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v „Ekoturystyka to świadoma podróż do 
naturalnych miejsc przyrodniczych, która 
z jednej strony pomaga chronić środowisko 
naturalne, a z drugiej podtrzymuje 
dobrobyt lokalnych mieszkańców”

The International Ecotourism Society

v „Ekoturystyka to podróżowanie w celu 
studiowania, podziwiania i czerpania 
zadowolenia z piękna krajobrazów, 
obserwacji dzikich zwierząt i roślin, 
jak również podziwiania miejscowych 
obyczajów i kultury” 

Richard Denaman

http://www.ecotourism.org/index2.php


EKOTURYSTYKA

 zmierza do ochrony dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego

 włącza w działania społeczność lokalną 

 jest dochodowa, zrównoważona i trwała
(Mader 2000)



Ekologiczne – zapewnienie ochrony przyrody i 

krajobrazu oraz kształtowanie poparcia dla 

terenów chronionych wśród społeczności 

lokalnych oraz turystów;

Cele Ekoturystyki:



Społeczne – zapewnienie turystom ciekawego i 

wartościowego pobytu na łonie natury, poprawę 

jakości życia ludności miejscowej, szerzenie 

zasad i potrzeby rozwijania turystyki 

zrównoważonej oraz zagwarantowanie różnym 

grupom społecznym czerpania korzyści i 

przyjemności z istnienia terenów chronionych;

Cele Ekoturystyki:



Cele Ekoturystyki:

Ekonomiczne – wspieranie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w najbardziej wrażliwych 
i cennych regionach świata, co przyczynia się do 
rozwoju gospodarki narodowej danego kraju, 
likwidowania bezrobocia i dostarczania środków 
finansowych na cele ochrony przyrody.



Turystyka będzie dziedziną

eksponującą i wykorzystującą w

sposób efektywny, a równocześnie

respektujący zasady rozwoju

zrównoważonego cenne potencjały

kraju, w szczególności dziedzictwo

kultury i tradycji oraz bogactwo

przyrody

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 



Wzorem innych państw europejskich 

ekoturystyka znalazła się wśród 

priorytetowych produktów 

turystycznych w Polsce



Mocne i słabe strony turystyki w Polsce

Mocne strony

Stosunkowo bogate         

i dobrze zachowane     

(w skali europejskiej) 

środowisko 

przyrodnicze oraz 

cenne historyczne 

dziedzictwo kulturowe

Słabe strony

Niewystarczające 

kwalifikacje kadr 

zarządzających 

turystyką



Rezerwat biosfery Schorfheide Chorin











Taarup Strand Dania – aktywna ochrona kumaka nizinnego

na polu kempingowym





Natura 2000 – „Turystyka – świętując różnorodność”
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Województwo wielkopolskie

Biedrusko –

Śnieżycowy Jar
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Ostoja nad Baryczą –

Ostoja Ramsar Stawy Milickie

www.polskaniezwykla.pl/.../31056.jpeg



Fot. A. Kepel

Fot. A. Gawlak

Kopanki

Fot. M. Kowalski



Rogalińska Dolina Warty



Ostoja Wielkopolska
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Fortyfikacje w Poznaniu
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środowisku



„Turystyczne zyski” z Natury 2000

 Szeroka, bezpłatna promocja regionu

 Gwarancja dobrego stanu środowiska naturalnego

 Realizacja założeń zawartych w strategii rozwoju 
turystyki

 Podstawa do ubiegania się o dodatkowe fundusze

 Rozwój form turystyki przyjaznej  środowisku

 Motor rozwoju infrastruktury turystycznej

 Obniżenie bezrobocia, kształtowanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, zachowanie tradycji


