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Ekoturystyczne (The International Ecotourism Society), które powstało w 1990 roku.
Ekoturystyka staje dziś wobec globalnych wyzwań – zmian klimatu, zanikania bioróżnorodności, zanieczyszczenia środowiska. Ekoturystyka ma do spełnienia ważną rolę
w realizacji zrównoważonego rozwoju i celów millenijnych ONZ.
Niniejsza publikacja przedstawia część refleksji prelegentów i ekspertów oraz przykłady najlepszych praktyk.
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T

his publication was issued at the occasion of the Third European Ecotourist Conference, which for the first time was held in Poland. This important international event
is an important opportunity for the european ecotourism movement stakeholdersbusiness owners, tour operators, non-governemental organisations, local authorities,
agrotourism owners – to exchange experience, network and reflect together. The first
European conference was held in 2010 in Parnu, Estonia, and the second one in 2013
in Brasov, Romania.
In parallel to the conference in Poland, the 10th World Ecotourist and Sustainable
Tourism Conference is happening in Quito, Ecuador, organized by the International
Ecotourism Society, which will this year celebrate its 25th anniversary.
Ecotourism today faces global challenges – like climate change, biodiversity decline,
pollution and depletion of natural resources. Ecotourism has an important role to fulfill in achieving sustainable development and the UN millennium development goals.
This publication presents part of the reflections from experts and conference speakers
and best practice examples.
The Social Ecological Institute – initiator of the event wishes you a good lecture and
invites you to check the conference website www.european-ecotourism.pl.
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Rozdział I

Chapter I

Czym jest ekoturystyka – krótka
charakterystyka

Wstęp

Foreword

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci na całym świecie, w czasopismach naukowych
i na stronach internetowych organizacji związanych z ekoturystyką, napisano i opublikowano wiele na temat terminu „ekoturystyka”. Wydaje się jednak, że na arenie
międzynarodowej wciąż nie ma zgody co do oficjalnej definicji tego pojęcia.

During the last three decades a lot has been written about the term „ecotourism“ around the globe, published in scientific journals on websites of organizations dedicated
to ecotourism. However, it seems there is still no officially agreed definition agreed
among the international players in tourism. Is such definition necessary? Do we need
to follow such a definition in order to ensure an effective implementation of ecotourism on the ground? This might be one of the basic questions on how to integrate the
idea of ecotourism into the concept of sustainable tourism. Because without question,
there is still a need to manage tourism in a sustainable way, no matter where it takes
place or what name tag it has.

Czy taka definicja jest konieczna?
Czy potrzebujemy jej, by w praktyce realizować skutecznie zasady ekoturystyki?
To jedno z podstawowych pytań dotyczących włączenia idei ekoturystyki do koncepcji turystyki zrównoważonej. Bez wątpienia istnieje bowiem potrzeba i konieczność
zrównoważonych działań w turystyce, niezależnie od tego, gdzie jest ona organizowana, czy też jaką nadaje się jej oficjalną nazwę.

Wprowadzenie do tematu
W latach 80. XX w. zaczęto negatywnie oceniać skutki dotychczasowego rozwoju
turystyki. W rezultacie powstała koncepcja turystyki „miękkiej” stanowiącej przeciwieństwo tej masowej. Po Szczycie Ziemi w 1992 r. – Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju – koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczęła coraz mocniej wpisywać się w ideę turystki „miękkiej”. Według (byłej) Komisji
do spraw Zrównoważonego Rozwoju (CSD) zrównoważona turystyka musi spełniać
kryteria społeczne, kulturowe, ekologiczne i ekonomiczne, nie zapominając o obecnych i przyszłych pokoleniach.
Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa wzrosła popularność ekologii w turystyce, w związku z czym nazwę „ekoturystyka” często wykorzystywano
do promowania celów podróży, co niekoniecznie oznaczało wdrożenie do działalności turystycznej przedstawionych niżej podstawowych zasad ekoturystyki.
Pierwsze jej koncepcje pojawiły się na początku lat 80. XX w., dzięki niewielkim inicjatywom, w większości zapoczątkowywanym w USA, w których działalność turystyczna związana była z obcowaniem z naturą bez szkody dla niej lub dla mieszkających tam ludzi.
Nieco później, a dokładnie 25 lat temu, powołano Międzynarodowe Towarzystwo
Ekoturystyczne (TIES) wspierające inicjatywy ekoturystyczne początkowo w obu
Amerykach, a następnie na całym świecie. Zrzeszone w nim organizacje ze wszystkich kontynentów utworzyły globalną sieć współpracy.
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Ecotourism a brief description

Introduction into the topic
The increasing criticism on the negative impacts of tourism began in the 1980s. As
a consequence the concept of “soft” tourism was developed as an opposite to mass tourism. After the World Summit on Environment and Development in Rio de Janeiro
in 1992, the concept of sustainable development was more and more completing the
contents of “soft” tourism. According to the (former) Commission for Sustainable
Development (CSD), sustainable tourism has to fulfill social, cultural, and ecological
as well as economical criteria and relates to both present and future generations.
The increasing environmental awareness in society caused an “eco-boom” in tourism
and the term “ecotourism” became very popular for promoting destinations, mostly
without trying to implement the basic principles explained below.
The evolution of the idea of ecotourism came up in the early 80’ with small initiatives,
mostly starting in the U.S., focussing on the appreciation of nature without harming it
or the local people living in those areas. Only a little later, now 25 years ago, TIES was
founded supporting ecotourism initiatives first in the Americas and later on internationally. A large network was born with associated organizations around the globe.
Just recently The International Ecotourism Society (TIES) has published a revised
definition for “ecotourism”, which is:
Ecotourism is now defined as “responsible travel to natural areas that conserves the
environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation
and education”.
Education is meant to be inclusive of both staff and guests.
5

Niedawno TIES ogłosiło nową definicję „ekoturystyki”. Obecnie definiuje się ją jako:
„odpowiedzialne podróżowanie do obszarów przyrodniczych przyczyniające się
do ochrony środowiska i poprawy standardu życia społeczności lokalnej oraz zawierające edukację i interpretację”.
Edukacja ma obejmować pracowników i gości.

Zasady ekoturystyki
Martha Honey w publikacji z 2008 r. „Ecotourism and Sustainable Development – Who
owns paradise?” (Ekoturystyka a zrównoważony rozwój. Czyją własnością jest raj?)
omawia główne zasady ekoturystyki zaproponowane przez TIES:
zz podróżowanie do obszarów przyrodniczych,
zz minimalizowanie oddziaływania,
zz zwiększanie świadomości ekologicznej,
zz zapewnienie bezpośrednich korzyści finansowych na potrzeby ochrony przyrody,
zz zapewnienie korzyści finansowych lokalnej społeczności i wzmacnianie pozycji
mieszkańców,
zz szacunek dla lokalnej kultury,
zz obronę praw człowieka i ruchów demokratycznych.

Martha Honey, uszczegółowiając powyższe zasady, wymienia:
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

ochronę różnorodności biologicznej i kulturowej poprzez ochronę ekosystemów,
promowanie zrównoważonego korzystania z bioróżnorodności przez tworzenie
miejsc pracy dla lokalnej ludności,
dzielenie się korzyściami społeczno-gospodarczymi z miejscowymi społecznościami i ludnością autochtoniczną poprzez uzyskanie od nich świadomej zgody i włączanie ich w zarządzanie przedsiębiorstwami ekoturystycznymi,
minimalizowanie wpływu na środowisko w przypadku podróży do miejsc zachowanych w stanie naturalnym,
ograniczanie do minimum oddziaływania turystyki na środowisko,
przystępność cenową i zapobieganie marnotrawstwu, czyli rezygnację ze zbędnych
luksusów,
lokalną kulturę, florę i faunę jako główne atrakcje,
korzyści gospodarcze dla lokalnych społeczności, które są większe z tej formy turystyki niż z turystyki masowej.

Zasady te mogą być jeszcze bardziej szczegółowe np.
a) minimalizowanie negatywnego oddziaływania
➢➢ utrzymanie odpowiedniej liczebności gatunków i równowagi ekologicznej,
zwłaszcza na obszarach wrażliwych,
➢➢ ograniczenie liczby turystów,
➢➢ przewaga małych grup i przedsiębiorstw,
6

Principles of ecotourism
In her 2008 publication “Ecotourism and Sustainable Development – Who owns paradise? ” Martha Honey puts more details on the TIES ecotourism principles, which are:
zz Involves travel to natural destinations.
zz Minimizes impact.
zz Builds environmental awareness.
zz Provides direct financial benefits for conservation.
zz Provides financial benefits and empowerment for local people.
zz Respects local culture.
zz Supports human rights and democratic movements.

such as:
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

conservation of biological diversity and cultural diversity through ecosystem
protection,
promotion of sustainable use of biodiversity, by providing jobs to local populations,
sharing of all socio-economic benefits with local communities and indigenous peoples by having their informed consent and participation in the management of
ecotourism enterprises,
tourism to unspoiled natural resources, with minimal impact on the environment
being a primary concern,
minimization of tourism’s own environmental impact,
affordability and lack of waste in the form of luxury,
local culture, flora and fauna being the main attractions,
local people benefit from this form of tourism economically, often more than mass
tourism.

In this way we can formulate these principles into more details, e.g.:
a) Minimize negative impacts
Preservation of ecological carrying capacity and ecological balance, particularly of
sensitive regions:
➢➢ limited number of tourists
➢➢ delivering primarily small groups and small scale businesses
➢➢ requiring the lowest possible consumption of non-renewable resources
➢➢ use local, fast-growing resources (e.g. specific types of wood)
zz Developing environmental friendly transport alternatives
zz Ensuring the acceptance of tourism development in the area
➢➢ local people involvement
➢➢ emphasizing the use of environmental and social base-line studies
➢➢ background information on the topic for successful implementation
zz
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jak najniższe zużycie surowców nieodnawialnych,
➢➢ wykorzystanie lokalnych, szybko odnawialnych surowców np. specyficznych rodzajów drewna;
rozwój alternatywnego, ekologicznego transportu;
dbałość o akceptację dla rozwoju turystyki w regionie:
➢➢ zaangażowanie lokalnych społeczności,
➢➢ wykorzystanie badań środowiskowych i społecznych,
➢➢ informowanie o najlepszych praktykach;
➢➢

zz
zz

b) zaangażowanie lokalnych społeczności w cały proces
zz włączenie lokalnych i autochtonicznych społeczności w planowanie, opracowanie
i wdrażanie działań;
zz zapewnienie możliwości podjęcia pracy sprawiedliwie opłaconej i respektującej
godność ludzką;
c) zapewnienie lokalnym społecznościom zysków i wykorzystanie ich na rzecz ochrony przyrody w regionie
zz generowanie korzyści finansowych dla społeczności, organizacji i władz goszczących turystów:
➢➢ tworzenie alternatywnych miejsc pracy i możliwości zarobkowania lokalnym
społecznościom, zwłaszcza na obszarach wiejskich,
➢➢ zwiększenie dochodów lokalnej ludności, ograniczanie strat związanych z wymianą walut,
zz przeznaczenie przychodów na ochronę obszarów przyrodniczych i chronionych
oraz zarządzanie nimi np. bilety wstępu;
zz respektowanie prawa lokalnych społeczności do odmówienia zgody na rozwój turystyki – to ich samodzielna decyzja;

b) nvolvement of local stakeholders in all processes
zz Include local and indigenous communities in planning, development and operation
zz Ensuring just and human working opportunities for local people
c) Provide benefits for local communities and nature conservation within the
region
zz Generating economic benefits for host communities, organizations and authorities
➢➢ providing alternative employment and income opportunities for local communities, particularly for rural people
➢➢ increasing the income of local populations, reducing foreign exchange leakages
zz Directing revenues to the conservation and management of natural and protected
areas, e.g. entrance fees
zz Local communities can say “no” to tourism development (it is their free decision)
d) Raise public awareness and educate tourists and local people in the field of tourism
and environment:
zz Increasing awareness towards the conservation of natural and cultural assets, both
among locals and tourists
zz Interpreting the natural and cultural heritage of the destination to visitors
zz Educating the local people and stakeholders on the importance of conservation

d) podnoszenie świadomości społeczeństwa, edukowanie turystów i lokalnych społeczności z zakresu turystyki i środowiska
zz zwiększanie świadomości lokalnej ludności i turystów w zakresie ochrony wartości
przyrodniczych i kulturowych;
zz wyjaśnianie turystom kwestii związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym miejsc;
zz edukowanie lokalnych społeczności oraz zainteresowanych osób, instytucji
i organizacji w zakresie wagi i znaczenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.

W pracowni rzeźbiarza ludowego na Kurpiach / At a folk sculptor workplace in Kurpie region, fot. T. Włoszczowski
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Przykłady dobrych praktyk i inicjatyw

Good practices and initiatives

W Europie temat ekoturystyki wciąż budzi spory. Na przykład w języku niemieckim
słowo ekoturystyka brzmi „Ökotourismus”, co należy rozumieć jako „turystykę przyjazną ekologii”. Wiele organizacji promuje ekoturystykę, zajmuje się jej wdrażaniem.
Są to m.in. Estońskie Towarzystwo Ekoturystyczne (www.ecotourism.ee), Towarzystwo
Ekoturystyczne w Rumunii (www.eco-romania.ro) czy Szwedzki Związek Ekoturystyczny (www.naturesbestsweden.com). Organizacje te opracowały solidne podstawy,
kształtują świadomość ekoturystyczną również poza granicami swoich państw, tworząc
np. systemy certyfikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw – organizatorów wycieczek i obiektów noclegowych, a od niedawna dla całych miejscowości turystycznych.

In Europe the topic remains controversial, for instance ecotourism translated into
German means “Ökotourismus” which is understood as “ecological-friendly tourism”. However, there are many initiatives, which have shown over the years success in promoting and applying ecotourism, such as but not limited to the Estonian
Ecotourism Association (www.ecotourism.ee) or the Association of Ecotourism in
Romania (www.eco-romania.ro) or the Swedish Ecotourism Society (www.naturesbestsweden.com). These organizations have established a solid basis and increased
awareness on the topic beyond their countries through, e.g. the creation of certification schemes for small and medium enterprises (tour operators as well as accommodation providers) and recently for destinations.

Wyzwania na przyszłość
Jest wiele określeń dotyczących rodzajów turystyki, które można połączyć z ekoturystyką np. turystyka przyrodnicza, przygodowa, zielona, turystyka z udziałem lokalnych społeczności, przyjazna przyrodzie czy alternatywna.
W kręgach naukowych wciąż toczy się dyskusja na temat zrównoważonych efektów
ekoturystycznych przedsięwzięć. Turyści i decydenci wciąż mają kłopoty z definicją
pojęcia ekoturystyka, a osoby odpowiedzialne za tworzenie turystycznych destynacji
(celów podróży) zmagają się z tworzeniem strategii ekoturystycznych i zarządzeniem
ekoturystyką w swoich krajach. Obok wielu przykładów dobrych praktyk ekoturystycznych są także liczne dowody nadużywania tego terminu np. tzw. greenwashing
(w dosłownym tłumaczeniu: zielone pranie), czyli przykrywanie terminem „eko” nieekologicznych przedsięwzięć czy prowadzenie działalności wpływającej negatywnie
na obszary przyrodnicze. Tego typu nadużycia sprawiają, że konsumenci tracą zaufanie do ekoturystyki, tworzy się jej negatywny wizerunek.
Dlatego najważniejszym obecnie wyzwaniem jest sprecyzowanie pojęcia „ekoturystyka”, aby można było je zintegrować z koncepcją zrównoważonego rozwoju turystyki
i dopasować do codziennej działalności turystycznej.

