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Treść: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Ba-
dawczy we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie zrealizował projekt nowego geoparku w Polsce „Dolina 
Wisłoka – Polski Teksas”. Ma się on znajdować w Karpatach 
zewnętrznych. Złoża ropy naftowej, wody mineralne, tektonika 
płaszczowinowa i inne geologiczne cechy Karpat zewnętrznych 
składają się na georóżnorodność tego rejonu. Obszar tego opra-
cowania obejmował ponad 1000 km2 w rejonie Krosna, włącza-
jąc w to również teren uzdrowisk Iwonicza-Zdroju i Rymanowa- 
-Zdroju. Projekt ten objął swym zasięgiem 20 gmin województwa 
podkarpackiego. W ramach projektu wykonano mapę geologiczno- 
-turystyczną, udokumentowano ponad 150 geostanowisk i zapro-
jektowano dziewięć ścieżek geologiczno-edukacyjnych. Przygo-
towano też dwa foldery, 12 tablic geologiczno-edukacyjnych, za-
projektowano stronę internetową o projekcie oraz nakręcono film 
promocyjny. Produkt końcowy skierowany jest do wykorzystania 
w promocji regionu do samorządów lokalnych, parków krajobra-
zowych i narodowych, lasów państwowych oraz lokalnych orga-
nizacji turystycznych.
Słowa kluczowe: geopark, geoturystyka, Karpaty zewnętrzne, 
ropa naftowa

Introduction

Today, tourists are more demanding Therefore qualified 
tourism like, for example, geotourism is developing quick-
ly (Jezierski, 2011; Migoń, 2012). Geoparks are examples 
of complex and complete geotourist products (Alexandro-
wicz Z., Alexandrowicz S., 2004). In the Polish Carpathi-
ans, many locations were proposed for projected geoparks 
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Abstract: The Polish Geological Institute – National Research In-
stitute (PGI–NRI), in cooperation with AGH University of Sci-
ence and Technology in Krakow carried out the project of new 
geopark in Poland – “Wisłok Valley – The Polish Texas”. It is 
located in the Polish Outer Carpathians (SE part of Poland). Oil 
fields, mineral water, nappe tectonics and other geological com-
ponents of the Outer Carpathians constitute important elements 
of the geodiversity of this region. The area is located in the Kros-
no neighbourhood and encloses a zone of about 1000 km2. The 
Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój SPA region is also included in 
the research area. It covers 20 municipalities of the Podkarpac-
kie province. For the project of the Geopark, a geotouristic map, 
geosites, geo logical-educational paths, website, advertising bro-
chures, geological-educational tables and a movie were made, 
which promote geotourism. The final product will be targeted at 
regional and local public administration bodies, national and 
landscape Parks, the State Forests National Forest Holding and 
local tourist organizations.
Key words: geopark, geotourism, Outer Carpathians, crude oil
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(Golonka, Krobicki, 2007; Miśkiewicz, Golonka, 2007; 
Krobicki, Golonka, 2008; Miśkiewicz et al., 2011; Golonka 
et al., 2013; Wasiluk, 2013). One of the most interesting re-
gions for geo-education and geotourism in the Polish Outer 
Carpathians is area of Bóbrka village (Ślączka, Kamiński, 
1998). In this village, there is evidence, that during the sec-
ond half of the 19th Century, a branch of the oil industry 
was born in Poland. In the late XIX century, during an oil 
boom in the neighborhood, in Rymanów-Zdrój and Iwo nicz-
-Zdrój, a new source of mineral-water was discovered and 
developed into a SPA. Particularly in SPA regions, tourists 
are looking for new attractions (Buczek-Kowalik, Jurczak, 

2014; Buczek-Kowalik, Łuka, 2015). Near Krosno, many 
interesting quarries, outcrops and relices of ancient mining 
exist (Słomka et al., 2006; Bubniak, Solecki (eds), 2013; 
Wójcik et al., 2014). In this area, PGI-NRI realized the pro-
ject of a new Geopark “Wisłok Valley – The Polish Texas” 
(Fig. 1). This project was produced on the order of the Min-
ister of the Environment and financed by the National Fund 
for Environmental Protection and Water Management. The 
aim of the paper is to present the results of an inventory of 
geosites in the Krosno region. Geosites were selected, and 
their quantitative assessment and geotourism potential were 
analysed.

