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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

Tematyka szkolenia:  

Obce i inwazyjne gatunki zwierząt dla obszaru Polski  

Wraz ze zmieniającym się klimatem, globalnym ociepleniem, 
działaniami człowieka, flora i fauna zaciera swoje granice. Jedne 
gatunki zanikają, pojawiają się nowe, obce,  wiele z nich to gatunki 
inwazyjne, które zagrażają rodzimym gatunkom i różnorodności 
przyrodniczej danego terytorium.  
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniem jakie 
stanowią gatunki inwazyjne, zarówno dla środowiska naturalnego 
Polski jak i ludności. 
 
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! To szkolenie jest dla Ciebie!  
 

 
 

 
 

O CENTRUM 



  

   

       Trener: dr Barbara Wojtasik  
 

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
właścicielka firmy „HydroBiolLab” (działającej od 2010 r.).  

Prace badawczo-rozwojowe z zakresu hydrobiologii, ekologii i ochrony środowiska, analiz 
stanu ekologicznego zbiorników wodnych, rzek i wybrzeża Bałtyku, szczególnie               
w kontekście innowacyjnych rozwiązań w obszarze monitoringu (MeioEco, CrecTest),       
a także prace z zakresu oceny ryzyka pojawienia się gatunków inwazyjnych zwierząt, 
zróżnicowania genetycznego populacji różnych gatunków bezkręgowców i kręgowców 
oraz rekultywacji zbiorników wodnych i gospodarki odpadami. 

 

 
 
 
 
 
 

Program szkolenia (8 h) 

Cel szkolenia: 

Zapoznanie uczestników z zagrożeniem jakie stanowią gatunki inwazyjne zarówno dla 

środowiska naturalnego Polski, jak i ludności. 

 

Zakres szkolenia: 

1. Gatunki obce i inwazyjne – definicja. 

2. Drogi migracji zwierząt egzotycznych do Polski. 

3. Czy jeśli gatunek jest z innej strefy klimatycznej to znaczy, że u nas się nie osiedli? 

4. Jak określić, czy nowy gatunek, który się pojawił może stać się inwazyjny? 

5. Jeden pojawiających się gatunek obcy często oznacza więcej gatunków obcych,  

6. Gatunki obce, a zagrożenie epidemiczne. 

7. Handel zwierzętami, hodowcy amatorzy, a bezpieczeństwo środowiska naturalnego i 

ludności Polski. 

8. Prognozowanie zmian w ekosystemach i przyzwyczajeniach ludności w związku z 

nowymi dla terenu Polski gatunkami. 
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Ilość uczestników: min. 5 osób 

 
Ilość godzin: 8 

 
Cena: 509 zł netto + vat 

 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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