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MOśLIWOŚCI ROZWOJU ENOTURYSTYKI 

NA POGÓRZU DYNOWSKIM 

 
 

Abstrakt 
W Polsce od kilku lat obserwuje się duŜe zainteresowanie całą kulturą picia wina. Po przyjęciu przez Sejm 

ustawy zezwalającej na sprzedaŜ wina produkowanego z własnych upraw, w kraju nastąpił prawdziwy boom 
na zakładanie głównie niewielkich winnic i rozwój gospodarstw winiarskich. Wino moŜe stać się doskonałym 
uzupełnieniem oferty istniejących oraz nowo powstających gospodarstw agroturystycznych, jak równieŜ 
dodatkowym źródłem dochodów. Coraz częściej zauwaŜa się zapotrzebowanie na tego rodzaju wypoczynek  
i edukację. Podkarpacie jest w Polsce najpręŜniej rozwijającym się regionem pod kątem moŜliwości uprawy 
winorośli. Z roku na rok na tym terenie powstaje coraz więcej winnic, juŜ dzisiaj jest ich przeszło 100  
i powstają nowe. 

W niniejszym opracowaniu autorzy podjęli próbę oceny uwarunkowań rozwoju turystyki winiarskiej  
na terenie Pogórza Dynowskiego, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, glebowych, które wpływają na 
prawidłowy rozwój winorośli, produkcję wina i szansę rozwoju enoturystyki na tym terenie. Ocenie podlega 
równieŜ obecna sytuacja gospodarstw agroturystycznych na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego oraz kwestia, czy zupełnie nowa forma turystyki moŜe zainteresować właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych oraz przyszłych enoturystów? 

1. Wstęp 

Niedawno, zaledwie kilka lat temu, w Polsce nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania 
całą kulturą picia wina, uprawą winorośli oraz bardzo modną na zachodzie, jak i na całym 
świecie turystyką winiarską. 

Województwo podkarpackie stało się jednym z najatrakcyjniejszych (jeśli nie 
najatrakcyjniejszym obecnie) regionem pod kątem moŜliwości rozwoju turystyki 
winiarskiej. Dlaczego Podkarpacie? Nie ma w tym nic dziwnego. Podkarpacie to typowy 
teren podgórski, przedmurze Karpat. Łagodne stoki, gliniasta gleba, upalne lata i słoneczne 
jesienie oraz śnieŜne zimy. Na obszarze Podkarpacia liczba gospodarstw posiadających 
swoje winnice z roku na rok wzrasta1. 

                                                           
1 J. Krupa, M. Dul, Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w woj. podkarpackim [w:] M. Gwóźdź  

i K. Szpara (red.), Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Wydawnictwo Konsorcjum 
Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 56. 
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Pogórze Dynowskie to największy mezoregion wśród zewnętrznych Pogórzy 
Karpackich2. Stanowi znaczny obszar terenu woj. podkarpackiego (rys. 1), a jego granice 
wyznaczają: od zachodu dolina rzeki Wisłok, od wschodu dolina rzeki San, na południu 
graniczy z Dołami Jasielsko-Sanockimi, a na północy przechodzące w Kotlinę 
Sandomierską i Roztocze. Jest to teren bogaty w walory przyrodnicze, antropogeniczne,  
a tym samym doskonałe miejsce na wypoczynek oraz uprawianie róŜnych form turystyki, 
w tym równieŜ turystyki winiarskiej, czyli tzw. enoturystyki. 

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny moŜliwości i szans rozwoju turystyki 
winiarskiej na terenie Pogórza Dynowskiego, z uwzględnieniem warunków klimatycznych 
i glebowych, które wpływają na prawidłowy rozwój winorośli, produkcję wina i szansę 
rozwoju enoturystyki na tym terenie. Ocenie podlega równieŜ obecna sytuacja 
gospodarstw agroturystycznych na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego oraz kwestia czy zupełnie nowa forma turystyki moŜe zainteresować 
przyszłych enoturystów? 
 

Rys. 1. Obszar Pogórza Dynowskiego na tle gmin województwa podkarpackiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.si.podkarpackie.pl 

                                                           
2 http://www.pogorza.pl/pogorze-dynowskie-wrota-karpat-wschodnich.htm z dnia 26.04.10 
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2. Co to jest turystyka winiarska? 

Enoturystyka, czyli turystyka winiarska (z greckiego oinos – wino), stała się ostatnio 
bardzo modnym zjawiskiem. Statystyki pokazują, iŜ obecnie jest jedną z najszybciej 
rozwijających się gałęzi przemysłu turystycznego3. 

Enoturystykę najczęściej definiuje się jako wyjazdy do regionów winiarskich,  
w trakcie których turysta odwiedza przynajmniej jedno miejsce związane z produkcją wina 
(winnica, przetwórnia, gospodarstwo winiarskie) bądź uczestniczy w imprezie o profilu 
winiarskim (degustacje, róŜnego rodzaju prezentacje win, święta winiarskie itp.) Niektórzy 
badacze tego zjawiska uwaŜają, Ŝe koniecznym warunkiem właściwej turystyki winiarskiej 
jest otwartość uczestników na zdobywanie wiedzy związanej z winem, jego produkcją  
i szeroko pojętą kulturą winiarską. Wobec tego wykluczają z grona prawdziwych 
enoturystów wszystkich mniej lub bardziej przypadkowych odwiedzających, dla których 
pobyt w gospodarstwie winiarskim czy udział w degustacji nie wiąŜe się z rozwojem 
winiarskiej wiedzy i zainteresowań. Podobny pogląd podzielają równieŜ sami winiarze  
i organizatorzy imprez winiarskich, którzy wiąŜą duŜe nadzieje z rozwojem 
specjalistycznej, edukacyjnej enoturystyki w węŜszym tego słowa znaczeniu. Natomiast 
nie widzą większych korzyści w przyjmowaniu turystów, którzy wizytę w piwnicy czy  
na festiwalu wina traktują wyłącznie jako dobrą okazję do konsumpcji darmowych próbek 
lub zakupu tanich trunków, a nie są zainteresowani winem jako takim4. 

