
A BCE 2019. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJA 89

Az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásai 
az afrikai kontinens példáján keresztül
Gaál Dorottya Karolin1 - Harangozó Gábor2

1. Bevezetés

A fenntartható fejlődés koncepciója a Brundtland-jelentés 1987-es publikálása óta [magya-
rul lásd Brundtland, 1988] az élet egyre több területén jelenik meg. A kihívás eleinte a termelő 
ágazatokban volt szembetűnő, de a tömegturizmus (mass tourism) térnyerésével egyre inkább 
nyilvánvalóvá váltak a turizmushoz köthető környezeti, társadalmi és gazdasági problémák 
[Bramwell, 2004, Weaver, 2012], amelyek árnyalják a turizmus által a gazdaság és társadalom 
számára nyújtott értéket. Ezen túlmenően, a szélesebb nyilvánosság számára csak a közelmúlt-
ban tudatosult a totális turizmus és az ezzel összefüggő nemkívánatos mértékű turizmus (over-
tourism) jelensége [Michalkó és Rátz, 2019]. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy-egy vonzó célpont 
látogatóinak száma már annyira meghaladta annak teherbíró képességét, hogy ez nemcsak a 
helyi környezet és lakosság számára jelent elviselhetetlen terhelést [Seraphin et al., 2018], hanem 
a célpont visszafordíthatatlan degradációjával is fenyeget [Muler Gonzalez et al., 2018]. Ezen 
túlmenően az érintett desztinációk az odalátogatók számára is egyre kevésbé jelentenek egy idő 
után vonzerőt [Koens et al, 2018]. 

A kihívás észlelésével párhuzamosan a turizmusban is megjelent az igény a fenntartható-
sági szempontok figyelembevételére. Számos kapcsolódó irányzat mellett ennek köszönhető az 
ökoturizmus koncepciójának megszületése, amely így már több évtizedes múltra tekint vissza 
[Mbaiwa, 2015]. Ez idő alatt az afrikai kontinens számos országában nyert teret az ökoturizmus, 
sikeres és bevált példákat állítva, azzal együtt, hogy a gyakorlatban számos kihívással néz szembe 
napjaikban is [Lindsey et al., 2007].

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan járulhat hozzá az ökoturizmus a turizmus fenn-
tarthatóbbá válásához. A fő kutatási kérdés, hogy az afrikai kontinens példáján keresztül melyek 
az ágazat legfőbb természeti, társadalmi és gazdasági hatásai, beleértve az érintett csoportok in-
tegrációjának, együttműködésének és lehetséges konfliktusainak értékelését is.  

A tanulmány 2. fejezetében áttekintjük a turizmus és a fenntartható fejlődés kapcsolatát, be-
mutatva a fenntartható turizmusfejlesztés legfőbb irányzatait. A 3. fejezetben az ökoturizmus 
fenntarthatósági vonatkozásait vizsgáljuk, illetve a szakirodalom alapján kitérünk a terület afri-
kai tapasztalataira is. A 4. fejezetben a kutatási módszertant mutatjuk be, amely egyrészt esetta-
nulmányokra, másrészt szakértői (utazásszervezői, civil szektorbeli) mélyinterjúkra épült. Az 5. 
fejezet az eredmények bemutatását és értékelését foglalja magában, kitérve az afrikai ökoturizmus 
ágazat legfőbb érintettjeinek azonosítására, a közöttük fennálló, fenntarthatósági vonatkozású 
konfliktusok és együttműködési lehetőségek elemzésére, illetve az ágazat általános, fenntartha-
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tósági szempontú értékelésére. Az esettanulmányok és az interjúk eredményei alátámasztják az 
elméleti háttér megállapításait, azonban többször új aspektussal gazdagítják a szakirodalmi át-
tekintésben bemutatottakat. A 6. fejezetben összegezzük a tanulmány legfőbb megállapításait és 
kitekintést adunk a terület további nyitott kérdéseire vonatkozóan. 

A munka előzménye Gaál Dorottya Karolin 2019-es „Az ökoturizmus fejlődése és hatásai az 
afrikai kontinensen című TDK dolgozata, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetemen készített. 

