
TEMAT C 
Propozycja utworzenia nowego rezerwatu przyrody 
 
Wytyczne do wykonania pracy: 

 
1. Wybierz nie objęty ochroną rezerwatową obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, którego 

powierzchnia jest mniejsza niż 500 ha. Wybrany obszar może (ale nie musi) znajdować się na 
terenie objętym innymi formami ochrony powierzchniowej (Natura 2000, strefa chronionego 
krajobrazu, park krajobrazowy, park narodowy itd.), mogą też znajdować się na jego terenie 
obiekty przyrodnicze objęte ochroną (pomniki przyrody, użytki ekologiczne). Uzasadnij swój 
wybór, zwracając uwagę na wyjątkowość walorów przyrodniczych obszaru. 

2. Zbierz materiały dotyczące walorów przyrodniczych (przyrody ożywionej, nieożywionej lub obu – 
zależnie od walorów obiektu) wybranego obszaru, a także zagrożeń, które prowadzić mogą do ich 
zniszczenia. 

3. Wykonaj dokumentację graficzną: a) kartograficzną (w formie szkicu topograficznego), pokazującą 
granice proponowanego rezerwatu na tle terenów sąsiednich, b) fotograficzną, ilustrującą walory 
przyrodnicze wybranego obszaru i – ewentualnie – zagrożenia. Jeśli zebrane materiały pozwalają, 
dokonaj zestawień w tabelach i na wykresach. 

4. Wykonaj opisową (tekstową) część pracy zawierającą: 
• wprowadzenie z uzasadnieniem wyboru (podkreśl wyjątkowość walorów) i charakterystyką 

terenu planowanego rezerwatu; 
• opis procedury badawczej i wykorzystanych materiałów źródłowych; 
• przegląd źródeł informacji, w miarę możliwości wraz z oceną ich wiarygodności; 
• lokalizację proponowanego rezerwatu przyrody, tak w odniesieniu do zróżnicowania 
środowiska przyrodniczego (np. w dolinie rzeki, w jednostce podziału fizycznogeograficznego, 
krainie geobotanicznej itd.), jak i społeczno-gospodarczego (jednostka podziału 
administracyjnego, odległość od wielkiego miasta, dostępność komunikacyjna itd.); 

• charakterystykę walorów przyrodniczych wybranego obszaru; 
• wskazanie proponowanej formy ochrony rezerwatowej (np. rezerwat ścisły, częściowy, 

faunistyczny, geologiczny, stepowy itd.) oraz jej uzasadnienie; 
• opis możliwych skutków wprowadzenia ochrony rezerwatowej (nie muszą to być wyłącznie 

skutki przyrodnicze, mogą dotyczyć także np. zmian społecznych); 
• propozycje udostępnienia terenu rezerwatu dla potrzeb ruchu turystycznego (nawet 

w przypadku rezerwatu ścisłego może to być np. szlak turystyczny poprowadzony jego 
skrajem) wraz z uzasadnieniem; 

• podsumowanie z wnioskami i ewentualną prognozą dalszych zmian na obszarze objętym 
ochroną rezerwatową. 

5. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego obszaru i proponowaną 
formę ochrony rezerwatowej. 

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach powyższy schemat może być modyfikowany, możesz też 
wprowadzać rozszerzenia, np. przeprowadzić ankietę wśród ludzi mieszkających w pobliżu 
proponowanego rezerwatu, co sądzą oni o Twoim pomyśle. Przedstawiając propozycje, nie wahaj 
się prezentować własne stanowisko, staraj się jednak je uzasadnić. 

 
 
Kryteria oceny pracy 
 
A.  Trafność wyboru obszaru, który proponuje się objąć ochroną oraz sformułowania tytułu 

pracy 
10 pkt 

B.  Poprawność wyboru cech środowiska przyrodniczego świadczących o wyjątkowości 
wybranego terenu, dobór odpowiednich metod badań, przeprowadzenia obserwacji 

15 pkt 

C.  Wnikliwość opisu elementów środowiska przyrodniczego, poprawność merytoryczna 
analizy 

15 pkt 

D.  Umiejętność wyciągania wniosków, formułowania zależności dotyczących relacji między 15 pkt 



elementami środowiska oraz między ewentualnymi zagrożeniami a stanem środowiska, 
dokonywania oceny zagrożeń, uzasadnienie objęcia danego terenu konkretną formą 
ochrony rezerwatowej 

E.  Zakres i poprawność dokumentacji graficznej 20 pkt 
F.  Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność zestawiania 

literatury i innych źródeł, przypisy, wykaz ilustracji i załączników, konstrukcja opracowania 
20 pkt 

G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora 5 pkt 
 


