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Abstract: A main goal of viticulture is a wine production, but vineyards are use for another goals too, as a 
tourism for example. A good examples are nine vineyards regions which are part of UNSECO (United Nations 
Educational, Scientifing and Cultural Organisation) world heritage list. This article is focusing on comparing   
a tourist attractiveness of these regions and searching on their environmental and cultural values. It has been done 
based on two documents prepared for every nine regions. First of them is a World Heritage Centre Nomination 
Documentation and the second one is ICOMOS (international council on monument and sites) report. The most often 
appearing values in these documents have the biggest impact for tourist attractiveness of vineyards regions. These 
values are: surface water, conservation status and protection, buffer zone, history of viticulture, engineering object. 
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Wprowadzenie
W 2010 roku światowa powierzchnia winnic wynosiła 7,6 mln ha, a jej 47,6% znajdowało się w Europie 

(OIV - International Organisation of Vine and Wine 2012). Większą część powierzchni zajmują winnice 
towarowe, których celem jest produkcji przemysłowa, natomiast mniejsza grupa winnic uprawiana w 
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sposób tradycyjny, wpływa często na rozwój enoturystyki. Głównym produktem enoturystyki są winnice 
(Dul 2008), które przeważnie zlokalizowane są w obszarach atrakcyjnych turystycznie. Na atrakcyjność 
turystyczną obszaru mają wpływ walory przyrodnicze, kulturowe, widokowe, dostępność komunikacyjna 
oraz infrastruktura turystyczna (Krahel 2005). W artykule badano walory turystyczne dziewięciu 
regionów winnic wpisanych na światową listę zabytków UNESCO. Pomimo, że regiony te mają klimat 
bardziej sprzyjający uprawie winorośli od klimatu Polski, ich walory turystyczne mogą być inspiracją przy 
zakładaniu winnic w naszym kraju. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie walorów 
turystycznych wpływających na atrakcyjność regionów winnic.

Materiał i metoda

Analizę wpływu walorów środowiska na atrakcyjność turystyczną dziewięciu regionów winnic 
wpisanych na listę UNESCO (ryc.1) przeprowadzono w oparciu o studia literatury. Studia te wykonano na 
podstawie dokumentów nominacyjnych wpisania regionów winnic na listę UNESCO oraz raportów komisji 
ICOMOS. 

Na światowej liście zabytków UNESCO znajdują się obiekty spełniające wybrane z pośród dziesięciu 
kryteriów, dzielących się na kryteria kulturowe o numerach I, II, III, IV, V, VI oraz kryteria naturalne 
o numerach VII, VIII, IX, X. Kryteria kulturowe, które przypisano dziewięciu badanym regionom winnic 
reprezentują kolejno:

 I  - genialne dzieło kreatywności ludzkiej,   
II  - dzieło człowieka związane z architekturą, technologią, sztuką, planowaniem miast 

     lub kształtowaniem krajobrazu,   
III  -  unikalne świadectwo tradycji kulturowej cywilizacji,   
IV  -  znakomity przykład budynku, zespołu architektonicznego lub krajobrazu,   
V  - wybitny przykład wykorzystania przez człowieka środowiska przyrodniczego,  
VI  - wyjątkowe dzieło związane z tradycją, wydarzeniami lub dziełami artystycznymi.

W zależności od rodzaju i liczby kryteriów UNESCO przypisanych dziewięciu badanym regionom 
winnic, posiadają one zróżnicowaną atrakcyjność turystyczną. W celu jej oceny sformułowano następującą 
hipotezę: 

Atrakcyjność turystyczna regionu winnic jest większa, gdy został on przypisany do większej liczby 
kryteriów nr II, IV, V, a także gdy przypisano mu większą liczbę wszystkich kryteriów. 

