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VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE NA PRIMERU MALLORCE
Izvleček:
Diplomsko delo predstavi vplive turizma na okolje na Mallorci. Namen diplomskega dela je
analizirati negativne in pozitivne vplive turizma na okolje na Mallorci. Zaradi ugodnih
pogojev (sredozemsko podnebje, zanimiva pokrajina, čarterski poleti, ugodne cene) je
Mallorca tipičen primer masovnega turizma. Razvoj turizma je privedel do tega, da
gospodarstvo otoka temelji skoraj ekskluzivno na turističnem sektorju. Pozitivne posledice so
bile zasenčene s kratkoročnimi interesi, neomejeno gradnjo in nesonaravnim izkoriščanjem
naravnih virov. Na Mallorci in celotnih Balearih je vlada sprejela nekatere ukrepe (ekološki
davek, zelena karta), ki naj bi priskrbeli zadostne finančne vire za zmanjšanje okoljske škode,
ki jo povzroča turizem. V začetku devetdesetih let je vlada Balearov predstavila politiko za
reorganizacijo turizma. Začeli so promovirati tako imenovani kakovostni turizem, kot
trajnostno alternativo masovnemu turizmu. Glavni cilj je razbremeniti turistične centre
masovnega turizma in privabljati turiste z višjo kupno močjo. Vendar so te oblike turizma tudi
po mnenju lokalnih strokovnjakov še povečale rabo naravnih virov in povzročile premik
okoljskih težav in njihovo širjenje na tista območja, ki so bila do nedavnega še nedotaknjena.
KLJUČNE BESEDE: Balearsko otočje, Mallorca, geografija turizma, masovni turizem,
kakovostni turizem

IMPACTS OF TORUSIM ON ENVIRONMENT IN THE CASE OF
MALLORCA
Abstract:
The B.A. paper shows impacts of tourism on the environment in Mallorca. The purpose of the
paper is to analyze negative and positive impacts of tourism on the environment on Mallroca.
Due to beneficial conditions (i.e. Mediterranean climate, interesting landscape, charter flights,
low prices) Mallorca represents a model case of mass tourism. The development of tourism on
Mallorca has led to the island's economy being based, almost exlusively, on this sector. On
the contrary, positive consequences are overshadowed by the short-term interests, unlimited
building and an unsustainable exploitation of natural resources. Government accepted some
measures on Mallorca and entire Balearic Islands (»ecotax«, »green card«), that are supposed
to provide sufficient financial sources for reduction of environmental damage, caused by
tourism. In the 90's the Balearic government introduced policies which aim at reorganization
of the toursitic structures promoting the so-called »quality tourism«, as a sustainable
alternative to the development of tourism on Mallorca. Quality tourism is supposed to relive
touristic centres and attract a clientele with a stronger purchasing power. In effect the
branches of »quality« tourism in the way they are practised all lead to a continued, very
aggressive consumption of landscape and resources — and this very often in parts of the
island which had not been involved in touristic development before.
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Vplivi turizma na okolje na primeru Mallorce

1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Pravljični dvorci, šarmantni, aristokratski vrtovi, skrite pečine, impresivne gorske verige ter
večni španski simboli: flamenko, sangria in paella itd. To je le nekaj značilnosti »ekološko
osveščenega« balearskega otoka, Mallorce. To je otok z najdaljšo turistično tradicijo med
sredozemskimi otoki, katerega radi obiščejo tudi petični gostje - svojo hišo sta si tukaj
zgradila tudi Michael Douglas in Catherine Zeta Jones. Poleg slavnih in bogatih Mallorco
obišče na milijone turistov, željnih oddiha, zabave in športa. Mallorca je znana tudi kot
»zlati«, »gozdnati« in otok »tišine«. Tako Mallorco v svojih programih predstavljajo
turistične agencije.
V diplomskem delu bom predstavila drugačno podobo Mallorce. Turizem je po drugi svetovni
vojni na Mallorci naglo naraščal, obenem pa so naraščali tudi pritiski na naravne vire in
okolje. Glavni motiv za razvoj turizma na Mallorci je seveda ekonomski napredek. Vendar pa
masovni turizem prinaša tako pozitivne kot negativne posledice. Prinaša velike devizne
zaslužke, prispeva v državni proračun, ustvarja nova delovna mesta ter stimulira vlaganje v
infrastrukturo. Na drugi strani pa naraščajo cene infrastrukture, cene osnovnih življenjskih
potrebščin, lokalna skupnost je postala odvisna od turizma. Hitra rast turizma na Mallorci
ogroža mnoge ekosisteme, vpliva tudi na socialne, kulturne in lokalne razmere. Z
nepremišljeno gradnjo in pritiski na okolje so ogrožene glavne dobrine turizma, ki jih
območje ponuja na lokalni in širši ravni. Glavni pritiski na okolje, ki so posledica turizma, so
predvsem transport, uporaba vode in raba tal, porabe energije, velike količine proizvedenih
odpadkov, erozija prsti in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. V nekaterih priljubljenih
območjih so pritiski povzročili nepreklicno degradacijo lokalnega okolja. Na drugi strani pa
ima turizem potencial za nastajanje pozitivnih posledic, predvsem s prispevanjem k zaščiti in
ohranjanju okolja. Je način za dvigovanje okoljske zavesti ter orodje za financiranje zaščitenih
območij.
Glavni namen diplomske naloge je analizirati razvoj turizma na Mallorci in predstaviti vplive
na okolje, tako negativne kot pozitivne. Prvi sklop sem namenila predstavitvi ekoloških
vplivov turizma na globalni ravni, ki so predstavljali osnovo za nadaljnje proučevanje vplivov
turizma na okolje na Mallorci. Nato sem na kratko predstavila glavne značilnosti Balearov. V
naslednjem sklopu sem predstavila razvoj turizma na Mallorci in dejavnike, ki so vplivali na
ta razvoj. Tretji sklop je namenjen predstavitvi negativnih in pozitivnih vplivov turizma na
okolje na Mallorci. V naslednjem sklopu sem predstavila občino Calvia, ki se približuje
ciljem Agende 21 o trajnostnem razvoju. V petem sklopu sem predstavila oblike
kakovostnega turizma na Mallorci in njihove vplive na okolje. V zadnjem delu sem
predstavila poglede za prihodnji razvoj turizma na Mallorci, mnenje prebivalcev Mallorce o
vplivu turizma na okolje in poglede strokovnjakov na določena pereča vprašanja.
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Pri izdelavi diplomskega dela sem si zastavila več ciljev:
- Predstaviti ekološke vplive turizma na globalni ravni.
- Analizirati razvoj turizma na Mallorci.
- Predstaviti dejavnike, ki so vplivali na razvoj turizma na Mallorci.
- Predstaviti turizem na Mallorci (statistični podatki).
- Analizirati vplive turizma na okolje na Mallorci, tako negativne kot pozitivne.
- Predstaviti rešitev za odpravo posledic masovnega turizma na Mallorci (približevanje
trajnostnemu razvoju občine Calvia).
- Predstaviti oblike tako imenovanega kakovostnega turizma na Mallorci in analizirati
ali so te oblike trajnostna alternativa nadaljnjega razvoja turizma na Mallorci.
- Predstaviti poglede za prihodnji razvoj turizma na Mallorci.
- Pridobiti poglede lokalnih strokovnjakov na perečo problematiko.

1.2. METODE DELA
Diplomsko delo je bilo izdelano predvsem na osnovi kabinetne metode dela - študija
obstoječe literature, ki se nanaša na obravnavano območje. Zaradi skromnega števila
monografskih publikacij in člankov, ki se nanašajo na to območje in so dostopne v Sloveniji,
sem večino uporabljene literature našla na spletnih straneh. Večina pregledane literature je
bila v angleščini, nemščini in španščini. Uporabne literature v slovenskem jeziku, ki bi
zajemala področje Mallorce, nisem našla, z izjemo enega članka. Zbrani in obdelani so bili
statistični podatki o turizmu, ki jih zbirata Statistični urad Balearskih otokov (Institut
d'Estadistica de les Illes Balears) in Ministrstvo za turizem (Conselleria de Turisme).
Z namenom pridobiti poglede lokalnih strokovnjakov na ukrepe, ki jih je sprejela vlada
Balearov za izboljšanje kakovosti okolja, sem po elektronski pošti kontaktirala profesorje
oziroma asistente iz Univerze na Balearih (Universitat de les Illes Balears).
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2. TURIZEM IN OKOLJE
Turizem naj bi postal v 21. stoletju najpomembnejša svetovna gospodarska dejavnost z
največjim številom zaposlenih ter močnim vplivom na gospodarski razvoj države (cv:
Radikon, 2003). Istočasno pa je turizem ena izmed najbolj tveganih gospodarskih dejavnosti,
saj je odvisen od gospodarske, politične, socialno-kulturne in okoljske stabilnosti. Zato je zelo
pomembno, da je turistični razvoj takšen, da ne uničuje turističnih privlačnosti ter da ne
zanemarja oziroma ne odvrača turističnega povpraševanja. Nepokvarjena narava, kulturno in
socialno okolje so osnovni pogoji za turistični razvoj (Radikon, 2003).
Turizem temelji na privlačnosti okolja, kakovost okolja je osnova ekonomije v turizmu, in
zato je tu soodvisnost turističnega razvoja, urejenega okolja in ekonomije (Rožič, 2002). Med
turizmom in gospodarskim razvojem obstaja določena povezava, saj turizem istočasno
predstavlja posledico in dejavnik gospodarskega razvoja. Turizem je pomembni gospodarski
dejavnik, saj s svojo gospodarsko aktivnostjo vključuje vrsto drugih dopolnitvenih dejavnikov
in pozitivno vpliva na vrsto gospodarskih procesov, kar pripomore k večjemu gospodarskemu
razvoju ter stabilnosti gospodarstva, večjemu narodnemu dohodku itd. (Radikon, 2003).
Ekonomsko je neutemeljeno razvijati tak koncept turizma, ki uničuje okolje. Ekološko in
ekonomsko sprejemljivi turizem pomeni sonaravni, trajnostni in kakovostni turizem. Gre za
soodvisnost in medsebojne vplive – okolje vpliva na turizem in turizem vpliva na okolje
(Rožič, 2002).
Na turistični razvoj vplivajo različni dejavniki, ki niso le turistične narave. Sam turistični
razvoj izrazito vpliva na pokrajino ter na lokalne prebivalce turistične destinacije, saj
spreminja njeno gospodarsko sestavo, pospešuje zaposlovanje v številnih gospodarskih in
negospodarskih dejavnostih, vzpodbuja močnejši razvoj turistične in splošne infrastrukture,
povzroča spremembe v rabi tal in okolja ter ima v nekaterih vidikih tudi velik socialni pomen.
Turistično povpraševanje in turistična ponudba neposredno vplivata drug na drugega in s tem
vzpodbujata turistični razvoj. Turistični razvoj posameznih turističnih destinacij priteguje vse
večjo pozornost svetovnega gospodarstva in kapitala ter tako vpliva na obseg in sestavo
turistične ponudbe, ki jo nosilci turističnega razvoja bolj ali manj prilagajajo potrebam in
zahtevam obiskovalcev. Istočasno se zaradi nove ali spremenjene turistične ponudbe povečuje
privlačnost posamezne turistične destinacije, kar vpliva na povečanje turističnega
povpraševanja oziroma na povečanje tokov v njej. Na ta način se odpirajo nove možnosti za
nadaljnji turistični razvoj turistične destinacije (Radikon, 2003).
Problemi, povezani z onesnaževanjem in nepravilno rabo naravnih virov, se niso pojavili šele
v 20. stoletju. Neprestana rast prebivalstva in njegove gospodarske dejavnosti so že v
preteklosti povzročale negativne vplive na okolje. V današnjem času pa so ti negativni vplivi
še bolj vidni oziroma se je njihovo število še povečalo. Okoljski turistični razvoj poudarja
kakovost okolja za prihodnost turistične destinacije. Razvoj turizma v turistični destinaciji
povzroča spremembe infrastrukture, naravnih ter drugih virov, na katere vpliva. Turistični
delavci morajo pospešiti turistično povpraševanje po kakovostnih naravnih turističnih
proizvodih. Kakovost okolja je del turistične ponudbe. Samo fizično okolje zajema naravne in
antropološke znamenitosti (lepoto okolja, klimatske razmere, čistočo vode, sveži zrak ter
specifične značilnosti). Za turistično destinacijo je pomembno, da drži kakovost okolja na
visoki ravni, saj le – ta predstavlja njeno konkurenčno prednost ter si s tem zagotovi
dolgoročni obstoj.
S turističnim razvojem pa je prišlo do številnih sprememb v turističnih destinacijah, ki so bile
predvsem negativne, oziroma so bile odvisne od vrste turizma, ki se je razvil v turistični
Ana Poteko
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destinaciji (npr. povečan promet vodi do večje onesnaženosti zraka, spremenil se je izgled
turistične destinacije itd.). Danes se govori predvsem o negativnih vplivih turizma na naravno
okolje. Ti negativni vplivi privedejo do ekološkega učinka, ki vpliva tudi na ekonomsko in
socialno-kulturno okolje.
Odgovorni za turistični razvoj bi morali v svoje razvojne strategije turistične destinacije
vključiti okoljski razvoj. Zavedati se morajo, da z leti postaja turistično povpraševanje vedno
bolj kakovostno. Okoljski razvoj naj ne bi zajemal le okoljskih razvojnih vplivov turizma na
turistično destinacijo, temveč naj bi tudi minimaliziral vse okoljske in druge probleme, ki jih
povzroča. Zajemati bi moral vse investicije v zaščito okolja oziroma v odpravo že nastalih
negativnih posledic turističnega razvoja. Pri oblikovanju turistične razvojne strategije imata
veliko vlogo znanost ter osveščenost javnosti, saj brez njiju ni varne razvojne poti.
Vzroke za nastanek ekoloških škod razlagajo s teorijo, ki smatra, da je povzročitelj ekoloških
škod sistem, s teorijo rasti ter z vedenjskimi teorijami. Teorija rasti temelji na rasti
prebivalstva ter gospodarski rasti. Rast prebivalstva povzroča ekološko škodo, saj človek
prekomerno porablja prostor, poziduje pokrajino, kar povzroča izginjanje zelenih površin in
celo klimatske spremembe. Rast prebivalstva obremenjuje omejene naravne vire. Zaradi želje
po ohranitvi dosežene ravni bruto domačega proizvoda na prebivalca, se zahteva neprestana
gospodarska rast. Večina ljudi meni, da je razvoj turizma ena izmed možnosti za gospodarski
razvoj. Kvantitativna gospodarska rast pa povzroča ekološko škodo. Če bi se v prihodnosti
države odločile za proizvodnjo »ekoloških proizvodov«, je to le še dodaten razlog za omejitev
rasti prebivalstva. Npr., če bi v določeni destinaciji zmanjšali oziroma omejili rast
prebivalstva, bi tako lahko ohranili naravne vire, ki predstavljajo turistično privlačnost.
Ekološka škoda, ki jo povzročata rast prebivalstva ter gospodarska rast, vpliva tudi na
turizem. Povzroča jo tudi kvantitativna turistična rast oziroma njena prostorska ter časovna
koncentracija (Mihalič, 1995).
Kljub usodni povezanosti med naravno in kulturno pokrajino ter turizmom, se v zadnjih letih
vse pogosteje kažejo negativni primeri njunih medsebojnih odnosov. Še nedavno so se
poudarjali le pozitivni učinki turizma na družbene razmere, predvsem njegovi prispevki k
hitrejšemu gospodarskemu in socialnemu razvoju ožjih in širših območij. Ob hitrem razvoju
turizma pa se kažejo stranski učinki in z njimi vse glasnejša opozorila o navzkrižju med
trenutnimi gospodarskimi koristmi od turizma in potrebe po ohranitvi manj obremenjenega
okolja. Niso več redki zapisi s provokativnimi naslovi: »Turizem- nevarnost ali priložnost za
ohranitev prijazne pokrajine?«, »Turizem- uničevalec pokrajine!«. Zlasti prihajajo takšna
opozorila iz sredozemskih območij, kjer so se zaradi močno povečanega turizma, gradnje
velikih turističnih naselij, skoraj novih mest, pojavila neskladja in nasprotja med
obremenitvijo in zmogljivostjo pokrajine (Jeršič, 1989).
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3. EKOLOŠKI VPLIVI TURIZMA
Turizem kot gospodarska dejavnost in kot človekova aktivnost je od prostorskih pogojev zelo
odvisen, išče privlačne, zdrave pokrajine, takšne, ki nudijo turistom pogoje za bivanje in
rekreacijo (Dekleva, 1992). Turizem torej temelji na okolju, in sicer potrebuje čisto,
neonesnaženo in nepokvarjeno okolje, tj. kakovostno okolje (Mihalič, 1995, str. 2). Razvoj
turizma pa pušča v ciljnih in tranzitnih turističnih pokrajinah različne, tako pozitivne, kot tudi
negativne posledice. Govorimo lahko o prednostih in slabostih razvoja turizma, o njegovih
pozitivnih in negativnih učinkih oziroma vplivih; ne gre torej pozabiti njegovih povratnih
vplivov, predvsem negativnih, ki lahko dolgoročno zrušijo temelj (Dekleva, 1992; Mihalič,
1995). Med turizmom in okoljem tako obstaja paradoksalna povratna povezava: turizem na
eni strani potrebuje kakovostno okolje in ga po drugi strani uničuje (Mihalič, 1995, str. 2).
Odnos med turizmom in okoljem je dvojen (Mihalič, 1995, str. 52):
1. okolje je privlačno za turizem
2. turistična raba vpliva na okolje (negativno in pozitivno)

3.1. NEGATIVNI VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE
Negativne posledice se pojavijo, ko je število obiskovalcev večje od števila, katerega lahko
okolje brez večjih sprememb zdrži. Nekontroliran masovni turizem pritegne veliko
dejavnosti, kar lahko povzroči nezaželene posledice na okolju. Veliko teh dejavnikov je
povezanih z gradnjo splošne infrastrukture, kot so cesta in letališča ter s turistično
infrastrukturo, ki vključuje letovišča, hotelske komplekse, restavracije, trgovine, golf igrišča
in marine. Lahko povzroči velikanske pritiske na območje, kar vodi k eroziji tal, povečani
onesnaženosti, izgubi življenjskega prostora, povišanemu pritisku na ogrožene vrste in zvišani
možnosti gozdnih požarov. Pogosto se pojavi tudi pomanjkanje vode kar prisili domačine, da
se borijo za pridobitev osnovnih dobrin. Negativni vpliv turističnega razvoja na okolje lahko
postopno uniči okoljske vire, od katerih je odvisen (UNEP, 2006).

3.1.1. PORABA NARAVNIH VIROV V TURIZMU
Razvoj turizma lahko ob povečanju porabe pod pritisk postavi naravne vire, ki so tako ali tako
redki (UNEP, 2006).
3.1.1.1. VODNI VIRI
Voda je eden najbolj pomembnih naravnih virov. Ljudje v turističnih krajih dodatno
obremenjujejo lokalne vire pitne vode. Pretirana uporaba vode v hotelih, bazenih in na golf
igriščih je močno zaskrbljujoča ob dejstvu, da vode v Sredozemlju močno primanjkuje
(Tourism, 2003). To lahko povzroči pomanjkanje vode in nižanje njenih zalog ter ustvarjanje
večjih količin odpadne vode (UNEP, 2006). Turisti, ki bivajo v hotelih, porabijo povprečno
1/3 več vode na dan kot lokalno prebivalstvo. Stalni prebivalci v povprečju porabijo med 110
in 150 l vode na dan. Turisti na dan porabijo 300 litrov ( 880 l pri luksuznem turizmu) in
proizvajajo 180 litrov odpadne vode na dan (cv: Cigale, 2006). Na Balearih lokalno
prebivalstvo v celem letu porabi 20 % deleža vode, ki so jo samo v juliju 1999 porabili
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tamkajšnji turisti. Potrošnja vode na Balearih je od leta 1994 narasla za 80 % (Tourism,
2003).
3.1.1.2. ENERGIJA
Turizem lahko predstavlja velik pritisk na lokalne vire kot je energija. Zaradi sezonskega
karakterja industrije ima veliko destinacij desetkrat več prebivalcev v visoki sezoni kot v nizki
(UNEP, 2006). Splošna ocena je, da je turizem udeležen z do 9 % pri porabi planetarne
energije (Gosar, 2004). Energijska poraba na kvadratni meter na leto za hotele z eno zvezdico
znaša 157 kWh (380 kWh za hotele s štirimi zvezdicami) (Tourism, 2003).
3.1.1.3. PROPADANJE ZEMLJE
Pomembni zemeljski viri vključujejo minerale, fosilna goriva, rodovitno prst, gozdove,
močvirja in živalski svet. Trajnostni razvoj turizma je močno povezan z biološko
raznovrstnostjo in atrakcijami, katere je ustvarilo bogato in raznovrstno okolje. Lahko pa
povzroči izgubo raznolikosti, ko so zemlja in njeni viri prekomerno uporabljeni in ko vplivi
na rastlinske, živalske, gorske, vodne in obalne ekosisteme presežejo svoje zmožnosti.
Povečana gradnja turističnih in rekreacijskih kompleksov je povečala pritisk na vse te vire kot
tudi na slikovitost pokrajin. Ta izguba raznovrstnosti pa pomeni tudi izgubo turističnega
potenciala (UNEP, 2006). Pri WTO ocenjujejo, da je za 12.000 km2 onesnaženih travnih in
gozdnih površin ter podtalnice v Evropi odgovorna turistična industrija, ki na zemljiščih v
turistični rabi potresa pesticide, herbicide in sorodne kemične spojine (npr. golf igrišča)
(Gosar, 2004).

3.1.2. ONESNAŽEVANJE
Turizem lahko povzroča enake oblike onesnaževanja kot katerakoli druga industrija:
onesnaževanje zraka, hrup, izpuščanje odpadne vode, smetenje, celo arhitekturno in vizualno
onesnaževanje (UNEP, 2006).
3.1.2.1. VPLIV TRANSPORTA NA KAKOVOST ZRAKA IN HRUP
Največji regionalni okoljski problem, ki ga prinaša turizem, je vpliv prometa. Turizem
vključuje prevažanje ljudi iz njihovih domov v željeno destinacijo. 70 % celotnega letalskega
transporta predstavlja prevoz iz turističnih namenov (Tourism, 2003). Posledično je turist, iz
naslova turističnih potovanj, v 5 – 7 odstotkih odgovoren za porast toplogrednih plinov v
zemeljskem ozračju (Gosar, 2004).
Na kakovost zraka negativno vpliva z izpušnimi plini, med katerimi so npr. NOx, CO, CO2,
SO2, HC in drugi. Med bolj dolgoročne posledice vplivov prometa na kakovost ozračja sodi
tudi tvorba spojin, ki prispevajo k nastanku kislega dežja in učinku tople grede (prometne
emisije SO2 ter N0x) (Cigale, 2006, str. 301). Potniška letala so najbolj hitro rastoč vir
toplogrednih plinov. Leta 2006 je število mednarodnih potnikov naraslo na 834 milijonov, od
leta 2020 pa naj bi se to število povečalo vse do 1,6 milijarde, kar ima lahko uničujoče
posledice, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi.
Turizem torej vzpodbuja podnebne spremembe, le-te pa nanj tudi vplivajo. Podnebne
spremembe bodo povečale pogostost in intenzivnost neviht, pojavljali se bodo ekstremni
vremenski pojavi, ki lahko povzročijo katastrofalne posledice za turizem in prizadeta
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območja. Nekatere druge posledice, ki nastajajo zaradi globalnega segrevanja, pa so tudi suša,
bolezni in vročinski valovi (UNEP, 2006).
Prevoz po cestah, železnicah in zraku nenehno narašča, saj se število turistov vsakoletno
povečuje, večja pa je tudi njihova mobilnost. Hrup letal, avtomobilov, avtobusov, vlakov, tudi
rekreacijskih vozil, kot so vedno bolj popularni štirikolesniki, povzročajo vedno večji problem
modernega življenja. Navadno ljudje, ki si želijo odmora od vsakdanjika, pričakujejo, da se
bodo na oddihu spočili ravno od mestnega vrveža in hrupa. Poleg povzročanja nevšečnosti in
napetosti pri ljudeh, povzroča tudi veliko stisko v živalskem svetu, še posebej na občutljivih
območjih (UNEP, 2006).
3.1.2.2. ODPADKI IN SMETENJE
Za področja z visoko koncentracijo turističnih aktivnosti ter naravnih privlačnosti je odlaganje
odpadkov velik problem. Lahko degradira fizični videz vode in obale ter povzroči smrt
morskih živali. Tudi v gorah se ustvarja ogromna količina odpadkov. Turisti na izletih pustijo
za sabo smeti, kisikove cilindre in celo opremo za kampiranje (UNEP, 2006). Po izračunih
WTO posamezni turist dnevno onesnaži okolje z do 2 kilograma osebnih odpadkov, pogosteje
v šotoriščih, navtičnem turizmu, ipd. Dodatno je potrebno k temu prišteti še tekoče in trdne
odpadke hotelskih podjetij, v okviru katerih bi naj bilo največ pozornosti deležno
kancerogeno, uporabljeno jedilno olje, pa tudi embalaža in podobno (Gosar, 2004).
3.1.2.3. ODPADNA VODA
Gradnja hotelskih, rekreacijskih in ostalih kompleksov pogosto vodi do povečanega
onesnaževanja voda. Odpadne vode onesnažujejo morja in jezera, ki obdajajo turistične
zanimivosti ter škodujejo flori in favni. Kanalizacijske odplake povzročajo resno škodo
koralnim grebenom, saj spodbujajo rast alg, ki prekrivajo korale in s tem onemogočajo
njihovo preživetje. Ogroženo je tudi zdravje ljudi (UNEP, 2006). Po izračunih WTO
posamezni turist dnevno onesnaži okolje z do 180 litri odpadnih voda. K povedanemu pa je
treba prišteti še onesnaženje, ki izhaja iz pranja posteljnega perila, spiranja cestišč in posledic
nemarnosti v marinah in drugih rekreativnih pristaniščih (Gosar, 2004).
3.1.2.4. ESTETSKO ONESNAŽEVANJE
Pogosto turistična industrija ne uspe integrirati svojih stavb v naravno okolje in avtohtono
arhitekturo destinacije. Slabo in pomanjkljivo urbanistično načrtovanje ter slabi gradbeni
predpisi so v mnogo destinacijah povzročili nekontrolirano širjenje ob obalah, dolinah in
zanimivih lokacijah. Velika letovišča, ki so povsem neprimerno oblikovana, lahko zelo
izstopajo iz naravnega okolja in se ne skladajo z arhitekturo, ki bi bila primerna kraju. Vendar
pa to niso samo hotelski kompleksi ter pripadajoča infrastruktura, zraven spadajo še cesta,
parkirišča, storitvena območja, odlagališča odpadkov itd. (UNEP, 2006).