Warunki dla rozwoju polskiego winiarstwa, a tym samym dla enoturystyki, od bardzo 
dawna nie były tak korzystne jak obecnie. Polskie wina są nie lada ciekawostką, na którą 
skusić powinno się wielu konsumentów, a przyszłość turystyki winiarskiej będzie zaleŜeć 
od jakości nowego krajowego trunku. 

W lipcu 2008 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tzw. ustawę winiarską, która 
miała pozwolić niewielkim producentom wina legalnie sprzedawać swoje trunki. 

W aktualnym stanie prawnym jest juŜ moŜliwe wyprodukowanie wina gronowego  
z upraw własnych i wprowadzenie go na rynek. Niemniej nie jest to tak proste jak moŜna 
by sądzić na podstawie wielu doniesień medialnych, w których kreowany jest pogląd  
o zniknięciu barier dla rozwoju winiarstwa gronowego w naszym kraju. Barier tych jest 
nadal sporo, szczególnie uciąŜliwych dla małych producentów, często niemających 
doświadczenia w kontaktach z wieloma instytucjami nadzorującymi i nieprowadzących 
dotychczas działalności gospodarczej, szczególnie związanej z przetwarzaniem Ŝywności. 
Jednym z trudniejszych elementów jest fakt, Ŝe brak jednoznacznych wytycznych  
i interpretacji pozwalających na wytyczenie „mapy” czynności, zgłoszeń, obowiązków itp., 
która byłaby wskazówką gwarantującą osobom podejmującym tę działalność, Ŝe nie 

                                                           
3 W. Bosak, Wino i turystyka [z:] http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_docman&task=doc  

z dnia 17.04.08 
4 W. Bosak, Wino…, op. cit., z dnia 17.04.08 
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wpadną w Ŝadną pułapkę formalną i nie naraŜą się tym samym na sankcje ze strony 
instytucji nadzorujących5. 

Nadal istotną barierę stanowi brak polskiej listy odmian do produkcji win gronowych. 
W Polsce moŜna uŜywać wyłącznie odmian zarejestrowanych do tego celu w 
którymkolwiek kraju Unii Europejskiej. Uprawa odmian innych z zamiarem produkcji 
wina na rynek jest naruszeniem przepisów, skutkującym sankcjami oraz nakazem 
karczowania kwestionowanych roślin. 

Równie trudna sytuacja panuje w zakresie ochrony chemicznej winorośli, dla której 
jest zarejestrowane w Polsce tylko kilka preparatów, i to niestety nie tych występujących  
w programach ochrony winorośli w krajach winiarskich, co powoduje, Ŝe ochrona roślin 
jest utrudniona. Stosowanie niezarejestrowanych preparatów moŜe być powodem 
zakwestionowania plonu i nałoŜeniem sankcji6. 

W związku z nadal licznie występującymi ograniczeniami prawnymi w sprzedaŜy 
wina z własnych upraw, w Zielonej Górze powstał Ogólnopolski Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej. Inicjatorami akcji są właściciele Winnicy Stara Winna Góra – państwo 
Danuta i Marek Krojcig oraz Prezydent Miasta Zielona Góra – Janusz Kubicki. Na stronie 
www.ustawawiniarska.pl umieszczono propozycje zmian ustawy winiarskiej, które 
powinny się znaleźć w kolejnym projekcie ustaw tworzonym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspomniany projekt został juŜ opublikowany na stronie 
ministerstwa i jest w fazie społecznych konsultacji. 

3. Najsłynniejsze regiony winiarskie w Europie 

Winorośl jest rośliną uprawianą w ciepłych rejonach umiarkowanej strefy 
klimatycznej. Największe nasadzenia znajdują się w Krajach Europy Południowej  
i Zachodniej – Hiszpania, Francja, Włochy, Bułgaria, Grecja, Niemcy7. 

Francja 
Wprawdzie Francja nie ma monopolu na wina wysokiej klasy, jednak jej połoŜenie 

geograficzne niezwykle ją faworyzuje, umoŜliwiając produkcję win w szerokiej gamie 
stylów, przy zachowaniu równowagi między słodkością i kwasowością. Regiony 
winiarskie Francji połoŜone są między 42 a 49,5 stopniem szerokości geograficznej  
i naleŜą do dwóch zasadniczych stref klimatycznych, które determinują uprawę 
określonych gatunków winorośli. Na południu panuje klimat śródziemnomorski, na 
zachodzie klimat związany z wpływem atlantyckiego prądu zatokowego. Natomiast  
w Szampanii, Alzacji i Burgundii zaznacza się równieŜ wpływ klimatu kontynentalnego8. 

                                                           
5 M. Płochocki, Procedura wprowadzenia wina na rynek [z:] www.winiarzepodkarpacia.pl z dnia 6.06.10 
6 Ibidem. 
7 J. Lisek, Amatorska uprawa winorośli , Wydawnictwo „Działkowiec”, Warszawa 2002, s. 6. 
8 http://festus.pl/przewodnik/francja.htm z dnia 10.03.08 
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Głównymi regionami uprawy winorośli we Francji są: Dolina Loary, Bordeaux, 
Langwedocja-Roussillon razem z Prowansją, Dolina Rodanu, Burgundia, Alzacja  
i Szampania. 