2. A turizmus és a fenntartható fejlődés

A turizmushoz kapcsolódó környezeti és társadalmi kihívást felismerve a Turizmus Világszö-
vetség (World Tourism Organization, WTO) 1979-ben hozta létre Környezeti Bizottságát (Enviro-
nent Committee), amely három évvel később az ENSZ Környezeti Programjával együttműködve 
dolgozta ki a „Turizmus és környezet közös deklarációját” [Joint Declaration on Tourism and Envi-
ronment, WTO, 2004]. A turizmussal kapcsolatos gyakorlati feladatokra azonban elsőként WTO 
és az Earth Council 1995-ben elkészített „Agenda 21 az utazásról és turizmusról – a környezetvé-
delmileg fenntartható fejlesztés felé” című jelentés tért ki [WTTC, 1995] amely célként tűzi ki, hogy 
a fenntarthatósággal kapcsolatos teendők a döntési folyamatok középpontjába kerüljenek.

A fenntartható turizmussal, illetve turizmusfejlesztéssel kapcsolatos definíciók megegyeznek 
továbbá abban is, hogy a fenntartható fejlődés legfőbb célja a jólét növelése, valamint a termé-
szeti tőkeállomány fenntartása [Dávid et al., 2012]. A fenntartható turizmushoz köthető sokféle, 
egymással részben összefüggő irányzatról ad összefoglaló áttekintést az 1. táblázat, amely a kon-
cepciók közötti különbségekre is igyekszik rámutatni. 

1. táblázat. A fenntartható turizmus legfőbb irányzatai (forrás: saját szerkesztés Dávid et al., 2012 
alapján).
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A bemutatott irányzatokból a továbbiakban az ökoturizmust vizsgáljuk meg részletesebben 
fenntarthatósági szempontból, illetve az afrikai gyakorlaton keresztül.

3. Az ökoturizmus a fenntartható fejlődés perspektívájában

3.1. Az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásai

Az előző fejezetben már vázlatosan bemutatott ökoturizmus koncepció fokozatosan növekvő 
népszerűségnek örvend [Diamantis, 1999, Dowling, 2000], melynek egyenes következménye-
ként a terület szakirodalma is folyamatosan bővült. Mivel azonban a területre vonatkozóan nem 
létezik egyetlen általánosan elfogadott definíció, a következőkben a szakirodalom alapján rövi-
den áttekintünk néhány fontosabb megközelítést, amely jó kiegészítését adja [Ceballos-Lascura-
in, 1996] korábban bemutatott koncepciójának. 

A Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság (The International Ecotourism Society - TIES) szerint 
az ökoturizmus olyan felelős utazást jelent, amely megőrzi a természeti kincseket és hozzájárul 
a helyi közösségek jólétének növeléséhez [Honey, 2008]. Loon és Polakow [2001] az ökoturiz-
must mint szálláshelyet kezeli, és egyszerűen a hotel vagy szállás természeti szempontból értékes 
területen való elhelyezkedéseként definiálja. Wearing és Neil [1999] ezzel ellentétben az ökotu-
rizmust természetközpontú turizmusként definiálja, amely hozzájárul a szocio-kulturális, a gaz-
dasági és a természeti előnyökhöz. Coria és Calfucura [2012] az ökoturizmust összekapcsolja a 
környezetbarát desztinációmenedzsmenttel és a helyi közösségek értékeinek megőrzésével.
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A különböző definíciók kidolgozottságuktól függetlenül megegyeznek abban, hogy az ökoturiz-
mus helyszínéül minden esetben egy természetközeli terület szolgál. A legtöbb fogalomban megje-
lenik az ökoturizmus helyi közösségekre gyakorolt hatása, célként pedig ezen közösségek jólétének 
növelése és gazdasági javak termelése. A turistát sok esetben felelős látogatókén írják le, akinek elsőd-
leges célja a desztináció területén lévő természeti és kulturális kincsek megcsodálása. Az egyik legfőbb 
szempont a természet biodiverzitásának, sokszínűségének megőrzése, a természetre gyakorolt hatá-
sok minimalizálás. Mindez a szereplők kölcsönös tiszteletén alapuló folyamatként írható le. 

