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«I am a traveller. You are a visitor. They are tourists.»

«Ja jestem podróżnikiem. Ty jesteś odwiedzającym. Oni są 

turystami.»

“Jesteśmy w niebezpieczeństwie, że parki narodowe i inne 

obszary chronione, które tak bardzo podziwiamy zadepczemy 

na śmierć”

Adrian Phillips, 

Chair, Commission on National Parks and Protected Areas, 1996



Prezentacja:

- Czym jest ekoturystyka?

- Związki pomiędzy turystyką, obszarami 

chronionymi i lokalnymi społecznościami

- Przykłady złych i dobrych praktyk 



Definicja ekoturystyki wg UNWTO (2002)

1. Formy turystyki, w których główną motywacją turysty jest 

obserwacja i obcowanie z przyrodą

2. Zawiera elementy edukacyjne

3. Często jest organizowana przez wyspecjalizowanych operatorów 

turystycznych (w wyjątkowych przypadkach administrację 

obszarów chronionych) dla małych grup. Tacy operatorzy są 

zazwyczaj małymi, lokalnymi firmami. 

4. Minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz 

społeczno-kulturowe



Definicja ekoturystyki wg UNWTO (2002):

5. Przyczynia się do zachowania obszarów, które są wykorzystywane 

jako atrakcje turystyczne poprzez:

• Generowanie korzyści ekonomicznych dla lokalnych 

społeczności

• Dostarczanie alternatywnych źródeł zatrudnienia i  przychodów 

dla lokalnych społeczności

• Zwiększanie świadomość o ważności ochrony wartości 

przyrodniczych i kulturowych, zarówno wśród odwiedzających 

turystów jak i społeczności lokalnych



Kategorie obszarów chronionych wg. (IUCN) Międzynarodowej 

Unii Ochrony Przyrody a turystyka

IUCN PA Category Primary goal and value(s) Relevance to tourism and visitor use

Ia ‐ Strict Nature

Reserve

Biodiversity or geoheritage

protection (ecological and

scientific values)

Most visitor use (commercial tourism or recreation visitation) is 

prohibited

Ib ‐ Wilderness Area

Protection of the natural

character and condition of

unmodified or slightly modified areas 

(wilderness and ecological values)

Low‐density visitor use

II ‐ National Park
Protection of an ecosystem and its large‐scale 

ecological processes 

Visitor use and experience is a management objective – recreation and 

visitation embedded in the definition

III ‐ Natural Monument
Conservation of specific natural

features 

Visitor use and experience is often a management objective

IV ‐ Habitat/Species

Management Area

Conservation through management 

intervention
Recreation visitation and commercial tourism is usually a management 

objective

V ‐ Protected

Landscape / Seascape

Landscape/seascape

conservation

Recreation visitation and commercial tourism is usually a management 

objective

VI ‐ Managed Resource

Protected Area

Sustainable use of natural

ecosystems
Recreation visitation and commercial tourism can be a key objective



Potencjalne korzyści z turystyki w obszarach chronionych:

- Miejsca pracy dla lokalnych społeczności

- Podniesienie standardu życia

- Wzrost poziomu wykształcenia wśród przedstawicieli lokalnych 

społeczności

- Poprawa jakości infrastruktury

- Wsparcie dla innych branż niezwiązanych bezpośrednio z turystyką 

(transport, produkcja żywności / produktów regionalnych)



Potencjalne zagrożenia związane z turystyką w obszarach chronionych:

- Zanieczyszczenia (spaliny, zanieczyszczenia wody) / hałas / tłok

- Wyższe koszty towarów i usług

- Zwiększenie udziału kapitału zewnętrznego / wzrost cen nieruchomości

- Wzrost kosztów zarządzania obszarem chronionym (więcej personelu / 

sprzętu, infrastruktury)

- Duża zależność od turystyki zwiększa podatność na wpływ 

niekorzystnych czynników wewnętrznych (np. utrata wartości po 

zanieczyszczeniach)



- Zakłócenie tradycyjnych powiązań społecznych

- Zaśmiecanie terenu, wandalizm, przestępczość

- Brak zatrudnienia poza sezonem

- Wzrost liczby zakazów i ograniczeń (zakazy wjazdu)

- Wzrost natężenia konfliktów z dużymi drapieżnikami / synantropizacja 

zwierząt (dokarmianie)

