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VPLIV GEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI NA TURIZEM NOVE ZELANDIJE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije. Namena
dela sta predstaviti pregled značilnosti turizma na Novi Zelandiji, od geografskih dejavnikov,
ki vplivajo na turizem, glavne turistične znamenitosti in učinke turizma, do možnosti razvoja
v prihodnosti ter ugotoviti trende turističnega prometa, tako v celoti kot za slovenske turiste.
Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so statistični podatki o številu
turistov ter ostali podatki, ki so vezani na turizem. Nova Zelandija je območje kontrastov,
mešanica različnih kultur, ljudi ter veličastne in raznolike pokrajine z bogato endemično floro
in favno. Od devetdesetih let dalje pomen turizma stalno narašča in Nova Zelandija postaja
vse bolj popularna destinacija. Število turistov se iz leta v leto povečuje in država letno beleži
okrog 2,4 milijona turistov. Najbolj jih privlačijo naravne lepote, saj dežela ponuja veliko
možnosti za različne vrste avanturističnega turizma ter bogata kulturna dediščina Maorov.
Pristojne naravovarstvene institucije skušajo v državi balansirati med ohranjanjem in
varovanjem okolja na eni strani ter javnim dostopom v smislu uživanja turističnih
znamenitosti na drugi strani. Turizem igra pomembno vlogo pri razvoju in prepoznavnosti
države. Sloni na narodnih parkih, nekaterih mestih in raznovrstni pokrajini. Učinki turizma so
tako pozitivni kot negativni. Država načrtuje in si prizadeva zlasti za hitro rast ekološko
osveščenega turizma.
KLJUČNE BESEDE: turistična geografija, Nova Zelandija, narodni parki, ekoturizem
INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS ON TOURISM IN NEW
ZEALAND
Abstract:
The B.A. paper shows influence of geographical characteristics on tourism in New Zealand.
The purposes of the paper are to present the review of characteristics of tourism in New
Zealand, from geographical factors that have influence on tourism, the main tourism sights
and the effects of tourism, to possibilities of development in future and to ascertain trends of
tourist traffic in the region and for Slovenian tourists. For preparing the paper the existing
literature was used and statistical data about number of tourists and the other tourism data
were handled. New Zealand is the country of contrasts, mixture of different cultures, people
and spectacular, heterogeneous landscape with a lot of endemic floras and fauna. Since year
1990 the importance of tourism increases and the country is getting more and more popular
destination. The number of tourists is increasing every year and the country has around 2,4
million of tourists per year. They are attracted by natural beauties, many ways of adventurous
tourism and The Maori cultural heritage. In the country, competent natureprotecting
institutions try to keep the balance, between protecting environment and enjoying the main
tourism sights on the other hand. The tourism plays a very important roll in development and
recognition of the country. Tourism is based on national parks, some cities and heterogeneous
landscape. The effects of tourism are both positive and negative. The country plans and
strives for the fast growth of ecological tourism.
KEY WORDS: geography of tourism, New Zealand, national park, ecotourism
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1. UVOD
Turizem sodi med najhitreje razvijajoče se gospodarske panoge na svetu. Poleg ekonomskih
ima turizem tudi številne družbene vplive, saj prek turizma spoznavamo različne narode,
njihove kulture in dediščino ter tako pridobivamo nova spoznanja in si širimo obzorja
(Statistični urad Republike Slovenije, 2007). Turizem se je v zadnjih desetletjih razvijal zelo
hitro in postal ena vodilnih gospodarskih dejavnosti z velikim vplivom na narodno
gospodarstvo, regionalni razvoj, zaposlovanje ter na način življenja številnih prebivalcev na
območjih, kjer se odvija turistična dejavnost (Statistični urad Republike Slovenije, 2006).
Svetovni turizem je 2003 leto že drugič v tem tisočletju sklenil z minusom, tokrat največjim
v svoji zgodovini. Leto 2001, ki sta ga pretresla padla dvojčka, se je kljub zelo črnim
scenarijem zaključilo s pol odstotnim padcem , že leto kasneje pa se je minus prevesil v kar tri
pozitivne odstotne točke. Presežena je bila meja 700 milijonov popotnikov, ki so potovali
izven svoje domovine. Leto 2003 nas je spet vrnilo pod to mejo. Po podatkih Svetovne
turistične organizacije je tega leta po svetu potovalo 694 milijonov popotnikov ali 1,2
odstotka (za dobrih osem milijonov) manj kot leto poprej (leta 2002). Padec je bil pričakovan.
Negativni vplivi gospodarske recesije, iraške vojne in Sarsa so bili premočni, a se je že v
naslednjem letu pokazala precej svetlejša slika (Meden, 2004).
Turistična dejavnost je po nekaj letih stagnacije le okrevala in v letu 2004 je bilo na svetovni
ravni zabeleženo 10 % več mednarodnih prihodov turistov, s čimer je bila dosežena najvišja
povprečna letna rast glede na predhodno leto v zadnjih 20 letih (Statistični urad Republike
Slovenije, 2006). Leta 2006 je čez meje potovalo 842 milijonov turistov, kar je nekaj manj kot
5-odstotna rast glede na predhodno leto. Rasti števila prihodov turistov je sledila tudi rast
prihodkov iz turizma. Najbolj obiskana destinacija ostaja Evropa, ki je po ocenah Svetovne
turistične organizacije v letu 2006 zabeležila 457 milijonov mednarodnih prihodov turistov
oziroma 54,3 %. Najvišjo rast je beležila Afrika (9,8 %), sledijo Azija in Pacifik (7,8 %),
Srednji Vzhod (6,0 %), Evropa (4,3 %) ter Ameriki (2,1 %). Primerjava med državami
pokaže, da je bila najbolj obiskana država v preteklem letu Francija (79 milijonov
mednarodnih prihodov), sledijo Španija, Združene države Amerike, Kitajska in Italija
(Statistični urad Republike Slovenije, 2007).
Leto 2007 je bilo po podatkih Svetovne turistične organizacije rekordno za svetovni turizem.
Tega leta je po svetu potovalo 898 milijonov turistov (6,7 % oziroma 56 milijonov turistov
več kot leta 2006), največ v Evropo (480 milijonov). Sledi Vzhodna Azija in Pacifik (185
milijonov), Severna in Južna Amerika (142 milijonov), Srednji Vzhod (46 milijonov) in
Afrika (44 milijonov turistov) (World tourist arrivals, 2008).
Po napovedih Svetovne turistične organizacije je v prihodnje pričakovati, da bo število
mednarodnih prihodov turistov še naraščalo in leta 2010 na svetovni ravni doseglo malo več
kot milijardo, neposredni prihodki mednarodnega turizma pa bodo narasli na 1.550 milijarde
dolarjev. Organizacija napoveduje, da naj bi se število turistov letno povečevalo za 4 %. Pri
tem Evropa ostaja najprivlačnejša in najuspešnejša turistična destinacija sveta (Statistični urad
Republike Slovenije, 2006). Do leta 2020 naj bi Evropa še vedno ostala najbolj obiskana
destinacija, vendar pa se bo delež turistov verjetno zmanjšal. Vse več turističnih produktov
naj bi prodali po internetu, ki že močno vpliva na tradicionalno prodajo le-teh ( Wikipedia,
tourism, 2006).
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Graf 1: Število turistov po posameznih regijah sveta v obdobju 1950 – 2000 ter
napovedi za naprej.

Vir: Tourism 2020 Vision, 2008.
Graf nam prikazuje razvoj turizma oziroma gibanje števila turistov od leta 1950 do leta 2000
ter napovedi po tem obdobju. Največ turistov je potovalo v Evropo (717 milijonov), nato v
Vzhodno Azijo in Pacifik (397 milijonov) ter Severno in Južno Ameriko (282 milijonov).
Sledijo Afrika, Srednji Vzhod in Južna Azija, kamor je potovalo malo turistov, v prvih
dvajsetih letih tega obdobja pa skoraj nobeden. Napovedi za naslednja leta so v skladu s
prejšnjim obdobjem. Število turistov se bo močno povečalo, največ jih bodo beležile Evropa,
Vzhodna Azija in Pacifik in obe Ameriki. Leta 1950 je po svetu potovalo okrog 20 milijonov
turistov, leta 2000 pa že okrog 680 milijonov. Za leto 2010 se predvideva, da bo po svetu
potovala okoli ena milijarda turistov letno, leta 2020 pa bo po ocenah Svetovne turistične
organizacije potovalo že okoli 1,6 milijarde turistov letno (Tourism 2020 Vision, 2008).
Nova Zelandija, dežela neverjetnih kontrastov, s svojo raznolikostjo privablja čedalje več
turistov. Od termalnih izvirov in maorskih naselij na Severnem otoku, do ledenikov in
pokrajine s fjordi in jezeri na Južnem otoku. Visoke strme gore, zelene planjave, razčlenjena
obala in številni narodni parki ter gozdni rezervati, z bogato endemično floro in favno,
ponujajo eno najraznovrstnejših pokrajin na svetu (Kompas-Avstralija in Oceanija, 2007).
Tabela 1: Število turistov Nove Zelandije po posameznih letih.
Leto Število turistov
1990
976.000
2000
1.787.000
2006
2.400.000
2010
2.789.000 *
2013
3.165.000 *
* Število turistov je zgolj ocena.

Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007;
International visitor arrivals, 2007.
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Graf 2: Gibanje števila turistov Nove Zelandije po posameznih letih.
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Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007;
International visitor arrivals, 2007.
Turizem Nove Zelandije od devetdesetih let dalje strmo narašča, in sedaj ta dejavnost že
prispeva največji zaslužek v zunanjetrgovinski bilanci, zato mu država namenja izjemno
pozornost. Leta 1990 je Novo Zelandijo obiskalo 976 tisoč turistov, leta 2000 pa že 1,8
milijona, oziroma 83 % več kot leta 1990. V desetih letih se je torej število turistov skoraj
podvojilo. V letu 2006 so zabeležili že več kot 2,4 milijona turistov, kar je 34 % več v
primerjavi z letom 2000 (Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007). Po
napovedih naj bi leta 2010 Novo Zelandijo obiskalo 2,8 milijona turistov, leta 2013 pa že 3,1
milijona turistov oziroma 31 % več kot leta 2006 (International visitor arrivals, 2007).
V letu 2006 je Novo Zelandijo obiskalo največ turistov iz Avstralije (881 tisoč), sledijo turisti
iz Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Japonske in Južne Koreje (New Zealand in
Profile, 2007). Po napovedih naj bi se do leta 2013 najbolj povečalo število kitajskih turistov
(za 13,6 %) ter turistov iz Velike Britanije in Avstralije, zmanjšal pa naj bi se delež japonskih
turistov (za 0,5 %) (International visitor arrivals, 2007).
Najbolj obiskani regiji Nove Zelandije v letu 2006, sta bili regija Auckland (5,2 milijona
nočitev) na Severnem otoku in regija Canterbury (4,2 milijona nočitev) na Južnem otoku.
Sledijo regije Rotorua, Wellington in Northland, ki so bile med najbolj obiskanimi na
Severnem otoku ter regije Queenstown/Wanaka/Central Otago, Zahodna obala (West Coast)
in Nelson/Tasman, katere so bile najbolj obiskane na Južnem otoku (Tourism Sector Profile,
2007).
Namena diplomske naloge sta na podlagi ugotovljenih dejstev predstaviti pregled značilnosti
turizma na Novi Zelandiji, in sicer od geografskih dejavnikov, ki vplivajo na turizem, glavne
turistične znamenitosti in učinke turizma, do možnosti razvoja v prihodnosti ter ugotoviti
trende turističnega prometa, tako v celoti kot za slovenske turiste.
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V okviru teh namenov so cilji diplomske naloge predstaviti splošne značilnosti turizma na
Novi Zelandiji, opisati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki vplivajo na
turizem v državi, glavne turistične znamenitosti in turistični promet, kjer sem med drugim
poskušala ugotoviti katere slovenske turistične agencije ponujajo programe za to destinacijo,
kakšne aranžmaje ponujajo ter predstaviti eno izmed najbolj obiskanih turističnih poti v
državi. Cilj diplomske naloge je bil tudi ugotoviti kakšni so učinki turizma na Novi Zelandiji,
značilnosti spodbujanja ekološkega turizma in opredeliti razvojne možnosti (prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti) turizma v državi, in sicer na podlagi SWOT-analize.
Metode dela, ki sem jih uporabila v diplomski nalogi so pregled literature in virov, v katerih
so opisane naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, podatki o številu turistov ter
ostali podatki, ki so vezani na turizem. S SWOT-analizo, ki zajema prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti države, sem opredelila razvojne možnosti turizma na Novi Zelandiji.
Literature in gradiva o državi je razmeroma veliko, zlasti na spletnih straneh, veliko je tudi
člankov. V knjižnicah je moč najti kar nekaj turističnih vodnikov po Novi Zelandiji, pretežno
v angleškem jeziku, ki pa mi niso bili veliko v pomoč. Razpoložljive statistične podatke sem
večinoma pridobila preko svetovnega spleta. V številnih strokovnih, političnih in drugih
razpravah je država zaradi podobnosti obravnavana skupaj z Avstralijo kot celota, za katero se
je razvilo ime Avstralazija.
Naloga vsebuje deset poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer so predstavljene današnje smernice
svetovnega turizma, nekaj splošnih dejstev in smernic turizma na Novi Zelandiji, nameni in
cilji naloge, metode dela ter iskanje uporabljenih virov in literature. V drugem poglavju so
opisane naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti države. Tretje in četrto
poglavje sta jedro diplomske naloge; v tretjem poglavju so predstavljene naravne in kulturne
znamenitosti države, v četrtem poglavju pa turistični promet. Sledi peto poglavje, ki prikazuje
pozitivne in negativne učinke turizma na Novi Zelandiji. V šestem poglavju so nakazane
glavne značilnosti spodbujanja ekološkega turizma v državi, sedmo poglavje pa na podlagi
SWOT-analize obravnava razvojne možnosti turizma v državi. Temu sledi zaključek, kjer so
podana glavna dejstva o vplivu geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije. V
predzadnjem, devetem poglavju so predstavljeni viri in literatura, sledi še seznam prilog (slik,
kart, grafov in tabel).
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2. NARAVNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1. Lega in površje
Nova Zelandija leži v južnem delu Tihega oceana, okrog 2.000 kilometrov jugovzhodno od
Avstralije. Poleg dveh glavnih otokov, Severnega (115.777 kvadratnih kilometrov) in Južnega
(151.215 kvadratnih kilometrov), obsega še nekaj okoliških otokov in otočij: Stewartov otok
(1.746 kvadratnih kilometrov), otočja Chatham (963 kvadratnih kilometrov), Bounty (1,4
kvadratna kilometra), Antipodes (62 kvadratnih kilometrov), Auckland (606 kvadratnih
kilometrov) in Kermadec (34 kvadratnih kilometrov), ter otok Campbell (106 kvadratnih
kilometrov) (Natek et al., 1999, str. 653).
Okrog 1.600 kilometrov dolga in do 200 kilometrov široka »Dežela dolgega belega oblaka«
leži na stiku Tihooceanske in Indoavstralske litosferske plošče, na katerem so nastali
mladonagubano gorstvo Južnih Alp in vulkanski pojavi na Severnem otoku (Natek et al.,
1999, str. 653).
Karta 1: Država Nova Zelandija.

Vir: New Zealand Atlas, 2008.
Po Južnem otoku poteka prek 500 kilometrov dolgo mladonagubano gorovje, ki je na
severozahodni strani večinoma iz paleozojskih metamorfnih kamnin, na jugovzhodu iz
triasnih in jurskih sedimentnih kamnin. Na jugozahodu se 1.000 do 1.600 metrov visoko
gorovje strmo dviga nad težko dostopno obalo, razčlenjeno s fjordi (narodni park Fiordland).
Osrednji del gorovja obsegajo Južne Alpe z najvišjim vrhom Mount Cook (maorijsko
Aorangi, 3.764 metrov), močno razčlenjeno, ledeniško preoblikovano in v najvišjih delih
11
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poledenelo visokogorje; največji je 27 kilometrov dolg Tasmanov ledenik (77 kvadratnih
kilometrov). Proti severovzhodu se gorovje zniža in razdeli na nižja gorovja, med katerimi so
ob severni obali manjše kotline (Natek et al., 1999, str. 653).
Na zahodni strani otoka je le ozka, nesklenjena obalna ravnina Westland, na vzhodni obali
240 kilometrov dolga in do 70 kilometrov široka Canterburyjska ravnina, sestavljena iz niza
obsežnih vršajev rek, ki pritekajo iz gora na severozahodu. V višjih delih so slabše rodovitni
prodni vršaji, porasli s travo, v nižjih delih prevladujejo rodovitnejše peščene in glinaste
naplavine (Natek et al., 1999, str. 653).
Severni in Južni otok loči do 23 kilometrov širok Cookov preliv, ki je nastal ob prečnem
prelomu šele v pliocenu. V jugovzhodnem delu Severnega otoka se vzdolž obale vse do
vzhodnega rta nadaljuje mladonagubano gorstvo z Južnega otoka, vendar je tu le 166 do 1.800
metrov visoko hribovje. Osrednji del otoka zavzema okrog 1.000 metrov visoko vulkansko
višavje z delujočimi ognjeniki, gejziri, blatnimi vulkani in vročimi izviri. Po dolgotrajnem
mirovanju je septembra 1995 začel spet delovati ognjenik Ruapehu (2.797 metrov), aktivna
sta tudi Tongariro (1.981 metrov) in Ngauruhoe (2.291 metrov). Proti zahodu in severu se
višavje nadaljuje v nižja hribovja z ugaslimi ognjeniki in starejšimi lavnimi tokovi ter
širokimi rečnimi dolinami. Na skrajnem jugozahodnem delu se dviga ugasli ognjenik Mount
Egmont (2.518 metrov) (Natek et al., 1999, str. 653).
Stewartov otok, ki ga od Južnega otoka loči do 24 kilometrov širok Foveauxov preliv, ima
zelo razčlenjeno obalo, v notranjosti pa prevladuje do 980 metrov visoko hribovje. Tudi
preostala otočja vzhodno in južno od obeh glavnih otokov (Auckland, Antipodes, Bounty in
Chatham, ter otok Campbell) so hribovita in močno razčlenjena. Otočje Kermadec, 1.000
kilometrov severovzhodno od Severnega otoka, je vulkanskega nastanka (deluje ognjenik na
otoku Raoul) (Natek et al., 1999, str. 653).
Nova Zelandija obsega vrsto različnih pokrajin, od alpskih do subtropskih (Samide, 1993). Za
razmeroma majhno državo ima neverjetno raznoliko pokrajino, ki jo sestavljajo tudi fjordi,
ledeniki, strme gore, peščene plaže, rodovitne ravnice, močvirja in blago valovita gričevja
(Neubauer, Kladnik, 2005, str. 408).
2.1.2. Podnebje
Nova Zelandija ima večinoma zmerno toplo podnebje s padavinami skozi vse leto. Noben del
države ni oddaljen več kot 120 kilometrov od oceana, kar blaži podnebne skrajnosti
(Neubauer, Kladnik, 2005, str. 409).
V severnem delu Severnega otoka je podnebje subtropsko, z milimi zimami in toplimi poletji,
ter enakomerno razporejenimi padavinami preko leta (okrog 1.200 mm). Preostali deli Nove
Zelandije imajo zmerno toplo oceansko podnebje, na skrajnem jugozahodu pa že prehaja v
subantarktično. Zelo velike podnebne razlike so med zahodno stranjo Južnega otoka, ki je
izpostavljena zahodnim vetrovom, z večinoma oblačnim in deževnim vremenom (2.000 do
7.500 mm padavin letno) in zavetrno vzhodno stranjo s 500 do 900 mm padavin in mnogo več
sončnega vremena (Natek e tal., 1999, str. 653).
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Tabela 2: Podnebne razmere Nove Zelandije.
Povprečna jul.
Povprečna feb.
Povprečna letna
temperatura (°C) temperatura (°C) količina padavin (mm)
Auckland
10,8
19,6
1242
Wellington
8,1
16,4
1250
Dunedin
6,4
15,1
787
Mesto

Vir: Natek et al., 1999.
Graf 3: Podnebne razmere Nove Zelandije.
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Zaradi svoje lege v sredini oceana Nova Zelandija ne pozna klimatskih ekstremov in poletne
suše. Med severom in jugom države so precejšnje temperaturne razlike. Tako ima Auckland
na severu povprečno mesečno temperaturo julija 10,8 °C, februarja 19,6 °C in 1.242 mm
padavin letno. Gredoč proti jugu se temperature nižajo. Wellington, ki leži na skrajnem jugu
Severnega otoka ima povprečno mesečno temperaturo julija 8,1 °C, februarja 16,4 °C in 1.250
mm padavin letno. Mesto Dunedin na jugu Južnega otoka pa ima povprečno mesečno
temperaturo julija 6,4 °C, februarja 15,1 °C in letno 787 mm padavin (Natek et al., 1999).
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2.1.3. Vode in tla
Na Južnem otoku so na zahodni strani reke kratke in strme, nekatere padajo v slapovih proti
globoko zajedenim fjordom (mdr. 154 metrov visoki Bowenovi slapovi v fjordu Milford
Sound). Reke, ki tečejo proti vzhodni obali, izvirajo večinoma v ledeniških jezerih ob vznožju
najvišjih gora (npr. 75 kilometrov dolgo jezero Wakatipu, 293 kvadratnih kilometrov),
najdaljša je Clutha (340 kilometrov) (Natek et al., 1999, str. 653).
Na Severnem otoku se reke radialno raztekajo z osrednjega višavja, kjer je v veliki kalderi
slikovito jezero Taupo (606 kvadratnih kilometrov). Iz njega teče najdaljša novozelandska
reka Waikato (425 kilometrov), na jugozahodu teče reka Wanganui (290 kilometrov) (Natek
et al., 1999, str. 653).
Najrodovitnejša tla so v obalnih ravninah in ob spodnjem toku večjih rek na Severnem otoku
(naplavljeni vulkanski material), ter na ilovnatih naplavinah v Canterburyjski ravnini na
Južnem otoku. Na prodnih naplavinah so tla kamnita in slabo rodovitna, v zahodnem delu
zaradi obilnih padavin izprana (Natek et al., 1999, str. 653).
2.1.4. Rastlinstvo in živalstvo
Nova Zelandija je samotna država, zato ima veliko avtohtonih rastlin in živali (Neubauer,
Kladnik, 2005). Na Severnem otoku je naravno rastje subtropski zimzeleni gozd z
drevesastimi praprotmi in ovijalkami. Na Južnem otoku je zahodna stran pokrita z iglastimi in
bukovimi gozdovi, vzhodna stran je zaradi sušnosti stepa, spremenjena v obsežne negovalne
pašnike (Natek et al., 1999, str. 653).
Večina prvobitnih novozelandskih rastlin spada med zimzelene trajnice, veliko novih rastlin
pa je enoletnic. Na severu Severnega otoka raste avtohtona drevesna vrsta kauri (Agathis
australis), ki spada med najvišja drevesa na svetu (Neubauer, Kladnik, 2005). Evropski
priseljenci so poleg semen žit prinesli v novo deželo tudi robidovje, praprot in oleander. Te
rastline sedaj poraščajo velika območja Nove Zelandije. Tudi evkalipt ni doma na Novi
Zelandiji, temveč so ga sem uvozili tako kot evropsko vrbo in topol. V višjih legah se je
uspešno udomačil montereyjski bor, ki so ga pripeljali iz Kalifornije, da bi z njim ustavili
erozijo tal. Ostanki zimzelenih mešanih gozdov so se ohranili le še v odmaknjenih, za
poljedelstvo neprimernih območjih in v naravnih parkih. Na zahodni obali in v Alpah na
Južnem otoku so nasadili nekatere vrste listavcev, da bi z njimi pogozdili izsekane površine
(Samide, 1993, str. 96).
Nekoč so gozdovi pokrivali dve tretjini Nove Zelandije, danes so se skrčili na dve petini.
Preostali gozd je večinoma zaščiten, bodisi v narodnih parkih, bodisi z drugimi ukrepi. Velik
poudarek se daje tudi pogozdovanju. Polovico ozemlja predstavljajo pašniki. Obdelovalne
zemlje je malo, ker so tla večinoma glinena in neprimerna za poljedelstvo. Preostanek so
skale, grmičevje in uleks. Poseljena območja imajo večinoma eksotično (prinešeno)
vegetacijo. V razmerah novozelandske toplote in vlage rastline in drevesa iz severne poloble
bujno uspevajo. Zaradi uničevanja prvotnih gozdov, travnikov in močvirij se je deloma podrla
osnova za razvoj domačih rastlinskih in živalskih vrst (Ferfila, 1995).
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Živalski svet Nove Zelandije se razlikuje od živalskega sveta vseh drugih dežel na našem
planetu. Tu živi na nekaterih majhnih otokih v Cookovem prelivu in ob severni obali
Severnega otoka edinstveni plazilec, tuatara, pravi živi fosil in edini preživeli predstavnik
prakuščarjev. Na Novi Zelandiji živi tudi cela vrsta ptic, ki ne morejo leteti. Najbolj znana
ptica na Novi Zelandiji je zagotovo kivi, kot kokoš velika ptica s kratkim vratom in
zakrnelimi perutmi, ki je tudi simbol Nove Zelandije (Samide, 1993, str. 96).
Slika 1: Ptica kivi.