A 2. táblázat az ökoturizmus fenntarthatósági (gazdasági, környezeti és társadalmi) hatásait 
foglalja össze vázlatosan a szakirodalom alapján. 

2. táblázat. Az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásai (forrás: saját szerkesztés). 

 
A táblázat alapján látható, hogy ugyan az ökoturizmus számoz pozitív hatással jár a fenntart-

hatóság mindhárom dimenziója szempontjából, az előnyöket számos egyéb tényező árnyalja. A 
tanulmány további részében a téma gyakorlati vonatkozásait vizsgáljuk meg az Afrikai kontinens 
példáján keresztül.
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3.2. Ökoturizmus Afrikában
Az WTO 2015-ben közölt statisztikája szerint Afrika részesedése a turizmus globális növe-

kedéséből mindösszesen két százalék, ám a növekedés középpontjában közel 40 évvel ezelőtti 
megjelenése óta mindvégig az ökoturizmus állt [Backman, 2015]. Az ökoturizmus Afrikában 
történő különösen nagyléptékű növekedése a kontinens nyújtotta páratlan élővilág és az általa 
felsorakoztatott gazdag és sokszínű vadállománynak köszönhető [Lindsey et al., 2007]. 

Az elmúlt pár évtizedben Afrika számos sikeres projektnek adott otthont az ökoturizmus terüle-
tén, amely nem csak a társadalmi és gazdasági előnyökben, hanem a belőle származó jelentős jöve-
delemszerzésben és a külföldről érkező befektetésekben nyilvánul meg [Cobbinah et al., 2015]. Mi 
több, az így felhalmozott gazdasági tőke lehetősége több korábban nem jellemző magán és állami in-
tézmény érdeklődését keltette fel a biodiverzitás megőrzésének javára. Számos kezdeményezés látott 
napvilágot az ökoturizmusnak köszönhetően, melyek célja a helyi lakosság természetvédelembe való 
bevonása, ami hozzájárult a vidéki közösségek mind ökológiai, mind pedig társadalmi és gazdasági 
előnyeinek megteremtéséhez szerte Afrikában. [Backman, 2015]. Az ökoturizmus térnyerésével pár-
huzamosan a turizmusmenedzsment is fejlődik [Scherl et al., 2007, Black et al., 2018]. 

A számtalan sikeres példa ellenére az ökoturizmus fejlődése a kontinensen több akadály-
ba is ütközik. Ilyenek a Kelet- és Közép-, illetve újabban Észak-Afrikát sújtó polgárháborúk, az 
infrastruktúra fejletlensége, a helyi ökoturisták hiánya, illetve egyéb adminisztratív nehézségek. 
Az ökoturizmusból fakadó előnyök teljeskörű kihasználásának útjában a vadvilággal együtt élő, 
helyi közösségek számára sokszor a pénzügyi tőke és a vállalkozói készségek hiánya áll. Végezetül 
pedig szintén hatalmas gátat szab a nagy ökoturisztikai potenciállal rendelkező országok számá-
ra a kormányzásra jellemző korrupció [Backman, 2015].

4. Módszertan

Az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásainak szakirodalmi áttekintését primer kutatásként 
három – az afrikai ökoturizmus szempontjából meghatározó – érintettcsoport képviselőjével készített 
mélyinterjú egészítette ki, amely az ökoturizmus sikerességét meghatározó tényezők feltárását tette 
lehetővé. Az interjúk során vizsgált területeket és az interjúk részleteit a 3. táblázat összegzi. 

3. táblázat. A kutatás során készített interjúk részletei (forrás: saját szerkesztés).
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Az interjúk célja az alanyok által képviselt csoportok ökoturizmusból származó előnyeinek, 
tapasztalatainak, véleményük megismerése, valamint az ökoturizmus fenntarthatósági dimenzi-
óinak értékelése volt. A szakirodalmi áttekintés és a mélyinterjúk során megismert információk 
kiegészítéséül az empirikus eredmények bemutatása során további kapcsolódó esettanulmányo-
kat mutatunk be az afrikai térségből. Az ökoturizmus több évtizedes múltja Afrikában a sikeres 
példákon túl felsorakoztat számos olyan esetet is, amely az érintett csoportok között felmerülő 
konfliktusokról számol be. Az empirikus kutatás tehát kvalitatív módszertanon alapszik, célja az 
afrikai ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásainak jobb megértése. A módszertan jellegéből 
fakadóan az eredmények óvatosan kezelendők, de véleményünk szerint rámutatnak az ágazat 
legfontosabb fenntarthatósági vonatkozásaira. 

