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Cel modułu Zapoznanie z wpływem produkcji roślinnej na zmiany zachodzące  
w szacie roślinnej, rozprzestrzenianie gatunków obcych 
oraz skutkami inwazji roślinnych dla środowiska 
przyrodniczego. Przedstawienie współczesnych powiązań 
pomiędzy działalnością człowieka, zmianami globalnymi 
(klimatycznymi, ekonomicznymi) a natężeniem inwazji 
roślinnych  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Istota inwazji biologicznych. Kształtowanie flory pod wpływem 
człowieka. Etapy synantropizacji flory.  
Wskaźniki antropogenicznych zmian we florze. Trywializacja 
szaty roślinnej. Formy degradacji zbiorowisk roślinnych. Gatunki 
rodzime, obce, egzotyczne, introdukowane i inwazyjne – 
definicje. Reguła dziesiątek. Co czyni gatunek inwazyjnym (cechy 
wspólne)? Drogi i etapy inwazji, model ekspansji terytorialnej. 
Przegląd introdukcji gatunków obcych. Ekspansje w ujęciu 
historycznym. Skutki inwazji (m.in. zmiany warunków 
siedliskowych, wpływ na relacje w biocenozie, straty 
ekonomiczne).  
Czy inwazje zagrażają bioróżnorodności? Wypieranie gatunków 
rodzimych. Inwazje GMO ? Spektakularne eksplozje roślinne na 
świecie i w kraju. Rozpoznawanie i sygnalizacja zjawisk 
inwazyjnych. Współpraca międzynarodowa.  
Produkcja roślinna (w szczególności ogrodnicza) wobec inwazji 
roślinnych. Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie.  
Sposoby zapobiegania, łagodzenie skutków i zwalczanie inwazji 
roślinnych.  
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