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- Technosfera planety waży obecnie 

około 30 bilionów ton – jest to masa 

większa niż 50 kilogramów na każdy 

metr kwadratowy powierzchni Ziemi

- Liczba gatunków „technofossil” 

obecnie przekracza liczbę gatunków 

biotycznych na Ziemi

- Technosfera obejmuje fizyczne 

struktury ludzkie, takie jak domy, 

fabryki, smartfony, komputery i 

składowiska odpadów 

Zalasiewicz J., Williams M. 2017.



Rockström i in. [2009] określili 

dziewięć globalnych 

procesów dla których 

potrzebne jest wyznaczenie 

granic bezpiecznego dla 

ludzi funkcjonowania na 

Ziemi. Stosownie do 

twierdzenia tych autorów 

wspomniane granice zostały 

obecnie przekroczone już w 

systemach trzech procesów. 

Obok zagrażającej 

bezpieczeństwu człowieka 

zmiany klimatu i zachwiania 

cyklu azotu, autorzy ci 

wskazują na obecne tempo 

utraty różnorodności 

biologicznej.



• Millennium Ecosystem 
Assessment (2005)
- na początku 21st wieku, 60% 
świadczeń ekosystemowych 
było zniszczonych lub 
eksploatowanych niezgodnie z 
zasadami utrzymywania ich 
trwałości

• W latach 1970, po raz pierwszy 
ludzkość skonsumowała więcej 
niż Planeta może odtworzyć w 
ciągu roku



Świadczenia ekosystemowe



• Ochrona świadczeń ekosystemowych 

gwarantuje dobrostan ludzkości

• Zależą one od różnorodności biologicznej

• Antropopresja niszczy życie Planety 



• Przeciwdziałanie temu ostatniemu zjawisku jest jednym z 
głównych celów działania współczesnych autorytetów w 
dziedzinie ochrony przyrody. Skrajne zdanie reprezentuje tu 
Edward O. Wilson [2016] postulując przeznaczenie połowy 
Ziemi na ścisłe rezerwaty przyrody, co mogłoby pomóc 
ratować różnorodność biologiczną dla niej samej a także z 
myślą o samym człowieku. 

• Oznaczałoby to nie tylko spowolnienie degradacji 
ekosystemów ale także ograniczenia rozwoju 
gospodarczego w dotychczasowym rozumieniu. 
Uzasadnienie dla zachowania zasobów przyrodniczych w 
stanie nie pogorszonym, a docelowo zwiększenie ich 
trwałości i jakości, musiałoby więc być rozumiane i 
akceptowane przez przedsiębiorców, wszystkie grupy 
pracownicze, decydentów i przeciętnego Polaka w każdym 
wieku. 



Nowe spojrzenie na świadczenia 

ekosystemów poprzez różne formy 

spowalniania (retardacji) przekształceń 

zasobów przyrody, a przez to powstrzymanie 

destrukcji funkcji ekosystemów, jest 

działaniem opłacalnym ekologicznie, 

społecznie  a także ekonomicznie
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Metoda pracy

Badając problematykę zagadnienia analizowano wybrane pozycje 
literatury. Skupiono się na pojęciu „podróży edukacyjnych” 
[Kazimierczak 2014, Wieczorkiewicz 2014, Kostecka, Kostecki 
2016], promującym zrównoważony rozwój, co wynika z pilnej 
potrzeby zahamowania antropopresyjnej destrukcji środowiska. 
Rozważania powiązano z rozwojem obszarów wiejskich; 
przyrodniczo, gospodarczo, społecznie i historycznie odrębnych od 
obszarów zurbanizowanych. Postawiono sobie także za cel 
rozważenie problemu powstawania marki terytorialnej „przyjazny dla 
środowiska przyrodniczego” w powiązaniu z działaniem promującym 
zrównoważony rozwój. 