5. Eredmények

Az interjúk és a kapcsolódó szakirodalom alapján áttekintettük az afrikai turizmus legfon-
tosabb érintettjeit az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásain keresztül, az eredményeket a 
következő bekezdések összegzik.

Backman és Munanura [2015] vélekedése szerint az érintett csoportok kulcsfontosságú sze-
replői az ökoturizmus általi fenntartható fejlődésnek. Marulo [2012] ezt az álláspontot azzal a 
felismeréssel egészíti ki, hogy az érdekcsoportok képezik az ökoturizmus alapját, az érintett cso-
portok menedzsmentje hatással van az ökoturizmus növekedésére, és az ökoturizmus sikere az 
érintett közösségek közötti kommunikáció és együttműködés függvénye. Byrd [2007] ezt a né-
zetet tovább erősíti, kiemelve annak a jelentőségét, hogy az ökoturizmus fenntartható fejlesztése, 
tervezése és végrehajtása során végig be kell vonni az érintett csoportokat. 

5.1. A helybéli lakosság

A fenntarthatóság társadalmi dimenziója az ökoturizmus helyi közösségekre gyakorolt hatá-
sait vizsgálja. Az interjúk során fény derült a helyi közösségekkel való együttműködés kulcsfon-
tosságára, a tényre, mely szerint a helybéliekkel való kooperáció az ökoturizmus egyik sikerté-
nyezője. Az interjúk helybéli lakosságra vonatkozói eredményeit a későbbi 4.táblázat összegzi, a 
csoport bemutatására a következőkben a szakirodalomi áttekintés mentén kerül sor.

Számos érv szól amellett, hogy a helyi közösségek fejlődésében az ökoturizmusnak nagy 
szerepe lehet. A Föld legkevésbé fejlett régiói ugyanis – amelyek általában ritkán lakottak, így 
kedvelt ökoturisztikai desztinációk – gyakran helyi törzsek tradicionális lakóhelyei. Másrészről, 
az ökoturizmus egyik jelentős érintettje, az ökoturista jellemzően azzal a határozott indíttatással 
rendelkezik, hogy pozitív hatást gyakoroljon, mint például a helyiek és szolgáltatásaik patroná-
lása és a fogadóterület kulturális örökségének tisztelete. Ezen felül, a helyi lakosok tradicionális 
ökológiai ismeretek tulajdonában álló közösségek, melyek legtöbb esetben a területektől elvá-
laszthatatlan, elkülöníthetetlen részekként tekintenek saját közösségükre [Coria és Calfucura, 
2012].

Backman [2015] szerint hibás a feltételezés, hogy a helyiek eredendően természetvédők, 
sokszor ugyanis nehézségeik adódnak a szűkös erőforrások fenntartható kihasználása kapcsán, 
amely végül túlfogyasztást eredményez [Fennel, 2008]. A helyi közösségek egész társadalmi és 
kulturális környezete szoros összefüggésben van a fogyasztói tevékenységgel [West et al., 2004]. 
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Így tehát egy olyan ökoturisztikai tervezet, amely eredendően feltételezi, hogy a helyi lakosság 
feladja mindennapi fogyasztói magatartását, komoly konfliktusok alapjául szolgál [Belsky, 1999].

A helyi közösségekre jellemző továbbá, hogy sok esetben kizárják őket a földterületek és más 
erőforrások ellenőrzéséből, ami gátolja az ökoturizmus támogatását. Emellett érdekképviseletük 
általában nem megfelelő, nincs beleszólásuk az ökoturizmust érintő döntésekbe. A gyenge alku-
képességüket a vállalkozói készségek, a tapasztalat, a szükséges pénzügyi és üzleti ismeretek, va-
lamint az erőforrásaik hiányával magyarázzák, az ökoturizmus ugyanis hatalmas kezdeti befek-
tetést követel meg a tevékenység végzőjétől és a helyi közösségek jellemzően nem rendelkeznek a 
kellő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy ezt megfizessék [Coria és Calfucura, 2012].

