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İYİLEŞTİRMELER YAPMAK
Hayvan refahı ve biyoçeşitliliği desteklemek için yapabileceğiniz beş ana şey:
1.

Sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekleyen satın alma politikaları ve prosedürleri uygulayın.

2.

Hayvanlara ve biyoçeşitliliğe zarar verebilecek faaliyetleri sunmayı veya teşvik etmeyi bırakın.

3.

Hassas alanları koruyarak ve doğru bitki örtüsü ekerek yerel ekosistemlerin gelişmesine ve güzelleşmesine
yardımcı olun.

4.

Misafirlerinizi, bölgenizde (destinasyonunuzda) biyoçeşitliliği ve hayvan refahını desteklemek için yapabilecekleri
şeyler hakkında eğitin.

5.

Biyolojik çeşitliliği koruyan, destekleyen ve geliştiren girişimler üzerinde toplumunuzla birlikte çalışın.

Başlamanıza yardımcı olması için hayvan refahını ve biyoçeşitliliği nasıl destekleyebileceğinize dair birçok fikir listeledik.
Çöp
–

Ürettiğiniz atık miktarını azaltmak, etrafa atılan çöpleri kontrol etmenin en iyi yollarından birisidir.

–

Kendi bahçenizde gübre olarak kullanmak üzere yiyecek atığınızı kompost yapmak, atıkların yeniden kullanılması
için harika bir yoldur. Ancak, vahşi hayvanların ve zararlıların buna bir gıda kaynağı olarak erişememesi için iyi
bir şekilde korunduğundan emin olmanız gerekir. Bu tür yiyeceklerin yaban hayatı tarafından yenmesi onlara
zarar verebilir ve yiyecek atıklarını çöp olarak dağıtabilirler.

–

Tesisinizin hem içerisinde ve hem de etrafında çöp değerlendirmesi yapın. Misafirlerinizden, personelinizden
veya genel operasyonlarınızdan kaynaklanan çöpü belirleyip belirleyemeyeceğinizi görün, ardından genellikle
çöp olarak etrafa dağılan öğelerin kullanımını azaltmak ve / veya misafirlerin daha kolay kullanması için atık
kutularının daha iyi yerleştirilmesi gibi iyileştirme yollarını düşünün.

–

Yaygın olarak etrafa saçılan çöpün kaynağı ağzı açık çöp kutularından uçan atıklardır. Bu nedenle ağzı açık çöp
kutularının üstü kapalı seçeneklerle veya atığı daha iyi muhafaza ederek daha iyi bir iş çıkartacak başka herhangi
bir çözümle değiştirin.

–

Dışarıda bir barınız veya yemek alanınız varsa kağıt peçeteler, alüminyum kutular, pipetler, plastik bardaklar ve
plastik şişeler gibi kolayca uçup giden şeyleri ortadan kaldırmayı düşünün. İşte bunu ele alabileceğiniz bazı yollar:

–

–

Plastik parçaları yeniden kullanılabilir seçeneklerle veya en azından uçup gitme olasılığı daha düşük olan
daha ağır seçeneklerle değiştirin.

–

Misafirlere servis yaparken, plastik şişe veya alüminyum kutuyu onların masasına veya bar’a bırakmayın, şişe
veya kutudan bardaklarına dökün.

–

Açık yemek alanlarında masa üzerine plastik bir şişe bırakmak yerine suyu cam sürahilere veya tekrar
kullanılabilir şişelere boşaltın.

–

Misafirlere otomatik olarak kağıt peçete veya pipet ile servis yapmak yerine onları isteyip, istemediklerini
sorun.

–

Plastik bardakların cam veya metal yeniden kullanılabilir alternatifleri ile değiştirilmesi. Bunu güvenli
olduğunda yapmalısınız.

Misafirlerinizi etrafa saçılan çöpün toplumunuza ve yaban hayatına verdiği zarar hakkında eğitin.

Diğer kirlilik
Travelife standartına uyarak, enerji, su, atık ve tehlikeli maddelerin iyi yönetimi yoluyla tesisinizin ürettiği kirleticilerin
çoğunu halihazırda ele almış olacaksınız. İşte biyoçeşitliliğe zarar veren kirliliği azaltmaya yardımcı olabileceğiniz diğer
bazı yollar:

–

Oksibenzon veya oktinoksat içeren güneş kremleri mercan resiflerine zarar verebilir. Bu kimyasallar misafir
banyosundan atık suya karıştığında bile zarar verebilir. Resiflerin yakından bulunan tesisler bu sorunu
araştırmalı ve misafirler için güneş güvenliğini de ele alacak uygun önlemleri uygulamalıdır. Piyasada bu
kimyasalları içermeyen birçok resif güvenli güneş kremi mevcuttur.

