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În ultima vreme, dezvoltarea rapidă a sectorului turismului și creșterea
numărului de turiști exercită o influență crescută asupra mediului
înconjurător.
În momentul de față, trebuie să ne gândim că resursele existente la
nivel mondial sunt limitate, poluarea mediului înconjurător este într-o
continuă creștere, în timp ce sute de milioane de oameni trăiesc în sărăcie,
nu au acces la apă potabilă și electricitate, existând riscul dispariției a
numeroase specii de plante, animale și pești.
În vederea promovării unui comportament eco-responsabil în rândul
turiștilor din toate zonele țării precum și în vederea deplasărilor în
străinătate, Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile, a elaborat prezentul ghid care prezintă instrumente
practice simple și concrete, la îndemâna fiecărui turist sau a oricărui
cetățean, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului.
Pentru a avea un comportament eco-responsabil trebuie ca la nivel de
individ și de grup, să ne schimbăm mentalitățile și obiceiurile.
Trebuie să fim conștienți că în fiecare zi de muncă sau de vacanță
avem ocazia să reducem impactul negativ asupra mediului, generat de
activitățile noastre.
Putem oferi un exemplu de urmat, adoptând un comportament ecoresponsabil pe parcursul vacanțelor, în viața de zi cu zi în general.
Eco-responsabilitatea reprezintă angajamentul pe care îl luăm la nivel
individual și de grup, pentru limitarea impactului negativ asupra mediului.
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Comportamentul eco-responsabil este o stare de spirit care se referă
în primul rând la adoptarea unor gesturi simple, aparent mici dar cu efect
mare, în vederea reducerii cantității gazelor cu efect de seră din atmosferă,
a cantităților de poluanți, deșeuri, ape uzate și reducerea consumului de
apă, energie, materiale sau legat de transport.

Să protejăm natura!

Ghidul Eco-Turistului împreună cu Ghidul Eco-Funcționarului
Public promovează adoptarea unor gesturi simple dar cu impact deosebit
prin care putem să ne manifestăm dragostea față de natură și astfel, să
lăsăm moștenire generațiilor viitoare un mediu înconjurător sănătos.

Dacă acționăm împreună putem să limităm poluarea mediului
înconjurător.

http://www.mmediu.ro

3

INSTRUCȚIUNI PENTRU VACANȚELE LA MUNTE

1) În drumeții port cu mine saci de plastic pentru gunoi
2) Arunc gunoiul doar în locurile special amenajate
3) Evit risipa de apă și energie în orice spațiu de cazare
4) Mă scald doar în locurile special amenajate
5) Aprind focul în mediul înconjurător doar în spațiile special
amenajate
6) Țin cont de indicatoarele instalate pe traseele montane
7) Protejez speciile de plante, animale, păsări și pești
8) Pescuiesc și vânez numai dacă am un permis valabil doar în
locurile și periodele legale
9) Anunț imediat autoritățile despre orice accident ecologic sau act de
braconaj
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INSTRUCȚIUNI PENTRU VACANȚELE LA MARE

1) Păstrez curățenia pe plajă și folosesc locurile special amenajate
pentru depozitarea gunoiului
2) Țin cont să nu arunc/ să nu deversez nimic în apa mării, în lacuri
sau oricare curs de apă
3) Am un comportament civilizat la plajă și respect indicatoarele
instalate
4) Consider apa ca un aur albastru
5) Înot doar în locurile indicate
6) Protejez speciile de viețuitoare marine
7) Folosesc doar ambarcațiuni care nu poluează/ cu consum redus de
combustibil
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INSTRUCȚIUNI PENTRU VACANȚELE ÎN MEDIUL URBAN ȘI RURAL

1) Când vizitez o regiune sau o țară, respect spațiile naturale,
obiceiurile, cultura și locuitorii
2) Prefer circuitele pedestre
3) Particip voluntar la acțiuni cu impact ecologic (de plantare a
copacilor, igienizare etc.)

În pensiune, hotel sau oricare alt spațiu de cazare:

4) Elimin consumul inutil de apă rece și caldă
5) Evit risipa de energie (electrică, termică etc.)
6) Anunț imediat administratorul, în cazul în care sesisez o defecțiune/
pierdere din rețeaua de apă
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INSTRUCȚIUNI PENTRU TRANSPORT

În ultima vreme a crescut simțitor nivelul poluării datorat
creșterii circulației autovehiculelor .
Autoturismul personal consumă mai multă energie decât transportul
cu trenul sau autocarul și incomparabil mai multă energie față de o
bicicletă.

1) Pentru deplasările pe trasee lungi din perioada vacanței, prefer să
utilizez transportul cu trenul sau autocarul și numai dacă este strict
necesar, autoturismul personal
2) Împreună cu prietenii, ne deplasăm în vacanță dacă este posibil
într-un singur autoturism personal
3) De preferință, utilizez autoturismul care consumă cel mai puțin
combustibil și este cel mai puțin poluant
4) Pentru deplasarea pe trasee scurte, merg pe jos sau utilizez
bicicleta
5) Utilizez sistemul de climatizare în autoturism, numai dacă este
strict necesar
6) Am un comportament moderat și calm, la volan
7) Evit parcarea/ camparea/ staționarea autoturismului sau caravanei
pe spațiile neamenajate
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