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PRZEDMOWA

Rozwój agroturystyki otworzył przed społecznościami wiejskimi nowe moż-
liwości. Wiążą się one z zapotrzebowaniem na ofertę turystyczną w wiejskim 
otoczeniu, z  możliwością korzystania z  walorów przyrodniczych i  kulturo-
wych oraz uczestniczeniem w  życiu wsi. W  perspektywicznym modelu roz-
woju gospodarstw rolniczych największą szansę dla nich upatruje się m.in. 
w rozwoju działalności pozarolniczych, zwłaszcza świadczeniu różnych usług 
turystycznych. Dotyczy to także rozwoju turystyki na terenach wiejskich, 
obejmującej na przykład pobyty w gospodarstwach rolnych, ale także impre-
zy folklorystyczne, rzemiosło ludowe i ekoturystykę. Niezbędne są równolegle 
prowadzone działania zmierzające do wielofunkcyjnego rozwoju wsi, ściśle 
związane z  programami: likwidacji (łagodzenia) bezrobocia, zagospodaro-
wania przestrzennego i  rozwoju regionalnego, ochrony środowiska przyrod-
niczego i  zasobów przyrody, ochrony krajobrazu, zabezpieczenia socjalnego 
ludności rolniczej, budowy infrastruktury (gospodarczej, komunalnej, ochro-
ny środowiska), rozwoju nowoczesnych form kształcenia, oświaty i doradztwa 
rolniczego.

Strategia rozwoju na poziomie regionalnym powinna uwzględniać wielo-
stronne powiązania między wszystkimi gałęziami i branżami gospodarki, sfe-
rami życia społecznego i  gospodarowania przestrzenią, aby w  zależności od 
posiadanych zasobów mógł dokonać się zharmonizowany rozwój społeczno-
-gospodarczy służący poprawie jakości życia. Umożliwi on – przy wykorzy-
staniu lokalnego potencjału oraz zasobów przyrodniczych i  zlokalizowanych 
w majątku trwałym, dorobku kulturalnym i zasobach ludzkich – także ochro-
nę środowiska przyrodniczego, ochronę krajobrazu kulturowego oraz różnych 
walorów wsi. Podejście takie pozwoli na integrację społeczności lokalnych 
wokół wspólnych programów rozwoju z  uwzględnieniem zasad partnerstwa 
terytorialnego (między regionami) i  instytucjonalnego (między szczeblami 
władzy, sektorami gospodarki, różnymi instytucjami i organizacjami).

Aktywizacja ludności lokalnej jest warunkiem nadrzędnym ożywienia go-
spodarczego terenów wiejskich. Istnieje wiele płaszczyzn rozwoju przedsiębior-
czości poprzez wszechstronne wykorzystanie produktów rolniczych i środków 
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produkcji, co może tworzyć nowy zakres dóbr i  usług. Gospodarstwa rolne 
mogą różnicować swą dotychczasową działalność, a także dzięki oferowanym 
usługom turystycznym pozyskiwać nowe źródła dochodów. Poza tym na ob-
szarach wiejskich istotne są różne dziedziny działań, które będą miały bez-
pośredni i pośredni wpływ na rozwój agoturystyki, na przykład rozwój usług 
komunalnych, urządzanie terenów pod zagospodarowanie turystyczno-rekre-
acyjne, przygotowanie terenów wędkarskich itd.

Do szerokiego otwarcia się społeczności wiejskiej na tego typu szansę roz-
woju potrzebna jest jednak wszechstronna pomoc, zwłaszcza instytucjonalna, 
doradcza i fi nansowa. Należy rozwijać różnorodne formy współdziałania, do-
kształcania i zdobywania nowych kwalifi kacji. Aktywizacja gospodarki na te-
renach wiejskich będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zadba się o rozwój drobnej 
przedsiębiorczości. Nastąpi on, jeśli wieś i  otaczająca ją przestrzeń zachowa 
swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania i  pracy, a  satysfakcja z  pono-
szonego ryzyka przez ludzi przedsiębiorczych znajdzie społeczną akceptację 
i  uznanie. Powinno to znaleźć swój wyraz w  aktywizacji lokalnego patrioty-
zmu i regionalnej świadomości gospodarczej.

Rozwój agroturystyki wymaga jej promowania jako alternatywnej dzia-
łalności gospodarczej na terenach wiejskich, wykorzystując bogatą i  zróżni-
cowaną kulturę regionów wiejskich dla propagowania tras tematycznych lub 
poszczególnych ośrodków wiejskich oraz popularyzując zasoby naturalne 
(faunę, fl orę, krajobraz). W  zasadzie każda wieś o  zachowanej historycznej 
strukturze i walorach krajobrazowych może pełnić funkcje wsi agroturystycz-
nej. Szczególnie wartościowe są obszary o  dużych walorach przyrodniczych, 
o  urozmaiconym krajobrazie, w  naturalny sposób predysponowane do tej 
funkcji, tereny o znaczących walorach historycznych oraz obszary, gdzie kul-
tywuje się lub przetrwał ich materialny wyraz (założenia pałacowo-parkowe, 
obiekty sakralne, stare cmentarze, miejsca związane z  wydarzeniami histo-
rycznymi i ze znanymi postaciami regionu, zabytkowa zabudowa wsi, tradycje 
dawnego rękodzieła, hodowli zwierząt i uprawy roli).

Prezentowane opracowanie przedstawia wiele nowych informacji doty-
czących różnych aspektów turystyki na obszarach wiejskich. W  monografi i 
omówiono wyzwania agroturystyki w Polsce, w tym jej możliwości jako ofer-
ty turystycznej dla seniorów, zakres niezbędnych działań marketingowych, 
a  także rolę funduszy unijnych w  rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 
Zostały poruszone zagadnienia innowacyjności w turystyce wiejskiej na przy-
kładzie elektromobilności oraz nowych możliwości wytwórczych w  gospo-
darstwach agroturystycznych produkujących cydr. W opracowaniu wskazano 
możliwości rozwój tej formy turystyki poprzez wykorzystanie szlaków kuli-
narnych oraz wypoczynek na tak atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo ob-
szarze, jakim są Pieniny. W gospodarstwach agroturystycznych utrzymywane 
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są zwierzęta, które zwiększają ich atrakcyjność w  porównaniu z  tymi, które 
takowych nie posiadają. Zachowanie odpowiednich warunków życia zwierząt 
pokazuje klientom dbałość właścicieli gospodarstw o  aspekty wizerunkowe. 
Przyczynia się to z jednej strony do polepszenia stanu zwierząt wykorzystywa-
nych w agroturystyce, a z drugiej do poniesienia jakości świadczonych usług 
i komfortu klientów, a w rezultacie zwiększania dochodów z działalności agro-
turystycznej.

Anna Jęczmyk, Krzysztof Kasprzak, Jarosław Uglis
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Turystyka 
na obszarach wiejskich
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1. Wyzwania agroturystyki 
w Polsce

Joanna Stefańczyk, Bartosz Golnik

Wstęp

Od początku istnienia cywilizacji ludzi interesowały miejsca inne niż te, w któ-
rych żyją. Na początku współcześnie znane formy turystyki były niemożliwe 
do realizacji, z przyczyn, takich jak chociażby brak wiedzy topografi cznej czy 
odpowiednich form transportu (Sikorska i  Kojszczak 2000). Przeszkodę sta-
nowiło pokonywanie obszarów wodnych oraz okres trwania podróży, który 
zmuszał do przenoszenia wielkich ilości zapasów, co wówczas odbywało się 
tylko za pomocą siły mięśni ludzkich lub zwierząt, które również trzeba było 
nakarmić. Na początku turystyka miała najczęściej motywy religijne, ludzie 
odwiedzali obszary kultu, które zobligowani byli czcić. Jednak z  czasem tu-
rystyka stała się czymś bardzo powszechnym. Dziś niemal każdy mieszkaniec 
krajów średnio- i wysokorozwiniętych korzysta z jej możliwości. Wpływa na to 
ciekawość świata, chęć poszerzenia wiedzy o kulturach, architekturze, społe-
czeństwach, ale także potrzeba wypoczynku (Sikorska i Kojszczak 2000). Wraz 
z  poprawiającą się sytuacją ekonomiczną ludzi podróżuje się więcej. Coraz 
popularniejszą formą wypoczynku staje się korzystanie z  usług gospodarstw 
agroturystycznych (Marcinkiewicz 2000). Ich oferty są bogatsze z roku na rok. 
Właściciele oferują innowacyjne formy spędzania czasu, pozwalają poczuć się 
gościom tak, jakby ci na co dzień mieszkali na obszarze wiejskim.

W  rozdziale zbadano zagadnienia związane z  agroturystyką. Nie ma jed-
noznacznej defi nicji prawnej tego terminu. Jest to oczywiście pojęcie, które 
pojawiło się już po wprowadzeniu słowa turystyka, a przedrostek agro- ozna-
cza powiązanie tego obszaru z rolnictwem. W literaturze można spotkać kilka 
defi nicji tego terminu.

Mendlik (1995) uważa, że to turystyka wakacyjna wykorzystująca gospo-
darstwa wiejskie może przybierać różne formy, ale zawsze obejmuje zakwate-
rowanie, a często również inne usługi. Dwie podstawowe jej formy to zakwa-
terowanie z obsługą, bezpośrednio w gospodarstwie lub w jego pobliżu, oraz 
zakwaterowanie z  własną obsługą na terenach należących do gospodarstwa, 
na przykład w domkach letniskowych, pojazdach kempingowych lub na po-
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lach namiotowych. Agroturystyka jest częścią turystyki wiejskiej w szerszym 
rozumieniu. Drzewiecki (1995) postrzega ją jako formę turystyki odbywającą 
się na terenach wiejskich o  charakterze przejściowym, co do intensywności 
zagospodarowania, pomiędzy ekstensywnie wykorzystywanymi obszarami 
chronionymi a  intensywnie użytkowanymi rejonami rekreacyjnymi. Są nimi 
tereny osiedleńczo-rolne, charakteryzujące się harmonijnie skojarzonymi ele-
mentami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Osadnictwo wiejskie sta-
nowi dla agroturystyki główną bazę noclegową i żywieniową, którą uczestnicy 
tej formy turystyki wykorzystują do wielokrotnych, wahadłowo-centrycznych 
wypadów na otaczające tereny. Nowakowski (2001) zaś skupia się na aspektach 
agroturystyki jako formy turystyki o  dużych wartościach wypoczynkowych 
i psychologicznych dla dorosłych oraz dydaktycznych dla młodzieży i dzieci, 
polegającej na czynnym spędzaniu urlopu i  ferii na wsi bezpośrednio w  go-
spodarstwie wiejskim, tzn. uczestniczeniu w pracach w rolnictwie, spożywaniu 
posiłków w gospodarstwie itd. Obecnie wyzwaniem w rozwoju turystyki wiej-
skiej, w tym agroturystyki, jest jej innowacyjny charakter (Roman 2014, 2016). 
Zdaniem Romana (2016) „innowacyjność turystyki wiejskiej to wprowadzanie 
nowych pomysłów lub ich udoskonalanie w  działalności turystycznej”, to na 
przykład innowacyjne wioski tematyczne, klastry agroturystyczne, turystyka 
zdrowotna na wsi – turnusy rehabilitacyjne.

Na podstawie powyższych defi nicji wyraźnie widać, że agroturystyka to 
turystyka łącząca się stricte z  rolnictwem i  obszarami wiejskimi (Siekierski 
i Popławski 2009). Współcześnie stoi przed nią wiele wyzwań, przede wszyst-
kim związanych z wysokim poziomem rozwoju pozostałych kierunków turysty-
ki, na które obecnie najczęściej decyduje się klient szukający miejsca wyjazdu.

Zdaniem Sikory (1999) osoby zainteresowane turystyką wiejską poszukują 
przede wszystkim:

 ■ wypoczynku w  środowisku odmiennym od warunków istniejących na 
obszarach urbanizowanych – przebywając na co dzień pośród zgieł-
ku, zanieczyszczeń i dużej liczby ludzi, konsumenci poszukują spokoju 
i ograniczenia liczby ludzi wokół siebie

 ■ bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym, życiem 
wiejskim – część klientów wybiera się na obszary pozamiejskie z  czy-
stej ciekawości, chcąc wzbogacić swoje doświadczenia o  poznanie ży-
cia z dala od miejskich udogodnień i  sprawdzić się w realiach małych 
miejsco wości

 ■ obcowania ze zwierzętami domowymi, pracami rolnymi, dziedzictwem 
kulturowym wsi, oderwania się od codziennej rutyny życia w wielkim 
mieście, pośród nowoczesnych technologii i na jakiś czas spowolnienia 
trybu życia
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 ■ korzystania ze zdrowej żywności – produkty pochodzące bezpośrednio 
z gospodarstw charakteryzują się mniejszym poziomem przetworzenia. 
W miastach również można je nabyć, ale za znacznie większą cenę, co 
wynika z konieczności transportu, magazynowania i kosztów pośredni-
ków handlowych

 ■ zwiedzania parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyro-
dy – co pozwala na poszerzenie swojej wiedzy i światopoglądu z zakresu 
geografi i botaniki, zoologii oraz nauk powiązanych

 ■ korzystania z ciszy i spokoju; w wielu przypadkach jest to czynnik klu-
czowy przy wyborze tej formy turystyki.

Cel, materiał i�metody badawcze

Przedmiotem badań w  pracy były wyzwania, w  obliczu których znajduje się 
współczesna agroturystyka w Polsce. Celem autorów było opracowanie szans 
i  zagrożeń dla przedsiębiorców oraz wyznaczenie pożądanych kierunków 
zmian gospodarstw, jak również zbadanie, jakie czynniki mają największy 
wpływ na rozwój agroturystyki, a  jakie najbardziej ograniczają te możliwo-
ści. Przedyskutowano, jakie aspekty mogą hamować zwiększanie się sektora 
w przyszłości oraz jak będzie kształtował się jego rozwój. W pracy wykorzy-
stano dane pochodzące z 50 gospodarstw agroturystycznych z województwa 
podlaskiego i mazowieckiego, jak również skorzystano z baz danych Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz specjalistycznych portali internetowych. W skład 
badanej grupy weszło 36 mężczyzn i 14 kobiet: 58% osób posiadało wykształ-
cenie średnie, 20% zawodowe, a  22% wyższe. Wśród respondentów 18 osób 
miało od 20 do 40 lat, pozostali od 40 do 60 lat. W pracy zastosowano anali-
zy porównawczą oraz przyczynowo-skutkową; posłużono się również opisem 
zjawisk. Do prezentacji wyników badań wykorzystano metodę opisową i  ze-
stawień tabelarycznych.

Wyniki

Wśród wyzwań współczesnej agroturystyki w Polsce respondenci najczęściej 
wskazywali konieczność „istnienia” w  Internecie, nie tylko poprzez posiada-
nie własnej strony internetowej, ale coraz częściej korzystania również z me-
diów społecznościowych. Zagrożenia, jakie dla własnej działalności obserwują 
przedsiębiorcy, to m.in. niestabilność na arenie politycznej, brak możliwości 
spełniania restrykcyjnych norm środowiskowych oraz biurokracja. Jako szanse 
natomiast wskazywali obserwowane w ostatnim czasie większe zainteresowa-
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nie turystyką krajową oraz możliwości korzystania z funduszy unijnych (sze-
rzej Gurgul 2005). Ankietowani przedsiębiorcy jako jeden z najważniejszych 
celów stawiają sobie jak najlepsze poradzenie sobie z etapem przejścia do ery 
cyfryzacji, w której e-marketing odegra kluczową rolę. Internet umożliwia do-
tarcie do wielkiego grona producentów. Można przy tym skorzystać również 
z mediów społecznościowych. Rolnicy twierdzili, że są otwarci na prowadze-
nie profi li, również w serwisie YouTube. Dobrze prowadzony kanał gwarantuje 
dotarcie do dużej grupy osób, szczególnie w wieku młodym, które dysponują 
środkami na uprawianie aktywnej agroturystyki. Kwestią problematyczną jest 
bez wątpienia umiejętne sprzedanie własnej oferty, wciąż bowiem ludzie mło-
dzi najchętniej przeglądają oferty dotyczące wielkich aglomeracji miejskich.

Przedsiębiorcy zajmujący się agroturystyką za jedno z większych wyzwań 
uważają kwestie uzyskania odpowiednich środków pieniężnych. Znacznie 
łatwiej jest to osiągnąć rolnikom, którzy dysponują gospodarstwami o  dużej 
powierzchni. Największe gospodarstwa znajdują się w  Polsce północno-za-
chodniej i północnej. Rozwój agroturystyki na tych obszarach hamować może 
jednak bliskość Morza Bałtyckiego. Mowa tu o terenach nieco od niego odda-
lonych, bowiem turyści wybierając się we wspomniane rejony, zdecydują się 
z apewne na pobyt nad samym morzem. Poza tymi terenami można także pro-
wadzić z  dużym powodzeniem działalność agroturystyczną, choć dla przed-
siębiorców, których ziemie nie mają dostępu do morza, może być to pewnym 
ograniczeniem.

W 2000 roku rozpoczął się w Polsce proces tworzenia grup producenckich. 
Wprowadzono wówczas prawo określające proces tworzenia, wspierania oraz 
funkcjonowania grup producentów rolnych. Dzięki czemu nabrały one istot-
nego przyspieszenia. W produkcji zaczęły pojawiać się korzyści skali, co było 
możliwe dzięki zawieraniu przez rolników stosownych porozumień oraz boga-
cenia się ich, co pozwalało na zakup większej ilości terenu pod uprawy (Ustawa 
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 
o  zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z  późn. zm.)). Producenci 
zaczęli nawiązywać ze sobą kontakty, wymieniać się informacjami, doświad-
czeniami. Dzięki zwiększeniu kapitału, którym dysponowali przedsiębiorcy, 
możliwe było wykluczenie niektórych pośredników handlowych. Pozwoliło to 
na rozdysponowanie większej ilości środków na działalność agroturystyczną. 
W  2015 roku w  Polsce było zarejestrowanych 1138 grup producentów rol-
nych. Znaczna część z nich powstała po 2007 roku. Oznacza to, że wiele no-
wych osób jest wciąż zainteresowanych sektorem rolnictwa, co wpłynie też na 
zwiększenie konkurencji w branży agroturystycznej. W sektorze owoców i wa-
rzyw w maju 2015 roku istniało 309 grup, z czego 134 uznano za grupy produ-
centów owoców i warzyw i 175 za organizacje producentów owoców i warzyw, 
które były utworzone i wspierane w ramach przepisów o wspólnej organizacji 
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producentów owoców i  warzyw, czyli tzw. I  fi laru Wspólnej Polityki Rolnej 
(Raport Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015, s. 11). W 2015 roku 
grupy producentów rolnych obejmowały 27,6 tys. członków, zaś grupy i orga-
nizacje producentów owoców i warzyw 6,7 tys. podmiotów (Raport Rolnictwo 
i obszary wiejskie w latach 2007-2015, s. 11).

Zwiększająca się liczba grup producenckich będzie sprzyjała wymianie in-
formacji pomiędzy przedsiębiorcami. Wyzwaniem będzie jednak fakt, że przy 
nawiązywaniu współpracy oferta gospodarstw agroturystycznych może się 
ujednolicać, co może stanowić problem w zaistnieniu ze swoimi usługami na 
rynku.

Dla dzisiejszego społeczeństwa niezwykle ważne w  kontekście spędzenia 
kilku dni w określonym miejscu jest stałe łącze internetowe. Dysponuje nim 
blisko 2/3 badanych ofert. Obecny tryb życia niejako wymusza ciągły dostęp 
do Internetu; taki stan rzeczy na pewno ułatwi klientom zdecydowanie się na 
skorzystanie z usług gospodarstw agroturystycznych.

Tabela 1.1. Występowanie w gospodarstwach darmowego Internetu

Odpowiedź Liczba głosów

Posiada 33
Nie posiada 17

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Bardzo dużym walorem gospodarstw agroturystycznych, którymi mogą 
konkurować z tradycyjnymi formami turystyki, są produkty regionalne. Polacy 
w obliczu zauważalnej już dla każdego globalizacji coraz częściej szukają od 
niej ucieczki i  zachowania tradycji, dlatego młodzi, wyedukowani ludzie są 
zainteresowani zakupem wyrobów regionalnych, co niejednokrotnie możliwe 
jest tylko na terenie obszarów, gdzie są one wytwarzane. Problematyczne może 
być jednak to, że produkty regionalne lub im podobne zaczynają być dostępne 
w supermarketach. Początkowo ich ceny były bardzo wysokie, jednak z roku 
na roku stają się coraz tańsze, a przy tym bardziej dostępne. Mając do dyspozy-
cji produkty o składzie i nazwie bardzo zbliżonej do produktów regionalnych, 
wiele osób zrezygnuje z wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego, ponie-
waż dla nich wyroby spożywcze były jednym z  głównych motywów ich wy-
jazdu. Kwestia szerokiej dostępności produktów regionalnych zdaniem właści-
cieli gospodarstw, może stanowić duże ograniczenie w przyciąganiu klientów. 
Paradoksalnie jednak sytuacja ta może mieć również pozytywny wydźwięk, 
bowiem produkty takie będą stanowić swego rodzaju reklamę obszarów wiej-
skich, tym samym zachęcając ludzi do przybycia na nie.
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Tabela 1.2. Dostępność usług gastronomicznych na terenie gospodarstwa

Odpowiedź Liczba głosów

Pełne wyżywienie 20
Śniadania 12
Produkty regionalne 13

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zdecydowanie największym wyzwaniem zdaniem gospodarzy będzie zni-
welowanie przewagi, jaką dysponują właściciele gospodarstw znajdujących się 
w obszarach geografi cznych z większą liczbą atrakcji naturalnych. Spora część 
gospodarzy jest również zdania, że bardzo wielu potencjalnych klientów tracą 
z powodu niskich cen wyjazdów zagranicznych.

Ankietowani gospodarze byli zdania, że produkty regionalne należą do 
największych atrakcji, które wpływają na przyjazd do ich gospodarstw bardzo 
wielu gości. Często pojawiają się u nich amatorzy potraw, których nie można 
spróbować, mieszkając w  dużej aglomeracji. Zdaniem respondentów bardzo 
interesujące są dla osób odwiedzających opowieści o lokalnej kulturze, historii 
regionu, który zdecydowali się odwiedzić. Wielkim zainteresowaniem cieszą 
się postacie, które stanowią o tożsamości lokalnej społeczności.

Gospodarze chcą uatrakcyjniać posiadaną bazę noclegową. Zdają sobie 
sprawę, że odpowiednie zakwaterowanie, estetyczne warunki i  wygodne po-
koje mogą sprawić, że klienci będą chcieli do nich wracać. Znaczna część 
osób prowadzących usługi agroturystyczne przygotowała atrakcje dla dzieci, 
ponieważ jedną z najważniejszych grup docelowych gospodarstw są rodziny 
z dziećmi.

Tabela 1.3. Wyposażenie gospodarstw agroturystycznych

Odpowiedź Liczba głosów

Baza noclegowa 42
Telewizja 40
Atrakcje sportowe 16
Atrakcje dla dzieci 22

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Z  rozmów przeprowadzonych z  właścicielami gospodarstw wynika, że 
jednym z największych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć, są przemiany 
kulturowe wśród klientów. Ci bowiem, mając do dyspozycji większe środki, 
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decydują się na wycieczki zagraniczne. Rzadko również wybierają miejsca po-
łożone na wsi, które nie znajdują się na obszarach nadmorskich oraz górskich. 
Wyjazdy zagraniczne są również bardzo modne. W  mediach społecznościo-
wych, takich jak Facebook czy Instagram, dużo bardziej popularne jest doda-
nie zdjęć z wielkich, znanych aglomeracji czy popularnych miejsc na świecie 
odwiedzonych przez turystów niż relacja z  odpoczynku na wsi. Analizując 
czynniki stopujące rozwój agroturystyki, nie można zapomnieć o  długości 
trwania życia człowieka.

Prowadzący działalność agroturystyczną coraz większą wagę przykładają 
do informacji o  ich działalności, jakie mogą pojawić się na łamach mediów. 
Największą uwagą cieszą się media społecznościowe, o  najszerszym zasięgu 
oraz popularności wśród osób młodych, które wkrótce mogą stanowić ich 
głównych klientów.

Tabela 1.4. Media, w których można pozyskać informację o gospodarstwach

Odpowiedź Liczba głosów

Media społecznościowe 18
Lokalne media 17
Media ogólnopolskie  6

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Dużym wyzwaniem dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych jest 
rosnąca, niestety, biurokracja. Wielu rolników nie posiadając odpowiedniego 
wykształcenia, zmuszonych jest zatrudniać osoby, które zajmują się całą doku-
mentacją. Dla biedniejszych przedsiębiorców stanowi to bardzo duży wydatek.

Na tle pozostałych państw europejskich, szczególnie zachodniej części 
Europy, Polska jest państwem o  dużym bogactwie środowiska naturalnego 
i  różnorodności przyrodniczej. Mało który kraj posiada na swoim obszarze 
zarówno obszary górskie, jak i  nadmorskie. W  Polsce występuje dużo jezior 
oraz rzek, wokół których często rozpoczyna się działalność agroturystyczną. 
Walorem kraju jest również umiarkowany klimat. Występuje tu podział na 
cztery pory roku, bardzo od siebie odmienne, przy czym zimy nie są bardzo 
ostre, a  lata upalne. Niewątpliwie jest to czynnik, który może skłonić zagra-
nicznych turystów do skorzystania z  usług turystycznych na terenie Polski. 
Obcokrajowców do Polski przyciągają również ceny. Rolnicy dostrzegają w tym 
przewagę nad zagranicznymi gospodarstwami agroturystycznymi. Dotarcie do 
potencjalnych turytów spoza Polski jest jednak bardzo trudne. Ofertę należy 
przygotować w  obcym języku oraz zaistnieć również w  obcych kanałach in-
formacyjnych. Dla niektórych z obecnych właścicieli jest to wciąż zbyt drogie.
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Działalność agroturystyczna prowadzona jest w na terenach o szczególnych 
walorach przyrodniczych, często w bliskości różnych form ochrony przyrody.
Grunty rolne zajmują średnio około 14% ogólnej powierzchni parków narodo-
wych. Statystyka ta pokazuje rangę tych obszarów dla Polski. Co więcej, użyt-
ki rolne stanowią 31,5% w  powierzchni parków krajobrazowych oraz 36,7% 
w powierzchni obszarów chronionego krajobrazu (Główny Urząd Statystyczny, 
Raport Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r.).

Przyjmuje się, że około 24% powierzchni kraju to grunty rolne, które są 
użytkowane sposób taki, by sprzyjać zachowaniu, a wręcz rozwojowi jak naj-
większej różnorodności przyrodniczej. Są to obszary rolnicze o ekstensywnej 
produkcji, miejsca rolne z  występowaniem mozaiki pól i  nieproduktywnych 
elementów krajobrazu (miedz, śródpolnych zadrzewień, oczek wodnych itp.) 
oraz ostoje gatunków zagrożonych. Grunty użytkowane rolniczo, a więc także 
obszary przeznaczone na cele agroturystyczne, mają dominujący udział w po-
wierzchni obszarów o największych walorach turystycznych.

Tereny, na których położone są gospodarstwa agroturystyczne, są atrak-
cyjne przyrodniczo i stanowią czynnik pozytywny rozwoju tej działalności. 
Właściciel takiego gospodarstwa musi jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że 
o walorach tych wie również konkurencja. Dlatego, aby gospodarstwo gene-
rowało zyski, musi wykorzystać każdy walor terenu, na którym się znajduje. 
Gospodarze twierdzą, że zmusza ich to do ciągłej czujności i  nieustającego 
rozwijania działalności, co bywa bardzo męczące.

Rolnictwo od pewnego czasu przyczynia się do dbania o środowisko, choć 
wciąż występują w tym obszarze problemy do rozwiązania. Dawniej rolnictwo 
stanowiło jedno z podstawowych zagrożeń dla przyrody (podobnie jak prze-
mysł). Procesy takie jak chemizacja, osuszanie terenu, wzmożona erozja to tyl-
ko niektóre z przykładów jego niekorzystnego działania. Obecnie jednak trend 
się odwraca. Przejawem tego jest chociażby wprowadzenie mechanizmu wza-
jemnej zgodności (cross-compliance) (http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-
rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Archiwum/Normy-i-Wymogi-Wzajemnej-
Zgodnosci-cross-compliance [dostęp: 1.04.2017]). Przy tej okazji przepro-
wadzono wiele szkoleń dla rolników związanych z  tzw. dobrymi praktykami 
rolniczymi. Zaczęto również propagować edukację ekologiczną na obszarach 
wiejskich. Powierzchnia, która objęta została programem rolnośrodowisko-
wym PROW stanowiła około 13% ogółu użytków rolnych w Polsce. W latach 
2007-2013 ich liczba zwiększyła się o  ponad 100%. Problemem jest jednak 
duży poziom wydatków, które właściciele gospodarstw agroturystycznych mu-
szą ponosić na działalność związaną z ochroną środowiska. Dostosowanie się 
do współczesnych wymagań jest bardzo drogie, a w celu prowadzenia działal-
ności związanej z turystyką, muszą one zostać spełnione.
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Wnioski

Badani właściciele gospodarstw agroturystycznych widzą szanse na zwięk-
szenie ich budżetów domowych z tytułu prowadzenia działalności agroturys-
tycznej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem turystyką krajową respondenci 
w większości wykazali gotowość do zintensyfi kowania reklam swojej agrotu-
rystyki w Internecie, w tym również w mediach społecznościowych.

Znaczna część ankietowanych podkreśla trudność z  wywiązaniem się ze 
stosownej dokumentacji, która często jest nieprzejrzysta i bardzo obszerna.

Przejście do ery cyfryzacji jest zdaniem respondentów jednym z najwięk-
szych wyzwań, z którymi będą musieli sobie poradzić.

Właściciele mniejszych gospodarstw rolniczych mają większe trudności ze 
zgromadzeniem środków pieniężnych na prowadzenie działalności agrotury-
stycznej niż rolnicy gospodarujący na dużych powierzchniach.

Znaczną szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych jest tworzenie 
tzw. grup producenckich.

Respondenci planują zwiększyć dostępność produktów regionalnych w swo-
jej ofercie.

Gospodarze są zdania, że znacznym wyzwaniem jest dla nich zwiększanie 
się liczby ofert tanich podróży zagranicznych.

W dyskusji na temat turystyki i agroturystyki należy wspomnieć zarówno 
o turystach, jak i odwiedzającymi jednodniowymi. Nie powinno dziwić, że dla 
przedsiębiorców bardziej pożądani są turyści, którzy przebywając na terenie 
gospodarstwa dłużej, zostawią w  nich więcej pieniędzy. Koszty zaś pozyska-
nia przedstawiciela jednej i drugiej grupy są bardzo zbliżone, szczególnie gdy 
mowa o  marketingu. Dotarcie do gościa jednodniowego często bywa nawet 
bardziej kłopotliwe, ponieważ mało kto decyduje się na bardzo krótki pobyt 
w  gospodarstwie agroturystycznym. W  przypadku wizyty w  gospodarstwie 
agroturystycznym wydatki turystów są znacznie wyższe niż odwiedzających 
jednodniowych. Osoby, które decydują się spędzić w gospodarstwie przynaj-
mniej jeden nocleg, muszą skorzystać z usług takich jak noclegi, wyżywienie, 
więcej przeznaczą na transport, rozrywkę czy zwiedzanie.

Ważnymi walorami gospodarstw agroturystycznych są również:

 ■ karczmy urządzone w wiejskim stylu, które specjalizują się w sprzeda-
waniu lokalnych potraw

 ■ obiekty pokazowe, w  których można obserwować procesy produkcyj-
ne, a także w niektórych przypadkach wziąć w nich czynny udział (jest 
to możliwe na przykład w  przypadku młynów, wytwórni serów, ho-
dowli)
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 ■ małe muzea wyposażone w  galerie, w  których dostępne są rękodzieła 
i inne wyroby związane z kulturą danego regionu

 ■ obiekty zaadaptowane specjalnie na potrzeby dzieci, na przykład spe-
cjalne parki rozrywki z  elementami kultury danego miejsca, jazda na 
kucykach, czy tez inne formy kontaktu ze zwierzętami (Majewski 2004).
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WYZWANIA AGROTURYSTYKI W POLSCE

Abstrakt

Cel pracy: Zdefi niowanie szans i zagrożeń dla rozwoju agroturystyki w Polsce.

Materiał i metody: Wykorzystano dane z 50 gospodarstw agroturystycznych z wo-
jewództwa podlaskiego i mazowieckiego oraz posłużono się bazami GUS i portali 
internetowych.

Wyniki i wnioski: Wyniki analizy pozwoliły na następujące stwierdzenia: (i) badani 
właściciele gospodarstw agroturystycznych widzą szanse na zwiększenie dochodów 
z działalności agroturystycznej w ich budżetach domowych, (ii) w związku z więk-
szym zainteresowaniem turystyką krajową respondenci w  większości wykazali go-
towość do zintensyfi kowania reklam w Internecie, (iii) znaczna część respondentów 
podkreśla trudność z wywiązaniem się z obowiązkowej dokumentacji, (iv) przejście 
do ery cyfryzacji jest zdaniem respondentów jednym z  największych ich wyzwań, 
(v) właściciele mniejszych gospodarstw mają trudności ze zgromadzeniem środków 
na działalność agroturystyczną, (vi) szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych 
jest tworzenie tzw. grup producenckich, (vii) respondenci planują zwiększyć dostęp-
ność produktów regionalnych w swojej ofercie, (viii) zdaniem gospodarzy znacznym 
wyzwaniem są dla nich oferty tanich podróży zagranicznych.

Słowa kluczowe: wieś, agroturystyka, gospodarstwa agroturystyczne, turystyka 
wiejska, obszary wiejskie, wypoczynek
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CHALLENGES OF AGRITOURISM IN POLAND

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this paper is to develop opportunities and threats for 
entrepreneurs with agritourism.

Materials and methods: Data from 50 agritourism farms from Podlaskie and 
Mazowieckie Voivodships, GUS databases and Internet portals were used.

Results and conclusions: Th e results of the analysis were as follows: (i) the surveyed 
owners of agritourist farms see the prospects of increasing income in the household 
budgets, (ii) due to the increased interest in domestic tourism, respondents in most 
cases have shown readiness to intensify online advertising, (iii) a signifi cant number 
of respondents underline the diffi  culty of complying with the relevant documenta-
tion, (iv) the transition to the digitization era is one of the biggest challenges for 
respondents, (v) owners of smaller farms have diffi  culties in collecting funds for 
agritourism activities, (vi) opportunity for the development of agritourism farms is 
the creation of the so-called producer groups, (vii) respondents plan to increase the 
availability of regional products in their off erings, (viii) according to the owners, 
a great challenge for them is the off er of cheap travel abroad.

Keywords: village, agritourism, farm tourism, rural tourism, rural areas, leisure

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.13
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2. Elektromobilność 
jako klucz do rozwoju i innowacyjności 

agroturystyki i turystki wiejskiej

Wojciech Lewicki, Agnieszka Brelik

Wstęp

Zjawisko wszechobecnej koopetycji1 na współczesnym rynku przedsiębiorstw 
turystycznych sprawia, że jednym z  ich ważniejszych zadań jest osiągniecie 
wyraźnej przewagi konkurencyjnej (Brelik 2013). Wysoki stopień elastycz-
ności rynkowej oraz szybka reakcja na zmiany popytu mogą pozwolić na 
przeciwstawienie się ewentualnemu procesowi stagnacji i  w  konsekwencji 
umożliwić przetrwanie, a nawet rozwój na tym rynku. Jak wskazuje dostęp-
na literatura przedmiotu wprowadzanie innowacji2 przyczynia się bowiem do 
lepszego zaspokajania zmieniających się potrzeb konsumentów, co w obecnej 
rzeczywistości rynkowej jest jedną z ważniejszych przesłanek konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw turystycznych (Goranczewski i Puciato 2010). O  ile pro-
ces innowacyjności w odniesieniu do takich podmiotów rynku turystycznego 
jak biura podróży czy też hotele jest kwestią oczywistą, o  tyle w odniesieniu 
do agroturystyki3 i  turystyki wiejskiej4 nie jest już tak w pełni jednoznaczny 
(Puciato i Woś 2011). Argumentacja taka znajduje swoje potwierdzenie w za-
kresie produktów oferowanych przez stronę podażową do odbiorców, które 
muszą obejmować takie wartości jak: ekologiczny styl życia, dbałość o środo-

1 Koopetycja to formalna lub nieformalna relacja między konkurentami charakteryzująca 
się ścisłą współzależnością, jednoczesną dwuwymiarowością działań (konkurencją i  koopera-
cją) oraz długoterminowością. Nawiązywana jest w celu realizacji konkretnych zadań i opiera 
się na wymianie ekonomicznej lub pozaekonomicznej.

2 Innowacje są kluczowym elementem konkurowania na globalnym rynku turystycznym. 
Ich stosowanie wydatnie zwiększa możliwości dostosowania działalności turystycznej i  oferty 
produktowej do zmian trendów w popycie turystycznym i w otoczeniu rynkowym, a  tym sa-
mym przyczynia się do zajęcia lepszej pozycji konkurencyjnej.

3 Agroturystyka jest działalnością turystyczną realizowaną w gospodarstwach rolnych, sta-
nowi jedną z form pozarolniczej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych.

4 Turystyka wiejska  jest całokształtem gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. 
Obejmuje wszystkie formy wypoczynku na obszarach wiejskich, w  tym turystykę farmerską, 
zieloną, ekologiczną oraz agrarną. Odbywa się na obszarze wsi lub małych miasteczek.
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wisko naturalne, zdrową żywność, tradycję czy też kulturę chłopską. Zarówno 
podmioty oferujące usługi z  zakresu turystyki wiejskiej, jak i  agroturystyki 
oczekują zatem jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i kul-
turowe, co wydaje się być niezgodne z ideą innowacyjności, polegającą m.in. 
na oferowaniu turystom produktów opartych na idei modelu 4E, czyli rozryw-
ka + emocje + edukacja + zaangażowanie (Wilczyński 2011).

Ponadto w dostępnym piśmiennictwie dominuje pogląd, że w drodze do 
budowy dobrego produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki i  jego sukcesu 
rynkowego w  postaci pełniej jego komercjalizacji nie jest konieczne zasto-
sowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (Lichniak 2011). Zatem 
znajomość czynników, które wpłynęły na fakt, że elektromobilność5 stanowi 
klucz do rozwoju i  innowacyjności agroturystyki i  turystki wiejskiej w  in-
nych obszarach Europy, staje się w  dzisiejszych realiach rynkowych impe-
ratywem o  ogromnej doniosłości. W  szczególności, że promowany proces 
elektryfi kacji turystyki wiejskiej i  agroturystyki jest obecnie jednym z  naj-
ważniejszych  procesów rozwojowych tej gałęzi usług w  większości krajów 
Unii Europejskiej6.

W dążeniu do zdefi niowania czynników wpływających na rozwój zjawiska 
innowacyjności na obszarach wiejskich i agroturystyki, w literaturze poświę-
conej zagadnieniom turystyki napotykamy szereg utrudnień koncepcyjno-
-pojęciowych, których rezultatem jest brak jednoznacznej widoczności pod-
stawowego determinantu rozwoju, jakim jest elektromobilność (Nuszkiewicz 
i Roman 2013).

Ponadto problematyka elektromobilności jako klucza do rozwoju i innowa-
cyjności turystyki wiejskiej i agroturystyki stanowi istotny problem badawczy, 
zważywszy, że w dostępnym piśmiennictwie zakresu agroturystyki i turystyki 
wiejskiej brak jest takich analiz i  opracowań w  ujęciu interdyscyplinarnym 
(Januszewska 2008), co tym bardziej wskazuje na trafność wyboru tej tematyki 
badawczej.

Przedstawione powyżej podejście stało się podstawą do przyjęcia warun-
ków brzegowych i  meto dyki postępowania nakierowanej na ocenę zjawiska 

5 Elektromobilność rozumiana jest jako  korzystanie z  pojazdów elektrycznych zarówno 
indywidualnych, takich jak  samochód elektryczny,  skuter elektryczny,  motocykl elektrycz-
ny czy rower elektryczny, jak i środków transportu zbiorowego. Wzrost znaczenia elektromo-
bilności wiąże się m.in. ze wzrostem wytwarzania energii odnawialnej na obszarach wiejskich. 
Pojecie elektromobilności dotyczy tak ekonomicznych, jak i  technicznych aspektów pojazdu 
oraz technologii ładowania i systemów infrastruktury ładowania.

6 Obserwacje rynku usług turystyki wiejskiej i  agroturystyki w  krajach Unii Europejskiej 
wskazują wyraźnie, że elektromobilność należy do z  podstawowych narzędzi innowacyjności 
na tym rynku. 
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elektromobilności jako klucza do rozwoju i innowacyjności agroturystyki i tu-
rystki wiejskiej poprzez:

 ■ omówienie istoty innowacyjności w zakresie tego sektora rynku
 ■ wyjaśnienie barier organizacyjnych rozwoju elektromobilności na ob-

szarach wiejskich.

Zasadniczym celem rozdziału jest natomiast zwrócenie uwagi na istnie-
jące ograniczenia formalne i  pożądane perspektywiczne kierunki zmian, co 
w  przyszłości prowadzić może do zrozumienia istoty wpływu zjawiska elek-
tromobilności na wzrost innowacyjności w tym sektorze usług turystycznych.

Istota innowacyjności w�agroturystyce i�turystyce wiejskiej

Analiza dostępnego piśmiennictwa wskazuje, że pojęcie innowacje wywodzi 
się od łacińskiego słowa innovatio, które oznacza wprowadzenie czegoś nowe-
go (Niedzielski i in. 2007). Na grunt teorii ekonomicznych termin „innowacja” 
wprowadził J. Schumpeter, który utożsamiał je z wprowadzeniem do produk-
cji nowych lub udoskonalonych wyrobów oraz z  implementacją nowych lub 
udoskonalonych metod produkcji, otwarciem nowego rynku zbytu, zastoso-
waniem nowego sposobu sprzedaży lub zakupu i zastosowaniem nowych su-
rowców w procesie produkcji (Schumpeter 1960).

Zdaniem przedstawiciela nauk o zarządzaniu P. Druckera innowacje prze-
nikają wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, czyli zmianę wzoru pro-
duktu, metody, marketingu, oferowanej ceny, usługi dla klienta, czy też zmianę 
organizacji  i metod zarządzania. (Drucker 1992).

Analiza przytoczonych powyżej defi nicji wskazuje, że pojęcie innowacji 
defi niowane jest zarówno w szerokim, jak i wąskim znaczeniu, a do podsta-
wowych kryteriów, które różnicują spotykane obecnej literaturze przedmiotu 
defi nicje, zaliczyć można: podmiot i przedmiot innowacji, stopień oryginalno-
ści, stopień nowości i efekt wdrożenia.

Na tym etapie rozważań autorzy nie popełnią błędu logicznego, jeże-
li przyjmą, że innowacja w  turystyce polega zatem na wytworzeniu nowych 
produktów, ulepszeniu już istniejących, wprowadzeniu nowych dodatkowych 
elementów lub „otwarciu” nowego rynku, zmianie sposobu obsługi czy pro-
wadzenia działań marketingowych w  celu zaspokojenia potrzeb i  wymagań 
współczesnego klienta.

Już na wstępie rozważań w  tej materii należy zaznaczyć, że obserwacje 
rzeczywistości rynkowej poczynione przez autorów wskazują wyraźnie, iż 
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w przypadku turystyki innowacje nie mają charakteru jednorodnego i zgodnie 
z kryterium przedmiotowym podzielić je można na:

 ■ innowacje produktowe wiążące się z  wprowadzeniem na rynek przez 
dany podmiot nowego produktu w formie materialnej lub niematerial-
nej albo znacznego jego ulepszenia pod względem cech użytkowych

 ■ innowacje procesowe, inaczej zwane także technologicznymi, związane 
z  implementacją w  ramach podmiotu gospodarczego lub społecznego 
nowych lub znacznie ulepszonych metod wytwarzania dóbr material-
nych czy świadczenia usług albo metod dystrybucji

 ■ innowacje marketingowe dotyczące wprowadzenia nowych lub ulepszo-
nych narzędzi marketingowych. Mogą one dotyczyć takich aspektów jak 
sam produkt, marka, opakowanie, pozycjonowanie, polityka cenowa czy 
działalność promocyjna

 ■ innowacje organizacyjne oznaczające zastosowanie nowej koncepcji or-
ganizacji działalności gospodarczej, przede wszystkim metod zarządza-
nia i organizacji pracy oraz sposobu kształtowania relacji z stroną popy-
tową, czyli przyszłymi odbiorcami usługi turystycznej (Nowacki 2010).

Jak wspominano we wstępie, problematyka innowacji jest szczególnie istot-
na w zakresie turystyki wiejskiej i agroturtystyki. Podmioty działające na tym 
rynku zmagają się z  nieustannym zjawiskiem koopetycji. Zatem innowacyj-
ność jest obecnie również jednym z  podstawowych warunków ich funkcjo-
nowania i  rozwoju. Przedsiębiorstwo innowacyjne na tym rynku powinno 
wyróżniać się zdolnością i  motywacją do poszukiwania oraz wykorzystania 
nowych koncepcji, idei czy też rozwiązań technologicznych, które zwiększają 
jego nowoczesność i doprowadzą do poprawy jego konkurencyjności rynko-
wej (Popławski 2009).

W  dostępnej literaturze przedmiotu podkreśla się, że poziom innowa-
cyjności przedsiębiorstw turystycznych jest zdeterminowany różnorodnymi 
czynnikami, pochodzącymi zarówno z  ich wnętrza, jak i otoczenia przedsię-
biorstwa, w  którym się znajdują (Sikora 2008). Do najważniejszych czynni-
ków wewnętrznych zalicza się kreatywność, rozumianą często jako zdolność 
do ciągłego generowania innowacji, umiejętność tworzenia i wykorzystywania 
potencjału innowacyjnego, zdolność przewidywania zmian rynkowych, po-
siadanie kluczowych kompetencji w  zakresie obsługi klienta, dysponowanie 
pracownikami, którzy są innowacyjni oraz posiadanie odpowiedniego zasobu 
informacji o rynku, klientach oraz warunkach jego funkcjonowania (Lichniak 
2011).

Autorzy zgadzają się ze stwierdzeniem, że głównymi czynnikami zewnętrz-
nymi, sprzyjającymi generowaniu innowacji w  tym sektorze usług są: inten-
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sywny postęp technologiczny, szybkie tempo zmian gustów oraz preferencji 
i wymogi klientów, skracanie cyklu życia produktu oraz rosnąca w skali mikro, 
makro i mezo konkurencja (Krawczyk-Sokołowska 2011). Warto podkreślić, 
że na rynku usług turystycznych innowacyjność przedsiębiorstw nie dotyczy 
tylko samych usług, lecz także i produktów. Specyfi ka tego rodzaju przedsię-
biorstw sprawia, że najważniejszymi źródłami innowacyjności mogą być ta-
kie atrybuty jak umiejętność współpracy z  innymi podmiotami gospodarki 
turystycznej (np. w  ramach struktur klastrowych, powiązań kooperacyjnych 
lub koncentracyjnych), predyspozycje do nowoczesnych technik zarządzania 
(przede wszystkim strategicznego, wiedzą czy sieciowego), stała analiza oto-
czenia, rozwój zasobów ludzkich, działania badawczo-rozwojowe i współpraca 
z jednostkami naukowymi, rozwój szkolnictwa wyższego kształcącego na kie-
runkach turystycznych, zdolność do podejmowania ryzyka, proinnowacyjny 
system motywacyjny oraz wysoka kultura organizacyjna (Januszewska 2008).

Natomiast do najważniejszych obszarów generowania innowacji w przed-
siębiorstwach turystycznych można zaliczyć:

 ■ produkty turystyczne – innowacyjność może dotyczyć na przykład kwe-
stii wykorzystania ekologicznych środków transportu, montażu insta-
lacji służących wykorzystywaniu niekonwencjonalnych źródeł energii 
w  hotelach, wytwarzaniu pamiątek turystycznych z  komponentów po-
chodzących z recyklingu

 ■ zarządzanie – implementacja innowacyjnych metod zarządzania, na 
przykład zarządzanie wiedzą, wdrażanie systemów zarządzania środo-
wiskowego w postaci norm ISO

 ■ marketing – stworzenie systemu informacji i  analiz marketingowych, 
realizacja kampanii promocyjnej mającej na celu budowę marki przed-
siębiorstwa turystycznego

 ■ zasoby – systemy szkoleń dla menedżerów i  pracowników w  celu 
zmniejszenia oporu przeciwko zmianom i  kształtowania postaw pro-
innowacyjnych, tworzenia systemów zachęt do podejmowania działań 
innowacyjnych (materialnych i niematerialnych)

 ■ relacje z otoczeniem – kooperacja z innymi podmiotami (przedsiębior-
stwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i stowa-
rzyszeniami branżowymi), budowa systemu komunikacji z otoczeniem 
(Przeorek-Smyka 2008).

Na tym etapie rozważań należy podkreślić, że innowacyjność na rynku 
usług turystyki wiejskiej i  agroturystyki ma niejednorodny charakter. Strona 
popytowa poszukuje bowiem w  oferowanych produktach tradycyjnych ele-
mentów, związanych z  ekologią, środowiskiem naturalnym, zdrową żywno-
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ścią, tradycją i kulturą chłopską. Atrybuty te są raczej zaprzeczeniem idei in-
nowacyjności, gdyż wprowadzanie zmian w postaci nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i  usprawnienie procesów w  tych obszarach nie jest w  tym 
przypadku procesem pożądanym przez potencjalnych klientów. Można nawet 
stwierdzić, że z  punktu widzenia strony popytowej wysoka jakość produktu 
zarówno agroturystycznego, jak i  turystyki wiejskiej wiązana jest z  wielolet-
nim niezmiennym kształtem, tradycją i kulturą wiejską, a każda próba wpro-
wadzenia zmian może spowodować spadek popytu, a co za tym idzie obniże-
nie wpływów fi nansowych.

Jednakże dokonane obserwacje rzeczywistości rynkowej wskazują wyraź-
nie, że zarówno agroturystyka, jak i  turystyka wiejska może być objęta pro-
cesem innowacyjności. Na obszarach recepcyjnych, na których agroturystyka 
jest bardziej rozwinięta, można dostrzec różne przykłady jej doskonalenia. 
Zdaniem autorów, próbując ustosunkować się do tej swoistej sprzeczności 
między tradycyjnym kształtem oferty w  tym sektorze usług a  innowacyjno-
ścią, należy zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, rozpatrując 
problematykę innowacyjności produktów agroturystycznych, nie można po-
minąć segmentów rynku, do których są one kierowane. Jak wynika z badań 
empirycznych (Sikora 2008), z  usług gospodarstw agroturystycznych korzy-
stają cztery główne grupy klientów:

 ■ pierwszy segment tworzą goście weekendowi i  świąteczni, pojawiający 
się na wsi w  celach wypoczynkowych w  weekendy i  święta po to, aby 
poznać świąteczne tradycje, obrzędy i potrawy

 ■ druga grupa agroturystów obejmuje miłośników tzw. zbieractwa, szcze-
gólnie grzybiarzy pojawiających się na wsi jesienią

 ■ trzecią grupę tworzą uczestnicy spotkań biznesowych, szkoleniowych 
czy konferencyjnych, oczekujący rozbudowanej oferty rozrywkowej 
i rekreacyjnej

 ■ czwarty segment rynku agroturystycznego stanowią goście zagranicz-
ni, przede wszystkim obywatele Niemiec i Skandynawowie, dla których 
wiejska kuchnia, przyroda i tradycja chłopska oraz możliwość polowa-
nia oznacza egzotykę.

Podsumowując, oczekiwanie innowacyjności w  nabywanych produktach 
agroturystycznych i turystyki wiejskiej jest znacznie zróżnicowane w zależno-
ści od grupy klientów. Najbardziej „proinnowacyjni” są zapewne goście biz-
nesowi, oczekujący atrakcyjnych i nowoczesnych usług świadczonych w natu-
ralnym, wiejskim otoczeniu. W tym przypadku odpowiedzią na ich potrzeby 
jest zjawisko elektromobilności. Takim rozwiązaniem mogą być także zainte-
resowani miłośnicy zbieractwa, którzy oczekują spokojnego wypoczynku po 
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trudach podróży i  poszukiwania płodów leśnych przy wykorzystaniu elek-
trycznych środków transportu. Nawet najbardziej „antyinnowacyjni” goście, 
świąteczni i zagraniczni, dla których każde unowocześnienie produktu może 
się przyczynić do niezaspokojenia zgłaszanych potrzeb, a w konsekwencji do 
braku satysfakcji z nabywanych usług mogą docenić możliwość użytkowania 
elektrycznych maszyn rolniczych.

Drugą, oprócz segmentacji rynku, ważną kwestią związaną z kontrowersja-
mi wokół innowacyjności produktów agroturystycznych jest jej zakres zmian. 
Z  całą stanowczością należy stwierdzić, że w  agroturystyce i  turystyce wiej-
skiej zakres wprowadzanych zmian musi być przemyślany, tak aby zwiększa-
jąc atrakcyjność produktu, nie naruszyć jego istoty –rdzenia (Puciato i  Woś 
2011). Wprowadzenie znacznych innowacji produktowych bądź też proce-
sowych doprowadzić może do zmniejszenia stopnia atrakcyjności tego typu 
ofert (Olearnik 2013). W  konsekwencji prowadzić to może do rezygnacji 
części klientów z nabycia tej usługi i zmniejszenia popytu. Takie zachowanie 
wywołać może negatywne skutki ekonomiczne dla podmiotów prowadzących 
działalność w  zakresie agroturystyki i  turystyki wiejskiej na polskim rynku 
usług turystycznych.

Organizacyjne determinanty wdrażania elektromobilności do usług 
turystyki wiejskiej i�agroturystyki

Na podstawie poczynionych obserwacji rzeczywistości rynkowej można z całą 
pewnością stwierdzić, że procesy te w odniesieniu do turystyki wiejskiej i agro-
turystyki są na etapie początkowym. Świadczy o  tym znikoma na polskim 
rynku liczba podmiotów korzystających z tego typu środków transportu w za-
kresie oferowanych przez siebie usług7. Zatem przejście z fazy organizacyjnej 
do realizacji projektu wymagać będzie identyfi kacji zmian w wielu obszarach, 
które na pierwszym etapie realizacji tego projektu z pewnością nie są jeszcze 
w  pełni weryfi kowalne. Tym bardziej, że obserwacje poczynione w  krajach 
bardziej rozwiniętych gospodarczo wskazują wyraźnie, iż w przypadku Polski, 
realizacja tego ambitnego zadania wymagać będzie z pewnością kilku etapów.

Etap pierwszy powinien objąć fazę organizacyjną; w  większości przypad-
ków będzie miał on charakter przygotowawczy. Wdrożone programy pilo-
tażowe skierują zainteresowanie społeczeństwa na fenomen elektromobil-
ności (Strategia… 2010), co powinno doprowadzić do niezbędnych zmian 
w świadomości potencjalnych klientów, w pierwszej kolejności korzystających 

7 Analiza ofert agroturystycznych, stan na rok 2017, wskazuje, że tyko trzy gospodarstwa 
agroturystyczne mają w swojej ofercie możliwość korzystania pojazdów elektrycznych.
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z usług agroturystyki i turystyki wiejskiej. Celem tych działań jest wykreowa-
nie popytu na zakup elektrycznych środków transportu8 wykorzystywanych 
na obszarach wiejskich. Powinno doprowadzić to do takiej sytuacji, jaka ma 
miejsce w miejsce w innych krajach europejskich, czyli do intensyfi kacji dzia-
łań w  zakresie chęci organizacji i  budowy infrastruktury ładowania oraz in-
tencji rozwojowych w zakresie rozwoju elektromobilności na obszarach wiej-
skich. Określenie już na wstępie warunków i  narzędzi pozwoli z  pewnością 
na rozpoczęcie wdrażania postaw w  zakresie wsparcia gmin i  samorządów 
i pozyskania stosownych funduszy. Ponadto należy stworzyć podstawowe wa-
runki organizacyjne dla rozwoju elektromobilności na obszarach wiejskich 
od strony regulacji prawnych (Plan… 2016). Ważną częścią wprowadzanych 
zmian organizacyjnych będzie także rozbudowa infrastruktury na obszarach 
wiejskich o  urządzenia oceniające jakość powietrza9. Na tym etapie zostaną 
wykazane korzyści dla środowiska naturalnego związane z  wykorzystaniem 
pojazdów elektrycznych w gospodarstwach rolnych.

Drugi etap zmian powinien odnosić się do uruchomienia projektów pilo-
tażowych uwzględniających ideę zrównoważonego rozwoju elektromobilności 
na obszarach wiejskich. Wdrożenie projektów pilotażowych pozwoli na okre-
ślenie modelu biznesowo-organizacyjnego w zakresie budowy infrastruktury 
ładowania. Potencjalne lokalizacje stacji ładowania zostaną zoptymalizowane 
pod kątem oczekiwań przyszłych konsumentów i  możliwości przesyłowych 
dostępnych sieci obszarów wiejskich. W  wybranych miejscach zbudowana 
zostanie wspólna infrastruktura zasilająca wszystkie pojazdy elektryczne, co 
doprowadzi do powstania efektu synergii w zakresie zwiększenia zaintereso-
wania elektrycznymi pojazdami turystycznym. Ponadto zostaną zintensyfi ko-
wane działania organizacyjne w  zakresie marketingu sprzedażowego w  celu 
zwiększenia popytu na zakup różnych pojazdów zasilanych energią elektrycz-
ną. Zmiany organizacyjne obejmą także właścicieli obiektów turystycznych, 
które zwiększą swoją atrakcyjność ofertową poprzez zainteresowanie klientów 
możliwością wykorzystania ekologicznych środków transportu w  ich gospo-
darstwie rolnym10.

W trzecim etapie zakłada się, że w sferze świadomości obywateli obszarów 
wiejskich zmiany organizacyjne doprowadzą do postrzegania elektromobilno-
ści jako niezbędnej odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości 

 8 Chodzi o pojazdy wszystkich kategorii, które zasilane są energią elektryczną, czyli samo-
chody, rowery, wózki, quady itd. 

 9 Rozwój elektromobilności ma bardzo duży wpływ na poprawę jakości powietrza. Celem 
takich urządzeń jest wykazanie zmniejszenia emisji CO2 dzięki wykorzystaniu pojazdów elek-
trycznych. Takie rozwiązania znalazły swoje praktyczne zastosowanie na obszarach agrotury-
stycznych w Austrii.

10 Proces ten jest szeroko opisywany w obcojęzycznej literaturze przedmiotu. 
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i pogłębiających się procesów koopetycji w tym sektorze rynku. Coraz większa 
popularność wynikająca z możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych 
spowoduje wykreowanie mody na tzw. ekologiczny transport turystyczny na 
tych obszarach, co w sposób naturalny będzie stymulować wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej tych obszarów. Dodatkowym czynnikiem prowadzącym do 
wzrostu popytu będzie znaczna popularność tych środków transportu w  za-
kresie innych form i  rodzajów turystyki. Ponadto wykorzystanie w  działal-
ności rolniczej pojazdów elektrycznych przyczyni się w  znacznym stopniu 
do popularyzacji zjawiska elektromobilności. Przyjmuje się, że do tego czasu 
większość podmiotów oferujących swoje usługi w zakresie turystyki wiejskiej 
i agroturystyki wprowadzi pojazdy elektryczne do swojej oferty.

Podsumowując etapy rozwoju elektromobilności w zakresie turystyki wiej-
skiej i  agroturystyki, należy stwierdzić, że zmiany organizacyjne wymagają 
aktywności przede wszystkim samych podmiotów dostarczających usługi na 
tym rynku. Zatem do najważniejszych zmian organizacyjnych w celu realizacji 
projektu rozwoju i innowacyjności należy zaliczyć:

 ■ zapewnienie stabilności otoczenia rynkowego w postaci właściwej orga-
nizacji procesowej11 dla rozwoju elektromobilności, w szczególności na 
obszarach wiejskich. W związku z czym niezbędne jest stworzenie od-
powiednich i  przewidywalnych ram organizacyjnych oraz zachowanie 
równowagi pomiędzy wdrożeniem elektromobilności a  tradycyjnymi 
elementami związanymi z ekologią, środowiskiem naturalnym, zdrową 
żywnością, tradycją i kulturą chłopską

 ■ interoperacyjność infrastruktury ładowania. Nowo powstająca infra-
struktura powinna zapewniać pełen dostęp do wszystkich środków elek-
trycznego transportu turystycznego

 ■ zapewnienie równomiernego rozwoju infrastruktury ładowania na ob-
szarach wiejskich. Przełamywanie barier mentalnych i  praktycznych 
wynikających z ograniczonego zasięgu pojazdów elektrycznych wymaga 
jak najszybszego rozwoju infrastruktury ładowania dla wszystkich ro-
dzajów środku transportu

 ■ procesy polegające na likwidacji podstawowych barier psychologicznych 
w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych w turystyce wiejskiej 
i  agroturystyce. Dlatego w  pierwszej kolejności należy skoncentrować 
się na wskazaniu korzyści wynikających z wprowadzenia takich rozwią-
zań technologicznych w zakresie dotychczas oferowanych usług

11 Konieczność sprostania wymaganiom współczesnego rynku sprawia, że podmioty na nim 
działające muszą poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych wcześniej nieznanych na pol-
skim rynku.
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 ■ zdefi niowanie prawidłowych mechanizmów wsparcia organizacyjnego. 
Mechanizmy wsparcia mają służyć nie tylko przyspieszeniu i  rozwojo-
wi elektromobilności, lecz także znalezienia nowych odbiorców usłu-
gi dla obecnie oferowanych produktów. Ważne jest jednak to, aby były 
one przewidywalne, przejrzyste i dostępne dla wszystkich uczestników 
rynku w sposób niedyskryminujący, przeciwdziałający nieefektywnemu 
wykorzystania zasobów.