Mbaiwa és Stronza 2010-es tanulmányában Botswanaban az Okavango-delta három községét 
(Kwai, Sankoyo, Mababe) vizsgálva rávilágítottak a tényre, mely szerint az ökoturizmus a terület 
legfőbb megélhetési forrásává lépett elő, kiváltva vagy csökkentve ezzel a helyiek hagyományos 
természetkárosító fogyasztói tevékenységének mértékét, mint például a vadászat, a gyűjtögetés, 
az állattartás és a növénytermesztés. A felmérés szintén bizonyítja, hogy az ökoturizmusból szár-
mazó jövedelemnövekedés megfelelő vízszolgáltatás kiépítésére, valamint házak építésére adott 
lehetőséget. Ezen felül, támogatják az árvákat, mozgássérülteket, valamint a helyi sporttevékeny-
ségeket [Mbaiwa et al, 2010]. A felmérés bizonyítja továbbá azt is, hogy az ökoturizmus jótékony 
hatással van a föld értékére, ugyanis az ökoturizmus helyszínéül szolgáló területek értéke na-
gyobb, mint azokén, amelyen állattenyésztés, mezőgazdaság vagy fakitermelés folyik.

5.2. A magánszféra – helyi utazásszervezők 

A botswanai független szafari üzemeltetőjével készített interjú megerősítette a magánszféra 
kiemelkedő szerepét az ökoturizmusból származó pozitív társadalmi, gazdasági és környeze-
ti hatásokban. A helyi lakosság számára munkahelyeket termet, közösségszervező funkcióval 
rendelkezi, közösségi projekteket támogat, és létfontosságú készségek fejlesztésére teremt le-
hetőséget. Ez utóbbit hagyományos képzések szervezésével, vagy egyedi házon belüli képzési 
programokkal és mentorállással teszi lehetővé. Az infrastruktúra és a kommunikációs hálózat 
fejlesztésével lehetőséget teremt a helyi közösségek számára távoli piacok elérésére így növelve 
az életszínvonalat. Így tehát nyilvánvaló, hogy a magánszféra ökoturisztikai tevékenysége hoz-
zájárul a helyi közösségeket érintő pozitív változáshoz és a fenntartható turizmusfejlesztéshez 
[Snyman, 2017]. Mindeközben a tevékenység végzéséből gazdasági hasznuk származik.

Az interjúalany tapasztalatai alapján az ökoturizmus abban az esetben vall kudarcot, amikor 
a szafari szervezői tisztességtelen célokat tűznek napirendre, hogy az ökoturizmussal nyerjenek 
nagyobb népszerűséget. A gazdasági haszon szerzése céljából alakítják ki saját természetvédel-
met támogató hálózatukat és az így befolyt összeget valójában saját hasznukra fordítják, nem 
természetvédelmi célokra.

Az ökoturizmus egyik legjellemzőbb konfliktusa a magánszféra és a helyi lakosság között 
húzódik. Erre mutat egy példát Lapeyre 2010-es Namíbiában végeztt tanulmánya, mely szerint 
a helyi közösségek ökoturizmusból származó jövedelemgenerálásának lehetősége többnyire a 
magánszférával való kereskedelmi kapcsolataik sikerességén múlik. Ilyen értelemben a szafari-
szervezők és a helybéliek kapcsolata egyfelől szimbiotikus, másfelől azonban ellentétes [Lapeyre, 
2010]. A helyi lakosság a szálláshelyek nyújtotta munkalehetőségektől, valamint az idegenvezetői 
pozícióktól függ leginkább. Az utazásszervezők ezzel szemben a helyi lakosság birtokolta földek-
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hez és a szolgáltatásként kínált kulturális programokhoz kötöttek, amit használati díjak fizeté-
sével és alkalmi ajándékokkal ellensúlyoznak. Ezek elsődleges célja a helyiek természetkárosító 
tevékenységeinek megelőzése. 

