CAnvi ClImàtic
i TuRisme

ANY internacional
del turisme sostenible

PER al desenvolupament

El sector del turisme ha estat identificat com un dels més vulnerables
al canvi climàtic, especialment el turisme vinculat a la neu. Alhora, el
turisme representa un dels sectors que més gasos d’efecte d’hivernacle emeten i, per tant, que més contribueixen al canvi climàtic.
Com contribueix l’actual model turístic al canvi climàtic?
El sector del turisme és responsable de gairebé un 5% del
total de les emissions de CO2 que es generen anualment al
món, especialment per la mobilitat de turistes que provenen, en gran part, del transport aeri.

Sabies que...?

Com afecta el canvi climàtic al turisme?
El turisme de sol i platja és sensible i dependent del temps
meteorològic i del clima. El canvi climàtic alterarà les condicions meteorològiques i els recursos naturals de moltes
destinacions turístiques. Per exemple, l’increment de
temperatures previst afectarà el confort a les destinacions
d’estiu com les zones costaneres actuals i provocarà onades
de calor cada cop més freqüents i més intenses. L’increment
del nivell del mar degut al canvi climàtic afectarà una gran
quantitat de zones costaneres i illes, com les del Pacífic i el
Carib, on el turisme té un pes molt important.

al voltant de 0,2ºC per dècada i unes

Illa Saona. República Dominicana

El clima ha canviat a Andorra amb una
tendència a l’alça de les temperatures
precipitacions anuals mitges que han
disminuït de mitjana 45 litres per
metre quadrat durant el període
1950-2012.

Conseqüències del canvi climàtic
AUGMENT
DE LA TEMPERATURA
MITJANA GLOBAL
DEL PLANETA

DESGEL
DEL CASQUETS

DISMINUCIÓ DE
LES PRECIPITACIONS

CANVI BRUSC
PER ALS ECOSISTEMES
I LES PERSONES

AUGMENT DEL NIVELL
DE LA MAR

70 illes. República de Palau (Micronèsia)

Com afecta el canvi climàtic al turisme d’Andorra?
En el cas d’Andorra, la presència o absència de neu –en concret del gruix de
neu disponible i de la seva temporalitat– és un element clau per a l’operativa
de les estacions d’esquí i, de forma indirecta, de tot el turisme d’hivern. Es
preveu que els efectes del canvi climàtic afectin la cobertura natural de la
neu i la seva producció i, per tant, dificultin la sostenibilitat d’aquest sector,
ja sigui per un escurçament de la temporada d’esquí o per una necessitat
més gran de generar neu de cultiu, amb l’impacte que això suposa tant per a
l’economia com per al medi ambient. Per contra, l’increment de temperatures pot tenir un efecte positiu en el cas del turisme d’estiu i de muntanya
degut a un possible increment dels turistes que busquin unes temperatures
més suaus i agradables durant els estius cada cop més calorosos.

Per saber-ne més:
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Procés d’adaptació d’Andorra al canvi climàtic:
https://www.mediambient.ad/canvi-climatic/proces-d-adaptacio-d-andorra-al-canvi-climatic

Informe sobre canvi climàtic i turisme de l’OMT:
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism

L’impacte del canvi climàtic a les estacions d’esquí del Pirineu:
http://acnacat.weebly.com/uploads/6/6/5/4/66549609/neu_i_allaus_6.pdf
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