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Wzrost zainteresowania konsumentów produktami ekolo-
gicznymi pozyskiwanymi od małych przeżuwaczy może 
przyczynić się do wzrostu pogłowia kóz w regionach, 
w których dotychczas nie były użytkowane [12, 7, 13]. 
Na terenie Polski populacja kóz nigdy nie była bardzo 
liczna i zazwyczaj zwierzęta te były użytkowane w kie� użytkowane w kie�e w kie-
runku mlecznym [1, 8]. Obecnie pogłowie kóz w kraju 
wynosi około 54 091 sztuk, a najliczniej utrzymywane 
są w województwie wielkopolskim (9 379 sztuk), mało-
polskim (5 927 szt.) oraz podkarpackim (4 598 szt.). Go-
spodarstwa utrzymujące te zwierzęta stanowią 2,6% 
gospodarstw posiadających zwierzęta gospodarskie i tyl-
ko 1,2% ogólnej liczby gospodarstw [6]. Kozy jako prze-
żuwacze wykazują wyjątkowe przystosowanie do wypa-
su i zagospodarowania terenów pastwiskowych, na któ-
rych trudno prowadzić wypas innych zwierząt. W szcze-
gólności rasy lokalne, przystosowane do specyficznej 
bazy paszowej oraz warunków środowiskowych. Dlate-
go też podejmowane są starania dotyczące restytucji 
ras regionalnych. Szczególne znaczenie ma wprowa-
dzanie tych ras w rejony, w których były użytkowane, 
co świadczy o nawiązaniu do dziedzictwa regionalne-
go [2, 12, 14]. 

Region powiatu dębickiego charakteryzuje się wie-
lowiekowymi tradycjami rolniczymi. Pierwsze wzmianki 
o mieście Dębica pochodzą z 1293 roku, a informacje 
o Pilźnie (główne miasto gminy Pilzno) – można odnaleźć 
już w materiałach z 1105 roku. W 1367 roku założono mia-
sto Brzostek – będące obecnie głównym miastem gminy 
Brzostek. Na jego rozwój wpłynęło strategiczne umiejsco-
wienie regionu na szlakach handlowych prowadzących 
z Rusi Czerwonej na Węgry. Obecnie w skład powiatu dę-
bickiego wchodzą: gminy miejskie (Dębica), gminy miej-
sko�wiejskie (Brzostek, Pilzno), gminy wiejskie (Czarna, 
Dębica, Jodłowa, Żyraków), oraz miasta (Brzostek, Dębica 
i Pilzno) [5]. Na terenie województwa podkarpackiego łąki 
i pastwiska stanowią 36,1% powierzchni rolnej (średnia 
krajowa to 21,7%), co sprzyja utrzymywaniu na tym terenie 
małych przeżuwaczy w trybie pastwiskowym [10, 11, 16]. 
Trwałe użytki zielone w powiecie dębickim stanowią około 
22% powierzchni użytków rolnych w kraju (4 300 000 ha), 
co daje szanse na zwiększenie pogłowia kóz. Lesistość 
w powiecie dębickim jest znacząco niższa w porównaniu 
ze średnią wojewódzką (37,9%) i wynosi 25,5%. (tab.) [3, 4]. 

Tabela 
Zestawienie procentowego udziału powierzchni użytków 
rolnych i użytków leśnych w poszczególnych gminach po-
wiatu dębickiego [3, 4]

Gmina
Użytki rolne 

(% powierzchni)
Użytki leśne 

(% powierzchni)
Brzostek 66 25
Czarna 63,2 35,8
Dębica 60 29
Jodłowa 69 21
Pilzno 66 24
Żyraków 82 9

W 2014 roku liczba kóz w regionie podkarpackim stano-
wiła 6,25% (2338 sztuk) krajowej populacji. W ciągu ko-
lejnych pięciu lat wartość ta wzrosła do 10% populacji 
krajowej (3700 sztuk). W latach 2016�2021 utrzymywa-
nych było ok. 4000 kóz. W powiecie dębickim utrzymy-
wane jest ok. 70 kóz. Zwierzęta te są utrzymywane 
przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych 
jako element edukacji ekologicznej, a średnia wielkość 
stad wynosi 7�10 sztuk [5, 17].

