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Туризм, өзінің бағыттарымен, соңғы жылдары әлемнің
көптеген мемлекеттерінің шаруашылыгының негізгі саласына яғни
«пайда көзіне» айналды. Ал бағыттарының ішінде өзін айқын
көрсетіп, маңыздылыгы жағынан аллыңғы катарда тұрған ерекше түрі
— экологиялық туризм.

Экологиялык туризмнің пайда болу себептері көп, бірақ ең 
бастылары ол әлемнің жалпы экологиялык жағдайының күннен күнге 
нашарлауы яғни бүлінуі жэне техникалык прогресс пен 
>рбанизациядан шаршаған адам баласының табигатқа, яғни таза 
ауамен демалып денсаулығын жаксартуга бағытталады.

Туризмнін бұл түрінің пайда болуынын басты ерекшелігі. ол осы
экологиялык туризмнің тұракты даму концепциясынын аркасында 
әлемдегі табиғи ортаны корғауга кететін шыгын мөлшерінің бірнеше 
есе азаюы. Жер шарындағы экологиялык жагдайдың күрт нашарлауы 
мемлекеттік жэне мемлекеттік емес ұйымдар экологиялык 
орталыктар, туристтік фирмалар когамга қоршаған ортаға зиян 
келтіруіне төтеп беру жолдарын ізейді. Сонымен катар жануарлар 
элемін корғау проблемасы туындайды. Осы проблемалардың шеш\' 
жолдарын біріктіретін экологиялык туризм болды.

Біріккен Ұлттар ¥йымы (БҮҮ) 2002 жылды Халыкаралык 
экотуризм жылы деп жариялады. Сол жылы мамыр айында Квебек 
провинциясында (Канада) Дүниежүзілік экотуризм саммиті өтті. Осы 
саммитка дайындық барысында Дуниежүзілік туристік ұйым (ДТҮ) 
тәжірибе алмасу максатында аймактык конференциялар мен 
семинарлар өткізу инициативасын ұсынды. Соган байланысты 
Алматы каласында (Қазакстан) «Экотуризм -  XXI ғасырдагы ТМД, 
Қытай жэне Монголия елдерінін өтпелі экономикаларынын тұрақты 
даму кұралы» атты, 2001 жылы казан айында, семинары өтті.

Бүгінгі таңда Қазакстанды экологиялык туризмнің дамуы үшін 
жаңа кұрылып келе жаткан нарык деп карастыруга болады.

Биологиялык жэне геологиялық әртүрлілік.
халыктың минималды тыгыздығы. бай тарихи жэне мәдени мұра 
республиканың өте зор экотуристтік потенциалын айкындайды.



1.1 Экологиялық туризмнің түрлері
Қазіргі уақытта экотуризм түрлері мен экотурлардың төрт түрін 

ажыратылады.
Ғылыми туризм. Ғылыми экотурларда туристер эртүрлі 

сипаттағы табиғатты зерттеу және далалык байқау жұмыстарын
жүргізеді.

Мысалы, Латын Америкасында мекен ететін кұстың 
мінез-құлқын байқаумен байланысты, Тынық мұхиттағы киттер 
популяциясының санын есептеумен байланысты экотурлар кеңінен 
танымал. Аталмыш турларда әдетте туристік дестинация ретінде 
қорықтар, қорықшалар, ұлттық парктер жэне табиғи ескерткіштер 
тэрізді ерекше қорғалатын табиғат территориялары (ЕҚТТ) ескеріледі. 
Сонымен қатар, ғылыми туризмге университтер мен институттардың 
жаратылыстану-ғылыми факультеттерінде білім алушы студенттердің 
далалық тэжірибелерін, сондай-ақ шетелдік ғылыми-зерттеу 
эспедицияларында жатқызуға болады.

Табиғаттағы тарихи турлар. Бұл жергілікті мәдениет пен 
қоршаған табиғатты танумен байланысты саяхаттардың сипатын 
білдіреді. Шындығына келгенде, мұндай турлар арнайы экологиялык 
құралдар бойынша ұсынылатын, ағартушылық, ғылыми-танымал жэне 
тақырыптық экскурсиялардың жиынтығын білдіреді.

Мұндай турлар көп жағдайда ұлттык саябақтар және 
қорықтардың территорияларында ұйымдастырылады. Турдың бұл 
тобына, табиғат туралы әңгімелесу, гидтердің, мұғалімдердің 
көмегімен жүргізілген экскурсиялар жэне мектеп жорықтары да 
жатқызылады.

Шытырман оқиғалы туризм. Спорттық нәтижелерге жету, 
туристердің физикалық формаларын жақсарту жэне жаңа эсер мен 
сезімге ие болу мақсатында табиғатта демалу (оиіхіоог) жэне белсенді 
козғалыспен байланыстырылатын барлық саяхаттаулар шытырман 
оқиғалы- туризм түріне жатқызылады. Туризмнің бұл түріне 
альпинизм, өрмелеу, мұзға өрмелеу, спелеотуризм, тау жэне жаяу 
туризм, су, шаңғы жэне тау шаңғы туризмдері, каньонинг, ат туризмі, 
маунтбайк, дайвинг, парапланеризм жэне т.б. жатады.

Туризмнің аталмыш түрлерінің басым бөлігі соңғы уақыттарда 
пайда болып, үлкен тәукелмен байланысты экстремалды сипатта деп 
есептеледі. Сонымен бірге, олар жылдам дамушы, табысты эрі 
қымбат экотуризм түрлері деп саналады. Шытырман оқигалы 
туризмді әдетте «ауыр экотуризм» деп атайды, себебі туристердің



қызыкха ұмтылуы табиғатты корғау уэждемесінен жоғары тұрады.
Шытырман оқиғалы туризмді әдетте белсенді эдістердің (жаяу, 

велосипедпен, кайыкпен, салмен және т.б.) көмегімен туристердің 
козғалысы яғни белсенді туризм жэне спорттық туризм (альпинизм, 
спелеология, парапланеризм жэне т.б.) түрлерімен теңестіреді. Бұл 
шындыгында толыгымен дүрыс емес пайымдаулар.

Спорттык туризм бұл спортпен шұғылдану немесе жарыстарға 
катысу максатындагы саяхат жэне ол шытырман жағдайлар немесе 
тэуекелмен байланысты емес туризмнің түрі.

Шытырман оқиғалы туризм козгалыстың белсенді емес әдісі
аркылы саясаттаудын түрлерін біріктіреді. Мысалы, джипинг-
жылдамдыгы аса жогары автомобилмен саяхаттау немесе ВА8Е -
ұшатын аппараттары бар арнайы парашюттерден биік антропогенді
объектілерден (аспалы көмірлер, телемұнаралар жэне т.с.с) секіру 
немесе терең бату т.б. с.с.

Қазіргі уақыттагы әлемдегі шытырман окигалы туризм нарығы
(агіуепіиге Іоигі§т) — бұл шытырман жағдайларға толы саяхаттау ғана
емес. туристер ушін ғана кездейсоқ, әдеттен тыс жағдайлардын
элементтері кездесетін турлар. Нарықтың накты сегментінде жұмыс
істеп жаткан туроператор, орманда жаяу серуендеуден бастап,
Антарктидага экспедиция ұйымдастыруға дейінгі кызметтің кең 
аукымын ұсына алуы мүмкін. =

Мысалы, Жетекші ағылшындык «Ехосіиз» туроператоры 
шытырман турлардын келесідей түрлерін ұсына алады:

Візсоуегу апсі Асіуепіиге Ноіісіау -  белсенді козгалу аркылы жер 
шарының шалғай өңірлеріне саяхатты ұйымдастырады.

Еигореал Ое$!іпа(іоп$ -  жаяу немесе велосипедпен жылжу аркылы 
еуропа елдерінің ерекше коргалатын табигит территорияларында 
кыска мерзімді кымбат емес турларды ұйымдастырады.

Шаікіп^ апсі Тгеккіп^ -  шытырман туризмнін базалық түрі, ягни 
жаяу саяхаттау немесе арнайы экологиялык сүрлеу жолдармен 
ешкандай жүксіз ( туристін жүгін, арнай жүк тасушы немесе көліктер
тасымалдайды) жорыктар үйымдастырудын тәсілі.

Миһі Асііуііу НоІіс1ау$ -  рафтинг, каньонинг, спелеология, 
өрмелеу, балык аулау және джипингтерді біріктіре отыра. бір аптанын 
үзактыгы бойынша мөлшерлі физикалык жүктеме түсіретін саяхат.

Оуегіапсі -  баспана үшін арнайы жабыюгалган, жылдамдыгы 
жоғары жүк автомобилдерімен саяхат жасау. Әдетте мүндай турлар 
климатты жылы елдерде (Африка, Онтүстік Америка, Онтүстік 
Шыгьіс Азия) үйымдастырылады жэне туристер бір жолгы 
сапарларында бірнеше елді көре алады.



Табиғат резерваттары, ерекше қорғалатын табиғат 
территорияларында саяхаттау. Көптеген туристерді ерекше 
қорғалатын табиғат территорияларында кездесетін ерекше тартымды 
(аттрактивті) жэне экзотикалық табиғат объектілері мен кұбылыстары 
қызықтырады. Мысалы, Латын Америкасына келуші туристердің 
48 %-ы табиғат резерваттарында саяхаттау мақсатында келеді.

Көптеген ұлттық саябақтар мен қорықтардың басшылығы 
экологиялық экскурсияларды нағыз шоуларға айналдырады.

АҚШ-тың Йеллостоун ұлттық саябағында ұйымдастыралатын 
экскурсиялар ұзактығы, гейзерлердің белсенділік периодымен 
байланысты минуттармен есептеледі. Табиғат объектілерін көрсету 
әсіресе үңгірлердегі саяхаттар түстік жарықтандырулар, әуендер, 
аборигендердің өмірін сахналык көрсететін театрландырылған 
қойылымдармен ұшастырылып жатады.

Бекіту еүрақтары

1. Экологиялык туризмнің қанша түрі бар?
2. Шытырман оқиғалы туризм дегеніміз не?
3. «Ехоёиз» туроператоры шытырман турлардың қанша түрлерін 

ұсынады?
4. Ерекше қорғалатын территориялар, табиғат резерваттары 

туризмнің түрін дамытуда қаншалықты маңызға ие?

1.2 Экологиялык туризмнің ерекшеліктері
Туризм міндеттерінің бірі- адамдарды табиғатты сүюге жэне 

сыйлауға, табиғаттың заңын түсінуге жэне оған саналы түрде эрі 
ұқыпты қарауға үйрету. Мәдени мұра және табиғат ландшафтарын 
сақтауга, экологиялык сұрақтарға баса назар аударылатын, кол 
тимеген табиғаттың ортасына орналасқан туристік қонақ үйлер, 
кемпингтер және курорттардың танымалдылықтары артып, 
экологиялык саналы жэне дайындалган туристерді өздеріне тартуда.

Табиғаттың қол тимеген өңірлеріне деген сұраныстың негізінде 
экотуризм пайда болды, бұл жергілікті тұрғындар үшін табиғатты 
қоргаудың тиімділігі бар, экономикалық жағдайы жасалған 
территорияларда табиги жэне мәдени-этнографиялық ерекшеліктері 
туралы түсінік алу сондай-ақ тұтас экожүйені бұзбау мақсатында кол 
тимеген табигат орындарында саяхаттаудың түрі. Дәстүрлі туризмнен 
экотуризм келесідей белгілерімен ерекшеленеді: туризмнің табиги 
объектілерінің басымдығы, табиғатты тұракты пайдалану, ресурс 
жэне энергосыйымдылыктың аздыгы, экологиялык білім беру.



экотуризм деп табиғаттың қол тимеген, «экологиялык таза»
(турөнімнің жазба кағазы немесе сипаты) бөлігінде, саяхаттауды 
айтады;

туризм максатында колданылып жатқан территорияларға 
катысты туризмді ұйымдастырушылар мен туристердің экологиялык 
ережелер жэне нормаларды міндетті сақтаулары.

А. В. Дроздовтың көзкарасы оойынша экологиялык туризм і
тек таоиғи ресустарды пайдалануға негізделуі жэне табиғатка 

мойын ұсыну:
- өзіміз өмір сүретін табиғат ортасына зиян келтірмеу немесе 

ортанын экологиялык түрақтылығына эсер етпейтіндей өте аз 
мөлшерде зиян тигізуге жол берілу;

- табигатпен «тең әріптестік» катынасты калыптастыруга. ағарту 
жэне экологиялык білім беруге багдарлану;

- жергілікті әлеуметгік-мәдени ортаны сақтауга камкорлық 
жасау;

экотуризм жүзеге асырылып жаткан өңірлерді экономикалык 
тиімді жэне тұракты дамытуды камтамасыз ету.

Тур немесе маршруттың экологиялык деп танылуының негізгі
белгілері:

- туристтер кодданатын транспорт экологиялык сипатта болса;
- туристердің тагамы экологиялык таза жэне пайдалы болса жэне

туристердің рациондарында жергілікті азык-түлік өнімдері 
карастырылса;

- мәдени және табиғи ландшафтарда. экологиялык колайлы жәие
кызыкты жерлердегі туристтер маршруттары және кәсіби гидтін 
кызметі ұсынылса,

- экологиялык сүрлеулерінде, табиги, өлкетану мұражайларында, 
экотехнологиялык шаруашылыктарда болу жэне жергілікті 
экологиялык мәселелерімен танысу тур багдарламасында камтылса;

- тұрмыстык қаддықтар ортак кокыс орындарына тасталмай. 
арнайы жиналып. олан кейін экотехнологиялык өңдеуге түсетін болса;

- аялдау. бивуак жэне әсіресе от жағу арнай жабдыкталган 
жерлерде жүзеге асырылады;

- саныраукүлак. жидектер. гүлдер. емдік шөптер жэне кез келген 
табиги сувенирлер тек рұксат етілген жерлерден жиналады;

туристтер жайгасатын отельдер, кемпингтер немес приюттар 
жәме лашыктар айналадағы ландшафтардын экологиялык дамуы мен 
калпын сактай отырып. орналастырылады;

- аталмыш отельдер мен кемпингтер экологиялык зиянсыз



материаддардан тұрғызылады, онда мекен етушілер энергия жэне 
суды артығымен шығындамайды, қалдықтар тазартылады жэне 
кейбіреулері жойылады;

- жергілікті тұрғындар туристік бизнеске тартылады жэне 
өздерінің дәстүрлі шаруашылықтарын дамытуга мүмкіндік алады;

- туристер жергілікті мәдени дэстүрлерге түсіністікпен карап, 
оны түсіну жэне танысуға ұмтылады;

- туристер өздеріне қолжетімді әдістер аркылы жергілікті 
экологиялық мәселелерді шешуге қатысады;

- турлардан алынган табыстар тұтастай жергілікті бюджеттен 
алынбайды, бірак оны толықтыруға ықпал етеді.

Рекреациялық территориялардагы тұргындардың экологиялык
дүниетанымдары, олардың туристік маршруттарға кызмет көрсету
процестеріне тартылуынан, территорияларды жинаушылар,
фольклорлық ансамбльдердің катысушысы, аниматорлар,
инструкторлар жэне жол серіктер ретінде қызмет көрсету
жагдайларында қалыптасады. Жергілікті тұрғындар өздерінін табигат
ландшафттарының рекреациялық тартымдылыктарына көз жеткізіп.
оның эколого-эстетикалық кұндылықтарын сезінгенде жэне
материалдық тиімділігі бар екендігін түсінгенде гана, коршаған
ортаны қоргау туралы ойларга келе бастайды. Табиғат ресурстарын
экономикапық тұргыдан жаппай қолдану салдарынан олардың
территориялары рекреациялық пайдалану саласынан шығатындығын
түсінгенде, табиғатты тиімді колдану жэне қоргау үшін ұмтыла 
бастайды.

Бекіту сүрактары

1. Экотуризм дэстурлі туризмнен қалай ерекшеленеді?
2. А. В. Дроздовтың көзқарасы бойынша экологиялык туризм 

қалай бөліңеді?
3. Рекреация дегеніміз не?

Экотуризмнің коршаган ортаға әсері
Қоршаған орта туристік қызметтің әсерінен өзгеріске ұшырайды.

Қазіргі уақытта қоршаған ортаны қорғау мәселелері және оны
сауықтыру жолдары көптеген зерттеулерде маңызды орынға ие болып
отыр. Ертеректегі зерттеулерде туристік қызметті талдауға назар аз
аударылды, немесе туризмнің жер шарынын нақты бөліктеріне эсер
етуі немесе туризмнің жекеленген түрлерінің эсер ету мэселелері ғана 
қарастырылып келді.



Коршаған ортагы туризмнің эсер етуі тура, жанама жэне түрткі 
болатын. сондай-ак жағымды жэне жағымсыз сипаттарда болуы 
мүмкін.

Туризм коршаған ортаға эсер етпей дамуы мүмкін емес, бірақ 
туризмді дамытуды баскару аркылы жэне накты жоспарлау жолымен, 
оның коршаган ортаға эсер етуінің жағымсыз салдарын азайтып, 
жағымдылығын өсіруге болады.

Тарихи ескерткіштерді сақтау жэне реставрациялау, ұлттык 
саябактар мен корыктарды кұру, рифтер (теңіздік жартастар) мен теңіз 
жағалауларын қорғау. ормандарды сақтау жэне т.б. халықаралык 
туризмнің коршаган ортаға эсер етуінің жағымды жағы.

Бірак та, көптеген дамушы елдерде жеткілікті каражаттын 
жоктыгынан табигатты коргау мен сактау үшін ешкандай кадам 
жасалмай отыр. ал туризмнен түскен табыс экономикалык тұрғыдан 
басымдығы жоғары деп саналған баска салаларға ауысуда.

Туризмнің табигатка эсер етуін бағалау кезінде 
карама-кайшылык сипаттар болуы мүмкін, мысалы туристердін 
көзкарасы тұрғысынан жағымды деп есептелген жагдайлар. жергілікті 
тұрғындардын мүддесі тұргысынан жағымсыз болып саналуы мүмкін. 
Мысалы, саябактарды сактау мал жайылымдарын кыскартудын себебі 
болса. ал бұл өз кезегінде азык -түлік өндірісінің кұлдырауының 
себебі болуы мүмкін.

Туризмнін жагымсыз эсері. өкінішке орай жагымды эсерден 
жоғары тұрады. Мысалы, өзен, теніз жэне көл суларының сапасына 
жэне май отындары двигательдің ішінде жанатын көлік күралдарын 
пайдаланудын ауа сапасына эсері, әртүрлі ойын-сауык мекемелерінін 
кызметінен туындайтын шулар. туристердін жергілікті жэне жабайы 
фауналарды жоюы, вандалдардын сөздер жазу. сызу аркылы тарихи 
ескерткіштерді бұзуы жэне т.с.с. табигатка эсер ету көріністері жиі 
байкалады. Бұлар коршаган ортага тигізетін зияндардын бір бөлігі 
гана.

Туристік кызметтің эрекет етуінін ұзактыгын камтамасыз ету 
үшін коршаган ортаны корғау туралы саясат ұзак мерзімді кезеңдерге 
бағдарлануы кажет. Бірақ. мүны кыска мерзімді коммерциялык және 
каржылык пайда үшін көптеген. әсіресе дамуиіы елдер елемейді.

Туризмнін коршаган ортага әсерін багалау үшін. эртүрлі 
моделдер кабы лданган.

Кейбір туристік орындарда нормативтік актілердін әрекет етуі 
әлсіз. ал табигатты коргау кызметті мүлдем жок. Бірак. коршаган 
ортаиы коргауды камтамасыз ететін нормативтік базанын 
болмауынан. түризмді дамытуды жоспарлау процесін токтатуга



болмайды.
Осы саладағы мамандар туризмнің қоршаган ортага эсер етуін 

бағалау жұмыстарын жүргізулері керек. Келтірілген зиянды 
болашақта түзетуге Караганда, қоршаган ортаны қоргау барынша 
қарапайым әрі арзан шара.

Экологиялык эсер етуді ескере отырып, туризмді дамыту саясаты 
барыншы өзекті болып келеді және Дуниежүзілік туристік ұйым 
коршаған ортаны қорғау туралы көптеген бағдарламаларды ұсынып
отыр. ( Н  I  ' 1

Рекреациялық территорияларға айналдыру жэне сақтау 
шараларына табиғат кешендерінде жүктеме түсірудің белгіленген 
нормасын белгілеу, жасыл зоналар мен курорттык ормандарды бөлу, 
рекреациялық жерлерді қорғау, минералды ресурстар мен көздерді 
және жер асты суларын қорғау, ауа бассейнінің тазалығын сакггау 
жэне т.б. жатады.

Тау баурайындагы туристік қызмет табигаттың өзгерісіне, 
олардың калдықтармен ластануы сияқты жагымсыз салдардың 
туындауына әкелуі мүмкін. Рекреациялық кызметтің дамуы 
көпшіліктің және автотуристердің санының күрт өсуіне әкеліп соғуда. 
Табигат ресурстарын сақтау жөніндегі сұрақтар, рекреациялық 
территорияларды эксплуатациялаудың басталуына дейін яғни 
жобалау кезеңінде шешімін табуы қажет.

Туризм мәдени-тарихи кұндылықтар жэне табиғат ресурстарын 
тиімді пайдалану, реставрациялау, қорғау тэрізді жагдайларды 
ынталандырушы фактор ретінде көрініс береді. Бұл шетелдіктерді 
кабылдаушы елде рекреациялық ресустарды қолдану арқылы, келген 
қонактарды қарсы алу, өз территорияларында ұзақ уақыт аялдату және 
потенциалды туристер үшін жарнамалау сипатындағы жағымды эсер 
қалдыруға ұмтылудан туындайды. Екіншіден, бұл 
саяхаттаушылардың шет елге сапарларға шығулары кезінде кызыкты 
эрі пайдалы эсерді іздеуге ұмтылысын қалыптастырады. Үшіншіден. 
туризмнен түскен түсімнің бір бөлігін үлттық байлыкты қорғау жэне 
қалпына кёдтіруге қолданудың мүмкіндігі.

Жаппай демалатын жэне саяхаттайтын елдер немесе өңірлердің 
табиғат байлықтарынан туризмнің жағымсыз әсері байкалады. 
Туристер үшін қол тимеген орман ландшафттарының ерекше 
тартымдылығы бар. Далаға от жағудан туындайтын орман өрттері 
негізінен ішкі туризмді сипаттаушы қүбылыстарға жатады.

Сонымен, туризмді дамыту мақсатында табиғатқа артыгымен
салмақ салу, табиғат байлыгын сақтауға жэне туристердің демалысын 
жақсартуға негіз болмайды.



Аталмыш маңызды эрі карапайым емес мәселені шешуде, жалпы 
туризм мэдениетін жоғарлату, корғау шараларын жэне кұкыктык 
жағлаиды күшейту, эрбір туристік объектіге түсетін жүктеменің 
нормасын ғылыми анықтау жэне экологиялык туризмді дамыту керек.

Табиғат байлыгын корғау, арнай техникалық құралды жасауды 
талап етеді. Табиғаттың жағдайын және демалушылардың тәртібін 
бакылау үшін техниканы кеңінен пайдалану кажет. пайдаланған кезде 
табиғатқа тигізетін зияны байқалмайтын кұрал-жабдыктар. жаңа көлік 
тұрімен туристерді камтамасыз ету керек.

Бекіту сүрактары

1. Экологиялык туризмді дамытуда табиғатка келер зиян каидай?
2. Туризмді дамытуда табиғатты корғау бойынша кандай шаралар 

жүргізілуі тиіс?
3.Табиғатты корғауда кандай нормативтік кұжаттар 

пайдаланылады?

1.4 Турнэмнін жане туристтік кызметтін нормативтік-
кукыктык базасы

Спорттык аншылык. Қазакстандагы аңшылық туризмнін завды 
түрі ретінде. Спорттык аншылыктын заңдылык жэне нормативтік
базасы. Аншылык туризммен айналасатын ұйымдар мен мекемелер. 
Қазакстаи мен шетелдерде аншылык турларын жургізегін арнайы 
аншылык шаруашылыктар. Аншылык турларды жургізуге кауіпсіздік 
талаптарын колдану. Туризм, аншылык жэне аншылык шаруашылық 
салаларындагы өкілетті мемлекеттік органдар және ведомстволар. 
Рұксат беру жүйесі. Халыкаралык ұйымдар.

