
Klub Podróżnika Turbacz

SEKCJA GRZYBIARSKA
 Do sekcji grzybiarskiej Klubu Podróżnika Turbacz mogą należeć członkowie, 
którzy w sposób szczególny interesują się światem grzybów. Starają się znać jak 
najwięcej gatunków grzybów, poznają ich rodzaje, siedlisko, miejsca 
występowania i budowę. Rozpoznają gatunki jadalne i trujące. W tej sekcji 
znajdą swoje miejsce zarówno osoby podziwiające piękno grzybów, jak 
również ich walory smakowe. Mile widziane są miłośnicy porostów, czyli 
grzybów lichenizujących... 
  

 Aby zostać członkiem tej sekcji należy wybrać trzy gatunki grzybów 
występujących w górach oraz przygotować krótki pokaz na ich temat. Ważne, 
żeby wybrane gatunki wyraźnie się różniły budową, występowaniem i innymi 
cechami ...
  Proponowane gatunki grzybów: borowik ceglastopory, okratek 
australijski, koźlarz świerkowy, gwiazdosz rudawy (lub inny), lakówka 
ametystowa, twardzioszek czosnkowy, jeleniak nastroszony, maczużnik 
nasięźrzałowaty, purchawka zwyczajna, muchomor cytrynowy, muchomor 
jadowity, maślak żółty, czubajka kania, mleczaj świerkowy, niszczyca 
anyżkowa, lejkowiec dęty, soplówka bukowa, pięknoróg największy, gruzałek 
cynobrowy, opieńka ciemna, goryczak żółciowy, borowik szlachetny, siedzuń 
sosnowsosnowy, gołąbek śledziowy, szyszkowiec łuskowaty  i inne ciekawe gatunki...
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SEKCJA JASKINIOWA I SKALNA

 Sekcja jaskiniowa skupia miłośników jaskiń oraz innych tworów 
krasowych lub szczelinowych. Uczestnicy tej sekcji mają 
pasjonować się eksploracją jaskiń i schronów górskich oraz 
innych tworów skalnych (osuwisk, rowów tektonicznych, 
wychodni skalnych). Dokumentują je, opisują i fotografują. 
Poznają przyrodę form jaskiniowych, znają procesy związane z 
powstawaniem różnych form krasowych. 

 Uczniowie, którzy aspirują do tej sekcji powinni 
przygotować prezentację, która wykaże ich zaangażowanie 
w poznawanie polskich jaskiń ( i nie tylko). Należy wybrać 
jeden temat i przedstawić go w formie pokazu 
multimedialnego. Proponowane tematy:
- jaskinia Wielka Śnieżna -  największa w Polsce,
- jaskinia Niedźwiedzia w masywie Śnieżnika,
- jaskinie doliny Kościeliskiej w - jaskinie doliny Kościeliskiej w Tatrach, 
- jaskinie w Gorcach,
- Zimna Dziura - słynna jaskinia w Szczeblu,
- największe jaskinie Beskidów, 
- wychodnie skalne Gorców,
- inne tamaty ...
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SEKCJA KORONY GÓR POLSKI
 W tej sekcji swoje miejsce mogą znaleźć ci uczestniczy, 
którzy lubię długie wyprawy górskie w otoczeniu lasów, łąk, 
połonin i hal. Chcą zdobywać szczyty znane i nieznane, 
podziwieć widoki, biwakować w cienistych dolinach 
malowniczych potoków, obcować z przyrodą itd... 
Uczestnicy należący do tej sekcji powinni interesować się 
wszystkimi aspektami związanymi z krajoznawstwem ziem 
górskich:górskich: historią regionu, kulturą, zabytkami, ruchem 
turystycznym itd... Członkowie sekcji powinni realizować 
również plan zdobywania Korony Gór Polski.

