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Bucuroşi de oaspeţi? – Turismul durabil nu este doar o vorbă în vânt
În multe locuri din România, mediul natural a fost păstrat nealterat. Există încă multe colţuri
de ţară în care prezenţa omului nu a lăsat urme, nici de activitate turistică, nici de activitate
industrială. Există încă numeroase specii de plante şi animale care au fost declarate
monumente ale naturii şi sunt protejate în rezervaţii naturale, fiind vorba de exemplare de
floră şi faună care nu se mai găsesc decât în România.
Ecoturismul are un potenţial de dezvoltare semnificativ. Dacă ar pune în practică un plan de
dezvoltare a turismului responsabil, în câţiva ani, România s-ar lansa pe harta destinaţiilor
ecoturistice consacrate, oportunitate care nu ar trebui neglijată. Pe de o parte, ar fi atraşi mai
mulţi turişti care ştiu să se bucure de natură şi au drept motivaţie ecoturismul şi, pe de alta,
ar contribui la educarea celor care încă nu au învăţat să aprecieze frumuseţile naturii fără să
le distrugă.
Frumuseţilor naturale ale ţării li se adaugă ospitalitatea tradiţională. Românii sunt mereu
bucuroşi de oaspeţi pe care îi primesc „cu pâine şi cu sare”. În ultimii ani s-a dezvoltat mai
bine agroturismul, care atrage tot mai mulţi turişti din ţară şi din străinătate. Satul românesc,
integrat în Uniunea Europeană, ar putea să trăiască o nouă tinereţe. Totodată, datorită
turismului, economia locală are mai multe şanse de a se redresa rapid.
În mileniul trei, în România ar trebui să gândim turismul altfel decât până acum şi să
înţelegem că natura suferă din cauza comportamentului greşit al celor care nu o tratează cu
respectul cuvenit. Există multe organizaţii care încearcă să educe publicul, să protejeze natura
şi, acolo unde este nevoie, să repare pagubele care au fost produse. Vestea bună este că
activităţile lor au din ce în ce mai mult ecou în rândul tinerilor. Ei încep să aleagă mai
responsabil dintre ofertele de vacanţă. Adesea ei se gândesc să îşi dedice timpul liber unei
activităţi în favoarea naturii, deoarece sunt convinşi că „unde-s mulţi, puterea creşte”. Astfel,
se simt utili, se pregătesc să devină adulţi responsabili şi petrec, în acelaşi timp, momente de
neuitat în compania prietenilor.