3.1.3. FIZIČNI VPLIVI
Ekosistem je geografsko ogroženo območje, ki vključuje vse žive organizme (ljudi, rastline,
živali in mikroorganizme), njihovo fizično okolje (zemlje, voda in zrak) ter naravne procese,
ki jih podpirajo. Atraktivna pokrajina, peščene plaže, jezera, gorska pobočja ter vrhovi so
prehodne cone za bogate ekosisteme. Tipičen fizičen vpliv se pokaže s propadanjem teh
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ekosistemov, saj so pritiski nanje veliki, ker so ta področja zelo privlačna tako za turiste kot
tudi za investitorje (UNEP, 2006).
3.1.3.1. FIZIČNI VPLIVI TURISTIČNEGA RAZVOJA
Gradnja turistične infrastrukture, restavracij, vodovodov in rekreacijskih zmogljivosti lahko
vključuje miniranje, erozijo obale in sipin, erozijo zemlje, ter prekomerno asfaltiranje. Cestna
in letališka gradnja lahko vodi do propadanja ter izgube življenjskega prostora za rastline in
živali. Zaradi gradnje smučarskih središč in namestitvenih zmogljivosti ljudje pogosto krčijo
gozdove, obalna močvirnata področja pa so pogosto izsušena zaradi pomanjkanja ustreznega
prostora za gradnjo turističnih objektov. Razvijanje marin ter valobranov lahko povzroči
spremembe v tokovih in obalah. Poleg tega izkopavanje gradbenih materialov kot je pesek,
vpliva na koralne grebene, mangrove itd. kar vodi do erozije in v izgubo naravnega okolja
(UNEP, 2006).
Ocenjujejo, da je v Evropi 550.000 km2 zemljišč prešlo iz agrarnih v urbana zaradi potreb
turistične industrije. Med primeri se pogosto omenja pozidava španskih obal in anarhična,
razpršena poselitev v Alpah, ki z apartmaji, počitniškimi bivališči, hoteli in zabavišči, pogosto
celo brez ustrezno dograjene splošne infrastrukture, ustvarja svojsko, turistično in le
sezonsko poseljeno urbano pokrajino (cv: Gosar, 2004).
3.1.3.2. FIZIČNI VPLIV ZARADI TURISTIČNIH AKTIVNOSTI
Zaradi turistov, ki hodijo po isti poti, so poti izpostavljene velikim obremenitvam. Zaradi tega
pride do zbitosti tal, ki vodi k zmanjšanju pornega volumna in k zmanjšanju prekoreninjenosti
ter zračne in vodne kapacitete. Obiskovalci (pešci, kolesarji) se ne držijo vedno le obstoječih
poti in tako poteptajo rastje in zemlje ter s tem povzročajo škodo, ki vodi do izgube biološke
raznovrstnosti, izgube organskih snovi, zmanjšane živahnosti rastlin, težje regeneriranje,
pospešujejo erozijo ter spremembo v sestavi rastlin (UNEP, 2006; Cigale, 2006).
V pomorskih področjih (okolica obal, grebeni, obale, lagune) se mnogo turističnih aktivnosti
dogaja v občutljivih ekosistemih ali v njihovi neposredni bližini. Snorkljanje, športni ribolov,
potapljanje, sidrišča jaht ter plovba so samo nekatere aktivnosti, ki povzročajo neposredno
propadanje morskih ekosistemov, kot so koralni grebeni (UNEP, 2006).

3.2. VPLIVI TURIZMA NA OHRANJANJE OKOLJA
Na drugi strani pa ima turizem potencial za nastajanje koristnih posledic za okolje, predvsem
s prispevanjem k zaščiti in ohranjanju okolja. Je pot za dvigovanje okoljske zavesti in lahko
služi kot orodje za financiranje zaščite naravnih območij in povečanje njihove ekonomske
pomembnosti (UNEP, 2006).

3.2.1. FINANČNI PRISPEVKI
Turizem lahko neposredno prispeva k ohranitvi občutljivih območij in naravnega okolja.
Dohodki od vstopnin in podobni viri se lahko preusmerijo v plačilo varovanja in vodenja
okoljsko občutljivih območij. Posebne pristojbine za obratovanje in ohranjanje parkov lahko
pobirajo od turistov ali pa od turističnih operaterjev. Za mnoge nacionalne parke in zaščitena
območja po celem svetu je to edini vir dohodka, saj mnoge države ne morejo ali nočejo
prispevati k ohranjanju okolja.
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Nekatere vlade zbirajo denar v bolj posrednih načinih, ki niso vezani na specifični park ali
ohranjanje določenega območja. Uporabniške pristojbine, dohodnine, davki na prodajo ali
izposojo rekreacijske opreme, izdajanje licence za ribolov ter lov lahko zagotovijo vladi
potrebna sredstva za vodenje naravnih virov. Zaslužki od turizma torej omogočajo zaščito
naravnega okolja (UNEP, 2006).

3.2.2. IZBOLJŠAN OKOLJSKI MANAGEMENT IN PLANIRANJE
Odgovorni okoljski management hotelskih in drugih turističnih podjetij in destinacij zmanjša
negativne vplive turizma na okolje z uporabo tehnik za preprečevanje onesnaženja,
zmanjševanja količine odpadkov in uvajanja načel čiste proizvodnje. Za kontroliran razvoj je
potrebno previdno načrtovanje, ki temelji na analizi naravnih virov v območju in iskanju
ravnotežja med konfliktnimi uporabami. Z zgodnjim načrtovanjem turističnega razvoja, lahko
preprečimo propadanje okolja. Čistejše proizvodne tehnike so pomembno orodje za
načrtovanje in vodenje turističnih objektov na način, s katerim zmanjšamo njihov vpliv na
okolje (UNEP, 2006).

3.2.3. DVIGOVANJE EKOLOŠKE ZAVESTI
Zaradi turizma se oblikuje in krepi ekološka zavest. Turizem ima potencial za dvig
spoštovanja javnosti do okolja in za širjenje zavedanja o okoljskih težavah. Turisti v
neposrednem stiku z naravo spoznavajo naravno okolje in ekološke probleme. Ta stik lahko
dvigne ozaveščenost do narave in vodi do okoljsko zavestnega vedenja ter aktivnosti za
ohranjanje narave. Turistična industrija ima pomembno vlogo pri nudenju okoljskih
informacij in dvigovanju zavesti med turisti o ekoloških posledicah, ki nastanejo zaradi
njihovih aktivnosti (UNEP, 2006).

3.2.4. ZAŠČITA IN OHRANITEV
Turizem vzpodbuja zaščito naravnega okolja, saj je le kakovostno naravno okolje bolj
privlačno za turizem. Prispevek turizma k ohranjanju, obnavljanju ter varstvu biološke
raznovrstnosti in trajnostni rabi naravnih virov, je ogromen. Zaradi svoje vabljivosti so
prvinska mesta in naravna okolja označena kot zelo pomembna, potreba po njihovi ohranitvi
pa lahko vodi do ustvarjanja nacionalnih parkov. Mnogo držav po vsem svetu ustanavlja
rezervate, nacionalne parke in uvaja stroge zakone in pravilnike, ki ščitijo živali in rastline
pred turisti, ki jih privlači narava (UNEP, 2006).

3.2.5. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI NARAVNEGA OKOLJA
Turizem je lahko razlog za izboljšanje kakovosti naravnega okolja in sredstvo za povečanje
privlačnosti pokrajine, ki bi bila sicer nezanimiva. Mnogi ekološko degradirani kraji se želijo
ponovno oživiti z razvojem turizma in zato uredijo naravno okolje, očistijo vode in ponovno
naselijo avtohtono floro in favno (UNEP, 2006).
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4. BALEARSKO OTOČJE
Balearsko otočje (katalonsko: Illes Balears, špansko: Islas Baleares) se razteza v zahodnem
Sredozemlju na površini 5014 km2 in obsega poleg večjih otokov Mallorce, Menorce, Ibize,
Formentere, Cabrere še več kot sto večinoma nenaseljenih skalnih otočkov. Otoki zavzemajo
1 % površine španskega ozemlja (Kozak, 2000). Politično so del Španije, v kulturnojezikovnem pogledu spadajo h Katalonskim deželam (Balearski otoki, 2007). Gostota
prebivalstva je 195,55 prebivalcev/km2. Upravno administrativno so del španske federacije in
predstavljajo eno izmed 17 avtonomnih pokrajin; glavno mesto je Palma de Mallorca.
Območna oblast ima precejšna pooblastila, ki jih izvajata regionalna vlada in parlament. Od
celinske Španije so oddaljeni med 93 in 185 km (Potočnik Slavič, 2000).
H
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Karta 1: Balearsko otočje

Vir: Islas Baleares, 2007
Balearsko otočje je imelo po zadnjih podatkih leta 2006 1.001.062 prebivalcev (2,2 %
Španije), od tega 80 % na Mallorci, 11 % na Ibizi in Formenteri in 9 % na Menorci
(Innovation policies, 2005; Les Illes Balears en Xifres, 2007).
Preglednica 1: Število prebivalcev med leti 1998 in 2006
Leto
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Baleari
796.483
821.820
845.630
878.627
916.968
947.361
955.045
983.131
1.001.062

Mallorca
637.510
658.043
677.014
702.122
730.778
753.584
758.822
777.821
790.763

Menorca
69.070
70.825
72.716
75.296
78.796
81.067
82.872
86.697
88.434

Ibiza
84.044
86.953
89.611
94.334
99.933
105.103
106.220
111.107
113.908

Formentera
5.859
5.999
6.286
6.875
7.461
7.607
7.131
7.506
7.957

Vir: Les Illes Balears en Xifres, 2007
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Leta 1950 je imelo Balearsko otočje več kot polovico manj prebivalcev (419.628) kot danes.
Od tega jih je bilo največ na Mallorci, 339.966 prebivalcev (Dades Balears, 2006).
Grafikon 1: Razvoj prebivalstva na otokih od leta 1950 do 2001

Vir: Les Illes Balears en Xifres, 2007
Po letu 1950 je razvoj prebivalstva strmo naraščal, zaradi naglega turističnega razvoja in
priseljevanja iz drugih delov Španije in Evrope. Leta 2006 je bil odstotek tujcev na otokih
18,7 %. Špancev je 81,2 %, od tega rojenih na Balearih 56,7 %.
Grafikon 2: Struktura prebivalstva Balearov leta 2006 glede na mesto rojstva

Vir: Les Illes Balears en Xifres, 2007
Gospodarstvo otočja temelji na terciarnem sektorju, ki v BDP otočja prinese 82 % dohodkov.
Velika večina temelji predvsem na turizmu. Mallorca prispeva k BDP otokov največ, kar
81 %. Zaradi vse večjega razvoja turizma narašča tudi dobiček v gradbeništvu, ki v BDP
prinese 9 %. Industrija prispeva 7,5 %. Kmetijstvo predstavlja najmanjši delež, samo 2 %
BDP-ja. Standard prebivalcev otočja je višji od povprečja Španije, ki je bilo leta 2006 22.125
evrov/prebivalca. BDP na prebivalca na Balearih je bil, leta 2006, 24.456 evrov/prebivalca
(Les Illes Balears en Xifres, 2007).
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Grafikon 3: Razvoj ekonomskih sektorjev na Balearih v odstotkih (1955 -1998)

Vir: Analisis, 2007
Grafikon 4: Delež skupnega BDP Balearov po otokih leta 2003

Vir: Analisis, 2007
Leta 2006 je Baleare obiskalo 12.577.829 turistov, od tega 77 % Mallorco. Samo 3,9 %
turistov je na Baleare prišlo po morju, ostali z letali.
Preglednica 2: Število turistov po otokih, glede na način prihoda
l. 2006
Mallorca
Menorca
Ibiza - Formentera
PO ZRAKU
Mallorca
Menorca
Ibiza - Formentera
PO MORJU
SKUPAJ

Št. tujih turistov
7.648.402
721.426
1.285.577
9.655.405
82.818
7.575
30.296
120.689
9.776.094

Št. Španskih turistov
1.747.594
300.290
384.542
2.432.426
135.241
64.248
169.820
369.309
2.801.735

Skupaj
9.395.996
1.021.716
1.670.119
12.087.831
218.059
71.823
200.116
489.998
12.577.829

Vir: Dades informatives, 2006
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5. MALLORCA
Mallorca je s 3.640 km2 (širina 100 km in dolžina 75 km) največji balearski otok. Označujejo
ga za "biser Sredozemlja" ali "sončni otok", ki leži jugovzhodno od španske obale. Največji
balearski otok je poleg Sicilije najgosteje poseljen sredozemski otok (218,09
prebivalcev/km2). Politično je del avtonomne pokrajine Balearski otoki (Potočnik Slavič,
2000). Upravno je razdeljena na 53 občin (Les Illes Balears en Xifres, 2007).
Karta 2: Upravna razdelitev Mallorce

Vir: Mallorca, 2007
Na Mallorci je 790.763 prebivalcev (leta 2006), od katerih jih približno polovica živi v
glavnem mestu Palma de Mallorca. Največ prebivalcev ima torej občina Palma, sledijo ji
občine Calvia, Marratxi, Llucmajor, Manacor, Inca, ki imajo med 20.001 in 50.000
prebivalcev.
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Karta 3: Število prebivalcev po občinah

Vir: Analisis, 2007
Glavna mestna središča na Mallorci: Inca, Manacor, Llucmajor, Alcúdia, Pollença, Sóller,
Felanitx and Campos (Ruiz et al., 1999).
Karta 4: Glavna mestna središča

Vir: Ruiz et al., 1999
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5.1. ZGODOVINA
Baleari imajo razgibano zgodovino in predstavljajo stičišče različnih civilizacij, ki so se
(podobno kot na drugih sredozemskih otokih) stapljale. Masivni okrogli in četverokotni stolpi
talaytos in grobovi pričajo o velikem pomenu posebne kulture, ki se je razvila na Balearih v
bronasti in železni dobi. Feničani in Grki so zgradili manjše kolonije in emporije. Rimljani so
Mallorco zavzeli leta 123 pred našim štetjem, ustanovili mesto Palma in dali Mallorci kulturni
pečat. Vandali so jih pustošili, Mavri pa so jim vtisnili svojevrsten pečat med letoma 903 in
1229, saj je bila tedaj Palma/Mayurga pomembno mesto s 25.000 prebivalci. Zgradili so
sistem vodnjakov in uvajali namakalno poljedelstvo. V srednjem veku so bili Baleari povsem
odvisni od Barcelone (prevzeli so katalonščino) (Potočnik Slavič, 2000; Dežele in ljudje).
V času zlate dobe v 14. stoletju so bili strateško pomembni za Španijo. Palma se je razvila v
pomembno sredozemsko trgovsko središče, dobila je novo pristanišče, gotsko stolnico in
grad. Zaradi premaknitve težišča med odkrivanjem Novega sveta na obale Atlantika je konec
16. stoletja za Baleare nastopilo obdobje nazadovanja. Zaradi dolge obalne črte in bogastva je
bila Mallorca stalna tarča gusarjev, ki so motili obalno trgovanje, ribištvo in poljedelstvo.
Zato je po vseh otokih veliko utrjenih cerkva, hiš in stražnih stolpov. Mesta in vasi so zaradi
varnosti pred gusarskimi napadi raje gradili v notranjosti kot ob obali. Turistično invazijo
otoki doživljajo od druge polovice 20. stoletja dalje. Iz nekdanjih ribiških vasic so nastala
mogočna turistična naselja (Potočnik Slavič, 2000; Dežele in ljudje).
Mallorco so prvi "odkrili" romantiki (avstrijski nadvojvoda Luis Salvador Habsburški,
Frederic Chopin, Georges Sand, Robert Graves), ki so prihajali pozimi, saj so odkrili zeleno
pokrajino in za ta letni čas presenetljivo visoke temperature (Potočnik Slavič, 2000).

5.2. RAZVOJ TURIZMA NA MALLORCI
Po španski državljanski vojni (1937-39) in drugi svetovni vojni (1941-45), je leta 1950
Baleare obiskalo 100.000 turistov (90 % Mallorco) (Bardolet, 2001). Mallorco je zajel
masovni turizem in danes lahko govorimo o štirih turističnih »boomih« na Mallorci:
•
•
•
•

Prvi turistični »boom« od leta 1955 do 1973
Drugi turistični »boom« od leta 1975 do 1989
Tretji turistični »boom« od leta 1993 do 2001
Četrti turistični »boom« od leta 2003 do danes

Glavni cilj turistične politike prvega »booma« je bila kvantitativna rast. Osnovni cilj prvega
Razvojnega načrta (1964-67) je bil »doseči čim večji prihod tujih turistov«. Pojavila se je
želja po doseganju rekordov, po rasti brez meja, ne glede na negativne posledice (Baidal,
2004). Leta 1950 je bilo na Mallorci 100 registriranih hotelov in počitniških hiš; do leta 1972
je število naraslo že na 1509 (Lee, 1996). Po odprtju mednarodnega letališča Son Sant Joan
leta 1960 je število turistov strmo naraščalo. Zgradili so verige velikih hotelov, turiste pa so z
avtobusi vozili na organizirane ekskurzije. Turistični tokovi in spremembe pokrajine so zajeli
predvsem Palmski zaliv in Calvio (Potočnik Slavič, 2000). Med leti 1960 in 1973 je bilo v
turizmu in gradbeništvu ustvarjenih 100.000 novih delovnih mest (Bardolet, 2001). Celotno
prvo fazo turistične politike Španije zaznamuje vztrajanje njenih snovalcev in oblikovalcev na
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glavnem motivu prihoda tujih turistov, ki je morje in sonce, kar je utrdilo sezonskost in
geografsko koncentracijo povpraševanja (Baidal, 2004).
V letih 1947-76 se pojavi prvo obdobje recesije na področju turizma, ki je posledica splošne
svetovne gospodarske recesije zaradi energetske krize. Čeprav je bil turizem ena od
dejavnosti, ki so najhitreje prebrodile to krizo, se je vseeno pojavilo razmišljanje o preobrazbi
turistične politike iz kvantitativnega koncepta v kvalitativni. Kljub težavam pri preskoku v
razmišljanju o konceptu turizma so za to obdobje značilne velike spremembe. Povzročil jih je
predvsem prehod iz diktature v demokracijo (1975), nova ustava iz leta 1978 in z njo
povezana decentralizacija. Z novo ustavo so bile ustanovljene avtonomne skupnosti
(pokrajine), na katere so prenesli večino pristojnosti s področja planiranja turizma. Nove
pokrajine so imele odslej naslednje pristojnosti: urejanje ponudbe in turistične infrastrukture,
izdelava aktov in uredb o delovanju podjetij in drugih dejavnosti s področja turizma,
promocija in spodbujanje turističnega razvoja (Baidal, 2004). Od 1975 do konca osemdesetih
let govorimo o drugem »boomu«. Otok je z razširjeno apartmajsko ponudbo obiskalo 2,7
milijona turistov, ki so jim omogočili najem avtomobilov. Vpliv turizma se je razširil na
celotno obalo Mallorce (Potočnik Slavič, 2000).
Otok je bil eno prvih receptivnih območij za čarterski turizem, ki je doživelo stagnacijo in
padec turističnega prometa ob koncu osemdesetih let. Vzroki so številni, predvsem pa
odvisnost od organiziranega turizma (okrog 90 % zaključenih letalskih potovanj poleti 1989),
nevlaganje v turistično »superstrukturo« in veliko zamud letal zaradi zgostitev predvsem v
francoskem zračnem prostoru (cv: Klemen, 2005). Leta 1989 je prišlo do 6 % upada turistov
na Mallorci. Množični čarterski turizem je povzročil ekološke in ekonomske probleme na
otoku, preobremenjenost nekaterih letovišč in obale je povzročila upad turističnega prometa,
gradbena dejavnost je odtegnila delovno silo iz drugih tradicionalnih dejavnosti, kot sta
ribištvo in kmetijstvo, nepremišljena gradnja novih hotelskih zmogljivosti je povzročila tudi
vizualno degradacijo obale (cv: Klemen, 2005; Morgan, 1991). Mallorca je dosegla fazo
stagnacije, glavni razlogi pa so padec standarda in pojav novih sredozemskih in bolj
oddaljenih destinacij čarterskega turizma (Grčija, Ciper, Turčija, Karibi) (Kozak, 2000).
Javni sektor je začel s spodbujanjem za izboljšanje okolja, infrastrukture, za kontrolo nad
nadaljnjo gradnjo (Morgan, 1991). Že sredi osemdesetih let je bilo sprejetih nekaj zakonov in
predpisov, da bi se izboljšal imidž in predvsem izboljšala kakovost geografskega okolja v tem
turističnem območju. V sprejemanje aktov so bile vključene predvsem lokalne oblasti, njihov
glavni namen pa je bil namenska uporaba zemljišč, omejeno povečanje nastanitvenih
kapacitet in modernizacija obstoječih, modernizacija celotnih turističnih naselij in zaščita
okoli 30 % površine otoka (cv: Kozak, 2000). Ostali ukrepi so bili usmerjeni tudi k
diverzifikaciji turističnega proizvoda, promociji kakovostnih vrst turizma (golf, navtika itd.)
ter podaljševanju sezone, tako da je danes Mallorca celoletno turistično območje, ki pozimi
privlači domače in tuje turiste »tretjega življenjskega obdobja« (Kozak 2000). Tudi zaradi
omenjenih ukrepov je začelo število turističnih prihodov na Mallorco po stagnaciji od leta
1987 do 1993 spet naraščati in v letu 1996 preseglo 6 milijonov. Po letu 1993 lahko govorimo
o tretjem »boomu«. Turisti preživljajo počitnice v hišah in sekundarnih bivališčih; najemajo
avtomobile ali imajo lastna vozila, s čimer so »okupirali« celotno Mallorco. Promovirati so
začeli nov okoljski turizem, ki ne temelji na klasičnem »trojni S« (sun, see, sand) modelu.
(Meaurio, 2001; Measuring Sustainability.., 2007). Med letoma 1991 in 2003 je bila letna
povprečna rast 4,5 %. Leta 2002 je bila kriza z 7 % zmanjšanjem turistov, danes pa je število
turistov naraslo že na 9.396.000 (leta 2006) in lahko govorimo o četrtem turističnem »boomu«
na Mallorci. Množice turistov privabljajo zlasti ugodne cene turističnih aranžmajev (GarinMunoz et al., 2007; Dades Balears, 2007).
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Grafikon 5: Rast števila turistov med leti 1960 in 2004

Vir: Schmitt, 2007
Glavne značilnosti turizma na Mallorci za leto 2006: (Aguilo et al, 2005; Bardolet, 2001;
Dades informatives, 2006)
•
•
•
•
•
•
•

Leta 2006 je Mallorco obiskalo 9.396.000 turistov, ki jih privabljajo klima, peščene
plaže, cene, varnost in hotelska storitev.
Zasedenost hotelov je bila 77,3 % (največja avgusta, ko je bilo zasedenih 95 %
hotelov in najmanjša januarja, ko je bilo zasedenih 41 % hotelov).
Odvisnost od zračnega transporta (97,7 % vseh prihodov).
Potovanje preko turističnih agencij (54,4%).
Povprečni čas njihovega bivanja je razmeroma dolg (11 dni za leto 2006), čeprav so
prisotne tendence krajšanja.
Popularnost sekundarnih bivališč, ki so predvsem v lasti Nemcev, Britancev in
Špancev.
Visoka sezonskost, samo okoli 30 % prihodov med novembrom in aprilom.
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Grafikon 6: Število turistov na Mallorci po mesecih za leto 2006

Vir: Dades informatives, 2006
•
•

Visoka stopnja zadovoljstva (80 %) in povratnega obiska (70 %) turistov.
Prevlada nemških (38 %) in britanskih (24 %) turistov. Španski turisti zasedajo tretje
mesto (18 %).

Grafikon 7: Delež turistov na Mallorci za leto 2006 glede na državo, od koder prihajajo

13%
2%
2%
3%

37%

Nemčija
Velika Britanija
Španija
Švica
Francija

19%

Avstrija
Ostali

24%

Vir: Dades informatives, 2006
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5.3. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ TURIZMA NA
MALLORCI
Na razvoj turizma vplivajo številni dejavniki, od naravnih, družbenih in ekonomskih, do
kulturnih in psiholoških. Pri obravnavi sem se omejila na tiste, ki imajo po mojem mnenju
največji vpliv na turizem.
Razvoj turizma na Mallorci temelji na obstoju nekaterih naravnih prednosti, ki jih ima Španija
v okviru sredozemskih območij in na sposobnosti, da je zajela rastoči tok obiskovalcev, ki
teče od druge polovice petdesetih let tega stoletja dalje, iz industrijsko razvitih evropskih
držav proti območjem, ki ponujajo morje in sonce. Naravne danosti so skupaj z vedno boljšo
in razvejano prometno infrastrukturo ter relativno nizkimi cenami turističnih aranžmajev
pripeljale do tega, da se množice poletnih turistov preusmerjajo od šestdesetih let dalje na
Mallorco (Aguilo et al, 2005; Munoz et al., 2007).

5.3.1. KLIMA
Klima je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja turizma (Jeršič, 1985, str. 78). Klimatske
lastnosti lahko, razen na neposredno primernost prostora za rekreacijske dejavnosti, vplivajo
tudi neposredno na človeški organizem. V sodobnem turizmu so turistično najbolj privlačne
zlasti peščene obale morij in jezer, katerih temperatura vode več tednov ali mesecev v letu
presega 200C in so zato primerne za kopanje. Ob takih obalah je največ turističnih krajev
(Jeršič, 1990, str. 44).
Mallorca privlači množične turistične tokove predvsem s sončnim vremenom in toplim
morjem kot osnovnima atrakcijama. Podnebje Mallorce je nekoliko omiljeno sredozemsko z
menjavo vročega in suhega poletja, ter vlažnimi a večinoma milimi zimami.
Preglednica 3: Nekatere pomembnejše podnebne značilnosti Mallorce (povprečne vrednosti)
Sončni dnevi/mesec
Deževni dnevi/mesec
Sončni dnevi ur/dan
Dnevne temperature
Nočne temperature
Temperatura morja

JAN FEB MAR
20
17
20
10
9
9
5
5
6
14
15
17
6
7
8
14
14
14

APR
16
8
9
19
10
15

MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT
20
26
28
29
23
18
7
5
2
1
5
12
9
11
11
11
9
7
22
26
29
29
27
23
13
16
19
19
18
14
17
21
24
25
24
18

NOV DEC
23
22
12
11
5
5
18
15
10
8
18
15

Vir: Climate
Povprečna srednja letna temperatura znaša 170C. Poletja so vroča in suha, temperature se
dvignejo do 330C. Pozimi se temperature le redko spustijo pod ledišče, povprečna temperatura
januarja je 5 - 90C.

Ana Poteko

26

Vplivi turizma na okolje na primeru Mallorce
Karta 5: Temperaturna karta Mallorce

Vir: Ruiz et al., 1999
Pred hladnim in ostrim severnim in severozahodnim vetrom ščitijo gorske verige. Veter
poskrbi za prijetno osvežitev v vročih dneh. V povprečju dobi Mallorca letno 625 mm
padavin, največ Sierra de Tramontana - 1200 mm, najmanj jugovzhodna območja – 300 mm.
-

40% padavin pade jeseni, med septembrom in novembrom
25% padavin pade spomladi, med marcem in majem
25% padavin pade pozimi, med decembrom in februarjem
10 % padavin pade poleti, med junijem in avgustom (Lee, 1996; Ruiz et al., 1999;
Potočnik Slavič, 2000).

Karta 6: Padavinska karta Mallorce

Vir: Ruiz et al., 1999
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5.3.2. POKRAJINA MALLORCE
Mallorca ima razgibano pokrajino in številne naravne lepote. Otok sestavlja pet pokrajinskih
enot (Menardi, 1982; Potočnik Slavič, 2000):
-

15 kilometrov širok in 90 kilometrov dolg gorski hrbet Sierra de Tramontana (najvišji
vrh Puig Major, 1445 m) je nastal v alpidski orogenezi.
V vzhodnem delu otoka je nižja gorska veriga Sierra de Levante (najvišji vrh Teoreya,
562 m).
Pod vzhodnimi pobočji Sierre de Tramontane je podnožje Raiguer.
Med obema gorskima verigama je rodovitna kvartarna ravnina s posameznimi vrhovi
(Puig de Randa, 549 m).
Na jugovzhodu je polsušno območje Migjorn.

