracun. 

Pada mimikri Batesian, hewan peniru (mimic) tidak berbahaya, tetapi yang 

berbahaya adalah hewan yang ditiru (model). Sementara pada mimikri Müllerian, 

semua jenis mangsa berbahaya atau tidak enak dimakan oleh pemangsa.  

(4) Pisaster adalah contoh pemangsa kunci (keystone predator) yang mengendalikan 

pesaing-pesaing yang kuat dan memelihara keanekaragaman jenis dalam suatu 

komunitas hewan. 

(5) Model Lotka-Volterra adalah model paling sederhana dari interaksi pemangsa-

mangsa. Model pemangsa-mangsa Lotka-Volterra adalah penting dilihat dari 

sejarahnya, dan secara konseptual penting barena menyediakan sebuah titik awal 

untuk memahami dinamika dari sistem pemangsa-mangsa. 

(6) Rosenzwieg dan Mac Arthur membuat model dinamika pemangsa-mangsa dengan 

menggunakan metode grafik. Menurut mereka, isoklin mangsa harus melengkung 

seperti mangkok terbalik dan isoklin pemangsa seharusnya tidak berupa garis lurus 

seperti isoklin Lotka-Volterra. 

(7) Holling menemukan bahwa kepadatan pemangsa meningkat dengan meningkatnya 

kepadatan populasi mangsa. Keadaan itu dihasilkan dari dua efek, yaitu setiap 

pemangsa meningkatkan laju konsumsinya ketika tersedia kepadatan mangsa yang 

tinggi (respon fungsional) dan kepadatan populasi pemangsa meningkat dengan 

meningkatnya kepadatan mangsa (respon numerikal).  

(8) Parasitoid adalah serangga yang sebelum mencapai tahap dewasa berkembang 

pada atau di dalam satu tubuh inang yang biasanya serangga juga. Seekor parasitoid 

membutuhkan satu individu inang untuk menyelesaikan daur hidupnya. Di dalam 
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dunia parasitoid, hanya betina dewasa yang mencari, menemukan, dan menyerang 

inang. Parasitoid disebut endoparasitoid jika perkembangannya di dalam rongga 

tubuh inang dan ektoparasitoid apabila perkembangannya di luar tubuh inang. 

Sebagian besar parasitoid ditemukan di dalam dua kelompok utama serangga, yaitu 

bangsa Hymenoptera dan Diptera. 

(1) Model Parasitoid-Inang dari Thomson menggambarkan sebuah situasi di mana 

ukuran populasi inang besar dan ukuran populasi parasitoid kecil. Pada situasi itu, 

laju pertambahan populasi parasitoid hanya dibatasi oleh pasokan telur parasitoid 

betina. Nicholson dan Bailey mengembangkan model dengan situasi populasi 

parasitoid dan inang yang hidup bersama pada keadaan keseimbangan. Menurut 

mereka, laju pertambahan parasitoid akan dibatasi oleh kemampuannya 

menemukan inang, bukan oleh pasokan telurnya.  

(2) Hassell dan Varley menemukan hubungan antara area pencarian dan kepadatan 

parasitoid. Interferensi antar parasitoid meningkat dengan meningkatnya kepadatan 

parasitoid. Dengan menggantikan area pencarian (a) dengan ekspresi interferensi 

QP
-m

 ke dalam model Nicholson-Bailey, maka mereka memperoleh model quest 

yang lebih stabil. Stabilitas model quest meningkat dengan semakin besarnya nilai 

m (konstanta interferensi mutual). 
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