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Wstęp
Współcześnie turystyka zajmuje istotne miejsce wśród kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów, zwłaszcza atrakcyjnych z punktu widzenia
osób odwiedzających i turystów. Stała się ona jednym z istotnych elementów stylu życia
społeczeństwa, a zarazem jest specyficznym wyznacznikiem jego poziomu. Czynnikiem
warunkującym rozwój turystyki są atrakcje o charakterze przyrodniczym i antropogenicznym występujące z różnym nasileniem w poszczególnych miejscowościach czy
regionach.
Istotnym atutem w rozwoju branży turystycznej na obszarach wiejskich jest czyste
środowisko przyrodnicze, w tym szczególnie woda w rzekach, jeziorach i zbiornikach
retencyjnych, umożliwiające bezpieczne uprawianie turystyki na lądzie i na akwenach
wodnych. O przewadze konkurencyjnej decydują także atrakcje turystyczne i walory
krajobrazowe, właściwie przygotowana infrastruktura obiektów noclegowych i gastronomicznych, jak również bogata i urozmaicona oferta produktu turystycznego. Należy
jednak mieć na uwadze, aby działania związane z rozwojem tej gałęzi gospodarki
przebiegały z poszanowaniem środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami trwałego
rozwoju społeczno-gospodarczego (ekorozwoju).
Rozwój zrównoważony powinien być celem polityki władz państwowych, samorządowych i jednostek gospodarczych, a jednym z jego efektów powinno być podnoszenie
jakości życia. W przypadku branży turystycznej zasady zrównoważonego rozwoju
powinny być związane z koncepcją turystyki nie tylko efektywnej ekonomicznie, ale
również przyjaznej środowisku przyrodniczemu, społecznemu i kulturowemu.
Niniejsze opracowanie obejmuje tematykę szeroko rozumianej turystyki, łącznie
z zagadnieniami z zakresu ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Inspiracją do przygotowania publikacji pt. „Woda, żywność, turystyka – regionalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej
Polski” było ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2015 r. tematu
przewodniego Światowych Dni Zdrowia, związanego z bezpieczeństwem żywności
i używaniem bezpiecznej wody. Wybór tego obszaru tematycznego był dobrą okazją do
przypomnienia i podkreślenia roli, jaką zarówno rolnicy, przetwórcy, dystrybutorzy, jak
też rząd, ale także każdy z nas, jako konsument, odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia na stół. Nie ulega wątpliwości, że technologia produkcji żywności
wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze, a jakość żywności znacząco wpływa na
zdrowie ludzkości. Wszelkiego rodzaju zagrożenia zdrowotne surowców i gotowych
produktów (zwłaszcza zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne) bardzo szybko
się rozprzestrzeniają, szczególnie ze względu na globalny zasięg handlu żywnością.
Istnieje pilna potrzeba ścisłej i efektywnej współpracy pomiędzy rządami, producentami i konsumentami, która będzie sprzyjała bezpieczeństwu żywności i wody,
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a tym samym zdrowiu i życiu społeczeństwa. Należy również zauważyć, że choroby
przenoszone drogą pokarmową wpływają także na hamowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, gdyż obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel. Według statystyk, skutki spożycia niebezpiecznych
produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie, w tym
w dużej części dzieci. Stale pojawiają się coraz to nowe zagrożenia bezpieczeństwa
zdrowotnego, o czym dowiadujemy się z różnych źródeł.
Czyste środowisko to atut dla rozwoju ekoturystyki oraz właściwych przemian na
obszarach wiejskich, ale przede wszystkim jest to podstawowy warunek dla produkcji
żywności wysokiej jakości oraz zachowania odpowiedniej czystości wody w rzekach,
zbiornikach retencyjnych oraz studniach, które coraz rzadziej stanowią główne źródło
pozyskiwania wody do celów spożywczych.
W pierwszym rozdziale opracowania podjęto problematykę zrównoważonego
rozwoju turystyki w Karpatach Polskich, które są jednym z najważniejszych regionów
turystycznych Polski. Charakteryzują się wybitnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, co daje możliwość rozwoju turystyki w ciągu całego roku, stąd też turystyka
stała się najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Karpatach. Przedstawione
w rozdziale przykłady pokazują, że można prowadzić różnorodne działania wpisujące
się w ideę zrównoważonego rozwoju. Mogą one być o charakterze informacyjnym,
promującym, uświadamiającym, szkoleniowym itp. Mogą to być również konkretne
działania usługodawców, które z jednej strony są odpowiedzią na potrzebę stworzenia
interesującej oferty dla coraz bardziej wymagających klientów, a z drugiej strony racjonalnie wykorzystują przyrodnicze i kulturowe wartości obszaru.
Produkty regionalne stanowią temat drugiego rozdziału opracowania. Współcześnie
stanowią one istotny element w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej i agroturystyki. Przedstawiono kulinarne dziedzictwo województwa podkarpackiego w aspekcie
rozwoju turystyki, związanej zwłaszcza z potrawami tradycyjnymi i regionalnymi.
Zwrócono szczególną uwagę na szybki rozwój turystyki winiarskiej oraz wzrost liczby
gospodarstw enoturystycznych w regionach podgórskich, jako działalności sprzyjającej
zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, zachowaniu naturalnych walorów
krajobrazowych i różnorodności biologicznej.
W trzecim rozdziale opracowania przedstawiono rolę sztucznych zbiorników
retencyjnych jako elementu przyrody, gospodarki i krajobrazu. Omówiono rodzaje
zbiorników zaporowych lokalizowanych na ciekach z punktu widzenia ich znaczenia
i wykorzystania gospodarczego. Dokonano analizy możliwych zmian w naturalnych
ekosystemach, przekształconych po wybudowaniu tych obiektów. Zaprezentowano
wielkość retencji wodnej w województwie podkarpackim wraz z podsumowaniem
negatywnych i pozytywnych skutków retencji wodnej na tym terenie.
Czwarty rozdział obejmuje charakterystykę zużycia wody, jej czystości, a także
określonych skutków społecznych z tym związanych. Przybliżono tematykę związaną
8
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z aktualnymi badaniami hydrologicznymi określającymi potencjalne zasoby zbiorników wód podziemnych w Karpatach Wschodnich. Omówiono rodzaje studni kopanych oraz wierconych, sposoby i techniki wykonania ocembrowania oraz orurowania
studni. Zostały podane podstawowe uwarunkowania związane z eksploatacją studni
wierconych. Szczegółowe rozwinięcie tematu dotyczy lokalizacji studni w oparciu
o radiestezję, a głównie w oparciu o geofizyczne badania opornościowe przy użyciu
specjalistycznej aparatury.
Głównym celem piątego rozdziału publikacji było przedstawienie zagrożeń dla
środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z intensywnych metod produkcji
żywności. Omówiono alternatywne metody jej produkcji, tj. propagowanie rolnictwa
ekologicznego oraz produkcji żywnościowych wyrobów tradycyjnych i regionalnych
w oparciu o sprawdzone i bezpieczne metody wytwarzania, z wykorzystaniem surowców
lokalnych. Część empiryczna obejmuje analizę wyników badań dotyczących preferencji
konsumenckich w zakresie motywów zakupu oraz konsumpcji żywności ekologicznej
wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno pracowników
naukowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju we wszelkich
jego aspektach, jak i praktyków życia gospodarczego, czyli tych, dla których turystyka,
rolnictwo i działalność na obszarach wiejskich jest źródłem utrzymania. Ponadto dla
decydentów pracujących na rzecz turystyki i rolnictwa, jak też zajmujących się realizacją
koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Autorzy opracowania mają nadzieję, że zawarte w nim treści będą cennym źródłem
informacji dla wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i inspiracją do działań z tym związanych.
Jan Krupa
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI
W KARPATACH POLSKICH
Streszczenie
Karpaty są jednym z najważniejszych regionów turystycznych Polski. Charakteryzują się wybitnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, co daje możliwość rozwoju turystyki w ciągu
całego roku (szczególnie latem i zimą). Z czasem turystyka stała się najszybciej rozwijającym się
sektorem gospodarki w Karpatach.
Rozwój zrównoważony powinien być celem polityki władz państwowych, samorządowych
i jednostek gospodarczych. Jego efektem powinno być podnoszenie jakości życia. W przypadku
gospodarki turystycznej, zasady zrównoważonego rozwoju związane są z koncepcją turystyki nie
tylko efektywnej ekonomicznie, ale również przyjaznej środowisku (przyrodniczemu, społecznemu i kulturowemu).
Przedstawione w opracowaniu przykłady pokazują, że można prowadzić różnorodne działania
wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Mogą one być o charakterze informacyjnym,
promującym, uświadamiającym, szkoleniowym itp. Mogą to być również konkretne działania
usługodawców, które z jednej strony są odpowiedzią na potrzebę stworzenia interesującej oferty
dla coraz bardziej wymagających klientów, a z drugiej strony racjonalnie wykorzystują przyrodnicze i kulturowe wartości obszaru.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, turystyka, Karpaty Polskie, Konwencja Karpacka

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN THE POLISH CARPATHIANS
Summary
The Carpathians are one of the most important tourist regions in Poland. They are characterized by outstanding natural and cultural values, what enables the development of tourism
throughout the year (especially in summer and winter). Over time, tourism has become the fastest growing sector of the economy in the Carpathians.
Sustainable development should be a policy goal of the state, local authorities as well as economical entities. It’s effect should be an improvement of the quality of life. In case of tourism
economy, the principles of sustainable development are connected not only with the concept of
economically efficient tourism but also environment friendly (natural, social and cultural).
The examples presented in this case indicate that variety of activities could be conducted and
at the same time they contribute to the idea of sustainable development. They can be informative,
promoting, awareness-raising, training, etc. These activities could be also specific actions of service providers, which on the one hand are a response to the need to create an interesting offer for
increasingly demanding customers, and on the other hand a rational use of natural and cultural
values of the area.
Keywords: sustainable development, tourism, Polish Carpathians, Carpathian Convention
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1. Wprowadzenie
Karpaty Polskie są częścią wielkiego łańcucha górskiego (tzw. Łuku Karpat). Są to
góry młode, wypiętrzone na przełomie kredy i trzeciorzędu, w czasie orogenezy alpejskiej. Najcenniejsze tereny Karpat Polskich zostały objęte różnymi formami ochrony
przyrody. Utworzono tu, m.in. sześć parków narodowych (Babiogórski, Bieszczadzki,
Gorczański, Magurski, Pieniński, Tatrzański) oraz kilkanaście parków krajobrazowych.
Do głównych funkcji społeczno-gospodarczych Karpat Polskich można zaliczyć: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, komunikację i turystykę [23].
Karpaty są jednym z najważniejszych regionów turystycznych Polski. Charakteryzują się wybitnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, co daje możliwość
rozwoju turystyki w ciągu całego roku (szczególnie latem i zimą). Do najważniejszych
form turystyki na tym terenie zaliczamy turystykę górską pieszą i turystykę narciarską
[5]. Długotrwały sezon ogólno-rekreacyjny [22] umożliwia jednak rozwijanie wielu
innych form i typów turystyki.
Obraz turystyki na obszarze Karpat Polskich ulega przeobrażeniu. Największe
znaczenie w strukturze ruchu turystycznego mają i największym przeobrażeniom
podlegają takie formy turystyki, jak: turystyka wiejska, turystyka kulturowa, turystyka
zdrowotna i turystyka narciarska [3]. Turystyka z czasem stała się najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Karpatach [8]. Żywiołowy rozwój w dłuższym czasie
mógł jednak przynieść więcej szkody niż korzyści. Dlatego dominujący w okresie
powojennym model turystyki masowej poddany został krytyce. Wyłoniła się wówczas
nowa koncepcja rozwoju turystyki – koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki [2].
Kowalczyk [6] podaje za Pawlikowską-Piechotką [14], że turystyka zrównoważona
najczęściej jest rozumiana jako: „…respektowanie wartości kulturowych, społecznych
i przyrodniczych obszaru, w którym turyści przebywają, respektowanie i ochrona zasobów
naturalnych i kulturowych, szacunek dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności
lokalnych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu (przede wszystkim przez społeczność
lokalną, w mniejszym stopniu przez inwestorów zewnętrznych) ekonomicznej szansy,
jaką niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu”.
Rozwój zrównoważony powinien być celem polityki władz państwowych, samorządowych i jednostek gospodarczych. Jego efektem powinno być podnoszenie jakości
życia. W przypadku gospodarki turystycznej zasady zrównoważonego rozwoju związane
są z koncepcją turystyki nie tylko efektywnej ekonomicznie, ale również przyjaznej
środowisku (przyrodniczemu, społecznemu i kulturowemu). Należy też zaznaczyć,
że turystyka zrównoważona może obejmować różne formy i rodzaje turystyki, pod
warunkiem że będą one zgodne z uwarunkowaniami oraz planowanym rozwojem
danego obszaru [12].
Celem niniejszego rozdziału było przedstawienie przykładów pokazujących, że
można prowadzić różnorodne działania wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju.
12
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2. Konwencja Karpacka
Najważniejszym dokumentem, który ma fundamentalne znaczenie dla wielu działań
dotyczących zrównoważonego rozwoju w Karpatach, jest Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka). Została ona podpisana
w 2003 r. w Kijowie przez Czechy, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Ukrainę oraz Węgry. W Polsce Konwencja została ratyfikowana i weszła w życie 19 czerwca 2006 r. [16].
Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na
rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, m.in. dla poprawy jakości życia,
wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru [16]. Zapis dotyczący
jej ramowego charakteru oznacza, że określa ona jedynie ogólne cele polityczne, które
promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa
Karpat. Konwencja nie ustanawia i nie narzuca partnerom konkretnych zobowiązań.
Zaprasza jedynie poszczególne strony do szerokiej formuły współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad [35].
Rozwijając postanowienia Konwencji, wypracowywane są protokoły tematyczne,
odnoszące się do poszczególnych obszarów jej zainteresowań. Obejmują one, m.in. [31]:











zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami Ziemi,
ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
planowanie przestrzenne,
zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy,
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo,
zrównoważony transport i infrastrukturę,
zrównoważoną turystykę,
przemysł i energię,
dziedzictwo kulturowe i wiedzę ludową,
system ocen oddziaływania na środowisko i informowania o stanie środowiska,
monitoring oraz wczesne ostrzeganie,
 podnoszenie świadomości, edukację i udział społeczeństwa.
O ile sama Konwencja Karpacka ma charakter jedynie ramowy, to przyjmowane
podczas Konferencji Stron Konwencji protokoły tematyczne stanowią rozwinięcie
i uszczegółowienie jej ogólnych postanowień. Są one aktami prawa międzynarodowego
wiążącymi Strony (rządy państw karpackich). W przypadku Polski, po ratyfikacji i publikacji w Dzienniku Ustaw, stanowią część krajowego porządku prawnego. Do marca
2013 r. podpisano Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności
biologicznej i krajobrazowej, Protokół o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz Protokół
o zrównoważonej turystyce [15].
Konwencja Karpacka dotyczy szeroko rozumianego „regionu karpackiego”. Kryteria
zasięgu jej stosowania nie są jednolite. Każda ze Stron może je przyjmować dowolnie
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(np. kryterium geograficzne, społeczno-gospodarcze itp.). Dlatego też granice zasięgu
jej stosowania nie zawsze odpowiadają przyjętym przez geografów granicom Karpat
(ryc. 1). W Polsce obszar objęty działaniami Konwencji Karpackiej zajmuje 18 612,48 km2.
W jego skład wchodzi 200 gmin położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim (ryc. 2) [29].
Ryc. 1. Orientacyjny zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Europie

Źródło: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (http://www.konwencjakarpacka.pl/eksperci/konwencja-karpacka/o-konwencji/zasieg-stosowania-konwencji-karpackiej)
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Ryc. 2. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce

Źródło: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (http://www.konwencjakarpacka.pl/eksperci/konwencja-karpacka/o-konwencji/zasieg-stosowania-konwencji-karpackiej)

3. Wdrażanie zapisów Konwencji Karpackiej w Polsce – wybrane
przykłady
„Karpaty Łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji
Karpackiej” to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012–2015 w ramach
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Odgrywał
on istotną rolę w zakresie wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej. Jego celem była
ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Polskich Karpat. Był on realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim i skierowany do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych
przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony
przyrody i turystów [28].
Założono następujące efekty działań w ramach projektu [28]:
 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat (szczególnie poprzez
rozwój tradycyjnej gospodarki pasterskiej),
 zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach (poprzez opracowanie regionalnej
strategii zrównoważonego rozwoju turystyki dla wybranego obszaru),
 ułatwienie dostępu do informacji na temat Karpat (głównie dzięki uruchomieniu
portalu „Informatorium Karpackie”),
 stworzenie sieci wymiany informacji,
 zapewnienie udziału społecznego we wdrażaniu Konwencji Karpackiej (poprzez
stworzenie szerokiej platformy konsultacji społecznych oraz wsparcie dla prac
tematycznych grup roboczych).
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Spośród wielu interesujących działań, zrealizowanych w ramach projektu „Karpaty
Łączą”, poniżej przedstawiono wybrane, nawiązujące do zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach Polskich, w tym: opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju
turystyki, powołanie Karpackiej Rady Naukowej i przeprowadzenie cyklu wykładów
w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego.
Strategia Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan
Celem Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków
i Pogórzan na lata 2015–2020 było „wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej
turystyki – ważnej formy działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo,
krajobrazowo i kulturowo – dla obszaru Beskidu Niskiego i przylegających doń karpackich pogórzy (Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan)” [17]. Została ona opracowana dla
fragmentu Beskidu Niskiego i odpowiadającego mu pasa Pogórza Karpackiego (Pogórza:
Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie oraz Obniżenie Gorlickie, Pogórze
Jasielskie i Doły Jasielsko-Sanockie). W ujęciu administracyjnym obejmuje ona zwarty
teren 38 gmin (ryc. 3) o łącznej powierzchni 3548,2 km2, położonych w granicach województwa małopolskiego (powiaty: gorlicki, nowosądecki i tarnowski) i województwa
podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, dębicki i strzyżowski) [17].
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Strategia była tworzona metodą partnersko-ekspercką, czyli w prace zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, jak i eksperci
zewnętrzni. Włączenie w prace mieszkańców regionu, którzy mieli realny wpływ na
zawartość Strategii, daje szansę, że będą się oni utożsamiać z finalnym dokumentem,
a ten nie będzie oderwany od rzeczywistości [10]. Jest to również efekt współpracy ze
specjalistami z wielu dziedzin, w tym z: turystyki, marketingu, geografii Karpat, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz gospodarki przestrzennej. Zasadniczym
etapem przygotowania Strategii był cykl spotkań konsultacyjnych. Brali w nich udział
przedstawiciele lokalnych społeczności, którzy reprezentowali miejscowe samorządy,
organizacje pozarządowe i biznes turystyczny, a także przedstawiciele Lasów Państwowych
i podmiotów wchodzących w skład systemu ochrony przyrody i środowiska (Magurski
Park Narodowy, parki krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska) [10].
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Ryc. 3. Obszar objęty Strategią zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy
Łemków i Pogórzan na lata 2015–2020

Źródło: W. Mróz, P. Kłapyta, Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków
i Pogórzan – uwarunkowania przyrodnicze, Kraków 2014, msc.

W toku prac nad Strategią prowadzono liczne badania mające na celu, m.in.
identyfikację i ocenę uwarunkowań oraz aktualnego stanu rozwoju turystyki w regionie. Część wyników badań została opublikowana w monografii pt. Lokalny potencjał
a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. Dotyczyły one opinii i działań lokalnych
samorządów w zakresie miejscowego potencjału turystycznego i zrównoważonego
rozwoju turystyki [25], postrzegania Beskidu Niskiego w świetle kształtowania jego
wizerunku turystycznego [24], a także struktury odwiedzających region oraz ich
opinii na temat lokalnych atrakcji turystycznych i zagospodarowania turystycznego
[21]. Monografia jest znacznie bogatsza, składa się bowiem z 14 rozdziałów autorstwa
specjalistów z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, biologii, ekonomii,
architektury, rolnictwa, historii i historii sztuki [10].
Karpacka Rada Naukowa
Karpacka Rada Naukowa rozpoczęła działalność w 2015 r. W jej skład wchodzą
przedstawiciele środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka. Rada
wspierana jest przez Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” – Koalicję na
Rzecz Wdrażania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat [30]. Ma charakter interdyscyplinarny. Jej członkowie reprezentują różne ośrodki
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naukowe i dyscypliny naukowe. Są wśród nich również specjaliści z zakresu turystyki.
Działalność Karpackiej Rady Naukowej nawiązuje do zapisów Ramowej Konwencji
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat. Do celów Rady należą [30]:
 inicjowanie współpracy osób prowadzących badania naukowe w Karpatach dla
rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich,
 określanie priorytetowej tematyki badawczej dotyczącej Karpat w różnych dziedzinach nauki,
 działanie na rzecz włączania tematyki karpackiej w programy badawcze, finansowane na szczeblu krajowym i europejskim,
 stworzenie platformy wymiany informacji o realizowanych projektach i aktualnych
publikacjach dotyczących tematyki karpackiej,
 współpraca z samorządami, administracją obszarów chronionych, organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami w zakresie poszukiwania tematów badawczych,
pozyskiwania danych oraz rozpowszechniania i wdrażania wyników badań,
 wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych i innych podmiotów w różnych
obszarach działań,
 zgłaszanie uwag do aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 opiniowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, realizacji kluczowych inwestycji w zakresie ich zgodności z projektami i prawodawstwem,
 inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych związanych z problematyką karpacką,
 współpraca w zakresie realizowania innych inicjatyw naukowych, zwłaszcza na
terenach górskich.
Cele Karpackiej Rady Naukowej są sformułowane dość ogólnie. Turystyka jest
jednym z ważniejszych obszarów jej zainteresowań.
Karpacki Uniwersytet Otwarty
W ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego zorganizowano cykl wykładów
otwartych na karpackich uczelniach. Były one przeznaczone dla studentów, uczniów,
słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, a także dla przedstawicieli innych instytucji
oraz mieszkańców i sympatyków regionu [34]. Przeprowadzone do tej pory wykłady
(tab. 1) cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pozwoliły wzbogacić ich wiedzę.
Niektóre z nich dotyczyły zagadnień, które mogą stać się podstawą do stworzenia interesujących produktów turystycznych, wpisujących się w pojęcie turystyki zrównoważonej.
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Tab. 1. Wybrane wykłady zrealizowane w ramach Karpackiego
Uniwersytetu Otwartego w 2015 r.
Lp. Tematyka
1. Procedury ocen oddziaływania na środowisko ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi
2. Publicystyka społeczna Władysława Orkana na przykładzie
„Listów ze wsi”
3. Karpaty nasze – ich – wspólne. Historia i współczesność wielokulturowego pogranicza
4. Ginące krajobrazy gajów pasterskich w Karpatach
5. Na kulinarnych bezdrożach, czyli „Pogranicza Smaku”
6.

„Opowieść o kulturze ludzi gór” – Kultura materialna i duchowa na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

Miejsce wykładu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie różnych źródeł

4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki – wybrane
przykłady
Durydiwka i in. [2] przytaczają pogląd Butlera [1] na temat turystyki zrównoważonej.
Jest ona rozumiana jako „zjawisko, w którym działania podejmowane przez turystów
nie powodują strat lub trudnych do odwrócenia zmian w środowisku przyrodniczym,
a jednocześnie przynoszą korzyści samym turystom, społecznościom zamieszkującym
odwiedzane przez nich miejscowości i obszary, a także osobom i instytucjom świadczącym usługi turystyczne”. Usługodawcy powinni zatem tworzyć ofertę na bazie zasobów
środowiska przyrodniczego i kulturowego, ale w taki sposób, aby go nadmiernie nie
eksploatować. Turyści poszukują rozwiązań niestandardowych i doceniają produkty
przygotowane w oparciu o lokalny potencjał przyrodniczy i kulturowy. Poniżej podano
przykłady wybranych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.
Turystyka wiejska
Turystyka wiejska (ang. rural tourism) obejmuje całokształt gospodarki turystycznej
na terenach wiejskich w znaczeniu funkcjonalnym i dodatnio wpływa na ich wielofunkcyjny rozwój. Nieco węższym pojęciem jest agroturystyka (ang. agritourism), która
jest realizowana na terenach wiejskich przez rolników na bazie posiadanych zasobów
produkcji i pracy. Polega ona na wypoczynku turystów w gospodarstwie rolnym lub
równoważnym i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, zakup produktów z gospodarstwa oraz różne formy rekreacji organizowane w oparciu o gospodarstwo i jego
otoczenie [18].
Już wiele lat temu w krajach rozwiniętych można było zaobserwować zmianę modelu
wypoczynku. W miejsce turystyki masowej coraz częściej pojawiały się formy turystyki
indywidualnej – poznawczej, przyrodniczej i kulturowej. Tereny wiejskie w Europie
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cieszą się popularnością wśród turystów (m.in. wypoczynek pobytowy, turystyka krajoznawcza, pobyty w drugich domach i agroturystyka). Szacuje się, że turystyka wiejska
stanowi 10–20% wszystkich form turystyki, a 23% turystów wybiera na wypoczynek
tereny wiejskie [8]. Rozwój funkcji turystycznej na obszarach wiejskich niesie ze sobą
wiele korzyści. Turystyka stała się ważnym źródłem dochodów dla mieszkańców wielu
wsi, przez co wpływa na poprawę warunków bytowych ludności wiejskiej. Jest tym samym jednym z czynników hamujących emigrację do miast (szczególnie osób młodych
i kobiet) [9]. Wpisuje się również w ideę zrównoważonego rozwoju [18].
Liczba miejsc w bazie noclegowej turystyki wiejskiej w Karpatach jest znaczna, ale
w szczycie sezonu turystycznego, w najbardziej atrakcyjnych miejscach trudno znaleźć
wolny pokój. Zróżnicowany jest standard obiektów. Coraz częściej klienci szukają
jednak rozwiązań nieszablonowych i ponadstandardowych, które są wartością dodaną
do klasycznego wypoczynku na wsi. Ofertę taką można znaleźć, m.in. w niektórych
miejscowościach w Bieszczadach, gdzie dbając o jakość, przygotowano dla klientów
wyjątkowe atrakcje. W niektórych miejscach z sukcesem nawiązuje się do lokalnej tradycji, kultury i sztuki. „Zagroda Magija” w Orelcu powstawała przez wiele lat w oparciu
o stare drewniane chaty i budynki gospodarcze przeniesione tam z różnych miejsc.
Jest to m.in. miejsce warsztatów ginących zawodów, spotkań i koncertów. Ponadto
gospodarze oferują w czasie pobytu pomoc gościom w zorganizowaniu interesującego, aktywnego wypoczynku. Z kolei gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” w Bóbrce
słynie z warsztatów bibułkarstwa artystycznego. Jest to również nawiązanie do kultury
regionu, ponieważ bibułkarstwo ludowe to rękodzieło, które przed wojną było bardzo
popularne w Bieszczadach. Miejscowa ludność przystrajała ozdobami z bibuły cerkwie,
przydrożne kapliczki i domostwa. „Rajski Gościniec” w Rajskiem jest znany z organizowanych tu plenerów malarstwa, fotografii i ikonopisania. Znajduje się tu niewielka
galeria obrazów oraz fotografii artystów polskich i ukraińskich, którzy uczestniczyli
w organizowanych tu cyklicznie plenerach. Istnieje też możliwość nabycia wybranego
dzieła. Szczególnie interesującym wydarzeniem był zorganizowany w maju 2013 r.
V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon pt. „Ikona jako produkt lokalny oraz
przestrzeń spotkania i pojednania”. Efektem były ikony stworzone na deskach i szkle,
które zostały zaprezentowane na wernisażu w cerkwi w Łopience, gdzie odprawiono
ekumeniczną mszę świętą połączoną z poświęceniem ikon [4].
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego jest też dziedzictwo kulinarne.
Obszary wiejskie stanowią bardzo dobre miejsce do promowania turystyki kulinarnej.
Tereny województwa podkarpackiego znane są z żywności bezpiecznej dla zdrowia oraz
posiadającej wysokie walory smakowe i odżywcze. Przygotowywanie potraw według
tradycyjnych przepisów z lokalnych surowców oraz możliwość ich konsumpcji przez
letników są dobrymi sposobami na wzbogacenie oferty turystycznej regionu [7].
Osoby zainteresowane turystyką kulinarną również znajdą bogatą ofertę w regionie.
Przykładowo w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym
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przez wiele lat zasadniczym elementem wyróżniającym obiekt była możliwość wypieku chleba w specjalnie do tego celu przygotowanym piecu chlebowym na wolnym
powietrzu. Sztandarowym produktem turystycznym gospodarstwa było sierpniowe
„Święto chleba – od ziarenka do bochenka”. W czasie imprezy, oprócz wypieku w tradycyjny sposób i degustacji chleba, można było posłuchać karpackich kapel, zakupić
regionalne wyroby rękodzielnicze wykonane przez bieszczadzkich artystów, a także
nabyć produkty spożywcze [4].
W niektórych miejscach w regionie można degustować tradycyjne, proste dania
wywodzące się z kuchni rusińskiej, w tym: hreczanyki (kotlety z kaszy zmieszanej
z mielonym mięsem, jajkami, czosnkiem i przyprawami), knysze (smażone na głębokim tłuszczu pierogi z farszem z kaszy gryczanej, twarogu i cebuli), kugiel (babka ze
startych ziemniaków, przekładana nadzieniem z kiszonej kapusty uduszonej z cebulą
i skwarkami) oraz krężałki, hałuszki, małdrzyki, szabankę czy krupniak [7].
Miłośnicy turystyki aktywnej znajdą interesującą propozycję, m.in. w obiekcie „U Prezesa” w Chmielu. W tym miejscu turyści mają możliwość wypoczywać w gospodarstwie,
które specjalizuje się w organizowaniu turystyki konnej. W ofercie jest zarówno nauka
jazdy konnej, jak i wyprawy w teren, a nawet kilkudniowe rajdy w Bieszczadach, w czasie
których można spotkać dzikie zwierzęta. Specjalnością tego miejsca są wypady w teren
w stylu jazdy westernowej (kulbaki kowbojskie, długie strzemiona, luźne wodze) [4].
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
Jest to inicjatywa wykorzystująca wyłączony z eksploatacji odcinek dawnej linii
kolejowej ze Stróży do Krościenka. Od maja 2015 r. znajduje się tu największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych (fot. 1). Mogą się one poruszać na
odcinku 47 km od Zagórza do Krościenka. Baza znajduje się w Uhercach Mineralnych.
Turyści mogą udać się na wycieczki jedną z najładniejszych tras kolejowych w Polsce,
wykorzystując siłę mięśni swoich nóg [26].
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Fot. 1. Drezyny rowerowe na dawnej stacji kolejowej w Uhercach Mineralnych
Źródło: http://drezynyrowerowe.pl

