
A szelíd turizmus 
kritériumai



Történet röviden

• 60-as évektől fokozódó kritikák
• Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés
• Brundtland-jelentés, 1974
• Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs
• Ökoturizmus fogalmának megjelenése



Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 
amely kielégíti a jelen szükségleteit, 
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is 
kielégíthessék szükségleteiket

Brundtland-bizottság, Közös jövőnk, 1987



Ökoturizmus

Az ökoturizmus olyan felelős utazás 
természeti területekre, amely megőrzi a 
környezetet és fenntartja a helyi emberek 
jólétét.

Nemzetközi Ökoturizmus Társaság, 1991



Ökoturizmus

Az ökoturizmus a kilencvenes évek 
elejének slágerszava volt, de olyan sokan 
használták olyan sokféleképpen, hogy 
gyakorlatilag értelmetlenné vált.

Bob Harvey, természetfotós, turizmustervező



Alapelvek

• Környezeti szempontból felelős utazás és 
• viszonylag zavartalan természeti területek meglátogatása 
• a természet (valamint a kapcsolódó jelenlegi és múltbeli 

kulturális értékek) élvezete és tisztelete céljából; 
• támogatja a természetvédelmet, 
• kicsi a látogató negatív környezeti hatása, és 
• biztosítja a helyi lakosság számára előnyös aktív társadalmi és 

kulturális részvételt.

IUCN, 1996



Alapelvek
1. Környezeti hatások csökkentése

Az eltartóképesség tiszteletben tartása, az ökológiai egyensúly 
megőrzése, a helyi erőforrások fenntartható használata

Eszközök
• Hatásvizsgálatok, hatásmegelőző és –enyhítő intézkedések
• Bizonyos területeken és/vagy bizonyos időszakokban a látogathatóság 

megszüntetése
• A terhelés irányítása, elosztása térben és időben (zonációval, 

információ nyújtásával)
• Tevékenységek engedélyhez kötése
• Átgondolt tájtervezés (tájhonos fajok, tájba illő építészet)
• Tiszta technológiák használata



Alapelvek
1. Környezeti hatások csökkentése

Adaptív kezelés
• Az ökoszisztémák folyamatai és funkciói komplexek és változóak. A 

bizonytalanság szintjét növelik a társadalmi szerkezettel való 
kölcsönhatások, amelyeket jobban meg kell érteni.

• ... az eredmény a folytonosság hiánya, amely meglepetésekhez és 
bizonytalanságokhoz vezet. A kezelésnek adaptívnak kell lennie, hogy 
ezekre a bizonytalanságokra reagálni tudjon. 

• Az adaptív kezelésnek teljes körűen figyelembe kell vennie az 
elővigyázatosság elvét.

• Lépéseket kell tenni akkor is, amikor egyes ok-okozati összefüggések 
tudományosan még nem teljesen megalapozottak.



Alapelvek
1. Környezeti hatások csökkentése

„Csak a lábnyomaidat hagyd, 
és csak a fényképeidet vidd el!”

• Élővilág zavarásának minimalizálása
• Hulladéktermelés és szennyezés minimalizálása, megelőzése
• Felelős, etikus viselkedés
• Fogyasztás mérséklése
• Szabályok betartása (tűzgyújtás, virágszedés, horgászhelyek stb.)



Alapelvek
2. Nevelés, szemléletformálás

• A helyi közösség és a látogatók számára is a természeti és kulturális 
értékek megismerése, elismerése, tiszteletben tartása

• Helyi identitás erősítése
• Turizmus hatásainak és mérséklési lehetőségeinek megismertetése 

– elsősorban a turisták, a fejlesztők és az utazásszervezők körében
• Szemléletformálás minden szinten: magánszektortól a kormányzatig
• Turisztikai szakemberek képzése természetvédelem, ökológia terén
• Szakmai hálózatok létrehozása, tapasztalatcserék
• Együttműködés és alkalmazkodás



Alapelvek
3. Helyi közösség érdemi részvétele

• Helyi közösség tájékoztatása, felkészítése az informált 
döntéshozásra, részvételre képesítése, bevonása a tervezés kezdeti 
szakaszától

• Folyamatos kommunikáció, információáramlás biztosítása, 
visszacsatolási lehetőségek biztosítása

• Alulról jövő kezdeményezések támogatása
• Különböző szintű tervek, programok, stratégiák összehangolása
• Helyi termékek, helyi szolgáltatók, helyi befektetők előnyben 

részesítése, helyi ismeretek használata, helyi munkahelyteremtés
elősegítése

• Egyenlő teherviselés, a hasznok méltányos és igazságos elosztása, 
visszaforgatása a természeti és kulturális értékek megőrzésére



Mikor jó a turizmus?

• Biztosítja a turista elégedettségét
• A helyi közösség számára elégedettséget és 

gazdasági előnyöket nyújt
• A helyi erőforrásokat fenntartható módon használja
• Megőrzi a környezetminőséget



Köszönöm a figyelmet!

További információ:
www.nimfea.hu
anna@nimfea.hu