Vir: Kiwi-large, 2008.
Otoki, ki sestavljajo Novo Zelandijo, so bili nekoč del stare celine Gondvane, ki je segala od
današnje Avstralije čez Indijo in Afriko v južno Ameriko. Večina živali in rastlin na Novi
Zelandiji izvira iz tistega skupnega časa. Ker pa se je Nova Zelandija ločila od Gondvane
razmeroma zgodaj - pred približno 150 milijoni let – na njej seveda ni živali, ki so se razvile v
Gondvani po tem obdobju, na primer vrečarjev, sesalcev, ki so doma predvsem v Avstraliji,
pogosti pa so tudi v južni Ameriki (Samide, 1993, str. 96).
Najzanimivejša posledica te izolacije je, da je tu preživela skupina ptičev brez grebena na
grodnici, ki so izgubili zmožnost letenja, in ki so nekoč prevladovali na novozelandskih
otokih. Med te »ptiče« južne poloble, ki jim pravimo tudi tekači, spadajo še afriški noj,
južnoameriški nandu, avstralski emu, avstralski in novogvinejski kazuarji, ter novozelandski
kivi. Na Novi Zelandiji, kjer jih niso ogrožali sesalci, so se razširili tekači v podobi ptičev, ki
so jih Maori poimenovali moe (Samide, 1993).
Skupina teh ptičev je štela 24 vrst, ki so se razlikovale po velikosti. Najmanjše so merile v
višino manj kot meter, največjo med njimi (Dinornis maximus), ki je bila visoka več kot tri
metre in je tehtala do 250 kilogramov, pa je človek iztrebil verjetno sredi prejšnjega stoletja.
Ko so približno v 10. stoletju prišli iz Polinezije Maori, ki so se preživljali z lovom in
nabiranjem, jih je živelo na Novi Zelandiji še okoli 15 vrst. Živali na otokih je zelo lahko
iztrebiti, saj v nasprotju z živalmi na celinah ne morejo pobegniti. Moe so bile za Maore zelo
lahek plen, uničevanje največjih ptičev pa spodbija mit, da živijo primitivna ljudstva v
naravnem sožitju z živalskim svetom. Evropejci, ki so se izkrcali na obalah Nove Zelandije
proti koncu 18. stoletja, so pomagali Maorom pri iztrebljanju zadnjih primerkov orjaških
ptičev tekačev. S seboj so pripeljali tudi vrsto domačih rastlin in živali, zato je Nova Zelandija
danes zelo podobna Evropi (Samide, 1993, str. 96).
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Zaradi izoliranosti otoka se je razvilo nekaj originalnih primerkov, naj omenim le nekaj vrst
ptičev, ki ne letijo (moa je izumrla še pred prihodom Evropejcev, kivi je danes strogo
zaščiten, prav tako tudi veka). Od kopenskih živali so včasih bile le žabe, kuščarji in netopirji,
danes se za komercialne namene goji zlasti jerseyjsko kravo, ovco Romney Marsh,
avstralskega oposuma in škotskega rdečega jelena (Ferfila, 1995).
Nova Zelandija je prenapolnjena z uvoženimi rastlinami in živalmi, ki so izredno trdožive in
prilagodljive in se jih ni mogoče znebiti. Močno ogrožen pa je prvobitni domači rastlinski in
živalski svet. Tega se zavedajo tudi prebivalci Nove Zelandije, ki si predvsem v zadnjem času
močno prizadevajo, da bi ga ohranili (Samide, 1993).
2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1. Zgodovina Nove Zelandije
Prvi prebivalci, Maori, so prišli iz vzhodne Polinezije pred približno 1.500 leti. Evropejci so
pripluli precej pozneje-1642.leta Abel Tasman, 1769.leta pa kapitan James Cook, ki je na
svojem prvem potovanju okoli sveta, med drugim izdelal tudi natančno karto novozelandske
obale. Njegove karte so bile tako zanesljive, da so jih marsikje uporabljali vse do leta 1994
(Albig, 2007). Tasman je Južni otok, ob katerega je trčil, poimenoval Staaten Landt, kar je
bilo ime za ozemlja, ki so jih odkrili južno od Južne Amerike. Verjel je, da je bil otok del
znamenitega Južnega kontinenta, ki ga je iskal. Kmalu je ozemlje dobilo današnje ime-Nieew
Zeeland (Ferfila, 1995, str. 175).
Ob koncu 18. stoletja so na otoke začeli prihajati evropski, ameriški in avstralski kitolovci ter
lovci na tjulenje in ustanovili več naselbin ob obali. Britanski kapitan William Hobson je 6.
februarja 1840 s predstavniki Maorov podpisal sporazum v Waitangiju, po katerem so Maori
priznali britansko kraljico Viktorijo za vladarja v zameno za britansko zaščito vseh njihovih
pravic, vključno s pravico do zemlje. Zaradi razlik v razumevanju angleške in maorske verzije
sporazuma se vse do danes vlečejo nesporazumi zaradi različnega tolmačenja njegovih
določil. Leta 1840 je Nova Zelandija postala britanska kronska kolonija, njen prvi guverner pa
William Hobson (Natek et al., 1999, str. 654).
Konec tridesetih let 19.stoletja so naseljevanje spodbudili načrti Edwarda Gibbona
Wakefielda, ki je hotel ustanoviti samoupravne skupnosti po vzoru angleške razredne družbe.
Za podporo svojim zamislim je ustanovil družbo New Zealand Land Company (Briggs et al.,
2005). V naslednjih letih je ustanovila številne naselbine belih priseljencev. Priseljevanje je
bilo sprva usmerjeno na Južni otok, saj je tam živelo malo Maorov in je bilo dovolj pašnikov
za ovčerejo. Odkritje zlata na polotoku Otago (1861) je še povečalo priseljevanje na Južni
otok. Na Severnem otoku so priseljevanje ovirali obsežni gozdovi in Maori, saj niso hoteli
prodati rodovne zemlje belim priseljencem. Maorski poglavar Hone Heke je 1845 sprožil
velik upor Maorov, s tem pa se je začelo obdobje maorskih vojn (1845-72). Domačini so bili
poraženi in so izgubili večino zemlje, poleg vojn pa so jih zdesetkale še nalezljive bolezni
belih priseljencev (Natek et al., 1999).
Leta 1995 sta predsednik vlade Jim Bolger in maorska kraljica Te Arikuinui podpisala prvi
sporazum o vrnitvi 15.400 hektarov odvzete državne zemlje maorskemu plemenu Tainui, za
preostalo zemljo, zdaj v zasebnih rokah ali v okviru narodnega parka, pa so dobili 170
milijonov novozelandskih dolarjev odškodnine. To naj bi bil začetek odpravljanja velikih
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krivic, ki so jih beli priseljenci v preteklosti storili Maorom in naj bi pripomoglo k
zmanjševanju napetosti med staroselci in priseljenci (Natek et al., 1999, str. 655).
2.2.2. Prebivalstvo in poselitev
Nova Zelandija je dežela starih in novih priseljencev. Okoli trinajst odstotkov je najstarejših
priseljencev Maorov, ki živijo večinoma na Severnem otoku. Precej več prebivalcev Nove
Zelandije je evropskega, zlasti britanskega porekla, ki so se sem naseljevali po letu 1840.
Sestavljajo tri četrtine prebivalstva in po tradiciji zasedajo vodilne oblastne in trgovske
položaje v državi. Okoli šest odstotkov prebivalstva sestavljajo priseljenci z drugih
tihooceanskih otokov, kot so Tonga, Cookovi otoki in Samoa. Na Novi Zelandiji so si našli
delo po razmahu njenega gospodarstva po 2. svetovni vojni. Še novejši so valovi priseljencev
iz Azije, zlasti iz Malezije in Hongkonga, ki jih je prav tako šest odstotkov (Neubauer,
Kladnik, 2005, str. 412).
Tabela 3: Delež prebivalcev Nove Zelandije.
Prebivalci (priseljenci) Delež (%)
Maori
13
Belci (Evropejci)
75
Drugi Polinezijci
6
Azijci
6
Vir: Neubauer, Kladnik, 2005.
Graf 4: Delež prebivalcev Nove Zelandije.
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Dejstvo je, da je od vseh držav, ki so jih vzpostavili evropski priseljenci, Nova Zelandija
najnovejši »izdelek«. Obenem nosi tudi najbolj razpoznaven pečat svojega industrijskega in
viktorijanskega nastanka. Kot narod je še vedno v procesu izoblikovanja svoje narodne
identitete (Ferfila, 1995).
Nova Zelandija ima enako površino kot Japonska ali Velika Britanija, vendar živi na njej le
okrog štiri milijone prebivalcev (Šehič, 2006). Več kot tri četrtine ljudi prebiva v mestih, in
sicer več kot polovica samo v Aucklandu, Wellingtonu, Christchurchu, Hamiltonu in
Dunedinu. Počasnost in sproščenost sta osnovni značilnosti novozelandskih mest, kjer ni
prerivanja in drvenja, kakršnega srečujemo v podobnih evropskih in ameriških metropolah.
Vzdušju zahodnih mest je še najbližji Auckland, živahno, kozmopolitsko središče, v katerem
živi več kot milijon prebivalcev, med katerimi je toliko Maorov in Polinezijcev, da je
Auckland tudi največje polinezijsko mesto na svetu. Večina drugih novozelandskih mest pa je
ohranila mirnost in zasanjanost malega mesta (Samide, 1993).
Velika večina prebivalcev živi v mestih ob obali ali v bližnjem zaledju. Notranjost je zelo
redko poseljena, zlasti na Južnem otoku (živinorejske farme). Do konca 19. stoletja je več
prebivalcev živelo na Južnem otoku. Tja je bilo zaradi dolgotrajnih vojn z Maori na Severnem
otoku tudi usmerjeno priseljevanje iz Evrope, od 1880 pa se število prebivalcev Severnega
otoka povečuje hitreje kot na Južnem otoku (Natek et al., 1999, str. 654).
Slika 2: Maor.

Vir: Maori, 2007.
Prebivalci Nove Zelandije imajo visoko življenjsko raven, čeprav je med Maori višja stopnja
brezposelnosti in revščine (Neubauer, Kladnik, 2005). Na splošno imajo Maore le za
turistično atrakcijo, čeprav so prav oni dali deželi kolorit, glasbo, folkloro in smisel za
dekorativnost, saj so izredni rezbarji in tkalci čudovitih tkanin (Tavželj, 1997).
Zelo skrbno prebivalci Nove Zelandije varujejo svoj dobro razvit in drag sistem socialne
varnosti, zdravstvene oskrbe in izobraževanja. Uradna jezika sta angleščina in maorščina.
Čeprav so po naravi izraziti individualisti, trdno verjamejo v sodelovanje in skupne akcije, kar
se kaže tudi v njihovem navdušenju za šport, pri čemer ima rugby najvišje mesto (Samide,
1993).
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Tabela 4: Delež prebivalstva v treh največjih mestih Nove Zelandije in drugih
mestih države ter delež podeželskega prebivalstva.
Auckland
Wellington
Christchurch
Druga mesta
Podeželje

Delež (%)
27,2
9,5
9,3
38
16

Vir: Hrvatin, Kladnik, Perko, 2003.
Graf 5: Delež prebivalstva v treh največjih mestih Nove Zelandije in drugih
mestih države ter delež podeželskega prebivalstva.
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Vir: Hrvatin, Kladnik, Perko, 2003.
Največji delež prebivalstva (27,2 %) biva v mestu Auckland na Severnem otoku, ki je tudi
največje mesto Nove Zelandije. Bistveno manj, 9,5 % prebivalcev ima mesto Wellington, ki
leži prav tako na Severnem otoku in je drugo največje mesto države. Delež prebivalcev mesta
Christchurch na Južnem otoku je 9,3 %, preostanek mestnega prebivalstva (38 %) je v drugih
mestih. Nova Zelandija ima torej 84 % mestnega prebivalstva, medtem ko na podeželju živi
16 % prebivalcev Nove Zelandije (Hrvatin, Kladnik, Perko, 2003).
Novozelandci ljubijo naravo in življenje na deželi. Veliko družin ima majhne počitniške
hišice, v katerih preživljajo vse počitnice in ribarijo, se sprehajajo, smučajo, lovijo ali
križarijo z jadrnico. Čeprav je tipični Novozelandec meščan, ima večina še vedno tesne stike
s podeželjem. H globoko zakoreninjenemu spoštovanju kmečkih območij prispeva tudi
maorska kultura, ki poudarja prav harmonično sožitje med človekom in zemljo (Samide,
1993).
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2.2.3. Kultura Maorov
Maori so staroselsko ljudstvo, ki naj bi po eni izmed legend v 10. stoletju s kanuji pripluli iz
vzhodne Polinezije. Kopno so poimenovali Aotearoa oziroma Dežela dolgega belega oblaka.
Zanimivo je, da niso zapisovali svoje tradicije in kulture, temveč so jo prenašali iz roda v rod
le kot ustno izročilo in upodabljali v različnih vrstah umetnosti. Na Severnem otoku naj bi se
naselili ravno na področju današnje Rotorue. Ekspedicije na Južni otok so predstavljale le
iskanje žada, drugače pa so ves čas prebivali na veliko toplejšem Severnem otoku (Bratun,
2006).
Beseda maori pomeni običajno oziroma navadno ljudstvo. Družbeni red maorske kulture je bil
zelo kompleksen in hierarhičen, družina in čaščenje prednikov pa zelo spoštovani vrednoti.
Plemena so se delila na polplemena, ta pa naprej na skupine družin, ki so prebivale v
tradicionalnih vasicah. Znameniti tatuji, ki krasijo tako moške kot ženske so simbol
neustrašnih bojevnikov, po tradiciji pa naj bi jih nosili le člani višjega družbenega razreda
(Bratun, 2006).
Slika 3: Maori obiskovalcem s ponosom pokažejo del svoje kulture.

Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2008.
Pomembno vlogo v tej globoko zakoreninjeni kulturi so igrale tudi vojne. Slednjim so
posvečali številne rituale, čaščenja, plese in celo nekatere vrste umetnosti. Večinoma so se
plemena med seboj bojevala za teritorij, poraženci pa so pogosto postali sužnji ali celo hrana
zmagovalcu. Bojno orožje (mere) in kanuje so si izdelali zelo iznajdljivo, saj so znani kot zelo
spretni rokodelci. Maori so odlični umetniki. Rezljajo različne živalske kosti, obdelujejo žad
ter dolbejo les, ti predmeti pa krasijo njihove domove. Kipi pred njimi ponazarjajo verovanja
v duhovno moč (Bratun, 2006).
V to čudovito kulturo pa so vedno bolj začeli vdirati tudi britanski priseljenci, ki so s seboj
prinašali tudi mnoge bolezni, proti katerim Maori niso bili odporni. To je pripeljalo do visoke
umrljivosti domorodcev in njihovo število zmanjšalo skoraj za polovico. Skozi stoletja se je
položaj Maorov le še slabšal in prehajal v podrejenega. V začetku 20. stoletja sta moč in vloga
plemen v skupnosti pričela upadati, številni Maori so se pričeli izseljevati v mesta, kjer so se
socializirali in sprejeli evropski način življenja (Bratun, 2006).
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Preseljevanje je postalo močnejše zlasti po drugi svetovni vojni. Medtem, ko je še leta 1945
živelo več kot 80 odstotkov Maorov v kmečkih območjih, jih je sredi devetdesetih let na
deželi ostalo le še približno 10 odstotkov. Urbanizacija je seveda spremenila maorsko
življenje. Mestni Maori se sicer trudijo, da bi svojo kulturo prilagodili mestnemu življenju,
obenem pa ohranjajo močan občutek za etnično pripadnost (Samide, 1993).
Danes lahko zasledimo maorske vasi le redkokje, večinoma le še na področju Rotorue. V
mestih, kjer si vlada prizadeva, da bi maorske prišleke vključila v mestno življenje, so prisotni
maorski mladinski klubi, ki se vsako leto med seboj pomerijo na kulturnih festivalih ter vsaj
na tak način ohranjajo svojo kulturno dediščino. Na žalost je vedno več potomcev neustrašnih
bojevnikov, ki s svojo fascinantno kulturo prednikov nimajo nikakršnega stika, nepisana
zgodovina pa tako počasi ugaša in postaja pozabljena, maorska kultura pa še ena izmed
izkoreninjenih skupnosti po prihodu Evropejcev (Bratun, 2006).
2.2.4. Gospodarstvo
Nova Zelandija je gospodarsko visoko razvita država. V sredini devetdesetih let so bile
značilnosti njenega gospodarstva na ovčjereji temelječe kmetijstvo (ki je prispevalo 9 % k
bruto družbenemu proizvodu), majhni industrijski obrati (27 % bruto družbenega proizvoda je
ustvarila industrija) in močan storitveni sektor (64 % bruto družbenega proizvoda), zlasti hitra
rast ekološko osveščenega turizma (Ferfila, 2004, str. 147).
•

Kmetijstvo:

Približno polovica dežele je izrabljena za polja in pašnike, na katerih se pasejo velike črede
drobnice in goveje živine. Nova Zelandija je največja svetovna izvoznica masla in ena
vodilnih izvoznic volne, sira in mesnih izdelkov. Pridelujejo razne pridelke, med njimi žita,
zelenjavo, hmelj in grozdje. Nova Zelandija je med največjimi svetovnimi izvozniki sadja. V
zadnjih tridesetih letih so kmetijstvo močno posodobili, tako da je eno najnaprednejših na
svetu (Neubauer, Kladnik, 2005).
•

Ribištvo:

Nova Zelandija ima znotraj 200-miljskega pasu ozemeljskih voda kar 4,1 milijona kvadratnih
kilometrov veliko ribolovno območje, kjer lovijo domači in tuji ribiči. Glavna ribiška
pristanišča so Auckland, Gisborne in Napier na Severnem otoku, ter Nelson in Timaru na
Južnem otoku. Za izvoz je vse pomembnejše gojenje jegulj in lososov, v mnogih rekah pa je
zelo priljubljen športni ribolov (Natek et al., 1999).
•

Industrija:

Nova Zelandija je v zadnjih treh desetletjih razvila tudi močno industrijo. Ker razvoj težke
industrije omejujejo visoki stroški prevoza surovin, se je država osredotočila na obdelavo in
predelavo domačih virov naravnih materialov in rudnin. Vodilna industrijska dejavnost je
predelava kmetijskih pridelkov, saj so ponekod po deželi velika podjetja za predelavo živil,
volne in usnja, ter tekstilne tovarne (Neubauer, Kladnik, 2005).
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•

Gozdarstvo:

Pomembno vlogo v gospodarstvu imajo tudi sečnja lesa in z njo povezana lesna, papirna,
tiskarska in pohištvena industrija. V preteklosti so velik del gostih novozelandskih gozdov
izkrčili, tako da je zdaj večina preostalih avtohtonih gozdov zavarovana. Več kot 90 odstotkov
drevja posekanega za les in papir, sestavljajo drevesne vrste, ki so jih uvedli posebej za lesno
industrijo (Neubauer, Kladnik, 2005).
•

Turizem:

Več kot tretjina delovne sile je zaposlena v storitvenih dejavnostih, vključno z bančništvom,
zavarovalništvom in turizmom. V devetdesetih letih je postal najpomembnejši vir deviz, zato
mu država namenja izjemno pozornost, tako pri mednarodni promociji kot pri graditvi
turistične infrastrukture. Pomen turizma stalno narašča in sedaj ta dejavnost že prispeva
največji zaslužek v zunanjetrgovinski bilanci. Novo Zelandijo vsako leto obišče okoli 2,4
milijona tujih turistov. Obiskovalce najbolj privlačijo naravne lepote (gore, reke, jezera, vroči
izviri), saj redko poseljena dežela ponuja veliko možnosti za različne vrste avanturističnega
turizma (planinarjenje, kolesarjenje, smučanje, športni ribolov, športi na divjih vodah idr.),
bogata kulturna dediščina Maorov in lokacije snemanja filmske trilogije Gospodar prstanov,
posnete na Novi Zelandiji. Največ turistov prihaja iz Avstralije, Združenih držav Amerike,
Japonske in Velike Britanije (Neubauer, Kladnik, 2005; Natek et al., 1999).
•

Promet:

Nova Zelandija ima razvejano cestno mrežo, vendar samo 150 kilometrov avtocest. V deželi
je več kot 2,5 milijona motornih vozil, pomembno je železniško omrežje, tu pa so še letalske
in trajektne družbe, ki povezujejo oba otoka ter naselja vzdolž obale in v notranjosti (Natek et
al., 1999).
•

Energetika:

Nova Zelandija ima pomembna nahajališča premoga, po letu 1970 so odkrili tudi nafto in
zemeljski plin. Približno štiri petine elektrike pridobijo z obnovljivimi viri, vključno s
hidroelektrarnami in geotermalnimi elektrarnami. Večina večjih hidroelektrarn je na Južnem
otoku, od koder elektriko pošiljajo na Severni otok, kjer živi približno tri četrtine prebivalstva
države (Neubauer, Kladnik, 2005). Geotermalna energija je na Novi Zelandiji pomemben vir
za preskrbo z elektriko. Geotermalne elektrarne uporabljajo naravno paro, ki se segreva
globoko pod zemeljskim površjem zaradi delovanja ognjenikov (Samide, 1993).

22

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
Karta 2: Glavna geotermalna področja na
Novi Zelandiji.

Vir: Geothermal Map, 2008.
Neprepustne skalnate plasti, ki pokrivajo zemeljski plašč vodijo toploto do prepustnih
skalnatih plasti, kjer se voda segreje na temperaturo od 250 do 350°C. Vodno paro, ki se
dviga proti površju zadržujejo neprepustne plasti. Vodna para, ki je pod visokim pritiskom,
prodre skozi reže in razpoke v teh plasteh na površino v obliki gejzirjev ali vročih vrelcev. S
cevmi, ki jih napeljejo globoko pod zemljo, vodno paro prestrežejo in jo usmerijo do turbin,
ki proizvajajo ceneno električno energijo. V Wairakeiu uporabljajo vročo paro iz notranjosti
zemlje tudi za termalno kopališče (Samide, 1993, str. 101).
Slika 4: Geotermalna elektrarna v Wairakeiu.

Vir: Wairakei geothermal power station, 2008.
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2.2.5. Vplivi na okolje
Nova Zelandija je ena od najmanj onesnaženih držav. Glavna vzroka sta majhna gostota
poselitve in odsotnost težke industrije. Zrak je občasno onesnažen le v Aucklandu na
Severnem otoku in v Christchurchu na Južnem otoku. Za pridobivanje elektrike izkoriščajo
tudi okolju prijazno geotermalno energijo na vulkanskem območju Severnega otoka. Kljub
nasprotovanjem so nekatera podjetja začela izkoriščati gozdno bogastvo (Hrvatin, Kladnik,
Perko, 2003). Nova Zelandija je poleg skandinavskih držav ena redkih, ki je dosegla
precejšnje uspehe pri gospodarnejši rabi energije in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida
(Natek et al., 1999).
Novozelandci se zavedajo, da sta tudi v sodobnem svetu njihova država in življenjska raven v
veliki meri odvisni od izvoza kmetijskih izdelkov in zemlje, na kateri jih pridelujejo, zato
namenjajo veliko pozornost varovanju svojega okolja. V šestdesetih letih so ekologi začeli
množične kampanje za zavarovanje kmečkih območij pred nenadzorovanim in pretiranim
izkoriščanjem ter gradnjo jezov in hidroelektraren (Samide, 1993).
Okoljevarstveni problemi Nove Zelandije:
• deforestacija,
• erozija prsti,
• močna prizadetost avtohtone flore in favne zaradi stika s prinešenimi vrstami
(Ferfila, 2004, str. 302).
Nova Zelandija je že leta 1983 prepovedala plovbo v svojih vodah vsem ladjam na jedrski
pogon in ladjam, opremljenim z jedrskim orožjem. Ta prepoved je negativno vplivala na
odnose z Združenimi državami Amerike in Avstralijo. Kljub temu si Nova Zelandija, kjer je
sedež številnih ekoloških organizacij, še naprej prizadeva za ohranitev naravnega okolja.
Novozelandci so tudi zelo zaskrbljeni zaradi tanjšanja ozonskega plašča in ozonske luknje nad
Antarktiko (Samide, 1993).
Približno četrtino površja Nove Zelandije zavzemajo narodni parki in druga zavarovana
območja. Vseh skupaj jih je štirinajst. V njih si prizadevajo ohraniti še razmeroma neokrnjeno
naravo in naravno pokrajinsko pestrost te odmaknjene države. Najbolj znani so narodni parki
Te Urewera in Tongariro na Severnem otoku, ter Mount Cook, Fiordland, Paparoa in
Westland na Južnem otoku (Neubauer, Kladnik, 2005). Nedotaknjene naravne lepote Nove
Zelandije privabljajo v deželo čedalje več turistov z vsega sveta, vendar so Novozelandci
trdno odločeni, da obiskovalcem ne bodo dovolili, da bi uničili njihov način življenja ali
pokrajino, na katero so tako ponosni (Samide, 1993).
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3. NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI
Nova Zelandija je dežela neverjetnih kontrastov. Od termalnih izvirov in maorskih naselij na
Severnem otoku do ledenikov in spektakularne pokrajine s fjordi in jezeri na Južnem otoku.
Visoke strme gore, zelene planjave, razčlenjena obala in gozdovi z ostanki nekaterih
najstarejših dreves na planetu ponujajo eno najčudovitejših in najraznovrstnejših pokrajin na
svetu (Kompas-Avstralija in Oceanija, 2007).
Nova Zelandija je dežela naravnih lepot brez zgodovinskih najdišč in večjih izkopanin, kajti
starih razvitih kultur tu ni bilo. Vse staro je upodobljeno v lesu, ki pa nima dolge življenjske
dobe. Ostanki preteklosti so čudovite endemične rastline, ki rastejo samo tukaj in nikjer
drugje. Novozelandska drevesa so tako svojevrstna, ker so ostanki potopljene dežele. Pred
tremi milijoni let je bila Nova Zelandija del ogromne ekvatorialne celine, ki se ni preveč
drobila in je počasi izgubljala žareče tropsko podnebje, da so se rastline lahko polagoma
prilagajale podnebnim spremembam. Tako so se tudi palme privadile mrzlemu podnebju,
zimzelena drevesa pa so prenesla rahle zmrzali novozelandske zime, kot ugotavlja Alma M.
Karlin v knjigi »Samotno potovanje v daljne dežele« (Tavželj, 1997).
Ptiči so skoraj vsi brez peruti, ki bi jim omogočale leteti. Še pred nedavnim je na Novi
Zelandiji živel ptič-moa, od katerega so danes ohranjena samo številna okostja. Od te vrste
ptic danes živi le še rjavi kivi. Tuatara, potomec nekdanjih dinozavrov, pa velja za najstarejše
živo bitje na svetu, ki se je ohranilo iz pradavnih časov. Ta čisto tuji rastlinski in živalski svet
je glavni čar otokov in edina zgodovinska preteklost, ki je tako zanimiva. Vse, kar so kasneje
prinesli zavojevalci, le spodjeda prvobitnost, zato so vsa ta stara bitja sedaj z zakonom
zavarovana (Tavželj, 1997).
Nova Zelandija s svojo unikatno podobo narave in globoko zakoreninjeno kulturo neustrašnih
bojevnikov-Maorov privablja številne obiskovalce. Dežela slovi po raznolikosti favne in flore,
ki je ne najdemo nikjer drugje na svetu. Pokrajina je močno razgibana in postreže s
čudovitimi slapovi in jezeri, ledeniki na jugu in termalnimi vrelci in bruhajočim blatom na
severu. Prav to področje delujočih vulkanov je najbolj priljubljena turistična točka na
Severnem otoku (Bratun, 2006).
3.1. SEVERNI OTOK
Severni otok so v veliki meri oblikovali ognjeniki. Največje jezero v državi, Taupo, ki meri
več kot 600 kvadratnih kilometrov, je v kraterju velikega ugaslega ognjenika. Iz njega odteka
najdaljša novozelandska reka Waikato, ki teče proti severu in zahodu, preden se južno od
Aucklanda izliva v Tasmanovo morje. Z območja jezera Taupo se strmo dviga osrednja
planota Severnega otoka, na kateri so trije delujoči ognjeniki. O živahni ognjeniški dejavnosti
pod njenim površjem pričajo številni gejzirji in pogosti šibkejši, občasno pa tudi močnejši
potresi. Pokrajino Severnega otoka sestavljajo tudi valovite ravnice, hribovja in obalna
nižavja. Obala Severnega otoka je močno razčlenjena in obe največji mesti, Auckland in
Wellington, sta zrasli okoli naravnih pristanišč. Pokrajina Northland severno od Aucklanda
ima širne peščene plaže, subtropsko rastlinstvo in mangrovova močvirja (Neubauer, Kladnik,
2005).
Severni otok leži na južnem obrobju stika dveh tektonskih plošč, kjer tihomorska plošča drsi
pod kontinentalno ploščo. Posledica tega procesa so številne vulkanske dejavnosti, vulkani,
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vulkanske depresije in termalna območja. Vulkanski pas, ki ga tvorijo številni še aktivni
vulkani, se vleče prek osrednjega dela Severnega otoka proti jugu vse do zaliva Port
Nicholson, potopljenega kraterja nekdanjega vulkana, kjer leži glavno mesto Nove Zelandije
Wellington. Med najbolj slikovita in zanimiva vulkanska in termalna območja v tem pasu
sodita okolici jezera Rotorua in Taupo, ter Narodni park Tongariro (Černe, 1996). Poleg
omenjenih treh znamenitosti, bom v nadaljevanju opisala še fascinantno Egmontovo goro ter
največji mesti Severnega otoka, Auckland in Wellington.
Karta 3: Glavne znamenitosti Severnega otoka.

Vir: New Zealand Bicycle Tourning Trip, 2008.
3.1.1. Rotorua - žvepleno mesto
Rotorua leži na robu velikega jezera, v kraterju nekoč delujočega vulkana. Celotno področje
mesta in širša okolica so termalno aktivni ter prekriti z gostimi oblaki pare in specifičnega
vonja po žveplu. V svetu je mesto poznano po številnih termalnih vrelcih, jezerih, blatnih
bazenih in gejzirjih ter kot kulturno-zgodovinski center Maorov (Bratun, 2006, str. 62).
Ko so v 14. stoletju prišli iz Polinezije na sedanjo Novo Zelandijo Maori, je območje Rotorue
postalo domovina plemenske skupine Arava. Maori so, tako kot pozneje Evropejci, vzljubili z
gorami obdani lok jezer z Rotoruo na sredini. Vode so bile polne okusnih rib, v izobilju je bilo
različne perjadi, zemlja pa je bila rodovitna in zmeraj topla. Od vsega pa so bili najbolj
čudoviti vrelci, iz katerih je tekla voda, ki je bila dovolj vroča ne le za kopanje, marveč tudi za
kuhanje. Marsikje so gejzirji občasno bruhali curke vrele vode visoko v nebo (Dumpleton et
al., 2004, str. 258).
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Karta 4: Območje Rotorua.

Vir: Environment Waikato, 2008.
Sodobno turistično naselje Rotorua je bilo zgrajeno ob jezeru prav zaradi teh čudes, vendar pa
mu povzroča težave lega v osredju nemirnega Taupojskega ognjeniškega območja, ki obsega
večino Severnega otoka. Podzemlje pogosto grozeče bobni in izpušča paro, čeprav grožnje le
poredkoma uresniči. Nasprotno pa Whakarewarewa nedaleč od naselja Rotorua privablja
množice s privlačnimi zanimivostmi, med drugim z Gejzirsko ravnico s sedmimi delujočimi
gejzirji (Dumpleton et al., 2004, str. 258).
Ko vročina staljenih kamnin v globini tako segreje podzemno vodo, da se upari, pritisk
požene iz vrelca steber vrele vode in pare. Najbolj slikovit je gejzir Peresa waleškega princa,
trojni gejzir, ki brizga 12 metrov visoko. Njegov nastop je predvsem uvod v veličastno
predstavo Pohutuja, ki dosega 30 metrov. To dokazuje, da sta vrelca v podzemlju nekako
povezana. V bližini so kotanje z vročim blatom, ki se mehuri in preliva v nenehno
spreminjajočih in gibajočih se slikah (Dumpleton et al., 2004, str. 259).
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Slika 5: Rotorua-delujoči gejzirji.

