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Zrównoważona turystyka
Wymiar środowiskowy

STRESZCZENIE

Turystyka to trzeci co do wielkości sektor gospodarki Unii Europejskiej (UE). Szacuje
się, że w tym sektorze jest zatrudnionych łącznie 17 mln osób, a jego wkład w
gospodarkę ogółem jest bliski 10 % unijnego produktu krajowego brutto. Turystyka
jest w szczególny sposób powiązana ze środowiskiem na zasadzie współzależności. Z
jednej strony jakość środowiska ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia turystyki,
ponieważ bardzo często skłania ludzi do tego, by odwiedzili dane miejsce i do niego
wracali. Z drugiej strony, turystyka może stać się źródłem dużych nacisków i
oddziaływań na środowisko. Potencjalne skutki uboczne rozwoju turystyki wiążą się z
trzema głównymi obszarami, którymi są: nadmierne wykorzystywanie zasobów
naturalnych; zanieczyszczenie; oraz skutki fizyczne, najczęściej obejmujące
degradację ekosystemów.

Zmiana klimatu i turystyka są ze sobą ściśle powiązane. Sektor turystyki przyczynia się
do emisji gazów cieplarnianych pochodzących głównie z transportu turystów, a
jednocześnie zmaga się z dojmującymi skutkami globalnego ocieplenia. Skutki te będą
prawdopodobnie najbardziej widoczne w segmentach turystyki nadmorskiej-,
zimowej i przyrodniczej.

W badaniu wskazano brak istotnych, aktualnych i szczegółowych danych dotyczących
oddziaływania turystyki na środowisko w całej UE. Europejska Agencja Środowiska
pracuje nad mechanizmem sprawozdawczości w zakresie wzajemnych związków
między turystyką a środowiskiem opartym na kilku wskaźnikach, spośród których
wiele jest spójnych z Europejskim Systemem Wskaźników Turystycznych na rzecz
zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystycznymi (ETIS), opracowanym w
ramach unijnych działań na rzecz zrównoważonego charakteru turystyki.
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Kontekst
Istnieje wiele definicji zrównoważonej
turystyki, opracowanych z różnych perspektyw
przez wielu autorów i wiele instytucji (zob.
przykłady w ramce). Zasadniczo pojęcie to
odnosi się do zrównoważenia aspektów
środowiskowych, gospodarczych i społeczno-
kulturowych rozwoju turystyki, tj. trzech
filarów zrównoważonego charakteru. Filar
zrównoważenia środowiskowego, zgodnie z
definicją ONZ, wiąże się z ochroną zasobów i
gospodarowaniem nimi, zwłaszcza w
przypadku zasobów nieodnawialnych lub
cennych ze względu na swoją wartość dla
podtrzymywania życia, co wymaga działań na
rzecz minimalizacji zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody oraz ochrony
różnorodności biologicznej i dziedzictwa
naturalnego.

Turystyka jest w szczególny sposób powiązana
ze środowiskiem na zasadzie współzależności.
Z jednej strony jest to branża związana z
określonym terytorium, zależna od krajowych,
regionalnych i lokalnych zasobów danego
kraju. Jakość środowiska ma zasadnicze znaczenie, ponieważ bardzo często skłania ludzi
do tego, by odwiedzili dane miejsce i do niego wracali. Dowodzi temu badanie
Eurobarometru z 2016 r. dotyczące preferencji Europejczyków w zakresie turystyki, które
potwierdza, że przyroda i krajobraz to wciąż główne czynniki decydujące o wyborze
ośrodka turystycznego, natomiast jakość walorów przyrodniczych pozostaje dla turystów
głównym powodem, aby wracać w to samo miejsce.

Z drugiej strony turystyka w istotny sposób oddziałuje na środowisko, także z powodu
samych rozmiarów tej branży. To jeden z największych i najszybciej rozwijających się
sektorów gospodarki na świecie. Dane Światowej Organizacji Turystyki wskazują, że liczba
międzynarodowych przyjazdów turystycznych na świecie (pobyt z noclegiem) wzrosła z
25 mln w 1950 r. do 278 mln w 1980 r., 674 mln w 2000 r. i 1 186 mln w 2015 r., a do 2030
r. ma osiągnąć poziom 1 800 mln.

Europa to najczęściej wybierane miejsce docelowe podróży turystycznych na świecie ze
względu na jej atrakcyjność pod względem przyrodniczym i kulturowym (przykładowo
453 obiekty znajdujące się w Europie zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO i stanowią niemal połowę wszystkich pozycji na tej liście). Międzynarodowe
przyjazdy turystyczne do Europy (zarówno do państw członkowskich UE, jak i do
pozostałych krajów europejskich) wzrosły o 5 % w 2015 r., osiągając poziom 608 mln
(51 % wszystkich przyjazdów turystycznych na świecie). W tym 478 mln stanowiły
przyjazdy do państw EU-281. Pięć spośród 10 krajów świata najczęściej odwiedzanych
przez turystów stanowiły państwa członkowskie UE: Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy
i Zjednoczone Królestwo.

