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EKOTURIZEM V KOSTARIKI
Izvleček
Kostarika je srednjeameriška država, ki se v marsičem razlikuje od ostalih držav v regiji. Že
več desetletij vzdržuje demokracijo, nima vojske in je glede na ostalo regijo mnogo bolj varna
za obiskovalce. Poleg tega ima majhna obmorska država enega najvišjih indeksov
človekovega razvoja v širši regiji, eno izmed najvišjih pismenosti na zahodni polobli ter trden
izobraževalni sistem od osnovnošolske do univerzitetne ravni. Raznolika topografija, tropsko
podnebje z visokimi temperaturami preko celega leta, izjemne naravne danosti ter visoka
biodiverziteta so prispevali k razvoju ekoturistične dejavnosti do te mere, da je postala njen
zaščitni znak. Od leta 1980 je Kostarika postala ena vodilnih na področju okoljskega
izobraževanja ter ekoturizma. Nacionalna politika vključuje tristransko strategijo razvoja.
Hkrati namreč spodbuja izobraževanje, ohranjanje okolja in ekoturizem. Znana je tudi po
svoji močni zavezanosti okolju in zaščiti svojih številnih narodnih parkov. Ti dejavniki so
skupaj z ekološkim turizmom pritegnili tuje investitorje. Ti so še dodatno prispevali k
preoblikovanju gospodarstva, osnovanega na kmetijstvu, h gospodarstvu 21. stoletja, ki
temelji na storitvenih dejavnostih in tehnologiji. Glavni namen diplomskega dela je bilo
raziskati današnji položaj ekoturizma v Kostariki ter njegov prispevek k razvoju
gospodarstva. Želeli smo pregledati različne programe in akterje na področju ekoturističnega
razvoja ter analizirati politiko njegovega izvajanja. S terenskim delom ter anketiranjem smo
želeli ugotoviti, kako izvajanje ekoturistične dejavnosti poteka v praksi ter kakšne
obiskovalce privlači ta oznaka.
Ključne besede: trajnostni razvoj, ekoturizem, Kostarika, biodiverziteta, narodni parki

ECOTOURISM IN COSTA RICA
Abstract
Costa Rica is a Central American country which differentiates from other countries in the
region in many ways. For decades it maintained democracy, has no army and it is much safer
for visitors in comparison to the rest of the region. In addition, a small seaside country has one
of the highest indices of human development in the wider region, one of the highest literacy
rates in the western hemisphere and a solid educational system from primary school to
university level. Varied topography, tropical climate with high temperatures all year long,
outstanding natural resources and high biodiversity have contributed to the development of
ecotouristic activities to such level that it has become her hallmark. Since the 1980's Costa
Rica became one of the leading countries in the environmental education field and
ecotourism. The national policy includes a three-way development strategy. It encourages
education, environmental conservation and ecotourism at the same time. It is also known for
its strong commitment to the environment and the protection of its numerous national parks.
These factors in association with the established industry of ecotourism attracted foreign
investors. That was one of the reasons for the transformation of the economy based on
agriculture, to the economy of 21st century that is based on service activities and technology.
The main purpose of the following thesis was to explore the current situation of ecotourism in
Costa Rica and its contribution to the economic development of the country. We tried to
overview different programs and main actors in the field of ecotourism development and to

analyse the policy of its implementation. With the field work and the questionnaire survey we
wanted to find out how the ecotourism activities are implemented in practice and what kind of
visitors are attracted to this label.
Key words: sustainable development, ecotourism, Costa Rica, biodiversity, national
parks

1 UVOD

Turistični tokovi se iz leta v leto povečujejo in s tem je turizem postal ena izmed vodilnih
industrij v svetovnem gospodarstvu. Znotraj turistične industrije pa je od poznih 80. let naprej
prav ekoturizem postal vodilni segment v številnih državah po vsem svetu.
Ekoturizem je nastal kot posledica negativnih družbenih in okoljskih vplivov masovnega
turizma ter dviga ekološke ozaveščenosti ljudi. Kulturne vrednote se dandanes spreminjajo,
poleg tega pa se vse bolj zavedamo globalnih okoljskih problemov. Razvil se je zaradi zahtev
po drugačnem turizmu, ki je prizanesljiv do okolja in upošteva načela ohranjanja narave ter
hkrati prispeva k ekonomskemu razvoju. Njegov namen je tržiti naravno in kulturno
dediščino, ne da bi jo onesnaževal in uničeval. Kot sinonim za turizem, ki naj bi bil prijazen
do okolja, so se v teoriji in praksi izoblikovali številni nazivi in koncepti: kakovostni, zeleni,
odgovorni, mehki, alternativni turizem. Nastali so na osnovi zavedanja, da obstoječi masovni
turizem ideološko in politično ni več sprejemljiv, saj v okolju povzroča ekološko škodo
(Mihalič, 2006).
Ekoturizem predstavlja alternativo masovnemu turizmu, vendar pa niso vsi znanstveniki in
praktiki mnenja, da predstavlja rešitev vseh težav, ki nastajajo zaradi turizma. Posamezni
kritiki se sprašujejo, če je ekoturizem sploh lahko trajnosten in če lahko kot takšen uspe v
praksi, ali pa je samo nova oblika uničevanja okolja in izraba naravnih virov. Prav tako mnogi
menijo, da naj težav z uničevanjem narave ne bi rešili z ekoturizmom, ker so ekoturisti le
manjšina v primerjavi s celoto, poleg tega naj bi bila ta vrsta turizma marsikdaj le tržna niša,
ki minimalno pripomore k ohranjanju narave. Problem namreč nastane, ko želijo različna
turistična podjetja svojo ponudbo preprosto »preobleči« v ekoturistično ponudbo. Na ta način
se ga pogosto uporablja kot trženjsko orodje za promocijo turizma, ki je povezan z naravo. V
tem primeru gre za t. i. »zeleno pranje možganov«, ko na primer hotel postavijo v lepo
naravno neokrnjeno okolje, nato ga promovirajo kot koncept ekoturističnega produkta, v
resnici pa se okoljsko zelo neodgovorno obnašajo (Definicije, 2015).
Kljub deljenim mnenjem strokovnjakov z različnih področij so v nekaterih državah »turistični
proizvodi ekoturizma« ena od oblik gospodarske dejavnosti, ki je manj destruktivna od ostalih
gospodarskih panog ter hkrati priložnost za zaposlovanje lokalnega prebivalstva in finančni
vir za upravljanje varovanih območij. Poleg tega zajema načela trajnostnega razvoja glede
ekonomskih, socialnih ter okoljskih vplivov turizma. Prav tako je ekoturizem pokazal, da je
ob upoštevanju pravih okoliščin eden najbolj učinkovitih mehanizmov pri zagotavljanju
finančnih virov za vzdrževanje varovanih območij, kar se je pokazalo predvsem v manj
razvitih državah z najbogatejšimi resursi s področja biodiverzitete, kakršen primer je tudi
Kostarika (Koščak, 2004).
Prav izguba biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev je vplivala na okoljsko
poslabšanje ter neposredne gospodarske izgube zaradi izčrpavanja virov v Kostariki. Ti
procesi so bili glavni dejavnik začetka ekološkega turizma v tej državi. Na srečo dandanes
ugled Kostarike izhaja iz njenih stalnih inovacij na področju varstva ekosistema.
Raziskovalci, aktivisti, oblikovalci politik in podjetniki so v zadnjih treh desetletjih razširili in
poglobili svoja prizadevanja za zaščito okolja. Kostarika je država velikih prizadevanj
javnega in zasebnega sektorja za zaustavitev degradacije okolja. Poleg tega gradijo na svojih
naravnih danostih kot osnovi za trajnostni gospodarski razvoj. Okoljska ozaveščenost javnosti
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se je posledično močno dvignila, saj lahko uničenje le majhnega dela ključnih naravnih dobrin
povzroči negativen ugled, kar je lahko uničujoče za ekoturizem (Goldstein, 2000).
Tako danes ekoturizem v Kostariki ne predstavlja le obrobne dejavnosti, skozi katero
finančno pomagajo ohranjati okolje, ampak osrednjo in najpomembnejšo gospodarsko
dejavnost v nacionalnem gospodarstvu (Definicije, 2015).

1.1 NAMEN IN CILJI
Glavni namen diplomskega dela je preučiti današnji položaj ekoturizma v Kostariki ter njegov
prispevek k razvoju gospodarstva v tej državi.
Cilji diplomskega dela so:
‒ opredelitev posameznih pojmov, povezanih s turizmom, ekoturizmom ter trajnostnim
razvojem;
‒ pojasnitev pozitivnih učinkov, ki jih ima ekoturizem na gospodarstvo, kulturo, naravo
in družbo, na nacionalno, predvsem pa lokalno skupnost, hkrati pa tudi izpostavitev
njegovih pomanjkljivosti in pasti;
‒ opredelitev fizično-geografskih in družbenogeografskih dejavnikov Kostarike ter
ugotovitev njihovega pomena pri razvoju ekoturistične dejavnosti, kot jo poznamo
danes;
‒ preučiti in predstaviti najpomembnejše dejavnike, ki so vplivali na razvoj ekoturizma
kot danes zelo pomembne gospodarske dejavnosti v Kostariki;
‒ ugotoviti, kakšni turisti obiskujejo Kostariko, kako okoljsko ozaveščeni so in kakšen
je njihov odnos do ekoturizma.

1.2 METODE DELA
Za izdelavo diplomskega dela so bile uporabljene različne metode dela. Prvi del je temeljil
predvsem na kabinetnem delu, ki je obsegal pregled dosedanje literature, analizo
razpoložljivih podatkov ter sintezo ugotovitev. Za opredelitev posameznih pojmov, povezanih
s turizmom, ekoturizmom ter trajnostnim razvojem sem imela na voljo kar precej literature v
slovenskem jeziku, o ekoturizmu na obravnavanem območju pa sem našla le malo literature.
Zato sem uporabila predvsem vire v angleškem, nekaj malega tudi v španskem jeziku.
Praktičen del diplomske naloge je obsegal zbiranje podatkov v obliki anketiranja ter ogled
obstoječega stanja med različnimi turističnimi ponudniki v Kostariki. Anketiranje smo izvajali
med naključnimi obiskovalci Kostarike na glavnem mednarodnem letališču Juan Santamaría.
Anketiranje je trajalo več dni, saj smo želeli zajeti čim bolj raznolik vzorec anketirancev.
Glavni namen terenskega raziskovanja je bilo ugotoviti, kakšni turisti se odločijo za to
destinacijo, kakšni so njihovi interesi, prioritete in želje ter njihovi vzorci vedenja med
potovanjem. Poleg tega smo skušali ugotoviti, kakšno je njihovo poznavanje izraza
ekoturizem ter koliko jim ekoturizem kot vrsta turizma pomeni v primerjavi s tradicionalnim
2

turizmom. Na podlagi zbranih podatkov smo želeli oblikovati ugotovitve, s katerimi bi
dopolnili teoretičen del diplomske naloge. Problem naše anketne raziskave je bil predvsem
majhen vzorec anketirancev. To pomeni, da rezultatov ne moremo posplošiti, vseeno pa so
pripomogli k boljšemu razumevanju delovanja ekoturizma na izbranem območju.

3

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA V POVEZAVI S TRAJNOSTNIM
RAZVOJEM TURIZMA
2.1 Razvoj koncepta trajnostnega razvoja ter njegovo vključevanje v turizem

V vsej zgodovini človeštva je bila stopnja rabe naravnih virov planeta zelo blizu maksimalni
stopnji uporabe naših tehnoloških zmogljivosti. Človeška vrsta je brez zavor in upoštevanja
planetarnih omejitev s pomočjo vedno novih tehnologij vse bolj intenzivno uporabljala
surovine ter energijo, ob tem pa intenzivno obremenjevala planetarno in lokalno okolje (Plut,
2010).
Trajnostnost kot družbeni cilj prihodnjega razvoja, ki je danes postala globalni cilj, je v
Srednji Evropi sodila med načela gozdnega gospodarstva že pred 250 leti (Lebe in sod.,
2012). Pojem sonaravnosti se je v 20. stoletju začel uporabljati še v ribištvu; pri obeh poraba
ni smela preseči sposobnosti obnavljanja obnovljivih naravnih virov (Vintar, 2003). Vendar se
trajnostnost ne navezuje le na gozdno gospodarstvo in ribištvo, ampak zajema vsa področja, ki
vključujejo obnovljive ter neobnovljive vire.
Politično gledano ima koncept trajnostnega razvoja svoje korenine v okoljskih gibanjih
poznih šestdesetih in začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se ljudje začeli
zavedati posledic gospodarskega razvoja za okolje. V tem obdobju so bile glavne značilnosti
hitra rast industrije, mest in prebivalstva ter množično izkoriščanje naravnih virov. Ob tem so
postajale vse bolj očitne ekološke meje gospodarskega delovanja industrijskih dežel,
posledice katerih so se čutile preko državnih meja (Plut, 2010).
Povezava med revščino in okoljsko degradacijo lahko vodi v izrabo naravnih virov neke
države, kvalitete ozračja, vode in zemlje; ki pa predstavljajo skupno dediščino sedanjih in
prihodnjih generacij. Kratkoročni ekonomski cilji, ki jih prinaša izkoriščanje naravnih virov,
ne pomenijo blaginje na dolgi rok. Prihodnja rast in vsesplošna kakovost človeškega življenja
sta namreč odločilno odvisni od kakovosti okolja (Todaro, 1995).
Bolj celovita in sistematična prizadevanja za povezovanje ciljev razvoja, varstva okolja,
naravnih virov in narave so se začela po prvi konferenci Organizacije združenih narodov
(OZN) o človekovem okolju leta 1972 v Stockholmu. Takrat je uveljavljeno pojmovanje
razvoja brez upoštevanja omejitev in zmogljivosti okolja nadomestilo novo razumevanje
uspešnosti gospodarskega razvoja, ki je bilo okolju prilagojeno.
Pojem trajnostnost se je v strokovnih krogih izoblikoval leta 1980 v podnaslovu poročila o
svetovni naravni dediščini Mednarodnega združenja za varstvo narave in naravnih virov
(IUCN). Trajnostnost so opredelili kot medsebojno integracijo okolja in razvoja z naslednjimi
načeli delovanja svetovnega gospodarstva (Plut, 2010):




ohranjanja ekosistema,
zavarovanja genetske raznovrstnosti,
omogočanja trajne rabe naravnih virov.

Konec 80. let je Organizacija združenih narodov ustanovila Svetovno komisijo za okolje in
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razvoj. Ta je leta 1987 pripravila Brundtlandovo poročilo z naslovom Naša skupna
prihodnost. To poročilo je obravnavalo nasprotja med ekonomijo in ekologijo ter jih
poskušalo združiti s konceptom trajnostnega razvoja. Prav to poročilo je za izhodišče
postavilo načelo, ki še danes velja za pomemben temelj sodobnega razumevanja trajnostnosti.
Trajnostni razvoj (ang. »sustainable developement«) naj bi namreč zadovoljeval potrebe
sedanjih generacij brez ogrožanja zmogljivosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij
(Our Common Future, 1987).
Druga konferenca OZN o človekovem okolju je potekala leta 1992 v Riu de Janeiru. Takrat je
179 držav v naslednjih dokumentih potrdilo potrebe po načrtovanju trajnostnega razvoja
(Špes, 2011):






Konvencija o klimatskih spremembah (manjše emisije tople grede),
Konvencija o biotski pestrosti (ohranjanje živalske in rastlinske pestrosti),
Deklaracija o ohranjanju gozdov (ohranjanje gozdov, pogozdovanje, ohranjanje
genetskega materiala),
Rio deklaracija (skrb za naravne vire in blagostanje prebivalstva, varstvo okolja),
Agenda 21.

Na svetovnem vrhu v Riu de Janeiru so se tako vladne kot nevladne organizacije zavezale k
uresničevanju načel trajnostnega razvoja na državni ravni v okviru Agende 21, ki je bil izmed
vseh navedenih dokumentov najbolj celovit. Predstavlja akcijski načrt vseh prisotnih držav na
konferenci za uresničitev trajnostnega razvoja. Poudari najpomembnejša načela trajnostno
naravnane družbe: spoštovanje, odgovornost in izboljšanje kakovosti življenja, ohranjanje
biotske pestrosti, upoštevanje naravne zmogljivosti okolja, zmanjšanje rabe neobnovljivih
virov ter odgovorno ravnanje z okoljem (Špes, 2011). Poleg tega pa velja za eno prvih
pomembnih pobud pri uveljavitvi paradigme trajnostnost v sistem turizma (Lebe in sod.,
2012).
Naslednji pomemben korak na mednarodni ravni je predstavljala razglasitev obširnega
programa za trajnostni razvoj turizma na 7. letni konferenci komisije za trajnostni razvoj v
New Yorku. Namen tega zasedanja je bil pregledati in oceniti izvajanje Agende 21 ter ostalih
sprejetih dokumentov v Riu de Janeiru. Agendo so le potrdili, se ponovno zavezali h
globalnemu partnerstvu ter vlade pozvali, da do konference v Johannesburgu izpolnijo
obveznosti, določene v Riu (Vintar, 2003; Lebe in sod., 2012).
Vendar je bil pregled procesov uresničevanja v posameznih državah tako na konferenci v
New Yorku leta 1997 (Rio + 5), kot tisti v Johannesburgu (Rio + 10) leta 2002 ocenjen kot
počasen in nezadosten (Lebe in sod., 2012).
Generalna skupščina združenih narodov je leta 2012 izvedla Konferenco narodov za trajnostni
razvoj, imenovano Rio + 20. Konferenca je bila zelo uspešna, saj so na njej sprejeli nov
dokument z naslovom »Prihodnost, ki si jo želimo«, s katerim so države obnovile svojo
zavezanost trajnostnemu razvoju. Poleg tega omenjeni dokument napoveduje širok spekter
konkretnih ukrepov s skupnim ciljem trajnostnega razvoja ter evolucijo v globalnih gibanjih
za spremembe. Srečanje so zaključili s poudarkom na združevanju in kolektivnem
sodelovanju vseh udeležencev na poti k skupnemu uspehu (UN senior …, 2012).
Navedene pobude so sicer pomemben korak na težavni poti do trajnostnosti ter predstavljajo
pomembno spodbudo za uresničevanje načel o trajnostnem razvoju turizma, vendar pa je za
uspešno uresničevanje potrebna konkretna prostorska povezava na regionalni in lokalni ravni.
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Slika 1: Razvojni model v obliki »trajnostne« rastline

Vir: Plut, 2010.
Združitev trajnostnega razvoja in gospodarske rasti zahteva korenite spremembe sedanjega
stanja in pragmatično uvedbo principa razvoja skozi reforme obstoječih struktur in procesov.
Večina pristopov tako temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja; stabilen gospodarski
razvoj, ki gre z roko v roki z družbeno blaginjo in varovanjem okolja (Lebe in sod., 2012).
Poleg omenjenih stebrov je za koncept trajnostnega razvoja pomembno udejanjanje
naslednjih zahtev (Plut, 2010):




zaščita naravnih virov sedanjih in prihodnjih generacij (medgeneracijska enakost),
raba naravnih virov na trajnostni način (trajnostna raba),
ravnovesje med rabo naravnih virov znotraj različnih držav (znotraj generacijska
enakost).
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2.2 Od množičnega k trajnostnemu turizmu
Turizem je v največji meri postal dostopen širši množici po drugi svetovni vojni, svoj veliki
razmah pa je doživel v šestdesetih letih 20. stoletja. V tem obdobju je množični turizem
beležil nenehno rast in postajal ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti v svetu.
Povpraševanje in posledično ponudba sta se povečevala, poleg tega pa sta raznolikost in
tekmovalnost med turističnimi območji ter želja investitorjev po čim hitrejšem dobičku v
največji meri vplivali na njegovo nekontrolirano rast brez razvojne politike za nadaljnji razvoj
posameznih območij (Jurinčič, 2009).
Tako je turizem postal ena največjih in najhitreje rastočih globalnih panog in je v zadnjih
šestih desetletjih stalno doživljal širitev in raznolikost. Skozi naraščajoče število destinacij je
postal pomembno gonilo družbeno-ekonomskega napredka z ustvarjanjem novih delovnih
mest, podjetij, razvojem infrastrukture ter zasluženih izvoznih prihodkov. Kljub nihanjem in
občasnim šokom (zadnji leta 2009 zaradi globalne gospodarske krize) so mednarodni
turistični prihodi konstantno rastli; od 25 milijonov leta 1950 do 1087 milijonov v letu 2013.

Grafikon 1: Mednarodni turistični prihodi od leta 1995 do 2014
(v milijonih)

Vir: UNTWO World Tourism Barometer, 2015.
Mednarodna turistična organizacija je v letu 2014 zabeležila 4,7-odstotno turistično rast. V
tem letu je bilo zabeleženih 1138 milijonov mednarodnih turističnih prihodov. To je že peto
zaporedno leto stabilne rasti po letu 2009. Svetovna turistična organizacija napoveduje, da naj
bi leto 2015 zabeležilo 3 do 4-odstotno rast glede na stabilno globalno ekonomijo. Ta številka
pa naj bi po napovedih narasla celo na 1,8 milijarde mednarodnih prihodov do leta 2030
(UNTWO, 2014).
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Statistični podatki nam torej govorijo, da vse več ljudi potuje in posledično vpliva na obiskane
kraje z uporabo naravnih virov ter ima tako izreden vpliv na raznovrstna področja;
ekonomsko, družbeno (institucionalno) in ekološko okolje (naravno, kulturno in družbeno).
Zaradi pospešene rasti in koncentracije turizem ni prinesel le ekonomskih koristi, ampak je s
seboj prinesel tudi težave. Masovni turizem je doživel kritike zaradi globalnih ekoloških,
etičnih in političnih problemov (Mihalič, 2006).
Problem množičnega turizma sta prostorska in sezonska koncentracija turistov, kar povzroči
ekološko škodo posamezni turistični destinaciji, saj lahko preseže njeno nosilno zmogljivost
okolja. Obstajajo štiri dimenzije turistične nosilne zmogljivosti (Lebe Sibilia, 2012):
1. ekološka zmogljivost pomeni skupek obremenitev, ki jih določena turistična točka
izvaja nad ekosistemom;
2. fizična obremenitev pomeni sprejemne zmogljivosti turistične lokacije;
3. socialna zmogljivost pomeni na primer število obiskovalcev, kar vpliva na kakovost
turističnega doživetja in
4. zmogljivost infrastrukture, ki pomeni na primer število parkirišč.
Nobena izmed dimenzij ne sme biti presežena, saj le-ta določa skupno zmogljivost lokacije;
ne glede na to kako veliki so manevrski prostori v drugih kategorijah posamezne turistične
točke.
Organizacija za gospodarski razvoj in sodelovanje je klasificirala škodo, ki jo v okolju
povzroča intenzivnejši turizem. Ta škoda zajema negativne posledice onesnaževanja, izgubo
naravne pokrajine, uničevanje flore in favne, degradacijo pokrajine, časovno in prostorsko
koncentracijo turistov, nasprotja med domačini in turisti ter konkurenčno uporabo zemljišč in
delovne sile (Mihalič, 1995).
Na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so socialne in ekološke posledice
intenzivnega razcveta turizma postajale vedno bolj očitne, so se začele pojavljati prve ostre
kritike turizma. Negativni vplivi, škoda in številni problemi, povezani z množičnim turizmom,
so vplivali na razvoj upora različnih gibanj in konceptov. Ti so opozarjali, da je razvoj
množičnega turizma na dolgi rok neustrezen. Hkrati pa so se začele razvijati mnoge
paradigme trajnostnega razvoja turističnih dejavnosti (Lebe in sod., 2012; Mihalič, 2006).
Na vse močnejša prizadevanja, da bi koncept trajnostnega razvoja vpeljali na področje
turizma, sta v največji meri vplivala poročilo komisije Brundtlandove za okolje in razvoj iz
leta 1987 ter Mednarodna okoljska konferenca Združenih narodov v Riu de Janeiru leta 1992.
Razvoj na področju turizma naj bi sledil novim smernicam, pri čemer naj bi poskušal
medsebojno uskladiti ekološke, gospodarske in socio-kulturne vidike (Lebe in sod., 2012).
Ideja o trajnostnem turizmu je dandanes že zelo dobro sprejeta, vendar je uresničevanje
njegovih načel enako sporno kot realizacija in izvajanje drugih razvojnih procesov. Kot že
omenjeno, koncept trajnostnega turizma v veliki meri izhaja predvsem iz poročila
Brundtlandove in konference v Riu, ki je sledila. To pomeni, da trajnostni turizem zadošča
potrebam današnjih turistov in na turističnih destinacijah živečih domačinov, ne da bi pri tem
ogrožal potrebe prihodnjih generacij (WTTC et al., 1995).
Leta 2004 je Svetovna turistična organizacija definicijo trajnostnega turizma nekoliko
spremenila. Smernice in načine vodenja trajnostnega razvoja turizma je potrebno prenesti na
vse destinacije in oblike turizma, vključno z množičnim turizmom in različnimi turističnimi
nišami. Načela tega razvoja se nanašajo na ekološki, ekonomski in socialni vidik turističnega
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razvoja, pri čemer se mora med vsemi vidiki vzpostaviti primerno ravnovesje (UNTWO,
2004). Pokrajinske, krajevne, naravne in kulturne znamenitosti so namreč naše bogastvo, ki
nam prinašajo obresti, vendar moramo pravilno pretehtati med željami, potrebami in
možnostmi, da se usmerimo v trajno najbolj koristen razvoj turizma. To pomeni na prvem
mestu ohranitev naravnih danosti, ob tem pa razumno ustvarjanje, prilagoditev življenja
naravi ter nove razvojne sonaravne tokove (Turizem in okolje, 2001).
Načeloma je tako konceptualno razumevanje pomembno, vendar je uspešno uresničevanje
ciljev odvisno predvsem od politike in je proces, ki ga usmerja veliko različnih akterjev.
Vendar ti akterji s področja politike, družbe, gospodarstva in znanosti velikokrat sledijo
nasprotujočim si ciljem ter posledično oblikujejo koncept trajnostnega razvoja na različne
načine. To velja tudi za področje turizma, kjer ne obstajajo jasni koncepti in praktična
navodila glede trajnostnega turizma. Tako je predstavljen kot “nov izdelek” oziroma tržni
segment, na drugi strani pa kot pomembno razvojno načelo ter vodilni motiv na vseh
področjih razvoja turizma (Lebe in sod., 2012).
S tem so se razvili novi koncepti in vrste turizma (trajnostni, alternativni, naravni, mehki,
ekoturizem), ki pa kljub različnim definicijam težijo k skupnim ciljem. To so: varovanje
okolja, spoštovanje kultur ter družbene in ekonomske koristi za lokalne skupnosti.
Za spremljanje uspehov oziroma neuspehov razvoja trajnostnega turizma se splošni pristopi
osredotočajo predvsem na različne kazalnike na področju okolja. Velika pozornost je z
različnimi znaki kakovosti namenjena tudi zagotavljanju kakovosti na področju ponudbe.
Vendar pa je trajnostnost kot socialno-politični izziv lahko dosežena le takrat, kadar pride do
medsebojnega dialoga med državo, gospodarstvom, znanostjo in družbo, kar je prvi pogoj za
nastanek skupnih ciljev ter postopno uresničevanje le-teh.
Očitno je, da dejansko uresničevanje načel ne sledi visoko zastavljenim ciljem. Trajnostni
razvoj je namreč poln protislovij, ki se odražajo v različnem tolmačenju in posledično
različnim načinom uresničevanja njegovih načel, le-ta pa so pod vplivom različnih interesov
in jih nadzoruje politika moči. Zato je potrebno stalno razvijanje in prilagajanje koncepta.
Sodobne razprave se osredotočajo predvsem na oblikovanje razvoja na način, da bo
trajnosten. Sočasno pa iščejo najboljše načine uresničevanja teh načel ter konkretne rešitve
(Lebe in sod., 2012).