Fig. 1. Schematic geological map of the Polish Carpathian (Oszczypko et al., 2006, modified) • Schematyczna mapa geologiczna Kar-
pat polskich (Oszczypko et al., 2006, zmienione)

Localization  
and geological background
The area is located in the Beskid Niski Range, in the Jasło- 

-Sanok Basin and Strzyżów, Dynów, Jasło and Bukowskie 

Foothills, between Strzyżów and Barwinek. It encloses an 
area of about 1000 km2 and includes the Iwonicz-Zdrój – Ry-
manów-Zdrój SPA region. It covers 20 municipalities in five 
counties of the Podkarpackie province: Krosno, Jasło, Br-
zozów, Strzyżów, Sanok (Fig. 2).
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Fig. 2. Location of research. The boundaries of the municipalities covered by the project of the geopark in the background of a schematic 
geological map • Lokalizacja badań. Granice gmin objętych projektem geoparku na schematycznej mapie geologicznej

The area of the proposed Geopark “Wisłok Valley – Pol-
ish Texas” is one of classical terrain of geological research 
in the Polish Outer Carpathians. In this area, there are all 
main tectonical units in the Outer Carpathian like: Magura, 

Dukla, Silesian, Subsilesian and Skole nappes (Figs 1, 2). 
This is an area where typical Carpathian rocks, stratotype 
sections and sediments of Pleistocene glacial maximum  
occur.



Fig. 3. Nature conservation, the most important natural, cultural and geological attractions in the proposed Geopark are selected. Nature reserves and selected nature monuments: I - „Prządki” Tors, II - „Kretówki”, 
forest nature reserve, III - Nature monument (six hundred years old oak „Poganin” in Węglówka). IV - Yews in Malinówka, V - Reserve of millenium on Cergowa Mount, VI - Yews in Nowa Wieś, VII - „Łysa 
Góra” - forest nature reserve, VIII - „Igiełki” - forest nature reserve, IX - „Wadernik” - forest nature reserve, X -”Jasiołka River Gorge”, XI - „Modrzyna” - forest nature reserve, XII - „Stone over Jaśliska”. Geologi-
cal attractions: 1 - Niebylec - the biggest pit of fluvio-glacial, and limno-glacial sediments in the Polish Carpathians, 2 - Bonarówka the largest klippe in the Flysch Carpathians, 3 - Węglówka - the largest landslide 
area in Poland, 4 - Węglówka - the smallest nappe in the Carpathians – the Subsilesian Nappe,  5 - Czarnorzeki - tors „Prządki”, 6 - Łęki Strzyżowskie - „Jagiellońskie Tors”, 7 - Wola Komborska - „Konfederatka” 
and „Maczuga” tors, 8 - Bóbrka - The oldest oil mine in the world, 9 - Iwonicz-Zdrój and Rymanów-Zdrój, sources of mineral-water and SPA, 10 - Rudawka Rymanowska - the largest natural outcrop of flysch 
rocks representing the Menilite Shales in Poland, 11 - The Cergowa and Kilanowska Mount - the greatest numerous  of crevice and talus type caves in the Flysch Carpathians,12 - Piotruś Mount - the largest rock 
ridge and ruble rock area in the region, 13 - Besko – gorge of the Wislok River. Tourist attractions: 1 - Ruins of castle in Orzykoń, 2 -  Museum of Oil-industry  named after I. Łukasiewicz in Bóbrka, 3 - Museum 
of the Lemko culture in Zyndnarowa, 4 -  SPAs in the Rymanów-Zdrój and Iwonicz-Zdrój region, 5 - Old wooden Churches in Haczów and Blizne, 6 - Historical Museum in Dukla, 7 - Nature-historical Reserve at 
Cergowa Mount, 8 - Oldtown in Krosno • Ochrona przyrody oraz wybrane przyrodnicze, kulturowe i geologiczne atrakcje proponowanego geoparku. Rezerwaty przyrody i wybrane pomniki przyrody: I - skałki 
„Prządki”, II - rezerwat leśny „Kretówki”, III - pomnik przyrody, sześćsetletni dąb „Poganin” w Węglówce, IV - cisy w Malinówce, V - Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej, VI - Cisy w Nowej Wsi, VII - re-
zerwat leśny „Łysa Góra”, VIII - rezerwat leśny „Igiełki”, IX - rezerwat leśny „Wadernik”, X - przełom Jasiołki, XI - rezerwat leśny „Modrzyna”, XII - Kamień nad Jaśliskami. Atrakcje geologiczne: 1 - Niebylec, naj-
większe w polskich Karpatach wyrobisko piasków wodno-lodowcowych, 2 - Bonarówka, największa czapka tektoniczna w polskich Karpatach, 3 - Węglówka, największy region osuwiskowy w polskich Karpatach, 
4 - Węglówka, najmniejsza jednostka tektoniczna (podśląska) w polskich Karpatach, 5 - Czarnorzeki, skałki „Prządki”, 6 - Łęki Strzyżowskie, „Skałki Jagiellońskie”, 7 - Wola Komborska, skałki „Maczuga” i „Kon-
federatka”, 8 - Bóbrka, najstarsza na świecie czynna kopalnia ropy naftowej, 9 - Źródła wód mineralnych w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju, 10 - Rudawka Rymanowska, największe w polskich Karpatach 
odsłonięcie łupków menilitowych, 11 - Cergowa i Kilanowska Góra z największym nagromadzeniem jaskiń szczelinowych w polskich Karpatach, 12 - Góra Piotruś z największym grzbietem skalnym i gołoborzem 
w regionie, 13 - Besko, przełom Wisłoka. Atrakcje turystyczne: 1 - ruiny zamku w Odrzykoniu, 2 - Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, 3 - Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndnarowej, 4 - uzdrowiska w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju, 5 - zabytkowe drewniane kościoły wpisane na listę UNESCO w Haczowie (a) i Bliznem (b), 6 - Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, 
7 - rezerwat historyczno-przyrodniczy na Górze Cergowej, 8 - stare miasto w Krośnie
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Geological attractions