ҚР аншылық туризмді жүргізуді карастыратын нормативтік- 
құқыктық базасын ҚР Заңдары. ҚР Үкіметінін каулылары. ҚР Ауыл 
шаруашлык Министрлігі (АШМ) орман және аңшылык 
шаруашылыктары Комитетінін бұйрықтары, облыс Әкімдерінін 
шешімдері. бұлармен катар аншылыкты колданушылардын 
бұйрыктары, екімдері, келісім-шарттары құрастырады

ҚР Үкіметі өзінін каулыларымен еліміздегі жануарлар элемін 
пайдалану бойынша ҚР азаматтарына және олжалык аңшылыкпен 
айналысу үшін республикага келетін шетел азаматтарына телемдердің 
ставкасын бекітеді. Бүнымен катар ҚР Үкіметінін кұзырына Қызык 
кітапка енгізілген жануарларды аулауга аранайы рүксат беру, шетел 
азаматтарынын аң аулауды өткізу ережелері н жэне ҚР ан аулау 
ережелерін бекіту жатады. Нормативтік актілердін келесі блогын



орман жэне аңшылық шаруашылықтары Комитетінін кұжаттары 
құрастырады. Комитет жыл сайын аңшылыктын мерзімін және 
аңшылык рұқсат етілетін нысандарын ретке келтіретін спорттык- 
әуескойлык және олжалық аншылыктың ашылуы туралы 
бұйрықтарды жарыққа шыгарады. Бұлармен катар аншылыкка 
қатысты баска да бұйрықтар мен өкімдерді шығарады. Облыс 
Әкімінін шешімдері облыс аумагындағы аңшылыктың ашылуына, 
жабайы жануарларды қоргау жөніндегі мемлекеттік бакылауды
күшейту бойынша шараларға, облыс аумағында шетел азаматтарынын 
аң аулауды өткізуі ретіне байланысты болады. Сондай-ақ, нормативтік 
кұжаттардың соңғы блогына Іле-Алатау ¥лттық табиги саябағында 
аңшылык жүргізуге келісімді кызметіне байланысты бұйрықтар мен 
өкімдер жатады. Сонымен, аңшылық мерзімінің алдында аңшылык 
өткізу орны көрсетілген мекендері бар Іле-Алатау Ұлттық табиғи 
саябагында олжалык аң аулауды өткізу бойынша бұйрык шығарылып 
аңшылықты жэне басқа эрекеттерді жүргізуге жауаптылар 
белгіленеді. Саябақ аңшы туристтерге аңшылық туризмді өткізуді 
ұсынуга құқығы бар турфирмалармен келісім-шарт жасасады. 
Бұнымен катар саябак аңшылық туризмді өткізуге қатысы бар сәйкес 
өкімдерді жарыкка шығарады: «Ерекше корғалынатын табиғи 
қорықтар туралы», «ҚР туристтік қызмет туралы»; «Қару-жарактың 
кейбір түрлерін мемлекеттік қадағалау туралы», П ҚР Үкіметінің 
қаулылары, «Жануарлар әлемін пайдалану үшін төлем акысының 
мөлшерін бекіту туралы», «ҚР-да шетел азаматтарының аң аулауды 
өткізу тэртібі туралы», «ҚР Қызыл кітабына еңгізілген аңдардын 
түрлерін аулауға арнайы рүксат туралы», «ҚР аң аулау ережелері», 
Ш ҚР АШМ орман және аң шаруашылығы Комитетінің бұйрыктары, 
ҚР аң аулау мерзімінде жабайы аңдарды аулау тэртібі туралы! 
Шетелдік аң аулау және спорттық-әуесқойлық аң аулау мерзімінің 
ашылуы, IV Облыс Әкімдерінің шешімдері, Жануарлар элемін 
қорғауды мемлекеттік бақылауды күшейтуге арналган шаралар 
туралы, Облыс аумағында шетел азаматтарының аң аулау тэртібі, 
Аңшылық пайдаланушыларға аң аулау аумақтарын бекіту туралы, 
V Аңшылықты пайдаланушылардың бұйрыктары, өкімдері, келісім- 
шарттары, Шаруашылық аумағында аң аулау өткізу туралы бұйрық. 
Жануарлар әлемін пайдалану туралы турфирмамен шаруашылықтың 
келісім-шарты, Шетел азаматымен турфирманың келісім шарты

аулауға уэкілетті органның туристке 
берілген рұксатьі, Аңшылық туризмді, соның ішінде аса қорғалатын 
аймактарда жүргізуді карастыратын Заңдылыққа алдымен ҚР біркатар 
заңдары мен ҚР Үкіметінін каулылары, олардан кейін ҚР орман және



аңшылык Комитетінің бұирыктары, Алматы облысы Әкімінің 
шешімдері, сонымен катар аңшылық туризмге қатысы бар ұлттык 
бактарлы ретке келтіру бойынша өкімдер енгізілген. «ҚР - ғы 
туристтік кызмет туралы» Заңының 8-ші бабы туристтік кызметті 
мемлекеттік реттеуді, соның ішінде жеке алғанда туристтік қызметке 
жэрдемдесу жэне оның басым бағыттарына қолайлы жағдайлар 
жасауды карастырады. Осы Заңның 9-шы бабында ҚР аумағында келу 
туризмімен жэне ішкі туризммен айналысатын туристтік ұйымдарды 
колдау жэне дамыту карастырылган. «Ерекше корғалатын табиғи 
аумактар туралы» ҚР Заңы ерекше экологиялык, ғылыми, тарихи- 
мәдени және рекреациялық құндылығы бар. сондай-ак ұлттық. өңірлік 
жэне дүниежүзілік экологиялык желінің құрамдас бөлігі болып 
табылатын ерекше корғалатын табиғи аумактар мен мемлекеттік 
табиги-корық корының объектілерін кұру, кеңейту. корғау, қалпына 
келтіру, орныкты пайдалану жэне басқару жөніндегі коғамдык 
катынастарды реттейді. Заңның 4-ші бабында аңшылыктың көзі 
болып табылатын нысандар ретінде саналатын жануарлардын түрлері 
айкындалады, ал осы Заңның 13-ші бабында ерекше корғалатын 
табиғи аумактарды дамытуга бағытталган, ерекше корғалатын табиги 
аумактарды дамыту үшін гранттар, каржылай жэне техникалык көмек 
беруге маманданган заңды тұлгалар ҚР Үкіметі айқындайтын 
гранттар беретін үкіметтік емес ұйымдар мен корлардың тізбесі 
келтірілген. «Жекелеген кару түрлерінің айналымына мемлекеттік 
бакылау жасау туралы» ҚР Заңы азаматтық, кызметтік, жауынгерлік 
атыс кол каруы мен суык карудың айналымы кезінде туындайтын 
кұкыктык катынастарды реттейді жэне азаматтардын өмірі мен 
денсаулығын. меншікті коргауга, коғамдык кауіпсіздікті камтамасыз 
етуге. коршаган орта объектілерін, ресурстарды күзетуге, кылмыска 
жэне карудың заңсыз таратылуына карсы күресте халыкаралык 
ыкпалдастыкты дамытуга багытталган. Заңның 12-ші бабын негізге 
алсақ. каруды. оның ішінде жаракат салатын жэне газбен эсер ететін 
патрондары бар каруды колдану сапасында гылыми медициналык 
зерттеулер жүргізуге уәкілеттік берілген занды тұлгалардың кұкығы 
бар. Жогарыда келтірілген Заңға сэйкес ҚР Үкіметі республикамызда 
тұратын жэне елімізге олжалык аңшылык ету максатымен келген 
шетел азаматтарына жануарлар элемін колдану үшін төлем ставкасын 
бекітеді. Мысалы, сібір таутекесін олжапау үшін 116,0 мын теңге, ал 
кекілікті ұстау үшін 0,33 мын тенге төлемакы карастырылады. 
Сонымен катар, ҚР Үкіметі өзінін каулысымен жануарлар элемін 
пайдалануға рұксат ету ережелерін бекітеді.



Аншылык жануарларды аулаудың бекітілген лимитіне сәйкес 
осындай рұксатты «Алтын Емел» ұлттык бағы иеленген. Аулау 
нысаны болып саналатын жануарлар түрлерін алудын нормативтері 
ҚР Үкіметінің 2005 жылдын 15 желтоксанында шыккан №1250 
каулысымен бекітілген. ҚР АШМ орман жэне аншылык 
шаруашылықтары Комитеті ҚР Үкіметінін 2004 жылы
31 каңтарындагы №1458 қаулысымен бекітілген каулысының аясында 
шетелдіктердің катысуымен ҚР аймагында кәсіпкойлык (спорттык) 
аңшылыкты ұйымдастыру ережелерін бекітті. Қорыктардағы
экскурсиялық - агартушылык кызмет гылыми - танымдык және 
экологиялык, сонымен катар, оку - агартушылык. көрмелік. 
мұражайлық, мэдени - агартушылык экскурсияларды және табигат 
пен қорық ісін коргаудың мәселелері бойынша баска жұмыс түрлерін
ұйымдастыруды жүзеге асырады. Экскурсиялык - агартушылык 
қызмет бөлімі бойынша корыктардың кызметкерлерінің міндеттеріне 
мынапар жатады: . "

- баспа беттеріндегі, радиодагы жэне теледидарлар аркылы 
шыгарылымдар, сонымен катар табигат жэне корык ісін корғаудын 
мэселелері бойынша дәрістер оку, сұхбаттар өткізу;

- табигат пен экологиялык жаяу жол мұражайларына келушілерге
кызмет көрсетуді ұйымдастыру;
- корықтардың экскурсиялык нысандарын ұстап т\ру  жэне

рәсімдеу бойынша шаралар кешенін күрастыру және жүзеге асыру.
Экскурсиялық-ағартушылық жұмысты тиімді ұйымдастыру жэне 

қажетті материалдық жэне каржылык кұралдарды тарату үшін корык 
кызметін баскару органмен келісу аркылы мемлекеттік корыктар 
баска ұйымдармен келісім-шарттар жасасады. Экск> рсиялык- 
агартушылық кызметті қорықтың өкілетті кызметкерлері жүргізеді. 
Экскурсиялық-агартушылық кызметте колданьыатын багалар 
келісімді түрде алынады. ҚР-ның туристтік кызмет туралы 
Заңдылығы ҚР Конституциясына негізделеді және ҚР Азаматгык 
кодексіне, осы Заңнан және ҚР-нын баска да нормативтік - кұкықтык 
актілеріяен тұрады. Егер, ҚР-мен бекітілгендерден басқа халыкаралық 
келісіммен анықталган баска да туристтік кызмет туралы өзге 
ережелер бар болса, онда халыкаралық келісім бойынша оларды
колдану үшін басқа заңды кажет етілмеген жағдайда ғана. 
халықаралық келісімдеме ережелері колданылады.

Туристтік кызметтің субъектілері мен объектілері:
Туристтік қызмет суоъектілеріне жатады;
1) туристтік операторлар (туроператорлар);
2) туристтік агенттер (турагенттер);



3) гидтер (гид-аудармашылар), туризм нұсқаушылары, 
экскурсоводтар;

4) туристтер жэне олардың бірлестіктері;
5) экскурсанттар;
6) туристтік кызмет саласындағы өзге де бірлестіктер;
7) туристтік кызмет саласындағы қоғамдық катынастарды 

реттейтін мемлекеттік органдар жатады.
Туристтік кызмет объектілері -  табиғи объектілер жэне табиғи- 

климаттык аймактар. көрікті орындар. тарихи жэне әлеуметтік-мәдени 
көрсету объектілері жэне саяхат кезінде туристтердің кажеттерін 
канағаттандыра алатын өзге де объектілер.

Туристтік индустрия -  туристтерді орналастыру құралдарының, 
көліктін, коғамдык тамақтандыру объектілерінің, ойын - сауық 
объектілері мен кұралдарының, танымдық, сауыктыру, іскерлік, 
спорттык жэне өзге де мақсаттағы объектілердің, туристтік кызметті 
жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай - ак экскурсиялық кызмет жэне 
гидтер (гид -  аудармашылар) кызметін көрсететін ұйымдардың 
жиынтығы. Туристік индустрия -  туристтерді орналастыру 
құралдарының, көліктің, когамдык тамактандыру объектілерінің. 
ойын - сауык объектілері мен кұралдарының, танымдық, сауыктыру, 
іскерлік, спорттык жэне өзге де максаттағы объектілердің, туристтік 
кызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ак экскурсиялык 
кызмет жэне гидтер (гид -  аудармашылар) қызметін көрсететін 
ұйымдардың жиынтығы.

Туристтік индустриядағы кызмет көрсету түрлері:
1) турлар ұсыну жөніндегі қызмет көрсету;
2) тұратын орындар беру жөніндегі кызмет көрсету;
3) тамактандыру жөніндегі кызмет көрсету;
4) акпараттык. жарнамалык кызмет көрсету;
5) көлік қызметін көрсету;
6) ойын-сау ык:
7) өзге де туристтік кызмет көрсетулер.
ҚР-нын туристтік ресурстарын сыныптау мен багалау, олардын 

коргалу режимі, коршаган ортага түсетін ауыртпалыктын жол 
берілетін шегін ескере отырып пайдалану жэне ҚР-ның туристтік 
ресурстары тұтастығынын сакталу тәртібі. оларды калпына келтіру 
жөніндегі шаралар ҚР-ның заңдарында белгіленген тәртіппен 
айкындалады.

Туризмнін ұйымдык нысандары мен түрлері.
Халыкаралык жэне ішкі туризм туризмнін үйымдык нысандары 

болып танылады.



Халықаралық туризм:
1) келу туризмін -  ҚР-ңың аумағында тұрақты тұрмайтын 

адамдардың ҚР шегіндегі саяхатын;
2) шығу туризмін -  ҚР-ның азаматгары мен ҚР-да тұракты 

тұратын адамдардың басқа елге саяхатын қамтиды.
Ішкі туризм -  ҚР-ның азаматтары мен оның аумағында тұрақты 

тұратын адамдардың ҚР-ның шегіндегі саяхаты.
Туризмнің түрлері:
1) әлеуметтік;
2) экологиялық;
3) шытырман оқигалы;
4) спорттық; /
5 ) іскерлік;
6) конгрестік;
7) емдеу-сауықтыру; 00*
8) мәдени-танымдық;
9) діни;
10) жэне басқа туризм.
Туристтік индустриядағы көрсетілетін кызметтер экспорты мен

импорты. ҚР-ның аумағына келу туризмін ұйымдастырумен
байланысты туристтік қызмет көрсету туристік қызмет көрсету
экспорты жэне басқа елге шығуға байланысты туристік кызмет 
көрсету импорты болып табылады.

ҚР-да туристтік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі 
принциптері мыналар болып табылады:

1) туристтік қызметке жэрдемдесу жэне оның дамуы үшін 
қолайлы жағдайлар жасау;

2) туристтік қызметтің басым бағыттарын айқындау жэне қолдау;
3) Қазакстан туралы туризм үшін колайлы ел деген түсінікті 

қалыптастыру;
4) ҚР-ның туристтері мен туристтік үйымдарының жэне олардың 

бірлестіктерінің қауіпсіздігін, құкықтарын қоргауды қамтамасыз ету, 
сондай-ак олардың мүдделері мен мүлкін қоргау. Туристтік қызметті 
мемлекеттік реттеудің мақсаттары, басым бағыттары жэне тэсілдері

Туристтік кызметті мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары:
1) азаматтардың туристтік кызмет саласында демалу, еркін 

жүріп-тұру қүқыктарын камтамасыз ету;
2) коршаған ортаны қорғау;
3) туристтерге тэрбие, білім беруге және оларды сауықтыруга 

оағытталған қызмет үшін жагдайлар жасау;



4) саяхат жасау кезінде азаматтардың кажеттерін камтамасыз 
ететін туристік индустрияны дамыту;

5) туристтік индустрияны дамыту есебінен жаңа жұмыс 
орындарын кұру, мемлекеттің жэне ҚР азаматтарының табыстарын 
молайту;

6) халыкаралык туристік байланыстарды дамыту болып 
табылады.

Турисгтік кызіиетті мемлекеттік реттеудін басым бағыттары:
1) туризмді ҚР экономикасынын жоғары рентабельді саласы 

ретінде қалыптастыру;
2) туристтік ресурстарды пайдаланған кезде ҚР - ның 

мемлекеттік мүдделерін ескеру, табиги және тарихи-мәдени 
мұраларын корғау;

3) балалардың, жасөспірімдердін, жастардың, мүгедектер мен 
халыктын күн көрісі төмен топтарынын арасында туристтік және 
экскурсиялык жұмысты ұйымдастыру үшін жеңілдікті жағдайлар 
енгізу;

4) туристтік индустрияны инвестициялау үшін колайлы 
жағдайлар жасау;

5) КР-нын аумағында келу туризмімен және ішкі туризммен 
айналысатын туристтік ұйымдарды колдау жэне дамыту;

6) ішкі жэне халыкаралык туризм кажеттерін камтамасыз ету 
үшін туристік кызметтіц тиімді жүйесін кұру болып табылады.

Туристтік кызметті мемлекеттік реттеу:
1) туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту 

жөніндегі саясатты айкындау:
2) туристтік кызмет саласындагы катынастарды жетілдіруге 

бағытталған нормативтік кұкыктык актілерді кабылдау;
3) ҚР - нын лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес туристтік 

кызметті лицензиялау. туристтік кызмет саласындагы стандарттау;
4) бюджеттік зандарға сәйкес туризмді дамытудыц мемлекеттік 

бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруга бюджет каржыларын 
бөлу;

5) туристтік кызметгі кадрмен камтамасыз етуге жәрдемдесу;
6) отандык туристердін, туроператорлар мен турагенттердін және 

оларлын бірлестіктерінін халыкаралык туристтік багдарламаларға 
катысуына жәрдемдесу;

7) ішкі және дүниежүзілік туристтік рыноктарда туристтік өнімді 
ұсынуға жәрдемдесу;



8) елдің туристтік ресурстарын ұтымды жэне тиімді 
пайдалануды, есепке алу және қорғауды қамтамасыз ету арқылы 
жүзеге асырылады.

ҚР Үкіметінің қүзыреті.
ҚР-ның Үкіметі:
1) ҚР-да туризмнің дамуы мемлекеттік бағдарламасын әзірлейді 

және оның орындалуын бюджет заңдылығына сәйкес 
қаржыландырады;

2) туристтік қызмет саласындағы қатынастарды реттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

3) туристтік қызметті лицензиялау ережелерін жэне туристік 
қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

4) туристтер аралауға тыйым салынған объектілер мен 
аумақтарды белгілейді;

5) туристтік қызмет саласындағы мемлекеттік инвестициялык 
саясатты айқындайды;

6) туристтік қызмет саласындағы ғылыми қамтамасыз етудің 
мемлекеттік жүйесін құрады;

7) осы Заң жэне ҚР - ның баска да заңдылық актілерімен онын 
құзырына белгіленген басқа мәселелерді шешеді.

Уэкілетті органның құзыреті.
Уәкілетті орган:
1) туристтік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару 

функциясын жүзеге асырады;
2) туристтік қызмет мәселелері жөніндегі нормативтік қүқықтық 

актілердің жобаларын әзірлеуге қатысады;
3) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді эзірлейді 

жэне бекітеді, заңдарды қолдану практикасын жинақтап, оны 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

4) ҚР-да туризмнің дамуы мемлекеттік бағдарламасының жүзеге 
асырылуын қамтамасыз етеді;

5) туристтік нарыққа зерттеу жүргізеді, халықаралық туристтік 
нарықтажәне мемлекет ішінде Қазақстан туралы жэне оның туристтік 
мүмкіндіктері туралы ақпаратты әзірлеп таратады;

6) өз қүзыреті шегінде туристтік қызмет саласындагы 
халықаралық шарттарды эзірлейді, жасасады және орындайды
халыкаралық туристтік ұйымдарда жэне туризм жөніндегі 
халықаралық іс-шараларда Қазақстан атынан өкілдік етеді;

7) атқарушы органдардың, меншік нысандарына қарамастан
туристтік жэне басқа да үйымдардың туристтік қызмет саласындагы 
қызметін үйлестіреді;



8) туристтік кызмет көрсету нарығында бәсекені дамытуға 
жэрдемдеседі, онда меншік нысанына қарамастан барлық туристтік 
кызмет субъектілері үшін тең жағдайлар жасайды;

9) стандарттау, метрология жэне сертификаттау саласындағы 
уэкілетті органмен бірлесіп стандарттау, метрология жэне 
сертификаттау мэселелерін реттейді;

10) турагенттік, туроператорлык кызметті жэне туризм 
нұскаушысының кызмет көрсетуін лицензиялауды жүзеге асырады;

11) туристтік кызмет саласындагы мамандарды дайындау, кайта 
дайындау жэне олардын біліктіліктерін арттыруга катысады;

12) туристтік кызмет субъектілерінің жұмысын 
ұйымдастыруғабайланысты мэселелерде туристтік кызмет 
субъектілеріне әдістемелік жэне консультациялык көмек көрсетеді;

13) ҚР заңдылыгына сэйкес баска кызметтерді жүзеге асырады.
Облыстык атқарушы органдардың күзыреті:
1) туристтік кызмет саласында халықты жұмыспен камту шарасы 

ретінде кэсіпкерлікті дамытып, колдайды;
2) туризмді дамытудың аймақтык бағдарламаларын әзірлеп. 

орындайды;
3) жергілікті туристтік ресурстарды корғау жөніндегі шараларды 

әзірлеп. енгізеді;
4) экімшілік - аумактык бірліктердін туристтік қызмет көрсету 

рыногына талдау жасайды;
5) әкімшілік-аумактык бірліктердегі туризмнің дамуы туралы

талдау жасап, кажетті мәліметтерді уәкілетті органга береді;
6) турагенттік, туроператорлык кызметті жэне туризм 

нұскаушысының кызмет көрсетуін лицензиялауды жүзеге асырады;
7) туристтік кызмет көрсетулерді жэне туризм объектілерін 

жарнамалайды, туристік акпаратты береді, туристтік акпарат 
орталықтарын құрады;

8) балалар мен жастар лагерьлерінің қызметіне жэрдем көрсетсді;
9) туристтік кызмет субъектілеріне олардың кызметін 

үйымдастыруға байланысты мэселелерде эдістемелік жэне
консультациялык көмек көрсетеді;

10) ҚР заңдылығымен белгіленген тэртіппен лицензиянын эсерін 
токтату туралы кұзіретті органга үсыныс береді;

11) ҚР зандылыгына сэйкес баска кызметтерді жүзеге асырады.
Туризм жөніндегі кеңес консультациялык-кенесші орган ретінде

ҚР-ның Үкіметі жанынан кұрылады. Туризм жөніндегі кеңес он бес 
мүшеден құралады, оның жетеуін уэкілетті орган жэне өзге де



мемлекеттік органдар ұсынады, сегіз мүшесін қауымдастықтар және 
туристтік ұйымдардың өзге де бірлестіктері ұсынады.

Туризм женіндегі кенес:
1)Туризмді дамыту, экономиканың осы саласына инвестициялар 

тарту, ҚР-на келудің қолайлы режимін камтамасыз ету және 
туристтердін шетелге шығуы үшін жағдайлар жасау, республиканың 
туристтік имиджін калыптастыру, туристтік қызмет саласында 
мамандар даярлау мәселелері бойынша үсыныстар эзірлейді;

2) туристтік қызмет көрсетуді тұтынушыларды қызмет көрсету 
сапасы туралы хабардар ету максатында өзі бекіткен тэртіп бойынша

үйымдардың рейтингін жүргізеді. Туризм жөніндегі кенес 
туралы ережені туризм саласындағы уәкілетті органның үсынуы 
бойынша ҚР - ның Үкіметі бекітеді.

