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TURYSTYKA W OBLICZU ZMIAN KLIMATU

Abstrakt
Zmiany klimatu na świecie, obserwowane i dyskutowane ostatnimi czasy na arenie międzynarodowej,
mają wpływ na ekosystemy naturalne (bioróŜnorodność), a tym samym takŜe na róŜne branŜe gospodarki
(rolnictwo, gospodarka, przemysł, transport, ubezpieczenia itd.), w tym na turystykę.
Uwzględniając przyszłe scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego świata, opracowane przez
międzynarodową grupę IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) oraz przewidywane przez modele
klimatyczne podwyŜszenie średnich temperatur i zmiany wysokości opadów moŜna próbować określić główne
trendy/kierunki zmian w sektorze turystycznym w najbliŜszych kilkudziesięciu latach.
W opracowaniu omówione zostaną przewidywane skutki oddziaływania zmian klimatu na środowisko
przyrodnicze oraz na tereny o znacznych walorach turystyczno-rekreacyjnych.
Przedstawione zostaną aspekty społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i prawne w ocenie przyszłych
trendów zmian związanych z róŜnorodnymi formami rekreacji i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem
turystycznego uŜytkowania ekosystemów wodnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe w planowaniu wszelkich działań
adaptacyjnych, takŜe tych związanych z sektorem turystyki, niezwykle istotne będzie uwzględnianie zasad
zrównowaŜonego rozwoju.

1. Zmiany klimatu na świecie – przyczyny, stan obecny,
działalność IPCC
Zmiany klimatu na Ziemi stały się faktem juŜ istniejącym i będą postępować. Ich
badaniem, monitoringiem i analizą zajmuje się od 1988 r. międzynarodowa grupa
ekspertów ds. zmian klimatu Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), której
celem jest naukowa ocena ryzyka związanego z wpływem działalności ludzkiej na klimat,
określenie metod i sposobów dostosowania się i przeciwdziałania występującym zmianom
klimatu, a takŜe spowolnień ich negatywnych skutków. Głównymi dokumentami IPCC są
raporty dotyczące globalnego procesu zmian klimatu, które odgrywają znaczącą rolę
w formowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych oraz polityki
finansowania badań zmian klimatycznych. Pierwszy raport IPCC został opublikowany
w 1990 r., a najnowszy – czwarty – w 2007 r.
Za główną przyczynę zmian klimatu na świecie podaje się zwiększenie emisji CO2
do atmosfery. Rezultaty prac przeprowadzonych w wielu ośrodkach badawczych
na świecie, dowodzą m.in. Ŝe globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła od początku
ery przemysłowej, tj. od roku 1750 aŜ o 70 proc. Wnioski, Ŝe działalność człowieka
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w głównej mierze przyczynia się do zmian klimatu, stwarzają podstawę do globalnej
dyskusji na ten temat pod auspicjami ONZ.
Naukowcy spierają się, jak dalece człowiek ma wpływ na klimat, a w jakim zakresie
zmiany te powodowane są czynnikami naturalnymi. Większość ekspertów przyjmuje tezę,
Ŝe duŜy wpływ na zmiany klimatu ma jednak działalność człowieka (wg IPCC jest to
minimum 80%). Poprzez emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2,
oddziałujemy na ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze, a więc na klimat.
Do tej pory na świecie zaobserwowano następujące tendencje klimatyczne (zjawiska
juŜ występujące, w ujęciu globalnym):
– podwyŜszenie średniej temperatury rocznej (stan na rok 2000) o 0,6 OC (w Europie
o 1 OC) w stosunku do roku 1900. Stan na rok 2006 (w stosunku do roku 1905)
to wzrost o 0,76 OC,
– zmiany wielkości opadów – w zaleŜności od regionu: wzrost opadów zimowych
(dla większej części Europy), generalny spadek opadów letnich w południowej,
środkowej i zachodniej Europie,
– wcześniejsze topnienie śniegu na wiosnę – wcześniejsze powodzie wiosenne,
– wcześniejszy początek okresu wegetacyjnego,
– wydłuŜenie okresu wegetacyjnego,
– zmniejszenie ilości wody magazynowanej w śniegu (konsekwencje łagodniejszych
zim),
– zwiększenie częstotliwości susz, przede wszystkim w środkowej i południowej
części Europy.
Zmiany klimatyczne poprzez takie czynniki, jak temperatura, opad czy częstotliwość
zjawisk ekstremalnych powodują oddziaływania zarówno na środowisko naturalne
(bioróŜnorodność), jak i na poszczególne sektory gospodarki człowieka, a więc takŜe i na
turystykę. To skutki pozytywne jak i negatywne. Działania mające na celu redukcję
negatywnych skutków zmian klimatycznych i wykorzystanie pozytywnych skutków tych
zmian nazywa się adaptacją do zmian klimatu.

