
Τοσριζμός και 

Περιβάλλον

Γεσξγία ώζεηινπ, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο

Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθώλ Οξγαλώζεσλ Κύπξνπ 
(ΜΚΟ)

(πλεξγαδόκελνο θνξέαο ηνπ έξγνπ PLANT NET CY)
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Ο σπεύθσνος ηοσριζμός ως αρωγός 

ηης προζηαζίας ηης βιοποικιλόηηηας
Μέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ 

επηδεηθλύνπλ 
επαηζζεηνπνηεκέλεο νκάδεο  
πεξηεγεηώλ γηα ην θπζηθό 
πεξηβάιινλ, κπνξεί λα 
επηηεπρζεί:

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε 
πεξηνρέο θπζηθήο νκνξθηάο

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο

 Αλάδεημε ελδεκηθώλ εηδώλ 
ηεο Κύπξνπ θαη αύμεζε ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπο
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«Εναλλακηικές» Μορθές ηοσριζμού

 πλεδξηαθόο θαη εθζεζηαθόο ηνπξηζκόο

 Θξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο

 Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο

 Θεξαπεπηηθόο – ηακαηηθόο ηνπξηζκόο

 Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο

 Οηθοηοσρηζκός

 Αγροηοσρηζκός

 Σοσρηζκός άιιφλ εσαηζζεηοποηεκέλφλ οκάδφλ 

όπφς περηπαηεηές, πηελοπαραηερεηές, θιπ.
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Ποιοηικός Τοσριζμός

Ποιοτικός τοσρίστας είλαη απηόο πνπ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ απνδεηά λα δεη θαη λα 
δήζεη ζε πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκό πέξαλ ηνπ ηνπηθνύ ρσξίο λα απαηηεί 
θαηαζηξνθέο γηα «ράξε» ηνπ, ρσξίο λα ξππαίλεη, ρσξίο λα ζπαηαιάεη πέξαλ 
ησλ απαξαίηεησλ γηα λα δήζεη θαη πάληα κε ζεβαζκό ζηε θύζε θαη ό,ηη ηελ 
απνηειεί, θαζώο θαη ζηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα.

 πλεπώο, ν πνηνηηθόο ηνπξηζκόο δελ ρξεηάδεηαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ηεξάζηηεο επελδύζεηο γηα λα ζηεξηρηεί, απιά γηαηί ζα έτεη φς σγηή βάζε 
ηοσ ασηό ηο ίδηο ηο ηοπηθό περηβάιιολ ποσ οη ποηοηηθοί ηοσρίζηες 
υάτλοσλ λα δοσλ θαη λα δήζοσλ θαηά ηης περηεγήζεης ηοσς.

 Καη’ επέθηαζε, πνηνηηθόο ηνπξηζκόο ζίγνπξα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απηόο 
πνπ θαη’ νπζία, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο ζηνηρίδεη 
πεξηζζόηεξν από όζν ζπλεηζθέξεη. 

 Απηνλόεηα, ε πξνζέιθπζε πνηνηηθνύ ηνπξηζκνύ πξνππνζέηεη, πξώηηζηα, ηνλ 
ζεβαζκό ηεο θύζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Κύπξνπ από εκάο ηνπο ίδηνπο.
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Για να επιηεστθεί ο ζηότος ηοσ βιώζιμοσ 

ηοσριζμού θα πρέπει να ακολοσθηθούν:

 Περηορηζκός ηες ποζόηεηας θαη αλαβάζκηζε ζε ποηόηεηα
θαη ήζνο ηνπ Σνπξηζηηθνύ πξντόληνο. Η πνζόηεηα ππεξεμαληιεί 
ηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο ελώ ε πνηόηεηα ζα πεξηνξίζεη 
ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.

 Πξνώζεζε θαηαζθεπήο θαηαιπκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην 
θπζηθό πεξηβάιινλ ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό (κε κεδεληθούς 
ζσληειεζηές θαηαλάιφζες ελέργεηας θαη παραγφγής 
ρύπφλ).

 Τπνδνκή γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη αζιήκαηα πνπ ζα 
αλαδεηθλύνπλ ηελ ηνπηθή παξάδνζε ώζηε λα απνηειέζνπλ 
άκεζα δηαθήκηζε ζε πνηνηηθνύο επηζθέπηεο.
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Παραδείγμαηα από άλλες τώρες

 Πάξθν ηεο Φύζεο (Απζηξία):

1. Πξνζηαζία

2. Αλαςπρή

3. Δθπαίδεπζε

4. Σνπηθή αλάπηπμε

Jahreshauptversammlung Naturpark Steirische Eisenwurzen 22.April.2009 I GH Schnabl 

Naturpark Steirische 

Eisenwurzen

Presentation for Cyprus Visitor Group
Reinhard Mitterbäck

General Manager

European and UNESCO Geopark

Jahreshauptversammlung Naturpark Steirische Eisenwurzen 22.April.2009 I GH Schnabl 

GeoLine - the 

geological programm

Jahreshauptversammlung Naturpark Steirische Eisenwurzen 22.April.2009 I GH Schnabl 

Hiking and Climbing
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Παραδείγμαηα από άλλες τώρες

 Βνηαληθνί θήπνη: Πάξθα 

αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο 

βηνπνηθηιόηεηαο γηα 

εύθνιε πξόζβαζε από 

επηζθέπηεο.

Ιθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο 

κάζεζεο
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Ειζηγήζεις για ηην Κύπρο

 Πεξηήγεζε ζε κνλαδηθά 

γεσκνξθώκαηα ηεο 

Κύπξνπ

 Αλαγλώξηζε ησλ 

κνλαδηθώλ θπηώλ πνπ 

ππάξρνπλ εθεί
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Ειζηγήζεις για ηην Κύπρο

 Πεξηήγεζε ζε δαζηθέο 

πεξηνρέο γηα 

δξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο (πηθ ληθ, ζθη, 

θιπ) θαη γλσξηκία κε ηα 

δαζηθά νηθνζπζηήκαηα 

ηεο Κύπξνπ (κνλνπάηηα 

κειέηεο ηεο θύζεο)
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Ειζηγήζεις για ηην Κύπρο

 Αλαδσνγόλεζε θαη 

εξεκία από ηε καγεία 

ηεο θπζηθήο νκνξθηάο 

ηνπ ηνπίνπ

 Κνιύκβεζε ρσξίο 

νπνηαλδήπνηε 

επέκβαζε ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ
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Τι γίνεηαι ζήμερα ζηην Κύπρο;

• Γήπεδα γθνιθ

Απουίιφζε ηες θσζηθής 
τιφρίδας ηοσ ηόποσ

Φειές αλάγθες ζε λερό 
αθαιαηώζεης  επηπηώζεηο 

κεηαμύ άιισλ ζηα ζαιάζζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη εθπνκπή 

αέξησλ ξύπσλ

Καηαζηροθή θσζηθού 

αλαγιύθοσ

Δεκηοσργία ιαλζαζκέλες 

εληύπφζες γηα ηελ έλλοηα 

ηοσ θσζηθού περηβάιιοληος
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Τι γίνεηαι ζήμερα ζηην Κύπρο;

•Αιόγηζηεο 

ηνπξηζηηθέο 

αλαπηύμεηο ζηηο 

παξάθηηεο 

πεξηνρέο

Καηαζηξνθή 

παξάθηηαο 
ρισξίδαο ηεο 

Κύπξνπ

Γηάβξσζε 

παξαιηώλ

Τπεξβνιηθή 

εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηόηεηα γηα 

θπκαηνζξαύζηεο
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Ποιοηικός ηοσριζμός και ζηότοι ηοσ 

έργοσ PLANT NET CY

Ελίζτσζε ηφλ θσζηθώλ

σποπιεζσζκώλ

ΕΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ

ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ

Περηγραθή, παραθοιούζεζε, περηορηζκός 

απεηιώλ από αλζρώπηλες δραζηερηόηεηες

εσαηζζεηοποίεζε-εκπιοθή

ΠΡΟΧΘΗΗ ΝΣΟΠΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Δεκηοσργία Εσρφπαχθού Δηθηύοσ 

Μηθρο-Αποζεκάηφλ Φσηώλ

γηα επηζηεκοληθή ζσλεργαζία 

θαη εθαρκογή θαιώλ πραθηηθώλ 

ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΧΝ ΜΕΛΕΣΧΝ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΥΛΧΡΙΔΑ 

Μείφζε ηφλ επηπηώζεφλ

ηφλ πσρθαγηώλ 

ζηα θσηηθά είδε

ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΧΝ

ΑΠΟ ΑΝΘΡΧΠΙΝΕ ΑΠΕΙΛΕ

Δηαζθάιηζε ηες καθροπρόζεζκες 

επηβίφζες θσηώλ

ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΠΛΟΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έξγν 

PLANT NET

CY
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Πινύζηνη θαη πησρνί επηζθέπηεο ζα έξζνπλ 

ζηελ Κύπξν γηα ηελ Πέηξα ηνπ Ρσκηνύ, ηνλ 

Αθάκα, ην Σξόνδνο, ηνλ ακύζεην 

αξραηνινγηθό θαη πνιηηηζηηθό πινύην ηεο, ηε 

ζαγελεπηηθή θύζε θαη ην ηνπίν ηεο, ην 

αζύγθξηην θαγεηό θαη όζνπο απζεληηθνύο 

Κύπξηνπο απέκεηλαλ …. Πνπ ζα βξνπλ ρξόλν 

λα παίμνπλ γθνιθ;
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Εσταριζηούμε πολύ..

«Να αγαπάο ηελ επζύλε. 

Να ιεο: 

Δγώ κνλάρνο κνπ έρσ ρξένο λα ζώζσ ηε γεο. 

Άκα δε ζσζεί εγώ ζα θηαίσ».

Ν. Καδαληδάθεο, Ασκητική.


