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Öz: Turizm, dünyanın en hızlı büyüyen ve ekonomik açıdan dinamik bir yapıya sahip olan sektörlerden biridir. İnsanlar
çeşitli motivasyonlarla turizm faaliyetlerine katılmakta ve dünyada turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı artış eğilimi
göstermektedir. Milli parklar son yıllarda turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen destinasyonlar arasına girmiştir. Bu
çalışma; Polonya’nın en eski ve en küçük milli parklarından biri olan ve aynı zamanda UNESCO’nun biyosfer rezervi
listesinde yer alan Babia Gora Milli Parkı’ndaki turizm ve rekreasyon faaliyetleri ile ziyaretçi yönetimi hakkında bilgiler
vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda milli parka iki gez gidilmiş, yerinde gözlemler yapılmıştır. Aynı zamanda milli
park yöneticileri ve milli park çalışanları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak milli park hakkında bilgiler elde edilmiştir.
Çalışmada literatürden de yararlanılmış, ikincil veriler elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular göstermektedir
ki; milli park içerisinde turistler için birbirinden farklı çekicilik unsurları yer almaktadır. Özellikle çocuklara yönelik
teorik ve uygulamalı eğitimler konusunda birçok faaliyeti bünyesinde barındıran milli parkta, her yaştan insana doğayı
sevmeyi ve korumayı anlatan faaliyetler düzenlenmektedir. Milli park içerisinde her turistin kendi motivasyonuna göre
tercih edebileceği rotalar oluşturmuş ve bu rotalar üzerine turistleri yönlendiren kapsamlı göstergeler yerleştirilmiştir.
Pek çok turist tarafından ziyaret edilen milli parkın turist trafiği her geçen yıl artış eğilimi göstermektedir. Bu durum
milli park ekosistemi için olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bunun yanı sıra milli parkta gerçekleşen turizm ve rekreasyon
aktiviteleri yerel halka ekonomik katkılar sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Rekreasyon, Milli park, Ziyaretçi yönetimi, Babia Gora Milli Parkı.
Abstract: Tourism is one of the fastest growing and economically dynamic sectors in the world. People participate in
tourism activities with various motivations and the number of people participating in tourism activities in the world shows
an upward trend. National parks have been among the frequently visited destinations by tourists in recent years. This
work; It aims to provide information about tourism and recreation activities in the National Park of Babia Gora which
is one of the oldest and smallest national parks of Poland and also on the list of biosphere reserve of UNESCO. In this
context, two trips were made to the national park and observations were made on field. At the same time, national park
managers and national park workers were interviewed face to face to obtain information about the national park. The
literature was also used in the study and secondary data were obtained. The findings of the study show that; there are
different attraction elements for tourists in the national park. Especially in the national park which has theoretical and
practical education for children, activities are organized to describe and protect the nature of people of all ages. Within
the national park, each tourist has chosen routes according to his own motivation and comprehensive indicators are
placed on these routes which guide tourists. The tourist traffic of the national park, which is visited by many tourists,
shows an increasing trend every year. This situation creates negative effects for the national park ecosystem. In addition,
tourism and recreation activities in the national park provide economic contributions to the local community.
Keywords: Tourism, Recreation, National park, Visitor management, Babia Gora National Park.
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1. Giriş
Turizm sektörü günümüzün en hızlı büyüyen ve ekonomik açıdan dinamik bir yapıya sahip olan
sektörleri arasındadır. İnsanlar çeşitli motivasyonlarla hem ulusal hem de uluslararası turizm hareketliliğine
katılmaktadır. İnsanların boş zamanlarının artması, ücretli tatil hakkı, sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte
insan ömrünün uzaması, gelir düzeyindeki artışlar, seyahat özgürlüğü, sosyal güvenlik, eğitim ve kültür artışı,
turizm bilincinin oluşması ve teknolojik gelişmelerle birlikte turizm faaliyetlerine katılım geçmişten günümüze
artarak gelmiş ve hala da artmaya devam etmektedir. 1950 yılında 25 Milyon olan uluslararası turist sayısı
2016 yılına gelindiğinde 1.235 Milyar’a ulaşmış, bu sayının 2030 yılında 1.8 Milyar’a ulaşacağı tahmin
edilmektedir (UNWTO, 2017). Bu bilgiler göstermektedir ki dünyadaki turist trafiği gelecekte de artış
eğilimini koruyacaktır.
Turizm sektörü çarpan etkisiyle, kendisiyle bağlantılı olan sektörleri harekete geçirme özelliğine de
sahiptir. Buna örnek olarak, turizmle ilgili inşa edilen tesislerin inşaat sektörünü etkilemesi, turistik yörelerde
turistlere sunulan ürünlerin gıda sektörünü harekete geçirmesi verilebilir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü’nün verilerine göre Turizmden elde edilen gelirlerin GSYH içerisindeki payı %10’dur. Turizm dünya
ihracatının %7’sini oluşturmakta ve hizmet sektörü içerisindeki payı ise %30’dur. Her on kişiden biri turizm
sektöründe çalışmaktadır (UNWTO, 2017). Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkınmada başat
rol üstlenmektedir. Ülkeler dış ticaret açıklarının önemli bir bölümünü turizm sektörü ile kapatmaktadırlar.
Değişen turist talepleri ile birlikte deniz, kum, güneş eksenli olan klasik anlamdaki kitle turizmi yerini
farklı turizm türlerine bırakmaktadır. Özellikle kentlerde yaşayan insanlar son yıllarda, kentin getirdiği negatif
etkilerden ötürü doğa temelli turizm türlerini tercih etmektedirler. Milli parklar, sahip oldukları doğal ve
kültürel kaynaklarla pek çok turist için ideal turistik destinasyonlar arasında yer almaktadır.
1.1

