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Кіріспе 

Экологиялық туризм-әлемдік туристік индустрияның қарқынды дамып 

келе жатқан салаларының бірі. Экологиялық туризмнің оны бұрын 

пайдаланылған табиғатта демалуды ұйымдастыру мен өткізудің түрлерінен 

ерекшелейтін бірінші шарты-рекреациялық аумақтардың ресурстарын 

пайдаланудағы, рекреациялық табиғи аумақтардың биологиялық әртүрлілігін 

сақтауды ғана емес, сонымен бірге туристік қызметтің тұрақтылығын да 

қамтамасыз етуге арналған «сарқылмайтын» табиғат пайдалану режимін 

әзірлеудегі және сақтаудағы саналы, экологиялық және экономикалық 

тұрғыдан тексерілген саясат. 

Экологиялық туризмді дамыту үрдістерін Дүниежүзілік Туристік Ұйым 

(ДСҰ) айқындайды. ДСҰ болжамы бойынша экологиялық туризм 2020 жылға 

дейінгі кезеңге арналған туризмді дамытудың бес негізгі стратегиялық 

бағыттарының қатарына кіреді. 

Қазақстанды Дүниежүзілік туристік ұйым экологиялық туризмді 

дамыту тұрғысынан аса перспективалы өңірлердің бірі ретінде қарастырады. 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы экологиялық туризм-бұл елдің табиғи 

ресурстарын пайдалануға бағытталған кіру туризмін экологиялық сауатты 

ұйымдастыру. Экологиялық туризмді ұйымдастырудағы алғашқы қадамдар, 

сөзсіз, елдің ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында (ЕҚТА) туристік 

қызметті дамытумен байланысты. 

Туристік қызметті, әсіресе оның табиғи ортаның бұзылуымен немесе 

ластануымен қатар жүруі мүмкін түрлерін экономикалық және экологиялық 

тұрғыдан теңдестірілген ұйымдастыру «экологиялық туризм» оқу пәнінің 

пәні болып табылады. Зерттеу объектісі-рекреациядан алынатын 

экономикалық пайда мен демалу үшін пайдаланылатын нақты табиғи 

аумақтардың экологиялық қауіпсіздігі арасындағы қатынастарды үйлестіру. 

Туристік практикаға экологиялық менеджмент технологияларын енгізу 

соңғы жылдары (туризм барған сайын жаппай құбылысқа айналған кезде) 

шұғыл қажеттілік сипатына ие болуда, экологиялық менеджмент табиғатта 

жаппай демалысты ұйымдастыруда, ірі туристік орталықтардың қызметінде, 

қонақжайлылық саласының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 

тұрақты позицияға ие болуда. 

Экологиялық туризм негізделетін және оны жүзеге асыратын негізгі 

қағидаттар: рекреациялық табиғи аумақтардың биологиялық әртүрлілігін 

сақтау; экологиялық туризм саласына тартылған өңірлердің экономикалық 

орнықтылық деңгейін арттыру; экологиялық туристік қызметке барлық 

қатысушылардың экологиялық мәдениетін арттыру; рекреациялық 

аумақтардың этнографиялық мәртебесін сақтау болып табылады. 

Дәрістер курсы бір семестрге есептелген, «Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі», «экологиялық құқық» курстарын игеру кезінде негізгі 

экологиялық білім алған студенттерге ұсынылады. Мұндай білім 
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студенттерде Биосфера туралы тұтас жүйе және табиғи процестерге қасақана, 

байқаусызда, тікелей және жанама антропогендік әсер туралы; гомеостаз 

және экожүйелер тұрақтылығының шегі туралы; жердің геосфералық 

қабықтарының құрылымы мен динамикасы және олардың өзгеруіне адам 

қызметінің әсері туралы түсінік қалыптастырады; гомеостаз бен адамның 

бейімделуінің физиологиялық негіздері туралы; генетикалық жүк, қоршаған 

ортаның адам ағзасына агрессивті әсерінің негізгі мақсаттары мен әсерлері 

туралы; Жаһандық экологиялық өзгерістерді анықтайтын демографиялық 

және әлеуметтік-экономикалық процестер туралы; экологиялық мәдениеттің 

проблемалары, экологиялық дамудың перспективалары, халықаралық 

келісімдер және табиғатты қорғау саласындағы Ресей заңнамасы туралы.  

Туристік мамандықтар студенттеріне «экологиялық туризм» пәнін оқытудың 

негізгі мақсаты - олардың экологиялық дүниетанымының деңгейін арттыру; 

базалық экологиялық білім кешенін толықтыру; өзінің кәсіби қызметінің табиғи 

процестерге ықтимал салдарын бағалау қабілетін қалыптастыру; экологиялық 

қауіпті төмендету бойынша іс-шараларды жоспарлай білу және т. б. 

Оқу құралында экологиялық саяхаттың этикасы мен қауіпсіздігі туралы 

мәліметтер келтірілген. Қазақстан Республикасында экологиялық туризмнің 

ресурстарын, қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын сипаттайтын 

материалдар ұсынылған. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізімі келтіріледі; 

ұлттық парктер туралы; экологиялық-туристік өнімді қалыптастыру және ілгерілету 

туралы мәліметтер қамтылады. 

Қазақстан-үшінші мыңжылдықтың басында өзінің табиғи байлығын 

сақтап қалған жер бетіндегі санаулы елдердің бірі. Қазіргі уақытта ел 

алдында маңызды міндет тұр - оның құндылығын, нәзіктігін және пайдалану 

кезінде сауатты көзқарас қажеттілігін түсіну. Туристік қызмет те ерекшелік 

емес. Табиғи бағдарланған туризмнің әлемдік тәжірибесі табиғи ресурстарды 

нашар ұйымдастырылған рекреациялық пайдалану олардың сарқылуына 

және тозуына әкелетінін, ал қалпына келтіру әрекеттері елеулі қаржылық 

инвестициялар қажеттілігіне тап болатындығын айқын дәлелдеді. 

Сондықтан да Қазақстанда сырттан келетін табиғи-бағдарланған туризм 

саласы табиғи-бағдарланған туризмді тұрақты ете алатын сауатты мамандармен 

қамтамасыз етілуі тиіс. 
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1 тақырып Экологиялық туризм: пайда болу тарихы, түсінігі, 

принциптері және ерекшеліктері 

Дәрістің мақсаты: студенттерді экологиялық туризмнің даму 

тарихымен және курстың міндеттерімен таныстыру 

Негізгі ұғымдар: экология, қоршаған орта, экотуризм, тұрақты даму 

Дәріс жоспары: 

1. Экотуризмнің даму тарихы 

2. Экологиялық туризмнің пайда болуының алғышарттары 

3. Тұрақты туризм 

4. Экологиялық туризм түрлерін жіктеу 

 

Экотуризмнің даму тарихы. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының 

басынан бастап саяхаттың басым түрлерінің бірі экологиялық туризм болып 

табылады, оның мақсаты табиғатты қорғау болып табылады. «Экологиялық 

туризмнің» даму тарихы терең өткеннен бастау алады. Ежелгі мысырлықтар 

қоршаған әлем туралы білімдерін кеңейту үшін алыс сапарлар жасады. 

Геродот, Аристотель, Плиний ақсақал әртүрлі елдерге көп саяхаттап, мәдени 

және тарихи көрікті жерлерді ғана емес, сонымен бірге табиғи жағдайларды 

да зерттеді. Біраз уақыттан кейін Александр Гумбольдт, Чарлз Дарвин және 

т. б. сияқты зерттеушілер планетаның алыс бұрыштарына саяхаттауға 

арнады. 

Алайда, өткен ғасырдың ортасына дейін тек «жалғыз саяхатшылар» 

табиғи сұлулықты тамашалап, біздің жеріміздің экзотикалық бұрыштарына 

ене алды. Негізінен бұл өте бай адамдар болды. Мұндай саяхаттар 

саяхатшылар барған аймақтарда айтарлықтай әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістерге әкелуі мүмкін емес, олар бірегей табиғи аумақтарды, өсімдіктер 

мен жануарлардың сирек кездесетін түрлерін, ерекше жергілікті дақылдарды 

сақтауға ықпал ететін айтарлықтай қаражат ағынын қамтамасыз ете алмады. 

Ресейде XIX ғасырдың екінші жартысындағы жазушылар мен 

саяхатшылар Н. М.Пржевальский, Семенов-Тян-Шанский сияқты табиғи 

көрікті жерлерді білуге адамдарды тартуда маңызды рөл атқарды - 

ұйымдасқан туризмнің одан әрі дамуымен оның алғашқы бағыттарының бірі 

болды. Өткен ғасырдың ортасында Томас Кук шотланд тауларына саяхаттар 

ұйымдастыра бастады, ал 1863 жылы ол МОН Бланға алғашқы 

коммерциялық көтерілуді ұсынды. Өз шығармаларында жабайы табиғаттың 

сұлулығын және альпілік шыңдардың, аңғарлар мен шалғындардың ғажайып 

әлемін жырлаған ағылшын романтикалық жазушылары мұндай сапарларға 

үлкен қызығушылық тудырды. Америка құрлығында табиғи әлемге саяхат 

ғылыми экспедицияларға қатысқан танымал натуралистер мен натуралистер 

жасаған әдеби сипаттамалардың арқасында танымал болды — М.Люсек,      

В. Кларк, Д. Аудубон. Шанский, Д. Н. Мамин-Ресейдің табиғатын зерттеген, 

сипаттаған және дәріптеген. Осы кезеңде көптеген қалаларда филиалдары 

бар «табиғи тарихты сүйетіндер қоғамы», Қырым тау клубы, Кавказ тау 
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қоғамы пайда болды және кеңінен танымал болды. Ресейде тау туризмі 

кеңінен таралуда, экскурсиялық қызметке көп көңіл бөлінеді. 

Өткен ғасырдың аяғында бүкіл әлем бойынша жабайы табиғат 

орындарына саяхат барған сайын танымал бола бастады. Бұған ұлттық 

парктер жүйесін құру айтарлықтай ықпал етті. Дегенмен, бұл саяхат, бұл 

туризм, оның мақсаты негізінен көркем ландшафттарға таңдану болып қала 

берді, элиталық сипатқа ие болды және бірнеше адамға қол жетімді болды. 

ХХ ғасыр табиғи ортаға саяхаттың бағыты мен ауқымында түбегейлі 

өзгерістер әкеледі. Ғасырдың басында экзотикалық елдерде аңшылық сафари 

ең үлкен олжаларды — пілдерді, мүйізтұмсықтарды және т.б. алу үшін 

ерекше беделді болып саналды. Елуінші жылдары фотосафарлар аң аулау 

турларына қарағанда танымал бола бастады, бірақ үлкен аңшылық олжалары 

ретінде бағаланған африкалық сүтқоректілердің ең үлкен бес түрі (піл, 

мүйізтұмсық, буйвол, Арыстан, Барс) қызығушылықтың басты нысаны 

болып қала береді. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл әлемде туристік және қонақ 

үй инфрақұрылымы белсенді дамып келеді. Көлік пен коммуникациядағы 

техникалық революция бұқаралық туризм үшін ең алыс табиғи бұрыштарды 

қол жетімді етті. Өткен ғасырдың 70 — ші жылдары табысы жоғары 

адамдардың саяхаттары орташа және тіпті табысы төмен халықтың «жаппай» 

туризмімен алмастырылды, жастар туризмі дамуда-жаяу және атпен 

серуендеу, тау көтерілісі, тау шаңғысы спорты, өзендер бойымен рафтинг. 