Janusz Demkowicz – pomysłodawca przedsięwzięcia – przyznaje, że wzorował się
na sprawdzonych na zachodzie Europy pomysłach zagospodarowania wyłączonych
z eksploatacji linii kolejowych. Tam, gdzie pociągi znikły i pojawiały się drezyny, region
stawał się znów atrakcyjny turystycznie [27]. Specjaliści docenili pomył i jego realizację.
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe znalazły się w grupie produktów, które otrzymały
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego
w 2015 r. [36].
System certyfikacji „GoToCarpathia”
Tam, gdzie turystyka staje się sposobem na życie, pojawia się pokusa szybkiego
i łatwego zarobku. Niestety, czasami dzieje się to kosztem jakości, dbałości o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Bywa, że miejscowa ludność zapomina
o podstawach rozwoju turystyki w regionie i z czasem traci to, co najważniejsze – walory przyciągające turystów. W odpowiedzi na to pojawiają się działania zmierzające
do promowania tego, co oryginalne, lokalne i naturalne. Są też grupy turystów, które
uciekają od turystyki masowej, preferując ofertę wpisującą się w działania o charakterze
proekologicznym – turystykę zrównoważoną. Tego typu propozycje warto wyróżnić
spośród wielu przeciętnych produktów, aby turysta mógł świadomie podjąć decyzję na
temat miejsca wypoczynku i trafić do podmiotów z bardziej ambitną ofertą. Przykładem
takich działań jest wprowadzenie systemu certyfikacji „GoToCarpathia”.
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„GoToCarpathia” jest to system certyfikacji usług i produktów turystyki przyjaznej środowisku (ekoturystycznych) w Karpatach Wschodnich. Celem certyfikacji
jest wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej
marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, przy poszanowaniu odrębności
historycznej, kulturowej i przyrodniczej poszczególnych subregionów. Certyfikaty
przyznawane są podmiotom spełniającym kryteria wpisujące się w jeden lub więcej
obszarów: I – Standardy i jakość usług, II – Poszanowanie środowiska naturalnego,
III – Wykorzystanie lokalnych produktów żywnościowych oraz kuchni wschodniokarpackiej, IV – Wschodniokarpacki charakter architektury obiektów, ich wnętrza
i otoczenia oraz zieleni wokół nich, V – Przynależność, promocja i zaangażowanie
w rozwój regionu Karpat Wschodnich [19].
Produkty w okolicach Zbiornika Myczkowieckiego
Jednym z problemów, z którym od lat zmaga się region bieszczadzki, jest wyraźna
sezonowość ruchu turystycznego. Odpowiedzią na to są próby stworzenia produktów,
które w założeniu mają zwiększyć atrakcyjność turystyczną i ruch turystyczny, szczególnie poza sezonem turystycznym. Niektóre działania, chociaż popularne w pewnych
grupach społecznych, nie wpisują się w pojęcie zrównoważonego rozwoju turystyki. Są
jednak również przykłady aktywności, które w pełni zasługują na wyróżnienie. Jednym
z nich są przemiany okolic Zbiornika Myczkowieckiego.
Zbiornik powstał w wyniku przegrodzenia zaporą doliny Sanu w Myczkowcach.
Zajmuje powierzchnię ok. 2 km2 i gromadzi 10–11 mln m3 wody. Jego budowę rozpoczęto
jeszcze w okresie międzywojennym, ale zakończono dopiero w 1960 r. Jest to zbiornik
wyrównawczy dla oddanego do użytku w 1968 r. Zbiornika Solińskiego. Zbiornik
w Solinie oraz utworzony w 1973 r. Bieszczadzki Park Narodowy stały się z czasem
najważniejszymi magnesami przyciągającymi turystów w Bieszczady. Zbiornik Myczkowiecki zawsze był nieco w cieniu sąsiedniego akwenu. Jego otoczenie również było
bogate w wysokiej klasy walory przyrodnicze i kulturowe, ale pojawiały się też pewne
mankamenty. Jeden z nich był związany z pracą elektrowni wodnej w Solinie i ciągłym
mieszaniem wód, co skutkuje niższą niż w sąsiednim Zbiorniku Solińskim temperaturą
wody w Zbiorniku Myczkowieckim, co wielu turystów odczuwa jako dyskomfort [20].
W ostatnich latach zrealizowano tam kilka interesujących pomysłów, które wykorzystują lokalny potencjał i wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach stworzono Centrum Kultury Ekumenicznej. Jego celem było
pokazanie odmienności, różnorodności i bogactwa stylów drewnianej architektury
sakralnej pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego oraz skłonienie do refleksji i próba
innego spojrzenia na trudną, pełną antagonizmów społeczno-politycznych, bieszczadzką
przeszłość. Organizowane są tam warsztaty, konferencje naukowe, spotkania branży
turystycznej, a także wypoczynek dla dzieci z Polski, Ukrainy i Białorusi. Poprzez swą
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działalność Centrum chce zachować w pamięci zanikające elementy kultur i szukać
płaszczyzn wzajemnego dialogu, porozumienia i poszanowania. Działania te wpisują
się w ideę wspólnoty ponad podziałami. Zdaniem ks. Bogdana Janika, wspólna zabawa
i nauka pozwalają „budować ekumenizm oparty na wzajemnym zrozumieniu, bez uprzedzeń i stereotypów” [32]. Powstał tu też park miniatur obiektów sakralnych – cerkwi
greckokatolickich, cerkwi prawosławnych i kościołów rzymskokatolickich (fot. 2), punkt
informacyjny oraz ogród biblijny (fot. 3), który oprócz walorów czysto estetycznych
ma również duże znaczenie duchowe. „Stanowi on bowiem specyficzny zapis teologii
biblijnej i zawiera przemyślaną i uporządkowaną katechezę o biblijnej historii zbawienia”
[33]. Atrakcje te stanowią dla osób wypoczywających w okolicy Soliny alternatywę dla
wszechobecnego tam w sezonie letnim zgiełku i komercji.
Od maja 2011 r. w okolicach Zbiornika Myczkowieckiego funkcjonuje Bieszczadzkie
Centrum Nordic Walking. Można tam korzystać z dziewiętnastu tras Nordic Walking.
Szesnaście z nich przeznaczonych jest dla osób bez dobrego przygotowania kondycyjnego
(dzieci, osoby starsze), a trzy umożliwiają zrealizowanie bardziej ambitnych wycieczek.
Jedna z tras, o długości 5 km, dostępna jest dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Turyści mogą dotrzeć, m.in. do malowniczego przełomu
Sanu i do cudownego źródełka w miejscowości Zwierzyń. Jest to obecnie najgęstsza
sieć szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych w regionie [13].

Fot. 2. Park miniatur w Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach
Źródło: fot. K. Szpara
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Fot. 3. Menora w Ogrodzie Biblijnym w Myczkowcach
Źródło: fot. K. Szpara

Zainteresowani poznaniem w czasie spacerów walorów środowiska geograficznego mogą korzystać ze specjalnie w tym celu przygotowanej, interesującej i bogato
ilustrowanej publikacji Myczkowce i okolice. Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum
„W Krainie Bobrów” i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego autorstwa Marii i Stanisława
Orłowskich. Wydano również mapę Jezioro Myczkowieckie i okolice w skali 1:25 000,
gdzie można znaleźć zbliżenia każdej z dziewiętnastu tras [20].

5. Podsumowanie
Karpaty Polskie są jednym z najważniejszych regionów turystycznych w kraju. Charakteryzują się bogactwem walorów przyrodniczych i kulturowych, które umożliwiają
realizowanie różnych form ruchu turystycznego. Jest to region chętnie odwiedzany
przez turystów w ciągu całego roku, szczególnie latem i zimą. Powstaje wiele nowych
obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych. Niestety, w wielu przypadkach są to
działania nastawione na szybki zysk usługodawców. Brakuje w nich nawiązania i poszanowania dla środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Zrównoważony rozwój turystyki to temat od wielu lat często podejmowany
w literaturze. Jest to problem wciąż aktualny i ważny. Wszelkie działania związane
z działalnością turystyczną powinny przynosić korzyści społecznościom lokalnym,
usługodawcom i turystom, ale równocześnie nie powinny powodować strat lub trud25

nych do odwrócenia zmian w środowisku przyrodniczym i kulturowym miejscowości
i regionów turystycznych.
Turystyka jest szansą dla rozwoju gospodarczego wielu regionów. Przedstawione
w opracowaniu przykłady pokazują, że można prowadzić różnorodne działania wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Mogą one być o charakterze informacyjnym,
promującym, uświadamiającym, szkoleniowym itp. Mogą to być również konkretne
działania usługodawców, które z jednej strony są odpowiedzią na potrzebę stworzenia
interesującej oferty dla coraz bardziej wymagających klientów, a z drugiej strony racjonalnie wykorzystują przyrodnicze i kulturowe wartości obszaru.
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REGIONALNE PRODUKTY ATRAKCJĄ TURYSTYKI
WIEJSKIEJ, W TYM AGROTURYSTYKI
Streszczenie
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, coraz większe znaczenie przywiązuje się do produkcji, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości. Rozwój produktów regionalnych stanowi ważny czynnik wyróżniania, aktywizacji oraz promocji regionów, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi oraz przyczynia się do wzrostu różnorodności obszarów wiejskich i stanowi dodatkowe źródło zarobkowania dla rolników. Produkty regionalne stanowią współcześnie
istotny element w rozwoju turystyki kulinarnej i agroturystyki. Celem rozdziału było ukazanie
kulinarnego dziedzictwa województwa podkarpackiego w aspekcie rozwoju turystyki, zwłaszcza
kulinarnej. Opracowanie przedstawia również problematykę związaną z rozwojem gospodarstw
winiarskich i szlaków winnych, które coraz częściej pojawiają się w polskim krajobrazie i zaczynają odgrywać ważną rolę na rynku turystycznym. Stają się one elementem przemian na obszarach wiejskich, jak również są czynnikiem sprzyjającym rozwojowi społeczno-gospodarczemu
regionów mniej zamożnych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano działania marketingowe związane z promocją tych specyficznych produktów żywnościowych.
Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, produkty regionalne, tradycje kulinarne,
enoturystyka, winnice, szlaki winiarskie, województwo podkarpackie

REGIONAL PRODUCTS ATTRACTION OF RURAL
TOURISM INCLUDING THE AGRITOURISM
Summary
In Poland, similarly to the other countries in the European Union, more and more attention is
paid to production, protection and promotion of high quality food. Development of regional products is an important element of individuality, activity and region promotion, protection of cultural heritage of the village and contributes to increased diversity of rural areas, and provides an
additional source of income for farmers. Regional products are a crucial element in the culinary
tourism and agritourism development today. The purpose of the chapter was to show the culinary
heritage of the Podkarpackie Province in terms of tourism development, especially the culinary
tourism. The study presents also issues related to the development of wine farms and wine routes
which are increasingly present in the Polish landscape and begin to play an important role in the
tourism market. They become part of change in rural areas, as well as they are a conducive factor
to socio-economic development of the less wealthy regions. This paper presents marketing activities related to the promotion of these specific food products.
Keywords: rural tourism, agritourism, regional products, culinary traditions, enotourism, vineyards, wine routes, Podkarpackie Province
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1. Wprowadzenie
Polskie obszary wiejskie posiadają korzystne warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej,
w tym agroturystyki. Najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę agroturystyczną
oferuje południowa Polska, m.in. z uwagi na zróżnicowany krajobraz i środowisko
przyrodnicze oraz bogactwo walorów dziedzictwa kultury [14]. W licznych opracowaniach stwierdzono, że po roku 2000 wzrosło zainteresowanie mieszkańców naszego
kraju wypoczynkiem na obszarach wiejskich [12]. Powodem zainteresowania tą formą
wypoczynku jest powszechna uwaga zwrócona na zdrowy i aktywny tryb życia oraz
chęć przebywania „blisko przyrody”. W gospodarstwach agroturystycznych istotną
rolę odgrywają atrakcje turystyczne naturalne, jak też atrakcje antropogeniczne, które
należy sukcesywnie rozwijać. Dobry pomysł jest gwarancją na pozyskanie klienta do
gospodarstwa i regionu. Na występowanie atrakcji i ich organizację mają wpływ różne
czynniki, jak np. położenie gospodarstwa, wyposażenie w środki trwałe, pora roku,
klimat, zasoby finansowe oraz kreatywność właściciela. W rozwoju działalności agroturystycznej istotną rolę odgrywa system informacyjny, bez którego kontakt usługodawcy
z usługobiorcą nie będzie przebiegać skutecznie.
Turyści coraz mniej zainteresowani są wypoczynkiem biernym, a poszukują aktywnych form wypoczynku oraz możliwości realizacji turystyki poznawczej. Nowe produkty i atrakcje turystyczne muszą zadziwiać, bawić, nierzadko straszyć oraz edukować
i pobudzać do myślenia [1]. Duża konkurencja na rynku usług turystycznych wymusza
kreowanie nowych produktów oraz form sprzedaży i promocji atrakcji turystycznych.
Przedsiębiorstwa konkurują ceną, jakością, funkcjonalnością oraz sposobem komunikacji z klientem, wykorzystując nowoczesne metody marketingowe.
Korzyści płynące z rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki zależą nie
tylko od rolników i ich siły działania, ale również od postawy władz lokalnych oraz
stowarzyszeń zrzeszających gospodarstwa agroturystyczne. Istotne są więc działania
podejmowane na szczeblach samorządowych, np. w zakresie rozwoju infrastruktury
społeczno-gospodarczej wsi i gminy, która w dużym stopniu wspiera działalność
agroturystyczną [14].
Jeszcze do niedawna problematyka żywności i żywienia miała jedynie wymiar
działań związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka,
tj. dostarczania energii oraz niezbędnych składników odżywczych w celu zachowania
funkcji życiowych organizmu i jego prawidłowego rozwoju. Żywność i żywienie pełni
również funkcję społeczną, jak też jest źródłem przyjemności, relaksu, odprężenia,
często niezapomnianych doznań. Ten ostatni aspekt jest zbieżny z rozwojem nowych
form turystyki, bowiem coraz częściej zwraca się uwagę na doznania, jakich dostarcza
produkt turystyczny. W ten nurt doskonale wpisuje się oferta kuchni różnych krajów czy
regionów, która sprzyja rozwojowi tzw. turystyki kulinarnej. Wiedza na temat kuchni
narodowych i etnicznych pozwala na lepsze poznanie danej społeczności i kultury,
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poznawanie prawdziwego wizerunku danego regionu, doświadczenie specyficznych
wrażeń smakowych i wizualnych. Z powyższych względów organizatorzy turystyki
coraz częściej postrzegają żywność i żywienie jako produkt turystyczny, który może
być celem turystyki samym w sobie lub może w dużym stopniu wpływać na decyzje
wyboru oferty turystycznej.
W rozdziale podjęto problematykę dotyczącą rozwoju wiejskiej, w tym agroturystyki
w powiązaniu z dziedzictwem kulinarnym województwa podkarpackiego, znaczeniem
produktów regionalnych w rozwoju turystyki kulturowej, działaniami na rzecz ich promocji, a także efektów wynikających z działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
Zwrócono również uwagę na szybki rozwój turystyki winiarskiej i tworzenie szlaków
winnych jako specyficznego regionalnego produktu turystycznego, zyskującego coraz
większe uznanie wśród turystów krajowych i zagranicznych.

2. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich
Rozwój turystyki wiejskiej opiera się na zasobach naturalnych, historycznych
i kulturowych danego obszaru, angażowaniu różnych podmiotów spośród miejscowej
społeczności oraz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju społeczności
i gospodarki lokalnej [9]. Coraz więcej gospodarstw wchodzi na drogę różnicowania
dotychczasowej działalności oraz pozyskiwania nowych, całkiem odmiennych od
dotychczasowych źródeł dochodów. Taką formę dywersyfikacji daje rozwój turystyki
wiejskiej, w tym agroturystyki, które przyczyniają się do ożywienia gospodarczego
[29]. W niektórych regionach Polski turystyka wiejska już od dawna ma skomercjalizowane formy (głównie Pojezierze Mazurskie, wybrzeże i regiony górskie). Rozwija
się tam często dość żywiołowo, co zmusza do krytycznego spojrzenia na wpływ, jaki
może wywierać na obszary wsi turystycznej [13]. Zmiany w strukturze chowu i upraw
roślinnych nie zawsze są zjawiskiem pozytywnym. Wiadomo, że rolnikom bardziej
opłaca się zaopatrywać turystów w produkty żywnościowe (sprzedaż bezpośrednia,
po cenach detalicznych), ale powoduje to często duże straty z powodu zaprzestania
wcześniejszych upraw, niewłaściwego wykorzystania gleb i spadku zainteresowania
niektórymi kierunkami upraw i chowu – często na obszarze całej wsi.
Turystyka na obszarach wiejskich, w tym agroturystyka, znalazła się w centrum
zainteresowania Lokalnych Grup Działania (LGD), które odnotowały duże zainteresowanie ze strony mieszkańców wsi rozwojem działalności agroturystycznej oraz
podejmowaniem innych usług na rzecz turystyki [19]. O ile agroturystyka wymaga
w zasadzie przygotowania kwatery, wyżywienia i ewentualnie pewnego zakresu usług
realizowanych przez gospodarstwo rolne na rzecz przyszłych turystów, to turystyka
wiejska związana jest z rozbudową (bądź budową od podstaw) całej infrastruktury
technicznej, ekonomicznej i społecznej, skoncentrowanej na obszarach wiejskich. Rozwój
turystyki wiejskiej jest zatem działaniem długofalowym i pociąga za sobą konieczność
uruchomienia dużych środków finansowych na przestrzeni wielu lat.
31

Turystyka zaczyna odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarczym wielu jednostek
samorządowych, znajdując odzwierciedlenie w lokalnych i regionalnych strategiach
rozwoju gmin, powiatów, miast i województw. Niestety, w większości przypadków władze
gmin nie są w stanie wiarygodnie określić liczby miejsc noclegowych funkcjonujących
na danym obszarze, wielkości dochodów z turystyki, poziomu zatrudnienia w branży
turystycznej, natężenia oraz struktury ruchu turystycznego, dając świadectwo niskiego
poziomu znajomości podstawowych parametrów, określających potencjał gospodarki
turystycznej w danej miejscowości [32].
Agroturystyka stała się po roku 1990, a szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, jednym z ważnych elementów rozwoju obszarów wiejskich, jak również
dziedziną turystyki, na którą jest coraz większe zapotrzebowanie. Zmienia się moda na
różne rodzaje wypoczynku i obserwuje się rosnące zainteresowanie spędzaniem wolnego
czasu w czystym i zdrowym środowisku [34]. Pobyt taki można łączyć z różnymi formami aktywności pozwalającymi zregenerować siły witalne wypoczywającego, a także
z turystyką poznawczą wzbogacającą w wiedzę o regionie. Pobyt na wsi umożliwia
bezpośredni kontakt z gospodarstwem rolnym, uczestniczenie w codziennej pracy
gospodarzy, przebywanie ze zwierzętami gospodarskimi i domowymi oraz korzystanie z naturalnej, nieprzetworzonej żywności bądź też ekologicznej żywności. Dużym
zainteresowaniem cieszą się również żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne
wytwarzane domowym sposobem w oparciu o receptury przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Agroturystyka naturalnie rozwija się tam, gdzie sprzyja jej piękno krajobrazu.
Mimo iż jest nierozerwalnie związana z działalnością rolniczą, ma silny wpływ na rozwój
wielu dodatkowych usług wchodzących w zakres zagospodarowania turystycznego.
Istotna z punktu widzenia turysty jest oferta, jaką posiadają gospodarstwa agroturystyczne, ale równie istotny jest sposób jej tworzenia i promocji. Właściciele gospodarstw
i pensjonatów w innych krajach, np. w Szwajcarii przekonali się, że nie ma sensu wydawać
pieniędzy na indywidualne zabieganie o turystę [38]. Występuje wspólna promocja całej
miejscowości poprzez tworzenie kompleksowego programu pobytu z całym zestawem
atrakcji i w niższych cenach. Dzięki takiemu rozwiązaniu turysta pozostaje w danej
miejscowości na dłużej, nie nudząc się, a przy tym wszyscy zarabiają więcej.

3. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka
w województwie podkarpackim
Obszar województwa podkarpackiego należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, bowiem ponad 40% obszaru posiada szczególnie
cenne walory środowiska przyrodniczego, liczne zabytki architektury, różnorodność
kulturową i religijną oraz związane z tym bogactwo obrzędowości i obyczajów. Stanowią one istotny i unikatowy walor turystyczny, na bazie którego można wykreować
specyficzny produkt turystyczny regionu, budujący jego tożsamość. Region ten przez
wieki był obszarem styku wielu narodów, kultur i religii. Stąd wywodzi się różnorodność
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dziedzictwa kulturowego, na bazie którego powstał np. Szlak Architektury Drewnianej,
który ma charakter krajoznawczo-kulturowy.
Bogactwem województwa podkarpackiego, w tym regionu bieszczadzkiego, jest
obfita we florę i faunę przyroda. Około 35% obszaru województwa pokrywają lasy.
O wartości walorów przyrodniczych regionu świadczy fakt uznania przez UNESCO
znacznego terytorium Bieszczadów za składową Światowego Rezerwatu Biosfery
„Karpaty Wschodnie”. Bieszczadzkie połoniny przyciągają licznych zwolenników
pieszych wędrówek.
Rozwojowi turystyki w województwie sprzyja coraz lepsza baza noclegowa i gastronomiczna, dobra dostępność komunikacyjna, rozwijana infrastruktura turystyczna
i paraturystyczna, sprzyjające uprawianiu zróżnicowanych form turystyki i rekreacji.
Rozległy i zróżnicowany krajobrazowo obszar stwarza idealne warunki dla rozwoju
turystyki konnej w oparciu o powstałe stadniny i ośrodki jeździeckie oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Zalew Soliński, będący największym sztucznym zbiornikiem wodnym
w Polsce, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu bieszczadzkiego i województwa podkarpackiego. Umożliwia on uprawianie różnych form rekreacji i sportów
wodnych. Dobrze rozbudowana sieć oznakowanych szlaków i ścieżek rowerowych
prowadzi przez obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, jak też wśród reliktów historii, zabytków architektury oraz pamiątek ludowego dziedzictwa. Wspaniale
ukształtowane tereny, dobre zaplecze techniczne i doskonała kadra szkoleniowa sprzyjają
rozwojowi turystyki powietrznej.
Bieszczady przyciągają turystów nie tylko latem, ale również zimą, oferując liczne
stoki narciarskie o różnym stopniu trudności i trasy biegowe prowadzące przez teren
parku narodowego i parków krajobrazowych. Wiodącym ośrodkiem sportów zimowych w regionie są Ustrzyki Dolne, a także ośrodki w Arłamowie, Lesku, Karlikowie,
Kalnicy, Bystrem k. Baligrodu, Ustrzykach Górnych i Wetlinie. Corocznie odbywają się
też wyścigi psich zaprzęgów w Cisnej, Lutowiskach i Arłamowie. Potencjał turystyczny
Bieszczadów jest znaczący i może stać się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnej gospodarki. Potencjał ten jest jednak niewykorzystany, z jednej strony – głównie w wyniku niedostatecznej promocji i słabości działań organizacyjnych, a także z powodu
niedostatków bazy turystycznej o wystarczającej jakości i ograniczonej dostępności
komunikacyjnej. Z drugiej strony, bywa on przeceniany, bowiem w zbyt wielu przypadkach szans na rozwój układów lokalnych upatruje się tam, gdzie potencjał turystyczny,
zarówno przyrodniczy, jak też kulturowo-historyczny, jest zbyt mały.
Mocnym atutem w rozwoju gospodarstw agroturystycznych może być podkreślenie
lokalnych tradycji, m.in. przez zakładanie strojów regionalnych oraz przygotowywanie
potraw regionalnej kuchni. Tradycja to także zwyczaje, muzyka i legendy, które pozwalają
zarówno gospodarzom, jak i ich gościom przenieść się w dawne czasy i odnaleźć ich
czar i urok [39]. Ważnym walorem wiejskiego biznesu jest kultura i atmosfera stołu,
bogactwo tradycyjnych oraz regionalnych potraw przyrządzonych przez gospodarza
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na bazie własnych surowców, nierzadko z certyfikatem ekologicznej żywności. Niektóre
gospodarstwa oferują również usługi o charakterze prozdrowotnym połączone z hipoterapią, terapią zajęciową, a nawet ziołolecznictwem.
Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej województwa
podkarpackiego na rynku krajowym i zagranicznym wymaga jednak stworzenia i wypromowania, głównie na obszarach wiejskich, specyficznych dla regionu markowych
produktów turystycznych. Szczególnie poszukiwane są zakątki wyróżniające się pięknymi
krajobrazami, zabytkami oraz walorami zdrowotnymi. Stanowi to szansę dla rozwoju
województwa podkarpackiego, ze względu na korzystne warunki naturalne, specyficzne
walory przyrodnicze i antropogeniczne. Należy dążyć do tego, aby te wartości województwa i regionu bieszczadzkiego zostały dobrze wykorzystane, a zarazem przyniosły
odpowiednie korzyści ekonomiczne i społeczne. Cenne walory przyrodnicze, w dużej
części objęte prawnymi formami ochrony przyrody, czynią je niezwykle atrakcyjnymi
pod względem turystycznym, ale zobowiązują do dalszej ochrony [37]. Warunkiem do
pełnego rozwoju turystyki na tym terenie jest zwiększenie bazy noclegowej i podniesienie
jej standardu oraz poprawa sieci komunikacyjnej. Ponadto zintensyfikowanie promocji
walorów turystycznych, tak w kraju, jak i za granicą, co może wpłynąć na wzrost liczby
turystów i przyciągnięcie inwestorów.
Z racji typowo rolniczego charakteru województwa podkarpackiego turystyka wiejska
(w tym agroturystyka) jest szczególnie ważną dla regionu formą ruchu turystycznego.
Blisko z agroturystyką jest związana turystyka kulinarna. Niekiedy przyjmuje się, że
turystykę kulinarną na terenach wiejskich można uznać za nieodłączny element turystyki
wiejskiej [31]. Stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego oraz
najmniejsza w kraju wielkość nawożenia mineralnego powodują, że produkowana tu
żywność jest bezpieczna dla zdrowia i posiada wysokie walory smakowe i odżywcze.
Przygotowywanie potraw według tradycyjnych przepisów z lokalnych surowców oraz
możliwość ich konsumpcji przez letników stwarza wyjątkowe powiązanie turystyki
wiejskiej z turystyką kulinarną. Jest też dobrym sposobem na wzbogacenie oferty
turystycznej regionu oraz dodatkowym źródłem dochodu dla lokalnej społeczności.
Czynnikiem warunkującym rozwój agroturystyki jest integracja przedsięwzięć
poprzez tworzenie stowarzyszeń gospodarstw agroturystycznych o zbliżonym profilu
działania, co jest już zjawiskiem zauważalnym w polskiej rzeczywistości. W województwie podkarpackim działa kilka stowarzyszeń agroturystycznych, przy czym największą
liczbę gospodarstw skupiają: Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa
Gościnne „Bieszczady” powstałe w 1993 r. oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne” powstałe w 2001 r. Ogólnopolską organizacją
skupiającą stowarzyszenia agroturystyczne jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne” powstała w 1996 r., która wspomaga rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w naszym kraju (ryc. 1).
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Ryc. 1. Logo Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” i Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”

Źródło: https://www.google.pl/search?q=Podkarpackie+Stowarzyszenie+Agroturystyczne
Logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”;
https://www.google.pl/search?q=polska+federacja+turystyki+wiejskiej