The remaining challenge
There are a number of terms in tourism, which can be connected with ecotourism, e.g.
nature tourism, adventure tourism, green tourism, community-based tourism, and
sometimes eco-friendly tourism or alternative tourism.
In the academic world there is still an ongoing discussion on the sustainable effectiveness of ecotourism operations, experiencing the confusion of tourists with this term
and of decision-makers and destination managers still struggling with the appropriate
design and management of ecotourism in their respective countries. On top of it as
many good examples on ecotourism practices exist, there are as many examples on
the misuse of the term ecotourism, green washing and increased pressure on natural
areas. Unfortunately, this leads often to a negative image of ecotourism in the consumer’s world.
The remaining challenge since ever is to clarify the meaning of ecotourism to match
it with the everyday practices to be fully integrated into the concept of sustainable
tourism.

Dla tych, którzy chcą być bliżej natury – Orliczówka
/ For those who want to be close to nature-Orliczówka,
fot. T. Włoszczowski
Zwózka siana na polderach w gminie Rząśnik / Hay collection in meadows in Rzasnik commune, fot. E. Lenarczyk
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Stara stodoła może być wyjątkowym miejscem spotkań
/ An old barn could be a great meeting place,
fot. E. Lenarczyk
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Rozdział II

Rozwój ekoturystyki w Polsce
– przykłady dobrych praktyk

Ecotourism development
in Poland – best practices

Walory przyrodnicze i kulturowe Polski a ekoturystyka

Natural and cultural assets in Poland and ecotourism

Najsilniejszym atutem Polski, na tle innych krajów europejskich, jest bogate dziedzictwo przyrody. Wybitne zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych plasuje nasz kraj
w czołówce państw europejskich pod względem zachowania bioróżnorodności. Obszary prawnie chronione, zajmujące ponad 30 proc. powierzchni kraju, są uznawane
przez międzynarodowych przyrodników za jedne najbardziej cennych ostoi przyrody
w Europie1. Przez obszar kraju biegną wschodnie i zachodnie oraz północne i południowe granice występowania wielu gatunków flory i fauny. Naturalny krajobraz
tworzy bogata mozaika ekosystemów leśnych, bagiennych i łąkowych, torfowisk niskich i wysokich, zespołów alpejskich i subalpejskich, a nawet zbiorowisk stepowych
itd. Wiele polskich rzek nie zostało jeszcze uregulowanych, dzięki czemu zachowało
swój naturalny charakter – kręty bieg z licznymi zakolami, starorzeczami i typową
florą i fauną żyjącą w dolinach rzecznych. Z różnorodnością warunków terenu wiąże
się możliwość uprawiania wielu form ekoturystyki, od turystyki aktywnej – spływów
kajakowych, wędrówek konnych, wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich etc.,
po typowo przyrodniczą i specjalistyczną, np. wyprawy ornitologiczne na Bagna Biebrzańskie czy wędrówki śladami wilka w Beskidach.

Poland’s greatest advantage in comparison to other European countries consists in its
rich natural heritage; the unique diversity of natural habitats makes our country one
of the European leaders of biodiversity preservation. Areas under legal protection,
which cover over 30 percent of the country, are regarded by international nature scientists as one of the most valuable nature sanctuaries in Europe.1 The territory of Poland is a place where natural habitats of numerous plant and animal species have their
eastern, western, northern and southern borders. The natural landscape is composed
of a rich mosaic of forests, swamps, meadows, fens and bogs, alpine and subalpine
ecosystems or even steppe plains. Many Polish rivers have not been regulated yet,
owing to which they have preserved their natural characteristics: meandering course
with numerous curves and bends, old river beds, as well as animals and plants typical
of river valleys. Landscape diversity allows for various forms of ecotourism, ranging
from active tourism – canoeing, horse riding, hiking, cycling, skiing, etc. to nature
and specialist tourism, e.g. ornithological excursions to the Biebrza Swamps or following wolf tracks in the Beskidy Mountains.

Segmentacja turystów krajowych wg PBS dla POT, 2014. Wśród nich znaleźli się „odkrywcy”.
1 Najwięcej obszarów chronionych w stosunku do powierzchni ogólnej mają województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, małopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie
i podlaskie (za: Burdziej J., Kunz M., „Obszary chronione w Polsce. Spojrzenie geoprzestrzenne”,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013.
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Łąki – Babia Góra / Meadows in Babia Gora, fot. D. Zaręba
1 Administrative regions with the highest share of protected areas include: the Świętokrzyskie Voivodeship, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, the Podkarpackie Voivodeship, the Małopolskie
Voivodeship, the Zachodniopomorskie Voivodeship, the Lubuskie Voivodeship and the Podlaskie
Voivodeship (Burdziej J., Kunz M., ‘Obszary chronione w Polsce. Spojrzenie geoprzestrzenne’ [Protected areas in Poland. Geospatial perspective], Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2013).
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Podlaski Szlak Bociani – produkt ekoturystyczny północno-wschodniej Polski

Podlaski White Stork Trail – the ecotourism product of northeastern Poland

„Kolebką” rodzimej ekoturystyki można określić Polskę Północno-Wschodnią. Świetnym przykładem ponadregionalnego produktu ekoturystycznego jest Podlaski Szlak Bociani. Szlak liczący 412,5 km, wpisany
do sieci zielonych szlaków greenways, łączy cztery parki narodowe (Białowieski, Narwiański, Biebrzański
i Wigierski) a swoją unikalność zawdzięcza występowaniu licznych skupisk bocianów gniazdujących w dolinach Narwi i Biebrzy. Główną oś szlaku oznakowano jako trasę rowerową, ale w wielu punktach można
także wypożyczyć kajaki, popływać tradycyjną łodzią „pychówką”, pojeździć konno, wybrać się na ornitologiczne fotosafari. Sercem Podlaskiego Szlaku Bocianiego jest Pentowo – Europejska Wieś Bociania,
gdzie - na terenie jednego gospodarstwa agroturystycznego ze stuletnim drewnianym dworem na brzegu
Narwi - znajduje się 36 zasiedlonych gniazd bocianich.

Northeastern Poland may be viewed as the ‘cradle’ of Polish ecotourism, with the Podlaski White Stork
Trail as a magnificent example of a supraregional ecotourism product. The 412.5 km long trail, which
forms a part of the Greenways routes, combines four national parks (Białowieża, Narew, Biebrza and
Wigry) and is distinguished by the numerous stork populations nesting in the valleys of the Narew and
Biebrza rivers. The trail’s main axis is marked as a bicycle route, but in many places it is also possible to
rent kayaks, swim a traditional ‘pychówka’ boat, ride on horseback or watch and take pictures of birds.
The heart of the Podlaski White Stork Trail is located in the European Stork Village – Pentowo, where
as many as 36 inhabited stork nests can be found in a single agritourism farm with a hundred-year-old
manor house on the bank of the Narew River.

Drugą równie ważną grupę walorów ekoturystycznych Polski stanowi środowisko
kulturowe: dobrze zachowane tradycje, obrzędy, obchody świąt i uroczystości rodzinnych, stroje, kuchnia regionalna i tradycyjne formy gospodarowania (rolnictwo w małych gospodarstwach, pasterstwo, pszczelarstwo, zielarstwo, rzemiosło
i rękodzielnictwo), imprezy kulturalne i artystyczne (festiwale, przeglądy osiągnięć
artystycznych, targi wyrobów lokalnych), sztuka ludowa, tradycyjna architektura
i budownictwo, muzea etnograficzne, izby regionalne i inne ciekawe obiekty kultury i sztuki. Na barwną mozaikę zasobów ekoturystycznych składają się także żywe
ośrodki kulturowe różnych grup etnograficznych, wsie i przysiółki, które zachowały
tradycyjną architekturę, folklor, sztukę ludową itp. Atrakcyjnymi regionami z punktu
widzenia rozwoju ekoturystyki są także bogate kulturowo regiony transgraniczne.

Another group of Poland’s ecotourism values, which is not less important, relates to its
culture: well-preserved traditions, customs, holidays and family celebrations, dresses,
regional cuisine and traditional farming (small agricultural holdings, shepherding,
beekeeping, herb cultivation, arts and crafts), cultural and artistic events (festivals,
retrospectives of artistic achievements, local produce fairs), folk art, traditional buildings and architecture, ethnographic museums, regional chambers and other interesting displays of art and culture. The colourful mosaic of ecotourism resources is
also composed of active cultural centres of various ethnographic groups, villages and
hamlets with preserved traditional architecture, folklore, folk handicraft, etc. Transborder regions, with their rich culture, are also attractive from the perspective of ecotourism development.

Ekoturystyka ponad granicami
W wielu regionach transgranicznych powstają projekty tworzenia szlaków i ścieżek turystycznych oraz
wspólna oferta turystyczna ponad granicami, oparta o założenia zrównoważonego rozwoju.
Przykłady dobrej praktyki można odnaleźć np. w Euroregionie Śląsk Cieszyński realizującym ambitny
program rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska, zwłaszcza rowerowej, na pograniczu polsko-czeskim.
W Beskidzie Sądeckim powstała cenna inicjatywa promocji turystyki dziedzictwa i ekoturystyki ponad
granicami pod marką „Karpackie miasteczka z klimatem”. Stary Sącz i słowacka Lewocza wspólnie
popularyzują swoje atrakcje przyrodnicze i kulturowe oraz transgraniczną ofertę turystyczną. Stary
Sącz leżący w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego jest także krajowym liderem w zakresie
zachowania ładu przestrzennego, dbałości o estetykę krajobrazu w nawiązaniu do lokalnej specyfiki
miejsca i tradycji, harmonijnego łączenia starego z nowym. Miasteczko jako pierwsze w Polsce ujednoliciło oznakowanie obiektów na Rynku i starosądeckiej Starówce, wprowadzając spójnie graficzne szyldy
i tablice informacyjne.

Ecotourism across borders
In many transborder regions, projects are set up to develop tourist trails and routes as well as joint
tourist offers across national borders, based on the principles of sustainable development.
Good practices are to be found e.g. in the Cieszyn Silesia Euroregion, which runs an ambitious environmentally-friendly tourism development programme, focusing mainly on cycling, in the borderland
between Poland and the Czech Republic.
In the Beskid Sądecki mountain region, a valuable initiative has been undertaken to promote heritage
tourism and ecotourism across borders under the brand ‘Atmospheric Carpathian Towns’. The Polish
city of Stary Sącz and the Slovak Levoča jointly promote their natural and cultural attractions and
transborder tourist offer. Situated in the protection zone of the Poprad Landscape Park, Stary Sącz
is also Poland’s leader in terms of spatial organisation preservation, care for landscape aesthetics in
connection with the local specifics and tradition and a harmonious combination of the old and the
new. The city was the first in Poland to harmonise the labels of Market Square and Old Town structures,
introducing consistent signage and information boards.
In the region of Polesie, in the town of Zbereże, Włodawski Poviat, a pontoon bridge is constructed
once a year on the Bug River, as part of the European Neighbours’ Days, which serves as a temporary
border crossing to Ukraine. Local partners, including from the Local Action Group ‘Poleska Dolina Bugu’,
work on new projects, which will enable the development of environmentally-friendly tourism beyond
borders and the promotion of the international West Polesie Biosphere Reserve as a unique ecotourism
destination at the meeting point of three countries.
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Na Polesiu w miejscowości Zbereże w powiecie włodawskim w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa
raz w roku budowany jest most pontonowy na Bugu będący tymczasowym – weekendowym przejściem
granicznym z Ukrainą. Lokalni partnerzy, m.in. z Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” pracują
nad nowymi projektami, które umożliwią rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska ponad granicami
oraz promocję międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako unikatowej destynacji ekoturystycznej na styku trzech krajów.

Potencjał obszarów wiejskich
Ogromny potencjał do rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki, w tym
ekoturystyki drzemie w terenach wiejskich Polski. Obszary wiejskie zamieszkiwane
przez prawie 40 proc. społeczeństwa charakteryzuje duża różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa, dominacja zrównoważonego rolnictwa opartego o rodzinne
gospodarstwa rolne, a co za tym idzie wysoka jakość żywności, produkty regionalne
(coraz częściej rejestrowane jako chronione w UE) i bogate dziedzictwo kulinarne.
Baza noclegowa najbardziej korzystna z punktu widzenia rozwoju ekoturystyki obejmuje obiekty prowadzone przez społeczność miejscową: gospodarstwa agroturystyczne, rodzinne pensjonaty, hotele w obiektach zabytkowych, schroniska górskie
etc. Potrzeby noclegowe ekoturystów na obszarach wiejskich może w dużej mierze
zaspokoić dobrze rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych2
oraz rodzinnych pensjonatów. Noclegi w takich obiektach oferują kameralność, bliskość natury, kontakt z gospodarzem etc.

Eko-produkty turystyki wiejskiej
Budowanie dodatkowej oferty i specjalizacja gospodarstw agroturystycznych jest dla nich szansą na wyróżnienie się na rynku i profesjonalizację usług. Sądecka Organizacja Turystyczna jest jednym z liderów
w zakresie skutecznej promocji, budowania wspólnego produktu i sieciowania gospodarstw agroturystycznych. Organizacja prowadzi w Małopolsce działania edukacyjne i marketingowe wprowadzając na
rynek innowacyjne produkty turystyki wiejskiej, jak np. Małopolska wieś pachnąca ziołami, Małopolska
wieś dla dzieci, Małopolska miodowa kraina.

Podlaski Szlak Bociani – Biebrza
/ The Podlasie White Stork Trail – Biebrza, fot. D. Zaręba

Podlaski Szlak Bociani – Tykocin
/ The Podlasie White Stork Trail – Tykocin,
fot. D. Zaręba

Development potential of rural areas
The rural areas of Poland have enormous potential to develop environmentallyfriendly tourism. Inhabited by nearly 40 percent of the society, the rural areas are
characterised by considerable natural and landscape diversity, the prevalence of
sustainable family-based farming and, consequently, high food quality, as well as
regional products (increasingly often registered as protected in the EU) and a rich
culinary heritage.
The accommodation offer that is most favourable to the development of ecotourism
consists of facilities run by locals: agritourism farms, family guesthouses, hotels in
historic buildings, mountain hostels, etc. The demand for accommodation in rural
areas may be satisfied to a large extent by a well-developed network of agritourism
farms, guestrooms2 and family-run boarding houses. Such a form of accommodation
ensures intimacy, proximity to nature, a friendly welcome by the host, etc.

Ecoproducts of rural tourism
The development of an additional offer and the specialisation of agritourism farms enable them to distinguish themselves on the market and render more professional services. The Sącz Tourist Organisation is
one of the leaders as regards effective promotion, the development of a joint product and the networking
of agritourism farms. The organisation carries out educational and marketing activities in the region of
Małopolska, introducing innovative products of rural tourism, such as the Małopolska Countryside Smelling of Herbs, the Małopolska Countryside for Children or the Małopolska Honey Land.

Okładki katalogów produktów turystyki wiejskiej autorstwa Bożeny Srebro, Sądecka Organizacja Turystyczna.
2 wg GUS w 2012 r. było ponad 2300 takich obiektów w Polsce jak pokoje gościnne, kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne, które udzieliły ponad 2 mln noclegów.
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Another good practice has been introduced by ECEAT Poland – European Centre for Ecological Agriculture and Tourism. ‘Holiday with an Organic Farmer’ is a well-known Polish brand related to rural ecotourism in agritourism holdings specialising in organic farming.
2 According to the Central Statistical Office, in 2012 there were over 2,300 facilities of this type
in Poland, including guestrooms, private lodgings and agritourism farms, which accommodated
guests for over 2 million nights.
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Innym pozytywnym przykładem są działania Europejskiego
Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki ECEAT Poland. „Urlop u ekorolnika” to znana w Polsce marka proekologicznej turystyki wiejskiej w gospodarstwach eko-agroturystycznych specjalizujących się w rolnictwie ekologicznym.