Мұның бәрі туристік бизнесте үлкен капиталдың шоғырлануына 

әкеледі. Туризм индустриясының қарқынды өсуі өндірістің шоғырлануына 

әкелді-қонақ үй желілері пайда болды, туристік орталықтардың құрылысы 

басталды. 

Туризмді дамытуға айтарлықтай қаражат сала отырып, ірі капитал 

қысқа мерзімде максималды кірісті талап етті. Табиғи ландшафт пен 

жергілікті тұрғындар мақсатқа жетудің алғышарттары, құралы ретінде ғана 

қабылданды. Таң қалатын дүние емес, керемет табиғи кешендердің осындай 

жаппай реттелмей келуінің нәтижесі оларға да, жергілікті әлеуметтік-мәдени 

ортаға да теріс әсер етті: сирек кездесетін өсімдіктер жойылды, ағаштар 

кесілді, су объектілері ластанды, топырақ тапталды, жануарлардың көптеген 

түрлерінің популяциясы жоғалып кетті немесе айтарлықтай азайды. Бірегей 

табиғи бұрыштардың жабайы табиғатына, сондай-ақ «қабылдаушы» елдердің 

жергілікті экономикалары мен мәдени құндылықтарына қауіп төнді. 

Өткен ғасырдың 60-жылдарында адам қызметінің жаһандық салдары 

туралы хабардар болу пайда болады, қоршаған ортаға, әсіресе индустриалды 

елдерде, қоғамның назары ерекше артады. Табиғат пен саяхат туралы 

телешоулар үлкен танымалдылыққа ие. «Арнайы қызығушылықтар 

бойынша» турлар пайда болады (құстардың мінез-құлқын бақылау, 

түйелердегі тректер, білікті гидтердің басшылығымен қызықты табиғи 

бұрыштарға серуендеу). АҚШ-та кит популяциясының жаһандық төмендеу 
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қаупіне байланысты оларды бақылау турларының бүкіл саласы дамуда. 1966 

жылы бұл әрекет соншалықты кең резонансқа ие болды, сондықтан қоғамдық 

қысым нәтижесінде киттердің бірнеше түрі абсолютті қорғауға алынды. 

Бұл кезең саяхаттың түбегейлі басқа түрінің — экологиялық туризмнің 

пайда болуын білдіреді. «Экологиялық туризм» (экотуризм) терминін 1983 

жылы мексикалық эколог-экономист Гектор Цебаллос-Ласкурейн ұсынған. 

Бұл ескі және жаңа көзқараста бір уақытта дерлік экологиялық және 

әлеуметтік талаптарға сәйкес келетін туризм идеясы тұжырымдалды — 

табиғатқа жауапты, оны қорғауға ықпал етеді, саяхатшылардың экологиялық 

мәдениетін арттырады, білім беру функциясын орындайды, дәстүрлі 

мәдениеттер мен жергілікті қауымдастықтарға мұқият қарайды. 

Экологиялық туризмнің пайда болуының алғышарттары. 

Осылайша, экотуризмнің пайда болуына бірнеше алғышарттар ықпал етті. 

Біріншіден, туризм әр түрлі табысы бар көптеген адамдардың 

қажеттілігіне айналады. Дүние жүзіндегі қорғалатын табиғи аумақтарға 

келушілердің саны соншалықты өсті, сондықтан олардың табиғи кешендерге 

тигізетін ықтимал зияны үлкен алаңдаушылық тудырды. Сонымен бірге, 

ұтымды ұйымдастырумен туризм табиғатты қорғауға нақты қаржылық 

қолдау көрсетіп, бастапқы күйінде сақталуы керек табиғи аумақтардың 

маңыздылығын арттыра алатындығы белгілі болды. Қазіргі уақытта 

қоршаған орта мамандары туризмді дамыту арқылы табиғатты қорғау 

қызметін жетілдіру тақырыбында көптеген зерттеулер жүргізе бастады. 

Екіншіден, экологиялық әрекеттердің сәттілігі тек «тыйым салу» 

шаралары негізінде мүмкін емес екені белгілі болды, әсіресе егер олар 

жергілікті халықтың мүдделеріне қарсы бағытталған болса. Табиғатқа 

ұқыпты қарау олар үшін экономикалық тұрғыдан тиімді болуы үшін 

жергілікті тұрғындар осы қызметте серіктес болуы қажет. Тағы да туризм бұл 

жерде шешуші рөл атқара алады. 

Үшіншіден, туристердің ұмтылыстарында басымдықтар өзгерді. 

Көптеген адамдар, әсіресе дамыған индустриалды елдерде, қалалардан 

салыстырмалы түрде қол жетімсіз табиғаттың бұрыштарына ұмтыла бастады. 

Дәстүрлі «жағажай-курорттық» демалыстан айырмашылығы, белсенді және 

танымдық бағыттағы табиғатқа деген сұраныс артты. 

Сонымен, біздің заманымыздың маңызды экологиялық, экономикалық 

және әлеуметтік проблемаларының қиылысында табиғи аумақтарды тұрақты 

дамытудың маңызды құралдарының бірі ретінде экологиялық туризм 

тұжырымдамасы пайда болды. 

Экологиялық туризм мәселелері Н. В. Дроздовтың, Н.Р. Данилиннің, 

Н.С. Мироненконың, И.Т. Твердохлебовтың және т.б. еңбектерінде 

қарастырылады. Шетелде экологиялық туризмді дамыту проблемаларына көп 

көңіл бөлінеді. 

Экологиялық туризм - бұл белгілі бір демалыс түрі. Экотуристер 

жабайы табиғат сақтаған планетамыздың бұрыстарын аралайды. Туризмнің 
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бұл жолы әр түрлі елдерде белсенді дамып келеді. Халықаралық туризмнің 

жалпы көлеміндегі экологиялық туризмнің үлесі әр түрлі елдер мен өңірлер 

үшін әр түрлі және нақты аймаққа байланысты орта есеппен 20-дан 60% - ға 

дейін ауытқиды. 

Экологиялық туризм (экотуризм) өте алуан түрлі, ол экстремалды 

туризмнің ерекшеліктерін және тыныш серуендеуді біріктіре алады. 

Экотуризм қатысушылардан арнайы спорттық дайындықты қажет етпейді. 

Су, ормандар, таулар арқылы өтетін маршруттар кез-келген адам өте алады. 

Қалай болғанда да, экотуризм қоршаған табиғатпен үйлесімділікке қол 

жеткізуді қамтиды. Туризмнің бұл түрінің негізі табиғатқа ешқандай зиян 

келтірмейтін саяхатты қамтитын принцип болып табылады. Туристерге 

таңдау үшін әртүрлі бағдарламалар мен маршруттар ұсынылады. 

Экологиялық туризм экологиялық біліммен тығыз байланысты. 

Экотуризммен айналысатын адамдар өркениеттің қол жетімсіз жерлерін 

аралап қана қоймай, сонымен бірге табиғаттың ерекшеліктерін біледі, қолда 

бар табиғи байлықтарға мұқият қарау қажеттілігін түсінеді. Экотуризм 

адамдардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға үлкен оң әсер етеді 

және адамдарды қоршаған табиғатқа басқаша қарауға және бізде бар нәрсені 

сақтаудың қаншалықты маңызды екенін түсінуге шақырады. Экологиялық 

туризмнің пайда болуы, ең алдымен, жаппай туризм көлемінің өсуімен және 

әлемнің көптеген бөліктерінде бірқатар экологиялық проблемалардың 

шиеленісуіне әкелген жағымсыз салдармен, сондай-ақ қоршаған орта 

проблемалары туралы әлеуметтік көзқарастардың өзгеруімен және табиғи 

ресурстардың құндылығын түсінумен байланысты. Планетаның 

тұрғындарына туристік аумақтардағы қоршаған ортаның ластануы, баратын 

жерлердің тартымдылығын жоғалтуды және туристік өнімдерге сұраныстың 

жоқтығын білдіретіні белгілі болды. Осы процестердің әсерінен қоғамның 

ойлауы мен көзқарастарына баса назар аударылды, бұл саяхат 

мотивациясының өзгеруіне әкелді және туризмнің одан әрі эволюциясын 

алдын-ала анықтады (1 кесте). 

1 кесте 

Тұтынушылардың туризмге деген әртүрлі тәсілдері 

Туризм 

тәсілдері 
Ойлау түрі Туризм түрі 

Дәстүрлі Технократтық Жаппай туризм 

Қазіргі Табиғи бағдарланған Балама туризм 

Посткеңестік 
Тұрақты дамуға бағытталған 

жаңа ойлау 

Экотуризм, тұрақты 

туризм 
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Туризмнің эволюциялық дамуы дамыған елдердің тұрғындарының 

көпшілігіне саяхат Қол жетімді болған кезде жаппай туризмнің пайда 

болғанын көрсетеді. Осы кезеңде саяхаттаудың негізгі себептері туристік 

аумақтарға барған кезде жайлылықтың максималды мөлшерін алу болып 

табылады, бұл көп жағдайда демалыстың қажетті компоненті ретінде табиғи 

компонентті қамтымайтын талаптардың белгілі бір стандартын 

қалыптастырды. 

Жаппай туризммен қанықтыру ерекше демалу қажеттілігіне әкеледі. 

Бұл себептер жаппай туризмге балама болып табылатын табиғи бағдарланған 

туризм түрлерінің кең спектрін қалыптастыруға әкелді. 

Әр түрлі, бірақ бір-біріне жақын туризм түрлерін сипаттайтын көптеген 

терминдер бар: жұмсақ туризм, табиғи, шытырман оқиғалы, жасыл, 

экологиялық және тұрақты туризм. 

Туризмнің барлық осы түрлері және оларды белгілеу үшін 

қолданылатын терминдер адамдардың экологиялық санасының деңгейін 

арттыруға негізделген табиғатқа деген қызығушылықтың және қоршаған 

ортаға ұқыпты қараудың өсу тенденциясын, сондай-ақ биологиялық 

әртүрлілікті тұрақты, теңгерімді дамыту және сақтау тұжырымдамасын 

қалыптастыру қажеттілігін көрсетеді. 

«Экологиялық туризм» тұжырымдамалық аппаратын нақтылау үшін біз 

экологиялық туризмге жатқызуға болатын және әртүрлі елдердің ғылыми 

әдебиеттерінде кеңінен танымал және кеңінен айтылатын туризм түрлерінің 

алуан түрлілігіне талдау жасаймыз. 