2.3 Okoljski učinki turizma
2.3.1 Negativni okoljski učinki turizma
Čeprav je zaradi ekonomskih koristi, ki jih je prinašal turizem, bil (skoraj) povsod zaželen in
spodbujan, so njegovi okoljski vplivi postajali vedno močnejši. Na določenih območjih
množičnega turizma so se razmahnili do te mere, da so postali škodljivi celo za samo
turistično dejavnost. Turizem se namreč odvija v zelo različnih okoljih. Če gre pri tem za
naravno okolje, so nujni tudi negativni vplivi nanj. Vsaka na pokrajino vezana prostočasna
aktivnost je namreč povezana s kakšno motnjo okolja. Negativne posledice in učinki v
naravnem okolju so pomembni tudi z vidika turizma samega, saj je v veliki meri (ekoturizem
v celotni meri) odvisen od kakovosti okolja. Zato je treba odnos med naravnim okoljem in
turizmom usklajevati z dveh vidikov; tako glede vpliva turizma na naravno okolje kot z vidika
pomembnosti ohranjenega okolja za turizem (Cigale, 2009; Mihalič, 2001).
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Negativni učinki v okolju nastanejo, ko je število turistov večje, kot so samočistilne
sposobnosti okolja. Nenadziran množičen turizem predstavlja težavo, potencialne grožnje
številnim naravnim območjem in pušča posledice na okolju, ki vodijo v splošno
onesnaževanje, fizično degradacijo in uničevanje naravnih virov. Zlasti so kritična območja,
kjer je že prišlo do preseženih zmogljivosti okolja, turizem pa pritiske le še povečuje
(Environmental Impacts …, 2015).
S turizmom se povečujejo pritiski na naravne vire z onesnaževanjem, kanalizacijskimi
odplakami, čezmerno porabo naravnih virov in prometnim onesnaževanjem. Poleg tega
turizem povzroča hrup s turističnimi objekti masovnega turizma. Vizualno onesnažuje
pokrajino s čezmerno pozidavo in arhitekturno neprimernostjo ter fizično z odpadki. Tu so
tvegana predvsem občutljiva gorska in vodna okolja. Poslabšane kakovosti vodnih virov se
marsikdaj komaj zavedamo. V veliko primerih so ogrožene avtohtone rastlinske in živalske
vrste, turizem pa je tudi velik porabnik energije (Cigale, 2009; Mihalič, 2006).
Vendar turizem ni največji onesnaževalec okolja le na končni turistični točki, ampak del
škodljivih emisij nastaja tudi zato, ker ljudje potujejo (Mihalič, 2007). Večinoma je
obravnavan le na turistični destinaciji sami, čeprav povzroča okoljsko pomembne učinke tudi
drugod, npr. na poti do turističnega kraja. Cestni in letalski promet stalno naraščata in
vzporedno s tem narašča tudi promet, povezan s turističnimi dejavnostmi (Cigale, 2010).
Letalski promet, katerega približno polovica je turističnega, prispeva 2,5 % svetovne
proizvodnje CO2 (Mihalič, 2006).
Drugi učinki na okolje so posredni, vendar niso nič manj pomembni. V večini primerov so
težje prepoznani in merljivi. Zato je učinke turizma pogosto mogoče le oceniti in kvalitativno
ovrednotiti, le v manjši meri pa jih je mogoče tudi kvantitativno opredeliti. Turizem namreč ni
ekskluziven porabnik prostora, deli ga s številnimi drugimi dejavnostmi. Poleg tega so učinki
na okolje, povezani s turizmom, zelo pogosto prepleteni s številnimi drugimi dejavnostmi. To
pomeni, da je le v nekaterih primerih vplive turizma mogoče identificirati brez težav. V večini
primerov turizem prispeva le del določenih vplivov, kakršne bi našli na obravnavanem
območju tudi brez turizma; pa naj gre za učinke na naravno okolje ali družbo (Cigale, 2009).
Ovira pri merjenju okoljskih vplivov je predvsem odsotnost številnih podatkov, ki bi
neposredno pričali o vplivih in učinkih turizma. Takšne podatke je zato potrebno posebej
zbirati oziroma si moramo pomagati z različnimi kazalniki. Prav tako je treba upoštevati
raznovrstnost vplivov širokega spektra različnih podatkov in informacij. Lastno zbiranje vseh
teh podatkov je tako časovno kot finančno zahtevno, poleg tega je številne podatke mogoče
dobiti šele na osnovi nekajletnih posebnih raziskav. Zato zbiranje teh podatkov pogosto ni
izvedljivo (Cigale, 2009).

2.3.2 Pozitivni okoljski učinki turizma
Čeprav ima turizem posamezne negativne okoljske vplive, ne smemo prezreti njegovih
pozitivnih učinkov na okolje. Lahko spodbuja varovanje kulturnih znamenitosti in naravnih
virov, poleg tega pa predstavlja pomemben dotok ekonomskih sredstev, s katerimi je to
izvedljivo. Za številne naravne parke je namreč turizem glavni vir dohodkov. Zagotavlja
pomembno finančno spodbudo posameznim območjem ter hkrati alternativo poljedelstvu,
živinoreji ali drugim oblikam rabe tal, ki so glavni vzroki in vir deforestacije (Cigale, 2009).
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Zato moramo dati večji poudarek potencialu, ki ga s seboj prinaša ekoturizem. Prispeva
namreč ne le k ohranjanju zemljišč, vendar tudi k ohranjanju habitatov, kar posledično vodi v
zaščito biološke raznovrstnosti. K njihovemu ohranjanju pa v povezavi z lokalnimi
skupnostmi prispeva prav z zagotavljanjem finančnih sredstev za zaščito in ohranjanje narave.
Ekoturizem predstavlja tudi razlog za izboljšanje kakovosti naravnega okolja preko sanacij
ekološko degradiranih območij s pomočjo turizma. Največji prispevek k trajnostnosti ima
predvsem krepitev razumevanja te problematike, dvig zavesti, etike in odgovornosti. S
promocijo trajnostnega turizma se zagotavljajo delovna mesta lokalnim skupnostim. Poleg
tega pa avtohtoni prebivalci dobijo priložnost za aktivno vključevanje pri načrtovanju,
izvajanju ter nadaljnjem upravljanju ekoturističnih podjetij in ponudbe (Cigale, 2009; Honey,
2008).
Na tak način ekoturizem ne predstavlja več le obrobne dejavnosti, ampak lahko postane
osrednja in najpomembnejša gospodarska dejavnost v nacionalnem gospodarstvu posamezne
države. Med takšne države sodi tudi Kostarika.

2.4 EKOTURIZEM
Prva razmišljanja, usmerjena k trajnostnemu turizmu, so se pojavila v 60-ih letih prejšnjega
stoletja. Takrat je nastala začetna oblika ekoturizma, ki je bila predstavljena v obliki potovanj
v naravno okolje, pri čemer odgovorno varujemo naravo in spodbujamo blaginjo lokalne
skupnosti tega območja (Koščak, 2004).
Dandanes obstaja veliko definicij pojma ekoturizem. Fennell (2002) je v svoji knjigi opisal
kar 85 definicij ekoturizma, ki so nastale v različnih obdobjih in naredil primerjavo. Z
raziskavo je prišel do dvajsetih najpogosteje uporabljenih besed, uporabljenih v zvezi z
ekoturizmom. Med njimi so bile največkrat uporabljene tudi: naravna območja, ohranjanje,
izobraževanje, etika, sonaravnost, poudarjanje kulturne dediščine, sonaravnost in vplivi
(Fennell, 2002).
Kljub številnim definicijam ekoturizem še vedno nima enotno sprejete definicije in ima vsaka
država razvito svojo interpretacijo. Vendar povsod, kjer je razvita ekoturistična dejavnost, je
bistveno, da ohranja naravo in hkrati zagotavlja zaslužek lokalnemu prebivalstvu. Povezan
mora biti s trajnostnim razvojem, pri katerem sodeluje lokalno prebivalstvo (Stronza, 2001).
Enotno definicijo ekoturizma je sicer težko zaslediti, je pa Svetovna turistična organizacija v
pripravah na mednarodno leto ekoturizma strnila njegove splošne značilnosti (UNTWO,
2002):






zajema vse sonaravne oblike turizma, pri katerih je vodilo turistov opazovanje in
uživanje v naravi in v tradicionalnih kulturnih znamenitostih v njihovih naravnih
okoljih,
vanj so vključene vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti,
ekoturistični izleti in potovanja naj bi bili namenjeni manjšemu številu turistov,
glavni cilji ekoturizma so zmanjševanje negativnih vplivov na naravno in socialnokulturno okolje,
podpira varstvo naravnega okolja, organizacije in upravne organe, ki upravljajo
naravna območja, ustvarja gospodarske koristi za lokalno skupnost in dodatna delovna
mesta ter veča zavest o ohranjanju narave pri turistih in domačih prebivalcih,
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izlete in potovanja v sklopu ekoturizma v glavnem organizirajo manjša turistična
podjetja na lokalni ravni za manjše skupine turistov.

Znotraj ekoturizma ima naravno okolje osrednjo vlogo, vendar pa njegove politične in
ekonomske razsežnosti, stopnja okoljske in družbene odgovornosti in njegova dolgoročna
trajnostnost niso natančno določeni. Kadar se ekoturizem razvije samo zaradi naravne
privlačnosti neke destinacije in se ga uporablja za doseganje ekonomskih ciljev vlagateljev, je
družbeno in okoljsko netrajnosten. Sčasoma lahko postane tudi ekonomsko netrajnosten, saj
postopoma uničuje prav tiste naravne znamenitosti, zaradi katerih v osnovi privlači turiste.
Ekoturizem je v veliko večji meri odvisen od narave in njenih elementov kot množični
turizem, ravno zato zahteva skrbno načrtovanje razvoja in nadaljnje vodenje same
ekodestinacije. Naravni viri so namreč občutljivejši, zato lahko prenaseljenost, hiter razvoj,
onesnaževanje in rušenje naravnega ravnovesja na teh področjih povzroči veliko škodo
okolju. Glavna naloga ekoturizma je predvsem skrb za ohranjanje okolja ter hkratne
ekonomske priložnosti za lokalno prebivalstvo, kar pa vodi v trajnostni razvoj nekega
območja. Pomembno je tudi, da so lokalni prebivalci lastniki turistične infrastrukture, saj
imajo tako večji nadzor nad vplivi, ki jih ima turizem na lokalno skupnost. Poleg tega so
vključeni v sprejemanje odločitev o izvajanju turističnih dejavnosti. Ekoturizem poleg
vključevanja lokalnih skupnosti spodbuja tudi prikazovanje lokalne kulture in tradicij.
Pomemben poudarek je na pomoči turistov pri ohranjanju okolja in spodbujanju okoljske
zavesti vseh udeležencev (Holden, 2006; cv: Mežnar, 2009; Wearing, Neil, 1999).
Turistična ponudba je oblikovana na podlagi različnih aktivnosti, s spoštovanjem do
naravnega okolja, v katerem se turizem odvija. V ekoturistično ponudbo spadajo npr.:












spremljanje in opazovanje divjih živali (npr. levov, tigrov, slonov, gnujev …),
opazovanja ptic,
pohodništvo v deževnem pragozdu in v pogorjih,
pohodi po gozdovih, travnikih, gorah,
obisk varovanih območij,
opazovanje kitov, delfinov, morskih psov, tjulnjev in drugih v morju živečih živali,
opazovanje morskih ptic,
potapljanje in snorklanje,
opazovanje narave z ladjo ali podmornico,
preučevanje plimskih bazenov kamnitih obal,
različne aktivnosti v naravnem okolju (deskanje, kajtanje, kajak, rafting, kolesarjenje,
plezanje …).

Vse te aktivnosti lahko izvajamo samostojno, v skupinah ali v sklopu organiziranih potovanj
oziroma izletov. Lahko predstavljajo poglavitni razlog potovanja na določeno destinacijo ali
pa le dodatno dejavnost v času običajnega dopustovanja. Vendar težava nastane, ker ponekod
zgoraj navedene aktivnosti tržijo kot ekoturistično ponudbo, čeprav ne izpolnjujejo
minimalnih pogojev trajnostnega razvoja. Zato je treba poudariti, da igrajo ključno vlogo pri
ekoturizmu lokalni organi odločanja, in sicer predvsem tisti, ki so odgovorni za načrtovanje,
upravljanje in trženje naravnih virov (Lebe in sod., 2012).
Po podatkih Mednarodne ekoturistične organizacije (ang. »The International Ecotourism
Society«) je ekoturizem v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja rasel z letno stopnjo 20
do 34 %. V letu 2004 je dosegal še vedno 3-krat večjo stopnjo rasti kot turizem na splošno,
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kar pomeni, da je letna stopnja rasti še vedno okoli 20 % (Definicije, 2015).

2.4.1 Načela razvoja ekoturizma
Ekoturisti so posamezniki, ki so ekološko in družbeno ozaveščeni, radi raziskujejo in
razumejo okolje, ki jih obkroža. Pri njih gre med potovanjem za konceptualno izkušnjo, pri
kateri iščejo nova znanja in načine življenja na planetu. Taka izkušnja nam odpira poglobljeno
razumevanje našega vpliva kot posameznika na planet, naše okolje in celotno življenje znotraj
njega, poleg tega pa v nas prebuja okoljevarstveno zavest. Pogosto se ekoturizem zamenjuje
oziroma enači s trajnostnim turizmom. Vendar je ekoturizem le oblika turizma oziroma
turistični produkt (kot npr. kulturni turizem, wellness, sonce & morje), medtem ko mora biti
koncept trajnostnega turizma vključen v vse turistične produkte. Je namreč razvojni koncept,
ki deluje na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju (Definicije, 2015). Vendar pa
imata tako ekoturizem kot koncept trajnostnega razvoja turizma skupna načela, ki so prvi
pogoj za razvoj prave ekoturistične destinacije. Ta načela vključujejo (Lebe in sod., 2012):

1. Pristop od spodaj navzgor; pobude za razvoj ekoturizma namreč ne smejo biti uvedene
od zgoraj, ampak morajo nastati na lokalni ravni, saj lahko le z vključevanjem lokalnih
skupin in javnih služb dosežemo dolgoročen trajnostni razvoj turizma. Izhodišče
ekoturizma je namreč ohranjanje njegovih temeljnih virov ter hkratno upoštevanje teh
virov pri načrtovanju, izvajanju ter trženju ekoturistične dejavnosti.
2. Prednosti varovanja okolja, saj je ekoturizem neposredno odvisen od trajne
razpoložljivosti zelo kakovostnega naravnega okolja ter ohranjenih ekosistemov. Prav
to privlači ekoturiste, ki so za aktivnosti v naravnem okolju pripravljeni plačati. Če je
okolje okrnjeno, ali pa se njegova kakovost poslabša, lahko določena ekoturistična
destinacija izgubi turiste, saj se ti odločijo za aktivnosti na drugih krajih z boljšo
kakovostjo okolja.
3. Splet zakonskih določil in prostovoljnih pobud igrajo pomembno vlogo pri
načrtovanju in izvajanju ekoturizma. Vendar morajo biti dopolnjeni s številnimi
neuradnimi in prostovoljnimi ukrepi. Na ta način dosežemo odpravo številnih
pomanjkljivosti pri ekoturističnem razvoju posamezne destinacije.
4. Izobraževanje in njegovo posredovanje, saj morajo javne službe pri izvajanju
ekoturističnih dejavnosti zagotoviti tudi primerno izobrazbo tako v smislu
razumevanja okolja lastnega osebja kot zmožnosti posredovanja tega znanja njihovim
gostom. Z načeli ekoturizma ponudniki sprejemajo posebno dolžnost za zagotavljanje
primernega in učinkovitega prikazovanja ter obrazložitev okolja, v katerem se
aktivnosti izvajajo. Ponudniki bi namreč morali prispevati k izobraževanju in
osveščanju obiskovalcev o vplivih na okolje, ki bi jih njihovo morebitno neustrezno
ravnanje lahko imelo v času njihovega obiska ali po njem.
5. Skupno delovanje, saj je za pravi trajnostni razvoj ekoturizma potrebno tesno
sodelovanje vseh akterjev. Težave pri vzpostavitvi in upravljanju ekoturistične
ponudbe so zaradi svoje kompleksnosti za posameznika ali samo eno organizacijo
lahko prezahtevne, zato zahteva razvoj ekoturistične ponudbe pristno sodelovanje in
ne samo načelnih dogovorov.
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6. Odgovorno trženje, predvsem kadar obstaja možnost prevelikega števila obiskovalcev
oziroma njihovega neprimernega vedenja. Trženje se mora osredotočiti predvsem na
varovanje okolja, zato mora biti skrbno načrtovano.
7. Stalno nadzorovanje in ocenjevanje razvoja ekoturizma pomeni neprekinjeno kontrolo
upoštevanja pravil komercialnih ponudnikov ter dolgoročnih vplivov ekoturizma. Prav
tako je potreben nadzor tudi pri uradnih strukturah in prostovoljnih storitvah.
Preprečevati je treba škodo, ki jo lahko povzročijo zasebne in civilne iniciative s svojo
vnemo pri urejanju kraja na način, da bo po njihovem laičnem mnenju najbolj všeč
turistom, pri tem pa pogosto pokvarijo naravne vrednote ali dele kulturne dediščine.
Ocena morebitnih dolgoročnih kumulativnih učinkov ostaja izziv za vse ekoturistične
storitve.
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3 FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS KOSTARIKE
3.1 Lega
Republika Kostarika (»Republica de Costa Rica«) je takoj za Salvadorjem druga najmanjša
država v Srednji Ameriki in se v marsičem razlikuje od svojih sosed. Obmorska država s
svojo površino 51.100 km² (kopno: 51.060 km², morje: 40 km²) leži med Karibskim morjem
na vzhodu in Tihim oceanom na zahodu ter Nikaragvo na severu in Panamo na jugu (Severna
in Srednja …, 1991). Na najožji točki je razdalja med Karibskim morjem in Pacifikom le 120
km (Encyclopedia Britannica, 2015).

Karta 1: Lega Kostarike

Vir: Costa Rica Tourist Guide, 2015.
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3.2 Relief in geološka sestava
Geološka zgodovina Kostarike sega 200 milijonov let nazaj. V temu obdobju so bile
kontinentalne mase formirane približno tako kot jih poznamo danes. Zaradi premikov
litosferskih plošč (spodrivanje plošče Kokos pod Karibsko ploščo) in lege na njihovem stiku
je bilo prisotno močno vulkansko delovanje, s čimer se je začel proces orogeneze. Rezultat
izrazitega vulkanizma je arhipelag, lociran na vzhodu, in danes poznan kot zunanji lok
oceanskih grebenov, daleč stran od gorskih hrbtov srednjeameriških Kordiljer. To so polotok
Nicoya, rt Herradura, polotok Osa in Punta Burica (Dutch, 2008).
Zaradi močnega vulkanizma v tej periodi je naraščala tudi intenziteta erozijskih procesov in
sedimentacija na teh območjih. Pred približno 60 milijoni let v obdobju eocena je zaradi
močne sedimentacije zunanji lok skoraj popolnoma izginil. Posledica teh procesov je bil
nastanek otočkov, imenovanih Guanarivas. V oligocenu, 25 milijonov let nazaj, je te otoke
prekril ocean (Dutch, 2008).

Karta 2: Premikanje litosferskih plošč in njihovi stiki

Vir: Marshall, 2013.
Kot je vidno na zgornji karti, se plošča Kokos podriva pod Srednjeameriško in Karibsko
ploščo (vsako leto za približno 6‒7 cm). Posledica tega spodrivanja je vulkansko delovanje, ki
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je še danes aktivno v Kostariki; zato jo pretežno gradijo predvsem vulkanske kamnine.
Dinamična geološka zgodovina je v času kenozojske tektonike oblikovala kompleksno
vulkansko območje Kordiljer (»Cordilleras«) Guanacaste, Aguacaste in Tilarán, Centralne
Kordiljere ter Kordiljere Talamanca. Najstarejše kamine so nastale pred 180 milijoni leti. To
so posamezni predeli dvignjenih oceanskih tal (ophiloites). Na teh kamninah so naložene
morske sedimentne kamnine. Sedimentne kamnine so v novejši geološki zgodovini prekrile
mlajše vulkanske kamnine. Kako so se kamnine odlagale danes, najlepše razkriva gorovje
Talamanca. Glavno vulkansko delovanje v južnih predelih se je zaključilo šele pred 8 milijoni
let. Najmlajše kamnine v Kostariki so celo mlajše od 5 milijonov let (Dutch, 2008).

Karta 3: Geološka zgradba Kostarike

Vir: Geology of Costa Rica, 2008.
Površinsko lahko Kostariko razdelimo na zelo različna naravna območja. Po sredini dežele
poteka od SZ proti JV niz treh gorskih hrbtov srednjeameriških Kordiljer, ki jih ločujejo
prečne doline in medgorske kotline (Natek, Natek, 2006). Vulkani severozahodne gorske
verige Kordiljera Guanacaste (šp. »Cordillera de Guanacaste«) so Orosí ‒ Cacao, Rincón de
la Vieja, Miravalles in Tenorio. Ti stratovulkani ne delujejo več. Za razliko od Centralne
Kordiljere na jugu vsak od teh vulkanov formira svojo gorstvo, kateri se strmo dvigajo nad
okoliške nižinske predele. Vrzeli med temi vulkani omogočajo preprost prehod vetrov med
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karibsko in pacifiško kotlino, kar se odraža v izjemno sušnem podnebju pacifiške obale
območja Guanacaste.
Kordiljeri Tilarán in Aguacate sta sestavljeni iz močno razkosanih ostankov stratovulkanov.
Te stratovulkane gradijo depoziti kvartarne bazaltne in andezitne lave, breče ter tufov.
Hidrotermalne spremembe ter preperevanje povzročajo pogoste plazove. Čez gorsko verigo
Aquacaste so vzdolž prelomov v SZ in SV smeri reke vrezale številne kanjone. Reka Grande
de Tárcoles je čez gorsko verigo Aquacaste vrezala globoko kotlino ter tako povezala reke
Osrednjega podolja s pacifiško obalo (Marshall, 2013).
Iz vulkanskih masivov Osrednje Kordiljere (šp. »Cordilliera Central«) se dviga sedem še
vedno aktivnih vulkanskih vrhov. Visoki so od 2000‒3400 m in so po površini največji
vulkani Srednje Amerike, z izjemo Arenala, ki je visok 1670 m. Nazadnje je bil aktiven leta
2010 in je najbolj aktiven vulkan v Kostariki. Iz njega se občasno dvigujeta pepel in lava, ki
še vedno spreminjata okoliško pokrajino. Poleg Arenala so najbolj obiskani tudi
Poás (2704 m) in nenehno delujoč Irazú (3432 m), ki je nazadnje izbruhnil leta 1963 in s
pepelom zasul ulice glavnega mesta San José, uničil pridelek ter na tisoče domov (Marshall,
2013).
V času našega obiska je bil aktiven stratovulkan Turrialba, ki je v marcu in aprilu 2015
večkratno bruhal dim (z izmeničnimi mirnimi dnevi, ko je vulkan miroval). Oblak dima se je
dvignil 1 km visoko ter se kasneje razširil v radij 100 km. Emisije pepela so dosegle tudi
glavno mesto San José, zaradi česar so morali zapreti mednarodno letališče Juan Santamaría,
saj je bila pristajalna steza prekrita s pepelom, čeprav je letališče oddaljeno 80 km od vulkana.

Slika 2: Izbruh vulkana Turrialba leta 2015

Vir: QCostarica.com, 2015.
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Najvišji vrh v Kostariki je Chirripó Grande (3820 m), ki se dviga z jugovzhodnega gorskega
grebena Kordiljera Talamanca (šp. »Cordillera de Talamanca«) (Natek, Natek, 2006). Tretji
gorski greben gradijo kvartarne ekstruzivne in intruzivne kamnine. Ostanki pleistocenske
poledenitve so še danes vidni na najvišjih vrhovih (gorska jezera, morene) (Marshall, 2013).
Tihooceanska obala je močno razčlenjena z ožjo obalno ravnino ter polotokoma Nikoya na
severu in Osa na jugu (Natek in sod., 1991). Kordiljera Guanacaste se na S delu pacifiške
obale spušča proti Punta Descardes (antiklinalo) in sosednje zalivčke (sinklinala). Grebeni
Punta Descartes potekajo v smeri JZ–SZ in so nastali ob sistemu parazitskih gub širše
antiklinale. Skrajno zahodni del gradijo dvignjene holocenske obalne ploščadi, obalni grebeni
in rečne terase.
Na južnem delu se Guanacaste nadaljuje v polotok Santa Elena ter polotok Nicoya, kjer se je
zaradi lokacije ob prelomu oblikovala bolj skalnata in klifna obala. Polotok Nikoya, ki ga od
celine ločuje zaliv Nicoya in izliv reke Temisque, obsega 4800 km2. Gradijo ga skalnati
predeli pacifiške obale, ki se izmenjujejo s peščenimi plažami številnih zalivov. Dvignjene
obalne terase ter paleozojski sedimentni nanosi so nastali v poznem kvartarju. Na zalivski
strani polotoka obalo prekriva predvsem mangrovsko močvirnato rastje. Notranjost polotoka
Nicoya se dviga do 900 m nadmorske višine (Marshall, 2013).

