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ŠKODLIVI VPLIVI MASOVNEGA TURIZMA
NESONARAVNI RAZVOJ TURISTIČNE REGIJE NA PRIMERU TENERIFE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje negativne vplive masovnega turizma na Tenerifi. Namen dela je
določiti značilnosti in obseg masovnega turizma, ugotoviti vplive turizma na okolje, družbo in
gospodarstvo otoka, jih ovrednotiti in prostorsko omejiti. Drugi namen je ugotoviti mnenje
lokalnega prebivalstva in turistov o turistični problematiki. Pri izdelavi dela je uporabljena
obstoječa literatura, analizirani statistični podatki, ugotovitve terenskega raziskovanja ter
anketiranja prebivalcev in turistov. Masovni turizem je najpomembnejši dejavnik razvoja
otoka in najpomembnejša gospodarska panoga, vendar poleg tega povzroča številne negativne
učinke. Gre za primer nesonaravnega razvoja. Turizem prekomerno uporablja omejene
naravne in družbene vire otoka. Škoda na nekaterih področjih je že nepopravljiva. Številni
negativni vplivi pa že povzročajo nezadovoljstvo bolj zahtevnih skupin turistov. Zaradi
prevelike specializiranosti in odvisnosti je problematičen tudi gospodarski vidik. Ugotovitve
je potrdilo anketiranje prebivalstva, ki se zaveda negativnih učinkov, vendar je gospodarska
odvisnost od turizma tako velika, da ga večinoma vidijo kot pozitiven pojav. Kljub temu pa je
prebivalstvo proti nadaljnjemu širjenju turističnih kompleksov.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, masovni turizem, neosnaravni razvoj, Tenerife
NEGATIVE IMPACTS OF MASSIVE TOURISM
UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST REGION ON EXAMPLE OF
TENERIFE
Abstract:
The B.A. paper shows negative impacts of massive tourism in Tenerife. The purpose of the
paper is to determine characteristics and extent of masive tourism, to find out the impacts of
the tourism on the environment, society and economy of the island and to evaluate and limit
those impacts. Second purpose is to find out the opinion of the local people and tourists about
the problems. In the work is used the existing literature, analysed statistical datas, the
ascertainments of the fieldwork and inquiry of the local people and tourists. Massive tourism
is the most important factor of development and the most significant economic branch on the
island. However, it causes numerous negative impacts. It is an example of the unsustainable
development. Tourism excessively use limited natural and social resources of the island.
Damage caused in some elements is unreparable. Numerous negative impacts already cause
dissatisfaction of particular groups of tourists. Economic view is also problematic, becaues of
big specialization and dependence. All statements were proved by inquiry of the local people,
which are aware of the negative imapcts. However, economic dependence is so vast that they
still see tourism as a positive phenomenon for Tenerife. Never the less, they disagree with the
further spread of the tourism in the future.
KEY WORDS: regional geography, masive tourism, unsustainable development, Tenerife
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1. UVOD
Kanarski otoki imajo v očeh večine ljudi podobo tropskega raja. V kratki raziskavi, ki sem
jo opravil na internetu (forum rtvslo.si), se je ta trditev potrdila. Naključni vprašani so
geografski pojem Kanarskih otokov v 90 procentov odgovorov asocirali s pojmi kot so morje,
sonce, palme, kokos, pesek in podobno. Tudi sam sem pred obiskom otočja, kljub temu da
sem geograf, podzavestno in nestrokovno povezoval s podobnimi pojmi. Po več kot 7mesečnem bivanju se zavedam, da so »Islas Canarias« še vse kaj drugega in marsikje že daleč
proč od rajske idile. Tukaj so imigranti, nenačrtne in divje urbanizacije, nemogoč promet, na
»rajskih« plažah pa namesto po palmah diši po kremah za sončenje... Še vedno se najdejo
kotički, kjer lahko uživaš v tropskem raju in miru, vendar so ti iz leta v leto redkejši. Samotne
plaže so zamenjali hotelski kompleksi in golf igrišča, tradicionalni gofio* pa fish and chips.
Marsikdo mi bo odgovoril: »Globalizacija in normalne spremembe, ki se dogajajo povsod
po svetu«. Prav mogoče, vendar so se na Kanarskih otokih spremembe imele zelo velik obseg
v zelo kratkem času. Kanarski otoki in Tenerife so v obdobju po drugi svetovni vojni doživeli
zelo hitro transformacijo. Družbenogeografski prehod (agrarna- terciarna družba) se je na
Tenerifi zgodil izredno hitro - v slabih dveh desetletjih iz povsem agrarne v povsem terciarno
družbo. Tako hitra transformacija je morala pustiti številne posledice tako v okolju kot tudi
družbi.
Diplomsko delo bo obravnavalo obdobje po drugi svetovni vojni na Tenerifi. Analiziral
bom glavni dejavnik teh sprememb – turizem – in posledice, ki jih je povzročil v okolju in
družbi. Kot geograf sem se problema moral lotiti strokovno in nepristransko ter pustiti ob
strani subjektivno negativen odnos do »bledoličnih turistov« s polnimi denarnici, ki se
namakajo v bazenih s sladko vodo 10 metrov od oceana. Moj namen ni kritizirati Tenerife kot
turistično destinacijo ampak hitrost, kvantiteto in način na katerega se je turizem na otoku
razvil. Dejstvo je, da je turizem bil (in je še vedno) pomemben, če ne celo glavni dejavnik pri
razvoju Tenerife in prav mogoče je, da so prav ti »bledoličneži« omogočili, da se je trdo
kmečko življenje marsikateri otočan zamenjal z bolj lagodnim. Vendar pa je ta hiter in
vsekakor nesonaravni razvoj pustil številne posledice v pokrajini in družbi.
Tenerife so kot otok zelo zaprt geografski sistem. Tako pridejo vsi vplivi še bolj do izraza,
saj so okolje pa tudi lokalno prebivalstvo zaradi majhnosti veliko bolj podvrženo vplivom.
Čeprav je turizem na Tenerifi osredotočen le na nekatera območja, so posledice vidne na
celotnem otoku. Hiter razvoj turizma na (jugu) Tenerife je lahko šolski primer nesonaravnega
in netrajnostnega razvoja.
•
•
•
•
•
•

Kateri so vplivi, ki jih ima masovni turizem na regijo?
Kateri vplivi so lokalnega in kateri regionalnega značaja?
Kakšna je odvisnost prebivalstva od turizma?
Ali je prebivalstvo zadovoljno s Tenerifo kot centrom masovnega turizma?
Ali turisti doživljajo Tenerifo kot »tropski raj večne pomladi«?
Ali obstaja alternativa v razvoju in katera to je?

To so vprašanja, ki sem si jih zastavil pred začetkom pisanja tega diplomskega dela in na
katera bom na naslednjih straneh skušal poiskati odgovore.
*tradicionalna jed Kanarcev in Kanark, podobna moki, vendar pripravljena za uživanje brez kuhe ali peke
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Diplomsko delo je umeščeno v drug jezikovni, kulturni in geografski prostor. S tem
dejstvom so povezane tudi največje težave, s katerim sem se srečeval pri svojem delu. Prva in
največja je seveda jezik. Praktično vsi pisni viri in velika večina internetnih je v španskem
jeziku in predvsem na začetku je to pomenilo veliko oviro. Avtorji uporabljene literature so
večinoma priznani kanarski in španski geografi, biologi in ekonomisti.
Veliko težavo mi je povzročalo imenoslovje. Prvi problem je že samo ime otoka –
Tenerife. V španščini je (in ne: so) Tenerife edninski samostalnik nevtralnega spola (brez
člena el oziroma la). Vendar pa je Tenerife otok, po špansko isla, torej La Isla de Tenerife.
Zaradi tega sem se tudi v svojem diplomskem delu odločil, da bom Tenerife sklanjal kot
samostalnik ženskega spola. Številna geografska imena niso poslovenjena in imajo v svojih
imenih neslovenske črke. Podobno velja za rastlinske pasove in vrste, vremenske pojave,
geomorfološke oblike, zavarovana območja ... Zaradi tega sem se odločil da bom, z izjemo
poslovenjenega ime Kanarski otoki (Islas Canarias), v diplomi uporabljal originalna imena,
ki pa so sklanjana po slovenskih slovničnih pravilih. Originalna imena so označena z ležečo
pisavo.
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2. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je kombinacija uporabe elementov družbene in fizične geografije pa tudi
varstva okolja.. Namen mojega diplomskega dela je analizirati razvoj turizma na Tenerifi po 2.
svetovni vojni, lokalizirati območja, kjer je turizem najbolj »razvit« ter poiskati vse vplive in
posledice, ki jih je turizem povzročil v okolju in družbi. Diplomsko delo je skoncentrirano na
negativne vplive masovnega turizma. Kljub temu pa nisem zanemaril pozitivnih vplivov in jih
v delu prav tako navedel. Služili so mi predvsem za skupno vrednotenje masovnega turizma
na Tenerifi.
Cilj diplomskega dela je pokazati, da je tako hiter razvoj ne more biti sonaravni in
trajnostni in kot tak ne prinese nujno tudi višje kvalitete življenja. Poleg tega je škodljiv za
okolje, dolgoročno gledano pa tudi za razvoj družbe. Dandanes se namreč vse preveč poudarja
ekonomski vidik življenja, vendar pa je potrebno vedeti, da boljši ekonomski standard še ne
pomeni tudi višje kvalitete življenja, ki pa je najpomembnejši kazalec (ne)uspešnega razvoja
regije. To trditev sem vzel za zelo pomembno izhodišče pri mojem delu. Drugo izhodišče je
sonaravni in trajnostni razvoj, ki ne gleda le na sedanjo situacija in trenuten ekonomski
dobiček, ampak tudi na prihodnost in bodoče rodove.
Zadnji del diplomskega dela sloni na behaviorističnem preučevanju. Sestavil sem dva
ločena anketnega vprašalnika. V prvem sem za mnenje o razvoju, problematiki, vplivih in
prihodnosti turizma na otoku povprašati lokalno prebivalstvo, ki so neposredno povezani z
obravnavano temo. Drugi vprašalnik je namenjen turistom, ki sem jih anketiral v dveh
največjih turističnih centrih. Cilj anket je bil dobiti splošno mnenje lokalnega prebivalstva in
primerjati mnenja o problemu med različnimi skupinami ljudi, ki živijo na različnih delih
otoka. Turiste sem anketiral, da bi ugotovil splošni profil turista, njegove navade,
zadovoljstvo z bivanjem in njihovo vrednotenje vplivov turizma na okolje.
Moje hipoteze so:
• masovni turizem je bil in je najpomembnejši dejavnik razvoja Tenerife, vendar je
poleg razvoja povzročil številne posledice v družbi in okolju. Dolgoročno gledano gre
za negativen pojav, ki je poslabšal kakovost življenja in nepopravljivo degradiral
okolje,
• lokalno prebivalstvo se zaveda negativnih vplivov turizma na okolje, vendar daje
prednost ekonomskim vidikom. Odvisnost od turizma je že tako velika, da ne vidijo
alternative v razvoju,
• turisti prihajajo na Tenerife predvsem zaradi sonca, morja in drugačne pokrajine. Vse
to jim Tenerife še vedno lahko ponudi in ob razviti turistični infrastrukturi zadovolji
zahteve povprečnega turista.
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3. METODOLOGIJA
Diplomsko delo je funkcijsko – regionalna analiza s poudarkom na tistih dejavnikih, ki
vplivajo na masovni turizem in njihove okoljske učinke. Pri delu sem se posluževal
najrazličnejših metod. Splošno gledano je diplomska naloga induktivna, torej od posebnega k
splošnemu. Iz poznavanja in ocenitve vplivov turizma na posamezne elemente okolja sem
ugotavljal splošni vpliv turizma na otok.
V prvem delu diplomskega dela sem geografsko označil Kanarsko otočje in predvsem
Tenerife. Ta del je bistven za poznavanje geografskega prostora, ki je povprečnemu Slovencu
precej nepoznan, zato sem mu namenil kar nekaj strani.
Drugi del je osredotočen na razvoj in stanje turizma na Tenerifi. S pomočjo turističnih
kazalcev sem določil turistična območja. Ta del naloge temelji predvsem na zbiranju
statističnih podatkov in analizi ter prikazu le teh. Pri obdelavi statističnih podatkov sem si
pomagal s programom Excel. Prostorske podatke sem prikazoval s pomočjo programa
ArcGIS 9.x. S pomočjo izbranih podatkov sem določil turistične regije na otoku, ki jih je
masovni turizem najbolj »prizadel«.
Tretji del je temeljil na ugotavljanju posledic in vplivov turizma na geografsko okolje.
Vplive in posledice sem ugotavljal v pogovorih z domačimi strokovnjaki, prebiranju že
napisane literature o tej problematiki in interpretiranju stanja na terenu.
Nekateri vplivi in posledice so vidni samo na nivoju turistične regije - lokalne posledice,
druge so regionalne in so neposredno ali posredno vplivale na celoten otok. Pri iskanju
vplivov nekaterih posledic sem se odločil za primerjavo izbranih turističnih in neturističnih
občin s predpostavko, da veljajo za vse turistične občine podobni parametri, ki se za namen
raziskave ne razlikujejo bistveno. Podobno velja za neturistične občine. S primerjavo sem tudi
najlažje pokazal nekatere družbene spremembe, ki jih je povzročil turizem. Čeprav obstajajo
o turizmu na Tenerifi in njegovih vplivih veliko literature se problematike še nihče ni lotil na
tako celovit in geografski način.
Četrti del je najbolj avtorski. Sestavljen je iz dveh ločenih anketnih vprašalnikov. Kot
pomembno izhodišče sem namreč postavil mnenje lokalnega prebivalstva, ki sem ga poskušal
ugotoviti s pomočjo anket, ki sem jih opravil po izbranih občinah. Izbral sem 3 različna
območja (turistične, podeželske in urbane občine) in medsebojno primerjal odgovore.
Analiziral sem jih s pomočjo programa SPSS in Excel. Več o sami metodologiji vzorčenja,
anketiranja in obdelave podatkov bo govora kasneje, v poglavju »Mnenje lokalnega
prebivalstva«.
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4. GEOGRAFSKI ORIS
Namen geografskega orisa je umestitev otočja (ter nato Tenerife) v geografski prostor in
seznanitev z osnovnimi geografskimi dejstvi, ki bodo koristna za nadaljnjo obravnavo
problematike.

4.1 KRATEK GEOGRAFSKI ORIS KANARSKIH OTOKOV
Kanarski otoki (Islas Canarias) so arhipelag, ki leži v severovzhodnem delu osrednjega
Atlantskega oceana, v neposredni bližini zahodne afriške obale. »Nahajajo se v kvadrantu s
površino 100.000 km2 (200 km × 500 km), ki se nahaja med 27º 37' in 29º 25' SGŠ ter 13º 20'
in 18º 10' ZGD« (Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 11). Otočje je
sestavljeno iz sedmih glavnih otokov. Največji je Tenerife, ki ji po velikosti sledijo
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera in El Hierro. Manjši otoki,
ki jim domačini pravijo »islotes«, kar bi v slovenščini pomenilo otočki, so: Alegranza, Isla de
Lobos, La Graciosa, Montana Clara, Roque del Este ter Roque del Oeste. Skupna površina
vseh otokov je 7.447 km² (Wikipedia, Canarias).
Zemljevid 1: Lega Kanarskih otokov

Vir: Wikipedia, Canarias

Kanarski otoki so skupaj z Kapverdskimi otoki, Azori, Madeiro in otokom Salvajem del
velike skupine, ki je znana pod skupnim imenom Macaronesia (Geografia de Canarias:
Geografia fisica, 1984, str. 12). Vsem otočjem je skupen enak, vulkanski izvor, vendar o
nastanku še ni enotno sprejete teorije. Trenutno se znanstvena mnenja gibajo med teorijo o
vročih točkah ter teorijo o tektonskih ploščah (Canarias: Isla a Isla, 2000, str. 26).
Glede na geološko starost lahko Kanarske otoke razdelimo na starejše Fuerteventuro
(nastanek bazaltne osnove otoka pred 140 milijoni let) in Lanzarote (59 mio let) ter mlajše La
Gomero (20 mio let), Gran Canario, (14.5 mio let), Tenerife (12 mio let), La Palmo (5 mio let)
in El Hierro (0.75 mio let) (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 60-67). Danes na
otočju ni aktivnega vulkanizma, vsi vulkani so ugasli oziroma speči. Zadnji vulkanski izbruh
je bil na otoku La Palma in datira v leto 1971 (Wikipedia, Megatsunami). Največji in hkrati
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najvišji vulkan je El Teide, ki se nahaja na Tenerifi in je s 3719 metri tudi najvišji vrh Španije
(Wikipedia, Canarias).
Geomorfologija otokov je, z izjemo starejših in bolj erodiranih Fuerteventure in
Lanzarotov, podobna. Obalne ravnice so ozke, ali pa je sploh ni (značilni so številni klifi),
površje pa se začne hitro dvigovati proti notranjosti otokov. Najvišji predeli se, v obliki
vulkanskih stožcev ali kalder glavnih ognjenikov, nahajajo v sredini otokov. Za
Fuerteventuro in Lanzarote so značilne širše obalne ravnice ter nižje nadmorske višine.
(Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 79)
Kanarski otoki ležijo v celoti v subtropskem pasu. So pod velikim vplivom stabilnih
subtropskih anticiklonov (Azorski anticiklon) in prevladujočih zahodnih zračnih mas. Na
podnebje (dokaj mile zime) ima velik vpliv tudi hlada voda kanarskega morskega toka. Kljub
dokaj stalnim makro dejavnikom podnebja je na otokih zaradi velikih orografskih razlik po
Keopenu kar 6 klimatskih tipov. Na celotni Fuerteventuri in Lanzaroti je puščavsko podnebje
(BWhs). Ta podnebni tip najdemo tudi na jugu Tenerife, Gran Canarie in El Hierrota. Proti
notranjosti otokov si nato sledijo stepsko podnebje s suhimi podnebji (BShs), zmerno
podnebje s toplimi in suhimi poletji (Csa) in zmerno podnebje z zmernimi in suhimi poletji
(Csb). V najvišjih predelih Tenerife in La Palme je zmerno podnebje z hladnimi in suhimi
poletji (Csc), na Tenerifi tudi hladno podnebje (Dsc). (Geografia de Canarias: Geografia
fisica, 1984, str. 200)
Povprečna letna temperatura na obali povsod presega 20 stopinj celzija, letna amplituda pa
je okoli 7 stopinj (Santa Cruz de Tenerife 7.7). Precej manj enakomerno so razporejene
padavine. Razlike so velike na makro ravni celotnega otočja, kot tudi na mikro ravni
posameznih otokov. Bolj vlažni so zahodni otoki. Največ padavin je v višinskem pasu med
500 in 1000 metri na La Palmi, Tenerifi in La Gomeri, kjer lahko dežuje tudi več kot 100 dni
na leto, količine pa so višje od 1000 mm. (La Palma tudi nad 1200 mm) Najbolj sušni so
skrajni južni predeli zahodnih otokov in vzhodni otoki kjer je količina padavin manjša kot 100
mm. (Villaba Moreno, 1985)
Mikroklimatske razlike so neposredna posledica reliefnih značilnosti otokov in direktno
vplivajo na rastje. Hladen morski zrak se začne zaradi strmih obal hitro dvigovati, kar
povzroči adiabatno ohlajanje in nastanek oblakov. Orografska oblačnost je omogočila v
notranjosti nekaterih otokov (Tenerife, La Gomera) nastanek vlažnih tropski gozdov,
lauresilbe. Ob obalah je rastje puščavsko, polpuščavsko (raznovrstne palme in kaktusi) ali
stepsko. Z višino si sledijo pasovi toploljubnih gozdov, že prej omenjena lauresilba in v višjih
predelih gozdovi pinusa canariasa. (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 131)
Kanarski otoki nimajo rek. Manjši stalni tokovi, ki pa le redko pritečejo do morja, so le
ponekod na La Palmi in La Gomeri. Deževne vode se drugod v morje odvajajo po
hudourniških koritih – barranco, ki so številni na vseh otokih. Odsotnost tekočih voda
povzroča veliko težavo pri oskrbi z vodo. Odvisna je predvsem od talne vode, katere nivo se,
zaradi naraščanja prebivalstva in drugih okoljskih pritiskov, zniža in povzroči vdore slane
morske vode. (Leoncio, 1980, str. 36)
Politično so Kanarski otoki ena izmed 15 španskih pokrajin z delno avtonomijo in lastno
lokalno vlado ter parlamentom. Skupna površina otočja je 7.447 km2, število prebivalcev je
1.995.833 (2006), gostota pa 268 prebivalcev/km2. Status glavnega mesta si delita Las Palmas
de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Sedež parlamenta je v Santa Cruzu, ministrstva
so deljena, sedež vlade pa je izmenično v obeh mestih. (Wikipedia, Canarias)
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Gospodarstvo otočja temelji na terciarnem sektorju (78,6%), predvsem turizmu (Canarias:
Isla a Isla, 2000, str. 60). Industrije je malo; prevladuje prehrambena, tobačna in rafinerija
nafte. Primarni sektor (kmetijstvo in ribištvo) je v zatonu. Obdeluje se 10% površine. Glavne
kulture so žita, krompir, paradižnik in tropska sadja, predvsem banane. (Gobierno de
Canarias, Agricultura)
Uradni jezik otočja je španščina, vendar gre za izrazit kanarski dialekt – »Habla Canaria«
(Canarias: Isla a Isla, 2000, str. 76) - ki je precej bolj podoben južnoameriški španščini.
Tudi sicer se otočje kulturno precej razlikuje od Španije. Značilna je (bila!?) tipična kanarska
arhitektura, s številnimi krajevnimi posebnostmi, tradicionalna glasba, tipične ročne spretnosti,
gastronomija, … V zadnjem stoletju so otoki pod velikim kulturnim vplivom Latinske
Amerike, predvsem Venezuele in Kube. Temu so pripomogli številni izseljenci in tudi
povratniki na Kanarske otoke, ki so med diktaturo generala Franca zbežali v Latinsko
Ameriko (Morales Matos, Santana Santana, 2005, str. 271). Velik družbeni in politični
problem so danes številni imigranti, ki na Kanarske otoke prihajajo v čolnih iz bližnje afriške
obale. Leta 2006 jih je pribežalo 31.000 (Spletni časopis: 20minutos). Zaradi velikih okoljskih
pritiskov, predvsem zaradi hitro razvijajočega se turizma, so vedno večji tudi ekološki
problemi.
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4.2 GEOGRAFIJA TENERIFE
Za Lanzarote velja, da je najbolj vulkanski otok, Fuerteventura je otok dolgih peščenih
plaž, Gran Canaria je najbolj turistična, La Gomera najbolj »tropska« in La Palma najbolj
zeleni otok. Tenerife je Kanarski otoki v malem in mešanica vsega tega ter najbolj raznolika
od vseh. Tukaj je vulkanska pokrajina nacionalnega parka El Teide, peščene plaže El Medana,
tropska z lauresilbo poraščena Anaga, gozdovi corone florestal in seveda turistični »jug«.

4.2.1 FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS
Tenerife je največji med Kanarskimi otoki. Njena površina je 2.057 km2 (Wikipedia,
Tenerife), kar je približno 10% ozemlja Slovenije. Otok leži v subtropskem pasu. Zaradi
velikih razlik v nadmorskih višinah (najvišja točka El Teide - 3.718 m) in reliefne pestrosti je
kljub svoji majhnosti geografsko zelo raznolik. Vulkan El Teide, s svojo ogromno kaldero, se
nahaja na sredini otoka in ga razdeli na dva povsem različna dela. Severni del otoka je bolj
vlažen in poraščen, površje se hitro in strmo dviguje od morja, obala je večinoma kamnita in
klifovske. Na drugi strani je južni del precej bolj sušen in položen. Obalne ravnice so večje,
plaže pa kamnite ali peščene.