2. Scenariusze rozwojowe świata i trendy zmian klimatycznych
do końca XXI wieku
Skala przyszłego globalnego ocieplenia, tzn. globalne podwyŜszenie średnich
temperatur zaleŜeć będzie od kierunków rozwoju świata.
Opublikowane w najnowszym raporcie IPCC scenariusze rozwoju świata zawierają
aspekty klimatyczne i społeczno-gospodarcze do roku 2100. Opracowano czterdzieści
scenariuszy ujętych w 6 grup. Cztery główne rodziny scenariuszy IPCC przedstawia
poniŜsza tabela:
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Tab. 1. Rodziny scenariuszy wg IPCC prognozowany wzrost średnich temperatur
rodziny scenariuszy wg Fourth Assessment Report IPCC i prognozowany wzrost średnich
temperatur do r. 2100
ukierunkowane
ukierunkowane środowiskowo
na gospodarkę
(ekologicznie)
(ekonomicznie)
A1
(wysoki wzrost gosp.)
B1
globalizacja
(grupy scenariuszy: A1T; A1B;
(globalny rozwój zrównowaŜony)
(świat jednorodny)
A1Fl)
1,1–2,9 °C
1,4–6,4 °C
A2
B2
(regionalny rozwój
regionalizacja
(regionalny rozwój zrównowaŜony)
gospodarczy.)
(świat niejednorodny)
1,4–3,8 °C
2,0–5,4 °C

Źródło: IPCC 2007a

W scenariuszach SRES (Special Report on Emission Scenarios) opracowanych
przez IPCC litera A oznacza ścieŜkę, na której dominuje rozwój gospodarczy, a litera B
– ścieŜkę, na której główne znaczenie ma ochrona środowiska. Cyfra 1 dotyczy
ogólnoświatowych działań (globalizacja gospodarki, handlu, ale takŜe wiedzy i
gospodarki), 2 oznacza natomiast świat zróŜnicowany regionalnie, takŜe pod względem
technologii.
Uwaga ekspertów światowych, a takŜe polskich skupia się na trzech scenariuszach:
A1B, A2 oraz B1 i te scenariusze brane są pod uwagę przy dalszych analizach
i modelowaniu. Podkreśla się przy tym, Ŝe scenariusze mogą być interpretowane tylko jako
tendencja/trend moŜliwych zmian, nie zaś jako gotowy zestaw danych liczbowych. Stąd
scenariusze pokazują moŜliwe ścieŜki rozwoju świata, nie są zaś prognozami.