Karta 7: Pokrajinske enote na Mallorci

Vir: Potočnik Slavič, 2000; Mallorca, 2007
53 % ozemlja je na nadmorski višini pod 100 m in samo 0,1 % ozemlja je na nadmorski višini
nad 1100 m. 555 km dolga obalna črta je relativno razčlenjena, otok ima dva večja zaliva
(Bahia de Alcudia, Bahia de Palma), veliko majhnih zalivov in več kot 170 plaž (Ruiz et al.,
1999).
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5.3.3. RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO
Turistični potencial, kot je živalski in rastlinski svet, sicer ni neposredno povezan s turizmom,
a ima zaradi svoje privlačnosti za obiskovalce v posameznih območjih velik turistični pomen
(Horvat, 2000, str. 13-14).
Sredozemsko vegetacijo predstavljajo hrastovi (Quercus ilex) in borovi gozdovi, ki uspevajo
v Sierri do 600 metrov nadmorske višine. Podgorje porašča obalni bor (Pinus halepensis, do
700 m) in Ampelodesmos mauritanica. Ponekod najdemo tudi alepski bor (Pinus halepensis),
rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus), Juniperus phoenicea. Pod hrastovimi gozdovi
najdemo endemite, kot so Llampúdol bord, Cyclamen balearicum in Rubia angustifolia. Na
mokriščih najdemo navadni trs (Phragmites australis) in obmorsko ločje (Juncus maritimus).
Vegetacija na sipinah je predvsem Ammophilion. Glavne vrste so pisanolistna možina
(Eryngium maritimum), morska gorjuša (Cakile maritima), obalni mleček (Euphorbia
paralias), obmorski plotni slak (Calystegia soldanella) itd. (Ruiz et al., 1999; Ponsell, 2000).
Skoraj povsod na otoku najdemo oljko in ribez. Figovec in mandljevec sta značilna za južni
del, vinska trta je na območju Benisalema in Felanitxa. Povsod se razraščajo ciprese, agave,
palme ter sredozemska travna in grmovna vegetacija (Potočnik Slavič, 2000).
23B

Karta 8: Vegetacija na Mallorci

Vir: Ruiz et al., 1999
Na Mallorci najdemo dvoživke, kot so zelena krastača (Bufo viridis), Rana perezi in Balearski
porodničar (Alytes muletensis), ki je endemit in ga uvrščamo med ogrožene dvoživke. Plazici,
ki jih najdemo na Mallorci so pozidni gekon (Tarentola mauritanica), polprstnik
(Hemidactylus turcicus) in balearska kuščarica (Podarcis lilfordi), ki je endemit. Najdemo
tudi želve (Testudo hermanni, Testuto graeca, Emys orbicularis), kači (Natrix maura,
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Macroprotodon cucullatus), ježa (Erinaceus algirus), netopirje, zajca (Lepus capensis,
Orytolagus cuniculus ), malo podlasico (Mustela nivalis) in kuno zlatico (Martes martes).
Na otoku se zadržuje veliko število raznih vrst ptic, tako stalnih, kot tudi ptic selivk, ki
potujejo med Evropo in Afriko. Najdemo rjavega jastreba (Aegypius monachus), orla, sokola.
Močvirja in obalna območja imajo veliko ornitološko bogastvo: galebi (Larus argentatus,
Larus audouinii, Larus minutus, Larus melanocephalus ), siva bulverija (Procellaria
diomedea), Pruffinus prufinus, strakoš (Hydrobates pelagicus), vranjek (Phalacrocorax
aristotelis) (Ruiz et al., 1999; Ponsell, 2000).

5.3.4. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Planina (1997, str. 156-167) deli turistično ponudbo na primarno in sekundarno. Primarna
turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki jih človek ne more več
proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. Primarno turistično ponudbo
sestavljata dva dela: naravne in antropogene dobrine. Naravne dobrine so tiste, ki so dane po
naravi in to samo na določenem mestu. Teh dobrin človek ne more niti proizvajati na novo
niti spreminjati njihove kakovosti (podnebje, gore, jezera, morje, vrelci). Antropogene
dobrine so vse tiste dobrine, ki so proizvod človekovega dela, vendar jih je človek naredil v
bližnji ali daljni preteklosti in jih danes ni več možno proizvajati z enako uporabno vrednostjo
in v enaki kakovosti (kulturni in zgodovinski spomeniki ter znamenitosti).
Sekundarna turistična ponudba zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod dela in jih
človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno proizvaja v zahtevani kakovosti in z
enako uporabno vrednostjo. Obsega tako proizvodne zmogljivosti kot tudi same proizvode in
storitve, ki pridejo na trg in se tam menjajo. Vsebuje tri dele:
•

•

•

osnovno infrastrukturo; ta je namenjena funkcioniranju samega turističnega kraja in bi
se razvila tudi brez turizma, seveda pa jo uporabljajo tudi turisti. Zajema osnovno
opremljenost z objekti in napravami za promet, oskrbo z vodo, energijo, informacijami
in komunalno opremljenostjo ter tudi z objekti izobraževanja, zdravstva, trgovine,
uprave in drugo.
turistično infrastrukturo; nastane kot rezultat povpraševanja turistov; le-ta lahko
močno spreminja izgled same turistične destinacije. Objekte za bivanje obiskovalcev
delimo na osnovne namestitvene objekte (hotele, motele, depandanse, penzione,
apartmaje) in na dopolnilne namestitvene objekte (počitniška stanovanja, šotorišča,
zasebne turistične sobe, mladinska prenočišča itd.). Sem spada tudi turistična
infrastruktura, ki je namenjena predvsem turistični dejavnosti (turistični objekti in
naprave, ki so namenjeni za rekreacijo, zabaviščni parki, bazeni, športna igrišča ipd.),
turistično superstrukturo; to so turistični proizvodi in storitve, po katerih povprašujejo
turisti (najem avtomobilov, gostinske usluge, usluge v agencijah ipd.)

Oba dela turistične ponudbe sta med seboj tesno povezana in soodvisna. Naravne ali kulturne
privlačnosti so brez ustrezne infrastrukturne podpore za turiste nezanimive, saj jih slednji s
težavo uporabljajo. Brez dobrin sekundarne turistične ponudbe ostanejo le privlačnosti. Po
drugi strani pa tudi sekundarna turistična ponudba sama, tj. brez ustrezne prisotnosti naravnih
in kulturnih značilnosti, ne more obstajati, saj bi tako postala sama sebi namen. S pomočjo
sekundarne turistične ponudbe dobi primarna kot glavni »pull« faktor uporabno vrednost za
turista (Mihalič, 1995).
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Med nastanitvenimi objekti na Mallorci so glede na število postelj leta 2006 prevladovali
hoteli (52 %), po kvaliteti je bilo največ tistih s tremi zvezdicami (60 %). Na drugem mestu
po številu postelj so bili apartmaji in aparthoteli (42 %), na tretjem mestu pa s 3,6 % števila
postelj mladinski hoteli. Ostale namestitvene enote so predstavljale 2,4 % števila postelj. Leta
2006 je Mallorca turističnemu tržišču ponudila 285.601 posteljo.
Preglednica 4: Nastanitveni objekti na Mallorci in njihovo število ležišč
Vrsta objekta
Število objektov
HOTELI
556
*
37
**
63
***
297
****
137
*****
22
APARTMAJI
410
*
141
**
149
***
114
****
6
APARTHOTELI
172
*
2
**
11
***
92
****
64
*****
3
HOTELI – REZIDENCE
12
*
5
**
3
***
3
****
1
TURISTIČNA NASELJA
2
KAMPI
1
MLADINSKI HOTELI
103
*
58
**
39
***
6
MLADINSKI HOTELI – REZIDENCE
108
*
67
38
**
***
3
PENSION **
1
GOSTIŠČA
20
HOTELI V PODEŽELSKIH OBMOČJIH ("Turisme
25
Rural")
OBJEKTI KMEČKEGA TURIZMA ("Agroturisme")
142
TURIZEM V NOTRANJOSTI ("Turisme Interior")
43

Število ležišč
149.087
3.638
10.496
88.910
40.779
5.264
49.634
8.530
18.706
21.241
1.157
70.061
106
2.024
40.451
27.032
448
721
209
228
251
33
1.778
500
5.883
3.187
2.286
410
4.374
2.680
1554
140
23
833
887
1.290
530

Vir: Dades informatives, 2006
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Največ hotelov imata občini Palma in Calvia, največ ampartmajev pa ima občina Calvia.
Karta 9: Število hotelov po občinah (junij 2002)

Vir: Cartografia, 2007

Karta 10: Število apartmajev po občinah (junij 2002)

Vir: Cartografia, 2007
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Ob hotelih in apartmajih so nastale v turističnih centrih tudi dodatne ponudbe. Na Mallorci je
bilo leta 2005 2.624 restavracij, 1.400 kavarn in 3.421 barov (Dades informatives, 2006).
Turistične organizacije vplivajo na razvoj in delovanje turistične ponudbe, saj izvajajo dvojno
posredniško vlogo, in sicer zastopajo turistično povpraševanje in približujejo turistično
ponudbo potrošnikom turističnih dobrin (Horvat, 2000).
Ponudba Mallorce vsebuje in izpopolnjuje naslednje zahteve:
•
•
•
•
•
•

Sonce in plaža
Turistična ponudba za upokojence
Golf, navtika, počitniška bivališča
Turizem na podeželju
Športni turizem
Kongresi

Zavzemajo se, da bi ponudbo razširili na celotni otok. Eden glavnih problemov, s katerim se
ukvarjajo turistični delavci v zadnjih letih, je razporeditev prihodov turistov preko leta in
sezonska zasedenost hotelov in drugih nastanitvenih zmogljivosti. Predvsem so se osredotočili
na izgradnjo novih golf igrišč, ki so bila zgrajena konec 20. stoletja po vsem otoku. Golf in
sonce je tudi ena izmed ponudb Španske nacionalne turistične pisarne. Z golf igrišči in
navtičnim turizmom želijo privabiti turiste z višjo kupno močjo. Calvia s svojo turistično
ponudbo privablja starejšo populacijo izven sezone z različnimi ponudbami kot je ples in taichi. Ponudba Mallorce obsega raznolike možnosti za šport in zabavo (plavanje, smučanje na
vodi, potapljanje, jadranje, deskanje, kolesarjenje, planinarjenje, diskoteke, akvaparki,
kegljišča, glasbeni festivali, plesna tekmovanja, izleti, koncerti itd.) (Morgan, 1998).

5.3.5. PROMETNE POVEZAVE
Brez primernih prometnih povezav si ne moremo predstavljati razvitega turizma, saj šele te
omogočijo turistom prihod na njihovo destinacijo in njihovo vrnitev v kraj stalnega bivanja.
Letalo je zaradi hitrosti, udobnosti ter ugodnih cen omogočilo velikemu številu turistov
uživanje na počitnicah v nekoliko bolj oddaljenih turističnih območjih in postalo faktor
močnega prostorskega širjenja in globalizacije turizma. Bistvena prednost letalskega prometa
v primerjavi z drugimi oblikami prometa je njegova hitrost in s tem prihranek časa (cv:
Klemen, 2005)
Za razvoj mednarodnega letalskega turističnega prometa so zato izredno pomembni tako
imenovani »čarter-prevozi«, to so programi turističnih potovanj oziroma letovanj, ki jih
organizirajo turistične agencije ali organizacije letalskega prometa. Pri čarterskih letalskih
prevozih se stroški prevoza lahko zmanjšajo v primerjavi s prevozi na rednih letalskih progah
za okrog 60% (Jeršič, 1990, str. 71).
Po odprtju mednarodnega letališča Son Sant Joan na Mallorci leta 1960 je število turistov
strmo naraščalo. Leta 1960 je preko mednarodnega letališča prišlo 636.764 potnikov, leta
1962 milijon potnikov, leta 1965 dva milijona in leta 1969 štiri milijone potnikov. Od začetka
devetdesetih let imajo vsako leto 6-8 % več potnikov. Letališče je v letu 2006 sprejelo že 22,4
milijona potnikov, od katerih je bila skoraj polovica tistih s čarterskimi poleti (Potočnik
Slavič, 2000; Aeropuertos, 2007).
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Grafikon 8: Število potnikov na letališču Son Sant Joan (prihodi in odhodi)
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Vir: Dades informatives 2006
Danes je mednarodno letališče v Palmi (Son Sant Joan) z večjimi evropskimi mesti povezan
24 ur na dan (Potočnik Slavič, 2000).
Karta 11: Povezava Balearskega otočja z evropskimi mesti

Vir: Garin-Muñoz, 2007
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Po številu potnikov je bilo to letališče leta 2001 na 49. mestu med svetovnimi letališči in na
15. mestu v Evropi (cv: Klemen, 2005). Letališče Son Sant Joan Airport uvrščamo na tretje
mesto najbolj prometnih letališč v Španiji (za Madridom in Barcelono) (Aeropuertos, 2007).
In ima kapaciteto 62 letal na uro, kar ne zadostuje potrebam v višku poletne sezone (trenutno
70 letal na uro) (Potočnik Slavič, 2000). Prihodnji plani vključujejo povečanje kapacitete na
32 milijonov potnikov do leta 2010 in 38 milijonov potnikov do leta 2015 (Aeropuertos,
2007).

5.3.6. POLITIČNI REŽIM
Politične razmere imajo v turistični destinaciji močan vpliv na oblikovanje turističnega
povpraševanja (Horvat, 2000). Politični režim, ki je v Španiji vladal od konca španske
državljanske vojne leta 1939 do smrti generala Franca leta 1975, je bil po eni strani tipična
diktatura, ki je omejevala človekove svoboščine, po drugi strani pa je na gospodarskem
področju omogočal po letu 1955 relativno veliko svobodo delovanja. Španski množični
turizem se je torej razvil tudi zaradi široke podpore Francovega diktatorskega režima. Država
je bila v šestdesetih letih politično stabilna, kar je močno vplivalo na rast turističnih tokov,
hkrati pa je spremenjen vstopni režim na mejah omogočil lažji in hitrejši prehod, kar je še
dodatno spodbudilo razmah turizma. Prehod v demokracijo leta 1975 je sicer sovpadal s
svetovno ekonomsko krizo in rahlim upadom turističnih tokov, vendar so nove razmere le še
utrdile Španijo na mestu ene od svetovnih turističnih velesil (cv: Klemen, 2005; Lee, 1996).
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6. NEGATIVNI VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE NA
MALLORCI
»Baleari so dragulji, raztreseni v kristalno bistrem modrozelenem Sredozemskem morju.«
»Že od lanskega vročega in sušnega poletja ni deževnih dni. Več mesecev ni padla niti kaplja
dežja. Samo šest dni je bilo takšnih s skromnimi padavinami – veliko premalo, da bi napolnili
prazne vodne rezervoarje. Mallorca je pred sušno katastrofo, zato okoljevarstveniki zahtevajo
ustavitev turističnega prometa, dokler ne bodo rešili težav z vodo.«
Komu je verjeti: turističnim vodičem, ki propagirajo širjenje turističnih aranžmajev in
podaljšanje poletne turistične sezone v spomladanski in jesenski čas, ali naravovarstvenikom?

6.1. NEGATIVNI VPLIVI NA VODE
»Voda je vir življenja. Naš odnos do vode naj bi odkrival tudi naš odnos do življenja« (cv:
Radikon, 2003). Razvoj turizma je odvisen od količine in kakovosti razpoložljivih vodnih
virov. Veliko priljubljenih turističnih destinacij se nahaja na območju visokih temperatur in
nizkih količin padavin, predvsem na višku turistične sezone, ko turisti še dodatno
obremenjujejo vire pitne vode. Turisti navadno porabijo dvakrat več vode kot domačini, voda
pa se uporablja tudi za zalivanje in vzdrževanja npr. hotelskih parkov, golf igrišč, bazenov,
kar lahko povzroči, da jo zmanjka za lokalne potrebe. Med negativne vplive na vode sodi tudi
onesnaževanje vode, tako zaradi kanalizacije, ki jo povzroča turizem, kakor tudi površinske
onesnaženosti voda, ki jo povzročajo npr. turistični motorni čolni. Vprašanje čistosti oziroma
pitnosti vode postaja vse pomembnejše zaradi naraščanja intenzivnosti onesnaževanja s strani
najrazličnejših gospodarskih dejavnosti. Pri onesnaženosti voda z vidika turističnega razvoja
moramo upoštevati turizem v njegovi širši obliki, kar zajema poleg gostinstva in turističnih
zmogljivosti tudi trgovino, industrijske panoge, kmetijstvo, promet in zveze, energetiko, obrti,
itd., se pravi vse, kar je v kakršnikoli obliki posredno ali neposredno povezano s turizmom.
Onesnaževanje voda je najizrazitejše v času sezone, ko pride do velike koncentracije
prebivalstva v turistični destinaciji in vodna infrastruktura ni primerna za takšne količine
ljudi. Posledice odpadnih snovi in onesnaženosti voda so vidne v obliki raznih obolenj,
uničevanju flore in favne, oporečnosti pitne vode (Mihalič, 2006).
Zaradi pomanjkanja stalnih površinskih voda, sezonskih padavin in razširjenosti prepustnih
plasti, je na Mallorci podtalnica glavni vir pitne vode. Podtalnica zagotavlja ¾ otoških zahtev
po vodi. Zaradi visoke prepustnosti apnenca so površinski tokovi sezonske narave in možnosti
za površinska akumulacijska jezera so omejene. V šestdesetih letih so bile zahteve po vodi vse
večje, zaradi turističnega »booma« in vse večje rasti prebivalstva. Do takrat je bila podtalna
voda glavni vir pitne vode. Prve analize, ki so jih naredili v šestdesetih letih, so prikazale
vdiranje slane vode v podtalnico in upadanje gladine podtalnice. Zaradi vse večje potrebe po
vodi, sta bili leta 1970 zgrajeni dve akumulacijski jezeri Gorg Blau in Pla de Cúber. Nahajata
se na najvišjem delu Sierra de Tramontana, ki dobi največ padavin na Mallorci (Kent, 2002;
Essex, 2004). Skupna kapaciteta obeh akumulacijskih jezer je 13.500.000 m3 vode
(Aplication.., 2005).
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Karta 12: Akumulacijski jezeri Gorg Blau in Pla de Cúber

Vir: Aplication.., 2005
Akumulacijski jezeri sta postali pomembni dopolnili k podtalnici za oskrbo lokalnega
prebivalstva in turistov med poletnimi meseci. Kljub začetnemu uspehu, sta obe jezeri
doživeli resne težave leta 1990, zaradi nizke količine padavin in povečanega povpraševanja.
Sedaj oba vira doživljata kronično pomanjkanje vode, zaradi zmanjšanja količine dežja in vse
večje porabe vode. Zaradi suhih let se pojavlja zaskrbljenost o pomanjkanju vode. Med leti
1991 - 1992 in 1992 - 1993 je bilo v Palmi samo 75 % oziroma 62 % povprečnih letnih
padavin, kar se odraža v nižji količini vode v obeh zbiralnikih. Leta 1994 sta imeli jezeri 35 %
običajne količine vode (Kent, 2002; Essex, 2004). Mediji so poročali, da sta imeli v marcu
2000 ti jezeri le 17 % običajne količine vode v tem letnem času. Jezeri sta bili prazni, saj ni
bilo padavin, sušnost pa je povečal močan severni veter, ki je otok še bolj izsušil, zato je v
veliki nevarnosti oskrba z vodo za lokalno prebivalstvo (Potočnik Slavič 2000).
Slika 1: Nivo vode v akumulacijskem jezeru Gorg Blau septembra 1990, 1996 in 2000

Vir: Kent, 2002
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Podobne skrbi se pojavljajo v zvezi z zalogami podtalne vode. Med leti 1973 in 1994 se je
gladina podtalnice v glavnem vodonosniku znižala za 110 metrov. Samo med leti 1993 in
1994 se je gladina podtalnice v nekaterih vodonosnikih znižala za 4 - 6 metrov. Velik problem
predstavlja vdiranje slane vode v obalno podtalnico.
Grafikon 9 prikazuje gladino podtalnice v vodonosniku (S' Estremera). Vodonosnik oskrbuje
Palmo po letu 1976. Nivo talne vode se je med leti 1976 in 2000 znižal za več kot 80 metrov
(Garcia, 2003).
Grafikon 9: Gladina podtalnice v vodonosniku (S' Estremera)

Vir: Garcia, 2003

Na karti 13 je označenih 21 hidroloških enot. Jasno je prikazano prekomerno izkoriščanje
vodonosnikov v turističnih območjih. Kar deset hidroloških enot je prekomerno izkoriščenih.
Posledica prekomernega izkoriščanja podtalne vode je vdiranje slane vode v vodonosnike.
Šest hidroloških enot na Mallorci ima probleme z vdiranjem slane vode v vodonosnik. Štiri
hidrološke enote so onesnažene z nitrati (Garcia, 2003).
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Karta 13: 21 hidroloških enot na Mallorci

Vir: Garcia, 2003; Essex, 2004
Turistični »boom« je povzročil povečanje tako domačega prebivalstva, sezonskih delavcev in
ne nazadnje turistov. S tem lahko pojasnimo vse večjo porabo vode v gospodinjstvu po letu
1970, iz 47 milijonov m3 (1970) na 113,8 milijonov m3 (1999) (Garcia, 2003).
Preglednica 5: Evolucija porabe vode v milijonih m3 po sektorjih na Mallorci
LETO
1970
1984
1992
1999
113,8
Gospodinjstva
47
77
92,6
(6,05*)
153,3
135,8
Kmetijstvo
133
148
(12,5+)
(15,4+)
Ostalo
(golf,industrija)
4,8 (0,7+) 6 (0,9+)
SKUPAJ
180
225
250,7
253,6
* poraba razsoljene vode; + uporaba prečiščene odpadne vode (Garcia, 2003)
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Grafikon 10: Poraba vode leta 2004 po sektorjih v milijonih m3/leto na Mallorci

Vir: Aplication.., 2005
Namakanje kmetijskih površin in gospodinjstva sta dva glavna porabnika vode na Mallorci,
kar nam prikazuje zgornji grafikon. Leta 1818 so namakali 3.873 ha zemlje, leta 1860 6.188
ha, leta 1960 12.214 ha, leta 1970 15.500 ha. V zgodnjih sedemdesetih letih sta bili zgrajeni
dve čistilni napravi za odpadno vodo, Palma1 in Palma2. Leta 1972 je Mallorca prvič
ponovno uporabila odpadno vodo za namakanje. Danes namakajo okoli 13.747 ha obdelane
zemlje, s porabo 111,2 milijon m3 vode na leto (49 % od celotnega vodnega povpraševanja).
Namakanje je največji porabnik sladke vode (Essex, 2004; Aplication.., 2005).
V poletnih mesecih je Mallorca na višku turistične sezone. Turisti še dodatno obremenjujejo
vire pitne vode. Poraba vode je torej največja med vročimi poletnimi meseci, ko je količina
padavin najnižja in evapotranspiracija najvišja. Turistične občine porabijo 65 % več vode kot
neturistične občine. Največja poraba vode na prebivalca/dan je bila v občinah Calvia, Alcudia,
Felantix, Campos itd. Povprečna poraba vode na dan je 234 l na prebivalca (Meaurio, 2001;
Aplication…, 2005). Poleg turista je velik porabnik vode tudi turistična infrastruktura (bazeni,
vodni parki, vrtovi itd.). Leta 1990 je bilo na Mallorci 173 bazenov, leta 2004 je število
naraslo na 634 bazenov (Schmitt, 2007).
Karta 14: Poraba vode po občinah leta 2001 v l/preb. na dan

Vir: Schmitt, 2007
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Leta 1998 je vlada Balearov pripravila načrt za upravljanje z vodnimi viri do leta 2016 z
naslovom »Hidrološki plan Balearov« (»Pla Hidrològic de les Illes Balears«). Glavni cilj
predlaganega načrta je oskrba prebivalcev s kakovostno in zadostno količino vode, v mejah
trajnostne rabe. Načrt predvideva da bodo zaloge ostale več ali manj konstantne v obdobju
naslednjih dvajsetih let, medtem ko se bo povpraševanje le rahlo povečalo (Kent, 2002;
Essex, 2004).
H

H

Oblasti so predstavile ukrepe za trajnostno rabo vodnih virov (Kent, 2002; Essex, 2004):
• Maksimalno izkoristiti prečiščeno odpadno vodo za namakanje kmetijskih površin in golf
igrišč znotraj mej gospodarskih in zdravstvenih standardov.
• Predstaviti kampanijo za ozaveščanje javnosti, kako varčevati z vodo.
• Zmanjšati izgube v komunalnem omrežju. Cilji za sprejemljive izgube v omrežju v
odstotkih so: 1996 - 30 %; 2006 - 20 %; 2016 - 15 %.
• Predstaviti strokovne ukrepe in pravilnike za trajnostno rabo vode.
• Gradnja razsoljevalnic.
Karta 15: % izgube vode v omrežju

Vir: Analisis, 2007
Delež očiščene vode je zelo nizek, čeprav se je od leta 1992 (11,3 % prečiščene vode), v letu
1999 povečal na 35,89 % (Schmitt, 2003). Leta 1999 je bilo več kot 58 milijonov m3 odpadne
vode prečiščene in okoli 21 milijonov m3 so ponovno uporabili za namakanje kmetijskih
površin, golf igrišč, zelenih površin in celo za čiščenje mestnih površin (Garcia, 2003). Še
vedno manjka veliko politične volje in načrtov za dosego 100 % prečiščenih voda, kar je tudi
strateški cilj (Schmitt, 2003). Čeprav je prečiščena voda zmanjšala porabo vode v kmetijstvu,
je še vedno največja zahteva po pitni vodi povezana s povečanjem števila prebivalcev in
turistov. Oblasti so morale poiskati nove vire pitne vode. Takrat so postale razsoljevalnice
popularne kot rešitve težav z vodo. Prva naprava za razsoljevanje brakične vode (Son
Tugores) je bila zgrajena leta 1995 v Palmi de Mallorci z zmogljivostjo 11 milijonov m3
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letno. Vendar pa je prva naprava za razsoljevanje morske vode (Bay of palma) začela
obratovati šele julija 1999 z dnevno zmogljivostjo 42.000 m3. Septembra 2001 so povečali
produkcijo na 68.000 m3/dan. Danes ima Mallorca tri razsoljevalnice morske vode.
Preglednica 6: Produkcija vode v razsoljevalnicah (v milijonih m3/leto)
RAZSOLJEVALNICA 2002
2003
2004
2005
Bahia de Palma
11,26
13,01
16,19
20,19
Son Ferrer
1,88
1,91
1,98
1,92
Camp de Mar
0,66
0,69
0,63
0,36
SKUPAJ
13,79
15,6
18,81
23,19
Vir: Analisis, 2007
Do leta 2008 želijo zgraditi še dve razsoljevalnici v Alcudii in Andratxu s skupno kapaciteto
28.000 m3 na dan.
Karta 16: Lokacije treh razsoljevalnic in lokaciji razsoljevalnic v načrtu

Vir: Analisis, 2007
Kljub obvezi k novim naložbam je prihodnost razsoljevanja še vedno vprašljiva zaradi visokih
energetskih stroškov. Razsoljevanje vode je skoraj štirikrat dražje kot pridobivanje vode iz
običajnih virov (Essex, 2004). Gradnja novih razsoljevalnic pomeni še večje pritiske na
okolje. Z večjo porabo elektrike naraščajo emisije C02 (Analisis, 2007). Stranski produkt
razsoljevanja so velike količine soli, ki se jih odlaga v morje. Lokalno to zelo poveča slanost
in vpliva na morske ekosisteme (Desalination, 2007). Hidrološki načrt poudarja ponovno
uporabo in reciklažo vode. Reciklirana voda igra pomembno vlogo v namakanju in zalivanju
parkov in golf igrišč. Problem vdora slane vode v priobalne vodonosnike naj bi rešili z
umetnim bogatenjem vode (Garcia, 2003; Water time, 2005). Umetno bogatenje podzemnih
voda je že dalj časa priznano sredstvo za blaženje izčrpanih nivojev podzemnih voda in za
zaščito obalnih vodonosnikov pred vdorom. Shranjevanje vode v podzemnih rezervoarjih pa
ima tudi nekaj prednosti pred akumulacijami v površinskih vodah, ki so lahko dražje in tudi
bolj izpostavljene vplivom na okolje (Projekt EU.., 2007).
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Prizadevanja za ozaveščanje tako domačinov kot tudi turistov o skrbni uporabi vode so se
povečala z reklamami, ki so na razpolago v hotelih in v oglasih v lokalnih časopisih. Seveda
se pojavljajo problemi. Vsi turisti niso veseli, ko so na začetku dopusta soočeni z nasveti o
varčevanju z vodo in veliko lastnikov hotelov ne upošteva problemov z vodno oskrbo. Vendar
to je realnost. Mallorca se sooča z velikim pomanjkanjem pitne vode, še posebej v poletnih
mesecih. Med leti 1995 in 1998 so dnevno z velikimi cisternami pripeljali vodo iz doline reke
Ebro (Katalonija) in jo načrpali v vodovodno omrežje. Program je bil opuščen zaradi visokih
stroškov (6 milijonov evrov na leto). Oblasti in ekološke skupine so protestirale zaradi črpanj
»njihovih« vodnih zalog, ki so povzročila okoljsko škodo na njihovem območju, posebno
znotraj močvirja delte Ebro (Kent, 2002; Essex, 2004).
Upravljanje in ohranitev vodnih virov na Mallorci je danes glavno vodilo k trajnostnemu
razvoju turistične industrije. Sladka voda je ključnega pomena za razvoj turizma. Problem z
vodno oskrbo lahko drastično vpliva na turizem, lahko pride do stagnacije in upada turistične
proizvodnje. Spomladi 2000 je pomanjkanje vode sprožilo slabo reklamo v nemških
časopisih. Najbolje prodajan časopis Bild, je predstavil poročilo o dveh spornih problemih na
otoku; prekomerni urbanizaciji in o pomanjkanju kvalitetne vode. Rezultat je bil precejšnje
zmanjšanje nemških turistov med glavno sezono (Essex, 2004).