Karta 4: Fizična karta Kostarike

Vir: The future of Energy, 2015.
Od polotoka Nicoya do rta Herradura leži 150 km dolga nižinska obala, ki ne presega 250 m
nadmorske višine. Vulkanski greben Aquacate se tu spušča v izsušene doline rek Barranca,
Jesús María in Tárcoles. Rt Herradura je najvišje ležeča točka pacifiške obale. Leži ob
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prelomu, kjer so bile na površje izpodrinjene oceanske bazaltne kamnine iz obdobja krede. Od
rta Herradura do polotoka Osa prevladuje podoben relief kot na severni strani rta, zgrajen iz
aluvialnih sedimentnih nanosov rek. Polotok Osa je nastal s hitrim dvigom ob spodrivanju
plošče Kokos pod karibsko litosfersko ploščo. Obsega 1200 km2 in je zgrajen iz oceanskih
kamnin paleogenske in kredne starosti. Te so kasneje prekrili nanosi morskih sedimentov.
Kvartarni morski sedimenti, obalni grebeni in aluvialni prodni nanosi kažejo na visoko
stopnjo tektonske aktivnosti tega območja (Marshall, 2013).
Na stičišču vseh treh gorskih grebenov prehaja Kordiljera Central (600‒1200 m) v 70 km
dolgo in 25 km široko Osrednje podolje (šp. »Valle Central«; tudi »Meseta Central«), kjer se
nahaja gospodarsko in politično središče države z glavnim mestom San José. V Osrednjem
podolju na petini vse površine živi kar dve tretjini vsega prebivalstva. Nekoč so demografske
tokove proti tej planoti privabljala rodovitna vulkanska tla in blago podnebje, dandanes pa
privlačni obeti glavnega mesta. San José je namreč še leta 1940 imel kot podeželsko središče
le 70.000 prebivalcev, danes pa prestolnica šteje že 1,6 milijona prebivalcev (World Travel
Encyclopedia, 2007).

Slika 3: Glavno mesto San Jose ter Kordiljera Central v ozadju

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Na vzhodu se gorsko višavje spušča v približno 150 km široko nižino pred poplavne ravnice
karibske obale, ki je nizka in nerazčlenjena. Zlasti v severnem delu je ob njej široka in
ponekod močvirnata obalna ravnina zgrajena iz rečnih naplavin (Natek in sod., 1991). Severni
del karibske obale gradi nižinska obala Tortugero, ki se nahaja med reko San Juan in rtom
Limón na jugu. Topografija tega predela je precej monotona in je le ponekod rahlo hribovita
kot posledica vulkanskega delovanja na stiku litosferskih plošč v kvartarju. Južni del karibske
obale ima z izjemo gorstva Talamanca prav tako nerazčlenjeno in nižinsko obalo, ki ne
presega 20 m nadmorske višine. Ponekod je obala zgrajena iz koralnih grebenov in
posameznih klifov, vendar načeloma je obala polna širokih estuarjev, šotnih mokrišč in dolgih
plaž (Marshall, 2013).
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Kokosov otok (šp. »Isla del Coco«), ki se nahaja v vzhodnem delu Tihega oceana 480 km od
polotoka Osa, prav tako spada h Kostariki. Hribovit otok s svojo površino 24 km², visok do
850 m je vulkanskega izvora in leži na podmorskem hrbtu Cocos. Otok Kokos ima izredno
bogato endemično živalstvo in rastlinstvo, podobno galapaškemu (Natek, Natek, 2006).

3.3 Rastlinstvo in živalstvo Kostarike
Kostarika je topografsko izredno raznolika država, saj se serije gorskih verig raztezajo od SZ
proti JV, kar jo geografsko deli na dva dela. Hkrati predstavlja nekakšen most med dvema
kontinentoma, kjer se vrste selijo med Severno in Južno Ameriko, kar močno prispeva k njeni
izjemni biodiverziteti. Spada namreč med 20 držav na svetu z največjo biodiverziteto. Na
manj kot 51.000 km2 (kar predstavlja le 0,03 % celotnega svetovnega kopnega) najdemo
500.000 različnih rastlinskih in živalskih vrst. To je kar 5 % svetovne biodiverzitete. Nekatere
vrste lahko najdemo samo v Kostariki, kar pomeni, da je njihovo ohranjanje globalnega
pomena. Kostarika ima 27 % vsega ozemlja zaščitenega, kar jo uvršča na prvo mesto v
svetovnem merilu. Ima 26 zaščitenih gozdov, 20 narodnih parkov, 9 gozdnih rezervatov in 1
narodni naravni spomenik. Čeprav je četrtina ozemlja že znotraj varovanih območij, to število
še vedno narašča, in sicer zahvaljujoč zasebnim investitorjem, ki ustanavljajo vedno nove
zasebne rezervate, namenjene ekoturizmu oziroma raziskovanju flore in favne (INBio Costa
Rica, 2014).
Za ohranjanje državne biodiverzitete, varstvo narave ter promocijo trajnostnosti sta na državni
ravni zadolženi dve organizaciji. Ena je Ministrstvo za okolje in energijo (MINAE), znotraj
katerega je organiziran poseben nacionalni sistem, ki skrbi za varovana območja (SINAC).
SINAC je zadolžen za 13 varovanih območij po celi državi. Ta sistem je bil vzpostavljen z
namenom decentraliziranega vodenja in nadzorovanja biodiverzitete. Poleg tega spodbujajo
aktivno sodelovanje sosednjih skupnosti, kar je zelo pomembno pri trajnostnem upravljanju
biodiverzitete na lokalni, nacionalni in globalni ravni (INBio Costa Rica, 2014).

3.3.1 FLORA
Kostarika je bogata s približno 12.000 rastlinskimi vrstami, od tega kar s 1400 različnimi
vrstami orhidej. Znotraj države najdemo 12 različnih ekosistemov; od tropskega deževnega
gozda, preko savane, koralnih grebenov do močvirnatih mangrov. Gozdovi danes prekrivajo
52 % površine, nahajajo se predvsem v težje dostopnih hribovjih v notranjosti, drugje so jih
močno skrčili predvsem zaradi pridobivanja novih obdelovalnih površin ter hkratnega
čezmernega izsekavanja lesa. Na precejšnjih površinah so zasadili evkaliptove nasade,
obsežna območja v notranjosti pa so bila prizadeta zaradi erozije tal (Natek, Natek, 2006).
Vendar pa danes Kostarika predstavlja zgled uspešne zaustavitve deforestacije. Med leti 1973
in 1989 je bila prva na svetu v deforestaciji; kar 80 % gozda so skrčili. Do leta 2005 je krčenje
gozdov skoraj popolnoma zaustavila in pogozdila predele, kjer je bil gozd izkrčen
(Wikipedija, 2015).
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Slika 4: Eden redkih ohranjenih primarnih gozdov v Kostariki
Oblačni oziroma gorski deževni gozd Monteverde, za katerega je značilna stalna prisotnost
oblakov ter posledično stalna vlažnost

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Gost prostran zimzeleni gozd mahagonovca in tropske cedre pokriva približno eno tretjino
pokrajine. Gorstvo Talamanca poraščajo zimzeleni hrasti ter gorsko grmičevje in travnato
rastje nad gozdno mejo. Na severozahodnem predelu, ki ima najdaljšo sušno obdobje, raste
predvsem listnati gozd. Palme so pogoste na karibski obali ter mangrove na plitvih obalah
polotoka Nicoya in zaliva Dulce vzdolž Pacifika. Bujna je vegetacija različnih vrst mahov,
orhidej in drugih tropskih rastlin. Ravnino na karibski strani porašča deževni gozd, lagune
poraščajo močvirnate mangrove. V notranjosti in ob tihooceanski obali sta savanski gozd in
savana. Najrodovitnejša tla so na mladih vulkanskih kamninah (andosoli), drugje prevladujejo
lateritna tla (feralsoli) (Natek, Natek, 2006).
Mnogi svetovni biologi izvajajo različne študije na raziskovalnih postajah Organizacije za
tropske študije, ki ima svoj sedež v San Pedru, predmestju San Joséja (Encyclopedia
Britannica, 2015).
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Slika 5: Guanacaste; nacionalno drevo Kostarike, po katerem se tudi imenuje pokrajina
Guanacaste na SZ države

Vir: Bojana Žigon, 2015.

3.3.2 FAVNA
Poleg tega, da predstavlja Kostarika dom številnim živalskim vrstam, je zimski dom več kot
200 različnim vrstam ptic, ki migrirajo na to območje vse od Aljaske do Avstralije. Ptice so
glavna atrakcija za ljubitelje narave. Poleg ptic, ki jih je skupno 850 različnih vrst, je
Kostarika biodiverzitetno pestra tudi glede drugih živih bitij. V Kostariki domuje 35.000
različnih vrst insektov, 160 vrst dvoživk, 220 vrst plazilcev in 205 vrst sesalcev (Anywhere
Costarica, 2015).
Slika 6: Jutranja družba v eko mladinskem hotelu

Vir: Bojana Žigon, 2015.
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Obiskovalci zavarovanih območij bodo lahko videli eno izmed treh vrst opic, med katere
spadajo: črni vriskač (lat. Alouatta villosa), črnoroka obešalka (lat. Ateles geoffroy), beloglava
kapucinka (lat. Cebus capucinus). V Kostariki najdemo tudi obe vrsti lenivca (triprstnega in
dvoprstnega lenivca), različne vrste iguanov (zeleni, črni), sedem različnih vrst strupenih žab,
tukane, jaguarja, nosatega medveda, tapirja, pako, kače, krokodile, veverice, škorpijone,
kuščarje, želve, netopirje, rakune, strupene žabe … (Go visit …, 2015).
Slika 7: Ob obisku narodnih parkov Kostarike začutimo, kako bogata je favna v tej državi.

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Na zgornji sliki je prikazan:
1: zeleni legvan
2: netopir
3: tukan
4: triprstni lenivec
5: črni legvan
6: beloglavi kapucinki
Znotraj ekosistemov je veliko vrst, ki so zaradi lova v nevarnosti, da izumrejo in so zato
zaščitene. Med njimi je veliko vrst želv (šp. »tortugas«), po katerih se tudi imenuje narodni
park Tortuguero. Med njih spadajo: atlantska morska želva (lat. Lepidochelys kempii), glavata
kareta (lat. Caretta caretta), orjaška črepaha (lat. Chelonia mydas), prava kareta (lat.
Eretmochelys imbricata) in orjaška usnjača (lat. Dermochelys coriacea). Ogrožene so zaradi
neposrednega lova na njih ali pa nabiranja njihovih jajc (Anywhere Costarica, 2015).
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3.4 Podnebje
Zaradi lege med 8° in 11° zemljepisne širine na severni polobli je podnebje Kostarike tropsko,
z majhnimi temperaturnimi nihanji in obilnimi padavinami, ki jih prinašajo severovzhodni
pasati. Delimo ga na dva letna časa: zimo, ki jo zaznamuje deževna doba in traja od maja do
novembra ter poletje, ki je zaznamovano s sušnim obdobjem ter traja od decembra do aprila.
Karta 5: Podnebni tipi v Kostariki glede na Köppnovo podnebno klasifikacijo

Vir: Marshall, 2013.
Prvi trije podnebni tipi imajo povprečno temperaturo v vseh mesecih nad 18 °C. Značilnost
savanskega podnebja je neenakomernost padavin z izrazito vlažnim in suhim obdobjem.
Vegetacija je skromnejša, pragozd zamenja visoka trava (do 2 m) – savana. Poletja so mokra
zaradi vpliva vlažnih ekvatorskih zračnih mas. Zime so suhe zaradi suhih pasatov. Monsunsko
podnebje je vmesni tip med podnebjem pragozdov in savan. Zanj je značilna izrazito močna
sezonska razdelitev padavin, ki jih povzročajo sezonski vetrovi monsuni. Podnebje pragozdov
je zaradi visokih temperatur in obilo padavin ugodno za uspevanje pragozdov. Značilno je
tudi, da so dnevne amplitude nekajkrat večje od letnih. Povprečna količina padavin znaša
2500 mm. Čeprav ni suhih obdobij, padavine niso enakomerno razporejene. Preko leta sta na
teh območjih 1 ali 2 maksimuma in 1 ali 2 minimuma padavin. V zmerno toplem podnebju s
toplim poletjem pa sušno obdobje nastopi pozimi. Povprečna višina padavin v najbolj
namočenem poletnem mesecu je 10-krat višja od višine padavin v najbolj suhem mesecu v
hladni polovici leta. Srednja temperatura najtoplejšega meseca je pod 22 °C. V vsaj štirih
mesecih je srednja temperatura nad 10 °C (Wikipedija, 2015).
Količina padavin znotraj posameznih predelov močno variira. Karibska obala ima tropsko
klimo. Vlažni SV pasati ji prinašajo veliko padavin, še posebej v sezoni hurikanov, ko v
nekaterih predelih konstantno dežuje. Letno jih prejme kar 2500‒5000 mm, zato je ponekod
tudi bolj močvirnata. Največ padavin prejmejo pobočja Centralne Kordiljere na karibski
strani, ki celo presežejo povprečje 5000 mm padavin letno. Tudi vlažnost je višja na tej strani.
Pacifiška obala je bolj sušna ter prejme na letni ravni od 2000‒2500 mm padavin. Letno
povprečje za Osrednje podolje je pod 2000 mm padavin (San José 1931 mm).
Spodnja karta prikazuje količino padavin v Kostariki, izmerjeno na posameznih padavinskih
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postajah in na letni ravni. Na postajah je bilo izmerjeno od 5074 mm padavin (postaja Zurquí)
do 897 mm (postaja Hacienda Tempisque). Skupno povprečje vseh padavin je 2479 mm. Na
polotoku Nicoya prejmejo najmanj padavin (< 1500 mm), medtem ko gorska veriga
Talamanca ter SV predeli karibske obale prejmejo največ padavin (4500‒8000 mm) (Murillo
in sod., 2013).
Karta 6: Količina padavin, izmerjena na posameznih padavinskih postajah in na letni ravni

Vir: Scientific Researh, 2015.
Povprečna letna temperatura nižinskih predelov je okoli 27 °C, v najbolj poseljenih območjih
Osrednjega podolja 20 °C, v najvišjih predelih pa 10 °C (Natek in sod., 1991).
Karta 7: Količina sončevega obsevanja na letni ravni

Vir: Solar Gis, 2015
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3.5 Hidrografske značilnosti
Kostarika je široka okoli 150 km, njeno razvodje pa poteka približno po sredini. Vzdolžno je
razdeljena s sistemom gora na dve hidrografski območji. Karibsko hidrografsko območje ima
deževje skozi vse leto, sub-prelomnica poteka po reki Río San Juan (vključno s pokrajinami
Alajuela in Heredia). Tihooceansko hidrografsko območje je manj namočeno. Posledično so
reke tega dela kratke in se strmo spuščajo proti obema obalama. Največja reka je San Juan, ki
izteka iz jezera Nikaragva vzdolž meje z Nikaragvo in se izliva v Karibsko morje (Natek,
Natek, 2006).
Ozemlje Kostarike je razdeljeno na 34 velikih porečij, in sicer 17 v vsakem hidrografskem
območju. Porečja obsegajo med 207 km2 in 5084 km2. Porečja na karibski strani so bolj
vlažna in namočena ter imajo posledično večji obseg odtoka na enoto površine brez
primanjkljaja vode skozi vse leto. Severno pacifiško območje ima predvsem relativno suha
porečja z zmanjšanjem pretoka v sušnem obdobju. Največje porečje je Terraba na jugu s
površino 5084 km2 in pokriva skoraj 10 odstotkov celotne površine. Deset največjih porečij s
svojo površino več kot 2000 km2 pokriva skoraj 60 odstotkov države. Največji pretok imajo v
času deževne dobe, meseci z nižjo razpoložljivostjo vode pa so od decembra do aprila (FAO,
2015).
Vodonosnike Kostarike glede na izvor in geografsko lokacijo delimo:





vodonosniki na aluvialnih ravnicah Pacifika in Atlantika: v vznožju gorskih grebenov
Guanacaste, Centralne Kordiljere in Kordiljere Talamanca;
vodonosniki v porečjih Osrednjega podolja, Centralne Kordiljere in Kordiljere
Guanacaste , ki so najpomembnejši za javno oskrbo prestolnice San José in večjih
mest v državi;
vodonosniki v sedimentnih in vulkanskih kamninah, ki igrajo pomembno vlogo za
javno oskrbo malih mest po vsej državi;
obalni vodonosniki, ki so razdeljeni v več kot tridesetih mikroporečij aluvialnega tipa
in predstavljajo pomembne vire oskrbe z vodo do glavnih obalnih mest (Aquastat,
2015).

JEZERA, VODNA ZAJETJA IN MOKRIŠČA
Zgrajene hidroelektrarne in jezovi imajo prednostne cilje, saj je kar 65 odstotkov električne
energije proizvedene v hidroelektrarnah; 5 v državni in 32 v privatni lasti. Od vseh
hidroelektrarn jih ima 12 umeten rezervoar. V letu 2011 so izmerili skupno zmogljivost
skladiščenja vode, ki znaša kar 1997 milijonov m3 (Aquastat, 2015).
Največje je jezero Arenal (1991 mio m3), sledijo mu Cachi (36 mio m3), Pirris (30 mio m3),
Angostura (11 mio m3) in Sandillal (5 mio m3). Vodna zajetja uporabljajo vodo le za
proizvodnjo električne energije, z izjemo jezera Arenal in Embalse Sandillal, ki uporabljajo
vodo tudi za namakanje okrožja Tempisque. Glavni namen vodnega zajetja Angostura je
proizvodnja električne energije, vendar se uporablja tudi za namakanje. Vodno zajetje El
Llano na reki Macho, ki je bilo zgrajeno za proizvodnjo električne energije, uporabljajo tudi
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Večja vodna zajetja imajo letno regulacijo (Arenal in
Cachi), tedensko (Angostura), ostali pa dnevno (Aquastat, 2015).
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Slika 8: Vulkan Arenal z umetnim jezerom Arenal, ki je nastal za potrebe HE

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Kostarika ima 350 mokrišč, ki pokrivajo približno 7 odstotkov državnega ozemlja. Po
Ramsarski konvenciji je bilo 12 mokrišč opredeljenih kot zaščitena območja s skupno
površino 569.742 ha. Država izvaja pritisk na spremembe v rabi zemljišč, ki so resno
ogrožena (FAO, 2015).
S sosednjimi državami Nikaragvo in Panamo si deli dve obmejni porečji, in sicer porečji rek
San Juan in Sixaola. Z Nikaragvo so skozi zgodovino imeli posamezne konflikte, medtem ko
so z južno sosedo lepo sodelovali. Leta 1858 je bila podpisana Cañas-Jerez pogodba, v kateri
sta Nikaragva in Kostarika določili mejo med obema državama. Pogodba je odobrila
ozemeljsko suverenost Nikaragvi nad reko San Juan in priznala pravice Kostarike za plovbo v
komercialne namene, z nekaterimi omejitvami, kot je prepoved jadralnih vojnih ladij (FAO,
2015).
Kostarika si s Panamo deli le porečji rek Sixaola in Teribe. Mednarodno porečje reke Sixaola
z obsegom 2706 km2 je bilo vključeno v programe trajnostne rabe. Ta kotlina je pomembna
predvsem v okoljskem smislu, saj se nahaja znotraj meja mednarodnega parka La Amistad, ki
je del svetovne dediščine UNESCO. Tako sta kot skupni prispevek k vzdrževanju »zelenih
pljuč« zemlje razglasili sklenjeno varovano območje La Amistad-Talamanca. Območje se
nahaja na meji med Kostariko in Panamo ter je del srednjeameriškega biološkega koridorja.
Projekt uspešnega integriranega upravljanja ekosistema v mednarodnem povodju je v največji
meri financirala mednarodna srednjeameriška banka. Prispevala je kar 3.5 milijonov dolarjev
za celostno upravljanje rečnih ekosistemov mednarodnega porečja Sixaola. Na splošno je ta
kotlina območje sodelovanja, namesto konflikta (FAO, 2015).
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Karta 8: Porečja Kostarike

Vir: The future of Energy, 2015.
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4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOSTARIKE
4.1 Prebivalstvo in poselitev
Administrativno delimo Kostariko na sedem provinc: Guanacaste, Puntarenas, Alajuela,
Heredia, Limón, Cartago in San José. Po popisu leta 2013 živi v Kostariki 4.872.000
prebivalcev, od tega je ruralnega prebivalstva 34 %. Gostota poselitve je 95 preb./km2, večina
urbanega prebivalstva je zbranega v Osrednjem podolju, in sicer v centrih posameznih
provinc San José, Cartago, Heredia in Alajuela (FAO, 2015).
Karta 9: Administrativna razdelitev Kostarike na province

Vir: World Map Organization, 2015.
Zaščitni znak Kostaričanov je izraz Pura Vida ("čisto življenje"), ki ga uporabljajo v
vsakdanjem govoru, in sicer kot pozdrav ali znak hvaležnosti. Ticos, kakor se imenujejo
prebivalci Kostarike, so večinoma ponosni na svoje politične svoboščine in relativno stabilno
gospodarstvo.
Število prebivalcev je v Kostariki naraščalo precej počasneje kot v drugih srednjeameriških
državah. Po letu 1990 se je ta rast še zmanjšala kot posledica upadanja rodnosti. Po rasni
pripadnosti so prebivalci belci (77 %), mestici (17 %), črnci in mulati (3 %), Kitajci (2 %) in
Indijanci (1 %) (Natek, Natek, 2006). V 80-ih letih se je na obrobnih območjih naselilo veliko
beguncev iz Nikaragve in drugih srednjeameriških držav. Po letu 1990 pa je Kostarika postala
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priljubljena za upokojence iz ZDA (World Travel Encyclopedia, 2007).

Slika 9: Mestici (levo) predstavljajo 17 % vsega prebivalstva, belo prebivalstvo (desno) pa 77
% vsega prebivalstva Kostarike

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Pred prihodom Krištofa Kolumba leta 1502 je bila Kostarika stičišče indijanskih kultur Južne
in Srednje Amerike. Danes ameriški staroselci predstavljajo le majhen delež prebivalstva, in
sicer v obliki majhnih demografskih otočkov, umaknjenih v gozdne naselbine Kordiljere
Talamanca. Čeprav živijo odmaknjeni od ostalega sveta, pa so zelo podvrženi asimilaciji.
Govorijo različne čibča jezike (Severna in Srednja …, 1991).
Kostarika je najbolj »bela« država Srednje Amerike. Belopolto prebivalstvo po številčnosti
presega mestice in so večinoma potomci kmečkih družin. Te so iz Evrope (predvsem Španije)
migrirale šele sredi 19. stoletja, obdržale gospodarsko samostojnost in se niso pomešale s
prvotnim prebivalstvom. Predstavljajo srednji razred, ki mu za razliko od malih kmetov
sosednjih držav ni bilo potrebno živeti v izkoriščevalskih zakupnih odnosih (Države sveta,
2006).
Črnci in mulati so poselili predvsem karibsko obalo. Med Kostaričani afriškega porekla je
veliko potomcev priseljenih delavcev s področja zahodno afriških otokov, ki v večini govorijo
angleško kreolščino. Še ena posebnost Kostarike je, da so se med seboj mešali predvsem
Evropejci, medtem ko so različne rase ostale precej čiste ter živijo dokaj mirno ena ob drugi
(Severna in Srednja …, 1991).
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4.2 Zgodovina
Starejša zgodovina
V obdobju pred Krištofom Kolumbom so na današnjem ozemlju Kostarike živela indijanska
ljudstva, ki so bila pod vplivom srednjeameriških kultur. Krištof Kolumb je na obali Kostarike
pristal leta 1502 ter jo podredil španski kroni. Španci so v notranjost začeli prodirati šele leta
1530. Guverner Juan Vasquez de Coronado je leta 1564 ustanovil provinco Cartago, ki je
postala prva španska naselbina. To ozemlje se je najprej imenovalo Nueva Cartago. Upravno
je sodilo v podkraljestvo Nove Španije. Ime Kostarika izhaja iz sredine 16. stoletja, ko so
zaradi domnevnih nahajališč zlata deželo poimenovali Costa Rica (bogata obala) (Severna in
Srednja …, 1991).
Neodvisno obdobje
Kostarika je postala neodvisna leta 1821, ko so belski naseljenci 15. 9. po mirni poti razglasili
neodvisnost. Sprva so se vključili v mehiško cesarstvo (1822‒23), nato pa v Federacijo
Združene province Srednje Amerike (1824‒38). Ko je leta 1838 ta zveza razpadla, je
Kostarika postala resnično neodvisna. Nadaljnja zgodovina Kostarike je bila polna državnih
udarov in boja za oblast med konservativci in liberalci (Natek, Natek, 2006).
Prvi predsednik neodvisne Kostarike je bil Braulio Carillo, ki se je že 1839 razglasil za
dosmrtnega predsednika ter hkrati uvedel diktaturo. Ta ni trajala dolgo, saj so ga že tri leta
kasneje odstavili z oblasti. Precejšnje težave so bile pri določitvi državnih meja. Leta 1825 se
je provinca Guanacaste odcepila od Nikaragve in se pridružila Kostariki. Mejo so določili šele
leta 1896 po razsodbi ZDA. Poleg sporov z Nikaragvo na severu so ozemeljske spore po več
oboroženih spopadih s Panamo rešili sporazumno šele leta 1941 (World Travel Encyclopedia,
2007).
Leta 1871 so sprejeli ustavo in z njo tudi državno ureditev, ki velja še danes. Po koncu
diktature generala Tomasa Miguela Guaride (1877‒82) se je vse bolj uveljavljala
demokracija, hkrati pa je Kostarika doživljala uspešen gospodarski razvoj. Leta 1889 so bile v
Kostariki prve svobodne volitve v Srednji Ameriki. Ko je na predsedniških volitvah 1948
zmagal Otilio Gonzales Ulate Blanco, je desničarsko usmerjeni parlament razveljavil volitve
in posledično se je začela državljanska vojna. Socialistično usmerjeni veleposestnik José
Figueres Ferrer je sprožil velik ljudski upor, premagal vladno vojsko, izdelal novo ustavo ter
nazaj na čelo postavil zakonito izvoljenega predsednika. Istega leta so po koncu državljanske
vojne odpravili vojsko ter s tem možnost vojaških udarov ter jo nadomestili s civilno gardo
(okoli 4300 pripadnikov) (Severna in Srednja …, 1991).
Državljanka vojna je sicer utrdila demokracijo v Kostariki, vendar jo je hkrati razdelila na
enako močno socialdemokratsko stranko narodne osvoboditve (PLN) ter desnosredinsko
združeno krščansko-socialno stranko (PUSC), ki se od tedaj menjavata na oblasti (Države
sveta, 2006).
José Figueres Ferrer je kot voditelj stranke narodne osvoboditve v letih 1953‒1958 in 1970‒
1974 predsedoval Kostariki in ga imajo celo za »arhitekta« sodobne kostariške države.
Pospeševal je demokracijo, nacionaliziral banke, vpeljal sistem precejšnje socialne varnosti
ter hkrati vzpostavil prijateljske odnose s komunističnimi deželami (Severna in Srednja …,
1991). Ko je v sosednji Nikaragvi izbruhnila državljanska vojna, je Kostarika razglasila
nevtralnost (1983) ter s tem pomembno pripevala k umirjanju zadev v Srednji Ameriki.
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Zaradi pomembne vloge pri umirjanju razmer v Srednji Ameriki je predsednik Oscar Arias
Sanchez (1986‒90) celo prejel Nobelovo nagrado za mir (Severna in Srednja …, 1991).