Na tym etapie rozważań na uwagę zasługuje fakt, że w polskim programie 
rozwoju turystyki12 nie uwzględniono kwestii elektromobilności na obszarach 
wiejskich (Plan… 2016). Tymczasem analizując procesy rozwojowe w zakresie 
usług turystycznych na terenie innych krajów, na przykład Niemiec, można 
dostrzec nurt myślowy polegający na planach rozbudowy stacji ładowania na 
potrzeby rozwoju elektromobilności właśnie na tych obszarach, w szczególno-
ści w landach zachodnich, gdzie proces ten osiągnął już wysoki poziom rozwoju. 
Dotyczy on nie tylko samych środków transportu, czyli rowerów elektrycz-
nych czy też wózków dla osób niepełnosprawnych, ale coraz częściej maszyn 
rolniczych. W  przedstawionym przez rząd programie rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich można co prawda dostrzec informacje związane z  tzw. 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ale w  większości przypadków 
dotyczą one wykorzystania tej energii w działalności gospodarczej, a nie w za-
kresie środków transportu. Warto nadmienić, że wykorzystanie różnic w ce-
nie energii elektrycznej może generować opłacalność „tankowania” prądem 
turystycznych pojazdów elektrycznych właśnie na obszarach wiejskich. Zaś 
odpowiednie aplikacje przeznaczone dla telefonów komórkowych i  smartfo-
nów mogłyby informować użytkowników na przykład o aktualnej cenie ener-
gii elektrycznej w danym obszarze destynacji turystycznej. Rozwiązanie takie 
stwarzałoby ogromną przestrzeń do rozwoju nowych form promocji oferty 
turystycznej polskich obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście wysokiego 
potencjału polskiego rynku telefonii komórkowej13.

Ponadto zdaniem autorów wobec sporej przewagi krajów Unii Europejskiej 
w zakresie rozwoju elektromobilności na obszarach wiejskich należy jak naj-
szybciej rozważyć, na ile polski sektor turystyczny oferujący nieliczne usługi 
w tym zakresie jest w stanie samodzielnie walczyć o klienta, a w jakim stopniu 

12 W  dokumencie zjawisko elektromobilności w  zakresie turystyki zawężono jedynie do 
sektora turystyki sanatoryjnej i uzdrowiskowej.

13 O  wykorzystaniu telefonii komórkowej w  kwestii promocji turystyki wiejskiej wspomi-
nają także K. Nuszkiewicz, M. Roman w pozycji Innowacje w rozwoju turystyki. Wydawnictwo 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  Golądkowie, 
Golądkowo, s. 45-56.
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powinno się uwzględnić współpracę międzynarodową, choćby w  wymiarze 
euroregionów.

Warto także zwrócić uwagę na procesy organizacyjne w  innych krajach. 
Dla przykładu Niemcy chcą stać się wzorowym rynkiem w zakresie rozwoju 
elektromobilności na obszarach wiejskich i zdobyć w tym sektorze przewod-
nią rolę w  Unii Europejskiej. Niemiecki program rozwoju elektromobilno-
ści obejmuje lata 2010-2025, a  zatem już na samym początku polski sektor 
usług turystycznych ma tu przynajmniej 7-letnie zapóźnienie. W Niemczech 
dzięki nawiązaniu współpracy międzynarodowej zyskano podstawy oparcia 
dla szybszego i  bardziej efektywnego budowania własnego konkurencyjnego 
rynku w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Efekt ten został osiągnięty dzięki 
nawiązaniu współpracy z Austrią i Szwajcarią w ramach projektów rozwoju 
elektromobilnych technologii na obszarach wiejskich. Proces ten rozpoczął się 
od wprowadzenia rowerów elektrycznych poprzez elektryczne wózki dla osób 
niepełnosprawnych, a skończył na elektrycznych środkach transportu i rozbu-
dowie infrastruktury ładowania. Warto podkreślić, że elektromobilność objęła 
także swym zasięgiem maszyny rolnicze, które stanowią jedną z podstawowych 
atrakcji w zakresie agroturystyki. Dla przykładu w Austrii plan rozwoju elek-
tromobilności na obszarach wiejskich dotyczył zakupu prawie 50 ciągni ków 
rolniczych zasilanych energią elektryczną. Natomiast w  przypadku Niemiec 
z  inicjatywy rządu utworzono specjalny zespół interdyscyplinarny, którego 
celem jest promowanie gospodarstw agroturystycznych, które mają dostęp 
do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W innych krajach Unii 
Europejskiej, gdzie zidentyfi kowano potencjał związany z  rozwojem elektro-
mobilności, zespoły eksperckie pracują intensywnie nad wykorzystaniem tego 
zjawiska do rozwoju turystyki wiejskiej.

W podsumowaniu rozważań na temat istniejących ograniczeń istotne jest, 
aby przedmiotowy algorytm rozwiązań organizacyjnych w  zakresie elektro-
mobilności, szczególnie w odniesieniu do agroturystyki i  turystyki wiejskiej, 
poszukiwał synergii pomiędzy innowacyjnością a wartościami, które przycią-
gają zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów do tej formy turystyki. 
Współczesne tendencje rozwojowe powodują, że najbardziej prawdopodob-
nym modelem funkcjonowania transportu, w  szczególności na obszarach 
wiejskich, będzie transport elektryczny. Zatem kluczowego znaczenia nabiera 
aspekt zapewnienia dostępności do tzw. infrastruktury ładowania14. Szczególnie 
proces ten powinien dotyczyć obszarów wiejskich, w których fundamentalne 

14 Decyzje o  wyborze konkretnych lokalizacji będą zależały od decyzji biznesowych po-
dejmowanych przez podmioty prywatne, co gwarantuje, że infrastruktura będzie powstawać 
w miejscach najwygodniejszych dla użytkowników. W chwili obecnej nie ma żadnych wytycz-
nych co do szczegółowego umiejscowienia stacji ładowania na obszarach wiejskich w Polsce.
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znacznie odgrywa ekologia i nieskazitelny stan środowiska naturalnego. Zatem 
na etapie zmian organizacyjnych należy poszukiwać możliwości zwiększenia 
stopnia promocji agroturystyki i  turystyki wiejskiej poprzez innowacyjność. 
Szczególną rolę w  tym procesie może odegrać elektromobilność. Na uwagę 
zasługuje fakt, że podmioty rynku turystycznego mogą pozyskać fi nansowanie 
z funduszy europejskich zarówno w zakresie samych środków transportu, jak 
i rozbudowy infrastruktury (Przeorek-Smyka 2008). W konsekwencji zmniej-
szy to dystans do krajów, które w rozwoju elektromobilności upatrują drogę 
do rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Reasumując – właściwe działania organizacyjne w celu rozwoju agrotury-
styki i  turystyki wiejskiej, w połączeniu z  innowacyjnością jaką oferuje elek-
tromobilność, będą miały na celu wykreowanie oczekiwań do powstania no-
wego rynku odbiorców, co przełoży się na intensyfi kację działań w  zakresie 
wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw agroturystycznych na arenie 
międzynarodowej. W  celu uzyskania jak największej organizacyjnej funk-
cjonalności należy już dziś rozpocząć działania w  celu budowy tego rynku. 
Nawet w przypadku, gdy strona podażowa na tym rynku nie dostrzega jeszcze 
potencjalnych korzyści związanych z tym procesem. Takie rozwiązanie orga-
nizacyjne z pewnością bezpośrednio pozytywnie wpłynie na rozwój elektro-
mobilności na obszarach wiejskich, aby na późniejszym etapie doprowadzić 
do rozwoju elektromobilności we wszystkich innych formach i rodzajach tu-
rystyki w Polsce.

Podsumowanie i�wnioski

Bez wątpienia polski rynek usług turystycznych to duży obszar stwarzający 
możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Wprowadzenie innowacji 
na tym rynku stwarza nowe szanse rozwoju dla wszystkich uczestników tego 
rynku. Autorzy stawiają tezę, że innowacje w turystyce mogą stać się cennym 
narzędziem wspierającym promocję, a  nawet stanowić główną oś koncepcji 
i działań promujących produkty i  regiony turystyczne. Odpowiednio szeroki 
zakres rozwiązań innowacyjnych mógłby pozwolić na ukształtowanie nowego 
podejścia do promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej. W miejsce klasycznej 
promocji opartej na ekspozycji walorów i atrakcji turystycznych pojawiłaby się 
promocja oparta na innowacjach w turystyce. To innowacje stałyby się wów-
czas silnym magnesem przyciągającym turystów, co przyniosłoby wymierne 
korzyści ekonomiczne dla wszystkich uczestników tego rynku. Właściwe sko-
jarzenie układu innowacyjnego i układu działań promocyjnych wymaga jed-
nak z jednej strony nowego podejścia ze strony podmiotów zaangażowanych 
w  każdy z  tych układów, a  z  drugiej konkretnych rozwiązań innowacyjnych 
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stymulujących zachowania tych podmiotów i wspierających ich skuteczność, 
takich jak elektromobilność.

Inteligentny rozwój elektromobilności w  zakresie agroturystyki i  tury-
styki wiejskiej stanowić może istotny element strategii rozwoju tego sektora 
usług turystycznych. Wdrażanie tej koncepcji związane jest przede wszystkim 
z  zmianami organizacyjnymi. W  ramach tego procesu strona podażowa po-
winna wprowadzić nowe koncepcje organizacyjne w  zakresie wykorzystania 
tych pojazdów w codziennej „rolniczej” działalności człowieka.

Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo, pojazdy elektryczne mają wiele za-
let, do których zalicza się przede wszystkim ich ekologiczny charakter, czyli 
brak emisji szkodliwych substancji podczas eksploatacji (Fick 2015). Mimo 
tak wielu dostrzeganych zalet zdaniem ekspertów zajmujących się procesami 
rozwojowymi i  innowacyjnymi w turystyce przewiduje się, że w najbliższych 
latach rozwój elektromobilności na obszarach wiejskich będzie ograniczony 
(Nuszkiewicz i Roman 2013). Czynnikiem, który w sposób bezpośredni będzie 
miał na to wpływ jest aspekt ekonomiczny15, a dokładnie wysoki koszt począt-
kowych nakładów fi nansowych na pozyskanie takich środków transportu. Nie 
zmienia to jednak faktu, że Polska powinna aktywnie włączyć się do świato-
wego rozwoju mobilności elektrycznej na obszarach wiejskich. Przemawia za 
tym potencjał tych obszarów w zakresie unikatowego charakteru, a także ist-
niejące już zaplecze w postaci usług dodatkowych. W niedalekiej przyszłości 
należy spodziewać się, że rozwój elektromobilności spowoduje konieczność 
wprowadzania na obszarach wiejskich innowacyjnych technologii połączo-
nych z  zmianami priorytetów w  zakresie organizacyjnym. Nie zapominając 
przy tym o cechach, które determinują wybór tej usługi przez potencjalnych 
konsumentów.

Warto wspomnieć, że w  zakresie rozwoju elektromobilności na obsza-
rach wiejskich prym wiedzie kilka wiodących krajów, takich jak Niemcy, 
Austria czy też Szwajcaria. Kraje te zdominowały światowy rynek wykorzy-
stania elektromobilności do promocji swoich produktów i  usług na ryn-
ku turystycznym. Polscy przedsiębiorcy to głównie sektor Małych Średnich 
Przedsiębiorstw (MŚP), który nie dysponuje ani takimi zasobami fi nansowy-
mi, ani zapleczem w postaci wsparcia z strony państwa. Autorzy zgadzają się 
z  tezą promowaną w  dostępnym piśmiennictwie, że proces rozwoju i  inno-
wacyjności tego sektora usług turystycznych poprzez elektromobilność może 
potrwać jeszcze długie lata (Nuszkiewicz i  Roman 2013). Inną kwestią jest 
także brak możliwości odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania w  zakresie 

15 Całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego (ang. Total Cost of Ownership, dalej 
TCO), w którego skład wchodzi koszt pozyskania pojazdu oraz koszt jego posiadania, będzie 
w najbliższy latach nadal znacznie wyższy niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych.
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organizacyjnym, ekonomicznym czy też technologicznym w  odniesieniu do 
turystycznych pojazdów elektrycznych i  stacji ładowania ostatecznie zdomi-
nuje ten rynek.

Zdaniem autorów należy jak najszybciej usunąć podstawową barierę w roz-
woju elektromobilności na obszarach wiejskich, czyli barierę natury fi nanso-
wej – ekonomicznej. Dlatego też w planach rozwoju elektromobilności na tych 
obszarach należałoby się w  pierwszej kolejności skoncentrować na wsparciu 
fi nansowym zarówno ze strony państwa, jak i Unii Europejskiej (Baruk 2010). 
Tym bardziej, iż bez wskazania wyraźnych pomocy fi nansowej przy zakupie 
elektrycznych środków transportu, żaden przedstawiciel sektora MŚP nie zde-
cyduję się zainwestować swoich środków fi nansowych w ten innowacyjny pro-
dukt.

Europejscy liderzy na rynku wykorzystania elektromobilności do celów 
rozwoju i  innowacyjności turystyki wiejskiej i  agroturystyki już dostrzegli 
ewentualne korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności swoich oferty w sto-
sunku do innych dostawców. Poczynione obserwacje rzeczywistości rynkowej 
wskazują wyraźnie, że zastosowanie elektromobilności nie ogranicza się wy-
łącznie do oferty środków transportu, ale coraz częściej dotyczy także maszyn 
rolniczych. Zdaniem wielu ekspertów trend ten jest zjawiskiem globalnym 
i znajduje pełne poparcie w działaniach władz samorządowych w postaci za-
chęt fi nansowych do zakupu i stworzenia na terenie gospodarstw rolnych sta-
cji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wniosek z  zaprezentowanych powyżej rozważań jest oczywisty, dotacje 
rządowe prowadzić mogą bezpośrednio do wzrostu zainteresowania elektro-
mobilnością w odniesieniu do usług oferowanych przez agroturystykę i tury-
stykę rolną w Polsce.

Warto podkreślić, że choć turystyka rolna ograniczona jest do obszarów 
dysponujących specyfi cznymi zasobami przyrodniczymi lub kulturowymi to 
wymaga innowacyjności i  rozwoju w  celu prawidłowego odczytania potrzeb 
potencjalnych odwiedzających i dostarczenia im odpowiedniej oferty.

Oferta fi nalna w zakresie zmian na obszarach wiejskich powinna dotyczyć 
następujących działań:

 ■ oszacowania rzeczywistego popytu na pojazdy elektryczne w agrotury-
styce i turystyce wiejskiej

 ■ określenia kosztów i możliwości organizacyjnych rozwoju elektromobil-
ności na obszarach wiejskich

 ■ omówienia istniejących barier społecznych oraz perspektyw wykorzy-
stania tych środków transportu w działalności rolnej

 ■ zidentyfi kowania obszarów zmian organizacyjnych w zakresie fi nanso-
wania takich inwestycji na obszarach wiejskich
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 ■ wskazania zdolności do absorpcji technologii e-mobilnych, które zosta-
ły praktycznie wdrożone już w  innych obszarach w agroturystyce i  tu-
rystyce rolnej

 ■ przedstawienia oferty kooperacyjnej dla sektora MŚP na obszarach rol-
nych, uwzględniając jednocześnie ich możliwości techniczne i potencjał 
ekonomiczny, czyli wartość obecnej produkcji, skalę zatrudnienia i wła-
sne środki fi nansowe.

Reasumując podjęta w  tym rozdziale próba zaprezentowania elektromo-
bilności jako klucza do rozwoju i  innowacyjności agroturystyki i  turystki 
wiejskiej stanowi jedynie próbę zasygnalizowania złożoności badanej proble-
matyki dotyczącej czynników mających wpływ na rozwój tego sektora usług. 
Natomiast poprawność zaproponowanych założeń z pewnością w ciągu kilku 
lat zweryfi kuje rynek, co pozwoli na dalszą ocenę planu rozwoju elektromobil-
ności na obszarach wiejskich w Polsce i poprawę konkurencyjności tego rynku 
w skali mikro, makro i mezo.
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ELEKTROMOBILNOŚĆ JAKO KLUCZ DO ROZWOJU 
I INNOWACYJNOŚCI AGROTURYSTYKI I TURYSTKI WIEJSKIEJ

Abstrakt

Cel pracy: Została zwrócona uwaga na istniejące ograniczenia formalne i pożądane 
perspektywiczne kierunki zmian, co w przyszłości może prowadzić do zrozumienia 
istoty wpływu zjawiska elektromobilności na wzrost innowacyjności w tym sektorze 
usług.

Metody badawcze: Osiągniecie wskazanego celu wymagało zastosowania stosow-
nych metod i  technik badawczych z  zakresu nauk społecznych. Podczas procesu 
twórczego wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu z  zakresu ekonomii oraz 
i  turystyki i rekreacji. W celu osiągnięcia efektu komplementarności całość rozwa-
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żań uzupełniono o piśmiennictwo z zakresu nauk technicznych, co nadało rozdzia-
łowi interdyscyplinarnego charakteru. 

Wyniki i wnioski: Autorzy stawiają tezę, że innowacje w turystyce w postaci elek-
tromobilności mogą stać się cennym narzędziem wspierającym promocję, a nawet 
stanowić główną oś koncepcji i działań promujących produkty i regiony turystyczne.

Słowa kluczowe: usługi turystyczne, postęp technologiczny, pojazdy elektryczne

ELECTROMOBILITY AS THE KEY TO THE DEVELOPMENT 
OF BOTH THE INNOVATION OF THE FARM TOURISM 

AND THE COUNTRY TOURIST

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the study is paying attention to existent formal and de-
sirable perspective limitations directions of changes, that can in the future conduct 
to understanding of creature of infl uence of the phenomenon of electromobility on 
the increase of innovativeness in this sector of services.

Materials and methods: You will achieve the indicated destination required ap-
plying appropriate methods and research techniques in social sciences. During the 
process of creative an available literature on the subject was used from the scope of 
economics as well as the tourism and the recreation. In order to achieve the eff ect 
for the complementary character the whole of deliberations was supplemented also 
for the writing from the technical scope what granted the separation of interdisci-
plinary character.

Results and conclusions: Authors are putting the thesis, that innovations in tourism 
in the form of electromobility can become a valuable tool supporting the promotion, 
and what is more constitute the main pivot of the concept and action promoting 
products and tourist regions.

Keywords: tourism services, technological progress, electric vehicles
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3. Agroturystyka 
ofertą turystyczną dla seniora

Monika Śpiewak-Szyjka

Wstęp

Pozytywny wpływ aktywności turystycznej na zdrowie i  samopoczucie star-
szych osób jest niezaprzeczalny. Niemniej jednak, oferta turystyczna ukierun-
kowana na specyfi czne potrzeby i możliwości tego segmentu rynku jest rela-
tywnie skromna, mimo że seniorzy stanowią coraz silniejszą pod względem 
potencjału nabywczego grupę konsumentów. Polscy seniorzy na tle seniorów 
zachodnioeuropejskich wykazują niski poziom konsumpcji turystycznej. 
Główną przyczyną tej sytuacji jest zarówno słaba siła nabywcza współczesne-
go, polskiego seniora, jak i wyznawany przez niego system wartości, w którym 
turystyka oraz inne aktywności czasu wolnego zajmują relatywnie niskie po-
zycje.

Zmiany demografi czne już dziś wywołują wiele implikacji w różnych sfe-
rach życia, wpływają na model produkcji, konsumpcji, strukturę wydatków 
budżetowych, rynek pracy, system ubezpieczeń i  świadczeń socjalnych, in-
westycje, oszczędzanie, stosunki społeczne, rodzinne i  styl życia. Niestety, 
w  większości analiz i  komentarzy dotyczących tego zjawiska podkreśla się 
przede wszystkim negatywne aspekty starzenia się i  związane z  tym wydat-
ki. Jednakże biorąc pod uwagę potencjał seniorów, czas wolny będący w  ich 
dyspozycji, należy stwierdzić, że rosnąca liczba osób starszych może być po-
tężnym źródłem koniunktury dla szeroko pojętego przemysłu turystycznego. 
Atrakcyjna i  dostosowana do możliwości starszego konsumenta oferta tury-
styczna służy podtrzymaniu jego fi zycznej i  intelektualnej sprawności, prze-
kładającej się na korzyści zarówno dla całego społeczeństwa, jak i gospodarki.

Coraz więcej gospodarstw agroturystycznych kieruje swoją ofertę do se-
niorów. Proponują diety, udogodnienia lokalowe oraz specjalne atrakcje, które 
urozmaicą czas wolny. Polscy seniorzy biorą przykład ze swych niemieckich 
sąsiadów i emeryturę starają się spędzić na zwiedzaniu nieznanych regionów. 
Coraz częściej wybierają relaks na wsi. Dzięki temu zyskują spokój i ciszę.

Kluczowym problemem związanym z  zapewnieniem poprawy standardu 
życia ludności wiejskiej jest rozwijanie pozarolniczych funkcji obszarów wiej-



44

MONIKA ŚPIEWAK-SZYJKA

skich. Często nieopłacalna produkcja rolna musi być uzupełniana, a  czasem 
nawet zastępowana działalnościami o charakterze pozarolniczym. Jedną z ta-
kich działalności jest agroturystyka, której rozwój na polskiej wsi trwa nie-
przerwanie od ponad 20 lat (Zawadka 2014).

Aktywność fi zyczna polskiego seniora

Pojęcie seniora oraz sytuacja demografi czna w�Polsce

W literaturze przyjęto, że seniorami nazywa się osoby w wieku 60 lat i  star-
sze. Rynek ten wymaga odmiennego traktowania, ponieważ seniorzy mają 
swoje specyfi czne potrzeby i  oczekiwania, system wartości oraz sposób za-
chowania się na rynku. Poza tym nie jest to grupa wewnętrznie jednorodna; 
można w niej wyróżnić wiele różnorodnych segmentów, które mogą wymagać 
zupełnie odmiennego podejścia marketingowego ze względu na różny wiek 
i  wynikającą z  tego przynależność do danego pokolenia, inny przebieg pro-
cesu starzenia się, zróżnicowany stan zdrowia, inną fazę cyklu życia, sytuację 
rodzinną, materialną, odmienny poziom wykształcenia czy wreszcie styl do-
tychczasowego życia (Śniadek 2007).

Zgodnie z defi nicją przyjętą przez Pierwsze Światowe Zgromadzenie na te-
mat Starzenia się Społeczeństw ONZ w  1982 roku osoba starsza (zamiennie 
stosowane senior) to osoba, która ukończyła 60. rok życia.

W literaturze anglosaskiej stosuje się podział starości na trzy fazy:

 ■ młodzi starzy (young old) – osoby w wieku 60/65-74 lat,
 ■ starzy starzy (old old) – osoby w wieku 75-84 lat,
 ■ najstarsi starzy (the oldest old) – osoby w wieku 85 lat i więcej.

Młodzi starzy to osoby jeszcze w pełni sprawne zarówno fi zycznie, jak i psy-
chicznie. Zaliczani do kategorii starzy to osoby wymagające pomocy w wyko-
nywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Najstarsi starzy potrzebują 
stałej pomocy przy wykonywaniu większości czynności; osoby w tym wieku są 
potencjalnymi klientami instytucjonalnych form pomocy. W Polsce ze wzglę-
du na krótsze średnie trwanie życia niż w krajach zachodnioeuropejskich oraz 
gorszy stan zdrowia osób starszych wiek, od którego osoba wymaga pomocy 
opiekuna osoby starszej lub pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane in-
stytucje w codziennej egzystencji, przyjmowany jest na poziomie 75-80 lat.

Dokonując analizy literatury przedmiotu, można wyróżnić cztery podsta-
wowe generacje, a mianowicie:
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 ■ the silent generation – urodzeni w  latach 1922-1944, tzw. budowniczo-
wie współczesnej Europy

 ■ baby boomers – urodzeni w latach 1945-1964, tzw. pokolenie wyżu de-
mografi cznego i gospodarczego boomu

 ■ generacja X – urodzeni w latach 1965-1980, dorastający w okresie kry-
zysu gospodarczego lat 70.

 ■ generacja Y (tzw. millennials) – urodzeni po roku 1980, wychowani 
w  erze globalizacji i  powszechnego dostępu do internetu (Smolbik- 
-Jęczmień 2013).

Starzenie się jest procesem powszechnym. Towarzyszy rozwojowi po-
pulacji na świecie, chociaż z  pewnymi przesunięciami w  czasie. Dynamika 
tego procesu jest bardzo wysoka, wyższa niż miała miejsce wcześniej w  sta-
rych krajach europejskiego kontynentu. Proces starzenia się wywołany został 
zmniejszającą się dzietnością oraz spadkiem umieralności, prowadzącej do 
wydłużenia przeciętnego trwania życia. Świat wchodzi w  trzecią fazę przej-
ścia demografi cznego, kiedy wzrasta już tylko liczebność populacji starszej 
(Golinowska 2010).

Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne, coraz szybszy postęp tech-
niczno-informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i  osiągnięcia 

Ryc. 3.1. Prognozowana liczba ludności w podziale na biologiczne grupy wieku (mln)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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medycyny przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego 
jest szybszy wzrost liczby osób w  podeszłym wieku, niż nowo narodzonych 
dzieci. Problemy demografi i są głównymi wyzwaniami, przed jakim stoi więk-
szość krajów europejskich.

Na podstawie sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny progno-
zy ludności Polski na lata 2014-2050, można stwierdzić, że liczba ludności 
Polski będzie się systematycznie zmniejszać – w 2035 roku wyniesie 36,5 mln, 
a w 2050 roku niespełna 34 mln. Oznacza to, że liczba ludności w końcu pro-
gnozowanego okresu będzie w porównaniu z 2014 rokiem mniejsza o 11,8% 
(tj. o 4,5 mln osób). Z danych zawartych na ryc. 3.1 wynika, że do końca ho-
ryzontu prognozy utrzyma się ujemny przyrost naturalny. Przewiduje się, że 
liczba urodzeń będzie systematycznie się zmniejszać, osiągając w  2050 roku 
wielkość o  prawie 30% niższą niż w  wyjściowym roku prognozy. W  okresie 
objętym prognozą przeciętne trwanie życia będzie nadal się wydłużało – męż-
czyźni będą żyli przeciętnie 82,1 roku, zaś kobiety 87,5 roku, a ponadto w spo-
sób istotny zmniejszy się różnica w przeciętnym trwaniu życia mężczyzn i ko-
biet, co oznacza mniejszą nadumieralność mężczyzn (Osoby powyżej… 2016).

Z  danych zawartych powyżej wynika, że relacja liczby urodzin do liczby 
osób w wieku 65+ od 2020 roku zacznie spadać.

Do przyczyn demografi cznego starzenia się społeczeństw należą przede 
wszystkim:

 ■ zmniejszenie się liczby urodzin
 ■ spadek umieralności (zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych)
 ■ wydłużenie okresu ludzkiego życia, a  co za tym wynika wzrost bez-

względnej liczby starszej wiekiem ludności
 ■ procesy migracyjne, prowadzące na niektórych obszarach do znacznego 

zmniejszenia odsetka ludzi młodych w społeczności tam zamieszkującej 
(Szatur-Jaworska 2006).

Analiza sytuacji demografi cznej wskazuje, że proces starzenia postępuje 
z  roku na rok. Do wyżej wymienionych przyczyn można również doliczyć 
emigrację młodszych roczników w celu szukania pracy, utrzymujące się duże 
zróżnicowanie społeczne i przestrzenne oraz pogorszenie warunków bytu wie-
lu rodzin. Zjawiska te zagrażają rozwojowi demografi cznemu, co wymaga re-
akcji podmiotów odpowiedzialnych za politykę. Należy jednak zauważyć, że 
w Polsce polityka prorodzinna praktycznie nie istnieje. Brakuje całościowego 
i strategicznego planowania działań na rzecz rodziny. Rozwiązania propono-
wane przez kolejne rządy, m.in. becikowe, ulgi od podatku za dzieci, roczny 
urlop macierzyński, a w chwili obecnej 500+ mają charakter doraźnych akcji 
i nie poprawiają sytuacji w znaczący, zauważalny sposób.
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Aktywność fi zyczna seniora

Pod pojęciem aktywności fi zycznej rozumie się obciążenie fi zyczne organi-
zmu, któremu poddawany jest człowiek w życiu codziennym (podczas pracy 
zawodowej, prac domowych, ogrodowych, w sporcie, w rekreacji i w  innych 
sytuacjach). Może to być aktywność spontaniczna lub zaplanowana, na przy-
kład w postaci treningów, i powinna osiągać dla każdego człowieka indywidu-
alnie optymalny poziom intensywności (Pilis i in.2010).

Czasami łączy się aktywność ruchową człowieka z czasem wolnym i  stąd 
ludzie starsi po 60. roku życia, mniej sprawni już fi zycznie i umysłowo, a jesz-
cze pracujący – czasu wolnego mają mało lub wcale i  stąd nie uprawiają ak-
tywności fi zycznej, czując się niejako usprawiedliwionymi. Tymczasem z po-
wodów zdrowotnych aktywność fi zyczna nie może być wolnym wyborem, 
tylko systematyczną powinnością człowieka. Dla zapobieżenia tym zjawiskom 
stosuje się ćwiczenia ruchowe gimnastyczne, lekkoatletyczne, pływackie czy 
związane z innymi dyscyplinami sportowymi. Poważnym jednak czynnikiem 
ograniczającym udział ludzi starszych w  tym typie aktywności ruchowej jest 
brak dostępu do obiektów turystycznych, ich dalekie położenie od miejsca 
zamieszkania czy ograniczenia ekonomiczne. W  pierwotnej działalności tu-
rystów najważniejsze było osiąganie założonego celu, odległego o  znaczącą 
odległość, a aktywność ruchowa była nasilona wyjątkowo, gdyż poruszano się 
pieszo, na nartach czy wozach konnych. Obecnie często turystykę uprawia się 
z niewielkim zaangażowaniem sił fi zycznych lub w celu wymuszenia aktywno-
ści ruchowej dla celów zdrowotnych.

Ludzie starsi i  chorzy największe zainteresowanie wykazują uprawianiem 
turystyki zdrowotnej, która ma za zadanie odnowę sił dzięki aktywnemu wy-
poczynkowi fi zycznemu i psychicznemu. Jednak coraz więcej osób starszych 
zaczyna uprawiać sport.

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na 64 respondentach 
w  wieku od 50 do 65 lat można stwierdzić, że preferowanym rodzajem ak-
tywności ruchowej seniorów jest spacer (ryc. 3.2). Dużą popularnością cie-
szy się również jazda rowerem, mniejszą – bieganie i pływanie. Ludzie starsi 
i chorzy preferują lub mają zalecane głównie spacery czy wycieczki piesze, bez 
ekstremalnych obciążeń. Spacery w bliskim kontakcie z przyrodą okazują się 
być mniej uciążliwe niż wysiłki wykonywane podczas ćwiczeń gimnastycz-
nych o mniejszej intensywności. Deklarowanie przez ludzi starszych spaceru, 
marszu czy wycieczki pieszej jako najbardziej lubianej formy aktywności ru-
chowej wskazuje, że jest to najwłaściwsza dla nich forma ruchu, aktywująca 
ich do dalszego uczestnictwa w turystyce. Możliwość wybrania tras wycieczek 
i  indywidualne dopasowanie intensywności wysiłku do własnych możliwości 
dodatkowo dopinguje ludzi starszych do pieszych form turystycznych.
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W badaniach wpływu turystyki na sprawność motoryczną uwzględnia się 
stymulujące działanie środowiska zewnętrznego, wspomagającego trening 
zdrowotny turysty. Deja (1991) w swych badaniach wskazała, że turyści kwa-
lifi kowani w większym stopniu niż turyści masowi doceniają biowalory lasu, 
przez co silniej stymulują swój rozwój zdrowotny i w ten sposób przyspiesza-
ją proces regeneracji sił, tak istotny w  późniejszych latach życia człowieka. 
Wśród czynników klimatyczno-środowiskowych działających protekcyjnie na 
zdrowie człowieka najczęściej wymienia się: słońce, las, śnieg, morze, zbiorni-
ki wodne i jeziora, góry, obecność udomowionych i dzikich zwierząt w pobli-
żu człowieka itp., a więc naturalne uwarunkowania, w które człowiek – jako 
istota biologiczna – jest nierozerwalnie wpleciony (Pilis i in. 2010).

Wycieczki i  wędrówki turystyczne muszą być wykonywane w  odpowied-
nim stroju, stosownym do pogody, tak aby organizm nie ulegał przegrzaniu 
bądź nadmiernemu wychłodzeniu, gdyż trwać one mogą nawet kilka godzin. 
Istotnym warunkiem jest, aby dysponować stosownym obuwiem.

Aktywność turystyczna seniora

Polscy seniorzy stanowią grupę często marginalizowaną w kwestii zagadnień 
turystycznych. Z  jednej strony taka praktyka nie powinna dziwić, ponieważ 

Ryc. 3.2. Preferencje seniorów dotyczące formy aktywności fi zycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

jazda rowerem innebieganie pływaniespacer z kijkami nordic walking
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w  Polsce osoby starsze nie należą do grupy najmniej aktywnej turystycznie. 
Z drugiej strony, tendencja ta powoli wydaje się zmieniać. Coraz więcej senio-
rów decyduje się na jakąś formę aktywności turystycznej. Co prawda nadal ich 
liczba jest mniejsza niż seniorów z Europy Zachodniej, jednak Polska na tle 
krajów Unii Europejskiej nie wypada najgorzej.

Na styl życia, postawy osób w  późnym wieku dorosłym znaczący wpływ 
ma regulacja emocjonalna. Ludzie starsi doświadczają strat na wielu płaszczy-
znach:

 ■ utrata zdrowia, kondycji i atrakcyjności fi zycznej
 ■ utrata bliskich osób
 ■ utrata statusu społecznego i ekonomicznego
 ■ utrata poczucia przynależności i prestiżu
 ■ pojawiająca się perspektywa śmierci.

Wszystkie wymienione sytuacje mogą być źródłem stresu. Emocje smut-
ku i niepokoju odczuwane subiektywnie są silniejsze niż w wieku młodszym, 
gdyż dotyczą przeżyć aktualnych. Reakcja układu autonomicznego także jest 
silniejsza. Ale można spotkać starszych ludzi, którzy mając świadomość krót-
kiego czasu życia przed sobą, potrafi ą skupić się na doświadczeniach emocjo-
nalnie pozytywnych, często też mają zdolność do wypierania z  pamięci lub 
niemyślenia o niełatwych sytuacjach, których i tak zmienić nie mogą. Źródłem 
pozytywnych emocji, pogody ducha może być sprawność fi zyczna, sukcesy za-
wodowe, relacje partnerskie i przyjacielskie (Dudek i in. 2014).

Społeczeństwem, w którym osoby w wieku 65 lat i starsze są najaktywniej-
sze pod względem wyjazdów długoterminowych (łącznie krajowych i  zagra-
nicznych), są Holendrzy; ponad 61% tej populacji podejmuje takie podróże, 
dystansując pod tym względem niemieckich seniorów (niecałe 41%). Seniorzy 
niemieccy są jednak najaktywniejsi w  Europie pod względem wyjazdów za-
granicznych. Osoby powyżej 65 roku życia stanowią w tym kraju około 15% 
wszystkich wyjeżdżających za granicę w  celach wypoczynkowych, podczas 
gdy w  Belgii, Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii trochę mniej niż 10%. 
Tak duży udział seniorów zachodnioeuropejskich w wyjazdach wypoczynko-
wych wynika z wysokiego poziomu życia na emeryturze; zwłaszcza niemiecki 
system emerytalny powszechnie uznaje się za jeden z najlepszych na świecie 
(Śniadek 2007).

W Polsce zdecydowana większość osób starszych realizuje wyjazdy krajo-
we. Jest to zrozumiałe przede wszystkim ze względu na czynniki fi nansowe, 
ale także z powodów zdrowotnych i światopoglądowych. Spośród podróżują-
cych seniorów bardzo niewielka grupa korzysta z usług biur turystycznych, co 
w obliczu ubogiej oferty przeznaczonej specjalnie dla osób starszych jest dosyć 
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zrozumiałe. W  innych państwach Unii Europejskiej, szczególnie tych bogat-
szych, pojawiają się oferty przeznaczone specjalnie dla nich, co działa w dwie 
strony. Z jednej, jest to odpowiedź biur turystycznych na zainteresowanie osób 
starszych, które dysponują odpowiednim kapitałem, a z drugiej strony, oferty 
tego typu sprawiają, że coraz więcej z nich decyduje się na zaplanowane przez 
biura podróże. Badania ankietowe wykazały, że najmniejsza grupa seniorów w 
ramach wyjazdów turystycznych wybiera odwiedziny rodziny, pielgrzymki lub 
sanatoria. Najwięcej osób starszych preferuje wyjazdy w celach wypoczynko-
wych, na przykład nad morzem lub w górach, oraz agroturystykę (ryc. 3.3.). 
Coraz więcej gospodarstw agroturystycznych kieruje swoją ofertę do seniorów. 
Proponują diety, udogodnienia lokalowe oraz specjalne atrakcje, które uroz-
maicą czas wolny. Wszystko po to, aby zachęcić osoby starsze do wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycznych. Poza tym liczne grupy odwiedzają także 
sanatoria i uzdrowiska ulokowane w różnych regionach kraju. Podczas wyjaz-
dów seniorzy preferują spokojny wypoczynek wypełniony niedługimi space-
rami. Dlatego miejsca odwiedzane przez nich zazwyczaj nie są tak wypełnione 
turystami. Często osoby starsze wybierają się na wyjazd wypoczynkowy lub 
zdrowotny poza sezonem ze względu na niższe ceny oraz mniejsze obłożenie 
ośrodków wczasowych.

Przed laty wczasy dla emerytów i seniorów (osób starszych) nie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Polscy seniorzy niegdyś wyjeżdżali niezbyt często 
i raczej niechętnie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wynikało to z nieco 

Ryc. 3.3. Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych.

sanatoriapielgrzymkiwypoczynkowe agroturystyczne odwiedziny krewnych
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innej mentalności czy mniejszej zamożności polskich seniorów. Obecnie jed-
nak wyjazdy wakacyjne (choć nie tylko wakacyjne, polscy seniorzy podróżują 
i  wypoczywają poza domem we wszystkich porach roku) są przez polskich 
seniorów coraz bardziej popularne. Jest o pozytywna tendencja, bowiem czło-
wiek w każdym wieku powinien umieć cieszyć się życiem.

Głównymi kierunkami podróży seniorów są polskie zakątki. W  tym wy-
padku preferencje osób starszych nie odbiegają za wiele od ogółu (ryc. 3.4). 
Wycieczki nad Bałtyk lub na południe Polski należą do tych najbardziej popu-
larnych kierunków wypoczynkowych. Mniej seniorów wybiera się na wakacje 
zagraniczne. Można przypuszczać, że jest to podyktowane ich sytuacją fi nan-
sową, stanem zdrowia oraz względami bezpieczeństwa.

Gospodarstwa agroturystyczne 
ofertą wypoczynku dla seniorów

Pojęcie gospodarstwa agroturystycznego

Agroturystyka oferuje rolnikom możliwości uzyskania dodatkowego docho-
du, generowania rocznych przepływów pieniężnych, fi nansowego wsparcia dla 
funkcjonowania tradycyjnego rolnictwa i  życia w  środowisku wiejskim oraz 
możliwości zatrudnienia członków rodziny, głównie gospodyń wiejskich. Do 

Ryc. 3.4. Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych.

polskie morze góry zagranica
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dziś jednak defi nicja agroturystyki nie została określona, nie podaje jej także 
prawo europejskie. Również obowiązujące w Polsce przepisy prawne nie defi -
niują pojęcia działalności agroturystycznej, zatem interpretacja agroturystyki 
w Polsce stanowi kwestię dyskusyjną.

Agroturystyka jest terminem wprowadzonym przez przedstawicieli stro-
ny podażowej, reprezentujących interesy gospodarstw rolnych świadczących 
usługi turystyczne. Spowodowało to znaczne rozszerzenie pojęcia na wszelkie 
rodzaje działalności związane z  obsługą nie tylko turystów, ale i  wczasowi-
czów. Stąd pojęcie agroturystyka jest inaczej rozumiane przez turystów, a nie-
co inaczej przez podmioty świadczące usługi agroturystyczne. Dla turysty 
agroturystyka oznacza aktywność turystyczną człowieka, który zamierza po-
znać produkcję rolniczą lub wypoczywać w środowisku rolniczym. Natomiast 
podmioty świadcząc usługi agroturystyczne, w  zakres pojęcia agroturystyka 
włączają różne formy hotelarstwa (agrohotelarstwo), gastronomii (agroga-
stronomia), rekreacji (agrorekreacja), wypoczynku (agrowypoczynek), sportu 
(agrosport), a nawet lecznictwa i rehabilitacji (agroterapia) (Sznajder i Przez-
bórska 2006).

Agroturystyka pozostaje w bardzo ścisłym związku z gospodarstwem, po-
nieważ m.in. produkcja roślinna i hodowla zwierząt stanowią jedną z atrakcji 
pobytu turystów w gospodarstwie, a ponadto działalność ta opiera się na orga-
nizowaniu pobytu turystów przez rodziną rolniczą we własnym gospodarstwie 
rolnym (Knecht 2009).

Według J. Sikory (1999) agroturyzm jest formą przedsiębiorczości rozu-
mianej jako umiejętność racjonalnego działania i  osiągania wybranego celu, 
którym w warunkach rynkowych jest dodatkowy zysk gospodarstwa rolnego.

A.P. Wiatrak (1996) uważa, że agroturystyka stanowi tylko jedną z  form 
pozarolniczej działalności gospodarczej rodzin rolniczych, które decydują się 
na organizowanie pobytu turystów we własnym gospodarstwie rolnym; go-
spodarstwo jest zasadniczym podmiotem usług turystycznych.

Według Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi agroturystyka to działal-
ność prowadzona przez gospodarstwa uzyskujące mniej niż 50% dochodów 
z działalności rolniczej, a także działalność mieszkańców obszarów wiejskich 
polegająca na świadczeniu usług hotelarskich albo na wynajmowaniu (z wy-
żywieniem lub bez) więcej niż pięciu pokoi w budynkach położonych na te-
renach wiejskich.

Brelik (2015) sformułowała pięć typów wiejskich gospodarstw agrotury-
stycznych:

 ■ typ A – gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące w gospodarstwach 
rolnych, w których zanikła działalność rolnicza, a o rolniczej przeszłości 
decyduje tylko położenie i architektura
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 ■ typ B – gospodarstwa agroturystyczne, w których występuje działalność 
rolnicza, a kontakt z gospodarstwem jest pasywny

 ■ typ C – gospodarstwa agroturystyczne, w  których występuje działal-
ność rolnicza, a  kontakt z  gospodarstwem jest pośredni. Agroturyści 
nie uczestniczą w życiu i pracy rolniczej, ale chętnie degustują produkty 
wytwarzane przez dane gospodarstwo

 ■ typ D – gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące na bazie gospo-
darstwa rolnego – bezpośredni kontakt z rolnictwem

 ■ typ E – działalność związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym 
pozwalającym na pełniejsze wykorzystanie różnorodnych walorów śro-
dowiska wiejskiego.

Preferencje osób starszych 
wypoczywających w�gospodarstwach agroturystycznych

Następstwem zmiany ustroju politycznego i transformacji systemu gospodar-
czego, polegającej na odejściu od gospodarki planowanej w Polsce, było ujaw-
nienie cech świadczących o nieprzystosowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich 
do nowego modelu państwa i wdrażanej gospodarki rynkowej. Do końca lat 
80. XX wieku główne cechy rolnictwa i obszarów wiejskich wynikały z reali-
zowanego przez lata modelu rozwoju, którego zasadniczym celem była pro-
dukcja rolna. Nowa rzeczywistość ujawniła niską efektywność ekonomiczną 
wielu gospodarstw rolnych i spowodowała konieczność zmiany (rozszerzenia) 
ich działalności.

Rozwój agroturystyki jest bardzo ważny dla polskiej wsi, gdyż przyczynia 
się do rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne oraz 
miejscowej infrastruktury, następuje aktywizacja lokalnego rynku pracy. Obok 
kwater usługowych powstają sklepy, restauracje czy zakłady usługowe. Rolnicy 
z tego tytułu mają większe dochody oraz motywację do rozbudowy oraz mo-
dernizacji własnych domów i ogrodów. Dzięki agroturystyce rozwija się także 
gmina, bowiem do budżetów lokalnych wpływają większe dochody podatko-
we (Sawicki i Mazurek-Kusiak 2010). Turyści decydując się na turystykę wiej-
ską, poszukują możliwości wypoczynku z dala od obszarów zurbanizowanych, 
kontaktu ze zdrowym środowiskiem, wolnym od spalin i  korków ulicznych, 
kontaktu z życiem wiejskim, poznania kultury wsi, pracy rolników, korzysta-
nia ze zdrowej żywności, z ciszy i spokoju (Sikora 1999).

Wypoczynek na cichych i spokojnych terenach wiejskich cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród osób starszych.

Możliwość wypoczynku w  naturalnym, wiejskim środowisku, kontakt 
z  przyrodą oraz chęć korzystania ze zdrowej żywności, a  przede wszystkim 
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Ryc. 3.6. Motywy wyboru konkretnego gospodarstwa agroturystycznego w celu wypoczynku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych.

Ryc. 3.5. Motywy wyboru gospodarstwa agroturystycznego jako formy wypoczynku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych.

bezpieczeństwostandard obiektu walory miejscowości niska cena

zdrowa, wiejska żywność

kontakt z przyrodąspokój i cisza

zdrowe powietrze

zmiana dotychczasowego sposobu wypoczynku
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cisza i  spokój były najczęściej wskazywanymi powodami wyboru tej formy 
wypoczynku. Część respondentów wskazała, że wybór wypoczynku w gospo-
darstwie agroturystycznym został podyktowany chęcią zmiany dotychczaso-
wych form wypoczynkowych.

Ekologiczne gospodarstwa turystyczne to doskonała propozycja odpoczyn-
ku dla osób starszych. Właściciele coraz częściej precyzują cel swej turystycz-
nej oferty specjalnie dla seniorów (ryc. 3.5).

Przeprowadzone badania pozwoliły również odpowiedzieć na pytanie, 
czym osoby starsze kierowały się, wybierając konkretną ofertę gospodarstwa 
agroturystycznego. Badani podawali kilka motywów wyboru, jednak wśród 
wskazań dominowały przede wszystkim te związane z  standardem obiektu, 
walorami regionu lub miejscowości i niską ceną. Część respondentów wskaza-
ła również bezpieczeństwo tego rodzaju wypoczynku (ryc. 3.6).

Istotną kwestią w  przypadku każdej działalności usługowej (w  tym agro-
turystycznej) jest promocja. Ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia 
pojedynczy gospodarze mogą mieć w tym zakresie dość utrudnione zadanie, 
gdyż wszelkie działania promocyjne wiążą się ze znacznymi kosztami.

W  przypadku usług agroturystycznych promocję należy rozpatrywać na 
dwóch płaszczyznach. Pierwsza, tj. płaszczyzna marketingu miejsca. Promocja 
danego obszaru prowadzona jest przez lokalne organizacje turystyczne, sto-
warzyszenia agroturystyczne, ośrodki doradztwa rolniczego i  lokalne grupy 
działania. Działania marketingowe obejmują promocję danego miejsca oraz 
promocję gospodarstw agroturystycznych działających na danym obszarze. 
Druga płaszczyzna to indywidualna informacja przekazywana turystom przez 
konkretne gospodarstwo agroturystyczne. Po dokonaniu wyboru regionu na-
stępuje wybór najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta gospodarstwa. Na 
podstawie dostępnej wiedzy turyści analizują, porównują i  dokonują oceny 
ofert agroturystycznych (Sieczko 2013).

Do najbardziej popularnych form promocji należą:

 ■ reklama
 ■ wydawnictwa
 ■ prezentacje
 ■ public relations.

Najczęściej stosowanym środkiem promocji produktów i usług jest rekla-
ma. W literaturze funkcjonuje wiele defi nicji tego pojęcia. Według „Słownika 
pojęć ekonomicznych”, przez reklamę rozumie się promocję dóbr i usług, idei 
przez płatne ogłoszenia, stosowane z zamiarem zwrócenia uwagi na dany to-
war, danego producenta, daną placówkę handlową w celu zachęcenia do zaku-
pu. Za najbardziej odpowiadającą usługom turystycznym uznaje się defi nicję, 



56

MONIKA ŚPIEWAK-SZYJKA

która określa reklamę jako wszelkiego rodzaju płatną formę nieosobowej pre-
zentacji oraz promocji pomysłów, dóbr lub usług przez określonego sponsora 
(Kotler 1999).

Głównym zadaniem reklamy jest wykorzystanie wszystkich możliwych 
dróg komunikacji z docelowymi grupami nabywców usług turystycznych, tak 
aby ich zainteresowanie zmieniło się w decyzję kupna.

Podobną funkcję do reklamy pełnią wydawnictwa, które powinny infor-
mować o gospodarstwach agroturystycznych i  ich ofercie, podkreślać unika-
towość i wysoką jakość oferowanych usług, niepowtarzalną atmosferę, uświa-
damiać oraz kreować potrzeby i  preferencje w  zakresie oferowanych form 
wypoczynku i rekreacji oraz zachęcać do skorzystania z usług poszczególnych 
gospodarstw.

Wydawnictwami reklamowymi najczęściej stosowanymi w turystyce są:

 ■ katalogi
 ■ ulotki
 ■ foldery
 ■ prospekty
 ■ plakaty.

Katalog przedstawia całą paletę ofert agroturystycznych, zawiera wszystkie 
oferowane produkty.

Ulotka informuje potencjalnego klienta w  sposób przekonujący i  krótki 
o nowym produkcie turystycznym.

Folder przedstawia ogólny wizerunek obiektu turystycznego bądź regionu, 
zawiera główne składniki programu oferowanego oraz informację na temat 
możliwości zakupu.

Prospekt przedstawia wizerunek, objaśnia produkt i  jego korzyści, kreuje 
preferencje oraz zachęca do kupna. W tej formie przeważają fotografi e. Z kolei 
plakat ma za zadanie wzmocnić oddziaływanie innych środków reklamowych 
oraz przypomnieć o ofercie.

Mianem public relations określa się kreowanie, promowanie i podtrzymy-
wanie pozytywnego wizerunku fi rmy (Knecht 2009).

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że najwięcej responden-
tów uzyskało informacje na temat oferty gospodarstwa agroturystycznego za 
pomocą Internetu. Część ankietowanych wybrała konkretne gospodarstwo 
za namową innych osób, bowiem dużą rolę odgrywała wymiana informacji 
wśród krewnych i znajomych na temat obiektów turystyki wiejskiej. Pozostałe 
kanały informacji – szczególnie te związane z  koniecznością poniesienia 
znacznych nakładów fi nansowych, tj. udział w targach turystycznych, foldery 
i ulotki reklamowe, reklama w prasie, radio i  telewizji – były przez turystów 
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wykorzystywane rzadko. Wyniki badań (ryc. 3.7) potwierdziły, że najmniej 
liczną grupę stanowią respondenci, którzy poinformowani zastali za pomocą 
radia lub telewizji. Jest to uzasadnione, bowiem reklamy telewizyjne czy radio-
we pociągają za sobą znaczne koszty, stąd właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych uciekają się do tańszych sposobów marketingowych.

Wnioski

Reasumując, można stwierdzić, że oprócz działań i zachęt skierowanych bez-
pośrednio do starszych osób, potrzebna jest także powszechna kampania spo-
łeczna na rzecz przywrócenia seniorom pozytywnego wizerunku, utraconego 
w dużym stopniu z powodu niewłaściwej polityki emerytalnej i  rzeczywiście 
ogromnego obciążenia budżetu kosztami emerytur.

Idzie za tym potrzeba rozbudowy (budowy lub modernizacji) infrastruktu-
ry turystycznej i rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb starszych osób. Dlatego 
instytucje i organizacje odpowiedzialne za sprawy osób w podeszłym wieku, 
za politykę socjalną oraz ekonomiczną kraju powinny wykorzystać nadcho-
dzący „kryzys demografi czny” jako okazję do przebudowy społeczeństwa i go-
spodarki, w której już dzisiejsi, a  także przyszli konsumenci seniorzy znajdą 
swoje ważne miejsce, bowiem stanowią perspektywiczny segment rynku tury-
stycznego i rekreacyjnego. Wydaje się bowiem, że dziś nie wystarczy już zaofe-

Ryc. 3.7. Źródło uzyskania informacji o gospodarstwie agroturystycznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych.

polecone przez inne osobyInternet broszury radio/telewizja
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rować turystom – seniorom jedynie noclegu, ciszy i świeżego powietrza. Tyle 
oferowała agroturystyka początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy tak naprawdę 
w Polsce rodziła się ta branża. Ofertę, żeby była atrakcyjna, należy poszerzać 
i  urozmaicać. Dlatego właściciele gospodarstw agroturystycznych poszukują 
nowych rozwiązań, aby pobyt turystów nie sprowadzał się tylko do świeże-
go powietrza, ciszy i  spokoju. Pojawiły się zatem oferty rekreacji rowerowej, 
konnej czy na kajakach albo też oferty edukacyjne, jak nauka garncarstwa, 
gotowania, czy tkactwa. Przy dość dużej podaży kwater agroturystycznych 
przedsiębiorcy musieli się czymś wyróżnić i  szukać własnych klientów, stąd 
zauważalna specjalizacja oferty agroturystycznej, która polegała nie tylko na 
podnoszeniu jakości bazy noclegowej, lecz także na szukaniu atrakcji, które 
mogłoby zaoferować samo gospodarstwo albo okolica. Istotą agroturystyki jest 
bezpośredni związek z  otoczeniem, kulturą i  tradycją regionu, co daje duże 
możliwości współpracy między gospodarstwami, które wspólnie mogą przy-
ciągać do siebie turystów poprzez wzajemne uzupełnianie oferty.
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AGROTURYSTYKA OFERTĄ TURYSTYCZNĄ DLA SENIORA

Abstrakt

Cel pracy: Przedstawiono aspekty wskazujące na potrzebę traktowania seniorów 
jako ważnych nabywców usług turystycznych i rekreacyjnych.

Materiał i metody: Dokonano studium specjalistycznej literatury przedmiotu ujętej 
w pozycjach książkowych i artykułach zamieszczonych w czasopismach naukowych. 
Zastosowano metodę obserwacyjną, metodę kwestionariuszową (kwestionariusz an-
kiety przeprowadzono na 64 badanych w wieku od 50 do 65 lat), a także dokonano 
analizy danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki i  wnioski: Potrzebna jest powszechna kampania społeczna na rzecz przy-
wrócenia seniorom pozytywnego wizerunku, utraconego w  dużym stopniu z  po-
wodu niewłaściwej polityki emerytalnej i ogromnego obciążenia budżetu kosztami 
emerytur. Ekologiczne gospodarstwa turystyczne to doskonała propozycja odpo-
czynku dla osób starszych. Właściciele coraz częściej precyzują cel swej turystycznej 
oferty przeznaczonej specjalnie dla seniorów. Możliwość wypoczynku w  natural-
nym, wiejskim środowisku, kontakt z  przyrodą oraz chęć korzystania ze zdrowej 
żywności, a przede wszystkim cisza i spokój należały do najczęściej wskazywanych 
powodów wyboru tej formy wypoczynku. Część respondentów wskazała, że wybór 
gospodarstwa agroturystycznego był podyktowany chęcią zmiany dotychczasowych 
form wypoczynku.

Słowa kluczowe: aktywność, wypoczynek, osoby starsze, gospodarstwo agrotury-
styczne
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AGROTOURISM IS AN OFFER FOR SENIORS

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the study is to present the aspects of need to treat 
seniors as important purchasers of tourism and leisure services.

Materials and methods: Th is study analyzes the literature of the subject included 
the book items, articles in scientifi c journals. Observation method was used, ques-
tionnaire was used (questionnaire survey was conducted on 64 respondents aged 
between 50 and 65) and analysis of statistical data of the Central Statistical Offi  ce 
and the Ministry of the Family, Labor and Social Policy.

Results and conclusions: A common social campaign is needed to restore seniors 
a positive image, largely lost due to poor pension policies and a real burden on the 
pension budget. Ecological tourist farms are a great off er for the elderly. Owners in-
creasingly identify the purpose of their travel off er dedicated specifi cally for seniors. 
Th e opportunity to relax in a natural, rural environment, contact with nature and 
the desire to enjoy healthy food, and above all the peace and quiet are the most fre-
quently indicated reasons for choosing this form of rest. Some respondents pointed 
out that the choice of leisure in the agritourist farm was dictated by the desire to 
change the existing leisure facilities.

Keywords: activity, leisure, elderly people, agritourist farm, agritourism

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.43
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4. Wykorzystanie szlaków kulinarnych 
w turystyce wiejskiej

Kamila Płazińska

Wstęp

W coraz szybciej globalizującym się świecie rozwój turystyki jest bardzo gwał-
towny. Jest to zjawisko niezwykle istotne dla społeczeństwa, ale i również dla 
gospodarki, ze względu na dochody jakie turystyka przynosi do wybranych 
budżetów zarówno regionów, jak i  państw. Turyści znudzeni standardową 
ofertą biur podróży, poszukują nowych doświadczeń i przeżyć, dzięki którym 
będą mogli spędzić czas na zwiedzaniu, ale i na spróbowaniu nowych dla nich 
rzeczy i smaków. Turysta XXI wieku poszukuje przede wszystkim autentycz-
ności i  niepowtarzalności w  miejscach, do których się wybiera. W  związku 
z tym coraz silniej rozwijają się różnorodne gałęzie turystyki, w tym turystyka 
wiejska oraz turystyka kulinarna.

Turystykę wiejską w literaturze defi niuje się jako ogół czynności turystycz-
nych, które odbywają się na terenach wiejskich, niekoniecznie w  gospodar-
stwach o charakterze typowo rolniczym. Można również spotkać inne podej-
ście do jej defi nicji, ponieważ autorzy prac z  tego zakresu, uważają, iż „za 
turystykę wiejską można uznać tę, która odbywa się na obszarach wiejskich, 
jest dostosowana do istniejących tam warunków i  racjonalnie wykorzystuje 
naturalne walory miejscowe” (Dębniewska i Tkaczuk 1997).

Turystykę kulinarną defi niuje się natomiast jako wycinek turystyki kultu-
rowej, ponieważ tradycje kulinarne oraz sposoby spożywania pokarmów są 
nierozerwalnie związane z  licznymi uwarunkowaniami kulturowymi. Osoby 
uprawiające turystykę kulinarną poznają nie tylko nowe smaki, lecz także inne 
kultury, co wiąże się bezpośrednio z  kulturą jedzenia, przyrządzaniem oraz 
podawaniem posiłków (Kowalczyk 2008).

Obie formy wyżej wspomnianej turystyki są ze sobą silnie powiązane ze 
względu na bogactwo smaków, jakie znajduje się na terenach wiejskich w ca-
łej Polsce, co związane jest z  tradycją i kulturą w wybranych regionach, ale 
również z  mieszanką etniczną społeczeństwa. Kuchnia danego regionu po-
winna stać się bardzo ważnym czynnikiem, który może przyczynić się do 
stworzenia i  ewentualnego umocnienia lokalnych produktów turystycznych 
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uważanych przez turystów za atrakcyjne i godne uwagi. Oferta turystyki wiej-
skiej jest silnie akcentowana przez aspekt kulinarny, ponieważ w  lokalnych 
karczmach wiejskich i  tych przymuzealnych, bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszą się regionalne, wiejskie potrawy (Rohrscheidt 2010). Dodatkowo 
podczas podróży o charakterze kulinarnym często turyści muszą przełamać 
swoje obawy i lęki przed różnymi potrawami, co wzmaga emocje i przeżycia, 
które są istotnym elementem w odkrywaniu nowych rzeczy, smaków, a także 
terenów. Niejako każdy człowiek jest turystą kulinarnym, ponieważ podczas 
wyjazdów korzysta z bazy gastronomicznej w różnych miejscach na świecie, 
w związku z czym poznaje lokalne smaki oraz sposoby spożywania posiłków.

Rozdział ukazuje szlaki kulinarne, jako ważny komponent turystyki wiej-
skiej, za którego pomocą obszary wiejskie mają możliwość szybszego rozwoju. 
Dodatkowo wskazano przykłady wybranych szlaków kulinarnych, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem ze strony turystów. Posłużono się analizą literatu-
ry z tego zakresu, natomiast nieocenioną wiedzę pozyskano dzięki odwiedze-
niu wybranych szlaków kulinarnych połączonych z  degustacją regionalnych 
potraw, ale także z rozmowami przeprowadzonymi wśród osób, które specjal-
nie przyjechały, aby spróbować lokalnych specjałów charakterystycznych dla 
wybranych szlaków kulinarnych.

Pojęcie, istota i�defi nicja szlaków kulinarnych

Obszary wiejskie, w celu podniesienia konkurencyjności, często znajdują się 
na tematycznych szlakach kulturowych. Szlaki te mają różny charakter, na-
tomiast bardzo ważne wydają się te o  profi lu kulinarnym, które z  roku na 
rok są odwiedzane przez coraz większą liczbę turystów i  z pewnością przy-
czyniają się do rozwoju lokalnego. Są one wycinkiem turystyki kulinarnej, 
którą zalicza się do turystyki kulturowej, dlatego ważne wydaje się, aby były 
one autentyczne i zarazem stanowiły element tożsamości kulturowej regionu, 
w którym się znajdują. Szlaki turystyczne są także postrzegane jako produk-
ty turystyczne będące jednym z wielu elementów składających się na infra-
strukturę turystyczną na wybranym obszarze. Gdy są one dobrze zarządzane, 
mogą stać się najważniejszym produktem w wybranym regionie, szczególnie 
na obszarach wiejskich, gdzie turystyka jest zazwyczaj słabiej rozwinięta niż 
w miastach.