Fot. 1. Zachód słońca w lipcu
(okolice Berlina, Niemcy)
Źródło: K. Czoch

Fot. 2. PlaŜa nad Bałtykiem – wiosna
(okolice Sarbinowa, Polska)
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PoniŜej przedstawiono krótkie charakterystyki scenariuszy rozwoju wg IPCC
z uwzględnieniem niektórych kwestii dotyczących Polski:
Scenariusz A1B:
–
–
–
–
–
–
–

–

zrównowaŜony układ systemów energetycznych utworzony w wyniku
równomiernego rozwoju wszelkich form wytwarzania energii,
silny wzrost gospodarczy,
liczba ludności osiągnie maksimum w połowie XXI w., a następnie będzie spadać
(dla Polski przewiduje się trend inny),
wprowadzone zostaną nowe, efektywne technologie, oszczędzające wodę
i energię,
świat stanie się bardziej globalny, tzn. coraz bardziej będą się wyrównywać
regionalne róŜnice pod względem kulturalnym, socjalnym czy technologicznym,
społeczeństwo będzie bogatsze, róŜnice między biednymi a bogatymi zmniejszą
się,
nastąpi wzrost produktu krajowego brutto [wzrost PKB brutto dla Polski o 2,9%
(prognozy Banku Światowego dla Polski) lub o 5% (wg „IV Raportu rządowego
dla konferencji stron narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”,
Warszawa 2006)],
globalna średnia temperatura roczna w horyzoncie 2090–99, w odniesieniu
do okresu kontrolnego 1980–99, bez ochrony klimatu wzrośnie o 1,7–4,4 OC.

Scenariusz A2:
–
–
–
–
–
–
–

–
–

świat będzie bardzo zróŜnicowany, gdzie osobliwości regionalne zostaną
zachowane,
częstość narodzin nadal pozostanie zróŜnicowana regionalnie, a ludność świata
stale będzie wzrastać (dla Polski przewiduje się trend inny),
rozwój ekonomiczny będzie określany regionalnie,
wzrost produktu krajowego brutto i rozwój technologiczny regionalnie będą
zróŜnicowane i wolniejsze niŜ w innych grupach scenariuszy,
nie będzie postępu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii, węgiel pozostanie
podstawowym źródłem energii,
emisja CO2 wzrośnie 2,9 razy w roku 2100 w stosunku do roku 2000 (na podst.
„PKEE Raport 2030”),
globalna średnia temperatura roczna w horyzoncie 2090–99, w odniesieniu do
okresu kontrolnego 1980–99, bez ochrony klimatu wzrośnie o 2,0–5,4 OC (IPCC
2007a – rys. 1),
przyzwolenie na emisje CO2 oraz europejska i krajowa regionalizacja osłabi
inicjatywy proekologiczne,
czynniki ekonomiczne (zwiększające zysk pienięŜny) będą decydujące we
wszelkich działaniach, takŜe tych dotyczących ekologii, co w powiązaniu z niską
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świadomością ekologiczną społeczeństwa nie będzie sprzyjać rozwojowi
zrównowaŜonemu.
PoniŜej przedstawiono przykładowe przewidywane zmiany temperatury i wielkości
opadów w Europie, opracowane przez IPCC:
Rys.1. Zmiana wysokości średniej rocznej temperatury dla okresu 2071–2100
w odniesieniu do okresu 1961–1990 [OC], przy zastosowaniu regionalnych modeli
klimatycznych HadCM3 i HIRHAM, przy scenariuszu A2 IPCC

Źródło: Fourth Assessment Report IPCC
Rys. 2. Zmiana średnich rocznych wysokości opadów [%] dla okresu 2071–2100
w odniesieniu do okresu 1961–1990, przy scenariuszu A2 IPCC

Źródło: Fourth Assessment Report IPCC
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Scenariusz B1:
–
–