Właściwa współpraca branżowa w ramach stowarzyszeń oraz świadomość konieczności ciągłego doskonalenia biznesowego przyczyniają się do rozwoju rodzinnych firm
agroturystycznych na wsi. Do szczególnych zadań stowarzyszeń agroturystycznych
należą, m.in.: integracja środowiska właścicieli gospodarstw i ochrona ich interesów,
wzbudzanie aktywności lokalnej społeczności, współpraca w zakresie wspólnej promocji i marketingu, wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności, doskonalenie jakości
i różnorodności oferty usług, ochrona środowiska przyrodniczego oraz umacnianie
tożsamości regionalnej [14]. Ponadto organizacja szkoleń tematycznych, wspólne
rozwiązywanie problemów, pozyskiwanie środków finansowych (np. dotacje, granty),
wywieranie wpływu na działania władz lokalnych i regionalnych.
Stowarzyszenia agroturystyczne, zdaniem M. Wanagos [34], muszą odpowiedzieć sobie na pytania: Razem czy osobno? Radźmy sobie sami, czy działajmy razem
i wspierajmy się? Wiele wskazuje na to, że w kontekście konkurencyjności obszaru
i rozwoju indywidualnego gospodarstw agroturystycznych tylko wspólne działania
są korzystne. Siła współpracy w stowarzyszeniach agroturystycznych jest bardzo duża
i choć powstają inne zorganizowane struktury, jak np. Lokalne Grupy Działania czy
Lokalne Organizacje Turystyczne, to nie tracą one na znaczeniu, natomiast potrzebę
ich funkcjonowania potwierdzają sami członkowie.
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” wspomaga rozwój
turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Zajmuje się, m.in.: organizacją szkoleń dla
mieszkańców wsi w zakresie tworzenia produktu turystycznego, jakości oferty, promocji
oraz sprzedaży produktu turystycznego, popularyzacją i wdrażaniem systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, propagowaniem prorozwojowych, projakościowych
i proekologicznych działań stowarzyszeń zmierzających w kierunku zrównoważonego
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, ustalaniem norm postępowania w gospodarstwach agroturystycznych mających na celu ochronę środowiska [34].
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Potencjał gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” jest duży i wynika,
m.in.: z nazwy (marka Bieszczady), posiadania znaków jakości (certyfikaty), położenia
(góry, lasy, woda), czystości środowiska, obecności walorów kulturowych w otoczeniu,
możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki, organizacji imprez kulturowych,
organizacji różnorodnych warsztatów, możliwości zakupu pamiątek regionalnych, serwowania żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych oraz z wielu innych
walorów i atrakcji turystycznych.
Oceniając działalność gospodarstw agroturystycznych, należy stwierdzić, że nieodzownym elementem ich sukcesu na rynku turystycznym jest dobrze przygotowany
i unikatowy produkt turystyczny, w tym oferta żywieniowa i sposób serwowania
potraw. Turystyka kulinarna i świadczenie usług z nią związanych stać się powinny
jednym z głównych elementów dywersyfikacji funkcji obszarów wiejskich, szczególnie
w przypadku dostrzeżenia i szczegółowego określenia atrakcyjności turystycznej danego
obszaru [11]. Turystyka staje się alternatywą dla tych mieszkańców wsi, którzy chcą
zrezygnować z produkcji rolniczej, jak również dla tych, którzy pragną pozostać przy
gospodarce rolnej, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści finansowych ze świadczenia
usług turystycznych, tj. rozwijaniu agroturystyki.
Dla zapewnienia sukcesu w rozwijaniu przedsięwzięć agroturystycznych należy
zbadać rynek pod względem popytu na dany produkt, następnie określić potrzeby
i żądania klientów, wytworzyć produkt turystyczny możliwie wysokiej jakości, wypromować go oraz sprzedać z zyskiem. Oferta turystyczna powinna być skierowana do
konkretnej grupy odbiorców. Na bieżąco należy obserwować działania konkurencji [20].
Wiele działań promocyjnych powinno być koordynowanych przez centra informacji
turystycznej, które w warunkach województwa podkarpackiego, niestety, ograniczają
się najczęściej do wręczania darmowych folderów.
Duży wpływ na wizerunek danej miejscowości mają lokalni mieszkańcy, którzy
powinni robić wszystko, aby zapewnić gościom jak najlepszy wypoczynek i rozrywkę,
poprzez integrację działań. Zauważalny jednak chaos promocyjny podkarpackiej turystyki, wynikający m.in. z braku jednego silnego ośrodka (organizacji), który zarządzałby
turystyką jak biznesem i skupiałby interesy wszystkich członków organizacji, nie sprzyja
właściwemu wizerunkowi regionu. W konsekwencji turysta nie jest zorientowany, gdzie
w województwie podkarpackim, np. w Bieszczadach można pożyczyć rower, jak dużo
czasu zajmie mu planowana wyprawa, gdzie można zakupić produkty regionalne itp.
[38]. W regionie należy również tworzyć oferty pokazujące walory kulturowe pogranicza,
tj. cerkwie, kościoły drewniane, stroje ludowe, muzykę oraz regionalną kuchnię. Szansą
jest też turystyka specjalistyczna i kwalifikowana, jak np. turystyka konna, która jest
powszechnie spotykaną formą turystyki w Polsce, a największa liczba stadnin i ośrodków jeździeckich występujących w województwie podkarpackim sprzyja jej rozwojowi.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że za granicą znane są nie Bieszczady, lecz
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Karpaty, które mogą stanowić kierunek sprzedawanych przez biura turystyczne ofert
w Europie Zachodniej i na całym świecie. Zatem Bieszczady powinny stać się częścią
większej całości, zwanej np. „Marką Karpacką”, co pozwoli na prowadzenie wspólnej,
tańszej i skuteczniejszej promocji o zasięgu globalnym [38]. W tym kontekście oferta
turystyczna marki opierałaby się na rzeczywistych atutach regionu, czyli gościnności
mieszkańców, ich obrzędach, unikatowej muzyce (np. łemkowskiej), regionalnych
potrawach i malowniczej architekturze wsi i miasteczek.
Według opinii niektórych organizatorów turystyki w województwie podkarpackim
Bieszczady od kilku lat pustoszeją, a poza urokami niepowtarzalnej przyrody niewiele
mają do zaoferowania, zwłaszcza turystom z zasobnym portfelem. Bogaci klienci, szukający „dziczy i ekstremy”, wyruszają do coraz popularniejszej Gruzji lub na Syberię
[40]. Lokalne samorządy nie są w stanie stworzyć wspólnej i spójnej oferty turystycznej,
a wręcz rywalizują o każdego wczasowicza. Każda gmina posiada swój plan atrakcji,
zwłaszcza na letni sezon turystyczny, przy czym terminy imprez często się pokrywają.
W sezonie zimowym ruch turystyczny w Bieszczadach wyraźnie maleje. Jedynie na
trasach narciarskich i w ośrodkach sportów zimowych zauważa się w ostatnich latach
zwiększony ruch turystyczny. Z kolei w miejscowościach uzdrowiskowych, jak Polańczyk
czy Rymanów-Zdrój, życie zamiera z powodu braku atrakcji.
Lokalne organizacje pozarządowe i społeczne prześcigają się w pomysłach na
aktywizację ruchu turystycznego w Bieszczadach, natomiast brakuje odpowiedniej
koordynacji tych działań. O prymat stolicy tego południowo-wschodniego skrawka
Polski rywalizują Ustrzyki Dolne z Leskiem, które skupiają własną grupę lokalnych
samorządów, z miejscowymi programami i metodami promocji, głównie „dzikości”
i wyjątkowości kulturowej. Zdaniem profesjonalnych organizatorów turystyki brak
jednego kalendarza imprez dla całych Bieszczadów nikomu nie służy. Nie ma też
pomysłu, jaką formę turystyki promować oraz jakimi metodami. Należy zaznaczyć,
że siłą marketingową tego regionu jest wielokulturowość (siedem grup etnicznych),
tradycja oraz burzliwa historia, na bazie których można utworzyć markowy, sieciowy
produkt turystyczny. Jest to jednak proces żmudny i długotrwały, wymagający spójności
działań. Pojawiają się widoczne efekty we współpracy ze Słowacją, gdzie zachowana
została ciągłość wielokulturowości.

4. Dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego
Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, a jego
ochrona i popularyzacja jest zarazem promocją żywności wysokiej jakości, a także miejscowości czy regionu. Obszary wiejskie stanowią bardzo dobre miejsce do
promowania turystyki kulinarnej, gdyż to właśnie tam polskie tradycje i obyczaje są
kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla uczestnika turystyki kulinarnej szczególne znaczenie posiada smak wyrobów, sposób przyrządzania i dodatki do
potraw, sposób serwowania oraz miejsce ich konsumpcji. Istotne znaczenie ma jakość
37

surowców, wykorzystywanie ekologicznych składników oraz jakość obsługi i atmosfera
panująca w miejscu spożywania posiłków. Osoby świadczące usługi agroturystyczne
muszą mieć na względzie fakt, że kluczowe znaczenie w tworzeniu wizerunku produktu
i jego wytwórcy, mają odczucia konsumentów. Satysfakcja lub rozczarowanie związane
z zakupem i konsumpcją usług agroturystycznych stanowi najważniejsze kryterium,
którym kierują się konsumenci przy wydawaniu opinii.
Wykorzystywanie dziedzictwa kulinarnego to bardzo dobry sposób na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym turystyki kulturowej i kulinarnej
na terenach wiejskich. Produkty tradycyjne i regionalne to z jednej strony istotny
motyw do podjęcia podróży, a z drugiej również promocja samego regionu, poprzez
degustację, uczestniczenie w procesie produkcji oraz zapoznanie się z recepturami
wyrobów z danego regionu [35]. Jedną z najważniejszych cech produktów tradycyjnych
i regionalnych jest ich związek z konkretnym regionem oraz ich niepowtarzalna jakość,
wynikająca z warunków klimatycznych, dziedzictwa kulturowego, umiejętności ludzi
i tradycji. Dziedzictwo kulinarne to wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie,
które odzwierciedlają ważne historyczne, etniczne i kulturowe wydarzenia. Stanowią
współcześnie jedną z atrakcji gospodarstw agroturystycznych, a także umożliwiają
w pewnym stopniu rozwiązanie problemu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz
migracji ludności.
Dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego ma tradycje sięgające często
setek lat, stąd też jest ono bardzo różnorodne, bo wywodzi się z kuchni łemkowskiej,
ukraińskiej, bojkowskiej, od wołoskich tradycyjnych wyrobów pasterskich, ale także
kuchni żydowskiej. Dużą popularnością na tym obszarze cieszą się potrawy z ziemniaków, kapusty, kaszy, mleka, mięsa i owoców. W wielu gospodarstwach przyrządza się
kapustę gotowaną z grochem, fasolą, a także żur owsiany lub żytni, zupy z jarzynami,
placki ziemniaczane i placki z kapustą, gołąbki z ziemniakami i kaszą gryczaną, ziemniaki z kwaśnym mlekiem.
Województwo podkarpackie kojarzone jest z posiłkami o bardzo oryginalnych
nazwach, za którymi kryją się całkiem proste dania wywodzące się z kuchni rusińskich górali: hreczanyki, knysze, kugiel itp. Wymienić można jeszcze krężałki, hałuszki,
małdrzyki, szabankę czy krupniak. Te lokalne specjały można degustować w gospodarstwach agroturystycznych położonych na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Za przysmaki uchodzi szperka (słonina) i kiełbasa gotowana. Jadano je w zapusty
lub na chrzcinach i popijano herbatą, do której dodawano obficie araku. W zapusty
pieczono kołacze, dodając do nich na talerzyku masło albo ser ze śmietaną lub jajami.
Potrawy te odzwierciedlają charakter obszaru, na który niezatarty wpływ wywierały,
m.in. lokalne surowce roślinne i zwierzęce, religia, sąsiedzi, sposoby konserwowania
i przechowywania żywności, jej przetwarzanie, stosowanie naturalnych dodatków czy
sposób serwowania potraw.
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5. Turystyka winiarska jako czynnik wzrostu
atrakcyjności obszarów wiejskich
Na skutek przekształceń strukturalnych wiele obszarów wiejskich zostało dotkniętych problemem bezrobocia. Przed mieszkańcami obszarów wiejskich stanęły
nowe wyzwania, stąd też istotnym zadaniem stało się poszukiwanie dla tych obszarów
nowych kierunków rozwoju i wykorzystania zasobów siły roboczej [24]. Efektywny
rozwój wymaga działań profesjonalnych i systemowych, ukierunkowanych na tworzenie określonych produktów, których zarówno standard, zakres oferowanych usług,
jak i promocja powinny uwzględniać globalne trendy w rozwoju obszarów wiejskich
oraz zaspokajać oczekiwania turystów i mieszkańców. Z tego też względu na terenach
wiejskich rozwija się obecnie ożywiona działalność uzupełniająca profesję rolniczą.
Takimi formami są, m.in. turystyka wiejska, w tym agroturystyka, enoturystyka, jak
również hipo- i winoterapia, a także apiturystyka i apiterapia [36]. Te formy działalności traktowane są obecnie jako alternatywne lub uzupełniające źródło dochodów
i pełnią one, a przynajmniej mogą i powinny pełnić, istotną rolę w rozwoju gospodarki
i społeczeństwa, zwłaszcza regionów mniej zamożnych. Rozwój tych form działalności
gospodarczej może stać się szczególną szansą dla zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej zagrożonej przez intensywny rozwój
cywilizacyjny. Z tego też względu mieszkańcy wsi decydują się na rozwijanie turystyki
wiejskiej, tworzenie gospodarstw agroturystycznych, w których zakładają winnice, natomiast w miasteczkach i na wsiach powstają ośrodki odnowy biologicznej, w których
wykorzystuje się preparaty uzyskane na bazie winogron i produktów pszczelich [28].
Turystyka winiarska i jej rozwój bezpośrednio związana jest z turystyką wiejską i z
gospodarstwami agroturystycznymi. W Polsce najwięcej gospodarstw agroturystycznych występuje w województwie podkarpackim i małopolskim, a wśród nich pewna
część stanowi obecnie dobrze prosperujące gospodarstwa enoturystyczne [17]. Jednak
potencjał Polski w tym zakresie nie jest obecnie zbyt duży, choć posiadamy jako kraj
wielowiekową tradycję (np. w Zielonej Górze winorośl uprawiano już od XII w.). Obecnie województwo podkarpackie to niewątpliwie przodujący i najbardziej interesujący
region winiarski w Polsce, zarówno pod względem liczby gospodarstw winiarskich, jak
i jakości produkowanych win gronowych. Dotychczasowe doświadczenia w wyrobie
win gronowych są bardzo obiecujące i pokazują, że region ten ma duży potencjał do
produkcji wina wysokiej klasy [16]. Na tym obszarze zarysowują się trzy skupiska
winiarskie: wokół Jasła i Dębicy, w dolinie Wisłoka (wokół Rzeszowa) i w dolinie Sanu
(wokół Jarosławia i Przemyśla) [18].
Atutem województwa podkarpackiego są walory przyrodnicze, urozmaicony
krajobraz oraz sprzyjające warunki do uprawy winorośli i produkcji win gronowych.
Ponadto zauważalny jest wzrost zainteresowania turystyką winiarską oraz uczestnic-
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twem w imprezach związanych z winem, zarówno wśród turystów, jak też społeczności
lokalnej [16].
Turystyka winiarska jest uważana za czynnik atrakcyjności dla rozwiniętych miejsc
docelowych jako potrzeba dywersyfikacji oferty, zapewniając tym samym dodatkowy
czynnik motywacyjny do zwiedzania okolicy [8]. Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość. W rzeczywistości turystyka winiarska w Europie ma bardzo długą tradycję (była
praktykowana od czasów starożytnych), rzadko jest planowana formalnie i dokładnie,
tak jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii
i RPA [6]. Podczas gdy w Hiszpanii, kraju o bogatych tradycjach w produkcji wina i o
bardzo rozległej powierzchni, tylko 10% winnic jest otwartych dla odwiedzających,
natomiast w Stanach Zjednoczonych (zwłaszcza Napa Valley) i Australii jest 70–80%
winnic ukierunkowanych na enoturystykę [8]. Innym przykładem jest Francja (Szampania), gdzie „vignerons” interesują się enoturystyką w chwilach kryzysu, używając jej
jako narzędzia do zwiększenia sprzedaży bezpośredniej, a więc lekceważą jej złożoność
i długoterminowy charakter [6]. Co więcej, mali producenci często nie mają świadomości
o udziale w enoturystyce, uważają, że turystyka jest działalnością, która opiera się na
innych podmiotach, hotelach, restauracjach itp., często nie wiedzą, jakie są potrzeby
enoturysty. Rozmiar producentów jest bardzo zróżnicowany, od małych w „Starym
Świecie” do tych największych w „Nowym Świecie”. Rozmiar winiarni ma nie tylko
wpływ na produkcję, ale również na zdolność do przyciągania turystów.
Enoturystykę z racji lokalnego i regionalnego jej charakteru można włączyć do
turystyki lokalnej. Turystyka ta opiera się na zasobach naturalnych, historycznych
i kulturowych danego obszaru, angażowaniu różnych podmiotów spośród miejscowej
społeczności oraz integrowania turystyki z innymi aspektami rozwoju gospodarczego
i wzmocnieniu struktury społeczno-ekonomicznej społeczności [10]. Na obszarach
wiejskich wyodrębniają się stopniowo różne formy turystyki lokalnej zaspokajającej
potrzeby odmiennych grup nabywców. W jej obrębie wyróżnia się [22]:







turystykę wiejską obejmującą obszary typowej wsi,
sylwaturystykę (turystykę leśną), obejmującą tereny zalesione,
turystykę na obszarach chronionych,
turystykę wodną na obszarach wiejskich,
turystykę górską,
turystykę przygraniczną.

Do przytoczonych form działalności zaliczyć można turystykę winiarską, która
posiada wszystkie cechy produktu lokalnego i regionalnego, najważniejszego składnika
turystyki lokalnej. Umiejscawiając enoturytykę w podanych ramach obszarów turystyki
kulturowej kulinarnej, należy ją zaliczyć do turystyki wiejskiej, ze względu na powiązania z obszarami wiejskimi. Należy zauważyć, że turystyka winiarska posiada większość
cech agroturystyki. Zaliczamy do nich możliwość spędzania czasu wolnego w wiejskiej
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przestrzeni, obcowanie z przyrodą, doświadczanie spokojnego wiejskiego stylu życia, ale
również możliwość uczestnictwa w pracach winiarza, degustacjach. Turyści mają szansę
na poznanie codziennego życia rodziny właściciela winnicy. Jednakże enoturystykę
należy traktować jako odrębną kategorię ze względu na wciąż rosnącą jej popularność,
jak również możliwości oddziaływania na region i krajobraz. Turystyka winiarska jest
coraz częściej uważana za istotny czynnik wzmocnienia i promocji terytorium [8].
W czasie kryzysu gospodarczego enoturystyka nie odnotowała znacznego spadku
frekwencji, odpowiednio prowadzona była w stanie generować znaczne korzyści [44].
Biorąc pod uwagę terytorium, turystyka winiarska wpływa na ochronę środowiska,
waloryzację kultury wiejskiej, pozwala na wzrost zatrudnienia, zwiększa świadomość
wśród mieszkańców, wzmacnia poczucie przynależności [5]. Wszystko to dzieje się,
jeśli istnieje zrównoważony rozwój turystyki. Enoturystyka rozprzestrzenia się jako
nowy i inny model turystyki dążący do odkrycia i zintegrowania zasobów naturalnych
z tradycją i typową gospodarką wiejską.
W polskiej literaturze przedmiotu turystykę winiarską traktuje się przede wszystkim jako podróż w regiony winiarskie, podczas których zwiedzający mają możliwość:
poznania miejsc związanych z produkcją wina, degustacją, wysłuchania opowieści
o winie, uczestnictwa w imprezach o profilu winiarskim lub jako wyjazd do regionów
winiarskich, podczas których turysta odwiedza miejsca związane z produkcją wina
(bodegi/winnice, przetwórnie wina, gospodarstwa winiarskie itp.) lub uczestniczy
w imprezach o profilu winiarskim, np. ceta (fachowe kursy oceny win), różnego rodzaju
prezentacjach win, świętach winiarskich itp. Podkreślić należy, że nierozłączną cechą
właściwej enoturystyki jest otwartość uczestników na zdobywanie wiedzy związanej
z winem, jego wyrobem i szeroko pojętą kulturą winiarską [21].
Mówiąc o turystyce winiarskiej, odnosimy się do szerokiego zjawiska, które obejmuje nie tylko cele związane z zakupem i konsumpcją wina, ale również z elementami
kulturowymi. Enoturystyka jest okazją, by sprzedawać produkty bezpośrednio konsumentowi. Powszechnie uznaje się, że ten rodzaj turystyki powinien mieć silny związek
z krajobrazem wiejskim. Według pierwszego artykułu Europejskiej Karty Enoturystyki
turystyka winiarska ma oznaczać rozwój wszystkich aktywności turystycznych i czasu
wolnego, poświęconego na odkrywanie i korzystanie z zasobów kulturowych, poznawanie wina i terytorium jego produkcji [41]. Turystyka winiarska nie ogranicza się
wyłącznie do winnicy, ale również do wsi i miasteczek sąsiadujących. Tworzy działania
związane z sektorem zakwaterowania, pośrednictwa turystycznego i rozwojem zawodów w branży turystycznej (przewodnicy, animatorzy, instruktorzy itp.), co przynosi
ogromne korzyści pod względem dochodów i rozwoju gospodarczego [4]. Obecnie
terytoria winiarskie należą do najmodniejszych obszarów recepcji turystycznej. Nowe
pokolenie rezygnuje z klasycznych międzynarodowych podróży na rzecz doświadczenia
turystyki winiarskiej i rodzimych smaków [45].
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Niezależnie od przyjętej definicji turystyka winiarska charakteryzuje się następującymi cechami:
 pozwala doświadczyć określonego stylu życia,
 uwzględnia zarówno podaż (właściciele winnic i operatorzy turystyczni), jak
i czynnik popytu (zachowania konsumentów),
 stanowi komponent edukacyjny,
 wino może być jedną z wielu atrakcji w regionie (najczęściej łączone jest z żywnością, kulturą, zabytkami, sztuką),
 łączy się z potrawami regionalnymi, noclegami, sztuką, rękodziełem i z otoczeniem,
 jest szansą marketingową dla regionu, producentów wina,
 zwiększa ekonomiczne, kulturalne i społeczne wartości dla regionu,
 może stanowić część narodowego i międzynarodowego turystycznego wizerunku
regionu [21].
W ofercie enoturystycznej można zidentyfikować (ryc. 2):
 pewne elementy zasadnicze, takie jak: środowisko i terytorium (zasoby naturalne,
kulturowe, artystyczne i architektoniczne, zasoby społeczne, folklor i tradycja),
 różne podmioty pośrednictwa turystycznego (tour operatorzy, biura podróży,
specjalistyczne biura podróży, turystyka zorganizowana) oraz te dotyczące recepcji
(hotele, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi),
 działalność powiązana (rolnictwo, produkty lokalne) i komplementarna (rzemiosło,
rozrywka, sport, festiwale, targi) oraz transport, zakwaterowanie, wyżywienie [4].
W ramach turystyki winiarskiej ważną rolę odgrywają szlaki winne, które funkcjonują w ramach enoturystyki niemieckiej od lat dwudziestych ubiegłego wieku. Istnieje
również Stowarzyszenie Europejskich Szlaków Winnych, które koordynuje działania
między różnymi państwami Unii Europejskiej. Niektóre kraje Europy Wschodniej,
w tym Węgry, zaczęły tworzyć szlaki winiarskie w celu przyciągnięcia zachodnich
turystów. Pierwszy węgierski szlak winiarski to Villany Siklos, który został utworzony
w regionie Baranya w 1995 roku [3]. Ekspansja enoturystyki w Europie jest uważana
nadal jako wschodzący produkt turystyczny. W istocie turystyka winiarska zaczęła nabierać tempa we Francji w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w wyniku upadku
gospodarki wiejskiej, co doprowadziło wielu producentów winiarskich do rozważenia
bezpośredniej sprzedaży swoich produktów jako narzędzia do zwiększenia i zróżnicowania przychodów [3].
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Ryc. 2. Turystyka winiarska w centrum zorganizowanego systemu
działań różnych podmiotów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.econ.uniurb.it/materiale/8291_Enoturismo%20
e%20Strade%20del%20vino.pdf

Enoturystyka w ostatnich latach stanowi komplementarny sposób do tworzenia
dochodów i miejsc pracy na obszarach wiejskich. To forma turystyki, która ciągle się
rozwija. Publikacje na jej temat można wyodrębnić pod względem pochodzenia (anglosaskie i hiszpańskie). Najważniejsze pochodzą ze świata anglosaskiego, stanowiąc ostry
kontrast z najstarszą tradycją produkcji wina w rejonie Morza Śródziemnego. Badania
w tej dziedzinie koncentrują się na gospodarce rejonów produkcyjnych i na tym, jak
turystyka winiarska przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i działalności winnic [43].
Na przykład, badania przeprowadzone w Hiszpanii mają charakter opisowy i skupiają
się na efektach ekonomicznych uprawy winorośli. Uznają turystykę winiarską jako
komplementarną działalność zdolną do tworzenia dobrobytu i miejsc pracy. Według
tego punktu widzenia właściciele winnic powinni traktować enoturystykę jako aktywność dodatkową i uzupełniającą, która już współdziała z rynkiem turystycznym [8].
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6. Winnice oraz szlaki winiarskie jako produkt regionalny i element
turystyki kulturowej kulinarnej
Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami rozwoju nowego trendu, jakim jest
turystyka kulturowa. Ta forma turystyki oznacza kulturę nie tylko związaną ze sztuką
i zabytkami, ale chęć ze strony branży turystycznej do ukazania kultury danego obszaru
poprzez tradycję i zwyczaje. Wśród elementów kulturowych żywność odgrywa kluczową
rolę. Jedzenie jest wyrazem kultury miejsca, tradycji ziemi, na której powstaje. Spożycie
produktów regionalnych stanowi dla konsumentów pewien sposób nawiązania do
terytorium, do jego historii i kultury. To wyjaśnia rozpowszechniający się cel podróży
wśród turystów, których przyciągają nie tylko zasoby historyczne i krajobrazowe, ale
także kuchnia lokalna. Zauważa się coraz większą frekwencję na targach żywności
i festiwalach, odwiedzinach gospodarstw agroturystycznych, winnic czy restauracji
z lokalnymi i regionalnymi produktami.
Turystyka kulturowa kulinarna ma na celu ochronę i rozwój obszarów rolnych
i winiarskich poprzez wizyty, degustacje lokalnych produktów, które pozwalają odkryć
naturalną więź łączącą produkt z miejscem pochodzenia [2]. Ciekawość wiedzy i smaków danego terytorium pozwala turystom obcować z nową formą kultury. „Kultura
żywności”, degustacja potraw lokalnych, lokalnego wina może być uznawana za sposób
wejścia w lokalną społeczność, doświadczenia jej kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego. Dzięki temu turystyka kulturowa kulinarna pomaga w rozwoju potencjału,
w szczególności obszarów wiejskich.
Tradycja kulinarna w ostatnich latach znajduje się wśród czynników, które są motywacją do podróży. Posiada ona najbardziej autentyczną formę i charakteryzuje przez to
wiele terytoriów. Przyszłość turystyki to dążenie do zachowania specyfiki poszczególnych
terenów, których żywność jest jednym z głównych elementów atrakcyjności turystycznej.
W wąskim znaczeniu turystyka kulturowa definiowana jest jako wyjazdy na imprezy,
ponadto zwiedzanie zabytków, poznanie historii regionu itp., gdzie celem turystów jest
udział w imprezach kulturalnych, w jednorazowych lub cyklicznych wydarzeniach.
Mogą to być: koncerty, festiwale [30]. Jedną z dynamiczniej rozwijających się form
turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Polega ona na zwiedzaniu miejsc, w różnych częściach świata, związanych z przysmakami, kuchnią regionalną. Stwierdzono,
że rośnie liczba turystów, których motywacją odwiedzenia określonego regionu jest, np.
szlak winiarski, szlak serów, odwiedzanie regionalnych restauracji, w których można
spróbować tradycyjnego, regionalnego jedzenia [21]. Turystyka kulinarna jest coraz
bardziej znana i rozpowszechniania, a szczególne znaczenie odgrywają regiony słynące
z produkcji win [30].
Ważnym wymaganiem wobec oferty gastronomicznej, decydującej o kulturowym
charakterze podróży kulinarnych, jest przede wszystkim dbałość o jakość podawanych
potraw [27]. Podróże szlakami szlachetnego wina są coraz częściej obecne w ofercie
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turystycznej, niemal zawsze także degustacji tych trunków towarzyszą odpowiednio
dobrane potrawy, podkreślające ich smak i właściwości, a często także specjalistyczne
zwiedzanie miejsc produkcji i tradycyjnych lokali. Podróże szlakami winnymi, realizowane
zgodnie z odpowiednim programem zwiedzania, spełniają wszelkie kryteria wypraw
kulinarno-kulturowych [27]. Szlaki winiarskie to główny element, na którym odbywa
się cała aktywność turystyki kulinarnej. Jest podstawowym zasobem turystycznym
i miejscem, gdzie popyt spotyka się z kulturą produkcji wina, a także miejscem, gdzie
turyści, pochodzący zwłaszcza z dużych aglomeracji miejskich, odkrywają wieś i mają
kontakt z naturą. Wizyty w winnicach są kluczowe dla ożywienia środowiska i tradycji
wiejskich, zarówno w celu zwiększenia kultury winiarskiej, jak również dla perspektywy
rozwoju gospodarstwa i winnicy. Szlaki winiarskie są to oznakowane trasy w obrębie
obszarów uprawy winorośli, winnic i winiarni indywidualnych lub stowarzyszonych
otwartych dla turystów. Posiadają atrakcje przyrodnicze, kulturowe i historyczne (muzea, historyczne budynki, produkty rzemieślnicze) szczególnie istotne w zintegrowanej
ofercie enoturystycznej [47].
W skład szlaku jako produktu elementu turystyki kulturowej wchodzą cztery grupy
istotnych komponentów:
 atrakcje pierwotnie niestworzone do celów turystycznych (czyli atrakcje oryginalne,
właściwe nośniki wartości kulturowych: zamki, świątynie, zabytkowe centra miast,
dawne obiekty techniki itd.). Te właśnie miejsca i obiekty stanowią w decydującym
stopniu o wartości szlaku jako propozycji kulturowej,
 atrakcje wtórne, utworzone dla celów turystycznych (muzea poza atrakcjami pierwotnymi, eventy kulturowe, parki tematyczne itd.),
 miejsca usług dla turystów (obiekty noclegowe, restauracje, sklepy z pamiątkami,
wypożyczalnie samochodów i rowerów, amfiteatry itd.),
 instytucje, organizacje i stowarzyszenia powołane do celów obsługi szlaku lub
wykonujące tę działalność obok innych swoich czynności [26].