Tereny wiejskie, na których zachowała się tradycyjna uprawa roli z niskim użyciem
środków chemicznych i małymi rodzinnymi gospodarstwami, dysponują dodatkowo
bezcennym zapleczem żywieniowym. Zdrowa żywność, coraz częściej poszukiwana
przez turystów krajowych i zagranicznych, stanowi bazę dla rozwoju gastronomii turystycznej, w tym też na potrzeby ekoturystyki. Uczestnicy ekoturystyki poszukują
różnorodnej zdrowej kuchni i wysokiej jakości produktów żywnościowych, tradycyjnych, charakterystycznych dla danego regionu potraw przygotowywanych z produktów pochodzących z małych, lokalnych gospodarstw rolnych, oferowanych w restauracjach, regionalnych karczmach, gospodarstwach agroturystycznych. Bardzo ważna
jest także lokalna sieć sprzedaży detalicznej wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
i wytwórczości oraz autentycznego pamiątkarstwa poprzez zakupy w małych miejscowych sklepach, galeriach, targach, jarmarkach czy bezpośrednio u wytwórców i artystów ludowych. Niektóre regiony, przy wykorzystaniu środków z UE (przodują tu
Lokalne Grupy Działania), uruchomiły pierwsze projekty kreowania i promocji lokalnych marek produktów – jednak wciąż największy problem stanowi ich dystrybucja,
dotarcie do klienta na szerszą skalę i powiązanie marketingu produktów z turystyką.

Rural areas, which still apply traditional farming methods with a low consumption of chemicals and small family farms, have valuable food supplies as an additional
asset. Healthy food, which is increasingly often sought
by tourists from Poland and abroad, is a foundation for
the development of tourist gastronomy, including for the
purposes of ecotourism. Ecotourism participants search
for diversified healthy cuisine and top quality food products, traditional dishes typical of a given region prepared
with the use of products from small, local agricultural
holdings, offered in restaurants, regional taverns and agritourism farms. A local retail network is also very important – supporting local entrepreneurship, craftwork
and authentic souvenir manufacturing by means of purchases in small, local shops, boutiques, on fairs, markets
or directly from folk artists and producers. With the use
Szyldy w Starym Sączu
of EU funds, some regions (with Local Action Groups in
/ Signboards in Stary Sacz,
the lead) have launched first projects aimed at developing
fot. D. Zaręba
and promoting local
product brands – the
main problem is, however, still their distribution,
reaching the clients on a broader scale and linking
product marketing with tourism.

Produkty lokalne w Krainie Rowerowej
na Lubelszczyźnie
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” wspólnie z gminami północno-zachodniej części województwa lubelskiego
stworzyła i oznakowała sieć 500 km tras rowerowych prowadzących przez zakątki nadwiślańskiego trójkąta turystycznego w okolicach Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław,
jako część międzynarodowego Szlaku Bursztynowego. Oferta
ekoturystyczna regionu nazwanego „Krainą Rowerową” tworzona jest w oparciu o inicjatywy lokalne, takie jak ekomuzea
i questy oraz budowanie oferty lokalnych produktów i sieci
ich sprzedaży w regionie. W 2014 r. zorganizowano tu pierwszy w Polsce Rajd rowerowy po produkt lokalny. W inicjatywę
włączają się miejscowe restauracje, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, izby tradycji, rodzinne przetwórnie,
Izby Produktów Lokalnych i wielu innych partnerów.
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Kraina Rowerowa – Lubelszczyzna / Bike country
– Lubelskie voivodship, fot. D. Zaręba

Lokalne Produkty Lubelszczyzny,
/Lublin region local products, fot. archiwum LGD Zielony Pierścień

Local products in the Bicycle Land, in the region of Lubelszczyzna

Kraina Rowerowa –Lubelszczyzna,
fot. archiwum LGD Zielony Pierscień

Together with municipalities of the northwestern part of the Lubelskie Voivodeship, the Local Action
Group ‘Zielony Pierścień’ has developed and marked 500 km of cycling routes which run across an area
delimited by three tourist spots: Nałęczów, Kazimierz Dolny and Puławy near the Vistula River, as part
of the International Amber Trail. The ecotourism offer of the region known as the ‘Bicycle Land’ is based on
local initiatives, such as eco-museums and quests, and the development of local products and their sales
network in the region. In 2014, Poland’s first Bicycle Race for a local product was organised here. The initiative is joined by local restaurants, guesthouses and agritourism farms, tradition chambers, family-run
processing plants, Local Product Chambers and many other partners.
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Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji ekoturystyki w Polsce

Forming partnership for the development and promotion of ecotourism in Poland

Ekoturystyka i powiązane z nią formy turystyki zrównoważonej organizowana jest
obecnie w Polsce głównie oddolnie, z inicjatywy pojedynczych samorządów, lokalnych grup działania, regionalnych organizacji pozarządowych albo świadomych ekologicznie przedsiębiorców. Na mapie kraju pojawiają się pojedyncze „proekologiczne”
gminy i regiony, które zrozumiały, że jedynie czyste środowisko może przyciągnąć
turystów w długim okresie i zachęcić do ponownego odwiedzenia regionu. Inwestują
więc w poprawę stanu czystości wód i powietrza, rozwiązują problemy składowania
odpadów, tworzą szlaki turystyczne, adaptują istniejące nieużyteczne i niszczejące
obiekty pod infrastrukturę turystyczną, promują zrównoważony transport, sadzą
drzewa, tworzą zielone przestrzenie publiczne, wpisują zrównoważoną turystykę,
ekoturystykę i agroturystykę do lokalnych strategii rozwoju, wreszcie pozyskują środki finansowe na lokalne inicjatywy i tworzenie zielonej infrastruktury.

Ecotourism and related forms of sustainable tourism are currently organised in Poland
bottom-up, on the initiative of individual local governments, local action groups, regional non-governmental organisations or environmentally-conscious entrepreneurs.
Isolated ‘eco-friendly’ communes and regions start mushrooming in Poland, having
realised that only a clean natural environment may attract tourists in the long run and
encourage them to visit a given region again. Thus, they invest funds in the improvement of water and air quality, deal with the challenges of landfilling, set up tourist
trails, adapt existing useless and deteriorating facilities for the purposes of tourist
infrastructure, promote sustainable transport, plant trees, create green public space,
include sustainable tourism, ecotourism and agritourism in local development strategies and raise funds for local initiatives and the construction of green infrastructure.

Na razie jednak trudno określić skalę
zjawiska, gdyż nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania rynku
ekoturystycznego i jego potencjału, zarówno pod kątem podaży jak i popytu.
Pomimo wielu lokalnych i oddolnych
przykładów dobrych praktyk, ekoturystyka wciąż uznawana jest w Polsce
za dziedzinę niszową i mało komercyjną. Na rynku działa dosłownie kilka biur podróży specjalizujących się
w ekoturystyce, głównie nastawionej
na obsługę turystów z Europy Zachodniej i USA.

Ekoturystyka i pokrewne jej formy turystyki
źródło: Zaręba D., „Ekoturystyka”, PWN, wyd. III, Warszawa 2010

Decyzja o zachowaniu walorów przyrodniczych i ich wykorzystaniu w turystyce jest
dzisiaj przedsięwzięciem strategicznym dla Polski. Niezbędne jest określenie wytycznych i kierunków działań na szczeblu krajowym odpowiadających polityce i standardom stosowanym w Unii Europejskiej i na świecie. Zarówno na poziomie lokalnym
regionalnym jak i narodowym, jest potrzebna długofalowa strategia rozwoju branży
turystycznej oparta na założeniach ekorozwoju oraz partnerskiej współpracy instytucji rządowych i samorządowych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, branży turystycznej, administracji i instytucji odpowiedzialnych za tereny chronione, ośrodków badawczych
i placówek oświatowych. Istnieją dzisiaj sprzyjające warunki, aby podjąć kluczowe
decyzje dotyczące długofalowej wizji rozwoju polskiej turystyki, która będzie godzić
priorytety gospodarcze, ekologiczne, społeczne i przestrzenne. Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości na terenach wiejskich może
stać się swoistą marką naszego kraju w Europie i na świecie.
Dominika Zaręba – publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych. Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”, PWN, III wyd. 2010) oraz „Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce”
(Polska Organizacja Turystyczna) propagującymi turystykę zrównoważoną.
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Currently, it is difficult to estimate the scale
of these developments since no comprehensive research of the ecotourism market and its
potential has been carried out as regards either the demand or the supply. In spite of numerous local and bottom-up good practices,
ecotourism is still considered a niche industry
branch of low commercial value. There are no
more than just a few travel agencies on the
market specialising in ecotourism, targeted
mainly at tourists from Western Europe and
the US.
The decision to preserve natural values and
use them for tourism purposes is currently of
strategic importance for Poland. It is crucial
to set out national guidelines and priorities
that would correspond to the policies and
standards applicable in the European Union
and beyond. A long-term tourism development strategy is needed at the local, regional
and national level, based on eco-developCafé Pensjonat w Lanckoronie,
ment principles and partnership of central
/ Café “Pensjonat” in Lanckorona, fot. D. Zaręba
and local government agencies, local action
groups, non-governmental organisations, the tourist industry, administration and institutions in charge of protected areas, science centres and educational facilities. The
current conditions are favourable for making key decisions on the long-term development of Polish tourism, which will reconcile economic, ecological, social and spatial
priorities. Ecotourism implemented in synergy with other forms of entrepreneurship
in rural areas may become our pride in Europe and in the world.
Dominika Zaręba – journalist, author of tourist guides and books. Promoter of ecotravels, the author of Poland’s first book dedicated to ecotourism (‘Ekoturystyka’, PWN,
3rd ed. 2010) and a publication entitled ‘Koncepcja promocji i rozwoju ekoturystyki
w Polsce’ [The concept of ecotourism promotion and development in Poland] (Polish
Tourist Organisation), which promote sustainable tourism.
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Jeppe Klockareson

Jeppe Klockareson

Fair Travel, Szwecja

Fair Travel, Sweden

Rozdział III

Marketing i biznes
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Chapter III

Czy możemy odnosić korzyści z turystki?

M

oim zdaniem, podróże po świecie były i będą, najlepszym sposobem nauki. Z tego
względu cieszę się, że przygodę z podróżami zacząłem jako nastolatek. Wątpię, czy
jakakolwiek szkoła dałaby mi taką wiedzę, jaką zdobyłem, podróżując. Jednak oprócz
niesamowitych przeżyć, interesujących ludzi, których spotkałem i pięknych miejsc,
które zwiedziłem i tego, jak zmieniłem się pod ich wpływem jako człowiek, wciąż nie
mogę zapomnieć kilku gorzkich chwil. Wciąż pamiętam, kiedy poczułem to po raz
pierwszy.
Byłem w Tajlandii przy moście na rzece Kwai, kiedy z niepokojem zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób turystyka i turyści wpływają na ten obszar i jego mieszkańców.
Oczywiście bardzo mi się tam podobało, ale nie tego oczekiwałem. Zmieniłem wtedy
poglądy na temat turystyki, a przez kolejne lata tylko się w nich utwierdzałem. Widziałem ostrzej negatywne oddziaływanie turystyki i kiedy – kilka lat później – podjąłem studia o kierunku turystycznym, zacząłem zadawać sobie wiele pytań.
Na studiach wychwalano turystykę jako ratunek dla świata, podkreślając płynące z niej korzyści.
Nie mówiło się o jej oddziaływaniu na lokalne społeczności,
kulturę, dziką przyrodę, środowisko naturalne i miejscową gospodarkę. Własne doświadczenia
pozwoliły mi weryfikować wygłaszane poglądy, ale moje pytania pozostawały bez odpowiedzi;
może poza jedną informacją,
że rozwiązaniem problemów
może być tzw. ekoturystyka.
Pod koniec studiów postanowiłem przyjrzeć się lepiej pojęciu „ekoturystyka”. Chciałem wiedzieć, do czego się odnosi i jak wygląda w praktyce. Czy faktycznie jest rodzajem turystyki, który może przynieść korzyści, jednocześnie ograniczając szkody?
Turystyka jest dziś największą na świecie gałęzią gospodarki, nieustannie się rozwija, zapewniając co 11. miejsce pracy. Tylko w 2014 roku granice krajów zamieszkania przekroczyło około 1,2 mld podróżujących. Oblicza się, że w 2030 roku 1,8 mld
osób wyjedzie zagranicę, a do 2050 roku prawdopodobnie liczba turystów podwoi się,
co oznacza 2,4 mld podróżnych rocznie.
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Marketing and business in
ecotourism
Can we profit from tourism?