The proposed Geopark contains many interesting, differ-
ent geological attractions in the Polish Carpathians. The most 
important geosites are listed below and shown in Figure 3 (on 
interleaf):

– In Niebylec village, there is the biggest pit of fluvio-gla-
cial, and limno-glacial sediments in the Polish Carpathi-
ans (Wójcik, 1999).

– Bonarówka village is located on the largest klippe in the 
Polish Outer Carpathians.

– It is surrounded, in Węglówka and Brzeżanka, by the larg-
est landslide area in Poland, where landslides are even 
5 km wide and over 1 km long.

– Węglówka is the site of typical development and greatest 
extent of rocks of the smallest nappe in the Carpathians – 
the Subsilesian Nappe.

– A group of tors „Prządki” – reservoir rocks for oil and 
gas (Ciężkowice sandstones) Czarnorzeki-Odrzykoń 
(Świdziński, 1933; Alexandrowicz, 2007).

– A group of „Jagiellońskie Tors” – formed by Ciężkowice 
sandstones, near Łęki Strzyżowskie.

– „Konfederatka” and „Maczuga” tors formed by Istebna 
sandstones, near Wola Komborska.

– The oldest crude oil mine in the world in Bóbrka 
(Radwański, 2009).

– Sources of mineral-water and ancient oil-fields in the SPA 
region of Iwonicz-Zdrój and Rymanów-Zdrój.

– Rudawka Rymanowska includes the largest natural out-
crop of flysch rocks representing the Menilite Shales in 
Poland. Organic matter from Menilite Shales gave origin 
to numerous oil fields in the Carpathians. This outcrop, 
comprising a thrust, anticline, syncline and faults, is also 
the most picturesque one in the Carpathians.

– The Cergowa and Kilanowska Mount, near Dukla, include 
one of the greatest assemblages of crevice and talus type 
caves in the Flysch Carpathians (Jankowski et al. (eds), 
2012).