Vir: Australasia.si-Rotorua, 2008.
Maori so že od naselitve okoli Whakarewarewe močno povezani s tem termalnim čudežem, ki
ga še danes aktivno ustvarja narava. V parku si je mogoče ogledati tudi kulturni center
Maorov, tradicionalno urejeno maorsko vas, kjer sta tudi šola in muzej staroselske umetnosti.
Obiskovalci si lahko ogledajo še njihov pevsko-plesni koncert ter okusijo domačo hrano
(Albinini, 2004).
Okoli 24 kilometrov proti jugovzhodu stoji Waiotapu. Zelo znan je tolmun z vrelo vodo, ki
mu zaradi njegove barve pravijo Šampanjski tolmun, pa manjši kraterji, iz katerih se močno
kadi, različne oblike kamnin in barvite mineralne terase (Bratun, 2006). Tukajšnji Gejzir lady
Knox so z vstavitvijo železne cevi pripravili do doseganja velikih višin. Merica milnih
kosmičev, ki jih dodajajo vsak dan poskrbi za vodomet milnice in milnih mehurčkov, ki sega
nad vrhove dreves (Dumpleton et al., 2004, str. 259).
Slika 6: Šampanjski tolmun.

Vir: Rotorua, 2008.
Precej manj vedra je Waimangujska dolina, tiha, mrka puščava z raskavimi kraterji in vročimi
vrelci v kotličih. Onkraj doline sta jezeri Tarawera in Rotomahana, ob katerem so nekoč bile
slovite Rožnate in Bele terase, ki so nastajale stoletja z usedanjem lesketave kremenične sige
iz vročih vrelcev in so prekrivale skoraj 5 hektarjev površja. Propadle so ob nenadnem
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eksplozivnem izbruhu ognjenika Tarawere 10. junija 1886 zgodaj zjutraj. Njegov grom se je
razlegal več kot 160 kilometrov daleč. Takrat se je jezero Rotomahana spremenilo v steber
blata in pare in uničilo terase. Izbruha ni napovedovalo nobeno svarilno znamenje. Mogočni
izbruh je zažgal tri vasi in povzročil smrt 155 ljudi (Dumpleton et al., 2004, str. 259).
Dokazov o izbruhu je še preveč. Niz kraterjev in razpok, dolg 20 kilometrov, seka goro
Tarawera in iz stene nad povečanim jezerom Rotomahana se nenehno kadi. Vas Te Wairoa,
eno od uničenih naselbin, so odkopali in zdaj privablja turiste kot Pompeji v malem
(Dumpleton et al., 2004, str. 259).
Slika 7: Tarawera krater.

Vir: Tarawera, 2008.
Evropejci, ki so se začeli intenzivneje doseljevati v to območje ob koncu 19. stoletja, so
kmalu spoznali zdravilno moč vročih vrelcev, kar je pomenilo začetek razvoja turistične
industrije, ki se je razvila v izredno pomembno dejavnost v celotni državi. Urejenost in
organiziranost ter ponudba številnih pisnih in ustnih informacij v obliki celovite turistične in
rekreativne ponudbe je na Novi Zelandiji verjetno dosegla optimalno raven (Černe, 1996, str.
10).
3.1.2. Taupo
Največje jezero na Novi Zelandiji Taupo, je nastalo ob ogromni vulkanski eksploziji, ki je
pred 26.500 leti prizadela osrednji del Severnega otoka. Nastal je krater velikosti 626
kvadratnih kilometrov, ki je danes zalit z vodo in predstavlja jezero Taupo. Ob eksploziji se je
v zrak dvignilo 800 kubičnih kilometrov pepela in kamenja, ki je nato s 100-metrsko plastjo
prekrilo ves Severni otok in praktično uničilo vse rastlinje na njem. Do še enega izbruha je
prišlo leta 181, ko je vulkan v tednu dni izbruhal 33 milijard ton materiala, njegov 50kilometrski steber dima pa je bil posledično opazen (spremembe v atmosferi ob sončnih
zahodih) celo na Kitajskem in v Rimu (Mordor, 2007).
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Karta 5: Območje Taupo.

Vir: Taupo, 2006.
Slika 8: Jezero Taupo.

Vir: Lake Taupo, 2007.
Območje je še danes termalno zelo aktivno, kar izkoriščajo v gospodarske namene z
geotermalno elektrarno Wairakei Power Station. V bližini so tudi polja Mesečevi kraterji s
postvulkanskimi pojavi (Mordor, 2007).
3.1.3. Tongarirova trojka
Iz žrela 2.291 metrov visokega ognjenika Ngauruhoe v osrčju novozelandskega Severnega
otoka se skoraj nenehno dviga velikanski beli oblak pare in plinov. V bližini sta še dva
dejavna ognjenika. Na severu je Tongariro, zapletena gmota odsekanih vrhov, stožcev in
kraterjev, na jugu pa 2.797 metrov visoki Ruapehu, najvišji vrh na Severnem otoku. Trojka
ognjenikov je jedro Tongarirskega narodnega parka, ki leži južno od jezera Taupo
(Dumpleton et al., 2004, str. 266).
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Karta 6: Narodni park Tongariro (planinska pot).

Vir:Tongariro-Crossing-karte, 2008.
Ngauruhoe je med njimi najbolj slikovit - podoba pravega ognjenika s strmim stožcem in
žrelom na vrhu (400 metrov premera). Dejaven je nenehno vsaj od naselitve Evropejcev na
Novi Zelandiji proti koncu 30. let 19. stoletja. Vsakih nekaj let se razvname in bljuva pepel, ki
pada po pokrajini okoli njega. Manj pogosto pa Ngauruhoe izbruhne z barvito silovitostjo;
takrat razlije lavo po pobočjih in si spremeni obris. Leta 1954 je razžarjena lava brizgala v
zrak in med polzenjem povzročala neprestane škrtajoče zvoke. Izbruhi spreminjajo tudi žrelo
in v glavnem kraterju se oblikujejo in razpadajo dodatni stožci (Dumpleton et al., 2004, str.
267).
Sneg pokriva vrh Ngauruhoejevega stožca le pozimi, vrhnji del Ruapehuja pa je zasnežen vse
leto in privlači smučarje, ki povezujejo športni užitek z vznemirljivostjo smučanja na
dejavnem ognjeniku. Nevarnosti so stvarne. Leta 1953 je jezero v žrelu Ruapehuja predrlo
skalni rob, voda se je zapenila po pobočju, nosila skale in led ter odplavila železniški most,
zaradi česar je v železniški nesreči umrlo 151 ljudi. Podobna poplava je zdrvela leta 1969 čez
smučarsko območje - na srečo ponoči (Dumpleton et al., 2004, str. 267).
Do vrha vseh treh vulkanov vodijo pozimi in poleti izredno slikovite poti, ki pa so namenjene
predvsem izurjenim planincem. Turistično je najbolj obljuden prav Ruapehu, svetovno znano
smučarsko središče s smučarskimi progami na višini med 1.650 in 2.329 metrov. Navdušeni
smučarji morajo pač vzeti v zakup navodila in opozorilo, da morajo v primeru predvulkanskih
aktivnosti zapustiti smučišča v slabih petnajstih minutah. Tudi sobe v turistični vasi
Wakapapa pod Ruapehom so opremljene z natančnimi navodili za evakuacijo (Černe, 1996,
str.11).
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Slika 9: Narodni park Tongariro.

Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2006.
Na boku Tongarira, ki ima več žrel, je nenavadna krajina, imenovana Ketetahijski vrelci. Tu
brizgajo gejzirji curke vrele vode, kotanje z vročim blatom kipijo in pokajo, preduhi
oglušujoče grmijo in zrak je prepojen z gostim, jedkim vonjem po žveplu. Ngauruhoe je
razmeroma mlad ognjenik. Strokovnjaki menijo, da se je na tem območju ognjeniška
dejavnost začela pred dvema milijonoma let, toda Ngauruhoe, pravzaprav odcep Tongarira, je
nastal šele pred 2.500 leti (Dumpleton et al., 2004, str. 268).
Slika 10: Ognjenik Tongariro.

Vir: Tongariro Mountain, 2008.
Trojka ognjenikov je bila za Maore sveta. Svoje poglavarje so pokopavali v votlinah na
gorskih pobočjih in poskušali odvrniti Evropejce od vzpenjanja na gore. Leta 1887 je maorski
poglavar Te Heuheu Tukino IV. podaril ognjenike Ngauruhoe, Tongariro in Ruapehu vladi
kot darilo vsemu novozelandskemu ljudstvu, ker se je ustrašil, da bodo svete gore zavzeli
evropski naseljenci (Dumpleton et al., 2004, str. 268).
Ognjeniki stojijo sredi raznovrstnih krajin. Svet je deloma pust in tak kot na Mesecu, na bolj
vlažnih, nižjih koncih pa bohotajo gozdovi z visokimi drevesi, orhidejami in praprotmi ter
mokrišča z endemičnim rastlinskim in živalskim svetom. Na višjih legah so grmišča z reso in

32

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
travo, na še višjih pobočjih treh ognjenikov pa rastejo posamične visokogorske zlatičnice in
nebinovke. Narodni park Tongariro je del svetovne dediščine Unesca (Dumpleton et al., 2004;
Natek et al., 1999).
3.1.4. Egmontova gora
Daleč vidna ognjeniška gora stoji nad Tasmanovim morjem kot samoten orjak. Za Egmontovo
goro, ki se dviga kot otok iz morja pašnikov, se večkrat zazdi, da je le privid. Goro na
jugozahodni obali novozelandskega Severnega otoka namreč pogosto popolnoma zakrijejo
megla in oblaki. Kadar pa je vreme jasno, dostojanstveni vrh prebada nebo in velikanski
stožec je viden daleč naokrog. Od večnega snega na 2.494 metrov visokem vrhu do
deževnega gozda na dolnjih pobočjih – povsod gora priklepa oko s čudovitimi razkritji in
osupljivimi podobami (Dumpleton et al., 2004).
Karta 7: Egmontova gora (maorsko Taranaki).

Vir: Map of Taranaki, 2008.
O nastanku Egmontove gore svojo zgodbo pripovedujejo globoke brazgotine pri vrhu – vsega
je kriva lava, kajti Egmontova gora je ognjenik. Pojavila se je pred okoli 70.000 leti, ko sta
ugasnila ognjenika Pouakai in Kaitake na severozahodu. Odtlej je večkrat bruhala in zlivala
po pobočjih blatne tokove s kamenjem, imenovane lahar. V novejšem času je najsilovitejše
izbruhnila leta 1550, ko je zdrvelo v dolino toliko kamenja, da je podrlo gozd na pobočju.
Zadnji veliki izbruh je bil leta 1665, manjši pa leta 1775 (Dumpleton et al., 2004, str. 265).
Ognjeniška silovitost pa življenje tudi spodbuja in ne samo uničuje. Kmetje pod njim mu
morajo biti hvaležni, saj je iz ognjeniškega pepela nastala rodovitna prst, ki skupaj z obilnim
dežjem omogoča na pobočjih bujno rast raznovrstnih rastlin in razmnoževanje žuželk.
Nekaterih vrst drugod sploh ni, kajti na gori, kot otok ločeni od drugega sveta, so se razvile
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nekatere posebne vrste, med njimi dvoje nebinovk, praprotnica in dvoje redkih vešč
(Dumpleton et al., 2004, str. 265).
Ko vstopimo v blodnjak rastja, ki pokriva nižja pobočja do 900 metrov visoko, se izgubimo v
deževnem gozdu, kjer se novozelandski cipresovci (rimu), visoki skoraj tridesetkrat toliko kot
človek, poganjajo k sončni svetlobi. Drevo novozelandski železni les (rata), ki se prav tako
bojuje za svetlobo, začenja živeti na cipresovčevi veji, a se ne hrani z gostiteljevim drevesnim
sokom, temveč požene korenine do tal in si tam poišče vodo in potrebne snovi. Sčasoma rata
odvzame rimuju vso svetlobo. Obojih, cipresovcev in železnih lesov, pa je v gozdovih čedalje
manj (Dumpleton et al., 2004, str. 265).
Višje na gori prevladujejo nižja in bolj žilava drevesa – nekaj novozelandskih liboceder
(kaikavaka) je starih 400 let in so preživela izbruh leta 1665. Na višini okoli 1.100 metrov
raste gosto , visoko grmičevje, še višje pa visokogorske cvetnice barvajo grušč in razpoke. Na
vrhu pa se kraterjevih skal oklepajo le mahovi in lišaji (Dumpleton et al., 2004, str. 265).
Leta 1839 so maorski vodniki popeljali dva moža, nemškega naravoslovca dr. Ernsta
Dieffenbacha in angleškega kitolovca Jamesa Heberleyja, na prvo evropsko odpravo proti
vrhu. Ker maorski vodniki niso hoteli čez snežno mejo, sta se Evropejca sama povzpela na
vrh. Dandanašnji, že skoraj dve stoletji pozneje, je Egmontova gora najbolj obiskan
novozelandski vrh. Vsako leto se nanj povzpne najmanj 240.000 ljudi, večinoma po dobro
nadelani poti. Od leta 1881 je zaščiteno vse ozemlje v krogu 10 kilometrov od vrha. Mejo
zlahka opazimo – znotraj drevje, zunaj polja (Dumpleton et al., 2004, str. 265).
Slika 11: Egmontova gora (Narodni park Egmont).

Vir: Some Landscapes, 2007.
Egmontova gora je zadnja trdnjava gozda, ki je nekoč pokrival vse območje. Njena muhavost
lahko preseneti nič hudega sluteče obiskovalce z močnim vetrom in meglo. Ognjenik spi, ni
pa ugasel, zato se lahko vsak hip prebudi (Dumpleton et al., 2004, str. 265).
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3.1.5. Auckland in Wellington
Obe največji mesti, Auckland in Wellington sta nastali okoli naravnih pristanišč. Auckland je
bil včasih glavno, danes pa je največje mesto Nove Zelandije in njeno gospodarsko središče.
Znano je po svoji razgibani legi, urejenosti in bogatem zgodovinskem izročilu. Nastalo je
namreč na vulkanskih stožcih, kjer so v preteklosti stale številne maorske utrdbe.
Ustanovljeno je bilo leta 1840. Eksotični pridih mu dajejo številni priseljenci, predvsem iz
azijskih in tihomorskih dežel. Postavljeno je na ozkem pasu kopnega med pristaniškima
zalivoma Manukau in Waitemata, ki nedvomno prispevata k njegovi privlačnosti (Ferfila,
1995).
Auckland je znan tudi pod imenom Mesto jader, saj se ponaša z enim največjih pristanišč za
jahte in jadrnice na svetu. Med najbolj vidnimi zanimivostmi mesta je 328 metrov visoki stolp
Sky Tower, ki je bil leta 1997, ko so ga dogradili, najvišja zgradba na Novi Zelandiji in na
vsej južni polobli (Neubauer, Kladnik, 2005). Tistim, ki niso zadovoljni z običajnim ogledom
mesta, Sky Tower iz ptičje perspektive ponuja malce drugačno izkušnjo – skok z višine 192
metrov ali adrenalinski vzpon do razgledne točke. Ena izmed ponudb ekstremnega športa v
mestu je tudi plezanje po mostu Harbour. S hotelom, gledališčem in ostalo ponudbo je Sky
City največji turistični kompleks na Novi Zelandiji z več kot tri tisoč zaposlenimi (Mihelčič,
2004).
Karta 8: Mesto Auckland.

Vir:Map of Auckland, 2008.
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Slika 12: Auckland – navtični turizem privablja barke z vsega sveta
(v ozadju Sky Tower).

Vir: Auckland City & Waitemata Harbour, 2007.
Na zavetrni južni strani Severnega otoka, ob Cookovem prelivu, leži prestolnica države
Wellington, ki je po svoji legi med najlepšimi na svetu, v viktorijanskem stilu, s sodobnimi
stavbami od parlamenta do drugih vladnih in poslovnih zgradb. Znamenitosti mesta so še
Pomorski muzej, Wellingtonski botanični vrt, Otarijski muzej domačega rastlinstva na
prostem in vzpenjača iz leta 1902. V luki se lahko vkrcaš na trajekt, ki te po triurni vožnji
skozi čudovite zelene fjorde prepelje na Južni otok. Dva velika trajekta dnevno povezujeta
oba otoka in to je tako rekoč edina prometna povezava in glavni vezni člen severa in juga
države (Tavželj, 1997).
Karta 9: Mesto Wellington.

Vir: Map of Wellington, 2008.
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Slika 13: Wellington v viktorijanskem slogu.

Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2006.
3.2. JUŽNI OTOK
Pokrajina Južnega otoka je večinoma gorata. Prevladujoča reliefna enota je gorska veriga
Južne Alpe, ki se vleče skoraj v celoti po zahodnem delu Južnega otoka. V Južnih Alpah je na
pobočju najvišje gore v deželi Mount Cook, ki jo Maori imenujejo Aoraki ali Tisti, ki prebada
oblake, veliki Tasmanov ledenik. Ledeniška dejavnost je sooblikovala mnoge reliefne
značilnosti Južnega otoka, kot so dolga jezera in globoke doline v obliki črke U. Velik del
skalnate obale je razčlenjen z zalivi, na jugozahodu tudi s tipičnimi fjordi (Neubauer, Kladnik,
2005).
Na Južnem otoku so geološke razmere in procesi drugačni kot na Severnem otoku. Tukaj dve
tektonski plošči pritiskata druga v drugo in ustvarjata gorotvorne procese, ki so vplivali na
nastanek Južnih Alp. Meritve kažejo, da se površje Južnih Alp še vedno dviguje, in sicer tudi
do 10 milimetrov na leto. Najmogočnejši del Alp je samo osrčje Alp – Narodni park Mount
Cook (707 kvadratnih kilometrov) z najvišjim vrhom Nove Zelandije in Avstralazije Mount
Cookom (3.764 metrov), ki je del svetovne naravne dediščine (Černe, 1996).
Na Novi Zelandiji je kar štirinajst narodnih parkov, ki pokrivajo približno 16 % celotne
površine treh otokov. Štirje med njimi, Narodni park Aspring, Narodni park Mount Cook,
Narodni park Westland in Narodni park Fiordland, vsi na Južnem otoku, so uvrščeni v
svetovno naravno dediščino (Černe, 1996). V nadaljevanju bom izpostavila predvsem zadnje
tri omenjene narodne parke, polotok Kaikoura ter Queenstown, najbolj adrenalinsko mesto
države.
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Karta 10: Glavne znamenitosti Južnega otoka.

Vir: New Zealand Bicycle Tourning Trip, 2008.
3.2.1. Narodni park Mount Cook
Mount Cook, narodni park v osrednjem delu Južnih Alp, obsega 707 kvadratnih kilometrov
površine. Visokogorsko pokrajino okrog istoimenske najvišje novozelandske gore, maorijsko
imenovane Aorangi in visoke 3.764 metrov, sestavljajo številni drugi vrhovi visoki več kot
2.000 metrov, ledeniki – med drugim 27 kilometrov dolg in 3 kilometre širok Tasmanov
ledenik ter gorske doline. Narodni park je del svetovne dediščine Unesca (Natek et al, 1999).
Karta 11: Narodni park Mount Cook z ledeniki.

Vir: Glacier map, 2008.
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Slika 14: Narodni park Mount Cook.

Vir: Aoraki / Mount Cook, 2008.
Več kot tretjina parka Mount Cook je pod stalnim snegom in ledom. Vlažne zračne mase, ki
pihajo s Tasmanovega morja , prinašajo velike količine padavin, več kot 6.000 milimetrov na
leto, zadevajo ob visokogorsko pregrado Južnih Alp in se tu tudi izdatno izlijejo. Zaradi tega
je celotno vzhodno območje ob Južnih Alpah eno izmed najsušnejših območij na Novi
Zelandiji. Letna količina padavin v Cantebury regiji, na vzhodnem delu Južnega otoka, ne
presega 750 milimetrov. Velike količine padavin na alpski pregradi so poleg obsežnega
gorskega območja, kjer se akumulira velika ledena masa, tudi eden izmed vzrokov za
nastajanje ogromnih ledenikov - Franz Josef in Fox (Černe, 1996, str. 12).
3.2.2. Narodni park Westland
Narodni park Westland leži na zahodni obali Južnega otoka in obsega 1.175 kvadratnih
kilometrov. Sega od obale Tasmanovega morja z bujnim zmerno toplim deževnim gozdom do
poledenelega visokogorskega sveta Južnih Alp (najvišji vrh je Mount Tasman, visok 3.498
metrov), od koder se Franz Josefov in Foxov ledenik med bujnimi gozdovi spuščata vse do
300 metrov nadmorske višine. Narodni park je del svetovne dediščine Unesca (Natek et al,
1999).
Karta 12: Narodni park Westland z ledenikoma Franz Josef in Fox.

Vir: Glacier Country, 2008.
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Slika 15: Premikanje ledenika navzdol po dolini.

Vir: Glaciers, 1999.
Oba ledenika, Franz Josefov in Foxov, obsegata večji del narodnega parka. Prvega je
raziskoval Avstrijec J. Haast in ga poimenoval po avstrijskem cesarju. Nikjer drugje na svetu
v teh geografskih širinah ledeniki niso tako blizu morja kot ravno v Južnih Alpah. Ledenika
Franz Josef in Fox se po letu 1985 ponovno premikata navzdol po dolinah, in sicer približno
za 30 centimetrov na dan (Černe, 1996, str. 12). Ledenika si je mogoče ogledati tako ob
vznožju, kot tudi iz helikopterja, od koder sta videti kot dve svetleči strugi, ki se pomikata
proti morski obali. Vmes so planote in hribi s pašniki, kjer se pasejo ovce, goveda, lame, konji
in druge živali (Tavželj, 1997).
Slika 16: Franz Josefov ledenik.

Vir: Podobe iz Nove Zelandije, 2006.
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3.2.3. Narodni park Fiordland
Narodni park na jugozahodnem koncu Južnega otoka obsega 12.570 kvadratnih kilometrov in
sodi med največje narodne parke na svetu. Težko prehodno gorsko pokrajino nedotaknjenih
bukovih gozdov zaznamuje bogat živalski svet, globoko v kopno zajedeni fjordi ( med drugim
znameniti, 16 kilometrov dolgi Milfordski zaliv), slapovi, gorska jezera in divje reke. Park je
del svetovne dediščine Unesca (Natek et al, 1999).
Karta 13: Narodni park Fiordland.

Vir: Fiordland Map, 2008.
Štirinajst prečudovitih fjordov narodnega parka Fiordland je ujetih med mogočne, stalno
zasnežene vrhove Južnih Alp. V ledeni dobi je območje preoblikoval tudi do 1.200 metrov
debel ledeni pokrov, ki je hranil številne ledenike. Na zahodni strani otoka so nastali fjordi
potem , ko so se ledeniki umaknili iz dolin in je doline zalila morska voda. V notranjosti
Južnega otoka pa so ledeniki v celotnem osrčju Južnih Alp oblikovali številna ledeniška
alpska jezera (Černe, 1996, str. 12).
Nekateri deli parka še nikoli niso bili raziskani. V pravem pomenu besede gre za območje
nedotaknjene divjine v vsej njeni enkratnosti in lepoti. Razmeroma surova, prvobitna in
neokrnjena narava je na splošno ena izmed najbolj privlačnih značilnosti države. Samo do
prvega fjorda Milford vodi 119 kilometrov dolga izredno slikovita cesta iz Te Anaua, ki leži
ob ledeniškem jezeru z enakim imenom, drugemu največjemu jezeru na Novi Zelandiji.
Dostop do ostalih fjordov je možen le z ladjo (Černe, 1996, str. 12).
Strme gore in drveči slapovi še stopnjujejo veličino Milfordskega zaliva – najslovitejšega
fjorda na Novi Zelandiji. Najboljši čas za dojemanje lepote Milfordskega zaliva je zgodnje
jutro. Megla krasi vrhove gora, ki se strmo pnejo z roba morja in se zrcalijo v negibni vodni
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modrini. Kapitan James Cook, prvi Evropejec, ki je raziskoval novozelandski svet fjordov v
70. letih 18. stoletja, je spregledal ozki, skriti vhod v Milfordski zaliv. Ozkemu zalivu, ki sega
15 kilometrov v notranjost, je dal sedanje evropsko ime v 20. letih 19. stoletja waleški kapitan
jadrnice John Grono, in sicer po svojem domačem mestu Milford Haven v Južnem Walesu.
Maori, ki so nabirali zeleni nefrit na peščini v zalivu Anita blizu ustja, so ga imenovali
Piopio-tahi, kar pomeni Samotni drozg (Dumpleton, 2004).
Slika 17: Milfordski zaliv.

Vir: Podobe iz Nove Zelandije, 2006.
Milfordski zaliv – pa tudi globoke in ozke globeli in žlebove ob njem – so izdolbli ledeniki
pred približno milijonom let. Ker je glavni ledenik hitreje poglabljal glavno dolino, so
nekatere stranske doline obvisele nad njo in iz njih padajo zdaj slapovi. Ko se je pred okoli
10.000 leti ledenik stalil, je dolino zalilo Tasmanovo morje (Dumpleton, 2004).
Vrh Mitra (1.691 metrov), ki je na sredi južne obale fjorda, je ena najvišjih gor, ki se pnejo
naravnost iz morja. Poimenoval jo je leta 1851 kapitan J.L. Stokes, saj je menil, da vrh
spominja na škofovsko mitro. Spodnjih pobočij Mitre in tudi drugih gora se oklepa bujen
deževni gozd. Krepi ga obilen dež, značilen za enega najbolj vlažnih novozelandskih
predelov. Zaradi divjega in pogostega vetra ter močnega deževja je Milfordski zaliv čudežna
dežela živahnih slapov. Močni sunki vetra dvigajo nekatere slapove v nebo (Dumpleton,
2004).
Med slikovitimi slapovi je Stirling Falls, ki se izmed dveh nenavadno izoblikovanih skal,
imenovanih Lev in Slon, vali 146 metrov globoko naravnost v morje. Slap Bowen Falls, okoli
15 metrov višji, pada v dveh stopnjah in se med padcem v globino odbija od skal. Oba
slapova pa sta le drobna curka, če ju primerjamo z mogočnim Sutherlandovim slapom, ki
grmi v treh ogromnih skokih iz Quillovega jezera v Arthurjevo reko v zatrepu zaliva. Visok je
580 metrov in je deseti najvišji slap na svetu (Dumpleton, 2004).
Donald Sutherland, ki je med iskanjem zlata odkril slap, je prvič obiskal Milfordski zaliv kot
lovec na tjulnje v 60. letih 19. stoletja. Dokler ni leta 1888 Sutherland po pooblastilu
pokrajinske vlade utrl steze, so se pod slap lahko povzpeli samo najodločnejši obiskovalci.
Sutherlandova steza je postala del Milfordske steze, ki v tridnevnem napornem pohodu
pripelje 50 kilometrov daleč od jezera Te Anau do zatrepa Milfordskega zaliva. Obiskovalci
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lahko občudujejo mogočnost Sutherlandovega slapa iz zraka ali udobno križarijo po
Milfordskem zalivu. Do zaliva pridejo ne le po Milfordski stezi, temveč tudi po avtomobilski
cesti skozi nepresežno krajino med jezerom Te Anau in Milfordom (Dumpleton, 2004).
Slika 18: Jezero Te Anau.

Vir: Lakefront Lodge Te Anau, 2008.
Na tem koncu Nove Zelandije živi eden od najredkejših ptičev na svetu, neleteči takahe.
Sinbadov žleb, kjer je Sutherland nekoč zaman iskal zlato, pa je eden zadnjih znanih
življenskih prostorov redke velike, neleteče in nočne sovje papige ali kakapa, ki ji grozi
izumrtje. Turisti le poredkoma vidijo ptiče kivije, neleteče ponočnjake, ki so tu pogosti
(Dumpleton, 2004).
3.2.4. Kaikoura
Kraj Kaikoura na istoimenskem polotoku, leži severno od Christchurcha in je eden redkih
delov sveta, kjer je mogoče tudi z obale opazovati in fotografirati kite, delfine in druge
morske živali. Še lepše je vse te živali opazovati iz športnega letala ali iz motornega čolna
(Ferfila, 1995). V nadaljevanju bom opisala zakaj so kiti izbrali za svoje prebivališče prav
Kaikouro.
Slika 19: Polotok Kaikoura.

Vir: Kaikoura Peninsula, 2007.
43

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
Slika 20: Podvodni kanjon Kaikoura.