«Экологиялық» сын есімі өте сирек қолданылатын неміс тілді елдерде 

«жұмсақ туризм» термині кең таралған. «Жұмсақ туризм» неміс 

тұжырымдамасы Германия, Австрия, Швейцария сияқты неміс тілді елдерде 

қолданылады. Бұл тұжырымдама ХХ ғасырдың ортасында туристік бизнес 

саласында, ең алдымен, сол жерде қарқынды дамып келе жатқан жаппай 

туризмнің алғашқы ауыр теріс салдарын бастан кешірген альпілік елдерде 

кеңінен таралды. Ұзақ уақыт бойы осы тұжырымдамада сәйкессіздіктер 

байқалды — бірқатар, яғни «жұмсақ туризм», «техникалық емес туризм», 

«табиғатқа жақын», «балама», «бейімделген» анықтамалары орын алды. 

Қазіргі уақытта «жұмсақ туризм» термині ең танымал болды. Туризмнің бұл 

түрі «қатаң туризм» терминімен белгіленген дәстүрлі туризмге қарсы болды 

(яғни, кез-келген тәсілмен және максималды пайда алуға бағытталған) 

(2кесте). «Жұмсақ» туризмнің негізгі мақсаты табысты бизнес қана емес, 

сонымен қатар жергілікті халықтың табиғатына, өзіндік мәдениеті мен 

дәстүрлеріне ұқыпты қарау, яғни дәстүрлі туризмді ізгілендіру болып 

табылады. 
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2 кесте 

«Қатты» және «жұмсақ» туризмнің ерекшеліктерін салыстыру 

Қатты туризм Жұмсақ туризм 

Жылдам көліктер Баяу және орташа жылдамдықты 

көліктер 

Келісілген бағдарлама Стихиялық шешімдер 

Өмір салтын импорттау Барған елдің мәдениетіне сәйкес өмір 

салты 

Ең жақсы көрнекті орындар Ең алдымен, әсерлер әсерлі 

бағаланады. 

Жайлылық пен енжарлық Әрекет және әртүрлілік 

Сапарға алдын ала ақпараттық 

дайындық жоқ немесе аз 

Сапар алдын-ала зерделенетін ел 

немесе аймақ 

Туристік нс шет тілінде сөйлейді 

және оны үйренуге ұмтылмайды 

Шет тілін үйрену (баратын елдің тілі) 

Жергілікті халықтан артықшылық 

сезімі 

Басқа мәдениетті үйренудің қуанышы 

Көбіне басты мақсат - шопинг Аймақтың өзіндік ерекшелігін 

көрсететін сыйлықтар мен 

кәдесыйлар 

Сапардан кейін тек кәдесыйлар, 

прагматикалық сатып алулар қалады 

Сапардан кейін қалған нәрсе - бұл 

әсер, естеліктер мен жаңа білім. 

Көріністері бар ашық хаттар Табиғаттан сурет салу, адамның өзі 

суретке түсіру 

Негізгі себеп - қызығушылық. Негізгі себеп - әдептілік. 

Мистер үндестігі Сабырлы әдеп 

 

Й. Криппендорфа анықтамасына сәйкес. 1980 ж. Берн университетінің 

(Швейцария) туризм мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу институтының 

директоры Криппендорф, бастапқыда «тыныш» немесе «тыныш Туризм» деп 

аталатын жаңа туризм саясатының басты мақсаты - «ландшафтпен тікелей 

байланыста болатын көптеген адамдарға физикалық және рухани демалысты 

ұзақ уақыт қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың ұзақ мерзімді 

мүдделерін ескере отырып, ландшафт пен қоныстардың демалу 

формаларының қажеттіліктерін қанағаттандыру». 

«Тыныш» туризмге сәйкес келетін, кейіннен «жұмсақ» туризм деп 

аталатын ұсынылатын іс-шаралар - бұл тыныш, техникалық емес іс-шаралар, 

яғни жаяу, велосипедпен немесе атпен жүру, жүзу, шаңғы тебу және т.б. 

Криптендорф негізінен «қатаң» туризмнің ерекшеліктеріне балама болып 

табылатын сипаттамалар арқылы тұжырымдады. 

Соңғы жылдары Австрияда, Германияда және Швейцарияда 

Туризмдегі жаңа бағыттың неғұрлым қатаң терминологиялық белгісі 
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«экологиялық және әлеуметтік жауапты туризм» кеңінен таралды және 

танылды. 

Ағылшын тіліндегі әдебиеттерде салыстырмалы лаконизммен және 

экологиялық тұрақтылық ұғымдарымен байланысты лексиканы кеңінен 

қолданумен ерекшеленетін экологиялық туризмнің анықтамалары да бар. 

Өзіне тән мысал ретінде 1991 жылы Халықаралық экотуризм қоғамы (АҚШ) 

тұжырымдаған ең қысқа анықтамалардың бірін келтірген жөн: «Экологиялық 

туризм — бұл қоршаған ортаны сақтауға ықпал ететін және жергілікті 

халықтың әл-ауқатын қолдайтын табиғи аумақтарға жауапты саяхат». 

Экотуризм болашақ ұрпақ үшін Биоәртүрлілікті үздіксіз пайдалану мен 

сақтауды, туристік қызметті жоспарлау мен басқаруды, туристердің 

мүдделерінен басқа, қоғамдық мақсаттарға жетуді білдіреді. Экотуризмнің 

ажырамас бөлігі-жергілікті халықпен өзара әрекеттесу, барған аудандарда 

қолайлы экономикалық жағдайлар жасау. 

Осылайша, табиғатқа «дәстүрлі» турларды ұсынатын туроператорлар 

мен экологиялық турларды ұйымдастырушылар арасындағы айырмашылық 

айқын болады. Біріншісі табиғатты қорғауға немесе табиғи аумақтарды 

басқаруға міндеттеме алмайды, олар клиенттерге экзотикалық жерлерге 

баруға және «олар жоғалып кетпес бұрын» байырғы мәдениеттермен 

танысуға мүмкіндік береді. Екіншісі қорғалатын аумақтармен және 

жергілікті тұрғындармен серіктестік орнатады. Олар өз бизнестерін ұзақ 

мерзімді перспективада жабайы табиғатты қорғауға және жергілікті елді 

мекендерді дамытуға нақты үлес қосуға тырысады. Олар туристер мен 

жергілікті тұрғындар арасындағы өзара түсіністікті жақсартуға тырысады. 

Экотуризм көбінесе шытырман оқиғалы туризммен байланысты. 

Алайда, экологиялық туризм әрдайым приключение компонентін 

білдірмейді. Екінші жағынан, барлық шытырман оқиғалы турлар 

экологиялық өлшемдерге сәйкес келмейді, әсіресе ресурстарды тұрақты 

пайдалану тұрғысынан. Мәселен, тірі олжаларды өндірумен немесе спорттық 

нәтижеге қол жеткізумен байланысты спорттық және сафари турлары 

экологияға қарсы болуы мүмкін, айталық, өткелдерді салу үшін кесілген тірі 

ағаштарды пайдалану арқылы. 

Жасыл ауыл туризмі немесе агротуризм, әсіресе АҚШ пен Батыс 

Еуропада танымал, ауылдық жерлерде (ауылдарда, фермаларда, ыңғайлы 

шаруа үйлерінде) демалу. Туристер біраз уақыт табиғат арасында Ауылдық 

өмір салтын ұстанады, халықтық мәдениеттің, қолданбалы өнердің 

құндылықтарымен, ұлттық әндер мен билермен, жергілікті әдет-ғұрыптармен 

танысады, дәстүрлі ауыл жұмыстарына, халықтық мерекелер мен 

фестивальдерге қатысады. «Жасыл» туризм (green tourism) туристік 

индустрияда экологиялық әдістер мен технологияларды қолдануды білдіреді. 

Тұрақты туризм-экологиялық туризмнің ең жас тұжырымдамасы. Бұл 

шешім қабылдау мен практикалық қызметтегі әлеуметтік, экономикалық 

және экологиялық аспектілерді біріктіруді білдіретін тұрақты даму 
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тұжырымдамасының жеке қосымшасы. 1987 жылы жасалған орнықты даму 

тұжырымдамасы қоршаған орта және даму жөніндегі БҰҰ 

Конференциясының орталық идеясына айналды (Рио-де-Жанейро, 1992) 

және орнықты даму тұжырымдамасын іс жүзінде іске асыруға тікелей 

байланысты өкілдері бірқатар халықаралық құжаттарға қол қойған елдердің 

абсолюттік көпшілігімен тиімді даму моделі үшін танылды. 

Қазіргі уақытта қоғамда тұрақты дамуға бағытталған жаңа ойлау 

қалыптасуда, бұл экологиялық және әлеуметтік жауапты болатын туристік 

тәжірибені алу қажеттілігіне байланысты туризмде жаңа уәждердің пайда 

болуына әкелді. Тек осы жағдайда туристік мекемелердің ұзақ мерзімді 

жетістікке жету мүмкіндігі бар. Осылайша, қоғамдағы ойлаудың өзгеруі 

туризмнің эволюциялық дамуын анықтайды, бұл тек табиғатқа бағытталған 

туризм түрлерінің қалыптасуында ғана емес, сонымен қатар экономиканың 

осы саласында тұрақтылықты қамтамасыз ететін туризмде жаңа бағыттың 

пайда болуына ықпал етті. 

Тұрақты туризм проблематикасы саласындағы беделді әрекет етуші 

тарап Дүниежүзілік туристік ұйым (ДТҰ) болып табылады. 1988 жылы ол 

тұрақты туризм принциптерін тұжырымдады. 

ДТҰ-ның пікірінше, тұрақты туризм-бұл қабылдаушы аймақтың 

мүдделерін ескере отырып және болашақта осы мүмкіндікті сақтауға 

мүмкіндік бере отырып, туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

мүмкіндік беретін туризмді дамытудың бір бағыты. Бұл ретте барлық 

ресурстарды экономикалық, әлеуметтік және эстетикалық қажеттіліктер 

биологиялық әралуандылыққа және тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне 

зиян келтірмей, мәдени және экологиялық тұтастықты сақтай отырып 

қанағаттандырылатындай етіп басқару көзделеді. 

1996 жылы ДТҰ, Дүниежүзілік туризм және саяхат кеңесі, Жер 

мәселелері жөніндегі кеңес (Earth Council) «ХХІ ғасырдағы туризм және 

саяхат индустриясы үшін — экологиялық тұрақты дамуға арналған іс-қимыл 

бағдарламасы» атты баяндама жариялады, ол тірек болып табылады және 

туризм индустриясы, үкіметтер мен басқа да қатысушылар үшін негізгі 

қадамдарды көрсетеді. Онда тұрақты дамуға қол жеткізу мақсатында 

туристік сала үшін жұмыстың он басым бағыты атап өтілді. Туризмдегі 

тұрақтылық принциптері экологиялық, мәдени, экономикалық тұрақтылыққа, 

сондай-ақ жергілікті қауымдастықтар үшін тұрақтылыққа дейін азаяды. Іс 

жүзінде бұл барлық туристік компаниялар ұзақ мерзімді тұрақты дамуға қол 

жеткізу үшін ұсынылған шараларды жүзеге асыруы керек дегенді білдіреді.  