Włochy 
Wino produkuje się we Włoszech na całym Półwyspie Apenińskim. Powstaje równieŜ 

na Sycylii, Sardynii oraz na niewielkiej wyspie Pantalleria9. 
Włochy to kraj ogromnych moŜliwości i ogromnych niespodzianek. Produkuje się tu 

wina w zadziwiająco wielu odmianach i bardzo zróŜnicowanej jakości. Ci, którzy kochają 
piękno Włoch, w kaŜdym zakątku mogą odkryć interesujące, nieznane wino, o którym  
po powrocie do domu będą opowiadali, Ŝe było to najlepsze wino, jakie pili w Ŝyciu.  
Ale to są uroki niesprawdzalnych doświadczeń10. 

Najsłynniejsze regiony winiarskie to: Toskania, Piemont i Sycylia. 

Hiszpania 
Hiszpania jest krajem o największej powierzchni upraw winorośli na świecie. Roczna 

produkcja wina wynosi 33 miliony hektolitrów. Dzieje się to za sprawą gorącego klimatu, 
małej ilości deszczu i duŜej dawki słońca, przez co konieczne jest nawadnianie większości 
winnic połoŜonych w najbardziej suchej, centralnej części kraju. Ma to równieŜ swoje 
dobre strony, jak wiadomo, niskie zbiory zazwyczaj oznaczają wysoką koncentrację soku 
w owocach, dzięki czemu wino jest bardziej charakterystyczne i smaczne11. 

Najsłynniejsze regiony produkujące wino w Hiszpanii to Rioja, Navarra, Kastylia-La 
Mancha oraz Katalonia. 

Portugalia 
Wino tak mocno wrosło w kulturę Portugalii, Ŝe od tysięcy lat stanowi o jej 

charakterze i znaczeniu. Obecnie w Portugalii winnice rozciągają się na obszarze blisko 
270 tys. hektarów, dając od 4 do 7 milionów hektolitrów wina rocznie12. 

Winnice skupione są w tzw. Wyznaczonych Regionach Produkcji Wina, w których 
wytwarza się wino wysokiej jakości, ze szczepów hodowanych tylko w tych regionach. 
Istnieją 33 regiony, co do których moŜna mieć pewność, iŜ pochodzą stamtąd dobre wina. 
Winne szlaki znajdują się w kaŜdym regionie, a całą Portugalię „oplata” z południa na 
północ niemal 30 tego typu tras13. 

Najbardziej znane i waŜne dla portugalskiego winiarstwa regiony, to: Vinho Verde, 
Porto i Douro, Dao i Madera. 

Na całym świecie znane są równieŜ inne europejskie regiony winiarskie takie, jak: 
niemiecki, najbardziej arystokratyczny region winiarski – Rheingau, węgierski Tokaj   
                                                           
9 W. Sztabowa, Wino Wszystko o…, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 41. 
10 http://festus.pl/przewodnik/wlochy.htm z dnia 6.06.10 
11 http://winakonesera.pl/?p=61 z dnia 11.03.08 
12 Ibidem. 
13 J. Krupa, M. Dul, Winnice jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego – metody promocji, 
„Turystyka i Rekreacja”, T. 5, AWF, Warszawa 2009, s. 145. 
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czy bułgarska Kadarka . Stanowią one przykład dla rozwijających się polskich regionów 
winiarskich i wzorzec do naśladowania. 

W Polsce najsłynniejszym i najbardziej znanym regionem winiarskim o długich 
tradycjach jest Zielona Góra. 

Zielonogórski region winiarski jest najdalej na północ wysuniętym zwartym obszarem 
przemysłowej uprawy winorośli w Europie, a zapewne i na świecie14. 

Rejon Zielonej Góry to obszar winiarstwa ukształtowany historycznie i ciągle 
funkcjonujący. Tradycje uprawy winorośli są starsze niŜ historia samego miasta. W roku 
1922 niemiecki wówczas Grünberg świętował swoje 700-lecie, ale wcześniej, juŜ w roku 
1900 uroczyście obchodzono jubileusz 750-lecia uprawy winorośli w miejscowych 
winnicach. Za początek zielonogórskiego winiarstwa przyjmuje się rok 1150, to okres,  
w którym w środkowej Europie winne krzewy uprawia się na cele kultowe od Berlina  
po Toruń, na Śląsku produkują wino mszalne klasztory w Trzebnicy, we Wrocławiu, 
Jaworze i Lwówku. Pojęcie zielonogórskiego regionu winiarskiego naleŜy dzisiaj zawęzić 
do bezpośrednich okolic Zielonej Góry, gdzie ta gałąź rolnictwa przetrwała najdłuŜej,  
aŜ do lat 70. ubiegłego wieku, a teraz się odradza15. 

Obecnie dynamicznie rozwijającymi i odradzającymi się regionami winiarskimi Polski 
są Małopolska i okolice Sandomierza, w którym winorośl uprawiano juŜ w XII w. Na tych 
terenach powstaje coraz więcej winnic, a produkowane wina stają się z roku na rok coraz 
lepsze i smaczniejsze. 

4. Imprezy winiarskie w województwie podkarpackim 

Na Podkarpaciu cyklicznie odbywają się dwie duŜe imprezy winiarskie: 
– Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, 
– Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa w Krośnie. 

Mi ędzynarodowe Dnia Wina w Jaśle 
29–30 sierpnia 2009 r. na jasielskim rynku miały miejsce IV Międzynarodowe Dni 

Wina, które jak co roku przyciągnęły grono miłośników winiarstwa, mieszkańców Jasła,  
a takŜe turystów z róŜnych stron Polski i Europy, ciekawych, przygotowanych atrakcji. 