A helyiek szerint a magánszféra kizsákmányolja őket, amely az erőforrásokért való versengést 
eredményezte. Például olyan területek felvásárlása, melyeket a helybéliek tradicionálisan saját 
területeiknek tekintenek, barikádok és navigációs akadályok állításához vezetnek a helyi közös-
ségek részéről [Lapeyre, 2010].

5.3. A civil szféra

Afrikában megkérdőjelezhetetlen a természetvédő civil szervezetek kiemelkedően fontos 
szerepe az ökológiai sokszínűség megőrzésében. Ugyanakkor, szerepük az ökoturizmus másik 
alappillérének elérésében, a helyi közösségek gazdasági fejlődésének elősegítésben is legalább 
annyira fontos. Napjaikban már a nemzetközi civil szféra szervezetei körében fokozatosan meg-
jelenik a helyi közösségek bevonásának szükségessége a védett területek kialakításában és irányí-
tásában [Cobbinah et al., 2015], amelyre az African Wildlife Foundation [AWF] civil szervezet 
már 50 éve működő turizmust és természetvédelmet elősegítő, valamint a természeti erőforrá-
soktól függő helybéliek fenntartható megélhetését ösztönző projektjei szolgálnak követendő pél-
dául [Black et al., 2018]. Számos más civil szervezet is jelen van az afrikai kontinensen, különös 
tekintettel a déli részekre, így például az Integrated Rural Development and Nature Conservation 
[IRDNC], a Namibian Association of CBNRM Organisations [NACSO], a World Wildlife Fund 
[WWF], a Conservation International [CI] és sok másik. Ezen civil szervezetek szerepe a helyi 
fejlődő közösségek és az ökoturizmus közötti kapcsolatban a különböző képzések szervezése, 
részvétel az oktatásban, szervezeti támogatás biztosítása, a kapacitás növelése és a természetvé-
delem [Snyman, 2017].

Az AWF létrehozott egy természetvédelmi vállalkozási modellt, ezzel támogatva számtalan 
kereskedelmi vállalkozás megalapítását, többek között a legkorszerűbb természetvédelmi turista-
szállók építését. Black et al. [2018] a természetvédelmi vállalkozások alatt olyan kereskedelmi te-
vékenységet ért, amelynek lényege egy természetvédelmi cél támogatásából és eléréséből származó 
gazdasági haszon generálása. A vállalkozás célja a helybéliek életminőségének javítása és a termé-
szetvédelemhez való pozitív hozzáállásuk ösztönzése [Elliott et al., 2011]. A modell Afrika számos 
helyi közösségének teremtett lehetőséget az ökoturizmusból származó gazdasági javak elérésére 
azzal, hogy a tevékenységből származó haszon egy részét biztosítja a helybéli lakosság számára.

5.4. Az (öko)turista

Az ökoturizmus kutatás során használt definíciója szerint az ökoturista egy olyan felelős uta-
zó, akinek utazását a többi érintett csoport iránt tanúsított tisztelet jellemezni, valamint elsődle-
ges célja a desztináció területén lévő természeti és kulturális kincsek megfigyelése.

A szakirodalmi áttekintés alapján látható, hogy a legkevésbé körüljárt csoport az (öko)turis-
táké.  különös tekintettel arra, hogy más érintett csoportokkal való interakcióikról nagyon kevés 
szó esik. Ugyanakkor jelentőségük az ökoturizmusban nem elhanyagolható, hiszen az ő igényük 
alapján alakul ki a szolgáltatás és a turista az, aki közvetlen hatást gyakorol az ökoturizmus szinte 
minden érintettjére. 
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A szakirodalom által nyitva hagyott kérdések megválaszolására egy Afrikába rendszeresen 
utazó, felelős turistával készített interjú adott lehetőséget, mely szerint az ökoturista célja lehet 
a vadászat, a természetfotózás, állatfotózás, a helyi kultúra megismerése, új ismeretek szerzése 
és végül a kikapcsolódás. Az úti cél kiválasztása során így a legfontosabb szempont a fogadó-
területen lévő természet szépsége, a biztonság és az élményszerű programok. Az ökoturista jel-
lemzően természetvédő, betartja a fogadóterület jog- és természetvédelmi szabályait, elfogadja a 
helyi kultúrát és ha teheti, hozzájárul a helyi természetvédelemhez. Szerepe az ökoturizmusban 
a részvételen túl népszerűsíteni azt, hiszen ez kulcsfontosságú a fenntartható természetvédelem 
szempontjából. 