4.3 Gospodarstvo
Uspešen razvoj je na začetku osemdesetih let zamajala huda gospodarska kriza. Takratno
gospodarstvo je namreč temeljilo predvsem na kmetijski dejavnosti. Najpomembnejše
izvozne surovine so bile: kava, banane, govedina in sladkor. Le-te so predstavljale približno
dve tretjini celotnega izvoza, hkrati pa je bila država močno odvisna od cenovnih nihanj na
svetovnih trgih. V temu obdobju so cene dramatično padle, posledično pa je dežela prišla na
rob bankrota, kar jo je leta 1981 pripeljalo celo do prodaje svojih zlatih rezerv. Njen zunanji
dolg se je dvignil na 5 milijard ameriških dolarjev in Kostariko je zajela huda inflacija, ki je
prizadela celotno življenjsko raven (Severna in Srednja …, 1991).
Po hudi gospodarski krizi v 80-ih letih si je s pomočjo ZDA in IMF Kostarika dobro
opomogla ter vzpostavila bolj stabilno gospodarstvo, saj je zraven izvozno usmerjene
industrije in kmetijstva gospodarstvo postavilo temelje tudi v turizmu. Nekdaj
najpomembnejše kmetijstvo sta po ustvarjenem BDP v 90-ih letih prehitela industrija ter
turizem, ki je postal najpomembnejši vir tujih deviz. Ker je Kostarika vzpostavila politično
stabilnost, je postala zanimiva tudi za tuje vlagatelje, kar je še dodatno prispevalo k
uspešnemu gospodarskemu razvoju. Socialne razlike sicer niso tako ostre kot v drugih
srednjeameriških državah, vendar pa še vedno petina prebivalstva živi pod uradno mejo
revščine, najbogatejših 10 % prebivalstva pa ima v lasti kar 36,8 % vsega premoženja (Natek,
Natek, 2006).
V kmetijstvu je za izvoz najpomembnejše pridelovanje banan, ki jih pridelujejo predvsem ob
karibski obali in južnem delu tihooceanske obale. Pridelava se zmanjšuje predvsem zaradi
uvajanja novih kultur, velik del pridelave pa je v rokah ameriških družb Dole in Chiquita.
Enega najvišjih hektarskih donosov na svetu dosegajo s pridelavo kave na vulkanskih tleh v
višavju. S pridelavo kave se ukvarja približno 33.000 kmetov v lastnih nasadih z manj kot 10
ha površine. Pomen sladkornega trsa se je zmanjšal, je pa Kostarika postala pomembna
izvoznica rezanega cvetja in lončnic. Hkrati se je povečala pridelava tropskega sadja
(predvsem ananasa in pomaranč). Za lastno uporabo pa pridelujejo še koruzo, riž, maniok,
močnate banane in stročnice (Natek, Natek, 2006).
Industrijsko je Kostarika najbolj razvita srednjeameriška država (poleg Salvadorja in Kube).
Industrija je raznovrstna in usmerjena predvsem na domači trg. Večina industrije se nahaja na
širšem območju San Joséja in v pristaniških mestih. Med najpomembnejše panoge spada
živilska industrija (mesna industrija z izstopajočo govedorejo, tovarne sladkorja, predelava rib
in rakcev, alkoholne in brezalkoholne pijače). Pomembne so tudi tobačna industrija, kemična
industrija s predelavo plastičnih mas in rafinerijo nafte v Puerto Limónu ter industrija
gradbenega materiala.
V 90-ih letih se je s pomočjo tujega kapitala (predvsem ameriškega) razvila tudi izvozna
industrija. V tem obdobju je nastala Intelova tovarna mikroprocesorjev v Rivieri de Belen pri
San Joséju. Poleg tega sta se razvili oblačilna in elektronska industrija s številnimi tovarnami
za dodelavne posle na brezcarinskih območjih (telekomunikacijska, računalniška in druga
oprema).
Kostarika ima znana nahajališča železove rude, boksita, žvepla in mangana, vendar teh ne
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izkoriščajo. Instalirana moč vseh elektrarn je 1700 MW. V hidroelektrarnah pridobijo 80 %
vse energije, največ v hidroenergetskem sistemu Arenal na SZ. V geotermalnih elektrarnah
Miravalles pridobijo 15 % vse energije (Severna in Srednja …, 1991).

4.4 Promet
Kostarika ima 35.890 km vseh cest. Najpomembnejši sta Panameriška podolžna cesta, ki
poteka od nikaragovske do panamske meje prek Puntarenasa in San Joséja in je dolga 624 km.
Druga pomembna prometna povezava je prečna povezava San José-Puerto Limón in je dolga
165 km.
Ima 950 km železniških prog, od tega je 471 km prog v lasti državnega podjetja INCOFER,
479 km pa pripada lastnikom nasadov sladkornega trsa in bananovcev. Junija 1995 je bil ves
promet na državnih železnicah opuščen, dokler ne najdejo primernega investitorja.
Glavna pristanišča so Puerto Limón in bližnji Moin ob karibski obali. Ob tihooceanski obali je
najpomembnejše novo pristanišče Caldera v Nikoyskem zalivu in manjše Puntarenas.
Kostarika ima dve mednarodni letališči, in sicer Juan Santamaría pri San Joséju in Liberio, ki
je gospodarsko središče severno zahodne regije Guanacaste. Nacionalni prevoznik je Lineas
Aéreas Costarricenses (LASCA), ki je del mednarodne skupine letalskih prevoznikov TACA
(Natek, Natek, 2006).
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5 TURIZEM V KOSTARIKI
Turizem je v Kostariki najhitreje rastoča gospodarska dejavnost ter od leta 1995 največji vir
tujih deviz v državi. Od leta 1999 turizem prinaša več dobička kot izvozne surovine, ki so bile
nekoč glavni vir državnega zaslužka (kava, banane in ananas). Porast turistične dejavnosti se
je začel leta 1987 s 329000 turisti. Število turistov je stalno naraščalo; leta 1999 je preseglo
milijon turistov, do rekordnega obiska tujih turistov leta 2014 (2,52 milijona). V letu 2012 je
turizem predstavljal 12,5 % državnega BDP-ja in je prispeval 11,7 % neposrednih in
posrednih zaposlitev. Leta 2009 je turizem privlačil 17 % tujih investitorjev ter 13 % v
povprečju med leti 2000 in 2009. Leta 2010 je turistična dejavnost ustvarila 21,2 % vseh tujih
deviz (Annuario de Turismo, 2010; The Travel …, 2013).
Če izvzamemo Mehiko, je Kostarika najbolj obiskana med vsemi državami Srednje Amerike
(2,3 milijoni mednarodnih prihodov v letu 2012). To predstavlja 26,4 % vsega turističnega
obiska v celotni regiji. Kostariki sledi Panama z 1,6 milijoni prihodov in nato Gvatemala z 1,3
milijoni. Turizem je v Kostariki postal najpomembnejši vir deviz v 90-ih letih. Domač in tuj
kapital vlagajo v prometno in turistično infrastrukturo. Najprivlačnejši pa so narodni parki in
letovišča na tihooceanski (Puntarenas, polotok Nikoya, Jaco, Golfo de Papagayo) in karibski
strani (Puerto Viejo, Limon) (Annuario de Turismo, 2010; The Travel …, 2013).

Grafikon 2: Mednarodni turistični prihodi v Kostariko med leti 2001 in 2010

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Anuario Estadistico, 2010.
Mejo dveh milijonov mednarodnih prihodov je Kostarika dosegla leta 2008, vendar je avgusta
istega leta začelo število turistov zaradi svetovne gospodarske krize upadati. V letu 2009 se je
upad turistov nadaljeval, vendar je leta 2010 to število začelo ponovno naraščati ter svoj
rekord doseglo v letu 2012 z 2,34 milijoni mednarodnih turističnih prihodov ter 6,9-odstotno
rastjo glede na leto 2011 (The Travel …, 2013).
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Grafikon 3: Mednarodni turistični prihodi v Kostariko po posameznih območjih
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Anuario Estadistico, 2010.

Največ turistov glede na podatke iz leta 2010 prihaja iz Združenih držav Amerike (921.097),
sledijo turisti iz Nikaragve (474.011), Kanade (151.568), Paname in Mehike. V kategorijo
druga območja so vključeni turisti iz Azije, Karibov in Afrike (Anuario Estadistico, 2010).
V letu 2006 je bila med turisti Kostarike izvedena poglobljena raziskava o njihovih motivih
obiska. Obiskovalci s Karibskega otočja in Južne Amerike pridejo predvsem zaradi poslovnih
razlogov, medtem ko obiskovalci iz Severne Amerike ter Evrope pridejo zaradi naravnih
danosti Kostarike. Glavne pritožbe turistov so bile povezane predvsem s stanjem cest (Intituto
Costarricense de Turismo, 2008).
Od poznih 80-ih let naprej je postala zelo popularna turistična destinacija v povezavi z naravo,
saj je njena velika prednost dobro vzpostavljen sistem narodnih parkov in zaščitenih območij,
ki pokrivajo kar 27 % vsega državnega ozemlja. Vsa ta varovana območja so dom izredni
biodiverziteti, ki predstavlja kar 5 % celotne svetovne biodiverzitete (0,03 % svetovnega
kopnega) (Munoz, 2002; Earth Trends, 2003).
V začetku 90-ih pa je Kostarika postala tudi pionir v ekoturizmu, ki je s prihodi turistov med
leti 1986 in 1994 dosegala kar 14-odstotno povprečno letno stopnjo rasti. Po navedbah
Odbora za turizem Kostarike je leta 2009 46 % turistov obiskalo državo zaradi dejavnosti,
povezanih z ekoturizmom (rastlinstvo, živalstvo, pohodništvo, opazovanje ptic, obisk
podeželske skupnosti) (Honey M., 2008).
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5.1 Glavni razlogi za začetek turistične dejavnosti v Kostariki
Kostarika je bila po dohodku na prebivalca med visoko uvrščenimi med državi v razvoju. Rast
gospodarstva je v desetletjih po drugi svetovni vojni temeljila predvsem na izvozu kave in
banan. Lastništvo zemlje in sami prihodki so bili veliko bolj enakomerno porazdeljeni kot
drugje v Latinski Ameriki (predvsem v industriji kave). V 1970-ih je bil za male in srednje
velike kmete ugodno urejen državni bančni sistem, saj so jim izdajali ugodne kredite
(Goldstein, 2001).
Ta razvojni model je začel razpadati po uspešnem obdobju med leti 1950 in 1960. Kostarika
se je v tem obdobju močno zadolžila in BDP na prebivalca je ponovno dosegel svojo raven
šele leta 1990. V gospodarstvu Kostarike se je po letu 1980 veliko spremenilo, kar je
posledica pritiskov krize ter posledične strukturne prilagoditve gospodarstva. Cene kave so
namreč na svetovnem trgu izrazito padle, kar je povzročilo krizo v državi ter zadolževanje.
Potrebno je bilo prestrukturiranje gospodarstva, ki je vključevalo zmanjšanje deleža
kmetijstva v BDP od 41 % leta 1950 na 20 %. Poleg primarnih izvoznih surovin (kave, banan
ter novejših izvoznih pridelkov na primer ananasa) je turizem postal glavni vir tujih deviz
(Goldstein, 2001).
Razlog za razvoj turistične dejavnosti Kostarike je bil tudi njen ugled kot destinacija naravnih
danosti. Hkrati pa je bil na drugi strani ekoturizem odgovor na resno degradacijo okolja v
Kostariki. Krčenje gozdov je bilo izredno intenzivno v 1970-ih in začetku 1980-ih (Goldstein,
2001). V tem obdobju je bila namreč povprečna deforestacija v Kostariki 4 % letno, kar je
bila najvišja stopnja krčenja gozdov na zahodni polobli v tem času. Skrb je stalno naraščala že
od leta 1970, ko je Joseph Tosi (biolog in soustanovitelj pomembnega centra za znanost v
tropih) napovedal, da bo ob takem krčenju gozdov v nezmanjšanem obsegu Kostarika
praktično ostala brez gozdnih površin do leta 1985. Te napovedi so bile skoraj uresničene, saj
je bilo med letoma 1970 in 1980 skrčeno več kot 7000 km2 gozdov. Do leta 1987 je bila
skupna gozdnatost zmanjšana na 21 % kopnega. Trenutna prizadevanja za ohranjanje in
upravljanje okolja ter izobraževanje in ekoturizem so neposreden odgovor na krčenje gozdov
in ogromno okoljsko škodo povezano z njo (Blum, 2008).
Čeprav se je deforestacija v 1990-ih izrazito zmanjšala, je bila le približno četrtina države še
vedno gozdnate ‒ skoraj vse znotraj varovanih območjih. Kmetijska raba pesticidov za
zaščito izvoznih pridelkov v poznih 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja je bila na
prebivalca v Kostariki med najvišjimi na svetu (po nekaterih ocenah naj bi imeli v tem
obdobju osemkratno porabo pesticidov glede na svetovno povprečje). Onesnaževanje zraka se
je v gosto naseljenem območju San Joséja v tem obdobju tako dramatično poslabšalo, da je
ponekod presegalo najvišje varne meje glede na oceno Panameriške zdravstvene organizacije
(Blum, 2008).
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Karta 10: Deforestacija in pogozdovanje v Kostariki med leti 1940 in 2005

Vir: Minae, 2015.
Izguba ekosistemskih storitev ter biotske raznovrstnosti je vplivala na okoljsko
poslabšanje ter neposredne gospodarske izgube zaradi izčrpavanja virov. Okoljska
ozaveščenost se je posledično močno dvignila v zadnjem obdobju, saj lahko uničenje le
majhnega dela ključnih naravnih dobrin vpliva na negativen ugled, ki pa je lahko uničujoč za
turizem. Turizem je morda najbolj izrazit primer industrije, preko katere so mnogi operaterji
prišli do dobička od naravnih dobrin Kostarike. Poleg tega pa poskušajo spremeniti način
izvajanja teh dejavnosti za ohranitev naravnih danosti. Ekoturizem je bil ključni del rasti
turistične dejavnosti. Mnogi operaterji zagotavljajo visoko kakovost storitev z majhnim
vplivom na naravno okolje. Avtor Honey, ki je pogosto zelo kritičen do gospodarskega
razvoja, temelječega na ekološkem turizmu, v eni izmed svojih študij ugotavlja, da ima
Kostarika prave pogoje za kakovosten ekološki turizem. Poleg tega je poudaril, da sicer razvoj
ni potekal brez težav in pomanjkljivosti na številnih področjih, je pa država izpolnila merila
dobrega ekološkega turizma (Honey, 1999).
Na srečo danes ugled Kostarike izhaja iz njenih stalnih inovacij na področju varstva
ekosistema. Raziskovalci, aktivisti, oblikovalci politik in podjetniki so v zadnjih treh
desetletjih razširili in poglobili svoja prizadevanja za zaščito okolja. Ta dejavnost znotraj
države je spodbudila mednarodni interes za sodelovanje (tudi v obliki finančnih spodbud)
(Blum, 2008).
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Krčenje gozdov v tropih s posledicami, kot so podnebne spremembe, izguba biotske
raznovrstnosti ter izguba dragocenih ekosistemskih funkcij, se je izkazalo kot težava
globalnega pomena. Oblikovalci politik in raziskovalci so razvili mehanizme in orodja za
upočasnitev oziroma zaustavitev izgube tropskih gozdov. Ti ukrepi vključujejo ustanavljanje
varovanih območij ter zmanjšanje oziroma odpravo subvencij in drugih spodbud, ki
spodbujajo krčenje gozdov. Kot del tega postopka je treba dvigniti tudi okoljsko
ozaveščenost ter razumevanje vrednosti, ki jih imajo tropski gozdovi v globalnem smislu. V
primeru Kostarike se je stanje okoljske ozaveščenosti bistveno izboljšalo in danes beleži
visoko stopnjo v širši javnosti. To je verjetno posledica trajnih izobraževalnih prizadevanj
obeh državnih in zasebnih organizacij. Leta 2002 je bila opravljena raziskava organizacije
UNIMER v sodelovanju z nacionalnim časopisom La Nación. Rezultati so pokazali, da sodi
okoljska degradacija med pet najbolj pomembnih problemov po mnenju anketirancev.
Okoljsko problematiko so anketiranci uvrstili skupaj z brezposelnostjo, nasiljem, revščino in
visokimi življenjskimi stroški. Raziskava je tudi pokazala, da je velika večina vprašanih
okoljevarstveno izobraževanje izpostavila kot ključ do ohranjanja okolja (Blum, 2008).

5.2

Razvoj turizma v Kostariki

Danes je turizem v Kostariki tretji največji vir dohodka in omogoča pomembno gospodarsko
rast s prilivom tuje valute. V preteklosti je Latinska Amerika veljala za nestabilno, zato je
manjkalo finančnih virov, posledično pa sta bila turistični trg in infrastruktura omejena,
turistični razvoj pa na razmeroma nizki ravni. Vendar se stanje v turizmu spreminja predvsem
z naraščajočim tujim vlaganjem (Holden, 2000).
Leta 1986 je vlada izdala Zakon o investiranju v turizem, s katerim je spodbudila zasebni
sektor k naložbam v turizem skozi različne koncesije, hkrati pa je omogočila številne
oprostitve davkov za podjetja, ki so na različne načine povezana s turistično dejavnostjo.
Istega leta je zvišala proračun nacionalnega turističnega odbora, hkrati pa dvignila davke na
letalski prevoz in hotelske nočitve, ki prav tako prispevajo v ta proračun (Holden, 2000).
Razvoj turizma v Kostariki je bil na eni strani izziv, na drugi strani pa nuja. Država se je
namreč spopadala s težavami revščine, nezaposlenosti, deforestacije. Prepletenost teh težav je
postala zelo pomembna tako za oblast kot tudi državljane Kostarike. Hkrati pa so v ospredje
začeli postavljati predvsem trajnostni razvoj podeželja ter ohranjanje naravnih virov (Holden,
2000).
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Slika 10: Posledice krčenja gozdov se še danes odražajo v »goli pokrajini«, ki jo je nekoč
poraščal tropski gozd

Vir: Bojana Žigon, 2015.
Obisk tujih turistov je strmo naraščal v sedemdesetih letih, in sicer s povprečno letno rastjo
11,2 %, v devetdesetih se je ta rast nadaljevala s približno 5,7-odstotno letno rastjo. Leta 1992
je turizem stopil v ospredje kot najpomembnejša industrija v državi z več kot 500.000 gosti
(Holden, 2000).

5.3 Glavne turistične znamenitosti Kostarike
Velika večina glavnih turističnih atrakcij v Kostariki je povezana z naravnimi danostmi.
Turiste v največji meri zanima kombinacija ekoturizma v povezavi s prostočasnimi
dejavnostmi in pustolovskimi aktivnostmi na prostem. Glede na poglobljeno raziskavo, ki jo
je odbor za turizem v Kostariki izvajal leta 2006 na letališču Juan Santamaría med
naključnimi obiskovalci Kostarike, so glavne aktivnosti, ki so zanimive za turiste povezane z
naravnimi danostmi. Turizem, ki vključuje sonce-morje-pesek, je bil najpogostejši odgovor,
in sicer za 55 % anketirancev, sledijo opazovanje flore in favne (44 %), obisk vulkanov (43
%), treking (41 %), opazovanje ptic (30 %), zip line (26 %), skok z mostu (11 %), deskanje
(11 %), snorklanje (10 %) in raftanje (7 %). Kulturne in zgodovinske znamenitosti zanimajo
le 11 % obiskovalcev, 17 % pa jih Kostariko obišče zaradi poslovnega oziroma kongresnega
turizma (Intituto Costarricense de Turismo, 2008).
V letu 2007 je bilo v okviru vodilnega časopisa La Nación izvedeno ocenjevanje med tujimi
in domačimi turisti o najbolj priljubljeni turistični destinaciji. Rezultati so prikazani v spodnji
tabeli. Otok Kokos je bil vrednoten na drugačen način, saj ni dostopen na preprost način;
nahaja se namreč v Tihem oceanu, približno 550 km od pacifiške obale Kostarike.
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Tabela 1: Najbolj priljubljene naravne znamenitosti Kostarike po oceni domačih in tujih
turistov
OCENA 7 NARAVNIH ČUDES KOSTARIKE
1
Otok Kokos (špansko: Isla del Coco)
2

Vulkan Arenal (špansko: Volcán Arenal)

3

Gorstvo Chirripo (špansko: Cerro Chirripó)

4

Reka Celeste (špansko: Río Celeste)

5

Kanali
Tortuguero
Torguero)

6

Vulkan Poás (špansko: Volcán Poás)

7

Rezervat
Monteverde
Monteverde)

(špansko: Canales

de

(špansko: Reserva

Vir: Mision Global, 2015.

5.3.1 Naravni parki Kostarike
Med turisti, ki obiščejo Kostariko, jih več kot 54 % obišče vsaj dva narodna parka ali
varovana območja, medtem ko obiskovalci iz Evrope obiščejo skoraj tri (glede na podrobno
raziskavo iz leta 2006). Žal pa je okoljska škoda zaradi turizma vse bolj očitna; še posebej v
bližini najbolj obiskanih plaž in naravnih parkov. Posledica vsega tega je nastanek
raznovrstnih programov, ki nadzorujejo različna področja turistične dejavnosti (Instituto
Costarricense de Turismo, 2015).
Trenutno je v Kostariki 26 naravnih parkov. Upravlja jih krovna organizacija SINAC
(Nacionalni sistem za upravljanje varovanih območij), ki deluje pod vodstvom oddelka
Ministrstva za okolje in energetiko (MINAE). Varovana območja obsegajo 26 % državnega
ozemlja Kostarike, velik del teh varovanih območij pa so narodni parki (SINAC Costa Rica,
2015).
Gorstvo Kordiljere Talamanca je domovanje impresivni zbirki narodnih parkov in drugih
varovanih območij. Največji med njimi je mednarodni park La Amistad, ki je bil vzpostavljen
v sodelovanju s Panamo in obsega 1991 km². Na južni strani polotoka Osa je mednarodno
priznani nacionalni park Corcovedo, ki ohranja pomembne ostanke edinstvenega nižinskega
deževnega gozda. Prvi nacionalni park je bil ustanovljen leta 1955, in sicer narodni park
vulkana Poás. Park Manuel Antonio je sicer najmanjši park (16 km²), vendar pa je turistično
najbolj obiskan. V letu 2011 je bil tudi uvrščen med 12 najlepših narodnih parkov na svetu
(Costa Rica National Parks, 2005‒2013).
Kljub dejstvu, da je Kostarika bogata z možnostjo različnih naravnih turističnih izkušenj po
vsej državi, so turistični obiski narodnih parkov osredotočeni na nekaj mest. Trije najbolj
priljubljeni med njimi so, kot že omenjeno, narodni park Manuel Antonio, narodni park
vulkana Poás in narodni park vulkana Irazu. Te skupno obišče približno dve tretjini
obiskovalcev Kostarike. Pomemben dejavnik koncentracije turistov znotraj teh parkov in
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varovanih območij je potovalni čas iz San Joséja ter bližina glavnega mednarodnega letališča
Juan Santamaría (Hearnea, Salinas, 2002).
Do narodnih parkov Poás in Irazu lahko prispemo s turističnim avtobusom iz San Joséja. To
ju je oblikovalo kot glavni turistični točki za enodnevne izlete turističnih podjetij, in sicer tako
za mednarodne turiste kot tudi organizirane izlete turistov iz Kostarike. Zaradi preprostega
dostopa je na teh dveh območjih presežena njuna turistična nosilna zmogljivost (Hearnea,
Salinas, 2002).
Tabela 2: Nacionalni sistem varovanih območij; kategorizacija
KOLIČINA KATEGORIJA

OBMOČJE % DRŽAVNEGA OZEMLJA

25

Nacionalni parki

623.771

12,23 %

8

Biološki rezervati

21.674

0,42 %

32

Varovana območja

155.817

3,06 %

11

Gozdni rezervati

227.834

4,47 %

58

Rezervati za divjadi

180.035

3,53 %

15

Mokrišča/Mangrove 77.869

1,53 %

12

Drugo

17.306

0,34 %

161

SKUPAJ

1.304.306

25,58 %

Vir: SINAC, 2015

5.3.2 Nacionalni sistem varovanih območij (SINAC)
Ob svojem nastanku je bila državna strategija upravljanja narodnih parkov usmerjena v strogo
varovanje le-teh. Vendar ta pristop ni bil uspešen, saj je na rob potisnil že tako ranljive
skupine prebivalstva. V letu 1995 je bil tako reorganiziran v Nacionalni sistem varovanih
območij (SINAC). Na državni ravni je trenutno 11 varovanih območij, od katerih vsako
vključuje ključno področje za ohranjanje biotske raznovrstnosti (običajno narodni park) in
varovalne pasove za dejavnosti trajnostnega razvoja, med katere spada nadzorovano
izsekavanje lesa, upravljanje z divjadjo ter ekoturizem (Blum, 2008).
Kostarika je s svojo progresivno politiko postala model za druge države na področju varstva
okolja in trajnostnega turizma znotraj sistema varovanih območij in narodnih parkov. Deževni
gozd, tropski gozd, obalna območja ter mangrove Kostarike so postali predmet številnih
univerzitetnih in znanstvenih študij. Splošni cilji projektov, ki jih izvaja SINAC, so povezani
s krepitvijo turizma v povezavi z varovanimi območji kot orodje za krepitev trajnostnega
upravljanja. To neposredno prispeva k lokalnemu gospodarskemu razvoju, ohranjanju
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naravnih virov ter doseganju višjih dohodkov za lokalno prebivalstvo. Hkrati pa pomembno
prispeva k finančni vzdržnosti organizacije SINAC (ter posledično varovanih območij), in
sicer z naložbami v trajnostni razvoj turizma na posameznem varovanem območju in njegovi
okolici (SINAC Costa Rica, 2015).