Қазіргі уақытта туризмнің көптеген түрлері тұрақты даму өлшемдеріне 

сәйкес келмейді және жаңа қағидаттарға көшу қажет. 

Ағылшын тіліндегі көптеген әдебиеттер экологиялық туризмге 

арналған, бірақ ол бар формалардың көптігіне байланысты терминнің 

мағынасы туралы әлі консенсус жоқ. Мексикалық эколог Г.Цебаллос-

Ласкурейннің пікірінше, экологиялық туризм «натуралистердің жабайы 
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өсімдіктер мен жануарлар әлемін зерттеу, бақылау және табиғатпен қарым-

қатынастан қуаныш алу үшін табиғаттың таза бұрыштарына саяхатын, 

сондай-ақ осы аумақтарға ие ежелгі және қазіргі заманғы мәдени 

құндылықтарды білдіреді». 

Қазіргі уақытта Австралия, АҚШ және Канаданың кейбір мамандары 

«экологиялық туризм» ұғымының бұл түсіндірмесін ұстанады. Осы және 

басқа да бірқатар елдерде қабылданған экотуризм моделі Австралия 

құрлығында кең таралуы мен танымал болуына байланысты «Австралия» деп 

аталды. Бұл модель табиғатты тану және табиғатта эмоционалды, 

эстетикалық мақсаттармен демалу мақсатында аз өзгертілген және нашар 

бұзылған табиғатта, ерекше қорғалатын жерлерде экотуризмнің дамуымен 

сипатталады. 

Батыс Еуропада «жұмсақ туризм» тұжырымдамасы негізінде кең 

мазмұны бар «Батыс Еуропа» экологиялық туризм моделі қалыптасты. Ол 

мәдени ландшафтта экотуризм нысандарын дамытуға негізделген және 

туризмді тұрақты дамыту қағидаттарына, Еуропада қалған табиғи 

ресурстарды сақтауға баса назар аударады. Бұл модельде экотуризмнің 

жергілікті халықтың әлеуметтік, мәдени және экономикалық әл-ауқатына 

қамқорлық жасау сияқты қасиеттеріне ерекше назар аударылады. 

Әр түрлі елдердің мамандары экологиялық туризмнің әртүрлі 

анықтамаларының кең спектрін ұсынады (3 кесте). 

 

3 кесте 

Шетел әдебиетінде ұсынылған «Экологиялық туризм» түсінігінің 

анықтамалары 

Дерек көзі  

Халықаралық экотуризм 

қоғамы (TIES), 1991 ж 

Табиғи аймақтарға жауапты сапар. табиғатты 

қорғауға және жергілікті халықтың өмір сүру 

сапасын сақтауға үлес қосу 

Туризм бойынша 

экологиялық тұрақты 

жұмыс тобы, 1991 ж 

Жасыл туризм индустриясының дамуына ықпал 

ететін туризм мен қоршаған орта арасындағы 

симбиотикалық байланыс идеясы 

Дүниежүзілік туристік 

ұйым (ЮНВТО), 1994 ж 

Табиғи туризмнің бақыланатын түрі - туристер 

жергілікті жерлерде флора, фауна және экология 

туралы түсінік беретін жергілікті гидтердің 

сүйемелдеуімен табиғи жерлерде трекинг немесе 

қайық сапарларын жасайды. Экотуризм ауылдарға 

және фермаларға баруды қамтуы мүмкін. 

Австралияның ұлттық 

экотуризм стратегиясы, 

1994 ж 

Табиғатқа негізделген экологиялық тұрақты 

туризм, оның ішінде табиғи ортамен танысу және 

оны түсіндіру 

Халықаралық табиғатты 

қорғау одағы (IUCN), 

Бұл табиғаттың салыстырмалы түрде қол жетімді 

емес жерлеріне экологиялық тұрғыдан жауапты 
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1996 ж сапарлар, бұл аумақтың табиғи, мәдени және 

тарихи ерекшеліктері туралы түсінік алу. 

Сонымен қатар, барлық сапарлар табиғатты 

қорғауға ықпал етуі керек және табиғи 

ресурстарды қорғау жергілікті тұрғындарға 

пайдалы бола бастағанда осындай экономикалық 

жағдай жасау керек. 

Линдберг А. Л., 1998 Табиғатқа негізделген тұрақты туризм және 

демалыс 

Феннелл. 1999 ж Ең алдымен табиғатта өмір сүруге және оны 

білуге бағытталған, экологиялық тұрғыдан 

орнықты экологиялық нысаны, этикалық 

нормаларға сәйкес қоршаған ортаға әсерді, 

тұтынуды және шығындарды азайтуға және 

жергілікті деңгейге бағытталған (бақылау 

тұрғысынан), артықшылықтары мен ауқымы). 

Әдетте туризмнің бұл түрі ерекше қорғалатын 

аудандарда дамиды және осы аумақтарды сақтауға 

ықпал етеді. 

Росс С., Уолл Г., 1999 ж Бұл табиғатты қорғауға және дамытуға ықпал ете 

алады; оған туризм, биоалуантүрлілік және 

жергілікті тұрғындар арасындағы позитивті 

синергетикалық қатынастар кіреді, оны осы 

қызметті тиісті ұйымдастыру және басқару 

күшейтеді. 

Канада консультативтік 

кеңесі, 2000 ж 

Экожүйелер мен жүйелерді сақтауға көмектесетін 

нұсқаулық табиғи саяхат жергілікті 

қауымдастықтың тұтастығын бұзады 

Дүниежүзілік жабайы 

табиғат қоры 

Экологияның тұтастығын бұзбайтын және 

экономикалық жағдай туғызатын, табиғи және 

табиғи ресурстарды қорғау жергілікті тұрғындарға 

пайдалы болатын табиғи аумақтың табиғи, мәдени 

және этнографиялық ерекшеліктері туралы түсінік 

алу үшін туризм, оның ішінде салыстырмалы 

түрде табиғаты жоқ жерлерге сапарлар. 

Достастықтың туризм 

департаменті (1992), 

Австралия ұлттық 

экотуризм стратегиясы, 

Канберра 

Табиғатқа негізделген туризм, оның ішінде 

экологиялық білім мен ағартушылық 

бағдарламалар, экологиялық тұрақтылық 

қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады 

Экотуризм қоғамы, 1994 

ж 

Табиғи ресурстарды қорғауды жергілікті 

тұрғындар үшін пайдалы етіп, экологиялық 

жүйенің тұтастығын бұзбайтын жергілікті 
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мәдениетті және табиғи ортаны жақсы түсіну 

мақсатында табиғи аймақтарға мақсатты сапарлар 

Валентин П. 1993 ж Бұл туризм, бұл:  

- салыстырмалы түрде бұзылмаған табиғи 

жерлерде кездеседі; 

-табиғи ортаның бұзылуына, оның сапасының 

нашарлауына әкелмейді; 

-пайдаланылған табиғи аумақтарды қорғауға және 

басқаруға тікелей үлес қосады; 

-барабар және құзыретті басқаруға бағынады 

Эванс-Притчард Д. және 

Салазар С., 1992 ж 

Жоспарланған және ұйымдастырылған туризм, 

онда табиғатпен ләззат алу және тірі табиғаттың 

қоршаған ортамен қарым-қатынасындағы білімі 

бірге жүреді. Қызметтің бұл түрі қоршаған 

ортаның деградациясына алып келеді, табиғи 

ресурстарды қорғауға ықпал етеді және ықпал 

етеді, жергілікті халықтың әлеуметтік топтарының 

көпшілігіне жететін және тұрақты «көлденең» 

дамуға ықпал ететін экономикалық пайда 

жасайды. Сонымен қатар, нағыз экотуризм 

адамдарға және табиғатқа әділдік әкеледі. 

Weaver D. B., 1999 Үш негізгі критерийді қамтиды: 

1) туристерді қызықтыратын негізгі көрнекті 

орындар табиғи болып табылады (мысалы, флора, 

фауна, геологиялық ерекшеліктер), ал келесі 

маңызды компонент мәдени ортаның 

сипаттамалары болып табылады; 

2) ресурстарды зерделеуге және түсінуге баса 

назар аударылады, туристердің және басқа да 

қатысушылардың іс-әрекеттері барған аймақтың 

физикалық және мәдени ортасына оң әсер етеді; 

3) экотуризм тұрақты туристік тұжырымдамамен 

өзара байланысты, келуге болатын аумақтардың 

рекреациялық мүмкіндіктерінен аспауы керек, 

жергілікті қоғамдастықтар үшін қолайлы және 

оларды қолдауы керек 
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Экологиялық туризм туралы қазіргі заманғы идеяның көп өлшемділігі 

туризмде экологиялық, экономикалық және әлеуметтік факторлардың 

әсерінен болатын процестердің күрделілігі мен түсініксіздігін көрсетеді. 

Осыған байланысты ЮНВТО және басқа да халықаралық ұйымдар 

«экологиялық туризм» ұғымының көптеген түсіндірмелерінің болуына 

байланысты экотуризм тұжырымдамасын қолдануға шешім қабылдады, бұл 

«туристердің басты мотивациясы-қоршаған ортаны және мәдени мұраны 

сақтауға ықпал ететін табиғатты бақылау және қарым-қатынас» дегенді 

білдіреді, оларға ең аз әсер ету». 

 ДТҰ сарапшыларының пікірінше, қазіргі уақытта экологиялық 

туризмнің әмбебап анықтамасы жоқ, және бұл термин бірқатар 

сипаттамалардың орындалуын түсінуі керек: 

 табиғатқа бағытталған туризмнің мұндай түрлері, онда туристердің 

негізгі уәжі табиғатты, сондай-ақ осы табиғи аумақта кең таралған дәстүрлі 

мәдениетті бақылау мен түсіну болып табылады; 

 экологиялық білім, тәрбие және ағарту элементтерін қамтиды; 

 негізінен шағын мамандандырылған жергілікті туристік 

кәсіпорындармен туристердің шағын топтары үшін ұйымдастырылған; 

 қоршаған табиғи және әлеуметтік-мәдени ортаға теріс әсер барынша 

азайтылды; 

қабылдаушы қоғамдастықтар, ұйымдар мен билік үшін экономикалық 

пайданы қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орындарын құру және баламалы 

жұмыспен қамту үшін мүмкіндіктер жасау, жергілікті халық үшін табыс табу, 

жергілікті халықтың да, туристердің де табиғи және мәдени ортаны қорғау 

қажеттілігін түсінуін арттыру арқылы табиғатты қорғауды қолдайды. 