Impreza ta stanowi okazję do zaprezentowania dorobku winiarskiego producentów  
z Czech, Gruzji, Ukrainy, ze Słowacji i z Węgier oraz przede wszystkim win  
z podkarpackich winnic. Zwyczaje winne dotyczą równieŜ Jasła, gdzie mieszkają 
prekursorzy nowoczesnego winiarstwa. Jasielski region mając dobre warunki do uprawy, 
stwarza amatorom moŜliwości do zakładania nowych gospodarstw winnych, w których 
winiarstwo staje się rodzinną tradycją. 

Przybyli goście obok smakowania szlachetnych trunków z krajowych winnic i z 
zagranicy, mają takŜe okazję zaczerpnąć wiedzy na temat zasad degustacji wina, jego 

                                                           
14 M. Kuleba, Ampelografia Zielonej Góry, Pro Libris, Zielona Góra 2005, s. 12. 
15 Ibidem. 
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uprawy, czy sprzętu winiarskiego, wykorzystywanego przy jego produkcji. Na 
zgromadzone tłumy na stoiskach wystawienniczych co roku czeka coraz większa liczba 
gatunków win polskich oraz zagranicznych, ale takŜe potraw kuchni regionalnej, 
przygotowanych przez przedstawicielki okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Dni Wina są zarazem świętem ziemi jasielskiej prezentującym jej kulturę, sztukę 
ludową, tradycje i zwyczaje. Stały się zatem moŜliwością do przybliŜenia uczestnikom 
kultury nie tylko regionu, ale i zaprzyjaźnionych z Jasłem miast partnerskich: Hodonína, 
Pragi, Trebišova, Truskawca, Makó, Odessy, Sárospataku. 

Imprezą towarzyszącą ostatnim Dniom Wina była Prezentacja Kultur Krajów Grupy 
Wyszehradzkiej, na której zaprezentowano: 

– występy zespołów artystycznych z Polski, Czech, Węgier i ze Słowacji, 
– prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego, 
– degustacja potraw kuchni regionalnej, 
– konkurs o kulturze krajów Grupy Wyszehradzkiej z atrakcyjnymi nagrodami. 
Dni Wina to dobra okazja nie tylko do degustacji win, ale równieŜ dobry moment  

na wymianę kulturalną, wymianę doświadczeń i utrzymywanie przyjaźni między 
zaprzyjaźnionymi miastami16. 

Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa w Krośnie 
W roku 2010 odbyła się juŜ ósma edycja Festiwalu Win Węgierskich im. Portiusa  

w Krośnie. 
Wielu uznaje ten festiwal za wielkie święto miłośników wina i kultury Węgier. 

Organizatorzy twierdzą, Ŝe to jedyna tego typu impreza w Polsce, która pozostaje 
całkowicie otwarta dla publiczności. W szeregu przepięknych wiklinowo-drewnianych 
pawilonów moŜna posmakować najlepszych węgierskich win, a i na pewno zrobić większe 
winne zakupy. Jest to równieŜ okazja do wzięcia udziału w specjalnych degustacjach, 
gdzie koneserzy i miłośnicy napoju spotykają się z winiarzami, słuchają opowieści  
o tworzeniu tego trunku – a wszystko to z historią Krosna i regionu karpackiego w tle. 
Podczas degustacji koncertują węgierscy muzycy, odbywają się pokazy kulinarne oraz 
wystawy i filmy o tematyce polsko-węgierskiej. Przybywający goście mają okazję do 
zaznajomienia się z niezwykłym Krosnem, bo wpisanym na wieki w „Karpacki Szlak 
Wina”. Poświadczają to liczne pamiątki po Portiusie: kupcu i mecenasie sztuki, który był 
bohaterem bliskich związków kulturalnych i handlowych między Polską a Węgrami.  
Nie bez powodu Festiwal Win Węgierskich organizowany jest pod jego egidą…17. 

Liczne atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, piękne krajobrazy i niesamowity 
klimat Pogórza Dynowskiego w połączeniu z rozwijającymi się gospodarstwami 
enoturystycznymi sprawiają, Ŝe warto byłoby zorganizować imprezę winiarską na jego 
terenie. Przykład Jasła i Krosna pokazuje, Ŝe jest to doskonały sposób na promocję 
turystyczną danego miasta czy regionu. Do obu tych miast co roku na imprezę winiarską 

                                                           
16 http://dniwina.pl/ z dnia 6.06.10 
17 http://www.karpackieklimaty.krosno.pl/atrakcje_festiwal_win.php z dnia 6.06.10 
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przybywa coraz więcej odwiedzających, nie tylko z terenu Podkarpacia czy Polski,  
ale równieŜ z innych krajów. Na terenie Pogórza nie brakuje winnic, które produkują coraz 
to lepsze wino, rozwijają się i chcą w ten sposób pokazać charakter regionu. Imprezy 
winiarskie to bardzo dobra i potrzebna forma promocji, a Pogórze to dobry teren na tego 
typu imprezy. 

Włodarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego są załoŜycielami 
Stowarzyszenia Winnice Doliny Sanu, które mogłoby w przyszłości rozpatrzyć pomysł  
na organizację imprezy winiarskiej. Dodatkowo władze samorządowe Związku Gmin  
od kilku lat utrzymują kontakt z winiarzami z Francji, warto więc wykorzystać 
doświadczenie „kolegów” z Zachodu i pomyśleć nad konkretną promocją winnic 
znajdujących się na Pogórzu. 

5. Warunki klimatyczne i glebowe w uprawie winorośli 
na Pogórzu Dynowskim 

Na warunki i moŜliwości uprawy winorośli w danym miejscu wpływa cały szereg 
czynników przyrodniczych, z których najwaŜniejsze to: klimat, ukształtowanie terenu oraz 
właściwości gleby i podłoŜa18. 