туристтік

Туристтік ақпарат орталыгы
Туристтік ақпарат орталығы Қазақстан жэне оның туристтік 

әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру жэне тарату үшін, туристтік 
өнімді халыкаралык туристтік рынокта жэне мемлекет ішінде ұсыну 
үшін ҚР - ның Үкіметі белгілейтін тәртіппен құрылган ұйым болып 
табылады және ол өз кызметін уәкілетті орган бекіткен ережеге сәйкес 
жүзеге асырады. Туристтердін қүқықгары мен мүдделерін қорғау 
максатында ҚР - да туроператорлық, турагенттік, қызмет, туризм 
нұсқаушысы көрсететін қызметтер лицензияланады.

Туроператорлар мен турагенттер лицензия алу үшін 
туроператордын жэне турагенттің азаматтық-құкықтык 
жауапкершілігін міндетті сактандыру шартын жасасуы қажет. 
Сақтандыру тәртібі мен шарттары ҚР-ның заң актілерімен 
айкындалады. Құзыретті орган туроператорлық, турагенттік, кызметті, 
туризм нұскаушысы көрсететін қызметтерді жүзеге асыруга
лицензияның колданылуын сот тәртібінсіз алты ай мерзімге дейін 
мынадай негіздер бойынша тоқтата тұруға құқылы:

1) берілген лицензияга негіз болган ақпараттың дұрыс болмауы;
2) туристтік ұйымнын туристтік қызмет көрсету шарттары 

бойынша міндеттемелерін орындамауы, не тиісінше орындамауы 
(күнтізбелік үзіліссіз он екі ай ішінде үш жэне одан да көп жағдай);

3) лицензиар белгілеген нормативтерді жэне туристтік ұйымдар
орындауға м.ндетті баска да нормаларды бұзу (күнтізбелік үзіліссіз он 
екі ай ішінде үш жэне одан да көп жагдай);

4) лицензия берілгеннен кейін алты ай өткеннен соң сэйкесггік 
сертификанынсыз турагенттік, туроператорлық қызметгі жүзеге



5) заңсыз көші қон мақсатында туроператорлық, кызметті жүзеге 
асыру;

6)ҚР-нын нормативтік кұкыктык актілерін бұзу. Лицензияның 
колданылуын токтата тұру, бұрын жасалған шарттардан туындайтын 
міндеттемелерді коспағанда, туристтік қызмет көрсетуге тыйым 
салуға әкеп соғады. Лицензияны кайтарып алу сот тәртібімен 
облыстык (республикалық манызы бар калалық, астаналық) аткарушы 
органымен жүзеге асырылады.

Лицензияны қайтарып алуға төмендегілер негіз болады:
1) облыстык (республикалық маңызы бар қалалык, астаналық) 

аткарушы органымен белгіленген лицензия күшінің токтатылған 
мерзім ішінде себептерді түземегенде;

2) ҚР заңдылығымен карастырылған баска да негіздер. Туристтік 
кызметке берілген лицензияның колданылуын токтата тұру туралы 
шешім аткарушы биліктің мүдделі органдарының назарына 
жеткізіледі жэне облыстык (республикалык маңызы бар калалык, 
астаналык) аткарушы орган белгілеген мерзімді баспа 
басылымдарында жарияланады. Құзыретті органның лицензияны 
токтата тұру туралы шешіміне сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін. 
Лицензиялар туралы, туроператорлар мен турагенттер туралы 
деректер туристік саланың мемлекеттік тізіліміне енгізіледі.

Туристтік кызмет саласындағы стандарттау
Техникалык реттеу саласындағы уэкілетті орган белгілеген 

мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптары ҚР-ның заңнамасына 
сәйкес айкындалады. Туристтік кызмет саласындагы сертификаттау 
жұмыстары бойынша қүкығы бар ұйымдарды аккредитациялауды 
туристік кызмет саласындагы өкілетті органның ұсынысы бойынша 
стандарттау, сертификаттау жэне метрология жөніндегі өкілетті орган 
жүзеге асырады. Туристтік кызмет көрсету шарт негізінде жүзеге 
асырылады. Туристтік кызмет көрсету шарты жазбаша нысанда 
жасалады жэне ҚР-ның заңдарына сәйкес болуға тиіс.

Шарттың елеулі талаптарына мыналар жатады:
1) туристтік кызметті жүзеге асыруга берілетін лицензия туралы 

деректерді коса алғанда туроператор немесе турагент туралы акпарат, 
оның атауы, тұрған жері жэне банктегі деректемелері;

2) туристтік өнімді өткізу үшін турист туралы кажетті көлемдегі 
мэлі меттер;

3) барлык болатын пункттерді көрсете отырып, болатын елдегі 
(жердегі) саяхаттың бағдарламасы мен маршруты туралы, 
туристтердің қауіпсіздігі жағдайлары туралы акпаратты коса алганда. 
туристтік өнімнін тұтынушылык касиеттері туралы дұрыс акпарат;



4) саяхаттың басталу жэне аяқталу күні мен уақыты;
5) туристтерді күтіп алу, шығарып салу жэне оларға ілесіп журу

тэртібі; . . ' ^
6) туристтік өнімнің бағасы және оны төлеу тэртібі;
7) тараптардың құқықтары, міндеттері жэне жауапкершілігі;
8) шартты өзгерту жэне бұзу жағдайлары;
9) баратын жеріне туристтің жүгін жеткізу мәліметтері мен 

талаптары жэне шарттың осы тармағының тиісінше орындалмауының 
құқықтық салдары; ^

10) шарттың тараптар келісімі бойынша белгіленетін өзге де
ережелері. і і У

Шартты жасасу кезінде басшылыкка алынган мән-жайдын елеулі
түрде өзгеруіне байланысты тараптардың эрқайсысы шартты 
өзгертуді немесе бұзуды талап етуге құкылы.

Мән-жайлардың елеулі түрде өзгеруіне мыналар жатады:
1) саяхат жағдайларының нашарлауы, саяхат мерзімінін өзгеруі;
2) көлік тарифтерінің ойламаған жерден өсуі;
3) салықтар мен алымдардың жэне бюджетке төленетін баска да 

міндетті төлемдердің жаңа ставкаларын енгізу немесе олардын 
қолданыстағы ставкаларының артуы;

4) тараптардың келісімі бойынша белгіленетін өзге де негіздер.
Туроператор немесе турагент шартты орындамаған немесе

тиісінше орындамаған ретте турист ҚР-ның заңдарында көзделген 
жағдайларда жэне тэртіппен шартты бұзуға құқылы. Турист 
туроператорға немесе турагентке шартты орындаудан бас тарту 
туралы хабардар етілгенге дейін көрсетілген қызметтері үшін олардың 
іс жүзінде шығарған шығындарын төлеген жағдайда, саяхат 
басталғанға дейін шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Туристтік 
жолдаманың сатып алынуы туристтік қызмет көрсету шарты 
жасалуының растамасы болып табылады.

Турдың құрамына кіретін туристтік қызметтер көрсетілуін сатып 
алған жағдайда туристтік ваучер туристтің тиісті қызмет көрсетуді 
пайдалану құқығын растайтын құжат болып табылады. Турисггің 
кінэсінен туристтік қызмет көрсету шартын орындау мүмкін 
болмайтын жағдай туындаған ретте, егер заң актілерінде немесе 
өтелмелі кызметтер көрсету шартында өзгеше көзделмесе, көрсетілген 
кызметтерге толық көлемде акы төленуі тиіс. Туристтік қызмет 
көрсету шартын орындаудың мүмкін болмауы тараптардың бір де бірі 
жауап бермейтін мән-жайлар бойынша туындаған жағдайда, егер заң 
актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, турист туристтік 
ұйымға іс жүзінде шығарған шығындарын өтейді. Туристтің кінэсінен



болган жағдаиды қоспағанда, туроператор немесе турагент тапсырыс 
берушіге шартты бұзудан келтірілген залалдарды толык өтеген 
жағдайда ғана шартты орындаудан бас тартуға кұқылы. Баска елге 
келген жері бойынша, не жүру барысындағы маршрутыбойынша шарт 
талаптарына сэйкес келмеген жағдайда туроператор немесе турагент 
шарт талаптарының тиісінше орындалмағаны үшін жауапты болады. 
Туристтерге келтірілетін залалдар мен моральдық зиянды өтеу 
КР-ның заңдарына сәйкес жүргізіледі. Туристтік ұйым саяхат жасау 
кезінде дүлей күштің ыкпалы салдарынан туристке келтірілген залал 
үшін жауап бермейді. Жолаушыларды көліктің кез келген түрімен 
тасымалдаған кезде туристтік ұйым туристке жөнелтілетін жэне 
баратын пункттер атаулары, жолаушылардың негізгі кұкыктары мен 
міндеттері көрсетілген жеке немесе топтык (туристер тобына кызмет 
көрсету кезінде) тасымалдау құжатын (билетін) беруге міндетті. 
Туристтік ұйым жазатайым окиға (ауру, жаракат, каза) туралы 
туристің отбасын өз есебінен хабардар етуге міндетті. Өлшеуге 
берілмеген жүкті тасымалдау, оның сакталу жауапкершілігі туристтке 
жүктеледі. Егер туристтік ұйым билет, жүк түбіртегін немесе 
тасымалдауға кабылданған жүктің жөнелтпе қүжатын берсе, бірак 
олар дұрыс рәсімделмеген болса немесе жоғалса, немесе оларды 
кандай да бір баска себептермен ұсыну мүмкін болмаса, тасымалдау 
шарты күшінде калады. Туроператор мен турагент, шартпен көзделген 
мэн-жайлар өзгерген жағдайда жэне шарттың талаптарын елеулі түрде 
өзгерту кажет болган жағдайда туристке жазбаша нысанда осындай 
өзгерістердін сипаты жэне ыктимал салдарлары туралы дереу 
хабарлауға міндетті. Туристтік кызмет туроператорлар мен 
турагенттер үшін кызметтің негізгі түрі болуға тиіс. ҚР-ның занды 
тұлғалары гана туроператорлык кызметпен айналысуга құкылы. 
Туристтік ұйымдар өз филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құкылы. 
КР-ның аумағында құрылған жэне турагенттік кызметті жүзеге 
асыратын шетелдік заңды тұлғалар мен олардың филиалдары, 
өкілдіктері, ҚР-ның туристтік ұйымдары сиякты жағдайда жэне 
сондай тәртіппен лицензиялануга жатады. Туристтік ұйымдар әділет 
органдарында тіркелген баска туристтік ұйымдардың атауларын 
пайдалана алмайды. Заңды тұлгалар болып табылатын туроператорлар 
мен турагенттер, туристтік индустриянын өзге де ұйымдары өздерінің 
кәсіптік кызметін үйлестіру. сондай-ак ортак мүдделерді білдіру және 
корғау максатында ҚР-ның заңдарында белгіленген тэртіппен 
кауымдастыктар (одактар) нысанында бірлестіктер кұра алады. 
ҚР-ның азаматтары туристтердің кұкыктары мен мүдделерін коргау, 
туризмді дамытуға жәрдемдесу максатында когамдык бірлестіктер



кура алады. Туризм саласындагы мамзндарлы кәсіптік ааярлауды,
•сайта даярлачлы білім бер> саласындагы уакідетті органнын тиіст
іицензиялары бар білім беру у» ы мл ары жутеге асырады .Ту ристтік

V иьшдордыя қы зметкерлерін аггестатта> туристтік кызмет
салас ындагы уәкілетті орган белгілейтін тәргіпнен жузеге аеырылады,
КР-нын азаматы гама гид (гид -  а\дармашы), туризм нуска> шыеы. 
экску рсовод бола алады.

Т у р и ст*  кукыктары мен міндеттері, турнсттің қауіпсіздігін 
камтамаеыз гтч. ^

Г)рш  гііщ ЦКУІСІіры:
1) # ш ш  ж с к  бас:ына нсчссс чулюнін м>іпсіиігімс кая 

ц т  шш жмлаЛм комс?дды*. т  ж  мсмлссепік,
еонмМ-ш туристһк есидатсргс атшішпен жүгімуге;

2) уакытт* болатын елге (жсргс) бару, сондай-ак уақыгша болтам
сие*  * фден > шыг> жэне сонда болу ережелері туралы, жергілікті
\л  іыкіын аагт-гурпы туралы. діни салт. касметті орындар. табнгм.
<армчм. мэдени асксртюштср жэне т>ристтері е корсетілетін, ерекше
- ор* а> и» ы баска да объектілер. коршаган органы к жай-күйі турачы 
«ІІШГГП ж ам  зурыс акпарат ал у га;

еркін курю туру га. >аш тш а болатын елде (жерле) 
какылдаигаи шеггеу шараларын ескере отырып. ту ристтік ресурстарг*
суягш ЮЛ ГИТІІЦ |1 . ' ^

4 )!  > роператор немесе Т) рагент т> рнсттік кызмет корсету шартын 
I?рындамаі- ан ааглаАда келтірілген задал мен мораіьдық зияннын КР * 
ныч «кларында бел плен ген тэртіппсм етелуіне;

9) шуты л чедицнматык жэрдем алуга;
6» шггеданг п р и с гтердін кукыктык кемск жэне көмектің озге де 

г \р «  і і п һ м  ҚР мем іекеттік билік органдарының жэрдсмдесу іне
7) ърш гггцщ *  ко.гяа бар байланыс куралдарына кедергісіз кол 

Гурнсттердін өэге кукыктары болатын елдін (жердің) за і шары мен

Щ Тцршетһл мйиеггфі:  ̂ й,
I > у акы гша болатын е.цщ  (жерлін) зандарын сактауга;
2) ••акыгша &,:іа7ЫН ^ т е г і (жердегі) коршаган органы сактауга. 

тювгш. гаричи «аис чәленн ескерткі штерге укыпты карауга:

. е-и е *«***> *эне онда болу, сондай-ак
_  с !лен ь*Ч»авн > « т у  ережелерін жэне транзитгік
яУРт е исрлеп среж гісрл сактауга;

міид^ғіСаЯХаТ * * * * *  **** Ө1ІИІН “ >,псҢ* гі ережслер.н сактауга



Туристтің өзге міндеттері болатын елдің (жердің) заңдарымен
айкындалады.

Туристтердің кауіпсіздігін қамтамасыз ету.
КР аумағында туристтердің қауіпсіздігіне ҚР кепілдік береді. ҚР 

КР турист-азаматтарына оның шегінен тыс жерлерде қорғау жэне 
оларға қамкорлық жасау кепілдігін береді.

Туристтердің қауіпсіздігі деп туристтердің жеке кауіпсіздігі. 
олардың мүлкінің сакталуы жэне саяхат кезінде коршаған ортаға залал 
келтірмеуі, сондай-ақ туризмді заңсыз көші-қон мен үшінші елдерге 
транзит, азаматтарды сексуалдық, еңбек жэне өзге де максаттарда 
пайдалануга жол бермеуге бағытталған шаралар кешені түсініледі. 
Уәкілетті орган туроператорларды, турагенттерді жэне туристтерді 
уакытша болатын елдегі (жердегі) ыктимал кауіптер туралы хабардар 
етеді. Туроператорлар мен турагенттер туристке саяхаттың 
ерекшеліктері туралы, сондай-ак саяхат жасаған кезде оларға кездесуі 
мүмкін кауіптер туралы толык мәлімет беруге және туристтердің 
кауіпсіздігін камтамасыз етуге багытталған алдын алу шараларын 
жүзеге асыруға міндетті. Туроператорлар мен турагенттер атқарушы 
органдар мен мүдделі адамдарға саяхат кезінде туристтер душар 
болган төтенше жагдайлар туралы, сондай-ақ саяхаттан кайтпай 
калган туристтер туралы дереу хабарлауга міндетті.

Өзі уакытша болатын елге (жерге) саяхат жасагысы келетін 
туристтер хапыкаралык медицина талаптарына сэйкес 
профилактикадан өтуге міндетті.

Туристтік қызметті жүзеге асыру кезіндегі сактандыру.
Хапыкаралык шарттарда, уакытша болатын елдің (жердін) 

заңдарында көзделген реттерде, туроператор немесе турагент, турист 
өмірі мен денсаулығын сактандыру туралы куәлікті табыс еткен 
жагдайда шетелге шыгу көзделетін туристтік жолдаманы сатады. 
Сактандыру шартында туристке медициналык көмек көрсету акысы 
жэне сактандыру жагдайы тікелей уакытша болатын елде (жерде)

• .  V

туындаган кезде олардың шыгынынын орнын толтыру көзделуге тиіс. 
ҚР Үкіметі ҚР аумагына келетін туристтерге өмірі мен денсаулыгын 
сактандыру туралы куәлігі болуы жөнінде талап белгілеуге құкылы. 
Туроператор мен турагент туристтік кызмет көрсетуге жасалган 
шарттардан туындайтын азаматтык-кұкыктык жауапкершілікті 
сактандыруға міндетті. Табиги экологиялык жүйені бүлдіруге, 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесін кұртуга. сондай-ак заңсыз аң 
аулауға жэне балык аулауга багытталган кызмет үшін туризмді 
пайдалануга тыйым салынады.



2 Экологиялык туризм дамитыи аймактар жэне экотуризм 
болашагы

2.1 Ерекше коргалатын табиғи территориялар
Эдетте экотуризм территориялық жоспарда, арнайы

ұйымдастырылған ерекше коргалатын табиги территорияларда
дамытылады. Олар қорықтар, ұлттық жэне табиги парктер,
қорықшалар, мэдени ландшафттар, табигат ескерткіштері жэне т.б.
Әлемдік стандарт бойынша әрбір мемлекет ауданының 10 -  12 % - на
табиги, тарихи, мэдени жэне ерекше коргалатын табиги желілерді
кұру керектігі, табигатты тұрақты дамыту конценциясы жэне когамда 
карастырылатындыгын еске сала кетсек.

Дарбанда (ОАР) 2003 жыдцың қыркүйегінде өткен ерекше 
коргалатын табиги территориялар бойынша бесінші бүкіл элемдік 
конгресс, қогам өмірінде ерекше коргалатын табиги 
территориялардың мэні мен ролі туралы біздің көзқарастарымызды 
біршама кеңейтті. Конгресс табигатты болашақ ұрпақ үшін сақталуы 
керек мұра ретінде түсінікпен қоса, қазіргі таңдагы коғамның эл- 
ауқатын аныктаушы маңызды ресурс ретіндегі ролін ерекше атап өтгі. 

Қорық -  бұл табигат кешенін бүзу немесе оның сақгалуына
кедергі келтіруші кез-келген қызметтің эрекет етуіне тиым салынған 
территория.

Ұлттық парк -  ерекше экологиялык, гылыми, тарихи-мәдени 
жэне рекреациялық қүндылыгы бар мемлекеттік табиги-қорық 
корының бірегей табиги кешендері мен объектілерінің биологиялык 
жэне ландшафтық саналуандығын сақтауга, оларды табиғат қоргау
экологиялык-агартушылық, гылыми, туристік жэне рекреациялық
максаттарда пайдалануга арналган табигат қорғау жэне гылыми 
мекеме мэртебесі бар ерекше коргалатын табиги аумақ.

Мемлекеттік ұлттык табиги парк -  ерекше экологиялык, ғылыми 
тарихи-мэдени жэне рекреациялық құндылыгы бар мемлекеггік 
табиги-қорық қорының бірегей табиги кешендері мен объектілерінің 
биологиялык жэне ландшафтық саналуандыгын сақтауга, оларды
табигат коргау, экологиялық-агартушылық, гылыми, туристік жэне 
рекреациялык максаттарда пайдалануга арналган табигат коргау жэне 
гылыми мекеме мәртебесі бар ерекше коргалатын табиги аумақ 

Йеллоустоун
Йеллоустон ұлттык саябагы (агылш. Үеііоүүзіопе Ыаііопаі Рагк) -  

дүние жүзіндегі ең алғашқы ұйымдастырылган ұлттық саябак (1872)
|  тың Солтүстік - батысындагы Вайоминг, Монтана жэне 
штаттарының жерінде орналасқан. Аумағы 9 мың км2.



1-сурет — Йеллоустоун ұлттық саябагы

Йеллоустоун ұттық саябагы Миссури өзенінің он жак саласы
Я#
Иеллоустон өзенінің жоғарғы ағысындағы теңіз денгейінен 
2200 -  2500 м биіктікте жанартаулык үстіртті алкапты алып жатыр. 
Онын біраз жері жартасты тау жоталарын да камтиды. Саябакка қара 
обсидиан (жанартаулык шыны) тау жыныстарынан құралған тік 
жартастар мен құздар, Иеллоустон мен Джексон көлдері, саябақтың 
ең биік шыңы -  Электрик (3350 м) ерекше көрік беріп тұрады. 
Жанартаулық жыныстардың астында таска айналган орман -  
Спесимен тау жотасы да орналаскан. Иеллоустон ұттык саябагының 
жері калың қылкан жапыракты орман болып келеді. Оның 
территориясында сазбалшыкты жанартаулар, ыстық кайнарлар. 
көлдер жэне 3 мыңнан астам гейзерлер (эркайсысы әрбір 33 -  93 мин 
аралығында түрлі биіктікке аткылап тұрады) кездеседі. Олардың 
ішіндегі ең ірісі — «Алып» гейзері, ол атқылаган кезде ыстык су 91 м - 
ге дейін. ал «Олд-Фейтфул» гейзерінің суы — 50 м биіктікке дейін 
көтеріледі

Банф улттык саябагы
Банф ұлттық саябағы — Канада провинциясы Альбертаның 
оңтүстігінде, Сеңгір тауларына орналасқан. Аумағы 6641 км“. Оған 
солтүстігінен Джаспер, батысынан Йохо ұлттық саябақтары 
жапсарласады. Банфтың құрамына Солтүстік Америкадағы Солтүстік 
полюс шеңберінен тыс жерлердегі неғұрлым аумақты мұздықтар 
аймағы - Колумбия мұзды алаңының бір бөлігі енген .

Саябақ өзінің айбынды л ан д ш афты лары м ен, эсіресе 
мұздықтардағы көлдермен, сонымен бірге күкіртті таудың ыстык 
бұлақтарымен әйгілі (2-сурет).



2-сурет -  Банф ұлттық саябағы

Саябақтың аса баи жануарлар дүниесінде алтын бүркіт, ақ қүр, 
канадалық шұбар торғай, ементүмсық тэрізді құстар кең тараған.

Сүтқоректілердің ішіндегі ең ірілері гризли (солтүстік 
америкалык сур аю), қара аю, америкалық бүлан, солтүстік 
америкалық тау бұгысы -  карибу, тауешкі, қар қойы.

Г рейт — Смоки — Маунтинс
Грейт -  Смоки -  Маунтинс ұлттық саябағы -  Аппалачи тау

жүйесініндегі Г рейт -  Смоки -  Маунтинс (сөзбе -  сөз қаз. ¥лы  түтінді
таулар деп аударуға болады.) үстіртінің негізгі аумағында орналасқан,
биосфералық резерватының қүрама бөлігі жэне ЮНЕСКО
бүкіләлемдік мұра тізіміне енген табиғи нысан болып саналатын 
ұлттық саябақ (3-сурет).

Саябақтың әкімшілік орналасуы -  Солтүстік Каролина жэне 
Теннесси штаттары. үстірттің ортасынан өтетін шекарасы. АҚШ 
үлттық саябақтар қызметінің федеральдық ақпаратына қарай, Грейт -  
Смоки -  Маунтинс бұл елдің аумағындағы келушілер саны бойынша 
саябақтардың ішінде алдыңғы қатарда. Мысалы, 2007 жылы бұл 
саябакқа келушілер саны 9,4 миллионға жетті, бұл көрсеткіш Гранд - 
Каньон саябағына келушілер санынан екі есе көп болып келеді. Қорық 
аумағында АҚШ - тағы ең танымалылардың бірі болып келетін 
Аппалач таулы жүйесі арқылы Мэн штатынан Жорджия штатына
дейін өтетін элемдеп ең ұзын үздіксіз жаяу жүргіншілерге арналған 
Аппалач соқпагы өтеді.