 Экологиялық туризмнің жоғарыда келтірілген анықтамаларына 

сүйене отырып, оның келесі ерекшеліктерін бөліп көрсеткен жөн 

(экотуризмнің негізгі ерекшеліктері 4 кестеде келтірілген.): 

 табиғатпен қарым-қатынас жасауды ынталандыру және 

қанағаттандыру; 

 табиғатқа саяхат және мұндай саяхаттардың негізгі мазмұны-жабайы 

табиғатпен, сондай-ақ жергілікті әдет-ғұрыптар мен мәдениетпен танысу; 

 табиғат пен мәдениетке теріс әсер етудің алдын алу; 

 экологиялық және әлеуметтік-мәдени сипаттағы жағымсыз 

салдарларды барынша азайту, ортаның экологиялық тұрақтылығын қолдау; 

 табиғатты және жергілікті әлеуметтік-мәдени ортаны қорғауға 

жәрдемдесу; 

 табиғат және табиғи ресурстарды қорғауға жәрдемдесу; 

 экологиялық білім және ағарту; 

 жергілікті тұрғындардың қатысуы және олардың туристік қызметтен 

кіріс алуы, бұл олар үшін табиғатты қорғауға экономикалық ынталандыру 

жасайды; 
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 экономикалық тиімділік және аумақтардың әлеуметтік - 

экономикалық дамуын қамтамасыз ету; 

 баратын өңірлердің тұрақты дамуына жәрдемдесу. 

 

4 кесте 

Экотуризмнің негізгі принциптері мен ерекшеліктері 

Принциптері Экотуризмнің өзіндік ерекшеліктері 

Теріс экологиялық және 

әлеуметтік-мәдени 

салдарды азайту, 

экологиялық тұрақтылықты 

сақтау 

Рекреациялық жүктемелердің рұқсат етілген 

мөлшері асып кетті. Туризмнің дамуы мұқият 

жоспарланып, бақыланады және басқарылады. 

Баратын табиғи аумақтар үшін жасалған мінез-

құлық ережелері сақталған. Туристер 

пайдаланатын экологиялық таза көлік. Қоқыс 

жалпы қоқыс үйіндісіне немесе қоқысқа 

тасталмайды, бірақ ол арнайы тәсілмен 

жиналып, аумақтан шығарылып, содан кейін 

экологиялық-технологиялық өңдеуге 

жіберіледі. Шұңқырлар, бивуактар мен 

оттықтар тек арнайы жабдықталған жерлерде 

орналастырылған. Ns жабайы табиғаттан 

жасалған сувенирлерді алуға мүмкіндік берді. 

Саңырауқұлақтар, жидектер, гүлдер, дәрілік 

өсімдіктер, кез-келген табиғи сувенирлер тек 

рұқсат етілген жағдайда ғана жиналады. 

Туристер тұратын қонақ үйлер, кемпингтер, 

кордондар, саятшылар қоршаған қоршаған 

ландшафттың қалыпты, экологиялық тұрақты 

дамуын бұзатын және оның сыртқы келбетін 

бұзбайтындай етіп орналастырылған. 

Табиғатты қорғауды және 

жергілікті әлеуметтік-

мәдени ортаны насихаттау 

Бұл қонақ үйлер мен лагерьлер экологиялық 

таза материалдардан тұрғызылған, олардың 

тұрғындары артық энергия мен суды 

тұтынбайды, ал төгінділер мен қалдықтар 

тазартылып, басқа да қоқыстар шығарылады. 

Ең дұрысы, «жабық» экологиялық 

технологиялар қолданылады. Туристердің 

тамағы экологиялық таза және пайдалы, 

диетада жергілікті тағамдар бар 

Экологиялық білім және 

ағарту 

Туристік қызмет ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарды немесе табиғат қорғау іс -

шараларын қосымша қаржыландыру көздерін 

ұсынады. Турға қатысушылар экологиялық 
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шараларға қатысады (волонтерлар, балалар 

эко-лагерлері және т.б.). Туристер жергілікті 

мәдени дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, өмір 

салтын құрметтейді, оларды білуге және 

түсінуге тырысады. Туризмнің дамуы ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың жергілікті 

халықпен ынтымақтастығын орнатуға, 

қорғалатын табиғи аумақтардың қоғамдық 

беделін арттыруға, қорғалатын табиғи 

аумақтардың халықаралық байланыстарын 

кеңейтуге ықпал етеді. Туристер алдын-ала, 

саяхат басталмай тұрып, турдың өтетін 

жерінде табиғаты мен мінез-құлық ережелері 

туралы ақпарат алады. Туристер табиғатты 

қорғау үшін өздерінің жауапкершіліктерін 

айқын сезінеді, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардағы тәртіп ережелерін ұстанады. 

Турлар мен экскурсиялар міндетті түрде 

экологиялық және білім беру компоненттерін 

қамтиды. Турларды білікті экологтар 

жүргізеді. Көру нысандары қызықты және 

экологиялық таза табиғи және мәдени 

ландшафттар болып табылады. Бағдарлама 

білім беру экологиялық бағыттарына, табиғат 

мұражайлары мен тарихи-өлкетану 

мұражайларына, эко-технологиялық 

фермаларға және т.б. баруды қамтиды. 

Туристер экологиялық жобалар жүзеге 

асыратын жергілікті экологиялық 

проблемалармен және оларды шешу 

жолдарымен танысады. Туристер оларға қол 

жетімді тәсілдермен жергілікті экологиялық 

мәселелерді шешуге қатысады. 

Жергілікті тұрғындардың 

қатысуы және олардың 

туристік қызметтен түсетін 

табысы, бұл табиғатты 

қорғауға экономикалық 

ынталандыру жасайды 

Көбінесе жергілікті өнімдер мен жұмыс күші 

қолданылады. Жергілікті тұрғындар туристік 

бизнеспен айналысады және оларға дәстүрлі 

шаруашылық түрлерін дамытуға мүмкіндік 

беріледі. Экотуризмнен түсетін табыстарды әр 

түрлі әлеуметтік топтар мен топтар алады 

(әсерді кеңейту қағидаты), ал табиғи ортаны 

сақтау жергілікті халық үшін экономикалық 
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тиімді болады 

Экономикалық тиімділік 

және барған аймақтардың 

тұрақты дамуына қосқан 

үлесі 

Туризмді дамытуға кешенді көзқарас. Мұқият 

жоспарлау, бақылау және басқару. 

Экотуризмнің жергілікті аймақтық даму 

жоспарларына кірігіуі. Әр түрлі профильдегі 

ұйымдардың тығыз ынтымақтастығы. 

Туризмнен түсетін кірістер толығымен 

жергілікті бюджеттен алынады, бірақ оны 

толтыруға, жергілікті экономиканы қолдауға 

ықпал етеді 

 

Экологиялық қауіпсіздік негізінде біріктірілген жоғарыда аталған 

терминдерді талдай отырып, іс жүзінде олардың белгілі бір, көбінесе 

түбегейлі айырмашылықтары бар деген қорытындыға келуге болады. Ең 

алдымен, олардың иерархиялық сәйкессіздігі таң қалдырады. Тұрақты туризм 

шешім қабылдау және практикалық қызмет процесінде әлеуметтік, 

экономикалық және экологиялық аспектілерді біріктіруді білдіретін бүкіл 

туристік секторды дамыту тұжырымдамасы болса да, экологиялық туризм іс 

жүзінде туризмнің ерекше табиғи сегменттерінің бірі болып табылады. 

Бұл ұғымдарды нақты ажыратудың қажеттілігі ДТҰ сипаттамаларында 

да байқалады: «тұрақты туризм және экотуризм тұжырымдамасы нақты 

ерекшеленуі керек: экотуризм туристік сектордың сегменті болып табылады, 

ал тұрақтылық принциптері туристік қызметтің, мекемелердің және 

жобалардың барлық түрлеріне, соның ішінде дәстүрлі және балама 

формаларға қолдануға арналған». 

Экологиялық туризм табиғатқа бағытталған және тұрақты туризмнің 

«қиылысында» жатыр, көбінесе ауылдық және мәдени туризммен тығыз 

байланысты. 

Тұрақты туризм - бұл қандай да бір түр емес, орнықты даму 

тұжырымдамасының қағидаттарына негізделген дамудың бұл бағыты 

энергия ресурстарын үнемдеуді, биоалуантүрлілікті және барлық қоршаған 

ортаны сақтауды қамтиды, мәдени және әлеуметтік қатынастарды ескереді. 

Сондықтан экотуризмді тұрақты туризмнің мысалы деп атауға болады, 
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тұрақты туризм кез-келген түрде болуы мүмкін, міндетті түрде экологиялық 

емес. 

«Жұмсақ» туризмнің неміс тіліндегі тұжырымдамасын зиялы қауым 

туризмі деп атауға болады, өйткені «жұмсақ туризм» жоғары мәдениеті мен 

шығармашылық әлеуеті бар «ойлайтын» адамдарға тән, олар көптеген 

елдерде халықтың аз бөлігін қамтиды. Сондықтан «жұмсақ» туризм тұрақты 

туризм тұжырымдамасынан айырмашылығы иерархиялық тұрғыдан жоғары 

туризм тұжырымдамасына сілтеме жасай алмайды. Алайда, «қатаң» және 

«жұмсақ» туризм тұжырымдамаларын салыстыру жаппай тұтынушылық 

«өзін-өзі тануды» алмастырған «экологиялық сана» бар адам мінез-құлқының 

жаңа мотивациялық спектрін қалыптастырудың маңыздылығын көрсетеді. 

Қазіргі кездегі «экологиялық туризм» ұғымының анықтамаларын 

салыстырмалы талдау тұтастай алғанда бүкіл туристік секторға арналған 

тұрақты туризм тұжырымдамасы болып табылады, ал экотуризм тек 

туризмнің ерекше сегменті, ал «жұмсақ» туризм оның зияткерлік әртүрлілігі 

болып табылады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Экологиялық туризмнің екі түсіндірмесін ажырату ұсынылады: тар 

(классикалық) және кең. Батыс Еуропа экотуризм моделіне кең түсінік тән. 

Ол «жабайы табиғат» ресурстары өте шектеулі Батыс Еуропа елдерінде 

таралды. Тар (классикалық) түсіндіру австралиялық экотуризм моделіне 

сәйкес келеді, ол үлкен табиғи аумақтары бар елдерде басым. 

Жүргізілген зерттеу негізінде экологиялық туризм деп осы аумақтың 

табиғи және мәдени-тарихи ерекшеліктері туралы ләззат алу және түсінік алу 

мақсатында қоршаған ортаға қатысты жауапты саяхаттарды түсінеміз. 

Туризмнің бұл түрі қоршаған ортаның нашарлауына әкелмейді, табиғи 

ресурстарды қорғауға қолдау көрсетеді және ықпал етеді, жергілікті 

халықтың әлеуметтік топтарының көпшілігіне қол жеткізетін экономикалық 

артықшылықтар жасайды және экологиялық тұрақтылық қағидаттарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Экологиялық туризмді тұрақты дамудың маңызды қағидаттарының бірі 

ретінде дамыту қажеттілігі халықаралық деңгейде расталды. Көптеген 

халықаралық құжаттардың негізгі идеясы туризмді дамыту тұрақтылық 

қағидаттарына негізделуі тиіс — туризм ұзақ мерзімді перспективада 

экологиялық бағдарланған, экономикалық тұрғыдан өміршең болуы, сондай-

ақ жергілікті қоғамдастықтардың этикалық және әлеуметтік мүдделеріне 

жауап беруі тиіс. 