Karta 11: Razdelitev varovanih območij Kostarike glede na krovno organizacijo SINAC

Vir: SINAC, 2015.
Kostarika je mednarodno priznana zaradi svojih prizadevanj za zaščito biotske raznovrstnosti
in več lokacij se odlikuje z neizračunljivo vrednostjo za človeštvo. Kot je vidno na zgornji
karti, je v okviru SINAC-sistema Kostarika razdeljena na 11 območij. Nekatere regije so bile
razglašene kot rezervati biosfere, naravnih znamenitosti svetovne kulturne dediščine ali kot
Ramsarska območja. Razdelitev varovanih območij deluje po stališču ohranjanja, obvarovanja
in uporabe biotske raznovrstnosti na trajnosten način, ki spodbuja decentralizacijo
odgovornosti organizacij civilne družbe in hkrati zagotavlja dostop in pravično rabo naravnih
virov s strani lokalnih prebivalcev (SINAC, 2015).
ACA-HN: »Área de Conservación Arenal Huetar Norte«
Varovano območje »Severni Arenal« se nahaja na severnem delu države, in sicer na
zahodnem delu Kordiljere Guanacaste. Varuje in ohranja izjemne naravne vire, od deževnega
gozda, mokrišč, delujočih in nedelujočih vulkanskih stožcev ter pomembnih vodnih virov za
pridobivanje hidroenergije. Posebnost tega območja je domovanje zelene are (SINAC, 2015).
ACAT: »Área de Conservación Arenal-Tempisque«
Varovano območje »Arenal-Tempisque« je bilo ustanovljeno oktobra 1991 in zajema
približno 395.046.14 hektarjev, kar znaša 7,73 % nacionalnega ozemlja. Nahaja se v severnoosrednjem delu Kostarike ter obsega vulkanski del Kordiljere Guanacaste in Kordiljere
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Tilarán. Najpomembnejši višinski predeli so vulkani Miravalles, Tenorio in Arenal. Slednji
predstavlja glavni energetski in namakalni vir v državi (70 % vodne ter 90 % vetrne in
geotermalne energije proizvedejo na tem območju). Tu se nahaja tudi sladkovodno jezero
Arenal, ki obsega okoli 8317 hektarjev in je bilo leta 2000 razglašeno za Ramsarsko območje
(SINAC, 2015).
To področje obsega veliko raznolikost ekosistemov in vrst v osmih različnih življenjskih
območjih, ki segajo od tropskega suhega gozda do nižinskega deževnega gozda. V izrazito
razgibanem reliefu (od morske gladine do 2028 m nadmorske višine) variirajo različni
podnebni režimi in geološke formacije različnih starosti. Tudi flora in favna sta izjemno
raznoliki s številnimi vrstami ptic, sesalcev, dvoživk, plazilcev, taksonomskih skupin žuželk
in gliv, ogroženih živali, kot sta jaguar (Panthera onca) in tapir (Tapirus bairdii) ter 6 vrst
divjih mačk (SINAC, 2015).
ACG: »Área de Conservación Guanacaste«
Varovano območje »Guanacaste« se nahaja na severozahodu Kostarike v pokrajini
Guanacaste. Tu se prepletajo morski in obalni ekosistemi, tropski suhi gozd in deževni gozd.
Skupno tu prebiva 235.000 različnih vrst (65 % od vseh vrst v Kostariki) in 2,6 % globalne
biotske raznovrstnosti.
Dejanja ACG temeljijo na filozofiji, ki jo imenujemo bio-razvoj. Bio-razvoj je predstavljen
kot vsota niza ukrepov, projektov in programov s končnim ciljem družbe, ki razume, ceni in
visoko vrednoti pomen varovanega območja in njegovo ohranjanje na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni. Želijo pokazati, da sta biotska raznovrstnost in ekosistemi pomembna
produktivna sektorja blaga in storitev, ki ju je mogoče izkoriščati brez povzročanja škode
(SINAC, 2015).
ACT: »Área de Conservación Tempisque«
Varovano območje Temisque je področje velikih topografskih raznolikosti v razponu od
morske gladine do 1018 m nadmorske višine. Osebje, ki je odgovorno za upravljanje tega
območja, skrbi za ohranjanje in zaščito srednjega in spodnjega porečja reke Tempisque in
gričevnatih pobočij polotoka Nicoya. Prav tako ščiti in ohranja biotsko raznovrstnost morskih
virov, prosto živečih živali, vodnih režimov, tropskega gozda, naravnih izvirov, močvirskih
habitatov, mokrišč ter obalna območja, kjer gnezdijo želve (SINAC, 2015).
ACOPAC: »Área de Conservación Pacífico Central«
Varovano območje osrednjega dela ob pacifiški obali predstavlja 11 % celotnega državnega
ozemlja. To je regija, ki je zaradi razgibanega terena, raznolikega podnebja, biotske
raznovrstnosti in zgodovinskih vzorcev kolonizacije polna kontrastov. Tu najdemo 16
najpomembnejših povodij (od 34 v Kostariki) in 11 od 12-ih ekosistemov. To območje gosti
60 % rastlinskih vrst in več kot 70 % sesalcev, ptic in metuljev v državi (SINAC, 2015).
ACCVC: »Área de Conservación Cordillera Volcánica Central«
Varovano območje Kordiljere Central se nahaja v središču države in skoraj v celoti obsega
vulkanski del Kordiljere Central. Obsega 25 varovanih območij divjine. Vključuje veliko
raznolikost naravnih ekosistemov, ki so posledica različnih podnebij, višin in nepravilnih
topografij. Prav tako ima več kot 250.000 ha gozdov, ki igrajo ključno vlogo pri zaščiti
temeljnih vodnih virov za oskrbo poseljenih območij (SINAC, 2015).
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ACTO: »Área de Conservación Tortuguero«
Varovano območje »Tortuguero« se nahaja na severovzhodu države ob karibski obali. To
obalno območje označujejo obalni grebeni, veliko dežja, jezer, potokov in močvirij.
Tortuguero je svoje ime dobil po želvi (na tem območju gnezdi ta vrsta želv). Območje je
izredno privlačno za turiste, saj lahko na raznovrstnih poteh po kanalih in rekah opazujejo
floro in favno ter gnezdenje morskih želv. Tu domuje 309 različnih vrst ptic (vključno z
zeleno aro, pavi, tukani, sokoli …) (SINAC, 2015).
ACMIC: »Área de Conservación Marina Isla del Coco«
Varovano območje otoka Kokos se nahaja v Tihem oceanu; 535 km od rta Blanco oziroma
južnega konca polotoka Nicoya v jugozahodni smeri. Za otoško ozemlje je značilna razgibana
topografija in pogosto oblačno vreme s težkimi in hudimi nalivi. Tu so identificirali 235 vrst
rastlin, 400 žuželk (65 endemičnih vrst), 5 plazilcev (2 endemični vrsti), 3 vrste želv, 100 ptic
(3 endemične vrste, ki so ogrožene), 50 členonožcev (7 endemičnih vrst), 57 rakov, 600
morskih školjk in 250 vrst morskih rib. V okoliških vodah se razmnožuje beli morski pes,
morski pes kladivar, rumenoplavuta tuna in šnjur. Otok je poln praproti, bromelij, rek,
potokov, slapov, čeri in otočkov. V decembru 1997 je bil otok Kokos razglašen za del
Unescove dediščine, maja 1998 kot naravni spomenik oziroma mokrišče mednarodnega
pomena (Ramsarska območja), v decembru 2002 pa ga je Ministrstvo za kulturo, mladino in
šport razglasilo kot kulturno-zgodovinski prostor (SINAC, 2015).
ACOSA: »Área de Conservación Osa«
Varovano območje Osa se nahaja na jugu države in zajema ves polotok Osa. Biološka
raznovrstnost je zelo bogata na kopnem in v morju, veliko je endemičnih in ogroženih vrst.
Območje varuje in ohranja izjemne naravne vire, kot so tropski gozd, deževni gozd, peščene
plaže, skalnate pečine, grebeni, močvirne ekosisteme, drstenje morskih vrst … (SINAC,
2015).
ACLAP: »Área de Conservación La Amistad-Pacífico«
Varovano območje La Amistad-Pacifik zajema večino Kordiljere Talamanca in je višinsko
izredno pestro; vse od nižinskih predelov blizu nivoja morske gladine do najvišjega vrha
Kostarike v narodnem parku Chirripo. Generira okoljske storitve na področju proizvodnje
vodne energije in pitne vode v državi za večino osrednjega podolja ter omogoča pomembne
vodne vire za sedanje in prihodnje generacije.
Tu so se formirali raznoliki ekosistemi, različni mikrohabitati, gozdovi primarnega hrasta,
visokogorski deževni gozdovi, visokogorske savane in zelo posebna in edinstvena območja v
državi. Med njih spadajo: obširno puščavsko območje (z andskimi lastnostmi), prisotnost
ledeniškega reliefa, različne vrste mokrišč in šotišč (ki so bili razglašeni za Ramsarska
območja), predeli z najnižjimi temperaturami (-9 ºC), najvišja točka v državi (3820 m) in več
kot 30 ledeniških jezer (SINAC, 2015).
ACLAC: Área de Conservación La Amistad Caribe
Varovano območje La Amistad- Karibi obsega večino Kordiljere Talamanca ter province
Cartago, kar skupno predstavlja 620,967.720 ha zemljišč (od tega 26.386 ha morja), to je 12
% vsega državnega ozemlja. 72 % ozemlja pokrivajo gozdovi, zaradi česar ima to območje
najboljši indeks ekološke celovitosti (SINAC, 2015).
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Turizem predstavlja pomembni finančni vir v sistemu SINAC. Prihodki od obiskov so
uporabljeni za zaščito in upravljanje celotnega sistema nacionalnih parkov (Hearnea, Salinas,
2002). Tak primer je nacionalni park Manul Antonio, ki ga letno obišče okoli 250.000
obiskovalcev, kar predstavlja velik pritisk na ekosistem tega parka. Ob obisku sem to
problematiko izpostavila vodiču po parku. Njegov odgovor se je glasil nekako takole:
»Da, res je pritisk obiskovalcev močno osredotočen na ta park, vendar so tu kljub negativnim
vplivom na ekosistem parka Manuel Antonio živali precej navajene ljudi, poleg tega pa so
vstopnine v ta park zelo pomembne pri vzdrževanju drugih varovanih območij po celotni
državi, predvsem tistih, ki turistično niso oblegani, vseeno pa potrebujejo osebje, ki vodi
posamezen park in ga ščiti pred krčenjem gozdov zaradi kmetijstva, drvarjenja in
špekulacijami z zemljo« (Ustni vir, 2015).
Leta 1994 je Kostarika zaračunavala domačim in tujim obiskovalcem simbolične pristojbine v
nacionalne parke v vrednosti 1,13 €. Na podlagi pritiskov tako skupnosti kot tudi davčnih
organov so bile vstopnine za tuje turiste dvignjene na 13,5 €. Vendar pa niso bile poenotene.
Rezultat tega dviga cen vstopnin in diferencirane strukture posameznih ponudnikov je bil
cvetoč črni trg vstopnic. Celotna situacija je bila tudi dejavnik pri privatizaciji posameznih
parkov. Sčasoma so se vstopnine po nacionalnih parkih zmanjšale in standardizirale. V letu
1999 so za vse nacionalne parke v Kostariki za tuje turiste znašale približno 5,5 € in 1,13 € za
državljane ter obiskovalce iz Srednje Amerike (Hearnea, Salinas, 2002).
Danes so cene vstopnin narasle na približno 10 € (cena minimalno variira glede na posamezen
park). Parki pa imajo tudi možnost vodenih tur, ki so obogatene z znanjem kvalificiranih
vodičev po parku. Poleg tega v spremstvu vodiča turisti vidijo neprimerljivo več živali, ki jih
brez vodstva sami ne bi niti opazili.

Slika 11: Plaža znotraj parka Manuel Antonio

Vir: Bojana Žigon, 2015.
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6 POMEN EKOTURIZMA NA PRIMERU KOSTARIKE
Kostarika je največji korak do ekoturistične destinacije, kot jo poznamo danes, naredila z
zaščito naravnih parkov in uspešno vključitvijo lokalnega prebivalstva v to dejavnost. Poleg
tega je z državnimi programi omogočila privatizacijo parkov. To pomeni, da ima lokalno
prebivalstvo možnost, da svojo zemljo spremeni v zasebni park, kar je v Kostariki že utečena
praksa. Vendar je zelo pomembno, da vlada še vedno nadzoruje razvoj teh parkov, saj lahko
ob napačnem gospodarjenju, planiranju in pomanjkljivem nadzoru določen naravni park
izgubi svojo osnovno funkcijo. To pomeni, da lahko iz osnovne ekoturistične destinacije pride
do prevelikega razvoja posameznega privatiziranega parka. Nekontroliran razvoj pomeni
pretirane gradnje nočitvenih kapacitet, kar lahko privede do nasprotnega učinka. Naravni park
lahko tako izgubi vse svoje lastnosti in postane nezanimiv za turiste, ki jih privlačijo naravne
danosti določenega območja. Glede na to, da je Kostarika dosegla splošno prepoznavnost kot
ekoturistična destinacija in privlači predvsem takšne vrste turistov, je načrtovanje rabe tal in
nadzorovane rabe varovanih območij na prvem mestu. Za sosednje države (Nikaragvo,
Honduras, El Salvador …) je postala zgled hitrega in uspešnega turističnega razvoja
(Zhaoping, Siguaw, Enz, 2008).

6.1 Programi za trajnostni turizem v Kostariki
Turizem ima v povezavi s plažami, varovanimi območji in drugimi naravnimi viri pogosto
resne vplive na okolje, če ga ne izvajamo in planiramo na pravilen način. Hoteli, potniške
ladje in transportni sistemi uničujejo in degradirajo okolje, biodiverziteto ter pogosto vnašajo
invazivne vrste na posamezno območje. Hkrati prispevajo k onesnaževanju in pa vplivajo na
ekonomsko in populacijsko rast, to pa negativne učinke še pomnoži. Problematika je še bolj
izrazita v državah v razvoju, kjer je turizem, povezan z naravnimi danostmi, izrednega
pomena in ponekod predstavlja celo glavno gospodarsko dejavnost. Na teh območjih je
namreč planiranje v povezavi z rabo tal, upravljanja obalnih območij in okoljske zakonodaje
izrazito šibko (Blackman et al., 2014).
K reševanju te problematike po mnenju zagovornikov v veliki meri pripomorejo prostovoljni
sistemi zasebnega sektorja, ki potrjujejo, v kolikšni meri posamezne turistične dejavnosti
upoštevajo okoljske procese ter zmogljivost okolja, v katerem izvajajo svojo dejavnost. Prvič
so bili ti programi uvedeni v Evropi po letu 1980, vse od takrat pa je njihova uporaba
naraščala in so danes izredno aktivni predvsem v državah v razvoju. Med najbolj mednarodno
razširjenimi in poznanimi sta programa Blue Flag in Green Globe. V Latinski Ameriki pa je
zelo pomemben program certificiranja trajnostnega turizma (ang. »Certification for
Sustainable Tourism = CST«).
V teoriji te iniciative pozitivno vplivajo na ponudnike turističnih storitev v obliki spodbud.
Namen je, da izboljšajo svojo okoljsko uspešnost s širitvijo dostopnosti zanesljivih informacij
o njihovi okoljski učinkovitosti znotraj izvajanja turistične ponudbe. To omogoča
potrošnikom, kapitalnim trgom in družbi, da lažje spodbujajo in nagrajujejo prave
ekoturistične ponudnike in sankcionirajo tiste, ki ne ravnajo v skladu z okoljskimi
zmogljivostmi. Vendar pa morajo ti programi hkrati z eko-certifikati nekako stimulirati svoje
turistične ponudnike, da bi pospešili in zagotovili okoljske izboljšave z različnimi denarnimi
spodbudami in večjim številom turističnih obiskov. Sodelovanje v programih eko47

certificiranja je namreč finančno zahtevno za udeležence. Poleg premoženjskih in
nepremoženjskih stroškov za izpolnitev okoljskih standardov imajo še stroške certificiranja
okoljske uspešnosti in pristojbin za prijavo. Poleg tega je participacija v takem programu
prostovoljna, kar pomeni, da bi bilo sodelovanje zelo skromno, če ne bi bile znotraj teh
organizirane določene ekonomske olajšave in spodbude, zadostne vsaj za kompenzacijo
začetnih stroškov delovanja ekoturistične ponudbe (Blackman in sod., 2014).

6.1.1 Rivera program
Prvi program, ki je povezan s kvantitativnim vrednotenjem hotelov s trajnostnim turističnim
certifikatom v Kostariki, se imenuje Rivera program. S pomočjo tega programa so testirali
169 hotelov in ugotovili, da cena hotelov glede na eko oznako ni višja glede na ostalo
hotelsko ponudbo brez te oznake. Pomembna pa so tudi prostovoljna dejanja, ki jih turistični
ponudniki izvajajo za boljšo okoljsko izvedbo svoje turistične ponudbe. Vendar omenjeni
program ni tako podrobno dodelan, poleg tega pa je malo doslednih dokazov o neposrednem
vplivu eko-certifikata in neposrednih gospodarskih koristi v zasebnem sektorju (Blackman in
sod., 2014).

6.1.2 Blue Flag program
To pomanjkljivost programa Rivera je zapolnil Blue Flag program (šp. »Bandera Azul«), ki je
eden najpomembnejših programov okoljskega certificiranja v državah v razvoju. Blue Flag
program ali v prevodu mednarodni okoljski znak Modre zastave je bil vzpostavljen leta 1987
in ga danes upravlja mednarodna krovna organizacija, ki se imenuje Fundacija za
okoljevarstveno izobraževanje. Dandanes ga izvajajo v 46 državah v Evropi, Afriki, Latinski
Ameriki in Karibih. S pomočjo programa Modre zastave so ocenili 3600 različnih turističnih
območij (Blackman in sod., 2014).
Kostarika na tem področju izstopa na globalni ravni, saj se je resno zavzela, da bi ublažila
okoljsko škodo, ki jo povzroča turizem, še posebej na obalnih območjih. Program Bandera
Azul oziroma Blue Flag je bil zasnovan leta 1996 za promocijo trajnostnega turizma ter
omejitev in zmanjšanje masovnega turizma, hkrati pa tudi njegovih negativnih posledic.
Lokalnim skupnostim omogoča varovanje okolja ter uspešno izvajanje programov proti
onesnaževanju le tega. Program ocenjuje okoljsko kvaliteto posameznega obalnega območja.
Voden je s strani Agencije za vode v sodelovanju s Turistično zbornico in Ministrstvom za
okolje, izobraževanje, zdravstvo in turizem. Kakovost je opredeljena glede na naslednje
parametre: stanje obalnega območja in morske vode, dostopnost in kakovost pitne vode,
ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter varnost in izobrazba na področju varovanja
okolja. Skladnost s temi standardi se preverja dvakrat letno, določeno območje pa mora prejeti
od 90‒100 točk. Glede na končno oceno in število osvojenih zvezdic se posameznemu
območju lahko dodeli okoljski znak Modre zastave. Podeljen certifikat je veljaven eno leto.
Skupnost enega obalnega območja mora oblikovati komite Modra zastava, v katerem so
predstavniki nevladnih organizacij in ključni predstavniki javnih in zasebnih nosilcev
interesov (Blackman in sod., 2014).
Po prvem ocenjevanju leta 1996 je le 10 plaž osvojilo mednarodni okoljski znak Modre
zastave. Leta 2009 je to število naraslo na 61 plaž v Kostariki; od tega pa sta le dve plaži
osvojili vseh 5 zvezdic, to sta Playa Blanca v Punta Leonu in Playa Langosta v Santa Cruzu.
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Ugotovitve kažejo, da ima BFP-certificiranje pomembne koristi za lokalne skupnosti in
lokalne namestitvene objekte, saj daje turistom verodostojen znak, da je določeno obalno
območje v celoti kakovostno, hkrati pa tudi vpliva na večje povpraševanje po namestitvah v
okoljsko kakovostnih obalnih predelih, ki imajo BFP-znak (Blackman in sod., 2014).

6.1.3 Certifikat za trajnostni razvoj turizma (ang. »Certification for Sustainable Tourism
Program«)
Že nekdanji predsednik Jose Maria Figueres Olsen je napovedal pomembno vlogo ekoturizma
v Kostariki, in sicer v svojem eseju leta 1996 z naslovom: "Trajnostni razvoj: nov izziv za
Kostariko." Dve leti kasneje so na Inštitutu za turizem Kostarike začeli z enim prvih in najbolj
strogih certifikacijskih programov na svetu. Obsegal je merjenje okoljskih, družbenih in
gospodarskih učinkov posameznega namestitvenega objekta, ki je bilo posledično uvrščeno v
enega izmed petih »zelenih nivojev«. Prostovoljni program CST je bil ustanovljen znotraj
ekipe vladnih uradnikov, akademikov, poslovnih vodij turizma ter nevladnih organizacij
(Hunt in sod, 2014).
Želeli so izboljšati način uporabe naravnih in družbenih virov ter motivirati aktivno
sodelovanje lokalnih skupnosti. Program je bil namenjen vsem podjetjem v turizmu, začeli pa
so ga izvajati pri namestitvenih ponudnikih. CST želi spodbuditi posamezne turistične
ponudnike, da postanejo trajnostno naravnani skozi različne načine in pobude, vključno z
uporabo recikliranih izdelkov, uporabo vodnih in energetsko varčnih naprav, pravilnim
ravnanjem z odpadki, ohranjanjem gozdov, pogozdovanjem ter medsebojnim mreženjem
(Certification for Sustainable Tourism, 2014).
Naposled se je program izredno uveljavil, saj se je veliko hotelov prijavilo v program
certificiranja. Na začetku leta 1998 se je okoli 100 izmed 340 najboljših hotelov v Kostariki
(približno 60 % vseh sob) vključilo v program (Goldstein, 2000). Trenutno je v Kostariki 226
hotelov s certifikatom CST. Na Inštitutu za turizem Kostarike so kasneje vzpostavili tudi
trajnostne programe certificiranja za plaže, najem avtomobilov, organizatorje potovanj in
turistične znamenitosti. Te pobude so postavile konkretna merila, preko katerih je mogoče
razlikovati med pristnimi eko-turističnimi ponudniki in tistimi, ki so preprosto izrabili ime za
namene trženja (Hunt in sod, 2014).