3-сурет — Г рейт -  Смоки — Маунтинс ұлттык саябағы

Вирунга
Конго Демократиялық Республикасының солтүстік-шыгысында 

орналаскан. Саябактың шекарасы 300 километрге созылып жаткан 
жері Руанда мен Уганданың шекарасымен сэйкес келеді. Ол ең алғаш 
рет Альберт жэне Киву деп 1929 жылы аталған болатын. Кейін 1969 
жылы Альберт пен Киву территориясынан белек Вирунга деп 
аталатын саябак бөлініп шыкты. Вирунга ұлттык саябагының ауданы 
790 мың га. Саябактың ландшафтысы алуан түрлі. Мұнда шөптесін 
жэне агаш саванналарын, томен жаткан ылғалды ормандарды, 
бамбукты жерлерді, милар (болота), шалгындар. мұздыктар. лавалык 
жондар кездеседі. (4-сурет).



Серенгети
Бұл саябақ әлемдегі ең танымал саябақтардың катарына кіреді. 

Саябақтың ауданы 30000 км2 - дей Танзания мен Кения 
территориясында созылып жатыр. Ол жаратылысы вулкандық 
топырақта өсетін балауса шөптің өсуімен ерекшелінеді. Серенгети -  
барлык жануарлар үшін бұл жер жұмақ болып есептелінеді.

5-сурет -  Серенгети ұлттық саябағы

Серенгети ұлттық саябағының қалыптасуының тарихы. Танзания 
өзінің үлттық саябактарымен көзге бірден түседі. Осылардың ішінде 
ең қатты көзге түсетін ұлтты парк Серенгети болып табылады. 
«Серенгети» масай тілінен аударганда «шексіз жазықтық» деген 
магынаны білдіреді. Бұл жер туралы ең алгаш рет европейлықтар 1913 
жылы гана білді. Өкінішке орай осы саябақтың территориясы 
Европадан келген аңшылар үшін өте қолайлы болғандықтан, осы
жерлердегі багалы аңдардың санын азайтып, өздерінің пайдасы үшін 
тек қана аңшылықпен айналысты.

Серенгети ұлттық паркінің багалы аңдарының бірі -  арыстан. Ең
алгаш рет арыстандар тобын немесе арыстандар прайдын 2005 жылы
байқаган болатын. Бұл прайд 41 арыстаннан түрады. Оларга жасы 10
жылдан асатын, 3 еркек арыстан басшылық етеді. Африканың
ешкандаи аумағында арыстандардың мүнша көп топтары
байқалмаган. Көбінесе арыстандар топтары 1 5 - 2 0  арыстаннан 
тұрады. г



Найроби
Кенияның астанасынан 7 шақырым жерде биік емес шөптер мен 

сирек ағаштар өсетін кішігірім саванна орналаскан. Осы жер Найроби 
ұлттык саябағы деп аталады. Ауданы 117 км“ (6-сурет)

6-сурет -  Найроби ұлттык саябағы

Бұл сабак Кениядағы басқа саябактардан біраз ертерек 1946 
жылы ашылган болатын. Бұл саябак әлемдегі адам қолы тимеген. 
жабайы табиғатпен лэззат алуга болатын. сонымен катар каланың 
бейнесін жоғалтпай-ак алыстан бакылауға болатын бірден -  бір 
саябак. Жануарлар мен өсімдіктер әлемі айтарлықтай өте бай болып 
келеді. Тіпті бұл саябактың кала маңында емес, Африканың дәл 
орталығында немесе онын жүрегінде орналаскан деп ойлауға болады. 
Саябакта жабайы аңдардан: гепард, арыстан. мүйізтұмсык, керік, 
антилопаның түрлерін көруге болады. Оның территориясында Атхи 
өзені ағып өтеді. Онда крокодил мен бегемоттарды, ал маңайдағы 
ормандардан қүстар мен маймылдарды көруге болады.

Саябак Кения астанасына жакын орналасуы туристердің көп 
болуымен ерекшелінеді. Сонымен катар бұл саябақ пілдің сүйегін 
жандыратын жер болып ерекшелінеді. Дәл осы жерде президент Мои 
пілдердің багалы сүйегіне аншылык жасамас үшін 10 тонна пілдін 
сүйегін жандырып жіберуге жарлык етті.

Килиманджаро
Бұл саябак 1973 жылы кұрылган болатын. Ауданы 756 км2. 

Таудың баурайы теңіз деңгейінен 1829 м биіктікте орналаскан, ал 
Кибо шыңы 5895 м биіктікте. Осындай биіктікте Килиманджаро ең 
үлкен аркалык таулардың бірі болып есептелінеді. Килиманджаро 
ұлттык саябагы 1987 жылы әлемдік мұрага кіргізілді (7-сурет).



7-сурет -  Килиманжаро үлттық саябағы

Килиманджаро -  Шығыс Африкадағы жанартаулық массив, 
Танзания мемлекеті аумағында орналасқан. Сөнген үш жанартаудан -  
Кибо (5895 м), Мавензи (5355 м) және Ширадан (4006 м) тұрады. 
Етегінен 1000 м биіктікке дейін саванна, одан жоғары тау гилеясы, 
папоротник, тропиктік биік таулык және шөлге төзімді өсімдіктер
өседі. 1000 — 1800 м биіктік аралығында кофе, банан плантациялары 
бар. Тау бастарында мұздықтар жатады.

Үлкен тосқауыл рифі
Үлкен тосқауыл рифі (ағылш. Сгеаі Ваггіег КееГ) -  Австралияның 

солтүстік -  шығыс жағалауын бойлай орналасқан Маржанды 
теңізіндегі маржан аралдары мен рифтер тізбектері (8-сурет).



Үзындығы шамамен 2300 км. Рифтің ені солтүстік бөлігінде 2 км. 
онтүстігінде 150 км. Көпшілігі су астында орналаскан, теңіз деңгейі

Үлкен тосқауыл рифі мен кұрлық
50 м - ден аспаитын, теңіз 

бөлінген, кеме жүзуге

каиткан кезде гана көрінеді. 
жагалауы аралығында терендігі 
толкындарынан тоскауыл рифпен 
пайдаланатын «Ішкі канал» бар.

Үлкен тоскауыл рифіндегі кеме өтуге колайлы 20 өткелдің 
бастылары: Үлкен Солтүстік -  Шығыс, Рейн -  Айленд, Кук. Тринити.

1979 жылы ауданы 5 млн га болатын Теңіз ұлттык саябағы 
күрылды: өсімдігі мен жануарлар дүниесі коргалады.

Брекон — Биконс ұлттык саябагы
Негізі 1957 жылы каланған бұл ұлттык саябактагы таулар. 

ормандар. шымтезектер, батпактар мен көлдер Оңтүстік Уэльстегі 
Дайорид және Поуйс тау тізбектерінің арасында жатыр. Саябактан 
батыска карай Қаратау көтеріледі. Шығыска карай Каратаудын тізбегі 
созылып жатыр. Ең биік жері — Пен -  и — Фен (886 м) саябактын 
ортасында орналаскан. Соңгы мұздану кезінде мұздыктар тау 
шыңдарынын арасында жаткан адырлардан төмен түсті. пайда болган 
ойыстарды кумали деп атайды. Кейбір ойыстарда казіргі уакытта 
терен көлдер пайда болды. Олардың ішінде егер аңызға сенетін 
болсак, Пен -  и -  Феннің етегінде түпсіз Кум -  Илч көлі жатыр. 
Оңтүстігіне таман, көптеген үңгірлер мен орманды шаткалдар 
орналаскан. (9-сурет).

9-сурет -  Брекон-Биконс ұлттык саябагы

Саябактын флорасы мен фаунасы алуан түрлі: таулардын биік 
солтүстік беткейлері альпілік өсімдіктермен жабылган. аласа 
төбелерде борсыктар мен кара кузен дер өз коректерін тауып жейді. 
көлдсрінде шортандар мен жыланбалыктар кездеседі.



Кёкенхоф
Кёкенхоф дүние жүзіндегі кызғаддақ өсетін алаңдарының 

алыптығымен алдыңғы орынға шығатын танымал мекен. Нидерланды 
Корольдігі дегенде осы Кёкенхоф еске түседі (10-сурет).

32 гектарлық саябакта 100-ден аса гүл түрі өседі. Қызгалдактан 
бөлек сирень, орхидея, лала гүддері де жайқалып түрады. Көктемде 
саябаққа 800 мыңға жуык саяхатшы келеді. Бақ тек наурыз бен мамыр 
аралығында ғана есігін айқара ашады.

*

10-сурет — Кёкенхоф саябагы 

Ғарыштық толғаныстар саябағы
Саябақ ашушылар ерлі |  зайыпты Чарльз Дженкс пен Мэгги 

Чесвиктің айтуынша бүл демалыс орны келушілерге жер жаһаннын 
жэне адамдар өмір сүрмейтін ғаламшарлардың кішкентай кескінін 
үсыну аркылы жана идеялардың тууына эсер ету. Сол себепті осы
орынға заманауи гылымдармен айналысатындар жиі келетін көрінеді. 
Бұл сая^аққа «бір түрлі» деген сын есім жарасады, себебі барлык 
құрылымдар мен қойылған денелер, заггар бір түрлі қалыпта, бір 
түрлі түсте. Қысқаша айтқанда, жер бетіндегі адам қолымен жасалған
ең таңғаларлык орындардың бірі ( 1 1-сурет).



11-сурет -  Ғары штык толганыстар саябагы 

Беловеж орманы
Беловеж орманы (немесе Беловеж нуы) -  Белоруссияның Брест 

каласы манайынан ұйымдастырылған мемлекеттік корык. Жер көлемі 
74 530 гектар қалың орман. Бұл орманда зубрлар өседі. Мәліметтер 
бойынша 1824 жылы 500 зубр бар болатын, олар көбейіп, 1860 жылы 
1575 - ке жеткен. Сол кездегі ел оларды аулап азайткан. 1921 жылы 
акпанда Ригада болған бітім шарты бойынша Беловеж орманы 
Польшаға берілген. 1939 жылы Батые Белоруссия БССР - га кайта 
косылган кезде Беловеж орманы Белоруссиянын жеріне кайтадан 
косылды. Сол кезде мұнда 16 зубр болды. Мемлекет накты шара 
колданып, бұл корыкты калпына келтірді. Қорыкка зубрды көбейту 
міндеті жүктелді. (12-сурет)



Витоша
Витоша (болг. Витоша) -  Болгариядағы таулы алқап.
Болгария батысыньщ орталыгында орналаскан. Витоша үлкен 

күмбез пішінді болып келеді, ұзындығы 19 км жэне ені 17 км. Витоша 
шыңының шетінде елдің астанасы |  София орналасқан. Әйгілі
туриста

‘  Д т а  *'  :  -  -  - Л  —  ^  ^

қызықты жерлерін қамтиды (13-сурет).
турйсттер

13-сурет |  Витоша таулы алқабы

ЧСРНИ ~~ ВрЪХ ^ ара ШЬІҢ>>) I  алқаптың ең биік нүктесі, биіктігі -  
2290 м; барлығы 2000 мың метрден асатын 10 шың орналасқан.

Жазда таудың аумағында орналасқан ұлттық паркке барып келуге
болады. Жуык шамамен 50 жаяу жоларналар ұйымдастырылған, оның
10 жоларнасы 2 000 метр биіктікте орналаскан. Қыста тау шаңгы
туризмі үлкен сұранысқа ие. Витошага желтоқсанда келген жөн. Кар 
жамылғысы тау баурайларында 150 күн бойы
маусымы сәуір айында аяқталады. Шаңғы

жатады. Шаңғы 
үшін арналган

трассалардың жалпы ұзақтығы 29 километрді қүрайды, оның 11 -  
жазъіқгьй Биіктік деңгейінің айырмасы 1648 метрден 2 198 метрге 
дейін өзгереді. Әр сағат сайын курорт 3 150 шаңғышыны қабыдцайды

УРаиларынын таңбалауы: трассалардың 53 % бастаушылар үшін
рналған, 0 кэсіпқой шаңгышылар үшін арналған жэне 12 % -  

экстремалды райдерлер үшін.
Джуронг, Сингапур
Джуронгте дүние жүзіндегі кұстардың баршасы бар (14-сурет) 

лқаптың негізгі бөлігінде Оңтүстік -  Шығыс Азиядан әкелінген 
күстар шоғырланған. Дегенмен көптеген құстардың түрлері Еуропа,



Америка, Африкадан да жеткізілген. Қызықтаушы конактар саябакты 
тамашалай жүріп, бір сикырға таңғалады. Ол -  кұстардың еркіндігі, 
ешкандай тор мен шектеулі аймактың белгіленбеуі. Қызығы, 
кұстардың жағдайы жасалған. Мәселен. пингвиндерге арнайы 
кондиционер койылса, кокиқаздарға үлкен жасанды су коймасы бар 
жэне т.б.

14-сурет -  Джуронгтегі кұстар бағы

Келушілердің көбі 110 - ға жуык түрі бар акылды тотыкұстарды 
кызыктайды. Арнайы павильондар мен жасанды саркырамалардың 
маңында әлемнің әр бұрышында тіршілік ететін 1500 - дей кұстың 
түрі бар. Бұл саябакта конактарға болмайтын, рұксат берілмеген,
нәрсе. ол -  кұстарды тамактандыру.

200 Будда саябағы, Лаос
Бұл саябак Лаостағы діни көшбасшылардың бірі Бунлыа 

Сулитаттың бастамасымен жасалған. Жұмыс ұзақка созылып, Сулитат
оны аяқтатып үлгермеген.

Саябақтың аты айтып тұрғандай эр түрлі будда дінімен тығыз
байланысты 200 мүсін жинакталған. Оның ішінде Будда, жылан,
буддалык мифтердің құдайлары мен батырларының мүсіндері бар. Әр
ескерткіш мұкият түрде жасалған. Мұны касына жакын барған адам
анык байкайды. Кейбіреулерінін ұзындығы 20 метрге жетсе, енді
бірінікі бес жасар баланың бойына жетпейді.

Саябак Лаостың Нонг Кхай каласынан небәрі 5 шакырым жерде
орналаскан (15-сурет).



15-сурет -  200 Будда саябағы

Казиранга
Ассам штатындагы Казирангадагы жабайы табиғат корыгынын 

негізі 1908 жылы қаланды. 1974 жылы ол Үндістандық 12 үлкен 
сауытты мүйізтұмсықты қоргауға алынған үлттық саябаққа айналды. 
Уақыт өте келе мүйізтүмсықтардың саны 1000 нан асты. Мұндай 
табыстың басты себептерінің бірі Брахмапутра өзені суының жыл 
сайынғы жайылуы. Оның нәтижесінде адам өте алмайтын батпақтар 
пайда болады. Бұл ағаш нулары өскен батпақты жерлерде бұғылар, 
буйволдар, пілдер, леопардтар, жолбарыстар, сондай-ақ бірқазандар 
мен басқа да су қүстары өздерін тамаша сезінеді (16-сурет)



Күнәһарлар саябагы, Тайланд
Бұл орынға психикалык ауытқушылыкка ұшыраған адамдардың 

кіруіне тыйым салынған. Бангкоктан 40 шакырым жердегі Будда 
храмынын аумағында орналасқан саябакта эр калыптағы діни. аңыз- 
әпсанада айтылатын мүсіндер бар. Жасаушылар көпшілікке саябақ 
атауының екінші мағынасын «жер үстіндегі тозак» деп түсіндіреді. 
Дене калыптары мен бастары жердің астында деп есептеп, сансыз 
колдардың жан ұшыра көмек сұрап жатқанын елестететін саябак 
сурсттері жан түршіктіреді.

Тайландтыктар саябакка естияр балаларын тәрбиелік мәні бар 
деп ертіп әкеледі. Өмірде күнэ жасасаңдар осындай азап шегесіңдер 
деп үндейді екен (17-сурет).

17-сурет -  Күнэһарлар саябагы

Қазакстан корыктары
Қазақстанда казіргі уакытта Аксу — Жабағылы. Алматы 

мемлекеттік табиғи корығы. Наурызым, Барсакелмес, Қорғалжын, 
Маркакөл,Үстірт, Батые Алтай, Алакөл, Қаратау сиякты 10 корык 
ұйымдастырылған. Қазакстандағы корыктардың барлык ауданы
1 610 973 га.

Аксу — Жабағылы қорығы — Талас Алатауының (Батые Тянь- 
Шань) солтүстік-батыс бөлігін және Өгем жотасын алып жатқан 
Қазақстандағы тұңгыш корық. Жамбыл облысының Жуалы ауданы 
мен Оңт' стік Қазақстан облысынын Тұрар Рысқұлов ауданы 
аумағындс орналаскан. Қорык Ақсу жэне Жабағылы атты екі өзеннін 
арасына о напасқан. Ол 1926 ж. кұрылған. Құрамында Қаратаудагы 
«Қарабаст » (126 гектар) және «Әулие» (100 гектар) телімдері бар. 
Жерінін ау ’аны 128118 гектар (2007 жылы). Қазір Аксу -  Жабагылы 
корыгы ІОІ ;СКО жасаған дүниежүзілік корыктар тізіміне енген.



Қорық бірнеше биіктік беддеуде жатыр. Тау өңірінде бидайык. 
түрлі шөптер, боз жусан, жоғарысында селдір арша орманы, субальпі 
жэне альпі шапғыны өседі. Одан жоғарысын мұздықтар мен көп 
жылдық кар жапқан. Аксу -  Жабағылы қорыгының жерін Ақсу 
өзенінін аңғары (тереңдігі 500 м-дей) жарып өтеді. Өсімдіктер дүниесі 
әралуан. Онда мүктің 61, қынаның 58, жоғары сатыдағы өсімдіктердщ 
1400 (дәрі-дәрмектік өсімдіктерден: қылша, сасыр, иманжапырақ. 
түйежапыраіс, сарыагаш, шәйқурай, талас укорғасыны), техникалык 
өсімдіктен: арша, рауғаш, итқүмық, таран, жеміс-жидектерден: 
жабайы алма, шетен, шие, қарақат, бүлдірген, жем-шөптік өсімдіктен 
жоңышқа, кекіребас, бедебас, түлкіқүйрық, көде, сондай-ақ эндемик 
өсімдіктерден майысқыш қияқ, талас қайыңы, ақшыл сары жоңышка, 
қаратамыр, томагашөп, қандыгүл, реликті өсімдіктерден: жалған 
масақша, Минквиц кендіршесі, Қаратау сетені түрлері бар. Қорықтың 
жануарлар элемі де өте бай: сүтқоректілердің 42 (арқар, таутеке, елік 
марал, барыс, Тянь - Шань қоңыр аюы, борсық, сусар, т.б.); кұстардың 
238 (гималай үлары, кекілік, сақалтай, бүркіт, қара құтан, бозторғай, 
сарыторғай, ителгі, шымшық, т.б.); бауырымен жорғалаушылардың 9 
(алай жалаңкөзі, сарыбауыр кесіртке, қалқантүмсықты қара шүбар 
жылан, сұржылан т.б.), қосмекенділердің 2 (жасыл қүрбақа және

2 түрі тіршілік етеді. Омыртқасыз 
жәндіктердің де алуан түрлері осы өңірде қоныстанған.

У ~  Жабағылы қорығы -  табиғаттың нағыз ғылыми лабораториясы
онда ғылыми -  зерттеу жұмыстары үзбей жүргізіледі'
Ақсу -  Жабағылы Қазақстанның ең көне қорығы, сонымен катар
Орталық Азиядағы ЮНЕСКО биосфера қорығы дәрежесін алған ең 
алғашқы қорық.

 ̂ Алматы қорығы -  Іле Алатауының орталық бөлігіндегі табиғат 
баилығын қорғау және ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргізу 
мақсатында 1931 жылы қүрылған мемлекетгік корық. Ауданы 73,34
Ш Ш іШ ІШ І Алматы корығының қүрамына теңіз деңгейінен 1400 -  

м биіктікте орналаскан Талғар тау жоталары енеді. Ол 4 биіктік
оелдеуден түрады. Оның орманды - дала белдеуінде (1300 -  2600 м) 
алма, өрік, долана, карақат, итмұрын, ұшкат өседі. Жабайы жеміс 
агашты орман Тянь Шань шыршасынан тұратын қылқан жапыпакты 
орманға (1400 -  2800 м) ауысады. Ал субальпі белдеуі (2600 -  3000 м) 
" Р  мен шөгінділерден, шөбі аласа альпі шалғынынан

ЖОГарЫ М '  ден биік) бедаеуд' ¥дайы мұз баскан 
кұздар алып жатыр. Қорықта өсімдіктердің 1300 - ден аса түрі
кездеседі, оның 112 түрі ағаштар мен бұталар. ^



Алматы қорыгы жануарлар дүниесіне де бай. Онда 
сүткоректілердің 40 (барыс, коныр аю, тас сусар, марал, таутеке, 
аркар. елік, суыр, тиін, т.б.), кұстардын 200 - дей түрі (самырсын кусы, 
шырша торғай, токылдак, бұлбұл, үкі, кептер, кара жэне сары 
шымшык, кұр, ұлар, қозықұмай, сушыл торғай, арша емен- тұмсығы, 
т.б.) бар. Бауырымен жорғалаушылардан: алай кесірткесі, калкан 
тумсыкты жылан; космекенділерден: көлбакд мен жасыл курбака 
кездеседі. «Қалкан» мен «Әнші тау» маңында аңның 43, қүстың 85, 
космекенділердің 3, бауырымен жорғалаушылардың 3 түрі тіршілік 
етеді.Онда кездесетін аңдардың негізгі түрлері: аркар, қаракұйрық, 
елік, каскыр мен түлкі, шүбар күзен жэне сасык күзен, ал құстардан: 
бөдене, шіл, кекілік, жетісу кырғауылы, тұйғын, жағалтай, кұладын, 
акбас кұмай, тазкара, бүркіт жэне кыранкара мекендейді. 
Қосмекенділерден: жасыл құрбака. сібір көлбакасы тіршілік етсе. 
бауырымен жорғалаушылардан: сур жылан (улы жылан), кара шүбар 
жылан (усыз) жэне кесірткелер кездеседі. Қорыкта еліктердің саны 
тиянакты корғаудың нэтижесінде 500 - ден асып отыр. Мүнда тау 
суырынан коры мол. Қорыктың шөл және шөлейт аймактарына 
таралған туякты аңдардың,бірі -  карақұйрык Қазіргі кезде ол 
халыкаралык «Қызыл кітапқа» еніп отыр. Қорык жерінде олардың 
тіршілік етуіне колайлы жеті мың гектардай жер бар. Бірак олар жыл 
маусымдарына карай корықпен көршілес жерлерге кетіп калады да,
онда табиғатка кас адамдардын атхан оғына тап болады.

Наурызым корығы — Қостанай облысы Наурызым жэне Әулиекөл 
аудандарында орналаскан мемлекеттік корык. 1931 жылы 
үйымдастырылған (320 мың га), 1966 жылы ауданы ыкшамдалып 
(87,7 мың га), қайта күрылды. Оған Терсек(көлемі 4,7 мын га), 
Сыпсын (көлемі 7 мың га) жэне Наурызым (көлемі 37,2 мын га) орман 
алкаптары мен Жаркөл, Аксуат, Сарымойын көлдері енеді. Олардын 
үлесіне бетегелі-жусанды 5 мың га тың жазык дала кіреді. Қорык 
орналасқан аумактың климаты континенттік; кысы — суык, ызғарлы, 
жазы -  ыстык. Жылдык жауын-шашын мөлшері 200 -  250 мм. 
Топырағы кұмайтты. Мұнда жогары сатыдагы өсімдіктердін 700 - ге 
жуык түрі (қарағай, кайын, көктерек, тобылғы, тал, мойыл, 
кырықкұлақ, т.б.) өседі. Қорык жан-жануарлар дүниесіне бай. 
сүткоректілердің 40 - тан астам, кұстардың 250-дей, қосмекенділер 
мен бауырымен жорғалаушылардың 3 жэне балыктардың 10 - ға жуык
түрлері тіршілік етеді. Сондай-ак, ор коян, елік, борсык, түлкі, суыр, 
т.б. мекендейді. Қорыктан ақку, безгелдек. дуадак, ак сұнкар, тарғак 
сиякты саны жылдан жылга азайып бара жаткан кұстарды 
кездестіруге болады. Бұл аймакта су көздерінін мол болуы көктемде



жыл құстарының ұшып келуіне, ұя басуына мүмкінлік береді. 
Қорықта «Табиғат мұражайы» жұмыс істейді.