W  literaturze istnieje mnogość defi nicji turystycznych szlaków kulinar-
nych. Według Kruczka (2002) jest to „wytyczona trasa w  przestrzeni tury-
stycznej dla potrzeb zwiedzających (nie zawsze oznakowana), prowadząca do 
najbardziej atrakcyjnych miejsc (obiektów) z zachowaniem szeregu przepisów, 
w tym między innymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska”.
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Warto przytoczyć także defi nicję za Rohrscheidtem (2010), który twierdzi, 
że szlaki kulinarne to stałe trasy powstające przy współpracy władz lokalnych, 
touroperatorów oraz miejscowych oferentów, które znajdują się w opisie ogól-
nej informacji turystycznej, tworząc bogatą ofertę lokali, potraw i  gotowych 
programów wizyt w miejscach związanych z powstawaniem i przetwarzaniem 
żywności. Wśród szlaków kulinarnych należy też wskazać szlaki związane z tra-
dycyjnymi napojami takimi jak piwo i wino (Rohrscheidt 2010). Turystyczne 
szlaki kulinarne są również uważane za atrakcję wtórną do turystyki kulinar-
nej, ponieważ pełnią funkcję niejako narzędzi, które powinny ułatwiać korzy-
stanie z  walorów o  charakterze kulinarnym i  są dodatkiem urozmaicającym 
pobyt turystyczny głównie na obszarach wiejskich (Tomczak 2013).

Zdaniem Kowalczyka (2008) natomiast szlaki kulinarne to zbiorowe ofer-
ty lokali gastronomicznych, zakładów przetwórczych oraz gospodarstw zwią-
zanych z  kuchnią. Do ich powstania wskazana i  niezbędna jest współpraca 
władz lokalnych, miejscowych producentów spożywczych, a także organizacji 
i instytucji, które są odpowiedzialne za propagowanie i tworzenie oferty tury-
stycznej w wybranym regionie.

Kulinarne szlaki można również podzielić na kilka kategorii, co podkreśla 
wielu autorów. Przykład takiego podziału zaproponowały Gutkowska i Gajowa 
(2005), które wyróżniły następujące kategorie:

 ■ szlaki surowcowe związane z  surowcem spożywczym, który jest naj-
bardziej popularny w danym regionie – „Gęsinowy Szlak Turystyczny”, 
„Szlak Karpia”, „Szlak Oscypkowy”, „Szlak Śliwkowy”, Szlak Fasolowa 
Dolina”

 ■ szlaki tematyczne związane bezpośrednio z  regionem i  kulturą – 
„Mazowiecka Micha Szlachecka”, „Podlaski Szlak Tatarski”, „Szlak Sma-
ków Krainy Lessowych Wąwozów”

 ■ szlaki tematyczne związane z nazwą geografi czną i jej umiejscowieniem, 
– „Szlak kulinarny Śląskie Smaki”, „Podkarpackie Smaki”, „Kulinarny 
Poznań”.

Jak się okazuje, kulinarny szlak to dość skomplikowany produkt, ponieważ 
składa się nie tylko z samej trasy, lecz także z wielu innych elementów tworzą-
cych całość, takich jak: wytyczona trasa, imprezy kulinarne, warsztaty gastro-
nomiczne, produkty żywnościowe, karczmy, restauracje, muzea, przewodniki 
oraz liczne przepisy, których receptura jest niezmienna od lat.
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Szlaki kulinarne i�ich wykorzystanie w�turystyce wiejskiej

Kulinarne szlaki turystyczne zaczęły powstawać stosunkowo niedawno, gdyż 
do 2007 roku istniało zaledwie kilka szlaków, które znajdowały się głównie na 
południu Polski. W ostatnich dziesięciu latach odnotowano rozkwit nowych 
szlaków o charakterze kulinarnym.

Jednym z  pierwszych był szlak kulinarny „Małopolska Wieś Pachnąca 
Ziołami”. W jego skład wchodzą już 22 wyspecjalizowane gospodarstwa agro-
turystyczne, które zajmują się produkcją ziół. Produkt „Małopolska Wieś 
Pachnąca Ziołami”, został stworzony przez Sądecką Organizację Turystyczną 
przy wsparciu ze strony województwa małopolskiego. Wszystkie gospodarstwa 
znajdujące się na szlaku zostały w odpowiedni sposób poddane kategoryzacji 
według wymogów Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Właściciele gospo-
darstw mają bardzo szeroką wiedzę dotyczącą uprawy i pielęgnacji ziół, znają 
ich właściwości oraz zastosowanie do celów tak leczniczych, jak i kulinarnych. 
Szlak ten przebiega przez tereny wiejskie, co podnosi atrakcyjność wybranych 
wiosek na tle innych obszarów wiejskich. Dodatkowym atutem jest położenie 
gospodarstw znajdujących się na tym szlaku, gdyż w większości znajdują się 
one na uboczu miejscowości, przeważnie pod lasem, co daje gwarancję, iż zio-
ła pochodzące z wybranych gospodarstw są najwyższej jakości. Znakiem gra-
fi cznym promującym ten szlak jest zielony napis „Małopolska Wieś Pachnąca 
Ziołami” na białym tle, z przeplecioną ziołową gałązką, co ma bezpośrednio 
nawiązywać do charakteru szlaku (ryc. 4.1).

Ryc. 4.1. Logo „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”
Źródło: http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_9 [dostęp: 8.04.2017].

Kolejnym szlakiem kulinarnym będącym idealnym komponentem turysty-
ki wiejskiej jest z  pewnością „Jasielski Szlak Winny”, który w  głównej mie-
rze przebiega przez tereny wiejskie, ale również i  przez teren miasta Jasła. 
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Większość winnic położonych w obrębie tego szlaku znajduje się w malowni-
czych wioskach usytuowanych wokół Jasła (ryc. 4.2). Ideą powstania tego szla-
ku było stworzenie markowego produktu, który miał przyczynić się do zacie-
śnienia współpracy pomiędzy winiarzami, a  także ściągnąć turystów w oko-
lice Jasła w  celu uprawiania enoturystyki. Tak też się stało. Ponieważ wioski 

Ryc. 4.2. Jasielski Szlak Winny
Źródło: http://podkarpackie.travel/pl/jasielski-szlak-winny [dostęp: 9.04.2017].
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znajdujące się wokół miasta nie posiadają zbyt wiele walorów turystycznych, 
główną atrakcją stały się malowniczo położone winnice. Dla lepszej promocji 
„Jasielskiego Szlaku Winnego” corocznie, w  ostatni weekend sierpnia, orga-
nizowane są Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, w mieście które przez wielu 
uważane jest za stolicę polskiego winiarstwa. Wydarzenie to z pewnością przy-
czyniło się do zwiększenia atrakcyjności „Jasielskiego Szlaku Winnego”, a do-
datkową atrakcją jest tzw. dzień otwartych piwnic, gdy producenci lokalnych 
win otwierają się bardziej niż zwykle na enoturystów, umożliwiając bezpłatne 
zwiedzanie połączone z degustacją lokalnych win oraz zapoznaniem się z ca-
łym procesem produkcji tego trunku. Istnienie szlaku w wybranych wioskach 
regionu wpłynęło na znaczną poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale tak-
że noclegowej, przez zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych, które 
coraz częściej stawiają na produkcję wina. „Jasielski Szlak Winny” jest wy-
cinkiem większego szlaku o nazwie „Podkarpacki Szlak Winnic”, ale winnice 
znajdujące się wokół Jasła są uznawane za „serce” tego szlaku, ponieważ to tu 
według wielu specjalistów są najkorzystniejsze warunki do uprawy winorośli 
i produkcji wina i jest to najczęściej odwiedzany fragment Podkarpacia przez 
enoturystów.

Innym interesującym przykładem jest szlak o  nazwie „Przystanki kuli-
narne Suwalszczyzny i Mazur”. Stanowi dodatkową atrakcję, która wzbogaca 
tereny wiejskie Warmii, Mazur i  Suwalszczyzny. Oprócz pięknych krajobra-
zów i czystego środowiska, turyści mają możliwość w lokalnych restauracjach, 
karczmach i  gospodarstwach agroturystycznych spróbować różnorodnych 
tradycyjnych potraw z tego regionu. Duża mozaika smaków na tym obszarze 
związana jest z  tym, iż przenikają się tam kulinarne tradycje polskie, litew-
skie, żydowskie, tatarskie i  białoruskie. Większość obiektów znajduje się na 
terenach wiejskich, co znacznie podnosi konkurencyjność tych obszarów na 
tle innych. Połączenie tradycyjnych receptur i produktów spożywczych z tego 
czystego regionu daje bogactwo smaków. Przemierzając ten szlak, w poszcze-
gólnych wioskach można spróbować różnorodnych potraw związanych z kul-
turą danej społeczności, na przykład: kruczeników (ryc. 4.3), babki ziemnia-
czanej, czebureków, kołdunów czy też kartaczy. Dodatkowym bogactwem są 
produkty wytwarzane z mleka krowiego i koziego, które powstają według sta-
rych, tradycyjnych receptur. Producenci tych artykułów spożywczych dzięki 
obecności szlaku „Przystanki kulinarne Suwalszczyzny i Mazur” mają większą 
możliwość sprzedaży swoich produktów, co umacnia lokalną gospodarkę na 
terenach wiejskich.

Obszary wiejskie na Opolszczyźnie wzbogaca pod względem turystycznym 
kulinarna trasa „Opolski Bifyj”. Jest to niezwykle bogaty w smaki szlak, któ-
rego nazwa pochodzi od lokalnej nazwy kredensu, na Opolszczyźnie nazywa-
nego właśnie bifyjem. Ze względu na dużą różnorodność kulturową przygra-
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nicza w  tradycjach kulinarnych widać tam bardzo dużą rozmaitość potraw, 
deserów i  napojów. Dzięki przenikaniu się kultury ludności pochodzenia 
niemieckiego, czeskiego, ukraińskiego i  polskiego można na jednym szlaku 
spróbować bardzo odmiennych potraw z różnych części Europy. Wśród nich 
należy wymienić z  pewnością: kluski śląskie z  tradycyjną roladą i  czerwoną 
kapustą, kołacze, liczne ryby z  okolicznych stawów podawane na wiele spo-
sobów. Ciekawym punktem na tym szlaku jest również najstarsza w  Polsce 
drożdżownia oraz mały browar, który produkuje takie piwa jak „Namysłów 
Pils” czy też „Kozackie Mocne”. Miejscowe piwa zdobyły wiele nagród podczas 
licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, co dodatkowo zachęca 
miłośników turystyki kulinarnej do degustacji tego trunku w  miejscu gdzie 
powstaje (Tomczyk-Miczka i  Mielec 2015). Ze względu na bogatą kuchnię 
regionu obecność szlaku na Opolszczyźnie jest jak najbardziej wskazana, po-
nieważ na terenach wiejskich, które tam dominują, szlak „Opolski Bifyj” jest 
wspaniałym komponentem turystyki wiejskiej, która ma coraz większe szanse 
rozwoju na tym terenie. Szlak ten jest również promowany przez lokalnie wła-
dze, m.in. poprzez organizowanie wizyt studyjnych w celu wymiany doświad-
czeń i spostrzeżeń dotyczących szlaku.

Ryc. 4.3. Tradycyjne kruczeniki
Źródło: zbiory własne autorki.
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Z terenów Polski wschodniej trzeba wspomnieć o „Szlaku Smaków Krainy 
Lessowych Wąwozów”, który rozciąga się w okolicy Puław, Kazimierza Dolnego 
i  Nałęczowa, praktycznie aż po Lublin. Jest to trasa kulinarna przebiegająca 
w głównej mierze przez tereny rolnicze Lubelszczyzny, stąd większość produk-
tów spożywczych pochodzi od lokalnych producentów. Na „Szlaku Smaków 
Krainy Lessowych Wąwozów” dominują potrawy mączne, w głównej mierze 
rozmaite pierogi nadziewane m.in. kaszą, bobem, ziemniakami, rybami oraz 
lokalnymi owocami. Warto też wspomnieć o kluskach, kopytkach i kluskach 
leniwych podawanych zarówno na słodko, jak i na słono. Lubelszczyznę wyróż-
nia bogactwo różnych kasz, stąd nie może jej zabraknąć w lokalnych daniach. 
Lubelskie obszary wiejskie to również miejsca, gdzie powstają aromatyczne 
miody i  nalewki, które są wspaniałym dodatkiem do regionalnych potraw. 
Dodatkowo należy wspomnieć, iż turyści przybywający na „Szlak Smaków 
Krainy Lessowych Wąwozów” chętnie oddają się degustacji lokalnych trun-
ków i  miodów, które później bardzo często nabywają od miejscowych pro-
ducentów. Logo tego szlaku kulinarnego nie kojarzy się na pierwszy rzut oka 
z kuchnią i  jedzeniem, ponieważ zawiera głównie motyw przyrodniczo-geo-
morfologiczny, z charakterystycznym dla tego regionu wąwozem (ryc. 4.4).

W województwie lubuskim, na terenie Borów Dolnośląskich, powstał god-
ny uwagi „Szlak Kulinarny Leśnymi Smakami”. Miejsca znajdujące się tam 
mają do zaoferowania charakterystyczną dla tego regionu kuchnię, która opie-
ra się głównie na darach lasu. Przede wszystkim są to różnorodne grzyby (bo-
rowiki, maślaki, koźlarze, kurki, podgrzybki), poziomki, borówki, leśne mali-
ny, jeżyny, głóg czy też jarzębiny. Uzupełnieniem jest dziczyzna, której można 
spróbować w  lokalnych restauracjach i  gospodarstwach agroturystycznych. 

Ryc. 4.4. Logo „Szlaku Smaków 
Krainy Lessowych Wąwozów”
Źródło: www.kraina.org.pl [dostęp: 11.04. 
2017].
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Ra rytasami przyciągającymi turystów w  te rejony są z  pewnością kiełbasy, 
pasztety, pieczenie, bigos myśliwski oraz szynki. Dodatek do mięs z dziczyzny 
bardzo często stanowią tam nalewki z owoców i ziół, które powszechnie wy-
stępują w lasach. Ponieważ jest to teren przygraniczny, często można spotkać 
tam Niemców, którzy odwiedzają wybrane miejsca na tym szlaku w celu degu-
stacji, a także zakupów regionalnych produktów spożywczych od miejscowych 
producentów. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, jest możli-
wość wzięcia udziału w  warsztatach z  pieczenia tradycyjnego chleba, wyro-
bu masła czy też tradycyjnego sera (Woźniczko i Orłowski 2011). Uczestnicy 
takich warsztatów mają ponadto możliwość zabrania ze sobą własnoręcznie 
upieczonego chleba czy też masła bądź sera, które sami wcześniej zrobili.

Podsumowanie

Turystyka kulinarna w Polsce bez wątpienia coraz bardziej zyskuje na znacze-
niu. Każdego roku powstają kolejne kulinarne szlaki turystyczne, które wzbo-
gacają ofertę turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich 
i  jednocześnie są zachętą dla turystów do odwiedzenia nieco zapomnianych 
obszarów wiejskich. Kulinarne szlaki turystyczne, wykorzystane w odpowied-
ni sposób, mogą stać się ważnym elementem w promocji lokalnych produktów 
spożywczych, ale również walorów przyrodniczych oraz antropogenicznych. 
Turyści szukając autentyczności i nowych doświadczeń, coraz częściej wybie-
rają innowacyjne formy spędzania wolnego czasu. Na pewno należą do nich 
szlaki kulinarne, które dają możliwość poznania nowych, często zaskakują-
cych smaków, przez co turyści chętnie wracają do danego miejsca, także ku-
pują lokalne produkty, wspierając miejscową gospodarkę. Szlaki kulinarne są 
przede wszystkim kompleksowym produktem, który z pewnością umożliwia 
łatwiejszą konsumpcję połączoną z  degustacją. Dodatkowo dzięki obecności 
tych szlaków organizowane są różnorodne festiwale, święta i pokazy związane 
z  lokalnymi smakami i  kuchnią, co przyciąga wielu turystów podczas tych 
wydarzeń. Bez wątpienia, obecność kulinarnych szlaków ma istotny wpływ na 
rozwój regionu, zwiększając atrakcyjność wybranego terenu dla inwestorów, 
co związane jest również ze wzrostem zatrudnienia, polepszeniem infrastruk-
tury, a także z rozwojem usług na wybranym terenie.
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WYKORZYSTANIE SZLAKÓW KULINARNYCH 
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ

Abstrakt

Cel pracy: Prezentacja szlaków kulinarnych jako ważnego komponentu turystyki 
wiejskiej. Dodatkowo wskazano i omówiono wybrane szlaki kulinarne, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem.

Materiał i metody: Posłużono się analizą literatury z  tego zakresu, natomiast nie-
ocenioną wiedzę pozyskano przez odwiedzenie wybranych szlaków kulinarnych, po-
łączonych z degustacją regionalnych potraw, a także z rozmowami przeprowadzony-
mi wśród osób, które przyjechały, aby spróbować lokalnych specjałów. 

Wyniki i wnioski: Turystyka kulinarna w Polsce coraz bardziej zyskuje na znacze-
niu. Każdego roku powstają nowe kulinarne szlaki turystyczne, które wzbogacają 
ofertę turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Szlaki ku-
linarne są przede wszystkim produktem kompleksowym, który z pewnością umoż-
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liwia łatwiejszą konsumpcję połączoną z  degustację. Dodatkowo, dzięki obecności 
tych szlaków, organizuje się więcej różnorodnych festiwali, świąt i  pokazów zwią-
zanych z  lokalnymi smakami i kuchnią. Na obszarach, gdzie funkcjonują już takie 
szlaki, zauważalny jest wzrost liczby turystów.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka kulinarna, szlaki tematyczne

THE USE OF CULINARY ROUTES IN RURAL TOURISM

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this paper is to present culinary routes as an important 
component of rural tourism. In addition, examples of selected culinary pathways 
have been shown in the work which are of great interest.

Materials and methods: Th e literature has been used for this work, but invaluable 
knowledge has been gained by visiting selected culinary trails, combined with tast-
ing regional dishes but also with conversations among people who came to try local 
specialties.

Results and conclusions: Culinary tourism in Poland is gaining more and more 
importance. Every year, more and more culinary hiking trails are created, which en-
rich the tourist off er with special regard to rural areas. Culinary routes are primarily 
a  comprehensive product that certainly allows easier consumption combined with 
tasting. In addition, thanks to the presence of these trails, more diverse festivals, 
festivities and shows related to local tastes and cuisines are organized. In areas where 
such routes already exist, there is an increase in the number of tourists, which is 
a positive phe nomenon.

Keywords: cultural tourism, culinary tourism, thematic trails

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.61
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5. Wykorzystanie jabłek do produkcji cydru 
w gospodarstwie agroturystycznym

Stanisław Minta, Mateusz Stawarski

Wprowadzenie

Cydr jest napojem który od 2013 roku mocno zaistniał na polskim rynku, 
głównie dzięki wprowadzeniu w życie przepisów normujących produkcję, czyli 
Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i  organizacji rynku wina (Dz. U. 2011 Nr 120 poz. 
690.). Dodatkowym ważnym powodem stały się niespodziewane wcześniej 
nadwyżki jabłek niesprzedanych na rynek rosyjski wskutek wprowadzenia 
embarga handlowego na polskie produkty żywnościowe (Dla sadowników… 
2014, Jagodziński i  in. 2015, Przyszłość polskich… 2015). Przed embargiem 
Rosja była bardzo dużym odbiorcą polskich owoców, w  tym jabłek, i  nagłe 
zamknięcie tego rynku spowodowało kłopoty ze zbytem zbiorów. Jednym ze 
sposobów na zagospodarowanie tej nadwyżki stała się produkcja cydru, która 
okazała się strzałem w  dziesiątkę, bo produkt został bardzo dobrze przyję-
ty przez konsumentów, co znalazło odbicie w dobrych wynikach sprzedażo-
wych. Obecnie nadal mamy do czynienia z ciągłym wzrostem sprzedaży oraz 
zainteresowania tym napojem (Światem cydru… 2017). Oczywiście utrzy-
manie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży jest trudne w  długim okresie, 
co stało się już widoczne w  Polsce, gdzie proces ten zaczyna słabnąć i  jest 
wolniejszy niż oczekiwaliby tego producenci. W takim przypadku warto szu-
kać nowych nisz czy sposobów dystrybucji produktu, co pozwoliłoby na po-
większenie jego rynku (Rynek cydru… 2017, Kostrz i  Satora 2016). Wydaje 
się, że jedną z takich niszowych sfer rynku w przypadku cydru są gospodar-
stwa agroturystyczne. Wprowadzenie sprzedaży cydru należy traktować jako 
dywersyfi kację i  wzbogacenie oferty gospodarstw agroturystycznych, szcze-
gólnie jeśli będą one wytwarzać ten napój ze swoich surowców i na miejscu 
świadczenia usług turystycznych. Takie działanie powinno przyczynić się do 
zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego, bo klienci będą 
doceniać możliwość spożywania napoju o unikalnym i lokalnym charakterze, 
kojarzącym się bezpośrednio z odwiedzanym przez nich obiektem agrotury-
stycznym. Można w tym upatrywać szansy zarówno na ogólny wzrost wolu-
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menu wartości rynku cydru, jak i zdobycie dodatkowych dochodów dla sek-
tora agroturystycznego.

Zainteresowanie tego typu napojem w przedstawionym opracowaniu wiąże 
się z tym, że mamy tu do czynienia z surowcem, który jest w większości do-
stępny przy gospodarstwach agroturystycznych, bo jabłka i grusze należą do 
najpopularniejszych drzew owocowych w naszym kraju i często rosną w go-
spodarstwach lub ich okolicach. Wykorzystanie tych owoców do wytwarzania 
cydru daje nowe perspektywy na rozwój obiektów agroturystycznych, szcze-
gólnie wtedy kiedy szuka się sposobów na poszerzenie swojej oferty, a  do-
tychczasowe zagospodarowanie posiadanych owoców jest niezadowalające lub 
wręcz marnuje się te zasoby, pozostawiając je bez zbierania, aż same ulegną 
biodegradacji.

Materiał i�metody

W  rozdziale przedstawiono specyfi kę produkcji cydru oraz możliwości jej 
wykorzystania w  kontekście prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 
Podstawowym celem było uwypuklenie korzyści wynikających z  produkcji 
i  sprzedaży własnego cydru w  gospodarstwie agroturystycznym. Przyjęto tu 
założenie, że obecność cydru w  asortymencie kierowanym do turystów po-
szerza ofertę i  może sprzyjać zwiększeniu atrakcyjności pobytu w  obiektach 
agroturystycznych.

Prace badawcze oparto na pierwotnych i  wtórnych źródłach informa-
cji, które zebrano dzięki własnym obserwacjom w  odwiedzonych gospo-
darstwach agroturystycznych, przeprowadzonym badaniom ankietowym 
i  w  wyniku wykorzystania dostępnych materiałów w  literaturze przedmio-
tu i  prasie specjalistycznej. Badania ankietowe były zrealizowane pomiędzy 
marcem a kwietniem 2017 roku. Przeprowadzono je przy wsparciu kompute-
rowym, ponieważ respondenci odpowiadali na pytania zawarte w specjalnie 
przygotowanym kwestionariuszu badawczym dostępnym przez sieć interne-
tową. Dobór próby miał charakter wygodny (ze względów na ograniczenia 
czasowe i fi nansowe) i ogółem w badaniach wzięło udział 100 respondentów. 
Jednak w badanej grupie aż 97 osób zadeklarowało, że przynajmniej raz w ży-
ciu byli konsumentami cydru, co pozwala uznać zebrane dane za adekwatne 
do podjętej problematyki badawczej. Ankieta służyła przede wszystkim po-
znaniu preferencji konsumentów cydru i  uzyskaniu odpowiedzi, czy warto 
rozważyć obecność tego napoju w  ofercie gospodarstwa agroturystycznego. 
Ze względu na niereprezentatywny charakter próby badawczej wyniki uzy-
skane podczas badań ankietowych należy traktować jako wstępny przyczynek 
do dalszych bardziej pogłębionych badań rynkowych w tym zakresie. Źródła 
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wtórne zebrano korzystając z metody dokumentacyjnej i  studium literatury 
tematu badań (Stachak 1997).

Zagadnienia technologiczne procesu powstawania cydru

Cydr (ang. cider) jest znany w Polsce również pod popularną nazwą jabłecz-
nik. To niskoalkoholowy napój produkowany w  wyniku pełnej lub częścio-
wej fermentacji świeżych jabłek lub soku jabłkowego – niekiedy z dodatkiem 
wody i cukru (Kluz i in. 2010). Możliwe jest również wytwarzanie cydru z in-
nych owoców, takich jak chociażby gruszka – w  tym przypadku trunek nosi 
nazwę cydru gruszkowego lub gruszecznika (używa się też nazwy pochodzącej 
z języka angielskiego, czyli perry) (Kamińska 2017).

Proces wytwarzania cydru nie należy do skomplikowanych, jest mniej cza-
sochłonny niż produkcja piwa domowego. Jabłka jako surowiec są najważniej-
sze. W gospodarstwie agroturystycznym możemy się spotkać z przydomowy-
mi sadami, w  których często rosną różne odmiany drzew jabłoni. Należy to 
uznać za zaletę, bo odmiany jabłek używanych do produkcji wpływają na to, 
jaki typ cydru ma zostać uzyskany. Poza tym preferuje się mieszanki odmian 
słodkich i kwaśnych, więc różnorodność odmianowa w przydomowym sadzie 
jest wręcz wskazana, jeśli chce się zająć wytwarzaniem dobrego cydru.

Najważniejszym składnikiem zawartym w  jabłku odpowiedzialnym za 
jakość i  skład cydru jest zawartość cukru. To cukry stanowią pożywkę dla 
drożdży, a  od zawartości cukru zależy smak i  ilość alkoholu w  cydrze. Ilość 
alkoholu jest niezwykle ważna z perspektywy producenta, bo związane jest to 
z przepisami akcyzowymi. Cydr o zawartości alkoholu do 4,5% ma mniejszą 
akcyzę niż cydr o zawartości alkoholu od 4,6% do 8,5%, a powyżej tej zawar-
tości uznaje się trunek za wino jabłkowe. Wielkość akcyzy dla danych grup 
to odpowiednio: za hektolitr cydru o mocy do 4,5% trzeba zapłacić 97 zł, za 
hektolitr cydru o większej mocy – 158 zł (Przybysz 2015a).

Drugim najważniejszym komponentem odpowiedzianym za produkcję cy-
dru są drożdże, mikroorganizmy przeprowadzające proces oddychania beztle-
nowego, czyli fermentację, a w szczególności fermentację alkoholową. Drożdże 
używane do produkcji cydru należą zazwyczaj do rodziny Saccharomyces ce-
revisiae. Ponieważ mamy do czynienia z  wieloma odmianami tych drożdży, 
w  procesie technologicznym można używać drożdży winiarskich lub piwo-
warskich, ale dostępne są również na rynku odpowiednie drożdże przezna-
czone specjalnie dla cydru. Wiele zależy od gatunku i jakości użytych drożdży, 
ponieważ mają duży wpływ na cechy organoleptyczne, a oprócz alkoholu wy-
twarzają kwasy organiczne oraz inne składniki wpływające na smak i aromat 
trunku (Piesio 2014b).
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Oczywiście w całym procesie trzeba zwrócić uwagę na jakość samych ja-
błek stanowiących surowiec do przetworzenia. Ważną substancją w  składzie 
jabłka jest tanina, która nadaje odpowiednie cechy organoleptyczne samemu 
jabłku, jak i powstałemu z niego napojowi, odpowiada za smak lekkiej goryczy 
z posmakiem cierpkości, a to jest bardzo doceniane w cydrach gatunkowych. 
Poza tym jabłka zawierają wiele kwasów organicznych. Przede wszystkim jest 
to kwas jabłkowy, który stanowi 90% wszystkich kwasów organicznych w jabł-
ku. Pozostałą część zajmują kwasy: cytrynowy, chinowy, bursztynowy i  inne. 
Kwasy organiczne kształtują takie cechy cydru jak smak, trwałość i odporność 
na zakażenia (Piesio 2014a)

Do otrzymania cydru nie wystarczą jedynie jabłka i  drożdże, potrzebny 
jest również odpowiedni sprzęt. Dlatego dla osób zainteresowanych rozpoczę-
ciem produkcji cydru ważne jest to, jakiego typu sprzęt i wyposażenie będzie 
niezbędny i z jakimi nakładami się to wiąże. Zakup sprzętu nie powinien być 
uciążliwy ani zbyt kosztowny. Na pewno do produkcji cydru w  warunkach 
przydomowych będzie potrzebne następujące wyposażenie:

 ■ sokowirówka lub prasa do owoców (sok uzyskany z  prasy charaktery-
zuje się większa klarownością, natomiast sok z  sokowirówki zawiera 
dodatkowe rozdrobnione części jabłka, które można pozostawić w soku 
lub przefi ltrować – jest to zależne od przepisu lub smaku jaki chce się 
uzyskać)

 ■ fermentor, gąsior i balon (naczynia do przeprowadzenia procesu fermen-
tacji zabezpieczone rurką uniemożliwiającą dopływ powietrza (w szcze-
gólności tlenu z zewnątrz), ale pozwalającej na swobodną ucieczkę CO2)

 ■ butelki lub kegi, do których zlewany jest cydr na fermentację cichą i le-
żakowanie (dojrzewanie cydru) oraz dogazowanie (jeżeli produkowany 
jest cydr nagazowany)

 ■ kapslownica do zamykania butelek.

Przykładowy sprzęt ilustrują ryciny 5.1-5.4.
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Ryc. 5.1. Prasa do owoców przydatna w przydomowej produkcji cydru
Źródło: www.winodomowe.pl (https://www.winodomowe.pl/product-pol-651-PRASA-do-owocow-5-9L.html).

Ryc. 5.2. Fermentor z kranikiem
Źródło: twojbrowar.pl (http://twojbrowar.pl/pl/fermen-

townia-browaru/1084-fermentor-42l-z-kranikiem.html).
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Ryc. 5.3. Fermentor z rurką fermentacyjną
Źródło: twojbrowar.pl (http://twojbrowar.pl/pl/fer-
mentownia-browaru/156-fermentor-33l-z-rurka-
-fermen tacyjna.html).

Ryc. 5.4. Ręczna kapslownica
Źródło: piwnyrap.pl (http://piwnyrap.pl/

kapslownice-w-domowym-browarze/).

Sam proces produkcji cydru rozpoczyna się od zgromadzenia odpowied-
niego surowca, czyli owoców jabłoni. Owoce trzeba pokroić, aby następnie 
wycisnąć z nich sok. Kolejnym krokiem jest zaszczepienie soku odpowiednim 
rodzajem drożdży, co dzieje się w fermentorze. Potem następuje fermentacja 
główna, a po jej zakończeniu można przystąpić do rozlewania napoju do bu-
telek. Nie jest to jeszcze koniec procesu, bo napój musi zostać poddany doj-
rzewaniu. W zależności od tego jaki typ cydru chcemy uzyskać podczas doj-
rzewania, można także zastosować fermentację cichą lub nagazować napój. Po 
zakończeniu procesu dojrzewania przystępuje się do kapslowania, a następnie 
do magazynowania, sprzedaży i w końcu spożycia gotowego cydru (ryc. 5.5).
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Ryc. 5.5. Schemat procesu produkcji cydru
Źródło: opracowanie własne.
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Podczas poszczególnych etapów produkcji cydru w  warunkach przydo-
mowych należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii i  zachować odpo-
wiednie ramy czasowe potrzebne do właściwego przebiegu całego procesu. Po 
pierwsze, jabłka należy umyć i pokroić (nie obieramy owoców ze skórki, aby 
zachować cenne witaminy oraz związki antyoksydacyjne). Kolejnym etapem 
jest uzyskiwanie soku na przykład za pomocą prasy. Po tym może, choć nie 
musi, nastąpić fi ltracja. Dalej przygotowujemy pożywkę dla drożdży i po prze-
niesieniu soku do fermentora lub innego naczynia (gąsior itp.) zaszczepiamy 
sok drożdżami. Następnie rozpoczyna się fermentacja główna, która powinna 
przebiegać w  temperaturze 18-24oC od 3 do 7 dni. Po tym czasie cydr jest 
gotowy do rozlania. Jeśli chcemy uzyskać bardziej klarowny napój, to może-
my go jeszcze pozostawić na fermentację cichą. Rozlewanie cydru wykonuje 
się do specjalnie przygotowanych butelek (ważne aby te były dobrze umyte, 
ponieważ zapobiega to zakażeniu mikrobiologicznemu). Do butelek można 
dodać małą ilość cukru w  celu nagazowania cydru, a  gdyby okazało się, że 
produkt jest za mało słodki, można go ewentualnie dosłodzić słodzikiem (np. 
stewią). Po zakończeniu tych czynności można przystąpić do kapslowania bu-
telek. Tak zabutelkowany cydr pozostawiamy w ciemnym i chłodnym miejscu 
w  temperaturze około 15oC na 2 – 3 tygodnie, aby dojrzał i  był gotowy do 
spożycia (Górniak 2014).

Praktyczne uwagi prawno-ekonomiczne 
w kontekście produkcji cydru na małą skalę

W  analizowanym przypadku, gdzie rozważamy możliwości produkcji cydru 
w  gospodarstwie agroturystycznym, chodzi raczej o  możliwość wytwarza-
nia tego napoju na relatywnie niewielką skalę aniżeli produkcję przemysło-
wą przeznaczoną dla odbiorców masowych. W związku z tym trzeba zwrócić 
uwagę na wymogi prawne i pewne uwarunkowania ekonomiczne, które należy 
uznać za ważne właśnie przy sprzedaży niedużych ilości cydru w warunkach 
przydomowych dla gości odwiedzających obiekty agroturystyczne.

Choć w teorii, by rozpocząć wytwarzanie cydru, wystarczy mieć nieco drzew 
owocowych, odpowiednie pomieszczenie i linię technologiczną, to w praktyce 
jest to już nieco bardziej skomplikowanie. Wynika to z konieczności dostoso-
wania się do właściwych przepisów, urzędu i limitów produkcyjnych, a także 
konieczności poniesienia pewnych nakładów pieniężnych. Ustawa o wyrobie 
i  rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 
wina obowiązująca od 2011 roku umożliwia formalną produkcję cydru bez-
pośrednio przez właścicieli sadów. Na podstawie tego aktu prawnego można 
prowadzić produkcję cydru na uproszczonych zasadach, jednak konieczne jest 
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uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność pole-
gającą na wyrobie lub rozlewie wyrobów winiarskich (wpis ten uzyska osoba, 
która nie ma zaległości względem KRUS, ZUS lub Skarbu Państwa). Następnie 
należy taką działalność zgłosić do urzędu skarbowego oraz zarejestrować za-
kład przetwórczy u Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zasady uproszczone są kierowane do osób prowadzących gospodarstwa 
rolne, w  których jest co najmniej 1 ha sadów i  jednocześnie deklarujących 
produkcję ograniczoną do nie więcej niż 10 tys. litrów rocznie, a także posia-
dających tytuł prawny do władania budynkami wchodzącymi w skład gospo-
darstwa i w których będzie odbywać się proces produkcji. Dzięki wybraniu ta-
kiego limitu wielkości produkcji można korzystać z szeregu ułatwień. Polegają 
one na zwolnieniu z obowiązku posiadania planu zakładu z rozmieszczeniem 
poszczególnych pomieszczeń i linii technologicznych oraz dróg przemieszcza-
nia się surowców i  produktów gotowych. Nie trzeba też posiadać własnego 
laboratorium do analiz wyrabianego i  rozlewanego alkoholu. W  tym przy-
padku ustawa zwalnia także z konieczności uzyskiwania zaświadczeń o speł-
nieniu wymogów wynikających z przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych 
i  o  ochronie środowiska dla wykorzystywanych w  produkcji cydru budowli 
i urządzeń technicznych. Korzystając z tych uproszczeń, trzeba jednak posia-
dać opracowany w  formie pisemnej i  wdrożony system kontroli wewnętrz-
nej, który określa częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakości, 
wskazuje na metodę wykonywania badań i  sposób postępowania z  produk-
tami o  niewłaściwej jakości, a  także przedstawia zabezpieczanie i  usuwanie 
odpadów. Konieczne jest też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w takim nie-
wielkim zakładzie za kontrolę jakości (Przybysz 2015b).

Inne wymogi prawne odnoszące się do legalnego prowadzenia produkcji 
i sprzedaży cydru (także w małych ilościach) są związane z (Filipiak i Biernat 
2015):

 ■ Ustawą o  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Ustawa 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych. Dz. U. 2001, nr 5 poz. 44.), która nakazuje producentowi cydru/
perry wykonać zgłoszenie z następującymi informacjami: imię, nazwi-
sko i  adres lub nazwę i  siedzibę zgłaszającego, datę rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, określenie przedmiotu działalności gospodarczej, 
w tym informacje o działalności produkcyjnej i miejscu produkcji arty-
kułów rolno-spożywczych. Zgłoszenie tego typu powinno być zrobione 
najpóźniej w dniu podjęcia działalności, a jego brak może skończyć się 
nałożeniem grzywny

 ■ Ustawą o  wychowaniu w  trzeźwości (Ustawa z  dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Dz. U. z 2016 r. poz. 487.), która opisuje zasady uzyskiwania pozwoleń 
na sprzedaż produktów alkoholowych

 ■ Dyrektywą Rady Europy 92/83/EWG (Dyrektywa Rady Europy 92/83/
EWG z  dnia 19 października 1992 r. w  sprawie harmonizacji struktu-
ry podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Dz. U. 
UEL z dnia 31 października 1992 r .) i krajową Ustawą o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. z 2017, poz. 43.), które regulują wysokość możliwego 
do nałożenia na cydr podatku akcyzowego. W przywołanej Dyrektywie 
zawarto zapisy dające prawo państwom członkowskim do określania ob-
niżonej stawki podatku akcyzowego od napojów przefermentowanych, 
niemusujących i  musujących, w  których faktyczna zawartość alkoholu 
jest poniżej 8,5% objętości. Przesłanką do takiego rozwiązania była chęć 
zwiększenia opłacalności dla producentów, a także przyczynienie się do 
poszerzenia oferty i wzrostu konkurencyjności na rynku napojów z ni-
ską zawartością alkoholu, co powinno przełożyć się na poprawę zdrowot-
ności obywateli (Ministerstwo Finansów, 2013: Opodatkowanie cydru 
i perry od 2013 r. Portal Ministerstwa Finansów, Akcyza, Wyjaśnienia 
i  Komunikaty. [Dostęp on line: http://www.mf.gov.pl/web/wp/akcyza/
wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/opodatko-
wanie-cydru-i-perry-od-2013-r]. Dzięki temu także w  Polsce korzysta 
się z takiej możliwości i cydr oraz perry są obłożone niższą stawką po-
datku akcyzowego

 ■ zatwierdzeniem miejsca produkcji przez służbę celną wykonanym na 
wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek ten składa się wraz z następu-
jącymi załącznikami: szkic miejsca wykonywania działalności i opis po-
mieszczeń, wykaz przyrządów pomiarowych z podaniem ich numerów 
i  nazw, opis procesu technologicznego, wewnętrzna instrukcja obiegu 
dokumentacji związana z magazynowaną produkcją, lista osób upoważ-
nionych do podejmowania obowiązków w zakresie dotyczącym kontroli 
służby celnej oraz dokumenty narzucone przez przepisy odrębne odno-
szące się do działalności gospodarczej.

Według stanu na 1 stycznia 2017 roku stawka podatku akcyzowego nakła-
danego na cydr i perry o mocy alkoholu do 5% objętości wynosi 97 zł/100 li-
trów, a przy wyższym stężeniu alkoholu – 158 zł/100 litrów (ta wartość obo-
wiązuje także dla wina i  innych napojów fermentowanych) (Ministerstwo 
Finansów, 2017: Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2017 r.). 
[Dostęp on line: http://www.fi nanse.mf.gov.pl/documents/766655/927897/
Stawki++akcyzy+2017.pdf]. Z  tego powodu warto pilnować podczas pro-
dukcji poziomu alkoholu, bo wpłynie to na ostateczną cenę produktu i  wy-
sokość koniecznej do odprowadzenia akcyzy. Przepisy podatkowe narzucają 
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również konieczność wprowadzenia kas rejestrujących sprzedaż (kas fi skal-
nych) przy sprzedaży produktów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących. Dz. U. z  2016, poz. 2177, § 4 pkt 1 lit. n.). Nie ma tutaj 
możliwości odstępstw ani zwolnień, a  także zastosowania takich rozwiązań 
jak przy innych produktach, które rolnicy mogą oferować w ramach sprzedaży 
bezpośredniej wyrobów pochodzących z  ich gospodarstw. Wynika to z  fak-
tu, że cydr (podobnie jak inne fermentowane napoje alkoholowe) jest objęty 
wspólnotowym zharmonizowaniem w zakresie przepisów regulujących poda-
tek akcyzowy od tego typu produktów, dlatego polskie prawodawstwo musi się 
do niego dopasować. Skutek jest taki, że cydru i perry nie ma na liście produk-
tów dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej realizowanej przez rolników 
(Kuchta 2015), co by umożliwiało jeszcze większe uproszczenia formalne przy 
ich produkcji na niewielką skalę.

Przed podjęciem działalności związanej z produkcją cydru, poza kwestiami 
formalnoprawnymi, należy też rozważyć, ile potrzeba pieniędzy na jej rozpo-
częcie (początkowe nakłady inwestycyjne) oraz jaka jest przewidywana opła-
calność takiego przedsięwzięcia. Zależy to m.in. od skali produkcji, dokona-
nych zakupów nowego lub używanego wyposażenia czy zaplanowania mniej-
szego lub większego poziomu automatyzacji procesów technologicznych. 
W zależności od przyjętego modelu działania można przetworzyć 200 kg ja-
błek na dzień albo 400 kg na godzinę. Rozlewanie cydru może odbywać się 
codziennie albo raz na tydzień czy miesiąc. Od tego będzie zależeć skala pro-
dukcji i rodzaj wyposażenia. Przy większej skali i dużej automatyzacji trzeba 
liczyć się z większymi kosztami początkowymi, ale produkcja może być ciągła 
i szybsza. W przypadku mniejszych obiektów warto raczej wybierać wyposa-
żenie z ograniczonym poziomem automatyzacji, co przełoży się na niższą wy-
dajność, ale też mniejsze wydatki inwestycyjne. Produkcja cydru wskazywana 
jest jako pomysł dla każdego. Przy mniejszej skali produkcji będzie to źródło 
dodatkowego dochody o stabilnym i całorocznym charakterze. Większa skala 
oznacza prowadzenie dużego biznesu (Przybysz 2015b). Tego wariantu raczej 
nie należy brać pod uwagę w kontekście poszukiwania dodatkowego dochodu 
i zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego.

W kalkulacjach przeprowadzonych w 2015 roku ocenia się, że nakłady in-
westycyjne na produkcję cydru wynoszą około 48 tys. zł brutto (przy założe-
niu, że chodzi o  uproszczone zasady działania, czyli do 10 tys. litrów rocz-
nie). Największy udział w  strukturze nakładów inwestycyjnych przypada na 
zakup podstawowych urządzeń (np. prasa z rozdrabniaczem kosztuje powyżej 
21 tys. zł brutto). Dodatkowe urządzenia i wyposażenie (jak nalewarka, fi ltr 
z pompą, etykieciarka, wózek do palet) kosztują w granicach 1-5 tys. zł brut-
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to. Inne koszty to wydatek bliski 1 tys. zł. Niekiedy konieczne są też wydatki 
ponoszone na przystosowanie posiadanych budynków do tego typu produk-
cji (remont lub adaptacja pomieszczeń, nowa instalacja elektryczna, wymiana 
okien i  drzwi). Zakładając, że rocznie sprzeda się 9500 litrów cydru (z  tego 
70% w specjalistycznym sklepie i w formie sprzedaży bezpośredniej w gospo-
darstwie, a 30% na własnym stoisku podczas festynów i innych imprez maso-
wych), to roczny przychód powinien wynieść 92,6 tys. zł (w tym 90,5 tys. zł 
z produkcji głównej, a 2,1 tys. zł z produkcji ubocznej). W omawianej kalku-
lacji koszty bezpośrednie wyniosą 49,4 tys. zł (w tym 15 tys. to koszt surowca 
i drożdży, 13,4 tys. – butelki, 6,8 tys. zł – zakrętki i etykiety, 14,2 tys. to pozo-
stałe koszty bezpośrednie), a koszty pośrednie będą na poziomie 15% kosztów 
bezpośrednich, czyli 7,4 tys. zł. Pozwoli to na uzyskanie dodatniego wyniku 
fi nansowego z podjętej działalności w wysokości 35,8 tys. zł. Szacowany okres 
zwrotu nakładów inwestycyjnych przy takich założeniach jest bardzo krótki, 
bo wynosi niecałe 1,5 roku, a stopa zwrotu z planowanej inwestycji kształtuje 
się na poziomie około 74% (Filipiak i Biernat 2015, Biernat 2015).

Wyniki badań ankietowych

Celem ankietyzacji było ustalenie preferencji konsumentów cydru oraz po-
znanie ich zdania na tematy związane z jego oferowaniem w gospodarstwach 
agroturystycznych. W sumie w badaniach udział wzięło 100 osób. Początkowe 
pytania zawarte w kwestionariuszu miały pomóc w scharakteryzowaniu osób 
odpowiadających na zadawane pytania i dotyczyły ich wieku, miejsca zamiesz-
kania, poziomu zarobków i liczby członków wchodzących w skład gospodar-
stwa domowego.

W badanej grupie osób przeważały osoby w wieku od 18 do 25 lat (58% re-
spondentów). Znaczną część stanowiły też osoby między 26 a 35 rokiem życia 
(23%). Osoby mające więcej niż 35 lat stanowiły w sumie 19% respondentów 
(ryc. 5.6).

W strukturze respondentów ze względu na miejsce ich zamieszkania, wi-
docznej na rycinie 5.7, przeważali mieszkańcy miast powyżej 100 tys. osób 
(62% badanych). Informacja jest o tyle istotna z punktu widzenia prowadzo-
nych badań, że ta grupa jest głównym docelowym segmentem klientów dla 
gospodarstw agroturystycznych, bo w dużych miastach sporo osób szuka od-
skoczni od hałaśliwego zgiełku dnia powszedniego i bliższego kontaktu z na-
turą podczas urlopu. W badanej grupie przedstawiciele miast mniejszych niż 
100 tys. osób stanowili łącznie 27%, a mieszkańcy wsi – 11%.

Osoby uczestniczące w  badaniach poproszono o  wskazanie, jaki poziom 
dochodów osiągają. Do wyboru były opcje: niski, średni, wysoki i  bardzo 
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Ryc. 5.6. Struktura wiekowa respondentów uczestniczących w ankietyzacji
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5.7. Struktura respondentów ze względu na miejsce zamieszkania
Źródło: opracowanie własne.
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wysoki. Tej ostatniej opcji nikt nie wybrał, dlatego na rycinie 5.8 nawet jej 
nie uwzględniono. Respondenci w  14% deklarowali swój dochód jako niski, 
w 67% – jako średni, a w 19% – jako wysoki (ryc. 5.8).

Ryc. 5.8. Struktura respondentów ze względu na deklarowany poziom dochodów
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5.9. Struktura respondentów ze względu na liczbę członków ich gospodarstw do-
mowych
Źródło: opracowanie własne.
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Wybrani do badań respondenci mieszkali w  gospodarstwach domowych 
o  różnorodnej liczbie członków. Najwięcej osób wskazywało, że liczebność 
ich rodzin wynosi 3 osoby (32% odpowiedzi) lub 4 osoby (25% odpowiedzi). 
Dwuosobowe gospodarstwo domowe wskazało 17% pytanych, a po 11% wy-
brało opcję „1 osoba” i  „5 osób”. Najmniej liczną grupą były osoby z  rodzin 
większych niż 5 osób – taką opcję wybrało 4% odpowiadających (ryc. 5.9).

W odniesieniu do podjętego problemu badawczego trzeba nadmienić, że 
pomimo niereprezentatywnego doboru próby badawczej otrzymane wyniki 
należy uznać za ciekawe i miarodajne jako punkt wyjścia do dalszych badań. 
Wynika to z  faktu, że w  badanej grupie aż 97% osób zadeklarowało swoje 
 doświadczenia w  konsumpcji cydru (ryc. 5.10). Poza tym 60% z  tych osób 
wskazało, że miało także doświadczeniu w korzystaniu z usług agroturystycz-
nych (ryc. 5.11). Pozwala to na traktowanie wybranych respondentów jako 
cenne źródło informacji w zakresie analizowanym w przedstawionym opra-
cowaniu.

Następne pytanie dotyczyło określenia częstości picia cydru. Odpowiedzi 
udzielali tutaj tylko ci respondenci, którzy zadeklarowali, że przynajmniej raz 
w życiu pili cydr. Ponad połowa ankietowanych określiła, że pija cydr rzadko 
(czyli mniej niż raz w  miesiącu), a  24% osób deklarowało średnią częstotli-
wość spożywania cydru, czyli kilka razy w miesiącu. Dokładny rozkład odpo-
wiedzi na to pytanie przedstawia rycina 5.12.

Ryc. 5.10. Odpowiedzi respondentów na pytanie, czy kiedykolwiek spożywali już cydr
Źródło: opracowanie własne.

Nie

Tak
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W badanej grupie osób było 6% zdecydowanych miłośników analizowane-
go trunku, a z drugiej strony 4% respondentów otwarcie mówiło, że cydr im 
nie smakuje. Najwięcej osób wybrało opcję odpowiedzi „smakuje mi” (67%), 
a  obojętny stosunek do fermentowanego jabłecznika miało 23% ankietowa-
nych (ryc. 5.13).

Ryc. 5.11. Odpowiedzi osób uczestniczących w badaniach na pytanie, czy korzystali kiedyś 
z usług agroturystycznych
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5.12. Wskazania respondentów na pytanie o częstość picia cydru
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5.13. Stosunek do cydru w ankietowanej grupie osób
Źródło: opracowanie własne.

Osoby ankietowane poproszono, aby wskazały maksymalnie po dwie naj-
bardziej znane im marki cydru. Pierwsze sześć miejsc w tym zestawieniu za-
jęły produkty wytwarzane na dużą skalę i  oferowane przez ogólnopolskich 
dystrybutorów oraz dostępne w większości sieci handlowych. Najbardziej roz-
poznawalną marką okazał się „Cydr Lubelski”, bo wymieniło ją aż 94% respon-
dentów. Na drugim miejscu uplasował się „Cydr Miłosławski” (48% wskazań), 
a na trzecim – napój marki „Złoty Sad” (40% wskazań). Kolejne w tym zesta-
wieniu były marki: „Strongbow”, „Dobroński Cydr”, „Green Mill” (ryc. 5.14). 
Wśród wymienianych marek znalazły się również przykłady cydrów rzemieśl-
niczych („Jabłecznik Trzebnicki”, „Ignaców”, „Chyliczki”). Produkuje się je 
w mniejszych ilościach i dlatego też są trudniej dostępne dla nabywców, a poza 
tym nie są tak silnie reklamowane jak wcześniej wspomniane marki dużych 
producentów i dystrybutorów. Może to sugerować pozytywne postrzeganie cy-
drów rzemieślniczych przez konsumentów i ich dobrą rozpoznawalność na tle 
silnej konkurencji o korporacyjnym charakterze, bo respondenci wymieniali 
nie więcej niż dwie marki cydrów najsilniej się im kojarzące z tym rynkiem.

Ciekawe wyniki z  perspektywy oczekiwań co do rozwoju rynku cydru 
przedstawia rycina 5.15, gdzie widoczne są odpowiedzi respondentów od-
nośnie do możliwości zamiany innego napoju niskoalkoholowego (np. piwa) 
na cydr. Okazało się, że 51% osób było zdecydowanymi zwolennikami takie-
go rozwiązania, a  dalsze 30% dopuszcza taką możliwość od czasu do czasu. 
Raczej nie chciało takiej zamiany 14% uczestników ankietyzacji, natomiast 
tylko 5% osób odniosło się bardzo negatywnie do zastąpienia przez cydr inne-

Jestem miłośnikiem

Smakuje mi

Obojętne podejście

Nie smakuje mi
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go napoju niskoalkoholowego spożywanego przez nich do tej pory. Pokazuje 
to na duży potencjał rynkowy cydru w Polsce i może być symptomem wzrostu 
jego udziału w strukturze sprzedaży wyrobów alkoholowych w przewidywal-
nej przyszłości.

Silny pozytywny obraz cydrów rzemieślniczych lub domowych widoczny 
jest w opiniach badanej grupy osób dotyczących preferowanego rodzaju pro-
ducenta cydru, bo zostały one wybrane przez 42% respondentów. Cydr pocho-
dzący z produkcji masowej oferowanej przez koncerny preferowało 33% osób. 
Znaczną grupę stanowili tutaj respondenci, którzy nie mieli sprecyzowanej 
preferencji co do rodzaju producenta cydru (25% wskazań – ryc. 5.16).

Ostatnie dwa pytania skierowane do respondentów były bezpośrednio 
związane z  możliwością wykorzystania cydru jako elementu oferty gospo-
darstw agroturystycznych. Po pierwsze, ankietowani mieli odpowiedzieć, 
czy degustacja cydru wytworzonego w  gospodarstwie agroturystycznym ich 

Ryc. 5.14. Najczęściej kojarzone marki cydru w badanej grupie respondentów*
* Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazania maksymalnie 
dwóch najbardziej znanych im marek cydru.

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5.15. Odpowiedzi na pytanie, czy respondenci uczestniczący w badaniach biorą pod 
uwagę zamianę innego napoju niskoalkoholowego na cydr
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5.16. Preferowany typ cydru w badanej grupie osób ze względu na rodzaj producenta
Źródło: opracowanie własne.
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zdaniem jest czymś pozytywnym i czy podnosi poziom atrakcyjności takiego 
podmiotu. Okazało się, że aż 81% osób dobrze postrzegałoby takie rozwią-
zanie i potwierdziło, że jest to sposób na wzrost atrakcyjności oferty agrotu-
rystycznej, a kolejne 18% odpowiadających, że być może przyczyni się to do 
poprawy atrakcyjności funkcjonowania agroturystyki. Tylko w  1% przypad-
ków uznano, że możliwość spróbowania cydru wytworzonego w rzemieślniczy 
sposób obniżyłoby atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego (ryc. 5.17).

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy w badanej grupie osób znalazłyby się 
osoby chętne do zakupu cydru z gospodarstwa agroturystycznego, jeśli wcze-
śniejsza degustacja przyniosłaby im pozytywne odczucia. Przeważająca grupa 
osób zadeklarowała, że skończyłoby się to nabyciem analizowanego napoju 
(69% wskazań), a 28% respondentów stwierdziło, że być może dokonaliby ta-
kiego zakupu. Tylko 3% osób zdecydowanie odniosło się negatywnie do takiej 
możliwości (ryc. 5.18).

Podsumowanie

Cydr jest trunkiem, który nie wymaga skomplikowanej aparatury do wytwa-
rzania i może być produkowany zarówno na małą, jak i na wielką skalę. Przed 
tym napojem rysują się dobre perspektywy na wzrost udziału w  strukturze 
rynku wyrobów alkoholowych, ponieważ coraz częściej doceniane są jego wa-

Ryc. 5.17. Odpowiedzi na pytanie, czy degustacja cydru w gospodarstwie agroturystycz-
nym jest czymś pozytywnym i zwiększa atrakcyjność tego obiektu
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5.18. Odpowiedzi w badanej grupie osób na pytanie, czy pozytywne odczucia podczas 
degustacji cydru w gospodarstwie agroturystycznym skłoniłyby je do kupna tego napoju.
Źródło: opracowanie własne.

lory smakowe i można nim zastąpić inne typy produktów o niskim stężeniu 
alkoholu.

Możliwości wykorzystania cydru do dywersyfi kacji oferty i  podniesienia 
dochodów w  gospodarstwie agroturystycznym należy ocenić pozytywnie, 
choć istnieje tu nieco utrudnień i  ograniczeń natury prawnej jak chociaż-
by konieczność rejestracji oraz posiadania kasy fi skalnej. Jednocześnie przy 
mniejszej skali produkcji nie przekraczającej 10 tys. litrów rocznie można 
skorzystać z wielu uproszczeń w porównaniu do wytwarzania tego trunku na 
skalę masową. Jest to korzystne, bo w  gospodarstwie agroturystycznym ra-
czej będzie wybierany wariant z mniejszym rozmiarem produkcji. Niestety nie 
można tego robić na zasadach uproszczonych przewidzianych dla sprzedaży 
bezpośredniej realizowanej w  gospodarstwach rolniczych. Warto jednak za-
stanowić się nad takim sposobem zróżnicowania swojej działalności, bo jest 
to uzasadnione ekonomicznie. Przytoczone kalkulacje wskazują, że zajęcie 
się produkcją cydru i  traktowanie tego jako źródła dodatkowego dochodu 
jest opłacalne w  gospodarstwie agroturystycznym posiadającym odpowiedni 
i niezadowalająco wykorzystany potencjał wytwórczy – nawet mimo różnych 
wymagań formalnoprawnych, które mogą utrudniać i  zniechęcać do prowa-
dzenia takiej działalności. Poza tym okazuje się, że cydr jest wybierany przez 
coraz więcej osób i jego spożycie rośnie, a więc ewentualna produkcja będzie 
odpowiedzią na pojawiający się popyt ze strony kupujących.

Tak

Być może

Nie
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Przeprowadzone badania ankietowe sugerują, że cydr ma duży potencjał 
rynkowy, bo spora część osób dopuszcza możliwość zastąpienia nim innych 
rodzajów wyrobów niskoalkoholowych. Z wypowiedzi udzielonych przez wy-
braną do badań grupę osób wynika, że konsumenci bardziej niż cydry produ-
kowane komercyjnie cenią sobie te wytwarzane w  sposób rzemieślniczy lub 
domowy. Badane osoby w  większości uznały także, że degustacja i  sprzedaż 
wytworzonego cydru w  gospodarstwie agroturystycznym jest pozytywnie 
odbierana i  przyczynia się do podniesienia atrakcyjności takiego podmiotu. 
Większość ankietowanych zadeklarowała, że po dobrze zakończonej degu-
stacji chętnie kupiliby taki produkt alkoholowy znajdujący się w  sprzedaży 
gospodarstwa agroturystycznego. Otrzymane wyniki można traktować jako 
cenne wskazówki mogące zachęcić właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
do poszerzania swojej oferty właśnie o produkcję i sprzedaż wytworzonego we 
własnym zakresie cydru.
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WYKORZYSTANIE JABŁEK DO PRODUKCJI CYDRU 
W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Abstrakt

Cel pracy: Celem pracy jest uwypuklenie korzyści wynikających z produkcji i sprze-
daży własnego cydru w gospodarstwie agroturystycznym.

Materiał i metody: Posłużono się pierwotnymi i wtórnymi źródłami informacji, któ-
re zebrano dzięki własnym obserwacjom, wykonanym badaniom ankietowym oraz 
analizie literatury przedmiotu. Badania ankietowe były wykonane między marcem 
i kwietniem 2017 roku. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w kwestiona-
riuszu badawczym dostępnym przez Internet. Dobór próby miał charakter wygodny 
(ze względów na ograniczenia czasowe i  fi nansowe) i  ogółem w  badaniach wzięło 
udział 100 respondentów, z czego 97 osób było konsumentami cydru.

Wyniki i  wnioski: Przedstawiono sposób wykorzystania jabłek do produkcji cy-
dru, opis technologii oraz niezbędny asortyment do wyrobu trunku. Podstawowym 
wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań ankietowych jest stwierdzenie, że 
cydr zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność i może wzbogacić atrak-
cyjność gospodarstwa oraz przynieść dodatkowe przychody.

Słowa kluczowe: cydr, gospodarstwo agroturystyczne, jabłka
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USE OF APPLES TO PRODUCE CIDER IN AGRITOURIST FARM 

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the work is highlighting the benefi ts of their own pro-
duction and sales of cider in a agritourist farm.

Materials and methods: primary and secondary sources of information were used 
in the study, which were collected through own observations, survey research 
and literature analysis. Th e survey was conducted between March and April 2017. 
Respondents responded to questions in online questionnaire. Sampling was conven-
ient (due to time and fi nancial constraints). In total, 100 respondents participated in 
the study, of which 97 were cider consumers.

Results and conclusions: paper presents the use of apples for cider production, tech-
nology description and necessary assortment for the production of this drink. Main 
conclusion of the survey is that cider has gained increasing popularity in recent 
years and can enhance the attractiveness of the farm and bring additional income.

Keywords: cider, agritourist farm, apples

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.73
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6. Wykorzystanie mięsa i jego przetworów 
w budowaniu oferty turystycznej

Marek Stanisz, Renata Matuszewska

Wstęp

Zaspokajanie różnorodnych potrzeb turystów wypoczywających na terenach 
wiejskich determinuje potrzebę kreowania ciekawych i  wszechstronnych 
produktów turystycznych (Jęczmyk i  in. 2011, Sosnowski i  in. 2005, Uglis 
i Jęczmyk 2015). Przygotowanie atrakcyjnej oferty dla wymagających turystów 
wiąże się z możliwością wykorzystania całego potencjału gospodarstwa agro-
turystycznego. Jednym z  głównych elementów oferty agroturystycznej mogą 
być hodowane zwierzęta gospodarskie, które umilają pobyt gości w gospodar-
stwie, ale przede wszystkim umożliwiają pozyskiwanie produktów ekologicz-
nych o tradycyjnym charakterze. Właściciele gospodarstw agroturystycznych 
dzięki udostępnieniu turystom produktów żywnościowych mogą wykorzystać 
lokalne zasoby i budować konkurencyjność swojej oferty.

W  dzisiejszych czasach turyści stają się bardziej wymagający i  szukają 
pro fesjonalnych ofert. Ich oczekiwaniom właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych, którzy w swojej ofercie mają tylko noclegi i wyżywienie, nie są już 
w stanie sprostać (Jęczmyk i in. 2013, Uglis i Krysińska 2012). Bez wątpienia 
obecność zwierząt w  gospodarstwie podnosi poziom jakości i  atrakcyjności 
wypoczynku na wiejskich obszarach (Sosnowski i  in. 2005). Ważny jest wła-
ściwy dobór zwierząt zaspokajających konkretne potrzeby turystów: 

 ■ udział w tradycyjnych metodach wyrobu żywności (masła, serów itd.)
 ■ pomoc w codziennych czynnościach gospodarskich (karmienie i poje-

nie inwentarza)
 ■ kontakt poprzez zabawę dzieci z małymi zwierzętami domowymi i go-

spodarskimi
 ■ naukę chowu i hodowli zwierząt (Bernacka i in. 2013).