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na perspektywy rozwoju turystyki w 
obszarach wiejskich jako elementu ich wielofunkcyjnego rozwoju, pod kątem ich 
ochrony poprzez wykreowanie marki „przyjazny dla środowiska przyrodniczego”. 



1.1. Perspektywy rozwoju turystyki w obszarach 

wiejskich

• Turystyka dotyczy nie tylko ludzi podróżujących. Wiąże ze sobą 
także wiele innych grup wspierających jej rozwój. Uważa się np., że 
jedno miejsce pracy w branży turystycznej, powoduje powstanie 
kilku miejsc pracy w towarzyszących segmentach gospodarki.

• Jak będzie rozwijać się oferta turystyczna w obszarach wiejskich? 
Dokąd zmierza? Jakie problemy będą nurtować jej organizatorów i 
uczestników za kilka lat? 

• Dywagacje o przyszłości turystyki są obecnie trudne, ponieważ i w 
tej dziedzinie gospodarki wszystko jest bardzo dynamiczne.
Formułując prognozy, bierzemy zwykle pod uwagę główne czynniki 
które kształtują trendy w turystyce; takie jak demografia, ekologia, 
komunikacja, technologia, czy rozwój Internetu. 

• Istota wielofunkcyjnego rozwoju wsi sprowadza się do stałego 
poszukiwania …



1.2. Turystyka zrównoważona

• Warto zwrócić uwagę na to, że w zrównoważonej 
turystyce ważne jest budowanie szeroko pojętej 
świadomości podróżującego. Trzeba niestety podkreślić 
niewystarczającą jak dotąd rolę świadomości 
przyrodniczej, i tą należy rozwijać przy różnych okazjach 
(np. przy okazji organizowania turystyki przyrodniczej).

• Świadomość przyrodnicza jednak nie stanowi wyłącznej 
podstawy zrównoważonego rozwoju - należy więc 
koniecznie poszerzyć także jego interpretację o 
elementy edukacji społeczno-kulturowej, która także 
może przybierać bardzo różne formy.



1.3. Podróż edukacyjna

• Powinna nie tylko umożliwiać turyście kontakt z 
ciekawym miejscem i wyposażać w ciekawe przeżycia, 
ale również zaopatrywać w wiedzę prowokującą do 
poszukiwania nowych wiadomości, rozwiązań, 
przykładów i motywacji do stosowania we własnym życiu 
pozytywnych wzorów czy sytuacji. 

• Po odbyciu dobrze przygotowanej „podróży edukacyjnej” 
na wiele spraw, z którymi stykamy się w podróży i 
własnym życiu codziennym, możemy spojrzeć w innym 
kontekście. 



• Organizacja i promocja „podróży edukacyjnych dla 
zrównoważonego rozwoju” będzie skuteczniejsza z 
udziałem klastra/ów, ponieważ wymaga organizacyjnego 
współdziałania wielu elementów i instytucji; począwszy 
od samorządów, które mają stwarzać warunki do ich 
funkcjonowania oraz wyznaczać kierunki tematyczne i 
terytorialne ich rozwoju. Nowe projekty turystyczne mają 
przynieść miejscowej ludności wymierne korzyści z 
zachowaniem rygorów ochrony środowiska.

• Podróż edukacyjna może obejmować edukację w 
zakresie zdrowego odżywiania, w czym oprócz teorii 
sprawdzi się również praktyka; bezpośredni udział gości 
np. w gotowaniu regionalnych potraw. Można także 
organizować punkty wykorzystywania posegregowanych 
odpadów przy wytwarzaniu pamiątek (z udziałem 
turysty). Pomysły na inne, atrakcyjne ale nie 
degradujące prezentowanych atrakcji i środowiska, 
zależą od aktywności, pomysłowości i współpracy 
mieszkańców.



