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RISCURI I IMPACT ÎN AMENAJAREA TURISTIC
 A SPA IULUI MONTAN 

N. CIANG , T. DEZSI 

ABSTRACT. – Risks and Impact in the Touristic Arrangement of 
Mountainous Space. The first part of the paper spotlights the succession of the 
phases of touristic arrangement of the geographical space from the phase 0 of 
pretourism to the final phase, of saturation, highlighting successively the gradual 
entrance in the subject of interest, the external perception, the adaptation of the 
autochthonous menthality of the population, the progressive equipment and often 
agressive in the last phases, all followed by previsible and potential stagnations or 
even regresses. Subsequently, the phases of mountain’s “conquering” are 
emphasized both spatially and altitudinally, as a result of the ways of 
communication and means of transport diversifying and modernizing. 
Concomitantly, the touristical motivations are materialized, from the most diverse 
ones, through the turning into account of a more and more varied gamma of 
natural resources of mountain, climatism, thermalism, the landscape component of 
relief and, through holding more categories, the relief and snow, by winter sports’ 
practising. This tendency is followed by a complex arrangement of the mountain, 
through the development of some systems of resorts, cumulating tens and even 
hundreds of thousand of receiving places, having large ski areas arranged in tracks 
and routes of ski in the area of influence and means of transport on cable. This 
whole arrangement attracts yearly millions of tourists who turn into account these 
arrangements, these whole together having profound and lasting effects, with an 
often contradictory character upon the mountainous space. They also display 
multiple risks with a long lasting impact with an economic, geodemographic, 
environmental character.  

1. Aspecte generale 

 Procesul complex de amenajare turistic  a spa iului geografic pe areale 
întinse, caracterizate prin diversitatea i calitatea ofertei turistice primare (a 
poten ialului turistic natural i antropic) a trecut printr-o succesiune de etape 
distincte încadrate, în cinci faze (Miosec J., 1976). Acestea pot, prin extrapolare i
compara ie, s  fie valabile i surprinse pentru toate tipurile de amenaj ri turistice 
complexe i desf urate pe o perioad  de timp, la nivelul mai multor decenii. 
 Faza 0 sau faza preturismului este caracteristic  pentru un spa iu geografic 
doar str b tut – tranzitat, f r  a fi vizitat propriu-zis i f r  a deveni destina ie
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vacan ier . Cererea turistic  nu cunoa te înc  poten iala ofert  spa ial-turistic . Pe 
de alt  parte, factorii locali de decizie i popula ia îns i au o atitudine ezitant  fa
de oportunitatea de a atrage turi ti.
 Faza I este caracterizat  printr-o manifestare, în form  incipient , a 
turismului prin amenaj ri – pionier, de sta iuni. Popula ia local  este curioas  sau 
indiferent  fa  de aceste prime implant ri. Ca urmare, func ia turistic  este 
nesemnificativ , nu pune probleme, iar turi tii pu in numero i au o percep ie 
sumar i incomplet  a noului spa iu de destina ie.
  În faza a II-a sta iunile edificate anterior î i certific  viabilitatea 
activit ilor. Ca urmare apar noi amenaj ri de tip sta iune care conduc la lansarea 
de programe de edificare a unei infrastructuri complexe, inclusiv c i de 
comunica ie. În acest fel sunt stimulate fluxuri turistice tot mai consistente, 
direc ionate spre sta iuni iar participan ii încep s  cunoasc i împrejurimile 
destina iilor.
  În faza a III-a fiecare sta iune î i organizeaz i amenajeaz  func ional
hinterlandul pentru agrement, excursii, drume ii, cunoa tere, practicarea sporturilor 
de iarn . Specializarea i concuren a conduc la un început de diferen iere a 
clientelei sta iunilor în func ie de motiva ie. Turismul devine în continuare, o 
activitate important i conduce la manifestarea i accentuarea dualismului între 
spa iul amenajat turistic i restul teritoriului mai pu in marcat de „invazia turistic ”. 
Impactul i gradul de atrac ie a noilor amenaj ri se manifest  mai ales asupra 
tineretului.
  În faza a IV-a se manifest  fenomenul de satura ie i de aglomerare a 
amenaj rilor turistice în teritoriu. Se constituie i consolideaz  un sistem piramidal 
de ierarhizare a sta iunilor. C ile de comunica ie se remarc  prin diversitate i
conexiune func ional  maxim . Se remarc  o afectare a peisajelor de c tre
infrastructura i o poluare perceput  ca atare. Aceast  tendin  modific  spa iul 
geografic-turistic, din original, cu calit i de autenticitate i neafectat antropic, în 
comun, banal, puternic antropizat. Turismul „invadeaz ” întreg teritoriul. 
 Aceast  schem -cadru poate fi urm rit  cu nuan ri în cazul edific rii 
principalelor areale geografice de puternic  atrac ie i amenajare turistic . Ca 
urmare procesul complet de amenajare turistic  se define te ca strategie 
fundamental  de dezvolatre a ofertei turistice ( igu Gabriela 2001, p. 30). 