Zwierzęta, poza walorami edukacyjnymi i estetycznymi, dostarczają przede 
wszystkim mięso o  szczególnych walorach. W  gospodarstwie agroturystycz-
nym istotne jest wykorzystanie ras rodzimych i tradycyjny sposób ich żywie-
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nia (Sosnowski i in. 2005). Kuźnicka (2008) analizując gospodarstwa agrotu-
rystyczne w Polsce, stwierdziła, że owce i kozy stanowią 26% spośród różnych 
gatunków zwierząt w nich utrzymywanych. 

Wzrost zainteresowania kozami, który obserwuje się w  Polsce od schył-
ku lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia, przyczynił się do rozwoju hodow-
li tych zwierząt. Początkowo zajmowano się głównie produkcją mleka, któ-
re było swego rodzaju alternatywą dla dzieci uczulonych na składniki mleka 
krowiego, później zainteresowano się również przetwórstwem mleka kozie-
go. Po uruchomieniu przydomowych przetwórni mleka rozszerzyła się gama 
wyrobów mleczarskich dostępnych na rynku, wspomagając rynek detaliczny 
i gospodarstwa agroturystyczne. Obecnie kozy utrzymuje się w kierunku użyt-
kowym: mlecznym, mięsnym, wełnistym i  wszechstronnym. Pod względem 
poziomu użytkowności mlecznej oraz oddziaływania na hodowlę innych ras 
na uwagę zasługują: koza biała szlachetna niemiecka, koza barwna szlachet-
na niemiecka, koza francuska alpejska. W Polsce hoduje się kozę białą uszla-
chetnioną i barwną uszlachetnioną oraz na niewielką skalę inne lokalne rasy 
(Sasimowski 1979). W kraju mięso kozie pozyskuje się w bardzo małej ilości, 
jest ono dostępne głównie w  gospodarstwach agroturystycznych (Bancewicz 
i  in. 2016, Stanisz i  in. 2009). Można jednak mieć nadzieję, że dalszy rozwój 
turystyki spowoduje większe zainteresowanie tym produktem, również w celu 
zaspokojenia potrzeb kulinarnych gości krajowych i  zagranicznych, którzy 
oczekują oryginalnej i autentycznej kuchni. W powszechnej opinii mięso ko-
zie jest produktem spożywczym rzadko jadanym przez tych, którzy nie są ho-
dowcami, mimo że jest uważane za przysmak czy wręcz rarytas przez osoby, 
które zdecydowały się go spróbować zarówno w formie świeżej, jak i przetwo-
rzonej (Ludwiczak i in. 2015, Stanisz i in. 2015). Mięso kozie stanowi bardzo 
dobry surowiec do przyrządzania wszystkich rodzajów potraw (Niżnikowski 
i in. 2007).

Konsumenci poszukują tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościo-
wych o wysokiej jakości, które są przeciwieństwem masowej produkcji i tanich 
wyrobów przemysłu spożywczego. Ten trend jest czynnikiem pobudzającym 
rozwój gospodarstw rolnych oraz wsi, zaspokaja potrzeby ludności miejskiej, 
tworzy nowe miejsca pracy, przeciwdziała wyludnianiu się wsi, powoduje 
wzrost dochodów lokalnej społeczności, zmianę sposobów i warunków życia 
oraz kształtowanie nowego modelu konsumpcji miejscowej ludności, jak rów-
nież aktywizację rozwoju gospodarczego (Jęczmyk 2015). Szczególnie mogą 
z  tego skorzystać właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy dzięki 
udostępnieniu turystom produktów żywnościowych sięgają do lokalnych za-
sobów i budują konkurencyjność tej formy turystyki.

Celem rozdziału jest ukazanie możliwości wykorzystania mięsa koziego 
i  jego przetworów w  budowaniu oferty turystycznej gospodarstwa agrotury-
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stycznego. Badania wykonano za pomocą metody sondażu diagnostycznego. 
W przeprowadzonych badaniach terenowych wykorzystano technikę ankiety 
oraz specjalnie przygotowane do tego celu narzędzie badawcze – kwestiona-
riusz ankiety, która składała się z 20 pytań zamkniętych. Ankietowanymi byli 
turyści korzystający z  oferty wypoczynku w  gospodarstwie Qzko. Badania 
przeprowadzono od sierpnia do grudnia 2016 roku, a  wypełnione przez re-
spondentów ankiety były umieszczane w specjalnej urnie. Wszystkie ankiety 
(n = 124) zostały wypełnione prawidłowo. 

Charakterystyka gospodarstwa „Qzko”

Gospodarstwo agroturystyczne o  nazwie „Qzko” położone jest w  południo-
wo-zachodniej części Ziemi Lubuskiej, w  powiecie nowosolskim (gmina 
Siedlisko), we wsi Siedlisko. Gospodarstwo otoczone jest kompleksem lasów, 
które z nim graniczą. Lasy, bogate w runo leśne i zwierzynę łowną, stanowią 
około 38% powierzchni terenu powiatu nowosolskiego. W  odległości około 
800 m od gospodarstwa przepływa rzeka Odra. W okolicy znajdują się jezio-
ra, strumyki, malownicze wzgórza i  doliny. Gospodarstwo „Ozko” posiada 
certyfi kat ekologiczny, a  hodowane stado kóz liczy około 50 sztuk (ryc. 6.1). 

Ryc. 6.1. Stado kóz w gospodarstwie Qzko 
Fot. R. Matuszewska
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Gospodarstwo agroturystyczne przyjmuje gości przez cały rok. Oferta skie-
rowana jest do szerokiego grona osób preferujących wypoczynek na łonie na-
tury, m.in.: rodzin z dziećmi, osób starszych, wędkarzy, uprawiających jazdę 
konną, grzybiarzy, myśliwych. Ponadto gospodarze przyjmują zorganizowane 
grupy, dzieci ze szkół, gości na święta, całe rodziny z  różnych stron Polski, 
a  także z  Niemiec i  Holandii. Dużą atrakcją dla potencjalnych klientów jest 
utrzymywany inwentarz, tj. od kilku do kilkudziesięciu kur oraz kaczek, kozy, 
krowy. Rasy zwierząt dobierane są pod względem łagodności, behawioru oraz 
wyglądu zewnętrznego, atrakcyjnego dla potencjalnego turysty. Produkcja 
zwierzęca w gospodarstwie pozwala na konsumpcję wyprodukowanych w nim 
przetworów. Gospodarze zajmują się głównie produkcją mleka, serów, mydeł 
i kremów. Ich produkty są wyróżniane podczas licznych konkursów kulinar-
nych, kiermaszów, wystaw, a przede wszystkim są one doceniane przez kon-
sumentów zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeden z wielu serów wytwarza-
nych w gospodarstwie pod nazwą „Ser kozi zamkowy” został wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych w  2013 roku. Natomiast na bazie owoców, mleka 
koziego i spirytusu przygotowywana jest nalewka „Deptucha”, bardzo dobrze 
znana w regionie lubuskim, która także została wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych w 2015 roku.

Wyniki i�ich omówienie

Grupę badawczą stanowiło 124 respondentów, w tym 87 kobiet i 37 mężczyzn. 
Może to świadczyć o większym zainteresowaniu tą formą wypoczynku przez 
kobiety oraz o większej chęci wypełniania przez nie ankiet. Większość ankie-
towanych była w  wieku 46-60 lat i  powyżej (65,4%). Najmniej liczną grupę 
stanowiły osoby w wieku 18-30 lat (12,1%), zaś 22,6% stanowiły osoby w wie-
ku 31-45 lat. Przyczyną większego zainteresowania spędzania wolnego czasu 
w tym miejscu przez osoby po 46 roku życia wynika prawdopodobnie z potrze-
by przebywania w naturze, w ciszy i spokoju. Niewątpliwie osoby w młodszym 
wieku poszukują bardziej aktywnej i urozmaiconej oferty oraz nie mają wy-
starczającej wiedzy na temat wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym. 
Zdecydowana większość wypoczywających mieszkała w  Polsce (64,5%), ale 
z oferty badanego gospodarstwa korzystali również goście zagraniczni: miesz-
kańcy Niemiec to 21,8% badanych, a obywatele Holandii 3,7%. Najliczniejszą 
grupę stanowili mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców (62,1%), którzy 
mieszkają w  bloku lub kamienicy (76,6%). Spośród wypoczywających aż 
86,3% korzystało z  oferty gospodarstwa po raz kolejny, w  tym 18,6% odpo-
czywało w analizowanym miejscu już 5 i więcej razy, a  jedynie 13,7% po raz 
pierwszy. Wynika z  tego, że oferta gospodarstwa agroturystycznego „Qzko” 
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zdecydowanie spełnia oczekiwania ankietowanych, dlatego chętnie wracają na 
wypoczynek w następnych latach. Ponad 83% badanych deklaruje, że skorzy-
sta ponownie z usług gospodarstwa. Świadczy o tym również długość pobytu 
w  gospodarstwie. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które wypoczywały 
3-6 dni (25,8%) i 7-10 dni (24,2%). Na dłuższy wypoczynek powyżej 14 dni 
decydowało się tylko 8,1% wypoczywających. Osoby, które przebywały tylko 
2 dni (17,8%) wypoczywały w gospodarstwie w sobotę i niedzielę (weekendy). 

O  możliwości wypoczynku w  gospodarstwie agroturystycznym „Qzko” 
31,5% wypoczywających dowiedziała się od rodziny i znajomych. Z kolei 17,8% 
taką informację znalazło na stronach internetowych. Spośród badanych 15,3% 
uzyskało informacje o gospodarstwie na targach agroturystycznych, natomiast 
około 30% posiadało informacje z  prasy, ulotek, katalogów i  innych źródeł. 
Świadczy to, że zadowoleni goście są najlepszą reklamą. Wypoczywający chęt-
nie dzielą się wrażeniami z pobytu ze znajomymi i rodziną, jednocześnie za-
chęcając ich do skorzystania z wypoczynku w „Qzko”. 

Większość wypoczywających (56,5%) miała wiedzę na temat innych go-
spodarstw agroturystycznych w województwie lubuskim, ale na wypoczynek 
wybierali jednak analizowane miejsce, gdyż była to dla nich najbardziej inte-
resująca oferta spędzenia wolnego czasu. Gospodarstwo „Qzko” jest miejscem 
wyróżniającym się na tle innych gospodarstw agroturystycznych wojewódz-
twa lubuskiego, głównie pod względem wyrobów tradycyjnych wytwarzanych 
w gospodarstwie oraz oferty wypoczynku.

Wszyscy respondenci uznali, że głównym i najważniejszym motywem sko-
rzystania z oferty „Qzko” była przede wszystkim potrzeba wypoczynku i po-
znanie walorów przyrodniczych terenów wiejskich. W równie wysokim stopniu 
(ponad 82%) docenione zostały folklor, tradycja i dziedzictwo kulturowe oko-
licy oraz możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Dla 67% wypoczy-
wających motywem wyboru analizowanego miejsca była chęć zmiany dotych-
czasowego sposobu wypoczynku oraz możliwość uczestniczenia w produkcji 
i degustacji wyrobów tradycyjnych, a także możliwość realizacji swoich pasji.

Najczęściej powodem wyboru gospodarstwa „Qzko” przez wypoczywają-
cych były walory turystyczne (100%), wyżywienie w  postaci kuchni domo-
wej (100%) oraz obecność w  gospodarstwie zwierząt domowych (82%). Na 
dogodność dojazdu i  możliwość wypoczynku z  własnym zwierzakiem (kot, 
pies) zwróciło uwagę tylko 42% wypoczywających. Stosunkowo w niewielkim 
stopniu respondenci zwracali uwagę na cenę pobytu (17%) i możliwość wypo-
czynku z małymi dziećmi (14%).

Spośród proponowanych przez gospodarzy form aktywnego wypoczyn-
ku w  gospodarstwie największe zainteresowanie wzbudził udział w  pracach 
gospodarskich i  polowych (89%), nieco mniej wycieczki rowerowe i  spływy 
kajakowe (64,5%). W zajęciach dotyczących tradycyjnej żywności i kuchni do-
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mowej uczestniczyło 56,5% wypoczywających, natomiast najmniejszym zain-
teresowaniem cieszyło się wędkowanie i zajęcia rekreacyjne (43,5%).

Podczas pobytu w gospodarstwie 65,3% wypoczywających oceniło kontakt 
z gospodarzami jako bardzo dobry, za dobry uznało 16,9% wypoczywających, 
zaś 17,7% oceniło go jako dostateczny. Żaden z wypoczywających nie ocenił 
źle kontaktu z gospodarzami. 

Zapytano respondentów, czy są zadowoleni z  wypoczynku w  tym gospo-
darstwie. Aż 82% wypoczywających odpowiedziało, że „zdecydowanie tak” 
i „tak”. Z kolei 13,7% ankietowanych odpowiedziało, że „raczej tak”. Natomiast 
4,1% odpowiedziało, że „raczej nie”, a nikt nie wybrał odpowiedzi „nie”.

Spośród serwowanych przez gospodarzy potraw za najlepsze i godne pole-
cenia wypoczywający uznali potrawy: duszone prosię (21%), polędwiczki wę-
dzone „przysmak Huberta” (19%), kociołek z  duszonymi warzywami (19%) 
oraz pieczony na wolnym ogniu udziec z  dzika (15%). Warto pokreślić, że 
zdecydowana większość badanych była zadowolona z oferty kulinarnej gospo-

Ryc. 6.2. Pieczona tuszka z kozy 
Fot. M. Stanisz
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darstwa (88,8%), natomiast po 5,6% odpowiedziało, że „raczej nie” lub „nie 
mam zdania”. Nikt nie udzielił odpowiedzi, że zdecydowanie nie jest zadowo-
lony z propozycji kulinarnej gospodarstwa. 

Zapytano odwiedzających, czy skorzystaliby z  oferty kulinarnej w  gospo-
darstwie „Qzko”, która zawierałaby wyroby z mięsa i przetworów z mięsa koź-
lęcego (tab. 6.1, ryc. 6.2). Spośród wszystkich ankietowanych tylko 42,7% sko-
rzystałoby z tej propozycji. Natomiast przeciwnego zdania była ponad połowa 
badanych, bo aż 57,3%. Uwzględniając w analizie oddzielnie płeć, to z oferty 
skorzystałoby 78,4% mężczyzn i tylko 21,6% kobiet. 

Tabela 6.1. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące korzystania z oferty ku-
linarnej gospodarstwa agroturystycznego „Qzko”, która zawierałaby wyroby z  mięsa 
koźlęcego i jego przetworów 

Płeć N Zdecydowanie 
tak
(%)

Tak

(%)

Raczej 
tak
(%)

Raczej 
nie
(%)

Nie

(%)

Zdecydowanie 
nie
(%)

Kobiety  87 10,3 11,6 5,7 33,4 10,3 28,7

Mężczyźni  37 51,4 18,9 8,1 10,8 10,8 0

Razem 124 22,5 13,7 6,5 26,6 10,5 20,2

Źródło: badania własne.

Na pytanie, czy respondenci uważają, że wprowadzenie mięsa koźlęce-
go i  wyrobów z  niego urozmaiciłoby ofertę gospodarstwa zarówno kobiety 
(68,9%), jak i  mężczyźni (81,1%) stwierdzili zdecydowanie, że to działanie 
urozmaiciłoby ofertę kulinarną gospodarstwa (tab 6.2). 

Tabela 6.2. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące urozmaicenia oferty go-
spodarstwa agroturystycznego „Qzko” poprzez wprowadzenie potraw z mięsa koźlęcego 

Płeć N Tak 
(%)

Nie 
(%)

Nie mam zdania 
(%)

Kobiety  87 68,9 13,8 17,3

Mężczyźni  37 81,1  5,4 13,5

Razem 124 72,6 11,3 16,1

Źródło: badania własne.
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Podsumowanie

Gospodarstwo agroturystyczne „Qzko” znajdujące się we wsi Siedlisko nale-
ży do wyróżniających się gospodarstw prowadzących podobną działalność na 
terenie województwa lubuskiego. Przygotowana oferta i  odpowiednia infra-
struktura pozwalają na przyjmowanie gości przez cały rok, a miejscowe wa-
runki sprzyjają aktywnym formom rekreacji. Dla większości odpoczywających 
oferta gospodarstwa jest kompletna i  spełnia ich oczekiwania. Respondenci 
przy wyborze tego miejsca docenili miejscowy folklor, lokalną tradycję i dzie-
dzictwo kulturowe oraz możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, 
uczestniczenia w  pracach polowych oraz w  produkcji i  degustacji wyrobów 
tradycyjnych wytwarzanych w gospodarstwie z mleka koziego. Wprowadzenie 
do oferty kulinarnej analizowanego gospodarstwa mięsa koźlęcego i jego prze-
tworów zwiększyłoby według ankietowanych atrakcyjność gospodarstwa agro-
turystycznego „Qzko” nie tylko w województwie lubuskim. 

Wytwarzanie regionalnych i tradycyjnych produktów i wyrobów wspoma-
ga rozwój obszarów wiejskich, umożliwiając rolnikom pozyskiwanie dodat-
kowego dochodu w  ich własnych regionach. Ta działalność sprzyja również 
zróżnicowaniu działalności rolniczej i  zapobiega wyludnianiu się terenów 
wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, 2005).
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WYKORZYSTANIE MIĘSA I�JEGO PRZETWORÓW W�BUDOWANIU 
OFERTY TURYSTYCZNEJ

Abstrakt

Cel pracy: ukazanie możliwości wykorzystania mięsa koziego i  jego przetworów 
w budowaniu oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego.

Materiał i metody: materiał faktografi czny został zgromadzony za pomocą metody 
sondażu diagnostycznego. Ankietowanymi byli turyści korzystający z oferty wypo-
czynku w gospodarstwie agroturystycznym „Qzko”. 

Wyniki i  wnioski: Respondenci przy wyborze gospodarstwa agroturystycznego 
„Qzko” docenili nie tylko wartości kulturowe i możliwość aktywnego spędzania wol-
nego czasu, lecz także możliwość uczestniczenia w  pracach polowych oraz w  pro-
dukcji i degustacji wyrobów tradycyjnych wytwarzanych w gospodarstwie z mleka 
koziego. Wprowadzenie do oferty kulinarnej analizowanego gospodarstwa produk-
tów takich jak mięso koźlęce i jego przetwory zwiększyłoby według ankietowanych 
atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego „Qzko”. 

Słowa kluczowe: mięso, kozy, gospodarstwo agroturystyczne, oferta turystyczna
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MAREK STANISZ, RENATA MATUSZEWSKA

USING MEAT AND ITS PRODUCTS IN CREATING TOURIST OFFER

Abstract

Purpose of work: showing the possibilities of using goat meat and its products in 
building tourist off er of agritourism farm.

Materials and methods: Th e factual material was collected using the method of 
diagnostic survey. Respondents were asked to take advantage of the holiday off er on 
the “Qzko” agritourism farm. 

Results and conclusions: Respondents in the selection of the agritourism farm ap-
preciated not only local cultural heritage and the opportunity to spend free time, 
but also the opportunity to participate in fi eldwork and production and tasting of 
traditional products made on the goat milk farm. Introducing to the culinary off er 
of the analyzed farm products such as goat meat and its products would increase the 
attractiveness of this farm “Qzko” according to the respondents.

Keywords: meat, goats, agritourist farm, tourist off er

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.99
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7. Zakres działań marketingowych podejmowanych 
przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 

w województwie świętokrzyskim

Krystyna Krzyżanowska

Wstęp

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tzw. turystyką alternatywną, bę-
dącą przeciwieństwem turystyki masowej. Turyści alternatywni poszukują in-
nowacyjnych form wypoczynku dostarczającego nowych doświadczeń i relacji 
z rdzenną ludnością. Agroturystyka jako alternatywna forma wypoczynku na 
wsi może być bardzo dobrą propozycją dla tej grupy osób. Daje bowiem moż-
liwość zarówno biernego, jak i  aktywnego wypoczynku na obszarach o  cha-
rakterze rolniczym, a bliskość natury zapewnia rekreację w ciszy i spokoju.

W  ostatnim czasie obserwuje się również systematyczny wzrost liczby 
gospodarstw agroturystycznych w  Polsce, w  1990 roku było ich 590 (Krzy-
żanowska i Kowalewska 2014, por. Zawadka 2016), a w 2016 roku ich liczba16 
wzrosła do 6592, co w konsekwencji powoduje wzrost konkurencji w tym sek-
torze. Agroturystyka zajmuje znaczącą pozycję na rynku turystycznym w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Według opracowania Urzędu Statystycznego 
w  Kielcach kwatery agroturystyczne zajmują drugie miejsce, zaraz po ho-
telach i  stanowią 16,3% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych 
w  województwie. Według danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w 2016 roku działalność agroturystyczną w województwie święto-
krzyskim prowadziły 493 gospodarstwa, co stanowi 7,5% wszystkich gospo-
darstw w Polsce.

Ponadto na uwagę zasługują również zwiększone oczekiwania i  potrzeby 
coraz bardziej świadomych i  wymagających odbiorców usług agroturystycz-
nych, co w konsekwencji powoduje, że potencjalnych klientów jest coraz trud-
niej pozyskać. Dlatego też posiadanie wiedzy marketingowej przez rolników 
świadczących usługi agroturystyczne nabiera coraz większego znaczenia.

16 Opracowanie własne na podstawie informacji ze stron internetowych ośrodków doradz-
twa rolniczego (stan na 22.05.2016 r.)
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Cel i�metody badawcze

Celem rozdziału jest rozpoznanie zakresu działań marketingowych podej-
mowanych przez rolników świadczących usługi agroturystyczne. Przybliżono 
proces tworzenia produktu agroturystycznego, metody ustalania cen, a  także 
formy dystrybucji i promocji.

Materiał empiryczny został zebrany głównie za pomocą metody sondażu 
diagnostycznego, na którą złożyły się trzy techniki badawcze: ankieta z właści-
cielami gospodarstw agroturystycznych, obserwacja swobodna i  analiza lite-
ratury przedmiotu. Badania właściwe przeprowadzono w kwietniu 2016 roku 
na terenie województwa świętokrzyskiego wśród 112 rolników prowadzących 
działalność agroturystyczną. Wykorzystano również dane pochodzące ze stron 
internetowych ośrodków doradztwa rolniczego oraz literaturę przedmiotu.

W  badanej populacji kobiety stanowiły 65,2%, a  mężczyźni – 34,8%. 
Gospodarstwa agroturystyczne prowadziły głównie osoby posiadające do-
świadczenie zawodowe, a  mianowicie w  przedziale 46-55 lat – 34,8% i  po-
wyżej 55 lat – 29,9%. Pozostali właściciele to osoby młode do 35 roku życia 
– 16,1% i  w  przedziale 36-45 lat odpowiednio – 19,2%. Rolnicy świadczący 
usługi agroturystyczne byli bardzo dobrze wykształceni, gdyż 92,1% legity-
mowało się wykształceniem średnim lub wyższym, z  czego wykształceniem 
średnim – 37,8% i 54,3% wykształceniem wyższym. Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe posiadało tylko 7,9% badanych.

Proces tworzenia produktu agroturystycznego

W agroturystyce podobnie jak w innych działalnościach gospodarczych mar-
keting odgrywa bardzo ważną rolę. Rolnicy świadczący usługi agroturystyczne 
chcąc osiągnąć sukces na rynku, muszą podejmować działania marketingowe. 
Jednym z  elementów marketingu-mix jest produkt. Produkt turystyczny to 
zbiór zarówno dóbr i usług nabywanych przez turystów, jak i walorów tury-
stycznych, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem 
zainteresowania (Kmita 2005).

Według Hollowaya i  Robinsona (1997) produkt turystyczny jest złożony, 
gdyż może obejmować miejsce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet operatora 
turystycznego, składający się z miejsca w samolocie, pokoju hotelowego, wy-
żywienia i  innych udogodnień) i  czasami, pewne produkty materialne (dar-
mowe torby lotnicze lub darmowa butelka alkoholu bezcłowego, aby zachęcić 
do kupna danej usługi).

Z  kolei produkt turystyczny według Gołembskiego (1998) to: „wszystkie 
dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce sta-
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łego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w trakcie podró-
ży i w czasie pobytu poza swoją rodzinną miejscowością”.

Standard zakwaterowania, urozmaicone wyżywienie i  możliwości atrak-
cyjnego spędzenia czasu wolnego stanowią podstawowe czynniki, które biorą 
pod uwagę turyści, wybierając miejsce na wypoczynek. Wyposażenie obiek-
tów i otoczenia w elementy podnoszące standard oferty gospodarstw agrotu-
rystycznych przedstawiono na rycinie 7.1.

Ryc. 7.1. Atrakcje w gospodarstwach agroturystycznych i elementy otoczenia podnoszące 
standard oferty (%)
*Badany mógł podać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: wyniki badań własnych.
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do wyłącznej dyspozycji wypoczywającego, uznany został za bardzo ważny 
element oferty agroturystycznej. Ponad połowa badanych badanych posiadała 
w ofercie pokoje z łazienką i mogłaby spełnić oczekiwania klientów. Potrawy 
regionalne i  specjalności gospodyni wykonane z  surowców pochodzących 
w  własnego gospodarstwa respondenci uznali za ważny czynnik decydujący 
o wyborze gospodarstwa agroturystycznego na miejsce wypoczynku.

Kształtowanie cen usług agroturystycznych

Nie ma jednolitych zasad ustalania cen usług agroturystycznych, gdyż decy-
duje o  nich wiele czynników, na przykład jakość usług i  oferowany komfort 
czy sytuacja na rynku usług turystycznych. Ustalona cena powinna umożliwić 
zwrot poniesionych kosztów i osiągnięcie zysku dzięki wytworzeniu wartości 
produktu i  usługi w  świadomości nabywców (Wodejko 1997). W  literaturze 
ekonomicznej są proponowane różne metody określania wielkości cen, wśród 
których najczęściej wymienia się: metodę kosztową – koszt plus zysk od kosz-
tu, metodę kosztową – koszt plus zysk od kapitału oraz metodę opartą na 
koszcie zmiennym i  marży brutto (Dębniewska i  Tkaczuk 1997). Cena pro-
duktu agroturystycznego powinna być również porównywalna do cen usług 
innych okolicznych gospodarstw agroturystycznych o podobnym standardzie. 
Zbyt wysoka cena może spowodować, że turysta znajdzie sobie inną kwaterę, 
zbyt niska natomiast może wzbudzić podejrzenia lub doprowadzić do wrogo-
ści ze strony innych gospodarzy. Warto pamiętać, że polityka cenowa w  go-
spodarstwie agroturystycznym powinna być instrumentem, dzięki któremu 
nie tylko osiąga się doraźne korzyści, lecz także pomaga uzyskać je w  przy-
szłości (Szarek 2006).

Właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych ustalali ceny nocle-
gów i wyżywienia, wykorzystując do tego celu następujące sposoby: na pod-
stawie ponoszonych kosztów (51,9%), na podstawie ceny akceptowanej przez 
nabywcę (24,8%), na podstawie cen konkurencji (21,4%) oraz na wyczucie 
(1,9%).

Jednym ze sposobów pozyskiwania klientów są różnego rodzaju zniżki. 
Najczęściej stosuje się ceny posezonowe w  okresie małego zainteresowania 
wyjazdami urlopowymi. Proponowane obniżki cen wynoszą 50% i  więcej 
w  porównaniu z  głównym sezonem (letnim i  zimowym). Obniżka dotyczy 
tylko noclegów, a  zasadniczy dochód przynoszą usługi towarzyszące. W  re-
zultacie następuje wydłużenie sezonu i  lepsze wykorzystanie obiektu, który 
bez zastosowania cen posezonowych stałby pusty. Innym rodzajem upustu są 
zniżki dla dzieci. Z  reguły opłata za nocleg dziecka wynosi 50% ceny osoby 
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dorosłej, a  małe dzieci przyjmowane są bezpłatnie. Stosowane są też niższe 
ceny posiłków dla dzieci. Ceny można również różnicować w  zależności od 
czasu pobytu. Ogólna zasada jest następująca: im dłużej, tym taniej (w przeli-
czeniu na jeden dzień pobytu). Zniżki przy dłuższych pobytach powinny być 
odczuwalne dla klienta na tyle, aby chciał pozostać w  tym samym miejscu, 
zamiast wybierać następne w innym regionie.

Właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych z  reguły wyraża-
li skłonność do negocjowania propozycji cenowych przy dłuższym pobycie 
(42,2%), stosowali zniżki dla dzieci (25,0%), cenili stałych klientów i  wobec 
nich stosowali ulgi cenowe (19,0%).

Kanały dystrybucji usług agroturystycznych

Dystrybucja polega na efektywnym społecznie i  ekonomicznie przesuwaniu 
dóbr i  usług ze sfery ich wytworzenia do końcowych odbiorców. Produkt 
agroturystyczny tym różni się od wielu innych dóbr, że musi być konsumo-
wany na miejscu jego wytworzenia, a więc przesuwanie produktu w tym wy-
padku nie występuje. Zapewnienie efektywności dystrybucji odbywa się po-
przez wybór kanałów dystrybucji (por. Drzewiecki 2001). W przeciwieństwie 
do innych działalności gospodarczych w agroturystyce dystrybucja nie jest aż 
tak ważnym instrumentem marketingu-mix. Jednak właściciele gospodarstw 
agroturystycznych nie powinni jej pomijać przy tworzeniu koncepcji marke-
tingowej. Wyróżnia się trzy warianty strategii dystrybucji usług turystycznych 
(w tym agroturystycznych):

 ■ sprzedaż bez udziału pośredników, a więc bezpośrednio przez usługo-
dawców

 ■ sprzedaż przez pośredników, jakimi są agencje turystyczne, biura po-
dróży, zrzeszenia, federacje stowarzyszeń i organizacje turystyczne

 ■ stosowanie obu wariantów.

Niedziółka (2010) wyróżnił dwa kanały dystrybucji w agroturystyce: bez-
pośredni (usługodawca – turysta) oraz pośredni (usługodawca – pośredni – 
turysta).

Badani właściciele gospodarstw agroturystycznych sprzedawali swoje ofer-
ty głównie w sposób bezpośredni, tj. za pośrednictwem telefonu (52,4%) czy 
przez Internet (43,2%). Pozostali (4,4%) korzystali z  pomocy pośredników, 
a więc stowarzyszeń agroturystycznych czy biur podróży.
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Promocja produktu agroturystycznego

Działania promocyjne w agroturystyce polegają przede wszystkim na komu-
nikowaniu się gospodarstwa agroturystycznego z rynkiem. W tym celu wyko-
rzystuje się określone instrumenty promocyjne. Sikora (2012) wyróżnia nastę-
pujące narzędzia promocji: stosowane w agroturystyce: reklama, sprzedaż oso-
bista, promocja sprzedaży, public relations i marketing bezpośredni (ryc. 7.2).

Jeszcze nie tak dawno wśród kierunków i form promocji skierowanych na 
pozyskanie nowych klientów do gospodarstw agroturystycznych wykorzysty-
wane były najczęściej: publikacja katalogów, udział w targach i giełdach tury-
stycznych krajowych i międzynarodowych, informacja i reklama w środkach 
masowego przekazu i czasopismach turystycznych, uaktywnienie środowiska 
dziennikarskiego (konferencje prasowe, prezentacja ofert agroturystycznych), 
imprezy kulturalne i rozrywkowe połączone z prezentacją ofert, konkursy i gry 
nagradzane pobytami w gospodarstwach agroturystycznych oraz fi lmy propa-
gandowe, reklamowe i  informacyjne (Drzewiecki 2001). Obecnie głównym 
narzędziem docierania z  ofertą agroturystyczną do klienta stał się Internet. 
Potwierdzają to zarówno wyniki badań empirycznych przeprowadzonych 
przez autorkę, jak i zrealizowanych przez innych autorów w wielu ośrodkach 
naukowych w Polsce.

Ryc. 7.2. Narzędzia promocji oferty gospodarstw agroturystycznych stosowane przez usłu-
godawców (%)
Źródło: wyniki badań własnych.
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Z  przeprowadzonych badań wynika, że usługodawcy wykorzystywali do-
tychczas głównie następujące formy promocji: strony internetowe gospo-
darstw agroturystycznych (80,4%), polecenia oferty przez krewnych i  znajo-
mych (79,5%) oraz promocję podczas targów agroturystycznych krajowych 
i zagranicznych (32,1%). Rolnicy planują w większym stopniu korzystać z biur 
podróży jako miejsc kolportażu ulotek, natomiast w prasie lokalnej zamierzają 
zamieszczać więcej informacji na temat funkcjonowania gospodarstw agrotu-
rystycznych.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych Internet postrzegali jako bar-
dzo ważne medium, którym można się posługiwać w promocji przygotowanej 
oferty. Rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną mieli świadomość, że 
bardzo ważna, a  zarazem tania jest promocja oferty na własnych stronach 
internetowych. Sprawnie funkcjonująca witryna internetowa, zawierająca 
informacje o usługach agroturystycznych, również w  języku obcym, z  funk-
cją składania zamówień stwarza dużą szansę na pozyskanie klientów on-line 
i pozwala usługodawcom na bycie konkurencyjnym w stosunku do tych wła-
ścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy nie posiadają witryny interne-
towej.

Personel w�działalności agroturystycznej

Zdaniem Kotlera (1994) najważniejszą rolę w usługach odgrywa piąty element 
marketingu-mix, a mianowicie ludzie, z którymi spotyka się klient, mający sta-
ły z nimi kontakt, mogący kreować dobre lub negatywne wyobrażenie o prowa-
dzonej działalności. Potrzeba marketingowego kształtowania personelu fi rmy 
usługowej pojawia się zwłaszcza w tych rodzajach działalności, w których usłu-
godawcy nawiązują bezpośredni kontakt z  klientem, gdy obiektem działania 
i oddziaływania jest człowiek. Celem marketingowego oddziaływania powinno 
być uzyskanie przez obsługę gości pozytywnego, akceptującego stosunku do 
klienta i osobistej odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług. Ciekawa 
oferta agroturystyczna, atrakcyjna cena, działania promocyjne mogą nie przy-
nieść pożądanych efektów, jeżeli osoby prowadzące gospodarstwa agrotury-
styczne nie będą przygotowane do właściwego komunikowania się z klientem 
i uznania, że to właśnie klient jest celem ich działalności (ryc. 7.3).

Koncepcja marketingu-mix 5P również zdaniem Panasiuka (2013) jest 
„naj bardziej przydatna w  kształtowaniu instrumentarium marketingowego 
w usługach turystycznych i rekreacyjnych”.

Bardzo ważny element w agroturystyce stanowi pozytywny wizerunek go-
spodarstwa, gospodarza i jego rodziny, który w znacznym stopniu wpływa na 
promowanie działalności. Wizerunek gospodarza wynika ze sposobu, w  jaki 
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postrzegają go ludzie, jest mieszanką wielu cech, na przykład charakterystycz-
nych elementów wyglądu (wzrost, kolor oczu czy włosów), temperamentu, 
sposobu w  jaki się porusza, mówi, chodzi, ubiera. O  ile początkowe cechy 
są stałe, to pozostałe wynikają z  indywidualnego podejścia i  łatwo można je 
zmieniać. Podobnie w  przypadku gospodarstwa: jego usytuowanie jest ce-
chą absolutnie niezmienną, jego zagospodarowanie – architektura budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, zieleń, charakter produkcji – są cechami o du-
żym stopniu stałości, ale przygotowanie pomieszczeń dla gości, wyposażenie, 
ład, estetyka, porządek, oznakowanie zależą od wyboru gospodarza i  są sto-
sunkowo łatwe do zmiany (Krzyżanowska i Grzegorczyk 2009).

Ponadto osoby chcące pracować w  branży turystycznej i  uczestniczyć 
w kontaktach z klientami muszą być cierpliwe i chętne do słuchania oraz pro-
wadzenia rozmów, a  ponadto powinny mieć życzliwą postawę do klientów, 
dobrze traktować innych ludzi, uśmiechać się i wykazywać się poczuciem hu-
moru. Humor w obcowaniu z ludźmi przysparza nam przyjaciół, ułatwia po-
rozumiewanie, a nawet sprawia, że często trudne negocjacje stają się bardziej 
oczywiste do pokonania. Ważne jest także, aby członkowie rodziny również 
akceptowali przyjmowanie turystów. Trudno byłoby rozpoczynać biznes tu-

Ryc. 7.3. Ranking cech istotnych w kontaktach z turystami (%)
* Badany mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. Oceny dokonano, wykorzystując pięciostopniową skalę 
Likerta (1 – nieważne, 5 – bardzo ważne)

Źródło: wyniki badań własnych.
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rystyczny, kiedy ktoś z rodziny miałby niechętną postawę wobec przybywają-
cych gości (Karbowiak 1997). Ranking cech istotnych w kontaktach z turysta-
mi przedstawiono rycinie 7.3.

Za bardzo ważne respondenci uznali takie cechy jak: życzliwość (4,6 pkt.), 
uprzejmość (4,5 pkt.) oraz łatwość nawiązywania kontaktów (4,2 pkt.). Według 
badanych osoba, która obsługuje turystów, powinna być zadbana i schludnie 
ubrana. Oprócz cech osobowych ważne są także umiejętności komunikacyj-
ne i organizacyjne. Z przeprowadzonych badań wynika, że za bardzo ważne 
usługodawcy uznali takie umiejętności organizacyjne jak: organizowanie cza-
su wolnego turystom (4,4 pkt.) i  przygotowanie atrakcyjnej oferty dotyczą-
cej posiłków (4,2 pkt.). Natomiast umiejętności komunikacyjne polegające na 
kształtowaniu pozytywnych relacji z turystami respondenci ocenili jako ważne 
w świadczeniu usług agroturystycznych (3,8 pkt.).

Podsumowanie

Z  przeprowadzonych badań wynika, że standard zakwaterowania, w  tym ła-
zienka do wyłącznej dyspozycji wypoczywającego, uznany został za bardzo 
ważny element oferty agroturystycznej. Ponad połowa badanych posiadała 
w ofercie pokoje z łazienką i mogłaby spełnić oczekiwania klientów. Również 
potrawy regionalne i  specjalności gospodyni wykonane z  surowców pocho-
dzących z  gospodarstwa respondenci uznali za ważny czynnik decydujący 
o wyborze gospodarstwa agroturystycznego na miejsce wypoczynku.

Właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych z  reguły wyrażali 
skłonność do negocjowania propozycji cenowych, zdecydowana większość 
ceniła stałych klientów i  wobec nich stosowała ulgi cenowe. Prawie wszyscy 
ankietowani różnicowali swoje ceny głównie w zależności od liczby osób wy-
poczywających oraz długości pobytu w  gospodarstwie. Zdecydowana więk-
szość usługodawców dawała zniżki na nocleg dla dzieci.

Obecnie głównym narzędziem docierania z  ofertą agroturystyczną do 
klienta stał się Internet. Potwierdzają to zarówno wyniki badań empirycznych 
przeprowadzonych przez autorkę, jak i zrealizowanych przez innych autorów 
w wielu ośrodkach naukowych w Polsce.

Dlatego ważne jest, aby rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną 
promowali się na stronach internetowych. Sprawnie funkcjonująca witryna 
internetowa, zawierająca informacje o  usługach agroturystycznych, również 
w języku obcym, z funkcją składania zamówień stwarza dużą szansę na pozy-
skanie klientów on-line i  pozwala usługodawcom na bycie konkurencyjnym 
w  stosunku do tych właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy nie 
posiadają witryny internetowej. Pomoc i wsparcie w zakresie profesjonalnego 
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przygotowania tych stron usługodawcy powinni uzyskać m.in. od doradców 
ośrodków doradztwa rolniczego.
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ZAKRES DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PODEJMOWANYCH 
PRZEZ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Abstrakt

Cel pracy: Zostały przybliżone działania marketingowe podejmowane przez rolni-
ków świadczących usługi agroturystyczne, omówiono procesy tworzenia produktu 
agroturystycznego, sposoby ustalania cen, kanały dystrybucji wykorzystywane przez 
usługodawców, stosowane formy promocji oraz znaczenie zasobów ludzkich w pro-
wadzeniu tej działalności.

Materiał i metody: Badania empiryczne zostały przeprowadzone w kwietniu 2016 
roku na terenie województwa świętokrzyskiego wśród 112 rolników prowadzących 
działalność agroturystyczną.

Wyniki i  wnioski: Z  przeprowadzonych badań wynika, że standard zakwatero-
wania, w  tym łazienka do wyłącznej dyspozycji wypoczywającego, a  także potra-
wy regionalne i  specjalności gospodyni uznane zostały za bardzo ważny element 
oferty agroturystycznej. Właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych cenili 
stałych klientów i  wobec nich stosowali ulgi cenowe. Prawie wszyscy ankietowani 
różnicowali swoje ceny głównie w zależności od liczby osób wypoczywających oraz 
długości pobytu w  gospodarstwie. Zdecydowana większość usługodawców dawała 
zniżki na nocleg dla dzieci. Głównym narzędziem promocji oferty agroturystycznej 
stał się Internet. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, produkt, cena, promocja, dystrybucja

SCOPE OF MARKETING ACTIVITIES UNDERTAKEN BY OWNERS 
OF AGRITOURIST FARMS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the paper is to approximate the marketing activities 
undertaken by farmers providing agritourism services. Th e process of creating an 
agritourism product, pricing methods, distribution channels used by service provid-
ers, the forms of promotion used, and the importance of human resources in run-
ning this business were discussed. 

Material and methods: Th e empirical study was carried out in April 2016 in the 
Świętokrzyskie voivodship among 112 farmers engaged in agritourism.
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Results and conclusions: Th e research shows that the standard of accommodation, 
including the bathroom for exclusive use of holidaymakers, as well as regional dishes 
and hostess specialties, has been recognized as a very important element of the ag-
ritourist off er. Th e owners of surveyed agro-tourism farms valued their customers 
and applied price reductions to them. Almost all respondents diff ered their prices 
mainly depending on the number of people resting and the length of their stay. Th e 
vast majority of service providers off ered discounts for overnight stays for children. 
Th e main tool for the promotion of agritourism off ers became the Internet.

Keywords: agritourism, product, price, promotion, distribution
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8. Rola funduszy unijnych 
w rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

subregionu leszczyńskiego w latach 2007-2013

Bogumiła Bruś-Kowalik

Wstęp

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyła nowe możliwości 
w  zakresie fi nansowania ze środków unijnych wielu przedsięwzięć mających 
istotny wpływ na rozwój regionalny i lokalny. Jednym z sektorów polskiej go-
spodarki, który stał się benefi cjentem środków unijnych, początkowo w  la-
tach 2002-2004, było rolnictwo. Wsparcie projektów dotyczących rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych umożliwiał w tym okresie program SAPARD. 
Działanie czwarte w  ramach tego programu „Różnicowanie działalności go-
spodarczej na obszarach wiejskich” stworzyło możliwość współfi nansowania 
projektów agroturystycznych. Benefi cjentami pomocy w  ramach tego dzia-
łania byli rolnicy. Pomoc dotyczyła tworzenia źródeł dodatkowego dochodu 
w gospodarstwach rolnych i została skierowana do rolników indywidualnych 
oraz domowników. Projekty kwalifi kujące się do wsparcia dotyczyły m.in. roz-
woju usług turystycznych, w tym agroturystyki oraz rozwoju drobnej wytwór-
czości, usług dla ludności, a także rzemiosła i rękodzielnictwa.

Kolejnym programem realizowanym w  latach 2004-2006 był Sektorowy 
Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 
i  Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określał on strategię oraz kierunki działań 
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem strategicznym tego 
programu była poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej 
oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Kluczowy dla rozwoju agroturystyki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
realizowano w perspektywie fi nansowej 2007-2014.

Podstawą analizy były informacje pozyskane ze źródeł wtórnych z ARiMR 
na temat liczby benefi cjentów oraz kwot zrealizowanych płatności na operacje 
dotyczące usług agroturystycznych w ramach programów pomocowych realizo-
wanych przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w subregionie lesz-
czyńskim.
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W rozdziale została poddana ocenie rola środków unijnych w rozwoju go-
spodarstw agroturystycznych subregionu leszczyńskiego, zidentyfi kowano także 
podstawowe bariery ograniczające ich wykorzystanie.

Podstawy formalnoprawne i�fi nansowe prowadzenia działalności 
agroturystycznej przez gospodarstwa rolne

Podstawą prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego jest spełnienie wa-
runków regulujących działalność rolniczą w Polsce. W przypadku świadcze-
nia usług agroturystycznych w ramach gospodarstwa rolnego najważniejszym 
aktem prawnym regulującym zagadnienie jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku 
o  swobodzie działalności gospodarczej17. Wyłączenie rolników, z  tej ustawy 
umożliwiło im pozyskanie dodatkowych dochodów z  działalności rolniczej. 
Państwo wspiera działania rolników, umożliwiając im pozyskanie dodatkowe-
go dochodu zwolnionego z podatku dochodowego z tytułu wynajmowania nie 
więcej niż pięciu pokoi gościnnych w  budynkach mieszkalnych położonych 
na terenach wiejskich w  gospodarstwie rolnym oraz dochodów uzyskanych 
z wyżywienia osób wynajmujących te pokoje. Prowadzenie działalności agro-
turystycznej jako ubocznego zajęcia zarobkowego wymaga spełnienia nastę-
pujących warunków:

 ■ osoba świadcząca usługi agroturystyczne musi być rolnikiem, płacić 
składkę KRUS

 ■ usługi mogą być świadczone tylko we własnym gospodarstwie rolnym
 ■ usługi świadczy rolnik i członkowie jego rodziny
 ■ zakres usług może obejmować usługi noclegowe, żywieniowe oraz do-

datkowe usługi związane z tym gospodarstwem
 ■ dodatkowe źródło dochodu nie może przekroczyć w poprzednim roku 

podatkowym przychodu z prowadzenia tej działalności w kwocie wyż-
szej niż 2755 zł rocznej kwoty granicznej. Kwota podlega waloryzacji, 
której dokonuje Ministerstwo Rozwoju Wsi.

Świadczenie usług agroturystycznych w  gospodarstwie rolnym nie może 
naruszać charakteru rolniczego i  podstawowej jego funkcji, którą jest pro-
dukcja rolna, produkcja zwierzęca lub obie razem. Ustawodawca w  ustawie 
o  swobodzie działalności rolniczej wyłączył spod działań wąski zakres usług 
turystycznych. Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób fi zycznych 

17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2016 r. 
Poz. 1829 z p. zm.).
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wolne od tego podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościn-
nych. Dodatkowe warunki, które określono w tej ustawie, to:

 ■ liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać pięciu
 ■ pokoje muszą być wynajmowane osobom przebywającym w celach wy-

poczynkowych
 ■ wynajmowane pokoje muszą znajdować się w budynkach mieszkalnych, 

które należą do gospodarstwa rolnego, w rozumieniu ustawy o podatku 
rolnym

 ■ budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, muszą być po-
łożone na terenach wiejskich18.

Zwolnienie od opodatkowania działalności agroturystycznej nie pociąga za 
sobą obowiązku prowadzenia żadnej dokumentacji. Nie zwalnia jednak z obo-
wiązków wynikających z innych przepisów, na przykład ustawy o podatku od 
towarów i usług. Osoby, które nie przekraczają 10 tys. euro rocznego dochodu, 
zwolnione są ze składania deklaracji podatku VAT pod warunkiem, że przed 
rozpoczęciem działalności zrezygnują ze zwolnienia przez złożenie deklaracji 
w urzędzie skarbowym w formie pisemnego oświadczenia19.

Gospodarstwo agroturystyczne musi spełnić także wymogi przepisów pra-
wa budowlanego oraz minimalne wymagania sanitarne dla wynajmowanych 
pokoi gościnnych zgodnie z  wymogami określonymi przepisami szczegóło-
wymi20. W  przypadku żywności wymagane są badania wykluczające zaka-
żenie chorobami zakaźnymi oraz stanów chorobowych uniemożliwiających 
wykonywanie czynności z  zakresu produkcji i  obrotu żywnością. Konieczne 
jest posiadanie książeczki zdrowia przez rolnika i  jego rodzinę. Wymaga się 
prowadzenia pełnej dokumentacji bieżących badań zdrowotnych21. W  myśl 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki kwaterodawca ponosi pełną odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo zdrowotne wytworzonych dóbr, a  także za po-
wstałe szkody po spożyciu przez gości oferowanych produktów.

W  agroturystyce mogą wystąpić również sytuacje powodujące roszczenia 
odszkodowawcze ze strony gości, wynikające z nienależytego wykonania umo-

18 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi zycznych, tekst jedno-
lity (Dz.U. z 2016 poz. 2031 z p. zm.).

19 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity (Dz.U. 
z 2017, poz. 1221).

20 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów 
hotelarskich i  innych obiektów, w  których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z  2006 r. 
nr 22 poz. 169).

21 Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 roku o  usługach turystycznych, tekst jednolity (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 187).
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wy, a dotyczące standardu usług (jakości). Warto zatem, aby w ramach dobro-
wolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rozszerzyć obowiązko-
we ubezpieczenie OC rolników, oprócz ubezpieczenia w KRUS. Ubezpieczenie 
to obejmuje szkody powstałe w  związku z  prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego także u osób trzecich. Jeśli więc dojdzie do wypadku w czasie wykony-
wania przez gości czynności gospodarskich, na przykład dojenia krów czy też 
rabania drewna, koszenia kosą, zbierania owoców i warzyw, ubezpieczenie to 
daje ochronę rolnikowi prowadzącemu działalność agroturystyczną22.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej złagodziło pewne przepisy doty-
czące produkcji i sprzedaży wina, ale nadal istnieją pewne ograniczenia takie 
jak:

 ■ prowadzenie tzw. składu podatkowego
 ■ przepisy dotyczące nadzoru akcyzowego
 ■ prowadzenie książki przychodów i  rozchodów, co powoduje utratę 

ubezpieczenia KRUS i obowiązek płacenia ZUS.

Przedstawione przepisy tworzą ramy prawne prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego. Przyjęcie gości w  takim gospodarstwie wymaga wpisania 
go do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 
w urzędzie gminy, a także przestrzegania minimalnych wymagań budowlanych, 
przeciwpożarowych i sanitarnych oraz dotyczących wyposażenia. Ewidencja in-
nych obiektów prowadzona jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta właści-
wego ze względu na położenie gospodarstwa agroturystycznego.

Atrakcyjność turystyczna subregionu leszczyńskiego

Subregion leszczyński (ryc. 8.1) wyróżnia się atrakcyjnymi walorami przyrodni-
czymi, krajobrazowymi, zdrowotnymi i kulturowymi. W województwie wielko-
polskim region ten to obszar najatrakcyjniejszy turystycznie, sprzyjający wypo-
czynkowi, rekreacji przyrodniczej, na przykład Przemęcki Park Krajobrazowy. 
Ocena ta wynika z zapisów zawartych w „Strategii rozwoju turystyki w woje-
wództwie wielkopolskim”23. Agroturystyka  w  subregionie leszczyńskim jest 

22 Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060). 

23 Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, Poznań listopad 2015 . Dokument ten został przyjęty Uchwałą nr XVIII/481/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Strategii 
rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. 
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Ryc. 8.1. Lokalizacja subregionu leszczyńskiego w granicach województwa wielkopolskiego
Źródło: opracowanie własne

działalnością turystyczną realizowaną jednak głównie w  funkcjonujących na 
tym terenie gospodarstwach agroturystycznych.

Charakterystyka powiatu leszczyńskiego

Powiat leszczyński leży w  południowo-zachodniej części województwa wiel-
kopolskiego. Zajmuje obszar 806 km2 i  administracyjnie obejmuje dwie 
gminy miejsko-wiejskie (Osieczna i  Rydzyna) oraz pięć gmin wiejskich 
(Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice). Zamieszkuje 
go 51,7 tys. osób osiedlonych w dwóch miastach i 138 wsiach. Powiat poło-
żony na Pojezierzu Leszczyńskim stanowi czysty ekologicznie obszar o dużej 
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atrakcyjności turystycznej. Dwie gminy: Wijewo i Włoszakowice znajdują się 
w  obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Jedną czwartą powierzchni 
powiatu zajmują lasy. W  gminach Włoszakowice i  Święciechowa wskaźnik 
lesistości przekracza 30%. Na terenie powiatu znajduje się ponad 20 jezior. 
Część z nich leży na kajakowym Szlaku Konwaliowym.

Powiat leszczyński jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują 
ponad 60% całej powierzchni. Nie wliczając indywidualnych gospodarstw rol-
nych, rejestr REGON obejmuje około 5 tys. podmiotów gospodarki narodo-
wej, wśród których przeważają handlowe, budowlane i rolnicze24.

Charakterystyka powiatu kościańskiego

Powiat kościański leży także w  południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego, na południe od Poznania, przy drodze krajowej nr 5 i głów-
nym szlaku kolejowym łączącym Śląsk z Wybrzeżem. Powiat zajmuje obszar 
722 km2 i  administracyjnie obejmuje jedną gminę miejską (Kościan), trzy 
gminy miejsko-wiejskie (Czempiń, Krzywiń i  Śmigiel) oraz gminę wiejską 
(Kościan). Powiat kościański zamieszkuje 78,2 tys. osób osiedlonych w czte-
rech miastach i 153 wsiach. Powiat kościański jest usytuowany w dolinie rzeki 
Obry, na Równinie Kościańskiej i Pojezierzu Krzywińskim. Obszary leśne zaj-
mują około 14% powierzchni, a stopień zalesienia powiatu jest równomierny. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe regionu, a także jego bogactwo historycz-
ne, liczne zabytki sakralne i pałacowo-dworskie stanowią dobrą podstawę dla 
rozwoju turystyki. Na obszarze trzech gmin powiatu kościańskiego rozciąga 
się Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego powołany w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego i  rolniczego, z dobrze zachowaną siecią za-
drzewień śródpolnych.

Podstawę gospodarki powiatu kościańskiego stanowi rolnictwo. Użytki 
rolne zajmują tu trzy czwarte powierzchni. Nie licząc indywidualnych gospo-
darstw rolnych, rejestr REGON na koniec 2009 roku zawierał 7593 podmioty 
gospodarki narodowej25.

Charakterystyka powiatu gostyńskiego

Powiat gostyński leży w  południowej części województwa wielkopolskiego, 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej Zielona 

24 http://www.wsiepolskie.pl.
25 http://www.wsiepolskie.pl.
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Góra-Leszno-Jarocin oraz wojewódzkiej Rawicz-Poznań. Powiat zajmuje ob-
szar 810 km2 i administracyjnie obejmuje pięć gmin miejsko-wiejskich (Borek 
Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela i Poniec) oraz dwie gminy wiejskie 
(Pępowo i Piaski). Powiat ten zamieszkuje 76,1 tys. osób osiedlonych w pię-
ciu miastach i  191 wsiach. Na 1 km2 przypada przeciętnie 94 mieszkańców. 
Powiat gostyński usytuowany w południowej części Niziny Wielkopolskiej jest 
obszarem czystym ekologicznie, a okolice są bardzo atrakcyjne pod względem 
krajobrazowym. Lasy zajmują około 14% powierzchni. Na terenie powiatu 
znajdują się rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i liczne po-
mniki przyrody. Najbardziej zalesiona jest gmina Pępowo (19,9%), natomiast 
najniższy wskaźnik lesistości charakteryzuje gminę Krobia (3,9%). Walory 
krajobrazowo-przyrodnicze tego obszaru sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Gospodarka powiatu gostyńskiego ma charakter rolno-przemysłowy. Na 
obszarze rolniczym (użytki rolne zajmują blisko 80% całej powierzchni) roz-
wijają się zwłaszcza fi rmy związane z przemysłem spożywczym. Spośród 6395 
podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę w powiecie gostyńskim, 
ujętych w rejestrze REGON na koniec 2009 roku, najliczniejszą grupę stano-
wiły jednostki prowadzące działalność handlową i budowlaną26.

Charakterystyka powiatu rawickiego

Powiat rawicki leży na południowo-zachodnich krańcach województwa wiel-
kopolskiego, od południa sąsiadując z powiatami województwa dolnośląskie-
go. Jest obszarowo najmniejszym powiatem Wielkopolski. Zajmuje on obszar 
554 km2. Administracyjnie powiat rawicki obejmuje cztery gminy miejsko-
-wiejskie (Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka i  Rawicz) oraz gminę wiejską 
(Pakosław). Powiat rawicki zamieszkuje 59,8 tys. osób osiedlonych w  czte-
rech miastach i 123 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przecięt-
nie 108 mieszkańców. Lasy w  powiecie rawickim zajmują 15% powierzchni. 
Najbardziej zalesiona jest gmina Pakosław, gdzie wskaźnik lesistości przekra-
cza 20%, natomiast najmniej obszarów leśnych znajduje się w rejonie Miejskiej 
Górki, gdzie lasy stanowią zaledwie 3,3% powierzchni gminy. Przez teren 
powiatu rawickiego przebiega sieć dróg turystycznych (w  tym stanowiących 
fragment szlaków o zasięgu międzynarodowym). Na trasie szlaków pieszych, 
rowerowych czy konnych znajduje się wiele miejsc i  terenów rekreacyjnych 
oraz wartych zwiedzenia zabytków.

Powiat rawicki jest obszarem typowo rolniczym, nastawionym przede wszyst-
kim na hodowlę trzody chlewnej i bydła. Użytki rolne zajmują trzy czwarte po-

26 http://www.wsiepolskie.pl.
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wierzchni powiatu. Według rejestru REGON na koniec 2009 roku działalność 
gospodarczą prowadziło 4738 podmiotów gospodarczych gospodarki narodo-
wej, zlokalizowanych na terenie powiatu rawickiego (nie licząc indywidualnych 
gospodarstw rolnych). Wśród podmiotów tych przeważały jednostki prowadzą-
ce działalność handlową27.

Charakterystyka powiatu wolsztyńskiego

Powiat wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części wojewódz-
twa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680 km2 i  administracyjnie obejmuje 
trzy gminy (jedną miejsko-wiejską i  dwie wiejskie) podzielonych na 73 so-
łectwa. Zamieszkuje go 55,6 tys. osób osiedlonych w  jednym mieście i  105 
wsiach. Na 1 km2 przypada przeciętnie 82 mieszkańców. Największa gęstość 
zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Wolsztyn (118 osób/km2), 
natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Siedlec (59 osób/km2). Ze 
względu na warunki przyrodnicze na terenie powiatu utworzono Przemęcki 
Park Krajobrazowy. Znajdują się tu także dwa obszary chronionego krajo-
brazu oraz dziewięć użytków ekologicznych. Użytki te są związane z  woda-
mi, torfowiskami lub bagnami (są wśród nich m.in. dwie wyspy na jeziorze 
Chobienickim). Na obszarze powiatu usytuowanych jest pięć rezerwatów 
przyrody: „Bagno Chorzemińskie”, „Torfowisko nad Jeziorem Świętym”, „Wy-
spa Konwaliowa”„Wyspa na Jeziorze Chobienickim” oraz największy z  nich 
– „Jezioro Trzebidzkie”. Można tu również znaleźć 82 pomniki przyrody. Na 
szczególną uwagę zasługuje najgrubsze drzewo powiatu, podwójny dąb o ob-
wodzie u dołu 850 cm. Do atrakcji przyrodniczych można zaliczyć także dąb 
o obwodzie 780 cm w parku w Belęcinie oraz objęty ochroną głaz narzutowy 
(o  obwodzie 900 cm, w  lesie na południe od Perkowa). Gospodarka powia-
tu wolsztyńskiego ma charakter przemysłowo-rolny. W rejestrze REGON na 
koniec 2009 roku ujęte były 5962 podmioty gospodarki narodowej (bez go-
spodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie wolsztyń-
skim28.

27 http://www.wsiepolskie.pl.
28 http://www.wsiepolskie.pl.
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Lokalizacja gospodarstw agroturystycznych 
w powiatach subregionu leszczyńskiego

Największy wpływ na liczbę funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych 
w  poszczególnych gminach mają przede wszystkim warunki przyrodnicze, 
czyli położenie gospodarstwa w otulinie przyrody, nieskażone środowisko, je-
ziora (20 w  gminach: Włoszakowice, Wijewo, Osieczna, Przemęt, Wolsztyn, 
Krzywiń) oraz lasy (gmina Pakosław, Włoszakowice, Wijewo, Święciechowa), 
obfi tujące w runo leśne: jagody, grzyby, borówki i jeżyny.

Tabela 8.1. Liczba gospodarstw agroturystycznych 
w powiatach subregionu leszczyńskiego w latach 2009-2013

Powiat 2009 2010 2011 2012 2013

gostyński  5  8  8  8  8
kościański 15 15 16 16 16
leszczyński 17 18 16 17 17
rawicki 17 16 16 17 17
wolsztyński 19 21 25 32 35

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań 2017.

Gospodarstwa agroturystyczne w  subregionie leszczyńskim rozmieszczone 
są nierównomiernie (co wynika z  różnych czynników). Największa ich liczba 
występuje w  powiecie wolsztyńskim (26 gospodarstw), co potwierdza fakt, iż 
region ten jest najbogatszy w zasoby naturalne, czyli jeziora, parki krajobrazo-
we, rezerwaty oraz inne bardzo cenne walory przyrodnicze. Dzięki dużej liczbie 
jezior i dobremu dostępowi do miejsc wędkowania czy plażowania subregion 
ten ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, a w szczególności agrotury-
styki. Z kolei powiat rawicki jest najmniejszym powiatem w Wielkopolsce, jeśli 
chodzi o  powierzchnię, ale charakteryzuje się największym stopniem zalesie-
nia terenu. Kolejnym powiatem subregionu leszczyńskim o najmniejszej liczbie 
gospodarstw agroturystycznych jest powiat gostyński, w którym gospodarstwa 
rolne prowadzą najintensywniejszą produkcję rolną, przetwórczą i  handlową. 
Znajduje się ich tylko siedem.