Czym jest zrównoważona turystyka?
„Turystyka, w której w pełni uwzględnia
się obecne i przyszłe skutki gospodarcze,
społeczne i środowiskowe, biorąc pod
uwagę potrzeby odwiedzających, branży,
środowiska i społeczności
przyjmujących”.
(Światowa Organizacja Turystyki, 2005 r.)
„Turystyka mająca znaczenie z
gospodarczego i społecznego punktu
widzenia bez szkody dla środowiska i
miejscowej kultury”.
(Komisja Europejska, 2003 r.)
„Turystyka szanująca zarówno lokalną
ludność, jak i osoby podróżujące,
dziedzictwo kulturowe i środowisko”.
(UNESCO, 2010 r.)
„Przy zrównoważonej turystyce skutki
społeczno-kulturowe i środowiskowe nie
są ani trwałe, ani nieodwracalne”.
(Beech & Chadwick, The Business of
Tourism Management, 2006 r., s. 560).

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0716
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html
http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/eurobarometer
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition
http://whc.unesco.org/en/world-heritage-in-europe-today/
http://whc.unesco.org/en/list/
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Znaczenie turystyki dla Unii Europejskiej
Turystyka to trzeci co do wielkości sektor unijnej gospodarki, zatrudniający w sumie 17
mln osób2. Ogólny wkład tego sektora w gospodarkę wynosi niemal 10 % unijnego
produktu krajowego brutto (PKB), z uwzględnieniem wkładu turystyki w innych
powiązanych sektorach, takich jak kultura, transport i żywność.

Turystyka w UE często skupia się w regionach przybrzeżnych (głównie nad Morzem
Śródziemnym), regionach alpejskich i dużych miastach Unii, jak pokazuje mapa nr 1, na
której przedstawiono rozkład całkowitej liczby pobytów z noclegiem zarówno turystów
krajowych (mieszkańców kraju), jak i międzynarodowych (niebędących mieszkańcami
danego kraju) z podziałem
na regiony. W wartościach
bezwzględnych najwyższą
liczbę pobytów z noclegiem
odnotowano na Wyspach
Kanaryjskich (94,3 mln
noclegów). W pierwszej
piątce unijnych regionów
najczęściej odwiedzanych
przez turystów znalazły się
ponadto dwa inne regiony
Hiszpanii, tj. Katalonia (72,7
mln noclegów) i Baleary (63
mln noclegów), a także
francuski region stołeczny
Île-de-France (77,7 mln
noclegów) i region
przybrzeżny Chorwacji (63,3
mln noclegów).

Turystyka przybrzeżna i
morska to ważny sektor
turystyki w UE. Zatrudnia
ponad 3,2 mln
pracowników, generuje w
sumie 183 mld EUR
całkowitej wartości dodanej
brutto i odpowiada ponad jednej trzeciej gospodarki morskiej. W 2012 r. sama turystyka
wycieczkowa zapewniała 330 000 miejsc pracy i bezpośrednie obroty wynoszące 15,5 mld
EUR. Badanie UE z 2013 r. wskazuje, że turystyka przybrzeżna i morska może wzrosnąć o
2–3 % do 2020 r.

Według wstępnych danych rok 2016 był siódmym z kolei rokiem stałego wzrostu
europejskiej turystyki. W najnowszym sprawozdaniu pt. „European Tourism – Trends &
Prospects” [Europejska turystyka – tendencje i perspektywy], opublikowanym na
początku lutego 2017 r., Europejska Komisja Turystyki podkreśliła, że 29 spośród 33
europejskich ośrodków turystycznych, które przesłały dane, odnotowało wzrost liczby
przyjazdów lub liczby pobytów z noclegiem bądź wzrost obu tych wskaźników. Podobnie
Eurostat szacuje, że liczba noclegów w obiektach zakwaterowania turystycznego wzrosła
w całej UE w 2016 r. o 2 %, osiągając ponad 2,8 mld w styczniu 2017 r. Jeśli chodzi o

Mapa nr 1 – Liczba noclegów w obiektach zakwaterowania
turystycznego w regionach NUTS 2 w 2014 r. (w mln)

Źródło danych: Eurostat, Tourism statistics at regional level [Statystyki turystyczne na
szczeblu regionalnym], marzec 2016 r.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_pl
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_pl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
http://www.etc-corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q4-2016)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
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zrównoważenie środowiskowe turystyki, Europejska Agencja Środowiska (EEA)
przypomina, że każdy wzrost liczby turystów niewątpliwie wpływa też na zmienne
środowiskowe, takie jak ilość wytwarzanych odpadów i zużycie energii, a także na
zanieczyszczenie powietrza i zużycie wody.

Wpływ turystyki na środowisko
Turystyka wiąże się z różnymi skutkami środowiskowymi wywoływanymi przez wszystkie
jej elementy: zakwaterowanie, aktywność turystów, transport do miejsca docelowego i z
powrotem oraz poruszanie się po samym miejscu docelowym i w jego okolicach.
Potencjalne skutki uboczne rozwoju turystyki przyporządkować można do trzech
głównych obszarów, którymi są: wzmożone zapotrzebowanie na zasoby naturalne;
zanieczyszczenie; i skutki fizyczne3.

Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych na przykładzie zużycia wody
Turystyka potrzebuje wody słodkiej i zużywa ją w różnych celach, w tym np. w związku z
działaniem toalet i pryszniców, kuchni i pralni; basenów, uzdrowisk i saun; chłodzeniem;
oraz nawadnianiem ogrodów. Niektóre rodzaje aktywności turystycznej, a zwłaszcza golf
i narciarstwo (jeśli wiąże się ze sztucznym naśnieżaniem) także przyczyniają się do
zwiększonego zużycia wody4. Międzynarodowa Komisja Ochrony Alp (CIPRA) oszacowała
na przykład, że aby pokryć sztucznym śniegiem 1-hektarowy obszar stoku narciarskiego,
potrzeba ok. 1 mln litrów wody. Podobnie pola golfowe, które od dawna stanowią jeden
z charakterystycznych elementów obszarów przybrzeżnych (zob. ramka poniżej),
wymagają ogromnych ilości wody do nawadniania. Według niektórych szacunków
średnie zużycie wody przez standardowe pole golfowe z 18 dołkami (o nawadnianej
powierzchni wynoszącej 54 ha) wynosi ok. 300 000 m3 rocznie5. Inne źródła sugerują, że
pola golfowe zużywają do 1 mln m3 wody rocznie. W Hiszpanii podjęto środki na rzecz
promocji stosowania wody pochodzącej z recyklingu na potrzeby obiektów golfowych.

EEA oszacowała, że turysta zużywa trzy do czterech razy więcej wody dziennie niż stały
mieszkaniec, przy czym zużycie wody do celów innych niż turystyczne wynosi między 100
a 200 litrów na osobę dziennie w Europie. Choć ogólne zużycie wody w celach
turystycznych jest niewielkie, często ma miejsce w okresach charakteryzujących się
niedoborem wody i na obszarach, na których brakuje wody, co zwiększa zapotrzebowanie
na miejscowe zasoby. Stanowi to szczególny powód do niepokoju w regionie Morza
Śródziemnego. Na przykład szacuje się, że we wschodniej Hiszpanii, a zwłaszcza w
prowincjach Alicante, Murcja i Almería, roczny niedobór wody wynosi co najmniej
400 mln m3. Ten podatny na susze obszar to także jeden z głównych ośrodków
turystycznych w Hiszpanii. Każdego lata przyjmuje około 1 mln turystów, co wywiera
znaczny wpływ na dostawy wody.

Pola golfowe na obszarach przybrzeżnych

Według badania przeprowadzonego przez KPMG w 2015 r., w europejskich krajach basenu Morza
Śródziemnego funkcjonuje ok. 1 400 pól golfowych, spośród których 30 % znajduje się w
odległości nieprzekraczającej 20 km od wybrzeża. Większość zintegrowanych nadmorskich
ośrodków golfowych (obejmujących co najmniej jedno pole golfowe oraz zakwaterowanie lub
obiekty mieszkalne na sprzedaż) znajduje się w Hiszpanii i Portugalii, krajach o długiej tradycji
rozwoju nadmorskich ośrodków golfowych. Niektóre z nich obejmują ponad 1 000 jednostek
mieszkalnych. Według badania przeprowadzonego przez światową organizację turystyki golfowej
(IAGTO) Hiszpania i Portugalia zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w rankingu 10
najważniejszych ośrodków golfowych na świecie.

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://www.cipra.org/en/dossiers/11?set_language=en
http://geographyfieldwork.com/golf.htm
http://www.globalwaterforum.org/2013/07/16/tourism-and-water-interrelationships-and-management/
http://www.golfbusinessnews.com/news/management-topics/costa-del-sol-european-leader-in-golf-course-irrigation-with-recycled-water/
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536491/IPOL_STU(2016)536491_EN.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/golf-resorts-european-mediterranean-region.pdf
http://www.iagto.com/pressrelease/details/95233643-e1d3-4214-b0d6-181182520faa
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Obserwatorzy ostrzegają, że ośrodki golfowe coraz częściej powstają na terenie lub w pobliżu
obszarów chronionych. Przykłady takich kontrowersyjnych projektów zagospodarowania terenu
obejmujących wyznaczone obszary Natura 2000 na obszarach nadmorskich można znaleźć na
Krecie (Grecja), na Cyprze i w regionie Algarve (na południu Portugalii). W dwóch ostatnich
przypadkach Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego przeciwko tym krajom6.

Zanieczyszczenie
Odpady stałe i płynne
Ilość odpadów stałych wytwarzanych przez turystów znacznie przekracza ilości
wytwarzane przez stałych mieszkańców. Według szacunków na Malcie mieszkaniec
wytwarza średnio 0,68 kg stałych odpadów komunalnych dziennie, a turysta mieszkający
w hotelu – średnio 1,25 kg; w Cabras (Sardynia) mieszkańcy wytwarzają 0,5 kg odpadów
na osobę dziennie, natomiast w przypadku turystów średnia roczna produkcja odpadów
stałych wynosi według szacunków ok. 7 kg w przeliczeniu na nocleg. Utylizacja odpadów
stanowi szczególnie istotną kwestię na małych wyspach popularnych wśród turystów.
Powszechne problemy z utylizacją odpadów to m.in. niewielka liczba zakładów
przetwarzania i utylizacji odpadów; znaczne wahania sezonowe, jeśli chodzi o ilość i skład
odpadów; duża gęstość zaludnienia; ograniczone rozmiary terytorium, na którym można
umieścić wysypiska śmieci i innego rodzaju instalacje do przetwarzania odpadów; oraz
trudności w osiągnięciu ekonomii skali7. Małe wyspy uznaje się na bardziej narażone na
środowiskowe konsekwencje wzrostu ilości stałych odpadów komunalnych. Negatywne
skutki dla zdrowia mogą też rozprzestrzeniać się szybciej.