6.1.4 Fundacija za razvoj območja centralnega vulkanskega gorskega grebena
(FUNDECOR)
Eden izmed pomembnejših programov je tudi FUNDECOR (»Foundation for the
Development of the Central Volcanic Range«). To je neprofitna fundacija, ki se financira
predvsem z obrestmi iz sklada, ustvarjenega s strani USAID in kostariške vlade. Poleg tega
deluje v povezavi z Ministrstvom za naravne vire, energijo in rudnike. Podpira varstvo
gozdov, njihovo obnavljanje ter ponovno pogozdovanje v sodelovanju z lastniki
nepremičnin v okolici rezervatov v javni lasti. FUNDECOR inženirji usposabljajo lokalne
lastnike zemlje v načinu sečnje. Poleg tega jim pomagajo pri ekoturizmu, ki temelji na
ohranjanju deževnega gozda (Goldstein, 2001).
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6.2 Razvoj ekoturizma v Kostariki
Do 1940-ih let je imela Kostarika obsežen tropski gozd, vendar se je njegov obseg zaradi
nekontrolirane deforestacije močno okrnil. Krčenje gozdov je povečalo erozijo tal, hkrati pa
se je dvignila vsebnost mulja v rekah. Posledično so ti procesi imeli neposredne in posredne
posledice na morske in koralne ekosisteme tudi izven obalnega pasu (Instituto Costarricense
de Turismo, 2015).
Posledično so se začeli veliki pritiski biologov in okoljevarstvenikov. Ti so si začeli močno
prizadevati za sistem varovanih območij. Rezultat teh prizadevanj je bil nastanek službe za
državne parke. Glavna prioriteta in naloga te službe je bila ohranjanje in varovanje flore in
favne. Največji nasprotniki tega pristopa so bili številni kmetje, rančarji in drvarji, ki so jih z
odpravnino izselili iz parkov, vendar niso imeli alternativnega vira zaslužka. Zato so v
nekaterih primerih še vedno kmetovali na zaščitenih območjih, poleg tega so se še vedno
dogajali številni požigi. Kljub trudu za vključitev lokalnega prebivalstva v planiranje in
trajnostni razvoj, se je poskus izkazal za neuspešnega, saj je prišlo celo do konflikta med
skupnostjo in osebjem nacionalnega parka. Parki so bili namreč vzpostavljeni s premalo
finančne podpore in vlaganja v razvoj infrastrukture. Posledično je leta 1986 novo nastalo
Ministrstvo za naravne vire prevzelo nadzor nad parki. Nov minister je v ospredje postavil
nov koncept trajnostnega razvoja. Oblasti so začele podpirati nastanek zasebnih rezervatov za
turizem in raziskovanje (Neil, Wearing, 2000).
Tako je ekoturizem postal glavni element rastoče turistične industrije Kostarike, še posebej
zaradi potencialov alternativnih oblik turizma, ki so ponujale ekonomski zaslužek ob
hkratnem zagotavljanju ohranjanja naravnih virov. Kostarika je vzpostavila alternativno
strategijo razvoja ekoturizma. Voden in nadziran je bil večinoma s strani lokalnega
prebivalstva v sodelovanju z vladnimi sektorji in mednarodnimi nevladnimi organizacijami. S
tem je postavila odličen zgled, pri katerem lokalna skupnost vzpostavi in kontrolira
ustanovitev regionalnih varovanih območij, hkrati pa jim to omogoča še vir dohodka. Lokalno
prebivalstvo je tako deležno posrednih in neposrednih zaslužkov. S tem ekoturizem
predstavlja pomembno trajnostno alternativo tradicionalnim dejavnostim, kot sta kmetijstvo in
gozdarstvo. Oba sta imela namreč negativne vplive na naravo in lokalno skupnost, povezano z
njo (Hočevar, 2004).
Lokalne skupnosti so se na začetku soočale z različnimi težavami, povezanimi s številnimi
med seboj povezanimi kategorijami (Neil, Wearing, 2000):





pomanjkanje sodelovanja v postopkih odločanja, ki zadevajo upravljanje z okoljem in
turizmom,
pomanjkljiv nadzor vladnih in nevladnih organizacij ter turistične industrije pri
razvoju turizma, njegovih koristi in vplivov,
premalo finančnih in socialnih projektov, povezanih z lokalno skupnostjo,
problematika kvalitetno izvedene evalvacije sociokulturnih učinkov, ki so po navadi
bolj v zunanjem interesu ali interesu okoljskih skupin.
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6.2.1 Pomen okoljske izobrazbe za razvoj ekoturizma
Za dosego trajnostnega razvoja na regionalni in globalni ravni je potrebno sodelovanje
različnih akterjev; vključno z univerzami in izobraževalnimi raziskovalnimi inštituti ter
vladnimi in nevladnimi organizacijami. Zadnja listina, ki jo je razglasila Generalna skupščina
Združenih narodov (USAID), se imenuje "Desetletje Združenih narodov za izobraževanje in
trajnostni razvoj" (2005 ‒ 2014) (ang. »UN Decade for Education for Sustainable
Development«). Skupni cilj te listine je integrirati znanje in vrednote trajnostnega razvoja v
vse vidike izobraževanja in spodbujati spremembe v vedenju, ki bodo vodile k bolj trajnostni
in pravični družbi. Doslej so organizirali številne regionalne in mednarodne konference, ki so
jih gostile države članice. Posvetovanja so bila organizirana z namenom izmenjave izkušenj
med posameznimi državami članicami ter široke palete pobud na nacionalni ravni. Kostarika
je ena izmed najbolj aktivnih držav članic. Prvi regionalni posvet za ta sporazum je potekal
ravno v Kostariki, in sicer v San Joséju konec leta 2006. Posvet je bil organiziran s strani
iniciative Earth Charter in UNESCO. Oktobra istega leta je nacionalna zveza Kostarike
podpisala listino, v kateri se je zavezala k izobraževanju za trajnostni razvoj. To listino so
podpisali Minister za izobraževanje Kostarike, prorektor nacionalne univerze in direktorica
UNESCO urada v Kostariki (Blum, 2008).
Še preden pa je Kostarika podpisala ta sporazum, je v zadnjih desetletjih izvedla številne
iniciative, povezane z varstvom okolja, s tem pa je postala ena vodilnih v prizadevanjih za
dosego trajnostnega razvoja in ravnanja z okoljem. V sredini 1990-ih je mednarodna skupnost
Kostariko predlagala kot "idealni mednarodni testni primer za projekte trajnostnega razvoja".
Ugled Kostarike kot »zelene republike« je s seboj prinesel tudi druge pozitivne učinke, od
mednarodne pozornosti do znatnih gospodarskih koristi. Poleg dobička iz uspešnega
ekološkega turizma so mednarodne organizacije veliko vlagale v projekte za ohranjanje,
raziskovanje in inovativne sisteme okoljskega ravnanja. Obseg te mednarodne pozornosti je
precej impresiven. V letu 1995 je študija Svetovnega inštituta za naravne vire na primer
ugotovila, da je bilo več projektov ohranjanja izvedeno v majhni Kostariki kot v vsej Braziliji
(Blum, 2008).
Izobrazba v povezavi z okoljem je pogosto postavljena v ospredje, ko govorimo o
prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Od leta 1980 je Kostarika postala ena
od vodilnih tudi v prizadevanjih za spodbujanje okoljskega učenja. Nacionalne politike so v
ospredje postavile tristopenjsko nacionalno strategijo razvoja, ki hkrati spodbuja
izobraževanje, ohranjanje okolja in razvoj ekoturizma. Okoljska vzgoja je bila postavljena v
središče prizadevanj za dosego trajnostnega razvoja v zadnjih nekaj desetletjih. Izobraževalni
programi naj bi bili okoljsko usmerjeni in s tem predstavljali osnovo za dvig okoljske
ozaveščenosti ter hkrati zaustavitev uničevanja okolja (Blum, 2008).
Nacionalni šolski učni načrt na primer zahteva okoljevarstveno učenje kot del
osnovnošolskega in srednješolskega programa izobraževanja. Poleg tega državna varovana
območja omogočajo neformalne učne priložnosti za domače in mednarodne obiskovalce.
Preoblikovanje izobraževanja se je začelo z vlaganjem države v nacionalni izobraževalni
sistem. Med letoma 1900 in 1950 je država vlagala v šolski sistem približno 16 % državnega
proračuna. To število se je povečalo na skoraj 30 % do leta 1970. Ta intenzivna vlaganja v
izobraževanje so vplivala na visoko stopnjo družbenega razvoja naroda. Do leta 2003 je
Kostarika beležila znatno višjo pismenost odraslih (95,8 % prebivalstva starejšega od 15 let)
in indeks človekovega razvoja (uvrstitev na 49. mesto v svetovnem merilu) kot katerakoli od
njenih srednjeameriških sosed (Blum, 2008).
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Leta 1993 je bil tako formalno ustanovljen Urad za okoljsko izobraževanje, ki je začel
delovati kot samostojni oddelek Ministrstva za izobraževanje. Urad skrbi za različna področja,
kot so upravljanje z odpadki, rast prebivalstva, trajnostno upravljanje porečij in varčevanje z
energijo. Velika večina finančnih virov urada je namenjena za usposabljanje učiteljev znotraj
zahtev za okoljsko izobraževanje nacionalnega šolskega učnega načrta. V prvih treh letih
državnih srednjih šol (od sedmega do devetega razreda) srednješolci poslušajo standardni
predmetnik nacionalnega učnega načrta (vključno s socialnimi študijami, naravoslovjem,
matematiko, španskim in angleškim jezikom). Na koncu devetega razreda pa srednješolci
izberejo specializacijo. Od leta 2003 naprej imajo štiri državne srednje šole tudi možnost
specializacije v »ekoturizem«. Specializacija »ekoturizem« se je med študenti izkazala kot
zelo priljubljena, zlasti na območjih, kjer je večina lokalnih zaposlitvenih priložnosti v
turizmu. Colegio Técnico Profesional de Santa Elena (državna srednja šola), ki se nahaja v
regiji Monteverde, je ena izmed njih (Blum, 2008).
Na splošno sta izobraževanje in okoljevarstveno upravljanje ves čas deležna pozornosti
javnosti v Kostariki. Nacionalni mediji se vključno s časopisi, televizijo in radijskimi
oddajami redno ukvarjajo z okoljskimi vprašanji ali spodbujanjem sodelovanja pri različnih
okoljskih projektih. Priljubljen nacionalni časopis, La Nación (s povprečno dnevno naklado
200.000 izvodov), vsakodnevno pokriva obe tematiki; izobraževalna in okoljska vprašanja.
Časopis redno objavlja okoljevarstvene in znanstvene teme, ki lahko služijo kot dodatno učno
gradivo doma ali v šolah. Radio in televizija sta se izkazala kot izredno uporabni sredstvi
podajanja informacij prebivalcem podeželskih regij, kjer je dostop do okoljskega
izobraževanja omejen (Blum, 2008).

6.3 Primeri uspešnih praks v Kostariki
6.3.1 Nacionalni institut za biodiverziteto (INBio) ter INBio park
V Kostariki imamo primere uspešnih sodelovanj med državo, neprofitnimi podjetji ter
zasebnimi investitorji zlasti področju ekološkega turizma. S sodelovanjem iščejo pravo
ravnotežje med dobičkom in varstvom okolja. Eden izmed primerov tovrstnega truda je
Nacionalni institut za biodiverziteto (INBio) ter njegova vodilna institucija INBio park.
Park, ki je bil ustanovljen leta 2000, obsega več kot 5 ha. V njem obiskovalci (mnogi od njih
so skupine kostariških študentov) opazujejo tri različne habitate Kostarike. Obiskovalci lahko
opazujejo značilne rastlinske in živalske vrste posameznih habitatov, vrt metuljev, akvarij in
model kmetije. Park INBio ponuja tudi različne študentske delavnice, usposabljanje učiteljev
in objavo učnih sredstev za učence in učitelje po vsej državi. Eden od najbolj odmevnih
projektov INBio na področju raziskav biotske raznovrstnosti je prizadevanje za
katalogiziranje nacionalne biotske raznovrstnosti. V okviru tega projekta so usposobili
številne lokalne strokovnjake za biodiverziteto, katerih naloga je zbiranje in prepoznava več
sto tisoč primerkov (Blum, 2008).
Projekt je bil sprva mišljen kot državni, vendar ko država ni imela zadostnih sredstev za
financiranje, so se člani komisije, imenovani za razvoj projekta, odločili, da poiščejo zasebne
investitorje. Vendar kljub odvisnosti od financiranja iz tujih agencij in lastne dejavnosti ter
ustvarjanju prihodka INBio ohranja močne vezi z vlado Kostarike. Velika večina zbiranja in
identifikacije za projekt katalogizacije biotske raznovrstnosti se izvaja v okviru nacionalnega
sistema varovanih območij in v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
(Blum, 2008).
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6.3.2 Nature Air in Hotel Punta Islita
Ekoturizem je danes izjemno priljubljen med turisti, Kostarika pa je pionir v tej vrsti turizma
in je ena redkih na svetu, ki ima razvit pravi ekoturizem. V zadnjih letih je bilo več turističnih
ponudnikov mednarodno priznanih kot planetu prijaznih. Ena izmed teh sta tudi Nature Air in
Hotel Punta Islita, ki sta bila dobitnika mednarodnega priznanja »Tourism of Tommorow
Awards«, katerega sponzorira in vodi Svetovna turistična organizacija.
Letalska družba Nature Air je bila ustanovljena leta 1990 kot Travel Air, vendar se je kasneje
ob združitvi z letalskimi strokovnjaki preimenovala v Nature Air in leta 2004 postala prva
letalska družba na svetu, ki je ogljično nevtralna. Je manjša družba s 13 različnimi notranjimi
leti in dvema mednarodnima letoma do Paname (Bocas del Toro) in Nikaragve (Managua).
Vse izpuste ogljika, ki jih pridelajo vsako leto, nadomeščajo z akcijami v zraku in na tleh. Del
letnih sredstev darujejo Ministrstvu za okolje za ohranjanje deževnega gozda na polotoku
Osa. Poleg tega so ustanovili fundacijo Nature Kids Foundation, ki je neprofitna organizacija
in omogoča jezikovno in računalniško izobrazbo otrokom na območjih, kamor leti.
Uporabljajo biodizel gorivo, ki je proizveden iz recikliranih rastlinskih olj, zbranih od
lokalnih restavracij, hotelov in zaposlenih (Telegraph Media Group, 2009; Hospitality Net,
2006).
Hotel Punta Islita je hotel, ki se nahaja v oddaljenem zalivu pokrajine Guanacaste. V celoti
je v lasti vlagateljev iz Kostarike. Lociran je v neokrnjenem tropskem gozdu, obkrožen s
Tihim oceanom na eni in gorstvom na drugi strani. Od otvoritve leta 1994 Hotel Punta Islita
žanje svoj uspeh z utrjevanjem močnih simbiotičnih vezi z okoliškimi vasicami in okrožji. Z
zagotavljanjem oprijemljivih koristi, izobraževalnih programov in gospodarskih priložnosti za
lokalne skupnosti je to območje postopoma preoblikovalo obubožane kmetijske površine v
kolektivno cvetočo družbo turističnih strokovnjakov in podjetnikov. Danes hotel ponuja
edinstveno in uspešno mešanico racionalnega razkošja in kulturne avtentičnosti, vodeno v
okviru odgovornega turizma (Telegraph Media Group, 2009; Hospitality Net, 2006).

6.3.3

Rezervat deževnega gozda Monteverde in lokalni rezervat Santa Elena

Zasebni rezervat Monteverde tropski gozd je ena od štirih glavnih ekoturističnih destinacij v
Kostariki. Veliko turistov obišče Monteverde zaradi njegove edinstvene flore in favne,
dostopnosti, urejenih nastanitvenih objektov ter njegove izjemnosti. Rezervat je namreč eden
od redkih preostalih fragmentov tropskega deževnega gozda ter redek tip gozdnega
ekosistema, katere najdemo le v posameznih kotičkih na svetu. Za ta ekosistem je značilna
skoraj konstantna prisotnost oblakov, stalna vlažnost in vegetacija, ki je značilna za tak
habitat. Rezervat se nahaja v gorovju Tilarán v osrednji Kostariki. Od prestolnice San José je
oddaljen le 4 ure vožnje. Turistična infrastruktura je zelo kakovostna, ima svoj turistični
center za obiskovalce ter strokovno izobražene vodnike (Menkhaus, Lober, 1996).
Rezervat Monteverde obsega 6 življenjskih pasov ter 10500 ha zemlje. Ima izjemno bogato
floro in favno; okoli 600 drevesnih vrst, 2000 cvetočih rastlin, 300 orhidej, 200 praproti, 100
sesalcev in preko 500 vrst metuljev. Zato je to območje izjemno privlačno za ekoturiste, saj je
njihovo število strmo naraslo (iz 300 leta 1974 na 15000 leta 1994). Za mlečnimi proizvodi je
turizem glavni vir dohodka za lokalno prebivalstvo (Monteverde Bosque Nuboso, 2015).
Rezervat Monteverde je v nevarnosti pred kmetijstvom, drvarjenjem in špekulacijami z
zemljo. Poleg tega je z razvojem nove turistične infrastrukture (restavracije, hoteli …)
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turističen obisk močno narastel, s tem pa tudi njegovi pritiski na okolje. Rezervat je tako
moral omejiti število turističnih prihodov in spodbuditi nastanek sosednjega rezervata
deževnega gozda Santa Elena ter s tem doseči svojo razbremenitev (Hočevar, 2004).
Sredstva za izpeljavo projekta so črpali iz različnih virov: lokalne skupnosti, kanadskih
srednjih šol, sponzorjev javnega in zasebnega sektorja ter mednarodnih razvojnih organizacij
(npr. Canadian International Development Agency in Youth Challenge International).
Mednarodne razvojne organizacije so vlagale predvsem v nastanek učnega centra in učnih
poti, s tem, da so priskrbeli material, orodje in osebje. Lokalne in regionalne skupnosti so
poskrbele za priliv nacionalnih sredstev pri izgradnji ceste do rezervata. Lokalne turistične
agencije so se vključile v projekt na samem začetku. Manjše so pripeljale turiste in s tem
omogočile njihove donacije. Večje so pomagale tudi v finančni obliki; številni podporniki
projekta pa so delali prostovoljno. Takse, pridobljene s pomočjo turizma, se zbirajo za
nadaljnjo zaščito in upravljanje rezervata (Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 2015).
Rezervat Santa Elena je nastal na ozemlju, ki je bilo podarjeno srednji šoli Santa Elena za
projekte študentov, povezane s kmetijsko dejavnostjo. V 90-ih letih sta se šola in lokalna
skupnost povezali in spremenili namembnost zemlje v ekoturistično dejavnost.
Glavni cilji celotnega projekta so bili:









poudariti težavo deforestacije, saj so lokalni prebivalci izrabljali gozd za preživetje,
ustanovitev centra za praktične študije deževnega gozda za izobraževanje domačih in
tujih študentov,
poskus rešitve finančnih težav šole,
zagotovitev zaposlitvenih možnosti ter gospodarskih koristi za skupnost s pomočjo
ekoturistične dejavnosti, ki bi prispevala k dvigu življenjske ravni lokalne skupnosti,
prikaz socioekonomskega potenciala ohranjanja naravnega okolja,
izgradnja učnega centra ter vzpostavitev naravnih učnih poti, s pomočjo katerih bi
izobraževali turiste in domačine o tropskem gozdu ter njegovem ohranjanju,
načrtovanje prihodnjih turističnih znamenitosti na tem območju, ki bi dodatno koristile
razvoju lokalne skupnosti,
vzgajanje prihodnjih generacij v etiki varovanja narave ter trajnostnega razvoja
skupnosti Santa Elene (Hočevar, 2004).

Program je bil prvič vzpostavljen leta 2002. Pred tem je šola ponujala specializacijo na
področju turizma, vendar osredotočeno na vidike poslovnega upravljanja, kot so na primer
knjigovodstvo in vodenje hotela. Sedanji predmetnik specializacije ekološkega turizma pa
obsega pet širokih tematskih področij: okoljsko izobraževanje, upravljanje okolja, ekologijo
(zlasti poznavanje endemičnih rastlinskih in živalskih vrst), ekološki turizem in angleščino.
Osredotočen je na pridobitev znanja o lokalnem okolju in turizmu, nacionalni okoljski
zgodovini in zakonodaji ter mednarodni okoljski politiki. Študente usposablja za delo v
lokalnih varovanih območjih in drugih ekoturističnih destinacijah. Postanejo vodniki po
naravnih parkih, okoljski vzgojitelji ali drugo osebje varovanih območij (na primer stražarji,
skrbniki ali upravljavci varovanih območij). Večina prebivalstva Monteverde naravnega parka
je namreč neposredno ali posredno vključena v turistično gospodarstvo (Blum, 2008).
Rezervat je tako postal »živ razred«. Razvili so učne programe za srednje, višje šole in
univerze ter civilne skupine, domače in tuje turiste. Ti programi skušajo spodbujati interakcije
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med tropskim gozdom, učitelji, učenci in njihovimi starši. Poleg tega izvajajo različne
raziskave ter njihove ugotovitve uporabijo neposredno pri pouku. Izobraževanje je v rezervatu
enako pomembno kot učni center, učne poti in deževni gozd. Želijo stimulirati zanimanje za
biologijo, geografijo in naravno zgodovino, s čimer se širita zavest in znanje. Sedanji učenci
so namreč potencialni prihodnji voditelji rezervata, mesta in tudi političnih sistemov v
prihodnosti. Z razumevanjem procesov v naravi bodo lažje razumno odločali o ohranjanju
okolja, upravljanju financ in trajnostnem razvoju (Hočevar, 2004).
Projekt SERR (Santa Elena Rainforest Reserve) je povezal celotno lokalno skupnost ter tako
strnil interese na lokalnem nivoju. Glavni korak k napredku je prineslo sodelovanje različnih
nivojev oblasti. Še posebej v državah v razvoju, med katere sodi tudi Kostarika, taki projekti
predstavljajo veliko spremembo v trajnostnem razvoju. Ekoturizem predstavlja privlačen
predlog oblastem, saj stimulira zaposlovanje, modificirano uporabo zemlje, investiranje v
razvoj območja ter ne-nazadnje k ravnovesju plačil (Reserva Bosque Nuboso Santa Elena,
2015).
SERR predstavlja edinstven zgled, kaj lahko skupnost doseže. Ne ponuja formule za uspeh, ki
bi ga lahko dosegli tudi drugje, vendar le primer, ki je vreden opazovanja ter vzgled
trajnostnega razvoja določene skupnosti. Za svoj zagon je potreboval le začetno naložbo
različnih vlagateljev, vendar je bil izpeljan v skladu z upoštevanjem bioloških, ekonomskih in
socialnih lastnosti skupnosti Santa Elena. Rezervat se je razvil v pragmatičnem in praktičnem
smislu ob iskanju strategij za soočanje s problemi, ki jih je lokalna skupnost doživela
(Holden, 2000).
Študenti šole Santa Elena koristijo tudi dodatno finančno podporo iz lokalnega varovanega
območja rezervata Santa Elena, s katerim je šola tudi upravno povezana. Takšne vrste
sodelovanja med šolami in zasebnim sektorjem je mogoče najti po vsej državi (Blum, 2008).

6.3.4 Polotok Osa
Polotok Osa predstavlja primer uspešne ekoturistične prakse, saj je njegova gonilna dejavnost.
Promocijski materiali Zavoda za turizem Kostarike izpostavljajo polotok Osa kot destinacijo
pravega ekološkega turizma. Je zadnji preostali del pacifiške obale, kjer je ekoturizem
prevladujoči tip turizma in pomembno področje lokalnega gospodarstva. Zato predstavlja
odlično lokacijo za izvedbo študije kazalcev gospodarskih, socialnih in okoljskih vplivov
ekoturizma v primerjavi z drugimi alternativami zaposlovanja, ki so jo na omenjenem
območju izvedli lansko leto (Hunt in sod, 2014).
Raziskave na tem območju kažejo, da ekoturizem trenutno prispeva najboljše možnosti za
zaposlitev, omogoča boljši zaslužek ter druge koristi. Lokalno je trenutno dejavnost, ki najbolj
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev polotoka Osa. Lastništvo ekoturističnih
nastanitvenih objektov s strani lokalnih prebivalcev je precejšnja, poleg tega veliko
zaposlenih v ekoturizmu načrtuje odprtje svojega lastnega podjetja. Rezultati obravnavane
raziskave iz leta 2014, ki so jo izvajali na polotoku Osa, prepričljivo ovržejo trditve, da
ekoturizem malo prispeva k odpravi revščine ali neenakosti pri dostopu do naravnih virov.
Enako ovrže trditve, da je ekoturizem preprosto del »neoliberalnih naravovarstvenih orodij«,
ki ne prispeva k odpravljanju neenakosti, ampak jih kvečjemu poslabša (Hunt in sod, 2014).
Geografska oddaljenost polotoka Osa in deževna doba predstavljata oviro za obsežen razvoj
turizma. Ta ovira naj bi bila v prihodnosti premoščena z izgradnjo novega mednarodnega
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letališča v Palmar Norte. Vendar se glede tega načrta že pojavljajo ostre polemike. Tako kot
letališče Liberija v severni provinci Guanacaste dokazuje, da komercialno uspešno
mednarodno letališče posledično s seboj prinese velike spremembe. Te vključujejo večje
število turističnih prihodov, kar zahteva večje hotele in ostale namestitvene objekte, skupaj z
novimi mostovi, obalnimi avtocestami in drugo infrastrukturo. Vse to vpliva na ostro
nasprotovanje številnih lokalnih prebivalcev, raziskovalcev in okoljskih nevladnih organizacij
(Hunt in sod, 2014).
V primeru tako intenzivnega sloga razvoja polotoka Osa se pojavi nevarnost zdesetkanja
tropske biološke raznovrstnosti v tej regiji (podobno, kot se je to zgodilo v drugih
latinskoameriških regijah). Če se pripeti ta scenarij, je najbolj verjetno, da bo regija Osa
doživela podoben kaotičen in intenziven razvoj turizma kot park Manuel Antonio ter
nevarnost izgube biotske raznovrstnosti v regiji. Zato je potrebno pravočasno oceniti vpliv
razvoja ekoturistične dejavnosti v regiji Osa ter preučiti najustreznejše usmeritve prihodnjega
regionalnega razvojnega načrtovanja (Hunt in sod, 2014).
Številne eko-namestitve na tem območju neposredno prispevajo fundaciji Corcovado
narodnega parka, ki na letni ravni prispeva v lokalne razvojne sklade, krepi pomen okoljskega
izobraževanja v šolskih načrtih lokalnih šol, spodbuja recikliranje v skupnosti in podpira
lokalna prizadevanja za ohranjanje morske želve. Poleg tega prispevajo del njihovega
zaslužka za pogozdovanje in naravno obnavljanje tropskega gozda (Hunt in sod, 2014).
Ugotovitve te študije primera so dokazale, da ekoturizem predstavlja pomemben sektor v
gospodarstvu polotoka Osa. Zagotavlja stabilna, bolje plačana delovna mesta ter več možnosti
gospodarskega razvoja regije. Nadalje je zaslužen za dvig lokalnega odnosa do narodnega
parka Corcovado in drugih varovanih območij. Čeprav ni enakomerno razporejen po celotnem
polotoku, ima širok ekonomski doseg. Poleg tega je vrsta drugih podjetij neposredno ali
posredno odvisnih od turističnega sektorja. Podatki raziskave so pokazali, da ekoturizem na
polotoku Osa izpolnjuje svoja načela (Hunt in sod, 2014).