Według Romana Myśliwca – pioniera polskiego winiarstwa, na warunki uprawy 
winorośli w Polsce ma wpływ szereg konkretnych czynników, z których najwaŜniejsze  
to: światło, temperatura, woda, wiatry i gleba19. 

W sumie wszystkie te czynniki tworzą tzw. siedlisko winnicy, tzw. terroir. Poza 
czynnikami naturalnymi, na charakter siedliska wpływa takŜe odpowiednie jej 
zagospodarowanie (np. budowa tarasów, osłonięcie przed wiatrem, melioracja itp.) oraz 
sposób uprawy gleby. 

Siedlisko winnicy (terroir) ma kluczowe znaczenie przy uprawie winogron do wyrobu 
wina. Warunki siedliskowe uprawy są oczywiście waŜne przy kaŜdym rodzaju produkcji 
roślinnej, takŜe zboŜa czy warzyw, ale Ŝaden inny produkt spoŜywczy nie uwidacznia  
w takim stopniu specyfiki swojego miejsca pochodzenia jak wino. Wina pochodzące  
z róŜnych regionów, a nawet dwóch winnic róŜniących się połoŜeniem nie będą do siebie 
podobne, nawet jeśli przy ich wyrobie zastosowano te same odmiany winogron i podobną 
technologię produkcji. Takie ich cechy, jak: ekstrakt, kwasowość, rodzaj aromatu, 
potencjał starzenia etc. są w duŜym stopniu zaleŜne właśnie od lokalnych warunków20. 

Powszechnie przyjmuje się, Ŝe towarowa uprawa winorośli jest moŜliwa wyłącznie  
na obszarach, które spełniają pewne minimalne kryteria klimatyczne. Te graniczne 
parametry dotyczą przede wszystkim warunków termicznych i wynoszą: 

– średnia temperatura roczna: 8°C, 

                                                           
18 W. Bosak, Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu 

[z:] http://www.instytutwina.pl/Download/Uprawa_winorosli_na_Podkarpaciu.pdf z dnia 2.06.08 
19 R. Myśliwiec, Winorośl w ogrodzie, PWRiL, Warszawa 2006, s. 33–34. 
20 W. Bosak, Uprawa winorośli…, op. cit., z dnia 2.06.08 
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– średnia temperatura w okresie wegetacyjnym (15 IV–15 X): 14°C, 
– średnia temperatura najcieplejszego miesiąca: 17°C, 
– suma aktywnych temperatur (SAT21): 2500°C22. 
Odpowiednie warunki w towarowej uprawie winorośli znajdziemy raczej nie wyŜej niŜ 

do 350 m n.p.m., a w bardzo dobrych lokalizacjach do 400 m n.p.m. 

Klimat Pogórza Dynowskiego charakteryzują następujące warunki: 
– średnia temp. zimą: od – 3°C do – 6°C, 
– średnia temp. lipca: 17°C–18°C, 
– suma aktywnych temperatur (SAT): 2600–2900°C, 
– wiatry umiarkowane o sile 5–10 m/s23. 
Pogórza rozciągające się szerokim pasem na południe od linii Dębica – Rzeszów – 

Jarosław – Przemyśl tworzą łagodne i na ogół niezbyt wysokie wzniesienia z licznymi 
obniŜeniami, dolinami rzek i rozległymi kotlinami. Dzięki urozmaiconej konfiguracji 
terenu moŜna tu znaleźć setki hektarów dobrze nasłonecznionych zboczy, znakomicie 
nadających się do wykorzystania pod winnice. Partie pogórzy połoŜone do 350 m n.p.m. 
wyróŜniają się stosunkowo ciepłym klimatem z długim sezonem wegetacyjnym i często 
upalnymi latami. Ale tutejszy klimat charakteryzują teŜ inwersje termiczne w dolinach i na 
zboczach oraz większe niŜ w Kotlinie Sandomierskiej opady jesienne. Na wyŜej 
połoŜonych terenach jest znacznie chłodniej i bardziej wilgotno, a sezon wegetacyjny twa 
krócej. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe winorośl jest rośliną szczególnie naraŜoną na przymrozki. 
Dobowe spadki temperatury poniŜej 0°C w okresie wegetacji (przymrozki) stanowią 
powaŜne zagroŜenie opłacalności uprawy winorośli. Terminy występowania ostatnich 
przymrozków wiosennych mieszczą się przewaŜnie w granicach od 20 kwietnia  
do 15 maja. Silniejsze kwietniowe przymrozki niszczą nabrzmiałe pąki, a majowe warzą 
młode latorośle, powodując utratę lub powaŜne zmniejszenie plonu owoców. Występujące 
od połowy października wczesne przymrozki jesienne niszczą liście winorośli, 
przerywając przedwcześnie proces asymilacji. Wpływa to na gorsze przygotowanie 
krzewów do przetrwania zimy. Stąd najwaŜniejszym, naturalnym sposobem ochrony 
krzewów przed przymrozkami jest wybór odpowiedniego stanowiska uprawy24. 
Przymrozki, jakie miały miejsce wiosną 2009 na terenie Pogórza Dynowskiego, niestety 
zniszczyły część plantacji winorośli na tym terenie, co w efekcie miało wpływ  
na ograniczenie ilości wyprodukowanego wina. 