Ścieki mogą stanowić istotne źródło zanieczyszczenia wody, niszcząc florę i faunę oraz
zagrażając zdrowiu ludzi. Według organizacji Oceana, która działa na rzecz ochrony
oceanów, statki wycieczkowe każdego dnia zrzucają do mórz i oceanów 95 000 m³
ścieków z toalet i 5 420 000 m³ ścieków ze zlewów, kuchni okrętowych i pryszniców.
Działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych, w tym działalność związana z
turystyką, także silnie oddziałuje na środowisko. W 2011 r. w ramach Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oszacowano, że na europejskim wybrzeżu
Morza Śródziemnego tylko 30 % ścieków komunalnych z nadmorskich miejscowości było
w jakikolwiek sposób oczyszczane przed odprowadzeniem. Istnieją jednak przesłanki, że
od tego czasu dokonano znacznych postępów. Malta, na przykład, gdzie dawniej
wyrzucano odpady do morza, wybudowała trzy oczyszczalnie ścieków na wybrzeżu, co ma
pozytywne skutki dla środowiska morskiego. Według najnowszego sprawozdania EEA
dotyczącego jakości wody w europejskich kąpieliskach kraj ten zajął w 2015 r. drugie
miejsce pod względem czystości wody kąpielowej w Europie (według sprawozdania
97,7 % wody w kąpieliskach tego kraju było znakomitej jakości), plasując się za Cyprem
(99,1 %).

Inne odpady związane z turystyką obejmują śmieci pozostawiane przez turystów na
szlakach górskich i plażach, które wymagają wzmożonego sprzątania. Potencjalne koszty
oczyszczania wybrzeży i plaż w całej UE z odpadów morskich pochodzących z działalności
człowieka na lądzie i na morzu szacuje się na 630 mln EUR rocznie.

Zanieczyszczenie powietrza i hałas
Według danych Światowej Organizacji Turystyki w 2015 r. 54 % turystów
międzynarodowych podróżowało do miejsc docelowych drogą lotniczą, 39 %
transportem drogowym, 2 % koleją, a 5 % transportem wodnym. Udział transportu
lotniczego stale się zwiększa. Według Eurostatu pojazdy silnikowe stanowiły główny

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://www.theguardian.com/environment/2008/mar/05/endangeredhabitats.endangeredspecies
http://cyprus-mail.com/2015/04/29/eu-says-no-to-limni-golf-courses/
http://algarvedailynews.com/news/6716-controvesrial-quinta-da-ombria-to-open-in-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_pl.htm?locale=pl%20MEMO/13/907
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_pl.htm?locale=pl%20MEMO/13/907
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/4pages-num21_en.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf
http://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/52907/comparisons_are_odious_but_sewage_plants_are_necessary
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
https://www.theguardian.com/travel/2015/jul/12/litter-in-the-alps-clean-up-operation-switzerland
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
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środek transportu w przypadku 64,4 % wszystkich podróży mieszkańców UE w 2014 r.
Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z transportu turystycznego ma skutki na szczeblu
globalnym, zwłaszcza w związku z emisjami dwutlenku węgla (CO2) związanymi z
zużyciem energii w transporcie (zob.
następna część), ale może być też bardzo
poważne na szczeblu lokalnym. Stanowi to
szczególny problem w Alpach, które
każdego roku przyciągają 120 mln
odwiedzających. Podróż samochodem
wybiera 84 % osób udających się na
wakacje w Alpy. W dolinach bardzo
odczuwalne są skutki zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia hałasem
wywołanego transportem drogowym
odbywającym się za pomocą pojazdów
silnikowych, które dodatkowo pogarsza
topografia Alp. W związku z tym badane są
modele bardziej zrównoważonej
mobilności turystów (zob. ramka).

Skutki fizyczne
Skutki fizycznie8 wynikają nie tylko z
wycinki drzew i budowy obiektów związanych z turystyką, lecz także ze stałej aktywności
turystów. Najczęściej wiążą się one z degradacją ekosystemów. Rozwój obiektów
turystycznych (takich jak obiekty mieszkalne lub rozrywkowe) może obejmować
wydobycie piasku, erozję plaż i wydm, erozję gleby i utwardzanie dużych powierzchni
gruntu. Budowa infrastruktury transportowej (lotnisk, dróg) może prowadzić do
degradacji gruntów i utraty siedlisk dzikiej flory i fauny przy jednoczesnej zmianie
krajobrazu. Rozwój turystyki może też skutkować wylesianiem oraz intensywnym lub
niezrównoważonym korzystaniem z gruntów (wycinka drzew na potrzeby stoków
narciarskich; osuszanie i wypełnianie przybrzeżnych obszarów podmokłych na potrzeby
infrastruktury turystycznej i obiektów turystycznych, co prowadzi do zakłóceń, erozji, a w
dłuższej perspektywie do zniszczenia lokalnych ekosystemów). Działalność rekreacyjna na
obszarach przybrzeżnych (nurkowanie z rurką lub akwalungiem, rybołówstwo sportowe,
pływanie na jachtach i statkach wycieczkowych) może stanowić bezpośrednie zagrożenie
dla wrażliwych ekosystemów. W górach gatunki dzikiej flory i fauny są bardzo podatne na
negatywne skutki obecności i działalności człowieka. Wzmożona obecność turystów w
bliskim sąsiedztwie miejsc rozrodu, gniazdowania i żerowania może znacznie zakłócać
funkcjonowanie tych miejsc. Lokalne gatunki roślin i zwierząt są też zagrożone przez
wprowadzanie egzotycznych i inwazyjnych gatunków i chorób.