- Organizacja gospodarki odpadami

- Zabudowa – zmiana krajobrazu

Potencjalne zagrożenia związane z turystyką w obszarach chronionych:



- Negatywny wpływ na siedliska i gatunki

- Im większe odpływy kosztowe poza oddziaływanie lokalnych 

społeczności tym mniejsze korzyści dla nich

Potencjalne zagrożenia związane z turystyką w obszarach chronionych:



- w skali globalnej lądowe obszary chronione odwiedzane są przez 8 
miliardów turystów rocznie (niezależnie od długości pobytu)

- Najbardziej znane parki na świecie odwiedzane są przez kilka 
milionów turystów rocznie

- Światowa Organizacja Turystyki ocenia, że turystyka na obszarach 
chronionych utrzyma trend wzrostu 3,3% do 2030

- Wizytacja parków narodowych w Kanadzie między 2010 – 2015 
wzrosła o 6 %

- Przychody osiągane z turystyki w Parku Narodowym Las Bawarski 
znacznie przewyższają dochody uzyskiwane niegdyś z prowadzenia 
gospodarki leśnej



Czas spędzony w przyrodzie jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na 
produktywność i kreatywność oraz zmniejszenie stresu (de Bloom et al., 
2014)

Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczyciele wspierają programy parków 
narodowych

Korzyści zdrowotne uzyskane przez odwiedzających parki narodowe w 
Finlandii zostały w 2013 roku obliczone na EUR 226 milionów (Kaikkonen, 
2014). 

Healthy Parks, Healthy People



Natura 2000 i turystyka

• Do 2,2 miliarda wizyto-dni notowanych jest rocznie w obszarach  
Natura 2000

• W 2006, sumaryczne wydatki w obszarach Natura 2000 sięgały 
90 miliardów EUR

• Przy wyborze miejsca dla 21% odwiedzających było ważne, że 
jest to obszar Natura 2000

(żródło: Bio Intelligence Service/ EC, 2011)



Rola obszarów chronionych i turystyki jest coraz 
bardziej doceniana jako skuteczne narzędzie zarówno 
ochrony różnorodności biologicznej, ale również jako 
kluczowego czynnika regionalnego rozwoju społeczno 
- ekonomicznego

Jednakże turystyka w obszarach chronionych, aby 
przynosiła długotrwałe, zrównoważone korzyści,  
powinna być prowadzona w sposób zaplanowany, 
odpowiedzialny, i dobrze zarządzany. 

Monitoring turystyki i jej wpływu (na różnorodność 
biologiczną oraz na sytuację społeczno-ekonomiczną 
lokalnych społeczności) jest niezwykle ważną częścią 
prowadzenia turystyki w obszarach chronionych.



Plitwice - Chorwacja



- W tym roku Tajlandia zamyka Maya Bay na 4 miesiące z powodu 
negatywnego wpływu turystyki

- Wyspa Boracay na Filipinach będzie zamknięta na 6 miesięcy co 
wpłynie na 36.000 miejsc pracy związanych z turystyką 

(źródło: World Economic Forum







Wyzwania:

- Około tysiąca właścicieli kilku tysięcy prywatnych 
działek

- Ograniczona atrakcyjność krajobrazowa obszaru

- Nieprzychylność lokalnych społeczności co do idei 
utworzenia PN



Rozwiązania:

- Uważne / szczegółowe planowanie turystyki i 
proaktywne kreowanie podaży (osoby pozostające / 
wydające więcej)

- Opracowanie i promocja oferty turystycznej w PN i 
regionie

- Wydłużenie sezonu turystycznego na cały rok oraz 
wydłużenie długości pobytu

- Bliska współpraca administracji PN z lokalnymi 
społecznościami



Efekty:

- Wysokie i stabilne dochody dla lokalnych 
producentów i usługodawców

- Rozwój lokalnej ekonomii

- Poparcie dla istnienia i funkcjonowania PN

- Skuteczna ochrona różnorodności biologicznej i 
zwiększenie poziomu świadomości



Turystyka staje się przemysłem nr. 1 na świecie

Obszary chronione są w zainteresowaniu coraz większej liczby odwiedzających

Dobrze zaplanowana i zarządzana turystyka na obszarach przyrodniczo cennych 
może być nie tylko szansą ale i realnym motorem zrównoważonego rozwoju 
regionalnego