Az interjú eredményei és a szakirodalmi áttekintés alapján az ökoturista olyan utazó, aki-
nek fontos a célterületen fellelhető természeti és kulturális kincsek megismerése és megőrzésük 
támogatása, ami minden esetben egy aktív szerepet , amely abban nyilvánul meg, hogy az öko-
turista elkerüli a tömegturizmust, szállása, utazása során minél kisebb negatív hatást gyakorol a 
környezetre és a helyi közösségekre, igyekszik megtalálni azokat az utazásszervezőket, akiknek 
az ökoturizmus érték és nem marketingeszköz. Az ökoturista továbbá az utazás során szerzett ta-
pasztalataival igyekszik népszerűsíteni a turizmus ezen formáját, így hozzájárulva a fenntartható 
turizmushoz és a természetvédelemhez. 

Egy konfliktusos helyzet, a turista és a helyi közösségek kapcsolatát jellemző érdekkülön-
bözéség. Egy aktuálisan vitatott kérdés például az elefántvadászat engedélyezése Botswanaban. 
Általánosságban, míg a helybéliek támogatják a kezdeményezést, a nemzetközi turisták nagy 
része ellenzi az állatok iránt érzett szeretetükből fakadóan, csakhogy ők nem értik, mivel jár a 
vadvilággal való együttélés.  Az interjúk során megfogalmazódott egy nagyon érdekes és fontos 
gondolat, amely rávilágít az érintett csoportok nézőpontjai közötti lényeges különbségekre. Míg 
a turisták otthonaikban vagy útjuk során a járművek biztonságából szemlélik a vadvilágot, ad-
dig a helyi közösségek nap mint nap megküzdenek a vadvilággal való együttélésből származó 
nehézségekkel. Ezen különbségek megértése és tisztelete az ökoturizmus sikerének egy fontos 
tényezője.

5.5 Szakértők, kutatók

Az ökoturizmus és a természetvédelem szakértői fontos szerepet játszanak az információk 
gyűjtésében és szolgáltatásában azon civil vagy egyéb szervezetek kulcsfontosságú döntéshozói 
számára, amelyek részt vesznek az ökoturizmus fenntartható fejlesztésében és a helyi közössé-
gekkel szoros kapcsolatban állnak. Fontos ugyanakkor, hogy a szakértők tisztelettel viszonyul-
janak a közösségekhez, kultúrájukhoz, vágyaikhoz és céljaikhoz, valamint, hogy ne tegyenek fel 
rosszul megfogalmazott kérdéseket, melyek befolyásolhatják nézőpontjukat [Snyman, 2017].

Az interjú alapján a természetvédelmi szakértőket az ökoturizmus folyamataiba a gyakorlat-
ban a szafari üzemeltetői mindössze három esetben vonják be; elsőként akkor, ha ugyanannál 
a cégnél dolgoznak, másodsorban akkor, ha törvény írja elő, végül pedig akkor, ha az ökoturiz-
musról megegyező, mindkettőjük által elfogadott, közös nézeteket vallanak. 

A szakértők ökoturizmusból származó legfontosabb előnyei, hogy kutatásaikat a turisták 
nagylelkűen támogatják; közvetlenül, mert lehetőséget kapnak az utazásaik során megismerni 
a szakértőket és nézeteiket, közvetve pedig, ha olyan utazásszervezőt választanak, akikről bizo-
nyos, hogy támogatják a természetvédelmet.
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5.6. Az afrikai ökoturizmus áttekintése a fenntarthatóság dimenziói 
mentén

4. táblázat. Az afrikai ökoturizmus érintett csoportokra gyakorolt fenntarthatósági hatásai [forrás: 
saját szerkesztés].