4.2.1.1 Izvor in reliefne značilnosti
Nastanek Tenerife je vulkanski. Bazaltna osnova otoka je nastala v miocenu pred približno
12 milijoni let, vendar o nastanku, kot sem že napisal, ni enotno sprejete teorije. Različna
obdobja zelo aktivnega vulkanizma so trajala do pred 170.000 let, ko je otok dobil današnjo
obliko (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 62). Posamezni izbruhi so si nato vrstili do
današnjih dni, vendar brez večjega efekta na geomorfologijo otoka (izjema je vulkan El
Teide). Zadnji vulkanski izbruhi (historični vulkanizem) datirajo v leta 1430, 1492, 1704,
1705, 1706, 1798 in 1909 (Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 49). Danes na
Tenerifi ni aktivnega vulkana.
Na Tenerifi prevladujejo tri vrste reliefa: vulkanski, erozijski in obalni. Številne vulkanske
oblike, kot so stratovulkani, hidrovulkani, kaldere, dajki, lavna polja, piroklastični materiali,
vulkanske tube, ... so značilnost in hkrati posebnost Tenerife. Vulkanski relief prevladuje nad
drugimi reliefnimi tipi v osrednjem, najmlajšem delu otoka s stratovulkanom El Teide in
njegovo kaldero – Las Cañadas, ki v premeru meri 17 kilometrov in je med večjimi na svetu.
(Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 99).
Vulkanski relief so drugod že preoblikovali erozijski procesi (erozija vetra, vode, pobočni
procesi). Erozijske oblike so najbolj značilne za najstarejše dele otoka; Anaga na skrajnem SV
delu in Teno na SV. To vrsto reliefa najbolje karakterizirajo številne hudourniške doline in
grape, ki jim domačini pravijo barranco. Zaradi trdnih in odpornih vulkanskih kamnin imajo
zelo strma, ponekod prepadna pobočja. Največja in turistično zanimiva barranca sta
Barranco de Inferno in Masca.
Obalni relief lahko razdelimo na tri različne tipe: peščena in prodnata obala ali plaža,
skalnata obala ter klifi. Kljub temu, da je Tenerife poljudni javnosti poznana po svojih
peščenih plažah so le te najmanj obsežne. Le približno 25 km od 358 km obale je peščene
(Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 151). Najdemo jih le na koncu
barrancov in na jugu otoka, kjer je največja peščena plaža – El Medano. Največ je skalnate
obale, ki je značilna za celotni jugovzhodni obalni pas ter predele severa in zahoda. Precej je
tudi klifov, predvsem na severozahodu in severovzhodu otoka. Najvišji so z 800 metri Los
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Gigantes, na zahodni obali, ki so 2. najvišji klif na svetu (Morales Matos, Perez Gonzales,
2000, str. 82).
Slika 1: Reliefni tipi na Tenerifi

Avtor: Primož Skrt

4.2.1.2 Klima
Tenerife so turistični javnosti poznane kot otok večne pomladi, čeprav je ta izraz povsem
zgrešen saj je prav za pomladne mesece značilna največja nestabilnost vremena in pogost dež.
Izraz se nanaša na splošno gledano milo (»pomladno«) podnebje v obalnem, turistično
zanimivem, pasu skozi vse leto. Celovito gledano pa je klima, zaradi velike višinske
amplitude in geomorfološke pestrosti, precej raznolika in marsikje daleč od pomladne. Po
Koepenu je tukaj vseh 6 klimatskih tipov, ki jih sicer najdemo na Kanarskih otokih
(Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 200). Značilne so hitre podnebne
spremembe na zelo kratke razdalje. Tako v zimskih mesecih ni nobena redkost, da ob
sončenju na plaži opazujete zasnežen vulkanski stožec El Teida.
Povprečne letne temperature se na obali gibljejo med 17 in 18°C pozimi in 28 in 30°C
poleti. Notranjost otoka ima precej nižje temperature kot obala. To je posledica hitrega
dvigovanja površja. Ta hiter padec, ki lahko v praksi povzroči marsikatero nevšečnost,
najbolje prikazuje primer Santa Cruza de Tenerife in La Lagune, dveh bližnjih mest, ki danes
že tvorita veliko somestje. Na ne več kot 5 kilometrih zračne linije (npr. razdalja Bežigrad –
Vič) povprečna mesečna temperatura pade tudi za 7 stopinj (glej podatke v tabeli za
»Aeropuerto norte« in »Santa Cruz de Tenerife«), v skrajnih primerih pa tudi 10! Iz tabele
lahko razberemo, da so temperaturne razlike večje v hladnejši polovici leta, ter da ima južni
del otoka najvišje povprečne temperature, vendar se te le malo razlikujejo od obalnih predelov
na severu otoka. Temperature so predvsem odvisne od nadmorske višine. (Geografia y peisaje
de Tenerife)
Padavine na Tenerifi so predvsem značilne za hladnejšo polovico leta in za severni del
otoka. Slabo vreme prinaša (redek) vdor polarnih ciklonov iz severa, El Teide pa predstavlja
preveliko orografsko oviro za prehod teh mas na jug. Na skrajnem jugu Tenerife je tako manj
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kot 100 mm padavin na leto, tudi v notranjosti »juga« pa ne presežejo 500 mm. Severna obala
ima 300 da 400 mm letnih padavin. Količina padavin se nato zvišuje do nadmorske višine
1200 metrov. Največ padavin je v pasu med 1000 in 1200 metri, kjer presežejo 1000 mm.
(Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 92, 97)
Tabela 1: Povprečne mesečne temperature za izbrane meteorološke postaje
Mesec

Santa Cruz
de Tenerife
Jaguar
17,2
Februar
17,9
Marec
18,6
April
19,1
Maj
20,3
Junij
22,1
Julij
24,3
Avgust
24,9
September
24,2
Oktober
22,8
November
20,5
December
18,5
Letno povprečje
20,8
VIR: Wikipedia, Tenerife

Aeropuerto Sur
18,4
18,2
19,3
19,3
20,2
22,0
24,0
24,8
24,8
23,3
21,5
19,5
21,3

Aeropuerto Norte
(600 m)
12,2
12,5
13,2
13,4
14,6
16,0
18,5
19,4
19,1
17,6
15,4
12,9
15,1

Izaña-Teide
(2.500 m)
4,0
4,3
5,7
6,7
9,5
13,4
17,5
17,5
14,0
10,1
7,2
4,3
9,5

Zemljevid 2: Padavinska karta Tenerife

VIR: Consejo Insular de Aguas de Tenerife
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4.2.1.3 Rastlinstvo in živalstvo
Na Tenerifi so razširjeni velika večina potencialni rastlinski združb, ki so sicer značilne za
Kanarske otoke. Zaradi velike raznolikosti reliefa in klime ter vplivov evropske,
makaronezijske in saharske vegetacije je biografska pestrost zelo velike, rastlinsko bogastvo
Tenerife pa je pomembno v svetovnem merilu. Na otoku lahko najdemo 1400 različnih višjih
rastlinskih vrst (Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 261).
Rastlinskih ekosistemov je sedem. Sledijo si od obale proti notranjosti otoka. Ekosistem
obalnih združb (comunidades litoral) je značilen za predele skalne in peščene obale, ki so pod
vplivom plimovanja. Značilne vrste so morska solata (Astydamia latifolia), tomillo marina
(Frankaenia ericifolia), uva guancha (Zygophyllum fontanesii), ... Naslednji pas je na jugu
zelo širok in sega do nadmorske višine 500 m, na severu pa ga najdemo samo v nekaterih
delih obale. To je ekosistem cardonal-a (Euphorbia canariensis) in tabaibal-a (euphorbia
balsamifera). Gre za tipično puščavsko in polpuščavsko rastje za katerega je značilno
grmičasto rastje in kaktusi. V višjih nadmorskih višinah je ekosistem toploljubnega gozda.
Značilni predstavniki so palme - palmeral (Tamarix phoenix), dragonar (Dracaena draco) in
sabinar (Juniperus turbinata). Naslednji ekosistem je omejen s padavinami in visoko
vlažnostjo. Zaradi tega je geografsko omejen samo na pas nas severu otoka. To je ekosistem
zimzelenih gozdov – monteverde, kjer so tudi gozdovi lauresilbe. Lauresilba je pred ledeno
dobo pokrivala večino Evrope, danes pa jo je mogoče najti le v nekaterih predelih
Macaronezije. Predstavniki tega pasu so: lovor (Laurus azorika), sao (Salix canariansis),
brezo (Erica arborea),... Še višje je pas pina canaria (pinus canariensis), ki sega do zgornje
gozdne meje in v sklenjenem obroču obkroža vulkansko kaldero El Teida. V sami kalderi je
ekosistem retamar-a (Spartocytisus supranubius), najvišji vulkanski stožec pa porašča
ekosistem pionirskega rastja vulkana El Teide. Veliko rastlinskih in živalskih vrst je zakonsko
zaščitenih. Nekatera rastišča so pomembna v svetovnem merilu! (Canarias: Isla a Isla, 2000,
str. 339)
Slika 2: Tipični kanarski endemiti

Avtor: Primož Skrt
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Morska vegetacija je skoncentrirana do globine 50 m. Litoralni in sublitoralni pas obsega
na Tenerifi 315 km2, kar je 14% površine otoka. Prevladujejo morske trave (peščena podlaga)
in številne vrste alg (skalna podlaga), v večjih globinah rastejo tudi posamezne združbe koral.
Za morski ekosisitem je značilna velika pestrost, ranljivost in redka gostota poraščenosti.
(Klink, 2004, str.101)
Živalstvo
Favna na Tenerifi je podobna kot pri ostalih oceanskih otokih. Prevladujejo nevretenčarji,
ptiči in plazilci (predvsem kuščarji, saj na otoku ni niti ene vrste kač). Po drugi strani je zelo
malo dvoživk (le 2 različni vrsti) in sesalcev (samo nekaj vrst netopirjev). (Morales Matos,
Santana Santana, 2005, str. 121) Morje je bogato z ribami. Med drugimi živalmi velja
posebej omeniti delfine (Calderon Tropical), kite in želve (Klink, 2004, str.105).
Endemiti
Na Tenerifi rastejo številni endemiti (30 - 40% vseh rastlinskih vrst je endemičnih). Tukaj
lahko najdemo kar 328 višjih rastlinskih vrst, ki so značilni samo za Kanarske otoke, od tega
jih 136 raste samo na Tenerifi! Najbolj znani so: drago (Dracaena draco), pino canario
(Pinus canariensis), cardonal canario (euphorbia canariensis), tajinaste rojo (Echium
wildpretii),... (Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 265, 269) Veliko je tudi
živalskih endemičnih vrst, predvsem ptic. Zaradi velikih okoljskih pritiskov je veliko vrst
ogroženih ali na pragu izumrtja.

4.2.1.4 Vodni viri
Na Tenerifi ni večjih stalnih površinskih vodnih tokov ali površin. Oskrba z vodo na otoku
je predvsem odvisna od padavin. Za kmetijstvo se večinoma uporablja voda iz velikih
zbiralnikov kjer se zbira deževnica, pitna voda pa je v veliki večini odvisna od podtalnice
(Leoncio, 1980, str. 32).
Slika 3: Bazna voda – Agua Basal

Vir: Leoncio, 1980, str. 37

Podtalnica se na Kanarskih otokih imenuje agua basal. Dobesedni prevod bi bil bazna
voda, saj se nahaja v osrčju-bazi otokov. Te velike vodne prostornine so značilne za vse otoke
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vulkanskega porekla, ki imajo zelo porozne kamnine. Nivo bazne vode je odvisen od padavin.
Zaradi različnih gostot med sladko in slano vodo prva izpodriva drugo. Razmerje v specifični
teži je 1:32, kar pomeni, da za vsak meter sladke vode nad nivojem morja izpodrine 32
metrov slane vode pod nivojem morske gladine (Leoncio, 1980, str. 36). Ta voda je
bistvenega pomena za življenje na otoku.
Povprečna letna količina padavin na Tenerifi je 450 mm/m2, kar pomeni 926 hm3 (kubični
hektometri) vode na leto. Izhlapi jo 531 hm3, v morje jo po barrancih odteče 133 hm3.
Infiltrira se tako 240 hm3 vode. To je tudi letna količina vode, ki je obnovljiv vir podtalnice.
Dejansko je letna količina obnovljive vode 310 hm3, saj nekaj doprinese tudi voda, ki se
Infiltrira po uporabi (npr. zalivanje). (Geografia de Canarias: Geografia fisica, 1984, str. 207)
Manjših naravnih izvirov ague basal je na Tenerifi 135, vendar je njihov skupni pretok le
100 litrov/s in tako nimajo uporabne vrednosti. Za izrabo vode so zato morali narediti številne
umetne jame do stika s podtalnico – galerije in vodnjake. Danes je teh na otoku 929 galerij od
tega 457 aktivnih in 360 vodnjakov. Iz njih letno načrpajo 190 hm3 vode, ker pomeni 90%
vseh vodnih virov (Morales Matos, Santana Santana, 2005, str. 204).
V zadnjih letih je vodna bilanca Tenerife negativna. Povečana rabe vode je posledica
naraščanja števila prebivalstva in turizma. Zaradi vse večjih pritiskov in potreb po sladki vodi
so v večjih urbanih in turističnih centrih otoka že morali zgraditi velike razsoljevalnike, ki s
posebnim (in dragim) postopkom iz morske vode prefiltrirajo sladko vodo, ki je uporabna v
gospodinjstvih, čeprav je njena kvaliteta zelo slaba. Najnovejši vir je ponovna uporaba
odpadnih voda, ki se lahko uporablja za zalivanje zelenih urbanih površin.

4.2.1.5 Zaščitena območja
Tenerife so edinstven geografski prostor s številnimi posebnostmi. Rastlinstvo s številnimi
endemiti, morska flora in favna ter vulkanska pokrajina El Teida so pomembne v svetovnem
merilu. Zaradi tega je na Tenerifi veliko število naravnih parkov, bolj ali manj strogo pa je
zakonsko zaščitenega kar 48,6% površja.
Ločimo 8 režimov zaščite. Na Tenerifi je 1 nacionalni park (Parque nacional), 1 naravni
park (Parque natural), 2 ruralna parka (Parque rural), 9 zavarovanih pokrajin (Peisajem
protegido), 14 naravnih spomenikov (Monumento natural), poseben naravni rezervat (Reserva
natural especial), integrirani naravni rezervat (Reserva natural integral) in 6 območji
znanstvenega interesa (Sito de interes cientifico) (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str.
148, 153). Nacionalni park Parque nacional del Teide je bil ustanovljen leta 1954 in je danes
najbolj obiskani nacionalni park v Španiji. Letno število obiskovalcev presega številko
3.300.000 (Morales Matos, Santana Santana, 2005, str. 370).
Tenerife so vključene tudi v evropsko mrežo Natura 2000. Znotraj Nature je vključenih
večino zavarovanih območjih Tenerife, nekatera gnezdišča ptic in celotni morski pas ob
zahodni obali ter del severne obale ob Puerto de La Cruzu (Morales Matos, Santana Santana,
2005, str. 370). Številna zavarovana območja, predvsem Natura 2000 maritima, sovpadajo z
območji masovnega turizma.
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Zemljevid 3: Zaščitena območja Tenerife
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4.2.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS
Malokatero območje, v svetovnem merilu, je doživelo tako hitre spremembe v tako
kratkem času. V obdobju po drugi svetovni vojni je Tenerife doživela pravo geografsko
revolucijo na področju demografije, ekonomije, pa tudi življenjskega stila. Za veliko večino
sprememb lahko »okrivimo« turizem. Opisu le tega in iskanja vplivov na okolje (tudi
družbeno) sem se podrobneje posvetil v naslednjih poglavjih.

4.2.2.1 Upravna razdelitev
Tenerife je politično geografsko del španske avtonomne pokrajine Kanarski otoki. Otok
spada v provinco Santa Cruz de Tenerife, ki se imenuje po glavnem mestu otoka in kamor
spadajo poleg Tenerife še otoki La Palma, La Gomera in El Hierro. Tenerife je upravno
razdeljena na 36 občin – municipios.
Zemljevid 4: Upravna razdelitev Tenerife – municipios

4.2.2.2 Demografske značilnosti otoka
Tenerife je imela po zadnjih podatkih iz leta 2006 852.945 prebivalcev. Še leta 1960 je
bila ta številka za več kot polovico nižja – 394.466, v začetku stoletja pa je otok imel le
137.302 prebivalca (Instituto Nacional de Estatistica de Canarias). Prve ocene o prebivalstvu
Tenerife so sicer iz leta 1585, ko je na otoku živelo približno 4.070 prebivalcev (Geografia de
Canarias: Geografia humana, 1984, str. 45). Razvoj prebivalstva od kolonialnih časov
naprej nam prikazuje spodnji grafikon.
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Grafikon 1: Rast prebivalstva Tenerife
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Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica de Canarias

Prebivalstvo je dokaj počasi naraščalo, v določenih obdobjih pa celo stagniralo, do
začetka 20. stoletja. Na rast prebivalstva je v tem obdobju najbolj vplival visoka rodnost in
postopno nižanje smrtnosti. Hitrejšo rast v obdobju 1900 – 1940 je pospešilo priseljevanje
zaradi gojenja novih kultur, predvsem banane in paradižnika. Iz splošnega naraščajočega
trenda izstopa padec števila prebivalcev v obdobju 1910 – 1920, ki je posledica 1. svetovne
vojne in posledične krize pri izvozu teh kultur. V tem obdobju je nadpovprečno naraščalo
prebivalstvo municipiji na severu otoka, ki imajo za kmetijstvo najbolj ugodne pogoje.
(Geografia de Canarias: Geografia humana,1984, str. 47)
Po drugi svetovni vojni se je v razvoju prebivalstva začelo novo obdobje. Kljub padanju
rodnosti in nizkemu naravnemu prirastku je letna rast prebivalstva naraščala in bila vseskozi
višja od letnih 2%. Visoka rast je torej predvsem posledica imigracij. V obdobju 1940-1960 je
bil glavni priselitveni dejavnik kriza kmetijstva in posledično priseljevanje iz obrobnih otokov
(predvsem La Gomera). Po letu 1960 je priseljevanje predvsem posledica nove ekonomske
panoge – turizma! V prvih desetletjih je bila rast osredotočena na Puerto de la Cruz, v zadnjih
desetletjih pa predvsem v turistična območja na jugu. (Geografia de Canarias: Geografia
humana, 1984, str. 70-99)
Tenerife je zelo gosto poseljena. Gostota prebivalstva je kar 415 prebivalcev/km2. Sama
razporeditev prebivalstva je zelo neenakomerna. Osrednji del otoka je zaradi visokih
nadmorskih višin praktično neposeljen. Podobno velja za skrajni severozahodni in
severovzhodni del otoka. Ta razporeditve na karti razporeditve prebivalstva po občinah ni
najbolje vidna saj podatki obstajajo le na nivoju občin, vendar so tudi znotraj posameznih
občin zelo velike razlike. Prebivalstvo je skoncentrirana v (pri)obalnem območju. Iz spodnje
karte, se kljub vsemu lepo vidi tri zgostitvena območja prebivalstva. Najgosteje je poseljen
SZ del otoka, kjer je glavno mesto Santa Cruz de Tenerife in drugo največje mesto La Laguna.
V teh dveh občinah živi več kot tretjina prebivalstva Tenerife. Drugo zgostitveno območje je
na severu otoka: severni deli občin Puerto de La Cruz, La Orotava in Los Realejos. Tretje,
najnovejše, zgostitveno območje je na jugu ( južni del Adeje, Arona, Granadilla).
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Zemljevid 5: Karta občin s številom prebivalcev

Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica de Canarias

Starostna struktura prebivalstva je podobna vsem razvitim zahodnoevropskim državam.
Tenerife so že dosegle zadnjo stopnjo demografskega prehoda. Značilni sta nizka rodnost in
smrtnost ter ostarelo prebivalstvo. Najslabšo starostno strukturo imajo občine na severu
Tenerife. Los Silos ima starostni indeks 110.5, Santiago de Teide pa 109.3. Najbolj ugodna je
struktura na jugu. V Granadilli je starostni indeks 42.3. (Morales Matos, Perez Gonzales,
2000, str. 194, 196) Neugodno starostno strukturo nam prikazuje tudi spodnja starostna
piramida.
Grafikon 2: Starostna piramida Tenerife

Vir: Cabildo de Tenerife

22

Nacionalna sestava otoka je precej homogena. Špancev je 87.9%. Leta 2005 je bil
odstotek tujcev na Tenerifi 12,1%. Od tega jih je 6% evropskega izvora (predvsem Nemci in
Angleži), 5% jih prihaja iz Južne Amerike (največ iz Venezuele in Argentine), preostali so
priseljenci iz Afrike (Maroko, Senegal) in Azije (Kitajska in Indija). Med imigranti iz Evrope
in ostalega sveta je velika razlika. Med prvimi gre predvsem za starejše prebivalstvo, ki na
Tenerifi najde svoj zadnji dom, Južnoameričani in Azijci so ekonomski priseljenci. (Spletni
vir 7) Kot lahko vidimo na karti deleža tujcev je največji delež tujcev v občinah na jugu ter v
Puertu de la Cruz. Ni naključje, da so to najbolj turistične občine.
Zemljevid 6: Nacionalna sestava Tenerife

Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica de Canarias

4.2.2.3 Poselitev in naselja
Na nastanek in razvoj naselbinskega sistema Tenerife je vplivalo več faktorjev. V
preteklosti je bil prevladujoči faktor predvsem kmetijstvo. Zaradi tega je večina historičnih
centrov, ki so danes tudi prestolnice občin, odmaknjenih od obale. V višjih legaj je namreč
precej bolj ugodna klima za kmetovanje, ki je bil v preteklosti poglaviten dejavnik razvoja.
Drug razlog je morfologija obale, kjer prevladujejo strme obale in klifi, ki so onemogočili
poselitev ob obalah. Izjeme so bila pristaniška in ribiška mesta (Santa Cruz de Tenerife,
Garachico, Candelaria, Los Cristianos). (Morales Matos, Santana Santana, 2005, str. 221)
Stopnja urbanizacije je zelo visoka. Velika večina prebivalcev živi v urbaniziranih ali
suburbaniziranih naseljih. Prevladujoča faktorja, ki v zadnjih desetletjih vplivata na poselitev
sta prometna infrastruktura in turizem. Veliko nekdanjih centrov je zaradi odmaknjenosti od
glavnih prometnic in turističnih območji izgubilo svoj pomen.
V urbanem naselbinskem sistemu Tenerife ločimo 3 kategorije. Najpomembnejše in, z več
kot 350.000 prebivalci, daleč največje mesto na Tenerifi je metropolitansko območje Santa
Cruz de Tenerife - La Laguna. Ti, nekoč ločeni mesti, sta danes morfološko in tudi funkcijsko
združeni v drugi največji urbani center Kanarskih otokov. V Santa Cruzu so skoncentrirane
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upravne institucije otoka in province, La Laguna je historično in univerzitetno središče. Poleg
tega je območje tudi industrijsko, trgovsko, prometno središče (križišče avtocest, pristanišče,
letališče) otoka. (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 235)
Druga stopnja v naselbinskem sistemu so regionalna središča (Las cabeceras comarcales).
Danes imajo to vlogo Icod de Los Vinos na severozahodu, La Orotava na severu ter
Granadilla in Guimar na jugu otoka. Tretja stopnja so manjša urbana središča (los nucleos
urbanos menores). Sem spadajo vse ostale prestolnice občin. (Morales Matos, Santana
Santana, 2005, str. 299, 300)
Posebna kategorija so turistična naselja. Le ta so se lahko preobrazila iz starih ribiških
centrov (npr. Puerto de La Cruz, Los Cristianos) ali pa so bila povsem na novo zgrajena v
zadnjih desetletjih (npr. Playa de las Americas, Los Gigantes, Costa de Silencio). Za
turistična naselja je značilna najhitrejša rast prebivalstva. Vedno pomembnejše so tudi mestne
funkcije naselji. (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 266)
Na Tenerifi je danes praktično nemogoče narisati mejo med mestom in podeželjem.
Podeželja kot ga poznamo v Sloveniji praktično ni. Izjema so le nekatere odmaknjene vasi v
Anagi in Tenu. Ostala naselja so morfološko že povezana med sabo. Okoli starih centrov
naselji so se razširila velika suburbana območja, ki jih je omogočila prometna infrastruktura
in večja mobilnost prebivalstva. Na Tenerifi je to lepo vidno, saj suburbanizirano območje
sovpada z glavnimi prometnicami. V velikem loku od Buenaviste del Norte na SZ pa do
Guimarja na JV strani poteka praktično neprekinjeni urbani kontinuum. Podobno se dogaja na
jugu, kjer stare centre in nova turistična mesta že povezujejo velika spalna naselja.

4.2.2.4 Gospodarstvo in energetika
Gospodarstvo Tenerife sloni na terciarnem sektorju, ki v BDP Tenerife prinese skoraj 80
% dohodkov. Velika večina temelji na turizmu. Primarni in sekundarni sektor prispevata v
BDP Tenerife 1.6 oziroma 19 %. (Spletni vir 9) Standard prebivalcev Tenerife je danes
nekoliko nižji od povprečja Španije in skoraj izenačen s Slovenskim. BDP na prebivalce je bil
leta 2005 18.500 €/prebivalca. (Spletni vir 9) Prijavljenih brezposelnih oseb je bilo januarja
2007 133.647. (Spletni vir 10)
Kmetijstvo in ribištvo
Kmetijstvo je panoga, ki je v preteklosti imela največji pomen na razvoj otoka. Še leta
1970 je bil pomen kmetijstva prevladujoč nad ostalimi panogami. V zadnjih letih vedno bolj
izgublja na pomenu. Danes predstavlja kmetijstvo manj kot 2 % BDP-ja (Tenerife Capital
business) in zaposluje 3.67 % ljudi (Cabildo de Tenerife). Kljub temu pa ima še vedno velik
vpliv na pokrajinsko podobo Tenerife in danes predstavlja najmočnejšo vez s tipično kanarsko
kulturo. Kmetijskih površin je 25.631 ha ali 9.6% vse površine otoka (Klink, 2004, str. 78).
Na severu pokrajinsko podobo še vedno označujejo velike plantaže banan na jugu pa tople
grede paradižnikov, cvetličarne grede in zelenjave.
Najpomembnejša kmetijska kultura je banana. Skupna površina plantaž je 4.200 hektarov
na katerih so leta 2001 pridelali 160.000 metričnih ton banan (80% izvoza gre v kontinentalno
Španijo). Vrednost izvoza je bila 91.000 milijonov evrov. Na drugem mestu po izvozu je
paradižnik. Vrednost izvoza leta 2000 za 110.000 metričnih ton je bila 73.000 milijonov
evrov. Ostale izvozne kulture so okrasne rože (vrednost izvoza 2000 je bila 28.000 milijonov
evrov) in vino z 28.800 milijoni evri vrednim izvozom (podatek je za provinco Santa Cruz de
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Tenerife). Najpomembnejša kultura za domačo rabo je krompir. Leta 2000 so ga pridelali
64.000 metričnih ton. (Gobierno de Canarias, Agricultura)
Podobno kot za kmetijstvo velja za ribištvo. Precej večji pomen je imelo v preteklosti.
Upad in kriza ribolova se je začela leta 1985 po podpisu sporazuma med Španijo in Marokom.
S tem dokumentom se je obseg prejšnjega ribolovnega območja ob afriški obali precej
zmanjšal. Prav tako so se uvedli strožji predpisi za ribolovne ladje. Zaradi tega je praktično
izginila industrija konzervirane ribje hrane. Po drugi strani pa se je povečala proizvodnja
svežih rib v t.i. ribjih tovarnah (peicifactorias). Danes sta največji ribiški pristanišči z lastno
ribiško floto Santa Cruz de Tenerife in Los Cristianos. Najpomembnejše vrste rib, ki jih
ulovijo, so sardine 53,4%, lignji 28.3% in tune. Najpomembnejša trga sta kontinentalna
Španija in Japonska. (Morales Matos, Santana Santana, 2005, str. 263, 265)
Industrija in gradbeništvo
Industrijski model kakršne poznamo v zahodnoevropskih državah je Tenerife obšel.
Industrija je slabo razvita. Zaposluje 6.65% prebivalstva v delež BDP-ja pa prispeva le 4.9 %
(Cabildo de Tenerife). V sekundarnem sektorju je zelo razvito gradbeništvo, ki zaposluje
16.44% prebivalstva in v BDP prispeva 12.3 % (Tenerife Capital business).
Največji industrijski obrat na otoku je rafinerija nafte v Santa Cruzu de Tenerife. Ostala
industrija služi večinoma za potrebe turizma in turistične infrastrukture. Predvsem na jugu so
številni manjši obrati gradbene in prehrambene industrije. Na Tenerifi so tri večje
industrijsko-obrtne cone s površino večjo od 3.000.000 m2 (Morales Matos, Perez Gonzales,
2000, str. 282). Nahajajo se v Santa Cuzu de Tenerife, Granadilli in Guimaru.
Energetika
Veliko večino električne energije pridobijo iz dveh termoelektrarn. To sta Central eletrica
de Granadilla in Central eletrica de Candelaria. Prva je bila zgrajena predvsem za potrebe
naraščajočega turizma. Inštalirana moč obeh je 775 MW (Morales Matos, Santana Santana,
2005, str. 360). Za primerjavo: v Sloveniji je inštalirana moč JE Krško 670 MW
(Proizvodnja elektrike v Sloveniji). V zadnjem času se vedno bolj uveljavljajo tudi obnovljivi
viri energije. Vetrne elektrarne, ki se nahajajo na jugu otoka prispevajo 2.31% vse energije,
nekaj je tudi sončne energije (Klink, 2004, str. 84).

