TEMAT D
Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej
Wytyczne do wykonania pracy
1. Zaproponuj trasę jednodniowej wycieczki pieszej lub rowerowej na obszarze Polski w taki sposób,
aby eksponowała ona walory geobotaniczne okolicy: bogactwo florystyczne, oryginalne kształty drzew,
zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych, urozmaicony przebieg granic różnych typów roślinności itd.
Trasa wycieczki może przebiegać przez obszary objęte ochroną przyrody, ale nie może całkowicie
pokrywać się z opisanymi szczegółowo w przewodnikach trasami typowo florystycznymi, zwłaszcza
ścieżkami dydaktycznymi, edukacyjnymi itp.
2. Długość wycieczki pieszej nie powinna przekraczać 15 km, rowerowej – 40 km. Wycieczka nie musi
zaczynać się i kończyć w tym samym miejscu, ale należy uwzględnić warunki dojazdu do miejsca jej
rozpoczęcia lub zakończenia. W przypadku miast powinna wychodzić poza obszar zwartej zabudowy.
3. Zbierz materiały o walorach geobotanicznych na trasie projektowanej wycieczki. Wykorzystaj do
tego dostępne opracowania, np. parków krajobrazowych, opracowania geobotaniczne do dokumentów
planistycznych (np. opracowania ekofizjograficzne, plan zagospodarowania przestrzennego
województwa, atlasy roślin i in.).
4. Wykonaj dokumentację kartograficzną i fotograficzną ilustrującą przebieg wycieczki, jej walory
geobotaniczne, ewentualnie także pozostałe. Jeśli zebrane materiały pozwalają, dokonaj zestawień
istotnych danych w tabelach i na wykresach.
5. Wykonaj opisową część pracy zawierającą:
 umiejscowienie trasy wycieczki na tle regionów Polski (fizycznogeograficznych, geobotanicznych,
innych) wraz z uzasadnieniem wyboru trasy i terminu przeprowadzenia wycieczki;
 przegląd źródeł informacji, w miarę możliwości wraz z oceną ich wiarygodności;
 opis walorów geobotanicznych na trasie wycieczki, wzbogacony o ewentualną charakterystykę
pozostałych walorów turystycznych (opis pozostałych walorów nie może dominować);
 opis związków między roślinnością na trasie wycieczki a pozostałymi elementami środowiska
przyrodniczego oraz z formami działalności człowieka i ich intensywnością;
 propozycje wzbogacenia zagospodarowania turystycznego, pozwalającego wyeksponować walory
geobotaniczne trasy;
 podsumowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi przyszłego zagospodarowania terenu,
pozwalającymi na zachowanie walorów geobotanicznych.
6. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, uwzględniający specyfikę wybranej trasy wycieczki.

Kryteria oceny pracy
A. Trafność wyboru trasy wycieczki ze względu na jej wartości przyrodnicze, poznawcze,
krajobrazowe, trafność proponowanego terminu wycieczki oraz sformułowania tytułu
pracy i jego zgodność z treścią opracowania
B. Wnikliwość i poprawność opisu roślinności i pozostałych elementów środowiska
przyrodniczego oraz rodzajów ludzkiej działalności na trasie wycieczki
C. Umiejętność formułowania zależności między roślinnością a pozostałymi elementami
środowiska i różnymi formami działalności człowieka, dokonywania oceny zagrożeń
D. Wnikliwość i poprawność oceny propozycji poprawy zagospodarowania turystycznego
na trasie wycieczki
E. Zakres i poprawność dokumentacji graficznej
F. Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność
zestawiania literatury i innych źródeł, przypisy, wykaz ilustracji i załączników,
konstrukcja opracowania
G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela/jurora
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