                                                           
21 SAT – Suma aktywnych temperatur (w skrócie SAT) i wskaźnik LTI powszechnie uwaŜa się za 

najwaŜniejsze kryterium klimatyczne określające moŜliwości uprawy winorośli na danym obszarze. Jest  
to suma średnich temperatur dziennych wynoszących powyŜej 10°C podczas okresu wegetacyjnego. 
Poszczególne średnie dzienne liczy się tylko wówczas, gdy średnia całej dekady wynosi równieŜ ponad 
10°C, nie uwzględnia się takŜe dni po pierwszym jesiennym przymrozku poniŜej – 3°C. 
Źródło: www.winiarze.pl 

22 W. Bosak, Uprawa winorośli…, op. cit., z dnia 2.06.08 
23 http://www.nozdrzec.pl/index.php?id=15 z dnia 28.04.10 
24 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli , Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003, s. 24–27. 
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Za najbardziej odpowiednie dla polskich winnic uwaŜa się stoki o ekspozycji 
południowo-zachodniej. RóŜnice w nasłonecznieniu wpływają na grubość pokrywy 
śnieŜnej i długość okresu zalegania jej w zimie. Na stokach zwróconych ku zachodowi 
pokrywa śnieŜna zalega dłuŜej i jest grubsza. Jest to korzystne zjawisko, poniewaŜ opóźnia 
początek wegetacji krzewów oraz zmniejsza zagroŜenie wiosennymi przymrozkami.  
Z kolei zanieczyszczenie i zachmurzenie atmosfery zmniejsza intensywność 
promieniowania słonecznego. Ze wzrostem wysokości nad poziom morza zwiększa się 
intensywność promieniowania25. 

Warunki glebowe w uprawie winorośli 
Krzewy winorośli mają silnie rozwinięty system korzeniowy, dlatego wymagają 

(zwłaszcza wysoko formowane) gleby głębokiej, gliniasto-piaszczystej, o większej 
pojemności wodnej. Na glebach podmokłych i zbyt cięŜkich, np. ilastych, rosną źle, 
szczególnie krzewy młode26. 

Winorośl nie jest pod tym względem rośliną wybredną i winnice moŜna  
z powodzeniem zakładać na glebach stosunkowo ubogich i suchych (np. piaszczystych). 
Mogą to być grunty V, a nawet VI klasy bonitacyjnej, które uwaŜa się za mało przydatne 
dla innych upraw27. 

Pogórze Dynowskie, pod względem moŜliwości uprawy winorośli, posiada 
odpowiednie i wystarczająco dobre gleby. Głównie na obszarze pogórzy dominują gleby 
lessowe i lŜejsze gleby gliniaste, takŜe piaszczysto-gliniaste i kamienisto-gliniaste, 
niekiedy w typie gleb wapiennych. W części południowej obszaru spotyka się równieŜ 
cięŜsze gleby gliniaste na podłoŜu fliszu karpackiego28. 

Na powodzenie uprawy winorośli na terenie Podkarpacia duŜy wpływ ma odpowiedni 
dobór odmian winorośli. 

W Polsce najczęściej moŜna spotkać trzy grupy odmianowe. Są to: 
– odmiany winorośli europejskiej, czyli właściwej (Vitis vinifera), 
– klasyczne mieszańce międzygatunkowe (amerykańskie i amerykańsko-

europejskie), 
– nowe mieszańce dalszych rzędów (tzw. mieszańce złoŜone)29. 
Wybór odpowiednich odmian to bardzo waŜne zagadnienie, decydujące o powodzeniu 

całego przedsięwzięcia. Wybierając odmiany do uprawy w ogrodzie, naleŜy brać pod 
uwagę: 

– odporność na choroby, 
– wytrzymałość na mróz, 
– płodność i niezawodność w plonowaniu, 
– wartość uŜytkową owoców, 

                                                           
25 R. Myśliwiec, Winorośl…, op. cit., s. 33–34. 
26 Ibidem, s. 24–27. 
27 W. Bosak, Uprawa winorośli…, dz. cyt., z dnia 2.06.08 
28 Ibidem. 
29 R. Myśliwiec, Winorośl…, op. cit., Warszawa 2006, s. 10. 
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– wartość dekoracyjną krzewów w przypadku uprawy do celów dekoracyjnych30. 
Na Podkarpaciu z powodzeniem moŜna uprawiać winorośl na wina białe, czerwone 

oraz deserowe. Spośród wszystkich odmian nadających się do uprawy w Polsce, na terenie 
Podkarpacia uprawia się następujące: 

Na wina białe: Aurora, Bianca, Hibernal, Jutrzenka, La Crescent, Merzling, Muskat 
Odeski, Prairie Star, Saint Pepin, Seyval Blanc, Sibera i Solaris. 

Na wina czerwone: Cabernet Cortis, Cascade, Frontenac, Heridan, Leon Millot, 
Marechal Foch, Marquette, Regent, Rondo, Triumf Alzacji, Wiszniowyj Rannij, Zweigelt. 

Deserowe: Agat Doński, Alden, Arkadia, Einset Seedless, Kodrianka, Kristaly, Nero, 
Palatina, Perła Zali, Schuyler, Swenson Red, V 68021131. 

Według wspomnianego wcześniej Romana Myśliwca, przyszłość uprawy winorośli  
w Polsce zarówno w polu, jak i pod osłonami, naleŜy do mieszańców międzygatunkowych. 
Hodowla odpornościowa prowadzona jest w wielu krajach na duŜą skalę, powstają coraz 
doskonalsze, odporniejsze odmiany. W niczym nie przypominają starych, często 
prymitywnych mieszańców, których uprawa była w wielu krajach zakazana. Najnowsze 
mieszańce złoŜone (trzeciego i czwartego pokolenia) cechami uŜytkowymi owoców  
nie ustępują odmianom winorośli europejskiej, a są od nich plenniejsze, odporniejsze  
na choroby i mrozy, a więc łatwiejsze w uprawie32. 