Барсакелмес -  1939 жылы 10 желтоксан күні мемлекеттік 
қорықтың мэртебесін алды. Барсакелмес қорығында өте сирек 
кездесетін флора мен фауна бар. Өсімдіктердің 256 - дан астам түрлері 
жэне маддар, аңдар,сүтқоректілер жэне кос мекенділер өмір сүреді. 
Теңіздің құрғауына байланысты сирек кездесетін балыктардын 
түрлері жойылып, жаңа өсімдіктер мен малдар кездесіп жатыр.

Бүгінде құрылғанына жетпіс жылға жуық уакыт болған 
Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы осындай жаратканның өзі 
жарқыратып жасап берген жалпақ жайуаттан жай тапкан. Қорыкта 
бүгінде өсімдіктің 165 түрі өседі. Олардың арасында бұйырғын. 
жусан, адыраспан, рауғаш, итсигек, сексеуіл секілді сортаң шөптер 
бар. Жануарлар әлемінен құлан, акбөкен, қарақұйрық, ор қоян сынды 
арал табиғатына бейім хайуанаттар түрлері кездеседі. Заманында 
еліміздің жазық даласында зыр қагып жүрген «казак күланы» деп 
аталған аң да болыпты. Оның ең соңғы тұяғы 1936 жылы оспадар 
оқтың құрбаны болғанға ұқсайды

Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығындағы сексеуілді орман
алқабы 41,5 мың гектар жерге созылып жатыр. Осы табиғи ортаны
25 сүтқоректі жайласа, солардың біреуі дүниежүзілік “Қызыл кітапқа”
енген, келесісі Қазақстанның сондай кітабы парақтарынан орын алған.
Олардың біріншісі -  құлан да, екіншісі каракұйрық. Сонымен катар
мұнда өсімдіктің 354 түрі өссе, оның 14 - і эндемик. Құстардың
178 түрі мекен етсе, бұлардың 26 түрі Қазакстанның «Қызыл
кітабына» жазылған. Бүдан баска, 12 бауырымен жорғалаушы мен 2
космекенді тіршілік етеді. Бұл жерде сирек кездесетін улы
қалқантұмсық жылан да бар. Мұндай бауыры суық баканактың уы 
медицинаға аса қажет.

Қорғалжын қорығы — Акмола облысы Қорғалжын ауданында 
орналасқан мемлекеттік қорык. 1958 жылы ұйымдастырылған. Оған 
Теңіз -  Қорғапжын көлдер жүйесінің біразы енеді (Қорғалжын; Теңіз). 
Жер аумағы 258,9 мың га (2003). Қорық орналасқан аумакта кыста 
ауаның температурасы — 41 — 42 С суық болса, шілдеде температура 
38 — 39 С-қа жетеді. 125 — 130 күндей аязсыз жайма шуак болады. 
Жылына 200 мм шамасында жауын-шашын түседі. Қорықта жогары 
сатыдағы өсімдіктердің 331 түрі, атап айтқанда, жусан, көкпек, боз 
селеу, қызғылт, тобылғы, бидайык, бозшөп, т.б. өседі. Өсіресе. суда 
өсетін өсімдіктердің 22 түрі мұндағы көлдерге ерекше эсемдік береді. 
Қорык жан-жануарлар дүниесіне бай. Мұнда сүтқоректілердің 37 түрі, 
кұстардың 294, бауырымен жорғалаушылардың 3, космекенділердің



2. балыктардың 10-нан астам түрлері тіршілік етеді. Сондай-ақ, дала 
суыры, қоян. күзен, борсык, акбөкен, т.б. мекендейді. Қорғалжында
32 мындай каскалдақ, 1 0 -1 2  мыңдай үйрек, аққу, қаз; т.б. құс түрлері 
ұя салады. Қорыктан ак күтан, кызыл жемсаулы қарашақаз, тұрпан, 
кара дегелек, бірказан сиякты саны жылдан жылға азайып бара жатқан 
кұстарды кездестіруге болады. Мұнда ұя салатын қанаттылардан гөрі 
мамырлауға келген құстар саны бірнеше есе көп болғандыктан 
корыкты Құс базары деп те атайды. Қорықта дүние жүзінде өте сирек 
кездесетін -  қызғылт кокиказ бар. Ол Қазақстан жерінде тек Теңіз 
көлінде ұя салып, жұмыртка басады. Түсі кызғылт қанатты кокиказдар 
топталып аспанға көтерілген кезде бүкіл көл айдыны кызыл алау 
өрттей лаулап, ерекше шұғылаға бөленеді. Сондықтан оны кейде 
«Қызылқанат» деп те атайды. 1960 жылдары корыкта қокиқаздың 
саны 45 -  60 мыңдай болса, 2000 жылдары 1 0 -1 5  мыңдай ғана калды. 
Халыкар. маңызы бар, корғауға алынған батпақты-сулы жерлердін 
тізіміне Қорғалжын, Теңіз көлдері енгізілген. Қорыктағы фауна мен 
флора толык есепке алынған. Көп жылдан бері «Табигат шежіресі» 
күнделігі жазылады. Қазір корыкта экологиялык туризм саласы дамып
келеді.

Қорык флорасы гүлді өсімдіктердің 300 түрін кұрайды. Агаштар 
жоқ, алайда бұталардың 12 түрі бар. Далада кейде караган мен 
тобылгы да кездеседі. Қорғалжын қорыгында сирек кездесетін 
өсімдіктердің 45 түрі корғалады. Олардың арасында Шренк 
кызгалдагы. Қазақстанн ың Қызыл кітабына енген екі түсті кызғалдак. 
көкшіл жуа, орал миясы, құмды цмин, дәрілік алтей, кара жусан,
акмия, бозы жэне дала шатырашы бар.

Қорғалжын фаунасы дала және жартылай шөл дала аймактарына 
тән. Мұнда сүткоректілердің 41 түрі, құстардың 294 түрі, бауырымен 
жорғалаушылардын 6 түрі, кос мекенділердін 2 түрі. балыктын 11 түрі 
бар. Қорыктың омырткасыздар фаунасы мүлдем зерттелмеген. 
Қорыкта коңыздардын 300 түрі тіркелген. Қорғалжын көлдері -  
балыкшылардын жұмагы. Мұнда алтын жэне бозша мөнкелер,
шортан. аккайран. линь, алабұға жэне торта балыктар тіршілік 
етеді.Теңіз-Қоргалжын өзендер жүйесі Орта Азия — Үндістан және 
Сібір -  Шығыс Африка жыл кұстары жолынын киылысында 
орналаскан. Қорғалжындагы жалпы аумағы 260 мын гектарды 
кұрайтын өзендер жүйесі бүкіл Орта Азиядагы кұстардың ен маңызды 
сулы-батпакты мекені болып табылады. 1976 жылы корыктагы с\ 
айдындары «Рамсар» тізіміне енгізілген. Корғалжындагы өзендер 
жүйесі кызгылт кокиказ (фламинго) және жогалуга айналган өзге де 
сирек күстардың: бірказан. тырна. савка жэне таргактын элем



бойынша солтүстіктегі ең шалғай мекені. Қорыкта күстын 294 түрі 
жұмыртқа салса, суларында балықтың 17 түрі мекендейді. Сондай-ак 
мұнда сүткоректі жануарлардың 41 түрі тіршілік етеді. Бұл 
Қазақстандагы сүткоректі барлық жануарлар түрінің 26 пайызын 
құрайды. -

Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы -  Шыгыс Қазақстан 
облысында, Оңтүстік Алтайдың шығысында Маркакөл 
қазаншұңқырында 1976 жылы күрылган. Ол солтүстігінде Күршім. 
оңтүстігінде Азутау жоталарының арасында орналаскан Алтайга тән 
тектоникалық ойпатты алып жатыр. Көл 1 449.3 метрлік абсолюттік 
биіктікте жатыр. Ең биік нүктесі -  3304,5 метр (Ақсу — Бас тауы). 
Марқакөл қорығы - республикамызда құрылған алтыншы мемлекеттік 
корық. Бүл қорықтың ұйымдастырылгандагы негізгі максат -  маңайда 
сирек кездесетін бағалы аңдарды, құстарды, өсімдіктерді жэне 
көктемде балық уылдырык шашатын өзендер арналарын корғап. 
сонымен бірге орман мен айдын көлдерін, тау, өзендердің әсем 
табиғатын табиғи қалыпта сақтау. Қорыктың жалпы ауданы 71 мын 
га, онын 44 мыңын көл айдыны құрайды. Онын 3756 гектары тегіс 
орман, ал жайылым 21 гектардан асады. Қорык аймагындағы климат 
қатаң континентті. Мұндағы Қазақстан аймағы үшін каңтардың ең 
төмен орташа температурасы -  26С°, -  27С°, кейде аяз -  55 С°-ка 
дейін жетеді. Шілденің орташа температурасы + 14 С°, + 17 С°, ең 
жоғаргысы + 30 С°- қа дейін жетеді. Жауын-шашынның жылдык 
мөлшері 400 мм-ге жуық. Маркакөл корығы -  жан-жануарларларға аса 
бай, көркіне көз тойғысыз Оңтүстік Алтай алкабының биік таулы 
өңірі мен Марқакөл көлінің табиғатын комплексті қорғау үшін 
ұйымдастырылған. Қорықта теңіз деңгейімен салыстырғанда 1400 -  
1500 метр биіктікте бес биіктік белдеуі бар. Таулы тайга белдеуі, тау 
шалғыны белдеуі, таулы тундра белдеуі жэне нивальдық (қарлы) 
белдеу (2800 -  3000 метр биіктікте). Қорықта жануарлар дүниесі мен 
өсімдіктер түрін сақтау үшін ғылыми жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі 
Марқакөл қорығының табиғат байлыгын, оның таңғажайып сұлу 
көрінісін қазақтың көрінекті жазушысы Ж.Аймауытов «Ақбілек» атты 
романында ерекше атап көрсеткен.

Үстірт қорығы — Қазақстанның оңтүстік-батысындағы табиги 
кешенді қалпында сақтау мақсатымен 1984 жылы кұрылган 
мемлекеттік шаруашылық.

Маңғыстау облысыңдагы Ерапы ауданы жерінің аумагы 
223,3 мың га. Ол Үстірттегі Кендірлі сорын коршаган тага пішіндес 
бірнеше гажайып кыраттарда орналасқан. Мұндай қыраттар гасырлар 
бойы жел, су эрозиясына ұшырап, қатты өзгерген. Сыртынан



карағанда, табиғаттың өзі салған керемет бір кұрылыска ұқсайды: 
мұнда пышақ кескендей тік, биіктігі 200 м-ден астам құлама 
жартастар, төбелері теп-тегіс не конус тәрізді мұнара сияқты 
төмпешіктер, ежелгі геологиялык дәуірлер куәсі -  ақ, көк. кызыл 
кабаттардан тұратын, үстінде біздей кондырғылары бар ұлутас тэрізді
“камалдар” да жеткілікті.

Сондай-ак корыкта ерекше бір кақпалар, аса үлкен емес кос 
тесікті үнгірлер. диаметр 5 м-дей домалак тастары бар алаңдар да көп. 
Бұрын теңіз түбі болған Үстіртет ежелгі заман жануарларының 
калдыктары (мысалы, мүйіз сауыт, сүйек. тіс, олардың Іздёрі), 
алгашкы адамдар пайдаланған кару -  жарактар табылган. Мұнда 
жануарлар мекендеген коршаулар да кездеседі. Қорыктағы жануарлар 
әлемі мен өсімдіктер дүниесі солтүстік шөлді аймақтарга тән. 
Сүтқоректілердің 27, құстардың 111, бауырымен жоргалаушылардың 
30 және өсімдіктердің 300 - ден астам түрі мекендейді.

Мұнда Қазакстанның «Қызыл кітабына» енгізілген үстірт 
аркары, кабылан, қаракұйрык, каракал, төртжолакты карашүбар 
жылан; кұстардан: жорга дуадақ, карабауыр бұлдырык, ителгі тіршілік 
етеді, суык түскенде корықтан ак бөкен үйірлерін де кездестіруге
болады

Батые Алтай корыгы -  1992 жылы 3 шілдеде құрылған. Батыс 
Алтай мемлекеттік табиги қорығы Кенді Алтайдың солтүстік - батыс 
бөлігінде Шыгыс Қазакстан облысының Риддер (Лениногор). Зырян. 
Глубокое (Орталык кеңсе үй — жайы Глубокое ауданынын Риддер 
каласында орналаскан) аудандарынын аумагында Поперечное 
ауылынын оңтүстік-шығысында табиғатты пайдаланудан алынып 
койылган жерлерде орналаскан. Батыс Алтай қорыгының 
аудандастырылуы Оңтүстік — Сібір тау елдерінің Алтай 
провинциясына жатады. Қорыктын ландшафтык кешеніне Иванов 
(2800 м), Холзун (2500 м), Көксін (2300 м), Тигирецк (2300 м). 
Линейск (1600 м), Уба (2067 м), Үлбі (2000 м) жоталарының таулы
жер бедерлерінін бөлігі қосылады.

Қорыктың жануарлар дүниесін тайгалык жануарлар. бұлан,
марал, елік, қүдыр, коңыр аю, кұну, сілеусін, бұлгын, сасык күзен,
аккалак, кара күзен, кәмшат, тиін. шұбар тышкан, суыр, түлкі жэне
әртүрлі кеміргіштер кұрайды.

Құстар әлемі алдын ала алынган деректер бойынша 100 аса
түрден тұрады. Олардың ішінде Қызыл кітапка енгізілген. кара
дегелек, тундра шілі, бүркіт, аккұйрык субүркіт бар.

Жер бедерінін формасы шыгу тегі жагынан тектоникалык,
муздыкты және сулы-эрозиялы болып келеді. кұрамына с>лы



алқаптар, тау арасындағы қазаншұңқырлар, алкап тэрізді 
төмендеулер, сусыма тастар, жартастар, қорымдар, тасты өзендер 
кіреді. Жоталардың үсті пенепленденген жазық тәрізді, ал кейбір 
аудандардың құрылу ерекшеліктерін кар, трог, цирк құрайтын ежелгі 
мұздықтар, сондай-ақ таңғажайып формалар жасайтын гранит 
қалдықтарына (Желілік багандар — Тас ертегісі, Шайтан қалашык) 
қарап анықтаған. Барлық жоталар көркем өзен алқаптарымен
бөлінген. ~сМ

Қорық аумағына өзендердің тарамдалған гидрологиялық жүйесі,
мұзды көлдер, бұлақтар, бастаулар, биік таулы батпактар (Алтайдағы 
ең ірі батпақ -  Гульбище батпағының ұзындығы 6 км, ені 2 км). 
Қорық аумагында ағатын өзендер: Қара жэне Ақ Уба, Палевая 
Разливанка, Линейчиха, Үлкен жэне кіші Тұргысын жэне тагы 
басқалары Ертістің Карск теңізіне құятын жоғарғы бассейніне жатады. 
Ақ және Қара Уба өзендері қорык аумағынан тыс жерде Батыс 
Алтайдағы Ертістің саласы болып табылатын Уба өзеніне барып 
құйылады. Өзендер көбінесе таудың еріген суымен қоректенеді
(4 0 -7 0 % ).

Қорық аумағының гидрологиялық жүйесін табиғи қалпында 
сақтау -  жалпы ауданның қалыпты гидрологиялық режимін 
қамтамасыз ететін негізгі жағдай.

Алакөл -  1998 жылдың 21 сәуірде құрылды. Алакөл мемлекеттік 
табиғи қорығы, Тентек өзені сағасының табигатын жэне Алакөл 
аралдарындагы сирек кездесетін жануарларды сақтап калу 
мақсатында ұйымдастырылған. Алматы облысының Алакөл жэне 
Шыгыс Қазақстан облысының Үржар аудандарында орналаскан. 
Аумағы 20743 га. Қорықтың аумағы 7 телімге бөлінген. Қорықта өте 
сирек кездесетін реликті шағаланың ұя салып, балапан өрбітетінін 
казақ орнитологы Е.Әуезов 1968 -  69 жылдары жүргізген ғылыми 
жұмыстары кезінде анықтады. Қорық аумағындағы аралдар 
кұстардың топталып ұя салуына өте қолайлы. Сондыктан да қорықты 
нағыз «құс базары» деп атауға болады. Қорық жануарлар дүниесіне 
өте бай. Мұнда балықтардың 15, космекенділердің 2, бауырымен 
жоргалаушылардың 14, құстардың 330 жэне сүтқоректілердің 21 түрі 
кездеседі. Омыртқасыздардан инеліктердің 34 түрі бар. Қүстардың 
15 түрі (бұйра бірқазан, калбагай, кара дегелек, безгелдек, дуадақ, үкі, 
т.б.) және балқаш алабұғасы Қазақстанның «Қызыл кітабына» 
енгізілген. Өсімдік жамылғысына да бай (өсімдіктің 270 - ке жуык 
түрі өседі). Қорықта жеті тақырыптық жоба бойынша ғылыми -  
зерттеулер жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Сондай - ак 
«Табигат жылнамасы» жазылады. «Табиғат мұражайы» жұмыс



істеиді, шағын дендрарии ұйымдастырылған. Қорық шекарасында 
ұзындыгы 2 км болатын корғаныш белдем сапынған. 2004 жылдан 
Қазақстан Республиканың Үкіметі мен Б¥¥-ның Қазақстандағы 
ӨК1ДД1ПН1Н біріккен ұзақ мерзімге арналған жобасы қолга алынды. 
Алакөл қорыгыньщ туризмді дамытудагы маңызы зор.

Қаратау қорығы -  Қаратау тау жоталарының орталық бөлігінде 
орналаскан. 2004 ж. ұйымдастырылган. Аумағы 34,3 мың га. Қорық
жері айналасында орналасқан Мойынкұм шөлдерімен және
Бетпақдала өңірімен шектеседі. Қорықтын солтүстік-шығысында
Созак ауданы бар, батысында Байаддыр және Түйетас, онтүстігінен
Талдыбұлақ, ал ұзына бойына Жыңгылшык өзендері агып өтіп,
Қараағаш тау жотасына ұласады. Қорық аймагы ерте кезден бастап-ақ
адамдардың тіршілік етуіне қолайлы аймақ болғандығы ондағы тас,
қола жэне темір дэуірлерінен калған мәдени ескерткіштерден (таска
салынған суреттер, адам тұрақтары, т.б.) айқын байқалады. Табиғат
кұйған ғажайып тас мүсіндер ерекше көз тартады. Мысалы,
«Түйетас», «Хантағы», «Кемпіртас», т.б. Қорықта өсімдіктердің 1666
түрі өсетіні анықталған, оның 153 түрі — эндемик. Ондай сирек
кездесетін өсімдік түрлеріне: Қаратау маралтамыры, Қаратау
жыланбасы, Қаратау кекіресі, Қаратау қауы, Қаратау томағашөбі,
Грейг қызғалдағы, т.б. жатады. Ал Қаратау корығынын Беріккара
шатқалында ғана өсетін Беріккара терегі — өте сирек кездесетін
эндемик, реликті түр болғандықтан корғауға алынып, Халыкаралық
табиғат қорғау одағының «Қызыл кітабына» енгізілген. Қорық
жануарлар дүниесіне де бай. Мұнда жойылып бара жаткан, сондықтан
корғауга алынған: бүркіт, ителгі, қара дегелек, үкі, т.б. бар.

Туристтерді табигатты коргауға белсенді катыстыру жагдайлары
кейбір бағдарламаларда карастырылған. Кейбір ұлттық парктерде
балаларга арналган арнайы экологиялык лагерьлер бар. Ресейдің
экотуризміндегі агартушылық аспектің дамуы элсіз, экскурсия немесе
тур табигаттын экзотикалық «кереметі» жэне «әдемілігін», көрікті
жерлерді көрсетуге бағдарланып, экологиялык мәселелерге назар 
аударылу баяу.

Бекіту сураісгары

1. 2003 жылы кыркүйекте Дарбанда (ОАР) өткен ерекше 
корғалатын табиги территориялар бойынша бесінші бүкіл әлемдік 
конгресс кандай мәселелерді карастырды?

2. Кёкенхоф дүниеж\'зінде несімен ерекшеленеді?



3. Йеллоустоун саябагы қашан жэне кай жерде 
ұйымдастырылды?

4. Қазақстанда қанша ұлттық саябак бар?

2.2 Экологиялык туризмді дамытудыц болашагы жэне 
әлемдік тенден циялары

Дүниежүзілік Туристік Ұйым (ДТҰ) экологиялык туризмді
дамытудың тенденциясын аныктаған. Аталмыш ұйымның жоспары
бойынша, 2020 жылға дейінгі стратегиялмк дамытудың негізгі бес
элементінің құрамына экологиялык туризм кіреді. Эксперттердің
бағалауларына сәйкес, табиғат жағдайын ойлаушы тұрғындардың
саны өсу үстінде. Экологиялык жагдайлары, бір адамда табиғатқа
деген жеке катынасының өзгеру кажеттілігінен, басқаларында
табиғатты қорғау жэне сақтауға деген шараларға белсенді катысудан,
үшіншілерінде табиғатты қалыпқа келтіру деген сананың
қалыптасуынан туындауда. Адамдардың кейбір тобы өз
мүмкіндіктерін шектемей, өзінің белсенді кызметіне жақтастарын 
тартуға ұмтылады.

Әлемдегі экотуристердің негізгі ағымын, жер шарының т у  

табиғатын сақтауга, табиғат пен тіршілікке кызыгушылықтары бар 
өнеркәсібі дамыган елдердің тұрғындары құрайды. Әсіресе Орталык 
Америка, Азия, Африка елдерінің мэдениеті мен экзотикалык 
табигаттары ерекше кызыгушылық туғызады. Қабылдаушы елдердің 
максатты бағдарланган саясаттары Австралия, Жаңа Зеландия, Коста- 
Рика, Эквадор, Тайланд, Қытай, ОАР, Танзания, Кения жэне т.б. 
елдерге экотуристердің үлкен ағымын қалыптастыруга мүмкіндік 
туғызуда. Сонымен бірге, туристің өз континентіндегі елге немесе өз 
елінің кол тимеген табигатына қызығушылық танытушы 
саяхаттаушылар туристік агымының аукымды үлесін иемденуде. 
Мұндай сапарларға өздерінің ұлттық парктерінде саяхаттаушы 
американдықтарды, табиғаты бұзылмаган территорияларында демалу 
үшін Скандинавия елдерін таңдайтын, европалықтарды атауға болады.

Шығу туристік агымын калыптастыруда жетекшілікке ие
Франция, Испания, Канада, ¥лыбритания, АКТII жэне Германия
нарықтарының экотуристік потенциалын анықтау үшін ДТҮ
2002 жылы арнайы зерттеу жүргізген. Германияның туроператорлык
нарыгындагы экотуристік сегментті бағалау кезінде репрезентативтік
мэліметтер алынды. Зерттеу нэтижелері ДТҰ «Германияның
экотуристік нарығы» (2001 ж.) атты арнайы баяндамасында 
жарияланған.

Германияда ғаламдық туристік нарықтың тұракты өсу



тенденциясы байкалады: 1972 жылы немістердің жалпы туристік 
сапарлары 24,8 млн адамды құрады, 1982 жылы бүл көрсеткіш
31.1 млн - га дейін ұлғайды, ал 2000 жылы 62.2 млн-дм күрады. 
Немістер үшін ішкі туризм туристік бағыттардың ішінде алғашқы 
орында болсада азаю үстінде (1972 жылғы 47 % - дан 2000 жылы
29,3 % - ға дейін), ал шет елдерге сапарларға шығудың үлесі 
жоғарлауда. Немістер үшін шетелдік бағыттардың ішінде европалық 
турорталыктар жетекші орталықтарға айналуда: Испания -- 14,2 %; 
Италия -  9,3 %, Австрия -  6,6 % үлеске ие. Соңгы жылдары Түркия 
ерекше танымал багытқа айналуда. Сонымен катар, алыс 
қашыктықтарға туристік сапарларға шығу тенденцияларыиың өсуі 
байкалып отыр. Германиядағы туристік нарықтагы европалық емес 
бағыттың үлесі 1999 жылдан 2000 жылға дейін 13 пайыздан 
14 пайызға дейін өсті. 2000 жылы неміс туристерінің жалпы сапарлар 
санының (44 млн.) 2,3 % - ы (1,4 млн.) Солтүстік Америкаға; 2,0 %  

(1,3 млн.) — Кариб бассейн аралдарына, Онтүстік жэне Орталык 
Америкаға, 5,4 %  (3,4 млн.) -  баска европалык емес туристік 
орталықтарға тиесілі болған. Соңғы жылдардағы неміс туристерінін 
мінез-кұлыктарына жасалған талдаулар, алыс қашыктыктарға 
сапарларға шыгуға деген кызығушылықтың артатындығын. ал 
санының 1999 жылғы 6,8 пайыздан 2010 жылға карай 10 пайызға 
дейін өсетіндігін көрсетіп отыр.