nastąpi informatyzacja gospodarki i ukierunkowanie na usługi,
redukcji ulegnie zuŜycie materiałów – wprowadzone zostaną czystsze technologie
chroniące zasoby,
– rozwój ukierunkowany będzie na globalne rozwiązania problemów
zrównowaŜonego rozwoju w obszarze gospodarczym, społecznym i
środowiskowym włącznie z wyrównaniem podziału dobrobytu,
– wykorzystywane będą róŜne źródła energii,
– wodooszczędne technologie przyczynią się do zmniejszenia zuŜycia wody per
capita,
– zasoby naturalne, w tym zasoby wodne, podlegać będą róŜnym formom ochrony,
– zwiększy się świadomość ekologiczna społeczeństwa, realizowane będą działania
rewitalizacyjne terenów cennych przyrodniczo. Działania takie będą wspierane
przez gospodarkę i społeczeństwo.
– globalne rozwiązywanie problemów prowadzić będzie do zmniejszenia róŜnic
między biednymi i bogatymi,
– globalna średnia temperatura roczna w horyzoncie 2090–99, w odniesieniu do
okresu kontrolnego 1980–99, bez ochrony klimatu wzrośnie o 1,1–2,9 OC (IPCC
2007a),
– emisja CO2 zmniejszy się 0,65 raza w stosunku do roku 2000 (na podst. „PKEE
Raport 2030”).
Zwiększenie populacji przewidywane w poszczególnych scenariuszach nie dotyczy
Polski – prognozy przyrostu naturalnego w Polsce mówią o obniŜeniu populacji o ok. 5%,
w roku 2030 liczba ludności w Polsce zmniejszy się do 35 600 tys. (wg „IV Raport
Rządowy dla konferencji stron narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
Warszawa 2006”).

3. Przewidywane trendy zmian klimatycznych w Europie
do końca XXI wieku
Spośród generalnych trendów zmian klimatycznych dla Europy, m.in. opracowanych
w ramach IPCC, wymienić naleŜy takie zjawiska, jak:
– podwyŜszenie średnich temperatur rocznych od 1,8 do 4,4 OC,
– zmiany wielkości opadów – w zaleŜności od regionu (rys. 2),
– podniesienie się poziomu morza,
– cieplejsze zimy – Europa Środkowa,
– topnienie śniegu (wiosna) i początek okresu wegetacyjnego występują wcześniej,
– zmniejszenie ilości wody magazynowanej w śniegu (konsekwencja łagodniejszej
zimy),
– (dla większej części Europy) wzrost opadów zimowych, generalny spadek opadów
letnich w południowej, środkowej i zachodniej Europie,
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–
–

zwiększenie częstotliwości susz, przede wszystkim w środkowej i południowej
części Europy,
powodzie wiosenne wystąpią wcześniej z racji wcześniejszego topnienia śniegu.

NaleŜy podkreślić, Ŝe powyŜsze informacje, dotyczące tak odległego horyzontu
czasowego (2100 r.) z wiadomych przyczyn mają charakter hipotetyczny, a trendy zmian
klimatycznych i ich nasilenie zaleŜeć będzie od kierunku rozwoju społecznogospodarczego Europy.

Fot. 3. Turystyka „plaŜowa”
(jez. Lac des Sapiens, południowa Francja)
Źródło: K. Czoch

Fot. 4. Turystyka górska
(Tatry, Polska)
Źródło: Z. Ladygin

4. Wpływ zmian klimatycznych na rozwój turystyki
Wpływ prognozowanych zmian klimatu jest szczególnie trudny do przewidzenia
dla tak czułego organizmu, jakim jest turystyka. Mamy tu do czynienia z wyjątkowo
skomplikowanym systemem oddziaływań: Klimat – Przyroda – Człowiek, gdzie kaŜdy
z tych elementów nie moŜe funkcjonować bez pozostałych i jest jednocześnie przyczyną
i skutkiem. WraŜliwość turystyki polega na znacznym uzaleŜnieniu jej rozwoju zarówno
od klimatu, jak i wartości przyrodniczych. Równocześnie musimy pamiętać o naszym
czysto antropogenicznym wpływie na klimatyczne zmiany i na ekologiczny stan
środowiska naturalnego.