W analizowanym okresie liczba gospodarstw agroturystycznych nie uległa 
zasadniczej zmianie.
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Tabela 8.2. Liczba gospodarstw agroturystycznych 
w gminach subregionu leszczyńskiego (stan na 31.12.2016)

Powiat Gmina Liczba gospodarstw w gminach

gostyński Borek Wielkopolski –

Gostyń 5

Krobia –

Pogorzela –

Poniec –

Pępowo 2

Pisaki –

RAZEM 7

kościański Kościan 1

Czempiń –

Krzywiń 9

Śmigiel 4

RAZEM 14

leszczyński Leszno –

Osieczna 3

Rydzyna 1

Krzemieniewo 1

Lipno 1

Święciechowa 2

Wijewo 6

Włoszakowice 3

RAZEM 17

rawicki Bojanowo 3

Jutrosin 3

Miejska Górka –

Rawicz –

Pakosław 11

RAZEM 17
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Powiat Gmina Liczba gospodarstw w gminach

wolsztyński Wolsztyn 6

Przemęt 7

Siedlec 13

RAZEM 26

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań 2017.

Zasady korzystania ze środków programów 
SAPARD, SPO, PROW 2007-2013

Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu krajów starają-
cych się o członkostwo w Unii Europejskiej. W założeniu miał służyć proce-
som przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Realizacja 
Programu miała również przygotować instytucje i benefi cjentów w tych kra-
jach do korzystania z  instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpie-
niu do Unii Europejskiej. Wdrażanie SAPARD-u rozpoczęło się w lipcu 2002 
roku, po uzyskaniu przez ARiMR akredytacji Komisji Europejskiej (decyzja 
KE z  dnia 2.07.2002 r.). Zainteresowani pomocą z  Programu mogli składać 
wnioski w ramach poszczególnych działań w oddziałach regionalnych ARiMR 
w terminach ogłaszanych przez prezesa Agencji. Przyjmowanie wniosków roz-
poczęto 17 lipca 2002 roku, a zakończono 20 lutego 2004 roku. Działania te 
realizowano w latach: 2002-2004 (SAPARD – schemat „Tworzenie źródeł do-
datkowego dochodu w gospodarstwach rolnych”), 2004-2006 („Różnicowanie 
działalności rolniczej i  zbliżonej do rolnictwa w  celu zapewnienia różno-
rodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” – w  ramach SPO 
Rolnictwo) i 2007-2010 („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
– w ramach PROW 2007-2013).

Kolejnym programem był SPO „Restrukturyzacja…”. Agencja pełniła funk-
cję benefi cjenta końcowego. Funkcja ta obejmowała zatwierdzanie zleceń płat-
ności, dokonywanie i  księgowanie płatności oraz sporządzanie raportów fi -
nansowych. Oznacza to, iż za pośrednictwem Agencji dokonywana była całość 
transferów fi nansowych w ramach budżetu SPO „Restrukturyzacja…”. Budżet 
przeznaczony na dofi nansowanie realizowanych projektów w  80% dotyczył 
działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program PROW 2007-2013, kolejny program, znacząco wpłynął na po-
prawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Jego celem było mini-
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malizowanie marginalizacji społeczności wiejskich, zrównoważenie poziomu 
życia oraz podniesienie potencjału i  możliwości mieszkańców wsi. Ponadto 
środki, które napłynęły na obszary wiejskie w  tym okresie programowania, 
przyczyniły się do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi gospodarcze-
mu. Z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego 
całkowity budżet wynosił ok. 70 mld zł, wydatkowano ponad 90% środków. 
Maksymalny poziom pomocy wynosił 50% kosztów kwalifi kowanych, ale nie 
więcej niż 100 tys. zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 był pierwszym, po wstąpieniu Polski do UE, siedmioletnim unijnym 
programem pomocowym dla rolnictwa wdrażanym przez ARiMR. Jego bu-
dżet wynosił 17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro pochodziło z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW), a  4 mld euro 
z budżetu krajowego.

Tabela 8.3. Zestawienie rodzajów działań w ramach programów: 
SAPARD, SPO, PROW w latach 2007-2013

Lp.

Działanie 
/program/

SAPARD, SPO, 
PROW 

2007-2013

Realizacja działania

 1 zróżnicowanie 
działalności 

rolniczej 

usługi dla gospodarstw rolnych 
 2 usługi dla ludności usługi turystyczne
 3 usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 4 realizacja robót i usług budowlanych lub instalacyjnych
 5 sprzedaż hurtowa
 6 sprzedaż detaliczna
 7 rzemiosło i rękodzielnictwo
 8 wytwarzanie produktów energetycznych z biomas
 9 usługi komunalne
10 przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
11 usługi transportowe magazynowanie i przechowywanie towarów
12 rachunkowość,
13 doradztwo
14 usługi informatyczne 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2017.
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Wykorzystanie środków unijnych 
przez gospodarstwa agroturystyczne w�subregionie leszczyńskim

Przegląd projektów realizowanych w ramach przedstawionych programów po-
zwala zauważyć, iż nacisk położono na projekty związane z realizacją inwesty-
cji służących podjęciu lub rozwijaniu przez rolników dodatkowej działalności 
zbliżonej do rolnictwa w zakresie agroturystyki, usług związanych z  turystyką 
i  wypoczynkiem, usług na rzecz rolnictwa oraz sprzedaży bezpośredniej pro-
duktów pochodzących z  własnego gospodarstwa. Wsparciem objęto projekty 
związane z  działalnością agroturystyczną. Podstawowym celem Działania 2.4 
było wspieranie podejmowania lub rozwoju dodatkowej działalności, wykorzy-
stującej zasoby gospodarstwa rolnego lub regionu. Najwięcej środków wypłaco-
no w ramach projektów dotyczących drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi 
(62,5 mln zł) oraz usług na rzecz rolnictwa (37,2 mln zł), a najmniej na projekty 
dotyczące sprzedaży bezpośredniej (35,5 tys. zł). Dzięki zrealizowanym projek-
tom stworzono 4636 miejsc pracy, głównie w  obszarze usług na rzecz miesz-
kańców wsi i rolnictwa (55%). Ogółem w analizowanym okresie zrealizowano 
7,1 tys. takich wniosków, co wiązało się ze wsparciem fi nansowym w  kwocie 
571 mln zł. (Rudnicki 2012). W subregionie leszczyńskim zrealizowano 30 pro-
jektów o łącznej wartości 1 904 040,60 zł.

Tabela 8.4. Liczba benefi cjentów oraz kwot zrealizowanych płatności 
na operacje dotyczące usług agroturystycznych w ramach programów pomocowych 
realizowanych przez ARiMR w subregionie leszczyńskim (zł)

Program Numer i nazwa działania Liczba 
benefi cjentów

Kwota 
zrealizowa-

nych płatności

SAPARD Różnicowanie działalności gospodar-
czej na obszarach wiejskich

7 230 408,10

SPO 2.4. Różnicowanie działalności rolni-
czej i zbliżonej do rolnictwa w celu za-
pewnienia różnorodności działań lub 
alternatywnych źródeł dochodów

4 193 405,00

PROW
2007-2013

311 Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej

16 1 317 757,50

413-311 wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju – różnicowanie w  kierunku 
działalności nierolniczej 

3 162 470,00

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2017.
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Tabela 8.5. Zrealizowane operacje w ramach działalności „Agroturystyka” 
w działaniu 4 „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
w ramach Programu SAPARD (stan na 31.12.2006)

Gmina Liczba benefi cjentów Kwota zrealizowanych płatności

Kościan 1 12 161,50

Miejska Górka 1 33 019,78

Pogorzela 1 44 000,00

Śmigiel 2 65 226,82

Włoszakowice 1 40 000,00

Wolsztyn 1 40 000,00

RAZEM 7 230 408,10

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2017.

W badanym okresie ze środków unijnych sfi nansowane zostały następujące 
działania:

 ■ remont i wyposażenie czterech pokoi, kuchni i łazienki w celu świadcze-
nia usług agroturystycznych – pokoje gościnne, noclegi z wyżywieniem

 ■ dokończenie rozbudowy budynku mieszkalnego i wyposażenie w infra-
strukturę sanitarną i techniczną oraz częściowe umeblowanie

 ■ adaptacja poddasza i  klatki schodowej budynku mieszkalnego, zakup 
mebli i wyposażenia pokoi, łazienek, aneksu kuchennego, sprzętu tury-
stycznego oraz zagospodarowanie terenu

 ■ przystosowanie gospodarstwa rolniczego do świadczenia usług agrotu-
rystycznych

 ■ urządzenie trzech łazienek pod działalność agroturystyczną, zakup 
zwierząt i sprzętu jeździeckiego

 ■ adaptacja gospodarstwa na potrzeby prowadzenia usług agroturystycz-
nych.

Na realizację działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
przeznaczono prawie 1,3 mln zł na obsłużenie 16 wniosków z subregionu lesz-
czyńskiego. Zrealizowane projekty dotyczyły głównie usług dla gospodarstw 
rolnych, w tym usług agroturystycznych.

Nie sposób nie odnieść się w tym miejscu do kwestii przyczyn odrzucenia 
wniosków o dofi nansowanie realizacji projektów. Według pracowników obsługi 
programów przyczyną odrzucenia wniosków były:
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 ■ niekompletne wnioski o dofi nansowanie realizacji projektu
 ■ uzupełnienie tych wniosków po proceduralnym terminie (14 dni od we-

zwania)
 ■ niespełnienie minimalnych standardów w zakresie warunków utrzyma-

nia zwierząt, higieny i ochrony środowiska
 ■ niespełnienie kryterium dostępu do Programu
 ■ przekroczenie 12-miesięcznego okresu prowadzenia gospodarstwa rol-

nego (w Działaniu 1.2)
 ■ negatywna ocena techniczno-ekonomiczna
 ■ niezgodność projektu z zasadami SPO
 ■ brak limitu dla projektów powodujących wzrost produkcji (np. kwoty 

mlecznej)
 ■ złożenie wniosku do OR po terminie zakończenia naboru
 ■ negatywny wynik kontroli na miejscu.

Z  kolei najczęstszymi przyczynami odrzucania wniosków o  płatność 
i  składania odwołań były w  opinii pracowników Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa:

 ■ niepełna realizacja projektu, realizacja inwestycji przed datą podpisania 
umowy

 ■ dokonanie zapłaty za inwestycje objęte projektem po dacie złożenia 
wniosku o płatność

 ■ zakup używanych maszyn w cenie wyższej od ceny rynkowej
 ■ negatywny wynik kontroli na miejscu stwierdzający złożenie niepraw-

dziwych informacji, na przykład o spełnieniu minimalnych standardów 
w zakresie warunków utrzymania zwierząt, higieny i ochrony środowi-
ska.

 ■ w opinii benefi cjentów najczęstszą barierę otrzymania pomocy od Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiły:

 ■ utrudniony dostęp do środków
 ■ niewystarczająca informacja w zakresie pozyskania funduszy
 ■ skomplikowane procedury ubiegania się o wsparcie
 ■ zbyt krótkie terminy składania dokumentów
 ■ trudności z wypełnieniem wniosku oraz poprawnym jego złożeniem.

Lista uwag ze strony pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz benefi cjentów, dotycząca uciążliwości i  barier związanych 
z korzystaniem ze środków omawianych programów, nie może przesłaniać po-
zytywnych aspektów wsparcia unijnego na rzecz rozwoju agroturystyki w sub-
regionie leszczyńskim. Środki unijne sprzyjały tworzeniu alternatywnych źró-
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deł dochodów, promowaniu pozytywnego wizerunku wsi, a także zachowaniu 
jego naturalnych zasobów przyrodniczych.

Rozwój agroturystyki przeciwdziała wyludnianiu się wsi, sprzyja tworzeniu 
nowych miejsc pracy w usługach towarzyszących, rozwojowi inicjatyw lokal-
nych oraz aktywności społeczności wiejskiej, poprawie infrastruktury lokalnej, 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi i ochronie krajobrazu, zwiększeniu 
estetyki wsi, a także rozwojowi osobowemu mieszkańców wsi, sztuki ludowej 
i rękodzieła.

W  badanym okresie gospodarstwa agroturystyczne mogły dzięki środ-
kom unijnym podnieść jakość świadczonych usług. Zdaniem właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych większe niż dotychczas powinno być jednak 
zaangażowanie władz samorządowych w poprawę infrastruktury technicznej 
i społecznej, w tym szczególnie infrastruktury turystycznej. Niewystarczające 
jest również fi nansowanie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej regionu dla zachęcenia potencjalnych klientów do wypoczynku 
w tym subregionie. Rolnicy oczekują szeroko rozumianej pomocy na wszyst-
kich etapach działalności turystycznej, a  przede wszystkim w  tym, co spra-
wia im najwięcej trudności – w przygotowaniu do uruchomieniu działalności, 
doskonaleniu działalności oraz możliwości pozyskiwania środków krajowych 
i unijnych.

Podsumowanie

Możliwość wykorzystania środków unijnych z  przeznaczeniem na rozwój 
agroturystyki w  subregionie leszczyńskim wpłynęła pozytywnie na funkcjo-
nowanie gospodarstw agroturystycznych. Stały się one bardziej konkurencyj-
ne od innych gospodarstw, wyróżniając się wyższym poziomem infrastruk-
tury, ofertą oraz jakością świadczonych usług. Sama atrakcyjność wsi w  tym 
subregionie nie jest warunkiem wystarczającym do rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych. Nieodzownym warunkiem wsparcia są fundusze euro-
pejskie, a ponadto ważny też jest mechanizm poprawy ich konkurencyjności. 
Przedstawiona analiza pokazuje, że dzięki funduszom unijnym gospodarstwa 
agroturystyczne subregionu leszczyńskiego rozwinęły infrastrukturę służącą 
turystom i wzmocniły także swoją pozycję na rynku.
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ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH 
W ROZWOJU GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 

SUBREGIONU LESZCZYŃSKIEGO W LATACH 2007-2013

Abstrakt

Cel pracy: Wykorzystanie środków unijnych przez gospodarstwa agroturystyczne 
w subregionie leszczyńskim w latach 2007-2013.

Materiał i  metody: Analiza liczby gospodarstw agroturystycznych w  poszczegól-
nych gminach i powiatach subregionu leszczyńskiego przy wykorzystaniu środków 
unijnych wdrażanych przez ARiMR.

Wyniki i wnioski: Nieodzownym warunkiem wsparcia agroturystyki w subregionie 
leszczyńskim były środki unijne, dzięki którym poziom infrastruktury wyróżnia je 
w subregionie leszczyńskim.

Słowa kluczowe: agroturystyka, fundusze unijne, rozwój lokalny

THE ROLE OF THE UNION FUNDS IN AGRITOURIST FARMS 
DEVELOPMENT OF LESZCZYŃSKI SUBREGION IN 2007-2013

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this study is showing the use of EU funds by agritour-
ist farms in Subregion Leszczyński in 2007-2013.
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Material and methods: Analysis of the number of agritourism farms in individual 
communities, using EU funds implemented by AR&MA.

Results and conclusions: An indispensable condition for supporting agritourism in 
Leszczyński Subregion were the EU funds, thanks to which the level of infrastruc-
ture distinguishes them in Leszczyński Subregion.

Keywords: agritourism, EU funds, local development

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.123
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9. Co powoduje, że turyści wypoczywają 
w Pieninach? – wyniki badań ankietowych

Stanisław Minta, Małgorzata Skarbek

Wprowadzenie

Najbardziej oblegane pod względem turystycznym w  Polsce są obszary gór-
skie na południu kraju oraz rejon nadmorski na północy. Dużą ich część 
kwalifi kuje się jako obszary wiejskie. Sektor turystyczny na tych terenach jest 
często podstawową branżą gospodarki, ponieważ nie ma tam sprzyjających 
warunków lub tradycji do intensywnej produkcji przemysłowej bądź rolni-
czej. Istnieje za to szereg czynników powodujących, że są one atrakcyjne dla 
osób szukających wypoczynku, oderwania się od codzienności, potrzebują-
cych zmiany otoczenia lub kierujących się tam ze względów zdrowotnych. 
Powoduje to, że usługi turystyczne są motorem napędowym gospodarki na 
tych obszarach i przyczyniają się do ich rozwoju, bo tworzą miejsca pracy i ge-
nerują dochody, a także są źródłem dodatkowych wpływów w postaci podat-
ków trafi ających do lokalnych budżetów samorządowych. Tam gdzie zwiększa 
się ruch turystyczny, tam też są większe szanse na szybszy rozwój i  podno-
szenie poziomu życia. Jednocześnie osób, przedsiębiorstw i miejsc reprezen-
towanych przez lokalne władze, które walczą o względy potencjalnych klien-
tów sektora turystycznego, jest bardzo dużo, co powoduje wzrost konkurencji 
w  tej branży. Powstaje jednak pytanie, co tak naprawdę powoduje, że ludzie 
wybierają konkretną destynację jako docelowe miejsce swojego wypoczynku 
i jakie elementy należy znaleźć i wyróżnić, by sprzyjało to lokalnemu rozwojo-
wi i przynosiło odpowiednie korzyści gospodarcze? Odpowiedź na to pytanie 
może pomóc w budowaniu odpowiedniej infrastruktury i oferty produktowej 
opartej na miejscowej specyfi ce i naturalnym potencjale, a jednocześnie lepiej 
dopasowanej do oczekiwań turystów czy kuracjuszy. Dzięki temu łatwiej jest 
się wyróżnić na tle innych konkurencyjnych kierunków wypoczynku i przy-
ciągać potencjalnych klientów.
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Materiał i�metody

Autorzy sprawdzili, jakie czynniki wpływają na wybór Pienin jako docelowe-
go miejsca wypoczynku dla tysięcy turystów odwiedzających co roku ten re-
jon Polski. Materiał badawczy stanowiły źródła pierwotne oraz wtórne. Dane 
pierwotne pozyskano metodą ankietową wśród turystów i kuracjuszy wypo-
czywających w Pieninach w  trakcie trwania obozu naukowego Studenckiego 
Koła Naukowego Analiz Rynkowych we wrześniu 2015 roku w  Szczawnicy 
i  Krościenku nad Dunajcem. Odpowiedzi uzyskano, korzystając ze specjal-
nie przygotowanego kwestionariusza badawczego. Ogółem w  badaniach an-
kietowych wzięło udział 105 respondentów. Ograniczenia czasowe i fi nanso-
we wpływające na proces zdobywania danych przez SKN Analiz Rynkowych 
spowodowały, że uzyskanych wyników nie można uznać za reprezentatywne, 
a  raczej jako formę badań wstępnych będących przyczynkiem do dalszych 
pogłębionych studiów, które należałoby rozłożyć zarówno w  czasie (przede 
wszystkich chodzi tu o  włączenie jako respondentów także turystów i  kura-
cjuszy wypoczywających w Pieninach w okresie zimowym oraz w czasie wa-
kacji letnich), jak i zwiększając liczebność próby badawczej. Źródła wtórne to 
przede wszystkim literatura przedmiotu oraz dokumenty lub publikacje pro-
mujące Pieniny i miejscowości tam zlokalizowane. Poza przedstawieniem wy-
ników badań ankietowych scharakteryzowano także obszar objęty badaniami 
pod względem walorów, które mogą być istotne dla potencjalnych turystów. 
Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie opisowej i grafi cznej.

Charakterystyka pasma górskiego Pienin

Pieniny to pasmo górskie leżące w Karpatach, na północny wschód od Tatr. 
Góry te położone są w  południowej Polsce i  północnej Słowacji i  stanowią 
część Pienińskiego Pasa Skałkowego. Między nimi płynie rzeka Dunajec dzie-
ląca Pieniny na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe tzw. Pieniny 
Właściwe oraz Małe Pieniny (ryc. 9.1).

Pieniny Spiskie położone są między doliną Białki a  przełomem Dunajca 
pod Niedzicą, z najwyższym szczytem Żar położonym 879 m n.p.m. Natomiast 
Pieniny Właściwe ułożone są od Niedzicy do Przełomu Dunajca między 
Sromowcami Niżnymi a  Szczawnicą. Znajduje się tutaj masyw Trzy Korony 
leżący 982 m n. p. m. (ryc. 9.2). Najwyższe punkty tego masywu będącego 
jednocześnie symbolem całych Pienin to: Pańska Skała, Płaska Skała oraz 
Okrąglica (grafi czne odniesienie do nich znajduje się w logotypie Pienińskiego 
Parku Narodowego – ryc 9.3). Z kolei Małe Pieniny rozciągają się aż do do-
liny Popradu. Najwyższym szczytem jest tutaj Wysoka (1050 m n.p.m), zali-
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Ryc. 9.1. Mapa Pienin i sąsiadujących pasm górskich na pograniczu polsko-słowackim (http://www.pieni-
ny.com/uploaded/mapapienin.png.)
Źródło: Zasoby internetowe Pienińskich Portali Turystycznych, http://www.pieniny.com/uploaded/mapapienin.png [dostęp: 
28.04.2017].

Ryc. 9.2. Masyw Trzech Koron w  Pieninach Środkowych (http://www.trzykorony.pl/fi les/slider/big/ 
13691371331519b5fedcc13a753039203.jpg )
Źródło: zasoby internetowe Schroniska PTTK „Trzy Korony”, http://www.pieniny.com/uploaded/mapapienin.png [dostęp: 
28.04.2017].
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czana do Korony Gór Polskich, będąca także najwyższym szczytem w całych 
Pieninach (Nyka 2006). W Małych Pieninach znajduje Szczawnica, która leży 
w dolinie potoku Grajcarka, prawego dopływu Dunajca. Miejscowość ta jest 
atrakcyjna turystycznie pod względem możliwości uprawiania turystyki pie-
szej i rowerowej, kajakarstwa oraz narciarstwa.

Pieniny od wielu lat przyciągają turystów malowniczymi krajobrazami, ci-
chą i  spokojną okolicą oraz możliowścią spędzenia aktywnego wypoczynku. 
Do najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Pieninach należy niewątpli-
wie spływ przełomem Dunajca. Atrakcja ta zapewnia widoki stromych pie-
nińskich ścian skalnych, które ukazują tektoniczną aktywność regionu, a także 
efekty erozji rzecznej. Spływ umożliwia zapoznanie się z odsłonięciami juraj-
sko-kredowych skał pienińskiego pasa skałkowego (Golobka 2007).

Wartym uwagi zabytkiem jest Zamek Niedzica, który został wzniesiony 
ok. 1330 roku przez Kokosza Berzewiczy’ego. Inną atrakcją turystyczną są ruiny 
XIV-wiecznego gotyckiego Zamku w Czorsztynie znajdujące się w Pienińskim 
Parku Narodowym. Równie ciekawym miejscem w  Pieninach jest Jezioro 
Czorsztyńskie w Kotlinie Nowotarskiej (Jaguś 2002). Wartą zobaczenia trasą 
jest Droga Pienińska biegnąca przez Przełom Pieniński ze Szczawnicy aż do 
Czerwonego Klasztoru.

W Pieninach znajduje się najstarszy park narodowy w Polsce – Pieniński 
Park Narodowy, który został utworzony 1 czerwca 1932 roku. Park obejmuje 
rejon Pienin Właściwych z Masywem Trzech Koron, Pieninkami i Pieninami 
Czorsztyńskimi, a  także część Pienin Spiskich i  przełom Dunajca (ryc. 9.3). 
W skład Parku nie zalicza się Małych Pienin.

Ryc. 9.3. Logo Pienińskiego Parku 
Narodowego
Źródło: zasoby internetowe Pienińskiego 
Parku Narodowego, http://www.pieninypn.
pl/ [dostęp: 28.04.2017].
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Atrakcyjna okolica w postaci wapiennych skał, urwisk i rzeki przyciąga co 
roku wielu turystów, co sprawia, że jest to jeden z  najpopularniejszych par-
ków narodowych. Na terenie samego Parku znajduje się wiele szlaków tury-
stycznych; najpopularniejsze prowadzą na Szczyt Trzech Koron oraz Sokolicy. 
W  Pienińskim Parku Narodowym warto zwrócić uwagę na żyzną buczynę 
karpacką, do której należą m.in.: żywiec gruczołowaty, bluszczyk kosmaty, 
żywokost bulwiasty oraz wilczomlecz migdałolistny (Zarzycki 2003). Znaną 
atrakcją są także reliktowe laski sosnowe wyróżniające się charakterystyczną 
strukturą niskiego drzewostanu sosnowego (Mróz 2003).

Uważa się, iż w  Pieninach występuje ponad połowa znanych w  Polsce 
gatunków zwierząt, tj. 13-15 tys. gatunków. Na terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego występuje 15 gatunków nietoperzy; dominującym gatunkiem jest 
tutaj podkasaniec mały. Z kolei liczne łąki zlokalizowane w obrębie Parku bo-
gate są w około 1600 gatunków motyli. W Pieninach istnieje kilka rezerwatów 
przyrody. Rezerwat Homole (o powierzchni 58,64 ha) jest jednym z piękniej-
szych miejsce w Pieninach. Ma za zadanie chronić wąwóz Homole, w całości 
objęty ochroną czynną. Z kolei Rezerwat Wysokie Skałki liczy ogólnie 13,87 ha 
(w tym 10,91 ha objęte ochroną czynną) i położony jest na szczycie Wysokiej. 
W rezerwacie można spotkać fragmenty boru świerkowego w reglu górnym. 
Kolejnym rezerwatem jest Biała Woda, którego celem jest ochrona krajobrazu 
i wyjątkowych formacji skalnych, a  także kaskad na Potoku Biała Woda. Ma 
on powierzchnię 33,71 ha (w całości pod ochroną czynną). Rezerwat wyróżnia 
Bazaltowa Skała o wulkanicznym pochodzeniu. Kolejny rezerwat to Zaskalskie 
Bodnarówka o  powierzchni 19,02 ha (całość objęta ochroną czynną), który 
powstał dla ochrony wąwozu skalnego w Pieninach Małych. Główną atrakcją 
są malownicze skałki wapienne o niespotykanych kształtach. Dnem wąwozu 
płynie Potok Skalski. W Pieninach znajduje się też Rezerwat Przełom Białki 
pod Krempachami mieszczący się pomiędzy przełomem rzeki Białki, a  do-
kładnie pomiędzy skałkami Kramnicą i  Obłazową. Także on jest w  całości 
objęty ochroną czynną, jego powierzchnia wynosi 8,51 ha. Na skałach zbudo-
wanych z białych wapieni krynoidowych oraz czerwonych wapieni bulastych 
występuje reliktowa roślinność naskalna. (Nyka 2006, Rejestr rezerwatów… 
2017).

Pieniny są miejscem występowanie cennych złóż naturalnych wód mineral-
nych o walorach zdrowotnych, co wraz ze specyfi czną przyrodą i mikroklima-
tem wpływa na uzdrowiskowy charakter tego zakątka Polski. Pieniński kom-
pleks uzdrowiskowy znajduje się w Szczawnicy, która ma status zdrojowiskowy, 
i  słynie z doskonałych leczniczych wód mineralnych. Miejscowość charakte-
ryzuje się klimatem podtatrzańskim o dużym nasłonecznieniu. W Szczawnicy 
leczy się zwłaszcza choroby uczuleniowe, nieżyty dróg oddechowych, stany 
zapalne i  pylice, a  także choroby związane z  układem trawiennym (Tkocz 
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2006). Leczniczy charakter szczawnickich wód był znany lokalnej ludności od 
dawna, ale pierwszą analizę źródeł wykonano w 1816 roku i od tamtego cza-
su Szczawnica zaczęła stopniowo zyskiwać sławę jako miejsce uzdrowiskowe 
(Adamczyk 2010). Za prawdziwego twórcę uzdrowiska w  Szczawnicy uzna-
je się Józefa Szalaya, który w  pierwszej połowie XIX wieku był właścicielem 
tych terenów i praw do korzystania ze źródeł leczniczych. Jego zaangażowanie 
w  rozwój miejscowości i  zdolności artystyczne razem z  leczniczym charak-
terem wód i  górskim położeniem wpłynęły na to, że do Szczawnicy zaczęło 
przyjeżdżać coraz więcej osób. Kurort ten położony w dolinie Grajcarka, bę-
dącego dopływem Dunajca, dzięki przybywającym na leczenie osobom pełnił 
funkcję sezonowego centrum kulturalnego. W  przeszłości wśród gości tego 
uzdrowiska były m.in. takie sławne postaci jak Maria Konopnicka, Henryk 
Sienkiewicz czy Adam Asnyk (Źmidziński 2006). Obecnie w Szczawnicy zlo-
kalizowane są następujące obiekty sanatoryjne: Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko 
Szczawnica” SA, „Budowlani”, „Dzwonkówka”, „Górnik”, „Adria”, „Julia”, 
„Hutnik”, ZNP „Nauczyciel” oraz „SOLAR” Pienińska Uzdrowiskowa Klinika 
Rehabilitacji i Leczenia Bólu. W sumie mogą one dziennie przyjąć ponad 1000 
osób. Ich zróżnicowana oferta i standardy powodują, że są dostępne dla osób 
zarówno bardziej, jak i mniej zamożnych. W sanatoriach szczawnickich leczy 
się przede wszystkim schorzenia układu oddechowego, a poza tym także do-
legliwości układu ruchu, cukrzycę, oraz problemy z układem krążenia i ukła-
dem pokarmowym (http://www.szczawnica.pl, https://www.sanatoria.com.pl/
szczawnica.html [dostęp: 31.08.2017].

Wody mineralne o właściwościach leczniczych w Pieninach należą do szczaw 
oraz wód kwasowęglowych i  występują w  rejonie Krościenka-Szczawnicy. 
Wody tego rejonu są wyprowadzone w 8 źródłach oraz w 6 odwiertach o głę-
bokości od 7 m do 32,78 m. Ich mineralizacja waha się między 1,2 a 21,9 g/
dm3, a odczyn roztworu oscyluje w granicach 6,0-6,7 pH. Nasycenie natural-
nym dwutlenkiem węgla wynosi 550-2259 mg/dm3, a jonów wodorowęglano-
wych HCO3  717-9157 mg/dm3. Zakres zawartości innych składników mine-
ralnych jest następujący: jony chlorkowe – 111-5005 mg/dm3, jony siarkowe – 
2,0-132 mg/dm3, jony wapnia – 54-355 mg/dm3, jony magnezu – 23-223 mg/
dm3, jony sodowe – 248-6152 mg/dm3 (Rajchel 2013). Źródła wód leczniczych 
zlokalizowane w  Szczawnicy noszą następujące nazwy: „Józefi na”, „Stefan”, 
„Magdalena”, „Jan”, „Szymon”, „Wanda” i „Pitoniakówka”. Najstarszym zdrojem 
szczawnickim jest „Józefi na”, który był już znany przed 1810 rokiem i począt-
kowo określany jako źródło Główne. Obecnie stosowana nazwa została nadana 
w 1828 roku na pamiątkę ówczesnej właścicielki zdrojów Józefi ny Szalayowej 
(http://www.szczawnica.pl/pl/1152/0/Zrodla.html [dostęp: 31.08.2017].
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Wyniki badań ankietowych

Przedstawione wyniki badań ankietowych, poza wskazaniem odpowiedzi na 
pytanie zawarte w tytule rozdziału, służą także do scharakteryzowania respon-
dentów, określenia sposobu organizacji wypoczynku i  składowych produktu 
turystycznego oraz długości pobytu tych osób w  rejonie Pienin w  terminie, 
gdy została przeprowadzona ankietyzacja.

Pierwsza część wyników uzyskanych z  badań ankietowych pozwala na 
scharakteryzowanie grupy respondentów pod względem płci, wieku, miejsca 
zamieszkania, wykształcenia oraz deklarowanego poziomu dochodów w  ro-
dzinie. Dokładna struktura płci respondentów została przedstawiona na ryci-
nie 9.4. Z otrzymanych danych wynika, że w grupie respondentów niewielką 
przewagę miały kobiety (52,4%-47,6% reprezentowanych przez mężczyzn).

W  przeprowadzonej ankiecie przeważnie wypowiadały się osoby w  prze-
dziale wiekowym od 30 do 50 lat (29%) oraz od 18 do 29 lat (28%). Najmniejszy 
udział w badanej grupie respondentów stanowiły osoby w przedziale wieko-
wym powyżej 65 lat (ryc. 9.5).

W  badanej grupie 99% osób pochodziło z  Polski, a  1% stanowili turyści 
z  zagranicy – z  Włoch. Największa liczba osób spośród ankietowanych to 
mieszkańcy województwa małopolskiego, do którego administracyjnie należy 
polska część pasma Pienin (32% respondentów). W  badanej grupie odnoto-
wano także duży udział turystów z województwa mazowieckiego (22%) oraz 

Ryc. 9.4. Struktura płci respondentów biorących udział w badaniach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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Ryc. 9.5. Struktura wiekowa w badanej grupie respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Ryc. 9.6. Struktura respondentów ze względu na deklarowane miejsce zamieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

łódzkiego (12%) i  dolnośląskiego (12%). Pozostali polscy turyści pochodzili 
z  województw: śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopol-
skiego oraz opolskiego. Rycina 9.6 przedstawia szczegółowy rozkład odpowie-
dzi dotyczących miejsca zamieszkania respondentów.
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Wśród osób biorących udział w  badaniach 47% posiadało wykształcenie 
średnie, następne 28% wykształcenie wyższe, 17% to osoby z wykształceniem 
podstawowym, a pozostałe 8% to respondenci deklarujący wykształcenie za-
wodowe (ryc. 9.7).

Ryc. 9.7. Struktura wykształcenia w badanej grupie osób
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, iż 72% respondentów dekla-
rowało, że porównując się do średnich warunków życia w Polsce w ich rodzi-
nach, uzyskuje średnie dochody. Wysokie dochody wskazywało 22% ankieto-
wanych. Niewiele, bo tylko 4% ankietowanych przyznało się do bardzo wyso-
kich zarobków. Z  kolei tylko 2% ankietowanych odpowiedziało, że uzyskuje 
niskie dochody, natomiast nie było w  tej grupie osób deklarujących, że ich 
rodzina ma bardzo niskie dochody. Taka struktura odpowiedzi wydaje się być 
zrozumiała, ponieważ wyjazdy turystyczne powodują powstawanie dodatko-
wych kosztów dla rodziny i osoby z niskimi bądź bardzo niskimi dochodami 
najczęściej są zmuszone zrezygnować z  takich rozwiązań, bo nie stać ich na 
to fi nansowo. Podział badanej grupy osób ze względu na deklarowany poziom 
dochodów w rodzinie przedstawia rycina 9.8.

Kolejne dwa pytania dotyczyły organizacji wyjazdu wśród osób objętych 
badaniami. Po pierwsze, chodziło o ustalenie, kto odpowiadał za zorganizowa-
nie pobytu (ryc. 9.9), a po drugie – czy wyjazd był organizowany jako pobyt 
indywidualny, czy w formie grupowej (ryc. 9.10).

Wyniki pozwoliły stwierdzić, że w badanej grupie osób podstawowe zna-
czenie miała osobista organizacja wypoczywających. Na taką opcję zdecydo-
wało się wskazać 67% ankietowanych. Drugie miejsce w zestawieniu organi-
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zatorów wyjazdu zajęły szkoły lub uczelnie, na które wskazało 21% osób, a po 
nich ze znacznie mniejszym udziałem miały pobyty organizowane w ramach 
skierowania z  NFZ lub ZUS (4%), zakładów pracy (4%) i  przez znajomych 
(3%). Ostatnią pozycję organizatorów wyjazdu zajęły profesjonalne biura po-
dróży, na które wskazano tylko w 1% przypadków (ryc. 9.9).

Osoby uczestniczące w  badaniach zostały poproszone o  odpowiedź, z  kim 
przyjechali na obecny pobyt wypoczynkowy w Pieninach. Do wyboru były trzy 
opcje: indywidualnie, z rodziną oraz w grupie zorganizowanej. Przeprowadzone 
badania wskazały, że największą grupę wśród ankietowanych liczącą 41% sta-
nowiły osoby, które postanowiły przyjechać na wypoczynek indywidualnie. 
Z kolei 32% respondentów przyjechało na wypoczynek w grupie zorganizowa-
nej (tj. wycieczki szkolne, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne z  zakładu pracy, 
sanatorium itp.). Niewiele mniej, bo 27% przyjechało w Pieniny na wakacje lub 
kilkudniowy wypoczynek razem z rodziną (ryc. 9.10).

W kolejnym pytaniu respondenci mieli wypowiedzieć się na temat źródeł 
informacji o możliwości pobytu w obiekcie, który został przez nich wybrany 
jako baza noclegowa w terminie przeprowadzanych badań. Wybrani do badań 
turyści najczęściej korzystali z  rekomendacji bliskich osób, czyli znajomych 
lub rodziny (42%) oraz z  Internetu (41%); 16% respondentów wybrało wa-
riant „inne”, w których podawali takie źródła informacji jak: dobre doświad-
czenia z wcześniejszego pobytu (dotyczyło to osób wracających kolejny raz na 
analizowany teren), odgórny wybór przez szkołę czy uczelnię lub skierowanie 
w ramach leczenia refundowanego przez NFZ. Tylko 1% respondentów kiero-

Ryc. 9.8. Podział respondentów ze względu na deklarowany poziom dochodów w  ich rodzinach 
w odniesieniu do średnich warunków życia w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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Ryc. 9.9. Struktura wskazań dotyczących organizatorów pobytu w badanej grupie osób
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Ryc. 9.10. Struktura odpowiedzi na pytanie, z kim respondenci przyjechali na wypoczynek 
w Pieninach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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wał się poleceniem miejsca pobytu wskazanego przez biuro podróży, a żadna 
z osób nie wybrała opcji „targi turystyczne” (ryc. 9.11).

Ryc. 9.11. Struktura wskazań źródeł informacji o możliwości pobytu w obiekcie wybra-
nym przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Ryc. 9.12. Struktura odpowiedzi wskazujących na długość wypoczynku w Pieninach w ba-
danej grupie respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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Kolejne pytanie ankietowe służyło określeniu, jak długi był pobyt w Pie-
ninach w terminie przeprowadzanych badań. Na tak postawione pytanie 18% 
ankietowanych wskazało, że jest tam tylko na jeden dzień. Wśród tej grupy 
przeważały osoby, które chciały wziąć udział w  spływie Dunajcem lub in-
nych wycieczkach krajoznawczych na obszarze Pienin, natomiast faktycznie 
spędzały one większość swojego wypoczynku poza badanym terenem. Choć 
nie zadano takiego pytania, to można domniemywać, że w  tej grupie było 
sporo osób odwiedzających pobliskie Podhale i Tatry, gdzie poza lokalnymi 
atrakcjami bardzo popularne są także jednodniowe wycieczki fakultatywne 
związane z ciekawymi opcjami turystycznymi, które znajdują się w relatyw-
nie niewielkiej odległości od powiatu tatrzańskiego. Wracając do badanej 
grupy, okazało się, że prawie połowa respondentów wybierała pobyt trwa-
jący 5-7 dni, natomiast tylko 13% wskazywało na pobyt dłuższy niż tydzień 
(ryc. 9.12).

Respondenci odpowiadający na pytanie „Co składa się na produkt tury-
styczny, który kupili?” wskazywali przeważnie na noclegi oraz wyżywienie. 
W  pierwszej chwili może zastanawiać, dlaczego nie wszystkie osoby wybra-
ły te opcje odpowiedzi, ale jest to związane z  tym, że znacząca liczba osób 
przyjechała tylko na jednodniowy pobyt w Pieninach albo korzystała z wizy-
ty u  rodziny. Tych osób nie dotyczyło specjalne wykupywanie noclegów lub 
pożywienia w  miejscu zakwaterowania zlokalizowanym na obszarze Pienin. 
Istotnym aspektem nabywanego produktu turystycznego w  badanej grupie 
osób okazała się możliwość wykupienia dodatkowych wycieczek krajoznaw-
czych. W  badanej grupie znalazły się też osoby, które przywiązywały szcze-
gólną wagę do dostępnych na miejscu usług rehabilitacyjnych i  leczniczych. 
Wśród innych elementów wymieniano zajęcia edukacyjne, szkolenia prowa-
dzone przez GOPR, korzystanie z tras rowerowych oraz wstęp do muzeów. Na 
rycinie 9.13 przedstawiono dokładne odsetki wskazań co do poszczególnych 
elementów kupowanego produktu turystycznego w Pieninach w okresie, gdy 
prowadzone były badania.

Odpowiadając na pytanie: „Który raz wypoczywają Pan/i  w  tym rejo-
nie?” 48% ankietowanych deklarowało, iż pierwszy raz wypoczywają w  tym 
miejscu. Około 1/3 zapytanych osób wybrała Pieniny jako docelowe miejsce 
wypoczynku po raz drugi lub trzeci, natomiast w  sumie 18% respondentów 
przebywało tam cztery razy lub więcej (ryc. 9.14). Ogólnie dla 52% osób przy-
goda z  Pieninami nie skończyła się na jednorazowej obecności, co świadczy 
o atrakcyjności tego miejsca na mapie turystycznych destynacji w Polsce.

Ostatnia część wyników przeprowadzonych badań ankietowych związana 
jest z  poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie postawione w  tytule rozdzia-
łu, czyli wskazaniu, co tak naprawdę przyciągnęło respondentów do Pienin 
jako miejsca ich wypoczynku. W  tym celu zadano pytania o  cel przyjazdu 
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Ryc. 9.13. Wskazania dotyczące składników produktu turystycznego kupionego w obiek-
cie wybranym przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Ryc. 9.14. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Który raz wypoczywają Państwo w tym 
rejonie?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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w Pieniny oraz o kryteria brane przy wyborze miejsca wypoczynku przez an-
kietowanych (ryc. 9.15 i 9.16).

Przy określaniu celu swojego przyjazdu do Pienin osoby odpowiadające 
miały możliwość wielokrotnego wyboru wskazań, dlatego dane odnoszące 
się do tych kwestii i  przedstawione na rycinie 9.15 nie sumują się do 100%. 
Zdecydowana większość osób wybrała Pieniny w celu aktywnego wypoczyn-
ku (81% wskazań), a  tylko 12% deklarowało przede wszystkim wypoczynek 
bierny. Poza tym wśród odpowiadających znalazły się osoby, które były ku-
racjuszami okolicznych obiektów sanatoryjnych i  dlatego wskazywały pobyt 
w celach zdrowotnych (7% respondentów). Pozostałe opcje często wybierane 
jako cel przybycia do Pienin to chęć podziwiania naturalnych widoków i kra-
jobrazów (62%), zwiedzanie zabytków (35%) oraz poszukiwanie ciszy i spoko-
ju (32%). W badanej grupie znalazło się też 5% osób odwiedzających rodzinę. 
Poza tym 8% wskazało inny cel przybycia (m.in. spędzanie „miodowego mie-
siąca” przez młodożeńców).

Jako kryterium wyboru miejsca do wypoczynku ankietowani najczęściej 
zaznaczali poszukiwanie ciszy i spokoju w okolicy (56% wskazań), następnie – 

Ryc. 9.15. Cele przyjazdu w Pieniny zadeklarowane przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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sugestie znajomych i rodziny (39% wskazań) oraz niskie ceny (30%). Poza tymi 
trzema powodami wymieniano także niewielką odległość od miejsca zamiesz-
kania (16% wskazań) i  jakość usług turystycznych (14% wskazań). Rzadko 
jako ważne kryterium wyboru miejsca wskazywano możliwość skorzystania 
z dodatkowych atrakcji w najbliższej okolicy (ryc. 9.16). W opcji „inne” pyta-
jący udzielali odpowiedzi, iż wybrali Pieniny na przykład ze względu na kra-
jobrazy czy możliwość zabrania psa na wyjazd.

Na koniec zapytano respondentów, czy po powrocie poleciliby innym po-
byt w Pieninach. Okazało się, że nie znalazł się nikt, kto by był do tej kwestii 
negatywnie nastawiony. To bardzo cenna informacja, ponieważ potwierdza, 
że Pieniny ze swą naturalną specyfi ką i posiadaną infrastrukturą turystyczną 
pozostawiają bardzo dobre wrażenie wśród osób tam wypoczywających, a to 

Ryc. 9.16. Wskazania dotyczące kryteriów wyboru miejsca wypoczynku w badanej grupie 
ankietowanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.
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się przekłada na to, żeby polecać innym taki kierunek wypraw turystycznych. 
Taka forma reklamy należy do najbardziej skutecznych, co zresztą potwier-
dzają wcześniej przedstawione wyniki badań, gdzie ankietowani wskazywali 
często sugestie znajomych lub rodziny jako jeden z ważniejszych elementów 
branych pod uwagę przy wyborze miejsca wypoczynku albo traktowanych 
jako wiarygodne źródło informacji o możliwości pobytu w konkretnym miej-
scu (por. ryc. 9.11 i 9.16).

Podsumowanie

Rozdział został poświęcony kwestiom związanym z  opiniami turystów na 
temat wypoczynku w  rejonie Pienin. Wprowadzeniem do wyników badań 
ankietowych była dokładna charakterystyka tego pasma górskiego z  opisem 
najcenniejszych elementów przyrody ożywionej i  nieożywionej, które należy 
traktować jako naturalny potencjał tego obszaru Polski wpływający na jego 
atrakcyjność turystyczną.

W części dotyczącej własnych badań opartych na ankietyzacji osób korzy-
stających z  usług turystycznych w  Pieninach widoczne było duże znaczenie 
opinii, jakie wyrażają członkowie rodzin lub znajomi na temat ich doświad-
czeń z  wcześniejszych pobytów w  danym rejonie. Jeśli są one pozytywne, to 
należą do podstawowych kryteriów wyboru miejsca wypoczynku przez na-
stępne osoby z ich otoczenia.

Szukając odpowiedzi na pytanie, co głównie powoduje, że turyści wypo-
czywają w  Pieninach, okazało się, że jest to przede wszystkim poszukiwanie 
ciszy i spokoju, wspomniane wcześniej dobre opinie i polecenia od znajomych 
i rodziny, a także możliwość wypoczynku w rozsądnych cenach. Zdecydowana 
większość ankietowanych przyjechała w  Pieniny po to, aby wypoczywać 
w  sposób czynny, a  ze względu na to, że są tam ulokowane również obiekty 
sanatoryjne w badanej grupie znalazły się osoby przybywające tam ze wzglę-
dów zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Ankietowani wskazywali bardzo często 
na walory krajobrazowe i piękno lokalnej przyrody jako podstawowy cel swo-
jego przybycia do Pienin. Świadczy to o bardzo dobrej renomie naturalnego 
potencjału drzemiącego na tym terenie, skoro wiele osób uznało to za jedno 
z najważniejszych oczekiwań. Potwierdzeniem wysokiego poziomu satysfakcji 
z  pobytu w  Pieninach można uznać informację o  tym, że w  badanej grupie 
osób wszyscy chętnie polecaliby wypoczynek w tym rejonie swoim znajomym 
lub bliskim z rodzin. Gdyby warunki naturalne lub baza turystyczna nie speł-
niały oczekiwań przebywających tam turystów, trudno byłoby uzyskać tak do-
bry wynik w tym zakresie. W związku z tym należy uznać, że Pieniny przycią-
gają do siebie turystów ze względu na wyśmienite walory naturalne połączone 
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z  dobrą i  szeroką ofertą usług turystycznych, przy jednoczesnej możliwości 
znalezienia w okolicy ciszy i spokoju ułatwiających wypoczynek i regenerację. 
Wpływa to na pozostawianie pozytywnych wrażeń wśród osób tam wypoczy-
wających, co skutkuje chęcią kolejnych powrotów w ten rejon Polski i poleca-
nie takiej opcji wypoczynku w swoim otoczeniu.
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CO POWODUJE, ŻE TURYŚCI WYPOCZYWAJĄ W PIENINACH? – 
WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Abstrakt

Cel pracy: Sprawdzenie jakie czynniki wpływają na wybór Pienin jako docelowego 
miejsca wypoczynku dla turystów odwiedzających ten rejon Polski.

Materiał i  metody: Badania oparto na źródłach wtórnych i  pierwotnych. Dane 
pierwotne zebrano metodą ankietową podczas obozu SKN Analiz Rynkowych we 
wrześniu 2015 roku. Respondentami byli turyści i kuracjusze odpoczywający w tym 
czasie w Pieninach. Ze względu na wygodny dobór próby i relatywnie niską liczeb-
ność (odpowiedziało 105 osób), uzyskane wyniki nie są reprezentatywne i  należy 
je traktować jako wstęp do pogłębionych prac naukowych w  tym zakresie. Źródła 
wtórne to głównie literatura przedmiotu oraz publikacje promujące Pieniny i miej-
scowości tam zlokalizowane.

Wyniki i  wnioski: Kryteriami decydującymi w  największym zakresie o  wyborze 
Pienin jako destynacji turystycznej są: cisza i  spokój w okolicy, pozytywne opinie, 
sugestie znajomych i rodziny wcześniej przebywających na tym terenie oraz możli-
wość skorzystania z szerokiej gamy dodatkowych atrakcji dla turystów.

Słowa kluczowe: Pieniny, obszary górskie, turystyka

WHAT DOES THE TOURIST ACCELERATE IN PIENINY MOUNTAINS? – 
RESULTS OF INTERVIEW TESTS

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this work is to fi nd out what factors infl uence the 
choice of Pieniny as a destination for tourists visiting this place.

Materials and methods: study was based on secondary and primary sources. 
Primary data were collected using survey method during the camp of Student 
Scientifi c Circle of Market Analysis in September 2015. Respondents were people 
resting at that time in Pieniny Mountains. Because of convenient sample selection 
and relatively low number of respondents (105 persons), results are not represen-
tative and should be considered as introduction to in-depth research. Secondary 
sources are mainly literature and publications promoting Pieniny Mountains.

Results and conclusions: main criteria determining the choice of Pieniny as a tour-
ist destination are peace and quiet in neibourhood, positive opinions and sugges-
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tions of friends and families who have been in this area and possibility of using 
a wide range of additional attractions dedicated to tourists.

Keywords: Pieniny Mountains, mountain area, tourism

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.141
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10. Chów zwierząt w gospodarstwie agroturystycznym 
jako element zwiększający jego atrakcyjność

Magdalena Jaszewska, Stanisław Minta

Wprowadzenie

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych wiąże się z  chęcią połączenia 
działalności rolniczej z dodatkową aktywnością ukierunkowaną na świadcze-
nie usług turystycznych. Wybór takiej drogi gospodarowania z reguły ma na 
celu podniesienie dochodu, którego rolnik nie jest w stanie osiągnąć z klasycz-
nej działalności rolniczej, ponieważ albo warunki gospodarowania (takie jak 
na przykład agroklimat lub jakość gleb) są niesprzyjające, albo powierzchnia 
ich gospodarstwa jest zbyt mała. Czasem może to też wynikać z predyspozy-
cji osobistych i chęci robienia tego, co się lubi, co w przypadku gospodarstw 
agroturystycznych oznacza wykonywanie czynności rolniczych i  jednoczesny 
kontakt z klientami, dla których przygotowuje się specjalną ofertę wypoczyn-
kowo-rekreacyjną. Główną ideą gospodarstwa agroturystycznego powinno 
być oczywiście jego podobieństwo do pierwowzoru, tj. klasycznego gospodar-
stwa rolnego, ale jednocześnie stara się tutaj umożliwić klientom obcowanie 
z naturą w przybliżony sposób jak przez setki lat robili to rolnicy, dostosowu-
jąc się do naturalnego trybu życia zgodnego z porami roku i dnia. Możliwość 
spędzenia dłuższego czasu w tak działającym gospodarstwie silnie wpływa na 
człowieka. Obcowanie z przyrodą jest wyciszające i relaksujące. Możliwość ob-
serwowania i korzystania z darów natury pozwala na docenienie ich wartości 
i budzi szacunek. Osoby, które chcą być skuteczne w zarabianiu pieniędzy na 
połączeniu rolnictwa z turystyką w swoich gospodarstwach, powinny robić co 
tylko można, aby uatrakcyjniać swoją ofertę i przyciągać dzięki temu możli-
wie dużo klientów chcących płacić za ich usługi. Jednym z  takich sposobów 
podnoszenia atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych jest utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich, ale nie po to, by dążyć do wysokich efektów produk-
cyjnych, ale przede wszystkim po to, aby odpowiedzieć na oczekiwania poten-
cjalnych klientów chcących zobaczyć czy wręcz dotknąć (w miarę możliwości) 
te zwierzęta, co nie jest możliwe w ich miejscach stałego zamieszkania.

Od wieków los człowieka jest silnie związany ze zwierzętami. Jeszcze zanim 
okiełznano ogień, myśliwi polowali na zwierzynę, później, gdy łagodniejszy 
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klimat pozwolił na osiadły tryb życia, pojawiło się rolnictwo wraz z hodowlą 
zwierząt. Jeśli chcemy zachować naszą historię i dziedzictwo, warto uświado-
mić sobie, że tak szybki rozwój zawdzięczamy właśnie zwierzętom, które dając 
nam najpierw skóry i  pożywienie, później siłę i  chęć do pracy, umożliwiły 
i  napędzały postęp ludzkości. Obecnie jednak nie we wszystkich gospodar-
stwach rolnych możemy spotkać zwierzęta. Wiąże się to z postępującą specja-
lizacją i chęcią zwiększania zysków przez rolników. Nie musi to jednak doty-
czyć właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy nie są nastawieni na 
maksymalną produkcję konkretnego surowca rolnego i mogą sobie pozwolić 
na różnicowanie źródeł swojego dochodu, właśnie dzięki temu, że świadczą 
usługi pozarolnicze dla turystów oparte jednak na potencjale ich gospodarstw. 
Może tu wręcz dochodzić do sytuacji, w której sama produkcja rolnicza jest 
tylko sposobem na podniesienie atrakcyjności turystycznej ich obiektów i dla-
tego jest prowadzona w sposób ekstensywny i nie nastawiony na wysoką zy-
skowność lub dostarcza pewnych surowców, na przykład do własnej unika-
towej oferty o gastronomicznym charakterze, natomiast pieniądze zarabia się 
głównie na sprzedawanych usługach turystycznych.

Materiał i metody

Głównym celem było wskazanie korzyści związanych z chowem zwierząt pod-
noszących atrakcyjność oferty gospodarstwa agroturystycznego. Dodatkowo 
chodziło też o sprawdzenie, czy utrzymywanie zwierząt w gospodarstwie agro-
turystycznym może podnosić jego atrakcyjność w oczach potencjalnych klien-
tów. Materiał badawczy stanowiły źródła pierwotne oraz wtórne. Dane pier-
wotne zebrano metodą ankietyzacji wspartej komputerowo. Przygotowano 
w  tym celu specjalny kwestionariusz badawczy, który można było uzupełnić 
poprzez kanał internetowy. W  badaniach wzięło udział 100 osób, głównie 
młodych, pracujących i studentów. Ze względu na ograniczenia czasowe i fi -
nansowe dobór próby był wygodny, a w związku z tym wyniki otrzymane dzię-
ki ankietyzacji ze względu na niereprezentatywny typ próby badawczej mają 
charakter badań wstępnych, które mogą stanowić wartościowy przyczynek do 
pogłębionych badań w  tym zakresie. W  przypadku źródeł wtórnych wyko-
rzystano informacje zawarte w podręcznikach akademickich i opracowaniach 
naukowych związanych z  podjętą tematyką badawczą oraz ogólnodostępne 
materiały grafi czne. Dodatkowo wykorzystano własne doświadczenie zdobyte 
w trakcie edukacji na studiach oraz podczas wieloletniego odwiedzania gospo-
darstw agroturystycznych i obserwowania ich działania.

Skoncentrowano się na dwóch głównych elementach, to znaczy na przedsta-
wieniu wybranych gatunków zwierząt, które mogą być w polskich warunkach 
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uznane za ciekawą opcję utrzymywania w gospodarstwach agroturystycznych. 
Natomiast drugi główny element stanowią wyniki przeprowadzonej ankiety 
i sformułowanie wniosków wiążących się z nimi.

Wybrane gatunki zwierząt możliwe do utrzymywania 
w gospodarstwach agroturystycznych

W  pierwszej części skupiono się na przedstawieniu specyfi ki utrzymywania 
niektórych gatunków zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Niektóre 
z tych zwierząt są dość popularne i powszechnie spotykane oraz użytkowane, 
a  inne należy traktować jako ciekawą alternatywę albo nowy pomysł na dy-
wersyfi kację oferty w tego typu obiektach. Wśród przedstawionych gatunków 
zwierząt są: konie, małe przeżuwacze (w tym owce, kozy i alpaki), ptaki (kury, 
przepiórki i strusie) oraz owady użytkowe reprezentowane przede wszystkim 
przez pszczoły.

KONIE

Konie były niegdyś zwierzętami zarezerwowanymi wyłącznie dla bogatej czę-
ści społeczeństwa. Dzisiaj dzięki wzrostowi średniego poziomu dochodów 
w społeczeństwie coraz więcej osób może sobie pozwolić na pobieranie lekcji 
jazdy konnej. Z własnych obserwacji wynika, że szczególnie w ostatnich dzie-
sięciu latach widoczna jest rosnąca popularność szkółek jeździeckich, które są 
otwierane i  pomimo wysokich kosztów utrzymania funkcjonują i  utrzymują 
się na rynku.

Niestety, zakup i  utrzymanie koni są dość kosztowne. Z  informacji uzy-
skanych od odwiedzanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych wyni-
ka, że miesięczny koszt utrzymania jednego zwierzęcia wynosi około 300- 
-400 zł. Oczywiście korzystając z  pozytywnych efektów skali, przy utrzymy-
waniu większej liczby zwierząt możliwe jest obniżenie kosztu w przeliczeniu 
na jednego osobnika, który jednak w obecnych warunkach nie spadnie poni-
żej 200 zł/miesiąc bez uszczerbku na dobrostanie zwierzęcia. Do użytkowania 
w  gospodarstwach agroturystycznych najlepiej nadają się typowe rasy koni 
pierwotnych takie jak hucuł lub konik polski, które mają niskie wymagania 
środowiskowe i  nie potrzebują wielu zabiegów pielęgnacyjnych, aby pozo-
stać w zdrowiu. Zbędne jest również dokarmianie w sezonie pastwiskowym. 
Podobnie niskie wymagania charakteryzują konie arabskie, które nie mają so-
bie równych w  rajdach długodystansowych, gdyż są niezwykle wytrzymałe. 
Mimo niewielkich rozmiarów mogą unieść większy ciężar, a  długie nawro-
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ty galopu nie wywołują u  nich zbytniego zmęczenia. Obie wymienione rasy 
świetnie wykorzystują też paszę. Zwykle koszt ułożonego, dorosłego rasowego 
konia przekracza kwotę 10 000 zł rocznie, ale można wybrać zwierzę mie-
szanej rasy (tak zwane sp. czyli szlachetnej półkrwi), którego ceny zaczynają 
się w granicach 4000-6000 zł. Można również zdecydować się na kupno kuca 
(cena od 3000 zł), jednak to ograniczy klientów wyłącznie do dzieci. Należy 
pamiętać, że konie są zwierzętami stadnymi i potrzebują co najmniej jednego, 
a najlepiej dwóch lub więcej osobników tego samego gatunku do towarzystwa.

Trzymanie koni w chowie otwartym (tj. całorocznie na pastwisku, bez staj-
ni) jest możliwe, ale konieczna jest wiata chroniąca przed upałem, deszczem 
i wiatrem. Jest to wygodne i bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie oraz do-
bre samopoczucie zwierząt. Taki chów pozwala także ograniczyć do minimum 
codzienną obsługę zwierząt. Przy dobrym rozplanowaniu i podziale pastwisk 
na kwatery zmusza konie do codziennego ruchu, eliminuje problem sprząta-
nia obornika i  zapewnia piękny krajobraz. Wszystkie te elementy są ważne 
w  przypadku gospodarstw agroturystycznych, bo trzeba w  nich umiejętnie 
gospodarować zasobami pracy, a  jednocześnie dążyć do dobrostanu zwierząt 
oraz dbać o piękno krajobrazu przyciągającego turystów.

Ryc. 10.1. Stado koni na pastwisku
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.
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Do niezbędnych zabiegów wykonywanych przy koniach w chowie otwar-
tym należy codzienne czyszczenie kopyt (szczególnie istotne jeśli podłoże, 
na którym konie przebywają jest mokre lub błotniste) i  sprawdzanie stanu 
zdrowia zwierzęcia, okresowe przeprowadzenie korekcji kopyt przez wykwa-
lifi kowanego strugacza lub kowala (raz w miesiącu), sezonowe odrobaczanie 
wszystkich zwierząt i  sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia przez 
lekarza weterynarii.

Żywienie w sezonie pastwiskowym można właściwie ograniczyć do zielonki 
i siana, które muszą być dostępne w miejscu utrzymywania koni, lizawką mi-
neralną i stałym dostępem do świeżej wody. Przed zimą i w sezonie zimowym 
konieczne jest zwiększenie ilości siana i sianokiszonki dostępnej dla zwierząt, 
gdyż mają one wyższe zapotrzebowanie energetyczne potrzebne do zmiany 
sierści na zimową i  ogrzanie organizmu. Opcjonalnie zwierzęta chudsze lub 
słabsze jak i te dużo pracujące można dokarmiać paszą treściwą, na przykład 
owsem. Skład botaniczny pastwiska powinien być jak najbardziej zbliżony do 
dzikiej łąki, nie zaleca się obsiewania kwater gotowymi mieszankami prze-
znaczonymi głównie dla krów mlecznych, zawierającymi m.in. lucernę i ko-
niczynę, bo zawierają one zbyt dużo węglowodanów zbędnych w diecie konia 
(Gołąb 2013).

