


 
ΘΕΜΑ: Βιοποικιλότητα – προχωρημένο επίπεδο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Promimpresa 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 
Η WEBQUEST: 

Οικοτουρισμός, Προστατέψτε το Μέλλον 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  
Ο τουρισμός και η βιοποικιλότητα είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες και αλληλένδετες. Πολλοί τύποι 
τουρισμού βασίζονται άμεσα σε οικοσυστημικές υπηρεσίες και βιοποικιλότητα, όπως ο 
οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και ο τουρισμός περιπέτειας.  Ο τουρισμός 
υποστηρίζεται από υπηρεσίες αναψυχής που παρέχονται από τα τοπικά οικοσυστήματα. Οι 
τουρίστες αναζητούν πολιτιστική και περιβαλλοντική αυθεντικότητα, επαφή με τις τοπικές κοινωνίες 
και πληροφορίες για τη χλωρίδα, την πανίδα, τα οικοσυστήματα και τη διατήρησή τους. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο η βιοποικιλότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον τουρισμό σε όλο 
τον κόσμο.  
 
Από την άλλη, ο αριθμός των τουριστών μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Ο αυξημένος τουρισμός σε δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων 
στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. 
 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξεταστεί ο αντίκτυπος του τουρισμού στη βιοποικιλότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι όλοι πρέπει να διαδραματίσουμε ρόλο στην αντιμετώπιση της βιοποικιλότητας και στην  
εφαρμογή μεθόδων διατήρησης. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η εργασία σας είναι να σκεφτείτε έναν προστατευμένο προορισμό που θα θέλατε να πάτε και να 
προσπαθήσετε να κάνετε μια οικολογική τουριστική ατζέντα. Στην ατζέντα σας θα προσπαθήσετε 
να δημιουργήσει ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, εξετάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
1. Ποιοι είναι οι δεσμοί μεταξύ τουρισμού και βιοποικιλότητας; 
2. Πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τους τουρίστες να προστατεύουν, να ενισχύουν και να 

φροντίζουν τη βιοποικιλότητα; 
3. Γιατί η βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό; 

καταγράψτε τα ευρήματά σας στο παρεχόμενο γράφημα (Βήμα 3). 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Βήμα 1: Ποιοι είναι οι δεσμοί μεταξύ τουρισμού και βιοποικιλότητας; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

● Τουρισμός | IUCN 

● Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Τουρισμού 

● Τομέας τουρισμού και διατήρηση της βιοποικιλότητας - Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων 

πρακτικών 

Βήμα 2: Πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τους τουρίστες να προστατεύσουν, να ενισχύσουν και να 

φροντίσουν τη βιοποικιλότητα; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-engagement-sector/tourism
https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/two.html
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf


● Οι δέκα κορυφαίες συμβουλές για οικολογικούς τουρίστες | IUCN 

● Βιοποικιλότητα - Τι μπορούμε να κάνουμε; 

● Τι μπορείτε να κάνετε για την προστασία της βιοποικιλότητας 

 

Βήμα 3: Γιατί η βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

Τουρισμός και Σημασία της Βιοποικιλότητας 

Γιατί η βιοποικιλότητα είναι σημαντική για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας | Ουάιατ 

Οικοτουριστική ατζέντα: 

Επιλεγμένος 
προστατευμένος 
προορισμός 

Ποια είναι η συμβολή 
σας ως οικο-τουρίστας 
στην προστασία και 
διατήρηση 
απειλούμενων άγριων 
ζώων και στη βιώσιμη 
χρήση των βιολογικών 
πόρων; 

Τι 5 βήματα θα 
μπορούσατε να κάνετε 
στον οικοτουρισμό και 
ως πράσινος 
ταξιδιώτης; 

Μπορεί ο τουρισμός 
να παράσχει μια θετική 
μεθοδολογία που να 
υποστηρίζει τη 
διατήρηση της 
βιοποικιλότητας; Πώς? 

    

    

    

    
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Ερωτήσεις κουίζ:  

1. Τι είναι η Βιοποικιλότητα; 

a) Μια  περιβαλλοντική επιστήμη 

b) Ποικιλίες της ζωής στη γη 

c) Ένα μάθημα στη βιολογία 

d) Διάκριση στο θέμα της βιολογίας 

 

2. Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις δεν αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα: 

a) Ρύπανση 

b) Υψηλός ανθρώπινος πληθυσμός 

c) Κινητά τηλέφωνα      

d) Φυσικές καταστροφές 

https://www.iucn.org/content/top-ten-tips-eco-tourists-0
https://www.naturetrust.bc.ca/conserving-land/what-can-we-do
http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/environmental_planning_climate_protection/Durban_Open_Space/Pages/What-can-you-do-to-protect-biodiversity.aspx
https://www.greatplacestovisit.com/en/blog/tourism-and-importance-of-biodiversity
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/


 

3. Πώς μπορούν οι οικο-τουρίστες  να ασκήσουν οικολογικό τουρισμό; 

a) Βεβαιωθείτε ότι δεν βλάπτουν φυσικές περιοχές. 

b) Βεβαιωθείτε ότι δεν θα καούν από τον ήλιο. 

c) Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξοδέψεις πολλά λεφτά. 

d) Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεμείνει από νερό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Για να διασφαλιστεί ότι τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς επωφελούνται από το υψηλό προφίλ 

επισκέψιμοτητας, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στον οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός 

προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις και ενθαρρύνει τα άτομα στον τομέα του τουρισμού. 

Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών αποτελεί κοινή ευθύνη που 

απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμένη δράση στον τομέα του τουρισμού από όλους τους 

φορείς – συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, της κοινωνίας και των ιδιωτικών φορέων.  

Ας προχωρήσουμε μαζί προς τη βιώσιμη ανάπτυξη! 
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