6.2. NEGATIVNI OKOLJSKI VPLIVI TRANSPORTA
Obremenjevanje okolja je verjetno ena najbolj negativnih posledic turizma (Jeršič, 1985).
Turizem obremenjuje zrak zlasti s prometom, čeprav negativno vpliva na njegovo kakovost
tudi preko emisij različnih turističnih objektov (predvsem kurjava), vendar pomen teh vplivov
večinoma precej zaostaja za pomenom prometa (Cigale, 2004, str. 7).
Onesnaževanje zraka pomeni obremenilno vnašanje snovi, ki škodujejo naravi in zdravju
ljudi. Vsako onesnaževanje zraka ima svoj vir. Onesnaževalce naravnega okolja imenujemo
emisije. Le-teh je veliko. Problem se pojavi, ko se pojavijo uhajanja plinov na manjšem
geografskem področju (npr. turistični destinaciji) in imajo lahko katastrofalne posledice. Na
lokalni ravni je pomembno onesnaževanje z žveplovim dioksidom in dušikovimi oksidi. Med
globalne onesnaževalce pa štejemo pline tople grede, halogenirane fluorokloroogljike
(ozonska luknja) in žveplov dioksid (kislost padavin) (Strojin, 1995; Plut, 1995).
Merjenje onesnaženosti zraka s strani turizma je zelo zapleteno oziroma skoraj nemogoče na
globalni ravni. Rezultati onesnaževanja (emisije) in onesnaženost (imisije in koncentracije)
dobljeni na podlagi kazalnikov, bi bili realnejši, če bi merili te kazalnike na ravni turistične
destinacije, kjer je turizem prevladujoča gospodarska dejavnost. Ob predpostavki, da ima
turizem v narodnem dohodku turistične destinacije več kot 50 odstotni delež, predvidevamo,
da v primeru naraščanja dopolnilnih gospodarskih dejavnosti, kot so kmetijstvo, promet in
zveze, prehrambena industrija ipd., lahko pripišemo onesnaženost zraka kar turistični
gospodarski dejavnosti, saj dodatne gospodarske dejavnosti ne bi povečale svojega obsega, če
ne bi prišlo do turističnega razvoja v destinaciji (Radikon, 2003).
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Preglednica 7: Emisije leta 1986 in 1991 glede na rabo goriva na Balearih
Leto

1986

1991

SO2
PORABA* Tn

NOX
Tn

CO

HC

NOX
Tn

CO

Tn

Tn

PORABA %

Tn

HC
Tn

STORITVE

214.314

308

145

0

2.833

288.496

34,6 225

172

0

2.950

INDUSTRIJA

127.031

2.821

733

0

817

175.676

38,4 2.931

946

65

858

KMETIJSTVO

69.245

870

3.479

2.676

636

26.936

-61

1.353

1.041

247

KOPNI
PROMET

293.125

1.613

13.873 47.656 8.003

422.084

42,9 1.535

19.542 63.389 10.687

SKUPAJ

703.715

5.612

18.230 50.332 12.289 913.192

29,3 4.847

22.014 64.495 14.742

SO2
Tn

156

* ton ekvivalentne nafte

Vir: Colom-Altes et al., 1995
Ker predstavlja terciarna dejavnost na Balearih 80 % BDP, lahko pripišemo, da v večini
turistična dejavnost vpliva na gospodarske dejavnosti prikazane v tabeli. Tabela prikazuje
porabo goriva v tonah ekvivalentne nafte in emisije glede na različne gospodarske dejavnosti.
Največja poraba nafte in posledično porast emisij je značilna za kopni promet. Med leti 1986
in 1991 se je v kopnem prometu poraba goriv povečala za 42,9 % in prispevala k 33 %
povečanju emisij (CO, HC) zaradi motornih vozil. Ker se število motornih vozil na Balearih
iz leta v leto povečuje, se posledično povečuje tudi količina emisij.
Med leti 1990 in 2000 je skupno število motornih vozil na Balearih naraslo za 48 %, iz
455.000 na 700.000 (od tega jih je bilo 570.436 na Mallorci). Leta 2006 je bilo na Balearih že
936.798 motornih vozil, od tega na Mallorci 722.978. Vsako leto se povečuje število novo
registriranih avtomobilov. Na Mallorci je bilo leta 1995 39.000 novih registracij, leta 1999 je
ta številka narastla na 66.000 novih registracij, kar je za 78 % več kot leta 1995. Leta 2005 je
bilo na Balearih 75.903 novih registracij, od tega 60.362 na Mallorci (Schmitt, 2003; Les Illes
Balears 2007).
Grafikon 11: Število novih registracij med leti 1990 in 2005 na Balearih

Vir: Dades Balears, 2006
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Mallorca ima največje število vozil na 1000 prebivalcev v Evropi in eno največjih na svetu.
Leta 2002 so imeli Baleari 821 vozil na 1000 prebivalcev, medtem ko je imela Španija istega
leta 599 vozil na 1000/prebivalcev. Leta 2007 je imela Mallorca že več kot 900 vozil na 1000
prebivalcev.
Karta 17: Število vozil na 1000 prebivalcev leta 2001 na Mallorci

Vir: Cartografia, 2007
Glavni krivci za onesnaževanje zraka z vidika turističnega razvoja so torej predvsem transport
(motorna vozila, letala), industrijski obrati in ogrevanje. Transport je eden zelo kritičnih
okoljskih dejavnikov, saj je emisijsko zelo obremenjujoč dejavnik. Je eden izmed največjih
onesnaževalcev zraka. Različne oblike prometa prispevajo zelo veliko k emisijam svinca,
dušikovih oksidov, ogljikovih oksidov, žveplovega oksida, hlapljivih organskih snovi in
drugih plinov, s katerim onesnažujejo ozračje (Plut, 1997, str. 63-64). Največji problem
onesnaženosti ozračja z izpušnimi plini motornih vozil je zaznati v času sezonske
koncentracije obiskovalcev. Poleg števila obiskovalcev, je onesnaženost ozračja odvisna tudi
od kvalitete motornih vozil. Turistična dejavnost je delno kriva tudi za emisije CFC, saj na
široko uporablja ozonu nevarne snovi v hladilnikih, klimatskih napravah, razpršilcih itd. Tudi
emisije iz letalskega prometa, ki je tudi turističen, uničujejo ozon. Znanstveniki predvidevajo,
da bo letalska industrija do 2015 eden glavnih krivcev za uničevanje ozonske plasti (UNEP,
2006).
Na Mallorco pride 97,7 % turistov z letalom. Leta 1980 je bilo na Mallorci 73.318 prihodov in
odhodov letal, leta 2005 že 182.014 (Dades informatives, 2006). Tako je na primer letalski
promet pomembno prispeval k razvoju turizma na otoku, hkrati pa je eden večjih
onesnaževalcev zraka. Letala onesnažujejo prostor okoli turističnih središč na več načinov.
Gre za neizgorele hidrokarbonate (HC), ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2),
dušikove okside (NO2), razna kemična sredstva zaradi pranja in razledenitve letal in seveda
hrup. Pri celotni emisiji ogljikovega dioksida na Zemlji je delež letalskega prometa med leti
1985 in 1997 najhitreje naraščal (Klemen, 2005).
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Grafikon 12: Relativno naraščanje ali padanje emisij C02 po posameznih oblikah prometa
med leti 1985 in 1997

Vir: cv: Klemen, 2005
Onesnaževanje zaradi turističnih letal sproža emisije ogljikovega dioksida in ima globalne
učinke, saj je močno povezano s podnebnimi spremembami (Mihalič, 2006). Globalna pojava
tanjšanje ozonske plasti in segrevanje ozračja povzročata škodljive učinke na zemlji in
zajemata celotno atmosfero, od prizemnega sloja troposfere do celotne stratosfere. Negativne
posledice globalnega segrevanja so spremenjena oblačnost, količina in razporeditev padavin,
povečana pogostnost vremenskih ujm, dvig morske gladine, skrajšanje rastne dobe,
intenzivnejša evapotranspiracija, več škod zaradi neurij, pozebe, suše, požari, poplave,
povečana pogostost in intenziteta napadov škodljivcev in bolezni. Podnebne spremembe bodo
spremenile proizvodnjo, rabo in tudi ceno energije. Zmanjšala se bo poraba energije za
ogrevanje in povečala za hlajenje prostorov (Zrak, 2007).
Na razvoj turizma lahko negativno vplivajo tudi podnebne spremembe, ki jih deloma
povzroča tudi turizem (UNEP, 2006). Vendar ne moremo natančno napovedati scenarija za
prihodnje podnebne spremembe na regijski ravni, kot je npr. Mallorca. Na voljo so nam
različni scenariji. Nekateri predvidevajo podvojitev emisij ogljikovega dioksida in posledično
zmanjšanje količine padavin na Mallorci tako poleti kot pozimi. Drug scenarij predvideva
rahel porast padavin v zimskih mesecih in znatno zmanjšanje padavin v poletnih mesecih z
zvišanjem temperature za 2-3 0C do leta 2030. Spet tretji scenarij napoveduje zmanjšanje
padavin za 7-9 mm mesečno s spremljajočo podvojitvijo emisij ogljikovega dioksida. Vendar
nekaj lahko trdimo z gotovostjo, predviden rezultat globalnega segrevanja bo povišanje
temperature in nižja količina padavin v poletnih mesecih na Mallorci (Kent, 2002; Essex,
2004).
Najdaljši meteorološki zapis na Mallorci je ohranjen v opazovalnici (observatorij) Palma, ki
hrani podatke za padavine zadnjih 139 let (1862-2001) in temperature zadnjih 66 let (19532001).
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Grafikon 13: Meteorološki zapis

Vir: Essex, 2004
Med leti 1862 in 2001 se je količina padavin spreminjala, z »mokrimi« intervali na 10 do 15
let, katere so prekinili na splošno krajši »suhi« intervali. Po letu 1940 se je količina padavin
znatno zmanjšala. Ta vzorec je opazen v treh mestih na Mallorci.
Grafikon 14: Zmanjšanje količine padavin v mestih Soller, Puerto de Pollensi in Inci

Vir: Essex, 2004
S primerjavo količine padavin med leti 1954-1993 in 1983-1993 ugotovimo, da se je količina
padavin v Sollerju (severna obala) zmanjšala za 13 %, v Puerto de Pollensi (osrednji del) za
18 % in v Inci (severvzhodni del) za 13 %.
Med leti 1953 in 2001 se je temperatura v Palmi povečala za 20C. S povišanjem temperature,
se je količina snežnih padavin zmanjšala. Te spremembe vplivajo na količino vode v obeh
akumulacijskih jezerih v Sierra de Tramontana, ki predstavljata pomembno nadomestilo
podtalni vodi v poletnih mesecih (Kent, 2002; Essex, 2004).
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Na območju Mallorce lahko pričakujemo večje število vročih poletnih dni, pogostejše požare,
izrazite suše, manjšo vlažnost tal ter večje potrebe po vodi in klimatskih napravah.
Leta 2001 je bilo na Mallorci 82 požarov, pri tem je zgorelo 238 ha ozemlja. Leta 2005 je bilo
na Mallorci 95 požarov. Zgorelo je 313,7 ha ozemlja (Dades Balears, 2006)
Karta 18: Število in lokacija požarov leta 2001

Vir: Cartografia
Spremembe temperaturnih in padavinskih razmer bodo praviloma negativno vplivale na
vodno oskrbo turistično pomembnih območij, kjer pa se hkrati zaradi višjih temperatur
pričakuje večja poraba vode, tudi v turizmu (Plut, 2007; Kent, 2002). S tem problemom se že
danes soočajo na Mallorci. Ker se Mallorca oskrbuje predvsem s podtalno vodo, bo nastal
velik problem z zalogami vode. Turizem vpliva na grozečo krizo z vodo tako direktno s
porabo vode, kot tudi indirektno z globalnim segrevanjem in klimatskimi spremembami
povzročenim npr. z letalskim potovanjem (Kent, 2002; Essen, 2004). Zaradi učinka tople
grede se topi led in zvišuje morska gladina, kar v prvi vrsti prizadene obalna področja in
otočja, ki so ena izmed poglavitnih privlačnosti za turizem (UNEP, 2006). Spremembe
podnebja bodo na obalnih območjih povzročile dvig morske gladine. Strokovnjaki opozarjajo
na negativne posledice bolj pogostih obdobij ekstremno visokih poletnih temperatur v
Sredozemlju, izgube plaž in drugih turistično pomembnih površin ob preplavljenih, erozijsko
občutljivih obalnih območjih (Plut, 2007; Kent, 2002). Spremembe podnebja bodo na obalnih
območjih povzročile dvig morske gladine. Predvidevajo, da se bo do konca 21. stoletja
gladina morja dvignila za okoli 65 ± 35 cm. Prišlo bo do vdiranja slane vode v obalno
podtalnico. Tudi s tem problemom se že danes soočajo na Mallorci (Kent, 2002; Essex, 2004).
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Slika 2: Nižanje gladine talne vode in vdiranje slane vode na obali Mallorce, zaradi
prekomernega izkoriščanje talne vode in dviga gladine morja

Vir: Kent, 2002
a) Prikazuje normalno situacijo.
b) Prikazuje prekomerno izkoriščanje zaradi katerega se je znižala gladina talne vode in prišlo
je do vdiranja slane vode. Ta situacija je danes značilna za obalna območja Mallorce.
c) Prikazuje nadaljnje izkoriščanje talne vode in posledično vedno manjše zaloge talne vode
ter dviganje gladine talne vode, kar vodi do še večjega vdiranja slane vode v podtalnico.
Onesnaženost zraka vpliva na zdravje in psihično razpoloženje ljudi, na hitrost razpadanja
gradbenih materialov in s tem na hitrost razpadanja kulturne dediščine ter na poškodbe
rastlinskih in živalskih vrst. To pa močno vpliva na turizem (Radikon, 2003). Turizem, ki je
eksistenčno odvisen od stabilnosti podnebja, pa ni zgolj žrtev, temveč tudi sopovzročitelj
podnebnih sprememb z onesnaževanjem (Plut, 2007). V turizmu je onesnaženost zraka vezana
predvsem na promet (plini avtomobilov, avtobusov, letal). Glede na turistične trende
današnjega časa »vedno več, vedno dlje« obiskovalci ne glede na to, če potujejo z letali ali s
potniškim prometom, posredno prispevajo k onesnaževanju z emisijami toplogrednih plinov
in posledično na podnebne spremembe. Veliko turističnih destinacij večjih turističnih mest je
celo preprečilo dostop vanje z motornimi vozili. To je edini možni način, da kvaliteto
naravnega okolja v njih zaščitijo, kolikor se le da. Poleg tega bi bilo potrebno v turističnih
destinacijah oblikovati takšne turistične proizvode, ki bi izključevali vožnjo z motornimi
vozili. Tako bi lahko že sami turistični delavci prispevali k zmanjšanju onesnaženosti zraka
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(Radikon, 2003). To so samo nekateri predlogi, ki bi jih lahko uvedli na Mallorci in s tem
izboljšali kakovost zraka.
»S takojšnjim zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov lahko torej (le še) znižamo hitrost
drvečega vlaka in se na podnebne spremembe prilagodimo, kar velja tudi za podnebno zelo
občutljivo turistično dejavnost. Če bomo oboje zamudili, se bo tvegana podnebna vožnja
človeštva in Mallorce nadaljevala po klancu vse bolj strme gore toplogrednih plinov navzdol brez zavor« (Plut, 2007, str. 7).

6.3. VPLIV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE NA OKOLJE
Pritisk na okolje povzroča tudi nastanitev turistov. Širjenje poselitve v obalnih območjih je
pripeljalo do degradacije ali celo uničenja pokrajine. Razpršena pozidava v turističnih
območjih potrebuje velike površine zemljišč, kar nujno pripelje do zmanjševanja površin
namenjenih kmetijstvu in površin, ki so še neokrnjene ter bi lahko imele rekreativno
namembnost. Pred prihodom turistov so bile glavne dejavnosti v večini turističnih območij ob
obali kmetijstvo, ribištvo in obrt ter mala industrija. Zaradi možnosti boljšega zaslužka in
potreb po zazidljivih zemljiščih je prišlo do močnega opuščanja kmetijstva in do spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč. Prav tako se je spremenila namembnost drugih
neproduktivnih zemljišč, predvsem tistih, ki so ležala na za razvoj turistične infrastrukture
primernih območjih. Razpršena poselitev se pojavlja predvsem tam, kjer je prišlo do pozidave
s počitniškimi hišami in tam, kjer so gradili turistična naselja vilskega tipa. Pri zgoščeni
pozidavi se sicer porabi manj zemljišč, vizualni učinek pa je lahko nasproten temu, kar
pričakujejo turisti (urbana podoba turističnega kraja) (Jeršič, 1985).
Negativni vplivi turističnega razvoja v turistični destinaciji na naravno okolje so vidni tudi kot
posledica investicijskih gradenj (počitniških in športnih objektov, letališč, plaž, pristanišč,
cest, sprehajališč, kolesarskih stez, športnih parkov, raznih igrišč, itd.) ter koncentracije
obiskovalcev v času turistične sezone, ko zaradi njihove malomarnosti lahko pride do
požarov, uničevanja flore in favne, onesnaževanja potokov, rek, morja, odlaganja odpadkov
vsepovsod, povečane stopnje hrupa, pospeševanja erozij, plazov (Strojin, 1995, str.113).
Eden od pogojev za razvoj turizma so prav tako primerni infrastrukturni objekti, predvsem
objekti komunalne infrastrukture (energetsko omrežje, oskrba z vodo, odvoz in odlaganje ali
predelava odpadkov, čiščenje odpadnih voda) ter prometne infrastrukture (cestne, železniške,
zračne in pomorske povezave). Ta infrastruktura služi tudi lokalnemu prebivalstvu, vendar
mora biti po velikosti in zmogljivosti prilagojena največji koncentraciji turistov. Prav
sezonskost turističnega prometa predstavlja velik problem, saj ostaja ta infrastruktura večji del
leta neizkoriščena, začetni stroški gradnje in stroški upravljanja ter vzdrževanja pa bremenijo
lokalno skupnost skozi vse leto (Jeršič, 1985).
Izgradnja izvedene turistične infrastrukture vpliva na izgubo površin, lahko pa tudi na
degradacijo pokrajine - vizualno onesnaževanje pokrajine, ki je lahko posledica (cv: Radikon,
2003):
• Neskladnosti lokalnega arhitekturnega stila z izvedeno turistično infrastrukturo,
• uporabo neprimernega gradbenega materiala in načrta,
• slabega vzdrževanja stavb in pokrajin,
• neprimerne gradnje, ki uniči možnost razgleda na naravne privlačnosti,
• prekomerne razširitve javnih (telefonskih in električnih) linij in drogov, kar je verjetno
posledica t.i. informacijske dobe oziroma potrebe po boljši in hitrejši komunikaciji.
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Leta 1956 je bilo pozidanega 1 % površja otokov. Na Balearih se je gradnja infrastrukture
med leti 1989 in 2000 povečala za 27 %. Leta 1989 je bilo pozidanega 21.000 ha površja, leta
2000 že 28.000 ha površja, kar znaša 5,6 % celotnega območja otokov (Measuring
Sustainability.., 2007; Meaurio, 2001).
Karta 19: Pozidana območja Mallorce leta 1956 in 2000

Vir: Murray et al., 2005
Slika 3: Santa Ponsa na Mallorci leta 1968, 1990 in 2004

Vir: Schmitt, 2007
Lastniki hotelov želijo zgraditi hotele čim bližje plaži. Med letoma 1989 in 1995 je na
Mallorci urbaniziranost obalnega območja narasla za 2, 9 %. Leta 1995 je bilo 21,6 %
obalnega območja urbaniziranega (500 metrov od obale) (Meaurio et al, 2001). Obala je
najbolj ranljiv del vsakega otoka, kjer se krešejo različni interesi med njenimi uporabniki.
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Izgradnja objektov je seveda povezana z erozijo obale in uničenjem naravnega okolja. Hoteli
neposredno ob obali pa so deležni tudi več škode zaradi neurij, saj so bolj izpostavljeni
vremenskim neprilikam (Unep Islands, 1998).
Erozija obale je velik problem Mallorce. Droben pesek je zaščitni znak njihovega turizma. Le
malokdo ve, da pesek umetno nasipavajo in da kilometre dolge plaže urejajo na prav nič
naraven način (Potočnik Slavič, 2000). Če bodo plaže izginile, bo upadel tudi ekonomski
razvoj Mallorce (Jaume, 2007).
Urbanizacija, nasipavanje plaž, prenatrpanost plaž, mehansko čiščenje plaž, odstranitev listov
pozejdonke, onesnaževanje, šport, sidranje jaht itd. so antropogene aktivnosti, ki imajo
neposredni vpliv na biotske elemente na Mallorci. Vsi ti vplivi povzročajo destabilizacijo
sedimentov, kar povzroča škodo kopni in morski vegetaciji. Med naštetimi antropogenimi
vplivi, je potrebno dvema nameniti posebno pozornost: urbanizaciji in nasipavanju obale s
peskom. V obeh primerih je okrevanje nemogoče in negativni vplivi so nepovratni. Gradnja
na obali ali blizu obale preprečuje nastajanje peščin in povečuje erozijo obale. Posledično to
vodi k umetnemu nasipavanju peska na obalo, če hočejo ohraniti plaže (Garcia, 2003).
Svet gleda na erozijo kot na negativni pojav, vendar je erozija naravni pojav na plaži.
Neprestani cikel odnašanja peska proč in prinašanja nazaj na plažo, je tisto kar ohrani morsko
obalo dinamično in raznoliko (Motzko, 2007). Urbanizirana območja zasedejo sipine. S tem
omejujejo naravno mobilnost peska iz obale (Garcia, 2003). Če sipina ni urbanizirana, se na
njej skladišči pesek, ki je erodiral med hudimi nevihtami in odložil pod vodo. Po nevihti
preteče nekaj časa preden se pesek, ki je bil odložen pod vodo, postopoma premakni v smeri
proti kopnemu in zgradi novo sipino. Zatorej objekt na območju sipine vodi k ogroženemu
obalnemu območju in vpliva na dinamiko obale (Jaume, 2007).
Slika 4: Gradnja hotela na sipini blizu S’Oberta na Mallorci

Vir: Jaume, 2007
Nasipavanje peska je pod vprašajem, zaradi velikih ekonomskih stroškov in dejstva, da z
nasipavanjem ne moremo zagotoviti stanovitnosti plaže (Garcia, 2003). Stroški nasipavanja
vseh plaž na Mallorci, ki so jih leta 2001 prizadele nevihte so znašali 1.200.000 evrov.
Nasipavanje ni učinkovito v daljšem časovnem obdobju, saj ohranimo plažo samo za nekaj let
(do 5 let). Nasipavanje lahko reši problem erozije povezane z nevihtami, ampak ni dovolj
učinkovito, da bi rešilo postopno izgubo sedimentacije. Zelo pomembno je, da ima
uporabljeni pesek enako velikost, kot pravi pesek plaže. Erozija se zaradi človekovega vpliva
ne zmanjšuje; turisti vplivajo na erozijo obale tudi z raznimi aktivnostmi, kot so jahanje konj,
hoja po sipinah, vožnja z motorji itd. Nasipavanje peska na obalno območje ne reši tega
problema (Jaume, 2007).
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Slika 5: Naprava za nasipavanje peska

Vir: Beach nourishment, 2007
Mallorca je odvisna od turizma in turizem je direktno povezan z uporabo plaže. Lastniki
hotelov in zaposleni, ki delajo v turizmu, morajo skrbeti za plažo, v nasprotnem primeru bodo
njihove službe ogrožene. Lahko rečemo, da so sprejeti ukrepi (nasipavanje) uspešni v kratkem
časovnem razponu, saj so bile plaže »pripravljene« za turiste pred poletjem in turisti so bili
zadovoljni. Na drugi strani, ti ukrepi niso ustrezni za rešitev težav v prihodnosti (Jaume,
2007). Pred letom 1988 so bile sipine v Španiji popolnoma nezaščitene. Leta 1988 je bil
sprejet Zakon o zaščiti morske obale ("Ley de Costas"). Glavni cilj zakona je bilo urejanje
obalnih aktivnosti ter zaščita sipin. Vendar ta zakon ni preprečil nadaljnjih negativnih
vplivov, saj ga niso upoštevali (Gomez-Pina et al., 2002). Eden najboljših ukrepov, ki bi jih
lahko sprejeli za rešitev problema je uničenje vseh hiš in hotelov zgrajenih ob morju. Vendar
ta ukrep zahteva premik celotnega turističnega območja nekaj kilometrov v notranjost. To
pomeni velike stroške in verjetno nestrinjanje domačinov. Natančne finančne posledice
(stroški in koristi) in družbeni sprejem lokalne skupnosti potrebuje nadaljnje raziskave. Na
žalost niso še razvili nobene strategije, da bi omilili oziroma ustavili umik plaže. Nekatere
posebne študije o današnjem stanju območja je podprla vlada, vendar do današnjega dne niso
sprejeli nobenih odločitev, kako rešiti probleme z erozijo (Jaume, 2007).
Na Mallorci nasipavanje peska povzroča tudi nepopravljivo škodo zaradi trganja in zadušitve
travnikov pozejdonke, bodisi med pridobivanjem peska iz morskega dna ali med odlaganjem
peska na obalo (Garcia, 2003). Pozejdonka (Poisidonia oceanica L. Del.), sredozemski
endemit, je ena najbolj znanih, a tudi najbolj ogroženih rastlin Sredozemskega morja.
Travniki pozejdonke so izrednega pomena za morski ekosistem tako z vidika proizvodnje
kisika in organske snovi kakor tudi kot življenjski prostor za veliko število morskih
organizmov (Turk, 1999). Travniki pozejdonike so tudi zelo pomemben dejavnik
zmanjševanja erozije obale, absorbirajo med 30% in 40% energije valov (Garcia, 2003 ). S
svojim gibanjem močno upočasnijo valovanje in s tem tudi delovanje morja na obrežje. Vsem
pozitivnim stranem navkljub je rastišč pozejdonke po Sredozemlju zaradi gradbenih del,
onesnaževanja, kočarjenja, sidranja ipd. vedno manj (Turk, 1999).
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Slika 6: Can Pastilla na Mallorci

Vir: Can Pastilla, 2007
Slika prikazuje stanje leta 2006 na plaži Can Pastilla na Mallorci. Temno modra barva
predstavlja dobro stanje pozejdonke. Vidimo, da pozejdonka ni dobro razširjena ob obali.
Pravijo, če zmanjšamo razširjenost pozejdonke »ubijemo tovarno sedimentov« na plažah
Mallorce (Jaume, 2007). Na številnih območjih se pozejdonka oddaljuje od obale. Večina
morskega dna je prekrita z grobim peskom, ki je posledica nasipavanj obale.
Ob nevihtah so mrtvi deli pozejdonke odloženi na plažo in varujejo plažo pred energijo valov
(Jaume, 2007). Ena od dejavnosti, ki je bila zgoraj omenjena, je mehanska odstranitev mrtvih
listov pozejdonke pred začetkom poletnih mesecev (Garcia, 2003 ). To storijo seveda zaradi
turistov, ki želijo očiščene obale in za katere so mrtvi listi »nesnaga«. Obale že desetletja
čistijo, s tem pa povzročajo spreminjanje oziroma umikanje sipin (Potočnik Slavič, 2000).
Pozejdonka mora biti zaščitena, če se hočejo boriti s postopno izgubo sedimentov iz obalnega
sistema (Jaume, 2007).