 
 Az ökoturizmus fenntarthatósági dimenzióinak érintett csoportokra gyakorolt hatásait a 4. 

táblázat összegzi. 
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Az ökoturizmusból származó gazdasági haszon minden érintett számára előnyt, pozitív ha-
tást eredményez. Az ország számára ez a külföldről érkező befektetésekben és a gazdasági nö-
vekedésben nyilvánul meg. A helyi közösségek számára az ökoturizmus sokszor megélhetést, 
bizonyos esetekben egészségügyi, oktatási lehetőségeket biztosít és új ismeretek elsajátítására ad 
lehetőséget. Azonban az ökoturizmusból származó jövedelem általában egyenlőtlenül oszlik el, 
ugyanis nem biztosított minden érintett csoport számára a megfelelő érdekképviselet. A jövede-
lem nincs megfelelően visszaforgatva a természetvédelembe, kapzsiság és korrupció jellemzi a 
gazdasági dimenziót.

A környezeti hatások inkább kártékonyak, amely az érintett csoportok érdekkülönbözősé-
géből és az együttműködés hiányából fakad. A civil szféra és a szakértők természetvédelmi tö-
rekvéseit más érintett csoportok természetkárosító viselkedése és érdekei gátolják. Így például a 
magánszféra gazdasági haszon vezérelte célkitűzései, a természetet védő szigorú szabályok meg-
szegése, valamint a turisták igényeit kielégítő közelség a vadvilághoz.

A kutatás eredményei alapján a kulturális hatások is többnyire negatívak. A kultúrát nem az egye-
disége miatt ünneplik, hanem a turista szórakoztatására szabják, ezzel sok esetben torzítva a kultúrát. 

6. Összegzés, kitekintés

A tanulmány az ökoturizmust, mint a fenntartható turizmus egy lehetséges irányzatát értékelte 
gazdasági, környezeti, illetve társadalmi szempontból az afrikai kontinens példáján keresztül.

A kutatás során az ökoturizmus fenntarthatósági vonatkozásait vizsgálva ellentmondásos ha-
tásokat tártunk fel, ami sok esetben az érintett csoportok közötti érdekkülönbözőség eredménye. 
A felmerülő konfliktusok orvoslása az ökoturizmus fontos sikertényezője. Ennek egyik eszköze 
az érintett csoportok közötti megfelelő kommunikáció és információáramlás, a kölcsönös meg-
értés és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Egy sikeres ökoturisztikai projektet az jellemez, hogy 
minden érdekcsoport képviselt a folyamatok során, folyamatos a konzultáció a szakértőkkel, 
minden érintett számára lehetőség nyílik a megértésre és a véleménynyilvánításra kultúrától, 
iskolázottságtól és nyelvtől függetlenül. Végül a siker eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ökotu-
rizmus valós természetvédelmi célokat támogasson. Az ökoturizmus tehát a turizmus egy fenn-
tartatóbb formája, de az érintettek közös felelőssége, hogy eléri-e a célját. 

A kutatás eredményei az érintett csoportok által hasznosíthatók, ám a kvalitatív módszer-
tant figyelembe véve a kutatási eredmények óvatosan kezelendők. További korlát az ökoturizmus 
más érintett csoportjainak mellőzése, így például az önkormányzatok vagy a nemzetközi utazási 
irodák, melyek szintén meghatározó szerepet játszanak a fenntartható turizmusban. Mindezek 
ellenére a kutatási eredmények jól példázzák, hogy az ökoturizmus térnyerése pozitív hatással 
lehet az afrikai kontinens fejlődésére, ha a feltárt konfliktusokat sikerül kezelni.

Összességében elmondható, hogy az ökoturizmus világszerte egyre nagyobb teret nyer, amit 
a szakirodalom által felsorakozatott, különböző kontinensek számos országában végzett kutatá-
sok sokszínűsége is bizonyít. Az afrikai kontinensen túlmenően az ökoturizmus számára a világ 
összes kontinense gazdag táptalajt nyújt, otthont adva mind sikeres mind pedig kihívásokkal teli 
példáknak. A természeti értékekben gazdag fejlődő világ számára ugyanakkor az ökoturizmus kü-
lönös lehetőséget teremt a fejlődésre és a gazdasági gyarapodásra, azonban látni kell azt is, hogy a 
fenntartható fejlődés biztosításához komoly erőfeszítésekre, az érintett csoportok között húzódó 
érdekkülönbségek és konfliktusok feloldását célzó komplex megközelítésekre van szükség.
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