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NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA 

Nadleśnictwo Kolbuszowa powstało 29.12.1977r. Składa się z trzech 
obrębów: 

-obręb w Kolbuszowej znajdujący się na terenie starego województwa 
rzeszowskiego,  

-obręb Morgi także na obszarze dawnego województwa rzeszowskiego,  

-obręb Nart położony na miejscu dawnego województwa 
tarnobrzeskiego. 

Fragment obrębu Kolbuszowa przekazano do Nadleśnictwa Buda 
Stalowska. Od 01 stycznia 1991r. ziemie w obrębie Nart włączono do 
obrębu Morgi.  

   



ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW 
W powiecie kolbuszowskim żyje mnóstwo rozmaitych 
gatunków zwierząt. Dziś chciałybyśmy przybliżyć Wam kilka 
gatunków ssaków z okolic Kolbuszowej. Oto kilka z nich: 
• bóbr europejski 
• dzik 
• zając szarak 
• sarna europejska 
• jeleń szlachetny 
• lis pospolity 
• wiewiórka ruda 
• wilk szary. 
  



BÓBR 
Bobry są drugą co do wielkości 
rodziną gryzoni na świecie; 
największe są kapibary. W 
Polsce obecnie występuje 
jedynie rodzimy gatunek, czyli 
bóbr europejski. Bóbr jest 
ssakiem ziemno-wodnym. Żyje 
do 20 lat. Mieszka w pobliżu 
rzek lub w żeremiach. 



DZIK 

Dzik występował w całej Europie, Azji i północnej Afryce. Jest 
jedynym przedstawicielem rodziny świniowatych w Polsce. 
Należy do zwierzyny łownej, podlega czasowej ochronie. Jego 
udomowioną formą jest świnia domowa. 

Młode dzika to warchlaki. Samica, czyli locha jest prawie o połowę 
mniejsza od samca, czyli odyńca. Dziki jedzą: orzechy bukowe, żołędzie, 
grzyby i rośliny. Czy wiesz, że dziki tarzają się w błocie, stąd ich sierść ma 
kolor ziemi występujący na obszarze, gdzie żyją. 
 



ZAJĄC SZARAK 

Na terenie Województwa 
Podkarpackiego popularnym 
gatunkiem jest zając szarak. 
Chroniony jest jedynie w okresie 
rozrodu, wiosną i latem. Obecnie 
liczba zajęcy maleje.  

Zając szarak jest niewielkim 
zwierzęciem, ma maksymalnie 
75cm i wysokość około 30 cm . 
Waży do 6kg .  

 Tylne nogi ma 
przystosowane do 
skakania. Posiada długie 
uszy, dzięki którym 
doskonale słyszy. Ma 
krótki, biały od spodu 
ogon zwany omykiem. 
Przednie zęby są długie i 
ostre. Charakterystyczna 
u zajęcy jest ruchoma i 
rozdwojona górna 
warga. Co ciekawe 
króliki potrafią poruszać 
nozdrzami. 

 



SARNA I JELEŃ 

 Sarna europejska należy do rodziny jeleniowatych. Są 
parzystokopytne i roślinożerne. Występują w lasach całej Polski. 
Można ją spotkać na łąkach i polach, gdzie szuka pożywienia.  

 Jeleń szlachetny występuje we wszystkich typach lasów, także 
iglastych, lecz nie zbyt gęstych, ze względu na niebezpieczeństwo 
zaczepienia poroża . Może wychodzić także na łąki czy pola . Lubi 
miejsca podmokłe.  



LIS Lis, podobnie jak wilk, należy do 
rodziny psowatych. Istnieje 21 
gatunków lisów. W Polsce 
występuje lis pospolity. Lis żyje do 
15 lat. To zwierze jest bardzo 
wytrwałe i czujne. Lisy żyją parami 
lub w grupach. Mieszkają w 
prostych norach.  



WIEWIÓRKA RUDA 
Gatunek ten żyje w Europie i Azji. 
Występuje w lasach liściastych i iglastych 
całej Polski, można też ją spotkać w 
parkach i ogrodach.  
Wiewiórka ma budowę odpowiednią do 
trybu życia: jest niewielka (do 25cm.) i 
bardzo lekka (do 400g). Jak sama nazwa 
głosi, zwierzątko to ma rude futerko. Ma 
długi i puszysty ogon. Na uszach ma 
charakterystyczne pędzelki. W przednich 
łapkach trzyma jedzenie. Tylne nogi służą 
do skoków.  

 Wiewiórka należy do gryzoni. Żyje około 5 lat. Jest 
samotnikiem, łączy się w pary tylko w okresie godowym. 
Jest zwierzęciem nadrzewnym, aktywnym w dzień. Ma 
bardzo dobry węch, słuch i wzrok. Gromadzi jedzenie na 
zimę. Wiewiórki jedzą orzechy, jagody, nasiona, pędy roślin, 
a nawet owady. Małe wiewiórki (2-5) rodzą się 2-3 razy do 
roku. Są ślepe i maleńkie  i przez około 2 miesiące matka 
karmi je mlekiem. 
 



DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE 
NASZEJ PREZENTACJI 

Martyna Ragan, Olga Róg i Klaudia Olszowy. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej 

Klasa 6B 