7. Enoturystyka – perspektywy rozwoju
Winiarze ze wszystkich kontynentów spotykają się dzisiaj z trudnościami w dywersyfikacji swoich klientów. Większość małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada
narzędzi niezbędnych do eksportu produktu. Enoturystyka reprezentuje obecnie duży
potencjał rozwoju dla winiarzy. Pozwala przyciągnąć zróżnicowaną klientelę i stworzyć
prawdziwą dynamikę wokół usług związanych ze środowiskiem winiarskim. Co więcej
działalność ta przyczynia się do wspierania działań marketingowych dzięki sprzedaży
w winnicach [46]. Ponadto enoturystykę należy traktować jako prawdziwy środek, który
umożliwia w racjonalny sposób rozwój gospodarczy obszarów, które w przeciwnym
razie miałyby marginalne znaczenie społeczno-ekonomiczne.
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Wino, gastronomia, wieś – trzy elementy, które dziś definiują nowy rodzaj turystyki
i mogą stanowić zwycięską kombinację, jeśli są docenione jako rzeczywisty i prawdziwy
zasób kulturowy.
Turystyka winiarska wykazuje wysoki potencjał, nawet w czasach kryzysu na inne
produkty. Stanowi okazję do rewitalizacji obszaru i gospodarstw rolnych oraz dostarczenia
bodźca do kontroli i poprawy jakości, pomaga w rozwoju zatrudnienia i zaangażowania
różnych podmiotów lokalnych. Tworzenie szlaku winiarskiego, na terytorium którego
walorami są produkty lokalne i wino, jest dziś okazją do rozwoju terytorialnego, biorąc
pod uwagę zainteresowanie tym tematem ze strony konsumentów.
Rozwój turystyki winiarskiej może przyczynić się do:






ochrony środowiska i kultury wiejskiej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,
zróżnicowania działalności (zarówno rolnych, jak i terytorialnych),
klasyfikacji i promowania lokalnych produktów, innowacji,
powiększenia korzyści ekonomicznych,
umocnienia/zróżnicowania tradycyjnych produktów turystycznych z regionu
i jego obszaru,
 wzrostu wartości gruntów,
 wzrostu zatrudnienia i dochodów.
W tym kontekście enoturystyka nie zna kryzysu. Rzeczywiście, prognozy mówią, że
w najbliższych latach będzie widoczny boom na wakacje na wsi. Piramida zainteresowań enoturysty przedstawiana od dołu prezentuje się w następujący sposób: krajobraz,
gastronomia, klimat, elementy sztuki i w końcu wino jako symbol całej podróży. Szlaki
winiarskie są jednym z elementów turystyki kulturowej kulinarnej i służą promocji
oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu w danych regionach. Stanowią podstawę
rozwoju turystyki winiarskiej, czyli enoturystyki, nowego i modnego trendu w rozwoju
turystyki kulturowej kulinarnej. Oferta w zakresie turystyki winnej może stać się w najbliższym czasie istotnym elementem uzupełniającym krajową ofertę gastronomiczną,
z wykorzystaniem rodzimych win. Jest to możliwe pod warunkiem podjęcia systematycznych oraz intensywnych działań promocyjnych z zastosowaniem nowoczesnych
narzędzi komunikacji z klientem [23]. Głównymi inicjatorami szlaków są producenci,
przedstawiciele organizacji turystycznych, jak również władze samorządowe danej
miejscowości czy regionu, które zaczynają wspierać tego rodzaju inicjatywy, będące
istotnym elementem promocji. W atrakcyjny sposób została wykreowana moda na
podróże związane z winem, co niemal natychmiast znalazło odzwierciedlenie w ofercie
wielu biur turystycznych, nie tylko jako element uzupełniający inne typy wyjazdów [15].
Enoturystyka, będąca elementem turystyki kulinarnej, jest dobrym przykładem
zrównoważonego rozwoju rolnictwa, m.in. poprzez przygotowanie naturalnego podłoża
i zaplecza, opracowywanie nowych i przyjaznych środowisku technologii produkcji
wychodzących naprzeciw oczekiwaniom konsumenta. Za dalszym rozwojem tej formy
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turystyki przemawiają nie tylko aspekty promocyjne, ale i „twarde” dane ekonomiczne
pochodzące z europejskich regionów winiarskich, zwłaszcza z Włoch [42].
Enoturystyka stała się nie tylko modna, ale jest już faktem dostrzeganym przez
media, poprzez organizację renomowanych imprez, festiwali i targów oraz licznych
szlaków winnych, które przyciągają coraz większe rzesze turystów i mieszkańców. Polscy
winiarze starają się kreować ten swoisty produkt turystyczny jako coś ekskluzywnego,
niedostępnego dla każdego, natomiast produkcja prowadzona jest na stosunkowo
małą skalę i traktowana jest często jako hobby. Prawdopodobnie sytuacja ta będzie
się zmieniać z czasem. Rozwój turystyki winiarskiej jest szansą dla mniej zamożnych
regionów w Polsce, w tym dla województwa podkarpackiego, co umożliwi zmniejszenie
ich dystansu rozwojowego poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki. Niewielkie
i średniej wielkości gospodarstwa winiarskie stają się obecnie trwałym elementem
polskiego krajobrazu.
W województwie małopolskim, które staje się drugim regionem winiarskim w Polsce
po województwie podkarpackim, na uwagę zasługuje Winnica „Srebrna Góra” położona
w Krakowie, u stóp klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach (fot. 1).

Fot. 1. Winnica „Srebrna Góra”
Źródło: http://www.winnicasrebrnagora.pl

W geografii polskiego wina wyraźnie zaznaczył się region Małopolskiego Przełomu
Wisły, rozciągający się od Annopola po Kozienice, który posiada długą tradycję w uprawie
winorośli. Wśród winnic wyróżnia się winnica „Pańska Góra” pod Kazimierzem (fot. 2).
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Fot. 2. Winnica „Pańska Góra”
Źródło: http://www.winokultura.pl/winnica,pa%C5%84ska-gora,41

8. Zagrożenia w rozwoju turystyki wiejskiej
Turystyka na obszarach wiejskich to szczególny rodzaj usług wzajemnie ze sobą
powiązanych, odwołujących się do potencjału obszaru i związanego z nim potencjału
atrakcyjności produktu. Należy jednak mieć na uwadze słabe punkty tego potencjału,
które są źródłem zagrożeń dla rozwoju produktów turystyki wiejskiej. Zgodnie z poglądem, że o wszystkim decydują ludzie, to tu właśnie należy szukać głównego źródła
zagrożeń. Do najczęściej występujących zagrożeń można zaliczyć:
1.

Niski poziom kompetencji turystycznych lokalnych usługodawców, co może sprawić, że najlepsze pomysły nie zostaną dostatecznie dobrze zrealizowane w postaci
przygotowanego produktu na komercyjnym i konkurencyjnym rynku.

2.

Niechęć do współpracy mająca swe źródła tak w tradycji, jak i w mentalności środowisk wiejskich, co może stanowić ważną przeszkodę w rozwijaniu usług i atrakcji
turystycznych oraz w ich komercjalizacji.

3.

Niewystarczająca infrastruktura techniczna wsi, która może wpływać na jej niską
atrakcyjność inwestycyjną, co obniża wartość obszaru jako ważnego czynnika
w budowie produktów turystyki wiejskiej.

4.

Niski poziom świadomości ekologicznej tak mieszkańców wsi, jak i turystów może
obniżać walor naturalności wsi i jej przyrodniczą atrakcyjność.

5.

Odczuwalny brak instytucji, które fachowo mogłyby odgrywać rolę swoistego
„lokalnego biura podróży” – touroperatora dla określonych obszarów wiejskich.

Znaczące podniesienie atrakcyjności pakietu pn. „Wypoczynek na wsi” powinien
być rezultatem współpracy właścicieli wiejskiej bazy noclegowej, innych osób świadczących usługi komplementarne, stowarzyszeń agroturystycznych, władz lokalnych
oraz Lokalnej Grupy Działania (LGD). Lokalna Grupa Działania jest szczególnym
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typem organizacji – pytanie, na ile LGD tworzy warunki reprezentacji wszystkich
podstawowych sektorów funkcjonujących na danym obszarze wiejskim? W tej kwestii
mogą występować różne, rozbieżne, a nawet sprzeczne poglądy [19].
Kryterium pozwalającym na uznanie prawa LGD do zarządzania procesem wykorzystania potencjału obszaru do budowania marki turystyki wiejskiej może być zbiór zasad:
1.

Nie szkodzić, a pomagać.

2.

Nie niszczyć, a tworzyć.

3.

Nie zwalczać, a współdziałać.

4.

Nie dominować, a współuczestniczyć.

5.

Poznać, zrozumieć, zmieniać.

6.

Nie śpieszyć się, lecz zdążać.

7.

Dziś – patrzeć w przyszłość, szanując przeszłość [19].

Istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego funkcjonowania
turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, to m.in.:
1.

Marketing (nie jest obecnie mocną stroną w usługach agroturystycznych i samorządowych).

2.

Nowoczesne zarządzanie (np. dobra znajomość mechanizmów rynkowych).

3.

Idea sieciowego produktu turystycznego.

4.

Promocja (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych).

5.

Polityka cen (stosowanie strategii cenowych) [25].

9. Podsumowanie
Liczni naukowcy i praktycy twierdzą, że turystyka wiejska, w tym agroturystyka
oraz sztuka będą nowymi wyznacznikami czasu wolnego. Turyści coraz częściej za cel
swojej podróży obierają sztukę, krajobraz, kulturę, dobre jedzenie i wino. Ten wybór
dyktują następujące czynniki:
 kulturalne: uznanie terenów wiejskich jako wartość cywilizacji, chęć bardziej naturalnego stylu życia, wzrost wiedzy o winie i produktach wysokiej jakości,
 psychologiczne: uspokajające miejsca destynacji, powrót do korzeni,
 gospodarcze: przekazywanie zarobków nie na długoterminowe podróże, a na te
weekendowe.
Województwo podkarpackie, ze względu na położenie na styku kilku kultur, ma
wiele do zaoferowania turystom odwiedzającym ten region o różnych porach roku.
Na szczególną uwagę zasługują liczne gospodarstwa agroturystyczne, które oferują
wyżywienie oparte o regionalne potrawy przygotowywane z lokalnych produktów żywnościowych, bazujące na wielopokoleniowych przepisach kulinarnych. Kultywowanie
tradycji kulinarnych jest bez wątpienia jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego
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regionu, która przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie, ale także
będzie stanowiła inspirację dla pozostałych podmiotów sektora okołoturystycznego,
do działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej.
Produkty żywnościowe mogą być drogą do sukcesu gospodarczego przedsiębiorstw
z regionu podkarpackiego. Wysokiej jakości produkty spożywcze, o uznanych walorach
smakowych, cieszą się znacznym popytem na lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym rynku. W województwie podkarpackim zidentyfikowanych jest wiele spożywczych
wyrobów tradycyjnych i regionalnych, natomiast na rynek trafia tylko niewielka część
tego asortymentu. Jedynie w gospodarstwach agroturystycznych turyści mają okazję
zapoznać się z tego rodzaju żywnością oraz technologią jej przygotowywania.
Aktualnie obserwuje się zwiększenie popytu na tego rodzaju produkty. Wsparcie
organizacyjne i finansowe grup producentów (stowarzyszeń, organizacji lub osób),
sprzedających swoje produkty okazjonalnie, byłoby stymulatorem rozwoju tej produkcji.
Inspirowałoby powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych), produkujących żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne. Dotychczasowa produkcja dla
wielu osób to najczęściej hobby i przyjemne zajęcie. Osoby te są jednocześnie gotowe
swoje dodatkowe działania przekształcić w biznes i sprzedawać swoje produkty większej
grupie odbiorców. Bez wsparcia organizacyjnego i finansowego prawdopodobnie nie
podejmą działalności gospodarczej.
Istnieje bardzo duża potrzeba integracji działań wokół szeroko rozumianej promocji
oraz sprzedaży produktów regionalnych. Wiele tych wyrobów wytwarzają (lub mogą
produkować) w sposób ciągły (lub okazjonalnie) podmioty o różnej formie prawnej,
wielkości i strukturze organizacyjnej. Na rynek w sposób efektywny można wprowadzić
spożywcze wyroby wytwarzane i dostarczane w sposób ciągły. Integracja produktowa
grupy wytwórców oraz łączenie dostaw może stworzyć realną możliwość wprowadzenia
danego produktu na rynek w większej ilości i asortymencie.
Producenci wyrobów regionalnych skupieni wokół idei sięgania do tradycji i dziedzictwa kulturowego, a kulinarnego w szczególności, doświadczają wielu pozytywnych
działań Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak również samorządów lokalnych
w sferze promocji tych specyficznych produktów. Przykładów jest wiele, a niektóre
z nich wskazano wyżej. Wytwórcy produktów regionalnych, ale także konsumenci wyrobów, oczekują dalszego aktywnego wspierania tego sektora gospodarki z pożytkiem
dla rozwoju gospodarczego regionu i przede wszystkim – z pożytkiem dla zdrowia
i prawidłowego biologicznego rozwoju jego mieszkańców.
Turystyka winiarska jest dobrym przykładem zrównoważonego rozwoju rolnictwa,
m.in. poprzez przygotowanie naturalnego podłoża i zaplecza, opracowywanie nowych
i przyjaznych środowisku technologii produkcji wychodzących naprzeciw oczekiwaniom
konsumenta. Enoturystyka stała się nie tylko modna, ale jest już faktem dostrzeganym
przez media, poprzez organizację renomowanych imprez, festiwali i targów oraz licznych szlaków winnych, które przyciągają coraz większe rzesze turystów i mieszkańców.
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Regionalne produkty stają się wizytówką danego regionu i miejscowości, jak również atrakcją turystyczną. Stanowią wyjątkowy element kultury, zwyczajów i tradycji
danego obszaru. Lokalne kulinaria to nie tylko atrakcja dla konsumentów i turystów,
lecz także szansa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
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ROLA SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
JAKO ELEMENTU PRZYRODY, GOSPODARKI
I KRAJOBRAZU
Streszczenie
W pracy omówiono rodzaje zbiorników zaporowych lokalizowanych na ciekach z punktu
widzenia ich znaczenia i wykorzystania gospodarczego. Dokonano analizy możliwych zmian
w naturalnych ekosystemach, przekształconych po wybudowaniu sztucznych obiektów. Zaprezentowano wielkość retencji wodnej w województwie podkarpackim wraz z podsumowaniem
negatywnych i pozytywnych skutków retencji wodnej na tym terenie.
Słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne, mała retencja, duża retencja

THE ROLE OF MAN-MADE LAKES AS PART
OF NATURE, ECONOMY AND LANDSCAPE
Summary
The paper discusses the types of reservoirs located in watercourse from the point of view of
their importance and economic use. The analysis of possible changes in natural ecosystems,
transformed after the construction of artificial objects was conducted. Water retention resource
in the Podkarpackie region was described, together with a summary of the negative and positive
effects of artificial water retention in the area.
Keywords: reservoirs, small water retention, large water retention

1. Wprowadzenie
Zasoby wód powierzchniowych Polski zmieniają się w granicach od 40 km3 w roku
granicznie suchym do 90 km3 w roku granicznie mokrym, przy czym średnio jest to
wartość wynosząca 62 km3. Z kolei zasób wód podziemnych szacowany jest na 15 km3,
z czego dostępne jest 2 km3 [8]. Orientacyjna dostępność wody dla jednego mieszkańca
wynosi około 1600 m3 wody rocznie, jest do 4,5 razy mniejsza od przeciętnej światowej.
Dodatkowo dostęp do tych zasobów jest niejednorodnie rozłożony zarówno sezonowo,
jak i przestrzennie. Większość obszarów Niżu Polskiego boryka się z problemami deficytu
w bilansie wodnym przez 6–9 miesięcy w roku. Z kolei odpływ ze zlewni podgórskich
w porach intensywnych opadów bądź roztopów skutkuje silną falą powodziową. Opisana
sytuacja determinuje konieczność budowy systemów retencjonowania wody zarówno
jako zabezpieczenia przed suszą, jak i wezbraniami [8].
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Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne oraz wymuszona rosnącymi
kosztami racjonalizacja korzystania z istniejących zasobów wodnych determinuje poszukiwanie nowych źródeł wód oraz sposobów zatrzymywania wód opadowych oraz
sezonowych. Podstawową metodą retencji wód jest budowa zbiorników zaporowych.
Wiąże się to także z dodatkowym elementem ekorozwoju, czyli pozyskiwaniem czystej
energii elektrycznej na potrzeby rozwijającej się światowej gospodarki [10]. Rozpoznanie
i zrozumienie procesów limnologicznych i hydrologicznych obserwowanych w zbiornikach zaporowych, traktowanych jako ekosystemy o charakterze rzeczno-jeziornym
[21], umożliwi odpowiednią politykę eksploatacji i ochrony tych obiektów [25].
Istnieją różne formy retencjonowania wody. Podstawowa systematyka wyróżnia retencję naturalną i sztuczną. Retencja naturalna tworzona jest przez naturalne
elementy krajobrazowe, takie jak, np. lasy i mniejsze zadrzewienia czy zakrzaczenia,
torfowiska i bagna, jeziora i stawy, ale także śnieg i lodowce. Odgrywa ona olbrzymią
rolę w gospodarce wodnej zlewni [16]. Retencja sztuczna utożsamiana jest z budową
sztucznych zbiorników wodnych, ale są to także zabiegi agrotechniczne czy melioracyjne
skutkujące akumulacją wody w środowisku. Znaczącą rolę odgrywają w tym zakresie
sztuczne zbiorniki wodne. Poprawiają one bilans wodny zlewni poprzez wpływ na
jakość biologiczną otoczenia. Dodatkowo:





mogą zatrzymywać wezbrania wód,
stanowią element urozmaicający krajobraz,
pełnią istotną funkcję gospodarczą jako źródła wody komunalnej i irygacyjnej,
tworzą trwały element infrastruktury turystycznej.

Należy jednakże pamiętać, że sztuczne ekosystemy wodne zmieniają radykalnie
charakter zlewni. Zmiana ta może być zarówno korzystna, jak i niekorzystna dla
środowiska i człowieka. Ważne jest wyważenie potrzeb i skutków budowy zbiornika
wodnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Celem rozdziału jest teoretyczna analiza wpływu sztucznych zbiorników wodnych
na funkcjonowanie gospodarki i działalność człowieka, jak również na kondycję ekosystemów naturalnych współpracujących ze zbiornikami. Ponadto przedstawiony zostanie
aktualny stan sztucznej retencji wodnej w województwie podkarpackim.

2. Charakterystyka hydrologiczna i ekologiczna
sztucznych zbiorników wodnych
Jak wspomniano, zbiorniki zaporowe budowane są w celach magazynowania wody
w związku z koniecznością jej zapewnienia dla celów komunalnych, energetycznych
bądź zapobiegania powodziom. Powiązana z tymi zadaniami nierównomierność zasilania i odpływu wód powoduje, że czas zatrzymania wody w zbiornikach jest krótszy
w porównaniu do jezior naturalnych o podobnych parametrach morfometrycznych.
Najczęściej w obrębie zbiorników wyróżnia się strefę rzeczną (w rejonie dopływów)
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oraz strefę jeziorną (lakustralną – w rejonie odpływu) [21]. W aktualnie obowiązującym
prawie polskie zbiorniki zaporowe klasyfikowane są jako wody płynące, ponieważ tak
traktuje się zbiorniki wodne o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,
a także sztuczne zbiorniki wodne usytuowane na wodach o zmiennym przepływie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229). Jednak z punktu widzenia hydrologicznego i ekologicznego, w części zbiorników, szczególnie głębokich, z długim czasem retencji, panują
warunki i występują zjawiska analogiczne jak w jeziorach naturalnych, np. stratyfikacja
czy miksja [7]. Podstawowymi cechami odróżniającymi zbiorniki zaporowe od jezior
naturalnych są (ryc. 1) [10, 21]:
 jeden duży, usytuowany w najgłębszym miejscu zbiornika, antropogenicznie kontrolowany i zmieniający się w szerokich granicach przepływów odpływ,
 głębinowy upust wód, częściowo zaburzający stratyfikację,
 sezonowe, kilkumetrowe wahania poziomu wód,
 wzrastająca systematycznie od dopływu (dopływów) do odpływu głębokość,
 zmieniające się wzdłuż zbiornika parametry fizyczno-chemiczne i biologiczne
ekosystemu, postępujące od czysto rzecznych do jeziornych,
 długa linia brzegowa, zazwyczaj pozbawiona strefy litoralu,
 powierzchnia zlewni nawet kilkudziesięciokrotnie przewyższająca powierzchnię zbiornika,
 czas trwania (istnienia) rzędu tylko kilkudziesięciu lat z uwagi na szybsze tempo
sedymentacji i zamulanie wynikające z nanoszenia rumowiska i eutrofizacji.
Ryc. 1. Charakterystyka morfologiczno-hydrologiczna zbiorników zaporowych

Źródło: J. A. Szczerbowski (red.), Rybactwo śródlądowe, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2008.
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Część tych różnic wpływa negatywnie na walory użytkowe zbiorników. Przegrodzenie
płynącej swobodnie rzeki tamą powoduje, że powstały akwen posiada zlewnię o dużej
powierzchni i często o wysokim stopniu zagospodarowania. Skutkuje to znacznym
obciążeniem jego powierzchni nie tylko materiałem stałym pochodzącym z erozji
gruntów [4], ale także dużą dostawą związków chemicznych w stanie rozpuszczonym,
w tym biogennych [13]. Następstwem tego jest zatrzymywanie i osadzanie się w ekosystemie cząsteczek zawiesiny dostarczonej z zewnątrz, a także tej wyprodukowanej
w następstwie procesów autotroficznych (np. eutrofizacji). Prowadzi to do powstawania
osadów dennych i zmniejszenia pojemności użytkowej zbiorników. Proces wypłycania
mającego genezę zewnętrzną może być przyspieszony w wyniku odkładania się materii
powstałej w procesach produkcji pierwotnej w toni wodnej (eutrofizacja) [20]. Wzrasta
także czas zatrzymania wody na zalanym odcinku, co jeszcze bardziej stymuluje procesy powstawania materii organicznej wewnątrz ekosystemów. W tej sytuacji ulegają
pogorszeniu warunki tlenowe w zbiorniku.
Obniżenie nasycenia wód tlenem obserwowane jest najczęściej w tych strefach
zbiorników, które położone są bliżej zapory, i spowodowane jest zużywaniem go na
potrzeby degradacji materii pochodzenia autochtonicznego, dodatkowej w stosunku
do dotychczas dostarczanej materii zewnętrznej [12]. Taka sytuacja niesie ze sobą trzy
podstawowe problemy ekologiczne, które determinują konieczność zrównoważenia
działań zarówno inżynierskich, jak i limnologicznych na etapie projektowania, budowy
i eksploatacji zbiorników [10]. Problemami tymi są:
 uwalnianie się metali ciężkich z osadów dennych [17, 22],
 emisja do atmosfery gazów szklarniowych [6, 19],
 modyfikacje w naturalnych cyklach biogeochemicznych pierwiastków biogennych
[13].
W przypadku metali jedną z głównych kwestii podnoszonych aktualnie jest rola
zbiorników zaporowych jako specyficznego źródła rtęci, wzbogacającego wody poniżej
nich. Szczególnie dotyczy to zbiorników nowo powstałych. Nieorganiczna rtęć zawarta
w zalanych glebach w stężeniach zgodnych niejednokrotnie z tłem geochemicznym,
ulega w warunkach anoksycznych biochemicznej transformacji do toksycznego metylku rtęci (CH3Hg+), który w środowisku wodnym jest dobrze rozpuszczalny i ulega
bioakumulacji i biomagnifikacji, stanowiąc bardzo poważne skażenie toksykologiczne.
W warunkach niskiego natlenienia biomasa dostarczona lub wyprodukowana
w obrębie zbiorników ulega dekompozycji zarówno do ditlenku węgla(IV), jak i metanu. Także w tym przypadku produkcja i emisja gazów nasilona jest w początkowych
latach istnienia zbiornika zaporowego ze względu na rozkład labilnych form materii
pochodzenia lądowego zawartych w zalanych glebach. Duża ilość tej materii determinuje szybkie wyczerpywanie tlenu, dzięki czemu wzrasta udział produktu fermentacji,
jakim jest metan. W ekosystemach tropikalnych procesy emisji gazów szklarniowych
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nasilone są w ciągu pierwszych 20 lat istnienia zbiornika, dla strefy umiarkowanej może
to być nawet kilkadziesiąt lat [19]. Emisja gazów węglowych ze zbiorników zaporowych
może stanowić około 7% ich światowej produkcji [6, 19] i o około 60% przewyższa
ilość węgla retencjonowaną w obrębie zbiorników. Produkcja CO2 i CH4 związana jest
odpowiednio z respiracją oraz fermentacją. Pogorszenie warunków tlenowych zbiornika przesuwa równowagę procesów wczesnej diagenezy w kierunku fermentacji, co
powoduje, że część innych związków biogennych związanych w materii organicznej
zostaje zatrzymana w obrębie osadów dennych lub ulega przekształceniu w kierunku
substancji niepożądanych (np. S2- zamiast SO42- czy NH4+ zamiast NO3-).
Modyfikacja naturalnych cyklów przekształceń pierwiastków biogennych ściśle wiąże
się z łatwiejszym włączaniem się ich w łańcuch troficzny w ekosystemach jeziornych
niż rzecznych. Jest to w pewnym sensie zjawisko pozytywne, bowiem zmniejszane są
nadmiarowe ładunki związków biogennych spływające z przeżyźnionych zlewni i wody
opuszczające zbiornik zazwyczaj są uboższe w te związki niż rzeka przed postawieniem
tamy. Z drugiej jednak strony, pobieranie tych pierwiastków na potrzeby produkcji
biologicznej wiąże się z łatwiejszą sedymentacją, zaś akumulowane związki biogenne
powodują degradację ekosystemu, w obrębie którego zostały zatrzymane. Tak czy inaczej, wiele zbiorników zaporowych budowanych jest właśnie w celu retencjonowania
azotu czy fosforu i ochrony zlokalizowanych poniżej innych zbiorników/jezior/mórz
[1, 24]. Mechanizmy retencji pierwiastków biogennych w zbiornikach zaporowych są
zbliżone do tych, które determinują to zjawisko w innych typach wód powierzchniowych. Z uwagi na szeroko obserwowaną antropopresję w różnych ekosystemach mogą
mieć one różny charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.