Na podstawie rodzaju i liczby kryteriów przypisanych poszczególnym regionom winnic oraz na podstawie 
daty wpisania regionów na listę UNESCO opracowano tabelę waloryzacyjną (Tab.1). Uszeregowanie 
regionów winnic w tabeli zależy w pierwszej kolejności od liczby kryteriów przypisanych regionom spośród 
II, IV, V, następnie od liczby wszystkich przypisanych kryteriów, a na końcu od kolejności wpisania regionów 
na listę UNESCO. 
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Ryc. 1 Lokalizacja dziewięciu regionów winnic wpisanych na listę UNESCO, na tle pozostałych regionów winnic 
w Europie (http://www.tastevin.be/carte-des-vignobles-d-europe)
Fig. 1 Localization of UNESCO vineyards regions in Europe (http://www.tastevin.be/carte-des-vignobles-d-europe)

Wyniki

Ustalono, że najmniejszą atrakcyjność turystyczną posiadają regiony Pico Island i Tokaj, 
ponieważ przypisano im tylko dwa kryteria UNESCO, nr III i V. Z kolei największą atrakcyjność 
turystyczną mają regiony doliny Renu i Wachau, którym przypisano po trzy kryteria z pośród II, IV 
i V. Pomimo, że regionowi Cinque Terre zostały przypisane cztery kryteria UNESCO, to tylko dwa  
z nich są kryteriami z pośród II, IV, V.  

Aby zdefiniować walory turystyczne wpływające na atrakcyjność turystyczną regionów winnic, analizowano 
częstotliwość ich występowania w raportach komisji ICOMOS. Na podstawie analizy opracowano tabelę 
(tab. 2), która przedstawia walory środowiska najintensywniej oddziałujące na atrakcyjność turystyczną 
regionów winnic. Regiony winnic w tabeli uszeregowano według ich liczby porządkowej jaką zajęły podczas 
oceny atrakcyjności turystycznej. Natomiast walory turystyczne uszeregowano według przyjętego podziału 
na walory kulturowe „twarde” i „miękkie” oraz walory przyrodnicze. O kolejności umieszczenia walorów 
w tabeli 2 decyduje układ alfabetyczny.

W grupie materialnych („twardych”) walorów kulturowych wyróżniono architekturę, obiekty inżynierskie i 
monokulturę uprawy winorośli. Grupę „miękkich” walorów kulturowych stanowią: historia, ochrona prawna, 
produkt, strefa buforowa, sztuka, tradycja i turystyka.  
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Tab. 1 Atrakcyjność turystyczna regionów winnic UNESCO
Tab. 1 Touristic attractiveness of UNESCO vineyards regions

L.p. Region winnic Fragment regionu Rok 
Kulturowe kryteria UNESCO

I II III IV V VI

1 Wachau 
(Austria) 2000 + + +

2 Dolina Renu 
(Niemcy) 2002 + + +

3 Cinque Terre 
(Włochy) 1997 + + + +

4 Saint Emilion 
(Francja) 1999 + + +

5 Dolina Douro 
(Portugalia) 2001 + + +

6 Lavaux 
(Szwajcaria) 2007 + + +
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7 Dolina Loary 
(Francja) 2000 + +

8 Tokaj 
(Węgry) 2002 + +

9 Pico Island 
(Portugalia) 2004 + +

Źródło uzyskania fotografii: Fot. 1 http://whc.unesco.org/en/list/970/gallery/; Fot. 2 http://www.panoramio.com/photo/19517857; Fot. 3 autor: K. Stępień;  
Fot. 4 http://whc.unesco.org/en/list/932/gallery/; Fot. 5 http://whc.unesco.org/en/list/1046/gallery/; Fot. 6 autor: K. Stępień; Fot. 7 http://inwinetruth2.
blogspot.com/2011/07/loire-valley-four4-gardens-of-wine.html; Fot. 8 http://whc.unesco.org/en/list/1063/gallery/; Fot. 9 http://whc.unesco.org/en/
list/1117/gallety/