2. Amenajarea turistic  în spa iul montan 

Aspecte generale. Aceasta este un obiectiv legat de dou  aspecte esen iale 
i anume: calitatea peisajului i posibilitatea de acces. Primul aspect a contribuit la 

selectarea regiunilor montane care, în timp au devenit, în condi ii social-economice 
i politice favorabile, areale de puternic  polarizare a circula iei turistice de 

provenien  regional-statal , continental i chiar global  (exemplul tipic îl 
constituie Alpii). 
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Acelea i condi ii care au condus la materializarea statutului de regiune 
turistic  montan  au contribuit la realizarea condi iilor optime de acces spre i în 
cadrul regiunii devenit permeabil  pentru toate categoriile de turi ti, indiferent de 
op iunea acestora: pentru un turist automobilist permeabilitatea montan  se leag
de prezen a unui sistem rutier modernizat; pentru un montaniard muntele este 
accesibil în condi iile existen ei potecilor marcate iar pentru un alpinist 
permeabilitatea muntelui nu prezint  limite. 

Cucerirea turistic  a muntelui, cu trimitere la Regiunea Alpin , a parcurs 
câteva etape marcând penetrarea, în sens altitudinal, a turismului din zona 
periferic  pân  la peste 3000 m altitudine. 

- etapa c ii ferate de acces la zona montan , constând din racordarea c ilor 
ferate locale – regionale montane cu re elele feroviare na ionale (ex. Sta iunea
Chamonix); 

- etap  c ilor ferate cu cremalier  care a permis accesul mecanic de la 
amenaj rile turistice de la poalele muntelui pân  la 1000-1200m (este 
caracteristic , cu deosebire,pentru Elve ia; 

- etapa penetra iei rutiere a condus la accesul spre sta iunile din genera ia
a doua i a treia permi ând de fapt cucerirea turistic  montan ;

- etapa mijloacelor de transport pe cablu a determinat includerea zonei 
înalte în marile trasee de acces, atât pentru drume ie montan  cât i pentru 
sporturile de iarn . Este componenta de leg tur  organic  între genera iile de 
sta iuni, între domeniile schiabile ale acestora, extinse pe zeci i chiar sute de km 
liniari, dep ind cumpene hidrografice i chiar grani e de ri.

Adeseori toate cele patru etape cu infrastructura lor caracteristic  se 
reg sesc sintetic i func ional în cadrul aceleia i amenaj ri complexe (un exemplu 
relevant de i mai pu in cunoscut, se poate reg si în cazul complexului Pillatus de 
lâng  Lucerna, în Elve ia).

Evolu ia, modernizarea i diversificarea infrastructurii de comunica ie pe 
parcursul a mai bine de un secol, a condus la influen area costului, duratei, pentru 
alegerea destina iilor turistice. 