4.2.2.5 Prometna infrastruktura
Tenerife ima dobro razvito prometno infrastrukturo. S kontinentalno Evropo jo povezujeta
2 mednarodni letališči. Letališče Los Rodeos se nahaja v neposredni bližini metropolitanskega
območja Santa Cruz – La Laguna in je namenjeno predvsem lokalnim prebivalcem. Ima
redne linije s kontinentalno Evropo in ostalimi otoki. Letni promet leta 2000 je bil 2.200.000
potnikov. Letališče Reina Sophija se nahaja na jugu otoka v občini Granadilla in je
namenjeno turističnemu prometu. Letno število prepeljanih potnikov je bilo leta 2000 skoraj
9.000.000, kar ga uvršča na 7 najbolj prometno letališče v Španiji (Morales Matos, Perez
Gonzales, 2000, str. 320-322).
Povezavo do ostalih otokov omogočata tudi dve potniški pristanišči. Pristanišče Santa
Cruz de Tenerife ima redne veze z vsemi 6 otoki in tudi kontinentalno Španijo. Letno število
prepeljanih potnikov je 1.340.082 (l. 1999). Los Cristianos ima redne ladijske linije z La
Palmo, El Hierrom in La Gomero. Letno število prepeljanih potnikov je 1.605.903 (l. 1999)
(Morales Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 334, 336). Večji promet je predvsem posledica
velikega števila turističnih ekskurzij.
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Promet po samem otoku se odvija samo po cestah. Tenerife nima železniške mreže. Obe
avtocesti povezujeta metropolitansko območje Santa Cruz – La Laguna s Puertom de La
Cruz na severu in Los Cristianos – Las Americas na jugu. Prometna mreža se je povsem
prilagodila turističnim zahtevam. V načrtu je polemična izgradnja otoške obvoznice, ki bo
južno in severno avtocesto, preko zahodne obale, povezala med sabo. Do občinskih središč
vodijo dobro urejene magistralne ceste.
Motorizacija Tenerife je izredno visoka. Število osebnih avtomobilov na prebivalce je na
Kanarskih otokih najvišja v Evropski uniji. Vozni park šteje 550.000 vozil, kar pomeni 650
vozil na 1000 prebivalcev (Canarias ante la crisis energetica) in 2100 vozil na 10 kilometrov
cest (Klink, 2004, str. 308)! K temu veliko pripomore turistični vozni park (rent-a-car). Zaradi
vsega tega so gneče na glavnih cestah in v bližini pomembnejših centrov vsakdanji pojav.
Povprečni letni dnevni promet je v območjih Santa Cruz – La Laguna, Puerto de La Cruz in
Los Cristianos – Las Americas večji od 50.000 vozil (Morales Matos, Perez Gonzales, 2000,
str. 354).
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5. TURIZEM NA TENERIFI
5.1 OSNOVNI TURISTIČNI POJMI
Kaj je masovni turizem in kako se razlikuje od ostalih vrst turizma? Vse turistične
aktivnosti namreč ne moremo enačiti z masovnim turizmom, kateri je predmet moje
obravnave. Poleg tega poznamo tudi drugačne vrste turizma (kmečki turizem, Eco turizem,
študijski turizem), katere delež na Tenerifi je v kvantitativnem pomenu majhen, vendar ga
vsebinsko vseeno ne smemo zanemariti.

5.1.1 TURIZEM
V literaturi zasledimo različne definicije turizma. Avtor najstarejše znane definicije
turizma je bil E. GUYER-FREULER, ki pojmuje turizem kot pojav novega časa, ki temelji
na povečani potrebi po oddihu in spremembi zraka, na povečanem in gojenem smislu za
pokrajinske lepote, veselje in užitek v prosti naravi, posebno pa je pogojen s povečano
mešanico narodov in slojev človeške družbe kot posledico razvoja trgovine, industrije in obrti
ter izpopolnitve prevoznih sredstev (Planina, 1996, str. 22).
Leta 1942 sta Hunziger in Krampf (Bunc, 1986, str. 18) oblikovala definicijo turizma, ki
je bila sprejeta na Mednarodnem združenju znanstvenih turističnih strokovnjakov. Definicija
pravi: »Turizem je splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v
nekem kraju, kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni zvezano s pridobitno
dejavnostjo.«
Leta 1991 je WTO (Svetovna turistična organizacija) na pobudo UNSTAT-a (Statistične
zveze združenih narodov) organizirala Mednarodno konferenco o potovanju in turizmu, z
namenom poenotiti definicije, terminologijo in merila v turizmu. Najnovejša definicija se
glasi: »Turizem so vse aktivnosti ljudi, ki so usmerjene v potovanja in bivanja v krajih, ki niso
njihova glavna ali stalna bivališča, zaradi počitka, posla ali kakšnega drugega namena
(Mihalič, 2006, str. 83).

5.1.2 MASOVNI TURIZEM
Masovni turizem je, zgodovinsko gledano, označba za turizem, ki je postal dostopen
širšim množicam. »V času svojega eksplozivnega razvoja je bil mednarodni turizem podvržen
demokratičnim strukturnim spremembam – danes ni več privilegij elite z modro krvjo ali elite
višjega meščanskega sloja: mase so postale mobilne« (Nettekoven, L. : Massentourismus aus
der Industrie in die dritte Welt; citirano v Mihalič, 2006, str. 80).
Pod pojmom masovni turizem si ponavadi predstavljamo turizem v velikem številu ali
pojav turistov v masah (Kaspar, 1991, str. 20). Vendar je samo kvantitativno razumevanje
pojava nezadostno. Opredelitev masovnega turizma zajema kvaliteto in kvantiteto.
Kvantitativna opredelitev pojma se nanaša na njegovo številčnost. O masovnem turizmu na
nekem območju govorimo, kadar je število turistov (pre) veliko. Zaradi (pre)velikega števila
so tudi vplivi turizma (pre)veliki. Tako nastane vzročna povezava med (preveliko)
številčnostjo in ekološkimi vplivi (ekološko škodo). Ekološka škoda je kvalitativna dimenzija
masovnega turizma. (Mihalič, 2006, str. 81)
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Ko govorimo o masovnem turizmu moramo ločiti turistično povpraševanje in turistično
ponudbo. Za obe skupini (turiste in ponudnike) velja podobno; pripadniki masovne skupine se
do okolja vedejo bistveno slabše kot posamezniki (Mihalič, 2006, str. 84)!
Masovni turizem je torej problematičen iz treh vidikov: kvantitativnega, kvalitativnega in
tudi sociološkega! Miheličeva v svoji definiciji poudarja ekološko škodo. Sam sem mnenja,
da ima masivni turizem negativne vplive tudi na samo družbo! Smiselno je torej govoriti o
ekološki in družbeni škodi masovnega turizma.

5.1.3 SONARAVNI TURIZEM
Na drugi strani je sonaravni turizem oblika turizma, ki je dolgoročno vzdržna in povzroča
koristi tako družbi, podjetjem, naravi kot tudi kulturi v območju, kjer se odvija. Tesno je
povezan s sonaravnim razvojem. Okoljski, socialni in ekonomski pomen je enakovreden.
(Turismo sostenible y Cruceros)
 Razvoj sonaravnega turizma mora upoštevati naravno okolje. Ohranjevati mora
obstoječo naravno stanje. Posegi v okolje morajo biti čim manjši, prav tako
škodljivi izpusti. Naravni ekosistemi morajo kljub razvoju turizma delovati in se
razvijati normalno. Nujne se strategije razvoja in presoje okoljskih tveganj vseh
dodatnih posegov v okolje.
 Turizem mora upoštevati kulturne značilnosti območja. Turisti so obiskovalci,
vendar regija ni muzej. Regije so na prvem mestu vitalen življenjski prostor
lokalnih prebivalcev in njegovih potreb. Turistična funkcija mora biti drugotnega
pomena. Turizem mora delovati odvisno od lokalnega okolja in ne obratno!
 Gospodarski razvoj mora sloneti na kvantiteti in se planirati na dolgi rok. Poleg
ekonomskih mora upoštevati tudi socialne in okoljske stroške. Pomemben je
enakomeren razvoj celotne regije in ne zapostavljanje določenih območji na račun
turističnega razvoja.

.
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5.2 RAZVOJ TURIZMA DO 1957
Turizem ima na Tenerifi dolgo tradicijo. Veliko zanimanje za Kanarske otoke ter njihovo
zanimivo floro, favno, relief in ugodno klimo so kazali nekateri slavni popotniki že v XVIII.
in XIX. stoletju. Najbolj znan je prav gotovo nemški naturalist Alexander von Humbolt (1769
– 1859), ki je Tenerifi, predvsem pa njenemu severnemu delu, v svojih opisih namenil veliko
prostora. Humbolt je v svojih, sicer znanstvenih delih, idealistično opisoval Tenerife, njene
prebivalce, milo klimo in mistični El Teide. Zaradi tega so bili Kanarski otoki in Tenerife že
zelo hitro poznani v kontinentalni Evropi.
Alexander Von Humboldt je Tenerife opisal takole: »Dolina Tacoronte so vrata v to
čudovito deželo o kateri so popotniki iz celega sveta govorili z velikim entuziazmom, ... toda
po tem, ko sem že prepotoval močvirja Orinoka, perujske koordilijere in prelepe mehiške
doline, lahko priznam, da nikjer nisem videl tako raznolike in atraktivne narave, tako bujnih
gozdov in mogočnih skal kakor na vzhodni obali Tenerife« (Humboldt, 1980, str. 69)!
Prvi začetki turizma segajo v konec XVIII. stoletja. Povezani so z dvema dejstvoma.
Santa Cruz de Tenerife je bil v tem času pomembno postajališče na čezoceanskih plovbah do
obeh Amerik, Indije in Južne Afrike. Potniki in trgovci so Tenerife izkoriščali za zadnji oddih
na naporni poti čez ocean. Po drugi strani so nekateri angleški zdravniki odkrili blagodejne
učinke tenerifske klime na bolezni dihal in revmatizem. Številni (bogati) bolniki so na
Tenerife prihajali na zdravstvene terapije. Čezoceanski potniki so za svoj oddih izkoriščali
predvsem bližnji Santa Cruz. Prva zdravstveni centri so se razvili na severu Tenerife, kjer so
podnebne razmere za prej omenjene bolezni najbolj ugodne; v La Orotavi in Puerto de La
Cruzu.
Leta 1889 sta izšla prva turistična vodnika po Kanarskih otokih. Tenerife in njenih šest
satelitov (Olivia Stone) ter Vodič za invalide in turiste sta imela velik vpliv na nadaljnji razvoj
turizma. Olivia Stone pravi: »Presenetljivo je, da je dežela, ki je tako blizu Anglije in Evrope,
ki je tako lahko dostopna in ki ima tako zdravo podnebje, v Angliji tako malo poznana in o
kateri je osnovne informacije nujne za vsakega popotnika nemogoče pridobiti« (Stone, 1995,
str. 9).
Kmalu za tem so iz pomembnejših evropskih pristanišč (Genova, Barcelona, Hamburg,
Liverpool, La Havre, ...) začeli organizirati turistična križarjenja do Tenerife. To je povzročilo
prvi razmah turistične infrastrukture. Prvi hoteli so nastali v Santa Cruzu, Puerto de La Cruzu
in La Orotavi. Sledile so namestitve v Guimarju in La Laguni. Nove turistične namestitve so
že v začetku gradili povsem ločeno od tradicionalnih naselji in v tipičnem evropskem slogu.
Hotelom je kmalu sledila ostala turistična infrastruktura: golf igrišča, angleške knjižnice,
socialni klubi, protestantske cerkve, ... Lokalno prebivalstvo je v tem obdobju kazalo le malo
zanimanja za to novo ekonomsko dejavnost. Agencije, organizacija tur, infrastruktura; vse to
je bilo v domeni tujih, predvsem angleških, družb. Število turistov do 1. svetovne vojne se je
gibalo okoli 5000 na leto. V veliki večini so prevladovali Angleži. Turizem je bil namenjen
izključno višjim slojem prebivalstva. (Geografia de Canarias: Geografia economica, 1984,
str. 331)
V obdobju med obema svetovnima vojnama se je število turistov precej zmanjšalo;
približno 2000 na leto. Vzroki so v obeh vojnah, ekonomski krizi in španski državljanski
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vojni. Spremenila se je tudi struktura gostov; Angleže so nadomestili Nemci, ki so postali tudi
večinski lastniki turistične infrastrukture. Kriza turizma je najbolj prizadela Guimar, La
Laguno, La Orotavo in Santa Cruz de Tenerife. Na drugi strani pa je Puerto de la Cruz še
naprej razvijal in počasi postal prvi pravi turistični center Tenerife in celotnih Kanarskih
otokov. Po drugi svetovni vojni je turizem začel le počasi pridobivati na pomenu. Iz Cadiza in
Barcelone so zaradi potreb turizma odprli redne ladijske linije. Letno število turistov na
Tenerifi je bilo leta 1950 približno 8000, velika večina v Puerto de la Cruzu. (Geografia de
Canarias: Geografia economica, 1984, str. 332)
V obdobju do leta 1957 je bil turizem v domeni bogatejših slojev. Število turistov je
naraščalo le počasi in v tem času še ne moremo govoriti o masovnemu turizmu. Kljub temu se
je na Tenerifi že zgodaj razvil prvi turistični center – Puerto de La Cruz. Glavni dejavniki
turizma v tem času so bili ugodna klima za zdravljenje bolezni in zanimiva pokrajina. Skupna
značilnost obdobja je tudi neaktivnost lokalnega prebivalstva. Turizem je bil izključno
domena tujcev; najprej Angležev nato pa Nemcev.
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5.3 RAZVOJ TURIZMA OD 1957 DO DANES – MASOVNI TURIZEM
NA TENERIFI
5.3.1 ZAČETKI MASOVNEGA TURIZMA NA TENERIFI
Prelomna točka v razvoju turizma je bilo leto 1957. Začetek masovnega turizma na
Tenerifi lahko tako natančno določimo iz preprostega dejstva - v tem letu so na letališče Los
Rodeos pristali prvi čarterji, z njimi pa prve množice turistov (Gonzales Lemus, Miranda
Bejarano, 2002, str. 73).
Dejavniki, ki so spremenili dotlej »elitno disciplino« bogatejših družbenih slojev so:
(Mihalič, 2006, str. 84)
•
•
•

»demokratizacija« turizma; turizem je z velikimi družbenimi spremembami v Evropi,
predvsem dvigom standarda, postal dostopen širšim množicam,
razvoj letalstva in začetek potniškega letalskega prometa so Kanarske otoke zelo
približale sicer oddaljenemu evropskemu kontinentu,
nastanek turističnih podjetij in organiziranega turizma, ki turistu omogoča brezskrbno
počitnikovanje in kontrolirajo turistični trg,cene, infrastrukturo, ...

S pojavom novih množic pa so se pojavile tudi nove zahteve. Če je bil dejavnik turizma
do sedaj mila klime in zanimiva pokrajina severa otoka, so nove množice iskale predvsem
počitek in oddih; t.j. sonce, morje in plaže! Riezge (nemški znanstvenik, ki se je preučeval
turistične zmožnosti Tenerife) je za Puerto de la Cruz napisal, da je njegova edina
pomanjkljivost odsotnost plaž in nevarno morje, ki onemogoča kopanje (Geografia de
Canarias: Geografia Economica, 1984, str.333). Turizem se je moral prilagoditi novim
zahtevam. Sonce, plaže in morje pa so (edine?!) tri stvari, ki jih ima jug Tenerife skozi celo
leto!

5.3.2 RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
Prvi val turistov v koncu 50ih in začetku 60ih so Tenerife pričakale z nezadostno
infrastrukturo; tako prometno kot turistično. Le ta je bila še najbolj razvita v Puertu de la
Cruzu, kjer se je koncentracija turizma nadaljevala. Pod vplivom (predvsem) angleških in
nemških turističnih agencij so začeli graditi nove hotele ali pa nadgrajevati starejše (Cruz
Caballero, 1985, str. 218). Podatki o turističnih zmogljivostih za leto 1967 so naslednji:
Tenerife je imelo 18.150 turističnih postelj. Od tega je 12.000 nastanitvenih zmogljivosti
premogel Puerto de la Cruz. (Martin Martin, 1998, str. 38)
Konec 60-ih so se zahteve turističnega trga nadaljevale in potrebno je bilo poiskati nova
območja za širitev turistične ponudbe. Jug Tenerife je bil idealen za širitev te nove dejavnosti.
Vzrokov za določitev novih območji na jugu je več (Santana Santana, 1993, str. 17, 18):
•

•

klimatski dejavniki: jug Tenerife prejme letno 3200 ur sončnega obsevanja, količina
padavin je nižja od 100 mm, povprečna mesečna temperatura je skozi vse leto višja od
23°C. Dejavniki, ki skozi vse leto omogočajo SSS (Sand, Sun, Sea) turizem.
Morfološki dejavniki: prevladuje nizka obala in plaže. Razmere so za kopanje precej
bolj ugodne kot na severu.
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•

•

•

Ekonomski dejavniki: zemljiška posest je nerazdrobljena. Velika večina zemlje je v
rokah veleposestnikov kar omogoča precej lažje nakupe zemljišč za izgradnjo
hotelskih kompleksov. Zemlja je večinoma slabo rodovina in ima nizko vrednost.
Družbeni dejavniki: slab ekonomski standard prebivalstva v 60-ih in posledično nizka
cena delavne sile. Prevladujoč kmetijski sektor ni bilo težko preobraziti v delovno silo
za potrebe gradbeništva in hotelirstva.
Infrastruktura: v začetku edina pomanjkljiva točka, saj je bil jug otoka zelo slabo
povezan z glavnim mestom in ostalimi deli otoka. Vendar je prometna infrastruktura
zelo kmalu sledila turistični. Avtocesta je jug povezala s Santa Cruzom že leta 1971,
leta 1975 so v Los Cristianosu posodobili pristanišče, ki je odtlej omogočalo tudi
potniški promet in končno; 1978 so odprli novo mednarodno letališče – Aeropuerto
Sur!

Grafikon 3: Klimogram Londona, Berlina in Tenerife Sur

Vir podatkov: Climate statistics, 2007.

Zahtevam turističnega trga in prvi nenačrtni urbanizaciji je morala sledila lokalna vlada.
Leta 1969 so izdali planski načrt razvoja Tenerife v katerem kot glavni dejavnik razvoja v
občinah na jugu izpostavi turizem! (Martin Martin, 1998, str. 53). Na jugu otoka je bilo še
leta 1960 le nekaj manjših vasi, ki so živele od ribištva ali kmetijstva. Že konec desetletja so
obalne predele označevale velike turistična naselja. Posebni občinski plani (Planes parciales)
so legalizirali gradnjo bodočih turističnih centrov (Maritin Martin, 1998, str. 89,95,134).
V obalnih predelih Adeja, Arone in Santiaga del Teide so od leta 1968 naprej nastajala
prva turistična naselja na jugu Tenerife. Costa del Silencio, Playa de Las Americas, Los
Cristianos, Los Gigantes, El Medano so že konec 60-ih nakazale prostorske trende turizma, ki
jim Tenerife sledi do današnjih dni. Kljub novim centrom in očitnem postopnem premiku
turistične dejavnosti proti jugu se je turizem še naprej razvijal tudi na severu v Puerto de La
Cruzu.
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5.3.3 MORFOLOGIJA TURISTIČNIH NASELJI
Nova turistična naselja so bila večinoma zgrajena povsem ločeno od obstoječih naselji ali
pa so povsem prerasla obstoječa naselja. Izjema je Puerto de La Cruz na severu! Po
morfologiji jih razdelimo na več tipov (Geografia de Canarias: Geografia Economica,1984,
str. 339):
•

•

•

Turistična naselja kot nadgradnja obstoječih naselji: edini primer je Puerto de La Cruz,
kjer se je turistična infrastruktura počasi in postopoma vsilila v obstoječo mestno
morfologijo. Mesto ima poleg turistične dobro razvito tudi ostalo infrastrukturo in
funkcije. Ima staro mestno jedro, svojo zgodovino in poleg turističnega tudi »mestno
življenje« njenih prebivalcev.
Turistična mesta na bazi manjših naselji: primer za to skupino je Los Cristianos. Pred
letom 1960 je bilo to manjše ribiško naselje. Morfologija prvotnega naselja je danes
povsem nepomembna saj jo je turistična infrastruktura povsem prerasla. Prvotna
funkcija naselja je danes povsem spremenjena.
Nova turistična naselja: so najpogostejši tip naselji. Največje in najbolj znano je Playa
de Las Americas. Značilna je modernistična arhitektura (široke avenije, moderne
zgradbe) in linearni mediteranski mestni profil. Obalni liniji sledi avenija, ki omogoča
dostop do plaže, le tej pa sledi linija hotelskih kompleksov.

5.3.4 RAST TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN OBISKA
Skupno število turističnih postelj je od 60-ih let naprej vseskozi hitro naraščalo. Izjema je
bila nepremičninska kriza v koncu 70-ih. V prvih letih je prevladovala predvsem gradnja
hotelske infrastrukture, kasneje pa tudi apartmajev in bungalovov, katerih število v zadnjih
letih ponovno upada. . Indeks rasti na Tenerifi je bil v obdobju 1967 – 1973 najvišji v celotni
Španiji (Martin Martin, 1998, str.44)!
Grafikon 4: Turistične kapacitete Tenerife
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Po letu 1967 sta se na Tenerifi izoblikovali dve izraziti turistični območji. Govorimo o
bipolarizacija turizma (Martin Martin, 1998, str.45).
•
•

severni del s središčem v Puerto de la Cruzu je prevladoval do začetka 80-ih let,
južni del s primarnim centrom na obali Adeja in Arone ter sekundarnim na obali
Santiaga de Teide je prehitel severno območje leta 1983 in vedno bolj prevzemal
vodilno turistično vlogo na Tenerifi.

Turistični obisk Tenerife je strmo naraščal od konca 50-ih let naprej. Leta 1967 je bilo
letno število obiskovalcev 189.000, leta 1975 je številka prvič presegla 1.000.000. Po zadnjih
podatkih iz leta 2005 je letno število turistov višje od 5.000.000! Verižni indeks rasti se je bil
najvišji v letih 1975 (216) in 1971 (136). Po letu 1989 ni več presegel vrednosti 110 in leta
2002 po dolgem času spet padel pod vrednost 100. Število nočitev je hitro naraščalo do leta
1994. V zadnjih 10 letih se ni bistveno povečalo, po letu 2001 pa je opazen celo upad nočitev.
(Instituto Nacional de Estatistica de Canarias)
Grafikon 5: Turistični obisk Tenerife
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5.4 DANAŠNJE RAZMERE MASOVNEGA TURIZMA
Tenerife so se v manj kot 30-ih letih razvile v eno večjih turističnih destinacij na svetu,
specializirano v t.i. »trojni S« turizem (sun, sea and sand). Masovnega turizma ne moremo
enačiti z ostalimi vrstami (kmečki turizem, eco turizem), ki so prav tako prisotne na Tenerifi.
Kljub vsemu pa masovni turizem na kvantitativni ravni prevladuje. Kvantitativne turistične
podatke za Tenerife lahko brez večje napake enačimo z masovnim turizmom na Tenerifi.
Prostorsko je masovni turizem precej omejen in skoncentriran v obalnih predelih določenih
občin, kjer se bo v nadaljevanju tudi osredotočilo moje raziskovanje turizma.

5.4.1 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Turistična infrastrukture je zelo dobro razvita. Po zadnjih podatkih iz leta 2006 je bilo na
Tenerifi 184.708 turističnih postelj. Od tega jih je 86.049 pripadlo hotelskim namestitvam in
98.659 nehotelelskim (apartmaji, bungalovi, penzioni). Povprečna zasedenost turističnih
postelj je bila leta 2006 76.5% (Cabildo de Tenerife).
Ob hotelih in apartmajih so nastale v turističnih centrih tudi dodatne ponudbe, ki so
nastale predvsem ali izključno za potrebe turizma in jo zaradi tega prav tako štejemo v
turistično infrastrukturo. Število restavracij in barov na 1000 prebivalcev je največje v
turističnih občinah. Turistična občina Arona ima tako kar 23 gostinskih objektov na 1000
prebivalcev, Santa Cruz de Tenerife pa - kljub dejstvu, da je glavno in največje mesto - le 5.7
(Instituto Nacional de Estatistica de Canarias). Poleg tega je danes na Tenerifi 8 golf igrišč
(Campos de Golf en Tenerife) in 7 tematskih parkov (Atracciones y Parques en Tenerife).
Vozni park rent-a-car šteje kar 50.000 vozil (Cabildo de Tenerife). K turistični infrastrukturi
lahko štejemo tudi številne umetne plaže (Playa Jardin, Playa de Las Vistas, Playa del Duque,
Playa de Las Americas, ...), ki so jih zgradili izključno za potrebe turizma.
Že v prejšnjem poglavju omenjena bipolarizacija turizma se je do danes le stopnjevala. Na
Tenerifi lahko danes govorimo o dveh prostorsko in funkcijsko ločenih območjih masovnega
turizma. Severno območje je precej manjše in skoncentrirano na obali Puerto de La Cruza ter
delno občine Los Realejos. Južni del se začne pri Medanu v občini Granadilla in z manjšimi
prekinitvami nadaljuje do občine Santiago del Teide (Los Gigantes).
•
•

•

v teh dveh območjih je bilo leta 2006 kar 93% vseh turističnih postelj od skupno
184.000 (Cabildo de Tenerife),
znotraj tega turističnega območja je opazna posebna zgostitev na obali Adeja in Arone,
kjer je bilo leta 2006 66% vseh turističnih postelj, velika večina v največji turistični
urbanizaciji Los Cristianos – Playa de Las Americas (Cabildo de Tenerife),
v omenjenih dveh območjih se nahaja tudi velika večina dodatne turistične ponudbe
(golf igrišča, tematski parki, umetne plaže).

