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Cel modułu 

 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z ekologicznymi 

podstawami migracji gatunków inwazyjnych. Poznanie 

mechanizmów i konsekwencji ekspansji gatunków obcych, a 

zwłaszcza inwazyjnych. Poznanie różnych wpływów gatunków 

inwazyjnych na ekosystemy i ich biocenozy: wypieranie 

gatunków rodzimych, zubażanie bioróżnorodności, zmniejszanie 

stabilności biocenoz i odporności na inne zagrożenia. 

Zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi 

postępowania z obcymi gatunkami i z ustawodawstwem 

dotyczącym różnych aspektów migracji naturalnej i 

wspomaganej przez człowieka. Poznanie dróg migracji 

gatunków inwazyjnych i planowanie możliwości ich przerwania. 

Pogłębienie wiedzy na przykładzie przeglądu gatunków 

inwazyjnych  Świata i Polski. Celem modułu jest wskazanie na 

licznych przykładach i analizach zagrożeń ekologicznych i 

zagrożeń dla człowieka wynikających z migracji gatunków 

inwazyjnych oraz możliwości przeciwdziałania tym 

zagrożeniom. 

Treści modułu kształcenia 

 

Przedmiot z dziedziny ekologii – dotyczy ekologicznych 

skutków migracji gatunków inwazyjnych zasiedlających 

ekosystemy wodne i lądowe. Opisuje mechanizmy i 

konsekwencje migrowania gatunków inwazyjnych dla biocenoz 

rodzimych i całych ekosystemów. Przedstawia mechanizmy, 

powody i drogi migracji gatunków inwazyjnych. Analizuje 

główne skutki ekologiczne obecności gatunków inwazyjnych: 

utrata bioróżnorodności, wypieranie fauny i flory rodzimej, 

zanik stabilności biocenoz i odporności gatunków na choroby i 

pasożyty oraz eliminacja całych gildii.  W programie znajdują 

się aspekty prawne dotyczące postępowania z obcymi gatunkami 

i elementy ustawodawstwa dotyczące różnych aspektów 

migracji naturalnej i powodowanej przez człowieka. W ramach 

programu znajduje się również przegląd gatunków obcych w 

faunie i florze Świata i Polski. 
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