1.4. Marka terytorialna

• Marka terytorialna buduje wizerunek miejscowości lub regionu. 
W przypadku tworzenia „przyjaznej dla środowiska przyrodniczego” 
powinna obejmować teren wartościowy przyrodniczo, gdzie 
mieszkańcy widzą dla siebie szansę rozwoju w powiązaniu z dbałością 
o różnorodność biologiczną. Nie tylko nie stronią od ograniczeń form 
gospodarowania agresywnie zmieniających przyrodę, ale rozumiejąc 
jej wartość, sami wspierają i inicjują tworzenie także drobnych form jej 
ochrony, do których ustanowienia wystarczają uchwały Rady Gminy 
(pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). 

• Wspomniana współpraca mieszkańców przestrzeni z taką marką może 
prowadzić po pierwsze do poprawy ich własnego dobrostanu a po 
drugie do tworzenia warunków rozwoju np. turystyki w miejscu 
przyjaznym dla turystów znających pojęcie zrównoważonego rozwoju, 
szukających wzorów nowego życia, innowacyjnych sposobów 
zagospodarowania przestrzennego, domów pasywnych, dających 
szansę przyrodzie parkingów z niepełnej kostki, z przykładną 
gospodarką odpadami, powszechnie montowanymi ogniwami 
fotowoltaicznymi, itp. 

• Tworząc taką markę można by liczyć na zainteresowanie turystów 
pragnących zerwać z konsumpcyjnym stylem na rzecz poznawania 
uzasadnienia dla spowalniania tempa życia i degradacji ekosystemów. 



• W obszarze z marką „przyjazny dla środowiska przyrodniczego”
powinny funkcjonować promujące oszczędności zasobów 
przyrodniczych obiekty hotelowe (podejmujące zadania i rozwiązania 
w zakresie oszczędności w gospodarowaniu energią, wodą i 
odpadami, co można dokładniej rozważyć np. za Kasprzak [2006]), 
punkty gastronomiczne (oferujące różnej wielkości porcje na 
mniejszych talerzach, co nie sprzyja marnowaniu żywności, czy inne 
podmioty okołoturystyczne - silnie wyspecjalizowane w rozpoznawaniu 
i stosowaniu innowacyjnych działań na rzecz ochrony środowiska 
[Kostecka 2019]. Sprawą bardzo pomocną będą tu także odpowiednio 
wykształceni przewodnicy (działający np.  w ramach Lokalnych Grup 
Działania).

• W proces tworzenia tej marki turystycznej powinni być zaangażowani 
przedstawiciele mieszkańców, pracownicy jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej. 

1.5. Marka turystyczna „przyjazny dla środowiska 

przyrodniczego”



• Turysta zainteresowany marką „przyjazny dla 
środowiska przyrodniczego” może być coraz liczniejszy, 
bo wynika to ze wzrostu świadomości stanu środowiska 
przyrodniczego, zamożności ludzi i coraz lepszego ich 
wykształcenia oraz powszechności informacji, a za nią 
ludzkiej ciekawości. Markę „przyjazny dla środowiska 
przyrodniczego” należy tak orientować, aby przyczyniała 
się do lokalnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i 
ekologicznego, a nie do degradacji. 

• Warto przygotować przewodników turystycznych z 
nową specjalnością „przyjazny dla środowiska 
przyrodniczego”.

1.5. Marka turystyczna „przyjazny dla środowiska przyrodniczego”  cdn.



• Perspektywy rozwoju turystyki w obszarach wiejskich 

może poszerzyć turystyka z elementami edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju. Może to ułatwić powiązanie 

z terenem objętym marką „przyjazny dla środowiska 

przyrodniczego”. 

• Powinien on posiadać charakterystyczną, ale i szeroką 

ofertę dla wielu grup docelowych beneficjentów; nie 

tylko dorosłych o różnym poziomie zainteresowań i 

wykształcenia, emerytów, ale także dla grup 

rodzinnych oraz dzieci i młodzieży (także grup 

szkolnych).
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