Әлемдік дамудың қазіргі тенденциялары, қоғамды экологияландыру 

және экологиялық туризм жақында туризмнің қатаң түрлеріне айтарлықтай 

әсер етті. Қазір көптеген туристер демалыс кезінде, біріншіден, екі-үш 

апталық «жағажай» бағдарламаларын қысқа, Таза экологиялық 

экскурсиялармен біріктіреді. 

Екіншіден, туристер әлі де жайлы демалысты қалайды, бірақ 

экологиялық қолайлы жағдайларда қонақ үй иелері мен курорт билігін 
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қоршаған ортаны қорғауға, туризм индустриясына экологиялық таза 

технологияларды енгізуге шақырады. Сондықтан, экологиялық туризммен 

қатар, экотехнологиялық туризмді де бөлген жөн. Туризм индустриясын 

дамытудағы бұл үрдіс экологиялық менеджментті енгізу арқылы іске 

асырылады, оның үстіне экологиялық технологиялар экологиялық туристік 

өнімдерді қалыптастыру үшін ғана емес, жалпы туризм үшін де қажет. 

Экологиялық туризм түрлері. Қазіргі уақытта тиісті жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару жағдайында экологиялық туризмге ұзақ ғылыми 

экспедициялардан бастап демалыс күндері табиғатта қысқа мерзімді 

демалысқа дейінгі қызметтің кең спектрін жатқызуға болады. Барлық осы 

әртүрлілікті әртүрлі критерийлер бойынша шартты түрде жіктеуге болады, 

атап айтқанда, барудың негізгі объектілері, саяхат мақсаттары, өткізілетін 

орны, туристік қызмет түрлері, болу ұзақтығы, пайдаланылатын көлік 

түрлері, турға қатысушылардың жасы, саны және денсаулық жағдайы 

бойынша. 

Классикалық экологиялық, тар түсіндірудегі экологиялық туризмнің 

негізгі объектілері салыстырмалы түрде бұзылмаған табиғи кешендер немесе 

олардың жеке элементтері болып саналады. Көбінесе танымдық немесе 

ғылыми экотуризмнің объектілері жеке «танымал» және көрнекті 

биологиялық түрлерге айналады, мысалы, пілдер, арыстандар, Шығыс 

Африкадағы тұяқтылардың үлкен түрлері, Азиядағы жолбарыстар. Мұндай 

биологиялық түрлердің жарқын мысалы - Руандадағы тау гориллалары, 

оларды қорғау үшін Дэй Волканс ұлттық паркі құрылды. 

Экотуристерді жансыз табиғаттың бірегей объектілері, 

геоморфологиялық, гидрологиялық және басқа да ерекшеліктер (жекелеген 

таулар мен каньондар, үңгірлер, сарқырамалар, көлдер мен өзендер), сондай-

ақ палеонтологиялық олжалар да қызықтырады. 

Сонымен қатар, экотуризмнің объектілері мәдени, этнографиялық, 

археологиялық және тарихи көрікті жерлер, сондай-ақ тұтастай алғанда 

табиғи-антропогендік (мәдени) ландшафттар болуы мүмкін, бұл әсіресе 

экологиялық турларға кең түсіндіруде тән. 

Осылайша, тур бағдарламасының мазмұнын және ішінара оны 

ұйымдастырудың формасын анықтайтын негізгі объект үшін экотурдың 

мұндай түрлері ерекшеленеді: 

- ботаникалық, зоологиялық, геологиялық және ұқсас турлар; 

- экологиялық-этнографиялық немесе археологиялық, экологиялық-

мәдени турлар; 

- агротуралар; 

- спелеологиялық, су, тау турлары және т. б. 

Сабақтың ерекшелігіне немесе саяхаттың мақсатына сәйкес 

экологиялық туризмді ғылыми, танымдық және рекреациялық туризмге 

бөлуге болады. 
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1. Ғылыми экотуризмге ғалымдардың экспедициялары, студенттердің 

жазғы далалық тәжірибелері, басқа да саяхаттар, соның ішінде баратын 

аймақ туралы ғылыми ақпарат жинау кіреді. Ғылыми туризм, әдетте, жалпы 

экологиялық туристік ағымның салыстырмалы түрде аз бөлігін құрайды, 

бірақ оның рөлі өте үлкен. Атап айтқанда, ол аз зерттелген аудандар мен 

нысандар туралы ақпаратты айтарлықтай толықтыра алады. Алынған ақпарат 

ғылымды дамыту үшін ғана емес, сонымен қатар аймақтағы экологиялық 

туризмді тұрақты негізде дамыту үшін де пайдалы болуы мүмкін. 

Туризмнің бұл түрі әр түрлі елдер арасындағы ғылыми және білім беру 

байланыстарын кеңейтуге ықпал ете алады, қайырымдылық қорлары 

гранттарында жүзеге асырылатын маңызды халықаралық жобалардың негізін 

қалайды. 

Кейбір шетелдік ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жоғары 

біліктілікті талап етпейтін далалық зерттеулер жүргізу үшін "қарапайым" 

ерікті туристердің көмегін жиі пайдаланады. Мысалы, Коста-Рикада 

саяхаттау кезінде көптеген экотуристер құстар мен сүтқоректілердің санын 

ескере отырып, тасбақалардың сирек кездесетін түрлерін картаға түсіруге 

және қорғауға дайын. 

2. Танымдық экотуризм-бұл «классикалық түсініктегі экотуризм». 

Оның сорттарын құстарды, киттерді немесе экзотикалық көбелектерді 

бақылау турлары, ботаникалық экскурсиялар, археологиялық, этнографиялық 

және палеонтологиялық саяхаттар, экосафарлар, бейне және фото 

әуесқойларға арналған турлар деп санауға болады. 

3. Рекреациялық экотуризмнің негізгі мақсаты-ашық ауада демалу, 

дегенмен ол белгілі бір танымдық мақсаттарды көздейді. Рекреациялық 

туризм әдетте белсенді және пассивті болып бөлінеді. 

Белсенді рекреациялық экотуризм шытырман оқиғалы туризмнің бір 

бөлігі болып табылады. Әдетте бұл әртүрлі жорықтар (шаңғы, жаяу, ат), 

тауға шығу, спелеотуризм, сондай-ақ суда саяхаттау, мысалы, әртүрлі жүзу 

құралдарындағы қорытпалар. 

Пассивті рекреациялық экотуризм бұл, әдетте, табиғатта әртүрлі 

пикниктер, әртүрлі шатырлы лагерьлерде демалу. Пассивті рекреациялық 

экотуризм сонымен қатар жақын қашықтыққа серуендеуді де қамтиды. 

Экологиялық туризмнің бұл түріне балық аулау, саңырауқұлақтар, 

жидектер және басқа да табиғи сыйлықтар сияқты ашық демалыстың түрлері 

кіреді. Мұндағы маңызды шарт-экологиялық тұрақтылық принциптерін 

сақтау. Мұндай демалыс түрлерін рекреациялық экологиялық туризм деп 

санауға болады. 

Батыста рекреация туризмнің құрамдас бөлігі болып табылады, ал 

Қазақстан үшін қарама-қарсы көзқарас тән, яғни туризм рекреацияға 

қарағанда анағұрлым тар ұғым болып саналады. Экологиялық туризмнің 

ғылыми, танымдық және рекреациялық болып бөлінуі шартты болып 

табылады. Іс жүзінде осы немесе басқа саяхат экологиялық туризмнің қай 
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түріне жататынын анықтау әрдайым мүмкін емес. Танымдық және 

рекреациялық экотуризмді ажырату өте қиын. 

Алайда, бұл жіктеу белгілі бір аймақ үшін экологиялық туризмнің ең 

тартымды түрлерін бөліп көрсетуге және болашақта осы аймақта 

экологиялық туризмді дамытуда осы түрлерге баса назар аударуға мүмкіндік 

беретін негіз болып табылады. 

Экотуризмнің барлық түрлерін өткізу орны бойынша оның негізгі екі 

класына бөлген жөн: 

1. Экотуризм ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 

(акваториялардың) (ЕҚТА) шекараларында және «жабайы», бұзылмаған 

немесе аз өзгертілген табиғат жағдайларында. 

Мұндай турларды әзірлеу және өткізу — экотуризмдегі классикалық 

бағыт. Тиісті турлар - бұл терминнің тар мағынасында экотуризм, оларды 

австралиялық немесе солтүстік американдық экотуризм моделіне жатқызуға 

болады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар типтік және бірегей табиғи 

ландшафтарды, жануарлар мен өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігін, табиғи 

және мәдени мұра объектілерін сақтауға арналған. Шаруашылық 

пайдаланудан толық немесе ішінара алынған олардың ерекше қорғау режимі 

болады, ал оларға іргелес жатқан жер және су кеңістігі учаскелерінде 

шаруашылық қызметтің реттелетін режимі бар күзет аймақтары немесе 

округтер құрылуы мүмкін. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

жалпыұлттық игілік объектілеріне жатады. 

ЕҚТА келесі негізгі категориялары бөлінеді: 

- мемлекеттік табиғи қорықтар, оның ішінде биосфералық қорықтар; 

- ұлттық парктер; 

- табиғи парктер; 

- мемлекеттік табиғи қаумалдар; 

- табиғат ескерткіштері; 

- дендрологиялық саябақтар мен ботаникалық бақтар; 

- емдеу-сауықтыру орындары мен курорттар. 

2. Экотуризм ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен су 

айдындарының шекарасынан тыс, мәдени немесе мәдени ландшафт 

кеңістігінде (көбінесе ауылдық). Турлардың осы класына агротуризмнен 

бастап, жайлы лайнердегі круизге дейінгі экологиялық туризмнің көптеген 

түрлерін жатқызуға болады, экотурдың бұл түрін неміс немесе Батыс Еуропа 

моделіне жатқызуға болады. 

Қызмет түрі бойынша экотурдың осындай түрлерін бөлген жөн: 

- экологиялық білімге үйрете отырып, «жабайы» немесе «мәдени» 

табиғатты бақылау және зерттеу; 

- эмоционалды, эстетикалық мақсаттармен табиғат аясында демалу; 

- табиғи факторлармен емдеу; 

- спорттық және шытырман оқиғалы турлар. 
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Экологиялық туризмді көлік түрлері бойынша жіктеудің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Экологиялық су туризмі (қайықтарда, қайықтарда, 

каноэде, желкенді қайықтарда және т.б.), жаяу, шаңғы, ат спорты, велосипед, 

автомобиль (электромобильдер), авиация (Планерлер, аэростаттар) бар. 

Экологиялық туризм түрлерін бөлудің маңызды жіктеу белгісі 

қатысушылардың жасы мен денсаулығының жай-күйі болып табылады 

(экологиялық туризмнің дамыған дәстүрлері бар көптеген елдерде, мысалы, 

мүгедектерге арналған арнайы турлар бар), сонымен қатар топтардың саны. 

Тур бағдарламаларының мазмұны және олардың ұйымдастырушылық 

ерекшеліктері балалар жорықтары мен ересектерге арналған экспедициялар 

үшін, сондай-ақ шағын ықшам және үлкен қатысушылар топтары үшін 

түбегейлі өзгеше болады. 