Экотуристік сапарлардың себебі (уәждеме). Адамдардын 
демалыс уакыттарында табиғатпен тілдесуі, таза ауамен демалу 
мүмкіндіктерінің болуы, таза суға шомылу және ішуі, экологиялык 
таза азык-түлікті тұтынуы және табиғи ландшафттардан эстетикалык 
рахат алуы тэрізді негізгі факторлар, экологиялык туризмді дамытуды 
ынталандырады. Көрсетілген факторлар Германия тұрғындарының 
сапарларға шығу кездерінде үлкен мэнге ие болып келеді. Егер, 
1983 жылы Батые Германия туристерінің 46 % «табиғатпен тілдесу» 
мотиві маңызды десе, 1992 жылы бұл көрсеткіш 59.3 % болды. 
1983 жылы туристердің 36,9 % «таза ауа, таза су, ластанған қоршаған 
ортадан босап шығу» мотивін көрсетсе, 1992 жылы бұл көрсеткіш
54.2 % өскен. Аталмыш зерттеу авторларының көзкарастары 
бойынша, коршаған ортаның жагдайымен байланысты мотивтін, басқа 
мотив категорияларынын мэніне Караганда жылдам жогарылап келе
жаткан ын пайымдап отыр.

Экотуристік сапарларды таңдауды анықтаушы мотивтерге,
туристердің саяхат барысында жаңа территориялардағы жануарлар 
және өсімдік әлемімен танысуға деген тілектері жатады. Мысалы, 
1996 жылы туристердін 34,3 % өз сапарынын мақсаты ретінде
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Лемалыс келнде коршаган органы коргау



кұрметтеу ерекше маңызды. Бұл топқа орта жастағы, жоғары білімді 
жэне жогары табысты адамдар жатады.

2000 жылғы Германиядағы эколого - туристік сапарларға деген 
сұранысты жүйелейтін болсак, ол келесідей сипатгалады:

I г ерманияның жалпы тұрғындар саны -  82,2 млн адам;
- оның ішінде 14 жас және одан үлкен жастағылардың саны — 63 8 

млн; ’
1 туристтер -  48,4 млн. (75,9 %);
■ табиғатпен тілдесуші нарықтың потенциалы (1992 жылғы 

маліметтер колданылган) -  28,7 млн. (59,3 %);
I экотуризм нарығының потенциалы (жабай табиғатты байкау 

ұлттык парктерге бару) -  14,5 млн (30 %).
Германия, Австрия, Швейцария тәрізді бірқатар европалык

елдерде экотуризмді дамытуга катысгы эксперттердің болжаулары
жагымды, эрі 2005 жылга дейін оң. Олардың ойы бойынша.
экотуристік сапарлардын мөлшеріиің өсуіне келесі жагдайлары ыкпал 
етед і дейді:

I  багыттаушы туристік елдердегі экологиялык сипаттағы 
мэселелерлін күн сайын мәнінің өсуі;

коршаган ортаны қорғауға деген саналы катынастардың
артуына байланысты. балалар есебінен максатты экотұристік 
топтардың өсуі;

- қабылдаушы елдердб туризмді камтамасыз ету үшін 
ұсынылатын жагдайлардың артуы.

- экологиялык туризмді дамытуга қарсылық тугызушылардың 
дәлелдері:

- экотуризм сәннін лебі болып табылады;
- туризмнің экологиялык қауіпсізідгі үшін косылган қ\:н. туристік 

ағымның мөлшерін азайтады;
- коршаган ортаны коргаумен байланысты талаптарды сактауга 

деген ниеттің жеткіліксіздігі. экотуристердін санына кері эсер етелі.

Бекіту сурактары

1. Еуропанын кандай елінде экотуристік нарык қалыптастып, 
жалпы туризмнің дамуына эсер етті?

2. Экотуристік сапарлардың мөлшерінің өсуіне кандай жагдайлар 
ыкпал етсді?

3. Германияда демалудын экологиялык аспектілерге катынасы 
бойынша, туристтерді қаиша топка жіктейді?



2 3  Қазакстандағы туризмнің қазіргі кездегі жай-күйі және 
даму мәселелері

Қазақстандағы туризмнің тарихи алғы шарттары үшінші мың 
жылдықта (б.д.д.) қалыптаса бастаған Ұлы Жібек жолының 
қалыптасуы мен дамуы болып табылады.

Қазакстан тэуелсіздік алғанға деиін туризм басқа да экономика 
салалары сияқты орталықтан катаң шектеуде болды. Туристтік 
кызметтегі Кеңестер одағының негізгі аймақтары Кавказ, Қырым, 
Балтық өңірі, Ресейдің, Орта Азияның тарихи орталықтары болды. 
Егемендік алғаннан бері Қазақстанда туристтік қызметті реттеудің 
және халықтың табиғи, тарихи және мәдени болмысын қайта 
жаңғыртудың негізі қаланды. Туризм саласындағы халықаралык 
катынастарды дамытуға жасалған қадамдардың бірі - Қазақстанның 
1993 жылы дүние жүзі туристтік ұйымына (ДТҮ) толық мүше болып 
қабылдануы, туризм саласындагы ынтымақтастық туралы 
халыкаралык келісімді жасауы болды. Біркатар келісімдер бойынша 
шет мемлекеттердің Қазақстанды туристтік элеуметі мол 
перспективалы серіктес ретінде тану бастамасының болғандығын атап 
өту керек^ ҚР-ның статистика жөніндегі агенттігінің 1999 жылғы 
дерегі бойынша елде 425 туристтік ұйымдар бодды, солардың 
катарында 6 мемлекеттік кэсіпорын, 405 жекеменшік нысаны жэне 
14 шетелдік туристтік агенттік жұмыс істеді. Қазақстандык 
кәсіпорындар 80 елдің туристтік фирмаларымен шарттык катынастар 
орнатқан. Алматылық -  4, және облыстық -  13 турфирма 
8 мемлекетке чартерлік эуе рейстерін жүзеге асырды. Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Караганды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 
обылыстарындағы, сондай-ақ Алматы жэне Астана қалаларындағы 
туристтік фирмалар желісі неғұрлым дамыған болып табылады. Осы 
облыстардың жэне қалалардың туристтік ұйымдары жыл сайын 
туристтердің және экскурсанттардың 88 пайызына дейін қызмет 
көрсетед і. Тұтастай алғанда, 1999 жылы барлық меншік

теңге сомасында, оның 
ішінде мемлекеттік туристтік кәсіпорындар 57,3 млн. теңге, жеке
меншіктегілері 2298,5 млн. тенге, шетелдік фирмалар 54,7 млн. тенге
сомасында өнім сатты, жұмыстар орындады жэне қызметтер көрсетті.

Республика бюджетінен түсетін жалпы түсімдердегі туристгік 
кызметтен түскен салык пен алымдардың үлесі 1998 жылы 0 1 % 
кұрады. 1999 жылы статистикалык есеп беру үлгісі бұл мэлімеггердің 
жинауды көздемеген. 1999 жылы 1998 жылмен салыстырғанда елдегі 
жалпы ішкі өнімінінің туризмдегі үлес салмағының өсу үрдісі
байкалады, ол 1,1 % қүрады. Қазіргі кезде мемлекегтік, жеке және



ресейлік оку филиалдарын қосып есептегенде Қазақстанда барлығы 
28 жоғары оку орны (ЖОО) туризм менеджерлерін оқытып 
дайындайды. Қазақстанда осындай мамандарды дайындау 
1992 жылдан бастау алса да, туристтік саланың мамандармен 
камтамасыз етілуі әлі де қанағаттанарлықсыз деп есептеліп отыр. 
Көптеген ЖОО - ғы оқытушылар құрамының Қазакстанньщ туристтік 
потенциалы жэне туристтік саладағы жұмыстар тэжірибелері туралы 
білім деңгейінің жеткіліксіздігі негізгі себепкер болып есептеледі. 
Соның нэтижесінде, мамандарды даярлау отандык туристтік- 
рекреациялык ресурстарды ұстап тұру, туристтерді қабы.ідау үшін 
оларды пайдалану технологиялары мен ыктимал клиенттер арасында 
туристтік кызмет көрсетулерді тікелей жарнамалау әдістемесі 
жеткіліксіз есепке алу түрінде жүргізілуде. Сондықтан. ЖОО 
түлектерінің едәуір бөлігінің туроператорлык қызметті толык атқаруға 
шамасы жетпейді. Қазакстандык туристтік өнім жэне оның әлеуметі. 
Халык шаруашылығының саласы ретінде туризм сұраным мен 
ұстаныстың нарықтык санаттарына сәйкес өнім шығаруы тиіс. Осыған 
катысты шетелдік тұтынушыға бағытталған хапыкаралык нарықпен 
Қазакстан азаматтарына арналған ішкі нарықтың ара жігін ажырата 
білу кажет.

Бүгінгі күні халыкаралык туристтік нарык миллиардтаган акша 
айналымы жэне катаң бәсекелестікке күресуге бейімділігі бар орасан 
зор механизм ретінде танылып отыр. сондыктан, бірінші кезектегі 
міндет Қазакстанға гана тэн ерекшелігі бар жэне сұраныска ие 
болатын туристтік өнімді аныктау болып отыр. Осы жағдайлардан 
рыноктың кандай сегменттерінде қазакстандык турөнімнің жаркын 
болашағы бар екені байланысты екені аныктапады. ДТ¥ - ның 
ұсыныстарын ескере отырып, жүргізілген талдау мен колда бар 
тәжірибенің негізінде, қазакстандық турөнімнің екі базалык кұрама 
бөлігін көрсетуге болады: Үлы Жібек жолы бойындағы мэдени туризм 
(зиярат ету жэне дәстүрлі) және онымен тығыз байланысты 
экооқиғалы туризм (сафари, рафтинг, орнитологиялық, тренинг, 
аңшылық, балықшылық). Бұл ретте экоокигалы туризм үшін Үлы 
Жібек жолы багытымен өтетін ресурстары бар аймақтарды: Алматы, 
Жамбыл, Онтүстік Қазакстан, Шыгыс Қазакстан, Акмола облыстарын
атап өткен орынды.

Көрсетілген басымдыктарга сэйкес бірінші кезекте игерілетін
мынадай аудандар мен тірек орталыктары аныкталды:

1) Іле сырты — Алматы қ., Түрген а., Есік к., Талгар к., Қаскелең
қ., Үзынағаш а., Қапшағай қ.



2) Солтүстік Тянь-Шань -  Кеген а., Нарынқол а., Жалаңаш а., 
Шонжы, а., Көлжат а.
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3) Жаркент-Талдықорған -  Жаркент қ., Көктал а., Басши а., 
Текелі қ.Далдықорған қ., Жаркент-Арасан курорты.

4) Балқаш -  (Балқаш көлі., Балқаш өңірі с.).
5) Солтүстік Жоңғар -  Достық а., Алакөл көлінің маңы, Лепсі а., 

Лепсі өзенінің маңы, Жарбұлақ а., Төктұма а., Сарқант қ., Арасан- 
Қапал курорты. і

6) Жамбыл — Тараз қ., Мерке а., Мойынқұм ауданы.
7) Түркістан -  Түркістан қ., Тұрбат а., Отырар а., Шәуілдір а., 

Баба-ата а., Кентау қ., Шаян а.
8) Сайрам-Шымкент -  Шымкент қ., Арыс қ., Шардара қ., 

Сарыағаш қ., Леңгір қ., Ванновка а.
9) Жоғары Бұқтырма -  Қатон-Қарағай а., Беріл а., Рахманов 

бұлақтары курорты, Маркакөл көлінің маңы.
10) Маңғыстау -  Фетисово а., Ақтау қ., Ералиев-Қүрық а.п.

Бекіту еүрактары

1. Қазақстанда туризмнің дамуына қандай алғышарттар эсерін 
тигізді?

2. Қазақстанда туризм саласындағы мамандарды дайындайтын
қанша оқу орны бар?

3. Қазақстан қай жылы Дүниежүзілік туристік ұйымға мүше 
болып қабылданды?

2.4 Қазақстанда экологиялык туризмді дамыту 
орталыктары

ҚР эртүрлі меншіктегі 430 туристік ұйымдар, фирмалар. 
оюролар жұмыс жасайды. Оларда 6000 адам, 1500 білгір гид -  
эк ск ур сов оду  кызмет істейді. Қазақстандык туристтік фирмалар 
элемнің 80 мемлекетімен қарым-қатынаста. Қазаксган туризмнің 

арлык түрлерін, яғни танымдык, ойын — сауық, этникалык, 
экологиялык сауыктыру, спорттық, аңшылық, жылқы саласын да 
ұсына алады. Туристер үшін Қазақстанның барлық аймағына 700 -ден 
аса саяхат бағыттары ұсынылады. Жылдан жылға туризмнен түсер 
паида артып келеді. Егер 1995 жылы ұсынылган туристтік кызметтен 
Ш В  2.019.450.000 тенге болеа, 1996 *ыль, ■  керсеткіш 
1001 теңгені кұрадь»* Туризмнен ұлттық кіріске түскен пайда
1991 жылмен салыстырганда 0,06 пайыздан 0,23 пайызға артқан. 
Қазақстанда бір мезплде 32.876 адам сыйғыза алатын эр түрлі



денгейдегі 372 қонақүйлері бар. ҚР езіндік табиғи-жағрафиялык 
жағдайларымен ерекшеленеді. Оңтүстік Қазақсган (Алматы. Жамбыл.

— ортағасырлық атақты 
ескерткіштерге, атап айтсак Тараз қаласында Айша Бибі, Қарахан,
Бабаджи-Хатун, Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кешені,
Алматы өңірінде Жетісулық скифтердің қайталанбас қорғандары
секілді ежелгі тарих пен мәдениет аймағы болып табылады. Бұл
аймақта Байқоңыр айлағы орналасқан. Сондай-ак бұл аймакта
демалуға, емделуге, аңшылық жасауға, альпинизммен шұ.ылдануға.
коньки тебуге ауа райы өте қолайлы. Батыс Қазақстан . Ақтөбе.
Атырау, Маңғыстау облыстары) -  Каспий теңізі, Жайық. Еділ өзендері
бассейіндері Еуропа мен Азия континенттерінің киылысында
орналасқан. Бұл аймакта жершарының екінші ең терең нүктесі —
Қарағи ойпаты теңіз деңгейімен есептегенде 132 м терендікте
орналасқан. Аңшылық жасауға, барлык аң түрін аулауға. су спортын
дамытуга өте колайлы аймак. Мангышлак жэне Үстірттін ежелгі
тарихи ескеркіштері ғылыми тұрғыдан зор қызығушылык туғызады.
Солтүстік Қазақстан (Қостанай, Солтүстік Қазақстан жэне Павлодар
облыстары) — аимактык автомобиль, велосипед, су секілді әртүрлі
көліктүрлерімен шұғылдануға мүмкіндік береді. Көкшетау, Баян ауыл,
Мойылды курорттары емдік демалыс ұсынса, Қорғалжын және
Наурызым қорықтары ғылыми тұргыдан кызығушылык туғызады.
Орталық Қазакстанда (Қарағанды облысы) жер бетіндегі сң үлкен
көлдердің бірі -  Балкаш көлі, қайталанбас Қарқаралы таулы-орманды
оазисі орналасқан. Бұл өңірде археологиялык және этнографиялык
кұндылықтары маңызды ескерткіштер көптеп сакталған. Шығыс
Қазақстан — Алтай аймағы, оның таулы-орманды аймақтары. Ертіс
өзені, Зайсан, Марқакөл, Алакөл, Сауыскан көлдері. Аймактың
өсімдіктері сан алуан түрлі. Семей өңірі — казактын ұлы ағартушы-
акыны Абай Құнанбаевтың, біртуар жазушы Мұхтар Әуезовтың туган
жері. Үлы Жібек Жолы. Үлы Жібек Жолы -  әлемдік өркениеттегі кол
жеткізілген өте маңызды жетістіктердің бірі. Керуен көштері Еуропа
мен Азияны Жерорта теңізінен Қытайға дейін жолды жалғастырған,
ежелгі кездегі жэне орта ғасырдагы Шыгыс пен Батыс мэдениетін
дәнекерлеуші, эрі сауда байланыстарының маңызды құралы болган.
Жібек Жолының көп бөлігі Орта Азия және Қазакстан аймагы аркылы
өткен. Қытай жібегі, үнді тэттілері, ирандык күміс бұйымдар,
византиялық суреттер, түрік құлдары, керамикалар жэне көптеген
бұйымдар артылган керуендер Қарақұм және Қызылқұм шөлдері,
Мерва жэне Хорезм оазистері, Сары арка даласы, Памир мен Тянь-
Шянь өткелдері, Алтай жэне Қаратау таулары арқылы өткен.



Кыргызстан, Қазақстан жэне Тәжікстанда тауешкіге аншылык жасау.
Орталык Азиялық тауешкіге тауда аңшылык жасау үшін
шыдамдылык кажет. Аншылык жасауга арналған кұрал саймандар:
жаксы оптнкалық иір оқпанды мылтық, ұзындық өлшегіш, дүрбі,
тауга арналган ыңғайлы аяқ киім, желден коргайтын камуфляждык
киім, жылы кеудеше, күнкагар көзілдірік жэне крем, ұйықтауга
арналган кап кажет. Атқа міне білу керек. Аңшылык әдетте 5-7 күнге
созылады. Қазақстан жыл бойы көптеген алыс-жакын шет елдерден
туристтерді тартады. Қазакстан бойынша турлар, эсіресе экологиялык
турлар өте көп, сондықтан сізге ең алдымен қайсысы керегін, қайсы
турды келесі жолга қалдыратыныңызды бірден шешіп алган жөн.
Огех С .А .сот Қазақстанның әсем қалаларына Астана, Алматы,
Түркістан: экологиялык турлар, кызыкты экскурсиялар, аңшылык
вертолетпен ұшу тіпті «Байкоңыр» айлағына да апара алады. Шөл
далада және биік тауларда автотретинг. Автотреккинг багдарламасы
бойынша киындыктар жок, бүл денсаулыгы мыкты адамның гана 
қолынан келеді. ' ’ ’ * ’*•

Іле өзенінен өтер кезде жеке қүтқарушы кеудешесі секілді
кауіпсіздік ережелерімен гид таныстырады. Халыкаралык
классификациялау бойынша Іле өзені киындыктың бірінші дәрежесіне
жатады, демек бүл тыныш, эрі жай агысты өзен болып табылады.
Жазда көп жауын-шашын болады, 2200 мм дейін жетеді. 2600 метр
биіктікте қар тамыз айының үшінші жартысында да жатады. Жауын-
шашын кезінде, күн бұлттанып, өткелдер мен шыңдарды тұман 
басады.

Ат және түйемен саяхаттау (қыдыру). Бұндай саяхатты Алматы 
облысы мен Алматы маңында жүзеге асыруга болады, бұл аймакга 
экскурсияның бұл түрінен тандауга мол мүмкіндік бар. Қазақстандагы 
альпинизм. Қазіргі таңда альпинизм жер бетіндегі ең танымал 
экстремалды спорт түрінің бірі болып табылады. ҚР-да альпинизммен 
аиналысуга өте колайлы жерлер көп олардың ішінде солтүстік Тянь- 
Шянь таулары, олар Алматы облысында орналаскан. Бұл аймакты 
Жетісу деп те атайды. Жетісу -  Қазақстанның жер жаннаты. Бүл өте 
әдемі және қайталанбас сүлу аймақ. Ежелгі кезде бұл аймақта 
көптеген үлттар мен тайпалар өмір сүрген. Маңгышлакка турлар. 
Маңгыстау облысы маңгышлак жартылай аралы жер көлемінен басқа

жан ы ндағы Бұзаш ы
жартылаи араларының оңтүстік бөлігін камтиды. Демек, табиғи шөл 
жэне жартылай шөлді аймактың 16 миллион гектарынан аса аймакты 
камтиды. Бұл аймакга бірнеше борлы, әкті жерлер, құргап кеткен 
өзендердің орындагы батпақты, емдік батпакты жерлер бар. Бекет-



Ата, Қараман-Ата, Қошқар-Ата, Сұлтан-Ата, Масат-Ата, Қараман- 
Ата, Ханға-баба,Үштам, Ақшора және көптеген тарихи жерлер зор
кызығушылык туғызады.

мүмкіншілік бар.
Бүркіт -  жырткыштар отрядының өкілі. Қазакстанда ормансыз дала
мен шөлді жерлерден басқа аймақтың барлығында мекендейді. 
Бүркітпен аңшылық жасау көне заманнан бері өзіндік ерекшелігі бар,
қазіргі кезді бүркітші мамандар арқылы қолға алынған. Бүркітпен
аңшылық жасау білімділік пен шыдамдылықты қажет ететін іс. Аң 
аулағыш қүстарымен аңшылық жасау үшін арнайы саймандарды -
жапқыш, калпак. жатақ пайдаланады. Бардақ — құсты колда кондырып
отыру үшін арнайы жасақталған сайман. Бұл саймансыз 6 -  7 кг
салмақты қүсты созылған колдың үстіне қойып алып жүру мүмкін 
емес.

Аңшылық туризм — экологиялык туризмнің бір түрі. Туризмнің 
түрлері -  әлеуметтік, экологиялык, шытырман оқиғалы, спорттык. 
іскерлік, конгресстік, емдеу - сауықтыру, мәдени - танымдық, діни 
жэне басқа туризм.

Табиғаттың ұштасып жаткан, ұмытылмас эсер қалдыратын 
таңғажай ы птары, егер релаксация мен қызық окиғаларды 
каласаңыздар, онда карлы тауларда, қалың ормандарда, салқын 
өзендерде. кең байтақ жазык дала мен бай жабайы табигатта болып 
кайтыңыздар. Қазакстанга келіп, куанышты. әдеміліктін көріністерін. 
жергілікті түргындардын кең пейілділігі мен конакжайылылыгын 
бастан өткізіп, күнделікті өмір үрдісі сол мезетте-ақ жогалып кетеді. 
Біздің ел эр қайсысынын өзгеше экологиясы, жаграфиясы жэне 
мэдениеті бар Қазакстанның Оңтүстік, Шыгыс, Солтүстік 
аймақтарында бар.

Бекіту сүрактары

1. Қазакстанда канша туристерге кызмет көрсету орындары бар?
2.Қазақстанның қай аймактарында туризмді дамытуга үлкен 

мүмкіндіктер бар?
3. Туризмнің кандай ұйымдык нысандары мен түрлері бар?
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А косымшасы 
(міндетті)

Бакылау тапсырмаларының тест сұрақтары

1. 2000 жылы 75,5 млн. адамға дейін кабылдаған, туристер 
үшін тартымдылыгы жогары елді атаңыз?

A) Англия;
B) Италия;
C) Испания;
Э) Франция;
Е) Г реция.

2.Бірінші ұйымдаскан турды агылшындык Томас Кук кай 
жылы ұйымдастырған ?

B ) 1955
C )1841
Р  1771 
Е )1934.

3.ҚР туризм жэне спорт, жастар ісі бойынша Министрлік кай 
жылы күрылған?

A) 1990;
B) 1991;
C)1954;
В )  2000;
Е) 2001 .

4.Турды үйымдастырған кезде кандай негізгі сипаггарды
ескеру керек?

