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TYTUŁ 
WEBQUEST-U: 

Zmniejsz swój wpływ na podróże i pomóż zwalczać OVERTOURISM  

WPROWADZENIE:    
Terminy takie jak "overtourism" czy "tourismphobia" pojawiają się na pierwszych stronach 
gazet od 2016 r. WTO zdefiniowała nadmierny OVERTORUSIM jako "wpływ turystyki na 
destynację lub jej części, który nadmiernie wpływa na postrzeganą jakość życia 
mieszkańców i/lub jakość doświadczeń odwiedzających w sposób negatywny". Nadmierna 
turystyka odzwierciedla wyzwania związane z zarządzaniem rosnącą liczbą turystów w 
destynacjach lub w pewnych interesujących miejscach (takich jak Fontanna di Trevi w 
Rzymie czy Las Ramblas w Barcelonie) oraz wpływ, jaki wywiera ona zarówno na 
mieszkańców, jak i turystów.  

 
Toryści przy Fontannie di Trevi w Rzymie 

 
Nie zawsze łatwo jest określić, ilu turystów to za dużo, ale rosnąca presja na lokalne zasoby, 
infrastrukturę, mobilność i inne udogodnienia, pogorszenie jakości życia mieszkańców czy 
irytacja i zdenerwowanie turystów wskazują, że dane miejsce cierpi na nadmiar turystów. 
Mieszkańcy doświadczają większego hałasu i odpadów, wyższych czynszów i niedoborów 
mieszkaniowych, przepełnionego transportu publicznego, problemów z parkowaniem, 
zmian w kulturze i utraty autentyczności.  Ponadto nieodpowiedzialne lub lekceważące 
zachowanie turystów przyczynia się do negatywnych skutków i zwiększa presję wywieraną 
na lokalnych mieszkańców. Na przykład w Rzymie niektórzy turyści skakali do fontanny di 
Trevi, uszkadzając ją.  
 
Każdy turysta, nie tylko zarządzający destynacją, może zminimalizować te negatywne skutki.  
Promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego zachowania turystów, którzy biorą pod 
uwagę skutki swojej podróży, jest zatem ważne dla ochrony społeczności w miejscach 
docelowych. 
ZADANIA  



Wraz z kilkoma przyjaciółmi planujecie wycieczkę do bardzo popularnego miasta, które 
zostało uznane za jedno z miejsc, w których występuje znaczny problem nadmiernego ruchu 
turystycznego, a lokalni mieszkańcy aktywnie sprzeciwiają się rosnącej liczbie turystów. 
Chcesz być odpowiedzialnym podróżnikiem i zminimalizować skutki swojej wizyty, 
podejmując w tym celu pewne działania, zarówno Ty, jak i Twoi przyjaciele. O czym 
musiałbyś pomyśleć przed wyruszeniem w podróż? Jak oceniłbyś negatywne skutki, które 
mógłbyś spowodować?  
W tym WebQueście zostaniesz przeprowadzony przez trzy kroki, które pomogą Ci stać się 
bardziej odpowiedzialnym podróżnikiem i zminimalizować wpływ na społeczności lokalne, 
pomagając w ten sposób rozwiązać niektóre problemy związane z nadmierną turystyką.  
Mamy nadzieję, że dzięki temu ćwiczeniu będziesz w stanie zaplanować swoją następną 
podróż w sposób odpowiedzialny, który sprawi, że będzie ona przyjemniejsza zarówno dla 
Ciebie, jak i dla mieszkańców odwiedzanego miejsca.  
Zaczynajmy! 
 

PROCES  
Krok  1: Co to jest turystyka ponadgabarytowa i dlaczego się pojawiła? W jaki sposób 
wpłynął on na miejsca podobne do tych, które planujesz odwiedzić? 

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić badania, aby uzyskać głębszy wgląd w to, co 
się dzieje: 

- dlaczego w miejscach docelowych występuje zjawisko nadmiernego ruchu 
turystycznego? 

• Overtourism and its causes - Responsible Tourism Partnership 
• Causes, solutions and examples of destinations with overtourism 

Warto obejrzeć ten krótki, ale mocny film dokumentalny przygotowany przez organizację 
Responsible Travel, poświęcony nadmiernemu turystyzmowi i zawierający wywiady z 
lokalnymi mieszkańcami i światowymi ekspertami. 

• Crowded Out – The Story of Overtourism 

W innym WEBQUEST-cie na temat ochrony społeczności lokalnych (poziom 
zaawansowany) można znaleźć wiele innych przykładów, jak różne miejsca doświadczyły 
nadmiaru turystyki i jak na nią zareagowały. Można tam też obejrzeć ciekawe filmy. 