Çalışmanın amacı ve önemi

Çalışmanın amacı; Babia Gora Milli Parkı’ndaki turizm ve rekreasyon faaliyetleri ve ziyaretçi
yönetimini incelemektir. Babia Gora Milli Parkı, Polonya’nın en eski milli parklarından biri olmakla birlikte
en küçük milli parkları arasında yer almaktadır. Ve aynı zamanda UNESCO’nun biyosfer rezervi listesinde
yer almaktadır. Turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen milli parkın turistik arz yelpazesi de oldukça geniştir.
1.2

Yöntem

Çalışma ağırlıklı olarak literatür taraması yöntemi ile gerçekleşmiştir. Literatürün önemli bir bölümü
lehçe olarak yazıldığı için çalışmaya sadece İngilizce olarak yazılan kaynaklar dâhil edilmiştir. Literatür
taramasının bir kısmı internet üzerinden, bir kısmı milli park ofisinde bulunan kaynaklar üzerinden
gerçekleşmiştir. Bunların yanında milli park yöneticileri, özellikle milli parkın bilimsel çalışmalardan sorumlu
görevlisi Dr. Tomasz Lamorski ile yüz yüze yapılan görüşmeler ve e-mail yoluyla bilgiler temin edilmiştir.
Çalışmada ayrıca gözlem tekniğinden de yararlanılmıştır. Bunun için milli parka iki gez gidilmiştir. İlk gidişte
günübirlik olarak milli parkın genel yapısı hakkında bilgiler edinilmiştir. İkinci gidiş iki günü kapsamaktadır.
Bir gece milli parkın içerisinde bulunan bir konaklama tesisinde konaklayarak iki günlük bir inceleme
yapılmıştır. Bu kapsamda aynı zamanda milli parkın en yüksek noktası (1725m) olan Diablak’a da ulaşılmıştır.
2. Kavramsal Çerçeve
Turizm ve eğlendinlen kavramları birbirleriyle iç içe iki kavramdır. Turizm faaliyetlerinin bir kısmı
rekreasyon faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu nedenle bu iki kavram hakkında bazı bilgiler vermek faydalı
olacaktır. Turizm konusunda birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
"Turistleri ve diğer ziyaretçileri çekme ve ağırlama sürecinde turistlerin, ticari tedarikçilerinin, ev
sahibi devletlerin ve ev sahibi toplulukların etkileşiminden kaynaklanan fenomenlerin ve ilişkilerin toplamı"
(Macintosh ve Goeldner, 1986).
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Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği olan AIEST (Association Internationale D’Experts
Scientifiques Du Tourisme)’e göre turizm; insanların devamlı olarak ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her
zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında yaptıkları seyahatleri ve buradaki turizm
işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan olay ve ilişkiler
bütünüdür.
Turizm olayının gerçekleşebilmesi bazı hususlara bağlıdır. Bunlar şu şekildedir:
•
•
•

