Kislábnyom tippek
Öko-turizmus – hogyan nyaraljunk kis környezeti hatással?
Itt a nyár, kezdődik a vakáció, tervezzük szabadságunkat – de vajon hogyan lehetnénk ökoturisták, azaz nyaralhatnánk környezettudatosabban, úgy, hogy pihenésünknek a lehető
legkevesebb negatív környezeti hatása legyen?
Különböző tanulmányok szerint a nyaralások környezeti hatása, vagy öko-lábnyoma, öt főbb
tényezőből tevődik össze: utazás (hová megyünk és mivel?), hulladékok/szennyvíz keletkezése
(hová kerülnek és mi lesz a sorsuk?), étkezés (mit eszünk, azt hogyan termelték meg és hogyan
került asztalunkra?), a szálláshelyen a hűtésre, világításra, stb. felhasznált energia, és végül,
hogy mit csinálunk nyaralásunk alatt (quadozni megyünk természetileg értékes területen, esetleg
önkéntesként biokertészkedünk vagy teknősöket mentünk a tengerparton).
A legjelentősebb hatás általában az utazáshoz kapcsolódik. Természetesen, minél messzebb
utazunk, a hatás annál jelentősebb: például, ha a Seychelle-szigetekre megyünk pihenni, a
repülőút teszi ki nyaralásunk lábnyomának több mint 90%-át! Jelentősen csökkenthetjük tehát a negatív hatást, ha lakóhelyünkhöz közel
fekvő célpontokat választunk.
A rendelkezésre álló adatok alapján nyaralásunknak kisebb környezeti hatása lesz akkor is, ha környezetbarát szálláshelyet választunk.
Ezekből már Magyarországon is válogathatunk különböző minősítések és besorolások (ld. lejjebb), illetve saját értékelésünk alapján.
Amire mindenképpen érdemes odafigyelnünk:
 A szálláshely olyan helyen legyen, és úgy legyen kialakítva, hogy ne veszélyeztesse a helyi élővilágot, valamint harmonikusan
illeszkedjen a helyi közösség életébe.
 Környezetbarát kialakítású legyen (pl. energia-hatékony: minden szobában külön szabályozható a fűtéssel/hűtéssel és világítással;
természetes szellőzéssel; környezetbarát berendezéssel, azaz olyannal, amely természetes anyagokból készült, újrahasználható,
alkatrészei cserélhetők; stb.)
 Környezettudatosan működtessék (pl. zöld energiát használnak; szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak; elsősorban helyi
(bio)termékekből készítik az ételeket; nem osztogatnak sok hulladékot termelő kozmetikumokat, ajándékokat; nem mossák
feleslegesen a törölközőket; stb.)
 A vendégeknek ajánlott programok ne veszélyeztessék, zavarják a helyi élővilágot és a közösség életét.
A következő logók sokat segíthetnek a döntésben, mivel csak független tanúsító szerv által értékelt szálláshelyek használhatják:
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A Magyar Szállodaszövetség
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Szállás portálon megtalálható.

Bár utazásunk öko-lábnyomát jelentősen csökkentené, egy öko-turistának sem kell feltétlenül lemondania arról, hogy a tengerentúlra
utazzon, és új kultúrákat fedezzen fel, ismerjen meg. Fontos azonban, hogy ezt milyen gyakran tesszük, milyen alaposan tervezzük meg
utunkat, illetve mennyire használjuk ki az alternatív lehetőségeket. Érdekes kikapcsolódást kínálnak pl. az ún. „közösségi turizmus”
kezdeményezések, amelyek a helyi közösség bevonásával, a helyi kultúrára és szokásokra építve kínálnak izgalmas nyaralási
lehetőséget. Ennek során a nyaralók a helyi közösséggel találkoznak, megismerik kultúrájukat, szokásaikat. Gyakran be is
kapcsolódhatnak mindennapjaikba, akár úgy is, hogy velük együtt főznek, étkeznek, dolgoznak, pl. szélkereket vagy öko-házat építenek.
Természetesen, a világháló számos tájékozódási helyet rejt kezdő és haladó öko-turisták számára, néhány ezek közül:
 http://ec.europa.eu/ecat/ – EU öko-címkéinek katalógusa minősített szálláshely listával országonként
 www.blueflag.org – minősített kikötők, strandok és kempingek
 www.tui-ecohotel.com – környezetbarát és felelős szálláshelyek, jó gyakorlatok, minősítési rendszerek a világ minden részéről
 www.turatars.com/ - közösségi oldal túrázóknak
 További tippek a Greenfo-tól: www.greenfo.hu/hirek/2011/04/28/tiz-otlet-hogy-valjunk-valoban-okoturistava_1303967750

A tippek és ötletek forrása a Kislábnyom Hírlevél 2. és 21. száma.
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A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szervezet tagja:

Resource Cap Coalition
(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért)

A dokumentum a „Nevezd meg! - Ne add el! – Ne változtasd!” licenc figyelembe vételével használható fel.
GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2016 • Greendependent.• Minden jog fenntartva.