Razporeditev turistične infrastrukture po občinah prikazuje spodnja karta kjer je
bipolarizacija turistične infrastrukture lepo vidna. Za turistične občine lahko na podlagi
statističnih podatkov označim: Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Santiago de Teide in (v
manjši meri) San Miguel. Turizem je omejen na obalne predele omenjenih občin. Neposredna
zaledja kamor prav tako segajo neposredni vplivi masovnega turizma, čeprav nimajo večjih
lastnih turističnih kapacitet, so: Granadilla, Guia de Isora, Los Realejos in La Orotava.
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Zemljevid 6: Struktura turistične infrastrukture po občinah

Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica de Canarias

Slika 4: Las Americas – Največji center masovnega turizma

Avtor: Primož Skrt

5.4.2 TURISTIČNI OBISK
Leta 2005 je Tenerife obiskalo več kot 5.000.000 turistov, ki so na otoku počitnikovali v
povprečju 8.26 dni (Gonzales, 2005, str. 97). Velika večina turističnega obiska je
skoncentriranega v prej omenjenih turističnih občinah. Nacionalna sestava obiskovalcev je
precej homogena. Več kot ¾ vseh turistov prihaja iz samo treh držav. Na prvem mestu so
Britanci, sledijo Španci in nato Nemci. Pomemben delež turistov dajo tudi skandinavske
države (Finska, Švedska, Norveška in Danska) z 8% (Gonzales, 2005, str. 61).
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Ugodne klimatske razmere omogočajo turizem praktično celo leto. Obisk je prek leta
razporejen dokaj enakomerno z viškom meseca avgusta in nižkom meseca maja (Morales
Matos, Perez Gonzales, 2000, str. 367).
Grafikon 6: Nacionalna struktura turistov
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Vir podatkov: Gonzales, 2005, str. 61
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6. VPLIV MASOVNEGA TURIZMA NA GEOGRAFSKO
OKOLJE
Tenerife so je iz agrarne družbe v terciarno razvile v slabih dveh desetletjih. Podoben
razvoj v istem obdobju je značilen za številne otoke in obalna območja. Turizem je bil
pomemben ali najpomembnejši razvojni dejavnik mnogih obalnih regij (Costa Brava, Costa
del Sol, Baleari, ...). Vendar je razvoj Balearov in Coste Brave potekal sočasno s katalonsko
industrijo, ob razvoju Costa del Sol so se prav tako razvijale andaluzijske latifundije in
seviljska industrija. Masovni turizem na Tenerifi se je razvil na dotlej nerazvitem prostoru in
v rekordno kratkem času. Ostale gospodarske panoge so se zanemarjale. Tako hiter in
specializiran prehod je v družbi in okolju moral pustiti številne posledice.
Na prvi pogled sta najbolj očitna sta gospodarski in demografski razvoj, ki je potekal
sočasno in odvisno od razvoja turizma. V svojem diplomskem delu sem se kljub temu
osredotočil predvsem na negativne posledice turizma, ki se jih ob uspešni gospodarski rasti in
ugodnih ekonomskih kazalcih večkrat zanemarja.
Vplive turizma sem razdelil na tri dele. V prvem poglavju sem se osredotočil na
problemske vidike masovnega turizma na Tenerifi in opisal nekatera dejstva zaradi katerih je
turistični razvoj sporen in problematičen. Same vplive masovnega turizma sem nato razdelil
na okoljske, sociološke in ekonomske. S pomočjo literature sem poiskal vse vplive in vsak
problem opisal v odnosu do turizma, ovrednotil njegovo konfliktnost ter ga prostorsko omejil.
Nekateri vplivi turizma so lokalni in osredotočeni na območja turizma, drugi pa so prizadeli
celotni otok – govora bo o regionalnih vplivih. Npr: masovni turizem vpliva na vodno bilanco
celotnega otoka (gre za regionalni vpliv), degradirana pokrajina pa je samo na območju
masovnega turizma (lokalni vpliv).
Čeprav je namen diplomskega dela poiskati vplive turizma na celoten otok Tenerife, so
terenska opazovanja in večina analiz omejene na dve največjih turističnih območji: Puerto de
la Cruz in Los Cristianos – Las Americas. Predvsem slednje turistično naselje lahko
predstavlja simbol masovnega turizma v vsem svojem blišču in sijaju, pa tudi negativnih
vplivih, ki jih je povzročila v okolju!
Vplive turizma sem, kjer je bilo možno, ocenil s primerjavo turističnih in neturističnih
občin. Na podlagi poznavanja razmer in statističnih kazalcev sem se odločil za primerjavo
vseh turističnih občin (Adeje, Arona, San Miguel, Puerto de la Cruz in Santiago del Teide),
glavnega mesta Santa Cruz in dve bolj ruralni občini (Icod de los Vinos in Tegueste).
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6.1 PROBLEMSKI VIDIKI MASOVNEGA TURIZMA
Številke: 5.000.000 turistov in 180.000 turističnih postelj na površini, ki je 10 krat manjša
od Slovenije in kjer živi manj kot 900.000 prebivalcev so problematične. Ob teh številkah je
težko govoriti o sonaravnem razvoju in takšna aktivnost je morala v okolju in družbi pustiti
velike posledice. Poleg same kvantitete, ki je najbolj očitna, je masovni turizem na Tenerifi
problematičen tudi zaradi:
-

hiter razvoj turistične regije,
specializiranost gospodarstva,
otok kot zaprt ekosistem,
nepremičninska problematika.

6.1.1 KVANTITATIVNO VREDNOTENJE TURIZMA
Povzeto po: Machado Carillo, 1999.
Kvantitativno turizem na Tenerifi presega meje sonaravnega razvoja. Kolikšna pa je
število turistov, kjer se določen otok še razvija sonaravno? Kjer naravni in družbeni viri
omogočajo razvoj turistične dejavnosti brez konfliktov z naravnim ali družbenim okoljem?
Koncept turistične nosilnosti otoka je razvil profesor Antonio Machado Carillo z namenom
ugotoviti kakšno je stanje Kanarskih otokov in tudi Tenerife glede števila turistov. Z drugimi
besedami: določil je maksimalno število turistov, ki jih otok ob svojih naravnih in družbenih
virih še lahko sprejme.
Na kvadratni meter površine lahko stlačimo 4 osebe. Tenerife imajo nekaj čez 2.000 km2
ali 2.000 milijonov m2. teoretično bi na otok spravili celotno prebivalstvo Zemlje in še bi
ostalo nekaj prostora. Govora je o fizični nosilnosti okolja, ki je seveda povsem nepraktična v
vsakdanjem življenju in še bolj, ko je govora o sonaravnem razvoju. Ekološka nosilnost
okolja je termin, ki izhaja iz ekologije in nam pove kolikšno populacijo lahko sprejme
naravno okolje ob svojih naravnih virih. Na drugi strani poznamo tudi psihološko nosilnost
okolja. Ta termin je dokaj nov in izhaja iz psihološke ekologiji. Nanaša se na značajske
značilnosti človeka. Pove nam koliko pripadnikov človeške vrste lahko živi na določenem
prostoru brez večjih konfliktov.
Pri nosilnosti okolja otoka nas zanima predvsem, koliko prebivalcev lahko prenese
določen otok. V našem primeru je govora o turizmu na Tenerifi – vprašanje je torej koliko
turistov lahko prenese Tenerife ob svojih naravnih in družbenih virih.
Svetovna turistična organizacija definira turistično nosilnost okolja določenega prostora
kot: »maksimalno število turistov, ki se v določenem trenutku lahko nahaja na določenem
prostoru, brez da bi povzročilo v okolju fizično, biološko, ekonomsko in sociokultuno
degradacijo, niti kakršnokoli drugo spremembo, ki bi pomenila tudi nezadovoljstvo turista.«
V kvantitativnem smislu je zgornja definicija povsem neuporabna, saj nam o nosilnosti okolja
govori preveč posplošeno in jo v praksi težko uporabimo.
Parametrov za določitev kvantitativne nosilnosti turističnega okolja je več; od letnega
števila turistov ali kvadratnih metrov plaže na turista. Nobeden pa ni znanstvo natančen. Edini
način za natančno določitev turistične nosilnosti okolja je eksperimentalen. Zamislimo si
poljuben otok kjer v času narašča število turistov in kjer lahko sproti določimo vplive na
okolje. V nekem trenutku bo število turistov povzročilo negativne vplive v družbenem ali
naravnem okolju. To število turistov pomeni turistično nosilnost okolja. Ta eksperiment je v
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naravi nemogoče izvesti, vendar imamo na primeru Kanarskih otokov zelo dober približek.
Otoki ki sestavljajo Kanarske otoke so vsak svoj laboratorij. Število turistov se razlikuje od
otoka do otoka in prav tako vplivi na okolje. S primerjavo otokov (ki imajo podobne
značilnosti) in vplivov, ki jih ima turizem na okolje lahko kvantitativno določimo nosilnost
okolja. Po dolgotrajnih analizah stanj otokov je profesor Antonio Machado določil formulo s
katero se da dokaj natančno določiti maksimalno število turistov, ki jih posamezen otok lahko
sprejme.
Matematična formula »2/20« je empirična osnovana na izkušnjah in poznavanju
značilnosti Kanarskih otokov. Vključuje tako naravno kot družbeno okolje; prvo z vidika
ekološke nosilnost; drugo z vidika psihološke nosilnosti okolja. Turistična spremenljivka, ki
nam pove nosilnost okolja je število postelj, ki precej bolje prikaže turistično zmogljivost
otoka kot turistični obisk (še posebej, če zanemarimo povprečno trajanje obiska). Število
postelj je namreč maksimalna število turistov, ki v določen trenutku sprejme otok, saj
teoretično gledano na otoku ne more biti več turistov kot je namestitvenih zmogljivosti.
Formula za določitev turistične nosilnosti Kanarskih otokov je naslednja:
Število prebivalcev/2 = (H) postelj
Površina otoka v km2 * 20 = (S) postelj.
Za turistično nosilnost okolja se vzame nižjo od obeh vrednosti!
Za Tenerife lahko hitro izračunamo: H = 800.000/2=400.000
S = 2.034*20 = 40.680
Kot vidimo je na Tenerifi ekološka zmogljivost okolja precej nižja od psihološke.
Maksimalno število postelj, ki jih Tenerife lahko imajo po tej formuli pa je 40.000. Dejanska
vednost je danes za več kot 4-krat višja!! Ekološko nosilnost okolja je turizem na Tenerifi
presegel že leta 1970! Čeprav profesor Machado priznava, da so vrednosti izračunane po tej
formuli precej relativne, saj vsebuje veliko empirije in subjektivizma pa nam vseeno da
splošen pogled na kvantitativno stanje turizma in dokaže, da je kvantitativno gledano turizem
na Tenerifi že zdavnaj presegel meje nosilnosti okolja!

6.1.2 HITROST TURISTIČNEGA RAZVOJA
Turistični »bum« na Tenerifi, predvsem pa na njenem jugu, se je zgodil praktično čez noč.
Hitrost razvoja turizma je poleg njegove velikosti glavni vzrok številnih problemov, ki jih je
povzročil. Na jugu Tenerife se je prehod iz tradicionalno kmetijske pokrajine v povsem
turistično specializirano območje zgodil v slabem desetletju. Kot je bilo že zapisano je bil
indeks rasti turistične infrastrukture na Tenerifi v obdobju 1967 – 1973 najvišji v celotni
Španiji (Martin Martin, 1998, str.44).
Hiter razvoj je imel predvsem velike družbene in socialne vplive. V primeru postopnega
razvoja se družba lahko aklimatizira na spremembe in so le te manj travmatične (Machado
Carillo, 1999, str. 2). Tako hiter razvoj tudi ne dopušča celotnega gledanja na problematiko.
Okoljski vplivi se zanemarjajo, kvantitativni vidik je pomembnejši od kvalitativnega.
Zanimivo je, da še danes Tenerife kot glavno merilo razvoja pojmujejo kvantiteto.
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6.1.3 SPECIALIZIRANOST GOSPODARSTVA TENERIFE
Turizem je glavna gospodarska dejavnost na otoku, saj predstavlja 27% BDP-ja. Hitro
lahko zaključimo, da je gospodarstvo Tenerife zelo specializirano. To velja še posebej za
turistične občine. Odvisnost od ene dejavnosti je lahko problematična. Še posebej če je ta
dejavnost povsem odvisna od zunanjih dejavnikov. V primeru Tenerife je turizem povsem
odvisen od zunanjega trga. Še več, ¾ turistov prihaja iz samo treh držav. Tudi sam turizem je
zelo specializiran. Večino predstavlja »trojni S« turizem. Slabosti take odvisnosti se pokažejo
ob vsakršni krizi. Na Tenerifi se je to že zgodilo v drugi polovici 70-ih v času energetske krize,
ki je povzročila upad obiska in posledično krizo gospodarstva. (Gonzáles Rodríguez, 2005)

6.1.4 PROBLEMATIKA NEPREMIČNINSKEGA TRGA IN LASTNIŠTVA
Povzeto po: Vera Galvan, 1999, str. 483, 484.
Masovni turizem potrebuje veliko infrastrukture – na prvem mestu so turistične postelje.
Običajno je, da se ponudba prilagaja povpraševanju oziroma da sta ponudba in povpraševanje
v ravnotežju in soodvisni. Vendar na primeru Tenerife temu ni tako.
Turistični trg je odvisen od nepremičninskega, saj turizem za svojo dejavnost potrebuje
turistične namestitve. Ta odvisnost je povzročila da se je nepremičninski trg osamosvojil in
deluje ločeno od turističnega in gleda predvsem na lastno korist. Njegov cilj je za majhen
denar v čim krajšem času zgraditi čim več turističnih namestitev. Le to povzroči neravnotežje
v razmerju ponudba- povpraševanje. Ponudba je veliko večja od povpraševanja in turistične
namestitve na Tenerifi niso nikoli 100% zasedene. Maksimalna zasedenost v višku sezone
meseca avgusta 2006 je bila 80%, povprečna zasedenost pa 62% (Cabildo de Tenerife). Poleg
tega pa ostala infrastruktura (npr. bolnišnice, šole), ki je nujno potrebna za razvoj vseh naselji
(tudi turističnih) ne more slediti hitri gradnji turističnih nepremičnin.
Drugi problem je v lastniški strukturi parcel. Lastniki parcel so v veliki večini
nepremičninska podjetja ali bogati posamezniki, ki na zemljiščih tudi gradijo infrastrukturo,
ponavadi s svojimi gradbenimi podjetji. Lastnik ima tako povsem monopolističen položaj in
določa namen, velikost, obliko, razpored parcel, ki se pozidajo za turistične namene.
Turistična infrastruktura se tako razvija povsem neodvisno od zahtev turističnega trga in
njegovih potreb in je predvsem posledica interesov lastnika zemljišča. Glavni interes je
seveda dobiček. Številne parcele so po svojih značilnostih neprimerne za turistično rabo
vendar monopolni položaj lastnikov in rentabilnost turističnih nepremičnin prevladuje nad
potrebami turističnega trga.
Posledica tega je pregosta pozidava turističnih naselji, veliko število arhitekturnih slogov
(ponavadi kolikor je lastnikov) in pomanjkanje ostale nujne infrastrukture (bolnišnice,
rekreacijske površine, parki, ...). Rezultat je, da so turistična naselja daleč od podobe, ki jo
prodajajo ponudniki. »Paradiž s kokosovimi palmami in peščenimi plažami« je ponavadi
linearno mesto neštetih arhitekturnih slogov in brez vsakršne planske ureditve. Ta naselja
imajo le malo povezave s tradicionalno podobo pokrajine in so v kulturni krajini Tenerife
velik tujek. Poleg tega se nasilno pozidajo številne parcele, ki so sicer ugodnejše za drugačno
rabo; predvsem kmetijska zemljišča.
Tak model razvoja turistične infrastrukture je opazen v vseh turističnih naselji, ki so se na
novo razvile po letu 1960. Edina izjema je Puerto de la Cruz, ki ima kljub svoji
monofunkcionalnosti in očitni prevladujoči turistični komponenti še vedno videz klasičnega
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mesta. Za Playa de Las Americas, Los Cristianos, Fanabe, El Mejamo, Los Gigantes, ... je
značilna prej opisana problematika.

6.1.5 OTOK KOT ZAPRT EKOSISTEM
Povzeto po: Machado Carillo, 1999.
V realnosti ne obstajajo povsem zaprti sistemi. Vedno obstaja večja ali manjša izmenjava
energije, materije ali informacije s sosednjimi sistemi. Kljub vsemu se sistemom da bolj ali
manj natančno določiti meje, kjer so izmenjave dobrin manjše ali drugačne. V primeru otoka
so meje sistema dokaj natančno določene. Na otok torej lahko gledamo kot na zaprt ekosistem,
kjer so izmenjave dobrin znotraj sistema zelo velike, izmenjave s sosednjim sistemom –
oceanom - pa majhne. Naravni viri s katerim razpolaga ekosistem otoka so zelo omejeni, saj
so pretoki energije, materije iz oceana zelo majhen. Otok kot zaprt ekosistem je odvisen
izključno od svojih notranjih virov.
Za vse naravne ekosisteme velja, da so samozadostni. Naravni vnosi v sistem (padavine,
sonce, veter, ...) zadoščajo za njegovo preživetje in določajo njegove značilnosti.
Tradicionalni sistemi so sistemi v katere je že posegel človek s svojim delovanjem. Vplivi
človeka so v okolju vidni, vendar njegova dejavnost ni presegala meje nosilnosti okolja in
tako na naravno okolje ni imela večjih vplivov. Tak sistem še vedno deluje na podlagi
naravnih vnosov! Za Tenerife lahko govorimo o tradicionalnem sistemu do leta 1960.
Po tem letu so človekovi vplivi povzročili neravnotežje v otoškem sistem – govorimo o
modernih sistemih. Faktorji, ki določajo delovanje ekosistema so zunanji – nepovezani z
naravnim okoljem. Naravno okolje na Tenerifi deluje predvsem za preživetje višjega
nadsistema, ki ga je ustvaril človek in katerega glavni dejavnik je turizem. Otoški sistem je
zaradi prevelike porabe odvisen od zunanjih vnosov – ni več samozadosten. Odvisnost se je
skozi leta le povečevala. Vhodi in izhodi v sistem otoka so veliko večji in pospešijo procese v
naravi. Po drugi strani pa tudi ostali družbeni sistemi (npr. kmetijstvo) delujejo odvisno od
turistične dejavnosti, saj turizem porabi veliko količino virov (voda, delovna sila, energija,
gradbeni material, ...).
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6.2 OKOLJSKI VPLIVI MASOVNEGA TURIZMA
Vsakršna človekova dejavnost pusti določene negativne vplive v okolju. Ni pomembno ali
gre za industrijo, kmetijstvo, urbanizem ali turizem. Velikost vplivov je odvisen od jakosti
človekove dejavnosti in šibkosti ekosistema. V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je jakost
turistične industrije zelo velika in da se je zgodila v zelo kratkem času. Ob tem pa je
pomembno tudi dejstvo, da je na primeru Tenerife okolje toliko bolj občutljivo, ker gre za
otok in so naravni resursi omejeni, ekosistem pa občutljiv. Že pred obravnavanjem
problematike lahko predvidevamo, da so okoljski vplivi turizma zelo veliki. Turizem je
vplival predvsem na obalni pas, njegovo biodiverziteto in vodne vire otoka. Velik okoljski
problem so tudi odpadki in onesnaževanje morja z odplakami.
Za vsak okoljski vpliv sem določil prostorski obseg. Razlikoval sem lokalne in regionalne
vplive turizma. Lokalni vplivi so skoncentrirani na območja masovnega turizma, regionalni pa
so efektirali celotni otok.
Poleg tega sem ocenil jakost vpliva z lestvico od 1 do 5:
-

ocena 1 = vplivov turizma ni
ocena 2 = vplivi turizma so majhni, komaj zaznavni
ocena 3 = vplivi turizma so dobro zaznavni
ocena 4 = vplivi turizma so kritični, vendar popravljivi (veliki)
ocena 5 = vplivi turizma so kritični in nepopravljivi (najpomembnejši dejavnik)

Ugotovitve so subjektivne narave. V oklepaju so navedene razlage za pozitivne učinke.
Lestvica je relativna, ocene pa rezultat medsebojne primerjave vplivov turizma in analize
dejanskega stanja na podlagi zbranih podatkov. Uporabil jih bom za kasnejšo primerjavo
mnenja lokalnega prebivalstva, ki sem jo dobil z anketiranjem, z dejanskim (ocenjenim)
stanjem. Prav tako mi bodo ocene omogočile ocenitev splošnega vpliva turizma na kvaliteto
življenja.

43

6.2.1 DEGRADACIJA NARAVNEGA OKOLJA
Prvi problem masovnega turizma je degradacija pokrajine. Masovni turizem zahteva
dobro razvito infrastrukturo. Le ta pa zasede veliko prostora in degradira pokrajino. Na
Tenerifi so številni obalni predeli povsem degradirani zaradi turističnih kompleksov, umetnih
plaž, marin, golf igrišč, tematskih parkov, prometnic, ... Poleg tega pa turizem posredno
degradira pokrajino tudi prek spalnih naselji, prometne infrastrukture, ki jo potrebuje za svoj
obstoj in odprtih kopov gradbenih materialov.
Obalni predeli so bili pred vzponom turizma večinoma neposeljeni. Prebivalstvo je bilo, z
izjemo ribiških mestec in pristanišč, skoncentrirano v višjih nadmorskih višinah, kjer so bili
pogoji za kmetijstvo ugodnejši. Turizem je povzročil očiten premik infrastrukture in
prebivalstva proti obalam (Machado, 1990, str. 38). V primeru Tenerife lahko govorimo o
turistični litoralizaciji.
To dejstvo mi je precej olajšalo ocenitve degradiranega okolja, ki ga je povzročil turizem.
Tudi številna degradirana obalna območja kjer ne prevladuje izključno turistična
infrastruktura so v veliki meri posledica masovnega turizma. Tako so po letu 1970 poleg
turističnih naselij, nastala številna nova spalna naselja v novejšem času pa naselja t.i.
rezidenčnega turizma (turismo rezidencial).

6.2.1.1 Degradacija obalnega pasa
Turistična infrastruktura je povsem skoncentrirana v ožjem obalnem pasu. Degradacija je
največja tam kjer je največja koncentracija masovnega turizma. V večjem delu so degradirani
obalni predeli Adeja, Arone in Puerto de la Cruza ter delno občin Realejos, Santiago del
Teide in San Miguel. Skupno je zaradi turistične dejavnosti degradiranega 45 km (Google
earth in terensko opazovanje) obalnega ali priobalnega pasu, kar je več kot 13% celotne obale
Tenerife.
Zakonu o obalah pravi, a da je prepovedano graditi kakršnekoli objekte 100 metrov od
obale (Ley de Costa) se ta pas kljub zakonski podlagi ni izmaknil turističnim vplivom in
degradaciji. Naravne plaže na Tenerifi so večinoma skalnate, kar ob močnih tokovih in
valovih onemogoča varno kopanje, ki je osnovna aktivnost masovnega turizma. Za potrebe le
tega je bilo tako potrebno zgraditi umetne peščene plaže z valobrani oziroma vsaj preurediti
obstoječe plaže. Pesek so navozili večinoma iz Sahare (bele plaže) ali iz drugih delov otoka
(črne plaže). Črne plaže v turističnih centrih so razširili s prekomernim kopom peska na
drugih, turistično nezanimivih, plažah (Klink, 2004, str. 200).
Junija 2007 so podpisali pogodbo za izkop dodatnih 4.5 milijonov kubičnih metrov peska
na šestih lokacijah Tenerife. Vse zaradi potreb regenaracije umetnih plaž (Spletni časopis: El
Dia):
-

Punta de Abona - El Medano: 896,000 m3 peska
Los Gigantes in Teno.Rasca: 776,000 m3 peska
Punta de Anaga: 656,000 m3 peska
Antequera: 574,000 m3 peska
El Sauzal: 1.345,000 m3 peska.