– On The Piotruś Mount largest rock ridge and rubble rock 
area are found in this region.

– Besko – large gorge of the Wislok River.

One of the types of geosites includes sources of min-
eral water. Their intakes are located in the area of Iwonicz 
Zdrój and Rymanów. Mineral waters may be of various ori-
gin. They develop from rainwater that percolates through 
rocks and becomes enriched in the washed out mineral com-
pounds or from connate relic sea water flowing out from the 
depths of the Earth. Areas of Iwonicz Zdrój and Rymanów 
include chloride and sodium carbonated waters; occasion-
ally ferruginous and with iodine and bromine ions (Rajchel 
et al. (eds), 2011). The salty, strongly mineralized chloride 
waters are the connate waters of the ancient Tethys Ocean 
and natural gas exhalations in its spring. They are found 
in Rudawka Rymanowska, Iwonicz-Zdrój and Rymanów- 
-Zdrój (Fig. 4).

Other interesting type of gesites are crude oils. The oldest 
oil mine in the world is located in Bóbrka village, near Kros-
no. Presently, there is the Ignacy Łukasiewicz Museum of Oil 

Fig. 4. Natural gas exhalations in the “Bulgotka” (“Bubbler”) spring 
in Rudawka Rymanowska, photo R. Wasiluk • Naturalny wypływ 
gazu ziemnego, źródło „Bulgotka” w Rudawce Rymanowskiej, fot. 
R. Wasiluk

and Gas Industry. Ignacy Łukasiewicz was a pharmacist. He 
is the father of the global crude oil industry. He established 
the first oil mine and distillery in the world. Numerous oil 
mines operating since the 19th century may be observed in the 
Geopark, e.g. in Iwonicz Zdrój, Rymanów, Wietrzno, Rogi, 
Bóbrka, Potok, Krosno, Krościenko, Grabownica Starzeń-
ska, Turze Pole, and Węglówka (Fig. 3).

Oil is originated from rocks rich in organic matter, par-
ticularly dark shales (menilite beds). The rocks which gener-
ate hydrocarbons are referred to as source rocks. The organic 
matter is transformed into oil in rocks that are heated up to 
over 60°C. Such a temperature is over 2 km below ground 
surface. The oil is generated in conditions of up to 4 km and 
120°C, while gas is formed at greater depths and tempera-
tures. The organic matter in shales, giving origin to oil and 
gas, derives mainly from planktonic, microscopic and unicel-
lular algae (chrysophytes) and protozoans (foraminifers, ra-
diolarians and diatoms). From the source rock, hydrocarbons 
move (migrate) upwards and accumulate in porous sand-
stones, forming a field. The field must be isolated by overly-
ing impermeable rocks called sealing rocks, mainly clayey 
shales. Porous sandstones accumulating oil and gas are re-
ferred to as reservoir rocks. Reservoir and sealing rocks form 
the so-called hydrocarbon trap.

In the Flysch Carpathians, traps were developed in upward- 
-convex folds – anticlines (Fig. 5). The area of the park in-
cludes numerous anticlines with hydrocarbon deposits, 
e.g. anticlines of Iwonicz, Bóbrka, Potok, Turze Pole, and 
Grabownica. In the Turze Pole field, recovered light oil can 
be found. Its quality is so high, that it can be used as fuel 
in some diesel engines without earlier purification in a refin-
ery. The black, brown and beige Menilite Shales are the main 
source rock for hydrocarbons. The rocks are of Oligocene 
age, i.e. 34–23 mln years old.
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Many interesting tors have been discovered on the re-
searched terrain. The Carpathian rocks were folded and crust-
ed about 17 mln years ago. This is because, the Outer Car-
pathians formation rocks were eroded. Wind, frost and rain 
are forming mountains, and special rock-forms – tors (Fig. 6). 
Wola Komborska includes one of the largest groups of tors, 
formed of Istebna Sandstones, of Palaeocene age (65–56 mln 
years) in the Outer Carpathians. The “Maczuga” and “Konfe-
deratka” tors are the most known. One of the largest and most 
picturesque groups of tors, named “Prządki” tors, formed of 
Ciężkowice Sandstones of Eocene age (56–34 mln years) are 
situated in Czarnorzeki. Odrzykoń is the location of ruins of 
the “Kamieniec” castle, built on a rock formed of Ciężkowice 
Sandstones and with numerous tors of the „Krowia Turnia” 
group in the surroundings. The history of the castle’s residents 
was described by Aleksander Fredro in „Zemsta”. The series 
of tors extends on a crest, from Wola Komborska in the East, 
through Czarnorzeki, to Frysztak in the West (Fig. 3).