 Aby dołączyć do tej sekcji uczestnicy Klubu Podróżnika powinni 
przygotować opis jednego szlaku górskiego znajdującego się na terenie 
polskich gór. Opis powinien zawierać krótkie informacje o przebiegu 
szlaku i zwracać uwagę na jego różnorodne walory: obiekty 
turystyczne, zabytki, kapliczki, pomniki, ostoje przyrody, ciekawe 
elementy krajobrazu, panoramy i t d ... 
PProponowane szlaki: Szlak dziesięciu polan w Gorcach, Mały Szlak 
Beskidzki w Beskidzie Małym, Perć Borkowskiego na Luboniu Wielkim, 
wybrane fragmenty Głównego Szlaku Beskidzkiego (Bieszczady, Gorce, 
Babia Góra), Perć Akademików na Babiej Górze, Szlak na Szczeliniec 
Wielki, Błędne Skały, i inne ...
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SEKCJA BOTANICZNA
 Do sekcji botanicznej Klubu Podróżnika Turbacz 
mogą należeć ci członkowie klubu, których pasją jest 
piękno flory górskiej. Uczestnicy tej sekcji powinni 
rozpoznawać gatunki roślin naczyniowych, być 
eksperatami od ich ochrony. Powinni znać budowę 
roślin, ich siedliska, sposoby rozmnażania oraz liczne 
ciekawostki na ich temat. Nie obce im powinny być 
zbiorowiska roślinne,  własności lecznicze i kulinarne.zbiorowiska roślinne,  własności lecznicze i kulinarne.

 Kandydaci do tej sekcji powinni wykazać się wiedzą i zaangażowaniem w 
poznawaniu świata roślin. Kandydat musi przygotować prezentację na temat 
wybranych gatunków górskich, rzadkich i chronionych. W prezentacji 
powinny znaleźć się informacje o budowie, siedlisku, cechach 
charakterystycznych, występowaniu i ochronie. Wystarczy wybrać trzy 
ciekawe i różniące się od siebie gatunki roślin.
  Proponowane gatunki: lilia złotogłów, ciemiężyca zielona, goryczka 
wiosenna, szarotka alpejska, sasanka słowacka, storczyki (kruszczyki, 
stoplamki, podkolan, storczyca, gółka, buławik, listera), zarzyczka górska, 
goździk okazały, arcydzięgiel litwor, rosiczka okrągłolistna, tłustosz alpejski i 
pospolity, krokus spiski, chaber barwny, goryczka kropkowana, rojownik 
włochaty, liczydło górskie, goryczka krótkołodygowa lub inne ....
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SEKCJA MINERAŁÓW I SKAŁ
 Do sekcji minerałów i skał Klubu Podróżnika Turbacz mogą 
należeć uczestnicy, który fascynują się przyrodą nieożywioną 
terenów górskich i nie tylko. Ich pasją jest kolekcjonowanie 
minerałów w tym kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Osoby 
te muszą interesować się geologią terenów górskich, 
rozpoznawać rodzaje skał górorworu i rozumieć procesy 
zachodzące podczas wypiętrzania się masywów górskich. 

 Aby zostać członkiem tej sekcji należy wykazać się znajomoćią tematyki 
geologicznej oraz świata minerałów. Kandydat musi przygotować 
prezentację, w której znajdą się dwa elementy: 
 1) Jak powstają pasma górskie - należy wybrać jedno z pasm (Beskidy, 
Tatry, Sudety, polskie szczyty wulkaniczne) i krótko i ciekawie przygotować 
prezentację na temat ich powstawania (historia, rodzaje skał, ciekawostki)...
  2) Moje ulubione minerały. Uczestnik powinien przygotować prezentację, 
gdzie znajdzie się kilka rodzajów minerałów, kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych wraz z ich krótką charakterystyką (występowanie, skład 
chemiczny, wartość jubilerska i kolekcjonerska). Proponowane minerały: 
malachit, kryształ górski, agat, onyks, zoisyt, lapis lazuli, jaspis, ametyst, 
akwamaryn, topaz, granat, turmalin, halit, szmaragd, rubin, diament itd...
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SEKCJA PTASIA 
 Do sekcji ptasiej mogą należeć osoby, które fascynują się 
światem ptaków. Członkowie Klubu Podróżnika Turbacz 
należący do tej sekcji powinni rozpoznawać gatunki ptaków, 
znać ich zwyczaje i budowę oraz występowanie. 
Zainteresowania ornitologiczne powinny obejmować też 
umiejętność rozpoznawania sylwetek ptaków w locie, ich 
głosów, gniazd i t d...