Экологиялық туризм түрлерінің жіктелуі 5 кестеде келтірілген. Бұл 

жіктеу экотурлардың негізгі мазмұндық және ұйымдастырушылық 

ерекшеліктерін анықтауға ыңғайлы, оларды жоспарлау мен жүргізу кезінде 

ескеру қажет. Сонымен, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 

шекараларында экологиялық турларды ұйымдастыру қорғалатын табиғи 

аумақтар режимінде белгіленген туристердің мінез-құлқының қатаң 

ережелерін сақтауға жауапты кәсіби гидтердің міндетті түрде қатысуын 

талап етеді. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың шекарасынан тыс 

экотурға қатысушыларға көптеген жағдайларда, әрине, белгілі шектеулерді 

ескере отырып, еркін мінез-құлық мүмкіндіктері беріледі. Сонымен қатар, 

ЕҚТА-да экотурларды ұйымдастыру туристерді өте дамыған орналастыру 

және қызмет көрсету инфрақұрылымымен қамтамасыз етуді білдірмейді, ал 

ЕҚТА-дан тыс экотурлар әдетте жайлылықтың жоғары деңгейімен 

ұйымдастырылады. Сол сияқты, алдын-ала белгіленген нақты мақсаттары 

мен келу нысандары бар экотурлардың түрлері, мысалы, «шаруа үйінде 

демалу» ұранымен агротурға қарағанда, оларды жоспарлау және 

ұйымдастыру бойынша алдын-ала егжей-тегжейлі жұмысты қажет етеді. 

 

5 кесте 

Экологиялық туризм түрлерінің жіктелуі 

Нысандар бойынша -табиғи және табиғи-антропогендік ландшафттар; 

жануарлардың, сүтқоректілер мен құстардың 

биологиялық түрлері; 

-мәдени, этнографиялық, археологиялық және тарихи 

орындар; экзотикалық өсімдіктер қауымдастығы және 

биоцентрлер 

Саяхат мақсатына 

сәйкес 

ғылыми экотуризм; танымдық экотуризм; 

рекреациялық экотуризм: пассивті және белсенді 

Өткізу орнында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар шегінде және 

«жабайы» табиғат жағдайларында экотуризм; Ерекше 
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қорғалатын табиғи аумақтар мен су алқаптарынан тыс 

жерлерде, мәдени немесе ландшафт кеңістігінде 

экотуризм 

Қызмет түрі 

бойынша 

«жабайы» немесе «мәдени» табиғатты байқау және 

зерттеу; табиғатпен эмоционалды, эстетикалық 

мақсаттармен қоршалған демалыс; табиғи 

факторлармен емдеу; спорттық және приключения 

мақсаттары бар турлар 

Көлік түрі бойынша су туризмі; жаяу жүргінші; велосипед; автомобиль; 

авиация 

Экотурлардың 

құрамы бойынша 

қатысушылардың жасы бойынша: балалар мен 

ересектер; денсаулығына байланысты: шектеусіз және 

шектеусіз шектеулер; топ саны бойынша: кіші және 

үлкен 

Ұзақтығы бойынша қысқа мерзімді; орта мерзімді; ұзақ мерзімді 

 

Соңғы жылдары экотуризмнің дамуы бірнеше үрдістермен 

сипатталады. Бір жағынан, экотуризм әр түрлі болып келеді, оның жаңа 

түрлері үнемі пайда болады. Екінші жағынан, оның туристік индустрияның 

басқа салаларымен интеграциясы артып келеді. Классикалық экологиялық 

туризмді жақтаушылар оның тар түсіндірмесінде экотуристердің маңызды 

ағындарының теріс әсерінің артуына алаңдаушылық білдіріп, экологиялық 

туризмді қорғалатын аумақтардан тыс, мәдени ландшафттар кеңістігіне 

шығуға шақырады. Өз кезегінде, «курорттық» немесе экскурсиялық 

туризмнің жаппай түрлерінде экологиялық туризм элементтері пайда болады, 

мысалы, ұлттық парктерге және басқа да табиғи аумақтарға қысқа мерзімді 

сапарлар. 

Бірақ экологиялық турлардың басты ерекшелігі, олардың түрлері мен 

формаларының алуан түрлілігімен өзгеріссіз қалады және олар экологиялық 

туризмнің негізгі принциптерімен анықталады. Сонымен қатар, оның кейбір 

қосымша сипаттамалары мен ерекшеліктерін ескеру пайдалы, олар бес негізгі 

бөліктен тұрады: туристердің экологиялық таза көлікті пайдалануы; 

туристердің тамағы экологиялық таза және пайдалы, ал жергілікті өнімдер 

туристердің рационында болады; туристік маршруттар қызықты және 

экологиялық таза табиғи және мәдени ландшафттармен өтеді; тур 

бағдарламасына оқу экологиялық соқпақтарға, табиғаттану, өлкетану 

мұражайларына, экотехнологиялық шаруашылықтарға бару және міндетті 

түрде жергілікті экологиялық проблемалармен танысу кіреді; қоқыс жалпы 

қоқысқа немесе қоқыс төгетін орынға тасталмайды, бірақ арнайы түрде 
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жиналып, содан кейін экотехнологиялық қайта өңдеуге түседі; привалдар, 

бивактар және әсіресе алау тек арнайы жабдықталған орындарда 

орнатылады; саңырауқұлақтар, жидектер, гүлдер, дәрілік өсімдіктер, кез 

келген табиғи сувенирлер бұған рұқсат етілген жерлерде ғана; туристер 

тоқтайтын қонақ үйлер, Кемпингтер немесе баспаналар айналадағы 

ландшафттың қалыпты, экологиялық тұрақты дамуын бұзбайтын және оның 

сыртқы келбетін бұзбайтын етіп орналастырылған; қонақ үйлер мен 

лагерьлер экологиялық таза материалдардан жасалған, олардың тұрғындары 

энергия мен суды көп жұмсамайды, ағынды сулар мен шығарындылар 

тазаланады, басқа да қалдықтар жойылады; жергілікті тұрғындар туристік 

бизнеске қатысады және өздерінің дәстүрлі шаруашылық нысандарын 

дамытуға мүмкіндік алады; туристер жергілікті мәдени дәстүрлерді 

құрметтейді, оларды; туристер жергілікті экологиялық мәселелерді шешуге 

қол жетімді тәсілдермен қатысады; турдан түскен кірістер толығымен 

жергілікті бюджеттен алынбайды, бұл оның толықтырылуына ықпал етеді. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Курстың мақсаттары мен міндеттерін атаңыз 

2. Тұрақты дамудың негізгі қағидаттары мен басымдықтары қандай? 

3. Туристік компаниялар үшін экотуризмді дамыту міндеттерін атаңыз 
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Дәріс 2. Экологиялық туризмнің ресурстары мен түрлері. Ұлттық 

парктер және ЕҚТА 

Дәрістің мақсаты: экологиялық туризмнің негізгі белгілері мен 

компоненттерін сипаттау 

Негізгі ұғымдар: экотурист, экотуризм, турист, экскурсия, ұлттық 

парктер 

Дәріс жоспары: 

1. Ұлттық парктер және басқа да қорғалатын табиғи аумақтар 

2.Қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық-туристік қызметті 

ұйымдастыру 

3. Экологиялық туризм түрлері 

4. Экотуристің он өсиеті 
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Табиғат экологиялық туризмнің негізгі ресурсы болып табылады. Жаяу 

жүру, велосипед, ат спорты, су турлары, үңгірлерге бару және т.б. — бұл 

әрқашан өте танымал саяхат. Туристік ағынның өсуі, рекреациялық табиғи 

аумақтардың қалпына келтіру қабілетінің артуы туристік практикаға 

ұйымның ерекше нысанын енгізу қажеттілігін тудырады, оның мақсаты 

табиғи экожүйелерді сақтау режимінде пайдалану болып табылады. 

Қорғалатын табиғи аумақтар (көтерме сауда) әлемдегі экологиялық туризм 

технологияларын әзірлеу мен сынауда үлкен рөл атқарады.  

Ұлттық парктер және басқа да қорғалатын табиғи аумақтар 

Ұлттық парктер, қорықтар, ЮНЕСКО - ның биосфералық қорықтары, 

қорғалатын табиғи ландшафттар, табиғи парктер және т.б., ортақ атаумен 

біріктірілген - қорғалатын табиғи аумақтар (көтерме) - қазіргі уақытта 

экологиялық туризмді дамыту үшін негізгі ресурсты құрайды. Бүкіл әлемдегі 

көтерме сауда штатында экологиялық туризмнің негізгі бағыттарын жүзеге 

асыруға қабілетті әкімшілік, ғылыми, қорғаныс, көмекші құрылымдар бар: 

сарқылмайтын рекреациялық табиғат пайдалануды, экологиялық ағартуды, 

жергілікті тұрғындарды туристік процеске тартуды, рекреациялық табиғи 

аумақтарды тиісінше қорғауды, туристерді қорғауды және т. б. қамтамасыз 

ету. 

Қорғалатын табиғи аумақтардың пайда болу тарихы. Әлемдегі алғашқы 

ұлттық саябақты құру идеясы XIX ғасырдың соңында АҚШ-та, қазіргі 

Америка Құрама Штаттарының орасан зор кеңістігін белсенді игерген ақ 

иммигранттар Тарихи жас ұлттың ұлттық қазынасын құра алатын ерекше 

аумақтарды ашқан кезде пайда болды. 

Әлемдегі алғашқы Йеллоустон ұлттық паркінің құрылу тарихы 

келесідей. 1870 жылы Йеллоустонда Монтана штатының топографы Генри 

Уошборн бастаған алғашқы экспедиция ұйымдастырылды. Экспедициямен 

бірге шағын кавалериялық эскадрон болды. Алты апта ішінде экспедиция 

қарлы асуларды, тұңғиықтарды, үлкен Йеллоустон көлін зерттеді. 

Экспедицияның негізгі лагері Гейзер алқабында орналасқан. Осы ерекше 

табиғи бұрыштың сұлулығы мен жабайы табиғатына таң қалған экспедиция 

мүшелері Йеллоустонды өзінің барлық сұлулығымен және қол жетімсіздігімен 

қалай сақтап, сонымен бірге бүкіл американдықтардың меншігіне айналдыру 

туралы ойлады. Алғашқы экспедиция Йеллоустоннан шыққан кезде, оның 

қатысушылары бұл керемет және ашылмаған табиғат ешқандай жағдайда қатал 

жеке мүдделердің құрбаны болмауы керек және бұл үшін оны ұлттық саябаққа 

айналдыру керек деп сендірді. Екінші экспедицияны (1871) ғалым және 

саяхатшы Фернанд В.Хейден басқарды, ол құжатталған хабарламалардың 

бағасын білді, сондықтан ол топқа фотограф Уильям Джексон мен әйгілі 

суретші Т.Моранды қосты. Экспедицияның соңында Джексон 

Йеллоустонның алғашқы фотосуреттерін, ал Т.Моранның үлкен 

картинасының эскиздерін дайындады, ол кейінірек ондаған жылдар бойы 

Капитолий төбесінде - американдық Конгресс ғимаратында ілулі болады. Екі 
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экспедицияға қатысушылардың күш-жігерінің арқасында әр конгрессмен 

Йеллоустонның ғажайыптары туралы білді. 1 наурыз 1872 ж. қысқа және 

эмоционалды талқылаудан кейін АҚШ Конгресінің Заңы қабылданды, оған 

сәйкес бұл аумақ «ерекше қорғалатын, экономикалық қызметтен алынып 

тасталған және бүкіл халықтың игілігі мен рахатына берілген» деп 

жарияланды. 