Vir: The Kaikoura Canyon, 2003.
Nedaleč od njene obale se končujejo globoki podvodni kanjoni, po katerih tja pritekajo z
morsko hrano bogati tokovi iz Antarktike, ki se mešajo s toplejšo vodo in se usmerijo na
površje. Bogastvo rib in sip pa je primerna vaba za kite. Od 76 različnih vrst kitov (vključno s
40 vrstami manjših kitov in delfinov ter 11 vrstami kitov, ki se hranijo s planktonom) so jih
ob obali Kaikoure našteli kar petnajst vrst. Največ je kitov glavačev, ki so največji zobati kiti
in tretji največji od vseh kitov. Živijo nekje do sedemdesetega leta, samci dosežejo velikost
osemnajst do dvajset metrov in težo 50 ton. Kljub velikanskim proporcem dosežejo hitrost 40
kilometrov na uro, predvsem zaradi izjemno močne repne plavuti (Ferfila, 1995).
Slika 21: Simulacija kita glavača v primerjavi s človekom.

Vir: Beached Whale, 2006.
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V eni uri so lahko pod vodo tudi 45 minut, včasih se ne prikažejo na površje tudi po dve uri
skupaj. Za obnovo kisika mora kit glavač ostati na površini kakih deset minut, nato pa spet
potone do več kot kilometer v globino. Poleg kitov glavačev (v enem letu so jih na območju
25 kvadratnih kilometrov našteli kar 70), priplavajo v vode Kaikoure tudi modri kiti (največje
živo bitje na Zemlji), orke – ubijalski kiti in drugi. Danes so kiti na Novi Zelandiji strogo
zaščiteni. Kite so namreč tod začeli loviti že sredi 18. stoletja, zadnjega pa so ubili 1964. leta
(Ferfila, 1995).
Oglede kitov ponujajo številne turistične agencije v okolici. Veliki turistični gumijasti čolni,
ki sprejmejo do trideset potnikov, so opremljeni s slušalkami, s katerimi lahko zasledujejo
kitovo podvodno sonarno tiktakanje. Ko se dvignejo na površino, izdihnejo iz svojih pljuč
visoke curke oljnate vodne pare (Ferfila, 1995).
3.2.5. Queenstown
Queenstown je največji in najpomembnejši turistični kraj na Južnem otoku, po mnenju
mnogih obiskovalcev pa najlepše mesto Nove Zelandije. Nahaja se v veličastnem osrčju
Južnih Alp ob obali jezera Wakatipu, ki ga obkroža gorovje Remarkables. Ko pozimi zapade
sneg, se kraj prelevi v najpomembnejše smučarsko središče na Novi Zelandiji. Queenstown
velja za najbolj adrenalinsko mesto države z bogato ponudbo aktivnosti – od smučanja pozimi
do raznih adrenalinskih športov poleti. Z vzpenjačo se je mogoče povzpeti na 450 metrov
visok vrh Bob´s Peak od koder je lep razgled na mesto in okoliške hribe (Van Gogh, 2005). V
bližini mesta si je mogoče ogledati tudi hišo ptic (Bird House), katere glavna znamenitost je
ptič kivi, maskota dežele, možno pa je videti tudi keo ter še nekaj drugih endemičnih vrst
(Albinini, 2004).
Karta 14: Queenstown v območju Narodnega parka Aspring.

Vir: Queenstown / Wanaka Map, 2001.
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To znano letovišče privablja množico mladih gostov. Med drugim je kraj največkrat izbran za
poročno potovanje, ker ima veliko sprostitvenih možnosti v obliki rekreativnih športnih
dejavnosti. Adrenalinska prestolnica Nove Zelandije je v svet ponesla bungee jumping,
zorbanje in druge adrenalinske užitke. Od oktobra do maja so posebno priljubljena križarjenja
po jezeru Wakatipu, sprehodi po hribovju Remarkables, vožnja s hitrimi čolni »jet boat« ali
skoki s padali. Pozimi pa mesto preplavijo ljubitelji zimskih športov (Tavželj, 1997).
Slika 22: Queenstown in jezero Wakatipu.

Vir: Lake Wakatipu, Queenstown, 2007.
Nova Zelandija je po mnenju dr. Bogomila Ferfile, svetovnega popotnika, ena izmed držav z
najbolje organiziranim turizmom, in to od ljudi, ki od njega ne le zaslužijo, marveč so mu res
predani. To velja predvsem za poceni turizem, torej za ljudi, ki niso pripravljeni preveč
denarja porabiti za hotele in jim istočasno ni žal denarja za razne pustolovske oziroma
adrenalinske dejavnosti. Dobro razpredena mreža majhnih nahrbtnikarskih hotelov
(backpacker hotels) v celoti pokriva tako Severni kot Južni otok. Ključna pri tem pa je njihova
povezanost z dvema drugima mrežama, brez katerih celoten sistem ne bi deloval. Gre za
mrežo poceni prevozov s kombiji med temi hoteli, ter mrežo različnih športov in dejavnosti,
ki v glavnem črpajo svoje stranke iz teh hotelov. Vsekakor imajo odličen marketing, hotelom
pa priznajo odstotke pri vsaki njihovi rezervaciji in jim na ta način subvencionirajo poceni
spanje (Ferfila, 2004, str. 499).
Nova Zelandija je šele v zadnjem obdobju turizmu posvetila več možnosti. Prepričani so, da
je množični turizem na mladih. Menijo, da so tudi cenena prenočišča turizem. Pred razvojem
množičnega turizma in posledicami tega pa so se poprej zavarovali z organiziranim
varovanjem narave. Najbolj pa preseneča, da je vse tako čisto in urejeno, da deluje že skoraj
moteče (Tavželj, 1997, str. 19).
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4. TURISTIČNI PROMET
Čeprav nobena država ne leži bolj oddaljeno od glavnih (evropskih) turističnih trgov kot Nova
Zelandija, pa ljubitelji narave vzamejo v zakup tudi tako dolg let. Pokrajinsko je tukaj na
majhnem prostoru združena dobra polovica Evrope – »Islandija, Norveška pa vse do
Mediterana«. Najprimernejši čas potovanja je od decembra do marca (Lesjak Klapš, 2007, str.
74).
Prednosti potovanja na Novo Zelandijo:
• raznolika pokrajina in narava,
• kratke razdalje.
Slabosti potovanja na Novo Zelandijo:
• manj velikih kulturnih znamenitosti,
• dolgotrajen let,
• visoki dodatni stroški.
Nova Zelandija je idealna dežela za ljubitelje narave in tiste, ki radi potujejo z avtodomi.
Prednost pred Združenimi državami Amerike, Kanado in Avstralijo je ta, da je hitreje mogoče
prispeti na vse konce države (Lesjak Klapš, 2007, str. 74).
Vse potnike, ne glede na raso in poreklo ob vstopu v državo natančno pregledajo, še posebno
strogo je prepovedano vnašanje živil. Nova Zelandija je v nekem smislu zaprta država, ne
samo zaradi strahu pred raznimi boleznimi, temveč tudi zaradi perečega problema
pribežnikov iz kriznih področij, kjer divjajo vojaški spopadi ali kjer preživljajo hude
gospodarske krize (Tavželj, 1997, str. 17).
Pomen turizma na Novi Zelandiji stalno narašča in danes ta dejavnost že prispeva največji
zaslužek v zunanjetrgovinski bilanci. Novo Zelandijo letno obišče že preko dva milijona tujih
turistov (Neubauer, Kladnik, 2005).
4.1. TURISTIČNI PROMET – VSI TURISTI
4.1.1. Primerjava števila tujih turistov in dohodkov iz turizma po posameznih letih
Tabela 5: Število tujih turistov in dohodki iz turizma po posameznih letih.
Leto
1990
1995
2000
2002
2004
2006

Število tujih
turistov
976.000
1.409.000
1.787.000
2.045.000
2.348.000
2.400.000

Dohodki iz turizma
(mio USD)
1.030
2.318
2.267
3.961 *
4.790
4.865 **

* podatek za leto 2003
** podatek za leto 2005

Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007.
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Graf 6: Število tujih turistov na Novi Zelandiji po posameznih letih.
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Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007.
Iz tabele in grafa je razviden trend naraščanja števila tujih turistov od leta 1990 do 2006, ko je
Nova Zelandija zabeležila že 2.400.000 tujih turistov. V primerjavi s tem letom je Novo
Zelandijo leta 2004 obiskalo 52.000 tujih turistov manj, dohodki iz turizma pa so to leto
znašali kar 4.790 milijonov ameriških dolarjev. Kljub temu, da se je število tujih turistov od
leta 1995, ko je državo obiskalo 1.409.000 tujih turistov, do leta 2000, ko Nova Zelandija
beleži že skoraj dva milijona tujih turistov (natančneje 1.787.000) povečalo, pa so se dohodki
od turizma v tem obdobju zmanjšali, in sicer za 51 milijonov ameriških dolarjev. Naslednja
leta sledi porast tako števila tujih turistov, kot tudi dohodkov iz turizma. Slednji je leta 2003
znašal 3.961 milijonov ameriških dolarjev, leta 2005 pa 4.865 milijonov ameriških dolarjev
(podatkov za leto 2002 in leto 2006 nisem dobila) (Tourism Market Trends, 2006; New
Zealand in Profile, 2007).
4.1.2. Primerjava števila turistov iz posameznih držav med leti 2002 in 2006
Tabela 6: Število turistov iz posameznih držav leta 2002 in 2006 na Novi Zelandiji.
Država

Leto 2002

Leto 2006

Avstralija
Velika Britanija
Združene države Amerike
Japonska
Južna Koreja

624.000
228.000
195.000
150.000
98.000

881.000
294.000
223.000
145.000
108.000

Vir: New Zealand in Profile, 2007, str. 9.
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Graf 7: Število turistov iz posameznih držav leta 2002 in 2006 na Novi Zelandiji.
Število turistov iz posameznih držav leta 2002 in 2006

Število turistov

1000000
900000

2002

800000

2006

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Avstralija

VB

ZDA

Japonska

Južna Koreja

Vir: New Zealand in Profile, 2007, str.9.
Največ turistov prihaja na Novo Zelandijo iz Avstralije, Velike Britanije, Združenih držav
Amerike, Japonske in Južne Koreje. Sledijo jim turisti iz Kitajske, Nemčije in Kanade. Kot je
razvidno iz zgornje tabele in grafa, je Novo Zelandijo leta 2002 obiskalo 624.000 turistov iz
Avstralije, leta 2006 pa že 881.000, kar pomeni, da je število avstralskih turistov od leta 2002
do 2006 poraslo za 41,2 odstotka. Sledijo turisti iz Velike Britanije. Teh je bilo leta 2006
294.000, oziroma 28,9 odstotka več kot leta 2002. Porast turistov iz Združenih držav Amerike
znaša 14,4 odstotka, iz Južne Koreje pa 10,2 odstotka oziroma deset tisoč turistov. Število
turistov iz omenjenih štirih držav se je na Novi Zelandiji leta 2006 v primerjavi z letom 2002
torej povečalo, medtem, ko se je delež japonskih turistov zmanjšal, in sicer za 3,3 odstotka
oziroma pet tisoč turistov (New Zealand in Profile, 2007, str. 9).
4.1.3. Primerjava števila turistov iz posameznih držav med obdobjema april – junij 2006
in april – junij 2007
Tabela 7: Število turistov iz posameznih držav v obdobju april – junij 2006 in
obdobju april – junij 2007.
Država

April-Junij 2006 April-Junij 2007

Avstralija
Velika Britanija
Združene države Amerike
Japonska
Južna Koreja
Kitajska
Nemčija
Skupno število turistov

339.535
149.708
133.432
114.610
75.066
50.722
42.052
905.125

358.036
154.520
134.736
99.375
78.092
68.271
41.380
934.410

Vir: Annual Report 2006-2007, 2007, str. 22.
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Graf 8: Število turistov iz posameznih držav v obdobju april – junij 2006 in
obdobju april – junij 2007.
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Vir: Annual Report 2006-2007, 2007, str. 22.
Primerjava podatkov za obdobji april-junij 2006 in april-junij 2007 kaže, da se je število
turistov iz posameznih držav v tem času spreminjalo. Skupno število turistov je v obdobju
april-junij 2007 naraslo za 3,2 % glede na obdobje april-junij 2006. Najbolj se je v tem
obdobju povečalo število kitajskih turistov, in sicer za 34,6 %. Sledijo jim turisti iz Avstralije
s 5,4 % in turisti iz Južne Koreje z 4 %. V obdobju april-junij 2007 je najbolj upadlo število
japonskih turistov, saj je Novo Zelandijo v tem času obiskalo kar 13,3 % manj Japoncev v
primerjavi z obdobjem april-junij 2006. Tedaj je pripotovalo na Novo Zelandijo več kot sto
tisoč japonskih turistov, oziroma natančneje 114.610. Kot je razvidno iz tabele in grafa se je
zmanjšalo tudi število nemških turistov, in sicer za 1,6 %. Skupno število turistov narašča in
kot lahko razberemo iz grafa so med vodilnimi avstralski, britanski in ameriški turisti, ki še
vedno v največjem številu obiskujejo Novo Zelandijo (Annual Report 2006-2007, 2007, str.
22).
4.1.4. Nastanitveni sektor (nastanitveni objekti in zmogljivosti)
¾ Nastanitveni objekti in zmogljivosti po posameznih letih
Tabela 8: Število nastanitvenih objektov in zmogljivosti po posameznih letih.
Leto
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Število nastanitvenih Število nastanitvenih zmogljivosti
objektov
(razpoložljive sobe)
3.536
121.447
3.533
123.011
3.487
123.219
3.625
127.565
3.807
133.328
3.852
135.720
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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Graf 9: Število nastanitvenih objektov in zmogljivosti po posameznih letih.
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Kot je razvidno iz tabele in grafa so se nastanitvene zmogljivosti Nove Zelandije v obdobju
med leti 2001 in 2006 stalno povečevale, kar sovpada tudi s povečevanjem števila turistov v
tem obdobju. Leta 2006 je imela Nova Zelandija 135.720 razpoložljivih sob, kar je 11,8 %
več v primerjavi z letom 2001, ko je bilo vseh razpoložljivih sob 121.447. Medtem, ko se je
število nastanitvenih zmogljivosti stalno povečevalo, pa je pri številu nastanitvenih objektov
med leti 2001 in 2003 opaziti upad, in sicer za 1,4 %. Leta 2006 je bilo nastanitvenih objektov
3.852, kar je 8,9 % več glede na leto 2001, ko je bilo vseh nastanitvenih objektov 3.536
(Tourism Sector Profile, 2007).
¾ Nastanitvene zmogljivosti glede na tip nastanitve
Tabela 9: Delež nastanitvenih zmogljivosti glede na tip nastanitve leta 2006.
Tip nastanitve
Delež (%)
(nastanitveni objekt)
Počitniški parki
37,6
Hoteli
22,7
Moteli
19,5
Nahrbtnikarski hoteli (backpacker hotels)
17,8
Gostišča
2,3
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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Graf 10: Delež nastanitvenih zmogljivosti glede na tip nastanitve leta 2006.
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
V letu 2006 so imeli največji delež nastanitvenih zmogljivosti počitniški parki (avtokampi,
kampi) in sicer 37,6 %. Sledijo jim hoteli z 22,7 % vseh nastanitvenih zmogljivosti, moteli z
19,5 % in nahrbtnikarski hoteli (backpacker hotels) z 17,8 % vseh nastanitvenih zmogljivosti.
Najmanjši delež odpade na gostišča, ki so v letu 2006 nudila zgolj 2,3 % vseh nastanitvenih
zmogljivosti (Tourism Sector Profile, 2007).
4.1.5. Število nočitev – letno, glede na tip nastanitve in po regijah
¾ Število nočitev in povprečna doba bivanja po posameznih letih
Tabela 10: Število nočitev in povprečna doba bivanja v letih od 2001 do 2006.
Leto Število nočitev Povprečna doba bivanja (dni)
2001
27.149.000
1,88
2002
28.919.000
1,91
2003
29.577.000
1,89
2004
30.949.000
1,87
2005
31.511.000
1,86
2006
31.705.000
1,86
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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Graf 11: Število nočitev in povprečna doba bivanja v letih od 2001 do 2006.
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
V obdobju od leta 2001 do leta 2006 se je število nočitev na Novi Zelandiji stalno povečevalo,
s povprečno letno rastjo 3,2 %. Kot nam prikazuje graf je imela v letu 2006 Nova Zelandija
31,7 milijonov nočitev, oziroma 16,8 % (4,6 milijona nočitev) več kot leta 2001, ko je bilo
vseh nočitev 27,1 milijona. Povprečna doba bivanja se je med posameznimi leti v tem
obdobju stalno spreminjala, razen v letu 2005 in letu 2006, ko je bila enaka in je znašala 1,86
dni. To je za 2,7 % manj v primerjavi z letom 2002, ko je bila povprečna doba bivanja
najdaljša in je znašala 1,91 dni (Tourism Sector Profile, 2007).
¾ Deleži nočitev glede na tip nastanitve
Tabela 11: Deleži nočitev glede na tip nastanitve leta 2006.
Tip nastanitve
Delež (%)
Moteli
33,8
Hoteli
31,5
Počitniški parki
19,4
Nahrbtnikarski hoteli (backpacker hotels)
13,5
Gostišča
1,8
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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Graf 12: Deleži nočitev glede na tip nastanitve leta 2006.
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Deleži nočitev po posameznih tipih nastanitve kažejo, da so imeli v letu 2006 največ nočitev
moteli, in sicer 33,8 %. Sledijo jim hoteli z 31,5 % vseh nočitev, počitniški parki z 19,4 %
vseh nočitev in nahrbtnikarski hoteli (backpacker hotels) z 13,5 % nočitev. Najmanjši delež
odpade na gostišča, ki so v tem letu zabeležila zgolj 1,8 % vseh nočitev turistov na Novi
Zelandiji (Tourism Sector Profile, 2007).
¾ Število nočitev in povprečna doba bivanja po posameznih regijah
Tabela 12: Število nočitev in povprečna doba bivanja po posameznih regijah Nove Zelandije
(podatki za leto 2006).
Regija
Število nočitev Povprečna doba bivanja (dni)
Auckland
5.247.000
1,96
Canterbury
4.218.000
1,79
Q/W/C.O. *
3.151.000
2,21
Rotorua
1.856.000
1,81
Wellington
1.795.000
1,89
Northland
1.719.000
2,03
Zahodna obala
1.246.000
1,35
Nelson/Tasman
1.222.000
2,15
Zaliv Plenty
1.193.000
2,32
Waikato
1.071.000
1,73
Jezero Taupo
1.048.000
1,73
Hawkesov zaliv
999.000
2,05
Dunedin
973.000
1,70
S/F **
872.000
1,64
Marlborough
712.000
1,67
Skupaj NZ
31.705.000
1,86
* Queenstown / Wanaka / Central Otago
** Southland / Fiordland

Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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Kot lahko razberemo iz tabele in spodnjega grafa je v letu 2006 največ turistov prenočilo v
regijah Auckland in Canterbury. V regiji Auckland, ki se je v tem letu uvrstila na prvo mesto
po številu nočitev v državi, so zabeležili 17 % oziroma 5,2 milijona nočitev, povprečno pa so
turisti v tej regiji ostali 1,96 dni. V regiji Canterbury je bilo vseh nočitev 13 % oziroma 4,2
milijona, povprečna doba bivanja gostov je bila 1,79 dni. Zaliv Plenty (Bay of Plenty) je
regija, kjer so turisti ostali najdlje (2,32 dni). Več kot dva dni so gostje ostali še v regijah
Queenstown/Wanaka/Central Otago, Northland, Nelson/Tasman in regiji Hawkesov zaliv
(Hawke´s Bay). V ostalih regijah so gostje ostali manj kot dva dni, v regiji Zahodna obala
(West Coast) zgolj 1,35 dni (Tourism Sector Profile, 2007).
Omenjenih petnajst regij Nove Zelandije je imelo v letu 2006 največje število nočitev,
zabeležile so kar 86 % vseh nočitev turistov v državi. Skupaj je Nova Zelandija v letu 2006
zabeležila 31,7 milijona nočitev, povprečno pa so turisti ostali 1,86 dni. V zadnjih petih letih
je povprečna doba bivanja nekoliko upadla, in sicer za 1,1 % v primerjavi z letom 2001, ko
so gostje povprečno ostali 1,88 dni (Tourism Sector Profile, 2007).
Graf 13: Število nočitev po posameznih regijah Nove Zelandije
(podatki za leto 2006).
Število nočitev po posameznih regijah Nove Zelandije
Marlborough
Dunedin
Jezero Taupo
Zaliv Plenty
Zahodna obala
Wellington
Qtn./ Wnk./ C.Otg.
Auckland
0

1000000

2000000

3000000

4000000

Število nočitev

Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
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4.1.6. Povprečna starost turistov in njihovi glavni razlogi za obisk Nove Zelandije
¾ Povprečna starost domačih in tujih turistov
Tabela 13: Deleži domačih in tujih turistov po starostnih skupinah
(podatki za leto 2005).
Starostne skupine Domači turisti Tuji turisti
(let)
(%)
(%)
15 - 24
17
14
25 – 34
16
23
35 – 44
22
19
45 – 54
22
19
55 – 64
12
15
nad 65
11
10
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Graf 14: Deleži domačih in tujih turistov po starostnih skupinah
(podatki za leto 2005).
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Po podatkih za leto 2005 je med tujimi turisti Novo Zelandijo obiskalo 52 % turistov
moškega spola in 48 % turistov ženskega spola, medtem ko je ta delež med domačimi turisti
enak. Glede na starost je bilo med tujimi turisti največji delež starih od 25 do 34 let, in sicer
23 %, najmanj pa je Novo Zelandijo obiskalo tujih turistov starih več kot 65 let, zgolj 10 %.
Med domačimi turisti so prevladovali tisti v starostni skupini od 35 do 44 let in od 45 do 54
let. Teh je bilo skupaj (obe starostni skupini) 44 %. Najmanjši delež (11%) med domačimi
turisti so prav tako predstavljali stari nad 65 let. Kot lahko razberemo iz grafa se pri tujih
turistih pojavlja enak odstotek (19 %) pri starostni skupini 35 do 44 let in 45 do 54 let. Enak
odstotek (22 %) dveh starostnih skupin lahko opazimo tudi pri domačih turistih, in sicer v
starostni skupini 35 do 44 let in 45 do 54 let (Tourism Sector Profile, 2007).

56

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
¾ Glavni razlogi turistov za obisk Nove Zelandije
Tabela 14: Glavni razlogi domačih in tujih turistov za obisk Nove Zelandije
(podatki za leto 2005).
Glavni razlogi
Domači turisti (%) Tuji turisti (%)
Počitnice
49
65
Obisk prijateljev ali sorodnikov
14
13
Poslovno potovanje
27
15
Izobraževanje
2
3
Drugo
8
4
Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Graf 15: Glavni razlogi domačih in tujih turistov za obisk Nove Zelandije
(podatki za leto 2005).
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Glavni razlog za obisk Nove Zelandije so tako pri domačih kot tujih turistih počitnice, in sicer
z 49 % pri domačih turistih in kar 65 % pri tujih turistih. Na drugem mestu po pomembnosti
navajajo tako domači kot tuji obiskovalci poslovno potovanje. Slednje je navedlo kot glavni
razlog za obisk države 27 % domačih turistov in nekoliko manj, 15 % tujih turistov. Ostali
razlogi, kot so obisk prijateljev ali sorodnikov ter izobraževanje, so turisti navedli v manjšem
deležu. Za prvega se je opredelilo 14 % domačih in 13 % tujih turistov, v drugem primeru
(izobraževanje) je delež najmanjši – 2 % pri domačih turistih, med tujimi turisti pa je bilo
izobraževanje glavni namen za obisk Nove Zelandije pri 3 % obiskovalcev (Tourism Sector
Profile, 2007).
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4.1.7. Način turističnega potovanja in povprečna poraba tujih turistov po posameznih
tipih nastanitve
¾ Način potovanja turistov
Tabela 15: Način potovanja turistov (podatki za leto 2006).
Način potovanja
Delež (%)
Samostojno potovanje
49
Delno samostojno potovanje
35
Organizirano skupinsko potovanje
10
s turistično agencijo
Skupinsko potovanje po deželi
6
(z lokalno turistično agencijo)
Vir: International Visitors Survey, 2007.
Graf 16: Način potovanja turistov (podatki za leto 2006).
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Vir: International Visitors Survey, 2007.
Samostojno (neodvisno) potovanje je z 49 % najpogostejši način potovanja turistov po Novi
Zelandiji, kot je pokazala raziskava novozelandskega Ministrstva za turizem. Gre za način
potovanja, ko popotniki kupijo zgolj letalsko karto do Nove Zelandije, nato pa samostojno v
samoorganizaciji potujejo po državi. Visok delež je tudi takih turistov, ki potujejo delno
samostojno (pomeni, da del formalnosti uredijo že doma, npr. rezervacijo namestitve), in sicer
35 %, medtem ko je najmanjši delež tistih, ki se odločijo za skupinsko potovanje po deželi z
lokalno turistično agencijo (t.i. tour groups). Z domačimi turističnimi agencijami, pri čemer
gre za organizirano skupinsko potovanje, pripotuje na Novo Zelandijo 10 % vseh turistov. Kot
nam prikazuje sam graf, se torej največ turistov odloči za samostojno, individualno
raziskovanje lepot novozelandske pokrajine (International Visitors Survey, 2007).
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¾ Povprečni dnevni izdatki tujih turistov glede na tip nastanitve
Tabela 16: Povprečni dnevni izdatki tujih turistov glede na tip nastanitve
(podatki za leto 2005).
Povprečni dnevni izdatki
(ameriški dolarji)
Hoteli
220
Moteli
155
Gostišča/B&B
128
Počitniški parki (avtokampi, kampi)
116
Nahrbtnikarski hoteli (backpacker hotels)/Hostli
84
Skupaj
145
Tip nastanitve

Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
Graf 17: Povprečni dnevni izdatki tujih turistov glede na tip nastanitve
(podatki za leto 2005).
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Vir: Tourism Sector Profile, 2007.
V letu 2005 so bili povprečni dnevni izdatki tujih turistov 145 ameriških dolarjev, kar
vključuje stroške namestitve, prevoza, prehrane in drugo. Glede na tip namestitve so imeli
najvišje povprečne dnevne izdatke hotelski gostje, in sicer 220 ameriških dolarjev, najmanj pa
turisti v nahrbtnikarskih hotelih (backpacker hotels), 84 ameriških dolarjev. Povprečna
poraba gostov v motelih je bila 155 ameriških dolarjev na dan in v gostiščih 128 ameriških
dolarjev na dan. Počitniški parki, ki vključujejo avtokampe in kampe, so gostili turiste s
povprečnimi dnevnimi izdatki 116 ameriških dolarjev (Tourism Sector Profile, 2007).
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4.2. TURISTIČNI PROMET – SLOVENSKI TURISTI
4.2.1. Število slovenskih turistov in njihovih prenočitev v državah Oceanije
Podatki se nanašajo zgolj na organizirana potovanja slovenskih turistov s turističnimi
agencijami.
Tabela 17: Število slovenskih turistov in njihovih prenočitev v državah Oceanije leta
2005 in 2006.
Država potovanja
Leto 2005
Leto 2006
slovenskih
Št. turistov Št. prenočitev Št. turistov Št. prenočitev
turistov
Nova Zelandija
176
2.222
299
3.746
Avstralija
983
15.787
863
16.306
Druge države Oceanije
346
4.277
215
3.111
Skupaj
1.505
22.286
1.377
23.163
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007.
Graf 18: Število slovenskih turistov v državah Oceanije
leta 2005 in 2006.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007.
V države Oceanije je leta 2005 s turističnimi agencijami potovalo 1.505 slovenskih turistov,
od tega 176 na Novo Zelandijo. V Avstralijo je tega leta potovalo 983 slovenskih turistov, v
druge države Oceanije pa 346 Slovencev. V letu 2006 se je skupno število slovenskih turistov,
ki so potovali v države Oceanije zmanjšalo, in sicer za 8,5 %. Medtem, ko je upadlo tako
število potovanj slovenskih turistov v Avstralijo (za 12,2 %), kot tudi v druge države Oceanije
(za 37,9 %), pa se je število slovenskih turistov na Novi Zelandiji povečalo, in sicer za kar
69,8 % oziroma 123 turistov. Tako je leta 2006 s turističnimi agencijami na Novo Zelandijo
potovalo 299 Slovencev.
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Skupno število prenočitev slovenskih turistov se je v državah Oceanije od leta 2005 do leta
2006 povečalo, in sicer za 3,9 %. Povečalo se je tudi število prenočitev v Avstraliji (za 3,2 %)
in na Novi Zelandiji (za 68,5 %), medtem ko se je število nočitev v drugih državah Oceanije
zmanjšalo, in sicer za 27,3 % (Statistični urad Republike Slovenije, 2007).
4.2.2. Turistična potovanja domačega prebivalstva - delež slovenskih turistov v tujini
V letu 2006 se je 62,2 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, udeležilo okoli 5,4
milijona turističnih potovanj, bodisi zasebnih ali poslovnih. Kar 53,9 % zasebnih potovanj je
potekalo v Sloveniji in 46,1 % v tujini. Posamezno zasebno potovanje je povprečno zajemalo
4,3 prenočitve (v Sloveniji 2,8 in v tujini 6,1 prenočitev). Le 10,2 % zasebnih potovanj je bilo
organiziranih kakor koli v sodelovanju s potovalno agencijo. Slovenski turist je na zasebnem
potovanju porabil povprečno okoli 34 evrov na dan (v Sloveniji okoli 25 evrov na dan, v tujini
pa okoli 38 evrov na dan) (Statistični urad Republike Slovenije, Anketa o turističnih
potovanjih domačega prebivalstva 2006, 2007).
Tabela 18: Turistična zasebna potovanja v tujino po najbolj obiskanih kontinentih
(podatki za leto 2006).
Kontinent
Število zasebnih potovanj Delež (%)
Evropa
2.117.737
96,4
Afrika
34.523
1,5
Bližnji Vzhod
17.024
0,8
Azija
8.163
0,4
Drugo *
18.965
0,9
Svet (skupaj)
2.196.412
100
* Severna, Srednja in Južna Amerika, Avstralija in Nova Zelandija.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega
prebivalstva 2006, 2007.
Graf 19: Delež turističnih zasebnih potovanj v tujino po najbolj obiskanih kontinentih
(podatki za leto 2006).
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega
prebivalstva 2006, 2007.
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Iz tabele in grafa je razvidno, da je v letu 2006 večina slovenskih turistov potovala po Evropi,
in sicer 96,4 %. Na druge kontinente je potovalo bistveno manj Slovencev. V Afriko je
potovalo 1,5 %, na Bližnji Vzhod, v Azijo in druge neevropske države pa manj kot en
odstotek slovenskih turistov. V Severno, Srednjo in Južno Ameriko, Avstralijo in Novo
Zelandijo skupaj, je torej potovalo zgolj 0,9 odstotka, oziroma 18.965 slovenskih turistov. Vsi
podatki so absolutne ocene pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo
slovenskega prebivalstva od petnajstega leta dalje (Statistični urad Republike Slovenije,
Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva 2006, 2007).
4.2.3. Slovenske turistične agencije, ki omogočajo potovanje na Novo Zelandijo
Tabela 19: Slovenske turistične agencije, ki omogočajo potovanje na Novo Zelandijo, njihov
program in cena potovanja.
Turistična agencija
Kompas
Condor Travel
Lifetrek
Thaico
Ars longa
Potovanje.si
Avstral-Azija
Linda
Van Gogh
Trud

Program potovanja
Število dni Cena (EUR)
Avstralija, Nova Zelandija
16
4.350 – 4.750 *
Nova Zelandija in Fidži
15
4.490
Nova Zelandija
14
ni znana
Nova Zelandija
24
3.775 **
Avstralija in Nova Zelandija
15
ni znana
Nova Zelandija
15
3.650
Nova Zelandija in Fidži
19
4.490
Avstralija in Nova Zelandija
16
ni znana
Nova Zelandija
15
4.131
Nova Zelandija in Fidži
19
4.490
Avstralija in Nova Zelandija
21
4.590
Nova Zelandija
15
4.131
Biseri Avstralije in Nove Zelandije
20
4.690
Nova Zelandija
12
3.000

*cena odvisna od datuma odhoda (februar, april)
** velja pri 10 udeležencih

Vir: Zgoraj navedene turistične agencije, 2008.
Med slovenskimi turističnimi agencijami, ki imajo predstavljene svoje ponudbe na spletnih
straneh, sem izbrala deset večjih agencij, ki s svojimi programi omogočajo potovanje na Novo
Zelandijo. To so turistične agencije Kompas, Condor Travel, Lifetrek, Thaico, Ars longa,
Potovanje.si, Avstral-Azija, Linda, Van Gogh in turistična agencija Trud. Programi potovanja
med omenjenimi turističnimi agencijami so si precej podobni in vključujejo predvsem oglede
največjih in najbolj fascinantnih novozelandskih naravnih in kulturnih znamenitosti. V
primeru turistične agencije Lifetrek se program potovanja nekoliko razlikuje od ostalih, saj v
primerjavi z ostalimi agencijami vključuje največje število dni potovanja (24 dni) in gre, kot
navajajo, za pustolovsko potovanje.
Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko ocenimo približne povprečne dnevne izdatke
turista, ki potuje z navedenimi turističnimi agencijami. Povprečno število dni potovanja je
16,8 dni, povprečna cena potovanja pa se giblje okrog 3.285 evrov. Če ceno potovanja delimo
s številom dni, dobimo povprečne dnevne izdatke turista. Ti znašajo približno 246 evrov na
dan.
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4.2.4. Program potovanja izbrane turistične agencije
Turistična agencija Kompas ponuja dva programa potovanj na Novo Zelandijo, in sicer
program »Avstralija in Nova Zelandija« za 16 dni in ceno od 4.350 do 4.750 evrov (odvisno
od datuma odhoda) ter program »Nova Zelandija in Fidži« za 15 dni in ceno 4.490 evrov
(Kompas, Avstralija in Oceanija, 2008). Slednjega bom predstavila v nadaljevanju.
Primer programa turistične agencije Kompas: Nova Zelandija in Fidži
(15 dni, 4.490 evrov)
Osnovni podatki o potovanju:
•
•
•
•
•
•

Datum odhoda: 29. 2. 2008
Čas potovanja: 19 dni / 15 nočitev
Najmanjše število potnikov: 20 oseb
Vizum: ni potreben
Prevoz: letalo
Številka produkta: 11161

Program potovanja:
1. dan: LJUBLJANA – LONDON – LOS ANGELES: V popoldanskih urah zbirališče
potnikov na letališču Jožeta Pučnika in polet preko Londona proti Los Angelesu (hrana in
pijača v letalu). Nočni let.
2. dan: LOS ANGELES – AUCKLAND: Po prihodu v Los Angeles postanek in nadaljevanje
leta proti Aucklandu, ki se nahaja na Severnem otoku Nove Zelandije (hrana in pijača v
letalu).
3. dan: AUCKLAND – CHRISTCHURCH: V popoldanskih urah pristanek v Christchurchu.
Po opravljenih carinskih obveznostih prevoz v mesto in kratek ogled. Christchurch kot
največje mesto Južnega otoka Nove Zelandije slovi po svoji gregorijanski arhitekturi v
mestnem jedru ter urejenosti mestnih parkov. Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
4. dan: CHRISTCHURCH – QUEENSTOWN: Po zajtrku vožnja skozi področje Canterbury,
ki slovi po svojem angleškem vplivu. Vožnja mimo jezer Tekapo in Pukaki, ki jima odsev
neba daje sinje modro barvo. Vmes postanek za ogled Cerkve dobrega pastirja v Tekapu ter v
Pukakiju (v jasnem vremenu) možnost opazovanja najvišje gore Mt. Cook (3.754 metrov
n.v.), ki so jo ustvarili neprestani tektonski premiki. Dan bomo zaključili v počitniškem mestu
Queenstown, ki je eno najbolj priljubljenih izletniških točk Nove Zelandije. Nastanitev v
hotelu. Zvečer plovba s parnikom Ms Earnslaw po jezeru do tradicionalne novozelandske
farme, kjer nam bodo postregli z izvrstno večerjo. Po večerji bomo poblizu spoznali tudi
življenje na farmi (striženje ovac, dresura psov). Večerna plovba nazaj v Queenstown, prevoz
do hotela in prenočevanje.
5. dan: QUEENSTOWN – DOUBTFUL SOUND – QUEENSTOWN: Samopostrežni zajtrk,
nato vožnja ob jezeru Wakatipu ob prostranih pašnikih proti jezeru Manapouri. Vkrcanje na
ladjico ter plovba do mogočne hidrocentrale. Obisk podzemnih rovov, kjer bomo pobliže
spoznali način pridobivanja hidroenergije na Novi Zelandiji. Nadaljevanje vožnje proti fjordu
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Doubtful Sound. Vkrcanje na ladjico in križarjenje po tem slikovitem fjordu vse do
Tasmanovega morja. Popoldanski povratek v Queenstown in prenočevanje.
6. dan: QUEENSTOWN – GREYMOUTH – FRANZ JOSEF LEDENIK: Zajtrk in vožnja ob
jezerih Wanaka in Hawea čez prelaz Haast ter naprej ob reki Haast do Tasmanovega morja.
Klima in vegetacija se tukaj popolnoma spremenita v subtropsko, ob poti pa je mogoče
občudovati strme gore, ki se spuščajo v veličastna jezera, ki jih polni voda kristalnih slapov.
Vožnja ob obali do ledenikov Fox in Franz Josef. Po ogledih nadaljevanje do Hokitike, mesta
žada in poldragih kamnov ter naprej do Greymoutha. Nastanitev in prenočevanje.
7. dan: GREYMOUTH – CHRISTCHURCH – AUCKLAND: Zajtrk in vožnja čez prelaz
Arthur (postanki za oglede in fotografiranje) proti Christchurchu. Prevoz do letališča ter polet
proti Severnemu otoku Nove Zelandije. Popoldanski pristanek v Aucklandu, največjem mestu
Nove Zelandije, kjer živi 1,3 milijona prebivalcev, kar je tretjina prebivalstva celotne države.
Mesto obkrožajo številni vulkanski stožci ugaslih ognjenikov, čudovite gorske planote ter
obala s tremi pristanišči. Krajši avtobusni ogled mest, nastanitev v hotelu in prenočevanje.
8. dan: AUCKLAND – BAY OF ISLANDS – AUCKLAND: Po samopostrežnem zajtrku
odhod z avtobusom na sever otoka proti zalivu Bay of Islands, ki ga obkroža 144 otočkov in
velja za enega najlepših delov severa Nove Zelandije. Vkrcanje na katamaran in plovba do
orjaške »luknje v skali« (Hole-In-The-Rock) ter naprej do jame »Grand Cathedral«. Med
plovbo bomo lahko opazovali morsko favno, po kateri je zaliv znan kot eno ribolovno
najbogatejših območij Nove Zelandije. Izkrcanje na otoku Urapukapuka, ogled in malica.
Popoldan povratek v pristanišče in obisk mest Paihia in Waitangi, kjer so v 19. stoletju
Angleži in domorodci Maori podpisali zgodovinsko pogodbo o sobivanju na teritoriju Nove
Zelandije. Povratek v hotel v Aucklandu v poznih večernih urah in prenočevanje.
Slika 23: Bay of Islands – turistična točka na Severnem otoku.

Vir: Australasia.si, 2008.
9. dan: AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA: Po zajtrku vožnja proti Rotorui. Postanek
v jamah Waitomo ter sprehod skozi podzemne hodnike, ki slovijo po svojih poslikavah ter
žarečih žužkih, ki kot tisoči majhnih luči osvetljujejo jamske dvorane. V nadaljevanju obisk
maorske vasice, kjer se boste srečali s kulturo Maorov ter opazovali izbruh gejzirja
Whakarewarewa. Obisk hiše kivijev, kjer je ohranjenih nekaj primerkov te izjemno redke
ptice, ki je zaščitni znak Nove Zelandije. Zvečer (za doplačilo) Maori Hangi koncert s
folkloro in predstavitvijo navad Maorov ter večerja. Prenočevanje.
10. dan: ROTORUA – JEZERO TAUPO – AUCKLAND: Po zajtrku vožnja do jezera Taupo,
ker se bomo vkrcali na ladjico ter popeljali do veličastne maorske poslikave v skali.
Nadaljevanje vožnje skozi slikovito pokrajino Narodnega parka Tongariro proti Hamiltonu in
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naprej do Aucklanda. Prihod v mesto v popoldanskih urah, krajši ogled mesta in nastanitev v
hotelu. Zvečer možnost obiska stolpa Skytower, najvišjega stolpa v južni hemisferi (vstopnina
za doplačilo). Večerja in prenočevanje.
11. dan: AUCKLAND – NADI: Po zajtrku obisk podvodnega akvarija Kelly Tarlton´s, kjer
bomo spoznali, kaj skrivajo morske globine tega dela sveta, ter med drugim opazovali
simpatične pingvine, ki znotraj akvarija živijo v »antarktičnih razmerah«. Prevoz na letališče
in vkrcanje za let proti Fidžiju. Pristanek v Nadiju, glavnem mestu Fidžija v popoldanskih
urah. Prevoz do hotela, nastanitev, večerja in prenočevanje.
12. dan: NADI: Zajtrk, nato obisk mesta Nadi in ogled glavnih mestnih znamenitosti. Obisk
vrta spečega velikana, ki slovi po več kot 2.000 različnih vrstah orhidej, ki se razprostirajo na
površini 20 hektarjev, hinduistični tempelj, živahna mestna tržnica in možnost nakupa
spominkov v trgovini »Jack´s Handicrafts«. Mesto ponuja lep vpogled v življenje te otoške
tropske države. Povratek v hotel, večerja in prenočevanje.
13.-17. dan: NADI: Zajtrk, nato dnevi prosti za uživanje na peščenih plažah, v senci palm ob
koktejlu ali osvežilni pijači. Za doplačilo možnost izbire nekaterih celodnevnih izletov.
Večerja in prenočevanje.
18. dan: NADI – LOS ANGELES – LONDON: Zajtrk, nato prosto do večerje. Po večerji
odhod na letališče in vkrcanje za let proti Los Angelesu in naprej proti Londonu. Obroki in
pijača na letalu. Nočni let.
19. dan: LOS ANGELES – LONDON – LJUBLJANA: Dopoldanski pristanek v Frankfurtu.
Popoldan nadaljevanje leta proti Ljubljani s pristankom na letališču Jože Pučnik v večernih
urah.
Cena vključuje:
•
•
•
•
•

Navedene letalske prevoze v ekonomskem razredu,
nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelih 3* v Novi Zelandiji in 4-5* v obalnem
letovišču na Fidžiju,
15 polpenzionov ter 1 nočitev z zajtrkom,
izlete, avtobusne in ladijske prevoze po programu,
slovensko vodenje in organizacijo potovanja.

Obvezna doplačila (ob prijavi):
•
•
•
•

Letališke pristojbine približno 450 evrov,
izstopne letališke pristojbine na Novi Zelandiji in Fidžiju približno 50 evrov,
doplačilo za enoposteljno sobo 990 evrov,
doplačila za celodnevne izlete na Fidžiju.
Vir: Kompas, Avstralija in Nova Zelandija, 2008.

Zgoraj prikazani program turistične agencije Kompas predstavlja enega izmed tipičnih
programov potovanja slovenskih turistov na Novo Zelandijo, vključujoč oglede največjih in
najbolj fascinantnih novozelandskih naravnih in kulturnih znamenitosti. Potovanje vključuje
večino glavnih znamenitosti države, zato je med turisti ta tura med daleč najpriljubljenejšimi.
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5. UČINKI TURIZMA NA NOVI ZELANDIJI
Turizem je masovni družbeni pojav, ki pušča sledi v prostoru v katerem se pojavlja, v
številnih dejavnostih, ki sodelujejo pri razvoju turizma in na ljudeh (udeležencih turističnih
gibanj, domačinih v turističnih krajih in zaposlenih v dejavnostih, ki sooblikujejo ponudbo
turizma). Turizem vpliva na razvoj krajev, območij, države, posameznih dejavnosti, na okolje,
na ohranjanje naravne in kulturne dediščine, na življenje domačinov ter na telesno in duševno
počutje turistov, praviloma pozitivno. Ob nenačrtnem in nekontroliranem razvoju pa se lahko
spremeni tudi v svoje nasprotje, zato so posledice razvoja turizma lahko tudi moteče oziroma
negativne (Zorko, 1999).
5.1. POZITIVNI UČINKI TURIZMA
Pozitivni učinki turizma na Novi Zelandiji se kažejo predvsem v ekonomskem smislu. Zaradi
dobre mednarodne promocije turizem močno vpliva na velik priliv deviz v državo, pa tudi na
bruto domači proizvod, na razvoj dejavnosti, ki sooblikujejo turistično ponudbo ter na
zaposlovanje.
¾ Mednarodna promocija
V devetdesetih letih je turizem postal najpomembnejši vir deviz, zato mu država namenja
veliko pozornost, zlasti pri mednarodni promociji. Za Novo Zelandijo je značilno zelo dobro
trženje turizma (najbolj propagirajo adrenalinske dejavnosti), ki temelji predvsem na dobri
podjetnosti na narodni ravni, pa tudi pripravljenosti in prijaznosti do turizma nasploh (Ferfila,
2004). Vse več strokovnjakov s področja trženja destinacije se trudi pozicionirati svojo
državo, mesta ali regije kot blagovne znamke destinacije, saj se zavedajo pomena, ki ga
tovrstno trženje prinaša ekonomskemu in turističnemu razvoju (Jakofčič, 2004).
Nova Zelandija je lep primer trženja države kot blagovne znamke. V preteklosti je bila s tremi
milijoni prebivalcev in dobrimi 270.000 kvadratnimi kilometri na svetovnem zemljevidu
nepoznana ali poznana zgolj po številnih ovcah in vedno v senci svoje velike sosede
Avstralije (cv: Ryan, 2003, str.66). Kot taka ni bila zaželena destinacija, zato se je država
okoli leta 1990 odločila, da bo zasnovala strategijo načrtnega trženja države na temeljih
turistične in investicijske dejavnosti. Pri tem sta bili poudarjeni vrednoti inovativnost ter
okoljsko in multikulturalno zavedanje. Nosilci akcije so bili tako turistična podjetja kot
športne ekipe in izvozniki. Združeno so v globalni ekonomiji dosegli precej višje rezultate kot
bi to uspelo posameznemu nastopanju ustanove ali subjekta (Jakofčič, 2004).
Pred nekaj leti pa smo bili priča lansiranju turistične blagovne znamke – 100 % Pure New
Zealand, ki je predstavila zgodbo dežele, kot jo vidijo njeni zunanji deležniki. V raziskavi se
je država pokazala kot hribovita zelena pokrajina, polna ovac in agresivnih bojevnikov
Maorov (cv: Warren, 2003, str. 44). Blagovna znamka 100 % Pure New Zealand se poleg
turizma indosira tudi v ostalih sektorjih (100 % Pure Romance, 100 % Pure Sport, itd.). Uspeh
Nove Zelandije je povezan tudi z aktivnostmi v filmski industriji v času lansiranja večine
trženjskega dela Nove Zelandije na trg. V istem času je bila namreč predstavljena premiera
filma Gospodar prstanov (The Lord of the Rings), posnetega v pokrajinah Nove Zelandije.
Temu je botrovala večja izpostavljenost države v vseh medijih, zlasti na internetu kot ne
tradicionalnem mediju (Jakofčič, 2004).
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Program graditve blagovne znamke države je doprinesel k povečanju prepoznavnosti in
izboljšanju njene podobe v očeh tako notranjih kot zunanjih deležnikov. Nova Zelandija je pri
tem lep primer, ki kaže na to, da je možno prepoznavno blagovno znamko države razviti tudi
na temeljih turizma, če pri tem s podpornimi aktivnostmi sodelujejo tudi ostali sektorji v
državi (Jakofčič, 2004).
Slika 24: Razpoznavni logotip blagovne znamke Nove Zelandije.

Vir: Tourism New Zealand, 2007.
Slika 25: Serija oglasov trženja destinacije Nove Zelandije, ki nagovarja
različne skupine deležnikov.