are typified by an interesting feature – dynamics. Both grad-
ual and rapid landslide movements result in the compression 
or formation of caves and changes in their passages. In some 
of them, ice remains for most of the year. Entering such caves 
requires specialized cave equipment.

Fig. 6. Part of the educational table “Prządki” tors (Wasiluk et al., 
2013) • Fragment tablicy edukacyjnej skałki „Prządki” (Wasiluk 
et al., 2013)

For many tourists, caves are the most interesting geosites. 
The Cergowa and Kilanowska Mountains include one of the 
greatest assemblage of fissure caves in the Outer Carpathi-
ans (Fig. 3). Those caves, in contrast to karstic caves, were 
formed in rock fissuring during landslides (Fig. 7). On the 
Kilanowska Mountain, 60 landslide caves were already doc-
umented, and new ones are still being discovered (Jankowski 
et al., 2012). The Słowiańska-Drwali Cave is the largest one 
in Beskid Niski. With its over 500 m long passages, it is also 
one of the longest cave in the Outer Carpathians. These caves 

Fig. 7. Types of caves associated with landslides (Kucharska et 
al., 2003; modified) – part of the educational table Cergowa and 
Kielanowska Mount – caves (Wasiluk et al., 2013) • Typy jaskiń 
związane z osuwiskami (Kucharska et al., 2013; zmienione) – frag-
ment tablicy edukacyjnej Jaskinie Cergowej i Kielanowskiej Góry 
(Wasiluk et al., 2013)

Results of the project

For the project of the Geopark a geotourist map, 155 geo-
sites and 9 geological-educational paths (Fig. 3) were created 
(Wasiluk et al., 2013, 2014 a, b). Paths connected the most 
interested geosites: 

– „Along the Wisłok river” – between Rudawka Rymanow-
ska and Wernejówka,

– Gwoździanka-Niebylec-Gozdnica-Konieczkowa,
– „Jagiellońskie Tors”,
– Krosno – Wisłok river – fold of Potok,
– Węglówka-Czarnorzeki along Czarny Potok,
– Landslide in Brzeżanka,
– Landslide in Węglówka,
– Tors „Konfederatka” and „Maczuga” in Wola Komborska,
– Around Iwonicz-Zdrój.

The results also contain: the Geopark website (www.pol-
skiteksas.pl), two different advertising brochures, twelve 
geological-educated tables and a movie that promotes geo-
tourism (Fig. 8). The biggest work and the main scientific 
problem was the preparation of a geological-tourist map in 
the scale of 1:50 000 (Fig. 9). It was made on the basis of 
12 sheets of Detailed Geological Maps of Poland. The oldest 
map was made in the early 1980’s, and the youngest is new. 
The geological-touristic map, as all maps in PGI-NRI (Ry-
chel et al., 2012, 2013), was created with a GIS application 
called ArcMap.
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Fig. 9. Part of geological-tourist map, area of Iwonicz-Zdrój with interesting geosites (136-138) (Wasiluk et al., 2013): 136 – Crudeoil Mine 
Iwonicz Zdrój, 137 – Ciężkowice sandstone - outcrop,138 - Cherts of Menilite Beds – outcrop • Mapa geologiczno-turystyczna okolic 
Iwonicza-Zdroju z interesującymi geostanowiskami (136–138) (Wasiluk et al., 2013): 136 – kopalnia ropy naftowej Iwonicz-Zdrój, 137 – 
odsłonięcie piaskowców ciężkowickich, 138 – odsłonięcie rogowców z warstw menilitowych
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Summary

Results of our work proved that area of the proposed 
geopark has a big potential for geotourism, education and 
science. This research is a good background for the devel-
opment of the touristic potential for local self-goverment 

(Zawilińska et al., 2015). In PGI–NRI, many geotouristic 
projects for Earth sciences were made. The Institute has vast 
experience in geotourism and a skilled science staff. PGI–
NRI invites all concerned governments, universities and an-
other scientists or regional centers to cooperate and work to-
gether.