Druga »rešitev« za neugodne razmere za kopanje so t.i. morski parki (Parques maritimos).
Neposredno ob morju so zgradili komplekse bazenov, ki omogočajo plavanje tudi ob
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razburkanem morju in hkrati omogočajo pogled na ocean (npr. Lago Martianez v Puerto de la
Cruzu). Umetne plaže in morske parke v turističnih občinah prikazuje spodnja tabela.
Tabela 2: Umetne plaže na Tenerifi
Občina
Plaža
Los Trajales, Los Cristianos, Las Vistas,
Arona
del Camison, Las Galletas, de la Ballena
Las Americas, Troya, Fanabe, Duque,
Adeje
Enramada
Jardin, Punta Brava, Lago Martianez,
Puerto de la Cruz
Playa Martianez
de la Arena, Los Gigantes
Santiago de Teide

Dolžina umetnih plaž
3020 m
3550 m
2100 m
150 m

Vir: terenska opazovanja in Google Earth

Kljub temu, da je obseg plaž majhen in sega le nekaj 10 metrov v notranjost, ima vseeno
velik vpliv na naravno okolje; sprememba morskega dna, lokalnih morskih tokov, struktura
obale. Tako velike spremembe obale imajo velike vplive na občutljive obalne ekosisteme.
Poleg umetnih plaž degradirajo obalo tudi ostale turistične dejavnosti: marine in športna
pristanišča. Na območju masovnega turizma je 7 marin.
Največji prostorski učinek imajo turistična naselja, ki zasedajo priobalna območja. Zaradi
»Obalnega zakona« (Ley de costa) morajo segati vsaj 100 metrov od obalne linije. Poleg
hotelov veliko prostora zasedejo tudi dodatna infrastruktura: igrišča za golf, zelenice, tematski
parki, trgovski centri in prometnice. Primer obalnega pasu, ki je povsem degradiran zaradi
turistične dejavnosti prikazuje spodnja slika. Na satelitskem posnetku dela turističnega
kompleksa Los Cristianos – Las Americas je lepo vidna poraba prostora zaradi prej naštetih
dejavnosti: umetne plaže, hoteli, bazeni, pristanišče in golf igrišče.
Slika 5: Satelitska slika dela turistične urbanizacije Los Cristianos – Las Americas

Vir: Google earth
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Slika 6: Turistične novogradnje – vsakdanja slika juga Tenerife

Avtor: Primož Skrt

S pomočjo satelitskih posnetkov in terenskega raziskovanja ter programa ArcGis sem
izdelal karto območji, ki jih je masovni turizem neposredno prizadel. Kot vidimo gre za
izključno obalne predele!
Izstopata dve večji območji:
 Na severu izstopa območje Puerto de La Cruz – Los Realejos. Na 6 km obale se
nahajajo 4 umetne plaže en morski park, tematski park in številni hoteli.
 Na jugu je območje precej večje. Pas zgostitve turizma se začne pri Medanu z nekaj
prekinitvami (zaščitena območja) nadaljuje do Santiaga del Teide. V celoti je
pozidane 42 kilometrov obale.
Južno turistično območje ima precej večji obseg. Poleg samega obsega turizma obstaja
tudi kvalitativna razlika med degradacijo pokrajine na severu in jugu. Na jugu je bil turizem
edini dejavnik poseljevanja obalnih predelov, medtem ko se je na severu vpletel v obstoječo
urbano mrežo.
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Zemljevid 7: Območja masovnega turizma

Vir podatkov: Google earth in terensko opazovanje

6.2.1.2 Posredni vplivi turizma na degradacijo
Poleg samih turističnih centrov je turizem posredno degradiral pokrajino prek prometne
infrastrukture in dnevnih kopov gradbenega materiala. Avtocesta jug, ki povezuje glavno
mesto Santa Cruz s turističnim centrom na jugu, je bila zgrajena izključno za potrebe
masovnega turizma. Prav tako tudi Auropuerto sur.
Gradbeni material se izkorišča večinoma iz ugaslih vulkanskih stožcih, kjer je na jugu
veliko kamnolomov, ki so nastali zaradi potrebe izgradnje turistične infrastrukture. Od
skupno 283 ugaslih vulkanskih stožcev jih za potrebe gradbene industrije izkoriščajo (ali so
izkoriščali) 86 (Machado, 1990, str. 43). Problematičen je predvsem estetski vidik izrabe teh
unikatnih geomorfoloških oblik, ki karakterizirajo pokrajinsko podobo Tenerife. Nemogoče je
oceniti kolikšen je dejanska potreba turistične infrastrukture po gradbenem materialu, zato
lahko o vplivu turizma na vulkanske stožce govorim le posredno.

6.2.1.3 Povzetek
Intenziteta degradacije je največja v obalnih predelih turističnih centrov. Degradacija se z
oddaljevanjem zmanjšuje, čeprav so točkovno degradirana tudi nekatera območja, ki so precej
oddaljena. Najbolj je degradiran skrajni jug otoka, kjer je turizem najbolj spremenil nekdanjo
naravno in kulturno krajino. Na severu je degradacija zaradi turistične dejavnosti manj opazna,
saj se je turizem vpel v obstoječo urbano mrežo.
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UGOTOVITEV: Degradacija okolja zaradi turistične dejavnosti je lokalnega značaja.
Osredotočena je na obalne predele turističnih občin, v manjši meri tudi na njihova zaledja.
Problematična je z vidika degradacije naravnega okolja, ki je marsikje že povsem izginilo, in
izgube kulturne krajine.
Prostorski efekt turizma: lokalni
Jakost vplivov turizma na degradacijo okolja: 5 (kritično in nepopravljivo)
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6.2.2 MASOVNI TURIZEM IN VODNI VIRI
Na primeru Tenerife je voda zelo pomemben dejavnik, saj gre v velikem delu otoka za
puščavsko in polpuščavsko podnebje, vodni viri pa so skromni in okoljsko občutljivi. Danes
je voda eden izmed večjih okoljskih problemov Tenerife. Velik porabnik sladke vode (na
Tenerifi je težko govoriti o pitni vodi, saj je kakovost vode tako slaba, da je le to potrebno
kupovati v trgovinah) in sektor z največjim indeksom naraščanja porabe je turizem!

6.2.2.1 Vodna bilanca Tenerife
Največji vir sladke vode t.i. bazna voda, ki se nahaja v osrčju otoka in danes predstavlja
88% virov sladke vode. Le ta se obnavlja izključno s padavinami. Letna količine vode, ki se
infiltrira v tla je po najnovejših podatkih 273 hm3. Danes se načrpa 190 hm3 vode (Consejo
Insular de Aguas de Tenerife). Človek in njegove dejavnosti na Tenerifi tako porabijo kar
70% obnovljivih virov! Poleg tega nekaj infiltrirane vode porabijo naravni ekosistemi, velike
količine pa jo podzemno odteče v morje. Zaradi nesonaravne rabe se je nivo bazne vode v
zadnjem stoletju, predvsem pa v zadnjih 30ih letih precej znižal. Vodna bilanca Tenerife je že
dolgo negativna, nivo bazen vode pa vsako leto nižji. To dejstvo dokazujejo številne posušene
galerije v višjih delih otoka in manjši pretoki ostalih galerij. Da bi dosegli nivo bazne vode je
potrebno kopati vedno globlje.
V 30-ih letih je človeku uspelo porabiti količino vode, ki se je v otok infiltrirala v tisočih
letih! Zaradi nižanja nivoja bazne vode se poleg količine niža tudi kakovost vodnega vira.
Nivo bazne vode – hidrostatična linija – je na nekaterih mestih na jugu otoka že tako nizka, da
je v sladko vodo začela vdirati slana voda. Od 190 hm3 vode je potrebno 11 hm3 razsoljevati s
posebnimi postopki. (Hernández Suárez, 2002)

6.2.2.2 Turistična poraba vode
Turizem potrebuje vodo zaradi potreb turistov in infrastrukture. Povprečen turist porabi
precej več vode kot lokalen prebivalec. Prebivalec na podeželju porabi od 80 – 140 litrov/dan,
prebivalec urbanega območja 210 – 300 litrov/dan, povprečen turist pa kar 350 – 800
litrov/dan (Machado Carrillo, 1990, str. 47). Poleg tega pa turizem potrebuje dodatno
infrastrukturo (bazeni, vodni parki, zelenice, vrtovi, čiščenje, ...), ki je prav tako velik
porabnik vode.
Poraba vode turističnega sektorja na Tenerifi se izračuna po naslednji formuli:
DNEVNA PORABA VODE = 0.238*N postelj + 0.082* (N nočitev/365)
Prva številka je neodvisna od števila turistov in zasedenosti turističnih zmogljivosti.
Pomeni rabo vode, ki jo porabi turistična infrastruktura. Druga številka je odvisna od nočitev
in pomeni rabo vode, ki jo na dan porabi posamezen turist. (Consejo Insular de Aguas de
Tenerife)
Turistični sektor na Tenerifi porabi danes 13,3 % vse vode in je na tretjem mestu, za
kmetijstvom in urbano rabo ter pred industrijo (Skupien Balon, Poncela Poncela, 2005, str.
25). Vendar pa je prav poraba turističnega sektorja najhitreje narašča. V obdobju 1991 - 2004
je bil indeks rasti porabe vode v turizmu skoraj 100! Neposredno je s turistično porabo
povezana tudi raba vode na golf igriščih, ki so leta 2004 porabila kar 2.1 % vse sladke vode.
Turistična dejavnost na Tenerifi je torej neposredno odgovorna za 15.4% porabe vse sladke
vode! Posredno pa turizem vpliva tudi na velike izgube v omrežju, večina turističnih centrov
je oddaljenih od vodnih virov in do njih je bilo potrebno zgraditi cevovode. Daljši kot je
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prenos vode večje so izgube v omrežju! Nemogoče je oceniti kolikšne izgube v omrežju so
povezane s turistično dejavnostjo, vendar pa lahko trdim, da turizem leta 2004 porabi vsaj
20% vseh vodnih virov! Projekcije za leto 2015 pa napovedujejo še nadaljnjo rast porabe v
turističnem sektorju (Agenda 2007).
Grafikon 7: Poraba vode po sektorjih
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Vir podatkov: Agenda 2007

6.2.2.3 Jug Tenerife – puščavsko območje z največjo porabo vode
Občine: Puerto de la Cruz, Arona, Adeje, Santiago del Teide, San Miguel in Los Realejos
porabijo več kot 95% vse vode v turizmu, od tega samo občini Adeje in Arona 70% ali 18.13
hm3/leto (Skupien Balon, Poncela Poncela, 2005, str. 34).
Tabela 3 : Poraba in proizvodnja vode (hm3/leto) po izbranih občinah (2003)
Občina
Turizem
Skupno
Turizem (%) Proizvodnja Bilanca
Adeje
9,33
16.88
55
11.7
-5,18
Arona
8,8
17,85
49
7,49
-10,36
Puerto/Cruz
3,66
10
36
4,35
-5,65
Santiago del Teide
1,45
4.87
30
5,86
+0,99
Santa Cruz
0,25
24.21
1
18,95
-5,6
San Miguel
1,68
7.16
23
2,0
-5,16
Icod de los Vinos
0,01
4.05
0
2,98
-1,07
Tegueste
0
4.41
0
1,58
-2,83
Vir: Skupien Balon, Poncela Poncela, 2005, str. 36

Med turističnimi območji so z vidika vodnih virov najbolj problematične občine Arona,
Adeje in San Miguel. Negativno vodno bilanco imajo sicer tudi ostale občine; Tegueste
(kmetijstvo) in Puerto de la Cruz (turizem), vendar ležijo v severnih predelih kjer je
neposredno zaledje bogato z vodo. Na drugi strani ležijo južne turistične občine v puščavskem
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podnebju (letna količina padavin je manjša od 100 mm). Majhna količina padavin in visoke
temperature so sicer zelo ugodne za razvoj masovnega turizma, saj omogoča turistično
aktivnost prek celega leta. Paradoksalno pa masovni turizem za svojo dejavnost nujno
potrebuje velike količine vode. Poraba vode je torej največja tam, kjer so regeneracijske
sposobnosti najmanjše! Omenjene občine imajo tudi najhitrejši indeks porabe vodnih virov.
Vodo je tako potrebno v veliki meri dovažati iz drugih območij. Predvsem zaradi potreb
turizma (v manjši meri zaradi kmetijstva) so morali zgraditi vodovode iz območij, ki imajo
pozitivno vodno bilanco. Do juga vodita vodovoda iz Santa Cruza in Fasnie. S transportom
vode na tako velike razdalje pa so povezane velike izgube v vodnem omrežju, ki predstavljajo
na ravni otoka kar 9% celotne porabe (Skupien Balon, Poncela Poncela, 2005, str. 6).
Zemljevid 8: Hidrološki načrt Tenerife in vodne bilance po območjih

Vir: Agenda 2007

Voda je zaradi naravnogeografskih danosti problem predvsem na jugu otoka. Kljub temu,
da je voda omejen vir je njena poraba v turističnih območjih vse prej kot varčna. Poleg turista
je velik porabnik vode tudi turistična infrastruktura. Urejen turistični kraj »potrebuje« urejene
parke, cvetlične gredice, zelenice, bazene, vodne parke, ... Vse to pa porabi veliko količino
vode. Rabo vode v primeru turistične urbanizacije TEN-BEL, ki se nahaja v občini Arona
prikazuje spodnja tabela.
Tabela 4: Poraba vode v turistični urbanizaciji Ten-bel
Poraba turistov
65%
Vrtovi
10%
Bazeni
7.5%
Čiščenje
4.5%
Ostalo
5%
Vir: Machado Carrillo, 1990, str.49
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Na jugu Tenerife je danes 6 igrišč za golf, dva vodna parka in nešteti bazeni s sladko vodo,
ki se včasih nahajajo le 50 metrov od urejenih (!!) plaž. Prav igrišča za golf so najbolj
problematična. V vlažnem podnebju porabi igrišče na leto za vsak hektar 6.000 m3 vode. Ta
količina je v primeru sušnega podnebja, kjer se nahaja večina igrišč na Tenerifi, več kot
dvakrat višja in znaša 14.000 m3/leto/hektar! (Machado Carrillo, 1990, str. 48) Neverjetno je,
da nekaj tako nepotrebnega, ki lokalnemu prebivalstvu ne prinaša praktično nobene koristi,
porabi tako veliko vode. Projekcije za prihodnost pa prav igriščem za golf napovedujejo
najvišji indeks rasti. Leta 2015 naj bi po projekcija hidrološkega zavoda Tenerife porabila 9
hm3 vode kar pomeni 4% vseh vodnih virov! V zadnjem času se sicer nekatera igrišča
odločajo za ponovno uporabo odpadnih vod, kar vsaj nekoliko zmanjša velik negativen efekt.
(Skupien Balon, Poncela Poncela, 2005, str. 30)

6.2.2.4 Novi vodni viri
Reševanja problematike vodnih virov se na Tenerifi niso lotili na najbolj logičen in poceni
način – to je z varčevanjem. Nasprotno, projekcije za bližnjo prihodnost predvidevajo še večjo
porabo vode, tako na ravni otoka, še posebej pa v južnih turističnih območjih (Agenda 2007).
Prav turizem je panoga, kjer bo rast porabe vode najhitreje naraščala. Nekaj tudi na račun
ostalih panog, predvsem kmetijstva. Zaradi vse večjih zahtev, predvsem turističnega sektorja,
in nižanja nivoja bazne vode je bilo potrebno na Tenerifi poiskati nove vodne vire. Projekcije
za leto 2015 prvič po dolgem času predvidevajo manjšo porabo bazne vode. Vedno večji
poudarek je na obnovljivih vodnih virih.
Poglavitna obnovljiva vodna vira sta dva:
-

čiščenje in ponovna uporaba odpadnih vod,
razsoljevanje morske vode.

Danes predstavljajo obnovljivi vodni viri 12% celotne produkcije. Gre za ponovno
uporabo odpadnih vod in razsoljevanje morske vode. Na južnih turističnih območjih
proizvedejo 40% vseh obnovljivih vodnih virov, vendar še vedno veliko premalo, da bi
pokrili naraščajoče potrebe turističnega sektorja. V občini Adeje se nahaja velika čistilna
naprava, ki zbira odpadne vode turistične urbanizacije Los Cristianos – La Americas in letno
proizvede 3.62 hm3 reciklirane vode, ki se lahko uporablja za namakanja. V istem turističnem
naselju se nahaja tudi druga največja razsoljevalnica na otoku (EDAM Arona-Adeje). Poleg
tega veliko hotelov za lastne potrebe uporablja manjše zasebne razsoljevalnike. Skupna
količina razsoljene vode na turističnem območju je 7.24 hm3 na leto! (Skupien Balon, Poncela
Poncela, 2005, str. 8)
Količine morske vode in odpadnih vod so praktično neomejene. Kljub temu je tudi izraba
teh virov problematična. Prvi problem je sama kvaliteta vode, ki je zelo slaba in večinoma
uporabna le v kmetijstvu. Drugi problem so visoki stroški proizvodnje. Čistilne naprave in
predvsem razsoljevalniki porabijo velikanske količine energije. Turistične občine porabijo
tudi 4-krat več energije na prebivalca kot ostale občine. Večja poraba elektrike je posledica
razsoljevalnikov. Zaradi tega je cena vode precej narasla. Drugi problem so okoljski vplivi.
Stranski produkt razslojevanja so velike količine soli, ki se jih odlagajo v morje. Lokalno to
zelo poveča slanost in vpliva na morske ekosisteme – predvsem rastlinstvo v bentalnem pasu
(Wikipedia, Desalination). Zasebni razsoljevalniki na Tenerifi nimajo urejenega niti odlaganja
v morje. Morsko sol kopičijo v barrancih v notranjosti otoka. Takšne količine soli imajo
seveda velike negativne posledice na okolje (Martin Martin, 2007). Ta problematika na

52

Tenerifi še ni raziskana, so pa opazni negativni vplivi odpadnih soli v nekaterih deželah
srednjega vzhoda, ki imajo dolgo zgodovino razsoljevanja.

6.2.2.5 Povzetek
Turizem kot velik porabnik vode je za tako šibek vodni krog kot ga ima Tenerife zelo
problematičen. Gospodarjenje vodnih virov je na nivoju turističnih občin in tudi celotnega
otoka nesonaravno. Čeprav so se v zadnjih letih lotili reševanja problematike je škoda, ki je
bila storjena bazni vodi nepopravljiva. Več 100 metrov znižan nivo je količina vode, ki se
naravno obnavlja na milijone let. Tenerifi je uspelo to količino porabiti v manj kot 100 letih!
Po drugi strani so tudi novi vodni viri problematični, predvsem zaradi visokih stroškov
proizvodnje. Cena vode posledično narašča kar ima negativne vplive predvsem za namakalno
kmetijstvo.
UGOTOVITEV: Vpliv turizma na voden vire je velik problem z lokalnega vidika južnih
turističnih območji, predvsem pa z regionalnega vodnega kroga celotnega otoka. Škoda, ki jo
je povzročila pretirana izraba je nepopravljiva glede količine in kvalitete bazne vode. Novi
vodni viri so le delna rešitev problema, poleg tega pa povzročijo dodatne okoljske probleme.
Prostorski efekt turizma: regionalni
Jakost vplivov turizma na vodne vire: 5 (kritično in nepopravljivo)
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6.2.3 MASOVNI TURIZEM IN ODPADKI
Turizem je velik proizvajalec odpadkov. Povprečen turist proizvede veliko več odpadkov
kot lokalen prebivalec. Turističnih občine, kjer živi 18% prebivalstva Tenerife, proizvedejo
30% vseh odpadkov (Plan Insular de Ordenacion de Tenerife). Konkretnih podatkov o
proizvodnji odpadkov turističnega sektorja ni. Oceno količine odpadkov v turizmu lahko
dobro določimo s primerjavo turistične in neturistične občine, tako da izračunamo količino
odpadkov na prebivalca v obeh.
Tabela 5: Količina odpadkov po izbranih občinah 2005
N prebivalcev (2005) Odpadki v t/leto (2005)
Občina
Adeje
33722
50111
Arona
65550
74845
Puerto/Cruz
30613
28765
Santiago
11212
7891
San Miguel
11737
13046
Santa Cruz
221567
129720
Tegueste
10279
6500
Icod de los Vinos 24290
11522

Odpadki/prebivalca
1.48
1.14
0,94
0,70
1.11
0,58
0,63
0,474

Vir podatkov: Spletni vir 15 in lastne analize

Grafikon 8: Količina komunalnih odpadkov po občinah (2005)
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Vir podatkov: Cabildo de Tenerife

Opazna je razlika med turističnimi in neturističnimi občinami. Prve proizvedejo v
povprečju med 1.36 in 0.70 ton/preb/leto, neturistične pa v povprečju 0.62 t/preb/leto. Razlika
gre na račun turističnega obiska in večje porabe turistov kot lokalnih prebivalcev. Velike
razlike v turističnih občinah se pojavijo zaradi različne strukture turističnih kapacitet
(nehotelske namestitve proizvedejo več odpadkov kot hotelske) in deleža tujcev v občinah, ki
prebivajo na Tenerifi le del leta.
Povprečna poraba/prebivalca/leto v neturističnih občinah na Tenerifi je 0.62 tone
(koeficient je izračunan na podlagi vseh neturističnih občin). Turizem je v turističnih občinah
najpomembnejša gospodarska panoga in poleg gospodinjstev je turizem edini pomembnejši
proizvajalec odpadkov. Seveda se nahajajo v občinah tudi druge dejavnosti, vendar jih je malo
ali pa so posredno povezane s turizmom. Za določitev količine, ki jo prispevajo lokalni
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prebivalci je torej potrebno določiti občino, ki ima zelo malo storitvenih dejavnosti! Izbrana
primera takih občin sta Vilaflor in Arafo! Količina odpadkov v teh je 0.48 tone/prebivalca/leto.
To številko lahko pripišemo lokalnim prebivalcem na celotni Tenerifi. Izračuni so povsem
avtorsko delu in niso preverljivi, vendar je približek dovolj natančen. Povprečna količina
komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji znaša 450 kg, povprečje za EU je 510
kg/prebivalca! Podatki so torej povsem primerljivi! Hitro lahko izračunamo koliko porabijo
lokalni prebivalci v turističnih občinah, če zgornjo količino pomnožimo s številom
prebivalcev. Ko dobljeno vsoto odštejemo od realne količine, ki jo proizvede občina dobimo
oceno proizvodnje turističnega sektorja!
FORMULA: RT=R1-0.48*Np
RT=proizvodnja odpadkov turističnega sektorja v občini
R1=skupna proizvodnja odpadkov v občini
Np=število prebivalcev v občini
Turistični sektor v občini Adeje tako proizvede 34.000 ton/leto, Aroni 43.000 ton/leto,
Puertu de la Cruz 14.000 ton/leto, San Miguelu 7.400 ton/leto in Santiagu de Teide 2500
ton/leto. Skupno torej skoraj 100.000 ton odpadkov na leto ali 16% vseh odpadkov, ki jih
proizvedejo Tenerife. Dejansko je številka še večja, saj živi v turističnih občinah veliko tujcev,
ki prebivajo na Tenerifi le del leta, tako da odpade na turistične občine v resnici še večji delež
odpadkov. Iz podatkov je razvidno, da so problematične predvsem južne turistične občine, ki
prispevajo 77% vseh odpadkov iz turizma!
Odpadki so na Tenerifi toliko večji problem, saj je zelo malo območji primernih za
odlagališča. Še do nedavnega so smeti odlagali v zgornje dele barrancov, leta pa je končno
dobilo uradno odlagališče, ki se nahaja na jugu otoka. Edino urejeno odlagališče komunalnih
odpadkov – PIRS – se nahaja v občini Arico. Življenjska doba odlagališča se krajša hitreje od
pričakovane zaradi naraščanja količine odpadkov (7% na letni ravni) (Cabildo de Tenerife). K
temu pripomorejo največ prav turistične občine na jugu, kjer je indeks rasti količine
komunalnih odpadkov najvišji. Drugod količina odpadkov stagnira, ali celo upada, kljub temu
da prebivalstvo narašča. Razlog je v večji osveščenosti lokalnih prebivalcev. Mihelčičeva v
svoji knjigi Trajnostni turizem pravi, da imajo lokalni prebivalci precej večji smisel za okolje
kot turisti. Odlagališče PIRS naj bi zadostovalo potrebam do leta 2016 (Cabildo de Tenerife).
Nato pa bo potrebno poiskati alternativne lokacije ali razširiti obstoječe, kar pa je na Tenerifi
velik problem. Veliko območji je namreč zavarovanih, ostala pa so poseljena ali
vodovarstvena območja.

6.2.3.1 Povzetek
Turizem je velik proizvajalec odpadkov, turistične občine pa proizvedejo nesorazmerno
veliko količino komunalnih odpadkov. Predvsem so problematična južna turistična območja.
Lokalno odlagališče zaenkrat še zadostuje potrebam otoka, vendar bo v bližnji prihodnosti
zaradi prenasičenosti potrebno poiskati nova odlagališče.
UGOTOVITEV: Komunalni odpadki kot posledica masovnega turizma zaenkrat na lokalni
in regionalni ravni otoka ne povzroča večjih okoljskih problemov. Bo pa ta problematika
prišla bolj do izraza, ko bo potrebno poiskati nova odlagališča.
Prostorski efekt: lokalni
Jakost vplivov turizma na problematiko odpadkov: 3 (dobro zaznavni vendar (še) ne kritični)
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6.2.4 TURIZEM IN ONESNAŽEVANJE MORJA
Turizem onesnažuje morje neposredno s turistično dejavnostjo (motorni čolni, kopanje),
predvsem pa preko odplak iz turističnih naselij. Odpadne vode se na Tenerifi odvajajo
večinoma v morje. Zakonsko je urejenih le 63 od 330 izpustov odplak, od tega je javnih le 11
izpustov. Ostala so v privatnih rokah, tako da je kvaliteto odpadnih vod praktično nemogoče
ugotoviti. Na Tenerifi se sicer prečisti le 25,3% vseh odpadnih vod. Vse ostale se v morje
izpuščajo povsem neprečiščene. Količina letne neprečiščene vode, ki se izpusti v morje je 42
hm3. Vendar tudi prečiščene vode še vedno vsebujejo veliko mulja. Letna količina le tega,
znaša na Tenerifi 16.261 ton, ki se večinoma odloži na morsko dno. Lokalno vpliva na sestavo
morskega dna in vpliva na ekosisteme. (Klink, 2004, str.106)
Največ odplak (prečiščenih in neprečiščenih) in mulja prispevajo največja naselja: Santa
Cruz, Puerto de la Cruz in Los Cristanos-Las Americas. V Puertu in Los Cristianos-Las
Americas so odplake večinoma posledica turistične dejavnosti, predvsem iz hotelov in drugih
turističnih namestitev. Na turističnih območjih se nahaja 9 legalnih podvodnih odtokov
odpadnih voda, ki na morsko dno odložijo velike količine mulja. Turistična naselja imajo
sicer najbolje urejene sisteme čistilnih naprav in ponovne uporabe odpadnih vod. Spodnji
grafikon prikazuje delež gospodinjstev, ki so priključene na mrežo čistilnih naprav. Z izjemo
Adeja je nizek procent lahko zavajajoč, saj se nanaša na občine in ne samo turistična naselja.
Tam je večina gospodinjstev in hotelov priključenih na javno mrežo.
Grafikon 9: Delež gospodinjstev priklopljenih na sistem čistilnih naprav
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Vir podatkov: Consejo Insular de Aguas de Tenerife

Večji problem so ilegalni odtoki odplak, ki jih je na Tenerifi 267 (Izquierda Unida).
Njihove količino se precej manjše v primerjavi z legalnimi odtoki, vendar so speljani bližje
obali, kjer so morski tokovi šibkejši, samočistilne sposobnosti pa majhne. Številne nevladne
organizacije opozarjajo na onesnaževanje obalnih turističnih predelov Adeja, Puerto de la
Cruza in Arone. Konkretni podatki o ilegalnih izpustih niso dosegljivi. So pa v okolju vidne
posledice odpadnih vod. Odpadne vode slabšajo kakovost kopalnih vod; npr. v Puerto de la
Cruzu (ATAN), povzročajo rast nitrofilni alg in v nekaterih primerih celo pomore rib. Sam
sem opravil terensko opazovanje v turističnem naselju Los Cristianos –Las Americas in na
več mestih v neposredni bližini hotelskih naselji opazil vse omenjene pojave, ki so tudi
dokumentirani na spodnjih slikah.
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Slika 7: Okoljski vplivi odpadnih voda na obali Adeja

Vir: terensko raziskovanje

Podobne pojave je opaziti ob vseh večjih turističnih naseljih. Vendar so omejeni na
majhnih prostorih in nimajo večjih vplivov na ekosisteme. Vidni so predvsem ob oseki, ko
nekatere cevi ne dosežejo morja, ali ob poškodbah odpadnih cevovodov. Večji kot okoljski
učinki so estetski, saj taki prizori ne pripomorejo k turističnemu videzu kraja.
V zadnjem času se v občini Adeje pojavlja nov problem kot posledica razsoljevanja
morske vode. Preveč slani ostanek se namreč v veliko primerih spušča v morje. Samo v
občini Adeje naj bi 78 turističnih kompleksov v morje spuščalo prekomerno slane vode
(Spletni časopis: El Dia).