Vir: Jakofčič, 2004.
Nacionalni simbol Nove Zelandije je praprot, ki predstavlja simbol moči, skupnosti in uspeha.
Praprot se uporablja kot tržna znamka za razvijanje prepoznavnosti Nove Zelandije v
mednarodnih promocijskih aktivnostih, na spletnih informacijskih straneh in na kakovostnih
turističnih produktih, ki so del licenčnega sistema Qualmark. Licenco znamke Qualmark
upravlja in podeljuje novozelandska turistična agencija za vzpodbujanje kakovosti (Qualmark
New Zealand Ltd.). Vloga agencije je definirana v novozelandski strategiji za razvoj turizma
in je v razvijanju ugleda Nove Zelandije kot svetovne turistične destinacije. Turistična
organizacija Tourism New Zealand v okviru svojih mednarodnih pisarn aktivno pozicionira
blagovno znamko Qualmark na svetovnem turističnem trgu (Ministrstvo za gospodarstvo,
2008).
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¾ Bruto domači proizvod
Pomen turizma na Novi Zelandiji stalno narašča in danes ta dejavnost že prispeva največji
zaslužek v zunanjetrgovinski bilanci. Turizem prispeva k povečanju bruto domačega
proizvoda na dva načina, neposredno in posredno. Denar, ki ga tuji turisti prinesejo v državo
in potrošijo na potovanju po državi ima direkten vpliv na bruto domači proizvod. Posredno
vpliva turizem nanj s tem, ko spodbuja razvoj dejavnosti, ki oblikujejo turistično ponudbo.
Sredi devetdesetih let je storitveni sektor prispeval 64 % k bruto domačemu proizvodu, zlasti
je bila značilna hitra rast ekološko osveščenega turizma (Ferfila, 2004). Dohodki iz turizma so
leta 1995 znašali 2.318 milijonov ameriških dolarjev, leta 2005 pa že 4.865 milijonov
ameriških dolarjev (Tourism Market Trends, 2006).
¾ Razvoj dejavnosti, ki sooblikujejo turistično ponudbo
Nova Zelandija je država, ki ima naravne in družbene privlačnosti ter druge pogoje, na osnovi
katerih je mogoče razvijati turizem. Nekatere dejavnosti, na primer kmetijstvo, lahko za
rezultate svojega dela (pridelke) iztržijo s posredno prodajo turistom (preko storitev v
gostinstvu) celo več kot z neposrednim izvozom. Toplo podnebje z obilo dežja in sonca je
ugodno za razvoj ovčereje in govedoreje. K temu pa je potrebno prišteti še dober
narodnogospodarski in podjetniški menedžment Nove Zelandije, uporabo znanosti v reji in
prehrani živali, ugodne kreditne pogoje za razvoj kmetij, vladno pomoč in kontrolo (Ferfila,
2004).
Precej razvita, s turizmom povezana panoga na Novi Zelandiji, so prostovoljna dela na
ekoloških kmetijah, za katera se odločajo zlasti popotniki preko določenih organizacij.
Poslanstvo slednjih je pomoč lokalnim območjem ter promocija države in sodelovanja ljudi
različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov. Med slovenskimi popotniki, se jih sodeč
po zapisih na forumu Slovenske potovalne agencije večina odpravi prav na Novo Zelandijo,
in sicer na obiranje kivijev, agrumov in grozdja (Čakarič, 2007).
¾ Zaposlovanje in povečan obseg naložb
Redna zaposlitev v domačem turističnem kraju oziroma na turističnem območju zagotavlja
ljudem stalen vir zaslužka, povečuje njihovo kupno moč, prispeva k dvigu življenjskega
standarda in preprečuje odseljevanje. Zaradi turizma povečana investicijska dejavnost na
katerem koli področju ima za posledico tudi večjo zaposlenost. Tak primer je Sky City v
Aucklandu, ki s hotelom, gledališčem in ostalo ponudbo predstavlja največji turistični
kompleks na Novi Zelandiji z več kot tri tisoč zaposlenimi (Mihelčič, 2004).
Gotovo je denar, ki ga omogoča novozelandski turizem pomemben. Delo v hotelih in barih,
čeprav težko in naporno, je lahko precej lažje od kmečkega dela, posebno če je turistična
sezona dobro opredeljena in omejena na približno štiri ali pet mesecev. Če podjetja v lokalni
lasti cvetijo, potem bo turistična dejavnost pritegnila delavce iz drugih dejavnosti. Lahko tudi
pritegne bolj kvalificirane in izobražene na nadzorna in upravna delovna mesta ter stran od
drugih služb, ki bi jih lokalna skupnost bolj potrebovala, a so tudi slabše plačane. Take
alternativne službe lahko vključujejo poučevanje, dela v zdravstvu, socialna dela v različnih
oblikah in administrativna dela v lokalni upravi. Za ponovno vzpostavitev ravnovesja je
pomembno vedeti, koliko ekonomskih učinkov, ki jih proizvede novozelandski turizem,
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zadrži lokalna skupnost.V povezavi s turizmom se ne kažejo zgolj vplivi na lokalno skupnost,
ampak tudi širši vpliv na priseljene delavce. Ugotovljeno je bilo, da turizem na Novi Zelandiji
spreminja družbo, da vodi do selitve mladih delavcev s podeželskih območij v turistične
komplekse in da spreminja tradicionalne vzorce širših družinskih mrež. Ta spremenjena
področja so bila tudi dejansko ekonomsko občutljiva na spremembe. Predvsem narava
turizma je tista, ki je povzročila spremembo, ki je potencialno neprijazna za kulturo lokalne
skupnosti (Ryan, 2003).
5.2. NEGATIVNI UČINKI TURIZMA
Turizem prinaša s seboj tudi precej negativnih vplivov, predvsem na okolje, saj so turistična
infrastruktura in turisti zelo veliki onesnaževalci okolja. Z načrtnim in modrim
gospodarjenjem je mogoče negativne posledice razvoja turizma preprečiti, ublažiti ali celo
odpraviti. Med negativne učinke turizma na Novi Zelandiji sodijo predvsem uničevanje
okolja, prometne nevšečnosti in vpliv turizma na kulturne vrednote.
¾ Vplivi turizma na okolje
Obremenjenost okolja je ne glede na zvrst turizma, zaradi množice obiskovalcev in kopice
doživljajske ponudbe, ki ne more puščati naravno in kulturno dediščino trajnostno deviško, iz
dneva v dan večja. V mnogih privlačnih turističnih središčih (navkljub »zlati jami«, kar
turizem nedvomno je) so prav iz zgoraj navedenih razmislekov pričeli uvajati različne zvrsti
omejitev. Nova Zelandija tako obstoj lastne turistične atrakcije vidi skozi prizmo trženja,
pogosto z razlago, da je tak pristop vpeljan iz ekoloških razlogov, saj dovolj visoka vstopnina
sama po sebi omejuje obisk. Zavedati pa se moramo, da sonaravnega turističnega razvoja ni.
Vsak obiskovalec spremeni zatečeno prostorsko stvarnost (Gosar, 2007).
Namesto neposrednega turizma v kraju in objektu zanimanja, turistična središča vedno
pogosteje usmerjajo turistične skupine in posameznike v virtualni svet doživljanja izbrane
atrakcije. Na Novi Zelandiji številne japonske turiste ne vodijo več pod goro Mount Cook,
ampak jim v središču narodnega parka (na klimatsko neobčutljiv in filmsko lepši način)
predstavijo posebnosti tega območja. Sodobna ponudba vključuje filmsko (pogosto
trodimenzionalno) spoznavanje zgodovinskega obdobja ali umetno predstavljeno naravno
posebnost (v muzeju Te Papa v Wellingtonu se pri reanimaciji potresa ob Pacifiški
prelomnici, strese za eno minuto celotno nadstropje, ki je na hidravliki). Umetni svetovi in
tematski zabaviščni parki so za obiskovalce vedno bolj zanimivi. Relativno blizu
rezidenčnega kraja ponujajo zgodovinska ali drugačna doživetja (npr. adrenalinska izkustva).
Zabava, ki ponuja užitek oziroma doživetje se preusmerja v virtualni svet in v umetne
oziroma prirejene (zabaviščne) svetove (tematske, adrenalinske in vodne parke). Nekoč zaradi
panorame obiskovana naravna dediščina Nove Zelandije zlagoma izgublja na pomenu po
katerem je slovela. Naravna ali kulturna dediščina postaja nova oziroma prenovljena turistična
destinacija v kateri je pogosto »virtualna« ali »ustvarjena« ponudba središče interesa
obiskovalcev (Gosar, 2007).
Zaradi velikega števila turistov je vse več tudi odpadkov. Aktivnosti turistov na rekah ali
jezerih, ki jih ponujajo lokalne turistične agencije, motijo divje živali in uničujejo naravno
rastje. Vse več turističnih agencij na Novi Zelandiji v svojih brošurah prodaja tako imenovani
ekoturizem - turizem, ki je prijazen okolju. Vendar je to le reklama, saj kampiranje ter
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ogledovanje pokrajine in živali z avtobusi, avtomobili, manjšimi letali ali helikopterji večkrat
bolj uničita naravno okolje, kot pa običajne počitnice v hotelu v počitniškem letovišču.
Novembra leta 2007, se je tako lastnikom majhnih letal in helikopterjev na novozelandskem
Južnem otoku ponudila odlična priložnost za hiter zaslužek. Kombinacija hladnega vremena
in morskih tokov je blizu obale prinesla ledene gore, ki zelo redko pridejo cele tako daleč od
Antarktike. Ker je bilo zanimanje za prelete ledenih gor (med katerimi so nekatere merile tudi
do kilometer) veliko, so opravili tudi po šest poletov dnevno. Pojavile so se v sredini
novembra, tako kot tudi v letu 2006, ko so jih tako blizu Nove Zelandije videli prvič po 56-ih
letih (Države sveta, 2007).
Zaradi izgradnje zimskošportnih objektov (smučišč in žičnic) je država žrtvovala hektarje
gozdov (danes gozdovi poraščajo le še dve petini površja Nove Zelandije), ogrožena so tudi
mejna drevesa ob smučarskih progah in poškodovane drevesne korenine. Mnogokje je prostor
prav zaradi številnih posegov v naravo načela tudi erozija, zaradi posekanih gozdov pa se je
povečala nevarnost snežnih plazov. Povečanje smučarskih površin na javnih varovanih
območjih pritiska čedalje bolj na krhke podgorske in gorske ekosisteme. Priprava snega, še
posebej lahko škodi tako zemlji kot rastlinju. Na podlagi študije, ki je bila opravljena leta
1997 v smučarskem središču Treble Cone (Wanaka) na Južnem otoku je bilo ugotovljeno, da
so škodi zaradi priprave snega zlasti izpostavljeni travniki ter, da škoda zaradi priprave snega
in smučanja ni prevelika, je pa obsežna in trajajoča (Fahey, Wardle, Weir, 1999).
V zadnjih nekaj letih so se na Novi Zelandiji povečale površine smučišč ter površin povezanih
s smučanjem. Odlične snežne razmere, skupaj z izboljšano zanesljivostjo snežnih razmer
zaradi izdelovanja umetnega snega, napravljajo takšna smučarska središča zanimiva za razvoj.
Ne glede na to, pa vseeno raste skrb, da se tem občutljivim gorskim ekosistemom dela
nepopravljiva škoda zaradi takšnih aktivnosti. Smučanje lahko prispeva k odstranitvi snežne
odeje ter razkrije rastlinje, še posebej v primeru, ko je snežna odeja tanka, kot v začetku in na
koncu smučarske sezone ter v letih, ko je snega malo. Tam, kjer je sneg tanek ali pa ga sploh
ni, lahko vožnja teptalcev snega poškoduje rastlinje ter stlači zemljo. Tlačenje lahko zniža
velikost makropor, posledično pa prepreči vrast korenin, oskrbo z zrakom ter zmanjša
infiltracijsko kapaciteto, ki lahko dalje povzroči zmanjšano rast rastlin in pospešeno erozijo
tal. Fizične poškodbe rastlinja so še posebej verjetne na izpostavljenih mestih. Škodi so
izpostavljeni tako gozdno in travniško rastlinje, kot tudi živalstvo, zlasti tam kjer je snežna
odeja tanka (Fahey, Wardle, Weir, 1999).
Pri smučarskem središču Treble Cone je bilo ugotovljeno, da je preparacija snega močno
zmanjšala pokritost tal z rastlinjem ter imela večji vpliv kot samo smučanje. Rastlinje po
začetnih motnjah zaradi smučanja ali pripravljanja snega sicer začne ponovno rasti, vendar
lahko traja precej let, da ponovno doseže predhodno stanje. Pripravljanje snega in smučanje
lahko vplivajo na rastlinje še na dva načina: neposredne poškodbe rastlinja pri uporabi težke
mehanizacije ali zaradi robnikov pri smučanju ter neposredna škoda zaradi teptanja snega.
Neposredna škoda rastlinja na tleh, kjer je potekala priprava snega se je pokazala z več znaki:
polomljena olesenela stebla, porezano rastlinje in področja odkritih tal. Pripravljanje snega in
smučanje so vplivali tudi na zmanjšanje pogostosti nekaterih vrst. Steptan sneg, ki leži dlje
časa na pripravljenih smučarskih progah lahko povzroči, da zgodnje spomladanske rastlinske
vrste cvetijo pozneje. Podaljševanje snežne odeje lahko povzroči, da se nekaterim vrstam
ustavi fotosinteza, zmanjša se njihova rast in lahko se zgodi, da ne živijo polnega
življenjskega cikla. Počasnejše taljenje stlačenega kot pa nestlačenega snega lahko povzroči
tudi zmanjšanje bakterijske aktivnosti na površju in posledično zmanjšanje razgradnje
odpadkov. Dodatno pa lahko tlačenje snega vodi do oblikovanja sloja ledu, ki lahko povzroči
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pomanjkanje kisika v A-horizontu. Škoda na rastlinju zaradi priprave snega in smučanja na
območju Treble Cone je torej precejšnja in obsežna. Ugotovljeno je bilo tudi, da smučanje
povzroči zmanjšanje grmičevja, ki raste na peščenih tleh smučarskega središča Turoa, v
narodnem parku Tongariro (Fahey, Wardle, Weir, 1999).
V načrtu razvoja turizma Coromandel destinacije na Severnem otoku, so bile poudarjene skrbi
o pretirani rasti, česar posledica so povečanje stroškov življenja, erozija tal, preobljudenost,
neravnotežje pri ekonomskih izmenjavah in pomanjkanje solidarnosti. Naravnemu okolju
grozijo zlasti slabo načrtovan razvoj obale, rudarstvo in vpliv pretiranega obiska določenih
območij (Gunn, 2002).
Medtem ko pri projektih ohranjanja turizem nudi ekonomske koristi, pa ta veza ne more biti
podpreta in vzdrževana, če ljudje z motenjem (vnašanjem nemira) živalstva zmanjšujejo
sposobnost življenja lokalnih ekosistemov. Splošni trendi populacije vseh vrst gozdnih ptic
na otoku Tiritiri Matangi na Novi Zelandiji kažejo, da so kakršnikoli negativni učinki s strani
turistov zaenkrat še minimalni in so ti trenutno nebistveni v primerjavi s koristmi. Vendar
takšno stanje še ni zagotovljeno, zato se spodbuja še nadaljnje usmerjanje učinkov turizma za
ohranitev otoka (Lindsay et al., 2007).
¾ Negativne posledice prometa
Negativne posledice prometa v času počitnic in turističnih potovanj, povzročajo nevšečnosti
tako samim turistom, kot tudi okolju in domačinom v turističnih krajih. Prometni zastoji v
bližini večjih mest povzročajo hrup, onesnažujejo okolje, mnogokrat pa so tudi vzrok za
prometne nesreče, katere so pri turistih, ki na Novi Zelandiji najemajo avtomobile precej
pogoste. Tak primer je Milford Sound, ena izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij
Južnega otoka, ki se zaradi množice turistov sooča z velikimi prometnimi nevšečnostmi in
posledično uničevanjem okolja. Da bi te negativne učinke zmanjšali, načrtujejo izgradnjo
predora, enotirne železnice ali gondole, kar pa zopet pomeni velik poseg v okolje (Wikipedia,
2008).
Prometnih nevšečnosti pa ne povzročajo samo avtomobili, temveč tudi letala s svojim hrupom
nad mesti in ekološke nesreče ladij oziroma trajektov. Taka nesreča se je zgodila februarja
leta 2007, ko je prišlo do razlitja bencina na zahodni obali Južnega otoka. Izlitje na srečo ni
povzročilo večje ekološke škode, je pa ustavilo turiste pri ogledu fjorda Milford Sound, ki ga
Unesco uvršča na seznam svetovne dediščine in je zavetišče za redke vrste pingvinov. Nosilci
razvoja turizma se borijo zoper prometne težave z omejevanjem hitrosti, s posebnim režimom
parkiranja in z urejanjem posebnih območij za pešce ter uvajanjem javnih prometnih
zmogljivosti (Ferfila, 2007; Države sveta, 2004).
Ker mora biti rast obiska v ravnotežju s potrebami prebivalcev, priporočajo nove meritve
učinkov rasti turizma. PATA (Pacific Asia tourist Association) v enem izmed projektov
ocenjevanja turizma, na podlagi študije destinacije Coromandel spodbuja predvsem širitev in
gradnjo že obstoječih objektov, ne pa gradnjo novih. Zaradi problema množičnega prevoza
spodbujajo zlasti samostojne turiste (popotnike), saj povečana uporaba najetih avtomobilov
preobremenjuje ceste, mostove, trajekte in parkinge. Za zmanjšanje teh negativnih učinkov se
zavzemajo za večje število kolesarskih poti (Gunn, 2002).
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¾ Vpliv turizma na kulturne vrednote
Na Novi Zelandiji so prisotna trenja med varuhi kulturne dediščine in tistimi, ki zagovarjajo
razvoj turizma in vključevanje kulturnih vrednot v turistično ponudbo. Varuhi kulturne
dediščine menijo, da ima turizem negativni vpliv na kulturo zaradi uničevanja tistega kar je
sedanjim generacijam in prednikom uspelo ohraniti, medtem, ko so zagovorniki turizma
drugačnega mnenja. Trdijo, da bi mnoge kulturne vrednote propadle, če jih z denarjem
zasluženim s turizmom ne bi sproti vzdrževali in ohranjali. Tak primer so Maori, za katere
mnogi menijo, da bi se povsem izgubili v talilnem kotlu kapitalizma in anglosaksizma, če ne
bi v stiku z novimi množičnimi priseljenci iz Azije pričeli spoznavati in ceniti lastne korenine.
Stimuliranje njihovih dejavnosti v turizmu (Rotorua, Kaikoura) namreč pomeni za Maore
velik dobiček (spominki) (Bončina, 2003; Gosar, 1999).
V zadnjih letih je izboljšanje kulturnega dialoga med belci in Maori prispevalo k ohranitvi
njihove originalne dejavnosti in navad, ter jih prilagoditi turizmu. Očiten je pečat pomembnih
zgodovinskih dogodkov in ročnih izdelkov Maorov, kar spodbuja večji obisk. Potrebno je
spodbujati komunikacijo med interesi turizma in skupnostjo. Premalo se upošteva interese
Maorov, podpora skupnosti razvoju turizma pa je marsikje zelo skromna (Gunn, 2002).
V brošurah in na razglednicah se Maori pojavljajo v standardizirani sodobni verziji obrednega
kostuma in so postavljeni v skladu s splošno predstavo maorske ženske - maorskega
bojevnika, ki so postali modni na prelomu stoletja. S poudarjanjem očitno brezčasne kulture je
utišana sedanja zgodovina Maorov. Prihaja do napačnih razlag kulture Maorov, ki kot
ljudstvo želijo turistom prikazati iskrenost in izvirnost svoje kulture. Vsekakor imajo Maori,
posebno Te Arawa, dolgo zgodovino izvajanja predstav za turiste in ta zgodovina je del
njihove kulture. Nobena kultura ni tako nedotakljiva, da bi bila obvarovana pred
spremembami. Morda pa ta kultura, ki ima način življenja s posebnim pomenom za svoje
državljane, zmore vse izzive, ki jih prinaša turizem (Ryan, 2003).

¾ Preprečevanje negativnih vplivov turizma
Dejstvo je, da vpliva turizem negativno na naravno okolje, saj ga preobremenjuje in
onesnažuje. Prav tako ne vpliva vselej pozitivno na ljudi, na turiste in na prebivalce v
turističnih krajih. Nadvse pomembno je kako ravnati, da bi bili ti vplivi čim manjši (Zorko,
1999). Oblikovalci turistične ponudbe in zakonodajalci si prizadevajo, da bi s predpisi
zavarovali določena območja, omejili gradnjo, dosegli spoštovanje določil in normativov in z
oblikovanjem posebnih programov uveljavili tako imenovani trajnostni ali vzdržni turizem,
turizem po meri posameznika, ki bi bil prijazen do okolja in do vseh udeležencev v
turističnem dogajanju. Zavzemajo se predvsem za ravnotežje ekonomskih, okoljskih in
družbenih ciljev (Gunn, 2002).
PATA (Pacific Asia tourist Association) je na podlagi študije destinacije Coromandel na
Severnem otoku, podala predloge, združene v naslednje štiri usmeritve:
•
•
•

da bi zavarovali osnovna bogastva in usmerjali turizem je potrebna nova organizacija,
ki bi presegala politična pooblastila;
ohranjanje naravnih in kulturnih virov je bistvenega pomena za prihodnost;
vsakršna rast turizma mora spoštovati in ohranjati tradicijo ter način življenja določene
destinacije;
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•

marsikje primanjkuje parkov, muzejev, pešpoti, kampov in drugih podobnih centrov;
naravni viri prenesejo takšno rast, če je ta načrtovana tako, da varuje pred zlorabo
narave (Gunn, 2002).
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6. SPODBUJANJE EKOLOŠKEGATURIZMA
Prva znamenja ekološko usmerjene miselnosti v turizmu segajo v šestdeseta leta prejšnjega
stoletja. Nastal je ekološki turizem, ki je bil razumljen kot oblika potovanja, sprejemljiva v
okoljskem in socialnem oziru. Ekološki turizem ali ekoturizem pomeni potovanje v naravna
območja, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva (cv:
Koščak, 2005, str. 157).
6.1. ZNAČILNOSTI EKOLOŠKEGA TURIZMA
Enotne definicije ekoturizma po mnenju Svetovne turistične organizacije ni, vendar pa je
mogoče njegove splošne značilnosti povzeti v naslednjih točkah:
•
•
•

•
•

pomeni vse sonaravne oblike turizma, pri katerih je glavna motivacija turistov
opazovanje in uživanje tako narave kakor tudi tradicionalnih kultur, zlasti v naravnih
okoljih;
vključuje vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti;
ekoturistične izlete in potovanja v glavnem, ni pa to pravilo, organizirajo za manjše
skupine turistov specializirana, manjša turistična podjetja na lokalni ravni, lahko pa jih
v glavnem za majhne skupine prirejajo, vodijo ali tržijo tudi tuja turistična podjetja
različnih velikosti;
zmanjšuje negativne vplive na naravno in socialno-kulturno okolje;
podpira varstvo naravnega okolja z:
o ustvarjanjem gospodarskih koristi za lokalne skupnosti, organizacije in
upravne organe, ki upravljajo z naravnimi območji in jih ohranjajo;
o ustvarjanjem dodatnih možnosti zaposlovanja, s tem pa zaslužka za lokalne
skupnosti;
o oblikovanjem zavesti o ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin tako pri
domačem prebivalstvu kot pri turistih (cv: Koščak, 2005, str. 158).

Kot glavno vodilo ekoturizma je tudi trajnostni razvoj, katerega glavna načela so sledeča:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poraba virov v zmernih količinah, s katerimi jih ne izčrpavamo in uničujemo,
zmanjšanje pretirane potrošnje in onesnaževanja,
spodbujanje različnosti,
vključevanje turizma v regionalno/razvojno planiranje,
spodbujanje iniciativ lokalnega gospodarstva,
vključevanje lokalnih skupnosti,
usposabljanje in izobraževanje delovne sile,
izboljšava marketinških pristopov,
izdelava raziskav o vplivih turizma na okolje, življenje, itd. (cv: Puppis, 2007).

Ekoturizem sam po sebi še ni v nikakršni povezavi s trajnostnim razvojem. Zasnova
ekološkega turizma se vse preveč osredotoča na naravne prostore, premalo pozornosti pa
namenja ljudem, prebivalstvu. Premalo upošteva tudi energijo prometa in s tem povezane
uničujoče učinke na podnebje, zato je treba razumeti in podpirati zahteve po sonaravnem
ekoturizmu, ki so prisotne v različnih točkah političnih razprav (Koščak, 2005, str. 158).
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V zadnjih letih se ekoturizem uveljavlja predvsem v predelih s posebnimi okoljevarstvenimi
potrebami, ki morajo biti zaščiteni. Predvsem se zavzema za to, da bi se razvila infrastruktura,
ki bi dala poudarek ekoturizmu, da bi se razvilo pohodništvo z urejenimi potmi, kjer bi bilo
omogočeno opazovanje ptic, da bi se razvili centri za informiranje o ekoturizmu in
organizirali okoljevarstveni seminarji s programi za posamezna območja (cv: Puppis, 2007,
str. 44).
Prav zaradi vseh teh prvin naj bi ekoturizem zahteval manjše investicije v izgradnjo. Prav tako
naj bi bilo manj problemov glede zaposlitve, saj naj bi bilo delovnih mest celo več. Taka
podjetja večinoma temeljijo na družinah, ki so prilagodljive in so bolj odporne na recesijo, kot
velika turistična naselja, kjer so katastrofe velike in nepopravljive. Med drugim ekoturizem
privablja prav zaradi pomanjkanja »luksuza«, kot tudi zaradi dostopnosti do narave in zraka,
narave pa v velikih turističnih naseljih pogostokrat primanjkuje. Izogiba se potrošniški družbi
in se trudi približati lokalnemu prebivalstvu, kateremu naj bi šel tudi precej večji delež
denarja, kot pri masovnem turizmu (cv: Macleod, 1998, str. 154-157).
V razvitih državah so »turistični produkti ekoturizma« ena od oblik gospodarske dejavnosti,
ki je manj destruktivna od ostalih gospodarskih panog ter istočasno priložnost za zaposlovanje
lokalnega prebivalstva in finančni vir za upravljanje varovanih območij. Dejstvo je, da je ob
upoštevanju pravih okoliščin ekoturizem dokazal, da je eden od najbolj učinkovitih
mehanizmov za zagotavljanje finančnih virov za vzdrževanje varovanih območij. To se je
pokazalo predvsem v manj razvitih državah in v tistih z najbogatejšimi resursi s področja
biodiverzitete, kamor se uvršča tudi Nova Zelandija (Koščak, 2005).
Nova Zelandija je sedež številnih ekoloških organizacij in si močno prizadeva za ohranitev
naravnega okolja (Samide, 1993). V primeru Nove Zelandije lahko govorimo o treh obdobjih
menedžmenta okolja od prihoda Evropejcev:
•
•
•

obdobje brezobzirnega izkoriščanja,
obdobje razvoja in preudarne izrabe virov,
obdobje sodobnega okoljevarstvenega pristopa (Ferfila, 2007).

Tipično za prvo obdobje je bilo prepričanje, da so gozdovi neizčrpen vir. Na Novi Zelandiji so
sicer 1874. leta sprejeli zakon o gozdovih, ki naj bi upočasnil izsekavo, vendar je bil pozneje
izničen, češ da je nasproten gospodarskemu razvoju. Kasneje so postopoma le sprejeli tudi
druge zakone in predpise, ki naj bi zmanjšali onesnaževanje okolja. S takšnim spremenjenim
odnosom do okolja pa se je začelo drugo obdobje. Novozelandci so spoznali, da širitev
kmetijske proizvodnje na račun krčenja gozdov ni več smiselno in vlada je začela spodbujati
bolj intenzivno izrabo že obstoječih kmetijskih površin. V tem obdobju je nastala tudi ideja o
ohranjevanju gozdov in pokrajin. Kot njena posledica so nastali narodni parki namenjeni
počitnikovanju in rekreaciji, običajno blizu večjih mestnih središč (Ferfila 2007).
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6.2. OPREDELITEV NARODNIH PARKOV, KOT OBMOČIJ REKREACIJE
Karta 15: Narodni parki na Novi Zelandiji.

Vir: National Parks, 2008.
6.2.1. Narodni park Te Urewera je po površini četrti največji narodni park na Novi Zelandiji
in največje zavarovano območje na Severnem otoku. Park je še precej divji in neraziskan.
Jezero Waikaremoana na območju parka, globoko več kot 250 metrov in obdano z visokim,
zamegljenim gorskim grebenom, daje videz fjorda. Narodni park obiskovalcem nudi številne
aktivnosti (ki so v sožitju z naravo), kot so jezdenje konj, čolnarjenje, ribarjenje, rafting,
vožnja s kanuji in treking po številnih pohodniških poteh okoli jezera, ki veljajo za ene
najlepših na Novi Zelandiji (Te Urewera National Park, 2008).
Slika 26: Narodni park Te Urewera.

Vir: Te Urewera National Park, 2008; Hukitawa, 2008.

76

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
6.2.2. Narodni park Egmont, rastlinsko izredno bogat, je dobil ime po Egmontovi gori
(2.518 metrov), maorsko poimenovani Taranaki. Egmontova gora je ognjenik in velja za
najbolj obiskan novozelandski vrh, saj se vsako leto nanj povzpne okrog 240 tisoč ljudi. Od
leta 1881 je zaščiteno vse ozemlje v krogu 10 kilometrov od vrha. Mejo zlahka opazimo –
znotraj drevje, zunaj polja. Rodovitna prst skupaj z obilnim dežjem omogoča na pobočjih
bujno rast raznovrstnih rastlin. Nekaterih vrst drugod sploh ni, kajti na gori, kot otok ločeni od
drugega sveta, so se razvile nekatere posebne vrste. Ključne aktivnosti v parku so
pohodništvo, alpinizem in smučanje (Egmont National Park, 2008).
Slika 27: Narodni park Egmont.

Vir: Egmont National Park, 2008; Mount Taranaki, 2008.
6.2.3. Narodni park Whanganui obsega ožji, divji zgornji del in širši osrednji del doline
reke Whanganui. Reka je dolga 329 kilometrov in velja za najdaljšo plovno novozelandsko
reko. V spodnjem, gozdnatem delu doline se reka izliva v Tasmanovo morje. Pokrajina doline
je izredno slikovita, s strmimi pobočji, ostrimi slemeni in nižinskim gozdom. V narodnem
parku je mogoče opazovati številne ptice (taščice, sinice, papige in druge), ponoči pa je
mogoče opaziti tudi značilnega novozelandskega ptiča kivija. Poleg opazovanja ptic, so
najbolj priljubljene aktivnosti v parku še pohodništvo, kajakaštvo in vožnja po reki s hitrimi
čolni, tako imenovanimi »jet boat«, kjer gre za dirkanje po ozkih kanjonih plitve reke
(Whanganui National Park, 2008).
Slika 28: Narodni park Whanganui.

Vir: Whanganui National Park, 2008; Farmland Whanganui, 2007.
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6.2.4. Narodni park Tongariro leži južno od jezera Taupo na Severnem otoku. Trojka
ognjenikov (Ngauruhoe, Tongariro in Ruapehu) je jedro Tongarirovega narodnega parka. Do
vrha vseh treh vulkanov vodijo pozimi in poleti izredno slikovite poti, ki pa so namenjene
predvsem izurjenim planincem. Ognjeniki stojijo sredi raznovrstnih krajin. Svet je deloma
pust, na bolj vlažnih, nižjih koncih pa bohotajo gozdovi z visokimi drevesi ter mokrišča z
endemičnim rastlinskim in živalskim svetom. Narodni park Tongariro je del svetovne
dediščine Unesca. Ključne aktivnosti v parku so alpinizem, pohodništvo in smučanje
(Dumpleton et al., 2004; Tongariro National Park, 2008).
Slika 29: Narodni park Tongariro.

Vir: Tongariro National Park, 2008; Tongariro Crossing, 2008.
6.2.5. Narodni park Abel Tasman je dobil ime po nizozemskem raziskovalcu Abel
Tasmanu, ki je prvi raziskoval to območje leta 1642. Gre za najmanjši novozelandski narodni
park, kljub temu izredno slikovit z zlatimi peščenimi plažami, obdanimi z bujnim zelenim
gozdom. Park je med obiskovalci eden najbolj priljubljenih narodnih parkov na Novi
Zelandiji, saj nudi številne raznovrstne aktivnosti. Med najbolj priljubljenimi so pohodništvo,
kajakaštvo, vožnja s kanuji, plavanje in potapljanje (Abel Tasman National Park, 2008).
Slika 30: Narodni park Abel Tasman.

Vir: Abel Tasman National Park, 2008; Abel Tasman kayaker, 2008.
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6.2.6. Narodni park Kahurangi leži na severnem delu Južnega otoka in v maorskem jeziku
pomeni bogato zemljišče. Gorati predel parka gradijo ene najstarejših kamnin na Novi
Zelandiji, stare več kot 550 milijonov let. Park je še precej divji z redkimi rastlinskimi in
živalskimi vrstami. Preostali del parka obsega 78 kilometrov subtropskega deževnega gozda,
skozi katerega je speljana ena najzanimivejših treking poti v parku. Gozd je izredno bogat z
živalskim svetom. Glavne aktivnosti v parku so pohodništvo, jamarstvo in dejavnosti na reki
Remote (ribarjenje, kajakaštvo, vožnja s kanuji) (Kahurangi National Park, 2008).
Slika 31: Narodni park Kahurangi.

Vir: Kahurangi National Park, 2008; Oparara Arch, 2007.
6.2.7. Narodni park Nelson Lakes se nahaja na severu Južnega otoka in se uvršča med
najbolj očarljive alpske narodne parke na Novi Zelandiji. Gradijo ga visoko skalnato gorovje,
spokojni gozdovi in ledeniška jezera. Pokrajina, ki so jo oblikovali ledeniki med zadnjo
ledeno dobo je bogata s številnimi ledeniškimi oblikami, med njimi sta tudi jezeri Rotoiti in
Rotoroa. Med glavne aktivnosti v parku sodijo pohodništvo, vožnja s kanuji, ribarjenje in
smučanje (Nelson National Park, 2008).
Slika 32: Narodni park Nelson Lakes.

Vir: Nelson National Park, 2008; Podobe z Nove Zelandije, 2006.
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6.2.8. Narodni park Paparoa leži v istoimenskem apnenčastem hribovju na zahodni obali
Južnega otoka. Ustanovljen je bil leta 1987 z namenom, da bi pred gozdarstvom in
rudarstvom zavarovali edinstveno zakraselo območje, z značilnimi kraškimi oblikami. Park
obsega 306 kvadratnih kilometrov in gre za zakrasel in bujno poraščen svet z globoko
zarezanimi soteskami in jamami. Pri vasi Punakaiki so ob obali skalni klifi (Pancake Rocks)
in dušniki, skozi katere valovi potiskajo stisnjen zrak. Aktivnosti v parku so jamarstvo,
kajakaštvo in treking po raznih pohodniških poteh (Paparoa National Park, 2008; Natek et al.,
1999).
Slika 33: Narodni park Paparoa.

Vir: Paparoa National Park, 2008.
6.2.9. Narodni park Arthur´s Pass leži na Južnem otoku Nove Zelandije. Gradijo ga preko 2
tisoč metrov visoki vrhovi in globoke doline ledeniškega nastanka. Pokrajino parka porašča
subalpsko grmičevje in divje rastlinstvo. Arthur´s Pass je najvišji gorski prelaz Južnih Alp,
poimenovan po Arthurju Dudley Dobsonu, kateri je prvi odkril pot čez ta prelaz davnega leta
1864. V parku je možno opazovati gorske ptice, med njimi tudi Keo, značilno novozelandsko
ptico. Glavne rekreacijske aktivnosti v parku so pohodništvo, smučanje in alpinizem (Arthur´s
National Park, 2008).
Slika 34: Narodni park Arthur´s Pass.

Vir: Arthur´s National Park, 2008; Arthur´s Pass Road, 2007.
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6.2.10. Narodni park Westland / Tai Poutini leži na zahodni obali Južnega otoka in obsega
1.175 kvadratnih kilometrov. Park, v katerem je preko 60 ledenikov, sega od obale
Tasmanovega morja z bujnim zmerno toplim deževnim gozdom, do poledenelega
visokogorskega sveta Južnih Alp (najvišji vrh je Mount Tasman, visok 3.498 metrov), od
koder se Franz Josefov in Foxov ledenik med bujnimi gozdovi spuščata vse do 300 metrov
nadmorske višine. Narodni park je del svetovne dediščine Unesca. Glavne aktivnosti parka so
alpinizem, pohodništvo in opazovanje ptic (Westland/Tai Poutini National Park, 2008; Natek
et al, 1999).
Slika 35: Narodni park Westland/Tai Poutini.

Vir: Westland/Tai Poutini National Park, 2008; Franz Josef Glacier, 2007.
6.2.11. Narodni park Aoraki / Mount Cook leži v osrednjem delu Južnih Alp in meri 707
kvadratnih kilometrov. Visokogorska pokrajina okrog istoimenske najvišje novozelandske
gore (maorsko Aoraki, visoke 3.764 metrov) s številnimi drugimi vrhovi, visokimi več kot 2
tisoč metrov, ledeniki (med drugim 27 kilometrov dolg in 3 kilometre širok Tasmanov
ledenik) in gorskimi dolinami. Park je del svetovne dediščine Unesca. Ključne rekreativne
aktivnosti, ki privabljajo obiskovalce parka so kajakaštvo, alpinizem, pohodništvo, smučanje
in možnost opazovanja ledenikov (panoramski izleti s helikopterji) (Aoraki/Mount Cook
National Park, 2008; Natek et al, 1999).
Slika 36: Narodni park Aoraki/Mount Cook.