–

Motorlu tekneler, jet ski’ler, kar motosikletleri ve arazi araçları (4x4’ler, ATV’ler, arazi motosikletleri) gibi
faaliyetlerden kaynaklanan gürültü kirliliği, hayvanları korkutarak veya kafalarını karıştırararak onların doğal
faaliyetlerine müdahale edebilir. Bu olumsuz etkileri azaltmak için sunduğunuz veya teşvik ettiğiniz bu tür
faaliyetlerin değiştirilebileceği yolları düşünün. Bu değişikliği sağlayabilmek konusunda herhangi bir etkiniz
olmadığını düşünüyorsanız, misafirleri bunların neden olabileceği olası zararlar hakkında bilgilendirmeyi
düşünmelisiniz.

–

Işık kirliliği yaban hayatını, göçü, üremeyi ve beslenmeyi kesintiye uğratacak şekilde karıştırabilir. Bölgenizde
(destinasyonunuzda) bundan etkilenebilecek yaban hayatı olup olmadığı konusunda biraz araştırma yapmalı ve
gerekli değişiklikleri yapmanın en iyi yollarını bulmalısınız. Bu, özellikle deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı
bir sahile yakınsanız önemlidir, çünkü yapay ışık yavruları şaşırtabilir ve onları denizden uzaklaştırabilir.

Hayvan refahı ve yaban hayatı koruma
Travelife standartına uymanın yanı sıra, işletmenizin hayvan refahını destekleyebileceği diğer bazı yollar:
–

Hayvanlarına uygun şekilde davranan tedarikçilerden hayvansal ürünleri (et, balık, süt ürünleri, yumurta vb.)
tedarik edin. Bazı bölgelerde saygın hayvan refahı organizasyonlarından alınan sertifikalar veya onaylar yoluyla
bunların tanımlanması kolay olacaktır. Diğer yerlerde, yerel hayvan refahı gruplarına danışarak veya diğer
ülkelerdeki benzer grupların internet sitelerini ziyaret ederek biraz daha fazla araştırma yapmanız gerekebilir.
Bu, alıcı olarak daha iyi uygulamaları teşvik etmek için etkinizi kullanmanın bir yoludur. Toplumunuzla veya
zincir veya grubunuzdaki otellerle bir araya gelip hareket ederseniz daha fazla etkiye sahip olursunuz.

–

Başıboş kedi ve köpeklerle başa çıkmak için insancıl çözümler kullanan girişimleri desteklemek için
toplumunuzla birlikte çalışın.

–

Misafirlerinizi tesisinizde ve / veya bölgenizde (destinasyonunuzda) serbest dolaşan vahşi yaşama müdahale
etmemenin önemi konusunda eğitin. Bu, misafirlerinizi vahşi hayvanları beslemekten, sevmekten veya
hayvanları korkutabilecek veya doğal davranışlarını bozabilecek başka aktivitelerinden vazgeçirmeyi içerir.

–

Travelife Kabul Edilemez Uygulamalar Listesinde görünebilecek turizm faaliyetlerine karşı lobi yapmak için
bölgenizdeki ticari etkinizi kullanın ve diğer işletmelere bu faaliyetleri desteklememeleri için liderlik edin. Bu
kabul edilemez uygulamaları içeren işletmeler ekonomik olarak baskı altında hissettiklerinde gelişme olasılıkları
daha yüksektir.

–

Tedarikçilerinizden ambalajı azaltmalarını, yeniden kullanmalarını veya ortadan kaldırmalarını talep edin. Bu
mümkün değilse, onlardan daha sürdürülebilir alternatifler bulmalarını isteyin. Örneğin, kırılgan öğeleri
korumak için polistiren yerine geri dönüştürülmüş parçalanmış kağıt kullanmak gibi. Parçalanmış kağıdı
tedarikçinize geri verebilirsiniz, böylece yeniden kullanabilirler.

–

Çevre dostu veya biyolojik olarak parçalanabilir olduğunu iddia eden ürünlerin gerçekten böyle olup
olmadığını kontrol etmek için biraz zaman ayırın. Örneğin, bazı plastikler biyolojik olarak parçalanabilir
olduğunu iddia etse de, bu işlem ya onlarca yıl alır ya da parçalanma işlemi sırasında zehirli kimyasallar salınır.

