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W Nadleśnictwie Rymanów,  w warunkach Beskidu Niskiego, 

gatunkami drzew spotykanymi najczęściej są buki  i jodła.  

Wraz z pozostałymi gatunkami, min.: sosną, modrzewiem, 

olszą, klonem czy jesionem tworzą lasy wielopiętrowe  

i wielopokoleniowe 



Szlak „Śladami dwóch kardynałów” 
Corocznie w sierpniu, gmina Zarszyn przy współpracy Nadleśnictwa 

Rymanów organizuje „Beskidzki rajd śladami dwóch kardynałów”. Rajd 

organizowany dla upamiętnienia pobytu na beskidzkiej ziemi dwóch 

wielkich Polaków: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Ks. Kard. Karola 

Wojtyłę. Przez wiele lat nasz papież, jeszcze jako biskup przyjeżdżał 

wypoczywać i kontemplować piękno Beskidu Niskiego. Ostatni raz był tu 

w sierpniu 1978 roku, na dwa miesiące przed powołaniem na Stolicę 

Piotrową 



Szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Rymanów. 

- Szlak czerwony   :  Główny szlak Beskidzki im. Kazimierz Sosnowskiego, oznakowany 
kolorem czerwonym. Szlak biegnie przez  Puławy , Wisłoczek, 
Rymanów Zdrój  do  Iwonicza  Zdroju. Liczy on 31  km 

- Szlak niebieski: Przebiega on m.i. przez Czeremchę, Kamień, Jasiel,                                                                          
               Kanasiówkę, Pasikę, Danawę, Siwakową Dolinę.Trasa liczy 
               19km   
- Szlak zielony: Besko-Komańcza biegnący wschodnią częścią Beskidu            
           Niskiego przez Mymoń, Pastwiska, Puławy Górne, Dział,              
           Surowicę, Moszczaniec, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę, Garb 
           Średni i Dołożycę. Liczy  on 31 km. 

- Szlak żółty: Wola Piotrowa- Kanasiówka, biegnący wschodnią częścią 
       Beskidu Niskiego, przez przełęcz pod Tokarnią, Wisłok 
       Wielki do Kanasiówki . Trasa liczy  14 km. 



 Ścieżka przyrodnicza „Rymanów Zdrój’’  

 -długość ścieżki 5,5 km 

 -czas przejścia od 2-4 godz. 

 -różnica wzniesień 160 m 

 -składa się z 16 przystanków 

 

 Ścieżka przyrodnicza  „ W dolinie Wisłoka’’ 

 -lokalizacja- Puławy 

 -długość ścieżki 10 km 

 -czas przejścia od 3-5 godz. 

  -różnica wzniesień 250 m 

 -składa się z 7 przystanków 

 

 Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza  „Hrendówka’’ 

 -lokalizacja Odrzechowa 

 -długość ścieżki 4 km 

 -czas przejścia od 2-4 godz. 

 -różnica wzniesień 250m 

 Składa się z 10 przystanków 



zapraszamy do Nadleśnictwa Rymanów… 



 

 Pracę przygotowali: 
 

Julia Capko    klasa V 

Justyna Krusinowska klasa V  

Mateusz Szczęsny  klasa VI 
 

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Głębokiem 
 

Szkoła Podstawowa klasa V i VI 

 