Architektura to występowanie w regionie winnic obiektów funkcjonalnie związanych z uprawą winorośli, 
które są objęte ochroną prawną. Walor ten  występuje w regionach 1, 4, 6, 8 i 9. Dominację powierzchni winnic 
w stosunku do innych form zagospodarowania terenu nazwano monokulturą, która jest charakterystyczna 
dla regionów winnic Saint Emilion, doliny Douro  i Lavaux. Obiekty inżynierskie w postaci tarasów i murów 
oporowych znajdują się w większości regionów winnic, z wyjątkiem Saint Emilion i doliny Loary. Do walorów 
turystycznych kulturowych miękkich zaliczono historię, a więc długość czasu uprawy winorośli w regionie. 
Walor ten nie jest charakterystyczny jedynie dla doliny Loary. Ochrona prawna krajobrazu i jego elementów 
występuje we wszystkich regionach winnic. Produkt jest to walor turystyczny związany z wyrobem wina 
o nazwie wywodzącej się z nazwy regionu winnic. Walor ten charakteryzuje regiony winnic nr, 1, 3, 4 i 5. 

Strefa buforowa zabezpiecza obszar ochrony przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych we 
wszystkich regionach winnic. Walor turystyczny sztuki to działalność twórcza związana z regionem winnic 
i występuje on w większości regionów oprócz doliny Douro, Cinque Terre i Wachau.  Tradycja oznacza 
kontynuację uprawy winorośli przez mieszkańców regionu, która stanowi ich bazę ekonomiczną oraz kultywuje 
jej regionalny charakter. Walor ten nie występuje w regionach Pico Island, Cinque Terre, i doliny Loary. Walor 
turystyki jest związany z dostępem komunikacyjnym oraz infrastrukturą niezbędną dla turystów, a nie został 
wymieniony w raportach komisji ICOMOS dotyczących wpisania na listę UNESCO regionów Saint Emilion, 
Tokaj oraz w doliny Renu. Wśród przyrodniczych walorów turystycznych wpływających na atrakcyjność 
turystyczną regionów winnic wyróżniono: zasoby przyrody ożywionej objęte ochroną prawną, które występują  
w regionach winnic 2, 3, 4 i 5, górskie ukształtowanie terenu, którym charakteryzują się regiony winnic nr 
2, 3, 5, 6 i spełniają kryteria upraw wysokogórskich CERVIM, występowanie wód powierzchniowych, które 
charakteryzuje wszystkie badane regiony.
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Tab. 2 Walory turystyczne regionów winnic UNESCO, występujące w decyzjach komisji ICOMOS  
Tab. 2 ICOMOS touristic values

Walory turystyczne Regiony winnic

Grupa Rodzaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9

walory kulturowe twarde architektura + + + + +

monokultura + + +

ob. inż. + + + + + + +

miękkie historia + + + + + + + +

o c h r o n a 
prawna + + + + + + + + +

produkt + + + +

s t r e f a 
buforowa + + + + + + + + +

sztuka + + + + + +

tradycja + + + + + +

turystyka + + + + + +

walory 
przyrodnicze przyroda + + + +

ukszt. terenu + + + +

woda + + + + + + + + +

Dyskusja wyników

Walory turystyczne występujące w największej liczbie regionów winnic najintensywniej oddziałują na 
atrakcyjności turystyczną.  

Do „twardych” walorów kulturowych najintensywniej oddziałujących na atrakcyjność turystyczną regionów 
winnic należą obiekty inżynierskie, które w regionach doliny Douro, Renu oraz Lavaux objęte są ochroną 
prawną. Dodatkowo w dolinie Renu prowadzone są badania poświęcone wpływowi opuszczonych tarasów 
na krajobraz (ICOMOS 2002). „Twardym” walorem kulturowym mającym najmniejszy wpływ na atrakcyjność 
turystyczną regionu winnic jest monokultura upraw winorośli. W związku z tym w dolinie Douro, w której 
uprawa winorośli zajmuje powierzchnię 48 tys. ha (ICOMOS 2001) i jest dowodem na istnienie tradycji oraz 
znaczenia gospodarczego, nie jest ona walorem wpływającym na atrakcyjność turystyczną. 