–

Bölgenizde (destinasyonunuzda) belirli bir hayvan sorunu varsa, bu sorunun çözümünü destekleyebileceğiniz
yollar olup olmadığına bakın. Bunlar, terk edilmiş evcil hayvanlarla ilgili sorunlar, eşek gibi çalışan hayvanlara
kötü muamele, doğal yaşam alanlarının küçülmesine neden olan kentsel gelişim, üreme alanlarının bozulması
gibi şeyleri içerir. İşte yapabileceğiniz bazı şeyler:
–

Bu sorunları ele alan girişimleri desteklemek için kaynak yaratın.

–

Belirli deneyime / uzmanlığa sahip konuşmacıları personelinizi eğitmeye ve nasıl yardımcı olabileceğiniz
konusunda fikir vermeye davet edin.

–

Misafirlere, sorunlar ve yardımcı olabilecekleri yollarla ilgili bilgi verin.

–

Personelinize bu girişimlerden birisine gönüllü olmaları için yıl / sezon başına fazladan bir gün ücretli izin
verin.

–

Bir tesis sahibi olarak, değişimi sağlamak adına nüfuzunuzu kullanarak kulis yapın.

Genel fikirler
–

“Yabani yetiştirme” için arazinizin bir alanını ayırın. Bu, herhangi bir yerli olmayan ve/veya istilacı türlerin
çıkarılması dışında yerli otların, çalıların ve ağaçların büyümesine müdahale edilmemesi anlamına gelir.
Biyoçeşitliliği desteklemenin yanında, bunu kullanmanın birkaç yolu daha var:
–

–

Misafirlere neden dağınık bir bahçeye sahip olduğunuzu ve yerel flora ve fauna hakkında bilgilendirmek
için tabelaları kullanın veya o bölgeye rehberli ziyaretleri planlayın. Bu özellikle çocuk aktiviteleri için iyi
olabilir.
Yerel bitki ve ekosistemin yenilenebilmesi gibi şeyleri çalışabilmeleri için yerel bir okul, kolej veya üniversite
ile ortak işbirliği yapın.

–

Dünyanın çoğu yerinde tehlike altında olan yerli arılar, kuşlar ve kelebekler var. Onları çeken bitki örtüsü
dikmek, belirli böcek ilaçlarından kaçınmak ve avcılarını çeken bitki örtüsünü kaldırmak gibi onları
desteklemenin en iyi yollarını araştırın.

–

Bölgenizdeki biyoçeşitliliğe zarar verebilecek istilacı zararlıları kontrol etmek için sürdürülebilir yöntemler
hakkında bilgi edinin. Örneğin, çok sayıda istilacı eşekarısı kelebekleri mahvedebilir veya fareler yumurta için kuş
yuvalarına saldırabilir.

–

Kum tepeleri, doğal otlaklar ve yenilenmekte olan alanlar gibi hassas alanlardan geçen yolların kenarını çitle veya
iple kapatın. Bu durum insanları bu yerleri çiğnemesi ve kirletmemesi konusunda caydırır. İnsanların belirlenmiş
yolun dışına çıkmadan gitmeleri gerektiği ve aynı zamanda koruduğunuz vahşi yaşamı açıklayan işaretler dikmeyi
düşünün.

–

Konukları biyolojik çeşitliliği korumak adına neler yapabilecekleri konusunda eğitin. İşte bazı örnekler:
–
–
–

–

Şnorkelle yüzme, tüplü dalış, tekne gezintisi ve yüzme gibi su aktivitelerinden keyif alırken nasıl sorumlu
davranılır.
Doğal alanlardan deniz kabuğu, taş ve bitki gibi şeyleri toplamamak neden önemlidir.
Doğa yürüyüşleri, bisiklet sürmek (ve daha uzun yürüyüşler) sorumlu bir şekilde nasıl yapılır. Örneğin,
çöpleri uygun şekilde berteraf etmek için otele geri getirmek, yürüyüş yollarından ayrılmamak, yaban
hayatı rahatsız etmemek veya beslememek, alanda tuvalet yoksa sıhhi (tuvalet kullanımı) ve hijyen tavsiyesi
gibi.
Misafirlerin odalarında veya çevresinde buldukları istenmeyen böcek ve diğer hayvanlarla nasıl başa
çıkılacağı. Bu özellikle yerel yarasalar, yılanlar, önemli güveler, yılanlar, örümcekler ve misafirlerinizi
korkutan diğer yaratıkları gibi şeylerin olduğu yerler için geçerlidir. Bu şeylerin hızlı, güvenli ve insani bir
şekilde uzaklaştırılmaları için misafirin otel personelini bilgilendireceği bir yöntem olmalıdır.