4.1. Charakterystyka regionów turystycznych w Polsce
Aby skwantyfikować potencjalny wpływ zmian klimatu na rozwój turystyki, naleŜy
podkreślić charakter najistotniejszych walorów turystycznych Polski, do których naleŜą:
–
walory wypoczynkowe – tereny ciekawe krajobrazowo, o niskim stopniu
urbanizacji, dobrym klimacie, zapewniające łatwy kontakt z wodą i lasami,
– walory krajoznawcze – osobliwości przyrody, dobra kulturowe, walory tradycyjnej
kultury ludowej, współczesne osiągnięcia cywilizacyjne i kulturalne w zakresie
kultury materialnej, duchowej i społecznej (np. turystyka pielgrzymkowa),
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–

walory specjalistyczne – zespoły cech środowiska przyrodniczego pozwalające
na uprawianie specjalistycznych form turystyki np. turystyka kwalifikowana,
aktywna lub lecznicza – uzdrowiska,
– walory rekreacyjno-sportowe (np. szlaki rowerowe, szlaki turystyki konnej, szlaki
kajakowe, narciarstwo, sporty specyficzne – np. paralotniarstwo, nurkowanie,
szybownictwo, bungee etc.),
– walory bytowe – baza noclegowa, gastronomia, komunikacja, róŜnorodna
infrastruktura turystyczna.
Równocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe zarówno o jakości, jak i skali wartości wyŜej
wymienionych walorów turystycznych najczęściej decydują następujące elementy:
– wartość merytoryczna,
– wyjątkowość,
– wartość krajobrazowa,
– dostępność,
– warunki obserwacji,
– wartość edukacyjna,
– bezpieczeństwo,
– informacja.

..
Fot. 5. Walory turystyczne regionu
wysokogórskiego – wodospad
Siklawa (Tatry, Polska)

Fot. 6. Turystyka edukacyjna –
wycieczka młodzieŜy szkolnej na
szlaku tatrzańskim (Polska)

Źródło: Z. Ladygin

Oddziaływania zmian klimatycznych na środowisko naturalne (np. utrata
bioróŜnorodności i walorów krajobrazowych) z róŜną intensywnością mogą wpłynąć
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na rozwój wielu istotnych segmentów turystyki. Szczególnie mocno ucierpieć moŜe
„ekoturystyka” opierająca się o wartości przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne oraz
tzw. „turystyka słoneczna” uzaleŜniona od warunków pogodowych (np. plaŜowanie
i rekreacja nad morzem).
Analizując wpływ zmian klimatu na turystykę, naleŜy podkreślić, Ŝe ich zakres oraz
intensywność w znacznym stopniu uzaleŜnione będą od scenariuszy rozwojowych
(opisanych w punkcie 2 ). Do najwaŜniejszych z nich naleŜeć będą:
– ograniczenie zasobów wodnych dla celów rekreacji i turystyki zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym (np. zmiana termiki, zwiększenie
stopnia eutrofizacji, zwiększenie wraŜliwości na zanieczyszczenia),
– w wyniku globalnego ocieplenia i silnego rozwoju gospodarczego (jak w
scenariuszu A1B) w niektórych regionach moŜe dojść do obniŜenia walorów
przyrodniczych i tam spodziewać się moŜna spadku rozwoju turystyki i rekreacji,
– w wyniku wzrostu temperatury moŜe dojść do zmniejszenia powierzchni mokradeł
– tak bardzo przyrodniczo wartościowych i „turystycznie modnych”,
– zwiększenie klimatycznych zjawisk ekstremalnych (susza, powódź) zmniejszy
atrakcyjność i ruch turystyczny w wielu regionach,
– bogacące się społeczeństwo (szczególnie w globalnych scenariuszach A1 i B1)
spowodować moŜe dynamiczny rozwój turystyki weekendowej, szczególnie
w pobliŜu duŜych aglomeracji miejskich. W związku z tym, w niektórych
mikroregionach turystycznych moŜe nastąpić przekroczenie tzw. pojemności
ekologicznej oraz mogą wystąpić okresowe (weekendowe) problemy z
zaopatrzeniem w wodę (wskutek znacznej ilości odwiedzających),
– wzrost zapotrzebowania na energię w sezonie letnim związany z potrzebą
klimatyzacji – moŜe w znaczący sposób zwiększyć ceny turystycznej oferty,
– bogacące się społeczeństwo, rozwijając swoje turystyczne upodobania, wymagać
będzie coraz większej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, co zagraŜać moŜe
naturalnym wartościom środowiska przyrodniczego,
– bogacenie się społeczeństw moŜe być impulsem do rozwoju turystyki wyjazdowej
i egzotycznej,
– w związku z podwyŜszeniem średniej temperatury na terenach połoŜonych
nad Morzem Śródziemnym, w okresie największych upałów (miesiące letnie)
moŜliwe jest „przeniesienie” turystyki „plaŜowej” w rejon mórz chłodniejszych
jak np. Morze Bałtyckie. Spowoduje to aktywizację turystycznych ośrodków
polskiego wybrzeŜa.
– w scenariuszach globalnych, opartych o szybki rozwój rynkowy sytuacja
ekonomiczna pozwoli na ewentualne działania renaturyzacyjne i ochronne
obszarów przyrodniczo wartościowych – ale pod warunkiem, Ŝe będzie taka wola
decydentów oraz społeczne przyzwolenie,
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–