Vir: Aoraki/Mount Cook National Park, 2008; Lake Pukaki, 2007.
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6.2.12. Narodni park Mount Aspiring leži na Južnem otoku in je dobil ime po istoimenski
gori, ki je ena najvišjih na Novi Zelandiji. Slikovita pokrajina parka z visokimi gorami,
ledeniki, rečnimi dolinami, slapovi in alpskimi jezeri privablja zlasti fotografe in pohodnike.
Ostale aktivnosti v parku so še alpinizem, smučanje, jadralno padalstvo in vožnja s hitrimi
čolni (tako imenovanimi »jet boat«) po večjih rekah (Mount Aspiring National Park, 2008).
Slika 37: Narodni park Mount Aspiring.

Vir: Mount Aspiring National Park, 2008; Lake Wanaka, 2008.
6.2.13. Narodni park Fiordland leži na jugozahodnem delu Južnega otoka in obsega
12.570 kvadratnih kilometrov. Sodi med največje narodne parke na svetu. Težko prehodno
gorsko pokrajino nedotaknjenih bukovih gozdov zaznamuje bogat živalski svet, globoko v
kopno zajedeni fjordi ( med drugim znameniti, 16 kilometrov dolgi Milfordski zaliv), slapovi,
gorska jezera in divje reke. Park je del svetovne dediščine Unesca. Med obiskovalci so
najbolj priljubljene rekreacijske aktivnosti kajakaštvo, potapljanje, pohodništvo in križarjenje
v osrčje fjordov (Fiordland National Park, 2008; Natek et al, 1999).
Slika 38: Narodni park Fiordland.

Vir: Fiordland National Park, 2008; Fiordland National Park, 2007.
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6.2.14. Narodni park Rakiura se nahaja na subantarktičnem Stewartovem otoku, ki leži 24
kilometrov južneje od Južnega otoka Nove Zelandije. Otok obsega 2 tisoč kvadratnih
kilometrov, kar 85 odstotkov otoka pokriva narodni park Rakiura. Pokrajina parka je zelo
prvinska z bujnim obalnim deževnim gozdom, obsežnimi peščenimi sipinami in granitnimi
gorskimi verigami. V parku si je mogoče ogledati redke rastlinske in živalske vrste, med njimi
tudi ptico kivi, simbol Nove Zelandije. Poleg slednjega park zaznamujejo tudi slikovite
pohodniške poti (Rakiura National Park, 2008).
Slika 39: Narodni park Rakiura.

Vir: Rakiura National Park, 2008; Podobe z Nove Zelandije, 2006.
Nova Zelandija ima danes 14 narodnih parkov in 19 gozdnih parkov, ki pokrivajo območje
9,2 milijona hektarov ali 16 % celotnega ozemlja. V seznam svetovne dediščine Unesca se v
državi uvrščajo štirje narodni parki. Uvrstitev v seznam pomeni, da ima to območje izjemno
univerzalno vrednost. Pristojne naravovarstvene institucije skušajo v državi balansirati med
ohranjanjem in varovanjem okolja po eni strani ter javnim dostopom v smislu uživanja
turističnih znamenitosti po drugi strani (Ferfila, 2007).
Velja usmeritev in prepričanje, da gre pri ekoturizmu za dolgoročni in trajnostni koncept, ki
lahko, predvsem v sodelovanju med posameznimi partnerji javnega, zasebnega in nevladnega
sektorja, pomeni priložnost za oblikovanje širših, regijskih konceptov in njihove
prepoznavnosti kot »eko-regije« oziroma »eko-destinacije« (Koščak, 2005).
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7. RAZVOJNE MOŽNOSTI TURIZMA NA NOVI ZELANDIJI
Razvojne možnosti turizma na Novi Zelandiji sem opredelila na podlagi SWOT-analize, ki
predstavlja sintezo ključnih strateških dejavnikov, ki vplivajo na razvoj novozelandskega
turizma. Izpostavljene so ključne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Raznolikost ponudbe in dobro organiziran turizem (zlasti avanturistični turizem).
Ohranjena narava, kulturna dediščina in bogato sodobno kulturno ustvarjanje.
Postaja vse bolj popularna destinacija.
Različnost pokrajine na relativno kratkih razdaljah.
Območje kontrastov, mešanica različnih kultur, ljudi ter veličastne pokrajine, kjer
živali svobodno živijo v svojem naravnem okolju.
Maori s svojo kulturo privabljajo številne (zlasti tuje) turiste.
V splošnem varna dežela glede strupenih živalskih vrst (ni kač, strupenih plazilcev ali
kakšnih drugih strupenih bitij) in kraje.
Celoletni turistični ogledi potapljajočih se kitov, ki so danes na Novi Zelandiji strogo
zaščiteni.
Bogat ter raznolik rastlinski (subtropski zimzeleni gozd, iglasti in bukov gozd, stepa)
in živalski svet (veliko vrst ptic, kiti, delfini, pingvini, tjulenji, itd.). Zaradi izoliranosti
otoka se je razvilo veliko avtohtonih rastlin in živali (npr. kauri, eno najvišjih dreves
na svetu, kivi-neleteči ptič, simbol Nove Zelandije in strogo zaščiten), ki privlačijo
številne turiste.
Raznolik relief (doline, kotline, ravniki, planote, gore, vulkanska pokrajina), ki je zelo
atraktiven za turiste.
Kombinacija morja in zasneženih gorskih masivov je ena od izjemnih lepot Nove
Zelandije, ki jo vidiš redkokje drugje na zemeljski obli.
Številne naravne lepote, kot so fjordi, planine, vulkani, gejzirji, neokrnjena narava,
privabljajo čedalje več turistov. Nova Zelandija ima namreč ogromno za turiste
zanimivih naravnih znamenitosti; najbolj priljubljeni so narodni parki, v katerih lahko
obiskovalci med drugim opazujejo številne ptice.
Geotermalni parki z množico večjih in manjših jezer ter blatnih močvar iz katerih se
valijo oblaki pare, veljajo za veliko turistično atraktivnost.
Ugodno podnebje, večinoma zmerno toplo s padavinami skozi vse leto (v severnem
delu Severnega otoka je podnebje subtropsko, preostali deli Nove Zelandije imajo
zmerno toplo oceansko podnebje, na skrajnem jugozahodu pa podnebje prehaja v
subantarktično).
Zaradi svoje lege v sredini oceana Nova Zelandija ne pozna klimatskih ekstremov in
poletne suše.
Veliko območij Nove Zelandije slovi po čudovitih sončnih dnevih in obilju sončnih ur
(Auckland-2.140 ur, Wellington-2.014 ur, Christchurch-1.985 ur, Invercargill-1.627 ur
na leto).
Za turiste so reke in jezera pomembna značilnost narodnih parkov, saj zagotavljajo
številne aktivnosti, kot so športni ribolov, rafting, vožnja s kanuji, potapljanje in
drugo.
Izjemno dobro razvit komunikacijski sistem (ceste, železnice, letališča).
Nastanitvene možnosti po različnih cenah (za turiste z veliko denarja in turiste z malo
manj denarja).
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•
•
•
•

Gostoljubnost lokalnih prebivalcev.
Večino leta je ugodno za potovanje po regiji.
Turizem nudi delovna mesta.
Turizem je močen člen povezovanja z drugimi gospodarskimi sektorji.

Slabosti:
•
•
•
•
•
•

•
•

Velika oddaljenost od Evrope, zato dolgotrajno potovanje.
Precej draga država glede potovanja (visoki dodatni stroški).
Manj velikih kulturnih znamenitosti, ki bi privlačile turiste.
Veliko nestrpnosti, napetosti in konfliktov v odnosih med Maori in evropskimi ter
drugimi priseljenci na Novi Zelandiji.
Nezaceljene rane kolonialnega izkoriščanja.
Občasno državo prizadenejo subtropski cikloni (ciklon Bola je leta 1988 napravil za
milijardo nemških mark škode) in potresi (znanstveniki na Novi Zelandiji zabeležijo
okrog 14.000 potresov letno, zadnji usodnejši potres je Južni otok prizadel leta 1968 z
močjo 7,1 po Richterjevi lestvici in ubil tri ljudi).
Zaradi uničenja prvotnih gozdov, travnikov in močvirij se je deloma podrla osnova za
razvoj domačih rastlinskih in živalskih vrst.
Onesnaževanje okolja (pašniki so bili še nedavno močno gnojeni s fosfatnimi gnojili,
kar je posledica visoko tehnologizirane in produktivne ovčjereje).

Priložnosti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uspešnost novozelandskega turizma kot hitro napredujoče gospodarske dejavnosti sedaj prispeva že največji zaslužek v zunanjetrgovinski bilanci, z velikim vplivom na
narodno gospodarstvo, regionalni razvoj, zaposlovanje, ter na način življenja številnih
prebivalcev na območjih, kjer se odvija turistična dejavnost.
Zelo dobro trženje turizma, ki temelji predvsem na dobri podjetnosti na narodni ravni,
pa tudi pripravljenosti in prijaznosti do turizma nasploh.
Turizem je visoko donosna dejavnost.
Hitra rast ekološko osveščenega turizma.
Zelo dobro organiziran turizem, in sicer od ljudi, ki od njega ne le zaslužijo, temveč so
mu zares predani. To zlasti velja za poceni turizem (ljudi, ki nočejo preveč porabiti za
hotele, ni jim pa žal denarja za razne pustolovske oziroma adrenalinske dejavnosti).
Dobro razpredena mreža majhnih nahrbtnikarskih hotelov (backpacker hotels),
povezanih z mrežo poceni prevozov med temi hoteli in z mrežo različnih športov in
dejavnosti.
Vzpon dobršnega dela novozelandskega turizma na račun nahrbtnikarskih popotnikov.
Mednarodni turizem pripomore k ohranjanju ogroženih živali (tujci plačujejo za
oglede živali in za komercialni lov; nekaj tega denarja gre lokalnim ljudem ali pa
državi, z denarjem pa lahko spodbujajo življenje v divjini in varujejo okolje).
Veliko prizadevanje za ohranjanje okolja (rast števila zavarovanih območij).
Turisti plačujejo za ogled atraktivne pokrajine, nekaj tega denarja pa gre tudi lokalnim
prebivalcem, ki imajo zato interes varovati okolje.
Izredno ugodne razmere za razvijanje številnih rekreativnih športnih dejavnosti, kot so
alpinizem, pohodništvo, smučanje, jadranje, športni ribolov in drugo.
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•
•

Destinacije s kakovostno in raznoliko ponudbo.
Uravnotežene in trajnostno naravnane destinacije.

Nevarnosti:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prevelika masa turistov na določenih lokacijah (narodni parki) in posledično velika
obremenitev okolja.
Nekatere aktivnosti turistov motijo živali in uničujejo okolje (kampiranje, rafting,
prevelik promet v parkih, itd.).
Zaradi hitrega naraščanja števila turistov so Novozelandci zaskrbljeni, da bi
obiskovalci uničili njihov način življenja ali pokrajino na katero so zelo ponosni.
Podrejen položaj Maorov v družbi; vlada si na vse načine prizadeva, da bi vključila
maorske prišleke s podeželja v mestno življenje, pri čemer je glavni problem Maorov,
kako se vključiti v to družbo in se pri tem izogniti popolnemu izenačenju. Šele v
zadnjih dveh desetletjih generacija Pakeha (belci) maorskim skupnostim vrača posesti,
stimulira dejavnosti v turizmu (Rotorua, Kaikoura) in drugih ekonomijah, ki Maorom
prinašajo dobiček (spominki). Zavedanje lastne kulture je ponekod preraslo, predvsem
na Severnem otoku, v pravo nacionalno gibanje.
Nerazumevanje nekaterih lokalnih skupnosti za razvoj turistične dejavnosti.
Glede na to, da si Nova Zelandija močno prizadeva za ohranitev naravnega okolja, so
Novozelandci zelo zaskrbljeni tudi zaradi tanjšanja ozonskega plašča in ozonske
luknje nad Antarktiko.
Visoke cene v nekaterih narodnih parkih in večjih mestih.
V poletni sezoni bistveno dražja ponudba v turističnih krajih.
Možnost potresov, ki lahko povzročijo veliko škodo.
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8. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu predstavljena država Nova Zelandija leži v južnem delu Tihega oceana,
okrog dva tisoč kilometrov jugovzhodno od Avstralije. Poleg Severnega in Južnega otoka,
obsega še nekaj manjših otokov, med njimi gorati Stewartov otok. Nova Zelandija leži na
stiku Tihooceanske in Indoavstralske litosferske plošče, na katerem so nastali mladonagubano
gorstvo Južnih Alp in vulkanski pojavi na Severnem otoku. Obsega vrsto različnih pokrajin,
od alpskih do subtropskih. Država ima za turizem ugodno, večinoma zmerno toplo podnebje s
padavinami skozi vse leto. Nova Zelandija je bogata z vodami, zlasti reke in jezera so
atraktivna za mnogo turistov, saj je na njih možnih veliko aktivnosti. Najbolj znano jezero v
državi je Taupo na Severnem otoku, iz katerega teče najdaljša novozelandska reka Waikato.
Država ima veliko avtohtonih rastlin in živali (ptica kivi – simbol Nove Zelandije), katere si
lahko turisti ogledajo v njihovem naravnem okolju po mnogih narodnih parkih.
Nova Zelandija je dežela starih in novih priseljencev. Najstarejši priseljenci, Maori, živijo
večinoma na Severnem otoku. Precej več prebivalcev je evropskega, zlasti britanskega
porekla in zasedajo vodilne oblastne in trgovske položaje v državi. Podrejen položaj Maorov
v družbi se izboljšuje šele v zadnjih dveh desetletjih, in sicer z vračanjem posesti in
stimuliranjem dejavnosti v turizmu, ki Maorom prinašajo dobiček. Kljub dejstvu, da večina
prebivalcev živi v mestih, so Novozelandci močno povezani z naravo in življenjem na deželi.
Gospodarsko je Nova Zelandija visoko razvita država. V devetdesetih letih je turizem postal
najpomembnejši vir deviz, zato mu država namenja izjemno pozornost, tako pri mednarodni
promociji kot pri graditvi turistične infrastrukture. Pomen turizma stalno narašča, zlasti je
značilna hitra rast ekološko osveščenega turizma. Približno četrtino površja zavzemajo
narodni parki in druga zavarovana območja, kjer si prizadevajo ohraniti še razmeroma
neokrnjeno naravo in naravno pokrajinsko pestrost države. Nova Zelandija, kjer je sedež
številnih ekoloških organizacij, si namreč močno prizadeva za ohranitev naravnega okolja.
Nova Zelandija je dežela naravnih lepot brez zgodovinskih najdišč, kajti starih razvitih kultur
tu ni bilo. S svojo unikatno podobo narave in globoko zakoreninjeno kulturo Maorov
privablja številne obiskovalce. Nova Zelandija je dežela neverjetnih kontrastov z veliko
pokrajinsko raznolikostjo, od termalnih izvirov in maorskih naselij na Severnem otoku do
ledenikov in pokrajine s fjordi in jezeri na Južnem otoku. Severni otok so v veliki meri
oblikovali ognjeniki, česar posledica so številne vulkanske dejavnosti, vulkani, vulkanske
depresije in termalna območja. Med najbolj slikovite in turistično obiskane znamenitosti
sodijo termalno aktivno območje jezera Rotorua, Taupo – največje jezero Nove Zelandije,
narodni park Tongariro, Egmontova gora – turistično najbolj obiskan novozelandski vrh ter
največji mesti Severnega otoka, Auckland in Wellington.
Pokrajina Južnega otoka je večinoma gorata. Prevladujoča reliefna enota je gorska veriga
Južne Alpe, z najvišjim vrhom države Mount Cookom (3.764 metrov). Ledeniška dejavnost je
sooblikovala mnoge reliefne značilnosti Južnega otoka. Velik del skalnate obale je razčlenjen
z zalivi in tipičnimi fjordi. Nova Zelandija ima štirinajst narodnih parkov, štirje med njimi so
uvrščeni v svetovno naravno dediščino. Med turistično najbolj zanimivimi so narodni park
Mount Cook, narodni park Westland in Fiordland – eden največjih narodnih parkov na svetu.
Med turistično najbolj obiskanimi znamenitostmi Južnega otoka sta tudi polotok Kaikoura
(turistično zanimiv zaradi možnosti ogleda številnih kitov) in adrenalinsko mesto
Queenstown.

87

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
Pomen turizma na Novi Zelandiji stalno narašča in danes ta dejavnost prispeva največji
zaslužek v zunanje trgovinski bilanci. Število turistov se iz leta v leto povečuje in letno
državo obišče že preko 2,4 milijona tujih turistov, dohodki od turizma pa znašajo okrog 5.000
milijonov ameriških dolarjev. Na Novo Zelandijo pripotuje največ turistov iz Avstralije,
Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Delež teh turistov naj bi se tudi v prihodnje
povečeval, zlasti naj bi se povečal delež Kitajskih turistov, zmanjšal pa delež Japonskih
turistov. Skladno s povečevanjem števila turistov se povečujejo nastanitvene zmogljivosti
države. Največji delež le teh so imeli v letu 2006 počitniški parki (avtokampi, kampi). Raste
tudi število nočitev, medtem ko se povprečna doba bivanja od leta 2002 stalno zmanjšuje.
Najbolj obiskana regija Nove Zelandije je Auckland z več kot 5,2 milijona nočitev letno.
Novo Zelandijo obišče največ turistov starih od 25 do 34 let, pri čemer gre večinoma za
popotnike, ki potujejo v samoorganizaciji, brez turistične agencije. Pri večini so počitnice
glavni razlog za obisk države. Najvišje povprečne dnevne izdatke imajo hotelski gostje (220
ameriških dolarjev), najmanjše pa turisti v nahrbtnikarskih hotelih (backpacker hotels) (84
ameriških dolarjev).
Po raziskovanjih ponudbe na slovenskem trgu, ponuja potovanje na Novo Zelandijo deset
večjih turističnih agencij (Kompas, Condor Travel, Lifetrek, Thaico, Ars longa, Potovanje.si,
Avstral-Azija, Linda, Van Gogh in Trud). Število slovenskih turistov, ki potujejo na Novo
Zelandijo se povečuje. Vsako leto potuje s turističnimi agencijami v to državo okrog 300
Slovencev. Povprečni dnevni izdatki slovenskih turistov znašajo približno 246 evrov na dan.
Učinki turizma so tako pozitivni kot negativni. Med pozitivnimi učinki so predvsem izjemno
dobra mednarodna promocija, turizem je ena glavnih dejavnosti, ki prinese velik delež
dohodkov v državo, nudi pa tudi veliko delovnih mest. Vendar ima turizem lahko tudi
negativne učinke. Na nekaterih lokacijah, zlasti v narodnih parkih, prevelika masa turistov
uničuje naravno okolje in moti živali. Mnogo je primerov, ko je prostor prav zaradi številnih
posegov v naravo načela tudi erozija, zaradi posekanih gozdov pa se je povečala nevarnost
snežnih plazov. Turizem je lahko rešitelj okolja, lahko pa ima tudi zelo negativne učinke.
Razvojne možnosti turizma v državi sem opredelila na podlagi SWOT-analize. Glavne
prednosti so raznolikost ponudbe, ohranjena narava in kulturna dediščina Maorov, država
postaja vse bolj popularna destinacija, različnost pokrajine na kratkih razdaljah, bogat
rastlinski in živalski svet, številne naravne znamenitosti in lepote (fjordi, vulkani, gejzirji,
neokrnjena narava), številni geotermalni in narodni parki, ugodno podnebje za potovanje.
Slabosti so predvsem velika oddaljenost od Evrope in zato dolgotrajno potovanje, precej
draga država glede potovanja, manj turistično privlačnih kulturnih znamenitosti, veliko
nestrpnosti med Maori in evropskimi priseljenci, možnost močnejših potresov in
onesnaževanje okolja. Priložnosti so hiter razvoj in dobro trženje turizma, spodbujanje in rast
ekološkega turizma, prizadevanja za ohranjanje okolja, dobro organiziran turizem, dobre
razmere za razvijanje športnih dejavnosti in mednarodni turizem, ki pripomore k ohranjanju
ogroženih živali. Nevarnosti so predvsem prevelika masa turistov na določenih lokacijah in
posledično obremenitev okolja, podrejen položaj Maorov v družbi, nerazumevanje lokalnih
skupnosti za razvoj turizma in visoke cene v višku sezone.
Lahko potrdim, da geografske značilnosti Nove Zelandije, tako naravnogeografske kot
družbenogeografske, močno vplivajo na razvoj turizma v državi, katera postaja vse bolj
popularna destinacija. Koliko časa lahko Nova Zelandija še nadaljuje svojo razvojno pot?
Odgovor bo dala že bližnja prihodnost in optimistično upam, da spodnje slike ne bodo kmalu
vidne samo še na zgodovinskih razglednicah.
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Slika 40: Coromandel, Severni otok.

Vir: Coromandel Peninsula, 2007.
Ljudje želijo potovati, spoznavati drugačnost, odkrivati tančice preteklosti ali prihodnosti.
Večina držav pa poleg profitnih interesov pozdravlja takšno odpiranje tujcem v smislu lastne
promocije, izobraževanja prebivalstva, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Ti procesi se
bodo v prihodnosti še bolj nezadržno širili in krepili. Potovanje nasploh, pa tudi potovanje v
tujino postaja pozitivna vrednota. Le s spoznavanjem in razumevanjem kulturne, religiozne,
rasne, razvojne drugačnosti se bodo ljudje in države lahko spravili in živeli drug z drugim
(Ferfila, 2004).
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SUMMARY
New Zealand lies in the southern part of the Pacific Ocean, about two thousand kilometers
southeast of Australia. Besides the South Island and the North Island, it comprises a few other
smaller islands, one of which is the mountainous Stewart Island. New Zealand is located on
the juncture of the Pacific and the Australian lithosphere plate. This is where the fold
mountains of the Southern Alps and volcanic features on the North Island were formed. The
county consists of a wide variety of landscapes, from Alpine to Subtropical. The climate is
hospitable to tourism. It is mainly temperate with precipitation throughout the year. New
Zealand is rich in waters, rivers and lakes being particularly convenient for various tourist
activities. The most famous lake in the country is Lake Taupo on the North Island, which is
drained by the Waikato River, the longest river in New Zealand. The country is inhabited by
many endemic plants and animals (e.g. the bird kiwi – the symbol of New Zealand). Tourists
can observe these species in their natural environment in numerous national parks.
New Zealand is inhabited by old and new immigrants. The oldest immigrants, the Maori
people, mainly live on the North Island. Many immigrants are of European, especially of
British descent. They occupy the leading authoritative and commercial positions in the
country. The inferior social status of the Maori people has only been improving in the last
couple of decades. This is achieved by returning them their landed properties and by
stimulating tourist activities profitable for the Maori people. Even though the majority of the
population lives in the cities, New Zealanders are strongly connected with nature and with life
in the country.
Economy of New Zealand is highly developed. In 1990s tourism became the most important
source of income, which is why great attention is paid to its development – both by
international promotion and by building tourist infrastructure. The importance of tourism is
constantly growing, especially of ecological tourism. Approximately a quarter of the area
consists of national parks and other protected areas, where the nature is left relatively intact
and the incredible landscape variety is preserved. New Zealand, the seat of numerous
ecological organizations, strives for the preservation of natural environment.
New Zealand is a country of natural beauties, but due to the lack of developed cultures in the
area, there are no historical sites. Its unique nature and the deeply rooted Maori culture attract
many visitors. New Zealand is a country of incredible contrasts with rich landscape diversity,
from thermal springs and Maori settlements on the North Island, to glaciers, fiords and lakes
on the South Island. The North Island was mainly formed by volcanoes, resulting in numerous
volcanic activities, eruptions, depressions and thermal areas. Among the most picturesque and
popular sights are the thermally active area of Lake Rotorua, Lake Taupo (the biggest lake in
New Zealand), Tongariro National Park, Mount Egmont (the most popular mountain in New
Zealand) and the biggest cities on the North Island, Auckland and Wellington.
The landscape of the South Island is mainly mountainous. The prevailing relief unit is the
mountain range Southern Alps with New Zealand’s highest peak Mount Cook (3,764 meters).
Glacial activity carved numerous relief features of the South Island. A considerable part of the
rocky shore consists of bays and fiords. New Zealand has fourteen national parks, four of
which are included in UNESCO’s world heritage. Among the most popular are Mount Cook
National Park, Westland National Park and Fiordland – one of the largest national parks in the
world. Popular tourist sights on the South Island are also the Kaikoura Peninsula (popular
with tourists due to the possibility of whale-spotting) and the adrenaline town Queenstown.
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The importance of tourism in New Zealand is constantly growing. Today, tourism represents
the most important source of income in foreign trade balance. The number of tourists is
growing: more than 2.4 million tourists visit New Zealand every year, which amounts to an
income of about 5.000 million American dollars. Most of the tourists are from Australia,
Great Britain and the USA. The share of these tourists and especially the share of Chinese
tourists is still expected to rise, whereas the share of Japanese tourists is expected to fall. The
accommodation capacities have also risen. The biggest share of occupancy in 2006 was
recorded in holiday parks (camping sites for tents and caravans). The number of overnight
stays has increased, whereas the average period of stay has been decreasing since 2002. The
most popular region is Auckland, with more than 5.2 million overnight stays a year. Most of
the tourists visiting New Zealand are between 25 and 34 years of age. These are mainly
holiday backpackers travelling on their own, without a tourist agency. Hotel guests meet the
highest average daily costs (220 American dollars), tourist in backpacker hotels pay around
84 American dollars daily.
Research of tourist destinations offer on the Slovene market showed that travels to New
Zealand are offered by ten biggest tourist agencies (Kompas, Condor Travel, Lifetrek, Thaico,
Ars longa, Potovanje.si, Avstral-Azija, Linda, Van Gogh and Trud). The number of Slovene
tourist traveling to New Zealand is increasing. Every year around 300 Slovenes travel to New
Zealand with tourist agencies. Average daily cost of Slovene tourists is approximately 246
EUR.
Effects of tourism are both positive and negative. Among the positive sides are great
international promotion, the important role of tourism for the national income and new posts.
However, tourism can have negative effects as well. In some areas, especially in national
parks, the massive tourism is destroying the natural environment and disturbs the animals. On
several areas the land was affected by erosion due to numerous activities affecting the
environment. The danger of avalanches has also risen due to deforestation. Tourism can help
preserve the natural environment, but it can also have negative effects.
Development prospect of tourism in New Zealand are defined according to SWOT analysis.
Main advantages are: a wide variety of tourist offers, preserved nature, the cultural heritage of
the Maori people, the growing popularity of New Zealand, landscape diversity over a short
distance, rich flora and fauna, numerous natural sights (fiords, volcanoes, geysers, unspoilt
nature), numerous geothermal and national parks, hospitable climate for travelling. The
drawbacks are: great distance from Europe, which makes the journey to New Zealand very
long, a rather expensive country for travelers, few cultural sights, intolerance between the
Maori people and European immigrants, danger of severe earthquakes and pollution.
Possibilities of tourism are fast development and good marketing of tourism, encouragement
and growth of ecological tourism, preservation of natural environment, organized tourism,
good conditions for development of sport activities and international tourism, which helps
preserve endangered species. The dangers are massive tourism in particular areas, resulting in
environmental strains, inferior social status of the Maori people, failure of local communities
to grasp the importance of development of tourism and high prices in peak season.
This thesis confirms that the geographic features of New Zealand – both natural-geographic
and socio-geographic – have a strong effect on the development of the country, which is
becoming an increasingly popular tourist destination. How long can New Zealand follow its
developmental path? The answer will be known in near future.

91

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
9. VIRI IN LITERATURA
•

Albig, J., U., 2007. Odkritje niča. Geo, 6, str. 72-87.

•

Albinini, M., 2004. Dežela dolgega belega oblaka. Svet in ljudje, 7, 2, str. 73-83.

•

Atlas Amerike, Avstralije in Oceanije. 2006. Ljubljana, Dnevnik, 120 str.

•

Bončina, I., 2003. Maori, vrhunski bojevniki Nove Zelandije. Horizont, 21, str. 46-55.

•

Bratun, Š., 2006. Rotorua – blatni bazeni in Maori. Horizont, 51, str. 62-67.

•

Briggs, A., Hall, A., Hawkes, N., 2005. Kdaj, kje, zakaj in kako se je zgodilo.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 448 str.

•

Compedium of Tourism Statistics 1994 – 1998. 2000. Madrid, World Tourism
Organization, 235 str.