Seyahatin devamlı oturulan, çalışılan ve günlük ihtiyaçların sağlandığı yerler dışında yapılması
gerekmektedir.
Konaklama sırasında turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin satın alınması gerekmektedir.
Konaklamanın geçici olması ve seyahatin gelir elde etmek amacıyla yapılmaması gerekmektedir.

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince
‘’Recreatio’’ sözcüğünden gelmektedir. Rekreasyon; insanların varoluş (biyolojik zaman) ve geçim için
gerekli olanın dışındaki tüm zamanlar olarak tanımlanan boş zamanlarında yapılan aktivitelerdir. Kişiyi
zorunlu iş ve günlük etkinliklerden sonra yenileyen, dinlendiren faaliyetlerdir. Rekreasyon faaliyetleri gönüllü
olarak yapılmakta ve yapılacak olan aktivite kişisel hazlara göre değişkenlik göstermektedir (Clawson, 1972).
3. Polonya’daki Milli Parklar Hakkında Genel Bilgiler
Polonya, korunan alanların sayısı (9343 alan), korunan alanların kapsadığı toplam yüzey alanı oranı
ve kişi başına korunan alan boyutu (kişi başı 2655 m2) açısından Avrupa'da ön plana çıkmaktadır. Polonya'da
23 milli park bulunmaktadır. Çoğu milli park seyrek nüfuslu ve az gelişmiş uzak bölgelerdedir. Özellikle Tatra
Milli Parkı ve Karkonosze Milli Parkı (Her biri yılda yaklaşık iki milyon turiste ev sahipliği yapıyor), Baltık
Denizi kıyılarındaki milli parklarda yoğun ziyaretçi ilgisi görülmektedir (Zawilinska ve Mika, 2013).

Şekil 1. Polonya’daki milli parkların dağılımı.
Kaynak: https://i.pinimg.com/736x/8e/1e/f0/8e1ef06233807cbb04b038613e64cea6--parki-narodowe-poland.jpg
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Foto 1. Tatra Milli Parkı’ndan görüntüler.
Çizelge 1: Polonya’daki milli parklar (2010)
Kuruluş Yılı

Milli Park

Alan[km2]

Turist Sayısı [Bin]

