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Turismul gestionat corespunzător poate favoriza protejarea zonelor umede
Fie că se plimbă cu caiacul în Mlaștinile Iberá din Argentina, fie că observă păsările lângă Lacul Ba-Be din
Vietnam, turiștii asigură venit pentru conservarea zonelor umede la nivel mondial, așa cum se
demonstrează în noua publicație lansată de Secretariatul Ramsar și UNWTO.
În plus față de resursele primordiale precum apă, hrană și energie, zonele umede oferă oportunități
semnificative pentru turism, care se pot transforma în furnizarea de beneficii economice pentru
comunitățile locale și gestionarea durabilă a zonelor umede, conform publicației “Destination Wetlands:
Supporting Sustainable Tourism.”
Această focalizare către turismul durabil nu reflectă doar realitățile de mediu ci și dorința turiștilor de a
adopta forme de turism “verde”. „Este un trend, la nivelul turiștilor, de a se îndrepta către forme de turism
verde, către destinații sălbatice și oferte turistice care prezintă bogății ale naturii” a declarat Cristian
Bărhălescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. “În timp ce zonele
umede, cu bogăția și diversitatea lor devin ținte ale dezvoltării turistice, interconexiunea dintre turism și
zonele umede ar trebui să fie un subiect de maximă importanță pentru toți factorii implicați”.
Prin intermediul celor 14 studii de caz care acoperă diferite tipuri de zone umede din lume, publicația
demonstrează modul în care practicile de turism durabil din cadrul și din jurul zonelor umede poate
contribui la conservarea, dezvoltarea economică, reducerea sărăciei și sprijinirea culturilor locale.
Publicația a fost lansată cu ocazia celei de-a 11-a Reuniuni din cadrul Conferinței Părţilor la Convenţia
Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională (COP11), organizată la București, România (613 iulie 2012). Având ca subiect Zonele Umede și Turismul, în cadrul COP11 se va dezbate o Rezoluție
de referință cu privire la Zonele Umede și Turism, care îndeamnă la bune practici turistice în zonele
umede.
"Adoptarea prezentei Rezoluţii cu privire la Turism şi Zonele Umede oferă un cadru important pentru a
ajuta ţările să recunoască mai ușor legăturile dintre zonele umede şi turism, astfel încât să dezvolte un
turism durabil în zonele umede și în alte ecosisteme. Această Rezoluție propune măsuri ce pot fi luate pe
termen scurt şi pe termen lung pentru a asigura turismul durabil în zonele umede", a declarat Anada
Tiéga, Secretarul General al Convenţiei Ramsar. "Bineînțeles că este important să se ia în considerare
turismul în toate zonele umede - nu doar în cele desemnate situri Ramsar – din moment ce Părţile
Contractante ale Convenţiei se angajează să gestioneze toate zonele umede şi să promoveze utilizarea
lor raţională ".
„Pentru România, dezvoltarea eco-turismului în cadrul zonelor umede este o prioritate și un exemplu în
acest sens îl reprezintă Delta Dunării. Siturile Ramsar de pe teritoriul României trebuie să fie în centrul
atenției noastre iar Ministerul Mediului și Pădurilor alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
se va asigura că acest lucru se va realiza”, a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat în
cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.

Interesul față de turism din cadrul COP11 provine în urma colaborării în curs de dezvoltare dintre UNWTO
și Secretariatul Ramsar. Începând cu anul 2010, ambele au lucrat împreună în vederea dezvoltării
durabile a turismului în zonele umede, odată cu Ziua Mondială a Zonelor Umede 2012 (2 februarie)
celebrată pe tema “Zonele Umede și Turismul: O Experiență Extraordinară”.
“Zonele Umede reprezintă unul dintre cele mai semnificative atuuri ale turismului, care atrage milioane de
turiști în fiecare an” afirmă Secretarul-general al UNWTO, Taleb Rifai. “Printr-un parteneriat strâns cu
Secretariatul Ramsar, UNWTO este hotărâtă să gestioneze durabil turismul zonelor umede prin politici
solide și planificare, conservându-le astfel în beneficiul generațiilor viitoare.”
Numărul de turiști internaționali a ajuns la 982 milioane în 2011 și se estimează că acesta va depăși un
miliard în 2012, generând astfel 1 trilion $ americani de încasări de la turiștii internaționali. Se estimează
că jumătate din numărul total al turiștilor călătoresc în zonele umede, în special în zonele costiere.
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Organizația Mondială a Turismului (UNWTO: www.UNWTO.org), agenție specializată a Națiunilor Unite, este organizația
internațională de vârf cu rol decisiv și central în promovarea dezvoltării turismului responsabil, durabil și universal accesibil.
Aceasta servește ca for mondial pentru politicile turistice și o sursă practică de know-how cu privire la turism. Are ca membri 155
țări, 7 teritorii, 2 observatori permanenți și peste 400 Membri Afiliați. Urmăriți-ne pe twitter, vimeo și flickr.
Convenția Ramsar cu privire la Zonele Umede (www.ramsar.org)
Convenția Ramsar este un tratat interguvernamental la nivel mondial pentru conservarea şi utilizarea durabilă a zonelor umede.
Fiind semnată în oraşul iranian Ramsar în anul 1971, Convenţia a stabilit baza pentru utilizarea și gestionarea durabilă a zonelor
umede. Până în prezent, aceasta rămâne singurul acord de mediu din lume dedicat unui anumit ecosistem.
În cadrul acestui tratat, Statele membre, cunoscute sub numele de ”Părți Contractante”, se obligă să-și protejeze și să-și utilizeze
în mod durabil teritoriul prin implementarea măsurilor locale necesare, precum și prin cooperare națională și internațională. Ca

parte din angajamentul acestora, țările colaborează în mod activ pentru a menține caracteristicile ecologice ale zonelor umede,
inclusiv prin includerea conservării zonelor umede în planurile naționale de utilizare a terenurilor și de gestiune.