3. Duża i mała retencja
W nomenklaturze hydrologicznej istnieją nieznormalizowane pojęcia małej i dużej
retencji. Mała retencja jest opisywana jako zespół działań mający na celu spowolnienie odpływu wody opadowej ze zlewni bez możliwości regulacji retencjonowanego
zasobu. Zatem mała retencja to nie tylko zbiorniki wodne, ale także wszelkie działania
melioracyjne skutkujące zwiększeniem się wydajności retencji glebowej, leśnej czy też
regulacja cieków. Granicznym parametrem przyjmowanym najczęściej do rozróżnienia
retencji małej od dużej jest pojemność retencyjna. Uznaje się, że do 5 mln m3 należy
rozpatrywać małą retencję, zaś powyżej tej wartości dużą.
Pojemności robocze zbiorników dużej retencji zależą od ich przeznaczenia oraz
warunków terenowych. Zazwyczaj zbiorniki budowane na potrzeby ochrony przed
powodzią retencjonują największe ilości wody. Lokalizowane są one w górnych, a więc
w górskich partiach zlewni, co powoduje, że przy znacznej ich pojemności powierzchnia
lustra wody nie zawsze jest bardzo duża. Ukształtowanie zalanych górskich dolin rzecznych sprzyja dodatkowemu wykorzystaniu na potrzeby produkcji energii. Niejako przy
okazji pojawiają się rekreacyjne funkcje takich zbiorników. Zapory górskich zbiorników
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są wysokie, ale stosunkowo krótkie. Są to zbiorniki głębokie. Nawet niewielkie wahania
poziomu wód w tych zbiornikach powodują odsłonięcie brzegów, uniemożliwiając
w ten sposób wykształcenie się strefy litoralnej [2, 20].
W Polsce przykładami takich zbiorników są zespoły Solina-Myczkowce na Sanie
(fot. 1), Czorsztyn-Sromowce na Dunajcu czy Tresna-Porąbka-Czaniec na Sole. Zbiorniki nizinne posiadają zazwyczaj mniejszą pojemność, ale większą powierzchnię niż
górskie. Najczęściej są budowane w związku z potrzebą zapewnienia wody komunalnej,
np. Goczałkowice dla Górnego Śląska, Sulejów dla Łodzi czy Dobczyce dla Krakowa.

Fot. 1. Zbiornik dużej retencji Solina. Poniżej zapory elektrownia wraz z górną częścią
zbiornika wyrównawczego Myczkowce
Źródło: L. Mnich, PGE Energia Odnawialna S.A.,
http://www.pgeeo.pl/nasze-obiekty/elektrownia-wodna-w-solinie

Jednak im niżej zlewni budowany jest zbiornik, tym większe jest prawdopodobieństwo zanieczyszczenia jego wód, głównie w wyniku nanoszenia erodowanych cząstek
gleby ze zlewni oraz procesów eutroficznych. W odróżnieniu od jezior naturalnych
posiadają one zlewnie o powierzchni znacznie przekraczającej ich własne powierzchnie,
co skutkuje nanoszeniem dużych ilości wspomnianych zanieczyszczeń oraz rumowiska
rzecznego. Dolna część tego typu zbiorników często jest ograniczona wałami wstecznymi.
Ich zapory są niewysokie, ale długie. Wahania poziomu wody są mniejsze, obniżenie
poziomu piętrzenia zazwyczaj odsłania duże powierzchnie dna zbiornika (fot. 2).
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Fot. 2. Zbiornik wodny małej retencji na potoku Służewieckim w Warszawie
Źródło: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Form-Awa Sp. z o.o.,
http://form-awa.pl/realizacje-form-awa-sp-z-o-o-2

4. Rodzaje sztucznych zbiorników retencyjnych
Podawane w literaturze kryteria podziału zbiorników uwzględniają głównie funkcje
i zadania zbiorników, a także ich parametry, lokalizację, procesy geodynamiczne, sposób
uzyskania pojemności. Większość budowanych obecnie zbiorników dużej retencji to
najczęściej obiekty wielozadaniowe, zapewniające jednocześnie kilka szczegółowych,
podstawowych potrzeb, w tym:







produkcję energii elektrycznej,
miejsce wypoczynku i rekreacji,
regulację stosunków wodnych w terenie (stabilizację zwierciadła wody podziemnej),
ochronę przed powodzią i suszą poprzez regulację przepływów,
zaopatrzenie w wodę na potrzeby komunalne,
ochronę rzek/zbiorników/jezior położonych poniżej.

Z kolei zbiorniki małej retencji są budowane zazwyczaj dla zaspokojenia jednej lub
dwóch wymienionych wyżej potrzeb.
Ze względu na wielokrotność wymiany wody, według systematyki zaproponowanej
przez Starmacha [20], wyróżnia się zbiorniki reolimniczne (przepływowe) i limniczne
(mało przepływowe). Za granicę podziału między tymi typami zbiorników przyjęto wielokrotność całkowitej wymiany wody w ciągu roku. Woda w zbiornikach reolimnicznych
wymienia się częściej niż 10 razy w ciągu roku, natomiast w zbiornikach limnicznych
rzadziej niż 10 razy w ciągu roku. Z tych właśnie względów hydrologicznych zbiorniki
limniczne retencjonują materię organiczną w osadach dennych, w przeciwieństwie do
reolimnicznych, gdzie ta retencja jest istotnie niższa. Podział zbiorników na reolimniczne i limniczne odnosi się do zbiorników zarówno górskich, jak i nizinnych [20].
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Zbiorniki przeciwpowodziowe mają za zadanie zmniejszenie niebezpieczeństwa
powodzi poniżej zbiornika na skutek zatrzymywania i opóźniania odpływu wezbranych
wód. W Polsce wszystkie większe zbiorniki retencyjne wykorzystywane są do czynnej
ochrony przeciwpowodziowej. Przyjmuje się, że w tym celu eksploatuje się około 145
zbiorników i nadpiętrzonych jezior. Sumaryczna wielkość rezerwy powodziowej w Polsce wynosi około 800 mln m3 i jest co najmniej dwukrotnie mniejsza od potrzeb [3].
Większość zbiorników przeciwpowodziowych budowana jest jako zbiorniki „mokre”
o ustalonym napełnieniu, jednak buduje się także zbiorniki „suche” [15]. Są to obiekty
jednofunkcyjne, a ich zadaniem jest jedynie zmniejszenie wysokości fali powodziowej.
Zbiorniki „suche” powstają dzięki budowie zapór lub tam, których przelewy i spusty
nie mają zamknięć. W okresach pomiędzy wezbraniami woda przepływa w sposób
naturalny przez czaszę zbiornika i spusty. Gdy do zbiornika zaczyna dopływać woda
o przepływie przewyższającym jego zdolności przepustowe, następuje gromadzenie
wody w zbiorniku. Przy dużych dopływach woda może płynąć także przez przelewy
powierzchniowe. Zmniejszenie wielkości dopływu wody ze zlewni doprowadza do
opróżnienia zbiornika (ryc. 2) [5, 15].
Ryc. 2. Zasada działania zapory zbiornika suchego z przelewem centralnym

Źródło: A. Lenar-Matyas, Ch. Poulard, J. Ratomski, P. Royet, Konstrukcja i działanie suchych zbiorników
przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji, Infrastruktura i Ekologia Terenów
Wiejskich, 9, 2009.
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W województwie podkarpackim oddano w 2015 r. do użytku zbiornik „suchy”
o pojemności do 3,25 mln m3, w pobliżu miejscowości Kańczuga na rzece Mleczka.
Obecnie w Polsce buduje się ok. 20 zbiorników przeciwpowodziowych w tym duże,
jak: Świnna-Poręba na Skawie (do 160 mln m3), a zaawansowane są projekty innych,
jak Kąty-Myscowa na Wisłoce (do 19,5 mln m3) czy Racibórz Dolny na Odrze (do
300 mln m3), choć wnioski po wielkiej powodzi z roku 1997 wskazywały na potrzebę
znacznie intensywniejszych działań w tym kierunku [3].
Zbiorniki użytkowe mogą służyć celom przemysłowym, komunalnym, rolniczym
(irygacyjnym), energetycznym, żeglugowym oraz rekreacyjnym. Zbiorniki przemysłowe
gromadzą wodę do celów produkcyjnych. Woda ta powinna posiadać określoną jakość
i musi być dostarczana w odpowiedniej ilości i we właściwym czasie, w zależności od
jego profilu produkcyjnego. Wymaganą pojemność zbiornika określa się na podstawie
projektowanego, a następnie rzeczywistego zużycia wody przez jego właściciela. Tego
typu zbiorniki, z uwagi na pracę jako element ciągu technologicznego, narażone są na
zanieczyszczenie. Dobrym przykładem jest zbiornik Rybnik powstały w latach 70. jako
obiekt elektrowni (przy normalnej rzędnej piętrzenia posiada pojemność 22 mln m3).
Jest on źródłem wody chłodniczej elektrowni, dlatego też woda odpadowa zawracana do
zbiornika jest wzbogacona w metale ciężkie oraz formy biogenne i o stabilnej temperaturze w skali roku (podwyższonej), skutkiem czego obserwowane jest zanieczyszczenie
osadów dennych oraz stan podwyższonej trofii [11].
Zbiorniki komunalne gromadzą wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności i małych
zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie miast i osiedli. Rozwój i funkcjonowanie dużych miast, aglomeracji miejskich oraz przemysłu wymaga zapewnienia
zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości. W Polsce około 70% wody komunalnej zapewniają źródła podziemne. Jednakże dla wielu, także dużych jednostek
administracyjnych, głównym źródłem są wody powierzchniowe. Zbiornik Dobczyce
(127 mln m3) zapewnia około 55% zapotrzebowania na wodę dla Krakowa [32]. Dodatkowo akumuluje wezbrania Raby oraz zasila elektrownię wodną. Z uwagi na swoje
zadania nie pełni on funkcji rekreacyjnych.
Zbiorniki rolnicze przeznaczone są do gromadzenia wody dla celów nawodnień
oraz hodowli ryb. Pojemności tych zbiorników mieszczą się w szerokim zakresie do
0,01 mln m3 do ponad 50 mln m3. Zbiorniki do nawodnień magazynują wodę w okresie jesienno-zimowym, natomiast jej wykorzystanie następuje w okresie od maja do
września. Zbiorniki rolnicze charakteryzują się dużą warstwą użytkową, a tym samym
znacznymi wahaniami poziomów wody. Wpływają na mikroklimat oraz stan zasobów
wodnych zlewni. Stanowią ostoję dla ptactwa wodnego i błotnego oraz są ważnym
elementem krajobrazu wsi. W Polsce modelowym przykładem tego typu zbiorników
jest Siemianówka na Narwi. Ten nizinny zbiornik gromadzi ok. 60–80 mln m3 wód,
zapewniając nawodnienie ok. 15 tys. ha użytków rolnych oraz 20 tys. ha cennych
terenów przyrodniczych. Jednocześnie zbiornik stanowi siedlisko licznych gatunków
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ptaków, w tym chronionych, jak bocian czarny, dostarcza ponadto ok. 15–30 ton ryb
rocznie. Jest znaczącym elementem infrastruktury rekreacyjnej oraz współpracuje
z elektrownią wodną [33].
W dużej liczbie państw zbiorniki zaporowe są podstawą rozwoju energetyki,
która wykorzystuje potencjał energetyczny rzek. Tam, gdzie energetyka opiera się na
elektrowniach cieplnych lub atomowych, zbiorniki zaporowe wraz z elektrowniami
wodnymi są uzupełnieniem bazy energetycznej. W porównaniu z innymi zakładami
energetycznymi, elektrownie wodne dostarczają znacznych ilości energii przy niskich
kosztach [18]. Energia elektryczna z elektrowni wodnych zaliczana jest do zasobu
energii odnawialnych, choć – jak opisano powyżej – nie można powiedzieć, że jest to
technologia zeroemisyjna z punktu widzenia emisji gazów szklarniowych.
Istnieje kilka typów elektrowni wodnych. Elektrownie przepływowe wykorzystują
naturalny przepływ wody w warunkach spadku terenu i nie wymagają one podpiętrzenia
i budowy zbiornika czy zalewu. Technologia ta ma zastosowanie zarówno do dużych,
jak i małych, lokalnych (poniżej 5MW) elektrowni. Nieco inaczej jest w przypadku
elektrowni szczytowo-pompowych, w skład których wchodzą co najmniej dwa zbiorniki,
górny i dolny (wyrównawczy). W okresie niskiego zapotrzebowania na energię woda ze
zbiornika dolnego pompowana jest do zbiornika górnego, zaś w okresie szczytowego
zapotrzebowania na energię spust ze zbiornika górnego generuje produkcję energii
(ryc. 3).
Ryc. 3. Zasada pracy wodnej elektrowni szczytowo-pompowej

Źródło: Wirtualny Wszechświat. Encyklopedia internetowa;
http://www.wiw.pl/biblioteka/encyklopedia/hasla/elektrownia.asp
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Zlokalizowane w województwie podkarpackim zbiorniki Solina i Myczkowce wraz
z infrastrukturą techniczną stanowią element Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A., która może dostarczać średniorocznie 262 GWh czystej ekologicznie
energii elektrycznej. Pozwala to na oszczędność około 120 tys. ton węgla i ograniczenie
emisji do środowiska około 32 tys. ton ditlenku węgla(IV) i 320 ton tlenku siarki(IV)
[14]. Odpływ ze zbiornika górnego, a przez to zasilanie dolnego odbywają się przez trzy
sekcje przelewowe z przelewami służącymi do zrzutu wody jałowo lub przez ww. cztery
zabetonowane na głębokości 40 m rurociągi z zainstalowanymi turbozespołami. Zrzuty
ze Zbiornika Solińskiego stanowią około 90% całkowitego ładunku hydraulicznego
zasilającego Zbiornik Myczkowiecki, co powoduje, że jego wody charakteryzują się
niską temperaturą latem i wyższą zimą. Obydwa zbiorniki akumulują do 500 mln m3
wody, co stanowi ok. 15% całości sztucznej retencji wodnej w Polsce.

5. Mała retencja w województwie podkarpackim
Według danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [30]
w województwie podkarpackim zinwentaryzowano 54 zbiorniki będące w zarządzie
samorządów (tab. 1). Łączna pojemność tych zbiorników to 638 mln m3. W tej objętości zaledwie 6,23 mln m3 wody zatrzymywane jest w 46 zbiornikach o pojemności
poniżej 5 mln m3. Jest to zasób dalece niewystarczający z uwagi na parametry zlewni,
która umożliwia znacznie większą wydajność magazynowania wody.
Tab. 1. Parametry sztucznych zbiorników retencyjnych
w województwie podkarpackim

1.
2.

Solina
Machów

Pojemność
(tys. m3)
472 000
111 200

3.

Besko

13 710

4.
5.
6.

Myczkowce
Starzawa
Pilzno

10 600
10 200
8000

Powierzchnia
Gmina
(ha)
2200
Solina
500
Tarnobrzeg
Rymanów,
126
Zarszyn, Besko
200
Solina
800
Stubno
236
Pilzno

7.

Wilcza Wola

6100

160

Dzikowiec,
Raniżów

8.

Rzeszów
Nowe Sioło, Babczyn
kompleks
Supline, Henrykówka,
Morgi, kompleks
Ruda Różaniecka
kompleks
Lubliniec

1800

68,2

856

Lp.

9.
10.
11.
12.
1.

Nazwa zbiornika1

Zlewnia

Ciek

San
Wisła

San
–

Wisłok

Wisłok
San
Wisznia
Wisłoka

Miasto Rzeszów

San
San
Wisłoka
Wisła od
Wisłoki do
Sanu
Wisłok

490

Cieszanów

San

Brusienka

557

–

Lubaczów

San

Różaniec,
Lubówka

546

–

Lubaczów

San

Różaniec

425

40

Cieszanów

San

–

Nazwy według nomenklatury Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Łęg
Wisłok

13.
14.

Gorajec kompleks
Ożanna

Pojemność
(tys. m3)
365
275

15.

Stalowa Wola

181,5

–

Zaklików

16.

Blizne

173

11,46

Jasienica Rosielna

Wisłok

17.
18.

Nienowice
Brzóza Królewska
Chotylub kompleks
stawów

167
160

2
7,5

Radymno
Leżajsk

San
San

Drożdżalowski
Wisznia
Tartakówka

137

–

Lubaczów

San

Brusienka

20.

Niedźwiadek

124,5

8,1

21.
22.

Trzciana-Dyndy
Czyste

120
100,6

8,5
8,05

Sokołów Małopolski
Świlcza
Grodzisko Dolne

23.

Kamionka

105

7

Ostrów

Wisłoka

24.

Łańcut

100

–

Czarna

Wisłok

25.
26.
27.
28.
29.

Podemszczyzna
Żołynia (Tama)
Nowa Wieś
Głuchów
Rajszula

91
73,5
75
64,5
69

–
3
3
3,9
3,45

Horyniec-Zdrój
Żołynia
Trzebownisko
Łańcut
Żołynia

San
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok

30.

Chotowa

61,01

–

Czarna

Wisłoka

31.
32.
33.
34.

Floryda
Borowa Góra
Radawa
Borowiec

50,8
56
36
35

3,85
4,8
–
–

Leżajsk
Lubaczów
Wiązownica
Żyraków

35.

Zaklików

29,4

–

Zaklików

36.

Bratkowice

23,6

1,8

37.

Cierpisz

22

2,3

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dylągówka
Brzóza Stadnicka
Jasienica-Jarosław
Stare Miasto
Rakszawa I
Giedlarowa

19,92
16,2
15,87
15
11
10

1,08
1,12
1,38
1,2
1
1,1

Świlcza
Sędziszów Małopolski
Hyżne
Żołynia
Stary Dzików
Leżajsk
Rakszawa
Leżajsk

San
San
San
Wisłoka
Wisła od
Sanu do
Sanny
Wisłok

44.

Cmolas

9,1

0,65

Cmolas

45.

Brzyska Wola
Żołynia
ul. Górska
Jelna

7

0,85

Kuryłówka

San
San
San
San
Wisłok
San
Wisła od
Wisłoki do
Sanu
San

6,5

–

Żołynia

Wisłok

6

0,61

Nowa Sarzyna

San

Lp.

19.

46.
47.

Nazwa zbiornika1

Powierzchnia
Gmina
(ha)
–
Lubaczów
20
Kuryłówka
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Zlewnia
San
San
Wisła od
Sanu do
Sanny

San
Wisłok
Wisłok

Wisłoka

Ciek
Łówczanka
Złota
Sanna

Turka
(Trzybnik)
Czarna
Leszczynka
Tuszymka
Duża
Trzebośnica
(Medynka)
Świdnica
Żołynianka
Czarna
Graniczny
–
Potok Chotowski
Jagódka
–
Lubaczówka
Grabinka
Sanna
Bratkowski
Tuszymka
Duża
Srebrnik
Tartakówka
Jasienica
–
Fabryczny
Błotnia
Rów Dąbrówka
–
–
Malinianka
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48.
49.
50.
51.
52.

Grodzisko Górne
Rakszawa II
Wola Mielecka
Wólka Grodziska
Żołynia ul. Górska

Pojemność
(tys. m3)
5
5
5
3,7
3,6

53.

Zaklików

2,1

–

54.

Malinie

0,7

0,06

Lp.

Nazwa zbiornika1

Powierzchnia
(ha)
0,55
0,5
0,4
0,41
–

Gmina
Grodzisko Dolne
Rakszawa
Mielec
Grodzisko Dolne
Żołynia

Zlewnia

Wisłok
Wisłok
Wisłoka
Wisłok
Wisłok
Wisła od
Stalowa Wola
Sanu do
Sanny
Wisła od
Tuszów Narodowy Wisłoki do
Sanu

Ciek
Leszczynka
Fabryczny
Stara Wiśnia
Leszczynka
–
Sanna
Jaślańsko-Chorzelowski

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/obwieszczenia/susza/gorna_wisla/zal_3-7.pdf

Zbiorniki podkarpackie pełnią różne, w tym wyżej scharakteryzowane zadania,
i ich rola w gospodarce regionu jest ważna, choć możliwości i potrzeby są większe.
W latach 2013–2015 realizowany był przez Dyrekcję Lasów Państwowych program
małej retencji w lasach. Celem projektu była retencja wód powierzchniowo-gruntowych
na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy
jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Program ten
ukierunkowany był głównie na wspomożenie retencji naturalnej w lasach, ale także na
budowę niewielkich zbiorników retencyjnych, głównie bezodpływowych lub spowalniających odpływ ze zlewni. Łącznie szacuje się wzrost retencji wodnej w województwie
o 1 mln m3 rocznie [26].
Zarówno czynniki geograficzne, jak i hydrologiczne powodują, że województwo
podkarpackie posiada duży potencjał w zakresie retencjonowania wód. Aktualnie obowiązujące plany [27] nie zawierają już dużych obiektów planowanych do budowy, np.
kaskada Niewistka-Dynów na Sanie, Rudawka Rymanowska na Wisłoku czy Dukla na
Jasiołce. Planowane jest powstanie zbiornika przeciwpowodziowego Łączki Kucharskie
na potoku Rzeczyna w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki
Wielopolki oraz budowa zbiornika małej retencji w Nisku.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka i mają one głównie aspekt biotyczny. Dotyczy on w głównej mierze zniszczenia siedlisk typu rzecznego, ograniczenia migracji
ryb i innych organizmów oraz zmian ilościowych i jakościowych w populacjach. Postęp
antropogenicznej eutrofizacji i ograniczenie procesów samooczyszczania się wód to
także argumenty niesprzyjające budowie sztucznych zbiorników. Wieloletnie obserwacje wskazują na istotny wpływ zbiorników wodnych na okoliczny mikroklimat, co
przejawia się wzrostem wilgotności powietrza, wyższą średnią temperaturą otoczenia
zimą, a niższą latem. Nie bez znaczenia jest ingerencja infrastrukturalna w okolicy
powstałego zbiornika, nowe drogi, budowle, obciążenie turystyczne.
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Należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycja zmienia uwarunkowania przyrodnicze, ale nie powoduje ich zaniku. Eksploatacja zbiornika powoduje naturalne
wykształcenie się innych siedlisk o charakterze jeziornym. Umiejętna ich ochrona może
zniwelować skutki degradacji środowiska, a nawet przynieść nowe walory okolicznej
przyrodzie. Wybudowany w 1974 r. Zbiornik Rzeszowski na Wisłoku uległ od tamtego
czasu degradacji i zalądowaniu do ok. 30% początkowej objętości, jednak poniekąd
dzięki temu stał się unikatowym siedliskiem dla licznych zwierząt kręgowych i bezkręgowych, w tym rzadkich gatunków ptaków. Najbliższe okolice zbiornika stanowią
miejsca lęgowe i odpoczynku ptaków w czasie sezonowych przelotów oraz stanowią
stały ekosystem dla 227 gatunków ptactwa [9]. Abstrahując od przyczyn degradacji
i, niestety, możliwego negatywnego oddziaływania akumulowanej materii na wody
poniżej, likwidacja tego obiektu przyniosłaby dla przyrody nieodwracalne straty.

6. Podsumowanie
Powyżej przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji za budową lub
przeciw budowie sztucznych zbiorników wodnych. Omówione systemy retencyjne
stanowią trwały i ważny element rozwoju cywilizacyjnego. Każda decyzja planistyczna dopuszczająca taką inwestycję, ale także negująca jej potrzeby, musi być poparta
gruntowną analizą możliwych zakłóceń równowagi w środowisku przyrodniczym,
pod względem zarówno jakościowym, jak i ilościowym. Genezą budowy zbiornika
retencyjnego, niezależnie od wielkości, są zazwyczaj potrzeby gospodarcze, a niejako
przy okazji zaspokajane są także potrzeby społeczne czy zdrowotne, a nawet kulturalne. Każdorazowo niezbędna jest ocena oddziaływania na środowisko, uwzględniająca
aspekt poszanowania dla środowiska w stanie naturalnym.
Niemniej jednak nie należy także przekreślać możliwości inwestycyjnych z uwagi
na zawsze prawdopodobną jakąkolwiek ingerencję w środowisko naturalne. Jednym
z podstawowych atrybutów przyrody jest zdolność organizmów żywych do adaptacji
w zmiennych warunkach, wynikających z działalności człowieka, przez badaczy nazywana sukcesją antropogeniczną. Nie należy przekreślać szans na pojawienie się innego,
ale nie gorszej jakości siedliska, które może stanowić cenne uzupełnienie siedlisk naturalnych. Istnieje wiele rozwiązań technicznych umożliwiających zaspokojenie potrzeb
środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. przepławki dla ryb).
Przed przystąpieniem do planowania budowy zbiornika wodnego niezwykle
ważne jest prześledzenie doświadczeń z eksploatacji istniejących obiektów. Historia
nowoczesnych zbiorników zaporowych liczy już ponad 100 lat. Liczne doniesienia
w literaturze pozwalają na weryfikację lokalizacji (powierzchnia i antropogeniczność
zlewni) czy wielkości potrzebnej retencji, co może umożliwić najbardziej ekonomiczne
i ergonomiczne zaplanowanie inwestycji, a także dalszą eksploatację zgodną z pierwotnym zapotrzebowaniem.
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MOŻLIWOŚCI BADAWCZE HORYZONTÓW
WODONOŚNYCH PRZY UŻYCIU
GEOFIZYCZNEJ APARATURY.
STUDNIE – ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ
Streszczenie
W artykule wykazano, jak bardzo rozległym tematem badawczym mogą być obiekty, jakimi są
studnie. Wstęp zawiera wprowadzenie w tematykę zużycia wody, jej czystości, a także określonych skutków społecznych z tym związanych, szczególnie w okresie międzywojennym w odniesieniu do wybranych rejonów Polski. W części geologicznej przybliżono tematykę związaną z aktualnymi badaniami hydrologicznymi określającymi potencjalne zasoby zbiorników wód podziemnych w Karpatach Wschodnich. Tematykę lokalizacji studni powiązano z nowoczesnymi
metodami geofizycznych badań elektrooporowych prowadzonych przy użyciu bardzo specjalistycznej aparatury. Nawiązano także do zagadnień radiestezji przy poszukiwaniu wody. W części
technicznej omówiono rodzaje studni kopanych oraz wierconych, sposoby i techniki wykonania
ocembrowania oraz orurowania studni. Zostały podane podstawowe uwarunkowania związane
z eksploatacją studni wierconych. Artykuł zamyka przegląd studni widzianych jako obiekty architektoniczne w krajobrazie regionu.
Słowa kluczowe: geologia, geofizyka, radiestezja, studnie

RESEARCH CAPACITIES OF WATER-BEARING
HORIZONS BY USING GEOPHYSICAL EQUIPMENT.
WELLS – OUTLINE RESEARCH ISSUES
Summary
The article shows that such objects as wells can prove an extensive research topic. The introduction covers the subject of water consumption and purity in the selected regions of Poland, as well
as the associated effects on the society, especially in the interwar period. The geological section
focuses on the subject related to current hydrological research aimed at the assessment of potential resources of groundwater reservoirs in the eastern Carpathians. The subject of well location
was linked to modern methods of geophysical electrical resistivity surveying performed using
highly specialized equipment. A reference was also made to the issue of dowsing, a method for
searching the underground water. The technical section was devoted to different types of dug and
drilled wells, as well as to different methods and techniques for casing and plumbing of a well.
Basic conditions associated with the exploitation of drilled wells are also presented. The article
ends with an overview of wells considered as architectural objects of the region.
Keywords: geology, geogeophysics, dowsing, wells
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1. Wprowadzenie
Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Pierwsze Zgromadzenie
Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Obchodzony jest corocznie
od 1950 r. w dniu 7 kwietnia w rocznicę powstania WHO. Od 1950 r. wydawany jest
Światowy Raport Zdrowia – najważniejsza publikacja WHO. Każdego roku WHO
wybiera temat przewodni obszaru ważnego z punktu widzenia zdrowia publicznego.
W 2015 r. było to „Bezpieczeństwo żywności”. Jak wynika z podanych statystyk, skutki
spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 mln ludzi
rocznie, w tym także dzieci. Stale pojawiają się nowe zagrożenia – zarówno w produkcji
żywności, jak i jej dystrybucji. Wśród pięciu kluczy do bezpiecznej żywności, czyli
praktycznych zaleceń wyartykułowanych na 2015 r., jedno z nich brzmiało: „używaj
bezpiecznej wody i żywności” [4].
Spożycie wody poprzez człowieka w postaci pokarmów i napojów w różnych warunkach jest różnie określane i wynosi średnio od 2,5–4 litrów na dobę. Ilość ta waha
się w dość dużych granicach i w okresie letnim przy ciężkiej pracy może wzrosnąć
2–3 razy [7].
Dobowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w Polsce na jednego mieszkańca
wynosi od 30–50 litrów [7]. W okresie międzywojennym największe zużycie wody wykazywał Kraków – 109,5 litra, w tym samym okresie w Warszawie wykazywano zużycie
94,4 litra na mieszkańca [7]. Według aktualnych danych średnie zużycie jednostkowe
wody dla mieszkańca Krakowa wynosiło 135,5 do 177,5 litra na dobę w przedziale
lat 1997–2004 [6]. Podobne zużycie występuje w większych miastach Polski, w tym
także w Warszawie. Wskazują na to różne analizy opracowywane i publikowane przez
Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Drugim istotnym czynnikiem, oprócz aspektu ilościowego, zużycia wody jest jej
jakość. Na ten problem zaczęto bacznie zwracać uwagę również w okresie międzywojennym, analizując liczbę zgonów związanych z epidemią duru brzusznego w powiązaniu
z jakością wody. Podane dane tabelaryczne dla miasta Warszawy są dość wymowne
(tab. 1).
Tab. 1. Śmiertelność ludności Warszawy z powodu duru brzusznego w okresie 1880–1935
Rok

Śmiertelność na 100 000 mieszkańców

Uwagi

1880
1890
1900
1910
1935

103,7
23,0
20,3
18,2
10,0

woda nieoczyszczona
woda oczyszczona
woda oczyszczona
woda oczyszczona
woda oczyszczona

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Sposoby poprawy jakości wody na wsi,
PZWL, Warszawa 1955.
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Jeśli oprzeć się na łacińskiej sentencji HISTORIA VITAE MAGISTRA EST – HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA – to problemu zdrowotnego związanego
z wodą należy szukać w Londynie, dzielnicy SOHO już w latach 1831–1832 [4]. Zmarło
wtedy z powodu epidemii cholery ponad 30 tys. ludzi. W odniesieniu do Polski, a jest
to okres powstania listopadowego, zmarło ok. 40 tys. ludzi, częściowo również z powodu epidemii [13]. Znacznie gorsze były lata 1850–1852 (a więc 20 lat później), gdzie
w samym Londynie zmarło ponad 50 tys. ludzi, a rok później dalsze 10 tys.
Analizując te zjawiska epidemiologiczne, angielski lekarz John Snow (fot. 1) doszedł
do wniosku, że przyczyną cholery i duru brzusznego nie było „morowe powietrze”,
a zanieczyszczona woda w studniach, a także w Tamizie, z której była często pobierana
do konsumpcji bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Należy pamiętać również o tym, że
Tamiza była także swoistym kanałem, do którego zrzucano nieczystości. Słynne jest
jego drakońskie posunięcie, kiedy polecił odciąć w dzielnicy SOHO uchwyty do pomp,
aby ludzie nie mogli korzystać z zatrutej wody (fot. 2).