 Uczniowie, którzy chcieliby należeć do tej sekcji 
powinni wykazać się znajomością co najmniej trzech 
gatunków ptaków występujących w górach. Ich 
zadaniem jest stworzenie prezentacji dotyczącej tych 
gatunków uwzględniającej opis sylwetki, informacje 
dotyczące gniazdowania, zwyczajów i ciekawostek z 
ich życia.
  Proponowane gatunki: bocian czarny, orzeł 
przedni, dzięcioł czarny, dzięcioł trójpalczasty, 
jastrząb, głuszec, cietrzew, pliszka górska, 
orzechówka, puchacz, sóweczka, puszczyk zwyczajny, 
zięba, kos, szpak, myszołów, kruk i inne
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SEKCJA WYSOKOGÓRSKA
 W sekcji wysokogórskiej mogą znaleźć się jedynie najwytrwalsi 
uczestnicy Klubu Podróżnika Turbacz. Mają to osoby gotowe 
zdobywać najwyższe szczyty gór (Tatry, Alpy). Uczestnicy tej 
sekcji muszą znać podstawy wspinaczki, mieć doświadczenie w 
asekuracji łańcuchami oraz zdobyć co najmniej jeden szczyt o 
wysokości większej niż 2000 m n. p, m. Muszą wykazywać się 
nienaganną kondycją, obyciem z ekspozycją górską, 
koordynacją ruchową i siłą fizyczną. koordynacją ruchową i siłą fizyczną. 

 Uczniowie, którzy mają dołączyć do tej sekcji muszą mieć 
udokumentowaną co najmniej jedną wyprawę wysokogórską (na 
szlaku asekurowanym). Uczestnik musi również wykazać się 
wiedzą na temat Tatr i innych wyższych pasm górskich. 
Powienien przygotować prezentację z opisem szlaku górskiego 
na szczyt tatrzański (lub przełęcz) o wysokości większej niż 2000 
metrów, n. p. m. 
PProponowane szlaki: Rysy, Świnica, Kozi Wierch, grań Rohaczy, 
Szpiglasowy Wierch, Przełęcz pod Chłopkiem, Czerwona Ławka, 
Mała Wysoka, Skriniarki, Banówka, Rohatka, Polski Hreben, 
Rozsutec, Słowacki Raj (rokliny) i inne...
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SEKCJA ŚWIATA ZWIERZĄT
 W sekcji zwierząt swoje miejsce mogą znaleźć ci uczestnicy, 
których zainteresowania dotyczą świata zwierząt. Muszą 
wykazywać się pasjami związanymi z obserwacją i poznawaniem 
polskiej fauny. Mogą podglądać świat dużych ssaków 
(niedźwiedź, wilk, ryś), jak i motyli, płazów, gadów i owadów. Z tej 
sekcji wyłączeni są jedynie miłośnicy ptakó, którzy tworzą osobną 
grupę. Pasja ta musi być związana z poznawaniem zwyczajów 
zwierząt ich tropów, sposobów zdobywania pokarmu, godów itd..zwierząt ich tropów, sposobów zdobywania pokarmu, godów itd..

 Aby dołączyć do tej sekcji członkowie Klubu Podróżnika 
powinni przygotować odpowiednią prezentację na temat 
wybranych trzech gatunków zwierząt występujących w górach. 
Najlepiej aby wybrane gatunki różniły się istotnie od siebie (np. 
ssak, gad lub płaz oraz motyl). W prezentacji powinny znaleźć się 
informacje na temat wyglądu, siedlisk, zwyczajów oraz garść 
ciekawostek na temat wybranych zwierząt ...
  Proponowane gatunki: niedźwiedź brunatny, wilk, kozica, 
świstak, jeleń, bóbr, ryś, żbik, żmija zygzakowata, gniewosz, 
padalec, kumak górski, ropucha zielona, traszka grzebieniasta, 
niepylak apollo, paź królowej, rusałki, mieniak tęczowiec, 
rozpucz lepiężnikowiec i inne ...