A) турды ұйымдастыру;
B) экстрема-тьды енгізілім ;
C) жарнама жэне турдың презентациясы;
Э ) турды сату;
Е) сенімділік.

5.Туристік сураныска эсер етуші басты факторлардын бірі?
A) бага;
B) қолжетімділік;
C)имидж;



Б ) мүмкіндік жэне қосымша қызметтер;
Е)сенімділік. I ташй

6.Т уристердін материалдық кажеттіліктерін 
канағаттандыруды камтитын сала?

A) саудалык қызметтер;
B) тұрмыстық қызметтер; \

C) тасымалдау қызметтері; |  | 
0)туристік қызметтер; * 
Е(қоғамдық тамақтандыру.

7.Туристермен әңгімелесудін кіріспе уакыты, канша
уақыттан артпау керек?

A) 15 минут;
B) 15 — 20 минут;
C) 7 - 1 0  минут; ( ц 
Т ) .  20 — 30 минут; \
Е) 5 -  6 минут. ' 1

в.Теміржол саяхаттауларын үйымдастыру кезінде, ен киын
сэт деп нені есептейді?

A) көлікті таңдау;
B) орынды таңдау;
C) районды таңдау;
О) маршрутты таңдау;
Е) туристтерді тавдау,

9-Туристердің күн тэртібін, поездарға оларды отыргызу және 
орналастырумен кім айналысады?

A) директор; ; *
B) диспетчер;
C) кондуктор;
О) жол серік;
Е) инструктор.

Ю.Поездарда бос уақытты ұйымдастырушы жетекші болады. 
Осы лауазымды калай атайды?

A) көркемдік жетекші;
B) тәрбиеші;
C) аниматор;
И) жол серік;



Е) инструктор.

11.1-3 күндік үзақтықтағы, кыска мерзімді теміржол 
маршруттары әдетте кашан ұйымдастырылады?

A) жұмыс күндері;
B) әдеттегі күндері;
C) сэрсенбіде;
Э) жұмада;
Е) демалыс күндері.

12.Тұрғылылыкты елді-мекендерді экскурсиямен 
байланыстырушы буын?

A) диспетчерлер;
B) саяхат бюросы;
C) жарнама;
О) жолсеріктер;
Е) жолдық эксу рсиял ык ақпарат.

13.Туристтермен әңгімелесу қашан жүргізіледі?
A) көлікке отырған ғана дейін;
B) жолдың бірінші күні;
C) жолдың екінші күні;
О) жолдағы кез-келген күні;
Е) жолдаманы сатып алған уақытта.

14.Маршрут жолдамасына қосымша болып табылатын және 
қызмет көрсету сапасын жоғарлату мен қолайсыз жағдайларды 
алдын-алуға көмектесетін кұжат болады. Осы кужат кала и
аталады?

A) жадынама;
B) жолдама;
C) анықтама;
В ) сертификат;
Е )экспертиза.

15.Туристік-экскурсиялык мекеіисде сакталатын жэне есеп 
іфкаты болып саналатын күжат болады. Осы кұжат калай
аталады?

A) жол параты;
B) камба журналы;
C) диспетчерлік журнал;



О) капитаныын журналы;
Е) тіркеу журналы.

16.Туристік кәсіпорындар жүчысындаіы ең жаіымсыз сәті 
болып не сана іады?

A) алғыс;
B) пікір;
C ) рецензия; і  •

| р  О) шағым; Щ  ’Щ & ч  : л
Е) С̂ЫНЫС. ■■ - м/М Ж  І А 4ІР

1 Ш а іы м іы  а ідын алу шаралары кайда жүргізіледі?
А) конторда;

ж і 0 ) жолда; ' ч-Д* ':іи;
С) бу хгалтерияда;

Е) фирмада.

18.1 уроператорлык, турагеиттік және экскурсиялык
машруттарды жоспарлау кезінде туристтердін кауіпсіздігі қалай 
к іш а м а ш і етілу т р ек ?  '

А) чинимальды;
В } макси мальды; • ЩрВ
С) Орташа мвлшерде;
14 жеткмікті денгейде;
Е) жеткі ліггігі Караганда аз.

ІУ.Келушілердһ, алгашкь. әсері үшін мацызды болып 
сана.,а гын кәспорында жұмыс орны болады. Осы орьін калай
іга л ш іТ

А ) офис; ( &  ^ іж а
В I үетел; | ж |-Ж-і!ЖШЧІІ - ^ 'ч >  ' ■ "■
С) жиһаз;

жұмысшынын киімі;
Е) офистін интерьері. &- -гі
2в. (апарға шығу кеіівде тандамалыгы жогары көліктінгурі
A) автомобиль
B) теміржол
C ) әуе
О) мотоцикл



Е) велосипед

21 .Экотуризмді канлай термин комепмен сипаттайды:
A) жұмсақ туризм;
B) жасыл туризм;
C) табиги туризм;
Э) ау ылдык туризм;
Е) барлығы дұрыс.

22.Қазақстанда канша резерват бар?
A) 4;
B) 3;
C) 6;
Й ) 9;
Е) 12.

23.Туризмнін табигатка, коршаган ортага тигізетін әсерін 
калай атайды?

A) агрессивті;
B) жагымсыз:
C) жаман:
О) ластаушы;
Е) бузушы.

2 4. Экологи ялы к туризмнің баска туризм түрлерінен
айырмашылыгы?

A) экотуризм табигатка багытталып, негізінен табиги
ресурстарды пайдаланады;

B) бул туризм түрі коршаган ортага зиян келтіретін, ягни
экологиялык жагынан туракты ;

C) экотуризм экологиялык білімділік жэне адам мен табигат
арасындагы үйлесімділікке багытталган;

О ) экологиялык туризм жергілікті әлеуметтік-мәдени ортаның
сакталуын камтамасыз етсді;

Е) барлыгы дұрыс.

25. Адам баласыньін Жер шарымсн максатты түрде 
танымдык мүддемен саяхаттауы бұдан:

A) 3 -  4 млн жыл бүрын басталган;
B) 9 -  10 млн жыл бурын басталган;
C) 7 -  8 млн жыл бурый басталган;
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Е )велосипед

21 .Экотуризмді кандай термин көмегімен сипаттайды:
A ) ж ұмсақ туризм;
B ) жасыл туризм;
C) табиги туризм;
О) ау ылдык туризм;
Е) барлығы дұры с.

22-Қазақстанда канша резерват бар?
A ) 4;
B) 3;
C) 6;
0 ) 9 ;
Е ) 12.

23.Т уризм нін табигатка, корш аган ортага тигізетін әсерін
калай атайды?

A ) агрессивті;
B ) жагымсыз:
C) жамаи;
О) ластаушы:
Е ) бұзушы.

24.Экологиялы к туризмнін баска туризм түрлерінен 
айы рмаш ы лы гы ?

A ) экотуризм табигатка багытталып, негізінен табиги 
ресурстарды пай л алан алы:

B) бул туризм түрі коршаган ортага зиян келтіретін. ягни
экологиялык жагынан туракты ;

C) экотуризм экологиялык білімділік ж эне адам мен табигат 
арасындагы үйлесімділікке багытталган;

О) экологиялык туризм жергілікті әлеуметтік-мэдени ортанын 
сакталуын камтамасыз етеді;

Е) барлыгы дуры с.

25. Адам баласы ны н Ж ер ш ары мен максатты түрде 
таны мды к мүддемен саяхаттауы  будан:

A ) 3 -  4 млн жыл бұрын басталган;
B) 9  -  10 млн жыл бұрын басталган;
C) 7 -  8 млн жыл бұрын басталган;



0 ) 5 - 6  млн жыл бұрын басталған; 
Е) 1 — 2 млн жыл бұрын басталган.

26. Твер қаласының саудагері Афанасий Никитин өз 
саяхаттарынын жазбаларын калай атаган:

A) «Книга о разнообразии мира»;
B) «Руководство по географии»;
C) «Хождение за три моря»; /  *
О) «Тысяча и одна ночь»;
Е) «Описание путешествия на Запад».

27. Теміржол арқылы ең алғашқы жаппай серуендеу:
A) 1850 жылы ұйымдастырылды;
B) 1800 жылы ұйымдастырылды;
C) 1860 жылы ұйымдастырылды;
О) 1780 жылы ұйымдастырылды;
Е) 1841 жылы ұйымдастырылды.

28 XIX ғасырда туризмнің қай бағыты қарқыцдь, дамыдь.*»
A) теңіздегі туризм; щ '
B) спорттық туризм;
C) тау туризмі;
° )  іскерлік туризмі;
Е) экологиялық туризм.

А и * ш п КаЖеГГІЛІГІНІН кайсысы туризмге қатысты?
A )  үидің оолуы;
B) ұрпақ жалғастығы;
C) жаңа эсер алу;
О) киім&ердің көптігі,
Е) тамақтың көптігі.

6 у .Ш м « м М п  "МПСРИ”СІ,НЬ,Н аіа™а">Р«»ь>* ішінде оуюләлемдік бірінші ж а», саяхатын жасаган:
) 1895 1899 ж. В.М. Келлес-Краузе-

B) 1877 -  1879 ж. А.В. Пастухов; І
C) 1911 — 1913 ж. А.П. Панкратов- 
О) 1894- 1898 ж. К.К. Ренгартен-’
Е)1894-1898ж .Н Грейнерт.



31. Туристердің ресейлік қоғамы елдегі туристік 
козгалыстардың жетекші орталығына айналуы:

A) 1920 жылдан басталды;
B) 1929 жылдан басталды;
C) 1922 жылдан басталды;
Е)) 1930 жылдан басталды;
Е) 1917 жылдан басталды.

32. Шетел тілін меңгеру, тілдік ортамен карым-қатынас 
туризмнің қай түріне жатады:

A) экологиялык туризмге;
B) оку туризмге;
C) хобби туризмге;
Ә) іскерлік туризмге;
Е) экзотикалық туризмге.

33. Туризм тарихынын калыптасуының 4 - ші кезеңі 
Сапрунова бойынша:

A) элитарлык туризм деп аталады;
B) діни туризмі деп аталады;
C) жаппай туризм деп аталады;
В )  туризм тарихынын тас дэуірі деп аталады;
Е) туризм тарихынын бастапқы кезеңі деп аталады.

34. Ендіктін он екі параллелін ж үргһіп, бар Жерді 
«климаттарға» (зоналарға) бөлген:

A) Герадот;
B) Гиппарх;
C) Страбон;
® | Г екатей;
Е) Эрастофен.

35. Орта гасырдын аса әйгілі саяхатшысы кім?
A) Александр Гумбольдт;
B) Яков Санников;
C) Чжан Цянь; 
О) Николай Пржевальский; 
Е) Марко Поло.



36. Адамнын алғашқы максатқа бағытгалған саяхатгардын
ІІ ПОРТІ ІП17І ■ ■■ «ХАва Л____________________ ланыкта—  ■  %/ --------- * ------------------ -— 1 ------- ---------- V  ^

A) жердің ¥лы мұздалуы;
B) алғашқы жол көлік құралдарының пайда болуы;
C) еңбектің бөлінуі;
В )  матриархтан патриархатқа көшу;
Е) жаңа жерлерді ашудағы қажеттілік.

37. XX гасырдыц II жартысында Европа туризм! негізінен:
A) азиялык туристерге икемделді;
B) европалық туристерге икемделді;
C) америкалық туристерге икемделді;
О) элитарлық туризмге бет бұрды,*
Е) бұқаралық туризмге бет бұрды.

туристІкҚу ? ы Г х ү Да алгашкь1 Ресми тҮРДе ашылған ¥йымдасқан туристік ұиым XX ғасырдың басында:
A) Орынборда бодцы;
B) Жаркентте болды;
C) Верныйда болды;
О) Қызылордада болды;
Е) Ақмолада болды. |  ' ; .• «*?.•!. • •'

І Л Г  ' КІНШ' * арть,сывда Каіэкстаңда подыми
т е  !ады? *¥мыстарды жургпуді ка «м й  уйым

A) Туристік жэне экскурсиялық бюро.
B) «Қазақстан Интуристі» қоғамы;
C) Экопроект;
Ә) Казгипроград;
Е) Казгигфозем.

1 Д |  | В | |  кабылдайтын «ддер
A) турагент;
B)донор;
C) «туристерді жеткізуші елдер»;
Э) «туристерді қабылдаушы елдер»;
Е) туроператор.



41. «Халықаралық туризмнің тарихы» курсынын зерттеу
пәні:

A) туристік қозғалысты әлеуметтік құбылыс ретінде зерттеу;
B) халықаралық туризмнің теориясы;
C) халықаралық туризмнің субъектілері;
О )  халықаралық туристік нысандар;
Е) халықаралық туризмнің шаруашылығы.

42. Европадан Америкаға дұрыс теңіз жолын салған.
A) Васко да Гамма;
B) П.Тосканелли;
C) Геродот;
О )  Принц Генрих;
Е) Х.Колумб.

43. Туризмнің әлеуметтік құндылығы неде?
A) ақпарат алу;
B) қозғалыс жолдары;
C) материалдық баю құралы;
Э) баю жолдары;
Е) табиғатпен жэне адамдармен катынаста болу.

44. Ресей империясында бірінші турнстік фирма:
A) Петербургте 1885 ж. құрылды;
B) Тверьде 1883 ж. құрылды;
C) Мэскеуде 1882 ж. құрылды;
О) Новгородта 1884 ж. кұрылды;
Е) Калу гада 1881 ж. кұрылды.

45. Туристік уйымдардын іс-әрекетінін XX г. 80-жылдардын 
басындағы мацыіды бағыттарынын бірі:

A) жастар туризмін дамытуды жобалау,
B) экологиялык туризмді дамыту;
C) экономикалык туризмді жоспарлау;
О) жеке аймактарда туризм дамуынын перспективті схемасын 

құрастыру;
Е) туристік жарнамалык бюроны күру.

46. КСРО туризмі дамуынын үиіінші кеіені (1969-1992) немен 
байланысты:

А) туризмнің каркынды даму кезеңі,



B) пролетарлык туризм жэне экскурсиянын Бүкілодактык еркін
когамның жойылуымен;

C) туристік-экскурсиялык жүмыстын пайда болуымен;
О )  туризм мен экскурсиянын кәсіподак баскаруына берілуі;
Е) мұражай-экскурсиялық жэне көрмелік бөлімшелердің 
Наркомпрос негізінде кұрылуымен.

47. Қазақстандағы өлке тану мүғалімдерінін өлкетану
конференциясы алгашкы рет қайда өткізідді?

A) Семей (1924 ж.); Т
B) Қызылорда (1931 ж.); }
C)Таддықорған(1929ж.); 1

Э) Орынбор (1923 ж.); Щ
Е) Алматы (1927 ж.).

48. Тараз, Мерке, Мойынкүм манызды турнстік игерудін 
келесі аудандарына кіреді:

A) Жамбыл;
B) Түркістан;
C) Сайран-Шымкент;
О) Жоғарғы Бұқтырма;
Е) Маңғыстау.

49.1992 жылы ¥лы  ЖІбек жолынын Қазақсганнан етегін
«  ТУРИЗМ НЬ,сандаРь,н орналастыру мен іерггеудін 

кешенді схемасын жасаған мекеме:
A) Әл-Фараби атындағы Қ¥У;
B) Казгипроград институты;
C) Абай атындагы ҚазҰПУ;
Р? Казақсган Республикасының турисгік агенггігі;
Ь) «Жібек жолы»холдингтік компаниясы.

50. «Феномен» терминіне қайсысы жатады?
A )  когамдық қатынас жүйесі;
B) сөз кұрылымы;
C) тәртіп ережесі;
° )  керемет, сирек құбылыс;
Е) өндірістік процесс.

Тарихь,н дәУФлеУ мына дәуірлеумен сәйкес кел<
А) экономиканың дамуын дэуірлеумен-



B) ғылым мен техниканың дамуын дәуірлеумен;
C) әлеуметтік тарихын дэуірлеумен;
О )  адамзаттың жалпы тарихын дәуірлеумен;
Е) мәдениеттің тарихын дэуірлеумен.

52. Эр түрлі халықтың арасында «туризм» сөзі қай ғасырда 
тарады?

A) 19 ғ;
B) 17 ғ;
C) 20 ғ;
Б) 12 ғ;
Е) 15 ғ.

53. Қазақстанда қанша резерват бар?
A) 4;
B) 3;
C) 6;
В )  9 ;

Е) 12.

54. Қай ғасырда географтар ландшафттын өзгеруіне туристік 
козғалыстын тигізетін әсерін аңгара бастады?

A) 19 ғ. бірінші жарытысында;
B) 20 ғ. соңында;
C) 18 ғ. бірінші жарытысында;
В ) 18 ғ. екінші жарытысында;
Е) 20 ғ.

55. Туризмнін табиғатка, коршаган ортага тигізетін әсерін 
қалай атайды?

A) Агрессивті;
B) Жағымсыз;
C) Жаман;
В )  Ластаушы;
Е) Бұзушы.

56. Соғыстан кейінгі жылдары Батыс Еуропалык және 
Солтүстік Америкалык географтар экотуризмде жүріп жатқан 
процесстерді қалай атайды?

A) туристік урбандалу;
B) туризм динамикасы;



С) экотуризмнің дамуы;
О) табигаттын ластануы;
Е) Экотуризмнін пайда болуы.

57. Экологиялык туризмніц баска туризм түрлерінен 
айырмашылыгы?

A) Экотуризм табигатка багытталып, негізінен табиги 
ресурстарды пайдаланады;
B) бұл туризм турі коршаган ортага зиян келтіретін. ягни 
экологиялык жагынан тұракты ; •
C) экотуризм экологиялык білімділік жэне адам мен табигат 
арасындағы үйлесімділікке багытталган;
О) экологиялык туризм жергілікті элеуметтік-мәдени ортанын
сакталуын камтамасыз етеді;
Е) барлыгы дұрыс.

58. Бүкіл әлемдік туризм жылы кашаи болды?
A )2002;
B )2000;
C )2001;
О )2003;
Е)2013.

К' Ш 6 о ^ , 7 ГНШ б0ЙЫНШа 2002 Ж1М"  •»«*»
A) Квебек;
B) Париж;
C) Мадрид;
О) Вашингтон;
Е) Рим.

а)Е̂ Ь г  біріиші бмьш ■шылгав ащ
B) Алтын емел;
C) Бұйратау;
И) Жоңгар Алатауы;
Е) Катон карагай.

61. Баянауьй ултгық паркі кай жылы ашылды?

В ) 1980;



С ) 1979;
В ) 1986; 
Е ) 1989.

62. 2014 жылы ЮНЕСКО-ныц ерекше корғалатын мура 
тізіміне енген Қазақстандағы ұлттық парк:

A) Катон-Қарағай;
B) Баянауыл;
C) Сайрам-Өгем;
О) Шарын;
Е) Көлсай көлдері.

63. ЮНЕСКО-ның тізіміне ерекше қорғалатын батпақты- 
шөлді ландшафт ретінде енген қорық?

A) Қорғалжын;
B) Ақсу-Жабағылы;
C) Алматы;
О )  Батыс Алтай;
Е) Наурызым.

64. Ақсу- Жабағылы қорығы қашан ашылды?
A) 1926;
B ) 1983; Ы
C ) 1925;
ТУ) 1945;
Е) 1957.

65. Алматы корығы қашан ашылды?
A) 1964;
B) 1967;
C ) 1985;
ТУ) 1927;
Е) 1968.

66. Үстірт корығы кай облыста орналаскан?
A) Маңғыстау;
B) Атырау;
C) Павлодар;
Ө) Караганды;
Е) Ақтөбе.



67. Совет үкіметінін аш тык уакытында Лениннін 
буйрыгымен кандай корык ашылды?

A) Ильменский;
B) Қырым;
C) Сібір; 
О )  Воронеж; 
Е) Мәскеулік;

68. Қазакстандык корыктар саны жөнінен ТМД-га кіретін 
республикалар арасында нешінші орын алады?

A) 16;  ̂ |
B) 13; "
0 9 ; § Ц Й  - ■ Н  ■

О) 22;
Е) 10.

69. Қазакстандагы корыктардын барлык ауданы канша
ЭПЛМІГяЪ 1̂ 1/паипк ж*Ргектарды(га) күрайды?
A) 1 610 973 га;
B) 1 850 685 га;
C) 900 687 га;
В ) 1 200 088 га;
Е) 2 153 575 га.

Қазакстандагы корык?
A) Батые Алтай;
B) Барсакелмес:
C) Қорғалжың ; 
§>) Үстірт; 
Е) Марадкөл.

күрайтын

71. Қазакстанда неше корык бар’’
A) 10; Р
B) 15;
C) 5;
0 )8 ;
Е) 9.

А)'1934Рж ,ЗЫМ К0РЫГЬ' Нешінші жылы кұрылды?



B )2001 ж;
C) 1960 ж;
0§ 1982 ж;
Е) 1994 ж .

73 Қазақстандағы 2004 жылы ашылган қорық?
A) Қаратау;
B) Үстірт;
C) Наурызым;
Б ) Қорғалжын;
Е) Аксу-Жабагыл ы.

74. Ец ірі корык?
A) Солтүстік шығыс Гренландия ұлттык паркі;
B) Чагос;
C) Феникс;

.

О) Йеллоустоун;
Е) Қырым.

75. Ресейде 1923 жылы 3 желтоксанда күрылган корык
A) Воронеж;
B) Ильменский;
C) Алтай; ^
V )  Сібір;
Е) Мэскеу.

76. Әлемде ен ірі теніідік корык?
A) Чагос;
B) Г ренландия;
C) Йеллоустоун;
О) Байкал;
Е) Барсакелмес.

77. Африканын ен ірі корыгы Силус кай мемлекетте 
орналаскан?

A) Танзания;
B) ОАР;
C) Кения; 
О) Мали; 
Е) Тунис.



78. Серенгети қорығы курылган жыл?
A ) 1951 ж;
B) 1982 ж;
C) 2001 ж ;
Б ) 1991 ж;
Е) 1955 ж.

79. Австралиядагы коры к ?
A) Филипп аралы;
B) Чагос;
C) Серенгети;
Э) Силус;
Е) Йеллоустоун.

80. Алғаш рет курылган улттық парк?
A) Иеллоустон;
B) Баянауыл;
C) Қорғалжын;
Э) Нью-Йорк;
Е) Қаратау.

81.2003 ж кыркүйекте ерекше коргалатын табнги 

"  Сш Тйде ,НШа У бҮКІЛ ӘЛеМДІК КОНГРесс кайда ө™ ?
B) Алматы;
C) Ресейде;
О) Дарбанда;
Е) АҚШ -та.

м  —,' , ^ ипа «Vсдери келтіруші
кызметтщ арекет егуіне тиым салынган территория

A) облыс;
B) коры к,-
C) корықша 
|>) ұйым;
Е) аудан.

*йы«? С{>ЛТТ" ‘К Ам'Р ‘к № ™  Ф»УН> сактаушы когамлык
A) ТОО;
B) «Нейчер Консерванси»;



С) «Жасыл ел»; 
Е>) Б ¥¥;  
Е) ЮНЕТ.

84. «Экологиялык туризм -  табиғатпен «тең әріптестік» 
катынасты калыптастыруга, агарту жэне экологиялык білім 
беруге багдарлану» деген козкарасты кім усынды?

A) О.А.Омаров;
B) Н.В.Срыков;
C) Е.КЛогинов;
О ) А.В Дроздов;
Е) Д.В.Николаев.

Германияда демалудын экологиялык аспектілерге
катыиасы бойынша туристерді канша топка жіктейді?

A) 4;
B) 6;
C) 8;

Й§ 10;
Е) 2.

86. Мәдениеті мен экзотикалык табигатымен кызыгушылык
тугызатын елдер ?

A) Антрактида.Сібір;
B) Аустралня,Еуропа;
C) Орталык АмерикаЛзия. Африка;
Э) Ресей, Татарстан;
Е) Қазақстан,Өзбекстан.

87. 1972 ж. немістердін жалпы туристік сапарлары канша 
млн. курады?

A) 10,5;
B) 11;
C) 12,1;
| §  13,6;
Е) 24,8 млн.

88.1983 ж. Батые Германия туристерінін 46% кандай мотивті 
маңызды деп есеіттейді?