Ze względu na renomę i długą obecność na rynku wśród osób zaintereso-
wanych jazdą konną największą popularnością cieszą się starsze ośrodki, z wy-
kończoną infrastrukturą, dobrze wyszkolonymi instruktorami lub trenerami 
sportowymi. Często zdarza się, że w takich ośrodkach celowo podnoszone są 
ceny usług (obecnie z 30 zł do nawet 50 zł za jedną godzinę jazdy), żeby ogra-
niczyć liczbę chętnych. Pozwala to z jednej strony na zachowanie dobrostanu 
zwierząt, które z drugiej strony pracując tyle samo (czyli z  reguły nie więcej 
niż 4-5 godzin średniej pracy lub maksymalnie 3 godziny ciężkiej pracy w cią-
gu dnia z  przerwami na odpoczynek) zarabiają więcej. Wzrost opłacalności 
pozwala na dokupienie nowych zwierząt (co odciąży pracę dotychczasowych), 
wymianę sprzętu na lepiej dopasowany, czy dokupienie nowych kwater pa-
stwisk, lub remont stajni. Wpływa to również na pozytywny odbiór ośrodka 
przez klientów, bo można utrzymywać wysoki poziom usług, a nawet sprzyja 
możliwościom organizowania zawodów jeździeckich, różnego rodzaju kursów 
związanych z końmi i dalsze podnoszenie renomy stajni.

Gospodarstwa agroturystyczne również mogą podążać taką drogą, bo je-
żeli zainwestuje się w  dobre konie i  odpowiednich pracowników, z  biegiem 
czasu możliwy jest taki sam rozwój stajni w  gospodarstwie jak w  ośrodku 
jeździeckim. Jednak wymaga to wiele wysiłku i  często zaangażowania kosz-
tem funkcjonowania agroturystyki jako takiej. Z drugiej strony stajnia w go-
spodarstwie agroturystycznym nie musi stanowić konkurencji dla typowych 
ośrodków sportowych. Mocne strony agroturystyki korzystającej z koni mogą 
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Ryc. 10.2. Para koni na wybiegu w gospodarstwie agroturystycznym
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.

polegać na lokalizacji gospodarstwa. Zwykle jest to miejsce z dala od miasta, 
położone blisko lasów, łąk czy gór, co daje możliwość organizowania przejaż-
dżek terenowych, które nie wymagają ani od koni, ani jeźdźców wygórowa-
nych umiejętności.

Z własnych obserwacji wynika, że korzysta z takich wyjazdów mniej wię-
cej tyle samo osób regularnie jeżdżących (czasem nawet sami instruktorzy), 
co zupełnych nowicjuszy, którzy wpadli „na przejażdżkę”. W  dużych staj-
niach bardziej opłaca się organizowanie jazd na placu lub w  hali, bo wiąże 
się to przede wszystkim z trudnościami w przyzwyczajeniu tych płochliwych 
zwierząt do obcych i  nagłych bodźców pojawiających się w  terenie oraz sa-
mym charakterem pracy instruktora, któremu łatwiej kontrolować wszystkich 
jeźdźców i  konie pozostających pod jego opieką, gdy stoi na środku placu. 
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Ryc. 10.3. Grupa na przejażdżce konnej na obszarach wiejskich
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.

Ryc. 10.4. Rajd konny w plenerze górskim
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.
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Posiadając w  gospodarstwie agroturystycznym odpowiednio zrównoważone 
konie, które na co dzień mają kontakt z takimi bodźcami, można niemal bez 
ryzyka pozwolić osobie niedoświadczonej na jazdę w terenie. Stanowi to dużą 
atrakcję dla klientów, którzy mogą podziwiać krajobraz z grzbietu konia i jest 
przewagą w porównaniu do typowego ośrodka jeździeckiego.

Jednym z  rodzajów wycieczek konnych są rajdy, będące bardzo ciekawą 
opcją atrakcji agroturystycznych. Nie są łatwe do zorganizowania i  wyma-
gają dłuższego przygotowania, ale zapewniają niezapomniane wrażenia. Są 
to wyjazdy kilkudniowe z  nocowaniem w  terenie, lub ustalonym wcześniej 
pensjonacie. Każdy z  uczestników przez cały rajd ma pod opieką swojego 
wierzchowca, spędza w  siodle wiele godzin, czasami również go prowadząc. 
Taki wyjazd pozwala na niezwykły kontakt ze zwierzęciem. Człowiek poznaje 
swojego konia, jego charakter i  reakcje. Często stają się sobie bardzo bliscy 
i nawet pomimo początkowych trudności, po wyjeździe pozostaje sentyment 
i sympatia do towarzysza podróży. To magiczny moment, gdy pod koniec wy-
jazdu koń sam podąża obok swojego opiekuna i  czeka na niego, gdy ten się 
zatrzyma, nie zwracając uwagi na pozostałych uczestników.

Ryc. 10.5. Dziecko z instruktorką w trakcie jazdy konnej
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.
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Kolejną możliwością poszerzenia oferty gospodarstwa agroturystycznego 
jest wypoczynek przeznaczony dla dzieci w formie kolonii zarówno letnich, 
jak i  zimowych. Nie są one trudne do zorganizowania nawet dla jednej lub 
dwóch osób, jeśli grupa nie będzie większa niż 4-6 dzieci. Taka forma spę-
dzania czasu jest niezmiennie pożądana przez młodych miłośników jeździec-
twa i  chętnie przystają na nią rodzice dzieci w wieku 8-15 lat, którzy mogą 
oderwać swoje pociechy na tydzień lub dwa z  dala od wszechogarniającej 
elektroniki.

Jeszcze innymi atrakcjami związanymi z końmi w agroturystyce są wszel-
kiego rodzaju przejażdżki bryczką lub saniami. Jeżeli pogoda zimową porą 
dopisuje, a  w  gospodarstwie są spokojne i  odpowiednio wyszkolone konie, 
można również zorganizować kuligi i  jazdę na nartach za koniem lub zwy-
czajną przejażdżkę w terenie, która staje się przygodą, gdy zaspy śniegu sięgają 
zwierzęciu do brzucha.

MAŁE PRZEŻUWACZE

Owce i  kozy są szeroko rozpowszechnionymi zwierzętami gospodarskimi. 
Jeśli są oswojone i nie boją się człowieka, to kontakt z nimi może dawać wiele 
satysfakcji. Nie wymagają wiele pracy, a  można od nich uzyskać wiele war-
tościowych produktów takich jak mleko i  wyroby pochodne, wełnę, mięso, 
skóry, rogi. Dzięki temu w gospodarstwie agroturystycznym atrakcją może być 
zarówno kontakt turysty ze zwierzęciem, jak i wytwarzane na miejscu surowce 
pochodzenia zwierzęcego, które są doskonałą bazą do własnych produktów 
żywnościowych oferowanych później klientom w formie dań serwowanych na 
miejscu lub przetworzonych produktów (np. sery) możliwych do oferowania 
„na wynos”.

 ■ OWCE

Owce są niezwykle wdzięcznymi i  łagodnymi zwierzętami. Dwoma główny-
mi produktami, które od nich pozyskujemy, są mleko owcze i  wełna. Rasy 
owiec podzielone są na typy użytkowania. Ma to duże znaczenie przy większej 
produkcji, jednak w gospodarstwie agroturystycznym właściwie każda spełni 
stawiane jej wymagania. Owce ze względu na pokrywę włosową są odporne na 
niskie temperatury, są też raczej odporne na choroby. Niestety osiągają niską 
produkcję mleka, w porównaniu do kóz i krów. Przeciętna dzienna produkcja 
od jednej owcy wynosi około 1,5 l mleka, a okres laktacji wynosi około 150 
dni. Jest to niewiele, gdyż do wyprodukowania 1 kg sera potrzeba 6 l mleka 
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owczego. Oczywiście duży wpływ na mleczność ma pasza, jaką karmione są 
zwierzęta.

Najlepiej znany produkt wytwarzany z  mleka owczego to ser oscypek. 
Nie jest on trudny do wyprodukowania, jednak potrzebne będą odpowied-
nie narzędzia i miejsce do wędzenia. Innymi produktami są: ser miękki (typu 
bundz), jogurt, kefi r i  mleko zsiadłe, które wciąż są atrakcją regionalną, nie 
występującą w  ogólnodostępnej sprzedaży. Produkty uzyskiwane od owiec 
i kóz w postaci mleka i serów cieszą się popularnością wśród turystów, a po-
pyt na nie jest większy niż podaż. Wiąże się to z  malejącą populacją owiec 
hodowanych w  Polsce na przestrzeni lat, spowodowaną niską opłacalnością 
przy produkcji hurtowej skierowanej do pośredników, a  nie nastawionej na 
sprzedaż bezpośrednią opartą na własnym przetwórstwie i kontakcie z osta-
tecznym odbiorcą.

Dużą atrakcją i  dodatkowym dochodem z  owiec jest strzyża. Można też 
zrobić z  tego atrakcję agroturystyczną dla turystów, którzy chcieliby spróbo-
wać swoich sił i zobaczyć, ile wysiłku kosztuje takie strzyżenie. Owce można 
strzyc dwa razy do roku. Jest to zabieg wymagający dużo siły, bo sama ma-
szynka do strzyżenia waży ponad 1,5 kg, a  czas potrzebny do ogolenia całej 
owcy przez niewprawioną osobę może grubo przekroczyć godzinę. Zatem tyl-
ko dorośli będą mogli spróbować swoich sił w strzyżeniu owiec.

Ryc. 10.6. Owce w zagrodzie
Fot. M. Jaszewska.
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Ryc. 10.7. Odpoczywająca owca z jagnięciem
Fot. M. Jaszewska.

Owiec można też używać do naturalnego koszenia trawników. Świetnie 
nadadzą się chociażby do utrzymania pola namiotowego. Wystarczy wygro-
dzić im kawałek terenu i przez kilka dni wypuszczać na cały dzień.

Z informacji pozyskanych od właścicieli odwiedzanych gospodarstw agro-
turystycznych posiadających ten gatunek zwierząt, koszt kupna dorosłej owcy 
to około 300-500 zł za sztukę, a miesięczny bezpośredni koszt utrzymania wy-
nosi około 25 zł i zawiera się w nim głównie siano używane zimą. Od wcze-
snej wiosny do późnej jesieni owce można utrzymywać na pastwisku. Na zimę 
zamyka się je w  pomieszczeniach. Funkcję owczarni dobrze spełni dowolny 
budynek lub szopa, który jest jasny, posiada wentylację oraz chroni zwierzęta 
przed wilgocią i przeciągami. W sezonie pastwiskowym owce nie potrzebują 
dodatkowego dokarmiania. Porą zimową oprócz siana można stosować doda-
tek roślin okopowych takich jak marchew pastewna, ziemniaki (kiszone lub 
parowane), buraki czy rzepa. Można stosować również dodatek pasz treści-
wych. Odpowiednio zbilansowane żywienie i  stosowanie dodatków podnosi 
produkcję mleka. Osoby zainteresowane wprowadzeniem do swojego gospo-
darstwa agroturystycznego owiec powinny dodatkowo zaplanować odpowied-
nie zabiegi pielęgnacyjne i  zdrowotne. Szczególnie zalicza się do nich odro-
baczanie i  szczepienie zwierząt. Minimum raz w  roku konieczne jest także 
sprawdzenie oraz korekcja racic i zębów, które mogą przerastać i powodować 
problemy zdrowotne u zwierząt (Lachowski i Szewczuk 2008).
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 ■ KOZY

Użytkowanie kóz jest bardzo podobne do owiec. Istnieją rasy kóz produku-
jące wełnę, ich przedstawicielami są koza kaszmirska i angorska. Koszt kup-
na tych zwierząt jest jednak wysoki, a warunki chowu bardziej wymagające. 
Zatem główną korzyścią czerpaną z  utrzymywania polskich kóz jest mleko 
kozie. Koszt kupna kozy to około 100 zł (ale dla kózki miniaturowej to nawet 
300-500 zł). Koszty i  warunki utrzymania mają bardzo podobne do owiec. 
Latem utrzymywane na pastwisku, zimą skarmiane sianem lub sianokiszon-
ką i  zamykane w  suchych pomieszczeniach pozbawionych przeciągów. Jako 
dodatek paszowy można stosować rośliny okopowe, ziarno i  nasiona roślin 
strączkowych. Tak jak u owiec dobre karmienie zwiększy produkcję mleka. Do 
podstawowych zabiegów wykonywanych przy kozach należą korekcja racic, 
pielęgnacja skóry i sierści, sezonowe odrobaczanie, usuwanie rogów i nadlicz-
bowych strzyków (u młodych zwierząt).

Ryc. 10.8. Kozy w kontakcie z dziećmi
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.
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Produktem sprzedażowym pochodzącym od kóz może być samo mleko 
lub przetwory z  niego uzyskiwane. Głównie są to sery, które ciągle zyskują 
na popularności od momentu pojawienia się „mody” na zdrowe odżywianie 
i ekologię. Produkcja jest bardzo opłacalna, a różnorodność serów imponują-
ca. Mogą to być sery bardzo delikatne, z ledwie wyczuwalnym zapachem, jak 
i mocno aromatyczne. Występują też różne odmiany takie jak twarożek, sery 
miękkie podobne nieco do mozzarelli, sery twarde, pleśniowe, z  dodatkami 
ziołowymi i wiele innych. Mleka można uzyskać dużo więcej niż od owiec, ze 
względu na większą mleczność kozy. Okres laktacji u  ras szlachetnych trwa 
około 300 dni, a  dzienna produkcja może przekraczać 5 l. Podczas jednego 
dojenia, trwającego 5-7 min, uzyskuje się około 2 l mleka (Nowicki i in. 1999, 
Tyszka 1994).

Podobnie jak owce, stadko kóz może służyć do koszenia trawników i  łąk. 
Kozy są mniej wybredne i wygryzą do ziemi wszystkie rośliny będące w zasię-
gu, łącznie z chwastami. Jednak należy uważać, bo kozy wypuszczone luzem 
koło domu skutecznie zlikwidują kwiaty i całkowicie obgryzą wszystkie cenne 

Ryc. 10.9. Kozy w zaprzęgu
Fot. Harness Goat Society, http://www.harnessgoats.co.uk/images/06HGS06.jpg [dostęp: 22.05.2017].
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rośliny, nawet te, które wydają się być poza ich zasięgiem, co w  przypadku 
dbania o wizerunek obejścia gospodarstwa agroturystycznego należy brać pod 
uwagę.

Kozy mogą być również użytkowane jako ozdoba. Ostatnio coraz więk-
szą popularnością cieszą się odmiany miniaturowe (lub inaczej karłowate). 
Chętnie są trzymane w roli mini zoo.

Ciekawą informacją jest to, że w przeciwieństwie do owiec kozy są bardzo 
inteligentne, niezwykle łakome i błyskawicznie się uczą. Można to wykorzy-
stać i  nauczyć je różnych sztuczek, jak chociażby ciągnięcia małego wózka. 
W  Polsce taka propozycja jeszcze się nie pojawiła, ale w  Wielkiej Brytanii, 
Australii lub USA produkowane są specjalne uprzęże dla kóz, a nawet orga-
nizowane są pokazy i zawody w powożeniu (Calderwood 2013, Sharp 2016).

 ■ ALPAKI

Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych, są blisko spokrewnione z  lamą. 
Pochodzą z gór Peru i Boliwii. Do Polski zostały sprowadzone w 2004 roku, 
kiedy powstała pierwsza hodowla tych zwierząt. Alpaki dziś hodowane są 
głównie w Peru i pozyskuje się z nich bardzo cienką i wytrzymałą wełnę, po-
równywalną z kaszmirem i angorą. Występuje ona w 22 naturalnych kolorach, 
od białego, przez kremowe i  czekoladowe, po czarne. Cena takiego włókna 
osiąga wysokie ceny ze względu na swoje niezwykłe właściwości i małą skalę 
produkcji. W  2015 roku cena owczej wełny wynosiła około 4 zł/kg, a  wyż-
szej jakości do 10 zł/kg, natomiast cena wełny z alpaki około 100-150 zł/kg, 
najwyższej jakości nawet do 200 zł/kg. Obecnie ceny wełny ciągle spadają. 
W 2017 roku surowa wełna z alpaki waha się w granicach 65-80 zł. Poza weł-
ną, z alpak można pozyskiwać również mięso, skóry i nawóz ekologiczny.

Alpaki to łagodne zwierzęta, inteligentne i  ciekawskie. Zdenerwowane 
mogą kopać lub spluwać, jednak są dużo bardziej tolerancyjne niż lamy. 
Obec nie wiele gospodarstw agroturystycznych utrzymuje po kilka alpak jako 
maskotki i  atrakcję turystyczną. Zwykle wełna przetwarzana jest na miejscu 
i  sprzedawana odwiedzającym jako włóczka lub gotowe wyroby. Przez ich 
niezwykle miłą aparycję i łagodne usposobienie wykorzystywane są do pracy 
z  osobami chorymi lub starszymi w  alpakoterapii. Dają się przyzwyczaić do 
prowadzenia na kantarze i mogą służyć jako towarzysze spacerów i wycieczek 
pieszych. Podobnie jak kozy nadają się również jako zwierzęta juczne lub do 
ciągnięcia niewielkich wózków.

W hodowli owiec lub kóz alpaki mogą również odgrywać rolę psów paster-
skich. Mają wrodzoną niechęć do psów i lisów oraz świetny wzrok. Podobnie 
jak owce i  kozy dobrze sprawdzają się przy koszeniu trawników, przy czym 
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warto zaznaczyć, że alpaka nie posiada racic, tylko miękkie stopy i nie uszka-
dza podłoża, po którym się porusza. Nie wygryza również trawy do samej 
ziemi, jak to robią kozy, nadaje się więc idealnie do wypasu na przykład na po-
lach golfowych, gdzie nie poczyni szkód. Alpaki wybierają sobie jedno miejsce, 
w którym się załatwiają, łatwe jest więc uprzątnięcie lub zebranie odchodów.

Koszty kupna alpak są relatywnie wysokie. Jest to spowodowane niską plen-
nością tych zwierząt. Za dorosłego samca trzeba zapłacić co najmniej 4000 zł, 
a samica kosztuje średnio 8000 zł (jeśli jest w ciąży to nawet powyżej 10 000 zł). 
Oczywiście im wyższa jakość wełny, tym droższe zwierzę. Jednocześnie trzeba 
zaznaczyć, że posiadanie alpaki w gospodarstwie agroturystycznym jest jak na 
razie rzadkością, dlatego też osoby które zdecydowały się na jego kupno, mogą 
później liczyć na to, że ich oferta będzie się wyraźnie odróżniała od lokalnej 
konkurencji, co przy dobrej promocji może spowodować wzrost popytu na 
ich usługi i pozwoli odzyskać zainwestowany w zakup tego zwierzęcia kapitał.

Warunki utrzymania alpak są podobne do kóz i  owiec. Alpaka pochodzi 
z bardzo ubogiego, górskiego środowiska, zadowoli się więc zielonką i sianem 
o  niskiej wartości odżywczej. Można alpakom podawać marchew lub suchy 
chleb, jednak bardziej jako zachętę lub nagrodę. Do zabiegów pielęgnacyjnych 

Ryc. 10.10. Alpaki prowadzone na kantarach przez dzieci
Fot. M. Pietrzykowska, Alpakarnia P&M
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należy oczywiście odrobaczanie zwierząt, strzyża (raz w roku alpaki odmiany 
huacaya i raz na dwa lata odmiany suri), korekta paznokci i zębów (Morales 
Villavicencio 2010).

PTAKI

Ptaki wydają się być najłatwiejszym i jednym z tańszych sposobów na wypo-
sażenie gospodarstwa agroturystycznego w  zwierzęta, stanowiąc atrakcję ta-
kiego obiektu. Wśród gatunków szczególnie polecanych w naszych warunkach 
można wymienić kury i przepiórki oraz strusie. Obecność tych zwierząt może 
przynosić sporo korzyści w  postaci produktów od nich pochodzących; daje 
również możliwość uzyskania wrażeń estetycznych i bezpośredniego kontaktu 
dla osób odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne.

Poza dobrymi stronami utrzymywania ptactwa w gospodarstwie agrotury-
stycznym są też niekorzystne czynniki z  tym związane. Negatywnym aspek-
tem towarzyszącym hodowli ptaków jest z  pewnością nieprzyjemny zapach 
ich odchodów. Trzeba również uważać, gdyż koguty bywają niebezpieczne 
i  niektóre chętnie atakują ludzi. Również strusie ze względu na dużą masę 
ciała mogą wyrządzić odwiedzającym krzywdę. Najczęściej choroby te są prze-
noszone przez dzikie ptactwo, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie hodowa-
nych zwierząt przed kontaktem z  potencjalnymi nosicielami. Po zaobserwo-
waniu jakichkolwiek oznak choroby ptaków należy je bezwzględnie oddzielić 
od stada, zachowując szczególną ostrożność i higienę przy obsłudze zwierząt. 
Najbardziej znaną chorobą drobiu i sprawiającą najwięcej kłopotów jest ptasia 
grypa. Najlepszą profi laktykę dla drobiu stanowi regularna i dokładna dezyn-
fekcja miejsc utrzymywania zwierząt i maksymalne ograniczenie możliwości 
kontaktu z dzikimi ptakami.

 ■ KURY I PRZEPIÓRKI

Kury są zdecydowanie najbardziej pospolitymi zwierzętami spośród omawia-
nych, ponieważ jaja i mięso kurczaków można kupić w każdym supermarkecie. 
Jednak to właśnie ich popularność może być największym atutem, szczególnie 
dla rodziców małych dzieci, które słowo „kurczak” kojarzą sobie wyłącznie 
z zapakowanym mięsem leżącym w sklepowych lodówkach. Natomiast w go-
spodarstwie agroturystycznym mogą one zobaczyć, jak wyglądają te zwierzęta 
na żywo, czy nawet uczestniczyć w takich czynnościach jak karmienie drobiu 
albo zbieranie jaj.
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Rasy kur można podzielić na mięsne, nieśne i ozdobne. W przydomowym 
kurniku znajdzie się miejsce szczególnie dla dwóch ostatnich grup. W gospo-
darstwach agroturystycznych jako kury nieśne i jednocześnie ozdobne dobrze 
sprawdzą się rodzime rasy takie jak zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana. 
O ile kurczęta lęgną się same, u przepiórek konieczna jest inkubacja i sztuczny 
chów piskląt. Dodatkowo od kogutów i kur ozdobnych można też pozyskiwać 
piękne kolorowe pióra.

Kurki zielononóżki w zależności od wieku kosztują od 10 zł do nawet 50 zł. 
Przepiórki są tańsze i kosztują nie więcej niż 20 zł. Koszty miesięcznego utrzy-
mania są bardzo niskie, zwierzęta żywią się trawą z wybiegu, drobnymi owa-
dami i odpadkami z kuchni. W żywieniu stosuje się głównie zielonkę, a jako 
dodatek białkowy dla nieśnych kur stosuje się ześrutowane ziarno pszenicy 
i  kukurydzę. W  zimie karmi się je suszem i  kiszonkami. Bardzo ważne jest 
odpowiednie zabezpieczenie kurnika lub woliery z  drobiem. Aby uniknąć 
śmierci i  porywania ptaków przez drapieżniki, należy wybieg wokół kurni-
ka zabezpieczyć siatką z podmurówką lub wkopać siatkę na 50 cm w ziemię, 

Ryc. 10.11. Karmienie drobiu przez dziecko
Fot. K. Wróbel, Modrzewiowa Osada K. G. Wróbel, Boboszów 50a.



MAGDALENA JASZEWSKA, STANISŁAW MINTA

180

a najlepiej zabudować wybieg również z góry. Oczka siatki powinny być nie-
wielkie, aby uniemożliwić przedostanie się dzikich ptaków (m.in. wróbli) do 
wolier, gdyż często przenoszą one choroby i pasożyty. Ważną informacją jest 
to, że w odróżnieniu od kur przepiórki potrzebują zimą dogrzewania kurnika. 
Do obsługi kurników należy zbieranie jaj, karmienie kur oraz sprzątanie wy-
biegu i dezynfekcja.

 ■ STRUSIE

Fermy strusi od lat przeżywają wzloty i upadki pod względem zainteresowania 
hodowlą tych ptaków. Jednak z hodowli strusi przy odpowiednim ich prowa-
dzeniu bez względu na skalę produkcji można wygenerować zyski. Ze strusi 
pozyskuje się wiele produktów, czyli jaja, mięso, skórę i  pióra. Wszystko to 
nadaje się do sprzedaży. Samice strusia zaczynają składać jaja w  wieku 3 lat 
i niosą się od marca do września. Zwykle jaja składane są co dwa dni z prze-
rwami, czyli rocznie można uzyskać 80-120 jaj od jednego ptaka. Każde jajo 
waży ponad 1,5 kg, co odpowiada 28 jajom kurzym i wystarczy na omlet dla 
dziesięciu osób. Jedno świeże jajo sprzedaje się po cenie 50-70 zł, a wydmusz-
kę za 30-40 zł. Mając zmysł artystyczny, można ozdobić skorupkę i sprzedawać 
nawet po 100 zł za sztukę. Oczywiście największy popyt na strusie jaja będzie 
przed Wielkanocą, warto więc zgromadzić zapas pisanek na wiosnę.

Fermy sprzedają młode 8-miesięczne strusie na ubój, można więc wyko-
rzystać ciekawość odwiedzających i  zaproponować im w  ramach oferty wła-
snego gospodarstwa agroturystycznego spróbowanie potrawy ze strusiego 
mięsa. Z kolei skóra i pióra służą do wyrobów galanteryjnych i artystycznych. 
Strusia skóra ma podobne właściwości jak skóra krokodyla, a  pióra można 
sprzedawać na sztuki od 5 do 20 zł, lub tworzyć produkty takie jak miotełki 
do kurzu bądź efektowne ozdoby.

Koszty utrzymania dorosłego strusia to około 80 zł miesięcznie. Wychów 
piskląt do masy ubojowej (100 kg) kosztuje około 300 zł. Zakup dorosłych 
zwierząt jest dość drogi – struś hodowlany kosztuje około 2000 zł, a ubojowy 
1000 zł.

Strusie dość dobrze radzą sobie z polskim klimatem. Dorosłe zwierzęta bez 
trudu wytrzymują mrozy. Jeśli wylęg poprowadzimy z pierwszych jaj w sezo-
nie, młode strusie zdążą wystarczająco urosnąć przed zimą, aby poradzić sobie 
bez dodatkowego dogrzewania pomieszczeń. Strusie spędzają cały rok w ciągu 
dnia na zewnątrz, a na noc są zamykane w budynkach dla nich przeznaczo-
nych (Hodowca… 2012).
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PSZCZOŁY JAKO OWADY UŻYTKOWE W AGROTURYSTYCE

Pszczoły są grupą owadów użytkowych, które mają największe znaczenie dla 
ludzi i  środowiska. Dzielimy je na te żyjące w grupie i  tworzące rój, oraz na 
pszczoły samotne. Tylko te pierwsze produkują i  zbierają w gnieździe miód, 
który można pozyskać. Należy tu podkreślić, że pszczoły różnią się diametral-
nie od os i szerszeni, które są bardzo agresywne, żądlą wielokrotnie i nie po-
trzebują powodu, żeby zaatakować. Pszczoła natomiast ma na żądle zadziorki, 
które po wbiciu się w  ludzką lub zwierzęcą skórę powodują wyrwanie żądła 
i  rozerwanie odwłoka, w którym znajdują się najważniejsze organy takie jak 
jelito i serce. Efektem takich uszkodzeń odwłoka zawsze jest śmierć owada. To 
powoduje, że pszczoły są dużo ostrożniejsze i atakują tylko w obronie własnej 
lub gniazda. Zdecydowanie najważniejszym pożytkiem wynikającym z obec-
ności pszczół jest ich wpływ na plonowanie upraw. W naszej szerokości geo-
grafi cznej 78% roślin jest owadopylnych i stanowią one podstawę pożywienia 
dla zwierząt dziko żyjących. Ponadto ocenia się (i  ta ocena wydaje się być 
właściwa), że 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest zależna bez-
pośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady. Pokazuje to jak ogromny 
wpływ mają pszczoły na gospodarkę światową. Jeśli w gospodarstwie znajdują 
się sady, obecność pszczół z pewnością zwiększy plony (Kołtowski 2007).

Kolejna korzyść z  hodowli pszczół miodnych to produkty, które można 
bezpośrednio od nich uzyskać. Są to oczywiście miód, wosk, kit pszczeli (pro-
polis), pyłek kwiatowy (obnóże), jad pszczeli, pierzga i  produkowane z  niej 
mleczko pszczele. Wszystkie te produkty mają wiele witamin i związków o do-
broczynnych właściwościach, są wykorzystywane od wieków w  medycynie 
i kosmetyce. Niektóre z nich, na przykład miód można przetwarzać w gospo-
darstwie uzyskując produkty rzadko spotykane takie jak miód pitny, a które 
z pewnością znajdą chętnych kupców.

Jeszcze jednym i  niezwykle ciekawym sposobem użytkowania pszczół 
jako atrakcji jest obsiadanie człowieka przez rój. Polega to za złapaniu matki 
pszczelej do klateczki i umieszczeniu jej przy ciele ochotnika. Rój pszczół czu-
jąc feromony wydzielane przez matkę, osiada na śmiałku, nie robiąc mu żadnej 
krzywdy. Jest to bardzo ekscytujące przeżycie, gdyż rój może ważyć nawet kilka 
kilogramów i wydziela dużo ciepła. Pszczoły czując matkę, uspokajają się, nie 
odbierają człowieka jako zagrożenie i nie użądlą go, jednak zdecydowanie się 
na taką przygodę wymaga dużo odwagi i wyzwala spory zastrzyk adrenaliny. 
Z  własnych obserwacji w  odwiedzonych gospodarstwach agroturystycznych 
wynika, że wielu młodych ludzi chcąc zaimponować znajomym, może zdecy-
dować się na taką przygodę. Bardzo często ojcowie przyjeżdżający na wczasy 
z żoną i małymi dziećmi są tak bardzo znudzeni, że również mogą się zdecy-
dować się na taką ekstremalną opcję, byle tylko poczuć dreszczyk emocji.
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Pszczelarstwo jest uznawane za doskonały środek do przyciągnięcia tury-
stów. Pszczoły od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i wzbudzają sporą fascy-
nację oraz emocje. Gatunek ten jest podawany jako przykład bardzo dużej 
pracowitości i doskonałej organizacji życia społecznego, choć z drugiej strony 
wzbudzają także przerażenie i  strach. Produkty pszczele charakteryzują się 
wybitną zdrowotnością. Te wszystkie czynniki powinno się uwzględnić przy 
strategii prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego zajmującego się także 
pszczelarstwem. Odwiedzający taki obiekt turyści cechują się wysokim poten-
cjałem nabywczym, chcą wydać pieniądze na miłe spędzenie czasu i zabranie 
ze sobą jakiejś pamiątki, a  tutaj idealnym rozwiązaniem staje się pełnowar-
tościowy smakowity miód pochodzący z własnej pasieki. Dochód gospodar-
stwa agroturystycznego w tym przypadku wynika więc zarówno ze sprzedaży 
produktów pszczelarskich, jak i dodatkowych noclegów czy wyżywienia, które 
wykupują osoby szczególnie zainteresowane przeżyciem bliskości z pracujący-
mi pszczołami (Bratkowski i Wilde 2002).

Jeżeli chce się hodować pszczoły miodne, na początek na pewno warto 
uważnie przestudiować literaturę o  pszczołach i, jeśli jest taka możliwość, 
pójść na kurs pszczelarski. Do założenia pasieki potrzebne jest sporo sprzętu 
stanowiącego podstawowe wyposażenie: są to ramki, ule, korpusy, miodarka 
i inne niezbędne narzędzia do obsługi ula oraz strój chroniący przed użądle-
niami.

Początkowy koszt zakupu jednego ula i potrzebnego sprzętu wynosi około 
1000 zł. Jest to wydatek jednorazowy i sprzęt wystarczy na długie lata. Jednak 
na zyski w postaci miodu trzeba poczekać około 2-3 lata, kiedy rodzina wzro-
śnie w  siłę, a  opiekun nauczy się wykonywać swoją pracę bez nadmiernego 
przeszkadzania pszczołom w pracy.

Czynności wykonywane przy ulach to regularne kontrolowanie stanu uli 
i rodzin, wyszukiwanie i niszczenie chorych rodzin, wymiana zawilgoconych 
i niszczejących elementów, wyjmowanie zbędnych ramek lub dokładanie po-
trzebnych, wymiana zużytych ramek, wytapianie na nich węzy, czyszczenie 
ula, okresowa dezynfekcja, dokładanie czerwiu oraz wiele innych, które nie 
pozwolą się nudzić posiadaczowi pszczół.

Jeśli nie zależy nam na miodzie, a w pobliżu jest wiele roślin, które chcie-
libyśmy mieć zapylane, możemy się zdecydować na zrobienie pakietów gniaz-
dowych dla pszczół i  trzmieli samotnie żyjących. Są one bardzo łagodne 
i wcale nie zwracają uwagi na człowieka. Koszty zrobienia takiego pakietu są 
praktycznie zerowe (budowa gniazda się różni w  zależności od wybranego 
gatunku). Zbudowanie gniazda dla murarki ogrodowej polega po prostu na 
sklejeniu taśmą pociętych trzcin o  długości 20 cm i  ułożeniu ich w  suchym 
miejscu. Pszczoły najpewniej pojawią się znikąd i założą w pakietach gniazda. 
Teraz trzeba poczekać do następnego roku i na wiosnę wyjąć pakiety z larwa-
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mi z lodówki i rozłożyć w interesującym nas miejscu. Taki system świetnie się 
sprawdza na przykład przy uprawach szklarniowych.

Trudności, jakie wiążą się z hodowlą pszczół, to przede wszystkim użądle-
nia. Jeśli żądło pozostanie w skórze, należy je szybko usunąć, najlepiej zdrapać 
paznokciem albo kartą. Próby chwytania żądła palcami spowodują wtłoczenie 
reszty jadu ze zbiorniczka. Można spróbować wyssać jad, dobrze się sprawdzi 
tarcie ranki cebulą albo octem. Dużą ulgę przyniesie też okład z lodu trzyma-
ny 30 min. Czasem zdarzy się, że osoba mająca uczulenie zostanie użądlona. 
Na takie wypadki należy przechowywać w  apteczce dawkę adrenaliny, aby 
w razie potrzeby zaaplikować ją osobie użądlonej i  jak najszybciej zawieźć ją 
do szpitala. Adrenalina przedłuży czas, w  jakim musi być udzielona pomoc 
lekarza. Prawo mówi, że za wszelkie straty i  użądlenia odpowiedzialny jest 
właściciel zwierząt (czyli pasiek z  pszczołami), zatem aby nie płacić dużych 
odszkodowań, można się ubezpieczyć jako właściciel pszczół.

W ostatnich latach masowo ginie wiele rodzin pszczół, a badania nad ich 
przyczynami wciąż trwają. Do tej pory pojawiło się kilka możliwych przyczyn, 
ale z pewnością duży i negatywny wpływ ma stosowanie chemicznych środ-
ków ochrony roślin, które bardzo osłabiają gniazdo i zwiększają podatność na 
choroby wirusowe, grzybicze i  ataki roztoczy. Jednym ze sposobów radzenia 
sobie z tymi problemami jest selekcjonowanie i hodowla pszczół cechujących 
się odpornością na te choroby. Wyselekcjonowanie w  warunkach hodowla-
nych linii pszczół odpornych na najgroźniejsze choroby ma ograniczać kosz-
ty wynikające z upadku rodzin (Siuda i  in. 2002, Tomaszewska i Chorbiński 
2013).

Wyniki badań ankietowych

Przedstawione wyniki badań ankietowych miały pomóc w  uzyskaniu odpo-
wiedzi, czy dla respondentów uczestniczących w  badaniach utrzymywanie 
określonych gatunków zwierząt jest czynnikiem podnoszącym atrakcyjność 
gospodarstwa agroturystycznego. Pytano również o  produkty pochodzenia 
zwierzęcego i możliwość ich zakupu i/lub konsumpcji jako elementy uatrak-
cyjniające ofertę agroturystyczną.

Na początek zapytano respondentów, co sądzą o  koniach jako zwierzę-
tach mogących zwiększyć atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego. 
Zdecydowana większość, bo aż 68% ankietowanych uważa konie za czynnik 
znacznie zwiększający atrakcyjność gospodarstwa. Kolejne 24,5% zdecydo-
wało, że trochę podnosi atrakcyjność i  zaledwie 7% ankietowanych uznało 
obecność koni za czynnik obojętny lub obniżający atrakcyjność gospodarstwa 
agroturystycznego (jednocześnie należy zauważyć, że w  tej ostatniej grupie 
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wskazujących brak atrakcyjności wszystkie osoby zaznaczyły również odpo-
wiedź, że nigdy nie korzystały i nie zamierzają skorzystać w przyszłości z ofer-
ty agroturystyki, co oznacza, że nie są oni docelowymi klientami takiej formy 
wypoczynku).

W przypadku podobnie sformułowanego pytania dotyczącego kóz i owiec 
respondenci aż w 91% uznali samą obecność tych gatunków zwierząt za ele-
ment podnoszący atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego (w  tym 
prawie 43% uważało, że zdecydowanie ją podnosi). Jeszcze lepiej wypadło 
to w  odniesieniu do obecności alpak w  ofercie agroturystycznej. Tutaj 94% 
wskazało na opcję podniesienia atrakcyjności (51% odpowiedziało, że zdecy-
dowanie polepsza to ofertę).

Nieco mniej osób uważało, że utrzymywanie strusi jest czynnikiem pod-
noszącym atrakcyjność oferty turystycznej. Ogółem 85% poparło tę tezę, 
a  zdecydowanych zwolenników tego gatunku ptaków było 45%. Ze wszyst-
kich analizowanych gatunków zwierząt najmniejsze poparcie respondentów 
dotyczyło pszczół jako czynnika podnoszącego atrakcyjność pobytu. Rozkład 
odpowiedzi wskazał, że 60% uznało go za walor turystyczny, natomiast dla 
30% osób był to element neutralny, a poza tym znalazło się 10% respondentów 
wskazujących, że bliskość pszczół i uli wręcz obniża atrakcyjność wypoczynku 
w gospodarstwie agroturystycznym.

Na koniec badań ankietowych poproszono respondentów o  wskazanie 
opcji asortymentowej dostępnej w gospodarstwach agroturystycznych, z któ-
rej byliby skłonni najchętniej skorzystać. Największą popularnością spośród 
wymienionych typów ofert cieszyła się możliwość zorganizowania grilla lub 
ogniska na terenie gospodarstwa (74,5% wskazań). Jeśli ośrodek dysponuje 
lekkim zabudowaniem wokół paleniska, z tej oferty można korzystać niezależ-
nie od pory roku lub pogody. Tak duże poparcie dla tej opcji asortymentowej 
można jednak tłumaczyć tym, że w badanej grupie przeważały osoby młode 
(przede wszystkim studenci), które szczególnie preferują taki sposób spędza-
nia wolnego czasu podczas swojego wypoczynku.

Wśród często wybieranych opcji znalazły się także: korzystanie z  usług 
typu przejazdy dorożkami lub kuligi (63,8% wskazań), wyżywienie z wykorzy-
staniem składników pochodzących z własnego gospodarstwa (60,6% wskazań) 
oraz zakup produktów wytworzonych w  gospodarstwie „na wynos” (58,5% 
wskazań). Na wykupienie noclegów w badanej grupie wskazywało 55,3% osób, 
co może oznaczać, że pozostali respondenci o  ile w  ogóle wybraliby ofertę 
agroturystyczną, to chcieliby skorzystać z niej, ale tylko w ograniczonej formie 
– na przykład jednodniowego wyjazdu bez noclegu.

Częsty wybór opcji korzystania z usług typu przejazdy dorożkami czy ku-
ligi potwierdza, że konie cieszą się znaczną popularnością jako gatunek przy-
datny w agroturystyce.
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Analiza wyników dotycząca dużego zainteresowania wyżywieniem i sprze-
dażą produktów na wynos pochodzących z gospodarstwa agroturystycznego 
wskazuje, że jest wiele osób chętnych, by zjeść na śniadanie świeżego pomido-
ra prosto z krzaka albo wypić jeszcze ciepłe mleka od krowy czy kozy dojonej 
kilka minut wcześniej. Natomiast produkty przetworzone, szczególnie ładnie 
opakowane, które można kupić na wynos, stanowią świetną pamiątkę z wyjaz-
du lub mogą zostać praktycznym prezentem dla bliskich osób. Te odpowiedzi 
oznaczają również, że gospodarze w agroturystyce mogą liczyć na łatwy zbyt 
własnych lokalnych produktów. Sugeruje to, że warto jest prowadzić chociaż 
małą produkcję, częstować przyjezdnych własnym serem, miodem albo na-
lewką i sprzedać butelkę lub dwie w dniu ich wyjazdu.

Z  analizy pozostałych wyników przedstawionych na rycinie 10.12 widać, 
że prawie 40% ankietowanych wyraziło chęć uczestnictwa w pracach zagrodo-

Ryc. 10.12. Wskazania respondentów biorących udział w badaniach dotyczących prefero-
wanych opcji oferty asortymentowej dostępnej w gospodarstwach agroturystycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SKN Analiz Rynkowych.

Noclegi

Wyżywienie z wykorzystaniem 
składników pochodzących z tego…

Wyżywienie niezależne od pochodzenia 
składników posiłków

Zakup produktów wytworzonych w tym 
gospodarstwie „na wynos”

Możliwość zorganizowania grilla lub 
ogniska na terenie gospodarstwa

Możliwość uczestniczenia 
w pracach polowych

Możliwość uczestnictwa w pracach 
zagrodowych ze zwierzętami

Korzystanie z usług typu przejazdy 
dorożkami lub kuligi

Korzystanie z innych usług 
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wych ze zwierzętami. Chodzi tutaj głównie o możliwość własnoręcznego wy-
dojenia krowy lub kozy, samodzielnego pozbierania jajek na śniadanie, a dla 
małych dzieci również nakarmienia kur, wyczyszczenia konia, czy wygonienia 
owiec na pastwisko. Bardziej ambitnym turystom można zaoferować strzyże-
nie owiec lub zbieranie miodu z ula. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie 
w  porównaniu do prac w  produkcji zwierzęcej wyrażano w  odniesieniu do 
uczestniczenia w pracach polowych, aczkolwiek z takiej oferty w badanej gru-
pie było skłonne skorzystać ponad 25% osób. Może to stanowić potwierdze-
nie, że klienci obiektów agroturystycznych przede wszystkim szukają kontaktu 
ze zwierzętami, natomiast inne możliwości uczestniczenia w pracach gospo-
darskich są mniej popularne.

Podsumowanie

Gospodarstwo agroturystyczne łączy w  sobie typowe rolnictwo i  możliwość 
skorzystania z  usług turystycznych. Taka forma gospodarowania daje moż-
liwość spotkania z  naturą, a  jednym z  jej ważniejszych elementów są zwie-
rzęta. Obecność określonych gatunków zwierząt oraz możliwość pozyskiwa-
nia produktów od nich pochodzących może przyczynić się do podniesienia 
atrakcyjności oferty i  zdobycia wyższych dochodów z  prowadzonej działal-
ności. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi sprzyja podnosze-
niu wrażliwości człowieka i pokazuje ich rolę w życiu i rozwoju społeczności 
ludzkiej. Poza podniesieniem atrakcyjności oferty gospodarstwa chów zwie-
rząt daje pozytywne korzyści fi nansowe ze względu na możliwość sprzedaży 
produktów od nich pozyskiwanych, takich jak jaja, wełna lub miód.

Wśród klientów korzystających z usług obiektów agroturystycznych prze-
waża przede wszystkim poszukiwanie spokoju i  kontaktu z  naturą, w  tym 
również chęć obserwacji i  bezpośredniego kontaktu z  różnymi zwierzętami. 
Przeprowadzone badania wstępne w formie ankiety internetowej potwierdza-
ją, że utrzymywanie w obiekcie agroturystycznym koni, kóz, owiec, alpak oraz 
ptactwa w znacznym stopniu może podnieść atrakcyjność jego oferty. Nieco 
gorzej wygląda to w odniesieniu do pszczół. Dzieje się tak zapewne dlatego, 
że pszczoły są wciąż dość kontrowersyjnymi zwierzętami w  tym kontekście 
i sporo osób ma obiekcje co do ich towarzystwa. Głównie wiąże się to z obawą 
przed użądleniem i  możliwą reakcją alergiczną. Jednak niechęć do nich ma 
również związek z  niską świadomością społeczeństwa odnośnie do ogrom-
nego znaczenia pszczół dla środowiska i  częste mylenie ich z  osą czy szer-
szeniem. Otrzymane wyniki wstępnych badań ankietowych pozwalają dodat-
kowo stwierdzić, że jeszcze większym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność 
agroturystyki niż samo utrzymywanie określonych gatunków zwierząt jest 
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możliwość kupowania produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych 
na bazie surowców wyprodukowanych w  gospodarstwie agroturystycznym. 
Należy to uznać za ważny głos potwierdzający przydatność chowu zwierząt 
gospodarskich w  obiektach agroturystycznych, które mogą poszerzać swoją 
ofertę, opierając się na wyrobach uzyskanych dzięki produkcji zwierzęcej.
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CHÓW ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM 
JAKO ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY JEGO ATRAKCYJNOŚĆ

Abstrakt

Cel pracy: Wskazanie korzyści związanych z chowem zwierząt podnoszących atrak-
cyjność oferty gospodarstwa agroturystycznego oraz sprawdzenie czy utrzymywanie 
zwierząt może podnosić atrakcyjność agroturystyki w oczach potencjalnych klien-
tów.
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Materiał i  metody: Do zbierania wtórnych materiałów źródłowych wykorzystano 
metodę dokumentacyjną oraz studium literatury przedmiotu, materiały pierwotne 
zebrano metodą ankietową, a respondenci odpowiadali na pytania kwestionariuszo-
we przez sieć internetową. Ze względu na wygodny dobór próby i jest dość niską li-
czebność (odpowiedziało 100 osób), wyników tych badań nie należy traktować jako 
reprezentatywnych, ale jako wstęp do dalszych pogłębionych prac naukowych.

Wyniki i  wnioski: Omówiono wymagania konieczne do spełnienia przy chowie 
konkretnych gatunków, szacunkowe koszty produkcji oraz korzyści i  trudności 
związane z chowem omawianych gatunków zwierząt. Przeprowadzone badania po-
twierdzają, że utrzymywanie w obiekcie agroturystycznym zwierząt zwiększa atrak-
cyjność jego oferty.

Słowa kluczowe: agroturystyka, zwierzęta gospodarskie, oferta agroturystyczna

LIVESTOCK PRODUCTION IN AGRITOURISM AS AN ELEMENT 
THAT ENHANCES ITS ATTRACTIVENESS

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this work is to indicate the benefi ts of raising animals 
to enhance the attractiveness of an agritourist’s off er and to check whether keep-
ing animals can increase the attractiveness of agritourism in the eyes of potential 
customers.

Materials and methods: Th e study is based on secondary and primary sources. 
Documentary method, literary studies and questionnaire methods were used for col-
lection of source materials. Respondents answered questions on the questionnaire by 
the Internet. Due to the convenient selection of the sample and relatively low num-
ber of respondents (100 respondents), results of these studies should not be consid-
ered representative, but as an introduction to further in-depth scientifi c research.

Results and conclusions: Paper discusses requirements for breeding of selected 
animal species, estimated production costs, and benefi ts and diffi  culties of rearing 
animals. Research confi rms that keeping animals increases the attractiveness of off er 
on agritourist farm.

Keywords: agritourism, farm animal, rural tourism off er

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.163
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11. Znaczenie zachowania dobrostanu zwierząt 
w działalności agroturystycznej

Joanna Stefańczyk, Bartosz Golnik

Wstęp

Zmiany strukturalne w  rolnictwie oraz gospodarce żywnościowej, a  także 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to zadania, które od kilku lat są 
w Polsce cały czas aktualne. Przemiany dokonywane w tych obszarach wyni-
kają zarówno z  wymogów Unii Europejskiej (UE), podnoszenia się świado-
mości społeczeństwa, powrotu do humanitaryzmu, jak i presji sprostania kon-
kurencji na rynku. Prowadzenie w  swoim gospodarstwie agroturystycznym 
hodowli zwierzęcej lub hobbystycznego chowu zwierząt gospodarskich może 
być elementem podnoszącym w  oczach klienta atrakcyjność gospodarstwa 
czy też dodatkowym źródłem dochodów z własnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Wielokrotnie zgłaszana przez ludzi zamieszkujących szczególnie 
wielkie miasta potrzeba kontaktu z  naturą dotyczy również przebywania ze 
zwierzętami, co w  warunkach miejskich często jest niemożliwe i  sprowadza 
się do zwierząt domowych oraz wizyt w zoo. W gospodarstwach z kolei moż-
na dowolną ilość czasu obcować z wieloma gatunkami zwierząt w warunkach 
niemal odwzorowujących naturalne. Gospodarstwa umożliwiają karmienie 
zwierząt, obserwacje hodowli lub czynny udział w jej procesach.

Turyści coraz więcej wymagają i  poszukują atrakcyjnych, profesjonalnie 
wykonanych, rozbudowanych ofert. Takim oczekiwaniom nie sprostają już 
właściciele gospodarstw turystycznych oferujących jedynie noclegi i wyżywie-
nie (Łagowska i Kot 2013). Działalności agroturystyczne obowiązują podobne 
prawa jak fi rmy funkcjonujące w innych branżach. Aby przetrwać na rynku, 
muszą się nieustannie rozwijać. Dotyczy to również bazy przygotowanej dla 
zwierząt. Wymagania potencjalnych klientów kreują potrzebę oferowania przez 
biura podróży, hotele, pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne ciekawych 
atrakcji, których w  przypadku agroturystyki istotnym elementem mogą być 
zwierzęta gospodarskie. Coraz więcej osób zamiast spędzania wolnego cza-
su, leżąc na plaży wybiera inne formy turystyki, zapewniające bliższy kontakt 
z naturą (Sokół 2015). Przez spędzanie praktycznie całego czasu w „miejskiej 
dżungli” niezwykle istotna może stać się potrzeba wypoczynku w  natural-
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nym, spokojnym otoczeniu gospodarstwa, w kontakcie ze zwierzętami, w tym 
uczestniczenie w  czynnościach takich jak karmienie. Współczesnych ludzi 
bardzo wyczerpuje styl życia, który zmuszeni są prowadzić. Ogromna dawka 
stresu, godzin spędzonych w  pracy, obowiązków sprawia, że duże znaczenie 
ma dla nich odpoczynek na łonie natury. Goście gospodarstw agroturystycz-
nych cenią sobie możliwość obserwacji zwierząt takich jak na przykład konie, 
które pozwalają im odpocząć psychicznie. Dużą atrakcją są przejażdżki konne, 
ważne dla osób szukających wolności i przestrzeni. Interesującym przykładem 
w zakresie organizacji turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zwierząt są wioski 
tematyczne. Wieś tematyczna to nic innego jak wieś, której rozwój jest przy-
porządkowany pomysłowi/tematowi, wokół którego obszar się specjalizuje 
i tworzą się pomysły na obsługę turystów, a w efekcie na zarabianie pieniędzy. 
Dzięki temu wieś staje się unikatowa i jedyna w swoim rodzaju (Roman 2013). 
Część z nich poświęcona jest tematyce zwierząt. Przykładem jest wioska de-
dykowana ptakom.

Dobrostan zwierząt – relacja człowiek–zwierzęta

Mroczek (2013) stwierdził, że relacje między ludźmi a  zwierzętami są reali-
zowane na dwóch płaszczyznach: produkcji i  współistnienia. W  ujęciu pro-
dukcyjnym jest to prerogatywa ludzi do korzystania z  zasobów świata zwie-
rzęcego. W  przypadku gospodarstwa agroturystycznego są to na przykład 
jaja, mleko. Produkty te są bardzo cenione wśród gości, mają oni bowiem 
przekonanie o  tym, że pochodzą z  zaufanego źródła, są naturalne i  zdrowe. 
Natomiast w przypadku współistnienia rozumiane jest jako obowiązek ludzi 
do zachowania świata zwierząt w stanie nienaruszonym, bez zbędnego inge-
rowania w  psychikę i  genetykę zwierząt (Mroczek 2013). W  historii istnie-
nia człowieczeństwa na Ziemi obserwowano czasy, kiedy ludzie bezwzględnie 
wykorzystywali zwierzęta, nienależycie je traktowali oraz nadmiernie eksplo-
atowali i  zamiast opiekować się nimi, stawali się przedsiębiorcami nastawio-
nymi na zyski z  intensywnej produkcji. Aktualnie popularny zrównoważony 
rozwój, „bycie Eko” czy retardacja zasobów przyrodniczych są ideami, które 
akcentują dobrostan i  przyjazny chów zwierząt. Współczesne gospodarstwa 
agroturystyczne dysponują warunkami sprzyjającymi obu tym płaszczyznom. 
Spełniają one szereg restrykcyjnych norm, dzięki czemu możliwe jest zaist-
nienie harmonii między wymagającymi gośćmi a  posiadającymi naturalne 
potrzeby zwierzętami. Kwasiborska (2012) zwraca uwagę na to, że zwierzęta 
towarzyszą ludziom od zawsze, a często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną 
rolę odgrywają w życiu człowieka. Najprostszym przykładem są zwierzęta do-
mowe jak pies, królik, a nawet rybki w akwarium: sprawiają, że człowiek czuje 
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się w ich towarzystwie dobrze, a już samo patrzenie na nie odpręża i poprawia 
nastrój. Co więcej, obcowanie ze zwierzętami uczy wrażliwości oraz odpo-
wiedzialności. Współczesne zastosowanie zwierząt w  leczeniu i  rehabilitacji 
to dowód na ich pozytywny wpływ na ludzi. Potwierdzają to dostępne w go-
spodarstwach agroturystycznych usługi takie jak: hipoterapia, dogoterapia czy 
felinoterapia.

Zwierzęta występujące w�gospodarstwach agroturystycznych 
i�ich dobrostan

Jak zauważa Kwasiborska (2012), wielu właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych deklaruje zakup różnorodnych gatunków zwierząt z różnych motywów, 
najczęściej jednak taki zakup argumentują:

 ■ podniesieniem prestiżu gospodarstwa
 ■ rekreacją
 ■ potrzebami konsumpcyjnymi
 ■ względami estetycznymi
 ■ rehabilitacją.

Natomiast gatunki zwierząt, jakie można spotkać w  polskich gospodar-
stwach agroturystycznych, są bardzo różnorodne, a  ich szczegółowy podział 
przedstawiono w tabeli 11.1.

Niezależnie jednak od gatunku, na jaki zdecyduje się gospodarz, zwierzęta 
te muszą być dobrze utrzymane. Kwestia ta jest ważna nie tylko ze względów 
moralnych, ale również dlatego, że turyści spędzający czas w  gospodarstwie 
agroturystycznym oczekują wrażeń estetycznych, a widok niezadbanych, cho-
rych zwierząt nie tylko może skończyć się wyjazdem gości, ale również konse-
kwencjami prawnymi oraz natychmiastową antyreklamą w mediach społecz-
nościowych.

Sformułowanie „dobrostan zwierząt” jest powszechnie używane przez 
zootechników, weterynarzy, hodowców czy urzędników państwowych i unij-
nych. Dla osoby prowadzącej działalność agroturystyczną termin ten może 
być utożsamiany tylko z warunkami utrzymywania zwierząt, co jest niewiel-
ką częścią całego dobrostanu. Dla lepszego zrozumienia, co w  rzeczywisto-
ści oznacza termin „dobrostan” zwierząt, należy zacząć od sformułowania 
„jakość życia” człowieka. Baumann jako indykatory jakości życia wymienia 
następujące dobrostany: fi zyczny, fi nansowy i  materialny, osobisty, społecz-
ny, estetyczny i  moralny. Ich mnogość świadczy o  dużej trudności w  zdefi -
niowaniu jednoznacznie, czym jest dobrostan. Jak twierdzi Cieślińska (2013), 
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wysokie poczucie dobrostanu w przypadku człowieka przekłada się w sposób 
pozytywny na pracę zawodową, relacje z  innymi ludźmi oraz na ogólny stan 
zdrowia. Małażewska i  Gajos (2015) opublikowały wyniki badań, z  których 
wynikło, że podnoszenie dobrostanu zwierząt pozwala osiągać wyższy po-
ziom wyników produkcyjnych i ekonomicznych w gospodarstwie. Zatem, jak 
można zauważyć zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt, dobrostan może 
odznaczać się pozytywnie w  osiąganych wynikach. Mroczek (2013) dodaje, 
że w  przypadku człowieka, aby wystąpił dobrostan, jego emocje muszą być 
pozytywne. Źródłem zakłócenia tego stanu może być depresja, samotność, 
frustracja, smutek lub stres. Podobnie jest w  świecie zwierząt. W  1965 roku 
Brambell przeprowadził badanie dobrostanu intensywnie hodowanych gatun-
ków w odpowiedzi na rok wcześniej opublikowaną książkę Harrison, w któ-
rej autorka opisała, jak wygląda intensywny chów i w jakich warunkach żyją 
zwierzęta. Działania podjęte w  związku z  poruszeniem społeczeństwa przy-
czyniły się do powstania Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodow-
lanych. Wszystkie założenia wspomnianej Konwencji muszą zostać spełnione 
w  gospodarstwach agroturystycznych, co znacząco poprawia ich wizerunek 
w  oczach klientów. Przyjemniej jest bowiem gościom przebywać w  miejscu, 
gdzie zwierzęta traktuje się godnie, z należytym szacunkiem i zgodnie ze zna-
nymi na świecie Pięcioma Wolnościami Brambella:

Tabela 11.1. Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym

Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym

Gatunki typowe 
dla krajowych gospodarstw

Gatunki mniej popularne, 
nieegzotyczne Gatunki egzotyczne

Owce Pszczoły Lamy

Kozy Ryby Jaki

Konie Daniele Alpaki

Trzoda chlewna Osły domowe Świnie miniaturowe

Bydło   Szynszyle

Króliki   Strusie

Drób   Pawie

Psy    

Koty    

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwasiborska D., Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Olsztyn, 2012, s. 3.



193

Znaczenie zachowania dobrostanu zwierząt w działalności agroturystycznej

1. Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia przez zapewnienie do-
stępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu 
i sile

2. Wolność od urazów psychicznych i bólu przez zapewnienie odpowied-
niego schronienia i miejsca odpoczynku

3. Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie 
i leczeniu

4. Wolność do wyrażania naturalnego zachowania przez zapewnienie od-
powiedniej przestrzeni, warunków i  towarzystwa innych zwierząt tego 
samego gatunku

5. Wolność od strachu i  stresu przez zapewnienie opieki i  traktowanie, 
które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt (Budzyńska 2015).

Poza pięcioma wolnościami Brambella dobrostan zwierząt prezentuje rów-
nież „trójkąt dobrostanu” przedstawiony na rycinie 11.1.

Wymienione wolności są powszechnie akceptowaną podstawą oceny do-
brostanu. Stanowią fundament rozwiązań legislacyjnych i  badań nad popra-
wianiem warunków utrzymania zwierząt gospodarskich zgodnie z ich potrze-
bami (Lipińska 2015). Zwierzęta, u  których występują wszystkie wymienio-
ne wolności, przynoszą gospodarstwu znacznie większe korzyści, niż gdyby 
były wyeksploatowane, chore, zmęczone. Broom (1988) określił dobrostan 

Ryc. 11.1. Trójkąt dobrostanu
Źródło: https://www.ciwf.pl/zwierzeta/dobrostan-zwierzat/ [dostęp: 18.04.2017]
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jako stan, w którym organizm zwierzęcia może dostosować się do warunków 
otoczenia, a prawie dziesięć lat po pierwszej defi nicji przyjął nową, w której 
stwierdził, że dobrostan jest takim stanem organizmu, w którym zwierzę po-
trafi  radzić sobie z  czynnikiem środowiska (Broom 1997). Zwierzęta odczu-
wające dobrostan są bardziej wydajne, znacznie pożyteczniejsze dla gospodar-
stwa agroturystycznego oraz jego klientów. Jeszcze inna defi nicja przedstawia 
dobrostan jako stan konsonansu pomiędzy zwierzęciem a jego środowiskiem, 
co wyraża się w prawidłowym funkcjonowaniu psychicznym i fi zjologicznym, 
wysoką jakością życia oraz żywotnością (Pisula 2006).

Uwarunkowania prawne dobrostanu zwierząt w�gospodarstwie 
agroturystycznym

W  1976 roku w  Strasburgu sporządzona została Europejska Konwencja 
o  Ochro nie Zwierząt Gospodarskich i  Hodowlanych (http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20081040665 [dostęp: 15.03.2017]). Artykuły Kon-
wen cji nakazują każdemu zwierzęciu zapewnić żywienie, pomieszczenie, po-
jenie, pielęgnację odpowiednio dostosowane do każdego gatunku, swobodę 
poruszania się, odpowiednie kontrole, dokładne sprawdzanie sprzętu wyko-
rzystywanego przy chowie zwierząt oraz zakazują metod żywienia i  pojenia 
mogących wywołać zagrożenie dobrostanu zwierząt. W  1978 roku w  Paryżu 
uchwalona została przez Unesco Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. Z  de-
klaracji wynika, że każde zwierzę ma prawo do poszanowania, a człowiek nie 
może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumani-
tarnego wyzyskiwania. Obowiązkiem człowieka jest wykorzystanie całej swej 
wiedzy dla dobra zwierząt, a każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka 
poszanowania, opieki i  ochrony (Światowa Deklaracja Praw Zwierząt, 1977. 
https://otozkrosno.wordpress.com/prawo/swiatowa-deklaracja-praw-zwierzat/ 
[dostęp: 13.03.2017]). Początkowo założenia te były dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych bardzo kosztowne. Część z nich zmuszona była do rezygna-
cji z posiadania w swojej ofercie możliwości przebywania ze zwierzętami.

