OPUSZCZONE MIASTA DUCHÓW NA CAŁYM
ŚWIECIE PRZYCIĄGAJĄ TURYSTÓW
Opuszczone miejsca, a zwłaszcza miasta, przyciągają turystów,
zarówno indywidualnych, jak i grupy zorganizowane. Dlaczego?
Powodów jest naprawdę wiele, choć niektórzy mogą uważać te
miejsca za bardzo straszne i mało inspirujące.
Jednak wiele osób jest zainteresowanych tym, aby dowiedzieć się, co się stało z miastami, zobaczyć
lokalne życie, przejść się po pustych budynkach. Przyczyny "opuszczenia" mogą być różne: klęski
żywiołowe, wojna, nieopłacalna konserwacja itp.
Ofiara tureckiej inwazji
Varosha była kiedyś główną dzielnicą turystyczną miasta Famagusta na Cyprze. Ale wystarczył jeden
dzień, aby dzielnica stała się pusta i opuszczona na wiele lat.
W 1974 roku, armia turecka najechała i zajęła Varoshę. Wszystkim Grekom nakazano jak najszybsze
opuszczenie miasta, a wstęp był dozwolony tylko dla tureckiego personelu wojskowego.
Jednak po 47 latach, w 2020 roku miasto zostało otwarte dla publiczności. I przyciągnęło wielu gości
zarówno z zagranicy, jak i z Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Według prezydenta tego
samozwańczego państwa, do lipca 2021 roku miasto duchów odwiedziło prawie 200 tysięcy
turystów.
Tragedia, która zostanie zapomniana
Prawdopodobnie najbardziej znanym miastem duchów jest Prypeć na Ukrainie. Miasto zostało
ewakuowane po wypadku w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku.
Po przeprowadzeniu prac dekontaminacyjnych i obniżeniu poziomu promieniowania, niektórzy
mieszkańcy wrócili nawet do Prypeci do pracy. Obecnie w mieście mieszka około 200 osób. Znajduje
się tam schronisko dla pracowników zmianowych, sklepy, stołówki i jednostka medyczna.
Oprócz tego jest to również bardzo popularny cel turystyczny, a wiele ukraińskich firm oferuje
wycieczki z przewodnikiem po tym obszarze. Na przykład, w roku przed Covid 2019, Czarnobylską
Strefę Wykluczenia odwiedziło ponad 124 tys. osób.
Symbol industrializacji i mrocznej historii
Japońska wyspa Hashima w Japonii jest postrzegana jako symbol industrializacji kraju. W 1810 roku
na wyspie znaleziono węgiel i rozpoczęto aktywne wydobycie. Dalszy rozwój postępował i w XX
wieku wyspa była uważana za najbardziej zaludnioną na świecie.
Z wyspą Hashima związana jest jednak również mroczna część historii kraju. Podczas II wojny
światowej, kiedy większość Japończyków została powołana do wojska, koreańscy i chińscy robotnicy
byli zmuszani do pracy na wyspie w nieludzkich warunkach.

Wyspa przyciąga turystów każdego roku, tym bardziej, że w 2015 roku została wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Według danych, Hashima gości 300 tysięcy turystów rocznie.
Osuwisko doprowadziło do ewakuacji
Miasto-widmo Craco w prowincji Matera we Włoszech jest częściowo niezamieszkane od 1963 roku z
powodu serii osunięć ziemi, które zmusiły mieszkańców do opuszczenia miasta i przeniesienia się do
doliny Craco Peschiera.
Sytuacja ulegała jednak dalszemu pogorszeniu. W 1972 roku miała miejsce powódź, a w 1980 roku
trzęsienie ziemi w Irpinii doprowadziło do całkowitego opuszczenia miasta.
A teraz miasto przeżywa ponowny napływ ludzi. Jednak nie mieszkańców, a turystów. Według
oficjalnych danych, od stycznia do sierpnia tego roku Craco odwiedziło 3800 osób, w porównaniu do
około 2800 w całym roku 2012.
Od dynamicznie rozwijającego się miasta do miasta duchów
W latach 70. XIX wieku Bodie w Kalifornii stało się dynamicznie rozwijającym miastem z powodu
odkrycia w tym regionie złota. W 1879 roku miasto liczyło prawie 10 tysięcy mieszkańców.
Jednak Bodie podupadło w XX wieku i otrzymało etykietę "miasta duchów" już w 1915 roku. W latach
60-tych Kalifornia zezwoliła na utworzenie Bodie State Historic Park.
Wpisane na listę National Historic Landmark przez Departament Spraw Wewnętrznych USA i
California Historical Landmark przez stan, Bodie wita około 200 tysięcy turystów rocznie.
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