Fot. 1. John Snow
Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/
John_Snow

Fot. 2. Pompa w dzielnicy SOHO z odciętym
uchwytem – pamiątka decyzji J. Snowa
Źródło: P. A. Logley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire,
D. W. Rhind, GIS teoria i praktyka, cz. IV – Analiza
danych przestrzennych, PWN, Warszawa 2008.

Jak wyglądała w tym okresie sytuacja w obrębie obecnego województwa podkarpackiego? Ten problem analizował profesor Mieczysław Rybczyński (1873–1937), wielki
autorytet w zakresie gospodarki wodnej okresu międzywojennego, profesor Politechniki
Warszawskiej, od 1920 r. pełniący funkcję kierownika drugiej katedry budownictwa
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wodnego, a także prezesa Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w okresie 10-lecia,
od 1930 r. (fot. 3).

Fot. 3. Prof. Mieczysław Rybczyński (1873–1937)
Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Rybczy%C5%84ski

Rybczyński podaje, że w latach 1890–1892 w powiecie łańcuckim na dur brzuszny
chorowało rocznie około 300 osób. Po zwróceniu uwagi na właściwą budowę studni,
nasilenie choroby w latach 1893–1896 spadło do 21 wypadków rocznie. Wybudowanie
424 studni według zasad higieny zlikwidowało problem zachorowań do roku 1905
całkowicie [7].
W tym okresie wzmogła się również edukacja społeczeństwa związana z ochroną wód
i zasobów wodnych. Weszło w życie rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Spraw
Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. „o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych”.
Na szerszą skalę prowadzono również edukację społeczeństwa w formie odczytów
publikacji graficznych. Przykładem tych działań są ryciny 1 i 2 zestawione poniżej [9].
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Ryc. 1 i 2. Afisze propagujące higienę i dbałość o czystość wody, lata 30.

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Sposoby poprawy jakości wody na wsi,
PZWL, Warszawa 1955.

Ogólne określenie czystości wody jest pojęciem względnym. Oparte jest ono na
odbiorze wzrokowym i na osobistym nawyku używania terminów „woda brudna”,
„woda czysta”. Są to pojęcia dość głęboko u nas zakorzenione. Dlatego też nie powinniśmy kierować się nimi w codziennym życiu. Nie należy wykorzystywać, zwłaszcza
do spożycia, wód niezbadanych i niewiadomego pochodzenia. Również istotna jest
jakość wody jako surowca przemysłowego, a zwłaszcza w przemyśle rolno-spożywczym.
Z danych podawanych w różnych źródłach wynika, że na wyprodukowanie zboża,
z którego otrzymujemy 1 kg chleba, potrzeba około 1000 litrów wody, produkując 1 kg
masła 2000 litrów wody (wliczając w to cykl produkcyjny mleka). Znacznie większe
ilości wody zużywa przemysł mięsny, przetwórczy, a zwłaszcza przemysł energetyczny
(elektrownie). Ostatnio cały obszerny zestaw konsumentów wody powiększa wchodząca
w życie technologia szczelinowań w pozyskiwaniu złóż tzw. gazu łupkowego.

2. Zarys hydrologii Karpat Wschodnich
Hydrogeologia zajmuje się badaniem wód podziemnych, ich pochodzeniem,
kształtem i rodzajem formacji wodonośnych. Do jednych z podstawowych zadań hydrogeologii praktycznej jest poszukiwanie i dokumentowanie większych zbiorników
wody podziemnej dla celów gospodarczych. W formacjach okresu czwartorzędowego
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dobrymi zbiornikami wody są nasiąkliwe pokłady grubych piasków i żwirów. Słabymi
zbiornikami wody są drobne piaski o średnicy od 0,1 do 0,2 mm. Złymi zbiornikami wody
są bardzo drobne piaski pylaste o średnicy ziaren 0,44–0,09 mm, oraz lessy i namuły.
Stąd też pierwszym krokiem badawczym, czy dany obszar jest wodonośny, powinna być
analiza dostępnych map i przekrojów geologicznych danego terenu. Istotne znaczenie
ma też klimat i hydrografia terenu, a także budowa tektoniczna. W rejonie Brzozowa
średnia roczna temperatura jest na poziomie 8oC, natomiast średnia wielkość opadów
zawiera się w granicach 800–900 mm na rok [1]. Budowa tektoniczna ww. obszaru jest
bardzo skomplikowana. Wynika to z ogólnej budowy Karpat Wschodnich, pociętej
licznymi uskokami i dyslokacjami [1].
W tym miejscu należy przytoczyć dosłownie najnowsze wyniki badań w tym
zakresie według A. Szczepańskiego, przedstawione w „Atlasie geotermalnym Karpat
Wschodnich” [1]. „W obrębie Karpat Wschodnich miąższość utworów fliszowych
lokalnie przekracza nawet 6500 m, a głębokość zwierciadła wód zwykłych sięga od
kilku metrów p.p.t. (w dolinach rzecznych) do 20–30 metrów. Strefa aktywnych spękań utworów fliszowych sięga do około 60–80 m i w granicach tych głębokości rośnie
średnia wydajność studni” (Małecka, Murzynowski 1978, Chowaniec 1991). W obrębie
warstw krośnieńskich wydajności ujęć sięgają kilkudziesięciu m3/h, przy depresjach
do 25 m. Średnia wydajność studni mieści się w przedziale 1–20 m3/h, a jednostkowe
wydajności osiągają wielkość od 0,0 l do 4,0 m3/h.
Ryc. 3. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)
w Karpatach Wschodnich według Kleczkowski (1990)

Źródło: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich, red. W. Górecki, AGH, Kraków 2013.
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W Karpatach Wschodnich wyróżniono kilka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (ryc. 3):
 Dolina rzeki San (wody czwartorzędowe, powierzchnia 179 km2, średnia głębokość
ujęć 10 m),
 Zbiornik warstw Krosno (szczelinowo-porowy, flisz paleogeński – powierzchnia
1220 km2 – średnia głębokość ujęć 60 m),
 Dolina rzeki Wisłok (wody czwartorzędowe) – powierzchnia 200 km2, średnia
głębokość ujęć 8 m,
 Dolina rzeki Biała Tarnowska (wody czwartorzędowe) – powierzchnia 54 km2,
średnia głębokość ujęć 6 m [1].
Przytoczone dane w wersji skróconej pozwalają stwierdzić, że występujące w tym
obszarze wody zalegają stosunkowo płytko i mogą być eksploatowane za pomocą studni
kopanych, o stosunkowo małej głębokości, względnie w przypadku warstw fliszowych
otworami studziennymi wykonywanymi metodami wiertniczymi.
Reasumując, należy stwierdzić, że ze względu na bardzo skomplikowaną budowę
geologiczną, znaczne zróżnicowanie zabudowy (zarówno wiejskiej, jak również miejskiej), dość silnie rozwiniętą sieć infrastrukturalną oraz inne czynniki (między innymi
prawa własności gruntów), bardzo trudnym staje się zagadnienie lokalizowania otworów
studziennych w takich miejscach, aby spełniały nie tylko wymóg podstawowy, tj.: dostawę odpowiedniej jakości wody, ale także pozostałe wymogi ustawowe obowiązujące
aktualnie w tym zakresie.

3. Lokalizacja studni
Według Ustawy Prawo wodne właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego
pozwoleniem wodno-prawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych),
znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3 na dobę,
wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3 na godzinę,
a głębokość odwiertu nie przekracza 30 m. Jest to tzw. „zwykłe korzystanie z wody” [10].
W przypadku studni wierconych, których głębokość przekracza 30 m, stosuje się
przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 z późn. zm. – tekst jednolity). W takich realizacjach muszą być zachowane
określone wymogi prawne, między innymi:
 opracowanie projektu studni,
 zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),
 wykonanie odwiertu studni według zasad techniki wiertnicznej,
 opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconego otworu studziennego,
 zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej
(decyzja) oraz zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej.
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Podstawowe wymogi związane z lokalizacją studni na działce przedstawiono na
rycinie 4.
Ryc. 4. Lokalizacja studni na działce (wymogi ustawowe)

Źródło: Wiercenie studni a przepisy prawa, http://www.ekon24.pl/?wiercenie-studni-a-przepisy-prawa,15

Z przedstawionego szkicu, opracowanego w oparciu o aktualne przepisy ustawowe,
wynika, że studnia powinna być zlokalizowana minimum 5 m od granicy działki (za
zgodą sąsiada odległość może być mniejsza), 7,5 m od przydrożnego rowu, 15 m od
szamba i budynków inwentarskich, 30 m od drenażu rozłączającego ścieki, 70 m od
nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.
Przytoczone przykłady przepisów prawnych wskazują, jak niekiedy bardzo trudno będzie wskazać miejsce, gdzie potencjalnie może być źródło wody, a spełnienie
wymogów ustawowych w tej samej mierze należy odnieść do planowanej rozbudowy
infrastrukturalnej w obrębie istniejących i użytkowanych studni. Między innymi te
względy uwypuklają fakt, jak istotnym jest technika poszukiwań i wyznaczania miejsc
lokalizacyjnych otworów studziennych.

4. Geofizyka i radiestezja w badaniach obszarów
wodonośnych – teoria i praktyka
4.1. Teoria
Z wielu metod geofizycznych stosowanych w badaniach hydrologicznych najszersze
zastosowanie znalazły metody geoelektryczne, określające opór właściwy, a w zasadzie
przewodzenie prądu elektrycznego przez daną skałę lub kompleks skalny. Badania tego
typu wykazują wzajemne korelacje pomiędzy przewodnością prądu elektrycznego
a rodzajem skały. Do czynników kształtujących przewodność elektryczną należą [8]:
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rodzaj i porowatość skały,
stopień nasycenia porów skały wodą lub gazem,
tekstura i struktura skały oraz jej temperatura,
stopień spękania,
skład chemiczny mediów wypełniających skałę.

Metoda elektrooporowa wykorzystuje stałe sztuczne pole elektryczne. Wytwarza się
go za pomocą źródeł punktowych lub dipolowych. Przy badaniach polowych umieszczamy je na powierzchni terenu. Podstawą teoretyczną metody elektrooporowej jest
prawo Ohma [8].

R=

U
I

Określa ono opór liniowego przewodnika R, jeśli znane jest natężenie prądu I, oraz
wywołana tym przepływem różnica potencjałów U.
W rozwinięciu można stwierdzić, że opór R, czyli zdolność przewodzenia prądu,
zależeć będzie od oporu właściwego przewodnika (ośrodka skalnego), co można zapisać wzorem [8]:

R=ρ

l
S

gdzie:
ρ – opór właściwy przewodnika (ośrodka skalnego) w Ωm [om x m]
l – długość przewodnika
S – przekrój poprzeczny przewodnika w m2
W przypadku badań ośrodka skalnego jest to opór, jaki stwarza sześcian danej
skały (ryc. 5). W pomiarach geoelektrycznych do określenia, jaką dana skała ma zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, używane jest także pojęcie przewodnictwa
właściwego γ (1/Ωm) [8].

γ=

1

ρ

Zdefiniowane w ten sposób pojęcia oporu właściwego określa zdolność jego przewodzenia przez skałę izotropową, czyli jednorodną.
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Ryc. 5. Schemat pomiaru oporu właściwego skały jednorodnej

Źródło: P. Stenzel, J. Szymanko, Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologicznych –
inżynierskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1973.

W rzeczywistości skały budujące górotwór nie są izotropowe a raczej anizotropowe,
co oznacza różnicę zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego. Problem dodatkowo komplikuje fakt, że inne wartości uzyskujemy przy przepływie prądu równolegle
do uławicenia warstw, a inne w kierunku poprzecznym [8].
W przypadku skał litych, twardych decydującą rolę o zdolności przewodzenia
prądu odgrywa skład mineralny, natomiast w skałach słabo zdiagenezowanych i luźnych, jak: żwiry, piaski, pyły, gliny o przewodności decyduje stopień wilgotności skały
(% wypełnienia porów wodą) oraz skład chemiczny wody. Przy stosowaniu metod
geoelektrycznych do badań hydrogeologicznych najbardziej istotne jest znalezienie
ścisłych związków pomiędzy oporem właściwym skał i gruntów, oraz ich zależności
od innych parametrów [8]. W tabeli 2 przedstawiono najczęściej spotykane w Polsce
opory właściwe skał. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów na danym obszarze można
budować modele (przekroje) opornościowe w odniesieniu do otworów geologicznych,
co przedstawia rycina 6.
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Tab. 2. Najczęściej spotykane w Polsce opory właściwe skał
Rodzaj skały
Piaski powyżej zwierciadła wód
gruntowych
Zawodnione piaski, żwiry, pospółki

Lessy
Pyły i gliny
Iły i namuły ilaste
Torf i węgiel brunatny
Margle
Wapienie i piaskowce suche
Wapienie i piaskowce zawodnione
(zależnie od mineralizacji wody podziemnej)
Skały krystaliczne wylewne
i metamorficzne (typu gnejsu)
Łupki zależne od rodzaju:
- grafitowe
- krzemionkowe

Opór właściwy
w Ω na m
250–10 000
80–350

20–60
35–80
poniżej 30
8–50
20–300
powyżej 300

Uwagi

Przy obecności wody o bardzo dużej lub
bardzo małej mineralizacji opory właściwe
mogą być mniejsze od 60 Ω m i wyższe od
350 Ω m

poniżej 300
powyżej 1000
poniżej 10
powyżej 1000

Źródło: P. Stenzel, J. Szymanko, Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologicznych –
inżynierskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1973.

Ryc. 6. Model geoelektryczny (przekrój) o uśrednionym oporze właściwym utworów
czwartorzędowych

Źródło: P. Stenzel, J. Szymanko, Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologicznych –
inżynierskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1973.
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Jednakże zanim zaczęto konstruować pierwsze przekroje geologiczne w oparciu
o parametry opornościowe skał, zwrócono uwagę na historyczny aspekt rozwoju tej
gałęzi geofizyki. Pierwszą empiryczną cechę określającą zależność oporu właściwego
wód podziemnych z punktu widzenia chemicznego określił Kohlrauch i Holborn
w 1898 r., nieco później Theile 1952 r. Podobną zależność określił Wileox w 1947 r.
oraz Worobiew w 1963 r. [8]. Należy tutaj przytoczyć wzór podstawowy, gdyż stał się
on punktem wyjścia do wszystkich późniejszych opracowań [8].

Co ≈ A

1

ρ

gdzie:
Co – ogólna mineralizacja wód podziemnych w mg/l
A – stała wynosząca średnio dla wszystkich typów wód 7,5 x105, dla wód słodkich
7,2 – 7,8 x 105, a dla wód słonych 6,0 – 8,3 x 105
ρ – opór właściwy wody, Ωm
Nieco później, bo od lat pięćdziesiątych, zaczęto stosować praktycznie w Polskich Karpatach metodę magnetotelluryczną, wykorzystującą pomiary naturalnego
zmiennego pola elektromagnetycznego na powierzchni Ziemi w celu wyznaczenia
oporności elektrycznej w ośrodku skalnym. Badania magnetotelluryczne wykonano
w latach 1977–1991 oraz w oparciu o nie wykonano mapy oporności według inwersji
ID Occama na poziomie 0,5 km p.p.m. [1] (ryc. 7).
Ryc. 7. Oporność elektryczna na poziomie 0,5 km p.p.m. (według inwersji ID Occama)

Źródło: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich, red. W. Górecki, AGH, Kraków 2013.
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„W ogólnym zarysie utwory jednostki śląskiej i podśląskiej charakteryzują się niskimi
wartościami opornościowymi. Wiąże się to zapewne z dominacją ilasto-piaskowcowego
fliszu drobnokrystalicznego lub też obecnością piaskowców o wysokiej porowatości,
nasyconych silnie zasolonymi wodami złożowymi” [1]. Z przytoczonego cytatu wynika,
że obszar Karpat Wschodnich jest stosunkowo zróżnicowany, jeżeli chodzi o rozkład
wód podziemnych, tzn. głębokość zalegania, rodzaj warstwy wodonośnej, stopień
zmineralizowania i inne parametry. Dlatego też dla wyznaczenia dokładnych miejsc
lokalizacji studni muszą być użyte inne metody. Aktualnie do lokalizacji struktur wodonośnych są stosowane, oprócz urządzeń georadarowych, urządzenia elektrooporowe.
4.2. Praktyka
Postępujące badania nad wykorzystaniem metod elektrooporowych doprowadziły
do skonstruowania przez amerykańską firmę GEOMETRICS nowoczesnej aparatury
pod nazwą OhmMapper TR. Jest ona zaprojektowana do mierzenia podpowierzchniowej rezystywności na terenach z wysoką rezystywnością powierzchni. Zasada
działania aparatury jest stosunkowo prosta. Prąd zmienny o określonej częstotliwości
jest pojemnościowo sprzężony z napięciem przemiennym zastosowanym do dipola
nadawczego. Zmierzone zostaje napięcie prądu zmiennego sprzężone do dipola odbiornika. Otrzymane napięcie jest proporcjonalne do rezystywności gruntu oddzielającego
dwa dipole oraz do natężenia prądu dostarczanego do dipola odbiornika. Urządzenie
OhmMapper TR wraz z zasadą działania przedstawiają fotografie 4 i 5 oraz rycina 8.

Fot. 4 i 5. Zestaw badawczy aparatury Ohm Mapper
Źródło: fot. S. Rymar
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Ryc. 8. Schemat użycia aparatury Ohm Mapper
Transmiter – nadajnik, rope – lina, receiver – odbiornik, weight – obciążnik, opitac wand –
przewód świetlny, tow cable – kabel ciągnący, tow link – linka ciągnąca

Źródło: Instrukcja obsługi Geometrics Inc. – Ohm Mapper TRJ, USA 2013.

Ohm Mapper zaprojektowano tak, że ciągnie się go po ziemi jak wstęgę, uzyskując
w ten sposób niemalże ciągły profil rezystywności pozornej (fot. 6 i 7).

Fot. 6 i 7. Badania polowe przy użyciu magnetometru Cezu G-858 (realizuje S. Rymar)
Źródło: S. Rymar

Ohm Mapper jest to profesjonalne narzędzie odwzorowujące dane, gromadzone
w konsoli, tj. magnetometrze typ Cezu G-858. Zawiera on pełny pakiet programowy
do zbierania, edytowania i ustawiania zebranych danych w formaty 2D lub 3D. Wydruk komputerowy kolorowych map może zostać wytworzony w ciągu kilku minut
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po przetworzeniu danych i przesłany do komputera bazowego. Zasadę uproszczonej
interpretacji przekroju oporności poziomej przedstawia rycina 9.
Ryc. 9. Schemat przekroju oporności pozornej z wyznaczeniem proponowanej
lokalizacji studni

Źródło: Poszukiwanie wód podziemnych dla budowy ujęć gminnych i miejskich, http://www.pbg.com.pl/
art/114/wody-gruntowe.html

Głębokość badawcza określona jest przez geometrię dipol – dipol (zależna również od oporu warstw skalnych) i może sięgać do 29 m. Urządzenie może mieć wiele
różnorakich zastosowań, między innymi do wykonania obrysu warstw wodonośnych,
wykrywania intruzji wód słonych oraz wykrywania wycieków ze składowisk odpadów
i inne.

5. Radiestezja
Już od kilku tysięcy lat ludzie poszukujący wody posługują się różdżką. Różdżkarstwo do dnia dzisiejszego nie zostało wyparte przez elektronikę, doczekało się wielu
opracowań – pozostawia jednak wiele nierozwiązanych zagadnień. Do wielu teorii
związanych z radiestezją należy podchodzić bardzo sceptycznie, ograniczając obszar
zainteresowań do zagadnień powtarzalnych, jak między innymi poszukiwanie wody.
Metoda radiestezyjna umiejscowienia anomalii jest jedną z wielu metod penetracji ziemi. Równolegle z nią stosuje się różne metody geofizyczne, między innymi omawiane
w poprzednim punkcie metody badań oporności gruntu, metody sejsmiczne, zdjęcia
satelitarne, ultrasonograficzne i inne.
Różdżkarz kieruje się w swojej pracy doświadczeniem, z którego wynika, że reakcje
organizmu sygnalizowane przez odpowiednie wychylenie różdżki są takie same dla
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takich samych zakłóceń. W radiestezji używa się określenia zakłócenia, gdy do dzisiaj
nie jest znana teoria określająca, czy mamy do czynienia z promieniowaniem czy tylko
z zakłóceniem promieniowania i jakiego rodzaju jest to promieniowanie.
Najczęściej spotykanymi źródłami zakłóceń są [5]:






cieki i zbiorniki wodne,
instalacje umieszczone pod ziemią przez człowieka (np. gazociągi stalowe),
duże skupiska minerałów,
uskoki geologiczne,
inne puste przestrzenie, przejście podziemne itp.

Należy stwierdzić, że różdżkowanie nie jest obojętne dla zdrowia – różdżkarz
w miarę zdobywania praktyki staje się bardziej czuły, bardziej podatny na zakłócenia,
co bywa uciążliwe w życiu codziennym [5].
Sposoby trzymania różdżki oraz schematyczny obszar rozpoznawania struktur
podziemnych przy jej pomocy przedstawiają ryciny 10, 11 i 12.
Ryc. 10 i 11. Różne sposoby konstrukcji i trzymania różdżki metalowej

Źródło: S. Siudalski, Nauka różdżkarstwa, lekcje 1 – 4, Murator 25/17/84.
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Ryc. 12. Schematyczny obszar rozpoznawania struktur podziemnych przy pomocy różdżki

Źródło: S. Siudalski, Nauka różdżkarstwa, lekcje 1 – 4, Murator 25/17/84.

Jeśli po pierwszych próbach z różdżką dochodzimy do wniosku, że różdżka w rękach
„chodzi”, można przystępować do dalszych prób. Publikacje na temat różdżkarstwa
utrwaliły błędne przekonanie, że wszystkie zakłócenia różdżki pochodzą wyłącznie
od cieków wodnych [5]. „Różdżka reaguje na miejsca, w których występują ośrodki
o znacznie zróżnicowanej gęstości, a szczególne nasilenie sygnałów stwierdza się na
granicy tych ośrodków” [5]. Taka różnica występuje, np. pomiędzy wodą a ośrodkiem
gruntowym. Jeżeli nad warstwą wodonośną występuje warstwa jednolitego gruntu, nie
tłumi ona i nie zmienia zakłóceń pochodzących od cieku wodnego. Znacznie gorzej
wygląda sytuacja, jeśli na rozległym obszarze występują piaski nasycone wodą, tzw.
„kurzawki”. Lokalizacja do wskazania jednego dobrego miejsca do lokalizacji studni
jest wówczas bardzo utrudniona [5].
Samo wychylenie różdżki nie musi wcale oznaczać, że znaleziony został pokład
wodonośny, mogą to być tylko warstwy o zmienionej strukturze. Na rycinach 13 i 14
przedstawiono schemat wyznaczenia potencjalnych obszarów zakłóceń.
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Ryc. 13 i 14. Schemat wyznaczenia potencjalnych obszarów zakłóceń

Źródło: S. Siudalski, Nauka różdżkarstwa, lekcje 1 – 4, Murator 25/17/84.

Dla celów ćwiczeniowych należy przyjąć dość znaczny obszar, tj. około 1 ha i krążąc
po nim, uchwycić pierwsze wskazania różdżki (różdżka w dół). Miejsca te oznaczamy
w sposób wskazany na ilustracji. Idąc wolniej, znajdujemy środek zakłócenia (znak X),
oraz podobnie znajdujemy punkt skrajny. Łącząc poszczególne punkty, otrzymujemy
przebieg cieków głównych i sprawdzamy, czy nie krzyżują się ze sobą. Jeżeli dwa cieki
przenikają się, najpewniejszym miejscem lokalizacji studni będzie punkt przecięcia.
Oczywiście sposobów lokalizacji jest znacznie więcej. Zdecydowanie więcej problemów
stwarza wyznaczenie głębokości cieku. Chociaż doświadczeni różdżkarze i w tej materii
„praktykują”. Wynika to poniekąd z faktu, że krótkotrwałe wychylenie różdżki może być
spowodowane obecnością cieku, bez znajdujących się pod powierzchnią ziemi innych
ciał zaburzających, tj. głazów, krzewów lub miejsc kiedyś rozkopanych.
W zakończeniu tej informacji należy podkreślić jeszcze jeden aspekt. W różnych
artykułach o radiestezji często pojawia się aspekt szkodliwego promieniowania cieków
wodnych, a zwłaszcza ich skrzyżowań [5]. Prowadzone w różnych krajach badania
naukowe nie dają jednoznacznych odpowiedzi na ten temat. Niektóre badania chylą się
ku stwierdzeniu, że „tajemnicze” promieniowanie cieków wodnych, a także uskoków
i pustych przestrzeni, jest szkodliwe dla zdrowia, inne badania całkowicie temu zaprzeczają [5]. Zagadnienia te wymagają więc dalszych dociekań. Jak dotąd każdy różdżkarz
rozwiązuje ten problem na własną rękę, na podstawie swojej praktyki.

90

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE HORYZONTÓW WODONOŚNYCH PRZY UŻYCIU GEOFIZYCZNEJ APARATURY…

6. Wykonawstwo i użytkowanie studni
6.1. Studnie kopane
Były i są wykonywane w przypadkach, gdy warstwa wodonośna znajduje się na
nieznacznej głębokości oraz gdy grunt jest niezbyt obficie nawodniony. Tego typu
studnie spotykamy najczęściej na wsiach lub peryferiach dzielnic przyosiedlowych.
Z reguły sięgają one do najpłytszej – zaskórnej wody. Większość tego typu studni posiada głębokość 5–10 m, rzadko 15–25 m i więcej. Obudowa otworu studziennego tzw.
ocembrowanie wykonywane jest z różnych materiałów: drewna, kamienia (mur) i kręgów
betonowych. Wymiary poprzeczne otworu wynoszą przeważnie od 1 m, 1,5 m i więcej.
Ocembrowanie drewniane – wykonuje się w postaci zrębu z bali drewnianych
(ryc. 15).
Ryc. 15. Węzeł zrębowy ocembrowania drewnianego studni kopanej

Źródło: O. Przewłocki, A. Tkaczeno, K. Czarnecki, Studnie, Arkady, Warszawa 1970.

Dopływ wody do studni drewnianej odbywa się albo przez otwarte okno, albo
przez boczne powierzchnie obudowy. Rycina 16 przedstawia studnię drewnianą o poszerzonej dolnej części z tzw. szybem wewnętrznym. Przestrzeń (0,3–0,7 m) z każdej
strony wypełnia się czystym żwirem, spełniającym rolę filtra. Studnie z tego typu
ocembrowaniem jako nieszczelne nie są zalecane do pozyskiwania wody dla celów
bytowo-gospodarczych [7].
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Ryc. 16. Schemat ocembrowania drewnianego studni kopanej

Źródło: O. Przewłocki, A. Tkaczeno, K. Czarnecki, Studnie, Arkady, Warszawa 1970.

6.1.1. Ocembrowanie z muru kamiennego

Studnie kamienne mają zwykle przekrój kołowy o średnicy 0,75 do 1,5 m w świetle muru. Często są budowane również o przekroju kwadratowym 1 x 1 m lub 1,5 x
1,5 m. Istotną rzeczą przy budowie tych studni jest grubość muru, o odpowiedniej
wytrzymałości w zależności od wymiarów studni. W studniach wiejskich grubość ta
była ustalona na podstawie praktyki studniarskiej – wykorzystywano tutaj kamień pochodzący z wykopu studni lub kamień polny odpowiednio dobrany. W rozwiązaniach
późniejszych (po 1945 r.) przy wznoszeniu studni technicznych lub o znaczniejszych
przekrojach stosowano wzór [7]:
gdzie:
h – grubość płaszcza studni (muru) w metrach
D – wewnętrzna średnica studni
0,16 – współczynnik bezpieczeństwa
Rycina 17 przedstawia studnię kopaną z ocembrowaniem kamiennym i ręczną pompą
do czerpania wody. Niekiedy zamiast kamienia do murowania studni używano cegły.
92

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE HORYZONTÓW WODONOŚNYCH PRZY UŻYCIU GEOFIZYCZNEJ APARATURY…

Ryc. 17. Schemat ocembrowania kamiennej studni kopanej

Źródło: O. Przewłocki, A. Tkaczeno, K. Czarnecki, Studnie, Arkady, Warszawa 1970.