Streszczenie

Koncepcja górskiego geoparku 
na obszarze uzdrowiskowym 

na przykładzie projektowanego geoparku 
„Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, 

ziemia krośnieńska

Radosław Wasiluk, Barbara Radwanek-Bąk, 
Bogusław Bąk, Robert Kopciowski,  
Tomasz Malata, Alicja Kochman, 

Andrzej Świąder

Współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający, po-
szukuje on zróżnicowanych i innowacyjnych atrakcji. Jed-
ną z rozwijających się gałęzi specjalistycznej turystyki edu-
kacyjnej jest geoturystyka (Jezierski, 2011; Migoń, 2012). 
Geopark to najbardziej kompletny, kompleksowy produkt 
geoturystyczny, który można zaproponować odbiorcom 
(Alexan drowicz, Alexandrowicz, 2004). Jednym z bardziej 
interesujących geoturystycznie miejsc w Polsce są tere-
ny górskie, a w polskich Karpatach fliszowych są to okoli-
ce Bóbrki na ziemi krośnieńskiej (Ślączka, Kamiński, 1998; 
Bubniak, Solecki, 2013). Ze względu na dużą georóżnorod-
ność oraz mnogość innych atrakcji turystycznych w PIG–
PIB powstał pomysł na zaprojektowanie geoparku na ziemi 
krośnieńskiej.

W PIG–PIB we współpracy z AGH w Krakowie, w la-
tach 2011–2014 na zamówienie Ministerstwa Środowiska 
powstał projekt geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”. 

Obszar projektowanego geoparku rozciąga się od granicy 
państwa w okolicach Barwinka do okolic Strzyżowa i wy-
nosi ponad 1000 km2. Geograficznie teren ten leży w obrę-
bie Beskidu Niskiego, Dołów Jasielsko-Sanockich i pogórzy 
Dynowskiego, Jasielskiego, Strzyżowskiego i Bukowskiego. 
Geologicznie teren badań należy do zewnętrznych Karpat 
fliszowych. Na tym terenie znajdują się wszystkie główne 
tektoniczne jednostki fliszowe: magurska, dukielska, śląska, 
podśląska i skolska (Fig. 1, 2).

Przewodnim tematem na terenie projektowanego geopar-
ku jest ropa naftowa. Najstarsza na świecie kopalnia ropy 
znajduje się w Bóbrce koło Krosna (Fig. 3). Obecnie jest to 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta z wy-
kształcenia, był ojcem światowego przemysłu naftowego, 
założył pierwszą kopalnię i destylarnię ropy naftowej na 
świecie. Na terenie geoparku występuje wiele kopalń ropy 
działających od XIX w., np. w Iwoniczu-Zdroju, Rymanowie, 

Wietrznie, Rogach, Bóbrce, Potoku, Krośnie, Krościenku, 
Grabownicy Starzeńskiej, Turzym Polu, Węglówce (Fig. 3). 
Złoża ropy naftowej powstały ze skał bogatych w materię or-
ganiczną (skały macierzyste), głównie z ciemnych łupków 
– menilitowych, które możemy obejrzeć m.in. w najwięk-
szym ich odsłonięciu w Rudawce Rymanowskiej (Fig. 3). 
Porowate piaskowce, w których gromadzi się ropa i gaz na-
zywamy skałami zbiornikowymi. Skały zbiornikowe i izolu-
jące tworzą tzw. pułapkę dla węglowodorów. W Karpatach 
fliszowych pułapkami są fałdy – antykliny, wypukłe ku gó-
rze (Fig. 5).