Ana Poteko

54

Vplivi turizma na okolje na primeru Mallorce
Na karti 20 je označeno 37 turističnih središč na Mallorci in 41 večjih peščenih plaž na otoku.
Vsaka plaža je označena z ikonami, ki prikazujejo dejavnosti človeka na določeni plaži. Od
41 plaž na karti je 23 mestnih in 18 naravnih. Mestna plaža ni dinamični naravni sistem in
njena stabilnost ni sonaravna na dolgi rok. Na vse mestne plaže razen Sant Elm in Porto
Cristo nasipavajo pesek. Prav tako lahko vidimo, da nasipavajo tri naravne plaže. Kar 80 %
analiziranih plaž, tako mestnih kot tudi naravnih je prenatrpanih. Tiste plaže, ki nimajo
neposrednega dostopa iz ceste niso prenatrpane. Zmanjšanje okoljevarstvene kakovosti in
prenatrpanost mestnih plaž vodi k temu, da turistične agencije propagirajo naravne plaže.
Primer te plaže, je plaža es Trenc, katere površina znaša 92.767 m2 in ima približno 5.764
obiskovalcev na dan v poletnih mesecih. Ta visoka številka obiskovalcev prav tako zahteva
enako upravljanje in infrastrukturo, kot mestna plaža, ki povzroča okoljevarstveni propad
prikazan kot hiter umik plaže. Kar 12 tako imenovanih naravnih plaž je delno urbaniziranih
(Garcia, 2003).
Karta 20: Antropogeni učinki na plažah, ki so v večini posledica turizma na Mallorci

Vir: Garcia, 2003
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Mallorca in celotna Španija je izrazit primer pomanjkljivega načrtovanja razvoja turizma, saj
je bil ta od začetka osemdesetih let slabo reguliran in marsikje podvržen stihiji. V nekaterih
območjih ali turističnih krajih prevladuje strnjena pozidava, ki pripelje do izgradnje več deset
nadstropnih turističnih objektov, po drugi strani pa do razpršene poselitve, saj so obsežni
predeli pozidani predvsem z zasebnimi počitniškimi hišami, kar zmanjša privlačnost
pokrajine, zato lahko pride do upada povpraševanja. Skoraj v vseh turističnih območjih ob
obali je prišlo do vdora neavtohtone arhitekture in urbanizma, ki večinoma že povsem
prevladuje in močno spreminja izgled kulturne pokrajine (Jeršič, 1985). Zelo pomembno je,
da pri oblikovanju turističnega razvoja vključimo tudi lokalne prebivalce. S turističnim
razvojem narašča potreba po planiranju trajnostnega turističnega razvoja ter po organiziranju
nadzora nad posegi v naravo. Neprimerno načrtovanje lahko ob izgradnji ali dodatni razširitvi
turistične infrastrukture na občutljivih delih (obala) povzroči pojav erozije, kar se je zgodilo
tudi na Mallorci.
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6.4. ODPADKI
Odpadki so eno najbolj perečih področij varstva okolja in pomemben vir onesnaževanja ter
ogrožanja vseh sestavin okolja (Zasnova.., 2001). Z odlaganjem odpadkov v okolje
obremenjujemo naravne ekosisteme ter s tem ogrožamo zdravje in razvoj ljudi, živali in
rastlin. Viri onesnaževanja s trdimi odpadki so lahko nastanitveni ali industrijski objekti in
posamezniki. Neurejeno ravnanje z odpadki v naravnem okolju ima lahko številne posledice,
ki so vidne v obliki slabše kakovosti okolja in izgubi živalskih in rastlinskih vrst. Ravnanje z
odpadki je še vedno eno izmed najslabše rešenih področij varstva okolja, saj so legalna in
nelegalna odlagališča odpadkov razsejana vsepovsod, kar ni ravno prednost neke turistične
destinacije (Radikon, 2003).
Za turistične destinacije z izrazitim masovnim turizmom, kot je Mallorca, je značilno, da je
velik del obiskovalcev ekološko nepoučen ali pa nekulturen. V sezoni povečano število
obiskovalcev predstavlja relativno povečano onesnaževanje s strani le-teh kot tudi s strani
turističnih in drugih gospodarskih dejavnosti, povezanih s turizmom, ki posredno
zadovoljujejo turistično povpraševanje.
Leta 1990 je bila skupna količina odpadkov na Mallorci 285.000 ton. Leta 2000 je količina
odpadkov močno narasla in dosegla številko 470.000 ton odpadkov. Porast je bila kar 65
odstotna. Največ odpadkov se nabere na višku turistične sezone. Največ odpadkov je bilo leta
1999 v juliju in avgustu (40.000 ton), najmanj pa januarja in februarja (20.000 ton). Velik
problem je torej sezonskost, saj so odlagališča odpadkov močno obremenjena. Sežigalnica
Son Reus v Palmi ne more uničiti vseh smeti v visoki sezoni. V načrtu imajo graditev še ene
sežigalnice odpadkov. Leta 2004 je cena sežiganja smeti narasla za 32 %. Leta 1990 so začeli
z ločenim zbiranjem odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov je naraslo iz 4.700 ton (1995) na
18.250 ton (1998). To predstavlja le 4 % vseh odpadkov (Schmitt et al, 2003).
Grafikon 15: Količina odpadkov na Mallorci med leti 1990 in 2004

Vir: Schmitt et al., 2003; Dades Balears.., 2006
Med leti 1996 in 1999 je bila letna stopnja rasti trdnih odpadkov 5,6 odstotna. Količina
odpadkov na prebivalca/dan, pa se je povečala za 8,6 %, iz 1,4 na 1,5 kg/prebivalca/dan.
Betonski odpadki so med leti 1989 in 1993 upadli za 39,4 % in nato do leta 1999 narasli za
65,6 % (Meaurio et al., 2001).
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Zaradi vse večjih antropogenih pritiskov na obalne sisteme je prisotnost smeti v morskem
okolju zelo velik problem. Povzroča škodo morskim organizmom in njihovemu življenjskemu
prostoru ter vpliva na človekove dejavnosti. Povečano onesnaževanje s strani obiskovalcev je
lepo vidno na množičnih plažah Mallorce, kjer obiskovalci pustijo za seboj smeti, ki so se jim
nabrale čez dan, medtem ko so se predajali morskim užitkom. Smeti povzročajo tako kopne
kot morske dejavnosti. Pomorski viri odpadkov so povezani z ladjami in rekreacijskimi čolni,
medtem ko se kopni viri odpadkov navezujejo predvsem na uporabnike plaž. Turisti
prisotnost odpadkov vzdolž obale povezujejo z onesnaženimi plažami in slabo kakovostjo
vode, kar jih seveda odvrača. Za majhne turistične otoke, kot je tudi Mallorca, je to zelo pereč
problem, saj je njihovo gospodarstvo odvisno predvsem od turizma oziroma rekreacijske rabe
obale. Najbolj pa je, zaradi degradacije obale, neposredno prizadeto lokalno prebivalstvo, ki
živi ob njej. To je dvignilo zaskrbljenost med krajevnimi oblastmi in upravitelji, za katere ti
odpadki predstavljajo velik okoljski problem. Prizadevajo si ohraniti plaže čiste, kar je
povezano z velikimi stroški (Martinez-Ribes, 2000).
Leta 2005 je »Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados« naredil študijo o odpadkih na
plažah Balearov. Med visoko sezono (med junijem in septembrom) in nizko turistično sezono
(aprila) so bila izvedena merjenja različnih vrst odpadkov na 14 plažah na Mallorci. Vsi
ogledi so bili izvedeni zgodaj zjutraj preden so očistili plažo in pred prihodom turistov
(Martinez-Ribes, 2000).
Vseh 14 plaž ima podobne značilnosti. Gre za peščene plaže blizu mesta oziroma turističnega
objekta, razen plaže Canonge (skalnata plaža na odročnem območju s težavnim dostopom)
(Martinez-Ribes, 2000).
Karta 21: Lokacije plaž, kjer so bila izvedena merjenja različnih vrst odpadkov

Ime plaže:
1. Magalluf
2. Covetes
3. Es Penyň
4. Santanyí
5. Cala Millor
6. Son Moll
7. Estany Mas
8. St. Pere
9. Mesquida
10. Llenaire
11. Son Bauló
12. Molins
13. Sóller
14. Canonge
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V poletnih mesecih so plaže najbolj obremenjene in polne smeti, zato jih redno čistijo. Po
rezultatih izvedenih merjenj, so prav zaradi dnevnega čiščenja, plaže med poletjem ostale lepe
in čiste. Največ odpadkov je bilo v bližini smetnjakov, ki so bili ob koncu dneva čisto polni.
Med odpadki so prevladovali cigaretni ogorki (aprila 5 cigaretnih ogorkov/m, poleti pa 17
cigaretnih ogorkov/ m), plastični predmeti, leseni deli, ostanki hrane, les itd. Najbolj
onesnaženo območje je bilo na plažah okoli Palme (132 predmetov/m), najmanj pa na slabše
razvitih plažah in manj izpostavljenih plažah okoli Cale Mesquide (8 predmetov/m), kjer so
valovi in tokovi lahko odplaknili odpadke.
Grafikon 16: Razmerje med številom predmetov in zasedenostjo hotelov

Vir: Martinez-Ribes, 2000
Število predmetov je znašalo od 3000 v nizki sezoni do več kot 6000 v avgustu. Število
predmetov narašča vzporedno s trendom hotelske zasedenosti, ki je indikator turistične
aktivnosti. Največ odpadkov je bilo zbranih na jugu in zahodu Mallorce.
Količina odpadkov na plažah na Mallorci ni kritična, vendar povzroča veliko skrbi krajevnim
oblastem, zlasti med poletnimi meseci, ko je turistična zasedenost največja. Skrb je seveda
upravičena, saj je čistoča najpomembnejši dejavnik pri izbiri plaže, zlasti za tuje turiste. V
študiji so ugotovili, da so turisti med visoko sezono prispevali 80 % odpadkov na obali
(odpadki od različnih aktivnosti na plaži in ostanki cigaret). Izjema je bila plaža Canonge, kjer
je obisk turistov nizek, saj turisti raje obiskujejo peščene plaže. V bližini plaže pa je tudi zelo
malo restavracij in trgovin.
Povprečna količina odpadkov poleti je bila 31 predmetov/m in je zelo podobna vrednostim
objavljenimi za druge španske plaže (33 predmetov/m), vendar višja od vrednosti na ostalih
plažah v Sredozemlju. Število odpadkov na plaži je povezano z geografsko oddaljenostjo od
centrov in se neposredno nanaša na število obiskovalcev. Najvišje količine odpadkov na tem
ogledu so bile zbrane na plažah blizu Palme, ki so dosegljive tako peš, kot tudi z mestnim
transportom (Martinez-Ribes, 2000).
Problemi pri ravnanju z odpadki so večplastni in izvirajo iz družbenega odnosa do odpadkov,
načina ravnanja z njimi, pomanjkanja upravne in strokovne usklajenosti in organiziranosti,
pomanjkanja pravnih predpisov in gospodarskih ukrepov, značilnosti prostora ter značilnega
vzorca poseljenosti (Zasnova.., 2001).
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Merjenje količine odpadkov je le ena izmed stopenj, ki jih je treba opraviti, da se bo v
turistični destinaciji razvil trajnostni turizem. Količina odpadkov na prebivalca je leta 2003
znašala 734 kg/prebivalca. Povprečje Španije za leto 2003 je 575 kg/prebivalca. Baleari
proizvedejo največ odpadkov v Španiji na prebivalca (Dades Balears, 2006). Odpadke je
potrebno zmanjšati, ponovno uporabiti in reciklirati. Odstotek ravnanja z odpadki je zelo
pomemben kazalnik za ocenitev pristopa k trajnostnem turističnem razvoju določene
turistične destinacije. Kazalnik je najpomembnejši v turistični destinaciji, kjer je razvit
masovni turizem (Radikon, 2003).

6.5. PORABA ENERGIJE
Energija in energetika sta bistvena dejavnika človekovega okolja, od katerih je odvisen naš
življenjski in kulturni standard ter gospodarski razvoj. Čeprav se vsi zavedamo, da brez
energije, tako kot brez vode, zraka ali hrane, ni življenja in ne gospodarstva, dopuščamo, da jo
nesmotrno izkoriščamo (Lobnik, 2000).
Mallorca dobi večino električne energije iz elektraren Alcudia II in Son Reus na Mallorci in
Mao na Menorci. Menorca in Mallorca sta povezani z eletričnim omrežjem. Do leta 2011
bodo povezali Mallorco s kopnim z visoko napetostnim električnim kablom s kapaciteto 400
MW (Sectorial Energetic, 2007; Power Transmission, 2007).
Karta 22: Električni sistem Balearskih otokov

Vir: Electrica de España, 2007
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Poraba energije na Mallorci narašča sočasno s turističnim razvojem. Poraba energije je na
Mallorci med leti 1989 in 1999 narasla za 69,6 % (povprečna letna rast je bila 6 %). Od leta
1990 do 1993 je bila poraba energije na enakem nivoju, medtem ko je leta 1994 narasla za 11
%. Do leta 1999 se je poraba energije letno povečala za 7 %. Glavni sektorji porabe so
gospodinjstva (okoli 44%, v glavnem z električno porabo), motorna vozila (25%) in letalstvo
(20%) (Meaurio et al., 2001).
Grafikon 17: Razvoj bruto porabe energije po sektorjih med leti 1990 in 2000

Vir: Schmitt, 2003
Produkcija obnovljivih virov energije se je med leti 1989 in 1999 povečala za 83 %, a znaša
samo 1,1 % vse energije. Med obnovljivimi viri predstavlja biomasa največji delež (več kot
80%), sledi sončna energija (Meaurio et al., 2001).
Karta 23: Poraba energije po občinah v kwh

Vir: Cartografia, 2007
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Poraba elektrike je med leti 1989 in 2000 na Mallorci narasla za 74,4 %. Glavni sektorji
porabe so storitve (47 %) in gospodinjstva (30 %). Poraba elektrike na prebivalca se je
povečala za 13,8 %, ohranjene so razlike med otoki: 0,8 tep*/prebivalca na Mallorci, 0,6
tep/prebivalca na Ibizi in Formenteri in 0,5 tep/prebivalca na Menorci (Meaurio et al., 2001).
Grafikon 18: Poraba elektrike na Balearih med leti 1989-2000

Vir: Blazquez et al., 2003
Energetika in okoljski problemi so zelo povezani, saj je praktično nemogoče proizvajati,
prenašati ali porabljati energijo brez znatnih učinkov na okolje. Emisije v ozračje, ki nastanejo
pri zgorevanju fosilnih goriv, so glavni povzročitelj onesnaženosti (Vpliv energetike.., 2007).
Ogljikov dioksid nastaja pri kurjenju fosilnih goriv (premoga, nafte in plina) za pridobivanje
energije. Različna fosilna goriva povzročajo različne količine emisij na enoto energije, ki jo
pridobimo iz njih (največ premog, nekaj manj nafta, najmanj pa plin). Industrija, promet in
energetske dejavnosti so v zadnjem stoletju povzročile tolikšen porast koncentracije
toplogrednih plinov v ozračju, da jih narava ne zmore odstranjevati dovolj hitro skozi naravne
procese. Zato koncentracije naraščajo in povzročajo spreminjanje podnebja (Focus, 2007).
Emisije CO2 so med leti 1989 in 2000 na Mallorci narasle za 53,6 % (Meaurio et al., 2001).
Z naraščanjem števila lokalnih prebivalcev, turistov in infrastrukture se večajo potrebe po
porabi energije. Racionalna raba energije na Mallorci mora postati pravilo v gospodinjstvih,
javnih službah in gospodarstvu (ekonomske in finančne spodbude, informiranje potrošnikov
itd.). Potrebne bodo velike naložbe za sonaravne energetske objekte (raziskovanje, promocija
uporabe obnovljivih virov).

*tep: ton ekvivalentne nafte
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7. POZITIVNI VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE
Turizem je lahko razlog za zaščito naravnega okolja in vzpodbuja zaščito, saj je le kakovostno
naravno okolje privlačno za turizem. Turizem je tudi vir finančnih sredstev za zaščito
naravnega okolja. Z vstopninami v narodne parke in rezervate se zbirajo sredstva, katerih del
je praviloma namenjen za zaščito in upravljanje občutljivih naravnih področij. Viri za zaščito
okolja so lahko tudi namenski prihodki vlad, kot npr. ekološki davki. Zaslužki in prispevki od
turizma omogočajo zaščito naravnega okolja (Mihalič, 2006).

7.1 EKOLOŠKI DAVEK
Čeprav ima prihod množice turistov pozitiven vpliv na gospodarstvo otokov in so Baleari
postali eno izmed najbogatejših območij, ima turizem tudi negativen učinek na okolje,
naravne vire ter vodi k nižji kakovosti življenja prebivalcev na otoku. Država je tista, ki z
davčno politiko postavi ceno za uporabo okolja. Onesnaževalci bodo izračunali, ali je zanje
ekonomsko racionalnejše, da plačajo davek ali da zmanjšajo uporabo okolja. Ta instrument je
ekonomsko učinkovit, čeprav ni nujno, da dosega družbeno optimalne cilje varstva okolja, ker
je uporaba okolja postala tržna kategorija (Mihalič, 1995).
Po šestnajstih letih, leta 1999, je na Balearih »Ljudska stranka« (Partido popular«) izgubila
večino v parlamentu. Na volitvah je zmagala »Socialistična stranka« (»Partido Socialista de
las islas Baleares«). Nova vlada Balearov je predstavila davek na turizem, imenovan
»ecotax«. Ekološki davek je bil sprejet leta 2001, kot pomemben ukrep za dosego
trajnostnega turizma. Glavni namen davka je priskrbeti zadostne finančne vire za zmanjšanje
okoljske škode, ki jo povzroča turizem. Regionalna vlada je na internetni strani promovirala
davek z naslednjimi ugotovitvami (Picorelli, 2007):
•
•
•

Izguba ključnih naravnih virov (nivo talne vode je upadel za 90 metrov med leti 1975
in 1999).
Prekomerna potrošnja (potrošnja gospodinjskih odpadkov je največja v Španiji).
Intenzivna raba energije (med leti 1993 in 1998 se je poraba elektrike povečala za
37 %).

Cilji ekološkega davka so bili (Ester, 2007; Picorelli, 2007):
•
•
•
•

Rehabilitacija turističnih območij,
trajnostno upravljanje z naravnimi viri,
zaščita zgodovinske in kulturne dediščine v turističnih območjih,
povečanje zaščitenih območij.

Ekološki davek so računali na podlagi kategorije in tipa turistične nastanitve. Povprečno
plačilo je bilo v vrednosti enega evra na dan za bivanje v turistični nastanitvi. Otroci do 12
leta so bili oproščeni plačevanja davka. Davek so morali plačevati vsi, ki bivajo v turistični
nastanitvi, tudi prebivalci balearskih otokov.

Ana Poteko

63

Vplivi turizma na okolje na primeru Mallorce
Preglednica 8: Cene ekološkega davka
Vrsta objekta
HOTELI, APARTHOTELI *
HOTELI, APARTHOTELI **
HOTELI, APARTHOTELI ***
HOTELI, APARTHOTELI ****
HOTELI, APARTHOTELI *****
APARTMAJI *
APARTMAJI **
APARTMAJI ***
APARTMAJI ****
HOTELI
V
PODEŽELSKIH
OBMOČJIH
OBJEKTI KMEČKEGA TURIZMA
TURIZEM
V
NOTRANJOSTI
("TURISME DE INTERIOR")
KAMPI
SEKUNDARNA BIVALIŠČA
Vir: Ester, 2007

Evro/dan
0,5
0,5
1
1
2
0,5
2
2
2
1
0,25
1
0,75
1

Uveda davka je požela veliko zanimanje tudi zunaj Balearov, vključno z Evropsko komisijo
(dobili so celo nekaj nagrad). Leta 2002 so »skladi« znašali 45 milijonov evrov. Hkrat je bila
uvedba ekodavka, zaradi neodobravanja lastnikov prenočišč in velikih turističnih agencij,
najspornejši ukrep v zgodovini turizma Balearov. Proti uvedbi davka je bilo tudi Špansko
ministrstvo za gospodarstvo. Predvidevali so, da z uvedbo davka sporočajo turistom, da niso
več zaželjeni (Picorelli, 2007). Breme plačevanja davka je padlo na lastnike prenočišč, saj
turistične agencije niso hotele vključiti stroške davka v turistične pakete in so tako pustili
lastnike hotelov z velikimi računi (Palmer, 2003). Če bi organizatorji turističnih potovanj
davek vključili v stroške turističnega paketa, bi tako ekološki davek plačevali le turisti, ki
potujejo organizirano, tisti, ki potujejo sami pa ne. Tako so davek morali računati lastniki
prenočišč. Predlog ne upošteva velike verjetnosti, da bo hotelir zaradi velike konkurence med
turističnimi podjetji davek prevzel nase, ker se cene ne bo upal povišati ali pa bo skušal skozi
možnosti racionalizacije znotraj obrata učinek davka na ceno izničiti, v turizmu navadno
predvsem na račun zaposlenih (Mihalič, 1995).
Nasprotovanje zoper uvedbo davka so izrazila tudi mednarodna združenja turističnih agencij,
tako v Veliki Britaniji kot tudi v Nemčiji. V Nemčiji so časopisi ostro napadli uvedbo
ekološkega davka. Glavno ekološko gibanje na Mallorci, GOB (Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa) je poskušalo umiriti slabo javno mnenje o davku, s konferenco v
tiskovnem predstavništvu nemške vlade in pojasniti njegov namen. Prišlo je do nesoglasij, v
katere namene naj bi porabili prihodke od davka: okoljski ohranitvi, izboljšanju infrastrukture
ali izboljšanju oskrbe z vodo. Stranka »zelenih« je grozila, da bo umaknila podporo davku, če
dohodek ne bo namenjen okoljski ohranitvi in zaščiti otoka (Essex, 2004; Aguilo, 2005).
H

H

Leta 2002, eno leto po uvedbi davka je Mallorca doživela velik turistični upad. Število
turistov se je zmanjšalo za 2 milijona. Napovedi kritikov, da bo davek škodil turistični
industriji, so se uresničile. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je po terorističnih napadih
11.9.2001 turistična industrija doživela krizo. Baleari, ki so ena najpomembnejših destinacij v
Mediteranu, so prav tako doživeli upad števila turistov leta 2002. To dejstvo je bilo
uporabljeno kot argument, da je zmanjšanje števila turistov posledica uvedbe davka (Aguilo,
2005; Palmer, 2003).
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Leta 2003 je na oblast zopet prišla »Ljudska stranka« (Partido popular«) in že novembra
istega leta ukinila ekološki davek. Po mnenju »nove-stare« vlade, ukinitev davka ne bo
vplivala na konec financiranja zaščite otokov in izboljšanja turizma. Spremenil naj bi se samo
izvor skladov, ki bo prihajal iz javnega proračuna in javnih donacij (Serra, 2007).
Davek je močan instrument za promocijo regeneracije turističnega okolja, s ciljem izboljšati
konkurenčnost in kakovost turizma na Mallorci. Raziskave so pokazale, da je tudi odnos
turistov do ekodavka pozitiven, če bodo skladi namenjeni obvarovanju okolja in izboljšanju
turistične destinacije. Vendar je bil davek leto in pol kasneje ukinjen. Seveda so lokalni
prebivalci tisti, ki volijo oblasti. Leta 2003 so ponovno izglasovali »novo- staro« vlado in
tako se lahko vprašamo, ali se lokalni prebivalci res ne zavedajo uničujočega vpliva turistov
na njihov otok. Tako ne bomo nikoli vedeli, ali bi davek omilil populacijsko prenaseljenost in
okoljsko napetost. Turistični obisk je leta 2002 upadel za skoraj dva milijona. Vendar se
moramo vprašati, ali je bil ta upad posledica davka ali strahu ljudi pred potovanji z letali
zaradi nedavnih terorističnih napadov?
Nova vlada je leta 2005 predstavila, tako imenovano »zeleno karto« (»Targeta Verde«), s
katero imajo turisti popust pri vstopninah v muzeje, zabaviščne parke, golf, parkiranje, pri
sposoji koles itd. Zeleno karto promovirajo z geslom »vaš prispevek šteje«. Zanjo je treba
odšteti 10 evrov in velja 15 dni. Dobiček od prodaje naj bi bil namenjen trajnostnemu razvoju
Mallorce (Balearic Green Card, 2007).

