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Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 85 SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức, phần 

sau khi đọc của nội dung Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào Kết nối tri 

thức với nội dung chính về: Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng 

quần xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao? 

Câu hỏi 

Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần 

xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao? 

Trả lời 

- Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong đời sống của các loài trong 1 

quần xã lập tức bị phá vỡ.  

Quan hệ đối kháng là loại quan hệ mà chỉ 1 loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại: đe 

doạ về môi trường sống, đe doạ về nguồn thức ăn, thậm chí có thể bị đe doạ về số lượng 

cá thể trong quần thể.  

- Ngược lại, nếu quan hệ hỗ trợ luôn cùng tồn tại bên cạnh quan hệ đối kháng thì 

mọi thứ đạt tới sự cân bằng và vạn vật đều có cơ hội sống (chính câu chuyện giữa 

hai cha con Mu-pha-sa và Xim-ba được nhắc ở đầu văn bản nói rõ điều này). 

Quan hệ hỗ trợ luôn phải cùng tồn tại với quan hệ đối kháng để cân bằng lợi ích cho các 

loài trong cùng một môi trường sống, không để loài nào bị đe doạ về số lượng, đảm bảo 

các yếu tố môi trường, chuỗi thức ăn luôn hài hoà. 

-/- 

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 4 trang 85 sgk Ngữ văn 6 tập 2 sách Kết nối tri 

thức. Các bạn tham khảo thêm trọn bộ Soạn văn 6 Kết nối tri thức để học Ngữ văn 6 thật 

tốt nhé. 

 

https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-ket-noi-tri-thuc
https://doctailieu.com/soan-bai-cac-loai-chung-song-voi-nhau-nhu-the-nao-ket-noi-tri-thuc
https://doctailieu.com/soan-bai-cac-loai-chung-song-voi-nhau-nhu-the-nao-ket-noi-tri-thuc
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-ket-noi-tri-thuc