6.4 Koristi ekoturizma na primeru Kostarike
Ko je Budowski (1976) predlagal simbiotično razmerje med turizmom in varovanjem
naravnega okolja, je odprl razpravo o tem, ali bo turizem na splošno prispeval k trajnostnemu
razvoju ali ne. Z razcvetom leta 1980 po uradni definiciji trajnostnega razvoja, ki je izšla v
poročilu Brundtlandove, se je posledično začelo poudarjati integrirane projekte za ohranjanje
in razvoj. Posledično so se oblikovalci politike, raziskovalci, okoljevarstveniki in aktivisti
začeli zanimati za nov koncept ekoturizma kot posebno, bolj koristno obliko turizma (Hunt in
sod, 2014).
Odbor za turizem Kostarike navaja izjemne koristi ekoturizma na ravni celotne države.
Omogoča največji dotok tujih valut v gotovini in je prehitel tradicionalne izvozne produkte,
kot so banane in kava. Ekoturizem omogoča nove zaposlitve in dobičke v storitvenem in
informacijskem gospodarskem sektorju. Kar 70 % turistov je trdilo (1999), da prihajajo zaradi
naravnih danosti Kostarike in obiska varovanih območij. Večina domačih in tujih turistov pa
svoj obisk združuje s poležavanjem na plaži (Instituto Costarricense de Turismo, 2015).
Ekoturizem je pomemben tudi z vidika promocije majhnih hotelov. V Kostariki ima namreč
kar 90 % hotelov manj kot 60 sob. Ustvarja pozitivno ozračje na domačem terenu, poleg tega
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pa hkrati povečuje mednarodni ugled. Država je namreč v primeru Kostarike poskrbela za
okolje in previdno odprla svoj sistem varovanih območij za odgovoren turizem. S tem
omogoča dotok svežega kapitala ter možnosti tujih investicij in mednarodne pomoči. Na drugi
strani pa ohranja vrednost neokrnjenih naravnih virov ter pripomore k njihovemu ohranjanju.
V primeru Kostarike je to še posebej pomembno, saj ima tropski gozd izjemno biodiverziteto
(Instituto Costarricense de Turismo, 2015).
Zelo pomembno pri načrtovanju in izvajanju ekoturistične dejavnosti je vključevanje lokalnih
skupnosti. Potrebno jih je vključiti že pri samem procesu načrtovanja ter kasnejšega
upravljanja in razvijanja ekoturističnih dejavnosti, saj gre za njihove lastne lokalne naravne
vire. Posledično pa so deležni tudi neposrednih ekonomskih koristi, ki izhajajo iz
naraščajočega in pravilno izvajanega turizma (Hunt in sod, 2014).
Poleg lokalnih skupnosti je pomembna sinergija in mobilizacija ostalih akterjev. Primer
uspešne prakse je že omenjen rezervat Santa Elena, kjer so se povezali različni akterji, kot so
lokalna skupnost, nevladne organizacije, mednarodne organizacije ter posamezniki, ki so
stremeli k istemu cilju ‒ trajnostnemu razvoju območja Santa Elene. Tako so s skupnimi
sredstvi in znanjem izvedli uspešno realizacijo projekta. Pomemben prispevek celotnega
projekta pa je tudi generiranje znanja o deževnem gozdu ter prenašanje tega znanja na lokalno
skupnost, domače in tuje turiste (Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 2015).
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7 ANALIZA IN PRIMERJALNI REZULTATI ANKETIRANJA
OBISKOVALCEV KOSTARIKE
7.1 IZHODIŠČA TERENSKEGA PROUČEVANJA
Glede na to, da je ključni namen diplomske naloge ugotoviti, kakšen je danes položaj
ekoturizma v Kostariki, smo s pomočjo anketne raziskave na terenu poskušali ugotoviti
relevantne značilnosti turističnega ravnanja obiskovalcev Kostarike. Na ta način smo
pridobivali podatke o tem, kakšni turisti obiščejo Kostariko, kakšni so njihovi vedenjski
vzorci med potovanjem in v kolikšni meri se ekoturistično obnašajo v času njihovega obiska.
Poleg tega smo želeli ugotoviti njihov odnos do ekoturizma ter poznavanje samega izraza
ekoturizem. Osredotočali smo se na tiste podatke, ki nam najbolj izrazito orišejo profil turista
in njegovega vedenja v povezavi s trajnostnim načinom potovanja. Za to analizo smo se
odločili, ker nas je v največji meri zanimalo, kako glede na teoretsko podlago izvajanje
turistične prakse, temelječe na ekoturizmu, izgleda na terenu samem in kakšne turiste ta
oznaka privlači.
Anketirali smo 80 naključno izbranih turistov. Anketiranje smo izvajali na mednarodnem
letališču Juan Santamaría in pa v centru glavnega mesta San José. Omenjeni lokaciji smo
izbrali, ker sta se nam zdeli najbolj primerni za izbor naključnih anketirancev. Anketiranje je
potekalo 5 dni, saj smo želeli zajeti čim bolj raznoliko množico.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 20 različnih tipov vprašanj. Vprašanja so bila
postavljena v angleškem jeziku.
Z anketo smo želeli ugotoviti:
‒ demografsko sestavo obiskovalcev Kostarike: starostno sestavo, spolno sestavo,
nacionalnost, izobrazbo in delovni status,
‒ kakšni so glavni motivi/namen obiska Kostarike,
‒ pogostost in trajanje obiska,
‒ kakšen je njihov način transporta v času potovanja,
‒ kakšne dejavnosti so turistom v največji meri zanimive med njihovim obiskom,
‒ kakšen je njihov odnos do okolja,
‒ kakšno je njihovo poznavanje izraza ekoturizem in v kolikšni meri vrednotijo
ekoturistična potovanja v primerjavi s tradicionalnim načinom potovanja,
‒ ali so pripravljeni odšteti kaj več denarja za to, da so udeleženi v ekoturističnem
načinu potovanja v primerjavi s tradicionalnim načinom potovanja,
‒ ali so v preteklosti že kdaj potovali na ekoturističen način.
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7.2 REZULTATI ANALIZE
Anketni rezultati bodo prikazani za vsako vprašanje posebej, in sicer na grafičen oziroma
tabelarni način ter opremljeni s tekstovno interpretacijo.

7.2.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
V prvem delu bo predstavljen profil naših anketirancev. Zanimale so nas osnovne
demografske značilnosti, vključno s spolno in starostno sestavo anketirancev, dejavnostnim
statusom ter izobrazbo in nacionalnostjo.

Spolna sestava anketirancev
Med osemdesetimi naključno izbranimi obiskovalci Kostarike je bilo večje število
anketirancev moškega spola, in sicer 53 %. Predstavnic ženskega spola je bilo 47 %.

Grafikon 4: Spolna sestava anketirancev
Spol anketirancev (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Starostna sestava anketirancev
Anketirancev nismo spraševali po natančni letnici rojstva, smo pa v anketnem vprašalniku
oblikovali starostne razrede. Najbolj obsežen starostni razred anketirancev je do 35 let. Sem
spada 63 % obiskovalcev Kostarike. Sledi razred od 35 do 55 let, kamor spada 31 %
anketirancev. Najmanj obiskovalcev Kostarike je starejših od 55 let, in sicer le 6 %.

Grafikon 5: Starostna sestava anketirancev
Starost anketirancev (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Izobrazbena struktura anketirancev
Kot je razvidno iz grafa, niti en anketiranec nima končane le osnovne šole, ampak vsaj
srednjo šolo. Teh je dobrih 20 %. Kar 79 % vseh anketirancev ima univerzitetno izobrazbo. Z
diplomo je univerzo končalo 40 % anketirancev, 36 % z magisterijem, 2 anketiranca pa sta
imela celo doktorski naziv.
Rezultati anketiranja so pokazali, da je velika večina naključno izbranih obiskovalcev
Kostarike visoko izobraženih. Razlog lahko najdemo v samem profilu ekoturista. Ekoturisti so
namreč ekološko ozaveščeni posamezniki, ki radi raziskujejo in razumejo okolje okoli sebe.
Pri njih gre pred in med samim potovanjem za priložnost iskanja novih znanj (Definicije,
2015). Kostarika kot ekoturistična destinacija pa glede na rezultate naše raziskave v največji
meri privlači ravno take turiste.
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Grafikon 6: Izobrazba anketirancev
Izobrazba (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Dejavnostni status anketirancev
Grafikon 7: Dejavnostni status anketirancev
Dejavnostni status (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
Glede na dejavnostni status je več kot polovica anketirancev zaposlenih. Med njimi je bil le
en upokojenec in en brezposeln. 16 % anketirancev je samozaposlenih, enak je tudi odstotek
študentov.
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Tabela 3: Dejavnostni status anketirancev
ODGOVORI FREKVENCA ODSTOTEK
zaposlen
52
65 %
samozaposlen 13

16,25 %

študent

13

16, 25 %

brezposeln

1

1, 25 %

upokojenec

1

1, 25 %

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Nacionalna sestava anketirancev
Tabela 4: Nacionalnost anketirancev po posameznih državah
ODGOVORI
Nemčija
ZDA
Kanada
Mehika
Švica
Argentina
Brazilija
Avstralija
Španija
Francija
Čile
Avstrija
Italija

FREKVENCA
11
11
11
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2

ODSTOTEK
13,75 %
13,75 %
13,75 %
6,25 %
5%
5%
5%
5%
3,75 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %
2,5 %

Velika Britanija
Venezuela
Luksemburg
Nizozemska
Peru
Poljska
Ekvador
Belgija
Skupaj

2
2
2
2
1
1
1
1
80

2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
1,25 %
1,25 %
1,25 %
1,25 %
100 %

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Anketiranci prihajajo iz različnih delov sveta. Pričakovano veliko število anketirancev prihaja
iz Združenih držav Amerike in Kanade, in sicer 14 %. Presenetljivo veliko število
anketirancev prihaja iz Nemčije (tudi 14 %). Za lažji pregled smo anketirance razdelili glede
na posamezne kontinente.

Grafikon 8: Anketiranci po kontinentih
Nacionalnost (n = 80)

45,00%

42,50%

40,00%
35,00%
28%

30,00%
25,00%

18,25%

20,00%
15,00%
6,25%

10,00%

5%

5,00%
0,00%
Evropa

Severna
Amerika

Južna Amerika

Srednja
Amerika

Avstralija

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
Kot je prikazano v grafu, največ anketirancev prihaja iz Evrope, in sicer 42,5 %. Glede na
uradne podatke turistične zveze Kostarike največ turistov na letni ravni prihaja iz Severne
Amerike. V našo anketo jih je bilo vključenih 28 %. Anketiranje smo izvajali na začetku
deževne dobe, ko začnejo prihodi turistov upadati in glede na ustne vire turističnih
ponudnikov je glavni naval turistov iz Severne Amerike ravno minil, zato so v naši anketni
raziskavi ti šele na drugem mestu. Sledijo turisti iz Južne Amerike (predvsem Brazilije in
Argentine), katerih je bilo skupno 18 %. Iz Srednje Amerike (samo iz Mehike) jih je v anketi
sodelovalo 6 % ter štirje anketiranci iz Avstralije.
Potrebno je omeniti še, da so glede na izbrano lokacijo anketiranja tu po vsej verjetnosti
premalo zastopani predvsem prebivalci Srednje Amerike. Ti namreč ne potujejo skozi glavno
mesto oziroma preko letališč, temveč v Kostariko vstopijo preko državnih kopenskih meja.
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7.2.2 ANALIZA GLAVNEGA VSEBINSKEGA DELA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

Način potovanja anketirancev
Grafikon 9: Način potovanja anketirancev
Kako običajno potujejo anketiranci? (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
Zanimalo nas je, na kakšen način običajno potujejo anketiranci. Preko naslednjih vprašanj
smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se turisti, ki obiščejo Kostariko, obnašajo ekoturistično.
Večina anketirancev potuje v spremstvu ene osebe, in sicer 44 %. Presenetljivo veliko število
jih potuje samih, in sicer kar 26 %. Z družino ali v spremstvu prijateljev jih potuje skupno 28
%. Zelo malo anketirancev, le 3 %, pa jih potuje v okviru organiziranih skupin ali s turistično
agencijo.

Frekvenca obiskov Kostarike
Z naslednjim anketnim vprašanjem smo želeli izvedeti pogostost obiska Kostarike. Večina
anketirancev, in sicer kar 75 %, je Kostariko obiskala prvič. Večkrat letno državo obišče 11 %
anketirancev, vsakih nekaj let 10 % ter vsako leto 4 % anketirancev. Razlog je po vsej
verjetnosti povezan z nacionalnostjo vprašanih. Če bi naši anketiranci prihajali iz sosednjih
držav ali vsaj iz srednjeameriških držav, bi bil ta odgovor najbrž drugačen, tako pa velika
večina anketirancev prihaja iz Evrope, Severne in Južne Amerike. Tisti, ki so odgovorili, da jo
obiščejo večkrat letno, so pri motivu obiska po večini obkrožili (tudi) odgovor obisk
sorodnikov/prijateljev.
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Grafikon 10: Frekvenca obiskov Kostarike
Kolikokrat ste že obiskali Kostariko? (n = 80)
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Trajanje obiska Kostarike
Velika večina anketirancev je obiskala Kostariko za minimalno dva tedna, in sicer 44 %.
Skoraj polovica (45 %) vprašanih je prišla za daljše obdobje. Kostarika je namreč izjemno
raznolika država, ki ponuja obiskovalcu prenekatero aktivnost, zato je krajši obisk od
omenjenega obdobja resnično prekratek. Če pa upoštevamo še dejstvo, da je velika večina
anketirancev prepotovala dolgo razdaljo za obisk države, je rezultat raziskovalnega vprašanja
popolnoma logičen. Za en teden ali samo nekaj dni je Kostariko skupno obiskalo 11 %
anketirancev. To so bili v veliki večini tisti, ki so prišli za potrebe poslovnega oziroma
kongresnega turizma.
Grafikon 11: Trajanje obiska Kostarike
Kako dolgo običajno ostanete v Kostariki? (n = 80)
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Glavni namen oziroma motiv obiska anketirancev
Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kateri je bil glavni namen oziroma motiv obiska
Kostarike. Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Večina anketirancev je prišla
zaradi naravnih danosti Kostarike. Na prvem mestu je bil odgovor počitnice, kjer smo imeli v
mislih predvsem obisk plaž. Drugi najpogostejši odgovor je bil obisk naravnih parkov in
varovanih območij ter tretji aktivne počitnice. Pod kategorijo aktivnih počitnic smo zajeli
različne dejavnosti v naravnem okolju; od deskanja, kolesarjenja, planinarjenja, plezanja,
kajakaštva … Pri tem vprašanju so se anketiranci lahko odločili za več odgovorov. Tisti, ki so
izbrali odgovor »drugo« in tu opredelili, da je njihov glavni namen obisk prijateljev ali
sorodnikov, so običajno vzporedno izbrali tudi prvi odgovor, tj. »počitnice«. Tisti, ki so
izbrali odgovor obisk naravnih parkov, pa so v veliki večini hkrati obkrožili tudi tretji
odgovor, tj. motiv, povezan z aktivnostmi.
Izobraževalni namen je v veliki meri povezan s študijskimi izmenjavami. Ena anketiranka pa
je prišla tudi v jezikovno šolo.

Grafikon 12: Glavni motiv/namen prihoda v Kostariko
Kakšen je vaš glavni motiv/namen obiska Kostarike? (n = 80)
Možnih je več odgovorov.
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Tip namestitve, ki ga anketiranci običajno izberejo med potovanjem
Grafikon 13: Tip namestitve
Kakšen tip namestitve običajno izberete med potovanjem? (n = 80)
Možnih je več odgovorov.
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšen tip namestitve naši naključno izbrani
anketiranci uporabijo med potovanjem. Več kot polovica anketirancev v času potovanja
uporabi hostel oziroma mladinski hotel. Pri tem odgovoru lahko opzorimo na povezavo s
starostno sestavo naših anketirancev. Mladinske hotele (»youth hostels) običajno uporablja
predvsem mlajša populacija turistov. Pri analizi tega vprašanja lahko postavimo še eno
vzporednico, in sicer med odgovorom »hotel« in poslovnim/kongresnim turizmom. Vsi
anketiranci, ki so namreč kot tip namestitve izbrali hotel, so tudi pri namenu obiska obkrožili
odgovor poslovni/kongresni turizem.
Velik del anketirancev je izbral tudi odgovor eko-namestitev. Določen objekt je lahko ekonamestitev v primeru, da dejavnost opravlja na okolju prijazen način oziroma da izvaja
iniciative, povezane s trajnostnostjo (ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in energijo,
prispevek dela zaslužka lokalni skupnosti …). Glede na to, da je Kostarika eko-turistična
destinacija, bi mogoče pričakovali višji odstotek teh odgovorov. Vendar je glede na pregled
turističnih ponudnikov eko-namestitev in glede na njihovo višjo cenovno kategorizacijo ta
odstotek dokaj visok. Eko-namestitve namreč v veliki večini spadajo v višji cenovni razred,
zato si najbrž mnogi (kljub želji) tega tipa namestitve skozi celotno potovanje ne morejo
privoščiti.
Kategorija drugo se v veliki meri navezuje na prejšnje vprašanje. Tisti, ki so namreč kot motiv
obiska opredelili »prostovoljstvo«, so tudi tu pod kategorijo drugo kot tip namestitve dopisali
družino gostiteljico. Glede na terensko delo in spoznavanje turistov, ki niso bili del anketne
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raziskave, smo ugotovili, da je Kostarika priljubljena destinacija za mlade tudi v povezavi s
prostovoljstvom.

Pomembnost posameznih lastnosti nastanitvenih objektov
Grafikon 14: Pomembnost posameznih lastnosti nastanitvenih objektov
Prosim, ocenite pomembnost lastnosti nastanitvenega objekta po vašem mnenju. (1 ‒ ni pomembno; 5 – zelo
pomembno) (n = 80)
Možnih je več odgovorov.

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
Z navedenim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere so najpomembnejše kategorije v
povezavi z nastanitvenimi objekti glede na mnenje naših anketirancev. Pri tem je 1 pomenila,
da jim posamezna kategorija ni pomembna in 5, da jim je zelo pomembna. Tri kategorije so
bile pri tem odgovoru postavljene v ospredje in sicer aktivnosti v naravi, lokacija
namestitvenega objekta in cena. Presenetljivo so bile možnosti aktivnosti v naravi više
vrednotene od lokacije in cene. Takoj za omenjenimi kategorijami so anketiranci više
ovrednotili tudi trajnostne lastnosti posameznega namestitvenega objekta. To so iniciative,
povezane s trajnostnostjo (varčevanje z vodo, energijo, ločevanje odpadkov…) ter ekooznaka. Nizko so bile ovrednotene lastnosti namestitvenega objekta, ki so v nasprotju s
profilom ekoturista. Glede na rezultate tega vprašanja lahko povzamemo, da se anketiranci,
vključeni v našo raziskavo, v veliki meri vedejo kot ekološko ozaveščeni posamezniki.
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Poznavanje izraza ekoturizem
Z našo raziskavo smo želeli tudi izvedeti, v kolikšni meri anketiranci poznajo izraz
ekoturizem. Podali smo jim štiri možne odgovore, odločili pa so se lahko za več možnosti.
Prvi podan odgovor je bil, da ekoturizem pomeni odgovorna potovanja v naravna območja
oziroma obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo, gradi okoljsko ozaveščenost in spodbuja
blaginjo lokalnega prebivalstva. To je uradna definicija Mednarodne turistične organizacije.
Za ta odgovor se je odločilo kar 95 % anketirancev, kar pomeni, da obiskovalci Kostarike
poznajo lastnosti trajnostnega potovanja. Dva odgovora smo v anketni vprašalnik vključili kot
pravilna, vendar pomanjkljiva. Zanimalo nas je, ali anketiranci kakršnokoli aktivnost v naravi
smatrajo kot ekoturizem, ali pa je njihovo poznavanje izraza bolj temeljito. Ta dva odgovora
je obkrožilo skupno 19 % anketirancev, vendar v kombinaciji s prvim odgovorom.
Anketiranci so imeli podan še en odgovor, ki je bil po definiciji popolno nasprotje
ekoturizma. Po tej opredelitvi naj bi ekoturizem omogočal masovne obiske in velike dobičke
ne samo lokalnemu prebivalstvu, ampak tudi vsem institucijam, ki se ukvarjajo s turistično
dejavnostjo. Za ta odgovor se ni odločil niti en anketiranec.

Grafikon 15: Poznavanje izraza ekoturizem
Ali ste seznanjeni z izrazom ekoturizem? Kako bi ga opredelili? (n = 80)
Možnih je več odgovorov.

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Aktivnosti, ki med potovanjem zanimajo anketirance
Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, katere aktivnosti so anketirancem najbolj pomembne
oziroma zanimive v času potovanja. Tudi pri tem vprašanju so se anketiranci lahko odločili za
več odgovorov. Velika večina vprašanih je izbrala odgovor »raziskovanje narave«
(opazovanje ptic in ostalih živali, nacionalni parki ...), in sicer kar 86 % ter odgovor »šport in
aktivnosti na prostem« (kolesarjenje, plezanje, deskanje ...) s 76 %. Tretja najpomembnejša
dejavnost med potovanjem je za naše anketirance spoznavanje lokalne kulture. Sončenje ter
poležavanje na plaži sta šele na četrtem mestu kot najbolj poudarjeni aktivnosti množičnega
turizma. Po pomembnosti glede na interese anketirancev sledi ogledovanje turističnih,
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, za katere se je odločilo okoli 40 % vseh vprašanih.
Festivali, zabave in nočno življenje so zanimivi za 30 % vseh anketirancev. Zdravilišča so
zanimiva za 14 % anketiranih, nakupovalna središča za 6 % anketiranih ter zabaviščni in
vodni parki za 3 % vseh sodelujočih v raziskavi. Tudi pri obravnavanem vprašanju se je
izkazalo, da imajo naključni obiskovalci Kostarike interese, ki so v tesni povezanosti s
trajnostno naravnanim turizmom.

Grafikon 16: Aktivnosti, ki med potovanjem zanimajo anketirance
Katere aktivnosti vas najbolj zanimajo, ko potujete? (n = 80)
Možnih je več odgovorov.

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Način transporta v času potovanja
Vedenjske vzorce naših anketirancev smo želeli ugotoviti tudi preko vprašanja o njihovem
načinu transporta med potovanjem. Možnih je bilo več odgovorov. Najbolj pogosta oblika
transporta med vprašanimi je javni prevoz (vlaki, avtobusi …), katerega med potovanjem
koristi 69 % vprašanih. Velik delež udeležencev raziskave je najel tudi avtomobil, in sicer 58
%. Ta visok delež lahko povezujemo z dokaj slabo urejenimi povezavami znotraj posameznih
območij, poleg tega pa avtomobil turistom omogoča svobodo in možnost obiska ter
raziskovanja neobljudenih krajev, ki se jih turizem še ni dotaknil. Po drugi strani pa je
predvsem v deževni dobi najem avtomobila lahko tudi tvegano dejanje. Intenziteta padavin je
namreč tako močna, da lahko v zelo kratkem času pade velika količina padavin ter zalije
ceste, ki tako postanejo neprevozne. Taksi je v največji meri uporabljen v prestolnici in večjih
mestih. Kot smo izvedeli že s pomočjo enega izmed prejšnjih vprašanj, le 3 % anketirancev
potuje v okviru organiziranih skupin ali s turistično agencijo, vzporedno jih 9 % koristi
zasebni avtobus kot prevozno sredstvo organiziranih skupin. Mogoče je pri obravnavanem
odgovoru ta odstotek malo večji, ker je na določenih predelih Kostarike smiselno uporabiti
zasebni avtobus, ki je organiziran posebej za turiste. Ta način prevoza je sicer dražji glede na
javni avtobusni prevoz, vendar pa je časovno veliko bolj ugoden in hitrejši.

Grafikon 17: Način transporta v času potovanja
Kakšen način transporta uporabljate med potovanjem? (n = 80)
Možnih je več odgovorov.
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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7.3 ANALIZA VSEBINSKEGA DELA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV, KI
SE JE NEPOSREDNO NANAŠAL NA EKOTURIZEM
V zadnjem sklopu anketnega vprašalnika smo želeli z neposrednimi vprašanji izvedeti kako
pomemben je ekoturizem za anketirance.

EKO-oznaka pri izbiri turističnega ponudnika
Zanimalo nas je, ali je anketirancem pri izbiri turističnega ponudnika EKO-oznaka relevanten
dejavnik ali ne. Kar 76 % vprašanih je obkrožilo odgovor da, 20 % je odgovorilo, da jim to ni
pomembno in 4 % da ne. Tu so se anketiranci v veliki večini opredelili kot pravi ekoturisti.

Grafikon 18: Pomembnost EKO-oznake pri izbiri turističnega ponudnika
Bi raje izbrali turističnega ponudnika, ki ima EKO-oznako, kot podobnega turističnega ponudnika brez te
oznake? (n = 80)
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Ekoturistične počitnice v preteklosti
Z raziskavo smo tudi želeli izvedeti, ali so anketiranci že kdaj potovali na ekoturističen način.
Na okolju prijazen način je v preteklosti potovalo 51 % vseh anketirancev.

Grafikon 19: Ekoturistične počitnice anketirancev v preteklih potovanjih
Ste že kdaj potovali na ekoturističen način? (n = 80)
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Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Vrednotenje ekoturizma med anketiranci
Grafikon 20: Vrednotenje ekoturizma
Ali lahko ocenite, kako pomemben je ekoturizem za vas? (1 ‒ ni pomemben; 5 – je zelo pomemben) (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.
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Pri zadnjem anketnem vprašanju smo želeli ugotoviti, kako udeleženci raziskave vrednotijo
ekoturizem. V prvem delu smo anketirance prosili, če nam lahko ovrednotijo, kako
pomemben je za njih ekoturizem. Pri tem je 1 pomenilo, da jim ekoturizem ni pomemben in 5,
da jim je zelo pomemben.
Največji delež anketirancev, in sicer 44 % je ocenilo pomembnost ekoturizma s številom 4.
Presenetljivo velik delež ga je ocenilo s številom 5, in sicer 29 %. Skupno 7 % vprašanih je
ekoturizem ocenilo kot nepomemben način potovanja za njih (vrednotenje s številom 1
oziroma 2), 21 % pa ga je ovrednotilo s številko 3.