6.2.4.1 Povzetek
Turizem sicer proizvede veliko količino odpadnih vod, vendar so prav turistična naselja
najbolje opremljene s čistilnimi napravami in urejenimi odplakami. Problematični so ilegalni
odtoki, izpusti prekomerno slanih ostankov razsoljevanja in ostanki mulja, ki ostanejo pri
očiščenih vodah.
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UGOTOVITEV: Zaradi velikih samočistilnih sposobnosti je to zelo lokaliziran pojav in ne
povzroči večje okoljske škode. Lokalno vpliva na nekatere morske ekosisteme in njihovo
biodiverziteto, vendar je problem precej večji v neturističnih občinah, ki imajo slabše urejen
sistem čistilnih naprav. V turističnih naseljih je bolj problematičen estetski vidik problema.
Prostorski efekt turizma: lokalni
Jakost vplivov turizma na onesnaževanje morja: 3(dobro zaznavni)
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6.2.5 VPLIV TURIZMA NA EKOSISTEME IN BIODIVERZITETO
To področje je glede vseh najslabše raziskano. O vplivih turizma na ekosisteme in
biodiverziteto na Tenerifi zaenkrat ne obstaja še nobena študija, prav tako skopi so tudi
podatki. Tudi v svetovnem merilu je to področje slabo preučeno. Turizem še vedno velja za
eno izmed okolju prijaznejših gospodarskih panog, čeprav to še zdaleč ne drži.
Obstajajo podatki o posameznih ogroženih vrstah na Tenerifi in posameznih vplivih
masovnega turizma. S pomočjo teh podatkov sem lahko ocenil vplive turizma na ekosisteme.
Precej težavnejše je bilo prostorsko določanje le teh vplivov, predvsem na morske ekosisteme.
O večini teh lahko le sklepamo na podlagi koncentracije turizma ne pa na podlagi konkretnih
podatkov.
Turizem vpliva na biodiverziteto in ekosisteme Tenerife predvsem z:
-

degradacijo obalnih predelov,
gradnjo umetnih plaž,
prekomernih kopov peska,
odplakami odpadnih vod,
rekreacijskim ribolovom.

6.2.5.1 Vpliv masovnega turizma na kopenske ekosisteme
Ogroženi so predvsem obalni in morski ekosistemi kjer je turistična dejavnost najbolj
skoncentrirana (turisti sicer obiskujejo tudi notranjost otoka. Nacionalni park El Teide je
najbolj obiskan park v Španiji. Vendar številni redki rastlinski endemiti niso ogroženi, saj je
režim varovanja strog. Poleg tega ta vrsta turizma ne spada pod tipični masovni turizem in
tako ni predmet obravnave diplomskega dela). Turizem je degradiral pokrajino in povsem
uničil življenjske habitate številnih rastlinskih in živalskih vrst. Problematična so predvsem
južna turistična območja. Turistična naselja so zasedla večino nizke obale Tenerife.
Naravna vegetacija na območju turističnih urbanizacij od Medana do Los Gigantesov, pa
tudi na severu v Puerto de la Cruzu, je praktično povsem izginila. Nadomestila so jo turistični
kompleksi ali umetno vnesene eksotične vrste. O tem pojavu lahko govorimo na celotnem
južnem območju masovnega turizma, ki je označeno na zemljevidu masovnega turizma.
Ogrožen je predvsem ekosisitem tabaibala in cardonala, ki je sicer naravna vegetacija na
območjih turističnih urbanizacij in halofilne obalne družbe, ki so značilnost nizkih obal (Plan
Insular de Ordenacion de Tenerife).

6.2.5.2 Vpliv masovnega turizma na ptičje vrste
Jug Tenerife je pomembno gnezdišče za številne vrste ptic, ki so zaradi pozidave obale
izgubile svoje naravno okolje. Številne avtohtone vrste se nahajajo na rdečem seznamu
ogroženih vrst (Lista roja de aves). Njihovo izumiranje je predvsem posledica degradirane
pokrajine in izgube naravnega habitata zaradi turističnih naselij.
Ogrožene endemične ptičje vrste zaradi vplivov masovnega turizma (Libro rojo de las
aves de Espana):
-

Pardela Chica (Puffinus assimilis baroli) je ogrožena zaradi svetlobnega
onesnaževanja turističnih naselij in onesnaževanja obale z odpadki. Ogroženi
so predvsem mladiči. Danes se na Tenerifi opazijo le še posamezni primerki te
vrste.
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-

Camachuelo Trompetero (Bucanetes githagineus amantum) izumira zaradi
krčenja naravnega habitat na jugu otoka, kot neposredna posledica gradnje
turističnih kompleksov. Število gnezdišč se je od 80-ih let do danes skrčilo z
26 na le še 3! Letno opazijo le nekaj 10 primerkov teh ptic, ki so še pred
desetletjih množično gnezdile na jugu Tenerife.

-

Terrera Marismeña (Calendrella rufescens polatzeki) je endemična kanarska
vrsta, ki je iz juga Tenerife praktično že povsem izginila zaradi izgube
naravnega okolja kot posledica masovnega turizma.

-

Alcaravan Comun Canarias (Burhinus oedicnemus distinctus) je popolnoma
izginili iz območja turizma na jugu Tenerife. Zaradi turističnih urbanizacij in
novih infrastruktur pa tudi plantaž banan so bila povsem uničena številna
gnezdišča. Na otoku so opazili gnezditi približno 50 primerkov teh endemitov.

6.2.5.3 Vpliv masovnega turizma na morske ekosisteme
Umetne plaže spreminjajo strukturo morskega dna, nasipi pa spremenijo lokalne tokove.
Velike spremembe povzročijo tudi prekomerni vnosi nitratov kot posledica odplak iz
turističnih naselij. Vse to vpliva na ekološke značilnosti in strukturo morskih ekosistemov.
Združbe sebe Cymodocea nodosa in fotofilne alge imajo zelo pomembno ekološko
vrednost (primarna produkcija). Te združbe so zelo občutljive na prekomerne koncentracije
organskih snovi, ki so večinoma posledica izpustov odplak. Kot posledica so številne kolonije
v bližini turističnih naselij že povsem izginile. Nadomestile so jih nitrofilne zelene alge, ki
imajo precej manjšo vrednost primarne produkcije. Zmanjšana ekološka pestrost primarnih
producentov vpliva tudi na ostale vrste v ekosistemu. (Klink, 2004, str. 202)
Umetne plaže povsem spremenijo strukturo morskega dna. Vplivi na ekosisteme so dvojni.
Na eni strani umetne plaže spremenijo originalno kamnito dno, na drugi prekomerni izkopi
peska na naravnih peščenih plažah uničijo naravne habitate. Ogrožene so predvsem združbe
morskih trav, fotofilnih alg in sebadele, pa tudi nekatere živalske vrste (Peje clavo Chilomycterus atringa), saj so prav obalni predeli paritvena območja številnih živalskih vrst.
Prekomerni izkopi peska bodo v bližnji prihodnosti velik ekološki problem. Že sedaj za
potrebe regeneracij umetnih plaž izkopavajo pesek na turistično nezanimivih območjih. (Plan
Insular de Ordenacion de Tenerife)
V naslednjih letih naj bi na šestih novih obalnih predelih izkopali kar 4.5 milijonov
kubičnih metrov peska. Na teh območjih se nahajajo številni pomembni ekosistemi, nekateri
celo zaščiteni! Na območju Medana, kjer se predvideva največji izkop peska, bodo ogrožene
združbe sebe (Cymodosea nodosa), fotofilne alge in Caulerpa prolifera. Na območju Teno Rasca se nahajajo fotofilne alge, rodoliti in morske trave (praderas de cascajos) in območja
rasti številnih živalskih vrst. Na Punta Anaga bo ogrožena biodiverziteta in območja rasti
številnih vrst, mnogih endemičnih. Na Antequera bodo ogrožene združbe fotofilnih alg in
sebadelas (Zostera noltii). Zaradi pretiranih izkopov bodo spremenjeni lokalni tokovi kar bo
prav tako imelo velik vpliv na ekosisteme. (Spletni časopis: El Dia)
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6.2.5.4 Povzetek
Turizem je z degradacijo okolja vplival na obalne predele. Naravnega okolja na območjih
masovnega turizma praktično ni več. Naravno rastje je povsem izginilo, zaradi krčenja
habitata so ogrožene tudi nekatere živalske vrste; predvsem ptice. Poleg tega so spremembe
strukture morskega dna in odplake odpadnih voda vplivali tudi na morske ekosisteme. Prav na
tem področju se v prihodnje napovedujejo največji vplivi v okolje.
UGOTOVITEV: masovni turizem je lokalno zelo vplival na biodiverziteto obalnih predelov
in morskih ekosistemov. Območja masovnega turizma so praktično antropogeno okolje vplivi
pa se širijo tudi v morje. Med živalskimi vrstami so najbolj ogrožene ptice zaradi izgube
gnezdišč.
Prostorski efekt turizma: lokalni
Jakost okoljskih vplivov:
3 za morske (dobro zaznavni)
5 za kopenske (kritični in nepopravljivi)
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6.2.6 VEČJA ENERGIJSKA PORABA
Turizem je velik porabnik električne energije. Poraba energije na Tenerifi narašča sočasno
z turističnim razvojem. Z naraščanjem števila prebivalcev in infrastrukture se večajo tudi
potrebe po večji porabi energije. Vedno večji delež prispevajo prav turistične občine. Danes
tri največje turistične občine porabijo več električne energije kot glavno mesto Santa Cruz de
Tenerife, čeprav imajo dvakrat manj prebivalcev.
Grafikon 10: Naraščanje porabe energije
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Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica de Canarias

Turistične občine porabijo precej večjo količino energije na prebivalstva kot je povprečje
za Tenerife in tudi 4-krat več kot neturistične občine. Vzroki za višjo porabo turističnih občin
so:
-

potratna raba turistov,
raba turistične infrastrukture,
razsoljevanje vode,
črpanje vode za potrebe čistilnih naprav (Adeje).

Grafikon 11: Poraba energije po izbranih občinah (MWh/prebivalca)
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Po porabi energije na prebivalca še posebej izstopajo tri največje turistične občine: Adeje,
Arona in Puerto de la Cruz, ki imajo poleg velikega obiska tudi največ ostale turistične
infrastrukture in razsoljevalnike slane vode.

6.2.6.1 Povzetek
Turizem vpliva na povečano rabo električne energije, vendar to dejstvo nima večjih
okoljskih efektov. Manjše vplive na okolje (onesnaževanje zraka in odplake) ima TE
Granadilla, ki je bila med drugim zgrajena za potrebe turističnega juga. Predvsem večji
odjemalci (razsoljevalniki) bi morali razmisliti o uporabi zaprtih energetskih krogov –
navezava na vetrno energijo, kar že uporabljajo ponekod na Gran Canariji.
UGOTOVITEV: vplivi povečane rabe energije na okolje so lokalne narave in nimajo večjih
okoljskih vplivov. Kljub temu je uporaba obnovljivih energetskih virov, glede na možnosti,
premajhna.
Prostorski efekt turizma: lokalni
Jakost vplivov turizma na povečano rabo energije: 2 (majhni okoljski vplivi)
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6.3 DRUŽBENI VPLIVI MASOVNEGA TURIZMA
Podobno kot na naravno okolje je turizem poglavitni dejavnik tudi v odnosu do
družbenega okolja Tenerife. Gospodarski razvoj temelječ na masovnem turizmu, je v nekaj
desetletjih povsem spremenil družbeno okolje Tenerife in njenih prebivalcev. Vplivi turizma
lahko razdelimo na ekonomske in družbene. V poglavju sem se osredotočil predvsem na
iskanje negativnih vplivov. Vendar nikakor ne z namenom zanikanja pozitivnih stvari.
Dejstvo je namreč, da je masovni turizem najpomembnejši dejavnik razvoja in je pripomogel
k dvigu življenjskega standarda.

6.3.1 VPLIV MASOVNEGA TURIZMA NA GOSPODARSTVO OTOKA
Masovni turizem je povsem spremenil ekonomsko podobo Tenerife. Večina gospodarskih
kazalcev je boljših kot v preteklosti (tudi v primerjavi z ostalimi španskimi pokrajinami),
vendar ima gospodarski razvoj tudi nekatere slabosti. Problematična je predvsem velika
specializiranost in odvisnost od turizma ter neenakomeren razvoj, ki ga je masovni turizem
povzročil.

6.3.1.1 Vpliv na lokalno gospodarstvo
Tenerife se je v zadnjih 50ih letih razvila iz ene najbolj revnih španskih pokrajin v
povprečno razvito špansko regijo. BDP/prebivalca Tenerife je danes skoraj povsem enak
Sloveniji. Še leta 1960 je bila to »zaostala kmetijska pokrajina brez prihodnosti«, ljudje pa so
se množično izseljevali na celino.
Pred turističnim »bumom« so bile Tenerife kmetijsko usmerjen otok. V kmetijstvu je bilo
še leta 1960 zaposlenih več kot 45% delovno aktivnih prebivalcev. Desetletje in pol kasneje
se je ta delež prepolovil. Delež turizma se je ves čas zmanjševal predvsem na račun
storitvenih dejavnosti in najpomembnejšega sektorja – turizma. Ostale dejavnosti so precej
slabše razvite. Posebej velja omeniti gradbeništvo, ki je na Tenerifi v precejšnji odvisnosti od
turizma (gradnja turističnih namestitev in ostale infrastrukture).
Grafikon 12: Gospodarski razvoj Tenerife v obdobju 1960 - 2005
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Vir podatkov: Instituto Nacional de Estatistica

Takšen razvoj je imel svoje pozitivne in negativne učinke. Kljub splošnemu mnenju, da je
turizem lokalnim prebivalcem prinesel blaginjo in boljši ekonomski standard, moramo to
trditev jemati z določeno rezervo. Dejstvo je, da je turizem pripomogel k razvoju nekaterih
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najbolj revnih delov otoka. Prav turistični predeli Tenerife so danes gospodarsko najbolje
razviti.
Turizem je tudi vplival na razvoj prometne infrastrukture: Tenerife ima danes dobro
razvito prometno mrežo. Z rednimi letalskimi in ladijskimi linijami je povezana z ostalimi
otoki, pa tudi s kontinentalno Španijo in ostalimi evropskimi državami. Najbolje razvito
infrastrukturo imajo turistični centri. Pred začetkom turizma je že potovanje od severa do juga
otoka zahtevalo zelo veliko časa. (Hernadez Armas, 1995, str. 135)

6.3.1.2 Slabosti gospodarskega razvoja Tenerife
Katere so torej slabosti takšnega gospodarskega razvoja? Prva stvar je prav gotovo velika
specializiranost ekonomije in odvisnost prebivalstva od panoge, ki je povsem odvisna od
zunanjega trga. Govorimo lahko o specializiranosti znotraj specializiranosti. Ekonomski
razvoj na Tenerifi temelji predvsem na (masovnem!) turizmu. Na jugu otoka je ta odvisnost
skoraj 100%! Hotelirski sektor prispeva 16% BDPja (Instituto Nacional de Estatistica de
Canarias) posredno pa je turizem odgovoren še za precej večji delež. Sem lahko štejemo del
nepremičninskega trga in gradbeništva, ki so skupaj s stacionarnim turizmom najmočnejši
trije pod-sektorji na Tenerifi.
Ocene za celotno Kanarsko otočje so, da turizem doprinese 19% neposredno v BDP in še
13% posredno, skupaj torej 32%. Na Tenerifi je direktni delež BDP-ja iz turizma 16%.%
(Instituto Nacional de Estatistica de Canarias). Predpostavimo, da je razmerje med
neposrednim in posrednim deležem turizma enak na Kanarskih otokih in Tenerifi. Posredni
delež iz turizma na Tenerifi torej znaša 11%, skupaj pa 27. V turističnih občinah že
neposredni deleži turizma presežejo 50% (Instituto Nacional de Estatistica de Canarias).
Slabosti take odvisnosti so vidne predvsem v primeru kriz. Le ta je doletela Tenerife konec
1978. V tem obdobju vidimo hiter rast brezposelnosti, upad BDP-ja in ekonomske probleme
na celotnem otoku (Gonzales Rodriguez, 2005, str. 109). Danes je gospodarstvo še bolj
odvisno od turizma in negativni efekti morebitnih novih kriz bi bili še hujši.
Drug negativen vpliv takšnega razvoja je zaton kmetijskega sektorja in zmanjševanje
obdelovanih površin. Turizem je kmetijstvu prevzel zemljo, vire in delavno silo. V zadnjih
40-ih letih se je 7482 hektarov zemljišč na južnih turističnih območjih spremenilo iz
kmetijskih v zazidljiva zemljišča – predvsem za potrebe turizma (Martin Martin, 2006, str. 3).
Spodnja tabela prikazuje zmanjševanje kmetijskih površin v turističnih občinah Adeje in
Puerto de la Cruz. Predvsem v Puertu je turizem neposredno prizadel kmetijstvo, saj so
turistični kompleksi zasedli obdelovalno površino (68 hektarov na leto). Na jugu so vplivi
kmetijstva posredni – preko virov (predvsem vode) in delavne sile (Machado Carillo, 1990,
str. 41). Posledica tega je, da se mora veliko hrane uvažati, kar pomeni še dodatno odvisnost
od zunanjih trgov! Danes Tenerife uvozijo 45% hrane in 58% pijače (Gobierno de Canarias,
Agricultura).
Tabela 6: Upad kmetijskih površin v (ha): Adeje in Puerto de la Cruz
1980
1982
1984
1986
440
415
350
340
banane
495
400
165
165
paradižnik

1988
335
120

Vir: Machado Carillo, 1990, str. 42

Eden največjih problemov razvoja Tenerife pa je podatek, da je velika večina turističnih
kapacitet, igrišč za golf, zabaviščnih parkov, turističnih agencij, ... v rokah tujcev. Masovni
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turizem je organiziran s strani turističnih agencij. Večina turistov potuje v kompletu
(namestitev – polpenzion - letalska karta). Povprečen turist zapravi na dan 103.5 evrov. Od
tega gre 63% denarja državi izvora, 37% pa potrošijo na Tenerifi (restavracije, trgovine, izleti,
spominki) (Martin Martin, 2006, str. 8). Vendar pa je tudi veliko restavracij, trgovin, agencij,
ki organizirajo izlete, rent-a-carov, tematskih parkov, ... v rokah tujcev. Obstajajo izračuni,
po katerih samo 15% cene celotnega turističnega paketa (prevoz, namestitev in dnevna
poraba) ostane v lokalnih rokah, kar 85% pa poberejo tujci (Martin Martin, 2006, str. 9)!
Tenerife in njeni prebivalci imajo tako zelo malo neposredne koristi od turizma. So predvsem
delavna sila v restavracijah, hotelih, barih in agencijah. Dobiček pa poberejo večinoma tujci.
Turistični razvoj je povzročil neenakomeren razvoj regij. Favoriziral je nekatere predele
otoka v primerjavi z drugimi. Infrastruktura in investicije so se skoncentrirale predvsem v
turistične predele. Delež brezposelnosti je v nekaterih neturističnih občinah nekajkrat večji v
primerjavi s turističnimi. Tudi BDP je najvišji na turističnih območjih. Prometna
infrastruktura se je razvijala v navezavi na turistične centre. Tako letališče jug kot obe otoški
avtocesti sta namenjeni povezavi s turističnimi naselji na severu in jugu otoka. Na drugi strani
se zapostavljajo neturistična območja, predvsem SZ del (Icod de los Vinos), ki zaostaja v
razvoju.
Grafikon 13: Stopnja brezposelnosti po izbranih občinah
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Vir: Instituto Nacional de Estatistica

6.3.1.3 Povzetek
Masovni turizem je popolnoma spremenil gospodarsko podobo Tenerife. Vplival je na
zaposlitveno sestavo, rast BDP-ja, manjšo brezposelnost in boljšo infrastrukturo. Po drugi
strani pa tudi prispeval k neenakomernemu razvoju turističnih in neturističnih območji ter
(pre)veliko specializiranost in odvisnost od zunanjih trgov. Poleg tega je tak gospodarski
razvoj prevzel vire, zemljo in delavno silo ostalim panogam predvsem kmetijstvu.
UGOTOVITEV:
Turizem je na gospodarstvo vplival regionalno vendar so vplivi največji na turističnih
območjih, kjer je tudi odvisnost še posebej izrazita. Vplivi turizma so tako pozitivni kot
negativni. Glede na številne negativne vplive lahko trdim, da je bil ekonomski razvoj zgrešen.
Infrastruktura je verjetno edini vpliv, kjer je turizem deloval predvsem pozitivno z vidika
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lokalnega prebivalstva in kvalitete življenja. Edini problem je neenakomeren razvoj
infrastrukture in zapostavljanje neturističnih območji.
Jakost vplivov turizma na rast ekonomije: 5
Prostorski efekt turizma: regionalni
Jakost vplivov turizma na razvoj infrastrukture: 5
Prostorski efekt turizma: lokalno
Jakost vplivov turizma na specializiranost in odvisnost: 5
Prostorski efekt turizma: lokalno
Jakost vplivov turizma na neenakomeren razvoj: 3
Prostorski efekt: regionalni
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6.3.2 DEMOGRAFSKI IN SOCIALNI VPLIVI MASOVNEGA TURIZMA
Demografski razvoj Tenerife je potekal sočasno z gospodarskim in je prav tako direktna
posledica turizma. Danes imajo Tenerife več kot 850.000 prebivalcev. Najhitreje so naraščali
predvsem turistične občine. Tudi projekcije za prihodnost napovedujejo nadaljnjo rast
prebivalstva. Leta 2016 naj bi Tenerife imela že več kot 1.100.000 prebivalcev. Že danes je
gostota prebivalcev na Tenerifi 415 preb/km2 (Instituto Nacional de Estatistica de Canarias).
To jo uvršča v sam vrh poseljenosti med evropskimi državami, takoj za Nizozemsko in
miniaturnimi državami.

6.3.2.1 Demografske spremembe
Hitra rast prebivalstva je seveda predvsem posledica priseljevanja. Spodnji grafikon
prikazuje indeks rasti prebivalstva za obdobje 1960 - 2005 ter projekcije za obdobje 2005 –
2016. Lepo je vidno, da so imele predvsem južne turistične občine nadpovprečno rast
prebivalstva. Še posebej izstopata Arona (indeks 1013) in Adeje (indeks 641). Na jugu se je
prebivalstvo v samo 40ih letih povečalo za 8-krat, medtem ko se je prebivalstvo Tenerife
»zgolj« podvojilo. Med turističnimi območji je izjema Puerto de la Cruz, ki je imel celo
podpovprečen indeks rast. Turistične občine so imele leta 1960 le 8% celotnega prebivalstva,
leta 2005 je ta delež že 18.5%, po projekcijah za leto 2015 pa se bo dvignil na kar 28%!
(Instituto Nacional de Estatistica)
Grafikon 14: Indeks rasti prebivalstva v obdobju 1960 – 2005 in 2005 - 2016
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Demografska slika otočja, predvsem pa turističnih občin, se je v obdobju turističnega
»buma« povsem spremenila. Turistične občine imajo danes manj kot 30% prebivalstva, ki je
rojenega v domači občini (v neturističnih sega ta delež do 80%) (Morales Matos, Pérez
Gonzáles, 2000, str. 315). Ostali prebivalci so se preselili iz drugih predelov otoka, veča se
tudi delež tujcev. V turističnih občinah le ta ponekod presega 50% (Santiago del Teide). Pri
priseljencih je potrebno ločiti dve povsem različni skupini tujcev. Na eni strani so ekonomski
priseljenci, ki prihajajo na Tenerife iskati službo; predvsem v turističnem sektorju in
gradbeništvu, za katerega se ne potrebuje kvalificirana delavna sila. Na drugi strani imamo
evropske priseljence. Večinoma gre za bogatejše sloje iz Nemčije in Anglije, ki jih privlači
ugodna klima in si na Tenerifi ustvarijo novo življenje. Govora je o tako imenovanem
rezidenčnem turizmu ali turizmu na daljši čas (turismo rezidencial). Ta pojav je najbolje
viden v obalnih predelih Santiaga in San Miguela, ter zaledju Arone, Adeja in Puerto de la
Cruza.
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Grafikon 15: Prikaz nacionalne sestave Tenerife po izbranih občinah
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To je povzročilo veliko sprememb v kulturni podobi Tenerife. Problem so turistična
naselja in tudi t.i. rezidenčni turisti. Številne predele južne obale (predvsem v San Miguelu in
Santiagu del Teide) so pozidani z nadstandardnimi hišami in apartmaji, večinoma za tujce,
predvsem Angleže. Ta pojav je viden tudi na severu, vendar je zaradi bolj razpršene gradnje
in obnavljanja starih hiš manj opazen. Tam hiše kupujejo predvsem Nemci. Južni obalni
predeli so danes praktično angelizirani. Jug otoka je kulturno gledano, svet za sebe. Španščina
je tam drugi ali celo tretji uradni jezik. Nič nenavadnega pa ni, če na turističnih delovnih
mestih osebje ne zna špansko. Nekaj povsem normalnega je angleška hrana, angleški bari,
angleški radiji (Power FM, Oasis FM, Gold FM, Fresh FM), angleški časopisi (Tenerife Sun,
Tenerife Times), angleške turistične agencije... (terenska opazovanja)
Obstaja zelo majhna meja med kulturno pestrostjo in izgubo identitete. Dejstvo je, da se je
na jugu kanarska identiteta že povsem izgubila in tako ne moremo govoriti o večji kulturni
pestrosti, vsaj ne na območjih turističnih naselji in rezidenčnega turizma. Tudi lokalni
prebivalci gledajo na jug z izrazito negativnim predznakom (med anketami najslabše ocenjeni
predel Tenerife), mnogi med njimi pa ga niso obiskali že več let.

