


 
PRZYDZIELONY TEMAT: Bioróżnorodność - poziom zaawansowany 

ORGANIZACJA PARTNERSKA: Promimpresa 

TYTUŁ WEBQUEST: Praktykuj ekoturystykę, chroń naszą przyszłość 

WPROWADZENIE:  
Turystyka i różnorodność biologiczna są ze sobą ściśle powiązane, a ich wpływ i zależność zależą od siebie nawzajem. 
Wiele rodzajów turystyki, takich jak ekoturystyka, agroturystyka, turystyka wellness i turystyka przygodowa, 
bezpośrednio korzysta z usług ekosystemów i różnorodności biologicznej. Turystyka ułatwia korzystanie z usług 
rekreacyjnych świadczonych przez lokalne ekosystemy. Turyści poszukują autentyczności kulturowej i 
środowiskowej, kontaktu z lokalnymi społecznościami oraz wiedzy o florze, faunie, ekosystemach i ich ochronie. 
Dlatego też różnorodność biologiczna ma fundamentalne znaczenie dla turystyki na całym świecie.  
 
Z drugiej strony, zbyt duża liczba turystów może mieć negatywny, degradujący wpływ na różnorodność biologiczną i 
ekosystemy. Zwiększony ruch turystyczny w popularnych miejscowościach turystycznych wymaga starannego 
planowania i zarządzania, aby uniknąć negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną i środowisko. 
 
Dlatego ważne jest, aby rozważyć wpływ turystyki na różnorodność biologiczną. Oznacza to, że wszyscy musimy 
odegrać rolę w rozwiązywaniu problemów różnorodności biologicznej i wdrażaniu metod jej ochrony. 
ZADANIA  
Twoim zadaniem jest zastanowić się nad chronionym miejscem, do którego chciałbyś pojechać i spróbować stworzyć 
program eko-turystyczny. Twój program będzie miał na celu stworzenie minimalnego negatywnego wpływu na 
środowisko.  
Aby zakończyć ćwiczenie, rozważ następujące pytania: 

1. Jakie są powiązania pomiędzy turystyką a bioróżnorodnością? 
2.W jaki sposób można zachęcić turystów do ochrony, wzmacniania i dbania o bioróżnorodność? 

3.Dlaczego bioróżnorodność jest tak ważna dla turystyki? 
i zapiszcie swoje spostrzeżenia na załączonej karcie (Krok 3). 
PROCES  
Krok 1: Jakie są powiązania pomiędzy turystyką a bioróżnorodnością? 

Kliknij na poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

● Tourism | IUCN 

● Environmental Impacts of Tourism 

● Tourism Sector and Biodiversity Conservation - Best Practice Benchmarking 

Krok 2: Jak można zachęcić turystów do ochrony, wzmacniania i dbania o bioróżnorodność? 

Kliknij na poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

● Top ten tips for eco-tourists | IUCN 

● Biodiversity - What Can We Do? 

● What can you do to protect biodiversity 

 

Krok 3: Dlaczego bioróżnorodność jest tak ważna dla turystyki? 

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://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


Kliknij na poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

Tourism and Importance of Biodiversity 

Why is biodiversity important to the future of the tourism industry | Wayaj 

Program ekoturystyczny: 

Wybrana chroniona 
destynacja 

Jaki jest Twój wkład jako 
ekoturysty w ochronę i 
zachowanie populacji 
zagrożonych gatunków 
dzikiej fauny i flory oraz 
w zrównoważone 
wykorzystanie zasobów 
biologicznych?  

Jakie 5 kroków mógłbyś 
podjąć, aby praktykować 
ekoturystykę i stać się 
ekologicznym 
podróżnikiem? 

Czy turystyka może 
stanowić pozytywną 
metodologię, która 
wspiera ochronę 
bioróżnorodności? W 
jaki sposób? 

    

    

 

 

OCENA 

Pytania quizowe:  

1. Co to jest różnorodność biologiczna? 

a) Nauka o środowisku 

b) Różnorodność form życia na Ziemi 

c) Przedmiot w biologii 

d) Wyróżnienie w przedmiocie biologia 

 

2. Która z poniższych odpowiedzi nie jest zagrożeniem dla bioróżnorodności: 

a) Zanieczyszczenia 

b) Duża populacja ludzi 

c) Telefony komórkowe      

d) Klęski żywiołowe 

 

3. Jak eko-turyści mogą praktykować ekoturystykę? 

a) Upewnić się, że nie niszczą obszarów naturalnych. 

b) Upewnić się, że nie ulegną poparzeniu słonecznemu. 

c) Zadbać o to, aby nie wydać zbyt dużo pieniędzy. 

d) Zadbać o to, aby nie zabrakło im wody. 

https://www.greatplacestovisit.com/en/blog/tourism-and-importance-of-biodiversity
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/


PODSUMOWANIE 

Aby zapewnić, że obiekty Światowego Dziedzictwa korzystają z wysokiej rangi, jaka wiąże się z ich globalnym 

statusem, ważne jest nadanie priorytetu ekoturystyce. m. Ochrona różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych 

to wspólna odpowiedzialność, która wymaga starannego planowania i skoordynowanych działań w sektorze 

turystycznym i innych sektorach - w tym w rządzie, społeczeństwie obywatelskim i organizacjach pozarządowych.  

Idźmy razem naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju! 
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