6. Wino jako dodatkowa atrakcja i uzupełnienie oferty 
gospodarstw agroturystycznych 

Spośród wszystkich obiektów noclegowych województwa podkarpackiego, 
gospodarstwa agroturystyczne stanowią 52% ogólnej ilości obiektów zbiorowego 
zakwaterowania. Blisko połowa z nich jest zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady”, które obejmuje 
swoim zasięgiem obszar całego regionu Podkarpacia33. 

Co najmniej cztery kryteria, spośród niŜej wymienionych, muszą być spełnione,  
aby pobyt na wsi mógł być uznany za agroturystyczny: 

– pobyt związany z noclegiem w gospodarstwie rolniczym, 
– uprawianie turystyki podczas pobytu w takim gospodarstwie, 
– doradztwo turystyczno-krajoznawcze ze strony gospodarzy (powinno być, ale 

niekoniecznie), 
– korzystanie z lokalnych produktów Ŝywnościowych (niekoniecznie gospodarzy), 
– moŜliwość pracy w gospodarstwie34. 

                                                           
30 Ibidem, s. 19. 
31 http://podkarpackiszlakwinnic.pl/images/stories/szlak/folder_small.pdf z dnia 6.06.10 
32 R. Myśliwiec, Uprawa…, op. cit., s. 30–31. 
33 Na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Polska 

Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa 2006, s. 138–140. 
34 K. R. Mazurski, Miejsce i rola agroturystyki we współczesnej turystyce, „Folia Turistica”, nr 15, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2005, s. 149. 
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Z informacji uzyskanych ze strony internetowej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale35, na terenie pięciu turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego 
znajduje się 26 gospodarstw agroturystycznych (rys. 2). 
 
Rys. 2. Gospodarstwa agroturystyczne na terenie turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego 

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE 

GMINA 
DYNÓW 

GMINA 
NOZDRZEC 

GMINA 
DYDNIA 

GMINA 
DUBIECKO 

GMINA 
KRZYWCZA 

liczba 
gospodarstw 

6 

liczba 
gospodarstw 

8 

liczba 
gospodarstw 

6 

liczba 
gospodarstw 

4 

liczba 
gospodarstw 

2 
liczba pokoi 

20 
liczba pokoi 

26 
liczba pokoi 

20 
liczba pokoi 

9 
liczba pokoi 

8 
ilość miejsc 

noclegowych 
42 

ilość miejsc 
noclegowych 

73 

ilość miejsc 
noclegowych 

47 

ilość miejsc 
noclegowych 

23 

ilość miejsc 
noclegowych 

12 

Źródło: Opracowano na podstawie www.podrb.pl 

Gospodarstwa te oferują spokojny wypoczynek na wsi, niekiedy urozmaicony 
moŜliwością wędkowania, jazdą konną, kąpielą w pobliskich kąpieliskach, wycieczkami 
rowerowymi oraz moŜliwością skorzystania z niedaleko połoŜonych wyciągów 
narciarskich. 

Gdyby choć część z istniejących bądź nowo powstających gospodarstw 
agroturystycznych na Pogórzu Dynowskim zdecydowała się na: 

– załoŜenie własnej winnicy, 
– serwowanie (bądź degustację) wina własnej produkcji, 
– oprowadzanie po winiarni czy winnicy, w tym przekazywanie wiedzy o tajnikach 

produkcji wina i uprawy winorośli, 
– stworzenie odpowiednich warunków noclegowych enoturystom, 
– to teren ten mógłby stać się bardziej konkurencyjny pod kątem oferowanych 

atrakcji, w porównaniu z innymi obszarami woj. podkarpackiego, a nawet całej 
Polski. 

Według Wojciecha Bosaka z Polskiego Instytutu Winorośli i Wina, na Podkarpaciu juŜ 
dziś moŜna wyróŜnić dwa „mikroregiony winiarskie”, z których kaŜdy liczy co najmniej 
kilkanaście winnic i kilka hektarów upraw: pierwszy z nich rozciąga się wokół Jasła, drugi 
w okolicach Rzeszowa. Kolejny taki „mikroregion” rysuje się na południowym skraju 
Pogórza Dynowskiego w okolicach Krosna, gdzie obecnie zakłada się sporo winnic. 
Mniejsze skupiska winnic znajdują się takŜe w dolinie Sanu od Sanoka po Jarosław  
i w okolicach Dębicy36. 

                                                           
35 http://www.podrb.pl/oferta-agroturystyczna.html z dnia 5.05.10 
36 http://www.instytutwina.pl/podkarpacie-jako-region-winiarski.html z dnia 5.05.10 
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W woj. podkarpackim od kilkunastu miesięcy dynamicznie rozwija się „Podkarpacki 
Szlak Winnic”, który juŜ dziś liczy 40 winnic. Jeszcze w 2009 r. na Szlaku istniało  
29 winnic, oznacza to, Ŝe wciąŜ przybywa nowych, a turystyka winiarska ma szansę stać 
się duŜą atrakcją na tym terenie. Spora część właścicieli winnic deklaruje, Ŝe w przyszłości 
chcieliby otworzyć gospodarstwo enoturystyczne i sprzedawać w nim swoje trunki.  
Z mapy prezentującej „Podkarpacki Szlak Winnic” (rys. 3) wynika, Ŝe niektóre winnice 
znajdują się na terenie Pogórza Dynowskiego i stanowią sporą jego część. 
 

Rys. 3. Obszar Pogórza Dynowskiego na tle winnic przynaleŜących do 
„Podkarpackiego Szlaku Winnic” 

 

Źródło: M. Dul na podstawie www.podkarpackiszlakwinnic.pl 
 

Warto więc zastanowić się nad stworzeniem tego typu gospodarstwa, rozszerzeniem 
dotychczasowej oferty o własny trunek i promocją turystyki winiarskiej w tym regionie. 