T

ravelling the world has been and will always be the best education according to me,
and I’m forever grateful that I chose to start travelling in my late teens. I doubt that
any kind of education would be able to provide that knowledge. With all those wonderful experiences in mind, the interesting people I met, the beautiful places I visited
and how it all changed me as a person, I still remember a bittersweet taste. I recall it
quite vividly as it hit me the first time.
I was in Thailand and visited the bridge over the river Kwai, when I felt a slight unease
creeping up inside me, about how tourism and the visitors affected this area and the people
living there. I enjoyed it of course but it wasn’t what I expected and from that moment on,
I noticed that my views on tourism started to shift slightly, and that shift grew bigger and
more apparent in the coming years. The negative effects of tourism became more visible
to me and as I studied tourism a couple of years later, I started to ask the critical questions.
During my studies, tourism was hailed as the savior of the world, where all the benefits
was highlighted. No one talked about how it affects the local people, the cultures, the
wildlife, the environment and the local economy. Based on my experiences I started
to question this but no one could really respond to it, besides saying that the solution
was something called ecotourism.
At the end of my studies I decided to further explore this thing called ecotourism, to find
out what it is and how it is being practiced in reality. Was there actually a type of tourism
that would be able to provide the positive aspects while mitigating the negative?
Tourism is the largest business area in the world today, with a continuous and steady
growth that accounts for 1 out of 11 jobs in the world today and moved approximately 1,2 billion international
travellers across borders in
2014. By 2030 we’re expecting 1,8 billion international
arrivals and we’ve probably
doubled the volume of today
by 2050, reaching 2,4 billion
travellers.
9,5% of the global GDP comes
from tourism and since 1950,
international travel has grown
with over 4700%, while the
global population, during the
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Turystyka odpowiada za 9,5 proc. światowego PKB. Od 1950 r. liczba podróży międzynarodowych wzrosła o 4700 procent, podczas gdy liczba ludności na świecie – jedynie o 286 procent. W 1950 r. mniej niż jeden procent ludności świata podróżowało za granicę. Obecnie już 17 procent. Przedstawione dane są najlepszym dowodem
na to, że branża turystyczna nadal będzie się rozwijać. Czy ten wzrost powinien być
powodem do radości?
Jeśli dokładniej przyjrzymy się sytuacji, zauważymy, że kilka negatywnych skutków
nie tylko ogranicza, ale niweluje korzyści płynące z turystyki. Trudno zatem mówić
wyłącznie o zyskach z turystyki. Zadajmy raczej pytanie: w jaki sposób poradzić sobie
z tym wzrostem, a jednocześnie uczynić jak największymi płynące z niego korzyści?
Wszyscy dążymy do osiągania zysków, ale może warto zastanowić się, co dla nas one
znaczą? Nie da się zaprzeczyć – jesteśmy uzależnieni od zysków finansowych, gdyż
to one pozwalają opłacać rachunki, zatrudniać pracowników, umożliwiają rozwój
firmy i prowadzenie inwestycji. Zyski finansowe są nieodłączną częścią przyszłości,
jednak im bardziej rosną, tym większa jest nasza odpowiedzialność za klimat, środowisko, kwestie społeczne, a także środowisko i przyrodę, czyli za zrównoważony
rozwój. Można by dojść do wniosku, że zysk gospodarczy i zrównoważony rozwój
są równoznaczne, choć występują pod różnymi nazwami.
Obserwowane dziś na całym świecie zmiany demograficzne prowadzą do zanikania
lokalnych społeczności: ludzie migrują z terenów wiejskich do miast w poszukiwaniu pracy, lepszego życia i z zamiarem zrobienia kariery. Często przeprowadzają się
wbrew własnej woli, ponieważ nie ma dla nich pracy w miejscu zamieszkania. Z tego
powodu zagrożone jest nie tylko istnienie lokalnych społeczności, lecz także przetrwanie ich kultury i tradycji.
Czy jest sposób na powstrzymanie negatywnego trendu? Czy turystyka może pomóc
w utrzymaniu wiejskich społeczności?
Kilka lat temu podróżowałem
po Gujanie, zapomnianym kraju w północnej części Ameryki
Południowej. Region ten charakteryzuje się bogatą bioróżnorodnością, dziewiczą naturą,
kulturą i religią. Ma słabo rozwiniętą sieć transportową, więc
dociera tam niewielu podróżników, a liczbę turystów w szacuje się na 2500 rocznie. Czy taka
liczba odwiedzających daje podstawy do prowadzenia działalności turystycznej?
Gujana jest wielkości Wielkiej Brytanii, mieszka tam 750 tys. osób, z czego większość,
bo 90 procent, na wybrzeżu Atlantyku. Centralną część kraju pokrywają lasy równikowe, a niemal 80 procent – dziewicze lasy deszczowe poprzecinane licznymi rzekami
i tylko jedną drogą łączącą północ z południem. Rdzenni mieszkańcy Gujany, zwani
Amerindians, wspierani przez firmę Wilderness Explorers podjęli inicjatywę rozwoju zrównoważonej turystyki przyrodniczej przy współudziale lokalnych społeczności.
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same time grew by 286%. In 1950 less than 1% of the global population traveled internationally. That figure today is close to 17%. The conclusions we can make from these
statistics are that tourism will keep on growing and perhaps we shouldn’t consider this as
an indicator of success.
When we start to break it down we might actually find that there are a few negative effects that mitigates or perhaps even neutralizes the benefits. With that scenario we can
hardly say that we’re profitable from tourism. Question is how to deal with this growth
while trying to maximize the benefits?
We all seek profitability but perhaps we should break it down to further conclude
what profit means? At the end of the day we’re reliant on financial profitability as it
pays the bills, it provides funds for employment and development while it also makes
investments a possibility. Financial profitability is one integral part for the future but
with this growth comes also an increased responsibility for climate, environment and
social aspects, as well as nature and wildlife. These are all equally important parts of
sustainable development. One could possibly conclude that profitability and sustainability is the same thing with different names.
With the demographic changes that we see around the world today, where we move
from rural areas to the cities in order to seek work and a professional career, communities start to disappear. Many times people are forced to move against their will
due to the limited opportunities of work in order to make a living. Not only does
this threaten the communities itself but also the cultures and traditions that belong
to them. Is there any way to hinder this negative downward spiral? Can perhaps tourism be used as a tool to sustain these rural communities?
A few years ago I had the opportunity to visit Guyana in the forgotten northern corner of South America. The region provides an untouched myriad of nature, wildlife,
cultures and religions. With the limited means of transport connectivity to the region,
few visitors come to the area and Guyana itself claims to have only 2500 actual tourists per year. With these kinds of visitor numbers, can there actually be any kind of
tourism operations in place?
Guyana is the size of Great Britain with a population of around 750 000, where nearly
all (90%) live along the Atlantic coast. Reason for this is due to the deep rainforest
that make up the interior of the country. Nearly 80% of the country is covered by pristine virgin rainforest with numerous rivers crisscrossing the landscape and only one
road that connect the north with the south of the country. The indigenous people of
Guyana, also called the Amerindians make their living and live their
lives in the interior of the country,
where they’ve taken the initiative,
in support of Wilderness Explorers, to develop a sustainable nature-based tourism in the various
communities.
They’ve identified tourism as an
alternate income, which can also
be used as a tool to sustain their
culture, environment and wildlife.
25

Turystyka stała się dla nich alternatywnym źródłem dochodów, narzędziem ochrony
i zachowania kultury, środowiska i dzikiej przyrody. Działalność turystyczna jest uzupełnieniem pracy w rolnictwie, rybołówstwie czy przy innych tradycyjnych zajęciach.
Dzięki temu dochody mieszkańców nie zależą wyłącznie od turystyki. To raczej źródło zarobku umożliwiające ochronę tego, co dla nich ważne. Turystyka umożliwiła
rozproszonym społecznościom wybudować szkoły, przedszkola i ośrodki zdrowia.
Każda społeczność ma inne warunki i potrzeby, ale model rozwoju turystyki pozostaje
ten sam. Udana realizacja wymaga odpowiedzialnego i pragmatycznego podejścia i sposobu działania, świadomej i aktywnej partycypacji oraz chęci wprowadzania zmian.

Tourism is used to complement farming, fishing and other traditional tasks on a rotation basis. Therefore they aren’t reliant on tourism all together but use it as a conservation tool. Through tourism these isolated communities has been able to build schools,
nurseries and health centers.
The conditions and needs are obviously different from one community and destination to the other, but the model is still the same when it comes to development of
tourism. In order for it to be successful it needs to be conducted in a responsible
and pragmatic way that requires informed and active participation with a willingness
to change.
Is Sweden an exotic destination? Does Poland have anything to offer in comparison
to Guyana when it comes to tourism? How will Europe be able to compete with Africa
when it comes to wildlife tourism? Who says Europe doesn’t have exotic wildlife and
nature? We often tend to look towards more established tourism destinations to find
the good examples, but look closely and you will find them in your own country.
In Sweden, in the northwestern corner of Scania, lies the nature reserve Kullaberg.
Through active cooperation and collaboration between the local County Administrative Board and private enterprises, a mutual advantage has been accomplished where
the community, businesses, nature, wildlife and visitors have all benefitted.

Czy Szwecja to miejsce egzotyczne? Czy Polska ma coś do zaoferowania w porównaniu z Gujaną? W jaki sposób Europa może konkurować z Afryką w turystyce przyrodniczej? Kto powiedział, że w Europie brakuje egzotycznej przyrody, roślin i zwierząt?
Często szukamy dobrych przykładów w klasycznych miejscach turystycznych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, znajdziemy je także we własnym kraju.
W Szwecji, na północnym zachodzie Scanii, jest rezerwat przyrody Kullaberg. Dzięki
aktywnej współpracy lokalnych władz z prywatnymi przedsiębiorstwami korzyści czerpią lokalne społeczności, firmy, turyści; zyskała dzika przyroda i środowisko naturalne.
Dzięki oferowanym atrakcjom rezerwat Kullabergsguiderna zapewnia zwiedzającym
niezapomniane wrażenia, poprawiając przy tym sytuację materialną dyrekcji rezerwatu i lokalnych obiektów turystycznych. Udało się też przekonać władze do sezonowego poszerzenia oferty transportu publicznego, by umożliwić zwiedzającym łatwy
dojazd autobusem do rezerwatu. Dzięki safari z morświnami nagłośniono problem
zagrożonych gatunków morskich w okolicy Kullaberg, a jednocześnie udało się wspomóc naukowców zajmujących się wielorybami, organizując wycieczki i umożliwiając
prace w terenie.
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Kullabergsguiderna has
successfully demonstrated a better experience for
the customers through
its activities, but also
improved the situation
for the reserve’s management and local visitor centers. They’ve also
managed to convince
the authorities to expand
the public transportation seasonally in order
to reach the nature reserve by bus, making it
easily accessible for the
visitors. Through their
porpoise safaris they’ve
managed to raise awareness about the threatened species in the sea
around Kullaberg, while
also providing valuable assistance to Nordic
whale scientists through
their tours and offering
fieldwork opportunities.
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Firma Wild Sweden (Dzika Szwecja) rozpoczęła działalność w 2003 r., organizując
wycieczki z przewodnikiem dla osób marzących o spotkaniu z dziką przyrodą. Wycieczki, podczas których można wypatrzyć łosie, wilki, bobry i niedźwiedzie, pozwalają zwiedzającym na bliższy kontakt z naturą, wspomagają ochronę dzikiej przyrody
i tworzą możliwości zarobkowe lokalnej społeczności.
Wszyscy przewodnicy współpracują z małymi rodzinnymi pensjonatami, żywność
pochodzi, o ile to możliwe, ze źródeł lokalnych, co generuje miejsca pracy i dochód
dla mieszkańców. Choć firma zatrudnia jedynie dwie osoby na pełen etat, stworzyła
w Szwecji szeroką sieć przewodników – specjalistów dzikiej przyrody, współpracując
jednocześnie z naukowcami i przyrodnikami. Dzięki tym działaniom udało się pokazać, że dbałość o dzikie zwierzęta przynosi obszarom wiejskim znaczące przychody
poprzez wykorzystanie ekoturystyki w ochronie przyrody. Udowodniono, że ochrona
rodzimych dzikich zwierząt może być źródłem dochodów na obszarach wiejskich,
a ekoturystyka może stanowić skuteczne narzędzie ochrony natury.
Nie trzeba rezygnować ze zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi
i ochrony przyrody, żeby – we współpracy z lokalnymi społecznościami na obszarach
wiejskich – w opłacalny sposób dostarczać turystom niezapomnianych wrażeń. Takie
działania nie tylko przynoszą korzyści finansowe, lecz także umożliwią utrzymanie
lokalnych społeczności, ochronę kultury i środowiska naturalnego, łagodząc negatywny wpływ na środowisko.
Dzięki zaangażowaniu, ciekawości, otwartej postawie i gotowości na zmiany możemy
przysłużyć się globalnej turystyce, przesuwając jej punkt ciężkości. Właśnie na tym
polega klucz do sukcesu i dopiero, kiedy to osiągniemy, będziemy mogli mówić o korzyściach z turystyki.

Wild Sweden started their business in 2003, arranging guided tours for travelers who
come to experience Swedish nature and wildlife. Wild animals such as moose, wolves,
beavers and bears are spotted and their aim is to offer a genuine nature experience that
supports wildlife conservation and economic opportunities for the local community.
All tours are run in cooperation with small, family run guesthouses and the food is
locally sourced as far as possible, which provides jobs and financial income.
Although the company only employs two fulltime staff, they’ve created a vast network of specialized wildlife guides across Sweden where they’ve also teamed up with
wildlife researchers and conservationists. Through their operations they’ve managed
to showcase that keeping our wild animals alive can create substantial income in rural
areas, thus using ecotourism as a tool for wildlife and nature conservation.
Without compromising the commitment to sustainable natural resource management
and the protection of wildlife, you can build a successful and profitable tourism experience in cooperation with the local communities in rural areas. Not only will it
provide financial income, but also profits in the shape of sustaining the communities,
conserving culture and nature while it mitigates environmental effects. With commitment, curiosity, openness and willingness for change can we accomplish a positive
paradigm shift for the benefit of the global tourism. This is where the key to success
lies and once we’ve accomplished this, we can truly say that we’re making profit from
tourism.

Zdjęcia zamieszczone w tekście pochodzą z archiwum Fair Travel

Kurpiowskie rękodzieło artystyczne / Kurpie artistic handicraft, fot. T. Włoszczowski
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Certyfikat ekoturystyczny sieci „Między Bugiem na Narwią” – Kuźnia Kurpiowska
/ The ecotourist certificate in the Bug and Narew network – Kuznia Kurpiowska, fot. T. Włoszczowski
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Certyfikacja ekoturystyczna

Kontekst GSTC, czyli Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki

Background to GSTC

Zrównoważona turystyka zyskuje na popularności: popyt na nią rośnie, przedstawiciele branży turystycznej opracowują nowe zielone programy, a władze państwowe
tworzą regulacje zachęcające do rozwoju zrównoważonej turystyki. Ale co właściwie
oznacza termin „turystyka zrównoważona”? Jak można ją zmierzyć i wiarygodnie pokazać, aby zdobyć zaufanie klientów, wypromować jej skuteczność i walczyć z fałszywymi roszczeniami?

Sustainable tourism is on the rise: consumer demand is growing, travel industry suppliers are developing new green programs, and governments are creating new policies
to encourage sustainable practices in tourism. But what does “sustainable tourism”
really mean? How can it be measured and credibly demonstrated, in order to build
consumer confidence, promote efficiency, and fight false claims?

Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki są próbą ujednolicenia pojęcia turystyki
zrównoważonej i określenia pewnego minimum, które każde przedsiębiorstwo turystyczne powinno chcieć osiągnąć. Kryteria podzielone są na cztery główne obszary
tematyczne: skuteczne planowanie zrównoważonego rozwoju, maksymalizacja społeczno-ekonomicznych korzyści dla lokalnych społeczności, wsparcie dziedzictwa
kulturowego i ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Choć kryteria te były w pierwszej wersji stworzone na użytek sektora noclegowego i biur podróży, mogą być wykorzystywane przez wszystkie podmioty branży
turystycznej.
Kryteria są częścią odpowiedzi przedstawicieli przemysłu turystycznego na wyzwania stojące przed „Milenijnymi Celami Rozwoju“ sformułowanymi przez Organizację
Narodów Zjednoczonych. Walka z biedą oraz zrównoważony rozwój – włączając w to
zmiany klimatu – są jednymi z głównych, przekrojowych kwestii, do których odnoszą
się kryteria.
Na początku 2007 r. koalicja 27 organizacji – Partnerstwo na rzecz Globalnych Kryteriów Zrównoważonej Turystyki – rozpoczęła prace nad opublikowaniem niniejszych
kryteriów. Skontaktowano się z prawie 80 tys. podmiotów z branży turystycznej, przeanalizowano ponad 4,5 tys. kryteriów z ponad 60 istniejących certyfikatów i innych
dobrowolnych list kryteriów, rozważono uwagi i komentarze od ponad 1500 osób.
Pierwsza wersja kryteriów ukazała się w październiku 2008 r., a uwagi do niej można było zgłaszać do kwietnia 2011 roku. Globalna Rada Zrównoważonej Turystyki
(GSTC) zapoznała się z wszystkimi nadesłanymi komentarzami, odniosła się do każdego z nich i odpowiednio zmodyfikowała kryteria. Uwagi do zaktualizowanej wersji
kryteriów dostępnej w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i mandaryńskim
można było zgłaszać od 15 lipca do 15 października 2011 roku. Następnie ponownie
rozważono wszystkie komentarze i odniesiono się do nich, w efekcie czego powstała
druga wersja Globalnych Kryteriów Zrównoważonej Turystyki dla hoteli i organizatorów wycieczek. Kolejna aktualizacja zaplanowana jest na 2016 rok. Globalnymi
Kryteriami Zrównoważonej Turystyki zajmuje się Globalna Rada Zrównoważonej
Turystyki.
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Ecotourism certification