Najlepsza praktyka: Alpine Pearls
Inicjatywa Alpine Pearls (Perły Alp),
uruchomiona w 2006 r. w celu stworzenia
innowacyjnych pakietów turystycznych
chroniących środowisko, obejmuje obecnie
24 miejscowości („perły”) w sześciu krajach
alpejskich (w Niemczech, we Francji, w
Austrii, we Włoszech oraz w Słowenii i
Szwajcarii). Podstawowy zamysł polega na
tworzeniu ofert, z których można korzystać
bez własnego transportu samochodowego,
przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej
mobilności w ośrodku turystycznym dzięki
usługom transportu wahadłowego,
autobusom dla turystów pieszych i narciarzy,
usługom taksówkarskim, samochodom
elektrycznym, rowerom i rowerom
elektrycznym.

https://www.alpine-pearls.com/en/about-us/soft-mobility/
http://www.cipra.org/en/cipra/international/projects/completed/cc-alps/about/climate-change-alps
http://www.cipra.org/en/cipra/international/projects/completed/cc-alps/about/climate-change-alps
http://www.alpeninitiative.ch/dms/alpeninitiative/documents/studies_en/10_factsheet_sensible-Alpen_web_e/10_Factsheet_sensible-Alpen_eng_WEB.pdf
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=ecosystem
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0957xPA-MountainsEN.pdf
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0957xPA-MountainsEN.pdf
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Turystyka a ochrona środowiska

Turystyka może przyczynić się do wspierania ochrony i zachowania środowiska. Opłaty za wstęp na
teren obszarów chronionych i parków obejmują kwoty stanowiące bezpośredni wkład finansowy w
ochronę środowiska; organizatorzy turystyki i inni dostawcy usług turystycznych wspierają środki
ochrony środowiska za pomocą dotacji; rządy przeznaczają część wpływów podatkowych na
finansowanie ochrony środowiska. Niedawne przykłady w tym zakresie obejmują, obok podatku na
rzecz zrównoważonej turystyki wprowadzonego przez Baleary, podatek środowiskowy pobierany
przez Maltę od czerwca 2016 r. Turystyka ma także potencjał, jeśli chodzi o zwiększanie
świadomości wartości przyrody oraz problemów środowiskowych, zachęcając tym samym do
zachowań sprzyjających środowisku naturalnemu i działań na rzecz jego ochrony. Stanowi to na
przykład jeden z celów projektu Wildsea Europe, który skupia się na ochronie bioróżnorodności
morskiej i jest realizowany przy wsparciu z unijnego programu COSME.

W 1995 r. federacja Europarc, sieć na rzecz europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego, ustanowiła europejską kartę na rzecz zrównoważonej turystyki na obszarach
chronionych. Organizacja ta jest obecnie zaangażowana w projekt finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ten czteroletni projekt współpracy, którego realizacja
potrwa do 2020 r., skupia różne jednostki administracyjne szczebla regionalnego w całej Europie
i ma na celu zmianę polityki zarządzania, aby promować produktywne rodzaje aktywności (takie
jak ekoturystyka, uprawianie sportu na świeżym powietrzu i rybołówstwo rekreacyjne) na
obszarach chronionych bez szkody dla ochrony bioróżnorodności.

Turystyka a zmiana klimatu
Klimat stanowi jeden z najważniejszych zasobów w kontekście turystyki, zwłaszcza w
segmentach turystyki nadmorskiej, turystyki przyrodniczej i sportów zimowych. Zmiana
klimatu i typów pogody może znacznie wpływać na komfort turystów i ich decyzje
dotyczące podróży, co z kolei
może mieć skutki dla wzorców
popytu i ruchu turystycznego.
Jednocześnie sektor turystyki
przyczynia się do emisji gazów
cieplarnianych, głównie w
związku z transportem
turystów.

Wkład turystyki w zmianę
klimatu
Emisje gazów cieplarnianych
związane z turystyką obecnie
stanowią ok. 4,9 % globalnych
emisji (przewiduje się jednak, że
zwiększą się one ponad
dwukrotnie w ciągu najbliższych
25 lat). Sektor zakwaterowania
wytwarza ok. 20 % ogółu emisji
(przez ogrzewanie,
klimatyzację, utrzymanie
barów, restauracji, basenów
itp.), podczas gdy najwięcej
emisji pochodzi z transportu
(75 %). Tym samym transport

Rys. 1. Emisje CO2 pochodzące z różnych środków transportu przy
średnim współczynniku obłożenia, 2014 r.

Źródło: EEA, Transitions towards a more sustainable mobility system [Przejście do
bardziej zrównoważonego systemu mobilności], 2016, s. 52.

http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/63848/ecotax_contribution_to_apply_starting_in_june_2016
http://www.wildsea.eu/about-us/project-wildsea-europe
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/nature/impact-interreg-europe/
http://www.interregeurope.eu/impact/
http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
http://sdt.unwto.org/content/faq-climate-change-and-tourism
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016/at_download/file
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związany z turystyką generuje ok. 3,7 % globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jak
pokazano na rys. 1, wybór środka transportu znacznie wpływa na ślad węglowy, a emisje
CO2 z transportu lotniczego są znacznie wyższe niż te pochodzące z innych środków
transportu.