Grafikon 21: Doplačilo za potovanje na ekoturističen način
Ali lahko ocenite svojo pripravljenost doplačila za ekoturističen način potovanja namesto tradicionalnega? (1
‒ ekoturizem zame ni pomemben, zato ne bi želel doplačati ničesar; 5 – brez dvoma bi doplačal za
ekoturistično dejavnost in s tem prispeval k ohranjanju okolja) (n = 80)

Avtorica: Bojana Žigon, 2015. Vir: Podatki, pridobljeni z anketiranjem, 2015.

Anketirance smo prosili, če nam lahko ovrednotijo tudi svojo pripravljenost dodatnega plačila
za potovanje na okolju prijazen način. Pri tem odgovoru so rezultati precej podobni glede na
prejšnje vprašanje. Svojo pripravljenost za doplačilo je s številom 4 ocenilo 43 %
anketirancev, s številom 3 35 % anketirancev, s številom 5 pa 16 % vprašanih. Enako število
anketirancev (7 %) kot pri prejšnjem vprašanju se je tudi tu opredelilo kot nezainteresirane za
soudeležbo pri ekoturistični dejavnosti.
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7.4 KLJUČNE
UGOTOVITVE
OBISKOVALCEV KOSTARIKE

REZULTATOV

ANKETIRANJA

Teoretičen del našega diplomskega dela smo želeli dopolniti z delom na terenu. Praktičen del
smo izvajali v obliki raziskovalne ankete. Anketiranje smo opravljali v maju 2015, in sicer na
mednarodnem letališču Juan Santamaria in v centru glavnega mesta San Jose. Izpolnjevanje
ankete je zavrnilo 5 vprašanih. Trije so jo zavrnili na letališču z opravičilom, da se jim mudi
na letalo. Dve osebi sta anketiranje zavrnili v centru mesta, in sicer zaradi neznanja
angleškega jezika. Anketiranje je potekalo pet dni, da smo zajeli čim bolj raznolik vzorec
anketirancev.
Malo več kot polovica anketirancev je bilo moškega spola, ostalo ženskega. Največ jih je
spadalo v starostni razred do 35 let, skupno več kot 90 % pa jih je bilo mlajših od 55 let.
Vprašani so bili visoko izobraženi, saj jih je imelo kar 80 % univerzitetno izobrazbo. Več kot
osemdeset odstotkov anketirancev je zaposlenih oziroma samozaposlenih. Ostali so študentje,
anketirali pa smo tudi eno brezposelno osebo in enega upokojenca. Skoraj polovica
anketirancev prihaja iz Evrope, tretjina iz Severne Amerike, skupno tretjina pa jih prihaja iz
Južne in Srednje Amerike ter Avstralije.
Skoraj polovica anketirancev je prišla v spremstvu ene osebe, tretjina jih je pripotovala sama,
ostali pa so prišli v družbi prijateljev oziroma družine. Le 2 osebi sta pripotovali organizirano
s turistično agencijo. Večina jih je državo obiskalo prvič in skoraj 90 % za dva tedna ali več,
kar smo poskušali razložiti z oddaljenostjo Kostarike od matične države vprašanih. Njihov
glavni motiv je bil v veliki večini vezan na naravne danosti države. Tu so bile zajete plaže,
naravni parki ter aktivne počitnice v obliki deskanja, kolesarjenja, planinarjenja, plezanja,
kajakaštva in drugih dejavnosti v naravnem okolju.
Več kot polovica vprašanih v času potovanja prenočuje predvsem v mladinskih hotelih. Pri
tem odgovoru lahko postavimo vzporednico s starostno sestavo naših anketirancev. Mladinske
hotele (»youth hostels«) običajno uporablja predvsem mlajša populacija turistov. Zanimalo
nas je tudi, katere kategorije so vprašanim pomembne pri izbiri nastanitvenega objekta.
Presenetljivo so bile možnosti aktivnosti v naravi vrednotene več od lokacije in cene objekta.
Takoj za omenjenimi kategorijami so anketiranci visoko ovrednotili tudi trajnostne lastnosti
posameznega namestitvenega objekta. To so iniciative, povezane s trajnostnostjo (varčevanje
z vodo, energijo, ločevanje odpadkov) ter eko-oznako.
Z našo raziskavo smo želeli tudi izvedeti, v kolikšni meri anketiranci poznajo izraz
ekoturizem. Zanimalo nas je predvsem, ali si vprašani ekoturizem razlagajo le kot dejavnosti,
locirane v naravo, ali dobro vedo, kaj ta izraz pomeni. Izkazalo se je, da so obiskovalci
Kostarike okoljsko ozaveščeni in poznajo lastnosti trajnostnega potovanja, saj je 95 %
vprašanih obkrožila pravilno definicijo ekoturizma. Aktivnosti, ki so med potovanjem
vprašanim zanimive, so v veliki večini povezane z raziskovanjem narave oziroma športom in
aktivnostmi na prostem. Najbolj pogosta oblika transporta med vprašanimi je javni prevoz,
katerega med potovanjem uporablja dve tretjini vprašanih, več kot polovica jih najame avto in
malo manj kot polovica med potovanjem uporabi taksi.
Pri izbiri turističnega ponudnika je EKO-oznaka pomembna skoraj 80 % vprašanih, malo več
kot polovica pa jih je v preteklosti že potovala na ekoturističen način. Anketirance smo tudi
prosili, če nam lahko ovrednotijo ekoturizem ter pripravljenost po dodatnem plačilu za
potovanje na okolju prijazen način. V obeh primerih je skoraj polovica vprašanih ovrednotila
ekoturizem in pripravljenost doplačila s številko 4 (pri vrednotenju od 1 do 5).
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Slabost naše anketne raziskave je bil predvsem majhen vzorec anketirancev. To pomeni, da
rezultati ne predstavljajo splošnega reprezentativnega vzorca tipičnih obiskovalcev Kostarike,
vendar lahko vseeno glede na naše rezultate postavimo zaključke oziroma oblikujemo splošne
ugotovitve, s katerimi bomo naš teoretičen del diplomske naloge podprli s terenskim delom.
Rezultati anketne raziskave so pokazali, da imajo naključni obiskovalci Kostarike interese, ki
so v tesni povezanosti s trajnostno naravnanim turizmom. Zavedajo se pomena ohranjanja
okolja, se obnašajo okolju prijazno ter so naklonjeni t. i. zelenim potovalnim izbiram (prevoz
in aktivnosti med potovanjem, nastanitev, obnašanje na počitnicah). Poleg tega so okoljsko
ozaveščeni ter v veliki večini seznanjeni z izrazom ekoturizem, hkrati pa jim je potovanje na
trajnosten način pomembno.
Vendar je na drugi strani potrebno izpostaviti, da je večina vprašanih v državo pripotovala z
letalskim prometom, ki je eden izmed večjih onesnaževalcev zraka ter prispeva 2,5 %
svetovne proizvodnje CO2 (Mihalič, 2006). Tu se ne moremo izogniti dejstvu, da del
škodljivih emisij nastaja zato, ker ljudje potujejo. S tem povzročajo okoljsko pomembne
učinke na poti do turističnega kraja.
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8 SKLEP
Do leta 1990, ko je bila ustanovljena Mednarodna ekoturistična organizacija (»International
Ecotourism Society« = TIES), je bilo na različnih lokacijah po svetu mnogo poskusov izvedbe
ekoturizma. Uradna definicija ekoturizma se razlikuje od tradicionalnih oblik turizma, saj je
prvič opisala ekoturizem ne samo kot turistično dejavnost rekreativnega potovanja v naravna
območja, temveč tudi kot načrtovani učinek tega potovanja z namenom ohranjanja okolja in
izboljševanja blaginje lokalnega prebivalstva. Tako je z začetkom ekoturizma kot vrsta
turizma prvič vseboval etične vrednote in pozitivne rezultate v svoji definiciji. V nasprotju s
tem pa je naravni turizem opredeljen preprosto kot potovanje, pri katerem uživamo in
izkusimo naravno okolje. V zadnjih letih so se v povezavi z ekoturizmom pojavili številni
podobni izrazi, vključno z alternativnim turizmom, zelenim turizmom in odgovornim
turizmom. Medtem ko se ti izrazi nekoliko razlikujejo, imajo v svoji osnovi podobna načela.
Njihovi glavni cilji so povezani s pozitivnim učinkovanjem na lokalne skupnosti ter
varovanjem okolja.
Ekoturizem lahko veliko prispeva k razvoju posamezne regije, če je učinkovito planiran in
nadzorovan. Vendar pa je lahko na drugi strani njegov vpliv tudi negativen, če število
obiskovalcev preseže nosilne zmogljivosti posameznega območja. S tem pride do uničevanja
občutljivih habitatov in posledično ekosistemskih funkcij posameznega območja. Pri
ocenjevanju učinkovitosti ekološkega turizma igrajo pomembno vlogo tudi porazdelitve
dobička. Glavni cilj ekoturizma je namreč tudi neposredna korist lokalnega prebivalstva.
Poleg tega ohranjenosti biotske raznovrstnosti ne moremo doseči brez vključevanja lokalnih
skupnosti. Prvotno je bilo namreč v ospredje ekoturističnih dejavnosti postavljeno predvsem
varovanje naravnega okolja in naravnih raznolikosti, element lokalne skupnosti pa je bil
vedno zanemarjen, kar se je izkazalo za neustrezno prakso tudi na primeru Kostarike.
Varovana območja so sicer bistven element izvajanja trajnostnega turizma, vendar brez
vključitve lokalnih skupnosti v njihovo upravljanje to ni celovito in vsekakor ne dolgoročno
uspešno.
Pomembno je tudi sodelovanje različnih ravni oblasti. Še posebej v državah v razvoju, med
katere sodi tudi Kostarika, taki projekti predstavljajo veliko spremembo. Ekoturizem
predstavlja privlačen predlog oblastem, saj stimulira zaposlovanje, investicijo v vsesplošni
razvoj ter ravnovesje plačil.
Kostarika je ena najrazvitejših držav v Latinski Ameriki. Zaznamujejo jo izredne naravne
danosti, topografska raznolikost, tropsko podnebje z veliko padavin ter relativno nizka
naseljenost. Od leta 1980 je Kostarika postala ena od vodilnih v prizadevanjih za spodbujanje
okoljskega učenja in nacionalne politike, ki vključuje tristopenjsko nacionalno strategijo
razvoja. To pomeni, da hkrati spodbuja izobraževanje, ohranjanje okolja in razvoj ekoturizma.
Kostarika je okoljsko zavedne načrte implementirala v različna področja gospodarstva, kar jo
je uvrstilo v sam vrh "eko" držav sveta. Do leta 2021 si je celo zastavila cilj postati karbonsko
nevtralna, kar pomeni, da se želi znebiti škodljivih ogljikovih izpustov, ki nastanejo z uporabo
fosilnih goriv. Lani je 94 % svoje energije proizvedla z obnovljivimi viri, letos pa bo ta
številka še višja, saj bo kmalu zaživel velik geotermalni projekt, vreden skoraj milijardo
ameriških dolarjev.
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Pomembni sektorji trajnostnega razvoja Kostarike so povezani s turizmom, kmetijstvom in
gozdarstvom in se precej prekrivajo v praksi. Ravno zaradi tega se je nacionalno strokovno
znanje na teh področjih močno razvilo s skupnim ciljem varovanja naravnih virov in
mejhnega vpliva na rabo tal. To znanje je prišlo do visoke ravni skozi zadnja tri desetletja.
Raziskovalci, aktivisti in oblikovalci politik so odigrali vodilno vlogo v spopadanju s
problemom ohranitve naravne dediščine, medtem ko so v državi beležili demografsko in
gospodarsko rast. Ta nabor zmogljivosti se je pojavil v interakciji s številnimi akademskimi
ustanovami, ki se osredotočajo na ekonomsko trajnost. S sodelovanjem mednarodnih
raziskovalcev, političnih strokovnjakov in donatorjev ter kolektivnim znanjem je Kostarika
dobro pozicionirana za učinkovito soočanje z izzivi trajnosti tudi v prihodnosti.
V zadnjih treh desetletjih je Kostarika uspešno spodbujala svojo turistično industrijo s
podobami naravnih lepot, spodbujanjem in dvigovanjem okoljske zavesti ter s tem postala ena
izmed najbolj priljubljenih ekoturističnih destinacij na svetu. Promocijska kampanja
Kostarike poudarja naravo s sloganom »Kostarika; vse naravne sestavine«. Turizem je
trenutno najpomembnejši vir deviz v državi. Za sosednje države (Nikaragvo, Honduras, El
Salvador …) je postala zgled hitrega in uspešnega turističnega razvoja.
Danes turizem v Kostariki predstavlja izrazit primer dejavnosti, preko katere so mnogi
operaterji prišli do dobička od naravnih dobrin. Obisk nekaterih občutljivih naravnih
območjih je sicer čezmeren in posledično zanje škodljiv, saj so presežene zmogljivosti
posameznega območja. Vendar z izjemo teh čezmerno obiskanih točk turistični operaterji
zagotavljajo visoko kakovost storitev z majhnim vplivom na naravno okolje. Kostarika ima
prave pogoje za kakovostni naravni turizem. Razvoj sicer ni potekal brez težav in
pomanjkljivosti na številnih področjih, je pa država izpolnila merila dobrega ekološkega
turizma.
Ekoturistična destinacija, kot jo poznamo danes, je postala z zaščito naravnih parkov in
vključitvijo lokalnega prebivalstva v to dejavnost. Poleg tega je z državnimi programi
omogočila privatizacijo parkov. Lokalno prebivalstvo ima s tem možnost svojo zemljo
spremeniti v zasebni park (kar je postala že utečena praksa). Zelo pomembno je, da vlada še
vedno nadzoruje razvoj teh parkov. Ob napačnem gospodarjenju, planiranju in pomanjkljivem
nadzoru lahko namreč določen naravni park izgubi svojo osnovno funkcijo. Naravni park
lahko tako izgubi vse svoje lastnosti naravnega parka in postane nezanimiv za turiste, ki jih
privlačijo naravne danosti določenega območja. Glede na to, da je Kostarika dosegla splošno
prepoznavnost kot ekoturistična destinacija in privlači predvsem takšne vrste turistov, je
planiranje rabe tal in nadzorovanje rabe varovanih območij na prvem mestu, saj lahko hitro to
prepoznavnost tudi izgubi.
V začetku 90-ih je Kostarika postala pionir v ekoturizmu. Posledično ekoturizem ne
predstavlja več le obrobne dejavnosti, ampak je postal osrednja in najpomembnejša
gospodarska dejavnost v nacionalnem gospodarstvu. Prispeva k ohranjanju zemljišč, habitatov
ter biološke raznovrstnosti. V povezavi z lokalnimi skupnostmi zagotavlja finančna sredstva,
potrebna za zaščito in ohranjanje narave ter delovna mesta lokalnim skupnostim. Predstavlja
razlog za izboljšanje kakovosti naravnega okolja preko sanacije ekološko degradiranih
območij s pomočjo turizma. Največji prispevek k trajnostnosti ima predvsem krepitev
razumevanja te problematike, dvig zavesti, etike in odgovornosti. Poleg tega prebivalci dobijo
priložnost za aktivno vključevanje pri načrtovanju, izvajanju ter nadaljnjem upravljanju
ekoturističnih podjetij in ponudbe.
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Programi, ki jih izvaja Kostarika ter hkrati široka paleta različnih organizacij, tako tvorijo zelo
zapleteno mrežo skupnih prizadevanj v povezavi z ohranjanjem okolja, raziskav, razvoja in
okoljskega izobraževanja. Izobraževalni programi na državni ravni ter nacionalnih in
mednarodnih nevladnih organizacij se neposredno in posredno združujejo ter prepletajo z
ukrepi drugih zasebnih akterjev financiranja (vključujoč zasebne šole, ekoturistična podjetja
ter posameznike, ki delajo kot okoljevarstveniki, znanstveniki, vzgojitelji ali aktivisti) pri
čemer pa pride do trenutkov sodelovanja in konfliktov.
Oblikovale so se povezave pri prizadevanju za ohranjanje naravnega okolja med javnimi in
zasebnimi dejavnostmi, kar omogoča uspešno delovanje ekološkega turizma. Taka klima v
državi je pogoj za povpraševanje po ekoturistični dejavnosti, hkrati pa pozitivno vpliva na
razvoj tehnologije ter dvig nivoja ekološke ozaveščenosti. Ozaveščenost splošne javnosti je
močna sila ter hkrati pomemben korak k dolgoročnejši nacionalni zavezanosti v smeri
trajnostnega razvoja.

9 SUMMARY

By the time The International Ecotourism Society (TIES) was founded in 1990, there were
scores of ecotourism experiments in destinations around the world. TIES’ definition
distinguishes ecotourism from traditional types of tourism because, for the first time, it
describes not only the tourism activity of recreational travel to natural places but also the
intended impact of that travel that it “conserves the environment and improves the welfare of
local people”. Thus, with the advent of ecotourism, tourism for the first time embedded
ethical values and positive outcomes into its definition. In con-trast, nature tourism is defined
simply as travel to enjoy and experience nature, with no reference to impact. Ecotourism was
the earliest and in many parts of the world remains the best known of the new types of
tourism. Recent years have seen the emergence of a range of similar terms describing impacts
as well as activities, including propoor tourism, geotourism, and responsible tourism. While
these terms differ slightly, they share the core proposition that these types of tourism will
bring benefits to both conservation initiatives and host communities, and all form part of
wider discussions and developments in tourism under the sustainable tourism umbrella.
Ecotourism can have a negative as well as a positive impact on a region. The number of
tourists can exceed the carrying capacity of the reserve, destroying fragile habitats.
Distributional issues can also play an important role in evaluating ecotourism projects as the
local population may not receive any of the benefits of tourism. Finally, a privileged group of
the wealthy may be the primary beneficiaries of ecotourism benefits. In addition, the
conservation of biodiversity cannot be achieved without the involvement of the local
community. Originally protection of the natural environment and natural diversity was always
in front of ecotouristic activities and element of the local community was always overlooked,
which proved to be inadequate practice also in the case of Costa Rica. Recognition of parks
and protected areas is an essential element of the implementation of sustainable tourism, but
without the integration of local communities in their management is not comprehensive and
certainly not successful in the long-term.
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The cooperation of different levels of government is also important. Especially in developing
countries including Costa Rica, such projects signify an important change. Ecotourism
represents an attractive proposal to the authorities, since it stimulates employment, the
modified land use, investment in the overall development and balance of payments.
Costa Rica is one of the most developed countries in Latin America. It is characterised with
extraordinary natural endowments, topographical diversity, warm tropical climate with plenty
of rainfall and a relatively low population density. Since the 1980's Costa Rica became one of
the leading countries in the efforts to promote environmental learning and national policy,
which includes a national three-level development strategy. It contains promotion of
education, conservation of the environment and development of eco-tourism. Implementation
of the eco-conscious plans in different areas of the economy placed Costa Rica in the very top
of the "eco" countries of the world. The country has set the goal to become carbon neutral by
the year 2021, which means that it wants to get rid of harmful carbon emissions caused by
fossil fuel use. Last year 94 % of its energy was produced by renewable resources, this year
this number will be even higher, with a large geothermal project, worth almost a billion
American dollars.
Important sectors of the sustainable development in Costa Rica associated with tourism,
agriculture and forestry are overlapping in practice. After-effect, the national expertise in
these areas was strongly developed for the common aim including protection of natural
resources and low impact on land use. This knowledge has led to a high level through the last
three decades. Researchers, activists and policy-makers played a leading role in dealing with
the problem of maintaining the natural heritage during demographic and economic growth of
the country. This set of capabilities has appeared in the interaction with a number of academic
institutions that focus on economic sustainability. With the participation of international
researchers, policy experts, and donors in the combination with collective knowledge, Costa
Rica is well positioned to effectively face the challenges of sustainability in the future.
Costa Rica successfully promotes its tourist industry in the last three decades with images of
natural beauty, stimulating and raising the environmental consciousness. It became one of the
most popular eco-touristic destinations in the world. Promotional campaign of Costa Rica
highlights the nature with the slogan "Costa Rica; all natural ingredients". Tourism is
currently the most important source of foreign exchange. For the neighbouring countries
(Nicaragua, Honduras, El Salvador ...) has become an example of rapid and successful
development of tourism. Number of visitors to certain sensitive natural areas are excessive
and consequently harmful, because the capacity of a particular area can be exceeded.
However, with the exception of some over-visited points, tourist operators provide high
quality services with low impact on the natural environment. Costa Rica has the right
conditions for high-quality natural tourism. The development did not extend without problems
and deficiencies in many areas, but it has fulfilled the criteria of good ecological tourism.
Costa Rica has become an eco-touristic destination as we know it today with the protection of
natural parks and with the involvement of local people in this activity. Furthermore it enabled
the privatisation of parks with the national programmes. The local population has the
possibility to change their land into private park (which has become a settle practice). But it is
very important that the government still controls the development of these parks. With the
wrong management, planning and lack of control in certain natural park its basic function can
be lost. The natural park can consequently lose all properties of the natural park and it
becomes uninteresting for tourists who are attracted to the natural features of a particular area.
Costa Rica reached the general recognisability as ecotourism destination and mainly attracts
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such types of tourists. For this reason planning of land use and control over protected areas
has to be in the first place.
In the beginning of 1990's Costa Rica became a pioneer in ecotourism. Ecotourism no longer
represents just a peripheral activity, but has become the central and most important economic
activity in the national economy. It contributes to the preservation of land, habitats and
biological diversity. In conjunction with the local communities it is providing the financial
resources necessary for the protection and conservation of nature and jobs for local
communities. Furthermore inhabitants get the chance for active involvement in the planning,
implementation and management of the ecotourism offer.
Programmes initiated by the state, wide range of organisations and interests thus form a
deeply complicated network of efforts in conservation, research, development, and
environmental education in Costa Rica. Educational programmes from the state and from
national and international NGOs combine directly and indirectly with the actions of other
privately funded actors, including private schools, ecotourism businesses and individual
citizens working as environmentalists, scientists, educators and campaigners and result in
moments of both collaboration and conflict.
Formation of connections between public and private activities in the quest for the
preservation of the natural environment enables successful operation of ecotourism. Such
climate in the country represents good condition for ecotourism activities, while at the same
time it has a positive impact on the development of the technology and it raises the level of
ecological awareness. Awareness of the general public is a powerful force and at the same
time big step towards national commitment in the direction of sustainable development in a
longer-term.
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12 PRILOGA
Anketni vprašalnik : Ekoturizem v Kostariki

Questionnaire »Ecotourism in Costa Rica«
My name is Bojana Žigon and I am coming from Slovenia. I am student in Faculty of Arts and I am
finishing my studies this year on Department of Geography; course of Tourism. I am writing my degree
about ecotourism in Costa Rica. Because I would like to replenish my theoretical part of degree with
practical research I came to Costa Rica to carry out a survey among the tourists.
I would like to ask you to fill out this questionnaire. It is anonymous.

TRAVEL ARRANGEMENT
1.) How do you usually travel?
 alone
 with one other person
 as a family
 with a group of friends
 with an organized group/a travel agency
2.) How many times have you spent your vacations in Costa Rica?
 it's my first time
 I come once in a few years
 I come every year
 I come many times per year
3.) How long do you usually/will you stay in Costa Rica?
 few days
 one week
 two weeks
 more
4.) What type of accommodation do you usually use while travelling?
 hotel
 youth hostel
 camping
 cottage
 friends or relatives
 local village accommodation
 ecolodge
 other (please specify)
5.) What was the main motive/purpose of vacations in Costa Rica?
 vacations (beach&sand tourism)
 business/congress tourism
 educational motive
 active vacations (hiking, cycling, climbing, surfing…)
 visiting protected areas and national parks
 other (please specify)
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TRAVEL BEHAVIOR

6.) Please rate: importance of the accommodation attributes (1 - not important; 5 - very
important).

a) price

1

2

3

4

5

b) location

1

2

3

4

5

c) facilities

1

2

3

4

5

d) star rating

1

2

3

4

5

e) room size

1

2

3

4

5

f) sustainable initiatives (use of green energy, water saving, electricity
saving, recycling facilities…)

1

2

3

4

5

g) professional ECO labelling

1

2

3

4

5

i) availability of local food

1

2

3

4

5

j) possibility of activities in nature (hiking, birds watching, horse riding,
climbing, surfing, wildlife…)

1

2

3

4

5

7.) Are you familiar with the expression ecotourism? How would you define ecotourism? (You can
also decide for more than one answer!)






tourism which means responsible travel to natural areas that conserves the environment,
builds environmental awareness and improves the well-being of local people
tourism which allows massive visit and brings large profits not only to locals, but also to
any institution of tourism activities
tourism which allows you to stay and participate in activities in protected areas
tourism which provides sport activities in natural environment (hiking, birds watching,
horse riding, climbing, surfing, wildlife…)
other (please specify)

8.) When travelling, which attractions and activities would you be interested in? (Please select all
that apply).










sunbathing
local culture
antiques & architecture
amusements & water parks
spa & massage
sport & outdoor physical activities (cycling, climbing, surfing, kayaking, horseback
riding…)
nature & exploration (national parks, wildlife viewing, birdwatching…)
sightseeing
shopping centres
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partying & night life (discotheques, casinos…)
festivals
other (please specify):

9.) How do you prefer to travel within another country?






public transportation (railway, public bus, etc.)
coach/bus
car rental
taxi cab
other (please specify)

10.) Would you rather choose tourist provider that has ECO label than similar tourist provider
without that label?
 yes
 no
 it is not relevant for me
11.) Have you ever been on the vacations that you can label them as eco-touristic vacations?
 yes
 no
12) Can you evaluate how important ecotourism is to you and if you would be willing to pay some
extra money to be involved in ecotourism rather than traditional one?
Importance : ___
(1 - not important; 5 - very important)
Extra costs for ecotourism : ___
(1 - for me ecotourism is not important, so I would not pay an extra money for that; 5 - I would pay
some extra money without any doubt to contribute to environmental conservation)
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TRAVELER PROFILE
Gender:
Age:

M

F

up to 35 years

35-55 years

over 55 years

What is your nationality?
What is your level of education?
12)
13)
14)
15)
16)

less than High School
High School
Bachelor’s degree
Master’s degree
PHD

What is your employment status?
17)
18)
19)
20)
21)
22)

employed
unemployed
self employed
student
retired
other ( e.g. housewife…)

Thank you for your cooperation!
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