Znajduje się tu jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, 
Iwonicz-Zdrój. Informacje o występowaniu w tym rejonie 
wód leczniczych pochodzą już z XV wieku. W drugiej poło-
wie XIX w. i na początku XX w., podczas gorączki czarnego 
złota, uzdrowiska Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój przeży-
wały największy rozkwit. Wody mineralne podczas wędrów-
ki z głębi ziemi w skałach wzbogacają się w różne związki 
mineralne. Występują tu wody lecznicze o zróżnicowanym 
składzie: chlorkowe, sodowe, żelazowe, bromowe, jodowe 
i inne (Rajchel et al., 2011). Występują tu też solanki będą-
ce reliktowymi wodami pradawnego oceanu Tetydy. Źródła 
„Bełkotka” w Iwoniczu-Zdroju i „Bulgotka” w Rudawce Ry-
manowskiej (Fig. 4) są przykładem naturalnych ekshalacji 
gazu ziemnego.

Karpaty zewnętrzne wypiętrzyły się około 17 mln lat 
temu. Od tego momentu skały karpackie były niszczone. 
Wiatr, mróz i deszcz rzeźbiły góry i formowały specyficz-
ne formy ostańcowe – skałki (Fig. 6). W Woli Komborskiej 
znajduje się jedna z największych w Karpatach fliszowych 
grup skałek utworzonych z piaskowców istebniańskich wie-
ku paleoceńskiego (65–56 mln lat) (Fig. 3). Najbardziej zna-
ne to „Maczuga” i „Konfederatka”. W Czarnorzekach znaj-
duje się jedna z największych i najbardziej malowniczych 
grup skałek – „Prządki” – utworzonych z piaskowców cięż-
kowickich wieku eoceńskiego (56–34 mln lat). W okolicach 
Łęków Strzyżowskich znajduje się grupa „Skałek Jagielloń-
skich”. Na Górze Piotruś koło Jaślisk znajduje się najdłuższa 
w regionie grzęda skalna i gołoborze.

W okolicach Dukli na Cergowej i Kilanowskiej Górze 
znajduje się największe nagromadzenie jaskiń szczelino-
wych w Karpatach fliszowych. Są to w odróżnieniu od jaskiń 
krasowych formy powstałe jako szczeliny w trakcie osuwa-
nia się skał (Fig. 7). Największą jest Jaskinia Słowiańska-
-Drwali o długości korytarzy ponad 500 metrów. Jest ona 
jedną z najdłuższych w Karpatach fliszowych.

Innymi atrakcjami na skalę krajową i regionalną są naj-
większe w Karpatach polskich odsłonięcia piasków wodno-
-lodowcowych i iłów jeziorno-lodowcowych w Niebylcu, 
wychodnie skał (stratotyp) najmniejszej karpackiej jed-
nostki – podśląskiej w Węglówce. Płaskowyż Bonarówki 
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jest największą w polskich Karpatach czapką tektoniczną. 
W okolicach Węglówki występuje największy w Polsce re-
jon osuwiskowy. W Besku znajduje się jeden z najbardziej 
malowniczych przełomów rzecznych, przełom Wisłoka.

Na potrzeby projektu sporządzono mapę geologiczno-tury-
styczną, opracowano 155 geostanowisk oraz zaprojektowano  
dziewięć ścieżek geoturystycznych (Fig. 3) (Wasiluk et al., 
2014a, b). Na opracowanie składa się również strona in-
ternetowa o projekcie (www.polskitexas.pl), dwa foldery 
edukacyjno-promocyjne, 12 tablic geoturystyczno-eduka-

cyjnych (Fig. 8) oraz film promocyjny. Mapa geologiczno- 
-turystyczna (Fig. 9) powstała na podstawie dwunastu arku-
szy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.  
Mapa została wykonana w technologii GIS w aplikacji  
ArcMap.

Wykonany projekt potwierdził duży potencjał geotury-
styczny badanego obszaru, zgromadzono olbrzymią doku-
mentację potrzebną do utworzenia geoparku. PIG–PIB po-
twierdził swą dużą kompetencję i ponaddwudziestoletnie 
doświadczenia w geoturystyce.
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