The Global Sustainable Tourism Criteria are an effort to come to a common understanding of sustainable tourism, and are the minimum that any tourism business
should aspire to reach. They are organized around four main themes: effective sustainability planning; maximizing social and economic benefits for the local community; enhancing cultural heritage; and reducing negative impacts to the environment.
Although the criteria are initially intended for use by the accommodation and tour
operation sectors, they have applicability to the entire tourism industry.
The criteria are part of the response of the tourism community to the global challenges of the United Nations’ Millennium Development Goals. Poverty alleviation and
environmental sustainability – including climate change – are the main cross-cutting
issues that are addressed through the criteria.
Beginning in 2007, a coalition of 27 organizations – the Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria – came together to develop the criteria. They have out to
close to 80,000 tourism stakeholders, analyzed more than 4,500 criteria from more
than 60 existing certification and other voluntary sets of criteria, and received comments from over 1500 individuals. The first version of the criteria was released in
October 2008 and was publicly available for comment until April 2011. The Global
Sustainable Tourism Council reviewed all comments received, responded to each, and
revised the criteria accordingly. The revised criteria were available for public comment and review from July 15 – October 15, 2011 in English, French, Spanish, and
Mandarin. Again all comments were reviewed and addressed, to produce this version
2 of the Global Sustainable Tourism Criteria for hotels and tour operators. The next
revision will take place in 2016. The Global Sustainable Tourism Criteria are administered by the Global Sustainable Tourism Council.
The GSTC offers the GSTC Integrity Program Recognition, Approval and Accreditation processes. GSTC Recognition, Approval, and Accreditation is a step-wise process created to ensure that sustainable tourism standards and certification programs
meet or exceed the global baseline standards of sustainability – the GSTC Criteria.
The completion of these steps helps standard owners and certification programs build
consumer confidence, promote efficiency, and fight false claims.
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W ramach „Integrity Program” GSTC Rada proponuje udział w procesie zdobywania
uznania, zatwierdzania i akredytacji. Zdobywanie uznania, zatwierdzania i akredytacji GSTC to stopniowy proces stworzony po to, by standardy zrównoważonej turystyki i programy certyfikacji spełniały lub przewyższały globalne normy referencyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, czyli kryteria GSTC. Osiąganie kolejnych
poziomów pomaga podmiotom odpowiedzialnym za przestrzeganie kryteriów i certyfikację promować skuteczność, zdobywać zaufanie klientów i eliminować fałszywe
roszczenia.
Etap 1: Uznanie przez GSTC
Etap 2: Zatwierdzenie przez GSTC
Etap 3: Akredytacja przez GSTC
Program GSTC dla destynacji turystycznych pomaga miejscowościom na całym świecie czerpać korzyści z systematycznego wdrażania podstawowych kryteriów wspierających ich zrównoważony rozwój.
Kryteria Globalnej Rady Zrównoważonej Turystyki dla destynacji turystycznych
(GSTC-D) opisują szeroko akceptowane na świecie praktyki w zakresie zrównoważonej
turystyki, które powinny powielać miejscowości turystyczne. Stanowią one uzupełnienie kryteriów GSTC dla hoteli i organizatorów wycieczek i obejmują cztery obszary
tematyczne związane ze zrównoważonym rozwojem miejscowości turystycznych:
1) zarządzanie zrównoważonym rozwojem,
2) korzyści finansowe dla lokalnej społeczności,
3) dbałość o lokalną społeczność, jej kulturę i odwiedzających,
4) ochronę środowiska.
Kryteria są ogólnodostępnymi wskazówkami dla wszystkich osób zainteresowanych
zarządzaniem zrównoważonym rozwojem w destynacji turystycznej.
Program GSTC ma do zaoferowania miejscowościom turystycznym dwa narzędzia:
1) Przewodnik po wdrażaniu kryteriów dla destynacji turystycznych (wersja skrócona lub pełna),
2) Szkolenie GSTC na temat zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznych.
Rada nie wystawia certyfikatów, ale zachęca miejscowości turystyczne do ubiegania
się o certyfikat zrównoważonego rozwoju przez udział w programie zatwierdzonym
lub akredytowanym przez GSTC, który spełnia wymagania Rady dotyczące kompetencji, przejrzystości i bezstronności. Program GSTC dla destynacji turystycznych
może służyć jako narzędzie wspomagające miejscowości turystyczne zainteresowane uzyskaniem certyfikatu zrównoważonego rozwoju, które jeszcze nie są gotowe do
poddania się procesowi certyfikacji.
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Stage 1: GSTC-Recognition
Stage 2: GSTC-Approval
Stage 3: GSTC-Accredited
The GSTC Destinations Program helps destinations across the globe benefit from systematic application of the leading Criteria to improve destination sustainability.
The Global Sustainable Tourism Council’s Criteria for Destinations (GSTC-D) outline
the world’s most widely accepted sustainable tourism practices for destinations. They
complement the GSTC Criteria for Hotels and Tour Operators, and cover the four
main themes of destination sustainability:
1) sustainability management,
2) economic benefits to the host community,
3) community, visitor, and cultural well-being, and
4) environmental protection.
The Criteria are publicly available as guidelines for any stakeholder interested in managing sustainability at the destination level.
The GSTC Destinations Program offers these two key resources for destinations:
1) GSTC Guided Application of Criteria for Destinations (Snapshot or Comprehensive)
2) GSTC Destination Sustainability Training
The GSTC Destinations Program is designed to build destinations’ capacity in applying the GSTC Criteria. The GSTC itself never provides certification, but encourages
destinations to pursue sustainability Certification by a GSTC Approved or Accredited Program that meets GSTC requirements for competence, transparency, and impartiality. The GSTC Destinations Program can serve as a capacity building step for
destinations interested in – but not yet ready to undergo - destination sustainability
certification.

Case study of Certification and standards in Ireland
History
The Greenbox Project in North West Ireland was a typical Cross-Border European
funded project (Both Republic of Ireland and Northern Ireland). This region had
suffered from the worst effects of Conflict & War in Ireland and resulted in high
unemployment/emigration up to mid-1990s and poor investment and low tourism
numbers and a tired tourism infrastructure. The standard model of partnership was
a simple process getting agencies to sit on joint boards and in most cases the projects
didn’t seek to change policies or do things any different. The norm is the pilot project
winds up after the funding phase, long-term sustainability or main-streaming projects is not planned.
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Studium przypadku: certyfikacja i normy w Irlandii
Rys historyczny
Projekt Greenbox w północno-zachodniej Irlandii był typowym projektem transgranicznym finansowanym z funduszy europejskich w Republice Irlandii i w Irlandii
Północnej. Region został mocno doświadczony przez konflikt etniczno-polityczny
i zamieszki w Irlandii, których skutkiem było duże bezrobocie i emigracja trwająca
do połowy lat 90. XX w., a także niewiele inwestycji, małe zainteresowanie turystyką
i przestarzała infrastruktura turystyczna. Standardowa współpraca partnerska polegała na tworzeniu wspólnych rad programowych, lecz w większości przypadków
celem nie było wprowadzenia ważnych zmian ani postępowanie w sposób inny niż
wcześniej. Normą było zamykanie projektów pilotażowych po zakończeniu okresu
finansowania, bez planów w dłuższej perspektywie czy też włączenia ich do szerszej
polityki.

Region
W związku z niskimi cenami ziemi i nieruchomości w późnych latach 80. i 90. XX w.
region, położony na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii, przyciągał artystów,
rzemieślników, filmowców i rolników produkujących ekologiczną żywność. Ten napływ kreatywnych osób w wyjątkowy sposób wspomógł realizację wielu projektów
z zakresu ekologii i środowiska.
Celem planu strategicznego Greenbox było stworzenie ekologicznej destynacji turystycznej, czyli regionu oferującego nie tylko ekologiczne produkty, lecz także zakwaterowanie i atrakcje turystyczne wśród nienaruszonych bogactw naturalnych.
Propozycje ekoturystyczne obejmowały m.in. wędrówki piesze, rowerowe, wyprawy
kajakiem, działania artystyczne i kulturowe oraz działania na rzecz zdrowia i dobrego
samopoczucia.

Uznanie na arenie międzynarodowej
Projekt Greenbox zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. O sukcesie projektu
świadczy choćby to, że z pięćdziesięciu najwyżej uplasowanych destynacji ekoturystycznych w rankingu Eco Escape Ireland (2008) Catherine Mack aż dwadzieścia cztery znajdowały się w regionie.
Projekt Greenbox otrzymał wiele nagród, w tym:
nagrodę Odpowiedzialnej Turystyki w grudniu 2006 r. przyznaną przez World Travel Market,
zz zgłoszenie przez Zarząd Turystyki Irlandii Północnej do nagrody w Kategorii Ludzie w maju 2007 r.,
zz nagrodę Turystyka Jutra w kategorii Miejscowości Turystyczne w czerwcu 2007 r.,
zz drugą nagrodę Green Apple w grudniu 2007 r. przyznaną przez Eden Destinations
Runner Up,
zz nagrodę dla Mary Mulvey, dyrektor projektu w 2010 r. przyznaną przez Shine Awards.
zz
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The Region
This region, on the northwest coast of Ireland, because of its poor land and property
values in late 1980s and 1990s, became an attracting factor for artists, crafts people,
filmmakers and organic farmers. This new influx of creative people also gave a unique
support to many environmental projects etc.
The Greenbox strategic plan sought to deliver an Ecotourism destination – a defined
region containing environmentally sustainable products, accommodation and attractions within a context of pristine natural resources. Examples of some ecotourism
products include walking, cycling, canoeing, artistic and cultural activities, health and
personal well-being activities, etc.

International Recognition
Greenbox was internationally recognized: The success of the project is evidenced by
the fact that 24 of the 50 top eco-destinations in the Eco Escape Ireland (2008) by
Catherine Mack
The success of Greenbox has been recognized in a number of recent awards
including:
zz Responsible Tourism Award, December 2006, World Travel Market
zz People Category, May 2007, Northern Ireland Tourist Board – commended
zz Tourism for Tomorrow, Destination Category, June 2007
zz Green Apple Award, December 2007 – Eden Destinations runner Up.
zz CEO Mary Mulvey Highly Commended, Shine Awards 2010

Training to change mindsets
The success of the Greenbox model also included “hands on” proactive building of
relationships and linkages by the executive with key representatives in the public and
private sector at international, national and regional levels. Facilitation of all the main
players to work together was the essence of Greenbox right from the beginning.
Both from north and south of Ireland made a significant difference in bringing about
policy changes. The publication “Ecotourism Handbook for Ireland” in 2008. Provided an important educational tool at all levels of Irish tourism and is being revised
in 2011 by the national Tourist Board Fáilte Ireland.
https://www.dropbox.com/s/hfxq2t1w0v0gvt6/Ecotourismhandbook.pdf

Quality Certification as a Tool of Regional Development
Using a high-quality Certification Eco-Label for Accommodation with independent
audit gave the project further credibility and publicity. The Greenbox Ecotourism
Label was piloted more than two years based on TIES guidelines and was also independently audited. The label is the foundation for Ecotourism Ireland that will be
formally launched in 2012.
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Próby zmiany myślenia

Conclusion – lessons learned by Greenbox

Sukces modelu Greenbox obejmował także praktyczne, aktywne budowanie relacji
i powiązań przez dyrektor projektu z kluczowymi przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

There still continues to be a fear of green tourism/ecotourism but people in rural
areas are now considering possibilities for a more sustainable and environmentally
responsible tourism.

Od początku celem projektu była budowa i ułatwianie współpracy między najważniejszymi i zaangażowanymi osobami. Jego uczestnicy, z północy i z południa Irlandii, wnieśli ważny wkład do zmian strategii i regulacji prawnych.

The lessons of Greenbox are that barriers to Green tourism exist and therefore flexibility in approaches is required. Training is essential including basic business skills
for new entries in the field. The value of study trips, learning networks and sharing
best practice has been invaluable.
zz Legacy of dependency and networks did not survive post funding
zz Investment by business in marketing did not continue and lack expertise also
zz No change of policies by Tourism Boards /local authority’s etc.in the region of first
standards
zz In recession green /eco was a luxury item for agencies no long term commitment

Publikacja „Podręcznik ekoturystyki dla Irlandii”,
która ukazała się w 2008 r., aktualizowana przez
krajowy Zarząd Turystyki Fáilte Ireland w 2011 r.,
jest ważnym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym na wszystkich poziomach organizacji turystyki w Irlandii.

https://www.dropbox.com/s/hfxq2t1w0v0gvt6/
Ecotourismhandbook.pdf

Certyfikaty jakości jako narzędzie rozwoju regionalnego
Nadanie projektowi ekologicznego certyfikatu dla miejsc noclegowych (przy ocenie niezależnych biegłych) sprawiło, że wypromowano ideę projektu i uczyniono ją
wiarygodną. Proces ubiegania się o etykietę ekoturystyczną, zgodną z zaleceniami
TIES, trwał ponad dwa lata i podlegał niezależnemu audytowi. Certyfikat umożliwił
powstanie organizacji Ecotourism Ireland, która oficjalnie rozpoczęła działalność
w 2012 roku.
Restauracja w starej łodzi rybackiej
/ Restaurant in the old fishing boat,
fot. E. Lenarczyk

Podsumowanie – wnioski wyciągnięte z realizacji projektu Greenbox
Zielona turystyka czy ekoturystyka wciąż budzi obawy, ale mieszkańcy obszarów
wiejskich coraz częściej dostrzegają możliwości lokalnego rozwoju, dzięki turystyce
bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej za środowisko.
Projekt Greenbox pokazał, że wciąż są przeszkody w realizacji zielonej turystyki i konieczne jest elastyczne podejście do tematu. Nowe podmioty w branży wymagają
szkoleń, w tym dotyczących podstawowych umiejętności biznesowych. Bezcenna jest
wiedza zdobyta poprzez poznanie najlepszych praktyk, wizyty studyjne, dzielenie się
doświadczeniami i uczenie się budowania sieci współpracy.
Niestety po zakończeniu projektu, z powodu braku funduszy, nie przetrwała sieć
współpracy. Ustało również inwestowanie przedsiębiorstw w działania marketingowe.
Instytucje turystyczne, lokalne władze itp. nie zmieniły strategii ani regulacji w odniesieniu do pierwszych standardów. Mimo że w okresie recesji w Irlandii zielone/
ekologiczne logo stanowiło dla instytucji rządowych towar luksusowy, zabrakło długoterminowego zaangażowania.
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Stare domy mają szczególny urok i wartość
/ Old houses have a special charm and value,
fot. T. Włoszczowski
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Członkowie ECOTOURISM IRELAND uhonorowani ZŁOTĄ NAGRODĄ
Blackstairs Ecotrails, The Old Rectory, Kill Edmond, Boris, Co Carlow

Blackstairs Ecotrails, The Old Rectory, Kill Edmond, Boris, Co Carlow

www.blackstairsecotrails.ie

www.blackstairsecotrails.ie

Firma Blackstairs Ecotrails oferuje ekologiczne wędrówki, wspinaczki z przewodnikiem, warsztaty, wyprawy poszukiwawcze, w tym panieńskie wprawy poszukiwawcze – wieczory panieńskie dla eleganckich panien młodych, kursy dla nauczycieli,
zajęcia w szkołach, wędrówki dla dzieci i zabawy wśród dzikiej przyrody!

Blackstairs Ecotrails run Eco Trails, Guided Hikes, Workshops, Foraging, The Foraging
Hen Events – Elegant Hen Parties for Elegant Brides, Teachers Courses, School Visits
children’s Trails and Fun in the Wild!

Rock Farm Slane, Rock Farm, Slane,Co Meath
www.rockfarmslane.ie
Rock Farm Slane to przedsiębiorstwo ekoturystyczne specjalizujące się w wycieczkach
pieszych i rowerowych po zamku Slane i dolinie Boyne. Oferuje także ekologiczny kemping z siedmioma jurtami i szałasami pasterskimi mieszczącymi łącznie do 28 osób.
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ECOTOURISM IRELAND GOLD AWARD MEMBERS

Rock Farm Slane, Rock Farm, Slane,Co Meath
www.rockfarmslane.ie
Rock Farm Slane is an ecotourism provider that specialises in walking and bike tours
of the Slane Castle estate and the wider Boyne Valley. We also have a Boutique Eco
Camp with 7 Yurts and Shepherds Huts at our which sleeps up to 28 people sharing.