7.2. ZAVAROVANA OBMOČJA
Pokrajinska območja, kjer želijo naravne prvine ohraniti pred hitro napredujočimi
spremembami, ki jih prinaša sodobni gospodarski razvoj, razglašajo za naravne parke in
naravne spomenike. V turističnih destinacijah so naravni parki, spomeniki itd. del turistične
ponudbe, ki pomenijo naravno posebnost ali redkost in so posebej pomembni za znanstvena
raziskovanja narave, za učno – vzgojne namene, za rekreacijo z opazovanjem narave (Jeršič,
1990).
Leta 1991 je vlada Balearov sprejela »Zakon o planiranju in zaščiti naravnih območij
posebnega pomena« ("Llei d'Espais Naturals, de Règim Urbanístic de les Àrees i d'Especial
Protecció de les Illes Balears"). Glavni cilj tega zakona je ohranitev ekosistemov in
biodiverzitete. Obliki posebne zaščite sta naslednji (Ruiz, 1999):
-

»Naravna območja posebnega pomena« (ANEI - Área Natural de Especial Interés)
»Podeželsko območje krajinskega pomena« (ARIP- Área Rural de Interés
Paisajístico)
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Na Mallorci so 4 naravni parki (»Parc Natural«), 1 naravni rezervat (»Reserva Natural«) in
dva naravna spomenika ("Monument Natural" ) in 42 »naravnih pokrajin« ("Paratge
Natural")*.
16B

Karta 24: Zavarovana območja na Mallorci (naravni park, ARIP, ANEI)
17B

Vir: Vir: Ruiz et al., 1999
Preglednica 9: Velikost zavarovanih območij na Mallorci v ha
NARAVNI PARK POVRŠINA (ha)
Albufera
de
Mallorca
1.646
Mondrago
750
Sa Dragonera
274
De Llevant
1.407
NARAVNI
REZERVAT
Albufereta
211
NARAVNI
SPOMENIK
Ses Fonts Ufanes
50
Torrent de Pareis
445
111.768
ANEI
21.676
ARIP
Vir: Dades Balears, 2006
0B

*"Paratge Natural" je naravno območje namenjeno zaščiti manjšega obsega pokrajine oziroma favne, flore itd.
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•

Naravni park Albufera (Parque Natural de la Albufera Gran de Mallorca) je
največje in najpomembnejše mokrišče na Balearih z bogato floro in favno (najdemo
več kot 230 različnih vrst). Leta 1960 se je začel razvoj širšega območja, ki je
vključeval gradnjo hotelov in apartmajev v Port d'Alcudia in povzročil uničenje dela
mokrišča. Za ustavitev gradnje in ohranitev naravnega bogastva Albufera, je januarja
1988 vlada Balearov odobrila nastanek prvega naravnega parka na Mallorci. Leta
1989 je bil park vključen v Ramsarsko konvencijo. Park je v neposredni bližini zelo
turističnega predela Mallorce in hkrati blizu območju kmetijskih površin. Oba aspekta
povzročata pritisk na sladkovodne vire in tako posredno na ekosistem parka. Tukaj se
pojavi skrb, da bosta ta dejavnika povzročila spremembe biološke raznovrstnosti v
obalni mokriščih, pa čeprav je to uradno zavarovano območje (Albufera.., 2007
Protected areas, 2007).
1B

•

Naravni park Sa Dragonera (Parque Natural de la isla de Sa Dragonera) je 4 km
dolg otok, ki so ga poskušali urbanizirati v sedemdesetih in osemdesetih letih. Leta
1982 je gradbeno podjetje nameravalo zgraditi na otoku letovišče z 2000 ležišči. Po
množičnih demonstracijah je vlada projekt preklicala in otok kupila. Leta 1995 so otok
razglasili za naravni park. Otok je postal vzorec za zaščito narave, saj se je ekološka
skupina GOB (Grup Ornitològic Balear i de defensa de la naturalesa) kar dvajset let
borila proti urbanizaciji otoka. Od avgusta 2004 računajo vstopnino 1 evro (Sa
dragonera; Protected areas).
2B

Slika 7: Sa Dragonera

Vir: Sa dragonera, 2007
•

Naravni park Mondrago (Parque Natural de Mondragó y sus playas en Mallorca)
se nahaja na jugovzhodu Mallorce. Območje je bilo zavarovano leta 1992, po
demonstracijah proti gradnji turističnih objektov na tem območju. Leta 1989 so
nameravali zgraditi objekte z 10.000 ležišči. Glavni namen parka je popolna ohranitev
njegove naravne dediščine (The Mondragó.., 2007; Protected areas, 2007).

•

Naravni park Llevant (Parque Natural de la península de Llevant en Mallorca) je
bil proglašen leta 2001. Obsegal je 21.507 ha. Januarja leta 2004 je nova vlada obseg
parka zmanjšala na 1.407 ha. Nekatere stavbe so bile spremenjene v nastanitvene
zmogljivosti: "Refugi de s'Alzina- Albarca" (6 sob za dve osebi), "la caseta des
Oguers" (10 ležišč) and "Refugi de s´Arenalet" (18 ležišč) (Llevant; Protected areas).

3B

4B
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Karta 25: Obseg naravnega parka Llevant pred letom 2004 in po letu 2004

Vir: Conservem.., 2007
Nekateri deli Mallorce imajo veliko ornitološko bogastvo. Leta 1996 so bila na osnovi
direktive 79/409/EEC »Posebna zaščitena območja za ohranjanje ptic« (SPA - Special
Protection Zones for Birds) zavarovana območja tudi na Mallorci. To je direktiva za ohranitev
njihovega življenjskega prostora, zagotovitev preživetja in reprodukcije (Ruiz, 1999).
Karta 26: Posebna zaščitena območja za ohranjanje ptic na Mallorci

Vir: Ruiz, 1999
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Za zaščito okolja na Balearih se bori organizacija GOB (Grup Ornitològic Balear i de defensa
de la naturalesa), ki je bila ustanovljena leta 1973 in šteje okoli 5000 članov. Organizacija je
zelo pomembna pri zaščiti narave. Ustavili so številne projekte, kot so gradnje turističnih
kapacitet, golf igrišč, cest itd. Borili so se za zaščito naravnih parkov (Sa Dragonera,
Albufereta itd.) in plaže Es Trenc. Njihov boj z vlado se nadaljuje še danes (Protected areas,
2007; What.., 2007).
Mallorca ima okoli 38 % ozemlja pod nekakšno vrsto zakonskega okoljskega varstva. Vendar
je samo 2 % celotnega območja Balearov pod strogo zakonsko zaščito, kar je najnižji odstotek
zavarovanih območij v Španiji – v nasprotju z 42 % zavarovanega območja Kanarskih otokov
in 18 % v Andaluziji (Tomas, 2004). S turističnim razvojem se vedno bolj ožijo naravne
pokrajine, negativno vplivamo na biotsko raznovrstnost na Mallorci. Več območij bi bilo
potrebno zavarovati, če jih hočemo ohraniti za naslednje generacije. Le kakovostno naravno
okolje je tisto, ki je privlačno za turizem, zato mora turizem vzpodbujati zaščito naravnega
okolja.
18B
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8. MASOVNI TURIZEM
Pod pojmom masovni turizem razumemo turistična potovanja, ki jih v veliki meri množično
proizvajajo, standardizirajo in ponujajo turistični ponudniki, predvsem turistične agencije.
Promovirajo predvsem eno vrsto turizma, v našem primeru, obalni turizem. Gre torej pretežno
za s strani turističnih agencij organizirana in izvedena turistična potovanja, ki v obliki paketa
vsebujejo večje število različnih storitev. Pod pojmom masovni turizem pa razumemo tudi
individualne turiste, ki koristijo iste storitve kot pavšalni turisti. Vse pa privlačijo nizke cene
storitev (Shaw et al., 1994).
Z rastjo in koncentracijo turizma je prišlo do pojava masovnega turizma, ali kot ga je definiral
Kaspar »pojav obiskovalcev v masah«, ki povzroča ekološko škodo. Masovni turizem je
kvantitativni in kvalitativni pojav. Je vrsta turizma, ki je dostopna širokemu krogu
prebivalcev. Masovni turizem pa ni le pojav obiskovalcev v masah, temveč je celota odnosov
in pojavov, ki izvira iz sodelovanja mase v turizmu. Človek se v masi vede bistveno drugače
(slabše), kot bi se vedel kot posameznik. V množici človek ne čuti več odgovornosti, ki jo ima
v vsakdanjem življenju. Tedaj zanj veljajo drugačna merila in norme. Ravno ta številčnost kot
tudi njene socialno-psihološke značilnosti negativno vplivajo na naravno, kulturno in socialno
okolje. Problem ekološke škodljivosti masovnega turizma moramo reševati tako na strani
turističnega povpraševanja, to je na strani turistov, kakor tudi na strani turistične ponudbe.
Počitniška pokrajina je postala sredstvo potrošnje in špekulacij. V razvitih državah je postalo
trgovanje z nepremičninami glavni posel turizma. Časovna in prostorska koncentracija
množičnega turizma vodi k vse večjemu uničevanju pokrajine. Osnovni problem današnje
turistične politike je, kako rešiti pokrajino kot objekt turistične potrošnje pred uničenjem in
hkrati zadovoljiti naraščajoče turistično povpraševanje. Lepa pokrajina še vedno predstavlja
glavno privlačnost turistične ponudbe, zato si z uničenjem turizem spodkopava svojo lastno
osnovo (Mihalič, 2006; Mihalič, 1997).

9. TRAJNOSTNI TURIZEM
Trajnostni turizem je turizem, ki je prizanesljiv do svojega naravnega in socialno-kulturnega
okolja. Lahko ga imenujemo tudi ekološko vzdržen turizem. Le-ta upošteva načelo
prihodnosti ter skrbi, da sedanje ekonomske aktivnosti ne bodo imele negativnih ekoloških in
socialno-kulturnih posledic v prihodnosti. Med turizmom in okoljem obstaja zanimiva vitalna
vez. Da bi bila neka destinacija zanimiva, mora biti varna, čista in zanimiva zaradi naravnih in
kulturnih bogastev in pestrosti. Turizem je področje, kjer se medsebojni vplivi ekonomskega,
socialno-kulturnega in ekološkega področja zelo nazorno izražajo. V turizmu se prepletajo
različne gospodarske dejavnosti (industrija, kmetijstvo itd.), nivoji oblasti (lokalni, regionalni,
globalni), predvsem pa interesi v okviru težnje po trajnostnem razvoju (cv: Radikon, 2003).
Svetovna komisija za okolje in razvoj je trajnostni turistični razvoj opredelila, kot razvoj, ki
»zadovoljuje potrebe sedanje generacije in ne zmanjšuje možnosti bodočim generacijam, da
bodo zadovoljevale svoje lastne potrebe« (Mihalič, 1995, str. 85). Trajnostni turizem v bistvu
pomeni zadovoljevanje turističnih potreb današnjih obiskovalcev, turistične dejavnosti ter
same turistične destinacije. Plan turističnega razvoja mora biti oblikovan tako, da zaščiti
turistično destinacijo pred poškodovanjem oziroma uničenjem kvalitete naravnega (zemlja,
zrak, morje, vode, flora, favna), socialno-kulturnega in izgrajenega okolja in da omogoči, da
njeno ponudbo izkoriščajo tudi prihodnje generacije (cv: Radikon, 2003).
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UN WTO (Mihalič, 1995, str. 97-99) je definiral trajnostni turistični razvoj:
• Zagotavlja optimalno uporabo naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese in pomaga
varovati naravne vire in biološko raznovrstnost.
• Spoštuje socialno-kulturne avtentičnosti lokalnega prebivalstva, čuva njihovo
izgrajeno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote, prispeva k razumevanju in
toleranci med različnimi kulturami.
• Zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogoča socialne in
ekonomske koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev, vključno na
področju stabilne zaposlenosti, pridobivanja dohodkov, socialnih storitev za lokalno
prebivalstvo ter prispeva k odpravljanju revščine.
Middleton (cv: Radikon, 2003) je trajnostni proces na splošno definiral s tremi R-ji (3 R), in
sicer zmanjšati (reduce), ponovno uporabiti (re-use) ter reciklirati (recycle). Za trajnostni
turistični razvoj pa je priporočil uporabo sistema desetih R-jev: spoznati (recognize), zavrniti
(refuse), nadomestiti (replace), zmanjšati (reduce), ponovno uporabiti (re-use), reciklirati
(recycle), ponovno projektirati (re-engineer), ponovno usposabljati (retrain), nagrajevati
(reward) ter ponovno izobraževati oziroma preobraziti (re-educate). Deset R-jev naj bi
odgovornim olajšalo planiranje in spremljanje aktivnosti trajnostnega turističnega razvoja ter
trajnostnega razvoja vseh gospodarskih dejavnosti.
Trajnostni turistični razvoj mora biti planiran za vsako turistično destinacijo posebej, saj
imajo različni udeleženci turističnega gospodarstva različne interese. Ne sme biti posplošen.
Elementi, ki so obvezno vključeni v trajnostni razvoj so: turisti, turistične organizacije,
turistična ciljna območja, lokalno prebivalstvo in vladne organizacije. Med njimi mora biti
nekakšna simbioza, saj lahko le te vrste sodelovanje ustvari uspešen trajnostni turizem.
Pomembno je, da vsi našteti elementi sodelujejo v vseh fazah razvoja od načrtovanja turizma
v določeni pokrajini, preko gradnje, sestavljanja turistične ponudbe in njenega izvajanja,
vodenja in ustvarjanja dobička ter morebitnega prilagajanja.
Na svetovni konferenci o okolju in razvoju leta 1992 so v Riu sprejeli načrt za uveljavljanje
družbeno, gospodarsko in okoljsko sonaravnega razvoja z imenom Agenda 21. Leta 1996 so
tri organizacije Svetovna komisija za potovanja in turizem (WTTO) v sodelovanju s Svetovno
turistično organizacijo (WTO) in Svetom zemlje oblikovale akcijski načrt Agenda 21 za
turistično industrijo (Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Environmentally
Sustainable Development), ki je dobra osnova za doseganje ciljev trajnostnega razvoja
(Tourism and Local Agenda, 2003; AGENDA 21).

9.1. OBČINA CALVIA
Calvia se nahaja na južni obali Mallorce in obsega 145 km2 oziroma 4,4 % celotnega območja
Mallorce. Ima 54 km obale in 26 plaž, 5 marin, 5 golf igrišč, konferenčno halo, številne
športne objekte itd. (Calvià, 2003).
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Karta 27: Lokacija Calvia

Vir: Know Calvia, 2006
Turistični razvoj Calvie se je začel v šestdesetih letih s prvim turističnim boomom.
Prebivalstvo Calvie se je povečalo iz 3.000 (1960) na 43.499 (2005) prebivalcev (42 %
tujcev). Med sezono se število prebivalcev poveča na 170.000. Danes je 95 % prebivalcev
zaposlenih v turističnem sektorju. Calvia ima 240 turističnih prostorov s 130.000 posteljami
(leta 1960 je bilo na voljo 6800 postelj). Leta 2000 je bilo v Calvii 1,6 milijona turistov in 19
milijonov nočitev, od tega 86 % tujih turistov. Calvia je deveta najbolj obiskana turistična
destinacija v Španiji, s 3 % vseh obiskov in 25 % obiska Mallorce (Calvia, 2005; Njera,
2007). Prihodek iz turizma je okoli 860 milijonov evrov. Danes je Calvia najbogatejša občina
v Španiji in ena bogatejših v Evropi (Dodds, 2007).
V prvih dveh desetletjih se je turizem razvijal na podlagi kratkoročnih interesov, neomejene
gradnje in nesonaravnega izrabljanja naravnih virov. Med leti 1968 in 1991 se je gradnja
infrastrukture povečala za 155,3 %. Leta 1991 je površina mestnih območij znašala 10,2 %,
danes že 18 %. Šele ob koncu osemdesetih let so postale posledice prekomernega razvoja
očitne. Kvaliteta turistične potrošnje se je znatno zmanjšala. Turistični obisk Calvie je med
leti 1988 in 1991 padel za 20 %. V tem času postanejo posledice očitne (Calvià, 2003):
• Poslabšanje naravnega okolja,
• izguba turistične privlačnosti, upad turistične potrošnje in dolgoročno gledano
zmanjšanje naložb,
• poslabšanje standarda bivanja prebivalcev.
Kriza je zajela celotne Baleare. Leta 1990 je občina Calvia v sodelovanju s španskim
ministrstvom za turizem izdala program «Plan de Excelencia Turística«. Načrt je vseboval
niz programov za izboljšanje okolja (uničenje hotelov), reorganizacijo toka obiskovalcev
oziroma pobudo za zimsko kampanijo. Le zakon ni zadostoval za obrnitev trenda Calvie.
Zaradi krize so se krajevni svetniki začeli vse bolj zavedati negativnih posledic turističnega
razvoja (Calvià, 2000; Dodds, 2007):
-

Nosilna kapaciteta je presežena, z resnimi vplivi na obalne, morske in kopne
ekosisteme.
Negativni vpliv turizma na lokalno prebivalstvo. Visoka stopnja imigracije in majhna
stopnja socialne integracije. Najnižja stopnja izobrazbe v Španiji.
Sezonski vzorec.
Negativni vpliv na zgodovinsko in kulturno dediščino.
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-

-

-

Prekomerna gradnja in možnost pozidave na več kot 1.500 ha naravnega in
podeželskega območja, čeprav so gradbene omejitve predstavili v »Calvià’s planning
regulations«.
Pomanjkanje kakovostnega javnega prevoza in prevelika motorizacija območja. Leta
1995 je bilo več kot 70 milijonov potovanj, od tega so okoli 50 milijonov potovanj
opravili turisti. Samo 18 % potovanj je bilo opravljenih z avtobusom. Prebivalci so
uporabili avto za 95 % potovanj. Emisije CO2 so leta 1995 znašale 1.400.000 ton (58
% zaradi potovanja turistov)
Pomanjkanje vode in presežek mestnih odpadkov. Leta 1995 je Calvia proizvedla
41.000 ton mestnih odpadkov in 190.000 ton gradbenega materiala in ostankov.
Količina odpadkov na prebivalca je leta 1995 znašala 1,25 kg/preb/dan in okoli 1
kg/turista/dan.
Poraba primarne energije je leta 1995 znašala 72.000 tep/leto, od katere je 2 %
obnovljive.

V začetku 1995 je ministrstvo za trgovino, turizem in mestni svet odločilo združiti funkcije.
Zamrznili so odobrene urbanistične plane in predstavili Lokalno Agendo 21 za Calvio. Glavni
cilj je bil uvedba dolgotrajne politike za reorganizacijo turističnega in lokalnega razvoja na
trajnostnih temeljih. Ključen dejavnik prihodnjih projektov je varstvo okolje (Najera, 2007).
Primer občine Calvia je primer zavedanja lokalnega prebivalstva, da obstoječa smer razvoja
ne vodi v izboljšanje življenjskih pogojev. Turizem bo tudi v prihodnosti še vedno glavna
gospodarska panoga Calvie, zato morajo biti konkurenčni, zagotoviti stalna delovna mesta in
se zavedati mej rasti. Štiri leta (1994-1998) je delovala interdisciplinarna skupina (več kot 20
strokovnjakov, 150 predstavnikov domačega prebivalstva, s predlogi kar 500 udeležencev
Mednarodne konference »Turizem in sonaravni razvoj v sredozemski kotlini«, šole, podjetja,
politiki, tuje izkušnje), ki je najprej identificirala dejavnike razvoja in njihove posledice.
Bodoči razvoj je prikazala v dveh variantah: prva varianta je predvidevala nadaljevanje
dosedanjega razvoja, druga pa rehabilitacijo Calvie (približevanje ciljem Agende 21 o
trajnostnem razvoju). Rezultat je viden v lokalnem dokumentu »Calvia 21 Local Agenda –
Mission Posible« (10 akcijskih linij, 40 iniciativ, 15 takojšnjih ukrepov – npr. rušenje hotelov,
lokalni načrt za varčevanje z energijo, petletni moratorij za večja dela ob obali itd.) (PotočnikSlavič, 1999).
Akcijski načrt predvideva (Najera, 2007):
- Nov plan za urbanizem (»Plan Gral Ordenación Urbana«),
- zavarovati naravo,
- ohraniti zgodovinsko dediščino,
- izboljšati kakovost turizma, ohraniti dosedanjo rast turističnega prometa in promocija
»Evropske zime v Calvii«,
- izboljšati kakovost življenja in družbeno kohezijo,
- izboljšati javni prevoz, promovirati kolesarjenje in hojo,
- rehabilitacija stanovanjskih in turističnih območij,
- sonaravno upravljanje z naravnimi viri (zmanjšati porabo vode, energije in količine
odpadkov),
- povečati raznovrstnost v gospodarskem sistemu,
- uvesti inovacije v občinski upravi.
Načrt za razvoj urbanizma (»Plan Gral Ordenación Urbana«) je bil glavno orodje za
realizacijo trajnostnega razvoja. Do leta 2004 je celotna površina porušenih stavb znašala
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13.500 m2. Pred gradnjo so rešili okoli 50.000m2 mestnih zemljišč. Rušenje je vključilo slabo
locirane in neprivlačne hotele. Tam ni bilo porasta hotelov med tem obdobjem. Prepovedali so
gradnjo na 1.660 ha stavbnega zemljišča, kjer je bila predvidena gradnja. Sprejeti so bili novi
pravilniki za novogradnje, ki naj ne bi presegli 1 % letno. Dovoljena je le gradnja hotelov s 4*
in 5* (Calvia, 2005).
Turistični območji Magaluf in Palma Nova so izboljšali z gradnjo peš con, posadili so drevja,
kar je izboljšalo kakovost območja. Veliko izboljšav je bilo narejenih v prometni
infrastrukturi. Turisti in domačini veliko uporabljajo Paseo de Calvià, 40 km dolgo
kolesarsko in peš stezo, ki povezuje mestna središča. Vendar je javni prevoz še vedno slab,
zaradi pomanjkanje politične volje, ki bi omejila podporo taksistom. Lokalna skupnost
favorizira privatne avtomobile (Calvia, 2005; Calvia, 2003).
Pomembni koraki so bili narejeni za zaščito in ohranitev okolja. Med nizko sezono ostanki
pozejdonke, zaradi zaščite plaž pred erozijo med nevihtami v zimskih mesecih, niso bili
vedno odstranjeni (QualityCoast Calvià). Uvedli so nove predpise za priveze, sidranja in
zmanjšanja onesnaževanja v pristaniščih. Predlogi so bili izdelani za plavajoče priveze, ki bi
jih pozimi odstranili (Calvia, 2005).
Calvia reciklira 15 % celotnih odpadkov. Vsa okrožja v Calvii imajo tri vrste odpadnih
kontejnerjev: steklo, papir in biološki odpadki. Količina zbranih odpadkov je okoli 52.000 ton
letno, kar je približno 1,2 kg na prebivalca oziroma turista na dan. Od tega je 15 % zbranih z
ločenim zbiranjem odpadkov (Recogida Selectiva). 40 % hotelov, ki predstavljajo 60 % ležišč
se v občini drži dogovorov, ki se nanašajo na ločeno zbiranje odpadkov. Calvia je prejela
nagrado »World Summit Business Award for Sustainable Development Partnership«, nagrado
Združenih narodov za program trajnostnega upravljanja za zmanjšanje odpadkov in
recikliranje (Know Calvia, 2006).
Grafikon 19: Ločeno zbiranje odpadkov v občini Calvia

Vir: Know Calvia, 2006
Turisti in prebivalci Calvie porabijo okoli 300 l vode/dan. To je seveda veliko več kot 80
l/dan, kot priporoča UN. 100 % uporabljene vode je prečiščene, del se uporablja tudi za
zalivanje golf igrišč, kmetijskih površin in vrtov (Know Calvia, 2006).
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Grafikon 20: Poraba vode v občini Calvia

Vir: Know Calvia, 2006
Povečana raba električne energije v Calvii (7 % letno) in transporta ustvarja 781.000 ton
emisij C02 letno. Svet vodi različne načrte za zmanjšanje emisij C02. Eden od teh načrtov
»Plan za varčevanje z energijo« (»Plan de ahorro energético«) predvideva varčevanje v
občinskih objektih. Predvideval je varčevanje 30 % v energijski porabi in zmanjšanje 334 ton
emisij C02 letno. Drugi plan (»Paseo de Calvià«) propagira hojo in vožnjo s kolesi in tako
zmanjšati uporabo prevoznih sredstev na kratke razdalje. Kljub temu je še vedno premalo
vlaganj v javni prevoz. Namesto javnega prevoza (vlak bi povezal letališče z glavnimi
turističnimi območji) je bila v Calvii zgrajena avtocesta in tako še povečala emisije in
povzročila zastoje (Know Calvia, 2006).
Grafikon 21: Poraba elektrike v občini Calvia

Vir: Know Calvia, 2006
Calvia je prejela številne nagrade zaradi približevanja viziji trajnostnega razvoja (Know
Calvia, 2006; Njera):
• “Sustainable European Cities Award 97”. Brussels, November ´97. Nagrado je
podelila European Commission (DG of Environment) in “Sustainable Cities and
Towns Campaigns”.
• “Good practice for improving the quality of town life”. Dubai ´98. Nagrado so
podelili Združeni narodi.
• “Green Globe Award”. London, World Travel Market, November ´98. Nagrado je
podelil ”World Travel and Tourism Council” –WTTC• “Award for the best initiative, work and municipal effort in support of the
environment”. Barcelona, Marec ´99.
• “World Summit Business Award for Sustainable Development Partnership”. Nagrado
so podelili Združeni narodi za program trajnostnega upravljanja in recikliranja
odpadkov.
Calvia nosi znak QualityCoast, ki ga je razvil INTERREG IIIC projekt Coastal Practice
Network (CoPraNet) leta 2004. Znak podeljujejo občinam, okrajem, ki odgovorno razvijajo
trajnostni turizem (QualityCoast Programme label).
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Občina Calvia je oblikovanje in prevzem LA21 akcijskega načrta uspešno izvedla. Vendar je
potrebno sodelovanje z vsemi vladnimi sektorji za dosego širših ciljev (npr. ustanovitev
naravnega parka), saj morajo biti ti plani podprti tako na regionalni kot na nacionalni ravni.
Osnova trajnostnega razvoja je, da čim več političnih strank podpira takšen razvoj in tako
poskrbi, da se iniciative nadaljujejo. Trajnostni razvoj je dolgoročen cilj in ni dosegljiv znotraj
enega političnega mandata. Potreben bo čas (verjetno več kot 20 let) za prikaz vidnih
izboljšanj socialnih in okoljskih spornih vprašanj (Dodds, 2007). Rezultati so pokazali, da je
občina Calvia izboljšala indikatorje na področju kulturne dediščine, gospodarstva, turizma in
urbanističnih planov. Na drugi strani pa morajo biti naravna, podeželska območja in morski
sistemi ter ključni okoljski sektorji (transport, voda, energija in odpadki) še izboljšani.
Potrebno je nenehno spremljanje indikatorjev. Od 46 indikatorjev je v poročilu za leta 2000
prikazano izboljšanje 17 indikatorjev (37 %), 13 (28 %) indikatorjev se ni spremenilo in 16
(35%) se je poslabšalo v primerjavi z letom 1997. Od sprejetja načrta je vlada indikatorje
analizirala, opazovala in merila. Naslednje poročilo bi moralo iziti leta 2004, vendar je leta
2003 prišlo do spremembe v vladi. Do danes niso izdali še nobenega poročila za leto 2004 in
2005. Veliko iniciativ je bilo odloženih oziroma niso več financirane, delno zaradi ukinitve
ekološkega davka. Nova vlada je kljub temu javno pokazala, da bo nadaljevala s podporo
Akcijskega načrta za trajnostni turizem. Vendar strokovnjaki opažajo, da so spremembe v
vladi leta 2003 povzročile, da vizije planov bledijo (Dodds, 2007; Calvia, 2005).

10. KAKOVOSTNI TURIZEM
Ekološko (v širšem pomenu tega pojma) in hkrati ekonomsko sprejemljiv turizem imenujemo
kakovostni turizem. Po definiciji Mednarodne zveze turističnih strokovnjakov (AIEST) se
pojem kakovostni turizem nanaša na takšen koncept turističnega razvoja, ki je ekonomsko,
socialno in ekološko sprejemljiv. Takšen turistični razvoj zagotavlja:
- kakovost življenja avtohtonega prebivalstva,
- dobro počutje gostov,
- varovanje naravnega okolja in
- omogoča gospodarski razvoj, ustvarjanje delovnih mest in dohodka.
Kakovostni turizem je torej definiran kot turizem, ki koristi vsem vpletenim stranem, tj.
gostitelju, gostu oz. obiskovalcu in vladam na splošno (Mihalič, 1994, str. 57-58).
Na Mallorci je množičen in nenadzorovan turizem prerasel že vse meje razumnosti, zato je
vlada v začetku devetdesetih let začela promovirati kakovostni turizem. Kakovostni turizem
pritegne turiste z višjo kupno močjo in posledično omeji njihovo število. Gre za nemnožična
potovanja, pri katerih naj bi turistom ponudili več kot zgolj klasično obliko turizma, ki temelji
na soncu, morju in pesku. Želeli so doseči decentralizacijo in razširitev sezone, z dejavnostmi,
ki so neodvisne od klasične oblike in tako vplivati na sezonsko in prostorsko koncentracijo
turistov. Kakovostni turizem, ki ga promovirajo na Mallorci, sestavljajo štiri različne vrste
alternativne turistične ponudbe:
• Golf turizem
• Navtični turizem
• Počitniška bivališča
• Turizem na podeželju
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10.1. GOLF TURIZEM
V zadnjih letih je popularnost golfa močno narasla, s tem pa se je število golf igrišč na
Mallorci precej povečalo (Essex, 2004). Z ustanovitvijo golf igrišč in pripadajočih razkošnih
kompleksov se vlada ukvarja z dvema različnima ciljema:
•
•

Privablja turiste z višjo kupno močjo, saj ti zapravijo 5x več denarja kot »povprečni«
turisti.
Turistična industrija se tako preusmerja in razširja sezono.

