Szlakiem Opolskich

WINNIC
Zapraszamy na kolejny artykuł z cyklu „Szlakiem
Opolskich Winnic”, prezentującego winnice województwa opolskiego.

Gwoli przypomnienia warto zaznaczyć, że postuluje ona o:

•

WINNICA ZŁOTA GÓRA W BURGRABICACH.
•
Podsudecka krajobrazowa winnica sensoryczna

•
Winnica Złota Góra położona jest w Burgrabicach (powiat nyski,

zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu, charakteryzujących się bogatą
różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych,
powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających,
ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50% do 2030 r.

gmina Głuchołazy) na Przedgórzu Paczkowskim, w malowniczym przełomie rzeki Mory, między dwoma wzniesieniami – Złotą Górą i Górą

Sensoryczna winnica krajobrazowa

Apla. Winnica założona została w 2012 roku, z myślą o promowaniu
rolnictwa ekologicznego i rozwijaniu pasji tworzenia wina. Na winnicy

Winorośle uprawiane są tradycyjnymi metodami naturalnymi. Do

uprawianych jest kilkanaście różnych odmian winogron. Pośród głów-

wspomagania rozwoju winogron nie są używane syntetyczne pestycydy,

nych odmian używanych do tworzenia win znajduje się bianca, auro-

gdyż nadrzędnym celem gospodarowania jest zachowanie zrównowa-

ra, johanniter oraz regent. Część z krzewów uprawniana jest w celach

żonych warunków siedliska. Utrzymanie całkowicie naturalnej i ekolo-

doświadczalnych, aby sprawdzić jak egzotyczne odmiany zachowują

gicznej winnicy nie raz pozostaje w konflikcie z celem uzyskania dużego

się w tutejszym klimacie i glebie. Większość owoców z corocznych zbio-

plonu dorodnych winogron. Tak jest zwłaszcza w latach z gorszą pogo-

rów przeznaczona jest do wytwarzania wina, a pozostałe do bezpośred-

dą, w których plony są znacznie mniejsze. Jednak działalność Winnicy

niej konsumpcji.

Złota Góra nie jest nastawiona na komercyjną produkcję wina, lecz skupia się na zapewnieniu pozytywnych doświadczeń, związanych z funk-

Siedlisko położone jest na stokach Złotej Góry (342 m npm),

cjonowaniem zgodnie z naturą i polepszeniem jakości życia.

na atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo terenie objętym ochroną
prawną, w ramach programu Natura2000 pod nazwą „Ostoja Sławnio-

Winnica Złota Góra oferuje zwiedzanie wraz z degustacją, podczas

wicko-Burgrabicka”. Całość gruntów rolnych gospodarstwa to nieco

którego można poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii i enologii.

ponad 1,5 ha, z czego aktualnie pod uprawę winorośli wykorzystywany

Gospodarze starają się, aby każdy z odwiedzających doświadczył wa-

jest tylko fragment na stoku południowo-wschodnim, o powierzchni

lorów przyrodniczych otoczenia oraz pozyskał wiedzę na temat tutej-

20 arów. Zachowanie walorów przyrodniczych to priorytet, co sprawia,

szej miejscowości, która pomimo swojej atrakcyjności wciąż jest mało

że otoczenie tętni życiem biologicznym, zamieszkują go na stałe różne

znana. Pobyt jest też okazją do konwersacji z osobami znającymi się

gatunki ptaków, ssaków, płazów i bezkręgowców, w tym gatunki chro-

na tradycji winiarskiej, historii tego miejsca, w tym historii geomorfolo-

nione. Niewątpliwie pozytywnie wpływa to na atrakcyjność winnicy

gicznej, ale również do zwykłej, przyjacielskiej rozmowy i beztroskiego

jako miejsca odpoczynku, doświadczania walorów przyrodniczych i po-

relaksu z kieliszkiem lokalnego trunku. Na liście produktów wytwarza-

głębienia wiedzy enologicznej. Położenie winnicy jest dodatkowym atu-

nych w winnicy znajduje się również lokalny specjał – winosusz – her-

tem, gdyż może stanowić ona może swoistą „bramę” dla osób chcących

batka owocowa o autorskiej recepturze.

zapoznać się z walorami obszaru Natura2000.
W miejscowości możliwe jest również skorzystaZ drugiej strony przyjęty na winnicy sposób gospodaro-

nie z noclegu. Warto zatrzymać się tu na dłuższą chwilę, aby

wania stwarza możliwości do praktycznego łączenia działań

doświadczyć w pełni piękna okolicy i wyjechać z czymś wię-

na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności, z działaniami rolniczymi. Ekologiczny sposób uprawy jest zgodny z kierunkami
przyjętej w maju 2020 roku Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030.
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cej niż „pamiątki materialne”.
Anna Borkowska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