Do „miękkich” walorów kulturowych mających największy wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu 
winnic należą „ochrona prawna” i „strefa buforowa”. Oba te walory zależą od występowania innych 
kulturowych i przyrodniczych walorów turystycznych. Przyrodnicze walory turystyczne  objęte ochroną 
prawną występują m.in. w regionie Cinque Terre, w którym winnice zlokalizowane są na terenie Parku 
Narodowego (ICOMOS 1997). Natomiast kulturowe walory turystyczne objęte ochroną, to m.in. tarasy z 
murami oporowymi znajdujące się w regionach  doliny Renu (ICOMOS 2002), Lavaux (ICOMOS 2007) i  
doliny Douro (ICOMOS 2001). „Miękkim” walorem kulturowym intensywnie oddziałującym na atrakcyjność 
turystyczną jest także historia upraw, która wpływa na rozwój pozostałych walorów kulturowych. Czas 
uprawy winorośli w badanych regionach winnic wynosi od niespełna 2 tys. lat  w regionie doliny Douro 
(ICOMOS 2001), do prawie 500 lat w regionie Pico Island (ICOMOS 2004).
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Natomiast wśród przyrodniczych walorów najintensywniej oddziałującym na atrakcyjność turystyczną 
regionu winnic jest występowanie wód powierzchniowych, przy czym ich rodzaj jest różny. Z rzekami 
związane są doliny Douro, Renu i Loary, a także regiony Wachau, Saint Emilion i Tokaj. Nad jeziorem 
znajduje się region Lavaux, nad morzem region Cinque Terre, a ocean otacza region Pico Island.

Według przeprowadzonej analizy walorów, górskie ukształtowanie terenu regionów winnic 2, 3, 4, 5, nie 
jest istotnym przyrodniczym walorem wpływającym na atrakcyjność turystyczną. Jest to ocena odmienna od 
wyników Balona (2010), według którego tereny górskie są generalnie atrakcyjniejsze turystycznie od terenów 
nizinnych. 

W regionie doliny Renu na przykład, o istnieniu rozwiniętej turystyki świadczą m.in. statystyki, według 
których na terenie tego regionu odnotowano w 1999 roku 2,5 miliona noclegów. Region ten jest odwiedzany 
przez 20 milionów turystów rocznie (ICOMOS No 1066 2002).  

Wnioski i propozycje

Uprawy winorośli, szczególnie te mające wielowiekową tradycję, mogą stanowić istotny element 
atrakcyjności turystycznej różnych regionów.

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej winnic i ich regionów, należy:
A) Lokalizować je nad zasobami wód powierzchniowych, co wynika również z aspektów 

mikroklimatycznych (Lisek 2007).  
B) Objąć je w miarę możliwości ochroną prawną w celu lepszej ekspozycji i zachowania istniejących 

walorów turystycznych. 
C) Lokalizować nowe winnice i regiony w sąsiedztwie istniejących obszarów chronionych, zwłaszcza 

kulturowych. 
D) Lokalizować nowe winnice i ich regiony w miejscach, w których uprawiano winorośl w przeszłości, co 

wpływa na zwiększenie pewności dotyczącej warunków środowiska (Lisek 2007), ale także decyduje 
o występowaniu w ich obrębie walorów kulturowych związanych z uprawą winorośli. 

E) Ograniczać powstawanie monokultur, które negatywnie oddziałują na środowisko, wpływając także 
na monotonię krajobrazu, tym bardziej, że ilość i wielkość winnic w regionie nie zwiększa jego 
atrakcyjności turystycznej. 
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