6.3.2.2 Izguba kulturne krajine
V predelih masovnega turizma in širših vplivnih območjih je že povsem izginila tipična
kulturna krajina! Na eni strani imamo povsem pozidane in degradirane predele, kjer praktično
ne veljajo nobene omejitve pri gostoti in vrsti pozidave ter okoljske omejitve. Na drugi strani
so zavarovana območja, kjer je prepovedana vsaka človekova dejavnost. Turistična naselja so
povezane z infrastrukturo, spalnimi naselji in tematskimi parki ter igrišči za golf v povsem
umetno pokrajino, katere edina funkcija je zadovoljiti potrebe turistov. Poleg tega se gradijo
številna nadstandardna naselja, ki so namenjena predvsem bogatim tujcem. (Terenska
opazovanja)
Pozitivna izjema, ki potrjuje pravilo, je obstoječa kanarska arhitektura. Novi kompleksi so
sicer zgrajeni v najrazličnejših slogih, ki nimajo ničesar skupnega s kanarsko arhitekturo. Na
drugi strani pa se obstoječi historični centri lepo ohranjajo in obnavljajo, saj so tako
privlačnejši za dnevne obiskovalce. Lep primer ohranjenih historičnih centrov sta naselji La
Orotava v zaledju Puerto de la Cruza in Adeje v zaledju kompleksa Los Crisitanos – Las
Americas. (Terenska opazovanja)
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Slika 8 : Tipična kanarska identiteta?

Avtor: Primož Skrt

Avtor: Primož Skrt

6.3.2.3 Socialni problemi povezani z masovnim turizmom
Masovni turizem je vplival tudi na strukturo lokalnih prebivalcev. Zaradi majhnega
povpraševanja po kvalificirani delovni sili, se vedno več šolanega kadra odloči odseliti.
Govorimo lahko o begu možganov, predvsem v tehničnih in naravoslovnih področjih (Spletni
časopis: ABC). Čeprav so Tenerife tipični primer priselitvenega območja je saldo notranjih
migracij negativen. Tenerife zapusti vsako leto več kot 30.000 španskih državljanov. Podatki
o izobrazbeni sestavi imigrantov obstajajo samo za Kanarsko otočje. Tega zapusti na letni
ravni 3.200 ljudi z univerzitetno izobrazbo. Na novo jih vsako leto na dveh kanarskih
univerzah (La Laguna in Las Palmas) diplomira 5500 (Instituto Nacional de Estatistica).
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Seveda obstajajo odstopanja zaradi študiranja nekaterih študentov na drugih univerzah, vendar
velja tudi obratno. Približek je tako dokaj dober in kritično visok, saj več kot 50%
visokošolskega kadra zapušča otočje!
Velik socialni problem juga Tenerife je danes slaba zdravstvena oskrba. Le ta ni
dohitevala hitre demografske rasti. Kljub temu, da imajo južne turistične občine več kot
100.000 prebivalcev, je najbližja bolnišnica v 70 kilometrov oddaljenem Santa Cruzu. Tudi
ostalih ustanov je malo. Situacija je najbolj katastrofalna v občinah Arona, Adeje in San
Miguel, kjer se za 100.000 prebivalcev nahajajo le 4 javne zdravstvene ustanove (Plan Insular
de Ordenacion de Tenerife). Ob vikendih in praznikih pa je dežurni pediater dosegljiv le
preko mobilnega telefona.

6.3.2.4 Povzetek
Številni priseljenci so povsem spremenili demografsko podobo Tenerife. Zanimivo je da
so s kulturnega vidika precej bolj problematični priseljenci iz Nemčije in predvsem Anglije,
ki so povzročili izgubo lokalne identitete in kulturne krajine na številnih obalnih področjih. S
prehitro prebivalstveno rastjo so povezani tudi nekateri socialni problemi, predvsem glede
zdravstvene oskrbe. Prevelika specializiranostjo gospodarstva že povzroča odtok kvalificirane
delavne sile. Ob nadaljevanju obstoječih trendov bo ta pojav še močnejši.
UGOTOVITEV: demografska rast povzroča številne socialne konflikte, predvsem glede
izgube identitete in zdravstvene oskrbe. Na lokalni ravni je to zelo moteč in negativen pojav.
Pomanjkanje delavnih mest za kvalificirane delavce je regionalen pojav, čeprav zaenkrat še
ni zaskrbljujoč.
Jakost vplivov turizma na izgubo identitete in kulturne krajine: 5
Prostorski efekt: lokalno
Jakost vplivov turizma na ohranjanje tradicionalne arhitekture: 4
Prostorski efekt: lokalno
Jakost vplivov turizma na slabo zdravstveno oskrbo: 4
Prostorski efekt: lokalno
Jakost vplivov turizma na izseljevanje kvalificirane delovne sile: 3
Prostorski efekt: regionalno
Jakost vplivov turizma na hitro demografsko rast: 4
Prostorski efekt: lokalno
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6.4 VPLIV TURIZMA NA KVALITETO ŽIVLJENJA
Namen naloge je tudi ugotoviti vplive turizma na kvaliteto življenja prebivalcev Tenerife.
Le ta je sestavljena iz ekonomske, socialne in okoljske blaginje. Če govorimo o visoki
kvaliteti bivanja morajo biti vsi trije kazalci (gospodarski, okoljski in socialni) ugodni. O
kvaliteti življenja ne moremo govoriti, čeprav je ekonomsko stanje zelo ugodno, na drugi
strani pa je okolje degradirano, socialni kazalci pa slabi. Sintezna tabela prikazuje prostorski
obseg in jakost posameznih vplivov turizma. Iz tega lahko sklepamo o splošnem vplivu na
kvaliteto življenja.
Tabela 7: vpliv turizma na različne komponente življenja
Lokalni
OKOLJSKA KOMPONENTA
Degradacija naravnega okolja
Pretirana raba vodnih virov
Porast količine odpadkov
Onesnaževanje morja
Zmanjšanje biotske pestrosti
Povečana raba energije
EKONOMSKA KOMPONENTA
Boljši ekonomska situacija
Neenakomerni razvoj
Velika odvisnost posameznih predelov
Razvoj infrastrukture
DEMOGRAFSKO–SOCIALNA KOMPONENTA
Beg možganov
Tipična kanarska arhitektura
Slaba zdravstvena oskrba
Izguba kulturne krajine in lokalne identitete
Hitra demografska rast

Regionalni

Pozitivni

X

5
5
3
3
4
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
3
5
5

X
X
X
X
X

Negativni

3
4
4
5
4

Kot vidimo je turizem negativno vplival predvsem na naravno okolje. Pri ekonomski
komponenti so nekateri vplivi tudi pozitivni, vendar ob nekaterih negativnih predpostavkah.
Socialno – demografska problematika je slabše raziskana, vendar je razvidno, da so predvsem
lokalno vplivi turizma negativni.
Tabela 8: Kvaliteta življenja v prihodnosti
1996
2004
30.1
15.7
Boljše
21.3
12.7
Enako
48.4
61.6
Slabše
Vir: Gonzales Rodriguez, 2005, str. 116

Zaključim lahko, da je masovni turizem poslabšal kakovost življenja lokalnih prebivalcev
na turističnih območjih. Na nivoju otoka je negativnih vplivov manj, vendar še vedno
prevladujejo nad pozitivnimi. Masovni turizem je torej poslabšal kakovost življenja na
Tenerifi! Ugotovitev se sklada tudi z anketo, ki so jo leta 1996 in 2004 opravili med lokalnimi
prebivalci. Vidimo, da večina negativno gleda v prihodnost. Podobne ugotovitve sem dobil
tudi med samim anketiranjem.
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Glede na to in splošno poznavanje problema lahko na tem mestu že potrdim prvo
delavno hipotezo:
Masovni turizem je bil in je najpomembnejši dejavnik razvoja Tenerife, vendar je poleg
razvoja povzročil številne posledice v družbi in okolju. Dolgoročno gledano gre za negativen
pojav, ki je poslabšal kakovost življenja in nepopravljivo degradiral pokrajino.
Z dodatkom, da so efekti precej bolj vidni na lokalnem nivoju, kjer se je kvaliteta tudi najbolj
poslabšala.
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7. TINERFENOSI IN TURIZEM
Ugotovljeno je, da obseg turizma presega meje sonaravnega razvoja, kar bo v bližnji
prihodnosti Tenerifi povzročalo vedno večje okoljske probleme. Vendar pa je družba Tenerife
odvisna od turizma – predvsem ekonomsko. O pomembnosti turizma priča tudi njegovo
izpostavljanje v medijih: dnevno časopisje ima posebne priloge, ki so namenjene izključno
turizmu. Podobno velja za televizijske novice. Reklame za turizem so vidne na vsakem
koraku, celo na vozovnici za mestni avtobus. Turizem je v vsakdanjem življenju lokalnih
prebivalcev nepogrešljiva komponenta, tudi za tiste, ki niso neposredno povezani z njim.
Zaradi tako velike povezanosti in dobre seznanjenosti sem se odločil za anketiranje
prebivalstva. Namen je: med domačini ugotoviti splošno poznavanje problematika turizma in
zadovoljstvo s turističnim razvojem otoka. Turizem da ali ne? Če da, za kakšno ceno?
Grafit v Puerto de la Cruzu pravi:
Turismo no lo quieremo pero lo necesitamo!
(Turizma nočemo, vendar ga potrebujemo!)
Podobne dileme sem zasledil tudi med anketiranjem. Mnenja domačinov o turizmu so bila
zelo deljena. Na tako razmišljanje se nanaša druga delovna hipoteza ki pravi:
Lokalno prebivalstvo se zaveda negativnih vplivov turizma na okolje, vendar daje
prednost ekonomskim vidikom. Odvisnost od turizma je že tako velika, da ne vidijo alternative
v razvoju.

7.1 METODOLOGIJA ANKETIRANJA
Anketa je sestavljena iz treh različnih delov. V prvem delu sem spraševal o osebnih
podatkih: starosti, izobrazbi, zaposlitvi, kraju rojstva. Zanimivo bo namreč primerjati rezultate
po različnih sestavah prebivalstva. V drugem delu sem spraševal o vrednotenju Tenerife in
turističnih navadah lokalnih prebivalcev. Zanimal me je predvsem njihov odnos do turističnih
centrov v primerjavi z ostalimi znamenitostmi. Tretji del se nanaša na problematiko turizma
na Tenerifi. Spraševal sem o splošnih problemih, ki jih opazijo v domačem okolju – občini.
Zelo pomembno je bilo vprašanje o vplivih turizma na družbeno in naravno okolje Tenerife.
Mnenje lokalnih prebivalcev bom namreč kasneje primerjal z stanjem, ki sem ga ocenil na
podlagi zbranih podatkov in lastnih ugotovitev. Naslednja vprašanja so se nanašala na splošno
mnenje o vplivih turizma, njegovi kvantiteti, mnenju o turistih, prihodnjem načinu razvoja ipd.
Celoten anketni vprašalnik je v prilogah: tako v originalu (španščini) kot v slovenščini.
Ankete sem opravil v 3 različnih območjih Tenerife z večjim poudarkom na turističnem
območju:
1. turistična območja in neposredna zaledja, kjer je odvisnost od turizma zelo
visoka. (Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos in
Granadilla)
2. metropolitansko območje Santa Cruz –La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, La
Laguna)
3. podeželjsko območje (Tegueste, Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Santa
Ursula, El Sauzal)
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Tabela 9: Frekvence po območjih anketiranja
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

urbano območje

50

27,5

27,5

27,5

podeželje

51

28,0

28,0

55,5
100,0

turistični predeli
Total

81

44,5

44,5

182

100,0

100,0

Glede na prej ugotovljeno, da so nekateri vplivi lokalni, drugi regionalni, bi bilo
pričakovati, da se prebivalci turističnih območji bolje zavedajo lokalnih vplivov. medtem ko
je zavedanja regionalnih visoko na ravni otoka.
Zemljevid 9: Cone anketiranja
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7.2 MNENJE PREBIVALCEV TENERIFE O PROBLEMATIKI
TURIZMA
7.2.1 OSNOVNI PODATKI ANKETIRANCEV
Pri anketiranju sem skušal doseči čim bolj normalno porazdelitev glede spolne, starostne
in izobrazbene strukture. Pri spolu in starosti sem na normalnost lahko vplival s selektivnim
anketiranjem, medtem ko je izobrazbena struktura posledica naključja. Ne glede na to je
numerus dovolj velik, da se je približala realnemu stanju. Enako velja za nacionalno strukturo
anketirancev.
Izobrazbeno strukturo sem moral zaradi različnih sistemov Španije in Slovenije precej
poenostaviti. Odločil sem se za 4 osnovne kategorij: brez izobrazbe, osnovna izobrazba,
srednja izobrazba in višja ali univerzitetna izobrazba. Kot vidimo se je izobrazbena struktura
dokaj približala normalni porazdelitvi. Največ je anketirancev s srednjo izobrazbo, približno
enako pa tistih z osnovno izobrazbo ali brez izobrazbe na eni strani, ter univerzitetno
izobrazbo na drugi strani.
Odstopanje od normalne porazdelitve je še najbolje vidno pri starostni strukturi, kjer so
bolj pogoste frekvence pri mladih starostnih skupinah (veliko mlajši od 20 let) kot pri
starejših (zelo malo starejših od 60 let).
Narodnostni sestava anketirancev se dobro ujema z dejanskim stanjem na otoku. Edino
večje odstopanje je zelo majhno število na Tenerifi živečih Angležev in Nemcev, ki so sicer
najmočneje zastopani. Vendar po drugi strani to le dodatno dokazuje dejstvo, da so rezidenčni
turisti izolirani od vsakdanjega življenja na Tenerifi. Zaradi majhnega števila sem za tujce
določil skupno kategorijo, čeprav sem v poglavju o demografskih vplivih turizma ločil
ekonomske migrante in rezidenčne turiste. Posebna kategorija v anketah, ki je v popisih sicer
ni zaznati, so Španci rojeni na celini.
Tabela 10: Spol anketirancev
N
Valid

moški

delež
85

ženski

97

skupaj

182

Cumulative
Percent

Valid Percent

46,7

46,7

46,7

53,3

53,3

100,0

100,0

100,0

Tabela 11: Izobrazba anketirancev
N
Valid

brez

delež

Valid Percent

Cumulative
Percent

6

3,3

3,3

3,3

osnovna

49

26,9

26,9

30,2

srednja

70

38,5

38,5

68,7

višja ali univerzitetna

57

31,3

31,3

100,0

182

100,0

100,0

skupaj
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Grafikon 16: Normalna porazdelitev starostne strukture
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Tabela 12: Nacionalna sestava anketirancev
N
Valid

delež

Valid Percent

Cumulative
Percent

rojeni Kanarci

128

70,3

70,3

70,3

rojeni Španci

20

11,0

11,0

81,3
100,0

rojeni tujci
skupaj

34

18,7

18,7

182

100,0

100,0

Kljub sorazmerno majhnemu numerusu je anketa zavzela vsa bistvena območja na otoku,
vse izobrazbene, starostne in etnične skupine in se tako približala realnemu stanju na otoku.
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7.2.2 VREDNOTENJE TENERIFE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE
Večina prebivalcev je za priljubljene destinacije v prostem času izbrala plaže. S precej
manjšim deležem sledijo gore, parki in mesta. Zanimivo pa je, da so prav plaže (spraševal
sem po turističnih plažah), najslabše ocenjene destinacije. V odgovorih so se pojavljala
nezadovoljstva povezana z umazanijo, veliko gnečo in vetrom. Na drugi strani so najbolje
ocenjena naravni predeli, ki pa sicer niso med najbolj priljubljenimi destinacijami. Na podlagi
tega lahko zaključim, da so lokalni prebivalci povezani z morjem in naravo. Imajo radi plaže,
vendar nikakor ne turističnih.
Tabela 13: Povprečna ocena turističnih destinacij

N

Valid

playa de las
americas y los
cristianos
181

puerto de
la cruz
178

los gigantes
168

playa de las
teresitas
171

el loro parque
176

1

4

14

11

6

1,99

2,51

2,35

1,96

2,43

Missing
Povprečna ocena

Tabela 14: Povprečne ocene neturističnih destinacij

N

Valid
Missing

Povprečna ocena

el parque
nacional
del teide
179

masca
157

parque rural
anaga
158

icod de los
vinos
170

la laguna
175

3

25

24

12

7

2,73

2,57

2,63

2,25

2,34
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7.2.3 VREDNOTENJE VPLIVOV TURIZMA NA OKOLJE
Zanimalo me je ali obstaja povezanost med dejanskim, ugotovljenim stanjem ter
vrednotenjem anketirancev. Pri tem so me posebej zanimale razlike med lokalnimi in
regionalnimi vplivi, s predpostavko, da prebivalci turističnih območji bolje zaznavajo lokalne
vplive, vsi pa približno enako regionalne.
Turistom sem za oceno ponudil lestvico od 1 do 3, ki se nekoliko razlikuje od mojih ocen.
Ocena 1 pomeni majhne vplive turizma, 2 srednje vplive in 3 velike vplive. V tabelah so
izračunane povprečja vseh odgovorov. Povprečje blizu 2 je tako ekvivalentno oceni 3,
povprečje okoli 2.5 oceni 4, blizu 3 pa so ocene 5. Nižje ocene od 3 oziroma povprečja 2
nisem ugotovil. Prav tako so vplivi označeni z bolj poljubnimi izrazi, ki so bili anketirancem
bolj razumljivi. Če bi prebivalstvo spraševal po zmanjšanju biotske pestrosti, bi najbrž v
večini primerov dobil negativen odgovor. Primerjave so le splošne in nimajo statistične
veljave, kljub temu pa dajo splošno sliko (kar je tudi namen) poznavanja problemov.
Tabela 15: Vplivi turizma na naravno okolje

N

vpliv turizma
na porabo
vodnih virov

vpliv turizma na
količino trdih
odpadkov

vpliv turizma
na pozidavo
obale

vpliv turizma
na porabo
energije

vpliv turizma
na
uničevanje
rastlinstva

vpliv turizma
na
onesnaževan
je morja

179

181

181

180

181

180

Valid
Missing

Povprečje

3

1

1

2

1

2

2,59

2,72

2,78

2,83

2,17

2,34

Sam sem kot največje okoljske vplive ocenil degradacijo naravnega okolja, pretirano raba
vodnih virov in zmanjšano biotsko pestrost (vse ocena 5). Anketirani prebivalci so se z
mojimi ugotovitvami najbolj strinjali glede degradacije okolja, v manjši meri glede pretirane
rabe vodnih virov in precej manj glede biotske raznovrstnosti. Razlike se da razložiti z večjim
neposrednim vplivom prvih dveh na življenje lokalnih prebivalcev. Po drugi strani so lokalni
prebivalci vpliv precenili v primeru odpadkov (moja ocena 3), porabi energije (moja ocena 2)
in onesnaževanju morja (moja ocena 3). Res je sicer, da je vpliv turizma zelo velik, vendar
kljub vsemu zaenkrat še nima večjih negativnih vplivov na okolje.
Tabela 16: Vpliv turizma na ekonomijo

N

Valid
Missing

Povprečje

vpliv turizma
na razvoj
komunikacij
181

vpliv turizma
na lokalno
ekonomijo
180

1

2

2,52

2,67

Anketiranci so sicer ocenili velik vpliv turizma na razvoj komunikacij in lokalno
ekonomijo, vendar sem vseeno pričakoval še višje ocene, saj je vpliv turizma očiten na vse
sfere ekonomije in infrastrukturo (moja ocena 5). Videli bomo ali je razlika pomembna z
vidika različnih območji, saj so nekateri vplivi (predvsem glede infrastrukture) predvsem
lokalne narave.
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Tabela 17: Vpliv turizma na demografijo in kulturo

N

Valid

vpliv turizma na
izgubo lokalne
identitete
180

vpliv turizma na
izgubo tipične
arhitekture
180

vpliv turizma na
pokrajinsko
podobo
180

vpliv turizma na
demografske
spremembe
179

2

2

2

3

2,03

2,13

2,38

2,68

Missing
Povprečje

Anketirano prebivalstvo daje največji pomen demografskim spremembam, vpliv na
lokalno identiteto in izgubo arhitekture pa je celo med najnižje ocenjenimi vplivi. Tudi
splošnemu vplivu na podobo krajine ne dajejo večjega pomena. Sam sem precej višje ocenil
izgubo identitete in vplive na podobo krajine, vendar le z lokalnega vidika. Na kanarsko
arhitekturo je turizem imel pozitiven pomen in s tem se očitno strinja tudi lokalno
prebivalstvo, ki je mnenja, da turizem ne vpliva veliko na izgubo tipične arhitekture.
Splošna slika je na nek način pričakovana in marsikje odstopa od ugotovljenega stanja.
Vse vplive so anketiranci ocenili z višjo oceno kot 2. Pri vseh vprašanjih je torej več tistih
anketirancev, ki menijo, da so vplivi turizma veliki, kot pa tistih, ki menijo da so majhni.
Kljub vsemu obstajajo posamezne značilne razlike. Prebivalstvo se precej bolje zaveda tistih
vplivov, ki so neposredno povezani z njihovim življenjem. Poleg tega so visoko ocenili tudi
nekatere v okolju najbolj vidne (ne pa nujno najhujše) vplive, npr. degradacijo obale in
odpadke. Najnižje so ocenili predvsem lokalne vplive (izguba identitete, vpliv na pokrajinsko
podobo krajine, uničenje rastlinstva in onesnaževanje morja). Ali je to zaradi lokalne
omejenosti vplivov bom ugotovil z naslednjimi analizami, kjer bom mnenje o lokalnih vplivih
primerjal po različnih območjih.
Grafikon 17: Primerjava lokalnih vplivov turizma
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Razlike so s statističnega vidika zanemarljivo majhne. Brez večjih zadržkov moram torej
zavrniti svojo tezo, da je se prebivalci, ki živijo na turističnih območjih, bolje zavedajo
lokalnih vplivov turizma. Podobne razlike sem iskal tudi po izobrazbeni in nacionalni sestavi,
vendar značilnih razlik ni opaziti.
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Glede splošnih vplivov turizma na Tenerife je večina (73%) odgovorila, da so vpliv
pozitivni. Ekonomska komponenta torej očitno povsem prevlada nad ostalimi elementi.
Čeprav se prebivalci zavedajo negativnih vplivov je ekonomska odvisnost od turizma velika.
Na vprašanje o odvisnosti prebivalstva od turizma jih je 85% odgovorilo, da je ta velika.
Grafikon 18: Ocena splošnih vplivov turizma na Tenerife
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Tabela 18: Odvisnost prebivalcev od turizma na Tenerifi
N
Valid

majhna
srednja

delež
3

1,6

23

12,6

velika

154

84,6

skupaj

180

98,9

Pri splošni oceni turizma je opazna razlika med posameznimi skupinami anketirancev:
 83% anketiranci zaposlenih v turizmu ocenjuje turizem kot pozitiven pojav. Od
nezaposlenih v turizmu ga pozitivno ocenjujejo le 68%.
 83% anketiranci iz turističnih območji ocenjujejo turizem kot pozitiven pojav.
Enakega mnenja je 72% anketirancev iz podeželja in le 56% tistih, ki živijo v
Santa Cruzu ali La Laguni.
 Le 67% anketirancev z univerzitetno izobrazbo ocenjuje turizem kot pozitiven
pojav. Enako meni 77% tistih z srednjo ali osnovno izobrazbo, ter 100%
anketirancev brez izobrazbe.
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7.2.4 VREDNOTENJE OBSEGA TURIZMA
Odgovori na vprašanje o obsegu turizma so pričakovani. Večina prebivalcev je mnenja, da
je na Tenerifi turizma veliko, vendar le redki menijo, da ga je preveč. Drugačni odgovori so
bili na vprašanje o obsegu na jugu otoka, kjer so največji centri masovnega turizma. Tukaj jih
je večina odgovorila, da je turizma že preveč.
Grafikon 19: Obseg turizma na celotni Tenerifi in jugu otoka
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S tem vprašanjem lahko povežem vprašanje o nadaljnjem razvoju turizma. Večina
prebivalstva (61%) je mnenja, da se razvoj masovnega turizma na Tenerife mora zaustaviti,
saj ga je že preveč. Tudi tukaj so vidne razlike med posameznimi skupinami anketirancev. Za
drugačen razvoj turizma je:
 52% anketirancev zaposlenih v turizmu in 65% tistih, ki so zaposlenih v drugih
panogah,
 72% anketirancev z univerzitetno izobrazbo, 57% s srednjo ali osnovno izobrazbo
ter le 33% anketirancev brez izobrazbe,
 59% anketirancev iz turističnih območji, 55% iz podeželskih območji in 70%
tistih, ki prebivajo v urbanem območju Santa Cruz – La Laguna.
Kot alternative so navajali bolj raznolik razvoj in predvsem kvantiteto turizma namesto
kvalitete. Največkrat omenjeni pojmi so bili kmečki turizem, kvalitetni turizem, alternativni
turizem, ... skratka odmik od klasičnega masovnega turizma.
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7.2.5 ODNOS DO TURISTOV
Anketiranci so turiste ocenjevali z ocenami od 1 do 3, kjer je 1 negativna ocena, 2
nevtralna in 3 pozitivna ocena. Najslabše ocenjena skupina so Angleži, ki so edini dobili več
negativnih kot pozitivnih ocen. Najbolje so ocenjeni Skandinavci in Nemci, tudi skupna ocena
turistov je pozitivna.
Tabela 19: Mnenje o posameznih skupinah turistov
mnenje
lokalcev o
angleških
turistih
N