Wpływ zmiany klimatu na turystykę
Klimat decyduje o długości i jakości sezonów turystycznych, a także odgrywa zasadniczą
rolę w wyborze ośrodka turystycznego i wydatkach turystów. W wielu ośrodkach
turystyka ściśle wiąże się z właściwościami środowiska naturalnego, na które może
wpłynąć klimat, takimi jak zaśnieżenie, poziom i jakość wody oraz bioróżnorodność.
Klimat ma też znaczny wpływ na warunki środowiskowe, które mogą zniechęcać
turystów, takie jak występowanie chorób zakaźnych, występowanie organizmów
szkodliwych przenoszonych przez owady lub drogą wodną (np. meduz lub zakwitu wody),
pożary lasów i ekstremalne zdarzenia meteorologiczne.

Globalne ocieplenie wywrze zatem głęboki wpływ na branżę turystyczną. Podnoszący się
poziom mórz i ekstremalne warunki pogodowe będą zagrażać infrastrukturze turystycznej,
powodując erozję i zatapianie plaż. Wysoka temperatura sprawi, że w niektórych miejscach
uprawianie sportów zimowych przestanie być możliwe, doprowadzi do zwiększenia
częstotliwości pożarów lasów i wpłynie niekorzystnie na bioróżnorodność. Branża
turystyczna może też spodziewać się bardziej ogólnych skutków zmiany klimatu, takich jak
wzrost kosztów ubezpieczenia (z powodu częstszego występowania ekstremalnych zdarzeń
meteorologicznych, które skutkują zniszczeniami infrastruktury i zakłóceniami w podróży)
oraz ograniczenie dostępności wody i bezpieczeństwa żywnościowego.

Letnia turystyka plażowa
W swoim ostatnim sprawozdaniu pt. „Climate change, impacts and vulnerability in
Europe 2016” [Zmiana klimatu: skutki i zagrożenia w Europie w 2016 r.] Europejska
Agencja Środowiska podkreśliła, że wzrost temperatury może prowadzić do poprawy w
całej Europie typowych warunków do uprawiania turystyki plażowej. Sezon plażowy w
regionach południowych wydłuży się i będzie mógł trwać od wiosny do jesieni. Wzrośnie
konkurencja między ośrodkami plażowymi, ponieważ poprawią się warunki klimatyczne
na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego i na obszarach przybrzeżnych w Europie Północnej, a
temperatury panujące latem w niektórych ośrodkach śródziemnomorskich być może
staną się zbyt wysokie dla turystów w głównych miesiącach letnich9. Badanie
przeprowadzone w UE w 2015 r.10 sugeruje, że przy zachowaniu aktualnych warunków
gospodarczych z powodu klimatu dochody z turystyki mogą spaść w 2100 r. o 0,45 % PKB
rocznie w południowych regionach śródziemnomorskich, natomiast regiony Europy
Północnej mogą zyskać do 0,32 % PKB. Istnieje jednak bardzo duża niepewność co do
tego, jak turyści dostosują się do skutków zmiany klimatu (przez zmiany okresu wyjazdów
/ miejsc docelowych / form wypoczynku). Różne scenariusze i ich potencjalne skutki
analizowano w ramach finansowanego ze środków UE projektu badawczego ToPDAd.

Turystyka narciarska w regionie alpejskim
Modele klimatyczne przewidują, że zmiana klimatu doprowadzi co zmniejszenia grubości
pokrywy śnieżnej w całej Europie. Spodziewane jest pogorszenie się warunków do
uprawiania narciarstwa alpejskiego w okresie zimowym w większości regionów,
zwłaszcza w niżej położonych ośrodkach narciarskich. Jednocześnie wzrost temperatur
spowoduje zwiększenie kosztów wytwarzania sztucznego śniegu, co obecnie stanowi
najpowszechniejszą strategię działania wobec zmienności stanu zaśnieżenia i utrzymania
branży turystyki zimowej.

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0142xPA-ClimateChangeandTourismGlobalChallenges.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/06/Tourism_Briefing_Web_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.tmleuven.be/project/topdad/Policybrief2.pdf
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Dziedzictwo światowe, turystyka i zmiana klimatu

Zabytki i budynki historyczne także są narażone na zagrożenia. UNESCO wskazało liczne obiekty
światowego dziedzictwa stanowiące miejsca docelowe podróży, które są podatne na zagrożenia
wynikające ze zmiany klimatu. Jednym z takich miejsc najbardziej zagrożonych z powodu
podnoszenia się poziomu mórz w Europie jest Wenecja, gdzie poziom wody wzrósł o ok. 30 cm
od końca XIX w. Rosnący poziom wody w Adriatyku już uszkodził setki budynków w mieście.