Se constat  modernizarea fiec rei categorii de mijloc de transport de la 
clasica cale ferat  (TGV-urile i ICE-urile) la autostr zi, osele alpine i mijloacele 
de transport pe cablu. Toate au permis o penetrare i o difuzie totodat  în spa iul 
montan pe de o parte, dar i o selec ie i o concentrare a amenaj rilor, legate 
adeseori de aglomer rile urbane de mari dimensiuni: Alpii francezi, Dolomi ii 
italieni, provincia montan  Nagano - Japonia, aflat  la distan  apropiat  de Tokyo 
i Osaka; amenaj rile din provincia Quebec pentru Canada sau Bucegii-Valea 

Prahovei, în cazul României, ( igu Gabriela, 2001). 
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3. Motiva ii i efecte ale amenaj rilor i dezvolt rii turismului în 
spa iul montan 

 Devansat ini ial de dorin a de contemplare, cunoa tere i practicare a
climatismului i termelismului, turismul în spa iul montan s-a diversificat prin noi 
motiva ii conducând la practicarea drume iei montane i alipinismului (turismul de 
escalad ), schiul alpin i nordic) dar i a altor activit i de agrement pentru care s-
au realizat amenaj ri specifice în cadrul sta iunilor montane. Toate au avut la baz
valorificarea spa iului geografic natural montan dar i a componentelor sale 
antropice.
 Într-o succesiune temporal  aproximativ , în spa iul geografic alpin ca 
regiune turistic  de referin i model pentru turismul ini ial, termalismul a condus 
la edificarea primelor sta iuni: Badgostein în Austria, Saint Moritz în Elve ia, Saint 
Gervais în Fran a; apoi climatismul: Davos, Crans Montana în Elve ia; drume ie i
viligeatur   pentru categoriile elitiste: Kitzbuhel – Austria, Gastaad în Elve ia, 
Villars în Fran a; alpinismul i mai ales sporturile de iarn ultimele devenind 
motiva ie esen ial : - Chamonix sau Pralognan în Fran a, Zermatt i Grindenwald  
în Elve ia, Cortina d'Ampezo i Alta Badia în Italia; Garmisch-Partenkirchen în 
Germania, Aspen în SUA. Exemplul ultimei motiva ii (sporturile de iarn ) a 
constituit motorul edific rii a celor mai multe amenaj ri complexe pentru 
practicarea acestora: 400 în Fran a, 700 în SUA i Canada, 300 în Italia, 100 în 
Japonia.
 În paralel, sta iunile montane tradi ionale din Alpi, de mare respira ie î i
men in bipolarismul cu vârfurile în sezoanele extreme, iarna practicând predominat 
schiul (80% din motiva ii) iar vara cu deosebire drume ia, alpinismul sau sejurul în 
sta iune (65% dintre solicitan i).
 Se constat  o coabitare relativ  ca volum i pondere între cererea turistic
pentru zona montan , autohton i interna ional . Acest echilibru se înregistreaz
cu deosebire în regiunea montan -alpin  apartenent  spa iului na ional a apte 
state, toate dezvoltate economic social (Fran a, Italia, Elve ia, Austria, Germania, 
dar i Slovenia i Croa ia). 
 Exist i situa ia în care cererea pentru turismul montan, este sau a fost 
predominant autohton , fie datorit  spa iilor extinse (SUA, Canada) a relativei 
pozi ii periferice fa  de cererea european i nord-american  (Japonia) sau a 
izol rii datorate factorului politic restrictiv care s-a manifestat pân  în 1990 (Cehia, 
Slovacia, Polonia, România, Bulgaria).  
 Componenta cea mai dinamic  a reprezentat-o cererea pentru practicarea 
sporturilor de iarn  care a crescut de la 70-80 milioane persoane în 1985 la 
aproximativ 250 milioane anual, în ultimul deceniu al secolului trecut.  
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4. Riscuri i impact 

 Efectele dezvolt rii amenaj rilor i turismului în spa iul montan sunt 
multiple. Pe lâng  cele cu caracter general, specifice în general turismului se 
identific  cele specifice.  
 4.1. Pe plan economic turismul, prin activit ile sale reprezint  ponderi 
importante din veniturile realizate la nivel regional sau statal. Un aspect revelatoriu 
în aceast  privin  este efectul multiplicator cu impact asupra altor activir i
turistice i neturistice. Astfel, pentru Fran a, la o unitate monetar  încasat  de 
societ ile de transport pe cablu s-au generat alte patru unit i în activit i de 
agrement i aproximativ 20 unit i în celelalte activit i turistice incluzând cazarea, 
alimenta ia.
 Exist  de asemenea o leg tur  organic  între turismul montan i agricultura 
local  din spa iul respectiv cu manifestare contradictorie. În unele cazuri se 
înregistreaz  regresul activit ilor agricole în condi iile ofertei de locuri de munc ,
în turism, mai avantajoase sau prin scoaterea din circuitul agricol ale unor spa ii a 
c ror valoare a crescut prin utilitate turistic . În alte situa ii, în Tirolul austriac sau 
în Italia (Haut Adige), agricultura este stimulat  prin deschiderea unor debu ee „pe 
loc” a unor produse tradi ionale i activit i, stimulându-se procesul de asociere 
între turism i spa iul montan (atât cel funciar cât i cel habitual). 