Slowiński NP

1967

215.73

Wolin NP

1960

81.35

1500.0

Bory Tucholskie NP

1996

46.13

60.0

Drawa NP

1990

113.42

22.2

Warta River Mouth NP

2001

80.74

10.0

Wielkopolska NP

1957

75.84

1200.0

Wigry NP

1989

149.81

110.0

Bialowieża NP

1932

105.17

170.0

Biebrza NP

1993

592.23

31.0

Kampinos NP

1959

385.44

1000.0

Narew NP

1996

73.50

12.5

Polesie NP

1990

97.64

24.3

Ojcow NP

1956

21.46

400.0

Roztocze NP

1974

84.83

100.0

Świętokrzyski

1950

76.26

145.0

Babia Gora NP

1954

33.91

54.0

Bieszczady NP

1973

291.95

280.0

Gorce NP

1981

70.31

60.0

Table Mountains NP

1993

63.40

319.0

Karkonosze NP

1959

55,81

2000.0

Magura NP

1995

194.38

50.0

Pieniny NP

1932

23.46

603.0

Tatra NP

1947

211.97

2002.0

TOAL

3144.74

311.4

10464.4

Kaynak: (Zawilinska ve Mika, 2013)
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Polonya uzun zamanlı bir doğa koruma geleneğine sahiptir; milli parklar 1930'lardan beri koruma
altındadır. Şu anda Polonya'da 23 milli park bulunmaktadır ve toplamda 3.146,2 km² alanda yer almaktadır.
Bunlardan 15'i IUCN Kategori II’ de yer almaktadır. Polonya’da, bir kısmı UNESCO’nun dünya miras listesi
ve biyosfer rezervi listesinde yer alan alanların yanı sıra Ramsar Sözleşmesi uyarınca korunan alanlar da
bulunmaktadır (Zawilinska ve Mika, 2015).
4. Babia Gora Milli Parkı’nda Turizm-Rekreasyon Aktiviteleri ve Ziyaretçi Yönetimi
Babia Gora Milli Parkı 30 Ekim 1954'te hükümet emriyle kurulmuştur. Milli park 1703.70 hektarlık
alan kaplamaktadır. Arazinin büyük bir kısmı sıkı yasal korumaya tabii tutulmaktadır. Babia Gora Milli Parkı
1977 yılında Biyosfer Rezervi statüsünü kazanmıştır.

Şekil 2. Babia Gora Milli Parkı lokasyon haritası.

Babia Gora Milli Parkı, Polonya'nın güneyinde, Slovakya sınırında yer almaktadır. Milli Park, Polonya
ortalamasına kıyasla nispeten daha az personelin bulunduğu küçük bir milli parktır. Milli Parkın yanındaki
köylerden Zawoja ve Jablonka köyleri turizm açısından iyi durumdadır ve milli park çalışanlarının %72’si
Zawoja’da yaşamaktadır (Zawilinska ve Mika, 2015). Zawoja’da dinlenme evleri, pansiyon ve otel gibi
tesisler turistler için yaklaşık 2.000 yatak kapasitesi sunmaktadır. Özel çiftliklerde de yüzlerce yatak
kiralanabilmektedir. Zawoja köyünün ekonomisi kısmen turizme bağlı olduğu için, orada yaşayan vatandaşlar
turizm konusunda duyarlı ve isteklidir. Zawoja ve Jablonka topluluklarında, yaklaşık 25.000 kişi biyosfer
rezervinin çevresinde yaşamaktadır.
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Foto 2. Babi Gora Milli Parkı’ndaki çeşitli canlılara ait görüntüler.
Kaynak: http://www.bgpn.pl/

Babia Gora Milli Parkı, peyzaj değerleri, bitki ve hayvan varlığı ile ülke çapında eşsiz bir alandır. Park,
turistler ve ziyaretçiler için yüksek rekreasyon ve keşif değerleri sunmaktadır, sadece rekreasyon yeri değil
aynı zamanda eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir (Pawlusinski, vd., 2008).
Milli park içerisinde yapılan rekreasyon faaliyetleri genel itibariyle şu şekildedir:
•
•
•
•
•
•
•

Hiking
Trekking
Bisiklet turları
Çevre turizmi (Doğayı görme, tanıma isteği, gözlem)
Doğal değerlerin araştırılmasına yönelik turizm (Örneğin; ekoturizm)
Eğitim turizmi (Babia Gora Milli Parkı'nın eğitim faaliyetleri)
Fotoğrafçılık turizmi
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Foto 3. Babia Gora Milli Parkı’nda çeşitli turizm/rekreasyon aktiviteleri.
Kaynak: http://www.bgpn.pl/

Bunlardan en çok tercih edilenler ise hiking, trekking, bisiklet turları ve eğitim aktiviteleridir. Ancak
bisiklet turları ve eğitim aktiviteleri kış sezonunda çok fazla tercih edilmemektedir. Yaz sezonunda özellikle
çocuklara yönelik çok çeşitli eğitim programları bulunmaktadır. Doğa’nın değerini anlamaya, doğayı tanımaya
ve korumaya yönelik olarak da çok çeşitli olanaklar sunulmaktadır.