A) «коршаган ортаны аялау»;
B) <шемалуп;



С) «ортаны қорғау»;
0§ «табиғатпен тілдесу»;
Е) «босап шығу».

89. Германияда 1996 ж. туристер 34,3 % кандай сапарды 
тацдады?

A) орман араласу;
B) жабайы табиғат;
C) спорттық;
Э) отбасылық;
Е) жеке.

90. Қай үйьімнын жоспары бойынша 2020 жылга дейінгі 
стратегиялык дамытудыц негізгі 5 элементінін курамына
экологиялык туризм кіреді?

A) ОАР;
B) ЕО;
C) ДТ¥;
Э) Б ¥¥;
Е) ТМД.

91. Экологиялык туризм б р  -
A) қоршаған ортаны корғау жұмыстары;
B) табиғи кешендердің бірқалыптылығын сақтайтын туризм;
C) жұмыс максатымен командировкага бару;
Э) үнгірлерді зерттеуге арналган туризм түрі;
Е) биологиялық эр-түрлілікті сақтау.

92. Экотуризмніц барлык әртүрлі түрелерін неше негізгі 
типке белуге болады:

A) 2;
B) 6;
C) 4;
В) 3; \
Е) 5. V - ■■■;. Л  :

93. Экотуризмніц тар трактовкасын кандай козгалыс 
өнімдері қолдайды:

A) жасыл;
B) ақтар;
C) кызыл:



О) кара;
Е) ешкім коллам айлы.

94. Экологиянын тар трактовкасы кай елдерде үстемдік
етеді:

A) Австралия, АҚШ, Канада;
B) Қазакстан, Ресей, Қытай;
C) АҚШ, Германия, Ресей;
О) Өзбекстан, Қытай, Қазақстан;
Е) Ресей, Украина, Қазакстан.

95. Экотуризмніц кең трактовкасы кай елдерде үстемдік 
етеді:

A) Батыс Еуропа елдері;
B) Шыгыс Еуропа елдері;
C) Орта Азия елдері;
О) Шыгыс Еуропа елдері;
Е) Африка елдері.

96. Петр Хасслахердін (Реіег На$§1асһег) үсынган 
аныктамасында, жүмсак туризмді сипаттаушы «стратегиялык» 
төрт компанентінін болуы көрсетілген, олар:

A) «техникаланбаган туризм, өңірдің дербес дамуы, әлеуметтік 
сәйкестік. мәдени жауапкершілік»;
B) «техникаланган туризм, өцірдіц дербес дамуы, әлеуметтік 
сэйкестік. мәдени жауапкершілік»;
C) «техникаланбаган туризм, экономикалык даму, әлеуметтік 
сәйкестік»;
Ә) «техникаланбаган туризм, экономикалык даму, мәдени 
жауапкершілік, ғылыми даму»;
Е) «техникаланбаган туризм, тарихи даму мәдени жауапкершілік. 
гылыми даму».

97. Қаратау корыгы қай облыста орналаскан:
A) ОҚО;
B) ШҚО;
C) СҚО;
О) Павлодар;
Е) Караганды.

98. Үстірт корығы кай жылы ашылды:



A) 1984 жылы 12 шілде;
B) 1962 жылы 24 наурыз;
C) 1958 жылы 13 казан;
Й) 1999 жылы 11 сәуір;
Е) 2001 жылы 12 шідде.

99. Экотуризм түріне жататын туризм түрі?
A) шытырман оқиғалы туризм;
B) танымдық туризм;
C) іскерлік туризм;

білім туризмі, I
Е) шоптуризм. 1

100. Экологиялык туризм көбінесе кандай турисгік 
дестинацияларда жүргізеді?

A) ЕҚТА;
B) Үлттық парктерде;
C) Қорықтар;
Щ  Қорықшалар;
Е) Табиғи ескерткіштер.

101. Спорттық нәтижелерге жету, демалу, белсенді 
қозғалыспен байланысты туризм түрі?

A) шытырман оқиғалы туризм;
B) спорттық туризм;
C) жаяу туризм;
К) парапланеризм;
Е) спелеотуризм.

102. Парапланеризм дегеніміз не?
A) ауа аркылы үшатын үшу аркылы ;
B) су астындағы туризм;
C) тауға өрмелеу;
Б ) үнгірді зерттеу;
Е) парашютпен ұшақтан секіру.

103. Спелеология дегеніміз не?
A) үңгірлерді зерттеу;
B) гейзерлерді зерттеу;
C) су астындағы туризм;
О) тауга өрмелеу;



Е) парашютпен секіру.

104. Табигатты зерттеу жэне далалық байқау жүмыстарын 
жүргізетін экологиялык туризм түрі?

A) гылыми туризм;
B) табиги тарихи;
C) шытырман окигалы;
О) спорттык туризм;
Е) танымлык туризм.

106. Киік санын кобейту мақсатыида қүрылган орман 
резерваты?

A) Ыргыз-Торгай;
B) Жайык;
C) Ертіс;
Е>) Семей;
Е) Сырлария.

107.1964 жыл дан табылган ескерткіиіі ретінде коргалып келе 
жаткан улттык парк?

A) Шарын;
B) Алый емел;
C) Баянаул;
О) Бұйратау;
Е) Бурабай. . ^

108. Жонгар Алатауы оцтүстік сілемдерінін арасында 
орналаскан улттык табиги парк?

A) Алтын емел;
B) Жонгар Алатауы;
C) Келсай;
О ) Шарын;
Е) 1ле Алатауы.

109. Қьізгылт кокиказ үя салатын корык ?
A) Алматы;
B) Барсакелмес;
C) Қарата\;
0 )  Қоргалжын; 
Е) Үстірт.



110. Юнесконын дүниежүзілік қорык тізіміне енген корык”»
A) Ақсу -  Жабағалы;
B) Наурызым;
C) Ү стірт;
О) Алматы;
Е) Қорғалжын. ^

111. «Табиғат мүражайы» қай корықта жумыс жасайды?
A) Наурызым;
B) Үстірт;
C) Ақсу-Жабағалы;
О) Қорғалжын; І

Е) Қаратау.

112. Жарыстарға қатысу мақсатындағы саяхат және 
тәуекелмен байланысты емес туризм түрі?

A) спорттык туризм;
B) шытырман оқиғалы туризм;
C) альпинизм;
О) спорттык-шытырман окигалы;
Е) экстремалды туризм.

113. «Сүйір шокы» таб иғи ескерткіші кай облыста 
орналасқан?

A) Солтүстік Қазакстан облысы;
B) Алматы облысы;
C) Жамбыл облысы;
{р  Ақмола облысы;
Е) Маңғыстау облысы. Ш ,

114. Шытырман оқиғалы туризмді баскаша қалай атайды?
А) ЯҮМП ^ігтт/піліі-A) ауыр экотуризм;
B) кызыкты экотуризм;
C) жеңіл экотуризм;
О) кымбат экотуризм; 
Е) тәуекелді экотуризм.
115. Қазакстан неше ні
A) 3;
B) 4;
C) 5;
0 )6 ;

Юнеско



116. Палодар облысында орналаскан табиги ескерткіш?
A) Қаз кайтуы;
B) Көк мүйсе;
C) Қашкын шокысы;
В) Жаңажол;
Е) Кене алан.

117. Мемлекеттік табиги корык корыныц бір немесе бірнеше 
объектілерін сактау максатында қүрылған ЕҚТА?

A) Қаумалдар;
B) Шатқалдар;
C) Резерваттар;
V )  Қорықшалар;
Е) Ескерткіштер.

118. Қазіргі уакытта экотуризмнің неше түрін ажыратады?
A) 4;
B) 5;
C) 6;
Щ  7;
Е )3 .

119. Туризмді зерттейтін ілім?
A)туризмология:
B) экскурсиология;
C) рекреалогия:
О)археология;
Е) палеонтология.

120. Экологиялык туризмнін баска туризм түрлерінен 
айырмашылыгы?

A) экотуризм табиги ресурстарды пайлаланады:
B) экологиялык жагынан тұракты ;
C) экотуризм экологиялык білімділік жэне адам мен табигат 

арасындагы үйлесімділікке багытталган;
0)экологиялык туризм жергілікті әлеуметтік-мәдени ортанын 

сакталуыи камтамасыз етеді:
Е) барлыгы дұрыс



Ә қосымшасы  
(анықтамалық)

Глоссарий

Акваөсіру -  балық ресурстарының және басқа да су 
жануарларының жасанды өсімін молайту және өсіру.

Аншлаг 1  балық шаруашылығы су айдындары учаскелерінің
жэне (немесе) учаскелердің атаулары мен шекараларын, сондай-ак
балық аулауга тыйым салынған мерзімдер мен орындарды белгілейтін 
маңдайша жазу.

Аншы -  ҚР-ның заңнамасында белгіленген тэртіппен ан 
аулауға құқык алған жеке тұлға.

Аншы куәлігі -  жеке тұлғаның аң аулау құқығын
куәландыратын белгіленген нысандағы құжат.

Аншьілык шаруашылыгы -  аңшылық алқаптарда жануарлар 
дүниесі объектілерін орнықты пайдалану, жануарлар дүниесінің
мекендеу ортасын сақтау, оларды қорғау және өсімін молайгу 
жөніндегі шаруашылық қызметтің түрі.

Аншылық шаруашылыгы субъектісі -  бекітіліп берілген 
аңшылык алкаптарда ҚР - нын заңнамасында белгіленген тэртіппен 
аңшылык шаруашылығын жүргізетін жеке немесе заңды тұлға.

Ацшылық шаруашылығынын санаты -  аңшылык
шаруашыльіқтарына шаруашылықаралық аңшылық ұйымдастыру 
непзінде бер.летш, аңшылық шаруашылықтарының аңшылық 
алқаптары вн,«а.лігі„ін, күзет жане есімін Н В  іс-шаралары 
ипатының белгілері бойынша сыныптамалық бөліну бірлігі.

Балык аулау -  балық ресурстарын жэне басқа да су 
жануарларын аулау. -

тэотіппен**!!/ а^ а^Ш^1 ның заннамасында белгіленген
тэртшпен эуесқонлық (спорггық) балық аулау құқыгын алған жеке

түплеп ^ < Ья,!1 вСІРУ ~  СИРеК кездесетін жэне хУРып бара жатқан балық 
балыктГплын  ̂ ҮШШ ЖӘНС (НШеСе) кэсіпкеРлік кызмет мақсатында

акваөсіру (йгыть|МІН Р І §  І і  і Я  И  I I
Балық ресурстары жэне басқа да су жануарлары -  сулы

ртада мекендеитін барлық жануарлардың жалпы жиынтығы

жанүапГпм» Шаруашь,ль,ғы ~  баль.Қ ресурстарын жэне басқа да су 
нуарларын корғаумен, өсімін молайтумен, акваөсірумен, балық



өсірумен, балық аулаумен, сондай-ақ қайта өвдеумен және өткізумен 
байланысты шаруашылық қызмет түрі.

Балық шаруашылығын үйымдастыру -  балық шаруашылығы 
су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп бергенге дейін 
жүргізілетін, балық шаруашылығы су айдындарын жэне (немесе) 
учаскелерін түгендеу, паспорттандыру жөніндегі іс-шаралар кешені. 
балык ресурстарын жэне басқа да су жануарларын алдын ала бағалау, 
сондай-ақ олардың негізінде балық шаруашылығын жүргізу жоспары, 
балық ресурстарынын жэне басқа да су жануарларының кәсіпшілік 
қорының деректеріне жыл сайынғы түзету жасалатын балық-су- 
мелиорациялық, қорғау жэне өсімін молайту іс-шараларын әзірлеу.

Балық шаруашылығы субъектісі — қызметінің негізгі бағыты
балық шаруашылығын жүргізу болып табылатын жеке жэне заңды 
тұлға.

Балыктын қырылуы -  балық ресурстарының және басқа да су 
жануарларының су айдынының жэне (немесе) учаскесінің
гидрохимиялық жэне өзге де режимінің бұзылуынан туындаған 
жаппай қырылуы.

Балықшы — бекітіліп берілген балық шаруашылығы су 
айдындарында жэне (немесе) учаскелерінде өз еңбек міндеттемелеріне 
қарай балык ресурстарын жэне басқа да су жануарларын аулауды 
жүзеге асыратын балык шаруашылығы субъектісінің қызметкері.

Балықшы куәлігі -  жеке тұлғаның балықшы функцияларын 
жүзеге асыру құкығын куэландыратын, балық шаруашылығы 
субъектісі беретін белгіленген нысандағы қреат.

Жануарлар — кұрғақта, суда, атмосферада жэне топырақта 
табиғи еркіндік жағдайында болатын жабайы жануарлар 
(сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, космекенділер, 
балықтар, моллюскалар, жэндіктер жэне тағы басқалары)

Жануарлар дүниесі -  ҚР - ның аумағын тұрақты немесе 
уакытшамекендейтін, сондай-ақ ҚР - ның құрылықтағы қайраңының 
жэне айрықша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына 
жататын жануарлар жиынтығы.

Жануарлар дүннесі объектілерін алып қою -  жануарлар 
дүниесін пайдалануға рұксаттың негізінде табиғи еркіндік 
жағдайында мекендейтін жануарларды мекендеу ортасынан айыру 
(ұстап алу, аулау, атып алу, жинау, соғып алу).

Жануарлар дүниесі объектілерін жасанды өсіру -  жануарлар 
дүниесі объектілерін еріксіз жэне (немесе) жартылай ерікті 
жагдайларда ұстау және өсіру.



-  жануарлар дүниесін, олар 
мекендейтін ортаны жэне биологнялык сан алуандыкты сактауга
жануарлар дүниесі объектілерін орнықты пайдалану мен өсімін 
молайту ға бағытталған кызмет, сондай-ақ жануарлар дүниесін қоргау. 
өсімін молайту жэне пайдалану саласындагы құкык
бұзушылықтардың профилактикасы мен оларға қарсы күрес жөніндегі 
іс-шаралар кешені.

Жануарлар дүннесін қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану 
саласындагы уәкілетті мемлекеттік орган - жануарлар дүниесін 
корғау, өсімін молайту жэне пайдалану саласындагы басшылыкты 
жэне мемлекеттік саясаггы іске асыруды, сондай-ак өз өкілеггіктері
шегінде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы 
орган. ■

Жануарлар дүннесін орныкты пайдалану -  жануарлар 
дүннесі объектілерін жануарлар дүниесінің түрлік сан алуандыгының 
таусылуына әкеп соқпайтын және оның өсімін молайту мен қазіргі
және келешек үрпактың қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеті 
сақталатын тэсілдер арқылы пайдалану.

пайдалану -  жануарлар дүниесінің 
ооъектілерін, олардьщ пайдалы қаснеттерін мекендеу ортасынан 
аиырып немесе айырмай-ак пайдалану.

Жануарлар дүниесін пайдалануга арналган рүқсат -  жеке 
жэне завды түлғаларға жануарлар дүниесін арнайы пайдалану 
қүкыгын беретін белгіленген нысандағы құжат.

Жануарлар дүниесін пайдаланушылар -  осы Заңға сэйкес
жануарлар дүниесш пайдалану құкығы берілген жеке жэне завды 
тұлғалар. -

Жануарлар дүннесі ұшырамай қалмайтын зиян -  жануарлар 
дүниесіне немесе оның мекендеу ортасына табиги-климаггык жэне 
антропогендік эсер ету салдарынан пайда болатын факторлардын
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шараларымен жоиылмайтын қалдықты зиян.

сан алуандығы -
жануарлар дүниесі объектілерінің бір түр шеңберівдегі, түрлер
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Жануарлар дүниесінің мекендеу ортасы -  жануарлар 

табиғи орта °  КТ'Лері табиғи еРкіВДІк жағдайында мекевдейтін

Жануарлар дүннесініц мекендеу ортасын қоргау -  табиги
еркшдік жагдайында жануарлар дүниесі объектілерінін орныкты



тіршілік еіу  жэне өсімін молайту шарттарын сақтауға немесе қалпына 
келтіруге багытталган қызмет.

Жануарлар дүниесі объектісі -  жануарлардың дара нұсқасы 
немесе популяциясы.

— озық шаруашылық пайдалы 
белгілері немесе қасиеттері бар дара нұсқаларды алу мақсатында
жануарлардың алуан түрлерінің немесе тұқымдарының дара 
нұсқаларын шағылыстыру.

Жануарларды интродукциялау -  жануарлар түрлері дара 
нұскаларының ареалдардан (таралу саласынан) тысқары, бұл түрлер 
бұрын мекендемеген немесе өзінің шаруашылық маңызын жоғалтқан,
олар үшін жаңа орындарға әдейі тарату немесе олардын кездейсок 
таралуы.

Жерсіндіру -  жануарлар дүниесі объектілерін олар бұрын 
мекендемеген немесе өзінің маңызын жогалтқан мекендеу 
орындарындагытіршілік ету жағдайларына бейімдеу.

Жолдама — бекітіліп берілген аңшылық алқаптарга немесе
балық шаруашылығы су айдындарына жэне (немесе) учаскелеріне
жануарлар дүниесі объектілерін алу мақсатында бару үшін жеке 
тұлғаға берілетін құжат.

Ихтиофауна — қандай да бір су айдынындагы немесе оның 
бөлігіндегі балықтар жэне дөңгелек ауыздылар түрлерінің жиынтыгы.

Кәсіпшілік қоры -  өз бетінше кәсіпшілік маңызы бар
популяция немесе уақыт жагынан орнықты оның кеңістіктегі 
оқшауланған бөлігі.

Қорыкшы -  бекітіліп берілген аңшылык алқаптар мен балык
шаруашылығы су айдындарында жэне (немесе) учаскелерінде
жануарлар дүниесін қоргауды жүзеге асыратын қорыкшылық кызмет 
қызметкері.

Қорыкшы куәлігі -  жеке тұлганың қорыкшы қызметі 
кызметкерінің функцияларын жүзеге асыру құкығын куэландыратын 
белгіленген нысандағы кұжат.

Қорықшылык кызіиет -  бекітіліп берілген аңшылык алқаптар 
мен балық шаруашылыгы су айдындарында жэне (немесе) 
учаскелерінде жануарлар дүниесін коргау функцияларын жүзеге 
асыратын аңшылык жэне балык шаруашылыгы субъектілерінің 
күрылымдык бөлімшесі.

Өзен (теңіз, көл) бассейні -  су айрықтарымсн шектелген, 
олардан су өзенге (теңізге, көлге) агып келетін жерүсті бетінін және
топырактың калык кабатынын бөлігі.



Паспорттандыру 1  аңшылык алкаптары мен балык 
шаруашылыгы су айдындарының жэне (немесе) учаскелерінін 
шекараларын. алаңдарын, жай-күйін, жануарлар дуниесінін тур
кұрамын, ластану көздерін жэне өзге де сипатгамасын айкындауга 
мүмкіндік беретін олардың есебі.

Рекреациалық балық аулау аймағы -  әуескойлык (спорттык)
А О  Г Т Т  I I / *  П і г п п і г п *  ■  _________ _________________________________ _ •  •

летті
орган айқындайтын балык шаруашылығы су айдыны жэне (немесе) 
учаскесінің және оған іргелес жағалау белдеуінің учаскесі.

гид (гид-аудармашы) -  туристтерге уакытша келген еддегі 
(жердегі) туристтік ресурстармен таныстыру жөнінде экскурсиялық- 
ақпараттык, ұйымдық қызмет көрсететін кәсіби даярланған жеке
тұлға;

туристтік қызмет көрсетуге жасалган шарт -  өтелмелі 
туристок кызмет көрсету бойынша туроператордың немесе 
турагенттің жэне туристің арасындағы келісім;

туризм иүскаушысы -  тиісті біліктілігі жэне турисгік
маршруттармен жүріп өту тәжірибесі бар кэсіби даярланган жеке 
тұлға;

туристтерді орналастыру орындары -  мейманханалар 
мотельдер, кемпингтер, туристтік базалар, конақжайлар, демалыс 
үилер., пансионаттар жэне туристтердің түруы мен оларға кызмет 
көрсету үшін паидаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар;

туристтік өнімді үсыну -  туристтік қызмет көрсетуге (жарнама. 
арнаулы көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді өткізу 
жөніндегі туристок акпарат орталыктарын ұйымдастыру, каталоггар 
буклеттер шығару жэне тарату) бағытталған шаралар кешенг

ТУР |  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір’ маршрут
бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристок қызмет көрсетулер 
кешені; |  1  т т

туризм -  жеке тұлғалардың ұзактығы жиырма төрт сағаттан бір 
жылға деиін, не жиырма төрт сағаттан аз, бірак уақытша болган елде
(жерде) ақы төлеитін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп 
өтетін саяхатьі;

өз бетінше туризм -  туристтер өз бетімен ұйымдастыратын, 
жүріп-түрудың белсенді тэсілдері пайдаланылатын саяхат;

туРист ~  жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі мерзім 
зеңінде уакытша болатын елді (жерді) аралап көретін және акылы

Г ™  аиналыспай сол еДДе сауыктыру, танымдық, кәсіби- 
іскерлік, спорттық, дши жэне өзге де максаттарда кемінде бір рет 
түнеп шығатын жеке тұлға;



туристтік агентгік қызмет (турагентгік қьпмет) -  қызметгің 
осы түріне лицензиясы бар жеке жэне (немесе) заады тұлғалардың
(бұдан эрі турагент) туристтік өнімді ұсыну және өткізу жөніндегі 
қызметі;

туристтік қызмет -  жеке жэне заңды тұлғалардың туристтік 
қызмет көрсету жөніндегі қызметі;

туристтік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) — 
қызметтің осы түріне лицензиясы бар заңды тұлғалардың (бүдан эрі -  
туроператор) өздерінің туристік өнімдерін қалыптастыру, ұсыну жэне 
туристік агенттер мен туристтерге өткізу жөніндегі кызметі;

туристтік жолдама — туристтік қызмет көрсету кешенін алуға 
қүқықты растайтын құжат;

туристтік үйымдар -  қызметінің негізгі түрі туристгік қызмет 
болып табылатын заңды тұлғалар;

туристтік ресурстар — туристтік көрсету объектілерін 
қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауыктыру 
объектілері, сондай-ақ туристтердің рухани қажеттерін 
қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін калпына келтіріп, 
дамытуға жәрдемдесетін өзге де объектілер;

туристтік ваучер — турдың құрамына кіретін қызметтерге
туристтің құқыгын және олардың ақысы төленгенінің фактісін 
растайтын қүжат;

туристтік өнім -  саяхат барысында туристтің қажетін
канағаттандыру үшін жеткілікті туристтік қызмет көрсетулер 
жиынтығы;

туристтік нарық — туристтік қызмет саласында тауарлар 
(жұмыстар, қызмет көрсетулер) жэне ақша айналысы;

туристгік кызмет көрсету — өзінің туристтік саяхаты кезеңінде 
жэне осы саяхатқа байланысты туристтің қажеттерін қанағаттандыру 
үшін берілетін кажетті кызмет көрсетулер (орналастыру. тасымалдау, 
тамақтандыру, экскурсиялар, туризм нұсқаушыларының, гидтердің
(гид-аудармашылардың) кызмет көрсетулері және сапар мақсатына 
байланысты баска да кызмет көрсетулері);

өкілетті орган -  туристтік кызмет саласында мемлекеттік 
басқару функцияларын жүзеге асыру үшін ҚР-ның Үкіметі 
белгілейтін орталық атқарушы орган;

экскурсант -  бір жерге, елді мекенге. аумаққа немесе сол 
жердегі баска елге туризм максатында жиырма төрт сагаттан 
аспайтын уакытка уақытша келген жеке тұлға;

экскурсиялық кызмет -  азаматтардың уакытша болатын елдегі 
(жердегі) туристтік ресурстарды танымдык мақсатта аралап көруін



ұйыічдастыру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет, ол туристерді
орналастыру (түнету) жөніндегі кызметті көздемейді және жиырма 
төрт сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды;

Экскурсовод — уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік 
ресурстармен таныстыру жөнінде туристтерге экскурсиялык-
ақпараттық, ұйымдық қызмет көрсетуге лайықты біліктілігі бар 
кэсіби даярланған жеке тұлға.
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