Za golf igrišča so potrebne velike površine, ki zaradi visokih investicijskih stroškov pomenijo
dolgoročno rabo prostora. Tako je za igrišče z 9 luknjami potrebno vsaj 45 ha, za igrišče z 18
luknjami vsaj 85 ha, za igrišče s 27 luknjami pa vsaj 125 ha (cv: Cigale, 2006, str. 304). Pred
letom 1986 so bila na Mallorci samo 4 golf igrišča, leta 2000 jih je bilo že 13 (Essex, 2004).
Danes imajo 20 igrišč za golf, od tega 17 igrišč z 18 luknjami in 3 igrišča s 9 luknjami
(Federacion, 2007). Skupna površina golf igrišč na Mallorci je torej 496,5 ha (Analisis, 2007).
Poleg tega so potrebne dodatne površine za dovozne poti, parkirne prostore in klubske stavbe
(cv: Cigale, 2006, str. 304).
Karta 28: Lokacija golf igrišč na Mallorci

Vir: Federacion, 2007
Značilnosti golf turizma na Balearih (Dades informatives, 2006):
•
•
•
•

Leta 2006 je bilo število golf turistov na Balearih 107.300 (številka vključuje tudi
sopotnika), kar je za 3,5 % več kot leta 2005 (103.684 turistov)
Povprečni čas bivanja je 9 dni.
Igralec golfa je leta 2006 na dan zapravil 157 evrov, kar je 2,3 % več kot leta 2005
(153 evra).
Prihodek golf turizma je leta 2006 znašal 167,15 milijon evrov, kar je za 5,8 % več kot
leta 2005 (158,00 milijonov evrov).
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Garfikon 22: Prihodek golf turizma

Vir: Dades informatives, 2006
Z golfom so povezane različne potencialne obremenitve okolja. Gradnja pripadajočih
objektov pomeni pozidavo tal in običajno izgubo rastlinske odeje. Njena posledica je tudi
razbitje življenjskih prostorov različnih živalskih vrst. Spremembe oblikovanosti površja in
rastlinske odeje obsegajo vrsto različnih posegov, kot so npr. uravnave razgibanega reliefa,
nasipavanje in odvodnjavanje vlažnih mest in poplavnih območij, nadomestitev naravnih
rastlinskih površin z umetnimi travami, odstranjevanje drevja in grmovja na igralnih
površinah in druge (Cigale, 2006, str. 304-305).
Igrišča za golf dnevno porabijo ogromne količine vode, skupaj z vsemi drugimi porabniki pa
to lahko pripelje do velikega pomanjkanja vode. Celotna poraba vode na golf igriščih na
Mallorci znaša 6.553.800 m3 oziroma 13.200 m3/ha/leto (Analisis, 2007). Igrišče za golf
porabi 2000m3 vode na dan, kar je toliko kot en kraj z 8.000 prebivalci na dan (Schmitt,
2003). Glavno ekološki gibanje na Mallorci GOB (Grup Balear d’Ornitologia I Defensa de la
Naturalesa) pa ocenjuje da se okoli 15.000 m3 vode na dan porabi za namakanje golf igrišč,
kar bi bilo dovolj za oskrbo prebivalcev Calvie in Palme s pitno vodo. Statistika se nanaša na
golf igrišča, ki niso uporabljala prečiščeno odpadno vodo za namakanje (Essex, 2004). Za
vzdrževanje igralnih površin je treba gnojiti in uporabljati herbicide, fungicide in pesticide kar
predstavlja dodatno grožnjo podtalnim virom zaradi pronicanja gnojil v talno vodo (Cigale,
2006, str. 305).
Golf igrišča na Mallorci privabljajo turiste z višjo kupno močjo. S to vrsto kakovostnega
turizma je dosežena decentralizacija, saj gradijo igrišča v notranjosti pokrajine. Tako so
razbremenili množična turistična središča ob obali. Tudi sezonskost, ki je bila prej povezana s
»soncem in plažo« se je, zaradi turistične ponudbe skozi celo leto, zmanjšala. Ta oblika
turizma ima poleg pozitivnih posledic, seveda tudi zelo odločilne slabosti. Skupaj z golf
igrišči zrastejo ogromni hotelski kompleksi. Prizadeta so agrarna območja v notranjosti otoka.
Posledično ta razvoj pomeni premik okoljskih težav in njihovo širjenje na tista območja, ki so
bila do nedavnega še nedotaknjena. Poleg tega golf igrišča porabijo veliko vode za namakanje
(okoli 3 % vse porabe vode na Mallorci je zaradi namakanja golf igrišč).
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10.2. NAVTIČNI TURIZEM
Navtični turizem privablja na Mallorco turiste z višjo kupno močjo. Leta 2006 je bilo na
Mallorci 45 marin s 14.625 privezi (Dades informatives, 2006). Marina je tip turističnega
pristanišča, ki je specializirano za potrebe navtičnega turizma. V sklop dejavnosti marine naj
bi sodil organiziran sprejem, zimovanje plovil, servisiranje in popravila ter oskrba plovil, kot
tudi vsi ostali dejavniki turistične ponudbe, od zabaviščnih, športno-rekreacijskih kapacitet do
gostinsko-hotelske ponudbe.
Trendi v navtičnem turizmu kažejo na to, da ta prehaja od izrazito mobilne oblike h
kombinaciji mobilne in stacionarne oblike turizma. To se kaže v kombinaciji različnih gibanj
po morju (vožnje, jadranja, kopanja) s stacionarnim bivanjem na kopnem oziroma v marini.
Zato gre razvoj marin v zadnjih desetletjih prav v smeri širjenja ponudbe, ki vključuje gradnjo
stanovanjskih predelov, hotelov in objektov s storitveno dejavnostjo. Navtični turisti imajo v
takih marinah možnost najema, zakupa ali nakupa stanovanja, apartmaja ali bungalova (cv:
Mrak, 2002, str. 188).
Značilnosti navtičnega turizma na Balearih (Dades informatives, 2006):
• Leta 2006 je bilo navtičnih turistov na Balearih 292.813, kar je za 5,9 % več kot leta
2005 (276.391 turistov).
• Povprečni čas bivanja je 14 dni.
• Turist je leta 2006 na dan zapravil 111,50 evrov, kar je 3,1 % več kot leta 2005 (108
evra).
• Prihodek golf turizma je leta 2006 znašal 460,53 milijon evrov, kar je za 8,9 % več kot
leta 2005 (422,77 milijonov evrov).
Garfikon 23: Prihodek navtičnega turizma
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Vir: Dades informatives, 2006
Infrastruktura, ki je poleg kopališkega turizma tudi močno vplivala na preobrazbo pokrajine
morskih obal so objekti in naprave za navtični turizem (Jeršič, 1985). Navtični turizem je
velik porabnik obalnega prostora. Negativno vpliva tudi na kakovost morske vode, saj plovila
pa tudi objekti na kopnem vplivajo na onesnaževanje morja s fekalno-sanitarnimi vodami in
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snovmi, z raznimi mehanskimi odpadki, z nafto ter naftnimi derivati, ki iztekajo pri
pretakanju goriva na bencinskih črpalkah, pri menjavi olja ali pa popravilih v servisnomehaničnih delavnicah v marini. Gradnja in izkoriščanje objektov navtičnega turizma lahko
povzroči uničenje in degradacijo naravnih ambientov (npr. rastišča pozejdonke). Posledica
gradnje marine je tudi tehnizacija ozkega obalnega pasu in morja z graditvijo valobranov,
pomolov, gradnjo mehaničnih delavnic, hangarjev, parkirišč. Neizogiben spremljevalni pojav
je hrup. Motorna plovila namreč obremenjujejo okolje s hrupom, ki lahko moti tako druge
dopustnike kot tudi stalne prebivalce. Moteč hrup je tudi posledica vzdrževalnih del in
popravil v mehaničnih delavnicah ter množičnega sezonskega obiska navtičnih turistov
nasploh (Cigale, 2006, str. 305).
Karta 29: Marine na Mallorci

Dades informatives 2006
Za navtični turizem je značilno, da dobiva masovni značaj in dosega višjo stopnjo rasti kot
druge oblike turizma. Prinaša velike dobičke, saj privablja turiste z višjo kupno močjo. Vpliva
tudi na sezonskost, saj se ta oblika turizma ne navezuje samo na poletne mesece. Vendar ima
tudi ta oblika kakovostnega turizma zelo odločilne slabosti. Povzroči veliko degradacijo
obalnega območja in dodatno obremenjuje okolje. Velika slabost navtičnega turizma je
gradnja marin na obalah, ki so bile še nedotaknjene. To vodi k višji stopnji urbanizacije,
onesnaževanju zraka, vode kar negativno vpliva na kopne in morske ekosisteme.
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10.3. POČITNIŠKA BIVALIŠČA
19B

V začetku devetdesetih let je vlada promovirala gradnjo počitniških bivališč, kot obliko
kakovostnega turizma. Ta oblika turizma je najbolj agresivna oblika kakovostnega turizma na
Mallorci, saj povzroča veliko degradacijo okolja. Veliko počitniških bivališč ima velike
bazene, vrtove kar povzroča še dodatne pritiske na naravne vire. Življenjski prostor za floro in
favno, kot tudi lepota pokrajine za ljudi so drastično nazadovale. Za velik del porabe zemljišč
so kriva počitniška bivališča. V osemdesetih letih so se gradila na obalnih območjih, danes se
gradijo v notranjosti otoka. To je tudi želja vlade, saj želijo otok decentralizirati. Ta oblika
turizma tudi ni odvisna od sezone in privablja finančno zelo močne goste (Schmitt et al.,
2003; Schmitt, 2007). Leta 1992 so morali za m2 odšteti 481 evrov, leta 2006 že 2.265 evrov.
Posledično narašča tudi dobiček v gradbeništvu (Les Illes Balears en Xifres, 2007).
20B

Grafikon 24: Cena za m2

Vir: Les Illes Balears en Xifres, 2007

Po študijah Univerze Balearov (Universitat de les Illes Balears) je kar 1/5 otoka v tuji lasti,
predvsem v nemški. V devetdesetih letih je šibka pezeta in velika kupna moč Nemcev
povzročila, da je bilo 85 % vseh luksuznih nepremičnin prodano nemškim državljanom
(Schmitt et al., 2003). Na Mallorci ima po ocenah okoli 55.000 Britancev počitniška bivališča
(Mallorca Property..2007). Samo zakon trga, povpraševanje in ponudba, določa koliko se bo
gradilo. Med leti 1991 in 1999 se je število stanovanjskih enot povečalo za 13 %, od tega
večinoma počitniška bivališča. Pomen vedno bolj rastoče oblike turizma predstavljajo
naslednje številke. Odstotek nočitev v hotelih se je med leti zmanjšal iz 80 % (2001) na 65 %
(2006). Medtem ko je odstotek »vikendašev ter znancev in prijateljev, ki so tam prespali«
narasel iz 17,6 % (2001) na 23 % (2006) (Schmitt et al., 2003; Les Illes Balears en Xifres,
2007 ).
21B

Največji odstotek počitniških bivališč je v občinah Calvia, Andratx, Campos, Santa
Margalida, Alcudia itd.
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Karta 30: Odstotek počitniških bivališč od vseh bivališč

Vir: Cartografia, 2007

10.4. TURIZEM NA PODEŽELJU
Leta 1992 so začeli razvijati turizem na podeželju, ki predstavlja obliko kakovostnega
turizma. Povečana ponudba dopusta na podeželju je namenjena decentralizaciji in vpliva na
razbremenitev obalnih območij. »Svet za turizem« (»Conselleria de Turisme«) se je zavedal
dejstva, da mora biti nov razvoj podeželja voden in urejen vnaprej. Sestavili so pravilnik, ki
definira turizem na podeželju, kot tri sprejemljive kategorije (El turismo en el medio rural,
2007).
•

Prva kategorija, podeželski turizem (»Turisme Rural«), obsega objekte, ki so bili
zgrajeni pred letom 1940. Objekti ne smejo biti spremenjeni ne v arhitekturnem
smislu, ne v velikosti. Njihova zmogljivost mora biti omejena s 50 posteljami v 25
sobah. Posestva morajo biti velika vsaj 50.000 m2.

Grafikon 25: Število objektov in pripadajočih ležišč med leti 1991 in 2006
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Vir: El turismo en el medio rural, 2007
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•

Druga kategorija se imenuje turizem na kmetijah (»Agroturisme«). Posest mora biti
velika vsaj 25.000 m2. Objekti morajo biti zgrajeni pred letom 1960. Njihova
zmogljivost mora biti omejena na 12 sob in 24 postelj. Zagotoviti morajo kmetijske
dejavnosti.

Grafikon 26: Število objektov in pripadajočih ležišč med leti 1991 in 2006
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Vir: El turismo en el medio rural, 2007
•

Tretja kategorija se imenuje turizem v notranjosti (»Turisme Interior«). Objekti
morajo biti minimalno oddaljeni vsaj 500 metrov od turističnih središč. Zgrajeni
morajo biti pred letom 1940. Njihova zmogljivost je 16 postelj v 8 sobah.

Grafikon 27: Število objektov in pripadajočih ležišč med leti 1991 in 2006
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Pozitiven vidik te oblike turizma je, da so kapacitete omejene in lahko ponudijo samo
omejeno število postelj. Poleg tega “Agroturisme” poskrbi za nadaljevanje kmetijske
obdelave. Pomembna je ohranitev okolja in dobro življenje lokalnih prebivalcev, saj lahko
ohranjajo svoje kulturne strukture (življenjski slog, arhitektura). Kot vsaka druga oblika
turizma, tudi ta predstavlja obremenitev za okolje, vendar v veliko manjši meri, kot prej
naštete oblike kakovostnega turizma na Mallorci. Če bodo turisti upoštevali okoljevarstvena
pravila in če bodo ekološko ozaveščeni, ima ta oblika veliko priložnost.
Med letoma 1995 in 2003 je število postelj v podeželskem turizmu naraslo za več kot 100 %.
Kljub temu to predstavlja samo 0,8 % vseh ležišč na otoku. Problem tega turizma je primerna
promocija. Promovira naj se življenje z naravo in za naravo.
Karta 31: Turizem v podeželskem okolju na Mallorci

Vir: Agroturismo Balear, 2007
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11. KAKO NAPREJ?
Mallorca se želi oddaljiti od negativne podobe proti bolj prijaznemu in zelenemu turizmu. V
začetku devetdesetih let so začeli promovirati kakovostni turizem. Koncept kakovostnega
turizma devetdesetih let se gradi na razširitvi turistične ponudbe iz klasičnega »trojni S« (sun,
see, sand) modela in uvaja decentralizacijo turizma. Ali je kakovostni turizem dejansko bolj
prizanesljiv do okolja kot množični turizem? Vlada želi neturistične dele Mallorce narediti
turistične, kjer bi se odvijal okolju prijazen turizem. Turistična politika promovira »kakovost
okolja« in Mallorco, kot »zeleni otok, ki je blizu naravi«. Vključitev novih delov otoka v
turistično ponudbo je bila nujna, če so hoteli vzpostaviti kakovostni turizem. Nova ponudba je
visoke vrednosti (»draga«) – golf turizem, navtični turizem, počitniška bivališča. Ali je taka
turistična ponudba res bolj prijazna do okolja? Prav nasprotno. Gre za obliko turizma, ki v
visoki meri spreminja okolje in je ekološko zelo sporna, z ogromnimi površinskimi
zahtevami. Ker so bili obstoječi masovno turistični centri manj primerni za kakovostni
turizem, so morali zgraditi nove centre za kakovostni turizem. Pri tem je navtični turizem svoj
uničevalni potencial uresničil v morskih in obalnih ekosistemih – pomoli in pristanišča
spreminjajo obalo ter povzročajo degradacijo okolja. Golf igrišča in počitniška bivališča so
zelo povečala porabo zemljišča. Medtem ko se je zazidava počitniških bivališč v preteklosti
omejevala samo na obale, se danes gradi povsod. Počitniška bivališča so iz pokrajinsko
ekološkega vidika najbolj agresivna oblika turizma na Mallorci in hkrati edina, ki poteka
popolnoma brez načrtov. Veljajo samo ekonomski zakoni, ki jih določa povpraševanje in
ponudba. Posledica je velika poraba naravnih virov - pokrajine, vode, tal itd. Leta 2001 je
štetje prebivalstva pokazalo, da je v nekaterih krajih več vikendašev kot lokalnih prebivalcev.
Napake množičnega turizma se torej ponavljajo le na prestižnem nivoju. Turistično
gospodarstvo Mallorce je na poti, da bo zapravilo svoj »osnovni kapital - otok«. Poraja se
vprašanje, če se neodgovorno ravnanje ekonomsko splača. Ne! Dobički iz kakovostnega
turizma niso nikakor v razmerju z denarnimi in ekološkimi stroški njegove vzpostavitve.
Gospodarska bilanca prikazuje, da je leta 2001 kakovostni turizem prinesel naslednje
prihodke (Schmitt, 2003, Schmitt, 2007):
• Golf: 1,9 %
• Navtika: 4,4 %
• Vikendi: ni podatka (prav tako le nekaj odstotkov)
Manj kot 8 % prihodka prinaša kakovostni turizem. Če ocenimo kakovostni turizem na
Mallorci, je vse razen turizma na podeželju absolutno nesprejemljivo. To ni nobena, tako kot
promovirajo, okolju prizanesljiva alternativa masovnega turizma. Pojem kakovost se ne
nanaša na upoštevanje pojma »varovanje okolja«, ampak opisuje prestiž in finančno
zahtevnost te oblike turizma. Če jim ne bo uspelo kakovostnega turizma čim bolj prostorsko
omejiti, pomeni, da Mallorca nima nobene prihodnosti (Schmitt, 2007).
Največja razlika med kakovostnim (prestižnim) in masovnim je, da ima masovni turizem
večje dobičke pri manjši porabi površine. Pri ekoloških aspektih je bil čisti masovni turizem
zaradi svoje prostorske omejitve bolj prijazen do okolja kot kakovostni turizem na Mallorci,
ki uničuje okolje in prinaša ekonomski riziko. Boljša rešitev kot vključevanje vedno nove
površine otoka v turizem, je izboljšava obstoječih območij s ciljem preprečiti nove gradnje in
obdržati enako število turistov in ne povečati! Potrebna je modernizacija turističnih krajev.
Izboljšave kakovosti bi lahko dosedanje centre masovnega turizma spet naredile atraktivne
(Schmitt, 2007). Že sredi osemdesetih let je bilo sprejetih nekaj zakonov in predpisov, da bi se
izboljšal imidž in predvsem izboljšala kakovost nastanitvenih zmogljivosti.
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Sprejeli so številne zakone (Batle, 2007; Bardolet):
•

»The Cladera Act 1« (1984) in »The Cladera Act 2« (1987): Zakon je zahteval, da ima
vsak novo zgrajen hotel 30m2 zelenih površin na hotelsko posteljo. Po slabem učinku
prve uredbe na trgu, so leta 1987 predstavili »Caldera 2«, ki je povečal zelene
površine na 60 m2.

•

POOT (»Plans d’Ordenació de l’Oferta Turística»): V začetku devetdesetih so
sprejeli zakon, ki je urejal nadaljnji razvoj turizma. Urejal je nastanitvene zmogljivosti
na obalnih območjih Mallorce. Vladna zakonodaja je z zakonom preprečila gradnjo
hotelov z eno ali dvema zvezdicama.

•

»The Hotel Accommodation Modernisation Plan«: Zakon zahteva modernizacijo
starih hotelov, ki so bili zgrajeni pred letom 1984. V treh letih so morali prenoviti
hotele, drugače bi jih zaprli. Leta 1997 okoli 30 % hotelov še ni končalo s prenovo in
rok so prestavili na leto 1999.

•

Naslednji korak je bil tako imenovan »Q plan« (»Quality tourism supply plan«), ki je
bil sprejet sredi devetdesetih let, njegov glavni namen pa je izboljšanje kakovosti
turističnega proizvoda, storitev in okolja Mallorce.

•

»The Balearic Tourism Law«: Zakon je bil sprejet konec devetdesetih let. Ureja
prekomerno gradnjo hotelov in povečuje kakovost hotelov. Po tem zakonu morajo
imeti novi hoteli vsaj 4*.

Grafikon 28: Naraščanje oziroma padanje števila postelj v hotelih, mladinskih hotelih in
apartmajih med leti 1990 in 2003

Vir: Schmitt, 2003
Število postelj je med leti 1991 in 2003 v hotelih z 1* in 2* padlo za 84 % oziroma za 59 %.
Medtem ko je število postelj v hotelih s 3* naraslo za 63 %, s 4* za 241 % in s 5* za 144 %.
Število ležišč v hotelih s 3* se je povečalo iz 29,5 % (1990) na 45,4 % leta 2003. Število
ležišč v hotelih s 4* in 5* se je povečalo iz 7,3 % (1990) na 22,9 % (2003).
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Kljub temu, da se je kakovost hotelov povečala, ti zakoni niso bili dovolj za ustavitev novih
gradenj. Sprejeti zakoni so bili predvsem težnje, ki so pogosto podprte s formalnimi
usmeritvami (politikami), manj pa z dejanskimi ukrepi. Prav tako niso omejili rasti turistov!
Problemi so ogromni: degradacija okolja, prekomerno izkoriščanje naravnih virov, izguba
dediščine, izguba turistične atrakcije, nižja turistična potrošnja itd. (Dodds, 2007).
Leto 2003 je bilo katastrofalno leto za ohranitev okolja Mallorce. V prejšnjih štirih letih je bil
narejen dober napredek za ohranitev okolja, z razglasitvijo zavarovanih območij, uvedbo
ekološkega davka. Leta 2003 je na oblast prišla »nova-stara« vlada (»Partido Popular«), ki je
ukinila nekatere določitve prejšnje vlade. Ukinila je ekološki davek, zmanjšala obseg
naravnega parka Albufera in začela z nekaterimi mega projekti (gradnje), kar bo povzročilo
nepovratno škodo naravnemu okolju. Kljub številnim in dragim kampanjam za promocijo
trajnostnega razvoja, vidimo da tak razvoj ni na prvem mestu dnevnega reda vlade. Prav
nasprotno. Vlada je odobrila graditev na mokrišču Fontanelles, ki se nahaja med letališčem in
turističnim naseljem El Arenal. To mokrišče je ostanek mokrišča Prat de Sant Jordi, ki je bil
uničen v začetku 19. stoletja. Zgradili naj bi 90.000m2 veliko trgovinsko središče in 50.000m2
velik vodni park za turiste. Tudi to območje je hotela prejšnja vlada zavarovati, sedaj pa je
plan verjetno odložen na dno predala Ministrstva za okolje. Območje je pomemben kraj za
rastline, tu najdemo kar nekaj endemitov, kot so Limonium barceloi, L. magallufianum in L.
majoricum (Tomas et al., 2004).
Karta 32: Izdana gradbena dovoljenja leta 2002

Vir: Schmitt, 2003
Otoška predsednica parlamenta Monarc je leta 2004 komentirala projekte in namene vlade
«Letos smo začeli s sproščenostjo, kar se tiče urejanja okolja«. Maja 2007 so bile na Mallorci
volitve. Še en mandat je dobila »Ljudska stranka« (Partido popular«). V predvolilni kampanji
so nagovarjali prebivalstvo in predvsem tujce, da bo šla politika gradnje počitniških bivališč
»brez kompleksov naprej«. Pravijo, da je to velik »turistični potencial«, ki je uporabljen za
odpravo sezonskosti. To seveda pomeni še več počitniških bivališč, golf igrišč in marin.
Ampak cena je visoka! Poleg izginotja biotopov, uničenja celotnih predelov, je
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najpomembnejši problem povečana poraba vode, odpadkov, energije, emisij itd (Streck,
2007).
Za 100 % je število ležišč naraslo v občinah v notranjosti Mallorce. Absolutno število ležišč
(več kot 1000 ležišč) pa je naraslo v obmorskih občinah.
Karta 33: Razvoj števila prenočišč po občinah med leti 1995 in 2002

Vir: Schmitt, 2003
17.3.2007 se je na protestih GOB zbralo več kot 50.000 ljudi z geslom »Ustavite uničenje rešite Mallorco« kar je največ v zgodovini Mallorce. Že leta 2004 je demonstriralo okoli
40.000 ljudi proti uničenju pokrajine. Protesti niso proti turistom, ki prihajajo na Mallorco
preko turističnih agencij, ampak proti ciljem vlade, ki promovirajo Mallorco kot «Mallorca za
drugi dom v Evropi« (Streck, 2007).
Obeti za prihodnost so dramatični (Schmitt, 2007):
• Do leta 2015 naj bi posodobili letališče, ki naj bi sprejelo 38 milijonov turistov.
• Nove avtoceste (133 milijonov naj bi bilo vloženih v drugo avtocesto Innca - Monacor
za katero je glasovalo le 6,9 % prebivalcev Mallorce).
• Nova golf igrišča.
• Gradnja dveh razsoljevalnic.
• Povezava Santa Ponsa (Mallorca) in Morvedre (Valencija) z visoko napetostnim
električnim kablom s kapaciteto 400 MW do leta 2011.
• Povezava kopnega in Mallorce s plinovodom.
Hitra pozidava je pripeljala k temu, da kapaciteta otoka vse skozi narašča. Leta 1995 je bilo
na Mallorci 1.275.000 vseh prebivalcev (domačini, sezonski delavci in turisti), leta 2002 že
1.450.000. Marca 1999 so izdali DOT (Directrius d’ordenació territorial) smernice za
prostorsko ureditev Balearov. Predvidevajo gostoto pozidave na Mallorci, ki bi omogočala
potencialno število 4.200.000 prebivalcev. Gostota pozidave računa na maksimalno število
ljudi, kar bi predstavljalo šestkratnik števila stalnih prebivalcev ali trikratnik stalnih in
začasnih (leta 2002). Če bi se ta scenarij uresničil, bi bilo na Mallorci več kot 800 prebivalcev
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na km2. S tem bi Mallorca presegla celo Nizozemsko (380 prebivalcev/km2). Ta scenarij ne
upošteva ne socialne, ne okoljske zmožnosti otoka in prinaša Mallorci realnost hudega
ekonomskega zloma (Schmitt, 2007).

12. MNENJE PREBIVALCEV MALLORCE O VPLIVU
TURIZMA NA OKOLJE
Leta 2006 sta profesorja Bujosa in Nadal iz Univerza Balearov (Universitat de les Illes
Balears) naredila anketo med prebivalci Mallorce o vplivu turizma na okolje. Anketiranih je
bilo 791 prebivalcev Mallorce (Bujosa et al., 2007) .
Osnovni podatki anketirancev:
- Nacionalna sestava anketirancev:
• 70 % rojeni na Mallorci
• 24 % Španci rojeni na celini
• 6 % tujci
- Povprečna starost anketirancev je 43,3 let
- Povprečno ima anketiranec 3,3 družinske člane
- Povprečni prihodek je med 15.000 in 30.000 evrov letno
Ekonomski vplivi turizma so zelo pozitivni. 91 % anketirancev se je strinjalo, da turizem
ustvarja delovna mesta, 83 % da privablja naložbe in 86 % da ustvarja nove priložnosti za
lokalne prebivalce. 59 % vprašanih se je strinjalo, da bi se njihov prihodek zmanjšal, če bi
obseg turistične industrije na Mallorci upadel. 71 % anketirancev nasprotuje gradnji hotelov z
več kot 50 posteljami, medtem ko večina podpira gradnjo podeželskih hotelov. 65 %
anketirancev meni, da bi morali povečati promocijo, saj je sezonskost zelo velik problem. Več
kot 80 % anketiranih meni, da turizem povzroča prometne zastoje. 61 % anketiranih meni, da
je danes blaginja boljša kot pred dvajsetimi ali petdesetimi leti. 35 % anketiranih se strinja, da
bi morali zmanjšati število turistov, medtem ko se 36 % anketiranih s tem ne strinja. Ostalih
28 % se ni opredelilo.
Preglednica 10: Odnos prebivalcev o vplivu turizma na okolje

Vzorec: 791 vprašanih
Prevladuje mnenje, da je turizem odgovoren za uničenje naravnega okolja. Pri vprašanju
ekološkega davka, prevladuje načelo »onesnaževalec plača«. Pri analizi je opaziti povezavo
med odvisnostjo družine od turizma (prihodek) in nižjo zaskrbljenostjo glede vplivov, ki jih
ima turizem na okolje. Tujci na Mallorci so bili manj kritični do izjave, da bi bilo okolje manj
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uničeno, če ekonomski razvoj ne bi temeljil na turizmu, kot domačini. Opaziti je bilo tudi, da
so prebivalci v turističnih občinah manj zaskrbljeni glede okoljskih problemov, kot prebivalci
neturističnih občin. Kljub temu vidimo, da se lokalno prebivalstvo zaveda negativnih vplivov
turizma na okolje.