Foto 4. Babia Gora Milli Parkı’nda çocuklara yönelik yapılan eğitim aktiviteleri.
Kaynak: http://www.bgpn.pl/
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Milli Park'ın üstlendiği misyonlardan biri de alanı çevre eğitimi için ideal bir merkez haline
getirmektir. Bu eğitim farklı alıcı gruplarına yöneliktir; çocuklar, gençler, yetişkinler, farklı derecelerde ve
şekillerde engelli olan kişiler. Bu eğitimler milli park alanı içerisinde, milli parkın misafirhanelerinde, kültür
merkezlerinde vb. parkın dışındaki mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerin temel amacı milli park
içerisindeki flora ve faunayı tanıtma, uygun koruma şekilleri hakkında ve bölgenin kültürü hakkında bilgi
vermeyi amaçlamaktadır.
Milli park hiking ve trekking açısından çok çeşitli rotalara sahiptir. Hiking ve trekking severler milli
parkı bu amaçla yıl boyunca ziyaret etmektedirler. Milli park içerisinde 11 parkur bulunmaktadır. Bunları
toplam uzunluğu 52 km’ye tekabül etmektedir. Her rota farklı amaçları ve özellikleri içermektedir ve turistler
kendi motivasyonlarına göre bu rotaları tercih edebilmektedir.

Foto 5. Babia Gora Milli Parkı’nda bulunan parkurlara ait görüntüler.

Rotalar üzerinde çeşitli yönlendirici işaretler yer almaktadır. Parkurların isimleri, yükseklik bilgileri
ve ne kadar sürede ulaşılabileceği gibi bazı bilgiler turistleri yönlendirmektedir. Kış sezonunda bu rotalardan
bazıları tehlikeli olmaktadır. Özellikle milli parkın zirveye noktasına giden yolların kenarları uçurum olduğu
için sisli ve rüzgârlı havada bu yolculuk tehlikeli hale gelebilmektedir. Bu tehlike bazı turistler için caydırıcı
olsa da macera sever turistler için ise bir çekicilik unsurudur.
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Foto 6. Babia Gora Milli Parkı’nda bulunan bisiklet rotalarından görüntüler.

Milli park içerisinde yüksekliğin düşük seviyelerde olduğu ve eğim derecesiniz az olduğu alanlarda
bisiklet rotaları da yer almaktadır. Bu rotalar yine belirli işaretler ile belirlenmiştir. Bisiklet rotaları genellikle
yaz sezonunda kullanılmaktadır. Bisiklet rotaları milli parkın özellikle kuzey uçlarında eğim derecesinin düşük
seviyelerde olduğu alanlarda yer almaktadır. Bu düşük eğim değerine sahip alanlar aynı zamanda çocuklara
yönelik yapılan eğitim faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.
Çizelge 2: Babia Gora Milli Parkı’nın 1955-2000 yılları arasındaki turist sayısı
Yıl
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Turist Sayısı
13 928
20 880
66 410
77 104
107 771
93 015
85 366
61 112
51 883
87 658

Kaynak: BGMP Tarih Müzesi verileri.

Milli parkın turist trafiği genellikle yaz aylarında yoğun olmaktadır. Kış sezonunda bu sayı düşük
seviyeler kaydetmektedir. Ayrıca milli park ofisi yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiye göre;
milli parkın 13 tane girişi bulunmaktadır. Bunların sadece 2’sinde bilet satışı yapılmaktadır. Ve bilet satışı
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genellikle yaz sezonunda olmaktadır. Bu bilgi göstermektedir ki milli parkın turist trafiği kaydedilen
rakamların üzerindedir.

Şekil 3: Markowe Szczawiny konaklama tesisinin 1998-2001 yılları arasında aylara göre turist sayısı.
Kaynak: (Dobrowski ve Lamorski, 2003)

Markowe Szczawiny konaklama tesisi milli parkın içerinde yer almaktadır. Yatak kapasitesi 72’dir.
Şekilde görüldüğü gibi konaklama tesisinin turist trafiği yaz aylarında artış göstermektedir. Kış aylarında
oldukça düşük seviyelerde turist trafiği görülmektedir.