•

Čakarić, M., 2007. Nobeno delo ti ne sme biti pod častjo ali pretežko. Delo. Trip, (7.
marec 2007), str. 23.

•

Černe, A., 1996. Nova Zelandija – Aotearoa. Geografski obzornik, 43, 2, str. 4-12.

•

Dumpleton, B., Gatti, A., Grayson, A., 2004. Vsa čuda sveta : vodnik po naravnih
lepotah sveta. Ljubljana, Mladinska knjiga, 455 str.

•

Ferfila, B., 1995. Indonezija, Avstralija in Nova Zelandija. Radovljica, Didakta, 319
str. (Zbirka Svet na dlani, 2. knj.)

•

Ferfila, B., 1996. V osemdesetih dneh okoli sveta. Radovljica, Didakta, 632 str.
(Zbirka Svet na dlani, 3. knj.)

•

Ferfila, B., 2004. Avstralija, Nova Zelandija in Indonezija. Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede, 588 str. (Zbirka Svet na dlani, 2. knj.)

•

Ferfila, B., 2007. Svet na dlani. 1. knj., 2. del. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede,
952 str. (Zbirka Svet na dlani)

•

Gosar, A., 1999. Družba odprtih vrat : pismo iz Aotearoe – dežele dolgega belega
oblaka. Vestnik/Univerza v Ljubljani, 30, 5-6, str. 20-21.

•

Gunn, C.A., Var, T., 2002. Tourism planning : Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New
York and London, Routledge, 442 str.

•

Harper, L., Mudd, T., Whitfield, P., 1998. New Zealand. London, Rough Guides, 805
str.

•

Potovanja v daljne kraje (2007). Horizont, 65-66, str. 74-83.

92

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Karlin, A., 2006. Samotno potovanje v daljne dežele : tragedija ženske. Celje,
Mohorjeva družba, 439 str.

•

Kompas Holidays: Avstralija in Oceanija 08/09. 2007. Ljubljana, Kompas, 47 str.
(Katalog počitnic)

•

Kompas Holidays: Sanjska potovanja 07/08. 2007. Ljubljana, Kompas, 158 str.
(Katalog potovanj)

•

Koščak, M., 2005. Turistične gozdne poti kot turistični produkt in njihov pomen za
razvoj podeželja. Gozdarski vestnik, 63, 3, str. 157-163.

•

Macleod, D., 1998. Alternative tourism : a comparative analysis of meaning and
impact. V: Global Tourism, 2nd ed. Oxford, Butterworth – Heinemann, str. 150-167.

•

Natek, K., Natek, M., 1999. Države sveta 2000. Ljubljana, Mladinska knjiga, 704 str.

•

Neubauer, N., Kladnik, D., 2005. Enciklopedija za vedoželjne – svetovna geografija.
Ljubljana, Prešernova družba, 488 str.

•

Romih, L., 2001. Nova Zelandija s kolesom. Svet in ljudje, 4, 9, str. 74-87.

•

Ryan, C., 2003: Recreational Tourism : demand and impacts. IX. Clevedon, Channel
View Publications, 358 str.

•

Samide, M., 1993. Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika. Ljubljana,
Mladinska knjiga, 169 str. (Zbirka Dežele in ljudje)

•

Tavželj, J., 1997. Paradiž na Zemlji. Gea, 7, 3, str. 16-20.

•

Veliki šolski atlas. 2003. Tržič, Učila International, 160 str.

•

Zorko, D., 1999. Uvod v turizem : učbenik za srednje šole. Ljubljana, Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, 208 str.

Spletni viri
•

Abel Tasman kayakers. URL: http://www.nzescape.com/images/photos/abel-tasmankayakers.jpg (citirano 15.2.2008)

•

Abel Tasman National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/abel-tasman/abeltasman.cfm (citirano 15.2.2008)

•

Aoraki/Mount Cook National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/aoraki/aoraki.cfm
(citirano 15.2.2008)

93

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Ars Longa. Nova Zelandija. URL:
http://www.arslonga.si/si/potovanja/potovanja_in_izleti/501/single.html
(citirano 4.2.2008)

•

Arthur´s Pass National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/arthurs-pass/arthurspass.cfm (citirano 15.2.2008)

•

Auckland City and Waitemata Harbour. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=auckland&ts=&c=&t=&g=&Li
ds=&Gids=&p=2&n=93&phrase (citirano 26.2.2008)

•

Autumn Colour and Farmland, Whanganui. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=wanganui&ts=&c=&Lids=&Gi
ds=&p=1&n=13854&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Avstralasia.si. Skupinska potovanja – Nova Zelandija. URL:
http://www.australasia.si/index.php?menu=286 (citirano 4.2.2008)

•

Bay of Islands. URL: http://www.australasia.si/index.php?menu=49
(citirano 5.2.2008)

•

Bird kiwi. URL: www.bioneural.net/images/enlarge/kiwi-large.jpg
(citirano 15.1.2008)

•

Blagovna znamka države kot turistične destinacije. Nova Zelandija. URL:
http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/jakofcic1284.pdf (citirano 6.2.2008)

•

Canterbury. Arthur´s Pass Road. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=arthurs+pass&ts=&c=&Lids=&
Gids=&p=1&n=355&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Condor Travel. Nova Zelandija. URL:
http://www.condor-travel.com/oceanija/?tx_inetiatravel_pi1[program]
(citirano 4.2.2008)

•

Coromandel Peninsula. URL: http://www.davidwallphoto.com/images/
(citirano 25.4.2008)

•

Details on Beached Whale. URL: http://www.beachedwhale.info/category/home/
(citirano 27.2.2008)

•

Dežela dolgega belega oblaka. URL: http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=523
(citirano 18.1.2008)

•

Države sveta. Namerno izlitje bencina. URL: http://turist.osvaja.net/svet/article-0-860c51.html (citirano 11.4.2008)

94

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Egmont National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/egmont/egmont.cfm
(citirano 14.2.2008)

•

Environmental effects associated with snow grooming and skiing at Treble Cone Ski
Field. URL: http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-andtechnical/Sfc120.pdf (citirano 15.4.2008)

•

Fiordland Map. URL: http://www.airfiordland.com/fiordlandmap.htm
(citirano 18.1.2008)

•

Fiordland National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/fiordland/fiordland.cfm
(citirano 15.2.2008)

•

Fiordland National Park. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=fiordland&ts=&c=&t=&g=&Li
ds=&Gids=&p=6&n=12901&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Franz Josef Glacier. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=westland+national+park&ts=&c
=&t=&g=&Lids=&Gids=&p=1&n=10673&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Geothermal Map. Major Geothermal Areas. URL:
http://www.eeca.govt.nz/renewable-energy/maps-geo.html (citirano 15.1.2008)

•

Glacier Country Map. URL: http://www.glaciercountry.co.nz/location.asp
(citirano 26.2.2008)

•

Glaciers. Fox and Franz Josef. URL: http://web.syr.edu/~bwertl/glaciers.html
(citirano 18.1.2008)

•

Glacier Map. URL: http://www.nzti.com/alpineadventures/images/glacier_map.jpg
(citirano 18.1.2008)

•

Hukitawa. Te Urewera National Park. URL:
http://www.nzti.com/hukitawa/images/lodge-logo.jpg (citirano 14.2.2008)

•

Igralniški turizem v kontekstu sodobnih turističnih tokov. URL:
http://www.fuds.si/nimages/dynamic_novice/1.2_igralniscki_turizem_v_kontekstu_so
dobnih_turisticsnih_tokov.gosar.pdf (citirano 8.4.2008)

•

Infoplease. Travel Statistics. URL: http://www.infoplease.com/ipa/A0198352.HTML
(citirano 29.2.2008)

•

Kahurangi National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/nationalparks/kahurangi/kahurangi.cfm (citirano 15.2.2008)

95

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Kahurangi National Park. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=kahurangi&ts=&c=&t=&g=&Li
ds=&Gids=&p=1&n=10763&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Kaikoura canyon. URL:
http://www.janesoceania.com/newzealand_kaikoura/canyon.jpg
(citirano 27.2.2008)

•

Kaikoura Peninsula. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=kaikoura&ts=&c=&Lids=&Gid
s=&p=2&n=16429&phrase (citirano 19.2.2008)

•

Kompas. Avstralija in Oceanija. URL: http://www.kompas.si/portaldoc/pdf/09Avstralija.pdf (citirano 4.2.2008)

•

Lake front Lodge. Te Anau. URL:
http://www.lakefrontlodgeteanau.com/lakefront_lodge_teanau_facilities.html
(citirano 21.1.2008)

•

Lake Pukaki. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=mt+cook+national+park&ts=&c
=&Lids=&Gids=&p=8&n=12404&phrase (citirano 15.2.2008)

•

Lake Wakatipu, Queenstown. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=queenstown&ts=&c=&t=&g=&
Lids=&Gids=&p=1&n=13066&phrase (citirano 25.2.2008)

•

Lake Wanaka. URL: http://www.alpenglow.org/paragliding/coast/cd-0527-015-dianeroyspeak-lg.jpg (citirano 15.2.2008)

•

Lifetrek. Nova Zelandija – Dežela dolgega belega oblaka. URL:
http://www.lifetrek.si/potovanja.php?sub=22&id=126 (citirano 4.2.2008)

•

Linda. Izleti in potovanja. URL: http://www.linda.si/ (citirano 4.2.2008)

•

Maor. URL: http://i195.photobucket.com/albums/z281/surefire_photo/maori.jpg
(citirano 25.2.2008)

•

Map of Auckland. URL: http://www.map-of-newzealand.co.uk/map-of-auckland.htm
(citirano 17.1.2008)

•

Map of Taranaki. URL: http://www.map-of-newzealand.co.uk/maps/taranaki.gif
(citirano 17.1.2008)

•

Map of Wellington. URL: http://www.map-of-newzealand.co.uk/map-ofwellington.htm (citirano 17.1.2008)

96

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Meden, B., 2004. Svetovni turizem pričakovano v minusu, Slovenija brez presenečenj.
URL: http://www.sloveniatourism.si/pictures%5Cpress%5Catachments_1%5C2004%5C01_TURIZEM_394.pdf
(citirano 28.2.2008)

•

Ministry of Tourism. International Visitor Survey – Year March 2007. URL:
http://www.tourismresearch.govt.nz/NR/rdonlyres/D081D024-9CF0-448E-B0E11675A3E51840/22862/IVS_Fullreport1.pdf (citirano 23.1.2008)

•

Ministry of Tourism. New Zealand Tourism Forecasts 2007-2013. URL:
http://www.tourismresearch.govt.nz/NR/rdonlyres/2CB85B39-ED04-4915-84AD874C06988E89/23037/ForecastsBooklet2007.pdf (citirano 29.2.2008)

•

Ministry of Tourism. Tourism Sector Profile – Accommodation. URL:
http://www.tourismresearch.govt.nz/NR/rdonlyres/9685A756-70AD-41FB-A666E0E12EE7609C/23520/CAMReport_full1.pdf (citirano 25.1.2008)

•

Ministry of Tourism. Tourism Sector Profile – Accommodation. URL:
http://www.tourismresearch.govt.nz/NR/rdonlyres/90501BF5-CF64-400F-A5301484CD12EEBD/22775/TotalAccommodationSectorMay08.pdf (citirano 28.1.2008)

•

Mount Aspiring National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/mount-aspiring/mountaspiring.cfm (citirano 15.2.2008)

•

Mount Cook National Park. URL:
http://www.wallpaperlink.com/bin/0706/03532.html
(citirano 18.1.2008)

•

Mount Taranaki. URL: http://www.wadihghsoubi.com/Nature/3/original/Mount%20Taranaki,%20New%20Zealand.jpg
(citirano 14.2.2008)

•

National Parks. URL: http://www.newzealand.com/travel/destinations/nationalparks/national-parks-home.cfm (citirano 11.2.2008)

•

Nelson Lakes National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/nelson-lakes/nelsonlakes.cfm (citirano 15.2.2008)

•

New Zealand Bicycle Touring Trip Routes-Map. URL:
http://www.cyclelogicpress.com/Routes/NZAust.html (citirano 18.1.2008)

•

New Zealand Map. URL: http://www.infoplease.com/atlas/country/newzealand.html
(citirano 15.1.2008)

•

Ogled ledenih gor. URL: http://turist.osvaja.net/svet/article-0-1775-c51.html
(citirano 11.4.2008)

97

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Paparoa National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/paparoa/paparoa.cfm
(citirano 15.2.2008)

•

Podobe z Nove Zelandije. URL:
http://www.rtvslo.si/tureavanture/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=r
ead&c_menu=25&c_id=475 (citirano 22.2.2008)

•

Potovanje.si. Nova Zelandija. URL: http://www.potovanje.si/potovanja-izletiture/Nova-Zelandija-Avstralija-in-Oceanija-744/ (citirano 4.2.2008)

•

Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu. URL:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/turizem/MGProgram_celovitega_spodbujanja_kakovosti.pdf (citirano 8.4.2008)

•

Queenstown, South Island. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?t=32 (citirano 8.4.2008)

•

Queenstown / Wanaka Map. URL:
http://www.holidayhouses.co.nz/maps/maps/wanaka_queenstown.gif
(citirano 21.1.2008)

•

Rakiura National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/rakiura/rakiura.cfm
(citirano 15.2.2008)

•

Rotorua - geysers. URL: http://www.australasia.si/index.php?menu=50
(citirano 16.1.2008)

•

Rotorua Map. URL:
http://www.environmentwaikato.govt.nz/enviroinfo/profile/districts/images/rotorua3.g
if (citirano 16.1.2008)

•

Rotorua – Shampain pool. URL:
http://www.martontravel.hu/admin/pictures/Image/Rotorua.jpg (citirano 16.1.2008)

•

Some Landscapes. Mount Taranaki, Egmont National Park, New Zealand. URL:
http://piquanthumour.blogspot.com/2007_09_30_archive.html (citirano 17.1.2008)

•

Statistics New Zealand. New Zealand in Profile 2007. URL:
http://www.stats.govt.nz/NR/rdonlyres/5AE857F5-8ED6-4A98-BDE95EFA9C5D4EAD/0/5598NZinprofile2007ffWEB.pdf (citirano 22.1.2008)

•

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o turističnih potovanjih domačega
prebivalstva 2006. URL: http://www.stat.si/doc/statinf/21-si-082-0702.pdf
(citirano 4.2.2008)

•

Statistični urad Republike Slovenije. Slovenske potovalne agencije 2005.
URL: http://www.stat.si/doc/statinf/21-SI-081-0601.pdf (citirano 1.2.2008)

98

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Statistični urad Republike Slovenije. Slovenske potovalne agencije 2006.
URL: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=1126 (citirano 1.2.2008)

•

Statistični urad Republike Slovenije. Svetovni dan turizma. URL:
http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=726 (citirano 28.2.2008)

•

Statistični urad Republike Slovenije. Svetovni dan turizma. URL:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=1155 (citirano 28.2.2008)

•

Tarawera crater. URL:
http://www.geocities.com/pierremal/travel/newz94/tarawera.jpg
(citirano 16.1.2008)

•

Taupo Map. URL: http://www.ew.govt.nz/enviroinfo/profile/districts/taupo.htm
(citirano 17.1.2008)

•

Termalna dolina. URL: http://www.hiendfi.com/phpBB2/weblog_entry.php?e=284
(citirano 16.1.2008)

•

Te Urewera National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/te-urewera/teurewera.cfm (citirano 14.2.2008)

•

Thaico. Potovanja – Avstralija in Nova Zelandija. URL: http://www.thaico.si/
(citirano 4.2.2008)

•

Tongariro Crossing. URL: http://homepages.ihug.co.nz/~fiski/bigpic/bntc-13.jpg
(citirano 18.2.2008)

•

Tongariro crossing karte. URL:
http://www.tongarirocrossing.de/uploads/images/bilder/tongariro-crossing-karte.png
(citirano 17.1.2008)

•

Tongariro Mountain. URL:
http://community.iexplore.com/photos/journal_photos/Tongariro4.jpg
(citirano 17.1.2008)

•

Tongariro National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/tongariro/tongariro.cfm
(citirano 14.2.2008)

•

Tongariro River and Lake Taupo. URL:
http://www.davidwallphoto.com/searchresults.asp?tx=taupo&ts=&c=&t=&g=&Lids=
&Gids=&p=6&n=2201&phrase (citirano 19.2.2008)

•

Transport in Milford Sound. URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Milford_Sound (citirano 11.4.2008)

•

Trud. Nova Zelandija. URL: http://trud.druzina.si/?id=632 (citirano 4.2.2008)

99

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
•

Tourism and conservation: The effects of track proximity on avian reproductive
success and nest selection in an open sanctuary. URL: http://www.sciencedirect.com/
(citirano 15.4.2008)

•

Tourism New Zealand. URL:
http://www.tourismnewzealand.com/tourism_info/home-page.cfm (citirano 6.2.2008)

•

Van Gogh. Potovanja – Nova Zelandija. URL: http://www.agencijavangogh.si/si/nova_zelandija.asp (citirano 4.2.2008)

•

Wairakei Geothermal Power Station. URL: http://www.richardseaman.com/Wallpaper/NewZealand/NorthIsland/WairakeiGeothermalPowerStation.j
pg (citirano 15.1.2008)

•

Westland / Tai Poutini National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/national-parks/westland/westland.cfm
(citirano 15.2.2008)

•

Whanganui National Park. URL:
http://www.newzealand.com/travel/destinations/nationalparks/whanganui/whanganui.cfm (citirano 14.2.2008)

•

Wikipedia. Tourism. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism (citirano 28.2.2008)

•

World Tourism Barometer. Short-term tourism data 2007. URL:
http://www.unwto.org/media/news/en/pdf/PR0801003en.pdf ( citirano 28.2.2008)

•

World Tourism Organization. Tourism Market Trends 2006. URL:
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/indicators/new/ITR05_asia_US$.pdf
(citirano 23.1.2008)

•

World Tourism Organization. Tourism 2020 Vision. URL:
http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm (citirano 28.2.2008)

100

Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
10. SEZNAM PRILOG
•

Priloga 1 (seznam slik)

Zaporedna
številka slike
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19
Slika 20
Slika 21
Slika 22
Slika 23
Slika 24
Slika 25
Slika 26
Slika 27
Slika 28

Vsebina

Stran

Ptica kivi (Vir: Kiwi-large, 2008).
Maor (Vir: Maori, 2007).
Maori obiskovalcem s ponosom pokažejo del svoje kulture
(Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2008).
Geotermalna elektrarna v Wairakeiu
(Vir: Wairakei geothermal power station, 2008).
Rotorua-delujoči gejzirji (Vir: Australasia.si-Rotorua, 2008).
Šampanjski tolmun (Vir: Rotorua, 2008).
Tarawera krater (Vir: Tarawera, 2008).
Jezero Taupo (Vir: Lake Taupo, 2007).
Narodni park Tongariro (Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2006).
Ognjenik Tongariro (Vir: Tongariro Mountain, 2008).
Egmontova gora (Narodni park Egmont)
(Vir: Some Landscapes, 2007).
Auckland – navtični turizem privablja barke z vsega sveta
(v ozadju Sky Tower)
(Vir: Auckland City & Waitemata Harbour, 2007).
Wellington v viktorijanskem slogu
(Vir: Podobe z Nove Zelandije, 2006).
Narodni park Mount Cook (Vir: Aoraki / Mount Cook, 2008).
Premikanje ledenika navzdol po dolini (Vir: Glaciers, 1999).
Franz Josefov ledenik (Vir: Podobe iz Nove Zelandije, 2006).
Milfordski zaliv (Vir: Podobe iz Nove Zelandije, 2006).
Jezero Te Anau (Vir: Lakefront Lodge Te Anau, 2008).
Polotok Kaikoura (Vir: Kaikoura Peninsula, 2007).
Podvodni kanjon Kaikoura (Vir: The Kaikoura Canyon, 2003).
Simulacija kita glavača v primerjavi s človekom
(Vir: Beached Whale, 2006).
Queenstown in jezero Wakatipu
(Vir: Lake Wakatipu, Queenstown, 2007).
Bay of Islands – turistična točka na Severnem otoku
(Vir: Australasia.si, 2008).
Razpoznavni logotip blagovne znamke Nove Zelandije
(Vir: Tourism New Zealand, 2007).
Serija oglasov trženja destinacije Nove Zelandije,
ki nagovarja različne skupine deležnikov
(Vir: Jakofčič, 2004).
Narodni park Te Urewera
(Vir: Te Urewera National Park, 2008; Hukitawa, 2008).
Narodni park Egmont
(Vir: Egmont National Park, 2008; Mount Taranaki, 2008).
Narodni park Whanganui (Vir: Whanganui National Park, 2008;
Farmland Whanganui, 2007).
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23
28
28
29
30
32
32
34
36
37
39
40
40
42
43
43
44
44
46
64
67
67
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Slika 29
Slika 30
Slika 31
Slika 32
Slika 33
Slika 34
Slika 35
Slika 36
Slika 37
Slika 38
Slika 39
Slika 40

Narodni park Tongariro
(Vir: Tongariro National Park, 2008; Tongariro Crossing, 2008).
Narodni park Abel Tasman (Vir: Abel Tasman National Park,
2008; Abel Tasman kayaker, 2008).
Narodni park Kahurangi (Vir: Kahurangi National Park, 2008;
Oparara Arch, 2007).
Narodni park Nelson Lakes (Vir: Nelson National Park, 2008;
Podobe z Nove Zelandije, 2006).
Narodni park Paparoa (Vir: Paparoa National Park, 2008).
Narodni park Arthur´s Pass (Vir: Arthur´s National Park, 2008;
Arthur´s Pass Road, 2007).
Narodni park Westland/Tai Poutini (Vir: Westland/Tai Poutini
National Park, 2008; Franz Josef Glacier, 2007).
Narodni park Aoraki/Mount Cook (Vir: Aoraki/Mount Cook
National Park, 2008; Lake Pukaki, 2007).
Narodni park Mount Aspiring (Vir: Mount Aspiring National
Park, 2008; Lake Wanaka, 2008).
Narodni park Fiordland (Vir: Fiordland National Park, 2008;
Fiordland National Park, 2007).
Narodni park Rakiura (Vir: Rakiura National Park, 2008;
Podobe z Nove Zelandije, 2006).
Coromandel, Severni otok.
(Vir: Coromandel Peninsula, 2007).
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Priloga 2 (seznam kart)

Zaporedna številka
Vsebina
Stran
karte
Karta 1
Država Nova Zelandija (Vir: New Zealand Atlas, 2008).
11
Glavna geotermalna področja na Novi Zelandiji
Karta 2
23
(Vir: Geothermal Map, 2008).
Glavne znamenitosti Severnega otoka
Karta 3
26
(Vir: New Zealand Bicycle Tourning Trip, 2008).
Karta 4
Območje Rotorua (Vir: Environment Waikato, 2008).
27
Karta 5
Območje Taupo (Vir: Taupo, 2006).
30
Narodni park Tongariro (planinska pot)
Karta 6
31
(Vir: Tongariro-Crossing-karte, 2008).
Egmontova gora (maorsko Taranaki)
Karta 7
33
(Vir: Map of Taranaki, 2008).
Karta 8
Mesto Auckland (Vir: Map of Auckland, 2008).
35
Karta 9
Mesto Wellington (Vir: Map of Wellington, 2008).
36
Glavne znamenitosti Južnega otoka
Karta 10
38
(Vir: New Zealand Bicycle Tourning Trip, 2008).
Narodni park Mount Cook z ledeniki
Karta 11
38
(Vir: Glacier map, 2008).
Narodni park Westland z ledenikoma Franz Josef in Fox
Karta 12
39
(Vir: Glacier Country, 2008).
Karta 13
Narodni park Fiordland (Vir: Fiordland Map, 2008).
41
Queenstown v območju Narodnega parka Aspring
Karta 14
45
(Vir: Queenstown / Wanaka Map, 2001).
Narodni parki na Novi Zelandiji
Karta 15
76
(Vir: National Parks, 2008).
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Priloga 3 (seznam grafov)

Zaporedna
številka grafa
Graf 1
Graf 2
Graf 3
Graf 4
Graf 5
Graf 6
Graf 7
Graf 8
Graf 9
Graf 10
Graf 11
Graf 12
Graf 13
Graf 14
Graf 15
Graf 16
Graf 17
Graf 18
Graf 19

Vsebina
Število turistov po posameznih regijah sveta v obdobju
1950 – 2000 ter napovedi za naprej
( Vir: Tourism 2020 Vision, 2008).
Gibanje števila turistov Nove Zelandije po posameznih letih
(Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007;
International visitor arrivals, 2007).
Podnebne razmere Nove Zelandije (Vir: Natek et al., 1999).
Delež prebivalcev Nove Zelandije
(Vir: Neubauer, Kladnik, 2005).
Delež prebivalstva v treh največjih mestih Nove Zelandije in
drugih mestih države ter delež podeželskega prebivalstva
(Vir: Hrvatin, Kladnik, Perko, 2003).
Število tujih turistov na Novi Zelandiji po posameznih letih
(Vir: Tourism Market Trends, 2006;
New Zealand in Profile, 2007).
Število turistov iz posameznih držav leta 2002 in 2006 na Novi
Zelandiji (Vir: New Zealand in Profile, 2007, str.9).
Število turistov iz posameznih držav v obdobju
april-junij 2006 in obdobju april-junij 2007
(Vir: Annual Report 2006-2007, 2007, str. 22).
Število nastanitvenih objektov in zmogljivosti po posameznih letih
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Delež nastanitvenih zmogljivosti glede na tip nastanitve leta 2006
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število nočitev in povprečna doba bivanja v letih od 2001 do 2006
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Deleži nočitev glede na tip nastanitve leta 2006
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število nočitev po posameznih regijah Nove Zelandije
(podatki za leto 2006) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Deleži domačih in tujih turistov po starostnih skupinah
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Glavni razlogi domačih in tujih turistov za obisk Nove Zelandije
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Način potovanja turistov (podatki za leto 2006)
(Vir: International Visitors Survey, 2007).
Povprečni dnevni izdatki tujih turistov glede na tip nastanitve
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število slovenskih turistov v državah Oceanije leta 2005 in 2006
(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007).
Delež turističnih zasebnih potovanj v tujino po najbolj obiskanih
kontinentih (podatki za leto 2006) (Vir: Statistični urad Republike
Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2006, 2007).
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Priloga 4 (seznam tabel)

Zaporedna
številka tabele
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17

Tabela 18

Tabela 19

Vsebina
Število turistov Nove Zelandije po posameznih letih
(Vir: Tourism Market Trends, 2006; New Zealand in Profile, 2007;
International visitor arrivals, 2007).
Podnebne razmere Nove Zelandije (Vir: Natek et al., 1999).
Delež prebivalcev Nove Zelandije (Vir: Neubauer, Kladnik, 2005).
Delež prebivalstva v treh največjih mestih Nove Zelandije in
drugih mestih države ter delež podeželskega prebivalstva
(Vir: Hrvatin, Kladnik, Perko, 2003).
Število tujih turistov in dohodki iz turizma po posameznih letih
(Vir: Tourism Market Trends, 2006;
New Zealand in Profile, 2007).
Število turistov iz posameznih držav leta 2002 in 2006 na Novi
Zelandiji (Vir: New Zealand in Profile, 2007, str. 9).
Število turistov iz posameznih držav v obdobju
april-junij 2006 in obdobju april-junij 2007
(Vir: Annual Report 2006-2007, 2007, str. 22).
Število nastanitvenih objektov in zmogljivosti po posameznih letih
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Delež nastanitvenih zmogljivosti glede na tip nastanitve leta 2006
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število nočitev in povprečna doba bivanja v letih
od 2001 do 2006 (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Deleži nočitev glede na tip nastanitve leta 2006
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število nočitev in povprečna doba bivanja po posameznih regijah
Nove Zelandije (podatki za leto 2006)
(Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Deleži domačih in tujih turistov po starostnih skupinah
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Glavni razlogi domačih in tujih turistov za obisk Nove Zelandije
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Način potovanja turistov (podatki za leto 2006)
(Vir: International Visitors Survey, 2007).
Povprečni dnevni izdatki tujih turistov glede na tip nastanitve
(podatki za leto 2005) (Vir: Tourism Sector Profile, 2007).
Število slovenskih turistov in njihovih prenočitev v državah
Oceanije leta 2005 in 2006 (Vir: Statistični urad Republike
Slovenije, 2007).
Turistična zasebna potovanja v tujino po najbolj obiskanih
kontinentih (podatki za leto 2006) (Vir: Statistični urad Republike
Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2006, 2007).
Slovenske turistične agencije, ki omogočajo potovanje na Novo
Zelandijo, njihov program in cena potovanja
(Vir: Zgoraj navedene turistične agencije, 2008).
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