Zmiana klimatu zagraża też zabytkom neolitycznym na archipelagu Orkadów u północnego
wybrzeża Szkocji oraz w Stonehenge i Avebury (na południu Anglii). Obiekty neolityczne
znajdujące się w Anglii mogą być narażone na skutki coraz bardziej ekstremalnych warunków
pogodowych, w tym burz i powodzi, podczas gdy na Orkadach poważne zagrożenie stanowi
wzrost poziomu morza i częstotliwości sztormów oraz przyspieszenie erozji wybrzeża. W
sprawozdaniu UNESCO podkreślono, że ok. 17 % wybrzeża Zjednoczonego Królestwa ulega erozji
i przewiduje się wzrost skali zniszczeń spowodowanych sztormami. Według zachowawczych
szacunków erozji ulega 12 % wybrzeża Szkocji, które stanowi najdłuższą linię brzegową w Europie
Północnej (nie licząc Norwegii).

Działania UE na rzecz zrównoważonej turystyki
Rola UE w dziedzinie turystyki polega na koordynacji i udzielaniu wsparcia. UE zachęca do
tworzenia otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw w tym sektorze i
promowania współpracy między państwami członkowskimi, zwłaszcza przez wymianę
dobrych praktyk. Inicjatywy UE sprzyjające zrównoważonemu charakterowi turystyki
przybierają różne formy.

EDEN – Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy
Uruchomiona w 2006 r. inicjatywa EDEN opiera się na odbywających się co roku
konkursach krajowych prowadzących do wyboru „modelowego ośrodka turystycznego”
w każdym państwie uczestniczącym. Wyróżnienie to otrzymują rozwijające się,
nietradycyjne ośrodki turystyczne w Europie zaangażowane w zrównoważony rozwój
społeczny, kulturowy i środowiskowy. Konkurs skupia się wokół tematu przewodniego
wybieranego co roku przez Komisję Europejską wraz z krajowymi organami
turystycznymi. Do tej pory wyróżniono 140 ośrodków w Europie. Sieć EDEN, składająca
się z ośrodków wyróżnionych i ubiegających się o wyróżnienie, stanowi platformę
wymiany najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki i ma na celu zachęcanie
innych ośrodków do przyjęcia modeli rozwoju zrównoważonej turystyki. Obecnie należy
do niej ponad 350 ośrodków z 27 państw europejskich.

Finansowanie projektów
W ramach programu COSME11 przyznano wsparcie produktom zrównoważonej turystyki
(takim jak międzynarodowe trasy, drogi i szlaki) związanym z dziedzictwem naturalnym i
turystyką przyjazną dla środowiska. Przykłady obejmują, obok wspomnianego wyżej
projektu Wildsea, projekt z dziedziny turystyki na świeżym powietrzu związany z
europejskimi zielonymi drogami, poświęcony wyłącznie podróżom niezmotoryzowanym.
UE wspierała także – za pomocą różnego rodzaju dotacji – rozwój tras rowerowych w całej
Europie, a zwłaszcza sieci EuroVelo.

Opracowanie ogólnoeuropejskiego systemu wskaźników dla ośrodków turystycznych
Europejski System Wskaźników Turystycznych na rzecz zrównoważonego zarządzania
ośrodkami turystycznymi ETIS), który zainicjowano w 2013 r., to narzędzie
zaprojektowane, by pomagać obszarom turystycznym w monitorowaniu i ocenie ich
wyników w zakresie zrównoważonej turystyki. ETIS to dobrowolny instrument
zarządzania, a wyniki jego monitorowania opierają się na samoocenie, spostrzeżeniach,

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/themes_en
http://youredenexperience.com/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_en
http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
http://www.aevv-egwa.org/greenways/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/cycling-routes_en
http://www.eurovelo.com/en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
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gromadzeniu danych i ich analizie przez same
ośrodki. System nie ustanawia minimalnych
wartości do osiągnięcia ani nie obejmuje żadnej
certyfikacji (zob. ramka), ale określa 43
podstawowe wskaźniki i orientacyjny zestaw
wskaźników uzupełniających. Wskaźniki związane
ze skutkami środowiskowymi obejmują redukcję
oddziaływania transportu, zmianę klimatu,
gospodarowanie odpadami stałymi, oczyszczanie
ścieków, gospodarkę wodną, zużycie energii oraz
zarządzanie krajobrazem i bioróżnorodnością.

Wkład Parlamentu Europejskiego
Kwestia zrównoważonej, odpowiedzialnej i
społecznej turystyki została podjęta w obszerny
sposób w rezolucji Parlamentu Europejskiego z
października 2015 r. w sprawie nowych wyzwań i
koncepcji w zakresie promowania turystyki w
Europie. Wśród propozycji Parlamentu
Europejskiego w zakresie finansowania znalazły się zwiększone (współ)finansowanie
projektów w zakresie zrównoważonej turystyki w ramach programu COSME oraz stałe
wsparcie dla takich inicjatyw i sieci jak EDEN. W szczególności Parlament zwrócił się do
Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego certyfikatów zrównoważoności dla usług
ekoturystycznych (w tym analizę dobrowolnych instrumentów oraz tego, które
instrumenty odniosły sukces) oraz o dokonanie oceny skutków zmiany klimatu dla
turystyki w regionach znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak wyspy, wybrzeża i
góry, a zwłaszcza regiony odległe i najbardziej oddalone. Parlament Europejski wezwał
też do rozwijania sieci zielonych szlaków, obejmującej obszary wiejskie i leśne oraz
mniejsze atrakcje przyrodnicze, poprzez uzupełnianie istniejącej sieci transportu o nowe
zrównoważone pod względem środowiskowym rozwiązania, a także do wyraźniejszego
uwzględniania ochrony klimatu w europejskich, krajowych i regionalnych strategiach
politycznych w dziedzinie turystyki i transportu.