Foto 7. Markowe Szczawiny konaklama tesisinden bir görünüm.
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Şekil 4: Babia Gora Milli Parkı’nın 1991-2000 yılları arasındaki turist sayısı.
Kaynak: Dobrowski ve Lamorski, 2003

1991'den 2000'e kadar olan yıllarda rakamlar, 1 Mayıs'tan 1 Ekim'e kadar parkın girişlerinde satılan
biletleri temel almaktadır. Göstergeye bakıldığında ziyaretçi sayısının 40.000'den 70.000'lere yükseldiği
görülmektedir. 1997'de park alanının genişlemesi popülerliğin artmasına neden olmuştur.

Foto 8. Babi Gora Milli Parkı Krowiarki giriş kapısından bir görünüm.
Kaynak: Tomasz Lamorski
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Çizelge 3: Babia Gora Milli Parkı’nın 2000-2016 yılları arasındaki ziyaretçi sayıları
Yıl

Giriş Kapısı

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

2010

Krowiarki

4561

8817

7739

13752

7260

3717

Toplam

57094

2011

Markowa

1347

2507

1792

2113

1506

1982

Krowiarki

6489

8907

8118

15041

17878

3158
75202

2012

Markowa

1868

2459

2237

4917

3088

1042

Krowiarki

8085

6504

8473

14155

8365

6237

Markowa

1765

1415

2030

3287

1960

1154

Krowiarki

8026

4914

19556

17881

10312

8797

63430

2013

83864
Markowa

Yıl
2014

2166

1173

4066

4211

2401

2361

Giriş Kapısı

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Krowiarki

204

7582

8807

10172

14995

7360

7933

2265

Toplam

75952

2015

Markowa

87

2214

2295

2570

3339

2263

2344

839

Krowiarki

1950

3608

9732

16898

15343

6993

8268

1439

Markowa

838

911

2387

4471

4372

2134

1980

427

Krowiarki

1221

8876

5729

12416

21414

13183

5606

1035

81751

2016

87708
Markowa

917

2451

1873

3010

4928

2916

1681

452

Kaynak: Babia Gora Milli Parkı yetkililerinden alınmıştır.

2010-2016 yılları arasında milli parkta bilet satışı yapılan 2 girişe ait rakamlar yani ziyaretçi sayıları
yukarıdaki gibidir. Ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Önceki göstergelerde olduğu gibi bu
rakamlar aylar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Özellikle kış ayları ile yaz ayları arasındaki far çok
büyüktür. Kış sezonunda bilet satışı olmadığı için bu tabloda kış sezonu ziyaretçi sayısı bulunmamaktadır.
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5. Turizmin Babi Gora Milli Parkı Üzerindeki Etkileri
Babia Gora Milli Parkı’ında yapılan bütün turizm faaliyetlerinin olumlu, olumsuz ve politik etkileri
bulunmaktadır. Çünkü turizm doğal çevreyi bir kaynak olarak kullanırken aynı zamanda onu etkisi altına da
almaktadır. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde milli parktaki turizmin etkileri hakkında kısaca bilgiler
verilecektir.
5.1 Turizmin Babia Gora Milli Parkı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Milli parkın zirve noktalarında yollar yoğun turist trafiğine maruz kalmaktadır. Özelikle haziran ve
ağustos ayları arasında en yoğun dönem yaşanmaktadır. Ve bu yoğunluk zirve noktalar arasındaki yollarda
gerçekleşmektedir. Krowiarki Geçidi - Diablak Zirvesi - Markowe Szczawiny'deki konaklama tesisi Krowiarki geçidi üzerindeki yollar en yoğun rotalar arasındadır. Turist trafiği yolların yüzeyinin aşınmasına
neden olmakta ve turistlerin belirlenen yollar dışında kendilerine kestirme rotalar oluşturması tahribata neden
olmaktadır. Turist yollarının varlığı, yol kenarlarındaki floranın ve onların yaşam koşullarının değişmesine
neden olmaktadır. Ayrıca, turistler patikalar boyunca bitki hareketini tetiklemektedir.
Turistler, mekanik imha yoluyla yolların yakınında bulunan bitkiler ve bitki topluluklarına zarar
vermektedir. Turistler aynı zamanda faunanın da zarar görmesine neden olmaktadır. Buna hayvanları
korkutarak neden olmaktadırlar. Turist trafiği kuşların yuvalanmasını da zorlaştırmaktadır (Lamorski ve
Dobrowski, 2003).
5.2