W większości gmin powiatu dębickiego prowadzona 
jest działalność rolnicza, wyjątek stanowią gmina Pilzno 
i miasto Dębica, gdzie wyraźnie widoczne jest nastawie-
nie gospodarki na przemysł oraz przetwórstwo spożyw-
cze. Mimo rozległych terenów rolniczych wchodzących 
w obszar poszczególnych gmin liczba mieszkańców za-
trudnionych bezpośrednio lub wyłącznie w rolnictwie 
jest mniejsza od liczby osób zatrudnionych w admini-
stracji publicznej, handlu i sektorach przemysłowych i na-
prawczych [3, 4]. W powiecie dębickim znajdują się gmi-
ny charakteryzujące się dobrze rozwiniętą hodowlą trzo-
dy chlewnej i bydła. Największy udział trzody chlewnej 
rejestruje się w gminie Pilzno oraz w gminie Jodłowa 
a bydła mlecznego w gminie Żyraków, co jest również 
związane z dobrze rozwiniętym przetwórstwem mię-
snym [5]. W regionie tym największy odsetek stanowią 
gospodarstwa o niewielkiej powierzchni, średnio 3,5 ha 
przy średniej krajowej stanowiącej ok. 7 ha. Według da-
nych przedstawionych przez Radę Powiatu Dębickiego 
w 2014 roku tak rozdrobniona powierzchnia areału rol-
nego uniemożliwia utrzymanie się rolników z chowu i ho-
dowli zwierząt. Biorąc pod uwagę rozdrobnienie gospo-
darstw oraz uwarunkowania krajobrazowe szansą na 
aktywizację rolniczą tych terenów jest rolnictwo zrówno-
ważone i wprowadzenie pozarolniczego użytkowania 
zwierząt. Na terenie powiatu prowadzone są działania 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, obszarami 
chronionymi są: rezerwat florystyczny „Kamera” – gmi-
na Brzostek; rezerwat florystyczny „Słotwina” – gmina Pil-
zno; rezerwat torfowiskowy „Torfy” – gmina Czarna; Czar-
norzecko�Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobra-
zowy Pasma Brzanki. Wśród znajdujących się na tere-
nie powiatu cennych okazów środowiska naturalnego 
wymienić można pomniki przyrody np. Dąb Chrześcija-
nin w gminie Brzostek, którego wiek datuje się na 640 lat 
[3, 4]. Ze względu na obecność na terenie powiatu parku 
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krajobrazowego oraz innych terenów objętych ochroną, 
należy znaleźć ekologiczne rozwiązanie na oczyszcza-
nie obszarów z rozrastającej się niechcianej zieleni oraz 
krzewów. Kozy wykazują inne zachowania niż pozosta-
łe przeżuwacze. Ze względu na typ odżywiania (brow-
ser) cechują się zwiększoną ciekawością otoczenia, 
a także skubaniem i żuciem wszystkiego, co wyda im 
się interesujące. Zwierzęta te wykazują dużą aktywność 
fizyczną, wolno się męczą, są zwinne i chętnie się wspi-
nają, dlatego powinno się zapewnić im taką możliwość, 
na przykład umieszczając na wybiegu duże kamienie. 
Jeśli są utrzymywane w bliskim kontakcie z ludźmi, 
wówczas łatwo poddają się treningowi i można przy-
zwyczaić je do procedur medycznych, takich jak pobie-
ranie krwi. Interesującą cechą kóz jest fakt, że mogą 
jednorazowo stracić do 25% masy wszystkich czerwo-
nych krwinek w ich organizmie, bez konsekwencji zdro-
wotnych. Oprócz tego cechują się wysoką odpornością 
na choroby oraz wysoką tolerancją na odwodnienie 
(czarna koza beduińska może przeżyć nawet 4�5 dni 
bez wody) i wysokie temperatury, dlatego wykorzystuje 
się je jako organizmy modelowe w badaniach nad wpły-
wem środowiskowych czynników stresowych na zwie-
rzęta [2, 14].