Clifden Eco Beach Camping & Caravanning Park, Clifden, Connemara, Co Galway

Clifden Eco Beach Camping & Caravanning Park, Clifden, Connemara, Co
Galway

www.actonsbeachsidecamping.com

www.actonsbeachsidecamping.com

Ekologiczne pole biwakowe i kempingowe „Prywatna Plaża” na ośmiu hektarach
przybrzeżnych łąk charakteryzujących się dużą różnorodnością biologiczną, z widokiem na zachwycającą panoramę Atlantyku, oferuje gościom możliwość prawdziwego obozowania z dala od tłumów, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Clifden’s unique ecological ‘Private Beach’ Camping & Caravanning Park offers
visitors a sustainable, cluster free, ‘real camping’ experience on eight hectares of
coastal Machair habitat bio-diversity, with unparalleled panoramic Atlantic seascape views.

Cnoc Suain, Spiddal, Co Galway (oczekuje na ponowną certyfikację)

Cnoc Suain, Spiddal, Co Galway (Awaiting Re-certification)

www.cnocsuain.com

www.cnocsuain.com

W górskiej wiosce Cnoc Suain goście mogą w aktywny sposób i w przyjemny sposób
zanurzyć się w lokalnej kulturze i naturze gaelickiej Irlandii. Wiedzę przyswajają
w sposób naturalny, dzięki gościnności i porządnej dawce dobrej zabawy

At Cnoc Suain hill-village, guests are offered an enjoyable and active immersion in
the local culture & nature of Gaelic Ireland. Engaging learning experiences are offered with warm hospitality and fun.

Slieve Aughty Centre, Kylebrack, Loughrea, Co Galway (oczekuje na ponowną
certyfikację)

Slieve Aughty Centre, Kylebrack, Loughrea, Co Galway (Awaiting
Re-certification)

www.riding-centre.com

www.riding-centre.com

Spacery z osiołkiem i zielone rodzinne wakacje w Slieve Aughty Centre zdobyły certyfikat ekoturystyki! Zobacz, jak mogą wyglądać wypełnione dobrą zabawą zielone
wakacje z Slieve Aughty Centre!

Slieve Aughty Centre’s Walking with a Donkey and Family Green Holidays are now
certified ecotourism experiences! Find out how you can take a fun, green holiday
with Slieve Aughty Centre!

The Boghill Centre, Burren, County Clare

The Boghill Centre, Burren, County Clare

www.boghill.com

www.boghill.com

Boghill Centre to miejsce organizacji kursów, imprez i konferencji związanych z tradycyjną muzyką irlandzką oraz warsztatów i szkoleń ekologicznych z możliwością
noclegu

The Boghill Centre is a residential venue for courses, events & conferences for traditional Irish Music, Holistic workshops and Eco training activities.
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Burren Smokehouse, Lisdoonvarna, Co. Clare

Burren Smokehouse, Lisdoonvarna, Co. Clare

www.burrensmokehouse.ie

www.burrensmokehouse.ie

Miłośnicy dobrego jedzenia mogą wybierać spośród szerokiego wachlarza lokalnych
przysmaków przyrządzanych na różne sposoby, takich jak w 100 proc. ekologiczny
wędzony łosoś z Burren; odwiedzić centrum turystyczne, by zobaczyć, w jaki sposób
wędzarnia przygotowuje wyroby.

Good food fans can choose from a range of delightful locally sourced products and
crafts, such as 100% Burren organic smoked Irish salmon and see how the Smokehouse creates its produce at the visitor centre.
Dolphinwatch, Carrigaholt, Co Clare

Dolphinwatch, Carrigaholt, Co Clare

www.dolphinwatch.ie

www.dolphinwatch.ie

Dolphin & Nature boat trips which bring you to the Mouth of the River Shannon,
Ireland’s longest river, to watch wild bottle-nose dolphins. Eco-diversity, dolphins,
whales, seals, wildlife, sea life and more.

Rejsy „Delfiny i przyroda” zabierają turystów do ujścia rzeki Shannon – najdłuższej
rzeki w Irlandii – gdzie można podziwiać dzikie delfiny butlonose; zachwycić się
ekologiczną różnorodnością i zobaczyć dziką przyrodę, morskie organizmy i wiele
więcej.

Purecamping, Querrin, Co Clare
www.purecamping.ie

Purecamping, Querrin, Co Clare

Step back in time, make time for yourselves, slow down and get close to nature with
our Bell Tent Bliss experience. Prepare a homemade pizza in our clay oven, check out
our outdoor sauna and rejuvenate!

www.purecamping.ie
Cofnij się w czasie, zwolnij i zbliż się do natury, odwiedzając pole namiotowe. Przygotuj własnoręcznie pizzę w glinianym piecu, wypróbuj saunę na świeżym powietrzu i poczuj się młodziej!

Doolin Cave, Doolin, Co Clare
www.doolincave.ie

Doolin Cave, Doolin, Co Clare

Doolin Cave is one of Europe’s most compelling cave attractions. It is a truly authentic experience:- ‘The Great Stalactite’. It is your only opportunity to see the largest
free hanging stalactite anywhere in the world and is one of the most important
eco-tourist attractions in Ireland.

www.doolincave.ie
Doolin Cave to jedna z najbardziej atrakcyjnych europejskich jaskiń udostępnionych
zwiedzającym, a jej „Wielki Stalaktyt” jest jedyny w swoim rodzaju. To szansa, by na
własne oczy zobaczyć największy zwisający ze stropu stalaktyt na świecie będący
jedną z najważniejszych atrakcji ekoturystycznych Irlandii.

Organizacja Ecotourism Ireland uznana przez GSTC we wrześniu 2012 r. oferuje
szkolenia indywidualne i szkolenia przez internet.

Ecotourism Ireland Criteria Recognised by GSTC Sept 2012, now offers one to one
training and Online training also.
Ecotourism Members now in over 5 Destinations which are slowly emerging:

Poniżej adresy zrzeszonych w Ecotourism Ireland członków organizacji z pięciu
miejscowości, które dopiero rozwijają atrakcje turystyczne:

www.burren.ie

www.burren.ie

www.meathecotourism.org

www.loophead.ie

https://www.facebook.com/KerryEcoTourism

www.meathecotourism.org

http://www.millstreetcountrypark.com/

www.loophead.ie

https://www.facebook.com/KerryEcoTourism
http://www.millstreetcountrypark.com/
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Aivar Ruukel

Aivar Ruukel

Estonian Ecotourism Association, Estonia

Estonian Ecotourism Association, Estonia

Rozdział V

Chapter V

Komunikacja i komunikowanie
ekoturystyki
Wnioski z własnych doświadczeń

N

ajlepsza rzecz, jaka przytrafiła się mojej niewielkiej lokalnej działalności turystycznej, miała miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1993 roku. Żurawinowe bagna i lasy za naszym domostwem, zamieszkałe przez głuszce, otrzymały
status obszarów chronionych. Aby ochronić duży kompleks torfowisk mszarnych,
wilgotnych lasów aluwialnych i nieuregulowanych rzek z równinami zalewowymi
i zalesionymi łąkami, utworzono Park Narodowy Soomaa. Turystyczny biznes prowadziłem wówczas zaledwie jeden sezon, a rok wcześniej razem z matką przyłączyliśmy się do Związku Estońskich Rolników i zamieściliśmy pierwszą reklamę naszej
działalności w broszurze poświęconej agroturystyce. W wielkim domu rodzinnym,
który opustoszał po wyprowadzeniu się moich dwóch dorosłych sióstr, oferowaliśmy
noclegi i śniadania. W pierwszym sezonie letnim gościliśmy zaledwie cztery osoby!
Z tego doświadczenia wyciągnąłem dwa ważne wnioski. Po pierwsze, że nie wystarczy zareklamować się w jednej broszurze, ale trzeba wypróbować jednocześnie różne
kanały komunikacji, by zobaczyć, który najlepiej się sprawdza w naszym przypadku.
Po drugie, że bardzo ważne jest zrozumienie powodów, dla których ludzie podróżują;
dlaczego przyjeżdżają w wybrane miejsce. Nikt nie wybiera się w podróż, tylko po to,
by przespać się w konkretnym pensjonacie lub hotelu. Celem podróży nie jest nocleg,
lecz wszystko to, co dzieje się ponadto.

Park Narodowy Soomaa chroni estońskie torfowiska / Soomaa national park protects large peat-bogs of Estonia
42

How to communicate
ecotourism.
Lessons learned from a personal journey

T

he greatest thing happened to my small local tourism tourism business just before Christmas in 1993. The cranberry bogs and capercaillie forests of our backyard were designated
as a protected area. Soomaa National Park was
established to protect a vast complex of raised
bogs, wet alluvial forests, and unregulated rivers
with flood-plains and wooded meadows. At that
time, my career in tourism had only been going
for one season. The year before, my mother and
I joined the Estonian Farmers Union network
and advertised in a brochure of rural guesthouses. We offered bed and breakfast in our family’s large house which became half empty after
my two adult sisters had left home. During the
first summer season, our farm-guesthouse had
only 4 customers!
I had learned my first two lessons. First, it is not
enough just to advertise your business in one
brochure, you need to try different communicaIndrek jest miejscowym przewodnikiem
tion channels at the same time and experiment
i zbieraczem runa leśnego
with them in order to find out what works for
/ Indrek is local guide and passionate forager
you. A lesson that I value even more was the
importance of becoming more aware about why
people travel, what attracts them to visit a particular place. Nobody travels somewhere in order to sleep in a particular guesthouse or hotel. What lies outside of their
chosen accommodation is why people travel to places.
Before the 1980s (in Soviet times) there was no tourism in the Soomaa region. There
was only very limited local recreation. When the national park was created, I saw this
as a reason for visitors to come and a great opportunity to further develop our tourism
business. We bought five canoes and started offering guided canoe trips. On our trips,
we visited other local people living by the riverside, stopped to listen to local elderly
couples telling stories of their childhood, and tried home-made beer brewed in the
one-man-brewery of our neighbour.
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W latach 70. XX w., za czasów sowieckich, w regionie Soomaa nie było turystyki. Istniało tylko coś, co można nazwać lokalną rekreacją w ograniczonym zakresie. Atrakcją przyciągającą turystów stał się park narodowy. Zrozumiałem, że jest on również
szansą dla naszej działalności turystycznej. Zakupiliśmy pięć kajaków i zaczęliśmy
organizować spływy z przewodnikiem. Podczas wycieczek odwiedzaliśmy lokalne
społeczności zamieszkujące brzeg rzeki, zatrzymywaliśmy się, by wysłuchać starszych
ludzi opowiadających o dzieciństwie i degustowaliśmy piwo warzone domowym sposobem w jednoosobowym browarze sąsiada.
Dokładnie w tym czasie zetknąłem się z nowym pojęciem związanym z turystyką,
czyli z ekoturystyką. Estoński ruch ekoturystyczny narodził się dzięki pomocy Jana
Wigstena, ówczesnego członka zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystycznego (TIES) i właściciela firmy konsultingowej Eco Tour Productions AB oraz
współwłaściciela biura turystycznego Nomadic Journeys w Mongolii. Na licznych
seminariach i spotkaniach w Soomaa i w całej Estonii omawialiśmy z dyrektorami
parku narodowego i innymi zainteresowanymi osobami, organizacjami i instytucjami
zasady ekoturystyki. Najważniejsza wiedza, jaką przekazał mi Jan na temat zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki, zamyka się w jednym zdaniu: EKOTURYSTYKA
NIE JEST PRODUKTEM.
W zasadach ekoturystyki nie ma instrukcji dotyczących programu czy miejsca wycieczek organizowanych dla turystów. Te zasady odnoszą się do sposobów organizacji
działań turystycznych, ich wpływu na środowisko i przyrodę, na lokalne społeczności
i ich życie. Do lat 80. XX w. żadna definicja dotycząca turystyki nie uwzględniała
wpływu działalności turystycznej na lokalne społeczności i środowisko. Ekoturystyka
jako filozofia, sposób postrzegania i działania opiera się na wzmocnieniu pozytywnego i ograniczeniu negatywnego wpływu rozwijającego się sektora turystyki na środowisko i lokalne społeczności.
Od dwudziestu lat organizuję wycieczki z przewodnikiem po mokradłach i spływy
kajakowe rzekami Parku Narodowego Soomaa. Nigdy nie nazywałem ich ekospływami, ekowycieczkami czy ekoprzygodami. Zamiast tego w zachęcający sposób opisywałem to, czego doświadczą potencjalni turyści, korzystając z naszej oferty. Mówiłem
im, jakie to uczucie, kiedy wiosłuje się w dół rzeki wśród dzikiej natury lub przemierza mokradła w porannej mgle.
Jest kilka powodów, dla których lepiej nie używać w materiałach reklamowych słów
eko, zrównoważony, etyczny, zielony, odpowiedzialny itp., ponieważ większość ludzi
nie zna terminologii dotyczącej ekoturystyki. Jeśli chcemy kogoś do czegoś zachęcić,
to lepiej mówić do niego językiem, który rozumie. Więcej mamy szans na sukces, gdy
dopasujemy informację do poziomu odbiorcy.
Tę zależność braliśmy pod uwagę, gdy w 2000 r. Estońskie Towarzystwo Ekoturystyczne wprowadzało jeden z pierwszych w Europie systemów jakości w ekoturystyce. Dlatego w naszym certyfikacie nie pojawiła się ekoturystyka lecz „Estonia – Naturalnie”.
Wykaz kryteriów certyfikatu zawierał główne zasady ekoturystyki, a także bezpieczeństwa i jakości doświadczeń turystów. Certyfikat „Estonia – Naturalnie” (w języku
estońskim tzw. EHE) funkcjonuje w branży i na rynku jako system jakości w turystyce. Oznacza to, że wspólnym mianownikiem wszystkich elementów ekoturystyki
jest jakość. Składają się na nią: zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko i udział
lokalnej społeczności.
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At exactly the same time, “ecotourism” started appearing on
my radar. The Estonian ecotourism movement was started
with help of Jan Wigsten, Board
Member of The International
Ecotourism Society at that time
and owner of the consultancy
Eco Tour Productions AB and
co-owner of the tour operator
Nomadic Journeys in Mongolia. We discussed ecotourism
principles with park directors
and other stakeholders at many
seminars and meetings both locally in Soomaa and different
locations in Estonia.

