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Słów kilka o naszym nadleśnictwie 
• Lasy stanowią znakomitą wizytówkę Podkarpacia – jak powiedział 

Edward Balwierczak. Jednak najczęściej oglądamy je z okna samochodu 
lub podczas sporadycznych wycieczek, przez co nigdy nie poznamy ich 
wszystkich tajemnic. Stanowią mieszkanie dla wielu gatunków zwierząt, 
dostarczają cennego materiału-drewna, oraz są miejscem spędzania 
wolnego czasu. Nadleśnictwo Strzyżów leży w środkowo-zachodniej 
części województwa podkarpackiego na terenie pięciu powiatów: 
strzyżowskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i 
brzozowskiego. Jego zasięg obejmuje 18 gmin, 7 miast, w tym stolice 
województwa podkarpackiego miasto Rzeszów. Lasy Nadleśnictwa są 
silnie rozdrobnione, o czym świadczy położenie w 646 kompleksach 
leśnych: 18 większych kompleksów leśnych o powierzchni ponad 200 ha 
i 628 mniejszych kompleksów rozproszonych na obszarze całego 
terytorialnego zasięgu. Najmniejsze kompleksy tworzą szachownicę z 
szeregiem enklaw i półenklaw, głównie użytków rolnych i lasów innej 
własności. 



Fauna 
Nasze nadleśnictwo cechuje występowanie bardzo bogatej fauny. Wiele z 
gatunków objętych jest ochroną ścisłą. W naszych lasach żyje wiele gatunków 
ssaków, są to min. Jelenie szlachetne, sarny, daniele, muflony, dziki, wilki, rysie, 
żbiki. Awifaunę reprezentują min. Orlik krzykliwy, bocian czarny, puszczyk 
uralski, puchacz. Dzięki specyficznym warunkom środowiskowym możemy 
spotkać także chronione gatunki gadów i płazów-traszki, kumaki, a także żmiję 
zygzakowatą czy zaskrońca. 

Puszczyk uralski (Strix uralensis) 
-sowa często spotykana w 

naszych lasach, trzecia co do 
wielkości sowa Polski 

  

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) 
-ptak drapieżny najczęściej 

spotykany, na polach i w lasach, 
pomimo , że pospolity to bardzo 

piękny i majestatyczny 



Fauna cd. 

Jeleń szlachetny (Cervus 
elaphus) 

Daniel (Dama dama) 

Sarna (Capreolus capreolus)-albinos   
z naszego terenu 

Salamandra plamista 
(Salamandra Salamandra) 

Żołna (Merops apiaster)  
bardzo rzadki ptak Polski,  
klejnot polskiej awifauny, 

jeden z wielu mieszkańców  
naszego nadleśnictwa 



Flora 
Na terenie naszego Nadleśnictwa odnotowano obecność 55 roślin chronionych, w tym 35 
podlegających ochronie ścisłej i 20 ochronie częściowej. Do najciekawszych należy 
języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium - gatunek charakterystyczny dla rzadkiego 
siedliska przyrodniczego jaworzyny z języcznikiem Phyllitido-Aceretum.  

Języcznik zwyczajny 

Ochrona przyrody na 
terenie Nadleśnictwa 

W Nadleśnictwie Strzyżów znajduję się Czarnorzecko-
Strzyżowski Park Krajobrazowy który chroni najcenniejsze 
pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz 
kulturowym obszary Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza 
Dynowskiego, rozdzielone doliną Wisłoka. Przyroda jest 
chroniona również przez 5 rezerwatów przyrody, 2 
Obszary Chronionego Krajobrazu oraz 2 Obszary Natura 
2000, które pozwalają na ochronę bezcennych gatunków 
polskiej fauny i flory, a także cennego, dziewiczego 
terenu, gdzie natura jest wciąż nieodkrytym                         
i nieujarzmionym żywiołem. 



Turystyka 
Bez wątpienia jednym z wielu walorów strzyżowskiego nadleśnictwa jest jego 
różnorodność turystyczna. Nie zależnie od jego rejonu w zasadzie wszędzie można 
wytyczyć piękne trasy piesze i rowerowe prowadzące przez lasy, rezerwaty przyrody, 
ukazujące piękno przyrody. Do takich miejsc można zaliczyć np. rezerwat Herby. Dowolność 
turystyczna jest tu w zasadzie nieograniczona. Smaku dodają liczne pomniki przyrody, 
zabytki np. stare kapliczki, zabytkowe kościoły, miejsca historyczne. W zależności od tego co 
cenimy w przyrodzie czy jesteśmy nastawieni na wysiłek fizyczny wśród tego co nam matka 
natura zrodziła, czy chcemy zbadać historie naszej małej ojczyzny, czy chcemy uwiecznić 
piękno naszych okolic na fotografii możemy wziąć mapę nadleśnictwa do ręki i w zasadzie 
wszystkie boczne dróżki, leśne ścieżki spełnią nasze wymagania. Z tego tytułu pozwoliliśmy 
sobie zaprezentować kilka tras pieszo-rowerowych liczących od 10 do nawet 60 km łącznej 
długości.  



Turystyka cd. 
Nadleśnictwo Strzyżów oprócz 
walorów jakimi są lasy 
posiadają wiele ciekawych 
miejsc, godnych zobaczenia, 
które zaciekawią każdego 
wycieczkowicza. Na naszym 
terenie można uprawiać wiele 
dyscyplin sportowych takich jak 
nordic walking, organizowane 
są biegi na orientacje, 
wytyczone są również szlaki dla 
turystów poruszających się 
konno, do ewenementów 
sportowych należą min. 
organizowane  wyścigi psich 
zaprzęgów 

Nadleśnictwo Strzyżów to świetne miejsce dla 
fotografów, i artystów, którzy w otoczeniu 
dziewiczej natury tworzą swoje dzieła.   



Autorzy 

Kacper Zamorski (od lewej) oraz Tomasz Myćka. Jesteśmy uczniami 
Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, uczęszczamy do klasy drugiej na 
profilu biologiczno-chemicznym. Interesujemy się przyrodą i leśnictwem. 
Wszystkie informacje zawarte w prezentacji zebraliśmy samodzielnie. 
Autorami zdjęć są: Kacper Zamorski oraz Strzyżowski fotograf przyrody-
Michał Kut. 



Dziękujemy za 
obejrzenie naszej 

prezentacji! 
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Szkoła: Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie 
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Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna 