13. MNENJE LOKALNIH STROKOVNJAKOV O OKOLJSKI
PROBLEMATIKI TURISTIČNEGA RAZVOJA NA
MALLORCI
V okviru diplomske naloge sem predstavila razvoj turizma na Mallorci in njegove vplive na
okolje. Želela sem pridobiti tudi najnovejše informacije oziroma poglede strokovnjakov na
določena vprašanja. Na Mallorci in celotnih Balearih je vlada sprejela nekatere ukrepe za
izboljšanje kvalitete okolja. Zanimalo me je, ali so ti sprejeti ukrepi resnično pripomogli k
ohranitvi okolja. Kdo bi mi na te odgovore lahko bolje odgovoril, kot ljudje, ki tam živijo in
se tudi poklicno ukvarjajo s problematiko, ki pesti njihovo otočje. Obrnila sem se na Univerzo
na Balearih (Universitat de les Illes Balears). Sestavila sem vprašalnik s petimi vprašanji in
po elektronski pošti kontaktirala profesorje, s prošnjo, da predstavijo svoje poglede na perečo
problematiko. Po elektronski pošti sem kontaktirala 34 profesorjev oziroma asistentov.
Odzvalo se jih je šest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jerònia Ramon
Dr. Macia Blazquez Salom
Antoni Rodríguez Perea
Ivan Murray Mas
Dr. Juan Rita Larrucea
Gabriel Alomar Garau

Vprašanja so bila naslednja:
1. V devetdesetih letih je vlada Balearov začela promovirati kakovostni turizem, ki naj bi
razbremenil turistične centre masovnega turizma in privabljal turiste z višjo kupno
močjo. Katera oblika turizma je po vašem mnenju bolj prijazna do okolja na Mallorci:
masovni turizem ali kakovostni turizem?
2. Ali je imel po vašem mnenju ekološki davek, ki je bil sprejet leta 2001 in ukinjen
2003, pozitivne učinke na ohranitev okolja?
3. Kakšno je vaše mnenje o »zeleni karti« ('Targeta Verde'), ki jo je vlada uvedla leta
2005? Ali ima uvedba »zelene karte« kakšne pozitivne učinke na ohranjanje okolja?
4. Leta 1995 je občina Calvia predstavila dokument »Calvia: Local Agenda 21«, ki
temelji na vrhu Rio 92. Ali je po vašem mnenju občina Calvia izboljšala kvaliteto
okolja?
5. Kaj mora po vašem mnenju storiti vlada Balearov, da bi ustavila propad in uničenje
okolja?
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Odgovori so naslednji:
1. V devetdesetih letih je vlada Balearov začela promovirati kakovostni turizem, ki naj
bi razbremenil turistične centre masovnega turizma in privabljal turiste z višjo kupno
močjo. Katera oblika turizma je po vašem mnenju bolj prijazna do okolja na Mallorci:
masovni turizem ali kakovostni turizem?
U

V devetdesetih letih je število turistov na Mallorci rahlo upadlo. Murray nadaljuje, da sta
Vlada Balearov in turistični sektor izdelala spremembo strategije ekonomske rasti. Začeli so
promovirati počitniška bivališča, kot obliko kakovostnega turizma. Termin »kakovostni
turizem« je bil uporabljen kot podoba oziroma imidž za prodajo otoka po svetu. Veliko tujcev
je kupilo počitniška bivališča, kar je povzročilo porast stanovanjskih cen in nekatere kulturne
vplive. Nadaljuje, da je negativni vpliv kakovostnega turizma na okolje veliko večji od
masovnega turizma, zaradi večje rabe naravnih virov.
Dr. Larrucea poudarja, da bi bilo lahko drugače oziroma bolj primerno, če bi na začetku
turističnega razvoja Mallorce izbirali obliko turizma, ki jo bodo razvijali. Danes to ni več
mogoče! Po mnenju Dr. Larrucea se vpliv masovnega in kakovostnega turizma na Mallorci ne
razlikuje. Število turistov narašča, saj turistična industrija »išče« turiste vseh sektorjev, tiste z
nizko in tiste z veliko kupno močjo. Kljub temu poudarja, da ima kakovostni turizem večje
vplive na okolje, predvsem navtični turizem in golf turizem. Da imajo oblike kakovostnega
turizma večji vpliv na okolje, se strinjajo tudi Ramon, Perea in Dr. Blazquez.
V začetku devetdesetih let so na Mallorci začeli promovirati kakovostni turizem. Te oblike
turizma naj bi predstavljale okolju prizanesljivo alternativo masovnemu turizmu. To je le
dobra marketinška poteza, saj usmeritev v kakovostne oblike turizma (navtični turizem, golf,
počitniška bivališča) vpliva na povečanje priliva denarja in tujega kapitala, nikakor pa te
oblike niso bolj prizanesljive do okolja. Prav nasprotno! Te oblike turizma povzročajo po
mnenju vseh strokovnjakov večje negativne vplive na okolje, kot masovni turizem na Malloci.
2. Ali je imel po vašem mnenju ekološki davek, ki je bil sprejet leta 2001 in ukinjen 2003,
pozitivne učinke na ohranitev okolja?
U

Vsi se strinjajo, da je imela uvedba ekološkega davka pozitiven vpliv na okolje, saj so turisti
prispevali dodaten denar, kot nadomestilo za negativni vpliv turizma na pokrajino. Garau
poudarja, da nekatere najboljše naložbe na otoku izhajajo iz fondov, ki so bili zbrani v tem
kratkem obdobju. Dr. Blázquez poudarja, da so z uvedbo ekološkega davka ponazorili javni
interes, politično in gospodarsko moč. Po mnenju Murraya se zaradi kratkega obdobja veljave
ekološkega davka, niso mogli pokazati dolgoročni pozitivni vplivi. Namen je bil dober,
vendar se je priložnost izgubila. Nova vlada ga je ukinila, pa čeprav je uvedbo davka
podpiralo 85 % prebivalcev. Tudi veliko turistov je sprejelo plačevanje davka. Perea poudarja,
da je samo nekaj pomembnih lastnikov hotelov nasprotovalo davku.
Ekološko orientirana vlada (»Socialista de las islas Baleares«) je leta 2001 uvedla ekološki
davek. Po mnenju vseh strokovnjakov, je imel ta ukrep pozitivne vplive na ohranitev okolja,
pa čeprav je veljal manj kot dve leti. Kljub temu, da je davek podpirala večina prebivalcev, pa
lahko zaključimo, da je še vedno na prvem mestu zaslužek. Število turistov je po uvedbi
davka upadlo in s tem posledično tudi dobiček iz turizma. Lokalni prebivalci so leta 2003 so
ponovno izglasovali »novo- staro« vlado, ki je takoj ukinila ekološki davek. Tako ne bomo
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nikoli vedeli, ali bi davek dolgoročno vplival na zmanjšanje okoljske škode, ki jo povzroča
turizem.
3. Kakšno je vaše mnenje o »zeleni karti« (»Targeta Verde«), ki jo je vlada uvedla leta
2005? Ali ima uvedba »zelene karte« kakšne pozitivne učinke na ohranjanje okolja?
Vsi poudarjajo, da je uvedba »zelene karte« le marketinška poteza. Nihče ne ve kam se steka
denar. Murray poudarja, da je bila uvedena kot prostovoljni ukrep, po ukinitvi ekološkega
davka, ki je predstavljal neprostovoljni ukrep.
Dobiček od prodaje »zelene karte« naj bi bil namenjen trajnostnemu razvoju. S karto dobimo
popuste tudi za zabaviščne parke, golf, in parkiranje itd., kar pa seveda ne promovira
trajnostnega razvoja Mallorce.
4. Leta 1995 je občina Calvia predstavila dokument »Calvia: Local Agenda 21«, ki
temelji na vrhu Rio 92. Ali je po vašem mnenju občina Calvia izboljšala kvaliteto
okolja?
Murray poudarja, da je bila občina Calvia pred sprejetjem lokalne agende (LA) v slabem
stanju, saj je doživela upad turistične potrošnje, poslabšanje naravnega okolja itd. Po sprejetju
LA se je stanje izboljšalo in Calvia je danes najbogatejša občina v Španiji. Vseeno pa Calvie
ne smemo razumeti kot »trajnostno občino«, saj je politika spremenila nekatere zadeve,
vendar z velikimi omejitvami. Po mnenju Dr. Larrucea Calvia ni izboljšala okolja. Calvia
predstavlja uničenje obale za potrebe turistične industrije. Poudarja pa, tako kot Dr.
Blazquez, da so zmanjšali možnost novih gradenj, saj so preprečili urbanizacijo na 1.600 ha
površja. Ramon poudarja, da želi občina sedaj izboljšati kakovost okolja, vendar so negativni
vplivi na okolje nepovratni.
V devetdesetih letih je občina Calvia doživela upad turistične potrošnje. Zavedati so se začeli,
da obstoječa smer hitrega turističnega razvoja ne vodi v izboljšanje življenjskih pogojev. Leta
1995 so predstavili dokument »Calvia 21 Local Agenda – Mission Posible«, s katerim se
približujejo ciljem Agende 21 o trajnostnem razvoju. Po mnenju Dr. Blazquez in Dr. Larrucea
so bili nekateri sprejeti zakoni glede ohranitve okolja vzpodbudni. Vendar prevladuje mnenje,
da občina Calvia ni pretirano izboljšala kvalitete okolja. Kakšna bo prihodnost Calvie je težko
napovedati. Število turistov raste in posledično se večajo obremenitve okolja. Z menjavo
vlade 2003 je težko verjeti, da bo bil prihodnji razvoj Calvie usmerjen k ohranjanju okolja in
naravnih virov.
5. Kaj mora po vašem mnenju storiti vlada Balearov, da bi ustavila propad in uničenje
okolja?
Murray poudarja, da mora biti načrtovano planiranje rabe zemljišč. Potrebno je zmanjšati
letalski promet in emisije CO2, porabo energije itd. Dr. Larrucea poudarja, da morajo
preprečiti gradnjo ne samo turistične infrastrukture, ampak tudi avtocest, elektraren itd.
Nadaljuje, da je to skoraj nemogoče, če vsako leto prihaja več in več turistov. Vlada mora
razglasiti zaščitena območja (plaže). Poudarja, da mora vlada oblikovati okoljsko strategijo za
podnebne spremembe. Nivo morske vode se viša in posledice bodo katastrofalne - izguba
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plaž, kar bo velika katastrofa za turizem in ekonomijo Mallorce. Dr. Blázquez poudarja, da
morajo ustaviti in zmanjšati rast turistov. S tem se strinja tudi Garau in nadaljuje, da bi morali
ponovno uvesti ekološki davek. Perea meni, da morajo razglasiti zaščitena območja, izboljšati
javni prevoz, preprečiti že napovedano povečanje letališča in zmanjšati obseg novogradenj.
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14. ZAKLJUČEK
Mallorca se je v zadnjih petdesetih letih razvila v eno najpomembnejših turističnih destinacij
v Evropi, zahvaljujoč svojim naravnim danostim, ki omogočajo turizem, ki temelji na soncu
in morju. Predvsem klimatski pogoji in druge naravne danosti (peščene plaže, biotska
raznovrstnost), promet, turistična infrastruktura ter ponudba in politična podpora so bili tisti
dejavniki, ki so najbolj prispevali k razvoju turizma na Mallorci. Pomembna prednost pred
mnogimi drugimi destinacijami v Sredozemlju je prav gotovo cena, saj je Mallorca v
primerjavi s tradicionalnimi sredozemskimi tekmeci (Francija, Italija, Grčija) relativno
poceni.
Turizem na Mallorci doživlja pravo eksplozijo po letu 1955. Turizem je dosegel štiri
»boome«, ki so bili prekinjeni z različnimi krizami. Vsak »boom« je povzročil povečanje
števila turistov in posledično pritiskov na okolje. Po tem, ko je prvi turistični »boom« od
sredine petdesetih let do prve energetske krize povzročil intenzivno pozidavo peščenih obal in
drugi »boom« predvsem enormne prostorske razširitve obstoječih turističnih centrov, sta tretji
in četrti »boom« povzročila povsem nov razvoj turizma - v turizem so vključili cel otok, ki ga
zaznamuje prosti nepremičninski trg. Intenzivnost pritoka kapitala se z leti vse bolj stopnjuje,
saj se turistična ponudba vse bolj razvija. Sami začetki dotekanja velikih turističnih tokov so
bili spodbujeni z gradnjo številnih apartmajskih kompleksov in kasneje z možnostjo najema
osebnih vozil, kar je omogočilo popolno okupiranje otoka. Z razmahom turizma se je razširila
tudi prometna in splošna infrastruktura, pojavila se je razrast gradbeništva, nova delovna
mesta, ki pa v kmetijstvu povzročijo opuščanje tradicionalnih usmeritev.
Danes je otok Mallorca po zaslugi različnih dejavnikov, eden najbolj kritičnih problemov
španskega masovnega turizma. Mallorca je s svojo koncentracijo kapacitet povzročila veliko
okoljsko degradacijo z gradnjo turističnih kompleksov ob obalah. Problem Mallorce je tudi
sanacija najstarejših turističnih krajev in rast novih krajev. Večina počitniških bivališč je v
lasti tujcev. Kmetje so ugotovili, da imajo večje dobičke, če zemljo prodajo tujcem, kot da jo
obdelujejo. Z degradacijo okolja pa se znižuje tudi osnovni nivo turizma, saj so degradirana
turistična območja postala neprivlačna za turizem. Uničeni so bili številni ekosistemi ali pa je
zmanjšana njihova biotska pestrost. Turizem je vplival tudi na porast odpadkov, energije,
porabe pitne vode in posledično odpadnih voda. Baleari proizvedejo največ odpadkov na
prebivalca v Španiji. Vse bolj je onesnažen tudi zrak, saj je promet prava nočna mora
Mallorce. Mallorca ima več kot 900 vozil na 1000 prebivalcev kar je največ v Evropi. Zrak
onesnažuje tudi gost letalski promet, ki se odvija nad otočjem. Posledično se povečujejo
emisije. Emisije naraščajo tudi zaradi vse večje porabe energije, ki je samo med leti 1989 in
1999 narasla za 69,6 %. Tako so emisije CO2 med leti 1989 in 2000 na Mallorci narasle za
več kot polovico. Onesnaževanje je močno povezano s podnebnimi spremembami. Predviden
rezultat globalnega segrevanja na Mallorci bodo povišane temperature in nižja količina
padavin v poletnih mesecih, dvig morske vode, posledično še večje vdiranje slane vode v
vodonosnike in izgube plaž. To bo povzročilo katastrofo za turizem in ekonomijo Mallorce!
Zaradi višjih temperatur se pričakuje še večja poraba vode. V zadnjih petdesetih letih se je
nivo talne vode znižal že za 110 metrov. Že danes se Mallorca sooča z velikim pomanjkanjem
pitne vode, še posebej v poletnih mesecih. V načrtu imajo gradnjo še dveh razsoljevalnic
slane vode, ki so postale popularna rešitev težav z vodo. Vendar razsoljevalnice porabijo
ogromne količine električne energije in posledično vplivajo na naraščanje emisij CO2. Vedno
večje število turistov povzroča ogromne pritiske na okolje in naravne vire. Rast števila
turistov je potrebno omejiti! Vendar se je masovni turizem na Mallorci usmeril predvsem v
hitri dobiček, ne ozirajoč se na posledice. Danes povzroča turizem degradacijo okolja in s tem
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postavlja omejitve panogi od katere so Mallorca in celotni Baleari vse preveč odvisni.
Problemi so sezonskost turističnih tokov, usmerjenost pretežno na britanski in nemški trg,
pretiran urbani razvoj zaradi turizma in neupoštevanje zmožnosti ekološke obremenitve
prostora. Trend turizma na Mallorci kaže na povečanje števila turistov in sorazmerno s tem
tudi povečanje turističnih zmogljivosti.Tako lahko zaključimo, da pritiski na okolje očitno
niso vplivali na zmanjšanje privlačnosti območja, saj število po letu 2002 strmo narašča.
Po šestnajstih letih, je leta 1999 na volitvah zmagala ekološko orientirana vlada (»Socialista
de las islas Baleares«), ki je uvedla ekološki davek in razglasila več zavarovanih območij.
Leto po uvedbi ekološkega davka je število turistov upadlo za skoraj dva milijona. Leta 2003
je na oblast zopet prišla »nova-stara« vlada (»Partido popular«) in že novembra istega leta
ukinila ekološki davek in še nekatere določitve prejšnje vlade. Tako se zdi, da so ukrepi za
dosego trajnostnega turizma na drugem mestu, ko se pojavijo »gospodarske težave« na
Mallorci. Pomemben je samo gospodarski napredek in turistična rast, ki do danes še vedno
strmo narašča. Leta 2005 je vlada predstavila »zeleno karto« ('Targeta Verde'). Dobiček naj bi
bil namenjen trajnostnemu razvoju. S karto dobimo popuste tudi za zabaviščne parke, golf, in
parkiranje itd.– ali to promovira trajnostni razvoj?
Leta 1995 je občina Calvia predstavila dokument »Calvia: Local Agenda 21«, ki je osnova za
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Vprašanje trajnostnega turizma je bilo uveljavljeno, ko
je prišlo do padca turistične potrošnje. Leta 2003 je prišlo do spremembe v vladi in po mnenju
strokovnjakov so bila trajnostna politična prizadevanja ustavljena. Je to zaradi menjave vlade
ali zato, ker so gospodarske razmere zopet naklonjene Calvii (danes je Calvia najbogatejša
občina v Španiji)? Potrebna so nadaljnja raziskovanja, če se njihova politika premika v smeri
trajnostnega razvoja ali je to dejstvo uporabljeno bolj kot marketinško orodje. Zakon o
prepovedi gradnje na 1.600 ha ozemlja je vzpodbuden. Nekatere spremembe se zdijo lahke
(spreminjanje zakonov, gradnja The Paseo de Calvià - 40 km dolge kolesarske in peš steze),
vendar je za dosego trajnostnega razvoja potrebno spremeniti mišljenje in kulturne navade
ljudi in to je težko (npr. prepričati ljudi, da uporabljajo javni prevoz).
Turistični razvoj je v začetku devetdesetih let pokazal na okoljske in urbanistične probleme
Mallorce. Vlada je začela promovirati kakovostni turizem, s katerim so želeli doseči
decentralizacijo in razširitev sezone. Kakovostne oblike turizma (navtični turizem, golf,
počitniška bivališča) so povzročile premik okoljskih težav na tista območja, ki so bila do
nedavnega še nedotaknjena. Usmeritev v kakovostne oblike turizma na račun masovnosti,
vpliva na povečanje priliva denarja in tujega kapitala. Vendar dobički iz kakovostnega
turizma niso nikakor v razmerju z denarnimi in ekološkimi stroški njegove vzpostavitve!
Pojav kakovostnih oblik turizma so mnogi utemeljevali tudi kot alternativo masovnemu
turizmu v smislu negiranja njegovih negativnih posledic. Vendar imajo kakovostne oblike
turizma na Mallorci večje negativne vplive na okolje in naravne vire kot čisti masovni
turizem. Turizem na podeželju je tista veja turizma, ki predstavlja najbolj sprejemljivo obliko
kakovostnega turizma. Podeželski turizem, kakršnega razvijajo na Mallorci, se odvija v
podeželskem okolju in glavni motiv je iskanje dejavnosti povezanih s počitkom, pokrajino,
tradicionalno kulturo. Zaradi potrebe po spremembi, želje po bivanju v naravnem okolju in
neposrednem stiku z naravo, se povečuje zanimanje za letovanje na podeželju. Potrebno je
izobraževati ljudi o naravi, pokrajini in kulturi!
Okolje postaja vedno bolj odločujoč element turizma in turisti postajajo vedno bolj »porabniki
okolja«. Sodeč po anketah, se tudi prebivalci Mallorce zavedajo negativnih vplivov turizma
na okolje. Vendar so prav prebivalci tisti, ki so leta 2003 zopet izvolili »novo-staro« vlado
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oziroma neekološko orientirano vlado (»Partido popular«). Kljub temu, da se lokalno
prebivalstvo zaveda problematike okolja, lahko zaključimo, da je na prvem mestu le zaslužek
in gospodarski napredek (turizem zaposluje več kot 80 % otoške populacije). Vendar so novi
turisti vedno bolj občutljivi oziroma se vedno bolj zavedajo problematike okolja, kar postaja
vse bolj eden od odločilnih elementov pri odločanju o kraju počitnikovanja. Zaradi tega je
mogoče pričakovati, da bodo v prihodnosti okoljski problemi vplivali tudi na manjši turistični
obisk Mallorce. Nove zahteve med drugim vključujejo mirnejše okolje, več zelenja v
neposredni bližini bivanjskih objektov, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti.
Pokazala se je potreba po koreniti spremembi turističnega koncepta! Turizem se sooča z
novimi izzivi po vsem svetu. Vsekakor nam ves ta razvoj povzroča negotovo ekonomsko,
ekološko in sociološko prihodnost. Vendar na turizem ne smemo gledati samo iz negativne
smeri. Navsezadnje nam prinaša tudi veliko koristi. Vendar turizem na Mallorci poleg
pozitivnih gospodarskih učinkov povzroča tudi vse preveč negativnih vplivov. Na Mallorci so
poleg enostranskega razvoja in naraščajoče ekonomske odvisnosti turističnih področij, še
posebej pereči ekološki problemi. Danes, po petdesetih letih razvoja se lahko vprašamo, ali
razvoj turizma še vedno nadzira brezmejni liberalizem in anarhija. Nenačrtna pozidava otoka
ni vodila samo do ogrožanja in uničenja narave, ampak tudi do uničenja turistične kvalitete. V
ta krog uničenja pa vključujejo vse več neokrnjenih delov otoka.
Problemi, s katerimi se sooča turizem na Mallorci in reševanje teh problemov bo v
prihodnosti nujna naloga vlade in turističnih organizacij, če si želijo konkurirati vedno več
novim perspektivnim turističnim destinacijam v svetu. Turistični delavci se morajo zavedati,
da je glavna naloga na področju turizma v trajnostnem razvoju in ne v kratkoročnem
izkoriščanju naravnih virov in okolja, ampak z razvojem kakovostne ponudbe, z
vključevanjem lokalnega prebivalstva v delitev dobička, ter z zaščitnimi akti glede okoljske
politike, kulturnih navad itd. Najbolj pomemben pogoj za razvoj turizma kot gonilne sile
otoškega življenja je torej takojšnja ukinitev gradnje in modernizacija že obstoječih turističnih
centrov in posledično kakovostnejša ponudba turističnih storitev za višjo ceno. Staviti bo
potrebno predvsem na kulturno dediščino, kakovost storitev in modernizacijo namestitev,
predvsem z adaptacijo namestitvenih kompleksov. Prihodnost se mora usmeriti predvsem v
varovanje naravne in kulturne dediščine. Potrebno je omejiti pretirano poselitev turističnih
območij, ki uničuje prvotno strukturo turističnih krajev ter nadaljnji razmah gradenj
počitniških bivališč, ki uničujejo pokrajino. Prav tako je potrebna takojšnja prepoved gradnje
golf igrišč in marin. V prihodnosti bo potrebno dati večji pomen nekaterim ukrepom (npr.
urbanističnim), ki naj bi usmerjali turistični razvoj v pravo smer. A realnost je žal drugačna!
Načrti vlade kažejo na dramatične obete za prihodnost (posodobitev letališča, ki naj bi
sprejelo 38 milijonov potnikov, nove avtoceste, golf igrišča itd.). Vidimo, da kot vsi
kapitalistični gospodarski sistemi, je tudi turistični gospodarski sistem na Mallorci usmerjen k
stalni rasti. Kljub pozitivnim učinkom, ki jih je Mallorci prinesel turizem, bi morala Mallorca
pospešeno izvajati okoljevarstvene dejavnosti, če bo hotela v prihodnosti še tržiti naravne
danosti, ki jih ima, saj se bo drugače sama poteptala pod težo turistov in njihovih aktivnosti,
sebi pa zapečatila zagotov propad.
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SUMMARY
In the last fifty years Mallorca developed in to one of the most important tourist destinations
in Europe, due to beneficial conditions (i.e. mediterranean climate, sandy beaches, biotic
diversity, charter flights, low prices, tourist infrastructure, political support). The quantity of
visitors arriving to the islands increased after 1955, when the dimension of tourism becomes
massive. The tourist process has been devided into four different periods. The first tourist
boom was characterised by the construction of large hotel buildings on the coastal areas,
while the second boom was characterised by the appearance of tourist apartments as a new
offer and the consolidation of pressure on the coastline. Lastly the third and fourth boom,
fetured the expansion not only in coastal areas, but also all throughout the islands territory.
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Tourists exert a huge pressure on the island's nature. The environmental impacts was related
especially with the urbanisation of the islands and the threat on natural areas. Domestic refuse
production is twice Spain’s average. With nearly 900 cars per 1000 residents, traffic has
become a nightmare. In the last 50 years the mean level of water tables has fallen 110 m.
Electrical consumption rose 69,6 % between 1989 and 1999. Large numbers of tourists are
causing enormous pressure on the environment and natural wealth.
After sixteen years, in 1999 an ecologically oriented government had won the elections. The
new government introduced environmental tax (»ecotax«) and declared more protected areas.
A year from introduction of environmental tax, the number of tourists decreased by nearly
two million. In 2003 the »new-old« government (»Partido popular«) came to power again and
already in november the same year abolished the »ecotax«. In the year 2005 the government
introduced the »green card« (»Targeta Verde«), the profits were intended for sustainable
development. The card also gives discounts to amusement parks, golf and parking - are these
promoting sustainability?
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In the 90's so-called »quality tourism initiative« was launched in Mallorca as an alternative to
mass tourism. The four branches of »quality tourism«, i.e. golf, nautic, residential and agrotourism are described and their economic dynamics and advantages, as well as their - partly
disastrous - ecological consequences are identified. In sum, with the exception of agrotourism, the so-called quality tourism is not a sustainable alternative to mass tourism. In
contrast to official statements the term »quality« until now does not refer to the inclusion of
concerns towards nature and landscape conservation in tourism planning, but obviously only
to the prestige and the financial power associated with this form of tourism. In effect golf
tourism, nautic tourism and residential tourism, in the way they are practised, all lead to a
continued, very aggressive consumption of landscape and resources - and this very often in
parts of the island which had not been involved in touristic development before.
Main task in the field of tourism is sustainable developmentbut with development of quality
offer, including local population and not short term utilization of natural wealths and
environments, The most important condition for development of tourism as a driving force of
island life is immediate abolition of construction and modernization of already existing tourist
centers and consecutively a higher quality offer of tourist services for a higher price. Future
must lead above all to protection of natural and cultural heritages. But reality is unfortunately
different! Government plans are pointing to dramatic possibilities for the future
(modernization of the airpor, that would accept 38 million passengers, new limited access
highways, new golf courses etc.).
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