
Zapraszamy na kolejny artyku! z cyklu „Szlakiem 
Opolskich Winnic”, prezentuj"cego winnice wojewódz-
twa opolskiego.

WINNICA Z!OTA GÓRA W BURGRABICACH.

Podsudecka krajobrazowa winnica sensoryczna

Winnica Z!ota Góra po!o"ona jest w Burgrabicach (powiat nyski, 
gmina G!ucho!azy) na Przedgórzu Paczkowskim, w malowniczym prze-
!omie rzeki Mory, mi#dzy dwoma wzniesieniami – Z!ot$ Gór$ i Gór$ 
Apla. Winnica za!o"ona zosta!a w 2012 roku, z my%l$ o promowaniu 
rolnictwa ekologicznego i rozwijaniu pasji tworzenia wina. Na winnicy 
uprawianych jest kilkana%cie ró"nych odmian winogron. Po%ród g!ów-
nych odmian u"ywanych do tworzenia win znajduje si# bianca, auro-
ra, johanniter oraz regent. Cz#%& z krzewów uprawniana jest w celach 
do%wiadczalnych, aby sprawdzi& jak egzotyczne odmiany zachowuj$ 
si# w tutejszym klimacie i glebie. Wi#kszo%& owoców z corocznych zbio-
rów przeznaczona jest do wytwarzania wina, a pozosta!e do bezpo%red-
niej konsumpcji.

Siedlisko po!o"one jest na stokach Z!otej Góry (342 m npm), 
na atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo terenie obj#tym ochron$ 
prawn$, w ramach programu Natura2000 pod nazw$ „Ostoja S!awnio-
wicko-Burgrabicka”. Ca!o%& gruntów rolnych gospodarstwa to nieco 
ponad 1,5 ha, z czego aktualnie pod upraw# winoro%li wykorzystywany 
jest tylko fragment na stoku po!udniowo-wschodnim, o powierzchni 
20 arów. Zachowanie walorów przyrodniczych to priorytet, co sprawia, 
"e otoczenie t#tni "yciem biologicznym, zamieszkuj$ go na sta!e ró"ne 
gatunki ptaków, ssaków, p!azów i bezkr#gowców, w tym gatunki chro-
nione. Niew$tpliwie pozytywnie wp!ywa to na atrakcyjno%& winnicy 
jako miejsca odpoczynku, do%wiadczania walorów przyrodniczych i po-
g!#bienia wiedzy enologicznej. Po!o"enie winnicy jest dodatkowym atu-
tem, gdy" mo"e stanowi& ona mo"e swoist$ „bram#” dla osób chc$cych 
zapozna& si# z walorami obszaru Natura2000. 

Z drugiej strony przyj#ty na winnicy sposób gospodaro-
wania stwarza mo"liwo%ci do praktycznego !$czenia dzia!a' 

na rzecz ochrony przyrody i bioró"norodno%ci, z dzia!aniami rol-
niczymi. Ekologiczny sposób uprawy jest zgodny z kierunkami 
przyj#tej w maju 2020 roku Unijnej Strategii na rzecz Bioró"no-

rodno%ci 2030. 

Gwoli przypomnienia warto zaznaczy#, $e postuluje ona o:

• zwi#kszenie skali rolnictwa ekologicznego i ele-
mentów krajobrazu, charakteryzuj$cych si# bogat$ 
ró"norodno%ci$ biologiczn$ na gruntach rolnych,

• powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku li-
czebno%ci owadów zapylaj$cych,

• ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodli-
wych skutków o 50% do 2030 r.

Sensoryczna winnica krajobrazowa

Winoro%le uprawiane s$ tradycyjnymi metodami naturalnymi. Do 
wspomagania rozwoju winogron nie s$ u"ywane syntetyczne pestycydy, 
gdy" nadrz#dnym celem gospodarowania jest zachowanie zrównowa-
"onych warunków siedliska. Utrzymanie ca!kowicie naturalnej i ekolo-
gicznej winnicy nie raz pozostaje w kon(ikcie z celem uzyskania du"ego 
plonu dorodnych winogron. Tak jest zw!aszcza w latach z gorsz$ pogo-
d$, w których plony s$ znacznie mniejsze. Jednak dzia!alno%& Winnicy 
Z!ota Góra nie jest nastawiona na komercyjn$ produkcj# wina, lecz sku-
pia si# na zapewnieniu pozytywnych do%wiadcze', zwi$zanych z funk-
cjonowaniem zgodnie z natur$ i polepszeniem jako%ci "ycia. 

Winnica Z!ota Góra oferuje zwiedzanie wraz z degustacj$, podczas 
którego mo"na poszerzy& swoj$ wiedz# w zakresie ekologii i enologii. 
Gospodarze staraj$ si#, aby ka"dy z odwiedzaj$cych do%wiadczy! wa-
lorów przyrodniczych otoczenia oraz pozyska! wiedz# na temat tutej-
szej miejscowo%ci, która pomimo swojej atrakcyjno%ci wci$" jest ma!o 
znana. Pobyt jest te" okazj$ do konwersacji z osobami znaj$cymi si# 
na tradycji winiarskiej, historii tego miejsca, w tym historii geomorfolo-
gicznej, ale równie" do zwyk!ej, przyjacielskiej rozmowy i beztroskiego 
relaksu z kieliszkiem lokalnego trunku. Na li%cie produktów wytwarza-
nych w winnicy znajduje si# równie" lokalny specja! – winosusz – her-
batka owocowa o autorskiej recepturze.

W miejscowo%ci mo"liwe jest równie" skorzysta-
nie z noclegu. Warto zatrzyma& si# tu na d!u"sz$ chwil#, aby 
do%wiadczy& w pe!ni pi#kna okolicy i wyjecha& z czym% wi#-
cej ni" „pami$tki materialne”.
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