W  Polsce aktem prawnym regulującym koneksje człowieka ze zwierzę-
ciem jest Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, znowelizowana 
w 2013 roku, w której w artykule pierwszym zapisano, że zwierzę jako istota 
żyjąca zdolne jest do odczuwania cierpienia i  nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę (Ustawa…1997). Kolejnym doku-
mentem, w  którym zawarto informacje o  dobrostanie zwierząt, jest reforma 
Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku, gdzie zapisano, że otrzymanie płatno-
ści bezpośrednich przez rolników zależny od spełniania przez nich zasad do-
brostanu zwierząt (Malak-Rawlikowska i  in. 2010). Ustanawianie, wdrażanie 
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i przestrzeganie norm, popularyzowanie świadomych decyzji przy wyborach 
artykułów żywnościowych, powró t do humanitaryzmu działają pozytywnie na 
poprawę dobrostanu zwierząt, ale problemem jest nadal zróżnicowanie zain-
teresowania tematyką w różnych krajach. Jak podają Malak-Rawlikowska i in. 
(2010), zainteresowanie dobrostanem w  Polsce jest znikome, w  przeciwień-
stwie do takich państw jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Podsumowanie

Utrzymywanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt w gospodarstwie jest 
oczekiwane przez świadomych konsumentów, a  także organizacje rządowe 
i pozarządowe państw Unii Europejskiej. Powszechne są jednak przekonania, 
że podnoszenie jakości życia zwierzętom nie przyniesie wyższych korzyści 
ekonomicznych, ale będzie wymagało sporych nakładów fi nansowych, a zwie-
rzęta w gospodarstwie przestaną być opłacalne. Bardziej świadomi rolnicy czy 
gospodarze zdają sobie jednak sprawę, że w dłuższej perspektywie poniesione 
przez nich nakłady zwrócą się, a  nawet przyniosą jeszcze większe dochody. 
W  przypadku gospodarstwa agroturystycznego dbanie o  odpowiednie wa-
runki życia zwierząt pozwala pokazać klientom dbałość właścicieli o aspekty 
wizerunkowe, wartości jakimi się kierują. Goście znacznie chętniej wrócą do 
gospodarstwa, gdzie zwierzęta przebywają w dobrych warunkach. Po ludziach 
dbających o życie i rozwój zwierząt klienci spodziewają się, że z równym bądź 
nawet większym zaangażowaniem troszczyć się będą o zadowolenie osób od-
wiedzających. W  związku z  nielicznymi publikacjami wiążącymi aspekt do-
brostanu z  ekonomicznymi efektami i  korzyściami opracowanie to ma cha-
rakter wstępu do dalszych pogłębionych badań z zakresu ekonomicznych kry-
teriów oceny dobrostanu i  skutków jego zachowania w  produkcji rolniczej. 
Niewątpliwie jednak przyczynią się one do polepszenia stanu zwierząt wyko-
rzystywanych w agroturystyce oraz komfortu klientów z niej korzystających.
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ZNACZENIE ZACHOWANIA DOBROSTANU ZWIERZĄT 
W DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

Abstrakt

Cel pracy: Ukazanie znaczenia utrzymywania dobrostanu zwierząt w  działalności 
agroturystycznej. Przeanalizowano stosunek osób odwiedzających gospodarstwa do 
omawianego tematu. Przybliżono szanse, jakie daje właścicielom gospodarstw za-
pewnienie godnych warunków dla zwierząt oraz konsekwencje, jakim mogą zostać 
poddani w przypadku nieprzestrzegania regulacji prawnych, którym badane zjawi-
sko jest objęte.

Materiał i metody: Posłużono się opisem badanego zjawiska oraz przedstawieniem 
wybranych jego aspektów w formie grafi cznej.

Wyniki i  wnioski: Utrzymywanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt w  go-
spodarstwie jest oczekiwane przez świadomych konsumentów, a  także organizacje 
rządowe i  pozarządowe państw Unii Europejskiej. Powszechne są jednak przeko-
nania, że podnoszenie jakości życia zwierzętom nie przyniesie wyższych korzyści 
ekonomicznych, ale będzie wymagało sporych nakładów fi nansowych, a  zwierzęta 
w gospodarstwie przestaną być opłacalne. Bardziej świadomi rolnicy czy gospodarze 
zdają sobie jednak sprawę, że w dłuższej perspektywie poniesione przez nich nakła-
dy zwrócą się, a nawet przyniosą jeszcze większe dochody.

Słowa kluczowe: dobrostan w gospodarstwie, agroturystyka, gospodarstwa wiejskie, 
działalność turystyczna

THE IMPORTANCE OF ANIMAL WELFARE IN AGRITOURISM

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the study is to show the importance of maintaining 
animal welfare in agritourism. Th e ratio of visitors to the subject discussed was ana-
lyzed. Opportunities have been given to the owners of farms to provide decent con-
ditions for animals and the consequences that they may face if they do not comply 
with the legal regulations to which they are subject.

Materials and methods: Th is paper describes the phenomena studied and presents 
selected aspects of it in graphic form.

Results and conclusions: Maintaining a high level of animal welfare on the farm is 
expected by conscious consumers as well as governmental and non-governmental 
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organizations of the European Union. It is common belief, however, that raising the 
quality of life of animals will not bring higher economic benefi ts but will require 
substantial fi nancial resources and that the animals on the farm will no longer be 
profi table. More farmers or hosts are aware of the fact that in the long run, the costs 
they incur will be repaid and even more profi table.

Keywords: farm welfare, agritourism, rural farms, tourism
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12. Chów drobiu w gospodarstwie agroturystycznym

Helena Kontecka, Sebastian Nowaczewski

Wprowadzenie

W gospodarstwach agroturystycznych opłaca się utrzymywać drób odpowied-
ni do stwarzanych ptakom warunków przydomowego chowu, zwanego także 
przyzagrodowym. Chów ten prowadzony systemem ekstensywnym; cechują 
go małe stada ptaków oraz niewielka produkcja jaj lub mięsa, głównie na po-
trzeby własne gospodarstwa. Drób w  ciągu dnia żeruje na terenie podwórza 
oraz przyległych do gospodarstwa polach lub łąkach, a wartość znajdowanego 
pożywienia zależy od pory roku. W takich warunkach zaleca się utrzymywa-
nie ptaków ras rodzimych, tj. o  gorszej nieśności i  przyrostach masy ciała, 
a  jednocześnie mniejszych wymaganiach środowiskowych w porównaniu do 
wysoko produkcyjnych mieszańców towarowych przeznaczonych do chowu 
intensywnego. Rasy rodzime charakteryzuje ponadto atrakcyjne, najczęściej 
barwne upierzenie, a także duża odporność na choroby oraz dobra jakość jaj 
i mięsa.

W  Polsce w  latach siedemdziesiątych XX wieku, w  okresie intensyfi kacji 
produkcji drobiarskiej i  masowego wprowadzania do produkcji mieszańców 
towarowych, nastąpiło całkowite wyeliminowanie z ferm wielkostadnych pta-
ków rasowych, o  niższej użytkowości. W  rezultacie rasy te straciły na zna-
czeniu i  groziło im wyginięcie. Jednak podjęte w  odpowiednim czasie dzia-
łania pozwoliły na zachowanie wielu ras oraz odmian drobiu, które zalecane 
są obecnie do chowu w  gospodarstwach agroturystycznych i  ekologicznych. 
Wówczas to utworzono stada zachowawcze, które objęto programem ochrony, 
a ich właścicielami obecnie są Instytut Zootechniki w Krakowie, Uniwersytet 
Przyrodniczy w  Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie i  Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu oraz fermy prywatne. Z zachowanych populacji 
kur, kaczek i  gęsi, objętych w  Polsce programem ochrony, najbardziej przy-
datne do chowu w  gospodarstwach agroturystycznych są takie rasy kur jak: 
zielononóżka kuropatwiana, żółtonóżka kuropatwiana, rhode island red i sus-
sex. W przypadku kaczek są to dawne krajowe rody kaczek pekin oraz kaczka 
pomniejszona. Objęte programem ochrony rodzime gęsi pochodzą z różnych 
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regionów Polski (Książkiewicz 2006). Są to odmiany północne (suwalska, 
kartuska, rypińska) i  południowe (kielecka, lubelska, podkarpacka), a  także 
gęsi pomorskie, biłgorajskie, zatorskie i garbonose. Mając na uwadze znacze-
nie krajoznawcze, turystyczne i  rekreacyjne gospodarstw agroturystycznych, 
warto podejmując decyzje o zakupie ptaków uwzględnić region, z jakiego się 
wywodzą, a ponadto wzbogacić posiadany inwentarz także w inne atrakcyjne 
gatunki drobiu, na przykład kaczki piżmowe, kaczki dworki czy perlice. Dużą 
atrakcją w  gospodarstwie agroturystycznym będą także strusie afrykańskie, 
bażanty oraz drób ozdobny, na przykład kury jedwabiste, karzełki polskie 
i  inne. W  przypadku kaczek wyjątkowo piękne są nieduże gatunki: manda-
rynka i karolinka. Pod warunkiem, że w gospodarstwie jest staw lub planuje 
się urządzenie oczka wodnego.

Charakterystyka wybranych gatunków i ras

Przedstawiona poniżej krótka charakterystyka wskazanych ras (Nowicki i  in. 
1995) pozwoli docenić ich walory pokrojowe i użytkowe. Na szczególną uwa-
gę zasługuje zielononóżka kuropatwiana. Jest to rodzima polska rasa kur, 
która została wyodrębniona w Małopolsce pod koniec XIX wieku. Nazywano 
je wówczas „kurami polskimi”. Zielononóżki kuropatwiane to ptaki średniej 
wielkości (kogut 2,5 kg, kura 1,7 kg) o lekkiej budowie ciała. Skoki (nieopie-
rzona część nogi) mają pokryte łuską barwy zielonej. Upierzenie zielononóżek 
określane jest jako kuropatwiane. W  przypadku koguta jest bardzo barwne, 
a  u  nasady ogona znajduje się charakterystyczny biały, niewielki pióropusz 
(ryc. 12.1).

Zielononóżki kuropatwiane są wytrzymałe na niskie temperatury, odporne 
na choroby, zdolne do poszukiwania pokarmu na rozległych pastwiskach i łą-
kach, oddalają się nawet od gospodarstwa na odległość do 1 km. Przy czym 
kury te zachowały instynkt wysiadywania jaj i opiekowania się pisklętami, co 
może być dodatkową atrakcją w gospodarstwie. Wychów kurcząt jest bardzo 
łatwy. Ponadto rasę tę charakteryzuje smaczne mięso młodych kogutów oraz 
dobra jakość, trwałość i  smakowitość jaj, a  także duży udział żółtka w  jaju 
i obniżona w nim zawartość cholesterolu. Ptaki te znoszą w okresie roku 180-
200 jaj o kremowo-białej skorupie i masie 55-60 g. Zielononóżki kuropatwiane 
najlepiej utrzymywać w  stadach 300-350 sztuk. Chów w  grupach o  większej 
liczebności pogarsza ich dobrostan, a także nieśność.

Żółtonóżki kuropatwiane to rasa wytworzona w wyniku krzyżowania kur 
rasy zielononóżka kuropatwiana z kogutami rasy new hampshire. W porów-
naniu do zielononóżek są mniej atrakcyjnie upierzone, ale mają szereg zalet 
takich jak: żółta barwa skóry i szybkie opierzanie się piskląt. Ponadto chętnie 
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wychodzą i żerują na wybiegach. Przy czym mogą być utrzymywane w więk-
szych stadach niż zielononóżki kuropatwiane. Średnia masa ciała koguta wy-
nosi 2,6 kg, a kury 1,7 kg. Znoszą 190-210 jaj rocznie, o masie ok. 60 g i kre-
mowej barwie skorupy.

Warte polecenia do chowu w gospodarstwach agroturystycznych są także 
dwie stare rasy kur zagranicznego pochodzenia. Rasa rhode island red została 
wytworzona w  USA, w  drugiej połowie XIX wieku, w  wyniku krzyżowania 
kilku ras. Do Polski sprowadzono ją na początku lat 20. XX wieku. Wówczas 

Ryc. 12.1. Koguty zielononóżki kuropatwianej na wybiegu
Fot. S. Nowaczewski
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stała się bardzo popularna i znana pod nazwą karmazyny. Ptaki te charakte-
ryzuje ładne mahoniowe upierzenie. Masa ciała koguta wynosi 3-4 kg, a kury 
2,5-3 kg. Nieśność roczna do 220 jaj, o masie ok. 62 g i brązowej skorupie.

Rasę sussex wyhodowano w  drugiej połowie XIX wieku w  Wielkiej 
Brytanii. Powstała w wyniku krzyżowania kilku ras. Do Polski została sprowa-
dzona w latach 30. XX wieku. Posiada ładne gronostajowe upierzenie, tj. białe 
z  czarno obrzeżonymi lotkami, sterówkami, sierpówkami i  piórami grzywy 
(ryc. 12.2). Skóra i  skoki są barwy cielistej. Nieśność roczna – do 220 jaj od 
kury. Skorupa jaj jest jasnobrązowa, a  ich masa wynosi ok. 60 g. Rasa ta ma 
mięso bardzo dobrej jakości. Masa ciała kogutów i kur wynosi odpowiednio 
2,8 kg i 2,1 kg.

Ryc. 12.2. Kury sussex na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
Fot. S. Nowaczewski

Kaczki pekin znakomicie nadają się do agroturystycznych gospodarstw 
ze względu na dużą żywotność i odporność na niekorzystne warunki środo-
wiskowe, małe wymagania pokarmowe oraz szybkie tempo wzrostu młodych 
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osobników (Hodowla i użytkowanie… 2012). Chów tych ptaków daje korzy-
ści w postaci mięsa, pierza i nawozu. Kaczki dobrze wykorzystują tanie pasze 
gospodarskie, w tym objętościowe (zielonki, okopowe, susze). Duże zapotrze-
bowanie na pełnowartościowe białko mają tylko do trzeciego tygodnia życia. 
Kaczki pekin wywodzą się z  Chin, sprowadzone pod koniec XIX wieku do 
USA były tam genetycznie doskonalone. Kaczki pekin do Polski trafi ły na po-
czątku XX wieku. Utrzymywano i  selekcjonowano je w  fermach krajowych, 
a od 1975 roku są w hodowli zachowawczej. Ptaki te charakteryzuje białe upie-
rzenie, delikatna sylwetka z lekko spionowaną postawą. Masa ciała kaczorów 
w siódmym tygodniu życia wynosi 2,5 kg, a kaczek – 2,4 kg. Kaczki pekin ze 
stad zachowawczych cechuje mała zawartość tłuszczu w tuszce i dobra jakość 
pierza. Są bardzo dobrze przystosowane do naszych warunków klimatycznych.

Kaczka pomniejszona (minikaczka) została wytworzona w  latach 70. 
XX wieku w Polsce, w wyniku krzyżowania dzikiej kaczki krzyżówki z kaczka-
mi pekin o małej masie ciała. Kaczki te cechuje białe upierzenie, krępa budowa 
ciała, nogi krótkie szeroko rozstawione, poziome ułożenie tułowia. Masa ciała 
samca w  siódmym tygodniu życia wynosi – 1,6 kg, samicy – 1,45 kg. Ptaki 
te znoszą w  okresie sześciu miesięcy około 100 jaj, o  białej lub zielonkawej 
skorupie. Kaczki pomniejszone mają mięśnie piersiowe o strukturze drobnow-
łóknistej i ciemnej barwie. Ta nieduża, dobrze umięśniona kaczka szczególnie 
nadaje się do utrzymywania (ze względu na pochodzenie) w gospodarstwach 
posiadających zbiorniki wodne, na przykład stawy.

Kaczki piżmowe (Hodowla i  użytkowanie… 2012) pochodzą z  Ameryki 
Południowej. Do Polski przywieziono je z Francji po II wojnie światowej, skąd 
na większą skalę zostały sprowadzone w 1969 roku. Kaczki piżmowe od kaczek 
pekin różnią się wieloma cechami. Dorosłe kaczory ważą ok. 5 kg, a  kaczki 
tylko 3 kg. Ptaki te mają palce nóg zakończone ostrymi pazurami. U samców 
w okolicy dzioba znajdują się czerwone, silnie pofałdowane brodawki. Kaczki 
piżmowe zachowały zdolność do lotu, co stanowi pewne utrudnienie w cho-
wie. Przy czym cechuje je szybki wzrost, duża zawartość mięśni piersiowych 
w tuszce, dobre wykorzystanie paszy i duża przeżywalność kacząt. Mięso tych 
ptaków jest nieotłuszczone, drobnowłókniste i delikatne, o specyfi cznym do-
brym smaku. Decydując się na chów kaczek piżmowych, warto postawić na 
materiał krajowy pochodzący z  prywatnych gospodarstw. Najczęściej utrzy-
muje się tam kaczki piżmowe o  upierzeniu czarno-białym. W  warunkach 
chowu przydomowego kaczki te chętnie wysiadują jaja, a potem opiekują się 
potomstwem, co może stanowić dodatkową atrakcję dla dzieci.

Kaczka dworka – została wytworzona w  latach 90. XX wieku w  Fermie 
Hodowlanej Drobiu Wodnego w  Dworzyskach (obecnie Stacja Zasobów 
Genetycznych Drobiu Wodnego). Kaczki te wyhodowano w wyniku krzyżo-
wania kaczek rasy pekin (białe upierzenie) z  kaczorami rasy cayuga (czarne 
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upierzenie). Kaczki dworki mają ładne, czarno-białe upierzenie (ryc. 12.3). 
Dorosłe kaczki osiągają masę ciała ok. 3 kg, a kaczory nawet 5 kg. Ptaki te ce-
chuje szybki wzrost, małe otłuszczenie oraz dobre umięśnienie i jakość mięsa. 
Ponadto kaczki te są odporne na choroby, a  także są mało płochliwe, co jest 
ich dużą zaletą w warunkach chowu przydomowego.

Gęsi to ptaki roślinożerne. Mają najlepszą zdolność trawienia włókna su-
rowego, zawartego głównie w  ziarnach zbóż, suszach, zielonkach, kiszonkach 
i roślinach okopowych. Chów tych ptaków daje takie korzyści jak: mięso dobrej 
jakości, tłuszcz tzw. smalec, cenne pierze i puch oraz wartościowy nawóz. Takie 
cechy gęsi ze stad zachowawczych jak duża odporność na choroby, dobra nie-
śność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowi-
ska, dobre wykorzystanie mniej wartościowej paszy, znaczne umięśnienie i małe 
otłuszczenie tuszek, a  także dobra jakość pierza czynią te ptaki atrakcyjnymi 
nie tylko dla gospodarstw agroturystycznych, lecz też ekologicznych (Hodowla 
i użytkowanie… 2012; Gornowicz i Nowaczewski 2013, Gornowicz i in. 2013).

Ryc. 12.3. Kaczki dworki w  Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w  Dwo-
rzyskach
Fot. S. Nowaczewski
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Utrzymywane w  hodowli zachowawczej krajowe rasy i  odmiany gęsi wy-
kazują pewne różnice w wartościach cech użytkowych (Gornowicz i in. 2012). 
Gęsi garbonose (ryc. 12.4) i  zatorskie oraz biłgorajskie cechują się dużą nie-
śnością. Z  kolei odmiany południowe (lubelskie, kieleckie i  podkarpackie) 
charakteryzuje mniejsza nieśność, ale bardzo dobre wskaźniki zapłodnienia 
jaj i wylęgu piskląt. Ponadto gęsi te są mniejsze i mają smaczne, mało otłusz-
czone mięso. Z kolei gęsi odmian północnych (kartuskie, rypińskie, suwalskie) 
uzyskują największą masę ciała.

Chów perlic wiąże się z możliwością uzyskania wartościowych produktów 
(jaj i  mięsa), które nie tylko są smaczne, ale mają też dużą wartość odżyw-

Ryc. 12.4. Gęsi garbonose na wybiegu w Stacji Zasobów Ge-
netycznych Drobiu Wodnego w Dwo rzyskach
Fot. S. Nowaczewski
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czą. Ponadto perlice charakteryzują specyfi czne cechy, które predysponują je 
do chowu w  gospodarstwach agroturystycznych (Kontecka i  Ciastoń 2015). 
Odchowane perlice (piąty tydzień życia) są odporne na niekorzystne warunki 
środowiskowe (wysoką i niską temperaturę), a także brak wody. Dlatego mogą 
być utrzymywane na otwartych zielonych terenach (warzywniki, łąki, zagajni-
ki), gdzie żerując zjadają szkodniki roślin (ryc. 12.5). Przy czym ptaki te nie 
grzebią w ziemi, a tym samym nie niszczą upraw. Jednocześnie cechuje je do-
bra zdrowotność, co ma wpływ na ich dużą przeżywalność. Kompletując stado 
perlic, warto zakupić materiał krajowy, który jest bardziej odporny na choroby 
i lepiej przystosowany do lokalnych warunków klimatycznych od sprowadza-
nego z Francji. Duży udział zielonych terenów w strukturze gruntów gospo-
darstwa stwarza idealne warunki do chowu tych ptaków

Ryc. 12.5. Perlice wraz z kurami na wybiegu
Fot. S. Nowaczewski

Najczęściej utrzymywane w Polsce perlice są perłowoszare (upierzenie sza-
re w białe kropki). Pisklęta tych perlic mają upierzenie brązowe, a na tułowiu 
od głowy do ogona pięć ciemnych pasków. W wieku 10 tygodni młode per-
lice mają upierzenie ptaków dorosłych. Perlice w naszym klimacie rozpoczy-
nają nieśność w  kwietniu, a  kończą na początku października. Jaja perlicze 
(Kontecka i  in. 2016) różnią się od jaj kurzych kształtem, są mniejsze, mają 
grubszą skorupę o  barwie brązowo-żółtej. Wielkość jaj waha się od 40 g do 
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47 g i zależy od wieku oraz masy ciała perlic rozpoczynających nieśność. Jaja 
perlicze w  porównaniu do kurzych cechuje lepsza jakość białka, w  tym ko-
rzystniejszy skład aminokwasowy i  mniejsze właściwości alergenne. Z  kolei 
żółtko jest znacznie bogatsze w żelazo oraz karoten i witaminę A. Jaja perlicze 
zawierają również mniej cholesterolu, w przeliczeniu na 1 g żółtka. Przy czym 
mniejsza wielkość żółtka w tych jajach powoduje, że w jaju perliczym zawar-
tość cholesterolu jest znacznie mniejsza. Kolejną zaletą jaj perliczych jest ich 
większa trwałość, czyli możliwość dłuższego przechowywania niż jaja kurze, 
ponieważ w  takich samych warunkach (temperatura, wilgotność) dłużej za-
chowują świeżość.

Perlice (Kontecka i Ciastoń 2015) cechuje znaczny udział mięśni piersio-
wych w tuszce oraz duża w nich zwartość białka, a mała tłuszczu. Mięso per-
lic jest ciemne, drobnowłókniste, o  dużych walorach smakowych. Ze wzglę-
du na dobrą wydajność rzeźną oraz dużą zawartość mięśni piersiowych naj-
korzystniej przeprowadzać ubój perlic między 14 a  16 tygodniem ich życia. 
Wcześniejszy ubój tych ptaków może skutkować gorszą jakością mięsa, w myśl 
panującej powszechnie opinii, że mięso perlic uzyskuje dobrą wartość kulinar-
ną dopiero po 12 tygodniach ich odchowu (ryc. 12.6.).

Chów strusi afrykańskich w  Polsce prowadzony jest od 1993 roku, tak-
że w  gospodarstwach agroturystycznych. Znaczącym walorem chowu strusi 
jest ich wyjątkowy wygląd, a także uzyskiwane od nich ogromne jaja ważące 

Ryc. 12.6. Rosół i mięso z perlicy
Fot. S. Nowaczewski
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ok. 1,5 kg. Te egzotyczne, największe ptaki świata (samce ok. 150 kg, a samice 
ok. 120 kg) mogą być dużą atrakcją przyciągającą do gospodarstwa rodziny 
z dziećmi. Jednak decyzja o chowie strusi wiąże się ze znacznymi nakładami 
inwestycyjnymi i kosztami utrzymania tych ptaków.

Zdarza się, że gospodarstwo nie dysponuje dużą przestrzenią, którą może 
przeznaczyć na budowę pomieszczenia i wybiegu dla dużego stada użytkowych 
kur. Wówczas warto zdecydować się na chów kur ozdobnych, które cechu-
je duże zróżnicowanie pod względem cech morfologicznych. Spośród wielu 
dostępnych w hodowlach amatorskich ras kur ozdobnych (Schöne i Peschke 
2006) warto zwrócić uwagę na kury jedwabiste lub kury karłowate. Kury je-
dwabiste pochodzą z Chin, a ich upierzenie jest wyjątkowe, ponieważ przypo-
mina sierść. Pióra tej rasy kur mają specyfi czną budowę (promyki są wydłu-
żone i pozbawione haczyków) i z tego powodu nie mają zwartej chorągiewki, 
tak jak to jest w normalnych piórach u innych ras kur. Charakterystyczny jest 
niebieski, różyczkowy grzebień, a  także niebieski dziób. Mają czarną skórę 
i opierzone nogi. Przy czym kury te są delikatne i nieduże. Masa ciała koguta 
wynosi 1,3 kg, a  kury 1 kg. Chętnie wysiadują jaja i  opiekują się pisklęta-
mi. Szczególnie pięknie wyglądają odmiany o  czarnym i  białym upierzeniu. 
Zadbane mogą być dużą atrakcją i dumą ich właściciela. Wśród wielu ras kur 
karłowatych na uwagę zasługuje szczególnie rodzima rasa, tj. karzełek polski 
(Wysocki 2009). Kury te od dawna znane były w regionach naszego kraju pod 
różnymi nazwami. Z  powodu małych rozmiarów ciała i  różnorodnej barwy 
upierzenia nazwano je „rajskimi kurkami”. Określane były również jako „lili-
putki”, a na terenie Śląska „cwergi”. Kury te cenione są ze względu na samo-
dzielność w  zdobywaniu pokarmu, jak również silny instynkt wysiadywania 
jaj i  opieki nad pisklętami. Mają żywe usposobienie, są długowieczne i  od-
porne na choroby. Ptaki te są nie duże, masa ciała koguta kształtuje się 0,8-
-1,0 kg, a kury 0,6-0,8 kg. Grzebień mają pojedynczy, a zausznice czerwone. 
Oczy barwy pomarańczowoczerwonej. Skoki średniej długości, barwy zielonej 
aż do łupkowo-niebieskiej. W obrębie rasy wyróżnia się szereg odmian barw-
nych, m.in. złocistoszyją, kuropatwianą pstrą, białą, pszeniczną, kuropatwianą 
niebieską itd.

Kaczki ozdobne ze względu na zróżnicowane upierzenie (barwę piór) co-
raz częściej utrzymywane są w chowie amatorskim. Za najbardziej dekoracyjne 
uważa się karolinkę i mandarynkę. Kaczki te określane są jako leśne, ponieważ 
w warunkach naturalnych zakładają gniazda w dziuplach drzew. Mandarynka 
pochodzi z Azji i tam występuje w stanie dzikim. Rozpowszechniona jest jako 
ptak ozdobny na całym świecie. Cechuje ją mała masa ciała ok. 0,5 kg. Kaczory 
w okresie godowym są kolorowo upierzone – na głowie mają podłużny płaski 
czub z  piór (białych, brunatnych, czerwonych i  zielonych). Samice są mniej 
barwnie upierzone. Karolinka pochodzi z  północnej Ameryki, a  najliczniej 
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występuje w stanie Karolina Północna. Kaczki te mają masę ciała od 0,5 kg do 
0,7 kg, przy czym samce są cięższe od samic. Występują w kilku odmianach 
barwnych, najpopularniejsze to: brązowa, biała i beżowa. Kaczory na głowie 
mają czub z piór stanowiący przedłużenie zaokrąglenia głowy. U samic czub 
jest o wiele mniejszy niż u kaczora.

Warunki utrzymania, żywienie i�pielęgnacja drobiu 
oraz ptaków ozdobnych w�gospodarstwie agroturystycznym

Kury, perlice czy bażanty w chowie przydomowym, bo taki zwykle jest stoso-
wany w mniejszych gospodarstwach, nie są zbyt wymagające, choć oczywiście 
może być to uzależnione od konkretnego gatunku, rasy czy odmiany barwnej 
(Nowaczewski 2009a). Niemniej jednak we wszystkich trzech przypadkach ho-
dowca powinien dysponować pomieszczeniem dla tych ptaków wraz z przy-
ległym ograniczonym bądź nieograniczonym wybiegiem (ryc. 12.7 i  12.8). 
Z uwagi na to, że bażanty są dość płochliwe i stronią od człowieka, powinny 

Ryc. 12.7. Wybieg i pomieszczenie dla kur ozdobnych
Fot. S. Nowaczewski
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być utrzymywane w wolierze, która chroni przed ucieczką ptaków. Kury czy 
perlice w zasadzie mogą być utrzymywane w otwartych od góry zagrodach lub 
mieć dostęp do nieograniczonego wybiegu, jeśli jest to w gospodarstwie moż-
liwe. Oczywiście utrzymując ptaki na terenie nazwijmy go „otwartym”, trzeba 
się liczyć z możliwością presji różnych drapieżników, czy to lądowych czy po-
wietrznych (ptaki szponiaste). Zatem cenne gatunki czy rasy lepiej utrzymy-
wać w pełnym zamknięciu, na przykład we wspomnianej wolierze.

Pomieszczenie dla kur (kurnik) nie musi być duże, jednak musi spełniać 
kilka istotnych warunków. Powinno być widne, zatem okna czy świetliki są jak 
najbardziej wskazane. Podłoga (drewniana) wyłożona ściółką, którą najczę-
ściej, z uwagi na dostępność i cenę, stanowi słoma. Optimum temperaturowe 
dla większości kuraków waha się między 10 a 25oC, zatem w okresie chłodnej 
jesieni czy zimy ptaki będą głównie przebywać w pomieszczeniu zamkniętym. 
Jeśli jest dobrze izolowane, zakładając obecny nasz klimat, wielkie dogrzewanie 
nie będzie potrzebne. Warto tu również wspomnieć o obsadzie ptaków, czyli 
zagęszczeniu w kurniku. Przyjmuje się, że właściwa jest wówczas, gdy od 4 do 

Ryc. 12.8. Kury na wybiegu
Fot. S. Nowaczewski
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5 średniej wielkości kur przypada na 1 m2 powierzchni. Wybieg lub woliera po-
winny również spełniać określone wymagania. W zasadzie muszą one spełniać 
trzy podstawowe założenia: dać ptakom schronienie i  możliwość eksploracji 
naturalnych zachowań, chronić je przed intruzami (drapieżnikami), ale przede 
wszystkim przed niekontrolowaną ucieczką ptaków z  gospodarstwa, jeśli ta-
kie niebezpieczeństwo istnieje. Niedopuszczalne jest, aby gatunki obce dla 
naszej ornitofauny znalazły się przez niedopatrzenie w  środowisku natu-
ralnym. Bardzo istotną sprawą będzie też odpowiednie wyposażenie kurnika 
oraz wybiegu czy woliery. Do najistotniejszych elementów składowych zalicza 
się: grzędy (ryc. 12.9), gniazda (ryc. 12.10) oraz karmidła i poidła (ryc. 12.11). 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące warunków utrzymania, parame-
trów środowiska, oświetlenia kurnika itd. znajdują się w fachowej literaturze; 
warto też skorzystać z Internetu (np. www.ptakiozdobne.pl).

Żywienie kuraków w  chowie amatorskim może przybierać różną formę, 
jednak należy pamiętać, że ptaki te są w zasadzie wszystkożerne i będą wyma-
gały w diecie zarówno pokarmu roślinnego, jak i  zwierzęcego. Najprostszym 

Ryc. 12.9. Grzędy stanowiące niezbędny element wyposażenia kurnika
Fot. S. Nowaczewski
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Ryc. 12.10. Gniazda dla kur
Fot. S. Nowaczewski

Ryc. 12.11. Karmidło półautomatyczne (z prawej) i poidło dzwonowe (z lewej)
Fot. S. Nowaczewski
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sposobem żywienia jest podawanie gotowych mieszanek, które można zaku-
pić w zasadzie u każdego większego producenta pasz dla zwierząt. Mieszanka 
taka, w formie sypkiej czy granulowanej, pokrywa wszystkie potrzeby ptaków 
zarówno bytowe, jak i produkcyjne. Zatem w zasadzie poza wodą pitną ptaki 
nie muszą już nic więcej dostawać. Z  jednej strony jest to bardzo wygodne, 
jednak z  drugiej strony samodzielne przygotowywanie pokarmu dla ptaków 
z  poszczególnych komponentów, często znajdujących się w  gospodarstwie, 
może być niebywałą atrakcją dla przyjezdnych turystów. Poza tym urozma-
icanie diety kurakom, szczególnie trudnym w rozrodzie gatunkom, może być 
kluczem do uzyskania potomstwa. Do ważniejszych komponentów diety kur 
i perlic należą: zboża (pszenica, kukurydza) jako podstawa diety oraz warzywa 
i  zielonki. W  przypadku bażantów można również eksperymentować z  róż-
nymi owocami (np. leśnymi). Białko zwierzęce (gotowane jaja, twaróg) będą 
szczególnie przydatne w  okresie lęgów oraz karmienia młodych. Przy czym 
widok kwoki wodzącej i opiekującej się pisklętami jest jedną z największych 
atrakcji wynikającej z utrzymywania w agroturystycznym obejściu małego in-
wentarza (ryc. 12.12).

Reprodukcja drobiu grzebiącego i bażantów przypada najczęściej w okresie 
wiosenno-letnim i  mając na uwadze przychówek, warto się do tej wyjątko-
wej pory przygotować (Nowaczewski 2011ab). W  przypadku kur należy pa-
miętać, że najlepsze jako osobniki rozpłodowe będą samice w wieku do 5 lat, 

Ryc. 12.12. Młode ptaki wraz z rodzicami na wybiegu
Fot. S. Nowaczewski
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a koguty 2-3-letnie. W pary dobierać najlepiej w kwietniu i tu bardzo ważna 
uwaga, jeśli chce się utrzymywać ptaki w  czystości rasowej czy gatunkowej, 
należy trzymać je w oddzielnych grupach. Puszczanie wszystkich ptaków sa-
mopas razem spowoduje, że potomstwo będzie niczym innym jak mieszań-
cem wielorasowym, niewiele wartym dla prawdziwego hodowcy! Grupy w ja-
kich powinno utrzymywać się kuraki w  okresie rozrodczym, to najczęściej 
1 kogut i  3-5 kur. Potomstwo można w zasadzie uzyskać w dwojaki sposób: 
lęgi naturalne i  sztuczne (Nowaczewski 2006). Pierwsze oparte na wysiady-
waniu jaj przez naturalne matki lub tzw. kwoki zastępcze, nasiadki. Z  kolei 
lęgi sztuczne, prostsze i mniej skomplikowane, wymagają od hodowcy posia-
dania inkubatora. Poza tym gdy kwoka wysiedzi jaja i  wyklują się pisklęta, 
dba o nie, wygrzewa je i uczy wszystkiego. Gdy inkubuje się jaja w aparacie, 
rolę odchowu w większości przypadków musi przejąć człowiek, zapewniając 
pisklętom w początkowych dniach życia odpowiednią temperaturę oraz pasze 
i  wodę. W  celu uzyskania bardziej szczegółowych i  praktycznych informacji 
warto sięgnąć do piśmiennictwa fachowego, książek, a także nawiązać kontakt 
z hodowcami za pomocą portali internetowych (np. www.pzhgridi.pl).

Zabiegi pielęgnacyjne u drobiu są bardzo ograniczone. Obsługa codzienna 
ptaków sprowadza się przede wszystkim do zadawania paszy i wody oraz ogól-
nego przeglądu stada, aby szybko wyłowić osobniki, które mogą wykazywać 
objawy chorobowe i  być potencjalnym źródłem patogenów. W  zasadzie cy-
klicznie dokonuje się tyko odrobaczania ptaków, szczególnie tych, które mają 
dostęp do wybiegów zewnętrznych. Powinno ono odbywać się dwa razy do 
roku: przed rozpoczęciem sezonu reprodukcyjnego oraz jesienią. Warto rów-
nież przy tej okazji sprawdzić upierzenie pod względem ewentualnych pasoży-
tów zewnętrznych. Szczepienia przeciwko ważniejszym chorobom w zasadzie 
są dobrowolne, ale trzeba je przemyśleć, jeśli posiada się cenne egzemplarze, 
a w pobliżu znajduje się na przykład duża ferma drobiu stanowiąca potencjal-
ne zagrożenie. W przypadku niektórych ozdobnych ras kur, przede wszystkim 
tych charakteryzujących się wyjątkowymi cechami zewnętrznymi jak na przy-
kład opierzone skoki czy długie ogony, potrzebna będzie również odpowied-
nia pielęgnacja upierzenia, szczególnie przed zaplanowanymi wystawami.

Chów drobiu wodnego (kaczki i gęsi) w gospodarstwie agroturystycznym 
jest daleki od tego, co można spotkać na wielkotowarowych fermach produk-
cyjnych tych ptaków (Nowaczewski 2009b). W  pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na to, że utrzymywane gatunki kaczek czy gęsi będą stanowi-
ły w  gospodarstwie agroturystycznym przede wszystkim rolę „dekoracyjną” 
i w zagrodach czy wolierach ekspozycyjnych na pewno wzbogacą posiadaną 
menażerię. Choć nie ma, jak w  przypadku kur, tradycji spożywania jaj dro-
biu wodnego w  naszym kraju, można je z  powodzeniem wykorzystać przy 
produkcji tradycyjnych wypieków domowej roboty. Z  kolei mięsne użytko-
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wanie pewnych gatunków czy ras kaczek i gęsi na pewno wzbogaci gospodar-
skie menu serwowane klientom. W  tym miejscu warto również wspomnieć, 
że kaczki i  gęsi to nie jedyne ptaki blaszkodziobe, które można utrzymywać 
w gospodarstwie agroturystycznym. Pewną popularnością cieszą się również 
niektóre gatunki łabędzi (np. czarny czy czarnoszyi), oczywiście z wyjątkiem 
ptaków rodzimych dla polskiej awifauny.

Choć większość gatunków kaczek czy gęsi nie wymaga w chowie specjal-
nych pomieszczeń i specyfi cznych warunków utrzymania, to na pewno spra-
wą kluczową będzie odpowiednio duży wybieg, a przede wszystkim zbiornik 
wodny. Ponieważ sporo gatunków blaszkodziobych zachowało zdolność do 
lotu, należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie pomieszczeń czy wy-
biegów w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom ucieczkę. Wielu hodowców 
twierdzi, że wystarczy podcinanie lotek (piór w  jednym ze skrzydeł), jednak 
zdecydowanie pewniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wolier zamiast 
odkrytych wybiegów. Podcinając lotki, trzeba bowiem pamiętać o tym, że pta-
ki okresowo pierzą się (wymieniają upierzenie) i wówczas stan ich lotek wraca 
do normy. Trzeba zatem cały czas mieć to na uwadze i  pilnować terminów 
pierzenia, co, jak pokazuje praktyka, nie zawsze się udaje.

W  zależności od tego jak duży areał powierzchni i  jakie budynki są do 
dyspozycji, wybiera się do gospodarstwa albo mniejsze gatunki ptaków (np. 
kaczki), albo większe (gęsi, łabędzie). Kaczki z  uwagi na niewielkie gabary-
ty można trzymać w wolierze, natomiast gęsi raczej w obszernych zagrodach 
obsianych trawą i  innymi roślinami, które będą stanowiły uzupełnienie ich 
codziennej diety. Przyjęło się jednak, że dla jednej pary gęsi wraz z  młody-
mi powinno się zapewnić od 900 m2 do 1000 m2 wybiegu. Zbiorniki wodne 
w  chowie drobiu wodnego i  łabędzi (ryc. 12.13) to cały czas bardzo „żywy” 
temat, który wywołuje szereg dyskusji na forach internetowych i  dzieli wie-
lu hodowców – amatorów. Należy zacząć od wielkości i głębokości zbiornika 
wodnego, decydując się na utrzymywanie ptaków. Warto skupić się jednak 
na wymiarach minimalnych, gdyż maksymalne w  zasadzie nie istnieją. Jeśli 
do gospodarstwa przynależy staw czy linia brzegowa jeziora, będą to warunki 
doskonałe dla wielu gatunków, szczególnie w aspekcie ich rozrodu, przy czym 
cały czas należy mieć na uwadze zabezpieczenie terenu lub ptaków na wypa-
dek prób ucieczki. Natomiast jeśli nie dysponuje się takimi warunkami cho-
wu, z powodzeniem naturalny akwen mogą zastąpić sztuczne zbiorniki wodne 
(tzw. „oczka”). W  przeciwieństwie do „oczek” wyłącznie dekoracyjnych po-
winno raczej zadbać się o pełną funkcjonalność takiego zbiornika przy oczy-
wiście możliwie najlepszym wtopieniu go w otaczający krajobraz.

Analizując materiał, z którego można zrobić „oczko” wodne, wydaje się, iż 
najlepszym rozwiązaniem będą zbiorniki foliowe. Dostępne obecnie na ryn-
ku folie są bardzo wytrzymałe i odporne na niekorzystne warunki otoczenia, 
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Ryc. 12.13. Kaczki i gęsi korzystające z dostępnego zbiornika wodnego
Fot. S. Nowaczewski

tj. wysokie i  niskie temperatury. Jednak najważniejszą zaletą tego materiału 
jest jego elastyczność i możliwość uformowania każdego kształtu (ryc. 12.14). 
Poza zbiornikami wyłożonymi folią można mieć jeszcze: betonowe, muro-
wane, z  papy, gliniane i  ostatecznie, które wydają się być najprostszym roz-
wiązaniem, gotowe kształtki z  tworzywa sztucznego dostępne w  większych 
sklepach czy hurtowniach ogrodniczych. W  wielu opracowaniach można 
znaleźć informacje, że dla jednej pary dużych ptaków blaszkodziobych (gęsi, 
łabędzie) zbiornik powinien mieć minimum 15-20 m2 i głębokość 50-150 cm. 
Generalna zasada jest taka, aby ptaki mogły swobodnie popływać w  takim 
akwenie. Wiele ciekawych informacji na temat kaczek czy gęsi oraz ich utrzy-
mania znajduje się na stronie http://www.forum.woliera.com.

Odrębny i  permanentny problem związany z  posiadaniem akwenu dla 
ptaków stanowić będzie zachowanie jego czystości. I tu głównym problemem 
będą glony, które masowo pojawiają się na wiosnę, szczególnie w tych zbiorni-
kach gdzie odnotowuje się zbyt dużą liczbę ptaków i dokarmianie ich w trakcie 
pływania. Jednak wskazuje się na kilka wypróbowanych, godnych polecenia 
rozwiązań ograniczenia występowania glonów w akwenie, na przykład: wpro-
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Ryc. 12.14. Oczyszczanie oczka wodnego wyłożonego folią
Fot. S. Nowaczewski
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wadzenie rozwielitek (dafni) do zbiornika, obniżenie pH wody – zakwaszenie. 
Unikać też należy obsadzania brzegów zbiornika drzewami liściastymi, które 
jesienią będą znacznie obciążały dno materią organiczną.

Struś afrykański to największy ptak świata o bardzo silnych nogach. Dlatego 
należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi, gdyż 
jego kopnięcie jest bardzo dotkliwe i może być niebezpieczne. Traktowane jed-
nak we właściwy sposób potrafi ą być bardzo spokojne i  oddane. Przed zde-
cydowaniem się na zakup, bądź co bądź nie taniego ptaka koniecznie, warto 
poczytać o tym gatunku nieco więcej (Horbańczuk 2003).

Z uwagi na swoje rozmiary (120-160 kg, wysokość 2-2,5 m) ptaki te wy-
magają dużych, aczkolwiek dość prymitywnych pomieszczeń, które stanowić 
mogą w  zasadzie nieogrzewane, zbite z  desek budynki. Dla 5 strusi można 
przeznaczyć ok. 20 m2 powierzchni pomieszczenia wysokiego na ok. 3 m. 
Jednak z uwagi na to, że ptaki te poruszają się wyłącznie na nogach i bardzo 
lubią biegać, wybieg powinien być nie tyle obszerny co dość długi – minimum 
50-60 m (ryc. 12.15 i  12.16). Ptaki te w  warunkach fermowych dojrzewają 
dość późno, bo w  wieku 2-3 lat. W  okresie reprodukcyjnym przypadającym 
od marca do września jednego samca trzyma się zazwyczaj z trzema samicami. 

Ryc. 12.15. Pomieszczenia i wybiegi dla strusi afrykańskich
Fot. H. Kontecka
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W żywieniu strusi można z powodzeniem stosować pasze treści i gotowe mie-
szanki przemysłowe z uzupełnieniem o zielonki oraz rośliny okopowe. Więcej 
na ten temat można znaleźć pod adresem www.forum.woliera.com.

Podsumowanie

Zarówno drób, jak i  ptaki egzotyczne są bardzo ważnym i  pożądanym ele-
mentem każdego gospodarstwa agroturystycznego. Ich popularność wynika 
m.in. z dużej bioróżnorodności (wiele gatunków oraz ras, typów użytkowych 
i odmian barwnych) oraz faktu, że są to zwierzęta mimo wszystko mało wy-
magające i w zasadzie bezpieczne, może poza strusiem. Niewątpliwie warto-
ścią dodaną utrzymywania drobiu jest możliwość uzyskiwania od wielu ga-
tunków produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przypadku jaj, mięsa czy 
nawet piór. Jaja od zielononóżki kuropatwianej z wolnego wybiegu cechujące 
się obniżonym poziomem cholesterolu, mięso od kaczek czy kurcząt wolno-
rosnących, coraz popularniejsza w Wielkopolsce gęsina to produkty inne niż 
te zazwyczaj kupowane na co dzień w  sklepach czy marketach. Serwowanie 

Ryc. 12.16. Struś afrykański – samiec
Fot. S. Nowaczewski
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ich turystom na pewno zwiększa atrakcyjność gospodarstwa i stwarza większe 
szanse na to, że klienci do niego wrócą z przyjemnością.
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CHÓW DROBIU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Abstrakt

Cel pracy: Przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych gatunków i ras pta-
ków w gospodarstwie agroturystycznym. 

Materiał i metody: Wykorzystano głównie fachową literaturę, a także źródła inter-
netowe i zebrane informacje własne.

Wyniki i  wnioski: W  gospodarstwach agroturystycznych opłaca się utrzymywać 
drób odpowiedni do stwarzanych ptakom warunków przydomowego chowu, zwa-
nego także przyzagrodowym. W takich warunkach zaleca się utrzymywanie ptaków 
ras rodzimych tj. o gorszej nieśności i przyrostach masy ciała, a jednocześnie mniej-
szych wymaganiach środowiskowych, w  porównaniu do wysokoprodukcyjnych 
mieszańców towarowych przeznaczonych do chowu intensywnego. Rasy rodzime 
cechuje ponadto atrakcyjne, najczęściej barwne upierzenie, a także duża odporność 
na choroby oraz dobra jakość jaj i mięsa.

Słowa kluczowe: kury, drób wodny, strusie, chów ekstensywny, rasy rodzime 

POULTRY IN AGRITOURISM

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this work is to present the possibilities of using se-
lected species and breeding birds kept in an agritourist farm.

Materials and methods: Th is review paper based mainly on professional literature, 
website sources and collected own information.

Results and conclusions: It is profi table to keep poultry only in extensive system on 
agritourist farm. Th erefore, it is advisable to keep birds (native breeds) characterized 
by lower laying performance, weight gain and good health in poor environmental 
conditions compared to high yield poultry hybrids used in intensive production. In 
addition, native breeds are attractive, most commonly colored plumage, as well as 
high disease resistance and good egg and meat quality.

Keywords: chickens, waterfowl, ostriches, extensive housing system, native breeds
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13. Chów owiec i kóz 
w gospodarstwie agroturystycznym

Ryszard Steppa

Wstęp

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Są źródłem 
pożywienia, dostarczają surowców odzieżowych oraz innych cennych pro-
duktów, na przykład obornika. Przebywanie ze zwierzętami w obecnym czasie 
nabiera specjalnego znaczenia na skutek małego kontaktu człowieka z naturą, 
w tym z gospodarką rolniczą. W rozdziale zostały przedstawione owce i kozy 
jako zwierzęta, których obecność w  gospodarstwie agroturystycznym może 
podnieść jego atrakcyjność. Zwrócono uwagę na te czynności i  postępowa-
nie w chowie owiec i kóz, w których goście gospodarstwa mogą brać czynny 
udział, zaznajamiając się ze zwierzętami, doglądając ich lub przetwarzając pro-
dukty pozyskane od zwierząt.

Zwierzęta gospodarskie różnych gatunków, ale głównie owce i kozy odgry-
wają w wielu krajach dużą rolę w ochronie krajobrazu i zachowaniu bioróżno-
rodności; przykłady takiego wykorzystania obu gatunków zostały zaprezento-
wane w rozdziale.

Typy użytkowe owiec

W  hodowli owiec wyróżnia się kilka typów użytkowych tego gatunku; pod-
stawowy to wełnisty, mięsny, mleczny, kożuchowy i smuszkowy, zwany też fu-
terkowym. Do tych typów należą rasy wyspecjalizowane w jednym kierunku 
produkcji, który dominuje nad innymi. Najlepszym przykładem owiec typowo 
wełnistych są merynosy australijskie wyspecjalizowane w  produkcji cienkiej 
wełny odzieżowej – w Polsce takich owiec się nie utrzymuje. Typ mięsny re-
prezentuje wiele ras europejskich pochodzących z  różnych krajów, na przy-
kład angielski suff olk, francuski ile de france lub też rodzima rasa – białogło-
wa owca mięsna. Przedstawicielem typu mlecznego jest najmleczniejsza rasa 
owiec na świecie – wschodniofryzyjska owca mleczna, dodatkowo, rasa bardzo 
plenna, użytkowana w  Polsce w  wielu stadach. Typ kożuchowy reprezentują 
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na przykład polska siwa wrzosówka i  owca romanowska – obie także cha-
rakteryzują się wysoką plennością. Typ smuszkowy (futerkowy) reprezentuje 
rasa karakuł; głównym produktem pozyskiwanym od tej rasy są skórki jagniąt 
pokryte charakterystycznymi loczkami. Możemy wyróżnić też typ użytkowy 
dwustronny, wełnisto-mięsny, łączący w  sobie użytkowość wełnistą i  mięsną 
na dobrym poziomie; przedstawicielem jest rasa merynos polski, a także typ 
wszechstronnie użytkowy, kiedy zwierzęta użytkowane są w różnych kierun-
kach, ale żaden z nich nie jest dominujący. Taką rasą jest polska owca górska, 
użytkowana w kierunku wełnistym, mięsnym, mlecznym i kożuchowym.

Typy użytkowe kóz

Kozy, podobnie jak owce, są gatunkiem charakteryzującym się dużą różnorod-
nością. Pod względem kierunków użytkowania podzielono je na następujące 
typy użytkowe: mleczny, mięsny, wełnisty, puchowy i wszechstronnie użytko-
wy. Typ mleczny, w Polsce najpowszechniejszy, reprezentują na przykład kozy 
saaneńskie i alpejskie, ale też rodzime rasy: polska biała uszlachetniona i pol-
ska barwna uszlachetniona. Przedstawicielem typu mięsnego są kozy burskie, 
wywodzące się z Afryki Południowej, ciekawie umaszczone (biało i brązowo), 
mające dobre parametry wzrostu i  wysoką plenność; także kozy karłowa-
te, również pochodzące z  Afryki, reprezentujące mięsny typ użytkowy – ze 
względu na niewielką masę ciała (do 25 kg) i niewielką wysokość w kłębie (ok. 
50 cm) mogą być niezwykle atrakcyjne dla gości. Kozy angorskie są przedsta-
wicielem wełnistego typu użytkowego, a ich wełna to mohair. Ze względu na 
charakterystyczną budowę wełny, która ma postać sfalowanych loczków, są 
atrakcyjne wizualnie, a  ich hobbystyczny chów jest popularny w  wielu kra-
jach. Wełnę strzyże się dwa razy w roku, w odstępach półrocznych, co zapo-
biega fi lcowaniu się wełny. Czwarty, podstawowy kierunek użytkowania, to 
kierunek puchowy, a kozy kaszmirskie produkujące kaszmir – wełnę bardzo 
cienką i  delikatną, są przedstawicielem tego typu użytkowego. Wełna (kasz-
mir) w odróżnieniu od owiec i kóz angorskich pozyskiwana jest przez ręczne 
wyczesywanie. Typ użytkowy wszechstronny obejmuje rasy, których nie moż-
na zaliczyć do poprzednio omówionych, ponieważ nie są wyspecjalizowane 
w  konkretnej produkcji. Mają znaczenie raczej lokalne, ale cechują się do-
brym przystosowaniem do warunków środowiska, w którym je wytworzono, 
i w którym zazwyczaj są utrzymywane. W Polsce dobrymi przedstawicielami 
tego typu są: koza karpacka i  koza kazimierzowska, które niemal wyginęły, 
jednak odnalezione pojedyncze osobniki stwarzają możliwość przywrócenia 
tych ras polskiej hodowli (Niżnikowski i in. 2015).
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Owce i kozy w hodowli zachowawczej

W hodowli zachowawczej (Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwie-
rząt Gospodarskich) znajduje się dzisiaj 15 ras owiec, a są to, z grupy polskich 
owiec nizinnych: owca wielkopolska, owca uhruska, żelaźnieńska i  koridel. 
Z  grupy polskich owiec długowełnistych: olkuska, kamieniecka, pomorska 
i owca pogórza. Inne rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych 
to: wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiany barwnej, cakiel pod-
halański, czarnogłówka, merynos polski odmiany barwnej i  merynos pol-
ski starego typu. W  programie uczestniczy jedna rasa kóz – koza karpacka. 
Spośród wszystkich ras owiec i  kóz użytkowanych dzisiaj w  Polsce do cho-
wu w gospodarstwach agroturystycznych najbardziej nadają się rasy rodzime. 
Rasy te niejednokrotnie wyróżniają się ciekawym umaszczeniem. Wrzosówka 
ma siwą okrywę wełnistą, merynos polski odmiany barwnej jest umaszczony 
brązowo, zaś polska owca górska odmiany barwnej jest ciemnobrunatna, ale 
barwa z czasem siwieje i rudzieje.

Rasy te są dobrze przystosowane do warunków środowiskowych, w  któ-
rych zostały wytworzone, cechuje je duża odporność na choroby i niesprzyja-
jące warunki środowiskowe, w tym skąpe żywienie i możliwość przebywania 
w ciągu sezonu pastwiskowego na wypasie, nawet bez konieczności korzysta-
nia z zadaszeń. Dodatkowo, bardzo dobrze wpisują się w dziedzictwo kulturo-
we poszczególnych regionów, stąd właśnie gospodarstwa agroturystyczne, ofe-
rujące gościom poznanie najróżniejszych elementów kultury wiejskiej i pracy 
na wsi, powinny dbać o wykorzystanie tych ras w swojej ofercie. Poza funkcją 
estetyczną – zwierzęta pasące się zawsze urozmaicają krajobraz – mogą też 
pełnić funkcje edukacyjne i wpływać relaksująco na gości na co dzień miesz-
kających w mieście.

Owce i kozy w gospodarstwie agroturystycznym

Zwierzęta zawsze podnoszą atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego. 
Duża rola przypada w tym względzie małym przeżuwaczom, mającym żywy 
temperament. Zwierzęta w  gospodarstwie poza dostarczaniem różnych pro-
duktów (mleko, mięso, wełna, skóry, obornik) pełnią też funkcję relaksacyjną 
i edukacyjną (Bernacka i in. 2016).

Największą atrakcją, szczególnie dla dzieci, są jagnięta i koźlęta (wszystkie 
młode zwierzęta wzbudzają sympatię i zainteresowanie, niezależnie od przy-
należności gatunkowej), z  których strony absolutnie nie należy spodziewać 
się jakiejkolwiek agresji. Także dorosłe owce i kozy, szczególnie te hodowane 
w małych stadach, nie stronią od kontaktu z człowiekiem. Owce dobrze zno-
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szące chów w  dużych stadach, na przykład owce merynosowe, mają bardzo 
silny instynkt stadny i nie zbliżają się do człowieka tak chętnie jak owce ras, 
które zawsze były chowane w małych stadach, na przykład wschodniofryzyj-
skie owce mleczne lub owce fi ńskie. U ras które możemy uznać za prymityw-
ne, częściej można spodziewać się niewielkiej chęci do kontaktu z  człowie-
kiem, chęci ucieczki lub nawet niewielkiej agresji; ta ostatnia dotyczy przede 
wszystkim tryków.

Pomieszczenia

W polskim klimacie utrzymanie owiec i kóz bez pomieszczeń jest niemożliwe, 
mimo dużych możliwości przystosowawczych, szczególnie owiec, do różnych 
warunków środowiskowych. Niektóre rasy, na przykład polska owca górska, 
mogą obyć się bez pomieszczeń przez cały sezon pastwiskowy (przykład wy-
pas w Tatrach) – sprzyja temu budowa okrywy wełnistej; po kosmykach, z któ-
rych składa się ich okrywa, woda spływa. Wełna jednolita (runo), które ma 
większość ras, mocno nasyca się wilgocią, trudno wysycha i powoduje wychło-
dzenie organizmu. Pomieszczenia dla owiec i kóz mogą mieć różną konstruk-
cję, od zamkniętych, murowanych, z  poddaszem użytkowym służącym do 
przechowywania przede wszystkim siana, do lekkich konstrukcji metalowych, 
w  których dach i  ściany stanowi impregnowana tkanina, dodatkowo z  moż-
liwością opuszczania i podnoszenia ścian. Te ostatnie konstrukcje nie nadają 
się jednak do utrzymywania owiec zimą ze względu na małą ciepłochronność, 
dodatkowo uwzględniając fakt, że wykoty w Polsce raczej odbywają się zimą 
i wczesną wiosną. Niezbędnym wyposażeniem są paśniki wyposażone w ko-
ryto, służące do zadawania pasz, koryta do pojenia (lub poidła automatyczne) 
i płotki (lasy) przeznaczone do dzielenia powierzchni budynku na różne za-
grody, których układ zmienia się w  ciągu całego, zazwyczaj rocznego cyklu 
produkcyjnego. Potrzebnym elementem dobrej owczarni i koziarni jest okólnik 
(wybieg), z którego zwierzęta korzystają we wszystkich porach roku. Okólniki 
pełnią funkcję spacerową, jeżeli są dostatecznie duże, lub funkcję wypędową, 
na przykład podczas zadawania paszy lub ścielenia budynku. Owczarnie i ko-
ziarnie wraz z wyposażeniem są budynkami stosunkowo tanimi, porównując 
je z wyposażeniem innych budynków – chlewni, obory, stajni lub kurnika.

Żywienie

Żywienie jest jednym z  najważniejszych czynników środowiskowych. Zależy 
od niego zdrowie zwierząt, ich kondycja i  poziom produkcji. Owce i  kozy są 
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przeżuwaczami, dlatego w pierwszej kolejności powinno się je karmić paszami 
typowymi dla przeżuwaczy, aby nie czynić z nich konkurentów dla człowieka 
(takim konkurentem jest trzoda chlewna i drób – zjadają to, co mógłby zjeść 
człowiek). Ze względu na długi przewód pokarmowy i czterokomorowy żołądek 
(żwacz, czepiec, księgi i  trawieniec, podobnie jak u  bydła) oba gatunki mogą 
wykorzystywać pasze o dużej zawartości włókna, a więc zielonki, siana i słomy. 
Można wyróżnić kilka grup pasz, a więc objętościowe soczyste: zielonki, kiszon-
ki, sianokiszonki i okopowe. Do pasz objętościowych suchych zaliczamy siana 
i słomy. Grupa pasz treściwych obejmuje ziarna i nasiona roślin oraz śruty po-
ekstrakcyjne i makuchy. Cennymi paszami są produkty uboczne przemysłu rol-
no-spożywczego, na przykład wysłodki buraczane, wywar ziemniaczany i kiełki 
słodowe. Niezbędnym elementem w żywieniu są dodatki mineralne w postaci 
lizawek solnych, kredy pastewnej jak też wieloskładnikowych mieszanek zawie-
rających makro- i mikroelementy. Wiosną, latem i wczesną jesienią podstawą 
żywienia powinno być pastwisko o możliwie bogatym składzie runi, wykorzy-
stywane w  sposób racjonalny, niedoprowadzający do marnotrawienia paszy. 
Zimą podstawę żywienia stanowią kiszonki, sianokiszonki i okopowe. W  jed-
nym i drugim okresie żywienia niezbędnym składnikiem dawki pokarmowej są 
pasze objętościowe suche, konieczne dla dostarczenia zwierzętom odpowied-
niej ilości suchej masy. Pasze treściwe należy traktować jako dodatek do dawki 
pokarmowej, który nie zawsze musi być stosowany, chociaż dla tryków stad-
nych i kozłów, podobnie jak dla maciorek karmiących jagnięta i kóz dojonych , 
a także jagniąt ssących i koźląt są one niezbędne. Szczegółowe zasady żywienia 
poszczególnych grup technologicznych owiec i kóz można znaleźć w literaturze 
(Niżnikowski i in. 2011, Wójtowski i in. 2013). Zwierzęta muszą mieć nieogra-
niczony dostęp do świeżej, czystej wody. Można przyjąć, że dziennie dorosła 
owca wypija 5-6 litrów wody, mimo dużej ilości wody w paszach soczystych.

Żywienie pastwiskowe

Według Gruszeckiego i  Krupińskiego (2016) „tradycyjne systemy wypasu są 
obecnie podstawą rozwoju agro- i ekoturystyki, przyczyniając się jednocześnie 
do restytucji lokalnych ras zwierząt gospodarskich i  produktów zwierzęcych 
z nich uzyskiwanych”.

Owce na pastwisku mogą się paść w różny sposób, zależny od powierzch-
ni pastwiska, istnienia ogrodzenia, wielkości stada i  zasobów pracy ludzkiej. 
Atrakcyjny dla gości może być wypas dużego stada na nieogrodzonym terenie, 
gdzie nadzór nad stadem sprawuje człowiek z psem. Małe stada zazwyczaj wy-
pasa się na ogrodzonych pastwiskach, na które codziennie trzeba jednak zwie-
rzęta wypędzić, a wieczorem spędzić z pastwiska; to może być praca dla go-
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ści. Inną możliwością jest wypasanie zwierząt na trawnikach przydomowych, 
w sadach, na nieużytkach lub w innych miejscach przygodnych, na przykład 
na miedzach, groblach stawów, gdzie w przypadku braku ogrodzenia można 
owce i kozy palikować. Ten sposób polega na założeniu zwierzęciu kantarka 
na głowę, przywiązaniu doń linki i  wbicia w  ziemię palika ograniczającego 
możliwość ucieczki oraz dostęp do powierzchni, na których zwierzęta nie po-
winny przebywać (rabaty kwiatowe, ogródek warzywny, drogi przejazdowe).