- Se manifest  relansarea unor activit i locale cu caracter me te ug resc
tradi ionale care devin surse substan iale de venituri; 

- Un aspect deosebit de important îl reprezint  crearea de noi locuri de 
munc i necesitatea reconversiei socio-profesionale în func ie de categoriile de 
turism practicate de volumul circula iei turistice a duratei sejurului dar i a 
volumului i diversit ii infrastructurii de cazare. 

În Austria sunt implicate în diferite activit i turistice din spa iul s u
montan, peste 400 000 de persoane, în Fran a în jur de 150 000 persoane, iar în 
cazul Elve iei jum tate din ponderea locurilor de munc  au o implicare, într-o 
form  sau alta, cu activit ile turistice  (Debarbieux B. 1995, citat din igu 
Gabriela 2001, pg. 73-75). 

4.2. Impactul turismului se manifest i sub aspect demografic având, de 
asemenea, efecte multiple. Astfel, crearea de noi locuri de munc  a determinat în 
a ez rile echipate pentru practicarea turismului hivernal, cre teri demografice 
anuale semnificative, mult peste media ra ional  în Fran a, 8‰ în intervalul 1975-
1990. Pe de alt  parte în regiuni rurale montane cu exod rural cronic s-au 
înregistrat fie revenirii substan iale în spa iul de origine în Pirinei i Mont Blanc în 
Fran a, o reducere a acestui exod în Alpii Maritimi i Pirinei în Fran a, Alpii 
Piemontului în Italia; sau a condus la conservarea i perpetuarea unui standard 
socio-demografic în Tirolul austriac.  

În paralel, ocupa ii i meserii alt dat  marginalizate i chiar desconsiderate 
au ob inut recunoa tere i chiar un statut aparte (exemplu p storitul i institu ia
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„fromageriei” în Alpii francezi). Au ap rut noi profesii legate de drume ie (ghizi 
montani i înso itori) i mai ales de sporturile de iarn  (instructori i monitori de 
schi), facilitând remarcarea în aceste noi activit i, a categoriei de persoane tinere 
organizate în asocia ii profesionale-profesioniste. Se manifest  o cerere obiectiv i
crescând  pentru educa ie i specializare i, la fel, pentru înv area i cunoa terea 
limbilor str ine – cu deosebire ale rilor de provenien  predominant  ale turi tilor 
în regiune.

Pe de alt  parte se pot constata i efecte cu valoare îndoielnic  sau chiar 
negative: impactul pe plan cultural prin diminuarea rolului valorilor autohtone: o 
prea accentuat  dependen  a popula iei fa  de turism. Cu un caracter 
contradictoriu se manifest , mai ales în rile în curs de dezvoltare cu spa ii
montane (Nepal), tendin a de tranzi ie prea rapid  de la economia de subzisten  la 
economia de pia .

4.3. Impactul environmental este un alt efect cu conota ii multiple, 
rezultând din amenajarea i dezvoltarea turismului în spa iul montan, decurgând 
din fragilitatea ecosistemelor specifice muntelui. 

Unul din cele mai mari riscuri decurge din marea înc rc tur  cu 
infrastructur  turistic  dezvoltat  în în l ime (pe multe nivele) i extins  spa ial, 
astfel c  muntele nu se mai poate men ine ca spa iu natural iar imaginea sa poate i
devine alterat .

Ca urmare a amenaj rilor turistice, a realiz rii unei infrastructuri de 
comunica ie dense i complex  tipologic i îns i din prezenta în mare num r a 
turi tilor i vehiculelor (predominant rutiere) care-i transport  – se produce o 
poluare de provenien  multipl i cu manifestare cvasi permanent : poluare a 
aerului, acumulare de de euri cu impact major asupra peisajului montan; eroziunea 
solului i modific ri morfologice artificiale substan iale ca urmare a interven iei, 
pentru realizarea mijloacelor de transport pe cablu i a tras rii pârtiilor prin solu ii 
radicale ajungându-se chiar la dinamitare. 