Valid
Missing

Povprečje

mnenje
lokalcev o
nemških
turistih

178

mnenje
lokalcev o
skandinavskih
turistih

178

mnenje
lokalcev o
španskih
turistih

176

mnenje
lokalcev o
turistih na
splošno

177

174

4

4

6

5

8

1,98

2,35

2,44

2,27

2,32

7.2.6 POVZETEK
Anketo najbolje povzame vprašanje, kjer sem anketirance spraševal, s katero od
navedenih trditev glede masovnega turizma se najbolj strinjajo. Malo čez 51% vprašanih se
zaveda, da je masovni turizem negativen, vendar jih le 8% meni, da ni bistveno pripomogel
(oziroma ne v pozitivni luči) k razvoju otoka. Na drugi strani je 49% takih, ki na turizem
gledajo kot pozitiven pojav.
Tabela 20: Strinjanje s frazami
N
Valid

masovni turizem je
negativen in ni
doprinesel k razvoju
Tenerife
masovni turizem je
negativen, vendar
nujen za razvoj
Tenerife
masovni turizem je
pozitiven in je
pripomogel k razvoju
Tenerife
Skupaj

delež

Valid Percent

Cumulative
Percent

15

8,2

8,2

8,2

78

42,9

42,9

51,1

89

48,9

48,9

100,0

182

100,0

100,0

V anketi sem ugotovil, da se lokalni prebivalci dobro zavedajo posameznih vplivov
turizma na geografsko okolje. Poznajo tako negativne kot pozitivne vplive, vendar očitno
dajejo prednost ekonomski komponenti, saj jih večina turizem še vedno ocenjuje kot
pozitivno. Poleg tega so mnenja, da je lokalno prebivalstvo zelo odvisno od turizma. Kljub
temu menijo, da je turizma na Tenerifi veliko, na nekaterih turističnih območjih celo preveč.
V večini so prebivalci proti nadaljnjemu širjenju turističnih kompleksov. Negativno mnenje je
povezano predvsem z masovnim turizmom. Tako ni čudno, da so najslabše ocenjene
destinacije prav kraji masovnega turizma, med turisti pa imajo najbolj negativen odnos do
Angležev, ki veljajo za prototip masovnega turizma.
Vrednotenje turizma je odvisno od izobrazbe, kraja bivanja in neposredne povezave s
turizmom. Najbolj so turizmu naklonjeni slabše izobraženi, zaposleni v turizmu in prebivalci
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turističnih območji. Na drugi strani so bolj kritični izobraženi anketiranci, ki niso povezani s
turizmom in ne živijo v turističnih predelih.
Glede na vse lahko na tem mestu delno potrdim drugo delavno hipotezo:
Lokalno prebivalstvo se zaveda negativnih vplivov turizma na okolje, vendar daje prednost
ekonomskim vidikom. Odvisnost od turizma je že tako velika, da ne vidijo alternative v
razvoju.
Očitno pa je, da lokalno prebivalstvo vidi in si želi alternative v razvoju. V večini so
namreč proti nadaljnjemu razvoju masovnega turizma. Mnenja so, da se mora turizem na
Tenerifi razvijati bolj v smeri kvalitete in manj kvantitete. Na žalost je filozofija lokalnih
oblasti še vedno daleč od tega »ljudskega mnenja«.
Naključna anketiranka je lepo opisala stanje turizma na Tenerifi:
»Turistična filozofija na Tenerifi je taka, da je bolje 5 turistov, ki popijejo po 1 pivo, kot pa
1 turist, ki popije 5 piv.«
Preprosto in zelo resnično!
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8. MNENJE TURISTOV O TENERIFI
Poleg anketiranja lokalnega prebivalstva. sem krajšo anketo opravil tudi med turisti v
dveh glavnih turističnih centrih: Playa de las Americas in Puerto de la Cruz. Namen krajše
ankete (glej prilogo) je bil dobiti splošen profil turista, ki obiskuje Tenerifo, se pozanimati o
zavedanju problemov, ki jih povzroča masovni turizem in predvsem ugotoviti zadovoljstvo
turistov s Tenerifo kot turističnim centrom. Napravil sem le 50 anket, vendar kljub temu prišel
do nekaterih zelo zanimivih zaključkov. Vzorec ankete se je približalo dejanski strukturi
turistov na otoku.
Grafikon 20: Nacionalna struktura anketiranih turistov
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Turisti prihajajo na otok iz treh poglavitnih razlogov. V dogovorih se je kot namen obiska
največkrat ponovil odgovor: sonce, morje in plaža. Sledila je zanimiva vulkanska pokrajina,
na tretjem mestu pa je po odgovorih turistov zabava. Vidimo, da se turisti odločajo za obisk
predvsem zaradi masovnega turizma, kljub temu pa naravni turizem ni zanemarljiv.
Grafikon 21: Namen obiska Tenerife
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Glede na namen obiska sem določil dva povsem različna profila turistov. Prvi prihajajo na
Tenerife zaradi sonca, morja in plaž ter/ali zabave (masovni turizem). Drugim je primarni
namen obiska zanimiva pokrajina ali vodni športi (aktivni turizem). Podobno raziskavo je
napravil Instituto Nacional de Estatistica de Canarias, ki je ugotovil, da kar 84% turistov
obišče Kanarske otoke predvsem zaradi sonca in morja. Turisti se ne razlikujejo samo po
namenu obiska ampak tudi glede dojemanja problematike turizma in zadovoljstva s Tenerifo
kot turistično destinacijo.
PROFIL TURISTA 1:
Namen obiska  masovni turizem (sonce, morje, zabava).
–
–
–
–

Večji delež turistov70% anketirancev
Prevladujejo Angleži stacionirani na jugu otoka
Povprečno si ogledajo 2.5 znamenitosti
90% anketirancev zadovoljnih s Tenerifo in se redno vračajo (ekstrem: 28-krat)

Ta profil turista se precej slabo zaveda okoljskih in socialnih problemov povezanih s
turizmom. Le 28% anketirancev, meni, da so okoljski problemi turizma veliki. Za socialne
vplive jih tako pravi 38%. Na drugi strani dajejo ekonomskemu pomenu zelo velik pomen
(100%).
Grafikon 22: Mnenje o vplivih turizma (profil turista 1)
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PROFIL TURISTA 2:
Namen obiska aktivni turizem (edinstvena narava, vodni športi)
–
–
–
–

Manjši delež turistov30%
Prevladujejo Nemci stacionirani na severu
Povprečno si ogledajo 5 znamenitosti
50% nezadovoljnih ali pa se ne nameravajo vrniti!
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Ta profil turista se precej bolje zaveda okoljskih in socialnih problemov povezanih s
turizmom (nobeden ni vplive turizma označil kot majhne), prav tako pa daje velik pomen
vplivu turizma na ekonomijo.
Grafikon 23: Mnenje o vplivih turizma (profil turista 2)
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Obe skupini turistov sta povsem različni in tudi različno dojemata probleme povezane s
turizmom. Najbolj zanimiva ugotovitev pa je povezana z dejstvom, da so turisti, ki pridejo na
Tenerife zaradi zanimive vulkanske narave v kar 50% razočarani nad otokom. Vidimo, da
masovni turizem že uničuje elemente, ki so pomembni za sam razvoj turizma! Na tem mestu
moram zavrniti tretjo delovno hipotezo:
Turisti prihajajo na Tenerife predvsem zaradi sonca, morja in drugačne pokrajine. Vse to jim
Tenerife še vedno lahko ponudi in ob razviti turistični infrastrukturi zadovolji zahteve
povprečnega turista.
Res je, da turisti prihajajo na Tenerife zaradi sonca, morja in drugačne pokrajine. Vendar
lahko Tenerife ob številnih problemih in prenasičenosti s turizmom zadovolji le potrebe
povprečnega masovnega turista. Bolj zahtevni in aktivni turisti, ki na Tenerifi iščejo mir,
naravo in zanimivo pokrajino odhajajo z otoka v veliki meri razočarani.
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9. ZAKLJUČEK
Tenerife so v zadnjih 50ih letih doživele ekspresno hiter razvoj katerega glavni nosilec je
bil masovni turizem. Najpomembnejši dejavniki razvoja turizma je bilo ugodno podnebje, ki
omogoča »SSS turizem« skozi celo leto. Danes je na Tenerifi 180.000 turističnih postelj,
vsako leto pa otok obišče več kot 5.000.000 turistov. Večina turistične infrastrukture je
skoncentrirane v dveh turističnih conah. Prostorsko obsežnejša je na jugu otoka s centrom v
turističnem naselju Los Cristianos – Las Americas. Center turizma na severu je Puerto de la
Cruz. Turistične občine so: Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide in San
Miguel.
Masovni turizem na Tenerifi je vplival na vse elemente okolja in družbe. Spremenil je
gospodarsko podobo otoka. Družba Tenerife se je v samo 10ih letih spremenil iz povsem
agrarne v terciarno. Turizem je pripomogel je k boljšemu standardu prebivalstva, nižji
brezposelnosti in vplival na razvoj komunikacijske mreže, ki je danes zelo dobro razvita. Vse
to je še posebej vidno v turističnih občinah. Zaradi turizma je danes Tenerife povprečno
razvita španska pokrajina. Še pred 50 leti se je otok ubadal z veliko revščino in množičnim
izseljevanjem.
Vendar so te stvari le ena stran medalje. Razvoj turizma na Tenerifi je lep primer
nesonaravnega razvoja. Hiter in kvantitativen razvoj je prekomerno uporabljal lokalne vire
otoka, ki so (zaradi otoškega značaja) zelo omejeni. Turistična naselja, umetne plaže,
prometnice in ostala turistična infrastruktura ter spalna naselja so nepopravljivo degradirali
obalne predele turističnih občin. Problematično je tudi onesnaževanje morja zaradi številnih
odplak iz turističnih naselji. Naravni habitati na obalnih predelih so izginili. Zaradi tega so
uničeni številni ekosistemi ali pa je zmanjšana njihova biotska pestrost. Ogrožena so
gnezdišča nekaterih endemičnih ptičjih vrst, ki so zaradi tega na pragu izumrtja, ekosistemi
obalnih združb (halofilne združbe, tabaibal) in posamezne morske združbe (fotofilne alge,
morske trave). Turizem je lokalno vplival na porast komunalnih odpadkov in porabo
električne energije. Predvsem slednji bodo v prihodnosti ob nadaljevanju trenda velik okoljski
problem. Z regionalnega vidika otoka je največji okoljski problem pretirana raba vode, ki je
najbolj potratna v turističnih območjih. Nivo bazne vode se je v zadnjih 50ih letih zaradi
neposrednih ali posrednih vplivov turizma zelo znižal.
Razvoj pa ni sporen samo z okoljskega vidika. Večina turistične infrastrukture in agencij
je v rokah tujcev. Lokalno prebivalstvo dobi le 15% dobičkov iz turizma, 85% pa zaslužijo
tuji vlagatelji. Zaskrbljujoča je prevelika specializiranost gospodarstva. To je še posebej vidno
v turističnih občinah, kjer deleži zaposlenih v turizmu presegajo 50%. Gospodarstvo Tenerife
je povsem odvisno od zunanjih trgov. To bo ob morebitnih krizah povzročila velike
ekonomske probleme, kar se je že zgodilo v preteklosti (energetska kriza konec 70ih). Drugi
problem specializiranosti je malo možnosti za zaposlitev izven turističnega in gradbenega
sektorja, kar že povzroča odseljevanje kvalificirane delavne sile, predvsem v tehničnih smereh.
Turizem je kmetijstvu prevzel zemljo, vire in delavno silo. Zaradi tega je zelo hitro upadlo
število zaposlenih v kmetijstvu, zmanjšale pa so se tudi kmetijske površine. Kot posledica
Tenerife ne proizvedejo dovolj hrane in jo morajo uvažati.
Zaradi turizma se je spremenila demografska podoba otoka. Število prebivalstva zaradi
priseljevanja zelo hitro narašča. Delež tujcev v nekaterih občinah že dosega 50%. Lokalna
identiteta in kulturna krajina je na turističnih območjih, pod vplivom številnih turistov in
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novih naselji za bogate tujce, povsem izginila. Nadomestila jo je angleška kultura, jezik in
hrana. Večajo se tudi socialni problemi. Slaba je zdravstvena oskrba, saj izredno hitre
demografske rasti ni dohajala zdravstvena infrastruktura. Vidimo da je negativnih vplivov
masovnega turizma precej več kot pozitivnih. Predvsem na južnih turističnih območjih se je
kvaliteta življenja poslabšala.
Zgornje ugotovitve sem dopolnil z anketiranjem domačinov. Lokalni prebivalci se dobro
zavedajo vplivov turizma: tako pozitivnih kot negativnih. Očitno prednost dajejo pozitivnemu
ekonomskemu vidiku, saj turizem večinoma vidijo kot pozitiven pojav. Kljub vsemu pa
menijo, da je obseg turizma, predvsem na turističnih območjih prevelik in da bi v prihodnosti
razvoj turizma moral iti v smeri kvalitete in ne kvantitete. Alternative vidijo v kmečkem
turizmu, ekološkem turizmu, sonaravnem turizmu, … Do turizma so bolj kritični tisti z višjo
izobrazbo in tisti, ki od turizma niso neposredno odvisni (zaposleni v drugih sektorjih in
stanujoči v neturističnih območjih).
Tenerife lahko zadovoljijo potrebe nezahtevnega turista, ki od svojih počitnic pričakuje
poležavanje na soncu in zabavo v bližnjih barih. Anketa opravljena med turisti, je pokazala,
da je ta profil turista zadovoljen s Tenerifo in se redno vrača. Na drugi strani pa so turisti, ki
Tenerifo obiščejo zaradi zanimive pokrajine v večji meri nezadovoljni. Predvsem jih moti
gneča in degradirana pokrajina. Ta profil se precej bolje zaveda okoljskih in družbenih
problemov povezanih s turizmom.
Turističen razvoj na Tenerifi je problematičen z vidika okolja, družbe, gospodarstva
in tudi samega turizma, saj so že uničeni nekatere elementi okolja (naravno okolje,
kulturna krajina), ki so privlačni za turiste. Kvaliteta turizma posledično pada. Manj
kvaliteten turizem privlači manj zahtevne skupine, ki so tudi manj dojemljive za okoljske
probleme. V zadnjih letih je opazen tudi postopen padec rasti turističnega obiska (predvsem
Nemecev), turistične kapacitete pa so zasedene maksimalno 80%. Gospodarski razvoj
Tenerife, temelječ na eni panogi, je bil torej zgrešen s številnih vidikov. S tem nikakor nočem
trditi, da je turizem slab in, da ne pripomore k razvoju. Nasprotno! Prepričan sem, da bi na
Tenerifi turizem moral biti pomemben dejavnik razvoja (nikakor pa ne edini)! Vendar ne
turistični razvoj kakršnemu smo bili priča. Tenerife lahko obiskovalcu ponudi veliko več kot
le sonce, ležalnik in igrišče za golf.
Kakšne so torej rešitve in alternative? Škoda na nekaterih področjih je že nepopravljiva, in
na Tenerifi ni več mogoče govoriti o sonaravnem razvoju. Nivo bazne vode, kulturna krajine
in naravno okolje obalknih predelov so nepopravljivo poškodovani. Kljub temu bi se moral
nadaljni razvoj in gradnje novih turističnih naselji zaustaviti. Potrebno je zaostriti zakonodajo
na tem področju, saj trenutna lastnikom zemlje omogoča neomejene možnosti. Poiskati je
treba nove razvojne možnosti in postopno zmanjšati odvisnost od masovnega turizma.
Okoljske probleme je potrebno začeti reševati na drugačen način. Očitno je, da številna
zavarovana območja (kjer je npr. prepovedano nabirati kamenje!) niso rešitev, saj so na drugi
strani nezavarovani predeli povsem uničeni. Potrebno je preprečiti nove posege v prostor,
predvsem v obalne predele in urediti komunalne odplake. Izjemno hitra prebivalstveno rast se
mora zaustaviti, sicer bodo vedno večji problemi s prenaseljenostjo, komunalnimi odpadki in
socialni konflikti. Nujno je potrebno izboljšati zdravstveno infrastrukturo na turističnih
območjih.
Kljub vsemu je aktualna situacija precej drugačna. Lokalne oblasti se slabo zavedajo (ali
nočejo zavedati) problema. Manjši napredek je sicer bil narejen pri porabi bazne vode.
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Količina načrpane se počasi zmanjšuje, nadomeščajo jo obmovljivi viri. Velike rezerve so
tudi glede obnovljivih virov električne energije. Vzroki problemov pa ostajajo. Projekcije za
prihodnost tako napovedujejo nadaljnjo rast prebivalstva in tudi turizma.
Za bližnjo prihodnost se predvideva:
•
•
•
•

nove turistične gradnje (gradnja 3.000 novih turističnih postelj),
nove infrastrukture (hitri vlak Santa Cruz – Los Crisitianos),
novi neposredni vplivi v okolje (izkopi peska na neturističnih plažah),
porast prebivalstva na 1.100.000 v manj kot 10ih letih!

Koliko časa lahko Tenerife še nadaljuje svojo razvojno pot? Odgovor, bo dala že bližnja
prihodnost. Sam nisem optimist in prav mogoče, da bodo spodnje slike kmalu vidne samo še
na zgodovinskih razglednicah.
Slika 9: Severna obala Tenerife

Avtor: Primož Skrt
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10. SUMMARY
Tenerife is one of the biggest tourist destinations on the world. More than 5.000.000
tourists visit Tenerife every year. On the island are located more than 180.000 tourist
capacities. Tourist infrastructure is concentrated in two different tourist zones. Southern zone
is much bigger with its center in tourist complex Los Crisitianos – Las Americas. Biggest
tourist city of the north is Puerto de la Cruz.
Massive tourism in Tenerife has affected environment, economy and society of the island.
It has been the most important factor of the development. Economic situation on the island is
much better now then it was 50 years ago. Infrastructure has also developed well. However
unsustainable development has also caused numerous problems. Degradation of the costal
areas, overuse of the drinking water supplies, destruction of the ecosystems, sea pollution are
among the biggest environmental problems today. On the other side, big specialization will
cause problems in the economy in the future. Fast demographic growth which was caused by
tourism is changing ethnic structure of the population and provoking social conflicts. Typical
canary identity is lost in tourist areas. Medical care is also a problem due to bad health
infrastructure. We can see that there are more negative then positive impacts of massive
tourism. Quality of life has decreased.
Inquiry which I made among the local people showed that locals are well aware of the
problems connected with tourism. However, economic dependence is so big that they still see
tourism as a positive phenomenon. In the future they would like to limit the tourist growth as
they think there is too much tourism on the island. More critical were educated locals and
those who are not connected with tourism. Another inquiry was made among the tourists on
the island. People who come to Tenerife for sun, sea, sand or fun are mainly satisfied with
vacations. Second group which visit Tenerife because of interesting nature is manly
dissatisfied. Main reasons for that is crowd and degradation of the natural environment.
Second group is also much more aware of the problems which are caused by tourism.
Development of the massive tourism has been questionable from the social, economic
environmental and also tourist point of view as tourism already causes dissatisfaction of more
pretending tourists.
Development of the tourism and population growth should be stopped immediately to
prevent more damage in the environment and society. New solutions must be find to limit
further environmental impacts. However, predictions are different. New tourist complexes and
infrastructures are planed. Population growth will continue. Local government is unaware of
the problem and is not looking for the alternative.
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11. PRILOGE
Priloga 1: Zemljevid Tenerife
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za lokalne prebivalce
1.

DEL
OSEBNI PODATKI

SPOL: M Ž
STAROST:_______________________
IZOBRAZBA:_____________________
ZAPOSLITEV:____________________
Ali je vasa sluzba neposredno povezana s turisticno dejavnostjo?
KRAJ ZAPOSLITVE (municipio):___________________
NASLOV BIVALIŠČA (municipio):_________________
KRAJ ROJSTVA:________________________________
2.

DEL
OCENA TENERIFE KOT TURISTIČNE POKRAJINE

Najpriljubnejši dnevni izleti - največ 5 (plaže, mesta, rekreacijske cone, parki)
______________________________________________________________________________________
Ocenite naslednje kraje Tenerife?
(od 1 do 3)
A/ El Teide Parque Nacional
B/ Playa de Las Americas in Los Cristianos
C/ La Laguna
D/ Puerto de la Cruz
E/ Anaga
F/ Los Gigantes
G/ Masca
H/ Playa Las Teresitas
I/ Icod de Los Vinos
J/ Loro Parque
K/Las Teresitas
3.

del
VPLIVI TURIZMA IN ODNOS DO TURIZMA

Z oceno od 1 do 3 ocenite vpliv turizma na naravne in druzbene elemente Tenerife
(1 – vpliv je majhen, 2 – vpliv je srednji, 3 – vpliv je velik)
1
2
3
Razvoj prometne insfrastrukture
1
2
3
Skromne vodne vire.
1
2
3
Pretirana pozidava obalnega pasu.
1
2
3
Povecano kolicino trdih odpadkov.
1
2
3
Izguba lokalne identitete prebivalstva.
1
2
3
Izguba tradicionalne kanarske arhitekture.
1
2
3
Povecano hrupno in prometno obremenjenost.
1
2
3
Pokrajinsko podobo krajine zaradi izgradnje hotelskih kompleksov.
1
2
3
Boljsi ekonomski standard prebivalcev.
1
2
3
Demografske spremembe (notranje in zunanje migracije)
1
2
3
Vecjo energetsko porabo
1
2
3
Vpliv turizma na uničenje rastlinstva
1
2
3
Vpliv turizma na onesnaževanje morja
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Ocenite splošni vpliv turizma na kvaliteto življenja na Tenerifi in v domači občini!
Domača občina:
Tenerife :

1 – ne vpliva 2 – vpliv je pozitiven 3 – vpliv je negativen
1 – ne vpliva 2 – vpliv je pozitiven 3 – vpliv je negativen

Odvisnost prebivalstva Tenerife in prebivalstva domace obcine od turizma?
(1 – vpliv je majhen, 2 – vpliv je srednji, 3 – vpliv je velik)
Domača občina:
Tenerife:

1
1

2
2

3
3

Obseg turizma na Tenerifi:
(1 premalo, 2 dovolj, 3 veliko, 4 preveč)
na Tenerifi kot celoti: 1
na »jugu« Tenerife:
1
v domači občini:
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Mnenje o turistih:
(od 1 do 3; 3 pozitivno, 1 negativno)
Angleži:
Nemci:
Skandinavci:
Španci:
Splosno mnenje:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

S katerim od naslednjih stavkov se najbolj strinjate?
a/ masovni turizem v turističnih centrih je škodljiv in Tenerifi in prebivalcem ne prinaša koristi
b/ masovni turizem v turističnih centrih je škodljiv vendar je nujen za razvoj Tenerife
c/ masovni turizem v turističnih centrih je koristen in je pripomogel k razvoju Tenerife

Ali je turizem neposredno vplival na vaše (ali družinske) pomembne odločitve glede izbire ali sprememba
bivališča, službe, izobrazbe? Kako?
__________________________________________________________________

Ali ste za nadaljni razvoj masovnega turizma na Tenerifi (sirejnje hotelskih kompleksov, gradnja tematskih
parkov, golf igrisc...)? Ce ne, katere so po vasem mnenju alternative v razvoju Tenerife?
__________________________________________________________________________________________

Ali bi na bližnjih lokalnih volitvah volili stranko, ki bi v svojem programu imela omenjeno omejitev širitve
turističnih kompleksov?
_________________________________________________________________________________________
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za turiste
ANKETIRANJE TURISTOV
Kraj anketiranja: _____________________
Kje pocitnikujete?
___________________________________
Je to vas prvi obisk Tenerife?
DA

NE: kateri____________

Kaksen je vas namen obiska Tenerife?
Zuriranje in zabava
Sonce, plaze, morje
Zanimiva vulkanska pokrajina
Neokrnjena narava
Vodni sporti: surf, windsurf, bodieboard...
Drugo:
Katere znamenitosti Tenerife ste si ogledali ali si imate namen ogledati?
Loro Parque
Masca
El Teide
La Laguna
La Orotava
Parque rural Anaga
Los Gigantes
Ostalo:
Nic, vecino dneva pezivim v hotelu in na plazi
Ali so Tenerife upravicile vasa pricakovanja?
DA

NE

Ce ste odgovorili ne, kaj vas najbolj moti:_____________________________________
Se boste na Tenerife se vrnili?
DA

NE

Z oceno od 1 do 3 ocenite vpliv turizma na naslednje elemente:
(1 – vpliv je majhen, 2 – vpliv je srednji, 3 – vpliv je velik)
1
2
3
Boljši ekonomski standard prebivalstva
1
2
3
Ekološki problemi povezani s turizmom
1
2
3
Izguba loklane identitete in tipične arhitekture
Ocenite splosne vplive turizma na kvaliteto zivljena na Tenerifi:
1 – ne vpliva 2 – vpliv je pozitiven 3 – vpliv je negativen
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