–

w scenariuszu opartym o rozwój zrównowaŜony (B1 i B2) wszelkie inicjatywy
ekologiczne (w tym wsparcie idei ekoturystyki) powinny znaleźć poparcie
rządowe i społeczne,
w rozwojowych scenariuszach regionalnych nieopartych o rozwój zrównowaŜony
(np. scenariusz A2) znaczące dysproporcje w poziomie Ŝycia mogą negatywnie
wpływać na szereg aspektów środowiskowych takich, jak:
• brak decydenckiej woli i społecznego przyzwolenia na praktyczne wdraŜanie
technologii wodo- i energooszczędnych,
• ryzyko zwiększenia zagroŜenia skaŜenia naturalnego środowiska,
• niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych,
• brak przyzwolenia (społecznego i decydenckiego) na powiększanie
powierzchni obszarów chronionych.

Fot. 7. Ekoturystyka w lecie
(Gorgany, Ukraina)
Źródło: K. Czoch

Fot. 8. Turystyka edukacyjna – obserwacje
ornitologiczne (okolice Berlina, Niemcy)
(Gorgany, Ukraina)

4.2. Turystyka i sporty zimowe
Szczególnym zagroŜeniem związanym z prognozowaną zmianą klimatu moŜe być
ograniczenie warunków uprawiania turystyki i sportów zimowych. Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, Ŝe w Alpach co roku
przebywa około 70 mln turystów. Zdaniem OECD zmiany klimatu powaŜnie
zagraŜają regionalnym gospodarkom, które czerpią dochody głównie z turystyki
zimowej. Według analiz OECD, zyski z letniego sezonu to tylko 3% wszystkich
zysków, reszta to zyski z wypoczynku zimowego, a przede wszystkim z narciarstwa.
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Fot. 9. Ekoturystyka zimą – ski-tourowe
wycieczki w terenie wysokogórskim
Źródło: M. Ziach