Toate acestea conduc la artificializarea muntelui i a resurselor sale 
turistice, ini ial naturale, înlocuite treptat, mai ales în cazul sta iunilor pentru 
sporturi de iarn  cu echipamente a c ror realizare necesit  mari resurse economico-
financiare. Modificarea peisagistic  a mers pân  acolo încât componente naturale 
au fost înlocuite cu imita ii: z pad  artificial ; pârtii pentru schiu alpin sau s rituri
la trambulin  utilizând substrat artificial ( i utilizabile în sezonul estival); ziduri de 
escalad  care s  imite pere i montani, lacuri artificiale. Ca urmare în multe situa ii 
muntele se transform  într-un fundal cu o leg tur  diminuat  mult cu amenaj rile 
realizate. 

Imaginea muntelui, în aceste condi ii estompeaz  multe produse turistice 
din cadrul unei sta iuni montane neavând nici o leg tur  cu aceasta i chiar 
izolându-l pe turist de el. (cazinouri, centre de preg tire fizic , complexe nautice 
complexe – piscine etc). Ca urmare a acestor tendin e se diminueaz  paleta 
motiva iilor care-l direc ioneaz  pe turist spre spa iul montan.  
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În sfâr it, prezen a unei mul imi crescânde în zona montan  determin
sc derea rezervelor unor resurse naturale montane. Un caz tipic este utilizarea, 
pân  la dezechilibru, a unei mari cantit i de ap  ob inut  din freatic, re eaua 
hidrografic  sau lacuri, pentru consumul curent dar i pentru piscine, z pad
artificial , etc. La acestea se adaug  degradarea prin eroziune a solului, dispari ia
covorului vegetal de pe potecile turistice i pârtiile de schi, activarea unor procese 
de eroziune i alunecare, accentuarea frecventei declan rii avalan elor prin 
practicarea schiului de "hors-piste" cu efectele devastatoare cunoscute pân  la 
distrugerea de c tre acestea a unor sta iuni i soldarea cu numeroase victime cum s-
a întâmplat în ultimii ani în Alpi. 

Acestea au impus m suri în scopul gestion rii i monitoriz rii efectelor 
turismului în spa iul montan. În acest scop s-au realizat i pus în practic  proiecte 
prin care se controleaz  noile infrastructurii imobiliare i mecanice; se reduc pân
la anulare amenaj rile în siturile virgine din zonele înalte i foarte labile la 
impactul antropic i a fost sensibilizat  opinia i con tiin a turi tilor cu privire la 
efectele reale sau poten iale ale prezen ei amenaj rilor i cererii turistice montane. 

Exist  situa ii când politica de amenajare turistic  a spa iului montan al 
unor state a venit în întimpinarea acestor tendin e. Se remarc  în acest sens 
regiunea montan  a Tyrolului austriac în cadrul c ruia s-a pus accentul pe 
dezvoltarea turismului montan în spiritul ecoturismului – turismul verde, a "soft-
tourism-ului" sau "tourisme deux" ( igu Gabriela, 2001, pg.81) prin care s-au 
evitat modific rile esen iale ale mediului natural montan prin aplicarea unor politici 
i strategii de dezvoltare specifice materializate în: edificarea de sta iuni montane 

în a ez ri rurale preexistente (politic  preluat i din Fran a în lansarea sta iunilor
din genera ia a IV-a); stimularea realiz rii de unit i de cazare sub forma micilor 
pensiuni i moteluri familiale; limitarea expansiunii amenaj rilor de tip re edin
secundar ; realizarea unei coabit ri între turism i agricultur  prin crearea unei 
complementarit i economice în zon ; conservarea peisajelor naturale neintrate 
înc  în circuitele turistice mari caracterizate printr-o economie pastoral i
forestier  echilibrat i controlat ; men inerea cultului pentru mediu i peisajele 
naturale cât mai pure sau pu in alterate, specific culturilor germanice (germani, 
austrieci, elve iei, scandinavi).
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