Spływ kajakiem po rzece Halliste w Parku Narodowym Soomaa
/ Canoeing Halliste river in Soomaa national park

Most importantly, the knowledge about sustainable development and ecotourism that
I learned from Jan is that ecotourism is NOT a product. It is
a term that does not say what
the activity or content of the trip
is, nor does it mention where it
will take place. The word ‘ecotourism’ describes how tourism
is organised and how it impacts
the place where the trips takes
place. Its environment, people, their way of life. Until the
Ekoturystyka zawiera w sobie również edukację i interpretację
1980s, all definitions of tourism
/ ecotourism involves interpretation and education
described the tourists’ activities
without explicitly considering
their impacts on host communities and the environment. Ecotourism as a philosophy, and a way to see and do things, emerged from the need to enhance the positive
impacts and minimise the negative impacts of the growing tourism sector.
I have been offering guided walking on wetlands and canoe trips on the rivers of
Soomaa national park for 20 years now. I have never called it eco-canoeing, ecowalking or eco-adventures. Instead I have tried to describe in a compelling way what
potential customers are going to experience when joining our trips. Telling them how
it feels to paddle down the river through wild nature, or walk through the bog in the
morning mist.
There are several reasons for not using words like eco, sustainable, ethical, green, responsible, etc. in your marketing communications. Most importantly, normal people
do not understand the ecotourism terminology, it is not their language. If your aim
is to attract someone to your activity, then it is not a good idea to speak to her in the
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Wiele małych lokalnych firm turystycznych
w Estonii, a także w innych krajach Europy, wpisuje do swoich ofert organizację „odpowiedzialnych
podróży do obszarów przyrodniczych.....”.
Jednak
niewiele z firm w sposób
właściwy rozumie pojęcie
ekoturystyka, a czasami
wcześniej nie zetknęło z nim. Co nie znaczy,
że nie działają one zgodnie z jej zasadami.
W przypadku mojego
małego biznesu turyŁodzie dłubanki świetnie sprawdzają się podczas sezonu powodziowego
stycznego idea ekoturyDugout canoe is a practical vessel during flood season
styki połączyła się doskonale ze statusem obszaru chronionego przyrodniczo, jaki otrzymał nasz region
(Park Narodowy Soomaa), a także z ideą utworzenia parku. Park narodowy to prawdopodobnie jedno z najważniejszych oznaczeń w turystyce przyrodniczej na świecie.
Jeśli kogoś interesuje przyroda, to podczas wakacji będzie z pewnością szukał parków
narodowych. Wartości przyrodnicze i kulturowe Parku Narodowego Soomaa odpowiadają na potrzeby zainteresowanych turystów i współgrają z moimi odczuciami.
Lokalna społeczność jest zwykle dumna z utworzenia parku narodowego w jej miejscu zamieszkania. Z tego względu do promocji wycieczek i usług turystycznych włączyłem informacje o walorach tego miejsca.
Branża turystyczna stwarza nowe możliwości ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i tradycji kulturowych. Region Soomaa to jedno z ostatnich miejsc w Europie,
gdzie przetrwała, przekazywana przez wieki z pokolenia na pokolenie, kultura budowy i wykorzystania łodzi dłubanek. Warsztaty budowania takich łodzi, organizowane
na naszym podwórzu, przyciągają turystów, a także lokalne i międzynarodowe media.
Dziennikarzom podoba się praca przy „dłubaniu” łodzi toporem ciesielskim. Podczas
wywiadów odpowiadam na wiele pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”, co z kolei umożliwia pogłębienie rozmowy na tematy związane z ekoturystyką. Jak mówi
stare przysłowie: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie,
a zrozumiem”. Z tej lekcji wyciągnąłem kolejny wniosek: łodzie dłubanki (po estońsku
haabjas) świetnie obrazują ideę ekoturystyki, są doskonałym narzędziem przekazania
informacji o tym, że turystyka może wpływać pozytywnie na lokalny rozwój.
Skuteczne informowanie o zasadach ekoturystyki wymaga zrozumienia kontekstu takiego przekazu. Do kogo ma on być skierowany? Do klientów, innych miejscowych
firm turystycznych, dziennikarzy, lokalnej społeczności, osób odpowiedzialnych
za ochronę przyrody? Trzeba postawić się na ich miejscu i zadać sobie pytanie: „Z jakiego powodu oni mnie słuchają?” Należy dowiedzieć się jak najwięcej o słuchaczach,
przybrać odpowiedni ton i mówić właściwe rzeczy, nie przekazywać informacji zbędnych lub niezwiązanych z tematem.
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language that she does not understand. There is a much better chance of success if you
adapt your language and messages to suit the intended receiver.
We had this in mind when the Estonian Ecotourism Association was initiating one
of the first ecotourism quality schemes in Europe in the year 2000. The ecotourism
label was not called ‘ecotourism’ but “Estonia – the Natural Way”. It included the main
ecotourism principles in the criteria list, but on top of that also criteria concerning
safety and overall quality of the visitor experience. Estonia – the Natural Way (in
Estonian known as the EHE-label) is communicated both to tourism businesses and
to the market as a tourism quality scheme. That means that quality is the common
denominator of all ecotourism issues. Sustainability, environmental sensibility, and
local community involvement are all components of tourism quality.
Interestingly enough, there are many small local tourism businesses in Estonia, and
I am sure in all European countries, that in their day-to day practice offer “responsible
travel to natural areas… “. At the same time, many of these businesses have no clear
understanding about the term ‘ecotourism’, or perhaps might not even have heard this
word. But this does not prevent them from operating according to the ecotourism
principles.
For my own small tourism business, the ideology of ecotourism has combined very
well with the national park status that was given to our area, and the reasons and aims
behind establishing the park. The ‘national park’ is probably one of the most powerful
brands in nature based tourism globally. If you are interested in nature, then it is quite
likely that you will look for national parks when going on holiday. Natural and cultural values of Soomaa park resonate with the interests of potential visitors and with
my personal feelings. Normally, local people are very proud about creating a national
park in their homelands. It felt right to integrate and communicate the values of a national park when promoting my tours and services to customers.
Tourism businesses can bring new opportunities for conserving local natural values
and cultural traditions. Soomaa is one of the last places in Europe where the culture of building and using dugout canoes has survived, thereby preserving knowledge
passed down over the centuries. Dugout canoe workshops that we organise in our
backyard have been attracting visitors, but also local and international media. Journalists like very much to try carving a dugout boat with an adze. When being interviewed by journalists I have to answer many ‘why’ questions, which allowed us to go
into deep conversations about ecotourism issues. As on old saying goes: “Tell me, I’ll
forget. Show me, I’ll remember. Involve me, I’ll understand.” I had learned a lesson:
dugout canoe (haabjas in estonian language) became a meaningful way to visualise
the idea of ecotourism and a tool to communicate tourism’s possibilities for positive
impact.
For the effective communication of ecotourism principles it is important to understand the context. Who do you want to communicate with? Is it to your customers,
other tourism businesses at your destination, journalists, local people, conservation
managers? Try to be in their shoes and ask yourself: “What is the reason that they
are listening to me? ” Learn about your audience, set the right tone and say the right
things. And do not say anything unnecessary or irrelevant!
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I have been consistently using the word ecotourism word in the section of our website
where I tell about our policy and business practices, partnering with national park
managers, working together with local guesthouses and catering services, hiring local
guides. Eating local food and talking to local people is something almost all travellers
appreciate. It is through the stories told by our local Soomaa guides that visitors are
able to connect to the place that they came to visit and experience.
Storytelling is also a perfect fit with the new communication tools and social media
channels. With this in mind, I make a habit of sharing my own experiences on multiple digital communication channels like tripbod.com, responsibletravel.com, ecoclub.
com, greentraveller.co.uk, planeta.com muchbetteradventures.com etc. Also, I have
invested my time to learn about and experiment with rapidly changing social media.
As a result, by talking to my guests I have discovered that their decision to book our
trip was made by watching a Youtube video, or seeing a tweet shared on Twitter, or
a photo pinned on Pinterest or posted on Facebook.
Use of social networking websites and mobile apps are becoming more and more the
norm. Social media communication works very well for small tourism businesses because it comes naturally. You do not need to learn any tricks, you can be who you are
and share honestly your own personal stories – about your passion for your place, and
about the people who make your place special.

Warsztat budowania łodzi dłubanek / Dugout canoe building workshop

Konsekwentnie stosuję termin ekoturystyka na naszej stronie internetowej w działach, gdzie omawiam politykę turystyczną i praktyki branżowe, współpracę z dyrekcją
parku narodowego, lokalnymi obiektami turystycznymi, lokalami gastronomicznymi
i miejscowymi przewodnikami. Lokalne specjały i rozmowy z mieszkańcami regionu
doceniają chyba wszyscy turyści. To historie opowiadane przez przewodników z regionu Soomaa sprawiają, że turyści czują więź z miejscami, które zwiedzają i poznają.
Lokalne historie i opowieści doskonale „sprzedają się” w nowych narzędziach komunikacji i mediach społecznościowych. Zwyczajowo dzielę się doświadczeniami, wykorzystując różne cyfrowe kanały komunikacji np. tripbod.com, responsibletravel.
com, ecoclub.com, greentraveller.co.uk, planeta.com, muchbetteradventures.com itp.
Znajduję też czas na poznawanie dynamicznie zmieniających się mediów społecznościowych i na eksperymentowanie z nimi. Dzięki rozmowom z gośćmi dowiedziałem
się na przykład, że decyzję o udziale w naszych wycieczkach podjęli po obejrzeniu
filmiku na Youtubie, zapoznaniu się z informacjami na Twitterze, albo po obejrzeniu
zdjęć na Pintereście czy Facebooku.

Turyści są nie tylko konsumentami oferty, ale także autorami informacji on-line
/ Visitors are not only consumers but also producers of online information

Korzystanie z mediów społecznościowych i mobilnych aplikacji staje się coraz powszechniejsze. Świetnie nadają się one dla niewielkich biznesów turystycznych jako
naturalny sposób komunikacji. Nie trzeba uczyć się żadnych sztuczek, można być
tym, kim się jest i szczerze dzielić się osobistymi historiami na temat pasji do miejsca
i ludzi, którzy sprawiają, że jest ono wyjątkowe.
Zdjęcia zamieszczone w tekście pochodzą ze zbiorów autora.
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Chapter VI

Ekoturystyka w Polsce
a wyzwania zrównoważonego
rozwoju

E

koturystyka to jeden z kierunków rozwoju przedsiębiorczości, który może przynieść wiele wymiernych korzyści w odpowiedzi na globalne wyzwania. Zanim zagłębimy się w analizę sytuacji w Polsce, warto przypomnieć definicję ekoturystyki
i kluczowe pojęcia zrównoważonego rozwoju.

Ekoturystyka
Powszechnie uznaje się, że ekoturystyka opiera się na trzech filarach:
zz naturze – oznacza to, że ekoturystyka wykorzystuje naturę i cenne zasoby przyrodnicze, budując na nich ofertę w sposób pozwalający je chronić,
zz kulturze – te same założenia dotyczą lokalnej kultury materialnej, niematerialnej
i miejscowych tradycji – wykorzystuje się je tak, by dzięki temu były szanowane,
chronione i promowane,
zz lokalnej społeczności – ekoturystyka ma polepszać warunki życia mieszkańców,
którzy powinni w pełni uczestniczyć w korzyściach i decyzjach związanych z rozwojem biznesu ekoturystycznego – najlepiej, jeżeli prowadzą go sami, a nie tylko
są zatrudniani przez obcych inwestorów.
Często zapomina się o tych trzech filarach ekoturystyki, kojarząc ją z turystyką przyrodniczą lub też z turystyką zrównoważoną. W Stanach Zjednoczonych ekoturystyka
i turystyka zrównoważona to właściwie to samo. Oznacza to jednak bardziej tolerancyjne podejście np. działalność dużych obiektów hotelowych, które stosują różne
metody zarządzania przyjazne dla środowiska, zmniejszając negatywny wpływ działalności na otaczająca przyrodę, uznawana jest za zrównoważoną i czasami określana
jako ekoturystyczna. Również wycieczki organizowane przez wielkich tour operatorów jak GAP adventures, ponieważ oferowane są niewielkim grupom w egzotyczne
miejsca i z udziałem lokalnych przewodników, uznawane są za ekoturystyczne, mimo
że duża część zysków trafia do zagranicznej centrali. Tymczasem w Europie ekoturystyka w sposób oczywisty jest kojarzona z propozycjami dla małych grup, z ofertą
małych i średnich przedsiębiorstw opartymi na zasobach lokalnych.

Ecotourism in Poland
and the challenges of sustainable
development

E

cotourism is one of the directions of entrepreneurship development which may
bring measurable benefits in response to global challenges. Yet before we begin to analyse the situation of Poland in this regard, let us recall the definition of ecotourism
and the key notion of sustainable development.

Ecotourism
It is commonly agreed that ecotourism is based on three pillars:
Nature: ecotourist offer is based on nature and valuable natural resources, and at
the same time protects this resources;
zz Culture: the same applies to the local material or non-material cultural heritage
and local traditions – they are used in a way to ensure that they are respected, protected and promoted;
zz Local community: ecotourism sustains the well-being of local communities and
empowers them (ideally, they should run ecotourism businesses on their own and
not just be employed by foreign investors).
zz

These three pillars of ecotourism are often forgotten when ecotourism is associated with nature tourism or the broader concept of sustainable tourism. In the US,
ecotourism and sustainable tourism are viewed as practically interchangeable. This,
however, implies a more tolerant approach – e.g. the operation of huge hotels which
apply various environmentally-friendly management strategies, reducing the negative impact on the environment, is considered sustainable and is sometimes referred
to as ecotourism. Also excursions organised by big tour operators, such as GAP
adventures, because they are targeted at small groups, take place in exotic destinations and involve local guides, aspire to being labelled ecotourism, even though
a major part of the profit is transferred to a foreign management centre. In Europe
the definition is more strict, ecotourism is naturally associated with offers for small
groups of visitors, developed by small and medium enterprises and based on local
resources.
Nevertheless, the definition of ecotourism promoted by the International Ecotourism Society (TIES) with its seat in the US, is still the most popular one. In January
2015, TIES supplemented its definition with the notions of education and interpretation bearing in mind that education is meant to be inclusive of both staff and
guests:
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Przypomnijmy definicję ustaloną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekoturystyki (The International Ecotourism Society TIES) z siedzibą w USA, która w styczniu
2015 r. poszerzona została o elementy edukacji i interpretacji z zaznaczeniem, że edukacja dotyczy zarówno gospodarzy i gości:
Ekoturystyka to odpowiedzialne podróżowanie do obszarów przyrodniczych, które
zachowuje i chroni środowisko, polepsza warunki życia lokalnych mieszkańców i zawiera edukację i interpretację.
Tym samym podkreślono współodpowiedzialność ekoturysty i przedsiębiorcy ekoturystycznego oraz ścisły związek ekoturystyki z podnoszeniem wiedzy i świadomości.

Zrównoważony rozwój
W latach 80. XX w. powstała doktryna ekonomii politycznej głosząca, że na obecnym
poziomie cywilizacyjnym konieczny jest rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń. Model ten zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje
między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale
także sztuczne – wytworzone przez człowieka) i zdrowiem człowieka. Pojęcie zrównoważonego rozwoju uświadamia również, że jest to jedyny możliwy rozwój, który
nie prowadzi do zagłady cywilizacji poprzez wyczerpanie zasobów naturalnych. Dlatego też obejmuje pojęcia trwały, samoutrzymujący się i wstrzemięźliwy (po angielsku
– sustainable development, po francusku – developpement durable, po niemiecku
– nachhaltige Entwicklung).
Globalne problemy gospodarcze – kolejne kryzysy ekonomiczne, załamanie się systemu finansowego, bankructwa banków czy nawet całych państw; wyczerpanie zasobów
naturalnych, nierówności w podziale zasobów (według badań OXFAM z 2014 roku,
jeden procent ludności posiada 80 proc. światowego bogactwa), skutki bezpośrednie
zatrucia środowiska odczuwane nawet w najbogatszych społeczeństwach (ogromny
wzrost chorób cywilizacyjnych), problemy z dostępem do podstawowych dóbr – czystego powietrza, wody i zasobów energetycznych, wreszcie największe współczesne
wyzwanie – zmiany klimatu; sprawiają, że temat zrównoważonego rozwoju jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Przy zachowaniu proporcji, ekoturystyka jest branżą
gospodarki, której założenia pozwalają łączyć korzyści ekonomiczne, realizować jednocześnie założenia zrównoważonego rozwoju i odpowiadać na wiele z wyżej wymienionych wyzwań i problemów.

Ekoturyści – to już nie margines
O wartości rynku ekoturystycznego jako silnie rozwijającego się trendu, przekonuje
wiele badań. Według danych TIES sprzed paru lat w Europie:
zz 30 proc. turystów jest świadomych wartości zrównoważonej turystyki,
zz 20 proc. szuka zielonych i prośrodowiskowych wakacji,
zz 65 proc. niemieckich turystów poszukuje jakości ekologicznej, a 42 proc. (25 mln)
szuka noclegu w miejscu, gdzie dba się o środowisko,
zz połowa turystów angielskich wybiera podróż z firmą, która stosuje kodeks etyczny
(dba o środowisko, pracowników i wspiera lokalne społeczności).
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Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment,
sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education.
This emphasises the shared responsibility of ecotourists and ecotourism business
owners, as well as a close link between ecotourism and awareness raising.