Wkład komitetów doradczych

W swojej opinii pt. „Turystyka siłą napędową współpracy regionalnej w UE” przyjętej w grudniu
2016 r. Komitet Regionów (KR) wezwał regiony, by w swoich koncepcjach turystyki zwróciły
uwagę na zrównoważony rozwój poprzez innowacyjne instrumenty (ETIS). Zachęcono regiony
turystyczne, by w obliczu zmiany klimatu dokonały dywersyfikacji swoich priorytetów
ekonomicznych oraz by inwestowały wraz z branżą turystyczną w przyjazne dla klimatu projekty
z wykorzystaniem takich narzędzi jak inicjatywa dotycząca rozwiązań energetycznych w
hotelarstwie (Hotel Energy Solutions – HES) czy inicjatywa dotycząca hoteli o niemal zerowym
zużyciu energii (Nearly Zero Energy Hotels – neZEH).

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pracuje nad opinią rozpoznawczą w sprawie
strategii dywersyfikacji turystyki żeglarskiej i morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu
Morza Śródziemnego i silnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Tekst ten, o który
wnioskowała prezydencja maltańska Rady UE, ma być poddany pod głosowanie na sesji plenarnej
pod koniec marca.

Istniejące systemy certyfikacji UE
Dostawcy usług zakwaterowania dla turystów
i usług kempingowych mogą ubiegać się o
oznakowanie ekologiczne UE (dobrowolnie
uzyskiwane świadectwo efektywności
środowiskowej przyznawane produktom i
usługom spełniającym szczególne, wskazane
kryteria, które prowadzą do ograniczenia
ogólnego oddziaływania na środowisko).
Aktualne kryteria przyznawania oznakowania
ekologicznego UE zakwaterowaniu
turystycznemu podano w decyzji Komisji ze
stycznia 2017 r.
Podmioty z branży turystycznej mogą też
przystąpić do unijnego systemu
ekozarządzania i audytu (EMAS), który jest
dostępny dla organizacji działających we
wszystkich sektorach gospodarki.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0175&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://cor.europa.eu/pl/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206648/2015
http://hotelenergysolutions.net/
http://www.nezeh.eu/home/index.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.40450
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-837-en-n.pdf
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Prognoza
Jak zauważono w badaniu Parlamentu Europejskiego z listopada 2015 r., brakuje
istotnych, obejmujących całą UE, aktualnych i szczegółowych danych dotyczących
oddziaływania turystyki na środowisko. W ramach swojej misji monitorowania presji i
skutków środowiskowych oraz tendencji związanych ze zrównoważonym rozwojem w
europejskich sektorach turystycznych i informowania o nich Europejska Agencja
Środowiska opracowuje mechanizm sprawozdawczości w zakresie związków między
turystyką a środowiskiem oparty na 25 wskaźnikach, z których wiele ma związek z ETIS
(TOUERM). Wskaźniki te dotyczą m.in. wpływu działalności turystyczno-rekreacyjnej na
obszary chronione, poboru wody przez sektor turystyki, oddziaływania przestrzennego
obiektów turystycznych takich jak pola golfowe, a także portów morskich i ośrodków
narciarskich. Jeden ze wskaźników będzie się też wiązał z tym, czy przedsiębiorstwa
turystyczne korzystają z certyfikatów lub oznakowań ekologicznych.

Kwestia zrównoważenia środowiskowego turystyki pozostanie w najbliższych miesiącach
w centrum uwagi, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rok 2017 za
międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki dla rozwoju, aby promować rolę turystyki
w pięciu obszarach: zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
włączenia społecznego, zatrudnienia i ograniczania ubóstwa; efektywnej gospodarki
zasobami, ochrony środowiska i zmiany klimatu; wartości kulturowych, różnorodności i
dziedzictwa kulturowego; oraz wzajemnego zrozumienia, pokoju i bezpieczeństwa.
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UE. Unia jest atrakcyjnym celem podróży dla jej mieszkańców. Według Eurostatu w 2014 r. miejsca docelowe trzech
z czterech podróży zagranicznych (tj. podróży poza granice państwa zamieszkania) mieszkańców UE znajdowały się
także na terytorium Unii, a państwem UE znajdującym się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne,
była Hiszpania (20,7 % podróży).

2 Dane pochodzące z Komisji Europejskiej (kwiecień 2016 r.). Dokładne obliczenie wkładu turystyki w produkt krajowy
brutto (PKB) i zatrudnienie nie jest łatwe. Eurostat szacuje, że branża turystyczna (działalność gospodarcza związana
z turystyką, ale niekoniecznie polegająca wyłącznie na turystyce), zatrudniała nieco ponad 12 mln osób (9 %
całkowitego zatrudnienia w sektorze pozafinansowym gospodarki UE) w 2013 r. Światowa Rada Turystyki i Podróży
(World Travel and Tourism Council – WTTC) podała, że całkowity wkład podróży i turystyki w unijny PKB wyniósł
9,7 % w 2014 r., i przewiduje, że osiągnie on 10,4 % w 2025 r., przy czym zatrudnienie w sektorze stanowiło 11,1 %
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