Krok 2: Jakie są negatywne skutki nadmiernego ruchu turystycznego dla społeczności 
lokalnych? 

Teraz, gdy wiesz już więcej o przyczynach i skutkach nadmiernej turystyki dla danego 
miejsca i jego mieszkańców, przeczytaj więcej o tym, jak mieszkańcy postrzegają ten 
wpływ. Będzie to ważne, abyś zrozumiał, w jaki sposób Twoja wizyta przyczynia się do 
powstawania negatywnych skutków, a w rezultacie zastanowił się, jak możesz je 
zminimalizować.  

Ten krótki referat z konferencji: Understanding the impact of overtourism on residents" 
stanowi dobre podsumowanie: 

•  The Effects of Overtourism on City Residents (p. 197-198) 
• Negative impacts of tourism – a perspective from a Barcelona resident 

https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://tourismteacher.com/overtourism/
https://www.youtube.com/watch?v=U-52L7hYQiE
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html


• Impact of overtourism on housing and the environment 

Krok 3:  W jaki sposób turyści mogą przyczynić się do zminimalizowania skutków swoich 
podróży? 

Teraz powinieneś dowiedzieć się, co możesz zrobić jako turysta, aby podróżować w 
sposób bardziej odpowiedzialny, zminimalizować swój wpływ na społeczności lokalne i 
pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów związanych z nadmierną turystyką:  

• 10 tips how to be a respectful tourist and also help combat overtourism  
• UNWTO Tips for a Responsible Traveller 
• 10 ways to be a responsible traveller  
• Practical tips what you can do to reduce overtourism in Barcelona 

Aby lepiej przygotować się do wyjazdu, obejrzyj ten film video i przeczytaj krótkie 
wytłumaczenie Leave no Trace Seven Principles. Chociaż zasady te zawierają wskazówki 
dotyczące odpowiedzialnego zachowania na świeżym powietrzu, można je stosować 
także w innych miejscach podróży. Na przykład: "Planuj z wyprzedzeniem i przygotuj się", 
"Pozbywaj się odpadów we właściwy sposób", "Szanuj dziką przyrodę" lub "Zwracaj uwagę 
na innych odwiedzających". 
EWALUACJA   

Napisz, w jaki sposób możesz zminimalizować swój wpływ na środowisko i chronić lokalne 
społeczności w wybranym popularnym miejscu, zastanawiając się nad następującymi 
pytaniami: 

1. Mając świadomość skutków nadmiernego ruchu turystycznego w mieście, które chcesz 
odwiedzić, jak bardzo (i w jaki sposób) ta podróż będzie się różnić od Twoich poprzednich 
podróży, kiedy nie byłeś świadomy tych skutków?  

2. Co będzie najtrudniejsze do wdrożenia w praktyce?  

3. Czy uniemożliwi Ci to robienie rzeczy, które chciałbyś robić? 

4. Po przeanalizowaniu potencjalnych oddziaływań, które z nich były oczywiste ("zdrowy 
rozsądek"), a które przeoczylibyście, gdybyście nie dokonali własnej oceny?  

5. W jaki sposób rozmawiałbyś o tych kwestiach z towarzyszami podróży? 

6. Jak sądzisz, jak wprowadzone przez Ciebie bardziej odpowiedzialne zmiany wpłyną na 
mieszkańców odwiedzanego miejsca 

KONKLUZJE  

https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.unwto.org/responsible-tourist
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Rpq01rO9ZR0
https://www.rei.com/learn/expert-advice/leave-no-trace.html


Gratulacje! Właśnie ukończyłeś Webquest na aktualny i bardzo ważny temat. Zapoznając 
się z negatywnym wpływem nadmiernego ruchu turystycznego na społeczności lokalne i 
rozumiejąc ich poglądy na ten temat, które doprowadziły do niechęci wobec turystów i 
licznych protestów w wielu miejscach, lepiej zrozumiesz, czego NIE robić, aby uniknąć takich 
konfliktów.  
Świadomość skutków każdej podróży i wiedza o tym, jak zachowywać się odpowiedzialnie 
podczas podróży, jest ważna dla ochrony społeczności lokalnych poprzez poszanowanie 
ich lokalnej kultury, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, unikanie konfliktów i tworzenie harmonii 
między turystami, przemysłem, społecznościami lokalnymi i środowiskiem.  Dzięki temu Twoja 
podróż będzie przyjemna zarówno dla Ciebie, jak i dla mieszkańców odwiedzanego 
miejsca.   
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