Turizmin Babia Gora Milli Parkı Üzerindeki Olumlu Etkileri

Babia Gora Milli Parkı’ndeki turizmin yerel topluma önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır. Bu
durum elbette doğanın korunmasına, biyoçeşitliliğin korunmasına ve yerel toplumların ve turistlerin ekolojik
bilince olan tutumuna bağlıdır. Fuar ve sergi dâhil olmak üzere şölenler, pek çok sanatçı, zanaatkâr ve tarım
turizmi çiftliklerinin çalışmalarını sunması için iyi bir olanak yaratmaktadır.
Oyun ve yarışmalar, turistler ve yerel sakinler arasında çok popülerdir. Çim kesme yarışması, inek ve
keçi sağma yarışması gibi etkinlikler de düzenlenmektedir. Bütün oyunlar kesinlikle geleneksel yaşam tarzı,
arazi kullanımı ve eski tarım yöntemleriyle bağlantılıdır. Bu ekinlikler sadece ekonomik değil çevre bilinci ve
kültür gelişimi açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi her yaşa yönelik
yapılan eğitim aktiviteleri kültürel ve çevresel anlamda bilinç yaratmaktadır.
Tarımsal turizm çiftlikleri arasındaki rekabet, çiftlik sahiplerini geniş bir hizmet yelpazesini
sürdürmeye zorlamaktadır. Kendi kullanımı için yiyecek üretmek ve konuklar için özellikle çocuklar için
çekici kılmak adına, inek, koyun, kümes hayvanları ve atlar gibi farklı hayvanlar barındırmak ve birçok tarla
bitkisi yetiştirmektedirler. Bu durum üretim artışına ve gelir artışına da zemin hazırlamaktadır.
6. Sonuç
Bu çalışma, Babia Gora Milli Parkı’ndaki turizm ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik bir araştırmayı
kapsamaktadır. Babia Gora Milli Parkı Polonya’nın en küçük milli parklarından biri olma özelliğine sahiptir.
Aynı zamanda UNESCO’nun Biyosfer Rezervi listesinde yer almaktadır. Milli park özellikle yaz sezonunda
birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Babia Gora Milli Parkı turistlere yönelik olarak çok çeşitli turizm ve rekreasyon olanakları
sunmaktadır. Milli park içerisinde ve çevresinde genel anlamda bir düzen ve plan hâkimdir. Her ne kadar
gerekli düzenlemeler ve planlar yapılmış olsa da turizm ve rekreasyon faaliyetleri doğal çevreyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya an aza indirgemek gerekmektedir. Bunun için,
güzergâhlardaki turist sayısı ve bu bölgedeki turistik tesislerin sayısı sınırlı olmalıdır. Turist trafiğindeki
verilere göre geçmişten bugüne milli parkı ziyaret eden turist sayısı sürekli olarak artmıştır. Ve gelecek
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tahminlere göre de artmaya devam edecektir. Bu nedenle ekosistem değerlerini korumak ve milli parkın doğal
yaşamını koruma altına almak için turizmdeki bu büyümenin kontrol altında gerçekleşmesi gerekmektedir.
Turizmin çevre üzerindeki etkilerinin çok iyi bir şekilde izlenmesi ve önlemlerin/planlamaların artırılması veya
buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Babia Gora Milli Parkı'nda yapılan araştırmalar, park'ın yerel kalkınmada önemli bir rol oynadığını
göstermektedir (Zawilinska ve Milka, 2015).

TEŞEKKÜR: Bu çalışmayı gerçekleştirmeme vesile olan, kendisine ne zaman danışsam kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve
büyük bir ilgiyle bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet Somuncu’ya, milli park verilerini benimle
paylaşan Babia Gora Milli Parkı yetkililerine ve özellikle Tomasz Lamorski’ye, milli parktaki çalışmalarım sırasında bana
yardımcı olan Dr. Piotr Dobrowski’ye teşekkürlerimi sunarım.
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