Wprowadzenie wypasu kulturowego na terenie parku 
krajobrazowego może zachęcić turystów do odwiedza-
nia tych terenów i kupowania produktów wytwarzanych 
metodami tradycyjnymi [3, 4].

Prowadzenie gospodarki pasterskiej zgodnej z zasa-
dami rozwoju zrównoważonego rolnictwa ekologiczne-
go sprzyja wytwarzaniu produktów metodami tradycyj-
nymi. Produkty te charakteryzują się wyjątkowymi walo-
rami smakowymi i prozdrowotnymi. Wśród produktów 
z regionu podkarpackiego istotną część stanowią pro-
dukty pochodzenia koziego, takie jak: bryndza kozia tra-
dycyjna, bundz kozi, ser kozi wołoski z Doliny Wisłoka, 
oraz ser kozi dojrzewający bieszczadzki i wiele innych 
[9, 7, 8, 13].  

Ze względu na walory turystyczne regionu Rada Po-
wiatu Dębica do 2025 roku planuje wspomóc działal-
ność mieszkańców w aspekcie turystyczno�rolniczym. 
Ważnym elementem podejmowanych działań jest kre-
owanie gospodarczej i turystycznej tożsamości powiatu 
dębickiego poprzez wytworzenie produktu lokalnego, 
regionalnego czy tradycyjnego oraz pomoc w utworze-
niu zbytu na te produkty (powstanie lokalnych stowarzy-
szeń, grup producentów). Cele te będą możliwe do osiąg�
nięcia poprzez wsparcie powstających gospodarstw 
agroturystycznych, hodowli ras zachowawczych owiec 
i kóz oraz wprowadzenie edukacji ekologicznej [5, 15]. 
Według danych na terenie gminy Dębica zarejestrowa-
nych jest tylko 15 obiektów pełniących usługi hotelar-
skie, które oferują 198 miejsc noclegowych. Są to przede 
wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, schroniska 
młodzieżowe oraz ośrodek rekreacyjno�wypoczynkowy. 
Z pewnością zaplecze infrastrukturalne bazy noclego-
wo�gastronomicznej w powiecie dębickim nie jest ade-
kwatne do potencjału tego regionu w zakresie turystyki 
uzdrowiskowej. Ze względu na walory turystyczno�uzdro-
wiskowe w rejonie planowany jest rozwój gospodarstw 

agroturystycznych oferujących nie tylko bazę noclego-
wą, ale też produkty wytwarzane metodami tradycyjny�ą, ale też produkty wytwarzane metodami tradycyjny�, ale też produkty wytwarzane metodami tradycyjny-
mi. Stworzenie małych, lokalnych gospodarstw agrotu-
rystycznych czy edukacyjnych gospodarstw ekologicz-
nych jest szansą na uaktywnienie tego regionu. Rów-
nież biorąc pod uwagę aspekty demograficzne szansą 
na aktywizację seniorów, może być prowadzenie go�ę seniorów, może być prowadzenie go� seniorów, może być prowadzenie go-
spodarstw opiekuńczych, w których osoby starsze mogą 
mieć kontakt ze zwierzętami i produkcją rolniczą, a jed�ą rolniczą, a jed� rolniczą, a jed�ą, a jed�, a jed-
nocześnie dbać o sprawność ruchową. W dobie rolnic-
twa regeneracyjnego prowadzenie gospodarki paster-
skiej metodami rozwoju zrównoważonego jest szansą 
na poszanowanie walorów środowiska, aktywizację eko�ę eko� eko-
nomiczną terenów i rozwój turystyki z zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego regionu. 
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