Fot. 10. Ekoturystyka zimą – ski-tourowe
wycieczki w terenie wysokogórskim

Do najwaŜniejszych zagroŜeń turystyki i sportów zimowych naleŜeć będą:
– zmiany (zmniejszenie) czasu zalegania i grubości pokrywy śniegowej,
– zmiana struktury opadów – deszcz kosztem śniegu,
– deficyt wody dla dośnieŜania stoków (armatki wodne),
– konieczność przeprowadzenia rewizji dotychczasowych programów rozwojowych
narciarskich stacji: nowe scenariusze śniegowe, nowe wysokości zalegania śniegu,
nowe stoki, nowe wystawy (północ, wschód lub zachód), nowe obciąŜenia
środowiskowe, nowe obłoŜenia ilością turystów, nowe uwarunkowania
ekonomiczne,
– zwiększenie „ryzyka pogodowego” – mniejsza liczba dni „śnieŜnych”, większa
liczba dni ze zjawiskami ekstremalnymi,
– zwiększenie konkurencyjności krajów alpejskich, ze względu na ich znacznie
lepsze warunki naturalne (wysokości, lodowce, pokrywa śnieŜna, długość sezonu
zimowego) w porównaniu do polskich ośrodków narciarskich.
4.3. Turystyka „wodna” i z wodą związana
Prognozowane ocieplenie klimatu szczególnie zagraŜać będzie ekosystemom wodnym,
powierzchnia naturalnych akwenów moŜe ulec zmniejszeniu, pogorszyć się mogą zarówno
jakość wody, jak i warunki uprawiania turystyki, rekreacji i sportów wodnych.
Do najistotniejszych problemów naleŜeć mogą:
– znaczne zróŜnicowanie przepływów, stanów wód i ich prędkości na szlakach
wodnych – częstość zjawisk ekstremalnych,
– ograniczenie powierzchni wodnej dla rekreacji,
– utrata „właściwej głębokości” wodnej dla sportów wodnych,
– pogorszenie „turystycznej jakości wód” – np. znaczne zwiększenie eutrofizacji,
zarastanie i spłycanie rzek i jezior,
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zmiana warunków termicznych wód,
pogorszenie korzystnych warunków bioklimatycznych rzek i akwenów wodnych,
częściowa utrata naturalności i bioróŜnorodności dolin rzecznych i ekosystemów
jezior,
zwiększenie ryzyka schorzeń, w tym pochodzących od wody,
zmniejszenie stopnia przejrzystości rzek i jezior,
pogorszenie warunków uprawiania wędkarstwa,
utrata lub zmniejszenie cennych ekologicznie, edukacyjnie i turystycznie obszarów
podmokłych (bagna, torfowiska, mokradła – np. Dolina Biebrzy),
wskutek podwyŜszenia poziomu mórz i oceanów zagroŜenie istniejącej,
turystycznej infrastruktury nadbrzeŜnej, konieczność „cofania się” nadmorskich
ośrodków w głąb lądu,
zwiększenie ryzyka sztormów i niszczących skutków falowania.

Fot. 11. Turystyka kajakowa
(okolice Berlina, Niemcy)
Źródło: E. Kotarba

Fot. 12. Spływ Pilicą (Polska)
Źródło: B. Klimończyk

Podsumowanie
W obliczu przewidywanych zmian klimatycznych i ich skutków dla społeczeństwa,
przyrody i rozwoju turystyki odpowiedź na pytanie „co moŜna zrobić?”, musi być
sformułowana na 6 poziomach:
– globalnym,
– unijnym (EU),
– krajowym,
– regionalnym,
– lokalnym,
– indywidualnym.
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Obok przedstawionych wyŜej problemów i ryzyka związanego z uprawianiem
turystyki, rekreacji i sportów zimowych oraz turystyki uzaleŜnionej od ekosystemów
wodnych do najwaŜniejszych zadań, jakie staną przed decydentami i planistami, naleŜeć
będą:
– ochrona funkcjonowania turystyki leczniczej, a szczególnie wód mineralnych
i balneologicznych,
– uwzględnienie w turystycznych planach rozwojowych zmian w „sezonowości”
turystyki róŜnorodnej dla róŜnych regionów,
– uwzględnienie w turystycznych planach rozwojowych wszelkich zmian
związanych z „turystyczną migracją”,
– uwzględnienie w regionach turystycznych moŜliwości deficytu wody,
– zmiana struktur cenowych,
– rozwój odnawialnych źródeł energii,
– zagroŜenia infrastruktury energetycznej i turystycznej zjawiskami ekstremalnymi
(susze, powodzie, burze, wichury).
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