6.1.2. Ocembrowanie z kręgów betonowych

Od lat pięćdziesiątych XX w. ocembrowanie studni stanowią wyłącznie kręgi
betonowe. Produkcja kręgów betonowych rozwinęła się dość powszechnie. W 1955 r.
ustanowiono normę polską PN–55/B/-06250 regulującą wymiary materiału i sposób
produkcji kręgów betonowych. W praktyce studniarskiej stosowano kręgi o wymiarach
od 80 do 125 cm, przy grubościach ścianek od 8 do 10 cm. Do wyrobu kręgów produkowanych przez różne betoniarnie były stosowane formy stalowe. Studnie wykonywano
sposobem ręcznego opuszczania kręgów przy użyciu kołowrotu (ryc. 18).
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Ryc. 18. Schemat ocembrowania studni za pomocą kręgów betonowych

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Sposoby poprawy jakości wody na wsi,
PZWL, Warszawa 1955.

6.2. Studnie wiercone ręcznie
Studnie wiercone, nierzadko nazywane rurowymi, wykonywane są głównie w celu
dojścia do głębszych warstw wodonośnych. Najczęściej spotykane studnie wiercone
z pompą ręczną były lub są wykonywane dla lokalnego zaopatrzenia ludności i w zasadzie osiągają głębokość 15–30 m i średnicę 100–150 mm. Wiercenie takich studni
często dobywa się ręcznie (ryc. 19) za pomocą świdrów (dłut) o różnej konstrukcji.
Wiercenie dokonuje się z jednoczesnym orurowaniem otworu, które w warstwach
sypkich stanowi swoistą cembrowinę. Po wykonaniu otworu do wybranej warstwy
wodonośnej zapuszcza się rurę filtrową (ryc. 20).
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Ryc. 19. Schemat ręcznego mierzenia studni rurowej

Ryc. 20. Schemat rury filtrowej

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Sposoby poprawy jakości wody na wsi, PZWL, Warszawa 1955.

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich
ochrona przed zanieczyszczeniem.
Sposoby poprawy jakości wody na
wsi, PZWL, Warszawa 1955.

Aktualnie istnieje wiele różnych materiałów stanowiących rury okładzinowe, jak
również wiele sposobów rozwiązań konstrukcyjnych rur filtrowych. Obudowa studni
wierconej powinna być również staranna i odpowiednio zabezpieczona w okresach
zimowych.
6.3. Studnie wiercone mechanicznie
Rozwój techniki wiertniczej mechanicznej zapoczątkowały w zasadzie urządzenia
wiertnicze w poszukiwaniu ropy naftowej. Dynamiczny rozwój lekkich wiertnic obrotowych, z zastosowaniem płuczki datuje się od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Stosowane były wiertnice typoszeregu B-1, B-2 produkcji niemieckiej, rosyjskie typu
ZIF, polskie typu UP-200, SM – FM, szwedzkie typu „Craelius” (ryc. 21). Wszystkie
wymienione typy wiertnicze można było spotkać na polach naftowych Podkarpacia,
gdzie występowały obszary roponośne. Urządzenia te z dużym powodzeniem były
również stosowane w hydrologii do wierceń głębinowych otworów studziennych dochodzących nawet do 500 m [7].
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Ryc. 21. Zespół maszynowy typu Crealius produkcji szwedzkiej, lata 50.

Źródło: A. Szniolis, Studnie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Sposoby poprawy jakości
wody na wsi, PZWL, Warszawa 1955.

Współcześnie wyspecjalizowane firmy geologiczne stosują różne typy wiertnic
(fot. 8). Niezależnie od sposobu drążenia otworu studziennego istotnym pozostaje ta
sama kwestia, tj. wybór konstrukcji otworu wiertniczego, czyli sposobu zarurowania
oraz dobór odpowiednich filtrów studziennych.

Fot. 8. Wiertnica hydrauliczna pionowa typu WPAS-30
Źródło: Wiertnica hydrauliczna pionowa do wody lub geologii,
http://www.staltechnika.pl/oferta.php?id=52
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Na rycinach 21 i 22 przedstawiono schemat i widok filtra studziennego.
Ryc. 21 i 22. Schemat, przekrój oraz widok filtrów studziennych

Źródło: A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz, Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, AGH, Kraków 2011.

7. Użytkowanie studni
Każde ujęcie wody przeznaczonej do zaopatrywania ludności powinno posiadać
swój teren ochronny. Najobszerniejsze tereny ochronne winny być wokół studni, jeśli
woda podchodzi z niewielkich głębokości. Wielkość stref ochronnych określa każdorazowo projektant, biorąc pod uwagę rodzaj ujęcia, warunki geologiczne zalegania
warstw oraz stosowane przepisy prawa budowlanego.
Eksploatacja studni wierconych związana jest często z problemem oddziaływania
studni podczas eksploatacji na studnie sąsiednie, zwłaszcza gdy dotyczy to tych samych
warstw wodonośnych. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. Opory przepływu
wody w trakcie pompowania wywołują depresję, która jest funkcją wydatku pompowania. Całkowita depresja zwierciadła wody w studni (s) jest sumą oporów przepływu
laminarnego oraz oporów przepływu turbulentnego w strefie przyfiltrowej. W celu
oceny jakości wykonania studni często posługujemy się wzorem Hantush`ea (1964 r.),
opisując matematyczne zależności [2]. Schemat dopływu wody do studni wierconej
podczas pompowania przedstawia rycina 23.
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Ryc. 23. Schemat dopływu wody do studni wierconej

Źródło: A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz, Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, AGH, Kraków 2011.

Wyżej wymieniony wzór daje możliwości do obliczeń innych parametrów w zależności od potrzeb – między innymi zasięgu oddziaływania studni.
Jest rzeczą oczywistą, że problemów z użytkowaniem i eksploatacją studni wierconych jest znacznie więcej i wymagają one indywidualnych rozwiązań i ocen, co związane
jest także z wprowadzeniem od początku eksploatacji studni tzw. „reżimu eksploatacji”
oraz prowadzenia dokładnej i szczegółowej dokumentacji uwzględniającej wszystkie
parametry hydrogeologiczne.

8. Architektura studni
Każda przestrzeń zarówno miejska, jak również wiejska to nie tylko zbiór luźnych
budynków mieszkalnych czy gospodarczych, stanowi ją również przestrzeń życia
publicznego, z której wyłania się rynek, ratusz, kościół, plebania, karczma, droga. Te
obiekty stanowią o tym, co określamy jako składnik architektury krajobrazu. W każdy
taki wkład praktycznie zawsze wpisana była studnia. O jej randze i ważności decydowały
różne czynniki, ale przede wszystkim czas, w którym powstawały. Nie ma sprecyzowanych kryteriów podziału studni ze względów architektonicznych. Wszystkie one
musiały spełniać wymóg podstawowy, tj. dostarczyć „czystą” i dobrej jakości wodę.
Jednakże to, w jaki sposób wpisały się w pejzaże, pozwala na wyróżnienie niektórych
cech charakterystycznych.
Dawniej wodę szanowano. Czysta woda to był prawdziwy skarb. Nie wszystkie
gospodarstwa posiadały studnie. Typowy wiejski pejzaż związany był ze studnią z wysokim żurawiem, służącym do czerpania wody z charakterystycznym czerpakiem
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drewnianym (dzisiaj praktycznie nie istnieje we współczesnym krajobrazie). Pozostał
na bardzo nielicznych starych grafikach bądź fotografiach oraz w skansenach (fot. 9).

Fot. 9. Studnia z żurawiem w Sądeckim Parku Etnograficznym
Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Żuraw_studzienny

Według danych z różnych źródeł w okresie międzywojennym na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego praktycznie w każdym gospodarstwie była studnia.
Jednakże takie stwierdzenia nie są do końca prawdziwe. Według badań przeprowadzonych przez PAN – IGiPZ Warszawa w 2007 r., w tzw. „głębokich Bieszczadach”
funkcjonowało ok. 14 studni zadaszonych z żurawiem, chociaż ilość gospodarstw
wynosiła ponad 200 [12].
Pejzaż wiejski stanowiły również zabudowania dworskie i plebańskie. Często w obrębie tej zabudowy funkcjonowały nie tylko pojedyncze studnie, ale kilka. Charakterystycznym przykładem jest tutaj zabudowa dworska w Targowiskach (fot. 10 i 11), gdzie
w obrębie dworu wzniesionego w połowie XIX w., na fundamentach dawnego dworu
z XVII w. funkcjonują, odbudowane przez właściciela prof. Kazimierza Obodyńskiego,
4 studnie, zasilane z różnych poziomów wodonośnych. Poziomy te zostały określone
za pomocą aparatury HS-1 produkcji USA.
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Fot. 10 i 11. Dwór p. Obodyńskich w Targowiskach (w jego obrębie funkcjonują 4 studnie)
Źródło: S. Rymar

Wspomniane studnie plebańskie były także miejscem, gdzie utrwalono ważne wydarzenia i uroczystości na tle studni, z której często podawano wodę do picia (fot. 12).
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Fot. 12. Zdjęcie z uroczystości kościelnej w obrębie obiektów plebanii – w głębi studnia,
lata 50.
Źródło: Autor nieznany, ze zbiorów S. Rymara

W obszarach miejskich studnie pełniły niezwykle ważną rolę. W zasadzie tylko one
zapewniały mieszkańcom wodę pitną. Zawsze otaczano je troskliwą opieką, zwłaszcza
podczas najazdów, wojen. Często były lokalizowane w centralnych punktach miasta, tj.
w rynku lub w obrębie zabudowań klasztornych. Straciły one na znaczeniu w XVIII w.,
z chwilą wprowadzenia wodociągów. Do dzisiaj możemy podziwiać praktycznie
w każdym mieście zrekonstruowane, pięknie wyglądające studnie miejskie. Dotyczy
to, np. stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowa (fot. 13), a także innych miast
(Krosno – fot. 14) czy innych miejscowości (Dukla – fot. 15). Praktycznie wszystkie
mają swoistą architekturę, czasem historie smutne, wesołe lub wręcz legendy.
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Fot. 13 i 14. Studnie miejskie w Rzeszowie (w głębi ratusz) oraz w Krośnie
Źródło: fot. S. Rymar
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Fot. 15. Dukla. Studnia pałacowa (kamienna o średnicy 3 m. Widoczne elementy
kamienne dawnego wystroju)
Źródło: fot. S. Rymar

Również w dużych metropoliach i stolicach odnajdziemy zawsze akcent studni
leżących na szlaku „wędrówek turystycznych”. Wplatają się one również w pejzaże miast
i uzdrowisk leżących w Karpatach (fot. 16).

Fot. 16. Studnia w Uzdrowisku Truskawiec, Ukraina
Źródło: Wędrujemy po Lwowszczyźnie, katalog turystyczny, Lwów 2012.
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9. Podsumowanie
Każdy obszar naszego kraju związany jest z wodą. Województwo podkarpackie to
region szczególny. Świadczy o tym fakt, że wpisana została i utrwala się jego marka pod
nazwą „Podkarpackie przestrzeń otwarta”. Ta „otwarta przestrzeń” powinna szczególnie
uwzględniać środowisko geologiczne, zarówno w zakresie ekologii, ochrony zasobów
naturalnych, co ściśle wiąże się z rozwojem gospodarczym.
Eksploatacja tej przestrzeni aktualnie nastawiona jest na pozyskiwanie surowców
skalnych, jak również wody. Eksploatowana od najdawniejszych czasów, przez różne
systemy ujęć, do niedawna wydawała się czymś oczywistym. Obecny okres charakteryzuje się intensywnym rozwojem gospodarki rolnej, hodowlanej, przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz intensywną przebudową infrastruktury komunalnej. Budowa
dróg autostradowych, głęboko fundamentowanych, budowli itp. powoduje zachwianie
równowagi hydrogeologicznej, a w efekcie zanieczyszczenie horyzontów wodonośnych.
Najczęściej szkody ujawniają się po fakcie i są nieodwracalne.
Studnie kopane i wiercone w dalszym ciągu stanowią pewną część zaopatrzenia
w wodę niektórych gmin wiejskich. Ich stan techniczny i jakość czerpanej wody jest
różna. Być może warto byłoby w obecnej dobie, którą powinien cechować zrównoważony rozwój, opracować i zestawić dla wybranej miejscowości liczbę studni eksploatowanych, a następnie:







określić ich stan techniczny,
określić rodzaj eksploatacji wody,
wykonać pomiary jakościowe wody (np. w cyklu rocznym),
wykonać pomiary zwierciadła wody (cyklicznie jw.),
opisać konstrukcję i wygląd czynnych studni (dokumentacja fotograficzna),
podjąć próby określenia zasięgu warstw wodonośnych zanieczyszczonych w minionym okresie przez niewłaściwą eksploatację instalacji kanalizacyjnych lub
przydomowych oczyszczalni ścieków danego typu (szamba).

Poważniejsze prace o charakterze geologicznym należy konsultować na etapie projektu z odpowiednimi jednostkami nadzoru geologicznego pod kątem oddziaływania
na środowisko hydrogeologiczne. Działania tego typu nie należą do łatwych, ale wydają
się być niezbędne, jeżeli mamy planować i wprowadzać gospodarkę opartą o zasady
zrównoważonego rozwoju.
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ŻYWNOŚĆ BEZPIECZNA DLA CZŁOWIEKA
I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
Streszczenie
Żywność ekologiczna, produkty tradycyjne i regionalne stanowią współcześnie istotny element
w rozwoju turystyki kulinarnej i agroturystyki. Produkcja żywności metodami ekologicznymi to
najbardziej przyjazna środowisku forma produkcji rolniczej, pozytywnie wpływająca na żyzność
i jakość gleby, różnorodność krajobrazu i bioróżnorodność gatunkową organizmów, a przede
wszystkim na zdrowie i jakość życia człowieka i zwierząt gospodarskich. Czyste środowisko to
atut dla rozwoju ekoturystyki oraz właściwych przemian na obszarach wiejskich.
Celem rozdziału jest przedstawienie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z intensywnych metod produkcji żywności oraz omówienie alternatywnych metod jej
produkcji (wyroby tradycyjne i ekologiczne) z wykorzystaniem surowców lokalnych. Część empiryczna obejmuje analizę wyników badań preferencji konsumenckich w zakresie motywów zakupu oraz konsumpcji żywności ekologicznej wśród mieszkańców Rzeszowa i okolic.
Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że o wyborze żywności ekologicznej decydują głównie względy zdrowotne konsumentów oraz walory odżywcze i smakowe. W mniejszym
stopniu moda na tego rodzaju produkty oraz dbałość o jakość środowiska przyrodniczego. Do
głównych barier ograniczających popyt na żywność ekologiczną należą: zbyt wysoka jej cena,
ograniczona dostępność do punktów sprzedaży oraz mało widoczna promocja tych produktów.
Słowa kluczowe: produkcja żywności, jakość żywności, rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska, preferencje konsumenckie

SAFE FOR HUMAN AND ECO-FRIENDLY FOOD
Summary
Organic foods, traditional and regional products are a crucial element in the development of
culinary tourism and agritourism today. Production of organically grown food is the most environmentally friendly form of agricultural production that positively affects fertility and quality of
soil, diversity of landscape, as well as, biodiversity of species, and primarily the health and quality
of human life and livestock. Clean environment is an asset for the development of ecotourism
and appropriate changes in the rural areas.
The purpose of the chapter presents risks to the environment and human health arising from
the intensive methods of food production, and describes alternative methods of production
(traditional and organic products) by using local raw materials. The empirical part includes an
analysis of the research results in the field of consumer preferences, covering buying motives and
consumption of organic food among the residents of Rzeszów and its surroundings.
The conducted research shows that choice of ecological food is determined mainly by health
aspects of consumers, and in respect of its taste and nutritive value. Less important for consumers
is fashion for this kind of products and care for the quality of the environment. Demand for ecological food is limited by main barriers including high price, small access to retail, and invisible
promotion of these kind of products.
Keywords: food production, food quality, organic farming, environmental protection, consumer preferences
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1. Wprowadzenie
Problematyka produkcji żywności oraz żywienia społeczeństwa we współczesnym
świecie jest istotnym zagadnieniem naukowym. Prawdopodobnie większa część nieprawidłowo odżywiających się osób nie odczuwa jeszcze konsekwencji swojego postępowania. Zmiana stylu życia ludności oraz wzrost świadomości konsumenckiej sprzyjają
rozwijaniu produkcji żywności wysokiej jakości. Zdrowe odżywianie nie ogranicza się
tylko do kwestii wartości odżywczych, ale jest istotne dla dobrego samopoczucia i relacji
międzyludzkich. Zauważa się współcześnie niekorzystną zmianę modelu konsumpcji
żywności, zwłaszcza wśród młodego pokolenia oraz pogorszenie stanu zdrowotnego,
prowadzącego do powstawania groźnych chorób o podłożu dieto-zależnym. Produkowana i konsumowana żywność powinna spełniać wymagania w zakresie jakości oraz
bezpieczeństwa zdrowotnego, przy czym obecnie istotnym wymogiem staje się również
to, by produkowana żywność była bezpieczna zarówno dla człowieka, jak i środowiska.
O jakości żywności decydują dwie grupy cech, tj. związane z jej bezpieczeństwem
(często niedostrzegane przez konsumenta) oraz pozostałe, których konsument oczekuje
od producenta i dostawcy, a dotyczące propagowania zdrowego stylu życia, konsumpcji
żywności ekologicznej, żywności wygodnej i wzbogaconej czy suplementów diety [1]. Na
żywieniowy dobrostan składa się ciągłość zaopatrzenia w żywność, wiedza konsumenta
i jego edukacja w tym zakresie oraz odpowiednia jakość żywności, którą cechują: akceptacja konsumenta (atrakcyjność sensoryczna, dyspozycyjność, wielkość opakowania,
trwałość), jakość żywieniowa (wartość odżywcza i dietetyczna) oraz bezpieczeństwo
(brak substancji obcych lub obecność na poziomie dopuszczalnym przez normę).
Od wielu dziesięcioleci poszukuje się nowych, lepszych sposobów gospodarowania
w rolnictwie i przemyśle spożywczym polegających, m.in. na zastosowaniu technologii
produkcji i przetwórstwa żywności przyjaznej dla środowiska, a przede wszystkim
żywności bezpiecznej dla konsumenta. Zauważalny wzrost zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz brak równowagi ekologicznej we współczesnym świecie
staje się coraz bardziej odczuwalnym problemem w wielu krajach. Zmiany w produkcji
żywności polegają, m.in. na stosowaniu metod inżynierii genetycznej (GMO), zwiększaniu intensywności produkcji żywności w rolnictwie i przemyśle kosztem jej jakości
i bezpieczeństwa zdrowotnego. Wynikiem takiej działalności jest ubożenie walorów
krajobrazowych środowiska naturalnego, niszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, degradacja i erozja gleb oraz zagrożenie dla zdrowia konsumenta.
Alternatywą dla rolnictwa intensywnego oraz przemysłowych metod produkcji
żywności jest rolnictwo ekologiczne oraz tradycyjne metody wytwarzania artykułów
żywnościowych. Pozwalają one na uzyskiwanie niższych plonów, ale o najwyższej
jakości, przy zapewnieniu maksymalnej ochrony środowiska i zdrowia konsumenta.
Pozytywnie wpływają na żyzność i jakość gleby, różnorodność krajobrazu i bioróżnorodność gatunkową organizmów, a przede wszystkim na zdrowie oraz jakość życia
człowieka i zwierząt gospodarskich.
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Konsumenci krajów Wspólnoty Europejskiej są bardzo wrażliwi na zagadnienia
związane z jakością i bezpieczeństwem żywności. Wręcz domagają się gwarancji, że
nabywany przez nich produkt spożywczy jest wysokiej jakości i nie stanowi zagrożenia
dla organizmu ludzkiego. Afery związane z niską jakością żywności i jej zafałszowaniem
spowodowały spadek zaufania klienta do oferowanych produktów. Zagadnienia te
zaczęto traktować w sposób kompleksowy, obejmując obszarem ochrony cały łańcuch
gospodarki żywnościowej, tj. „od pola producenta do stołu konsumenta” [8].
Bezpieczeństwo żywności oznacza, że nie spowoduje ona uszczerbku na zdrowiu
konsumenta, jeżeli jest przygotowana oraz spożywana zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, nie jest toksyczna, nie posiada właściwości zakaźnych. Konsument jest nie
tylko „adresatem żywności”, którą wybiera i za którą płaci, jest on także tym, który
ostatecznie ponosi wszelkie ryzyko zdrowotnych konsekwencji konsumpcji żywności [1].
Współcześnie konsumenci stawiają produktom żywnościowym, w tym wyrobom
tradycyjnym i ekologicznym, coraz większe wymagania oraz chcą, by stawały się one
coraz bardziej funkcjonalne, zapewniały zdrowie, zmniejszały ryzyko chorób cywilizacyjnych. Coraz większa świadomość ekologiczna, chęć i potrzeba dbania o jakość
środowiska powoduje, że coraz częściej decydujemy się na zakup i konsumpcję produktów tradycyjnych czy smacznych, zdrowych ekologicznych potraw. W tej sytuacji
producenci żywności powinni wykorzystywać i promować walory tego rodzaju produktów i przygotowywanych regionalnych potraw oraz przetworów. Należy zaznaczyć, że
jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co jemy, bowiem od jakości zdrowotnej żywności
zależy kondycja społeczeństwa, a nieodpowiednia jej jakość i sposób żywienia mogą
być przyczyną wzrostu zachorowań i śmiertelności wśród ludzi.
Celem rozdziału jest wykazanie, na przykładzie wybranych grup produktów żywnościowych, przyjaznych metod produkcji żywności dla zachowania jakości środowiska
przyrodniczego, bez naruszania jego naturalnej równowagi oraz aspektu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności dla człowieka. Wybranymi produktami są: mięso i jego przetwory, ryby, warzywa, owoce i rośliny strączkowe, ziemniaki, zboża i produkty zbożowe
oraz tłuszcze. Ponadto celem jest przedstawienie znaczenia żywności ekologicznej oraz
wyrobów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Przedstawienie preferencji konsumenckich na rynku żywności ekologicznej oraz
występujące bariery w jej zakupie i konsumpcji. Produkty, dania i potrawy tradycyjne
i regionalne oraz żywność ekologiczna mogą stanowić szansę dla rozwoju turystyki
kulinarnej w Polsce, a zwłaszcza w województwie podkarpackim.

2. Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z nowoczesnych
technologii produkcji żywności
Globalny przemysł, jakim stało się współczesne rolnictwo oraz przetwórstwo
żywności, rozwija się i zmienia w szybkim tempie i w różnych kierunkach, często
pod wpływem mody i preferencji współczesnych konsumentów. Z drugiej zaś strony
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konsumenci stawiają sobie coraz więcej pytań typu – co i jak można sprawić, aby spożywana żywność była bezpieczna i nie zagrażała zdrowiu, m.in. w kontekście produkcji
i spożywania żywności modyfikowanej genetycznie. Ważny jest również aspekt ochrony
środowiska przyrodniczego, w którym żyje człowiek.
Wzrost higieny i postęp w przetwórstwie żywności w krajach rozwiniętych zmniejszył zagrożenie chorobami, jednak wraz ze wzrostem eksportu i importu żywności,
zmianami w skali jej produkcji, a przede wszystkim coraz częstszym spożywaniem
posiłków poza domem pojawiły się zupełnie nowe zagrożenia. Ponadto konsumpcja
żywności wyprodukowanej w różnych częściach świata oznacza uzależnienie od gleby,
wody i warunków sanitarnych panujących w tych miejscach, a także od metod uprawy,
zbioru i przetwarzania. Ze względu na globalizację dostaw żywności, zagrożenia zdrowia
w jednym państwie łatwo stają się problemem innego [4]. Konsumenci wymagają, aby
produkty żywnościowe były zróżnicowane i dostępne przez cały rok, a ponadto aby
były opakowane i gotowe do spożycia bez dodatkowej obróbki, zwłaszcza termicznej,
co stanowi kolejne zagrożenie dla zdrowia [3].
Coraz częściej stawiamy sobie pytanie, co zawiera współczesna żywność. Odpowiedź nie jest prosta, podobnie jak w czasach, kiedy w przeważającej części pochodziła
z okolicznych rodzinnych gospodarstw rolnych. Obecnie większość produktów, które
spożywamy, uprawiają, przetwarzają, rozprowadzają wielkie korporacje przemysłowe.
Produkcja wielkotowarowa pozwala bowiem na obniżenie kosztów wytwarzania żywności, ale niestety stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia człowieka.
Hodowcy często podają zwierzętom hormony wzrostu, antybiotyki, aby przyspieszyć przyrost mięśni oraz zapobiec chorobom, co w konsekwencji znacznie osłabia
naturalną odporność człowieka, natomiast w leczeniu chorób u ludzi występuje coraz
częściej antybiotykooporność. Staje się ona jednym z najpoważniejszych globalnych
problemów zdrowia publicznego na świecie i stanowi ogromne zagrożenie dla współczesnej medycyny. Nadmierne, niewłaściwe i niekontrolowane stosowanie tej grupy
leków w wielu sektorach naszego życia wpłynęło na rozwój i rozprzestrzenianie się tego
zjawiska, stanowiącego podstawowe zagrożenie dla skuteczności działania antybiotyków
obecnie i w przyszłości. Niestety, problem ten z roku na rok narasta.
Ponadto inżynierowie genetyczni, poprzez nowatorskie metody wzbogacania cech
genetycznych podstawowych płodów rolnych, z jednej strony rodzą nadzieję na wyżywienie wzrastającej liczby ludności świata, z drugiej zaś strony wyzwalają obawy o zdrowie
przyszłych pokoleń ludzkiego gatunku, jakości upraw w rolnictwie ekologicznym oraz
bioróżnorodności gatunkowej środowiska. Możliwości biotechnologii są ogromne,
ale niesie ona też zagrożenia, a za błędy w ocenie bezpieczeństwa nowych technologii
możemy zapłacić w przyszłości w sposób, jakiego nie umiemy sobie obecnie wyobrazić.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa spożywania płodów rolnych staje się zatem zadaniem bardzo złożonym, bowiem mieszkańcy, zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych,
coraz częściej konsumują posiłki przygotowywane poza domem. Zagrożenia pojawiają
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się na każdym etapie produkcji i przetwórstwa żywności, tj. od pola producenta po
kuchnię i stół konsumenta. Niebezpieczne produkty mogą być serwowane w kuchniach,
restauracjach, na jarmarkach, w kasynach, a nawet w szpitalach, przedszkolach i szkołach,
gdzie w miejsce stacjonarnego zaplecza kuchennego wprowadzono usługi cateringowe.