Sustainable development
In the 1980s, a political doctrine was formulated professing that the development
model we need must ensure to meet the needs of the present generation but without
compromising the ability of future generations to meet their own needs. Such economic model envisages a balanced relationship between economic growth, care for
the environment (not only the natural environment but also the man-made one) and
human health. Sustainable development is also the only possible development way
that does not lead to the demise of our civilization due to the depletion of natural resources. That is why it encompasses such notions as balanced, durable, self-sustaining
and reserved, the evidence of which are the translations of this term into foreign languages: in polish zrównoważony meaning balanced, in English sustainable development, in French development durable, in German nachhaltige Entwicklung.
Global economic challenges (subsequent economic crises, breakdowns of financial
systems, bankruptcies of banks or even of the entire states), depletion of natural reserves, inequitable sharing of resources (according to the OXFAM research of 2014,
1 percent of world’s population owns 80 percent of the global wealth), the consequences of pollution affecting even the wealthiest societies (a huge increase in the so
called diseases of affluence), problems with access to basic goods: clean air and water
as well as energy resources, and finally the greatest contemporary challenge – climate
change, make sustainable development more urgent than ever. All proportions kept,
ecotourism is one of the business directions that allows to make profit in a sustainable
way, responding to many of the aforementioned challenges.

Ecotourists – no longer on the sidelines
Numerous studies confirm the value of the ecotourism market as a dynamically developing trend. According to the data of TIES from few years ago, in Europe:
zz 30 percent of tourists are aware of the value of sustainable tourism,
zz 20 percent look for green and environmentally-friendly holidays,
zz 65 percent of German tourists pay attention to eco-quality, and 42 percent (25 million) would rather stay in a place that is mindful of the environment,
zz half of English tourists choose to travel with companies that follow an ethical code
(take care of the environment, their staff and support local communities).
Are there any ecotourists in Poland? No studies have been carried out to determine
what percentage of Poles enjoys ecotourism in a more or less conscious manner. Practical observations, however, show that their number is increasing. Similarly to Western Europe, they include mainly well-educated inhabitants of big cities who do not
observe ecological principles only during holidays – they purchase local, organic
food, do not use chemicals, try to reduce car travels and support eco-friendly initiatives on everyday basis.
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Czy istnieje polski ekoturysta? Nie ma badań, które mogłyby precyzyjne określić, jaki
procent Polaków mniej lub bardziej świadomie zajmuje się ekoturystyką. Obserwacje pozwalają stwierdzić, że ich liczba rośnie. Podobnie jak w Europie Zachodniej,
są to na ogół wykształceni mieszkańcy dużych miast, którzy zasady ekologiczne wdrażają nie tylko podczas wakacji, ale na co dzień kupują lokalne i ekologiczne produkty
żywnościowe, nie używają chemii, starają się ograniczać korzystanie z samochodu
i wspierać proekologiczne inicjatywy.

Wiele czynników przemawia za rozwojem ekoturystyki w Polsce:
zz

zz
zz
zz
zz
zz

dobrze zachowana bioróżnorodność, w tym rolnicza (podstawa dobrej żywności!),
dzięki ekstensywnemu rolnictwu, co jest unikalne w Europie i powinno zostać docenione jako nasz ogromny potencjał,
dobrze zachowane zasoby leśne, dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej,
liczne parki narodowe i obszary chronione, mimo nadal słabego wdrożenia europejskiej sieci Natura 2000,
zachowane tradycje lokalne i regionalne, bogate zasoby kulturowe,
bogata historia, często fascynująca dla cudzoziemców,
tradycja turystyki przyrodniczej – harcerstwo, schroniska górskie, kempingi, wczasy pod namiotem itp.

Wiele z atutów mamy nadal, dzięki (co niektórzy określają jako polskie „zapóźnienie cywilizacyjne”) – deficytowi autostrad, przemysłu i supermarketu w każdej wsi,
co niestety staramy się czasami nadrobić, nie bacząc na koszty. Warto podkreślić,
że dobra oferta ekoturystyczna nie wymaga wielkich inwestycji infrastrukturalnych,
lecz przede wszystkim organizacji i odpowiedniego wyeksponowania lokalnych zasobów czy tzw. interpretacji. Należy pamiętać, że konieczne jest także spełnienie podstawowych warunków m.in. bezpieczeństwa i higieny w obiektach.

Mankamenty
Brak lub słaba jakość interpretacji, czyli kluczowego czynnika, które TIES dodało
do podstawowej definicji ekoturystyki na początku 2015 roku, to jedna ze słabości
polskiej oferty ekoturystycznej. Czym dokładnie jest interpretacja? Z francuskiego
„interpreter” oznacza tłumaczyć. Jest to więc odpowiednie wyeksponowanie i przedstawienie lokalnych atrakcji ekoturystycznych gościom przez dobrze wykwalifikowanych przewodników, gospodarzy czy dzięki istniejącej infrastrukturze edukacyjno- informacyjnej np. ścieżkom przyrodniczym i edukacyjnym, oznakowaniu itp.
Odchodzimy od nudnego wymieniania dat lub łacińskich nazw na rzecz interaktywności, warsztatów, questów, rekonstrukcji historycznych, doświadczania na rozmaite sposoby i prawdziwie interesujących metod przekazywania i zdobywania wiedzy.
Odpowiednio przygotowana interpretacja może uczynić z przydrożnego kamienia
obiekt westchnień i wspomnień, natomiast nudny przewodnik jest w stanie zepsuć
urok najpiękniejszych i najciekawszych miejsc.
Brakuje w Polsce szeroko zorganizowanej i łatwo dostępnej oferty. Ekoturysta musi
sporo się naszukać, by znaleźć odpowiedni obiekt, a dla turysty zagranicznego to jeszcze trudniejsze. Jednym z kroków na drodze organizacji i przejrzystości może być
wdrożenie certyfikatów. Istniejące punktują działania, które poszczególni przedsię54

Poland has many assets that favour the development of ecotourism:
zz

zz
zz
zz
zz
zz

well-preserved biodiversity, including agricultural biodiversity (the basis for
healthy food!) owing to extensive and small farming, which is something unique in
Europe and should finally be recognised as our significant potential;
well-preserved forest reserves thanks to sustainable forest management;
numerous national parks and protected areas (in spite of a still poor implementation of the European Natura 2000 network);
preserved local and regional traditions, rich cultural heritage;
rich and often dramatic history, which foreigners often find fascinating;
deeply-rooted nature tourism – scouting, mountain hostels, camping sites, holiday
under canvas, etc.

Many of these assets are still available due to the phenomenon sometimes referred
to as the ‘Polish backwardness’ – shortage of motorways, industry and supermarkets
in each village. It is worth highlighting that a good ecotourism offer does not require
considerable infrastructural investment, but organisation and proper showcasing of
local resources or their so-called interpretation. Still, the basic conditions need to be
met, e.g. concerning safety and hygiene in facilities.

Shortcomings
Lack of or poor interpretation, which is the element added by TIES to the basic definition of ecotourism at the beginning of 2015, is one of the shortcomings of the Polish
ecotourism offer. What exactly do we mean by interpretation? The French word interpreter means to interpret. It involves proper showcasing and presenting of local ecotourism attractions to guests by qualified guides, hosts or existing awareness-raising
infrastructure (e.g. nature and educational trails, signage and other elements). Hence,
we abandon boring lectures with a lot of dates or Latin names in favour of interactivity, workshops, quests, historical re-enactments, experiencing with all senses and
other interesting teaching and learning methods. A well-prepared interpretation may
turn a roadside stone into a coveted and long-remembered object whereas a boring
guide is able to spoil the charm of the most beautiful and interesting places.
More generally, Poland lacks an organised and easily-accessible offer; therefore, an ecotourist has to put in a lot of effort to find objects of interest, which is an even greater
feat for foreign tourists. One of the milestones towards the achievement of organisation and transparency may be to implement certificates. Current certificates promote
measures that should be implemented by individual operators and business owners
to change their profile from tourist or agrotourist to positively ecotourist. Even without aiming to obtain a specific certificate it’s good to familiarise oneself with the criteria in order to enhance the profile of any ecotourism business.

The Polish Ecotourism Certificate
The Social Ecological Institute introduced the first ecotourism certification scheme
in Poland in 2010. The pilot project took place in northeastern Mazovia and was first
implemented in the network of farms and other tourist facilities located ‘Between the
Bug and the Narew’ (www.bugnarew.pl).
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biorcy powinni wdrożyć, by zmienić profil z turystycznego lub agroturystycznego
na ekoturystyczny. Nawet bez ubiegania się o konkretny certyfikat, warto zapoznać
się z kryteriami, by przygotować się do własnej działalności ekoturystycznej.

Polski Certyfikat Ekoturystyczny
Społeczny Instytut Ekologiczny podjął w 2010 r. pionierską próbę, ustanawiając nowoczesny system certyfikacji ekoturystycznej zastosowany pilotażowo na północno-wschodnim Mazowszu w ofercie sieciowej gospodarstw i obiektów zlokalizowanych
„Między Bugiem a Narwią” (www.bugnarew.pl).
W systemie tym, by otrzymać Polski Certyfikat Ekoturystyczny trzeba spełnić wiele
rygorystycznych kryteriów (ponad 100) dotyczących przede wszystkim:
zz wyżywienia z produktów lokalnych i ekologicznych i Fair Trade,
zz minimalizacji wpływu działalności na środowisko (gospodarstwa prowadzone
jako ekologiczne lub zrównoważone nie używają chemicznych środków czystości, oszczędzają wodę i energię, segregują odpady, nie używają niebiodegradowalnych opakowań jednorazowych, nie stosują chemicznych środków ochrony roślin
w ogrodzie); ważne kryteria dotyczą również energetyki i transportu (nieogrzewanie węglem, ograniczenie transportu zmotoryzowanego podczas wycieczek),
zz dbałości o dziką przyrodę (udział w projektach ochrony lub edukacji ekologicznej,
wiedza na temat flory, fauny, terenów chronionych, propagowania lokalnej kultury
i tradycji),
zz wysokich standardów wiedzy gospodarzy i przewodników,
zz przejrzystości i czytelności oferty.

Polski Certyfikat Ekoturystyczny utworzony w 2010 r.
Polish Ecotourism Certificate established in 2010

Logo sieci ekoturystycznej „Między Bugiem a Narwią”
Logo of the ecotourism network Between Bug and Narew
(www.bugnarew.pl)

System jest inspirowany świetnie już działającymi systemami norweskim i rumuńskim (w Rumunii, podobnie jak w Polsce, duży potencjał ekoturystyczny drzemie
w agroturystyce). Wcześniej podobne działania podjął np. ECEAT poprzez znakowanie gospodarstw ekologicznych z ofertą agroturystyki czy Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska, tworząc certyfikat „Czysta Turystyka”.
Podejmowane są różne inicjatywy sieciowania i tworzenia wspólnej oferty przez
obiekty o charakterze proekologicznym, jednak w tym zakresie Polska jest na początku drogi.
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Starorzecze Bugu i mazowieckie wierzby – tradycyjny krajobraz polskiej wsi może stanowić atrakcję dla ekoturystów
/Bug oxbow and Mazovian willows – the traditional landscape of Polish countryside may attract ecotourists,
fot. S. Priwieziencew

In order to obtain the Polish Ecotourism Certificate a number of stringent criteria
have to be satisfied (over 100) concerning in particular:
zz food based on local and organic products, as well as ‘fair trade’,
zz minimisation of environmental impact (organic or sustainable farming, no chemicals used for cleaning, water and energy saving, waste sorting, use of only biodegradable reusable packaging, no chemicals used in the garden), there are also important criteria concerning energy and transport (no coal heating, limiting motor
transport during excursions),
zz wildlife conservation (participation in conservation projects or ecological education, knowledge about animals, plants, protected areas, promotion of local culture
and tradition),
zz high standards of knowledge for hosts and guides,
zz transparency and clarity of the offer.
The scheme draws upon well-established Norwegian and Romanian schemes (in
Romania, just like in Poland, there is a big potential in agrotourism to develop into
ecotourism). Similar measures were taken earlier by e.g. ECEAT through labelling
organic farms offering agrotourism or the Environmental Partnership Foundation,
which established the ‘Clean Tourism’ certificate.
Networking initiatives and initiatives aimed at developing joint offers by eco-friendly
facilities are also undertaken, but Poland is still at the beginning of its journey.
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Many European countries – in particular Scandinavian countries, but also England,
Ireland or Estonia, are much more advanced in this regard. We also have to remember
that real ecotourism has to ensure financial gains not only for hosts, but also for the
protection of the local culture and the natural environment. This last point is probably
the most difficult to fulfill – all over Europe, as a matter of fact – which was one of
the key problems discussed at first European ecotourism conference held in October
2010 in Pärnu, Estonia. To date, European ecotourism is more oriented to minimise
negative impacts than in the actual conservation of natural resources
Regardless of the challenges faced on the way, all data indicate that both the Polish
and the European ecotourism movement are on the rise. Each year there are more and
more ecotourists and service providers who adhere to the principles of ecotourism.
Therefore, we should rejoice over the fact that owing to the increasing demand for
ecotourism we have gained an important business and profitability argument, which
encourages the protection of in fact invaluable natural assets.
Aleksandra Sonia Priwieziencew – initiator of the Polish Ecotourism Certificate and of the
ecotourist network „Between Bug and Narew” (www.bugnarew.pl), coauthor of publications „Ecological agrotourism”, „Ecotourism in our commune – guide for local authorities”
and „Between Bug and Narew – a guide for ecotourists” (Social Ecological Institute).
Propagowanie lokalnych tradycji kulturowych to ważny element ekoturystyki. W Kuźnia Kurpiowskiej gospodynie organizują
warsztaty rękodzielnicze i kulinarne oraz animują lokalne wydarzenia
/The promotion of local cultural traditions is an important component of ecotourism. In Kuźnia Kurpiowska (Kurpie Smithy)
rural women run culinary and handicraft workshops and organize local events,
fot. S. Priwieziencew

Wiele krajów europejskich – w tym szczególnie kraje skandynawskie, a także Anglia,
Irlandia czy Estonia są znacznie bardziej zaawansowane w tej dziedzinie. Pamiętajmy,
że prawdziwa ekoturystyka musi przynosić wymierne finansowe korzyści nie tylko
gospodarzom, ale ochronie lokalnej kultury i przyrody. Ten ostatni punkt jest najtrudniejszy do spełnienia w całej Europie, co stwierdzono na pierwszej ogólnoeuropejskiej konferencji ekoturystycznej, która odbyła się w październiku 2010 r. w Parnu
w Estonii. Na razie działania polegają bardziej na nieszkodzeniu, niż na faktycznej
ochronie zasobów przyrodniczych.
Niezależnie od napotykanych trudności, wszelkie dane wskazują, że polski i europejski ruch ekoturystyczny szybko rośnie w siłę. Z roku na rok mamy coraz więcej ekoturystów i usługodawców, którzy działają zgodnie z zasadami ekoturystyki. Cieszmy się
więc, że dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na ekoturystykę dysponujemy ważnym
argumentem biznesowym (ponieważ nadal dla niektórych liczy się tylko pieniądz)
dzięki czemu łatwiej jest przekonać do ochrony bezcennych dóbr przyrodniczych.
Aleksandra Sonia Priwieziencew – inicjatorka Polskiego Certyfikatu Ekoturystycznego
i sieci ekoturystycznej „Między Bugiem a Narwią” (www.bugnarew.pl), współautorka
publikacji pt. „Ekologiczny dom agroturystyczny”, „Ekoturystyka w gminie – poradnik
dla samorządów” oraz „Między Bugiem a Narwią – Przewodnik dla Ekoturysty” (Społeczny Instytut Ekologiczny).
58

Cisza, spokój, daleko od drogi – Stajnia Kaliska / Peace and silence, far from the road – Stajnia Kaliska, fot. T. Włoszczowski
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