Charakterystyka wybranych winnic połoŜonych na terenie Pogórza Dynowskiego 

Winnica „Nad Dynówką” 
Właścicielem winnicy jest Lesław Iwański (zdj. 1), z zawodu nauczyciel, dla którego 

uprawa winorośli i winiarstwo to hobby. 
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Zdj. 1. Lesław Iwański w swojej Winnicy „Nad Dynówką” 
Źródło: www.podkarpackiszlakwinnic.pl 

 
Winnica powstała w 2004 r. i obecnie zajmuje powierzchnię 0,13 ha, w planach  

jest powiększenie do 30–40 arów. Winnica połoŜona jest na wysokości 254–260 m n.p.m., 
na stoku o orientacji południowo-zachodniej (nachylenie 10–15%). W pobliŜu przepływa 
rzeczka Dynówka37. 

W Dynowie występują gleby pogórzy i przedgórzy, pod względem rodzaju i gatunku 
są to gleby pyłowe i ilaste. 

W Winnicy „Nad Dynówką” uprawia się 7 odmian winorośli, głównie: Rondo, Regent, 
Bianca, Seyval Blanc, Muskat Odeski. 

Właściciel jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz Stowarzyszenia 
Winnice Doliny Sanu. Uczestniczył w programie Podkarpackie Winnice, raz odbył cykl 
szkoleń i kursów w kraju i za granicą, m.in. w Odessie w instytucie winiarskim  
im. Tajrowa oraz na Węgrzech w szkole winiarskiej w Egerze38. 
 

Winnica „Kanada” 
Właścicielami winnicy są Maria i Józef Wawrejko. Winnica powstała w 2005 r.  

Jej obecna powierzchnia wynosi 30 arów, w przyszłości planuje się powiększenie  
do 1 hektara (zdj. 2). 

 
Zdj. 2. Winnica „Kanada” 

Źródło: www.podkarpackiszlakwinnic.pl 

                                                           
37 http://podkarpackiszlakwinnic.pl/na-szlaku/73-winnica-nad-dynowka z dnia 6.06.10 
38 http://podkarpackiszlakwinnic.pl/na-szlaku/73-winnica-nad-dynowka z dnia 6.06.10 
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Zlokalizowana jest na wysokości 300 m n.p.m., na Pogórzu Dynowskim. Po 
południowej stronie, doliną płynie rzeczka Mleczka. Winnica połoŜona jest na stoku 
skierowanym w południową stronę (nachylenie 15%). W winnicy uprawianych jest  
6 odmian winorośli, w większości odmiany Rondo i Swenson Red39. 

Maria i Józef Wawrejko są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia i brali 
udział w: 

– programie „Podkarpackie Winnice 2004–2006”, 
– szkoleniu w szkole winiarskiej w Silberbergu w Austrii, w 2006 r., 
– seminarium „Uprawa winorośli i produkcja wina”, 
– szkoleniu „Profesjonalna degustacja wina”, w 2006 r., 
– szkoleniu „Alternatywne kierunki produkcji roślinnej”, w 2008 r. 
Właściciele planują załoŜyć gospodarstwo agroturystyczne o profilu winiarskim, 

którego główną atrakcją ma być degustacja wina własnej produkcji40. 

Podsumowanie 

Winnice mogą stanowić specyficzny produkt turystyczny Pogórza Dynowskiego,  
jak i całego woj. podkarpackiego, oprócz tradycyjnych sposobów na spędzanie czasu, 
istnieje zupełnie nowy, znacznie ciekawszy rodzaj wypoczynku i edukacji. 

Przyszłość uprawy winorośli jest związana z gospodarstwami agroturystycznymi 
(moŜliwość spędzenia czasu przy lampce dobrego i zdrowego wina, z moŜliwością 
poznania tajników jego powstania). Zapracowani i zmęczeni szybkim stylem Ŝycia 
mieszkańcy duŜych miast i nie tylko, z chęcią wypoczną w miejscu otoczonym pięknymi 
krajobrazami, w ciszy, przy lampce smacznego krajowego wina. 

Pogórze Dynowskie to teren, któremu warto się bliŜej przyglądnąć pod względem 
moŜliwości rozwoju turystyki winiarskiej. Posiada odpowiednie warunki do uprawy 
winorośli, jak i rozwoju samej turystyki winiarskiej. Malownicze krajobrazy, liczne 
zabytki i atrakcje dodatkowo mogą zostać wzbogacone o nowy produkt, jakim jest wino. 

SprzedaŜ wina, czy to w postaci degustacji, czy poprzez sprzedaŜ w butelkach  
w połączeniu z gospodarstwem agroturystycznym, moŜe się stać doskonałym sposobem  
na zarobek, ale przede wszystkim, z punktu widzenia turysty, bardzo dobrym pomysłem  
na ciekawy, zupełnie nowy i zdrowy wypoczynek. 

Promocja turystyki winiarskiej na Podkarpaciu wymaga zastosowania profesjonalnych 
metod i narzędzi w komunikacji z klientem. Kluczową rolę odgrywa Internet, bardzo 
waŜne jest utrzymywanie kontaktu z wszelkimi mediami i kreowanie pozytywnego 
wizerunku, poprzez organizowanie seminariów, targów, pokazów, imprez. 

SprzedaŜ osobista takŜe odgrywa w tej dziedzinie kluczową rolę, poniewaŜ turysta 
chce poznać nie tylko sam smak wina, ale równieŜ chce poznać cały proces jego 
powstawania, z narzędziami do produkcji, miejscem przechowywania itp. 

                                                           
39 http://podkarpackiszlakwinnic.pl/na-szlaku/71-winnica-kanada z dnia 6.06.10 
40 http://podkarpackiszlakwinnic.pl/na-szlaku/71-winnica-kanada z dnia 6.06.10 
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