Samo zachowanie zwierząt na pastwisku może być nowością dla gości. 
Owce niektórych ras pasą w  grupie. Dotyczy to przede wszystkim różnych 
ras merynosów, które mają silnie rozwinięty instynkt stadny. Owce innych ras 
pasą się nie w grupie, lecz rozchodząc się po pastwisku. Owce w charaktery-
styczny sposób pobierają ruń pastwiskową; łapią pyszczkiem niewielki kęs runi 
i szarpiąc głową do przodu, urywają go nisko przy ziemi. Jest to sposób inny, 
niż można zaobserwować u  bydła, które do pobrania większych rzecz jasna 
kęsów używa języka. Niskie przygryzanie runi powoduje, że właśnie owce naj-
lepiej nadają się na „żywe kosiarki”. Dodatkowo, owce i kozy mają możliwość 
bardziej selektywnego pobierania paszy, na co wpływają niewielkie rozmiary 
pyszczka i zwinne wargi. Zwierzęta wybierają więc rośliny smakowitsze, często 
o mniejszej zawartości włókna (mniej zdrewniałe), pozostawiając w runi ga-
tunki mniej smakowite, ale niejednokrotnie cenne z punktu widzenia ochrony 
bioróżnorodności, na przykład przy wypasaniu na murawach kserotermicz-
nych (Bernacka i in. 2011). Liczba zwierząt musi być dobrana do powierzchni 
pastwiska, aby po pierwsze zapewnić dostateczną ilość paszy, ale także aby nie 
doprowadzić do zbyt intensywnego wykorzystania pastwiska oraz zniszczenia 
runi odchodami pozostawianymi przez zwierzęta.

Rozród

Utrzymując niewielką nawet liczbę zwierząt, dobrym rozwiązaniem z punktu 
widzenia zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa jest rozmnażanie zwierząt. 
Wiąże się ono z  większym nakładem pracy (opieka nad matkami i  potom-
stwem), jednak największą atrakcją, szczególnie dla dzieci, są zwierzęta młode. 
Zorganizowanie krycia owiec-matek lub kóz nie jest kłopotliwe. Tryka lub ko-
zła rozpłodowego można wypożyczyć od zaprzyjaźnionego hodowcy (w ma-
łych stadach utrzymanie rozpłodnika nie jest uzasadnione ekonomicznie). 
Matki większości ras owiec i  kóz wykazują objawy rui jesienią, dlatego też 
rodzą potomstwo zimą lub wczesną wiosną (ciąża trwa 5 miesięcy). Możliwe 
jest jednak (w  pewnych granicach) takie dobranie terminu krycia, aby wy-
kot przypadł późną wiosną, co umożliwi odchowywanie potomstwa w okresie 
letnim, w  czasie obecności gości. Młode maciorki (owce) i  kózki mogą być 
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częściowo przeznaczone na remont stada, tzn. zastąpienie starych, wybrako-
wanych matek, mogą być sprzedane, ale także, podobnie jak tryczki i koziołki, 
można je sprzedać na rzeź. Innym rozwiązaniem jest gospodarski ubój zwie-
rząt młodych i przeznaczenie ich do celów kulinarnych. Mięso jagniąt i koź-
ląt poza walorami smakowymi cechuje się tzw. walorami prozdrowotnymi, 
jest dietetyczne i zawiera dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych. W wielu 
krajach mięso małych przeżuwaczy uważane jest za rarytas i przyrządzane we 
własnej kuchni na pewno będzie atrakcją.

Strzyża i zabiegi pielęgnacyjne

Właściciele gospodarstw mogą zaoferować gościom cały szereg czynności 
niezbędnych w chowie zwierząt, które będą interesujące. Codzienny przegląd 
stanu inwentarza może odbywać się w obecności gości. Także zadawanie pa-
szy i pojenie zwierząt są czynnościami, które nie są codziennością dla miesz-
kańców miast; dodać tu można codzienne ścielenie budynku inwentarskiego 
i ewentualnie usuwanie obornika, choć w typowej owczarni lub koziarni zwie-
rzęta stoją na tak zwanej głębokiej ściółce, a  obornik usuwany jest w  zależ-
ności od głębokości i wysokości pomieszczenia tylko kilkakrotnie lub nawet 
jeden raz w roku.

Chów zwierząt wymaga przeprowadzania wielu zabiegów pielęgnacyjnych, 
przy których goście mogą asystować, ale mogą również je wykonywać. Z całą 
pewnością dużą atrakcją jest strzyżenie owiec, zazwyczaj wykonywane przez 
wykwalifi kowanych strzygaczy, jednak w  małych stadach czynność tę często 
hodowcy wykonują sami. Dopiero podczas oglądania strzyży można zdać so-
bie sprawę z  faktu, że czynność ta jest trudna do wykonania, i  ostrzyżenie 
owcy w  sposób bezpieczny dla zwierzęcia i  człowieka wymaga dużej wpra-
wy. Prawidłowe wykonanie strzyży polega na prowadzeniu maszynki bez-
pośrednio po skórze zwierzęcia i niepowtarzaniu cięcia w  tym samym miej-
scu. W ten sposób uzyskujemy wełnę o maksymalnej wysadności (długości). 
Istotna jest uwaga strzygacza przy strzyżeniu głowy i okolic zewnętrznych na-
rządów płciowych, ponieważ w tych miejscach łatwo owcę skaleczyć – zwierzę 
prawidłowo ostrzyżone to zwierzę nieskaleczone. Pracę dobrego strzygacza 
można rozpoznać po tym, że runo zdjęte z owcy stanowi całość i  rozłożone 
na płaskiej powierzchni przypomina swoim kształtem skórę zdjętą z owcy. Po 
ostrzyżeniu owce powinno się poddać zwalczaniu pasożytów zewnętrznych; 
najczęściej stosuje się opryskiwanie zwierząt roztworem środka zwalczającego 
takie pasożyty. Niestety, większość ras owiec strzyże się raz w roku. Dotyczy to 
ras, które mają tak zwaną wełnę jednolitą, a więc ich runo składa się z jednego 
rodzaju włosów zwanych włosami puchowymi (na przykład merynosy, polskie 
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owce nizinne i długowełniste). Termin ich strzyżenia zależny jest od terminu 
wykotu matek i  przypada od 4 do 6 tygodni przed wykotem. Owce mające 
wełnę mieszaną (wrzosówki, świniarki, polskie owce górskie), zwaną okrywą 
wełnistą, składającą się z  różnych rodzajów włosów powinno się strzyc dwa 
razy w roku, na wiosnę i przed wykotem.

Pozyskana wełna może być sprzedana, ale można też starać się przetworzyć 
ją w gospodarstwie. Wymaga to jednak wielu czynności, a wiec prania, susze-
nia i gremplowania (czesania). Niewątpliwie atrakcyjne jest przędzenie wełny 
i dalej tkanie z niej na przykład ozdobnych tkanin, ale wymaga to posiadania 
kołowrotka i krosien tkackich. Wełna nieprzędzona może stanowić surowiec 
do wyrobu kołder i poduszek.

Koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym jest korekcja (przycinanie) racic. 
Zabieg ten u  matek wykonuje się zazwyczaj dwukrotnie: przed rozpoczęcie 
sezonu pastwiskowego i po jego zakończeniu. Ten drugi termin może być po-
wiązany z  wykonywaniem strzyży, odpada wtedy konieczność dwukrotnego 
łapania zwierząt. U  tryków i  kozłów racice powinno się przycinać 3-4 razy 
w  roku, w  tym raz przed rozpoczęciem sezonu rozpłodowego. Podobnie jak 
strzyża, korekcja racic wymaga pewnej wprawy, jednak jest bez porównania 
łatwiejsza i możliwa do wykonania przez gości. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby korekcję wykonywać częściej, na przykład co 2-3 miesiące, ponieważ pra-
widłowo uformowana racica przyczynia się do zwiększenia dobrostanu zwie-
rząt. Zazwyczaj zabieg ten wykonywany jest przy użyciu sekatora lub ostrego 
noża. Korekcja racic jest zabiegiem niezbędnym w odchowie jagniąt i koźląt. 
Już w drugim miesiącu życia powinno się skontrolować stan raciczek i usunąć 
nadmiar rogu racicznego. Przeprowadzenie tej czynności, właśnie u  jagniąt 
i koźląt, można zaoferować gościom. Przemawiają za tym niewielkie rozmiary 
zwierząt, łatwość obchodzenia się z nimi, jak również to, ze róg raciczny mło-
dych zwierząt jest miękki i podatniejszy na przycinanie.

U  kóz ważne jest utrzymanie czystości sierści. Codzienne szczotkowanie 
z użyciem szczotki i zgrzebła można wykonywać raczej w niewielkich stadach. 
Poza poprawą dobrostanu zwierząt i przyczynieniem się do usuwania pasoży-
tów zewnętrznych, pobudza podskórne krążenie. Szczotkowanie jest dla gości 
atrakcyjne dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze zwierzęciem. Kozy przyzwy-
czajone do szczotkowania nie stronią od tego zabiegu, więc nawet dzieci mogą 
je wykonywać.

Użytkowanie mleczne

Jeżeli w gospodarstwie utrzymywane są kozy, na pewno atrakcyjnym elemen-
tem pobytu będzie uczestniczenie w dojeniu (niewykluczony jest też dój owiec, 
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pod warunkiem, że ilość mleka produkowanego przez maciorkę jest większa 
niż ilość niezbędna do wykarmienia jagniąt); w praktyce dojenie owiec na ni-
zinach może być ograniczone raczej do jednej rasy – wschodniofryzyjskiej 
owcy mlecznej, która jako najmleczniejsza rasa na świecie wyprodukuje do-
statecznie dużą ilość mleka. Kozy można doić ręcznie lub maszynowo. Wybór 
metody zależy od liczby zwierząt, wielkości strzyków i wydajności mlecznej. 
W  przypadku małej liczby zwierząt i  niewielkiej wydajności zakup dojarki 
może być nieuzasadniony ekonomicznie, należy więc doić kozy ręcznie, sto-
sując tak jak u krów dój przez piąstkowanie (gdy strzyki są długie), dój przez 
osmykiwanie lub w ostateczności niepolecaną metodę zwaną kciukowaniem, 
mogącą powodować dyskomfort (ból) u kozy. Dój z użyciem dojarki zapew-
nia większą higienę pozyskiwania mleka, dodatkowo mleko nie ma kontaktu 
z  otoczeniem w  koziarni i  nie chłonie zapachów z  pomieszczenia. Dobrym 
rozwiązaniem jest dojenie zwierząt w  osobnym pomieszczeniu. Dojenie kóz 
prowadzi się dwukrotnie w ciągu dnia: rano i po południu. Dój kóz, podob-
nie jak dój krów, jest pewną procedurą i obejmuje mycie wymienia połączo-
ne z masażem, zdojenie pierwszych strug mleka do naczynia zwanego prze-
dzdajaczem w celu organoleptycznej oceny barwy i konsystencji, dój właściwy 
kończący się masażem i  na zakończenie poudojową dezynfekcję strzyka po-
legającą na zanurzeniu strzyka w płynie dezynfekcyjnym zamykającym kanał 
strzykowy i zapobiegającym wnikaniu drobnoustrojów do strzyka.

Pozyskane mleko może być spożywane w stanie naturalnym, ale atrakcyj-
niejsze jest zorganizowanie niewielkiej przydomowej przetwórni mleka i pro-
dukcja całej gamy wyrobów, do których można zaliczyć napoje fermentowane 
takie jak jogurt i kefi r, lody oraz sery, począwszy od zwykłych twarogów, przez 
sery półtwarde, twarde, na serach pleśniowych skończywszy. Wymienione 
przetwory można produkować z  mleka czystego, bez dodatków smakowych, 
ale można też je wzbogacać. Do jogurtu i  kefi ru dodaje się owoce świeże, 
suszone lub pulpę owocową, otręby zbożowe, ale też zioła. Dodatki ziołowe 
doskonale sprawdzają się w  produkcji serów. Zastosować można pieprz, ty-
mianek, cząber, bazylię, oregano i wiele innych. W przypadku ograniczeń or-
ganizacyjno-fi nansowych przetwórstwo może być zorganizowane w kuchni.

Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 
z wykorzystaniem owiec i kóz

Znanych jest wiele przykładów wykorzystywania owiec do ochrony krajobra-
zu. Postępowanie takie polega na organizowaniu wypasu w  tych miejscach, 
gdzie następuje sukcesja gatunków, gdzie krzewy i  drzewa zarastają odkry-
te przestrzenie, niszcząc otwarty krajobraz, a  zarazem przyczyniając się do 



232

RYSZARD STEPPA

zmniejszenia bioróżnorodności, powodując zanik naturalnych zbiorowisk ro-
ślinnych, na przykład muraw kserotermicznych, lub zarastając hale górskie.

W  2010 roku rozpoczęto ekstensywny wypas owiec w  Roztoczańskim 
Parku Narodowym (Gruszecki i in. 2011). Celem przedsięwzięcia stanowiące-
go dobry przykład ochrony czynnej była ochrona rzadkich gatunków roślin, 
jak też utrzymanie charakterystycznego krajobrazu, polan śródleśnych i  łąk. 
W tym celu wykorzystano owcę uhruską, objętą programem ochrony zasobów 
genetycznych, dobrze przystosowaną do miejscowych warunków klimatycz-
no-środowiskowych wschodniej Polski. Według autorów taka forma wypasu 
łączy ochronę agrobioróżnorodności i przyczynia się do ochrony przyrody.

Innym przykładem czynnej ochrony przyrody z  wykorzystaniem rodzi-
mych ras owiec jest ochrona muraw napiaskowych w  Podlaskim Przełomie 
Bugu (Gruszecki i  in. 2011). W  rezerwacie przyrody „Kózki”, w  celu unik-
nięcia sukcesji wtórnej, rozpoczęto ekstensywny wypas owiec rasy świniarka. 
Jest to prymitywna rasa, niegdyś bardzo rozpowszechniona, która na skutek 
krzyżowania z  innymi rasami owiec prawie wyginęła. Są to odporne, niewy-
magające owce, dobrze znoszące wolny wypas.

Klasycznym wręcz przykładem czynnej ochrony krajobrazu jest wypasanie 
owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Stosowane w parku meto-
dy wypasu mają głębokie korzenie, sięgające przełomu XIV i XV wieku, kiedy 
to pasterze wołoscy dotarli na teren dzisiejszego Podhala (Mroczkowski 2005). 
Stosowanie przez wieki wypasu owiec i bydła oraz koszenie hal przyczyniało 
się do hamowania naturalnej sukcesji gatunków; niestety w  latach 1960-1980 
zaprzestano w  Tatrach wypasu, co spowodowało zarastanie otwartych prze-
strzeni przez krzewy i  drzewa. Powrót zwierząt w  1981 roku odwrócił nie-
korzystną sytuację. Wypasanie zwierząt, poza funkcją ochrony typowych ta-
trzańskich ekosystemów, odgrywa też rolę kulturową, przybliżając turystom 
obyczaje pasterskie, jak też umożliwia zakup tradycyjnych wyrobów serowar-
skich, czyli bundzu, bryndzy i  oscypków; dodatkowo, można napić się żęty-
cy. Organizowany corocznie redyk wiosenny i jesienny, czyli wyjście i powrót 
owiec z  wypasu w  górach, to nieodłączny element kultury góralskiej (Szulc 
2011). Baca, czyli starszy pasterz zbiera owce różnych właścicieli i wraz z juha-
sami, pomocnikami prowadzi stado na tzw. „szałas”, gdzie owce pozostają aż 
do jesieni, po czym wracają do właścicieli. To właśnie na „szałasie” owce się doi 
i produkuje z ich mleka sery. Dodatkową funkcją takiego wypasu jest naturalne 
nawożenie hal i ochrona bioróżnorodności; to właśnie dzięki wypasowi owiec 
wiosną na halach kwitną szafrany spiskie, czyli krokusy (Crocus scepusiensis).

Cennymi zbiorowiskami roślinnymi, które w Polsce nie występują powszech-
nie, są murawy kserotermiczne, charakterystyczne dla miejsc nasłonecznio-
nych, często dolin rzecznych o południowym nachyleniu stoku. Murawy po-
wstały na skutek prowadzenia wypasu zwierząt, które ograniczając możliwość 
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rozwoju krzewów i  drzew, jak również ograniczając nadmierny rozwój traw, 
przyczyniały się do tworzenia tych zbiorowisk. Na murawach dominują trawy 
i zioła, jednak skład fl orystyczny jest bardzo bogaty; rosną na nich cenne rośli-
ny zagrożone wyginięciem (Barańska i in. 2009). Utrzymanie muraw w stanie 
naturalnym jest niemożliwe bez prowadzenia wypasu zwierząt, spośród któ-
rych główna rola przypada owcom i kozom. Oba gatunki, na skutek budowy 
pyszczka i  niewielkich rozmiarów, mają możliwość selektywnego pobierania 
roślin; przede wszystkim zjadają rośliny miękkie, nie gardząc siewkami drzew 
i krzewów liściastych i iglastych (Bernacka i in. 2013). Dodatkowo, zwierzęta 
poruszając się naruszają górną warstwę gleby i niszczą rośliny obumarłe, przy-
czyniając się do lepszego wzrostu innych roślin. Czynnikiem wspomagającym 
wzrost roślin jest też naturalne nawożenie odchodami.

Innymi przykładami wykorzystania owiec i  kóz jako sprzymierzeńców 
człowieka w utrzymaniu różnych budowli ziemnych jest ich wypas na wałach 
przeciwpowodziowych i groblach. Są to miejsca, gdzie nie zawsze możliwe jest 
zastosowanie ciężkiego sprzętu umożliwiającego utrzymanie wałów w  stanie 
kontrolowanym. Niekorzystnym zjawiskiem jest zarastanie wałów siewkami 
krzewów i  drzew, jak też bytowanie w  nich zwierząt kopiących nory i  osła-
biających przez to konstrukcją wałów. Owce i kozy ze względu na stosunko-
wo niewielkie rozmiary i masę ciała same nie niszczą konstrukcji, natomiast 
zgryzają siewki drzew i krzewów. Przygryzając roślinność zielną, przyczyniają 
się do jej lepszego krzewienia. Dodatkowo wzrost roślin stymuluje też swoiste 
„masowanie” runi i nawożenie. Przemieszczanie się owiec i kóz sprzyja pło-
szeniu gryzoni żyjących w wałach i groblach.

Podsumowanie

Utrzymując nawet niewielką liczbę owiec lub kóz, można poprawić ofertę 
gospodarstwa agroturystycznego, oferując gościom kontakt ze zwierzętami 
w  różnej formie, od zwykłych obserwacji zachowania począwszy, przez wy-
konywanie przy zwierzętach podstawowych czynności (ścielenie, żywienie, 
zabiegi pielęgnacyjne) aż po własnoręczne przetwarzanie produktów otrzymy-
wanych od zwierząt. Stworzenie małego stada owiec lub kóz w istniejącym go-
spodarstwie rolniczym jest łatwe i nie wymaga dużych nakładów fi nansowych.
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CHÓW OWIEC I KÓZ 
W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Abstrakt

Cel pracy: Przedstawienie wybranych zagadnień chowu owiec i kóz mogących po-
prawić atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego.

Materiał i metody: Przegląd literatury i obserwacje własne.

Wyniki i wnioski: Zaprezentowano typy użytkowe owiec i kóz, wraz z przykła-
dowymi rasami, a także rasy owiec i kóz objęte Programem Ochrony Zasobów 
Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Opisano wybrane zagadnienia chowu obu 
gatunków (pomieszczenia, żywienie, wypasanie, rozród, zabiegi pielęgnacyjne i użyt-
kowanie mleczne), zwracając uwagę na aspekty najbardziej interesujące z punktu wi-
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dzenia poprawy atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego. Część opracowania 
dotyczy znaczenia małych przeżuwaczy w ochronie krajobrazu i bioróżnorodności. 

Słowa kluczowe: małe przeżuwacze, chów, agroturystyka 

SHEEP AND GOATS IN AGRITOURISM

Abstract

Purpose of work: Th e aim of the study is presentation of selected elements of farm-
ing of sheep and goats, which can improve the attractiveness of agritourist farm.

Material and methods: Review of literature and own observations.

Results and conclusions: Th e breed types of sheep and goats with example of breeds 
were described in the work. Th e breeds included to the Program of Animal Genetic 
Resources Conservation were described as well. Selected elements of farming of both 
species (animal houses, feeding, grazing, reproduction, care and milking) were pre-
sented, mostly those which could be the most interesting from the point of view of 
improvement of the attractiveness of agritourism farm. Part of the work refers to the 
importance of small ruminants in the conservation of landscape and biodiversity.

Keywords: small ruminants, farming, agritourism

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.223
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14. Chów świń 
w gospodarstwie agroturystycznym

Karolina Szulc, Ewa Skrzypczak

Wstęp

Rasy zwierząt są identyfi kowane przez ich specyfi czne cechy eksterieru, po-
zwalające na odróżnienie ich od osobników tego samego gatunku (np. umasz-
czenie i charakter okrywy włosowej, budowa ciała, wielkość i kształt uszu itp.) 
bądź poprzez sposób wytworzenia, związany z  izolacją geografi czną, kierun-
kiem prowadzonej selekcji. Przykładem mogą być liczne rasy czarnych świń, 
wytworzone w  różnych częściach basenu Morza Śródziemnego, na przykład 
hiszpańska Iberico, francuska Gascon i Nustrale, włoska Sarda i Nero Siciliano.

Kilkadziesiąt ras wywodzących się z Europy, w tym wymienione powyżej, 
to stare rasy rodzime. Mają one wiele cennych cech takich jak:

 ■ silna konstytucja i odporność na zmieniające się, często trudne warunki 
środowiska

 ■ odporność na niektóre jednostki chorobowe
 ■ długowieczność
 ■ troskliwość macierzyńska loch i wysokie libido knurów
 ■ duża liczba młodych odchowywanych z miotu (u niektórych ras)
 ■ zdolność do wykorzystania pasz o wyższej zawartości włókna, na przy-

kład zielonki, kiszonki, siana
 ■ niewielka podatność na stres
 ■ doskonała jakość mięsa i tłuszczu.

Większość ras rodzimych pomimo wspomnianych zalet, z  racji niskiego 
poziomu cech użytkowych, zwłaszcza tucznych i  rzeźnych, została zreduko-
wana do niewielkich populacji:

 ■ o krytycznej liczebności, gdy łączna liczba samic nie przekracza 100 lub 
liczba samców nie przekracza 5 sztuk

 ■ zagrożonych wyginięciem, gdy liczba samic wynosi od 100 do 1000 lub 
liczba samców wynosi od 6 do 20 sztuk.
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Ochrona tych ras jako unikalnych genotypów dla przyszłych pokoleń 
warunkuje nie tylko zachowanie jednej, konkretnej rasy, ale ogólnie bioróż-
norodności. Pamiętać należy, że w  wielu przypadkach hodowla i  chów świń 
rodzimych przez stulecia były elementem spajającym lokalne społeczności 
(np. włoska Calabrese). Ochronę ras rodzimych, nie tylko świń, należy więc 
traktować jak dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego danego regionu, 
a czasem kraju.

Na kontynencie europejskim świnia domowa (Sus scrofa domestica), obok 
bydła mlecznego, była i  jest podstawowym gatunkiem zwierząt utrzymywa-
nych i  wykorzystywanych w  gospodarstwach rolnych. Ponieważ jest to ga-
tunek użytkowany tylko w kierunku rzeźnym, od wielu lat prace hodowlane 
nad trzodą chlewną zmierzają do uzyskania jak najwyższych wartości cech 
tucznych i  rzeźnych. Efektem tych działań jest wzrost mięsności (zawartości 
tkanki mięśniowej w  tuszy) i  tempa przyrostów zwierząt w  tuczu oraz obni-
żenie zużycia paszy na kilogram przyrostu. Współczesny genotyp świń ma 
znacznie wyższy potencjał do odkładania tkanki mięśniowej w porównaniu do 
genotypu, z jakim mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego wieku. Z tego 
względu wśród istniejących czterech typów użytkowych świń, różniących się 
terminem osiągania dojrzałości somatycznej oraz tempem wzrostu, najczęściej 
w produkcji wykorzystywany jest typ mięsny. Typ późno dojrzewający i szyb-
ko rosnący.

Wieloletnia, jednostronna selekcja wpłynęła niekorzystnie na parametry 
jakości mięsa wieprzowego. Stąd w  gospodarstwach agroturystycznych, dla 
których ważna jest jakość produkowanego surowca rzeźnego, często wykorzy-
stywanego do obróbki i przerobu na miejscu, uzasadnione jest wykorzystywa-
ne rodzimych ras świń.

Typy użytkowe świń i�możliwości ich wykorzystania 
w�gospodarstwach agroturystycznych

Większość ras rodzimych reprezentuje typ słoninowy. Zwierzęta w tym typie, 
podobnie jak w typie mięsnym, późno osiągają dojrzałość somatyczną (wiek 
3-5 lat), jednak wolno rosną. Sylwetka typu słoninowego, wśród pozostałych 
typów użytkowych, kształtem jest najbardziej zbliżona do sylwetki dzika. 
Zwierzęta te mają stosunkowo dużą głowę, z  długim, prostym ryjem. Silnie 
rozbudowany jest przód ciała, przy średnim lub słabym umięśnieniu zadu. 
Ich szczecina jest gruba i gęsta, zwłaszcza na grzbiecie. U wielu ras tego typu 
obserwuje się zmiany jej gęstości uzależnione od pory roku (temperatury oto-
czenia). Są to zwierzęta o silnej konstytucji, doskonale przystosowujące się do 
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środowiska, w którym bytują. Dobrze wykorzystują pasze o wysokiej zawarto-
ści włókna. Produkcja zwierząt rzeźnych (tuczników) oparta na takich rasach 
powoduje, że:

 ■ czas tuczu wydłuża się, jednak w żywieniu można z powodzeniem sto-
sować tańsze pasze: okopowe, zielonki i kiszonki, cechujące się większą 
zawartością błonnika w porównaniu do pasz pełnoporcjowych opartych 
na zbożach i soi

 ■ produkcja może być stosowana w  całorocznych systemach wolnowy-
biegowych lub alkierzowych (budynki o  lekkiej konstrukcji) ze stałym 
dostępem do wybiegów

 ■ ubojowi są poddawane starsze świnie, dzięki czemu uzyskuje się mięso 
i tłuszcz o lepszych parametrach jakościowych niż produkty uzyskiwane 
w produkcji intensywnej

 ■ swobodny ruch zwierząt nie tylko sprzyja zdrowiu świń, zapewnia im 
komfort (dobrostan), lecz także powoduje korzystne (z punktu widzenia 
przetwórcy i konsumenta) zmiany struktury włókien mięśniowych

 ■ mięso z  powodzeniem można wykorzystać do produkcji wyrobów re-
gionalnych czy tradycyjnych, szczególnie surowych i wędzonych długo-
dojrzewających.

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za utrzymywaniem w gospodar-
stwach agroturystycznych rodzimych ras trzody chlewnej są:

 ■ możliwość obserwacji świń o  interesującym umaszczeniu, na przykład 
łaciatym – złotnicka pstra, puławska, wietnamska; typie szczeciny, na 
przykład węgierska Mangalica, chorwacka świnia z Turpolja

 ■ możliwość obserwacji naturalnych zachowań zwierząt, podobnych do 
behawioru dzika, które u ras rodzimych są silnie wyrażane, na przykład 
buchtowanie, budowanie gniazda przez lochy, wodzenie prosiąt

 ■ aktywne włączenie się w  ochronę bioróżnorodności rodzimych ras 
zwierząt gospodarskich, a tym samym ochronę dziedzictwa kulturowe-
go kraju.

Drugim typem użytkowym chętnie wykorzystywanym w gospodarstwach 
agroturystycznych jest typ smalcowy. Świnie te wcześnie osiągają dojrzałość 
somatyczną (wiek ok. 2 lat) i wolno rosną. Większość ras w tym typie to rasy 
azjatyckie, które cechują niewielkie rozmiary (masa dorosłych osobników do 
80 kg), wałeczkowata (pękata) budowa ciała, krótkie kończyny, mała głowa 
z  krótkim, zadartym ryjem (mopsowatym). Cechy pokrojowe (sympatyczny 
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wygląd) i mała masa powodują, że mogą być atrakcją dla osób odwiedzających 
gospodarstwa agroturystyczne, tym bardziej, że mięso i tłuszcz od nich pozy-
skiwane również cechują się dobrą jakością.

Rasy w hodowli zachowawczej

Złotnicka pstra

Rasa złotnicka to świnia w typie słoninowym (w kierunku mięsnym), późno 
dojrzewająca, o średnim tempie wzrostu. Początki wytworzenia rasy złotnic-
kiej pstrej przypadają na lata 1946-1949, kiedy profesor Stefan Alexandrowicz 
(1904-1995) przeprowadził badania nad świniami o  cechach prymitywnych. 
Profesor był pracownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Poznaniu; zarażony pasją profesora Tadeusza Vetulaniego, 
dzięki któremu odtworzono rodzimą populację konika polskiego, rozpoczął 
prace nad rodzimymi świniami. Zwierzęta te w większości były mieszańcami 
świni wielkiej polskiej długouchej, pochodzącej z Wileńszczyzny i świni pol-
skiej krótkouchej (ostrouchej), z przewagą długouchej, oraz prawdopodobnie 
domieszką wielkich białych angielskich. Cechowały się one mocną konsty-

Ryc. 14.1. Locha luźna rasy złotnickiej pstrej 
Fot. K. Szulc
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tucją, silnym owłosieniem, wysoką odpornością na warunki środowiskowe 
i  choroby infekcyjne, wytrzymałością, dobrze wykorzystywały pasze gospo-
darskie oraz pastwisko. Jakość słoniny i mięsa była bardzo dobra. Mięso tych 
zwierząt nadawało się do produkcji suchych i trwałych wyrobów masarskich.

W  latach 1949-1952 świnie te sprowadzono z  terenu województwa ol-
szyńskiego do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Złotniki należącego do 
Wyższej Szkoły Rolniczej w  Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu). Do prac hodowlanych użyto 5 knurków i 18 loszek. Warto przy 
tym podkreślić, że populacja wyjściowa była mocno zróżnicowana pod wzglę-
dem umaszczenia.

Po 13 latach pracy hodowlanej w grudniu 1962 roku świnie złotnickie zo-
stały uznane za rasę, a  w  1984 roku objęto je hodowlą zachowawczą, wtedy 
jako jedyną rasę rodzimą świń w Polsce. Miało to na celu utrzymanie odręb-
nego genotypu tej rasy, mimo to, że była ona stale wypierana przez świnie 
bardziej mięsne. W 2000 roku populacja liczyła zaledwie 48 loch. Począwszy 
od następnego roku liczba świń złotnickich pstrych zaczęła wzrastać systema-
tycznie. Obecnie osiągnęła stan 549 loch i  40 knurów (stan na 31.12.2016). 
Pod koniec kolejnego roku ze względu na wzrost zainteresowania jej hodowlą 
osiągnie liczebność 1000 sztuk samic i ok. 50 samców.

Świnie rasy złotnickiej pstrej są średniej wielkości, o  harmonijnej budo-
wie ciała, dobrze związane. Charakterystyczny jest silny dymorfi zm płciowy, 
szczególnie w starszym wieku.

Tułów świń złotnickich pstrych jest średnio długi, lekko spłaszczony 
bocznie. Zad mają szczupły, średnio umięśniony, może być lekko spadzisty. 
Kończyny mocne, o grubej kości. Knury odznaczają się wysokim libido, a lo-
chy troskliwością macierzyńską i  dobrą mlecznością. Średnio rodzą około 
9 prosiąt żywo urodzonych w miocie.

Masa ciała dorosłych osobników:  knury około 300-350 kg
 lochy około 200-300 kg.

Złotnicka biała

Historia rasy złotnickiej białej od początku jest związana z Wielkopolską. Rasa 
pochodzi od tych samych świń prymitywnych, od których swój rodowód wy-
wodzi rasa złotnicka pstra. W trakcie prowadzenia pracy hodowlanej w two-
rzącej się populacji wyodrębniono dwie rasy. Dla rasy złotnickiej białej w celu 
poprawy mięsności zastosowano krzyżowanie z świniami rasy szwedzkiej bia-
łej zwisłouchej (Landrace). Za rasę została uznana w 1962 roku.

Świnie rasy złotnickiej białej są średnio duże. Ich tułów jest długi, w kształ-
cie trapezu, zwężający się ku przodowi. Zad powinien być dobrze umięśnio-
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ny. Kończyny długie, dobrze ustawione. Lochy rodzą średnio 10-11 prosiąt 
w  miocie, są mlecznymi i  troskliwymi matkami. Jest to rasa o  cechach typu 
mięsnego, chociaż zwierzęta dość późno dojrzewają i  zachowały szereg cech 
ras prymitywnych: odporność na warunki środowiska czy dobre wykorzy-
stywanie pasz gospodarskich. Zaletą rasy jest, podobnie jak w  przypadku 
rasy złotnickiej pstrej, dobra jakość mięsa i  jego szczególne walory smako-
we. Nadaje się do tworzenia specyfi cznych produktów regionalnych. Mięso 
zostało wpisane na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych w województwie 
wielkopolskim. Masa ciała dorosłych knurów wynosi przeciętnie 250-300 kg, 
loch 200-250 kg.

Puławska

Polska rasa rodzima, w typie tłuszczowo-mięsnym, której hodowla od począt-
ku tworzenia rasy związana była z wschodnimi rejonami kraju. Systematyczną 
pracę hodowlaną nad doskonaleniem tzw. świń gołębskich (początkowo 
używano nazwy gołębska) podjęto w  1926 roku w  Stacji Zootechnicznej 
Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w  Borowinie, 
pod nadzorem profesora Zdzisława Zabielskiego. Przodkami rasy były mie-
szańce prymitywnych świń miejscowych (polska świnia kłapoucha i mała pol-

Ryc. 14.2. Locha rasy złotnickiej białej
Fot. K. Szulc
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ska ostroucha) z importowaną rasą Berkshire. Ofi cjalnie za rasę została uznana 
w 1935 roku pod nazwa „gołębska” – ze względu na pochodzenie z wsi Gołąb. 
W 1951 roku zmieniono nazwę na puławską. Rasę zaczęto przekształcać w typ 
bardziej mięsny przez dobór par do kojarzeń, ostrą selekcję, jak również krzy-
żowanie z rasami angielskimi: Large White i Berkshire. Obecnie rasa puławska 
stanowi formę przejściową między typem tłuszczowo-mięsnym a  mięsnym. 
Rasę charakteryzuje dobre przystosowanie do trudnych warunków utrzyma-
nia, odporność na czynniki chorobotwórcze oraz długowieczność. Lochy ro-
dzą średnio 10-11 prosiąt w miocie, a odchowują ok. 10 młodych. Wykazują 
silny instynkt macierzyński i  wcześnie dojrzewają. Knury rozpłodowe mają 
spokojny temperament, wysokie libido i wytwarzają dużo nasienia dobrej ja-
kości. Rasa charakteryzuje się bardzo dobrą jakością mięsa, na którą składa się 
odpowiednia struktura włókienek mięśniowych i  specyfi czny układ tłuszczu 
międzymięśniowego, decydującego o  marmurkowatości tkanki mięśniowej. 
Masa ciała dorosłych knurów wynosi średnio 250-350 kg, loch 200-280 kg.

Turopoljska svinja (świnia z�Turpolja)

Turopoljska svinja jest rasą chorwacką, która powstała prawdopodobnie przez 
skrzyżowanie jednej z  miejscowych odmian dzika środkowoeuropejskiego 

Ryc. 14.3. Locha rasy puławskiej
Fot. M. Babicz
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Ryc. 14.4. Locha Turopoljska
Fot. http://www.oengene.at

z prymitywną rasą Šiška. Już w XVII wieku rasa zaczęła kształtować się jako 
typowa dla regionu Turpolja. W 1911 roku została ofi cjalnie uznana. Obecnie 
jest rasą o  lokalnym znaczeniu, jednak ze względu na sposób jej utrzyma-
nia warto o niej wspomnieć. Świnie te utrzymywane są na obszarach bagni-
stych pastwisk w dębowych i bukowych lasach rejonu Turpolja (Chorwacja). 
Zgodnie z krajową strategią zachowania genetycznej różnorodności zwierząt 
domowych i  działaniem planu zachowania biologicznej i  krajobrazowej róż-
norodności Chorwacji w  parku przyrodniczym Lonjsko Polje utrzymywane 
jest mateczne stado świń tej rasy.

Są to zwierzęta średniej wielkości, masa ciała dorosłych osobników to ok. 
250 kg, z niewielkim zróżnicowaniem dla płci. Umaszczenie Turpoljskich świń 
jest wielobarwne-łaciate. Ze względu na takie umaszczenie świnie te nazywa-
ne są żartobliwie „Dalmatyńczykami”. Obecnie utrzymywane w  Chorwacji 
i Austrii.

Jest to rasa w  typie słoninowym, wolno rosnąca i  późno dojrzewająca. 
Grzbiet mają równy, dość długi, średniej szerokości; kończyny silne, średniej 
długości, szeroko rozstawione.

Lochy są kryte dopiero w wieku 12-15 miesięcy i rodzą zaledwie 3 mioty 
w  ciągu dwóch lat. Liczba prosiąt urodzonych w  miocie średnio wynosi 6-7 
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sztuk. Mięso pozyskiwane od tych świń było i jest cenione z powodu wyśmie-
nitego smaku i soczystości. Cechuje się też dużą zawartością tłuszczu śródmię-
śniowego, a słonina ma zwięzłą, jędrną konsystencję. Charakterystyczną cechą 
rasy jest duża odporność na warunki środowiskowe. Świnie te bardzo dobrze 
znoszą zarówno ekstremalnie wysokie temperatury letnie, jak i bardzo niskie 
zimowe. Są mało wymagające jeśli chodzi o  żywienie. Mogą przetrwać przy 
minimalnym dostępie do paszy. Co ciekawe, dobrze i chętnie pływają, a więc 
na bagnistych pastwiskach czują się doskonale.

Mangalica (świnia wełnista)

Mangalica jest rasą w typie słoninowym, pochodzącą z Węgier. Kędzierzawe, 
prymitywne świnie w typie słoninowym pojawiły się na Węgrzech i w Serbii 
już w  średniowieczu. Niektórzy badacze uważają, że Mangalica jest potom-
kiem świń mongolskich, które przywędrowały do Europy z  Hunami. Świnie 
wełniste powstały prawdopodobnie przez skrzyżowanie serbskich tłuszczo-
wo-mięsnych świń Sumadia z  węgierskimi świniami Szalantai (Szalontaner/ 
Bakonyer). Ofi cjalne uznanie rasy nastąpiło w  1927 roku. Świnie te zostały 
objęte ochroną jako rasa zachowawcza.

Ryc. 14.5. Mangalica odmiany blond
Fot. http://www.elbarn.net
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Są zwierzętami średniej wielkości. Masa ciała dorosłych knurów wynosi 
150-180 kg, lochy ważą średnio 140-160 kg. Rasa występuje w trzech odmia-
nach barwnych: płowej (żółtej lub blond), rudej (czerwonej) i „jaskółczobrzu-
chej”. Mangalice charakteryzują się zwartą budową, grzbiet mają krótki i lekko 
karpiowaty, a zad szczupły, słabo umięśniony. Są dobrymi i wytrzymałymi wę-
drowcami, dobrze radzą sobie w terenie górzystym. U wszystkich zwierząt tej 
rasy szczecina jest poskręcana, sprawiająca wrażenie wełny. Specyfi czne jest 
dla Mangalicy ciemne pigmentowanie racic i  skóry. Rasę cechuje niewielka 
płodność, lochy rodzą od 5 do 9 sztuk prosiąt w  miocie. Prosięta rodzą się 
z paskowaniem jak młode dzika, z tzw. liberią.

Populacja Mangalicy występuje obecnie na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Chorwacji, Serbii, Rumuni oraz Bułgarii i Wielkiej Brytanii, a tak-
że w Polsce. Hodowane są w gospodarstwach, parkach dla zwierząt i ogrodach 
zoologicznych.

Są mało wymagające w odniesieniu do żywienia, chętnie zjadają zielonki, 
warzywa oraz odpadki gospodarcze. Rasa wykazuje ciekawe zachowania spo-
łeczne. Rodzice chronią młode przed zimnem, kładąc się „brzuch przy brzu-
chu” i  pozwalając prosiętom leżeć w  środku. Są zgodne i  spokojne. Knury 
nie są tak agresywne jak samce innych ras i mogą stale przebywać z lochami 
i prosiętami.

Rasę cechuje bardzo dobrej jakości mięso o intensywnej czerwonej barwie. 
Również tłuszcz uzyskiwany od tej rasy jest najwyższej jakości. Bardzo po-
pularny wśród smakoszy jest suszony i wędzony (bukowym dymem) boczek, 
którego produkcja trwa ok. 5 miesięcy.

Rasy miniaturowe

Świnia wietnamska

Świnie wietnamskie, zwane także Pot Belly Pig (ze względu na pękatość tuło-
wia) lub Teacup Pot Belly (ze względu na niewielkie rozmiary) zostały wyho-
dowane w  Wietnamie. Zaliczają się do typu smalcowego, szybko dojrzewają 
i  wolno rosną. Pochodzą od świni południowo-wschodniej azjatyckiej tzw. 
świni bindeńskiej. Do Europy trafi ły w 1866 roku. Umieszczono je w ogrodzie 
zoologicznym w  Budapeszcie, następnie eksportowano do Szwecji i  Kanady, 
a  stamtąd do USA. Obecnie ich hodowla jest rozpowszechniona na całym 
świecie, w tym w Polsce. Są to zwierzęta niewielkich rozmiarów, masa doro-
słych osobników waha się od 30 do 100 kg.

Mają beczkowaty tułów, z  obwisłym brzuchem i  łękowatym (wklęsłym) 
grzbietem. Ich kończyny są krótkie, głowa mała z krótkim, mocno zadartym 
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ryjem. Umaszczenie jest zróżnicowane, od najczęstszego czarnego (szaro-
-czarnego), poprzez łaciate, do białego. Cechują się dobrej jakości mięsem 
i tłuszczem.

Dodatkowymi zaletami rasy predysponującymi ją do utrzymywania w go-
spodarstwach agroturystycznych jest to, że wydzielają mniej intensywnie 
świńską woń. Przy łagodnym traktowaniu przywiązują się do właścicieli i dość 
łatwo dają się oswoić, a nawet nauczyć sztuczek.

Miniaturowa świnia z�Getyngi

Rasa jest zaliczana do typu smalcowego. Została wyhodowana w  latach 60. 
ubiegłego wieku na Uniwersytecie w  Getyndze (Niemcy), w  celach ekspe-
rymentalnych dla badań medycznych, weterynaryjnych i  biologicznych. 
Materiałem wyjściowym do hodowli były świnie miniaturowe Minnesota, świ-
nie wietnamskie oraz rasa biała zwisłoucha niemiecka (Landrace). Występują 
w dwóch odmianach barwnych: białej i kolorowej (czarna, łaciata, brązowa). 
W porównaniu do świń wietnamskich mają mniej beczkowaty tułów, sprawia-

Ryc. 14.6. Świnia wietnamska
Fot. K. Szulc
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ją wrażenie delikatniejszych, są mniej otłuszczone. Lochy rodzą 6-7 prosiąt 
w miocie. Przeciętnie osiągają masę 35-45 kg, zależnie od płci. Są utrzymywa-
ne w ogrodach zoologicznych.

Ryc. 14.7. Miniaturowa świnia z Getyngi
Fot. K. Szulc

Warunki utrzymania i�żywienia

Warunki chowu zwierząt gospodarskich, bez względu na rodzaj gospodarstwa 
w  jakim są utrzymywane, powinny zapewniać im dobrostan. W  przypadku 
trzody chlewnej najważniejsze warunki, jakie powinien zapewnić zwierzętom 
rolnik to:

 ■ zapewnienie światła przez minimum 8 godz. dziennie na poziomie 
40 lux tj. 24 W/ m2 światła żarowego lub 6 W/ m2 światła jarzeniowego

 ■ kontrola stanu zwierząt przeprowadzana co najmniej raz dziennie
 ■ dostęp zwierząt do „materiału manipulacyjnego”: słomy, siana, kiszonki 

z  całej kukurydzy, wiszących łańcuchów, kawałków drewna, plastiko-
wych pojemników, worków napełnionych sianem lub słomą



249

Chów świń w gospodarstwie agroturystycznym

 ■ powierzchnia kojców zapewniająca swobodę ruchu (dostosowana do 
wieku i płci zwierzęcia)

 ■ niedopuszczenie do narażenia na ciągły hałas osiągający poziom powy-
żej 85 dB

 ■ grupy świń wyrównane wagowo i wiekowo, co zapobiega występowaniu 
wzajemnej agresji

 ■ umożliwienie wszystkim świniom przebywającym w jednym kojcu jed-
noczesnego dostępu do paszy

 ■ zapewnienie prosiętom przebywania z matką do minimum 28 dnia ży-
cia, chyba że zagrożone jest życie lochy lub prosiąt. Prosięta muszą być 
zabezpieczone przed przygnieceniem, a  do 2 tygodnia życia powinny 
mieć matę lub ściółkę

 ■ zabronione całkowicie jest wiązanie i pętanie świń oraz drutowanie ryja
 ■ otoczenie opieką zwierząt podejrzanych o chorobę, chorych, cierpiących
 ■ separowanie, w miarę możliwości, zwierząt agresywnych, dopuszczalne 

jest stosowanie obcinania kiełków i ogonków.

W  przypadku gospodarstw agroturystycznych, gdzie zwierzęta, a  raczej 
kontakt z nimi może być atrakcją dla odwiedzających, zaleca się wykorzysta-
nie alkierzowych systemów ściołowych (utrzymanie w  budynkach) z  dostę-
pem do wybiegu. Świnie przebywające na ściółce, którą w polskich warunkach 
najczęściej stanowi słoma (żytnia, pszenżytnia, pszenna, owsiana) lub trociny, 
mogą zaspokajać naturalny instynkt rycia. Możliwość taką daje także swobod-
ne korzystanie z wybiegów.

Dodatkowo, w przypadku utrzymania zwierząt na ściółce głębokiej, słoma 
długo zalegając w  budynku, fermentuje wydzielając ciepło. Można je z  po-
wodzeniem wykorzystać nie tylko do ogrzania samej chlewni, ale także po 
zamontowaniu odpowiedniej instalacji do ogrzania innych pomieszczeń. Za 
utrzymaniem ściołowym, szczególnie na głębokiej ściółce przemawia również, 
że świnie same mogą pobierać słomę z balotu czy kostki, w których jest ona 
dostarczana do kojca. Pozwala to na uzupełnienie dawki pokarmowej o włók-
no, co sprzyja poprawie perystaltyki jelit. Pobieranie słomy zajmuje czas zwie-
rzętom, dzięki czemu świnie się nie nudzą. Ma to działanie zapobiegawcze, 
ogranicza agresję czy w skrajnych przypadkach kanibalizm.

Drugim systemem utrzymania rekomendowanym dla gospodarstw agro-
turystycznych jest system wolnowybiegowy. Należy jednak pamiętać, że nie 
wszystkie rasy świń w naszym klimacie będą dobrze znosiły taki sposób cho-
wu. Przydatne są tu rasy rodzime o ciemnopigmentowanej skórze, gdyż pig-
mentacja chroni zwierzęta przed poparzeniami słonecznymi.

Oczywiście świnie, które cały czas przebywają na wolnym powietrzu, mu-
szą mieć dostęp do czystej wody oraz schronienia. Najczęściej w takim utrzy-
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Ryc. 14.8. Locha rasy złotnickiej pstrej z prosiętami na wybiegu
Fot. P. Luciński

Ryc. 14.9. Lochy luźne rasy złotnickiej pstrej na wolnym wybiegu
Fot. P. Luciński
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maniu stosuje się wiaty lub budki, które w  lecie zapewniają cień, a  w  zimie 
ochronę przed wilgocią i wiatrem. Trzoda chlewna o wiele lepiej znosi niskie 
temperatury, jeżeli ma suche i  zaciszne schronienie. Warto też w  takich, na-
wet prostych szałasach stosować ściółkę, w której zwierzęta mogą się zakopać. 
W systemie wolnowybiegowym należy pamiętać, że wybieg to nie pastwisko. 
Świnie w bardzo szybkim tempie ogołacają wybieg z roślinności i przekopują 
do znacznej głębokości. W utrzymaniu wolnowybiegowym należy więc zwie-
rzęta „normalnie” karmić.

Zielonki zarówno pobierane przez trzodę bezpośrednio na pastwisku, jak 
i zadawane do koryta, suszone (siano) czy nawet kiszone nie tylko można sto-
sować w żywieniu świń, ale po prostu warto. Bez względu na to jakie rośliny 
wchodzą w skład zielonki, powinny być one jak najmłodsze. Zaleca się skar-
mianie ich w okresie przed kwitnieniem. Wysokość roślin powinna wynosić 
15-20 cm. Spośród roślin przydatnych do produkcji zielonek dla świń należy 
wymienić:

 ■ lucernę
 ■ koniczynę czerwoną i białą
 ■ seradelę
 ■ żywokost pastewny
 ■ trawy łąkowe.

Najlepiej zielonki wykorzystują świnie starsze, w  tym lochy luźne (jało-
we) i  niskoprośne (na początku ciąży), które dziennie mogą zjadać kilkana-
ście kilogramów zielonki, pokrywającej do 100% zapotrzebowania na białko. 
Pozostałe grupy technologiczne muszą otrzymywać dodatek pasz treściwych.

Jeżeli świnie mają pobierać zielonki bezpośrednio na pastwisku, to aby za-
pewnić jego długie i  ekonomiczne wykorzystanie, należy zwierzęta wypasać 
przez ograniczony czas. Zazwyczaj po nasyceniu głodu, tj. w czasie 1-2 godzin, 
świnie przestają pobierać zielonkę i  zaczynają ryć w  podłożu. Wtedy należy 
je niezwłocznie spędzić z  pastwiska. Przy takim systemie zwierzęta powin-
ny odwiedzać pastwisko dwa razy dziennie. Warunkiem utrzymania dobrego 
pastwiska przez cały sezon wegetacyjny jest wydzielanie niewielkich kwater, 
na których świnie przebywają krótko, tylko na czas pobierania paszy. Dzięki 
temu nie zadeptują roślin, nie ryją w podłożu, a  także ilość pozostawionych 
przez nie odchodów nie jest zbyt duża. Na przykład dla lochy luźnej (jało-
wej) dzienna powierzchnia, z której ma pobierać zielonkę, powinna wynosić 
20-25 m2. Obserwacja świń na zadbanym pastwisku może być interesująca 
dla gości przebywających w  gospodarstwie. Nie będą wtedy odczuwali dys-
komfortu związanego z  nieprzyjemnym zapachem, który towarzyszy zawsze 
świniom utrzymywanym w budynkach (system alkierzowy).
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W żywieniu świń można też wykorzystywać pasze okopowe. Dawniej pod-
stawową rośliną był ziemniak oraz burak pastewny. Świnie równie chętnie 
zjedzą czerwoną lub żółtą marchew pastewną, brukiew, rzepę i korzeń cyko-
rii. Cenną paszą są dynie. Przy skarmianiu wyżej wymienionych roślin należy 
pamiętać, że przed podaniem powinno się je rozdrobnić, zwłaszcza jeśli są 
dopiero wprowadzane do dawki żywieniowej. Świnie łapczywie pobierają po-
karm, połykają duże kęsy bez rozgryzania. Niesie to realne niebezpieczeństwo 
zadławienia.

Rola gatunku w�ochronie krajobrazu

Wśród wielu gatunków zwierząt gospodarskich świnie chyba w najmniej-
szym stopniu są wykorzystywane do ochrony krajobrazu. Wynika to z ich spo-
sobu odżywiania. Jako zwierzęta monogastryczne w  ograniczonym stopniu 
mogą wykorzystywać pastwisko (chociaż jak wspomniano powyżej, mogą). 
Nie sprzyja temu także sposób pobierania pokarmu oraz skłonność do rycia 
w podłożu. Istnieje jednak kilka przykładów, gdzie odpowiednio prowadzony 
chów świń pozwala na zachowanie krajobrazu w niezmienionym stanie.

Dobrym przykładem jest chorwacka świnia z Turpolija. Świnie tej rasy są 
ważnym czynnikiem do prawidłowego utrzymania trudnych pastwisk w rejo-
nie znajdującego się w Chorwacji Parku Przyrody Lonjsko Polje. Wspomniany 
Park to największy chroniony obszar mokradeł zarówno w  Chorwacji, jak 
i  w  całym dorzeczu Dunaju. Zajmuje powierzchnię 505,6 km2. Rozciąga się 
wzdłuż rzeki Sawy, w  dolnym biegu rzeki Lonja, od której bierze nazwę. 
Powstał w 1998 roku. Około 30% jego powierzchni stanowią trwałe, zalewane 
użytki zielone. W  wyniku okresowych wylewów rzeki Sawy i  jej dopływów 
na łąki kośne i pastwiska są one zalane częściowo lub całkowicie od około 30 
do 100 dni, prawie każdego roku. Świnie z  Turpolja utrzymuje się w  trady-
cyjnych, prostych drewnianych szałasach krytych słomą lub trzciną. Wczesną 
wiosną jako pierwsze są wypędzane na zalane częściowo pastwiska. Radzą so-
bie tam doskonale. Ryjąc w podłożu, nie tylko wyciągają kłącza roślin, które 
nie są zjadane przez bydło i konie, lecz także spulchniają i napowietrzają glebę. 
Ze względu na to, że dobrze pływają, przemieszczają się swobodnie w miej-
scach, gdzie woda jest głęboka. Kiedy pod koniec wiosny poziom wody opada, 
na pastwiska mogą wejść krowy i  konie. Świnie z  kolei są przepędzane na 
obszary leśne.

Świnie wykorzystuje się także w ochronie krajobrazu w Wielkiej Brytanii, 
do zmniejszenia gęstości podszycia lasu oraz walki z  chwastami na polach. 
W trakcie rycia, poprzez mieszanie gleby z różnych warstw, świnie zmieniają 
ułożenie nasion roślin i umożliwiają rozwój bardziej zróżnicowanej roślinno-
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ści. Głównymi gatunkami niszczonymi docelowo przez świnie w  lasach są: 
ciernie, pokrzywy, orlica, wierzba, dzika róża. Na wyspie Islay (Szkocja) świ-
nie rodzimej rasy Tamworth są użytkowane na polach do oczyszczania terenu 
z korzeni orlicy.

W  Hiszpanii konserwacja całego krajobrazu na obszarze parku Dehesa 
zależy m.in. od utrzymywanych tam stanie półdzikim rodzimych świń ibe-
ryjskich (Iberico). Obsada zwierząt jest w tym przypadku niewielka, przecięt-
nie na 2 ha terenu przypada jedno zwierzę. Hiszpanie łączą w tym projekcie 
ochronę krajobrazu z  ochroną rasy rodzimej. Co więcej, świnie utrzymywa-
ne na wolnym powietrzu, żywiące się m.in. żołędziami, dostarczają surowca 
rzeźnego, z którego produkuje się znane na całym świecie wyśmienite szynki 
iberyjskie.

W Austrii także podejmuje się próby wykorzystania świń (rasy Mangalica) 
do zachowania naturalnego składu runi pastwisk alpejskich (Seewaldsee 
Alm). Ze względu na ochronę krajobrazu, jaką objęty jest region, usuwanie 
chwastów i wykonywanie wsiewek na pastwiskach jest całkowicie zabronione. 
Z pastwiska natomiast mogą korzystać zwierzęta. Tradycyjnie były to przeżu-
wacze. W efekcie ich wypasu w miejscach najbardziej piaszczystych wśród ro-
ślin przeważały bliźniczka psia trawka i wrzos pospolity, niechętnie wyjadane 

Ryc. 14.10. Świnie iberyjskie wśród dębów
Fot. http://www.seriouseats.com
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przez przeżuwacze i omijane przez konie. Świnie skutecznie niszczą murawę, 
usuwając wspomniane gatunki. Po dwóch latach wypasania świń gleba jest 
oczyszczona i możne być ponownie obsiana. Azot zawarty w odchodach po-
zostawianych przez świnie wystarcza do stymulacji wzrostu roślin, a jednocze-
śnie nie jest szkodliwy dla ekosystemu.

Z  przytoczonych powyżej przykładów wynika, iż wykorzystanie świń do 
„zarządzania krajobrazem”, w szczególności w celu zmniejszenia ilości chwa-
stów, chociaż mało popularne zapewnia przyjazne dla środowiska rozwiązania 
w porównaniu do zastosowań chemikaliów i wykorzystania maszyn.

Możliwość pozyskania dopłat do hodowli świń ras

Rodzime rasy świń, tj. złotnicka biała, złotnicka pstra i  puławska są objęte 
w  Polsce hodowlą zachowawczą. Rolnicy, którzy utrzymują świnie rodzime, 
mogą ubiegać się o dotacje w ramach PROW 2014-2020, które są wypłacane 
przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Celem dotowania 
produkcji opartej na rasach prymitywnych jest pokrycie strat, jakie wynikają 
z  utrzymania zwierząt o  niższej wydajności w  stosunku do ras wysokomię-
snych. Dopłaty są wypłacane do loch objętych programami ochrony zasobów 
genetycznych świń. Uczestnictwo w  programach ochrony jest dobrowolne. 
Hodowca musi posiadać zwierzęta / stado świń rasy puławskiej lub złotnickiej 
białej, lub złotnickiej pstrej, zakwalifi kowane przez Prowadzącego księgi ho-
dowlane danej rasy do programu ochrony o liczebności minimum:

 ■ 10 loch rasy puławskiej w stadzie podstawowym i 1 knura lub
 ■ 8 loch rasy złotnickiej białej w stadzie podstawowym i 1 knura lub
 ■ 8 loch rasy złotnickiej pstrej w stadzie podstawowym i 1 knura.

Biorący udział w  programie ochrony musi zaakceptować i  zobowiązać 
się do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków określonych w  progra-
mie ochrony zasobów genetycznych. Hodowca zobowiązany jest do zawar-
cia umowy dotyczącej realizacji programu ochrony zasobów genetycznych 
świń z  Prowadzącym księgi hodowlane danej rasy. Integralną częścią umo-
wy jest „Program ochrony zasobów genetycznych danej rasy”. Aby uzyskać 
dotację, która jest wypłacana raz w  roku, przez 5 kolejnych lat uczestnic-
twa w  Programie, rolnik musi przedstawić w  ARiMR kopię oświadczenia 
potwierdzoną przez podmiot prowadzący księgi (UP w  Poznaniu, POLSUS 
– Lublin) oraz zatwierdzoną przez podmiot upoważniony do realizacji lub 
koordynacji działań w  zakresie ochrony zasobów genetycznych (IZ PIB) – 
zawierające wskazanie zwierząt na dzień 15 marca br., jakie zostały zakwa-
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lifi kowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, zwa-
ne dalej Wykazem loch zakwalifi kowanych do Programu ochrony zasobów 
genetycznych zwanym Wykazem loch. Warunkiem koniecznym jest także 
przygotowanie planu rolno-środowiskowego dla gospodarstwa, w  którym są 
utrzymywane zwierzęta. Wszelkie informacje na temat zasad przystąpienia 
do programów można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Związku 
Hodowców i  Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Katedry Hodowli 
Zwierząt i  Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu oraz 
Instytutu Zootechniki w Balicach.
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CHÓW ŚWIŃ 
W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Abstrakt

Cel pracy: Przedstawienie wybranych zagadnień chowu i hodowli świń w gospodar-
stwie agroturystycznym jako atrakcji dla agroturystów.

Materiał i metody: Przegląd literatury i obserwacje własne.

Wyniki i  wnioski: Hodowla i  chów świń ras rodzimych oraz przetwórstwo wie-
przowiny dla wielu społeczności lokalnych jest nie tylko podstawą ich istnienia, lecz 
także zajęciem tradycyjnym. Rasy rodzime mają wiele zalet, które z powodzeniem 
można wykorzystać dla uatrakcyjnienia oferty gospodarstw agroturystycznych. 
Cechują się silną konstytucją i odpornością, są długowieczne, dobrze wykorzystują 
pasze o  wysokiej zawartości włókna. Posiadają też doskonałej jakości mięso, które 
może być wykorzystane do produkcji wyrobów najwyższej jakości. Wiele z  ras ro-
dzimych charakteryzuje się także barwnym umaszczeniem i  pokrojem, nadaje się 
do chowu na wolnym powietrzu, co stwarza gościom odwiedzającym gospodarstwa 
możliwość obserwacji zachowań gatunku. Świnie rodzime mogą być również wy-
korzystywane do ochrony krajobrazu. Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za ich utrzymywaniem, jest fakt, że chroniąc świnie rodzime dbamy o zachowanie 
bioróżnorodności w rolnictwie.

Słowa kluczowe: świnie, chów świń, rasy rodzime
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PIGS IN AGRITOURISM

Abstract

Purpose of work: Th e aim of this work is to presentation selected issues of breeding 
and rearing of pigs in agritourist farms as attractions for agritourists.

Material and methods: Review of literature and own observations.

Results and conclusions: Breeding and fattening native breeds and processing pork 
for many local communities is not only the basis of their existence but also their 
traditional occupation. Native breeds have many values that can be successfully used 
to make agritourism farms more attractive. Indigenous pigs are characterized by nu-
merous valuable traits such as: resistance to unfavorable environmental conditions, 
good quality and technological suitability of meat. Many of the native breeds are also 
characterized by a colorful coat and exterieur, suitable for outdoor breeding, giving 
visitors the opportunity to observe the species behavior. Pigs may also be used to 
protect the landscape. An additional argument for keeping them alive is, by protect-
ing native pigs we care for the preservation of biodiversity in agriculture.

Keywords: pigs, pig farming, native breeds

http://dx.doi.org/10.17306/M.978-83-7160-882-7.2017.237



ISBN 978-83-7160-882-7