3. Produkcja wybranych grup żywności w aspekcie zdrowia człowieka
i ochrony środowiska przyrodniczego
Mięso i jego przetwory
W krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce, spożycie mięsa i jego przetworów
zdecydowanie przekracza niezbędny dla organizmu poziom. Większość przetwarzanego surowca pochodzi z chowu intensywnego, podobnie jak większość przetworów
pochodzi z produkcji przemysłowej. Powinno się preferować surowiec z produkcji
lokalnej, ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, niższych kosztów transportu (zarówno surowca i wyrobów) oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Duża część
surowca wykorzystywanego w polskim przetwórstwie mięsnym pochodzi z importu,
głównie z uwagi na jego niższą cenę.
W produkcji zwierzęcej stwierdza się ogromne zużycie wody na przyrost 1 kg masy
mięśni, zwłaszcza w wysokotowarowej produkcji bydła opasowego, w sytuacji ograniczonego dostępu do czystej wody słodkiej w niektórych regionach świata, w tym coraz
częściej również w Europie. Następuje również zwiększenie nieprzyjemnego i niebezpiecznego odoru w powietrzu oraz duże nagromadzenie odchodów zwierzęcych, co
stanowi zagrożenie dla zachowania czystości środowiska, bezpieczeństwa wód gruntowych oraz jakości życia człowieka. W żywieniu zwierząt stosowane są powszechnie
hormony wzrostu i antybiotyki oraz występuje skarmianie śruty zbożowej z upraw
roślin genetycznie modyfikowanych (GMO).
W celu wzrostu wydajności i obniżenia kosztów produkcji wprowadzono metody hodowli zwierząt sprzeczne z prawami natury. Bydło, brojlery, nioski, a nawet
ryby (np. łososie) są „produkowane” w wielkotowarowych farmach, liczących nawet
po kilkaset tysięcy zwierząt. W tych przepełnionych zwierzęcych „miastach” panują
idealne warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się groźnych chorób oraz skażeniu
uzyskiwanych surowców.
Należy zaznaczyć, że próby klonowania zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem
do produkcji mięsa konsumpcyjnego stają się coraz powszechniejsze na świecie. Obecnie
jednak większość państw nie wprowadziła oficjalnej zgody na spożywanie mięsa czy
mleka pochodzących od zmodyfikowanych genetycznie zwierząt. Naukowcy twierdzą,
że produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, jednak prowadzone
badania nie są w pełni miarodajne, m.in. z uwagi na krótki okres prowadzenia testów.
Na przykład w Japonii sprzedaż mięsa od transgenicznych zwierząt prowadzona jest od
1999 r., podobnie pozytywną opinię w tym zakresie wydała także Agencja ds. Żywności
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i Leków FDA w USA, dopuszczając obrót tymi produktami na rynku amerykańskim.
Z kolei w Europie unijni eksperci na razie wyrażają się negatywnie w zakresie klonowania zwierząt do celów konsumpcyjnych, stawiając na jakość żywności [12]. Ponadto
ostrzegają przed zagrożeniem płynącym dla środowiska naturalnego.
W celu ograniczenia tych ujemnych zjawisk preferowany jest chów i spożycie mięsa
pochodzenia lokalnego, z zastosowaniem tradycyjnych metod produkcji. Zalecane jest
spożywanie mięsa drobiu grzebiącego (np. indyki) oraz wodnego (gęsi). Preferowana
jest produkcja i spożycie wyrobów ekologicznych i tradycyjnych, wytwarzanych zwłaszcza sposobem domowym, pozbawionych chemicznych dodatków utrwalających, np.
azotynów oraz poprawiających aromat i wydajność, takich jak fosforany.
Ryby
Zaleca się je spożywać ze względów zdrowotnych, ale należy wybierać te gatunki,
które reprezentują odmiany o stabilnych zasobach oraz te odławiane na akwenach
o równowadze gatunkowej. Obecne metody połowu ryb nie są przyjazne dla środowiska morskiego, odławia się bowiem przemysłowo wszelką faunę morską, co powoduje
degradację populacji. Od konsumenta wymaga się zatem odpowiedniej wiedzy i dociekliwości w zakresie zakupu i konsumpcji gatunków ryb o licznej populacji. Należy
również unikać zakupu ryb morskich o długim okresie życia oraz ograniczać częstotliwość ich spożycia (np. tuńczyk), bowiem zawierają one w swoich tkankach związki
chemiczne, takie jak: dioksyny czy rtęć. Wszystkie ryby gromadzą rtęć, jak również inne
metale ciężkie. Zawarta w rybach rtęć występuje w większości w formie metylortęci,
czyli bardzo toksycznego związku działającego negatywnie na układ nerwowy. Tuńczyk jest bardziej narażony na gromadzenie rtęci, ponieważ jest dużym drapieżnikiem
znajdującym się na szczycie łańcucha pokarmowego. Istotna jest też forma podania
ryby. Bardziej korzystniej jest kupić świeżą rybę i przygotować ją samodzielnie w domu
(gotowana ryba w połączeniu z warzywami), niż kupić konserwę rybną. Zwłaszcza
osoby cierpiące na różne choroby, np. na nadciśnienie powinny ograniczać konsumpcję
konserw ze względu na dużą ilość sodu. Ryby należy jeść, ale w umiarkowanej ilości.
Zasada ta dotyczy zresztą większości produktów spożywczych.
W obecnej sytuacji drastycznego spadku populacji fauny morskiej popularna staje
się, np. hodowla i chów łososi na farmach (fot. 1). Duże zagęszczenie ryb sprzyja jednak infekcjom i pasożytom, stąd też karmione są one antybiotykami, a w celu nadania
naturalnej pomarańczowej barwy mięsu stosuje się barwniki, w większości syntetyczne.
Osobniki karmione są mączkami z ryb morskich, co wiąże się z nadmiernymi
połowami fauny morskiej. Miejsca hodowlane nigdy nie są czyszczone, na dnie zalega olbrzymia ilość odchodów i martwych, zmutowanych ryb, do tego jest olbrzymie
zagęszczenie, więc taka farma to wylęgarnia chorób i pasożytów. Typowa farma może
składać się z tuzina zagród, mieszczących od 10 do 15 tys. ryb w każdej z nich [11].
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Fot. 1. Hodowla ryb na morzu – farma łososi
Źródło: http://www.focus.pl/przyroda/morskie-farmy-rewolucjonizuja-produkcje-zywnosci

W tej niekorzystnej sytuacji najbardziej zbliżoną do form naturalnych metodą
pozyskiwania białka zwierzęcego jest hodowla ryb słodkowodnych, np. karp, jesiotr,
tołpyga, sum czy amur. Hodowla ryb łososiowatych w Polsce opiera się głównie na
pstrągu tęczowym, w przypadku którego problem odchodów i produkcji paszy rozwiązano w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego (fot. 2).

Fot. 2. Hodowla ryb słodkowodnych w Gospodarstwie Rybackim „Pstrąg Tarnowo”
Źródło: http://www.pstrag.xl.pl/hodowla-ryb/hodowla-ryb-/
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Warzywa, owoce i rośliny strączkowe
Warzywa i owoce pochodzące z upraw wysokotowarowych, zwłaszcza importowane owoce cytrusowe oraz winogrona, zawierają dużą ilość pozostałości pestycydów,
a ich jakość organoleptyczna często pozostawia wiele do życzenia. Należy preferować
w zakupie oraz konsumpcji warzywa i owoce lokalne (krajowe), w tym sezonowe
(najlepiej ekologiczne), gruntowe, przed uprawianymi w szklarniach, gdzie zużywa
się dużo pestycydów oraz energii.
Rośliny strączkowe posiadają wysoką wartość odżywczą, niską uciążliwość dla
środowiska, długi okres przechowywania oraz dają mało odpadów. Uprawiane są dla
nasion, paszy i jako zielony nawóz. Dostarczają surowca do przemysłu spożywczego.
Należą do grupy roślin motylkowych, współżyją z bakteriami brodawkowymi i wiążą
wolny azot (N2), pozostający w glebie, który poprawia jej żyzność i właściwości fizyczne.
Z tych też względów uprawiane są jako przedplon.
Ziemniaki, zboża i produkty zbożowe
Polska posiada sprzyjające warunki do produkcji ziemniaków oraz zbóż. Zaleca się
konsumowanie lokalnie uprawianych odmian ziemniaków i zbóż oraz wytwarzanych
na ich bazie produktów zbożowych, które są korzystne dla zdrowia, przy zachowaniu
racjonalnych ograniczeń ilościowych. Ziemniaki zawierają niewiele kalorii, za to dużo
witamin (zwłaszcza witaminy C) i beta-karotenu (zwłaszcza żółte odmiany), minerałów,
błonnika i białka. Są bogate w pierwiastki mineralne, głównie potas i fosfor, natomiast
konsumując często ziemniaki, uzupełniamy niemal wszystkie niedobory substancji mineralnych w naszym organizmie. Ziemniak jest gatunkiem o wysokiej produktywności,
ale jednocześnie bardzo trudnym w uprawie z uwagi na wegetatywne rozmnażanie,
zagrożenie przez liczne choroby grzybowe, bakteryjne, wirusowe i szkodniki. Najwyższe plony bulw otrzymuje się w systemie konwencjonalnym intensywnym, natomiast
wysokie plony dobrej jakości uzyskuje się w integrowanym systemie produkcji, którego
zasady są często zbieżne z zasadami zrównoważonej technologii uprawy ziemniaka.
Uprawa ziemniaków w systemie ekologicznym jest bardzo trudnym, wymagającym
dużej wiedzy typem produkcji, który ponadto jest często mniej opłacalny i bardziej
zawodny niż system produkcji integrowanej.
Konsumpcja produktów zbożowych, zwłaszcza kasz, bardzo dobrze wpisuje się
w trend modelu spożycia produktów naturalnych, nieprzetworzonych i ekologicznych.
Z dietetycznego punktu widzenia do 2015 r. produkty zbożowe przyjmowano za podstawę
zdrowego odżywiania jako źródło pierwotnej energii i w części wartościowego białka.
Od 2016 r. za podstawę piramidy żywieniowej przyjęto warzywa i owoce, przy czym
warzywa powinny stanowić 75% udziału w tej grupie. Nie zmienia to jednak faktu, że
produkty zbożowe są cennym źródłem witamin z grupy B, a niektóre również karotenu.
W łuskach zawarte są cenne składniki mineralne (wapń, fosfor, żelazo), błonnik oraz
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tłuszcz. Z uwagi na powyższe wartości odżywcze zalecane są mąki, kasze, makarony
i inne przetwory zbożowe z pełnego przemiału. Wśród kasz szczególnie polecana jest
kasza gryczana, która nie zawiera glutenu, jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy,
w tym rutyny. Polecana jest w żywieniu osób cierpiących na nadciśnienie oraz cukrzycę,
m.in. z uwagi na niski indeks glikemiczny.
Uprawa ziemniaków i zbóż ma relatywnie mały wpływ na środowisko. Ponadto
uprawy te sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności gatunkowej w środowisku.
Tłuszcze
Zdecydowanie najlepszy, tak dla człowieka, jak i środowiska jest olej rzepakowy
oraz oliwa z oliwek, w odróżnieniu od oleju palmowego, którego powszechnie używa
się w przemyśle spożywczym (i nie tylko). Uprawa palmy oleistej odbywa się kosztem
karczowania i wypalania lasów deszczowych w Indonezji i Malezji, miejsca życia licznych, często zagrożonych wyginięciem, gatunków zwierząt (fot. 3).

Fot. 3. Uprawa palmy olejowej w Indonezji
Źródło: Achmad Rabin Taim (Indonesia), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_palm_plantation

Z kolei uprawa rzepaku przyczynia się do poprawy struktury gleby (jako międzyplon) i jest korzystna dla wielu pożytecznych owadów. W Polsce uprawia się głównie
rzepak ozimy, jego uprawy zajmują ok. 95% powierzchni upraw wszystkich roślin
oleistych (fot. 4). Obecnie uprawiane są wyłącznie odmiany bezerukowe, stąd też olej
nie zawiera szkodliwego dla zdrowia kwasu erukowego.
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Fot. 4. Plantacja rzepaku
Źródło: Jacek Halicki, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Pole_rzepaku

Olej rzepakowy tłoczony na zimno to jeden z najzdrowszych olejów na świecie,
zawiera idealne połączenie, z punktu widzenia żywieniowego, kwasów omega 3 i 6 oraz
zawartości kwasu linolenowego. Przez lata w Polsce był niedoceniany i zastępowany
przez oliwę z oliwek.

4. Ochrona środowiska w rolnictwie i przemyśle spożywczym
Gospodarka rolna, zwłaszcza o charakterze intensywnym oraz przedsiębiorstwa
przemysłu spożywczego, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż, mogą
stanowić źródło wielu zagrożeń dla wszystkich elementów środowiska naturalnego,
tj. gleby, wody, powietrza, roślin, zwierząt i człowieka. Problematyka ochrony środowiska w tych gałęziach produkcji żywności obejmuje przede wszystkim gospodarkę
wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
organicznych, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, ochronę gleby oraz
ochronę przed hałasem. W zakresie korzystania z zasobów środowiska oraz biorąc
pod uwagę charakter oddziaływania na nie, rolnictwo i branża spożywcza wyróżniają
się, m.in.: znacznym zużyciem wody na jednostkę produktu (ponad 70% zużywanej
wody w gospodarce), uciążliwymi ściekami, wytwarzaniem odpadów stałych, ciekłych
i gazowych oraz uciążliwym hałasem. Dotyczy to głównie tych branż, które charakteryzują się sezonowością produkcji, co znacząco wpływa na zasięg i wielkość obciążeń
środowiska w okresie wegetacji i produkcji w ciągu całego roku.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zainicjowało szereg korzystnych zmian
w produkcji rolniczej oraz przetwórstwie żywności, dotyczących nie tylko standardów
jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, ale również ochrony środowiska.
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Jednak ze względu na zróżnicowaną strukturę produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego
w Polsce, która charakteryzuje się dużym stopniem rozproszenia i przeważającą liczbą
małych i średnich przedsiębiorstw, identyfikacja skali problemów i potrzeb związanych
z ochroną środowiska jest w pewnym stopniu utrudniona. W dużych przedsiębiorstwach
branży spożywczej praktyki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej
spełniają podstawowe zalecenia i wymogi ochrony środowiska, a większość działań
w tym zakresie cechuje kompleksowe podejście do zagadnień ochrony środowiska,
m.in. poprzez realizację inwestycji proekologicznych i wdrożenie systemów zarządzania
jakością (np. ISO 14001). Nieco gorzej sprawy przedstawiają się w małych i średnich
gospodarstwach rolnych, gdzie sprawy związane ze stanem sanitarno-higienicznym
pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, a jest to podstawowy warunek zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich [9].
Problemy ochrony środowiska dotyczą głównie gospodarki wodno-ściekowej,
a przede wszystkim ilości i jakości odprowadzanych ścieków do środowiska. W zakresie
gospodarki odpadami również obserwuje się problemy związane z nieprzestrzeganiem
wymagań obowiązującej ustawy o odpadach. Dominują przede wszystkim odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz odpady opakowaniowe. Odpady
w większości mogą być stosowane w procesie wspólnego kompostowania np. z osadami
ściekowymi. Szacuje się, że ok. 60–70% produkowanych materiałów opakowaniowych jest
stosowanych do pakowania produktów żywnościowych. Konsekwencją tego są głównie
odpady z niebiodegradowalnych polimerów – polietylenu (42%), polietylenotereftalanu
(PET) (21%), polipropylenu (20%) oraz polistyrenu (15%). Szacuje się, że ilość odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych, a poddawanych recyclingowi, nie przekracza
ok. 5%, reszta trafia na składowiska. Zastosowanie innych metod utylizacji, takich jak:
recycling materiałowy, chemiczny czy energetyczny, jest utrudnione ze względu na
trudności ze zbiórką i segregacją odpadów, a także z brakiem odpowiednich instalacji
chroniącymi środowisko przed toksycznymi produktami spalania [9].
W związku z powyższymi problemami głównymi celami związanymi z ochroną środowiska w gospodarce rolnej i przetwórstwie surowców są: redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza i wody, bardziej efektywne gospodarowanie środkami
nawozowymi i pestycydami, efektywne zużycie materiałów i zasobów surowcowych,
wstępne zagospodarowanie (oczyszczanie) odpadów, ich segregacja i kompostowanie
oraz redukcja zużycia energii. Ponadto zwiększenie zastosowania alternatywnych
paliw i biopaliw, wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz szkolenie rolników
w zakresie znajomości zasad GAP (Dobra Praktyka Rolnicza) i pracowników zakładów
przetwórczych w zakresie znajomości zasad GMP/GHP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej) oraz systemu HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli), jak też ekologii i ochrony środowiska.
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5. Produkcja żywności tradycyjnej i ekologicznej gwarancją zdrowia
człowieka i ochrony środowiska
W chwili obecnej problemy ekologiczne świata stają się coraz poważniejsze i stanowią istotną rolę w kształtowaniu zdrowia ludzi. Z tego powodu kraje o dojrzałej
gospodarce rynkowej już zaczęły działać na rzecz ekologicznych sposobów produkcji
żywności i ekorolnictwa. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej stała się produkcja
żywności ekologicznej, która niesie korzyści dla zdrowia ze względu na wartość i naturalne metody jej produkcji. Ma ten problem również znaczenie praktyczne dla Polski,
która od wielu lat realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju [5].
W dobie powszechnej chemizacji procesu wytwarzania i przetwórstwa żywności,
produkty tradycyjne i żywność ekologiczna stanowią alternatywę dla konsumentów
w stosunku do żywności przemysłowej, wysoko przetworzonej, zarówno na rynku
wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Produkcja z zastosowaniem tradycyjnych
metod, w tym produkcja ekologicznej żywności, dotyczy głównie regionów o dominacji
tradycyjnego rolnictwa i ekstensywnej produkcji [2], czyli regionów uboższych, do
jakich niewątpliwie należy województwo podkarpackie. W rolnictwie ekologicznym
(organicznym) występują zgoła odmienne warunki produkcji, przyjazne dla zwierząt
i ludzi oraz zachowania właściwej jakości środowiska. Sporną kwestią może być jednak
stosowanie obornika zwierzęcego jako naturalnego nawozu, który może stanowić źródło
skażenia gleby, wody gruntowej oraz płodów zarazkami (Escherichia coli i Salmonellą).
Żywność ekologiczna w ostatnich latach zdobywa popularność wśród osób troszczących się o zdrowie swoje i najbliższych. Tego typu produkty charakteryzują się wysoką
jakością i wartością odżywczą, co stanowi podstawowy motyw ich zakupu. Uzyskanie
bardzo dobrych walorów odżywczych jest możliwe ze względu na harmonijnie zbilansowany skład produktów, brak obcych zanieczyszczeń, użycie ekologicznych metod
przetwarzania i brak stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).
Proces produkcji oraz produkt końcowy jest kontrolowany przez jednostki certyfikujące,
a sposób wytworzenia produktów ekologicznych nie stanowi zagrożenia dla środowiska,
lecz sprzyja koncepcji zrównoważonego rozwoju [7]. Istotnym elementem systemu
produkcji metodami ekologicznymi jest zagwarantowanie, że produkty oznakowane
jako ekologiczne zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z kolei
produkty tradycyjne, znajdujące się w sprzedaży, muszą być wytwarzane zgodnie
z zasadami odnoszącymi się do każdego innego rodzaju żywności. Podlegają one tym
samym rygorom sanitarno-weterynaryjnym w całym procesie produkcji, przetwórstwa
i dystrybucji. Przewidziane zostały jednak pewne odstępstwa dotyczące spełniania
wymagań higienicznych, które regulują rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przyznanie
odstępstwa musi wynikać z tradycyjnej metody produkcji i pod warunkiem, że nie będzie
to miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności.
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Produkty te mogą być drogą do sukcesu gospodarczego przedsiębiorstw funkcjonujących w mniej zamożnych regionach w Polsce, co umożliwi zmniejszenie ich
dystansu rozwojowego poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki. Wysokiej jakości
produkty spożywcze, o uznanych walorach smakowych cieszą się znacznym popytem
na lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym rynku. W województwie podkarpackim zidentyfikowanych jest wiele spożywczych wyrobów tradycyjnych i regionalnych,
natomiast na rynek trafia tylko niewielka część tego asortymentu.
Popyt na ekologiczną i tradycyjną żywność w Europie i w Polsce jest duży i ma
tendencję wzrostową. Niestety, w naszym kraju większość producentów tego rodzaju
żywności nie decyduje się na sprzedaż własnych wyrobów, np. sera, mleka czy przetworów mięsnych bez konserwantów, z uwagi na rygorystyczne normy i przepisy oraz
biurokratyczne wymogi. Często są one zdecydowanie ostrzejsze niż w innych krajach
Unii Europejskiej, np. we Francji, w Niemczech czy we Włoszech. Szczegółowe i rygorystyczne kontrole inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Weterynaryjnej
oraz Sanepidu, spełnienie wielu uciążliwych i kosztownych wymogów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w gospodarstwie rodzinnym zniechęcają wielu potencjalnych producentów żywności ekologicznej i tradycyjnej do podejmowania działalności
gospodarczej [10].
Należy stwierdzić, że dalszy rozwój rynku żywności ekologicznej i tradycyjnej
wymaga opracowania strategii rozwoju tego segmentu rynku żywności, który bez
wątpienia należy do rynku niszowego, charakteryzującego się wieloma specyficznymi
cechami, zarówno w odniesieniu do sfery podażowej, jak też popytowej.
Ekologiczna i tradycyjna żywność to szansa dla małych i średnich gospodarstw
rolnych, a przede wszystkim dla rodzinnych firm. Przy dobrym pomyśle i właściwej
promocji może to być dobre źródło dochodu, bowiem świadomi konsumenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za produkt żywnościowy o gwarantowanej jakości, a przede
wszystkim bezpieczny dla zdrowia.
Aktualnie obserwuje się zwiększenie popytu na tego rodzaju produkty. Wsparcie
organizacyjne i finansowe grup producentów (stowarzyszeń, organizacji lub osób),
sprzedających swoje produkty okazjonalnie, byłoby stymulatorem rozwoju tej produkcji. Inspirowałoby powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych),
produkujących żywnościowe wyroby tradycyjne i regionalne. Obecnie produkcja to
dla wielu osób najczęściej hobby i zajęcie dodatkowe. Osoby te są jednocześnie gotowe
swoje hobby przekształcić w biznes i sprzedawać swoje produkty szerszemu kręgowi
klientów. Bez wsparcia organizacyjnego i finansowego prawdopodobnie nie podejmą
działalności gospodarczej.
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6. Żywność ekologiczna w ofercie handlowej oraz ocena preferencji
konsumenckich
Poniżej przedstawiono ogólne wyniki i wnioski z przeprowadzonych w okresie
wiosennym 2015 r. badań ankietowych na terenie pięciu wybranych sklepów specjalistycznych z ekożywnością w Rzeszowie. Celem sondażu przeprowadzonego wśród
nabywców żywności ekologicznej było, m.in. określenie, jakie trendy obecnie występują
na rynku żywności ekologicznej, jakie są preferencje konsumentów w tym zakresie oraz
jakie występują bariery ograniczające popyt na tego rodzaju żywność. W przypadku
pytań, dla których można było dokonać wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, wartości
procentowe nie sumują się do 100.
W ocenie częstości zakupu żywności pochodzenia ekologicznego stwierdzono, że
większość badanych kupuje produkty ekologiczne sporadycznie (44,5%). Pozostałe
osoby nabywają je raz w tygodniu (32,1%), kilka razy w tygodniu (12,4%), a tylko
10,9% – regularnie. Większość mieszkańców wsi i miast o ludności do 50 tys. nabywa
ekożywność sporadycznie (19 i 17 wskazań), osoby z miast od 50 do 100 tys. ludności
– sporadycznie lub raz w tygodniu (po 8 wskazań), a respondenci z dużych miast – raz
w tygodniu – 24 wskazania (tab. 1). Można przypuszczać, że zależność ta wynika ze
stopnia skuteczności kanałów dystrybucji w różnej wielkości miastach i liczby placówek
oferujących produkty ekologiczne.
W jednym z pytań ankietowani mieli możliwość wielokrotnego wyboru istotnych
cech żywności ekologicznej – najwięcej osób zaznaczyło, że ekożywność cechuje się
przede wszystkim naturalnym składem (67,9% wskazań), brakiem obcych dodatków
(64,2%) oraz naturalną metodą produkcji (64,2%). Za zdrowe produkty zostały uznane
tylko w 35,8% przypadków, natomiast atrakcyjne pod względem walorów smakowych
przez 9,5% respondentów.
Tab. 1. Zależność między częstością zakupu a miejscem zamieszkania
Miejsca zamieszkania (liczba osób)
Częstość zakupu

Liczba wskazań ogółem

Udział [%]

17

61

44,5

24

43

31,4

wieś

miasto do
50 tys.

miasto od 50 do
100 tys.

powyżej
100 tys.

Sporadycznie

19

17

8

Raz w tygodniu

5

6

8

Kilka razy w tygodniu

5

3

1

8

17

12,4

Regularnie

4

2

2

8

16

11,7

Ogółem

33

28

19

57

137

100

Źródło: Opracowanie własne

Analizując poszczególne grupy wiekowe respondentów i motywy preferowania
żywności ekologicznej, można zauważyć, że wśród osób w wieku od 20 do 30 lat naj120
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częstszym kryterium wyboru była zdrowotność (43 wskazania), w grupie wiekowej od
31 do 40 lat – brak obcych dodatków (29 wskazań), podobnie jak w grupach od 41 do
50 lat (11) i powyżej 51 lat (26). Szczegółowe dane przedstawia tabela 2. Ankietowane
osoby mają przekonanie, że żywność ekologiczna jest zdrowa i charakteryzuje się
brakiem obcych dodatków, naturalnym składem i naturalną metodą produkcji. Czynnikami, które wpływają na decyzję o zakupie ekoproduktów, są głównie zdrowotność
oraz brak dodatków chemicznych.
Tab. 2. Zależność między wiekiem a czynnikami wpływającymi na decyzję zakupu
Wiek respondentów
Czynniki wyboru

20–30 lat

31–40 lat

41–50 lat

powyżej
50 lat

Liczba wskazań ogółem

Udział [%]

Lepszy smak

3

3

2

6

14

10,2

Zdrowotność

43

27

9

22

101

73,7

Brak dodatków chemicznych

31

29

11

26

97

70,8

Świeżość

6

2

2

0

10

7,3

Certyfikat jakości

10

5

2

4

21

15,3

Przyjazny dla środowiska
sposób wytwarzania

13

5

1

5

24

17,5

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki badania dotyczące miejsc, w których najczęściej ankietowani nabywają
żywność ekologiczną, obrazuje rycina 1.
Ryc. 1. Procentowy rozkład miejsca zakupu żywności ekologicznej przez respondentów
Supermarket

6,6%

Internet

7,3%

Targ/bazar
Producent

16,1%
17,5%

Sklep specjalistyczny

70,8%

Źródło: Opracowanie własne

Stwierdzono, że w większości przypadków konsumenci udają się po ekoprodukty
do sklepu specjalistycznego (70,8% wskazań), trochę rzadziej kupują bezpośrednio
u producenta (17,5%), na targu (16,1%), przez Internet (7,3%) i w supermarkecie (6,6%).
Można wnioskować, iż sklep specjalistyczny jest liderem, jeśli chodzi o miejsce zakupu
produktów ekologicznych w Rzeszowie. Wynika to z tego, że placówki te wzbudzają
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zaufanie wśród klientów, artykuły ekologiczne posiadają certyfikat jakości, a kadra
zawsze może udzielić fachowej rady przy ich wyborze.
Zdecydowana większość respondentów uważa, że w Polsce ciągle brakuje profesjonalnych działań promujących tego typu żywność i uznała, że najlepszymi metodami są, np. organizowanie targów żywności oraz zamieszczanie reklamy w mediach.
Podobnych odpowiedzi udzielili właściciele (i sprzedawcy) sklepów specjalistycznych
Rzeszowa, jednoznacznie wskazując, że temat zdrowego stylu odżywiania powinien
być przedstawiany zarówno w mediach, jak i w szkołach.
Badania ankietowe i przeprowadzone wywiady pozwoliły na wyciągnięcie następujących ogólnych wniosków:
1.

Produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż
w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie, a rolnictwo ekologiczne przyczynia się
do ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności. Żywność ekologiczna
preferowana jest głównie ze względu na jej zdrowotność oraz brak dodatków chemicznych.

2.

Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej doceniana przez polskich konsumentów. Najpopularniejszym sposobem nabywania żywności ekologicznej jest zakup
w sklepach specjalistycznych.

3.

Istnieje jednak potrzeba prowadzenia działań promujących żywność ekologiczną
i zdrowy model odżywiania.

7. Podsumowanie
Współcześnie nie da się ukształtować modelu spożycia, który będzie uwzględniał
wyłącznie walory odżywcze żywności i bezpieczeństwo zdrowotne człowieka. Istotne
są także – stan i bezpieczeństwo środowiska, w którym żyjemy, produkujemy i przetwarzamy żywność. Niedostrzeganie związku, jaki istnieje pomiędzy jakością naszego
pokarmu a jakością środowiska, będzie prowadziło (i już prowadzi) do niekorzystnych
zmian w środowisku, co pogorszy jakość żywności oraz stan zdrowia człowieka.
Alternatywą dla żywności przemysłowej, wysoko przetworzonej, jest żywność
ekologiczna i tradycyjna, której produkcja przebiega z poszanowaniem środowiska
przyrodniczego. Postuluje się odwrót od tego co globalne, w tym i globalnej żywności, na rzecz systemów lokalnych, opartych na produktach danej strefy klimatycznej,
sezonowych, a przede wszystkim w oparciu o technologie przyjazne środowisku
naturalnemu, do jakich można zaliczyć, m.in. rolnictwo ekologiczne oraz produkcję
wyrobów tradycyjnych.
Polska nie należy do krajów dominujących w ekologicznej produkcji rolniczej,
ale potencjał dla tej metody produkcji żywności w naszym rolnictwie jest olbrzymi
i w małym stopniu obecnie wykorzystany. Potencjał ten wynika głównie z kultywowanych tradycji rolniczych, z dużych zasobów siły roboczej na obszarach wiejskich,
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tkwiących w gospodarstwach rodzinnych, czystości środowiska przyrodniczego, w tym
glebowego, różnorodności krajobrazu [6], wzrastającej świadomości ekologicznej konsumentów oraz z ciągle niewykorzystanych możliwości eksportu polskich przetworów
rolno-spożywczych.
Produkcja wyrobów ekologicznych ma przed sobą przyszłość i szanse na zwiększenie swojego udziału na polskim rynku żywności. Zachodzi jednak potrzeba ciągłego
promowania rolnictwa ekologicznego, przy użyciu nowszych i ciekawszych metod
przekazu, aby docierać do coraz większej liczby odbiorców i zwiększać ich świadomość
w tym zakresie [3].
Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie
oryginalności produktów, które cechuje ścisłe określenie specyficznych cech wyrobu
i jego oddziaływanie na środowisko. Szansą dla polskiego rolnictwa staje się rosnący
popyt na produkty naturalne wysokiej jakości, jak żywność ekologiczna czy wyroby
tradycyjne, spowodowany głównie wzrostem wiedzy i świadomości konsumentów
w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowania przemysłowych metod uprawy roślin
czy chowu zwierząt. Ponadto międzynarodowa (czy międzykontynentalna) wymiana
produktów żywnościowych utrudnia konsumentom jednoznaczne określenie ich
pochodzenia, stąd też zauważa się większe docenienie przez klientów dodatkowych
korzyści wiążących się z zakupem polskiej żywności wysokiej jakości, o małym stopniu
przetworzenia.
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