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Inwazyjne gatunki obce coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w naszej 
przestrzeni. Mają one wpływ nie tylko na zmniejszanie się różnorodności 
biologicznej, ale również na zdrowie ludzi i zwierząt oraz powodują poważ-
ne straty ekonomiczne. Obecnie stanowią jedno z najważniejszych zagro-
żeń dla rodzimej przyrody, a ich pojawienie się w środowisku naturalnym, 
jest niemal zawsze związane z działalnością człowieka.
Najgroźniejsze gatunki spotykane w naszej najbliższej okolicy, to na ogół 

rośliny hodowane w ogrodach. Publikacja przedstawia gatunki inwazyjne z 
punktu widzenia właściciela ogrodu. Prezentuje ona najpospolitsze gatunki 
inwazyjne, pokazując jednocześnie, jakie szkody w przyrodzie i gospodarce 
człowieka ze sobą niosą. W dalszej części zamieszczamy sposoby walki z ga-
tunkami inwazyjnymi oraz rośliny alternatywne, którymi możemy je zastą-
pić z korzyścią dla różnorodności biologicznej w naszym ogrodzie.
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