-Алғашқы ұлттық парктер индустриалды ғасырдың басында пайда 

болғандықтан, оларды жасаушылар табиғаттың ең ерекше және сирек 

кездесетін бұрыштарын техниканың жойқын әсерінен қорғауға тырысты. 

Жеке жер иелігі бар елдерде таңдалған учаскелерді мемлекеттік бақылауға 

алу қажеттілігі маңызды міндет болды. 

-«Ұлттық парк» ұғымының алғашқы анықтамасын 1933 жылы 

Лондонда қол қойылған Африка фаунасы мен флорасын қорғау туралы 

Конвенция берді.: 

• ұлттық парк-бұл шекаралары өзгертілмейтін немесе кез-келген 

бөлігі Құзыретті заң шығарушы органдардың шешімінен басқа 

қабылданбайтын мемлекеттік бақылауға алынған аудан; 

жабайы жануарлар мен жабайы өсімдіктерді өсіру, қорғау және сақтау 

және эстетикалық, геологиялық, Тарихқа дейінгі, археологиялық, тарихи 

немесе кез-келген басқа ғылыми қызығушылық тудыратын объектілерді 

жақсы, пайдалы және демалу үшін қорғауға арналған аймақ; 

* аудан шегінде аң аулауға, жануарларды атуға немесе аулауға, жоюға 

немесе флораны жинауға тыйым салынады, бұған саябақ әкімшілігінің 

рұқсатымен немесе бақылауымен жүзеге асырылатын осындай әрекеттер 

қосылмайды. 

1940 жылы Вашингтонда Батыс жарты шардың табиғатын қорғау және 

флора мен фаунаны сақтау туралы Конвенция жаңа анықтаманы ұсынды: 

«Ұлттық парк - бұл ерекше сұлулық ландшафттарын, ұлттық маңызы бар 

флора мен фаунаны қорғауға және сақтауға бөлінген аумақ, егер олар 

мемлекет бақылауына алынса, халықтың кең топтары пайда мен қанағат ала 

алады». Планетаның табиғатына теріс антропогендік әсердің өсуіне 

байланысты анықтауда экологиялық қызметтің қажеттілігі мен 

маңыздылығына баса назар аударылды. Халықаралық табиғат және табиғи 

ресурстарды қорғау одағының (IUCN) Бас Ассамблеясының x қарарында 

(Дели, 1969) келесі анықтама ұсынылды: ұлттық парк - бұл салыстырмалы 

түрде үлкен аумақ: бір немесе бірқатар экожүйелер экономикалық қызметпен 

айтарлықтай өзгермеген жерде жануарлар мен өсімдіктердің түрлері, 

геоморфологиялық объектілер және арнайы ғылыми, ағартушылық немесе 

рекреациялық маңызы бар мекендеу орындары немесе көркем ландшафттар 

бар; 

• орталық мемлекеттік билік шаруашылық қызметтің алдын алу немесе 

алып тастау шараларын қабылдаған және оны (ұлттық паркті) бөлуге әкелген 

экологиялық, геоморфологиялық және эстетикалық ерекшеліктерді сақтау 
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бойынша шараларды тиімді жүзеге асыратын жерде; 

• келушілерге Шабыт, білім, демалыс және мәдени мақсаттар үшін белгілі бір 

шарттармен кіруге рұқсат етіледі. 

• Қорғалатын табиғи аумақтардың ұлттық жүйелерінде аумақтың табиғи 

ресурстарының байлығы мен алуан түрлілігіне, халықтың тығыздығына, 

урбанизация деңгейіне, аумақты өнеркәсіптік игеру тарихы мен мәдениетіне, 

халықтың табиғатқа дәстүрлі қатынасына және т. б. байланысты айтарлықтай 

айырмашылықтар бар. 

• Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 175 "ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заңына сәйкес қорғалатын табиғи 

аумақтардың ұлттық жүйесін қамтиды: 

• мемлекеттік табиғи қорықтар, оның ішінде биосфералық қорықтар 

(Жаһандық экологиялық мониторингті жүзеге асыратын биосфералық 

резерваттардың халықаралық жүйесіне кіретін мемлекеттік табиғи қорықтар 

мемлекеттік табиғи биосфералық қорықтар мәртебесіне ие); 

-ұлттық парктер; 

-табиғи парктер; 

-мемлекеттік табиғи қаумалдар; 

-табиғат ескерткіштері; 

-дендрологиялық саябақтар мен ботаникалық бақтар; 

-емдеу-сауықтыру орындары мен курорттар. 

I. ғылыми қорық қатаң бақыланатын қорық-ғылыми зерттеулер, 

экологиялық бақылау және білім беру мақсатында және генетикалық 

ресурстарды динамикалық және эволюциялық жағдайда сақтау мақсатында 

табиғи ортаның экологиялық өкілетті үлгілеріне ие болу үшін табиғатты 

қорғау және табиғи процестерді бұзылмаған күйде сақтау мақсатында 

құрылады. 

II. Ұлттық парк-ғылым, ағарту және демалу мақсатында ұлттық және 

халықаралық маңызы бар көрнекті табиғи және ландшафтық аумақтарды 

қорғау үшін құрылады. Парктер-бұл салыстырмалы түрде кең табиғи 

аумақтар, онда адам қызметінің нәтижесінде айтарлықтай өзгерістер 

болмайды және коммерциялық мақсатта өндіруге рұқсат етілмейді. 

 III. Табиғи ескерткіш / табиғи тартымдылық - ұлттық маңызы бар 

табиғи көрікті жерлерді қорғау және сақтау үшін жасалады, өйткені олар 

ерекше қызығушылық тудырады немесе ерекше сипаттамаларға ие. Олар 

белгілі бір көрікті жерлерді қорғауға басты назар аударылатын 

салыстырмалы түрде шағын аудандарды қамтиды. 

 IV. Басқарылатын жабайы табиғат қорығы - жеке түрлерді, түрлер 

топтарын, биотикалық қауымдастықтарды немесе қоршаған ортаның нақты 

сипаттамаларын сақтау үшін қажетті табиғи жағдайларды қамтамасыз ету 

үшін құрылады, егер сақтау үшін адамның нақты қатысуы қажет болса. 

Кейбір ресурстарды бақыланатын пайдалануға рұқсат етілуі мүмкін. 

 V. қорғалатын ландшафттар-адам мен жердің үйлесімді өзара іс-
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қимылын көрсететін, ұлттық маңызы бар табиғи ландшафттарды сақтау үшін 

құрылады, сонымен қатар осы аудандардың әдеттегі өмір салты мен 

экономикалық қызметі шеңберінде демалыс пен туризм түрінде қоғамдық 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

 VI. Ресурстық қорық-болашақта пайдалану үшін өңірдің табиғи 

ресурстарын сақтау мақсатында және тиісті білім мен жоспарлау негізінде 

оның мақсаттары анықталғанға дейін ресурстарға теріс әсер етуі мүмкін 

пайдалану қызметін болдырмау немесе тежеу мақсатында құрылады. Табиғи 

биотикалық аумақ / антропологиялық қорық-табиғатпен үйлесімді өмір 

сүретін халықтардың өмір салты қазіргі заманғы технологияға бағынбау үшін 

жасалады; жергілікті халықтың ресурстарын алу дәстүрлі түрде жүзеге 

асырылады. 

 VII. Көп жақты пайдаланудың басқарылатын аумағы / басқарылатын 

ресурстық аудан-ашық ауада судың, орманның, жануарлар дүниесінің, 

жайылымдардың және рекреациялық әлеуеттің тұрақты өсімін қамтамасыз ету 

үшін құрылады; бұл ретте табиғатты қорғау негізінен экономикалық қызметті 

қамтамасыз етуге бағытталған (осы аудандар шегінде ерекше табиғат қорғау 

міндеттерін шешу үшін ерекше аймақтарды да анықтауға болады). 

 Ұлттық парктердің негізгі, аумақтық шектеулі және ілеспе міндеттері 

айқындалды. Негізгі міндеттер қатарына мыналар кірді: 

• экожүйелерді планетаның негізгі биотикалық кешендерінің өкілдік 

үлгілері ретінде сақтау; 

• табиғи ортаның экологиялық әртүрлілігін сақтау; 

• жануарлар мен өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау; 

• Мәдени мұра учаскелері мен объектілерін сақтау; 

• табиғаттың көркем бұрыштарын сақтау. 

• Аумақтық шектеулі міндеттердің қатарына мыналар кірді: 

• халыққа білім беру; 

• ғылыми зерттеулер жүргізу және табиғи ортаның жай-күйін бақылау; 

• туризм мен демалысты ұйымдастыру. 

• Ілеспе міндеттердің қатарына мыналар жатады: 

• қоршаған ортаның денсаулығын және қолайлы экологиялық тепе-

теңдікті сақтау; 

• экожүйелердің өнімділігін сақтау, эрозияға қарсы күрес, ағынды 

сақтау және т. б. 

Қорғалатын табиғи аумақтардың ғаламдық желісі. 1971 жылы 

ЮНЕСКО - ның Бас конференциясында ХБА - "адам және биосфера" 

бағдарламасы құрылды. Бағдарламаны құрудың мақсаты-ауыл халқының 

табиғатпен үйлесімді өмір сүруін қолдау тетігін қалыптастыру. 

Бағдарламаның маңызды ерекшелігі-өзгермелі әлемнің шындығына икемді 

жауап беру, бағытты тұрақты түзету. Халықаралық үйлестіру комитетінің 

бірінші отырысында мұндай бағдарламаны іске асырудың бастапқы кезеңі 
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адамның әртүрлі табиғи жүйелерге әсерін бағалау болуы керек екені белгілі 

болды. 

Бүкіл әлем бойынша экожүйелердің эталондық үлгілерін сақтау үшін 

қорғалатын табиғи аумақтардың жаһандық желісін қалыптастыру бойынша 

ұсыныстар Стокгольмде 1972 жылы БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі 

конференциясында берілді. 

"Биосфералық аумақтар" ұғымы 1976 жылы ЮНЕСКО отырысында 

қалыптасты. Содан кейін әлемнің 8 елінде осындай 59 аумақтың құрылғаны 

туралы хабарланды. 

1983 жылы биосфералық аумақтар бойынша бірінші Халықаралық 

конгресс өткізілді, онда ғылыми зерттеулер, қоршаған ортаның жай-күйіне 

мониторинг, оқыту, білім беру, жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл 

жасауды қамтитын биосфералық аумақтарды дамыту жөніндегі егжей-тегжейлі 

іс-қимыл жоспары әзірленді. 

1985 жылы ХБА комитеті бүкіл жобаны қайта бағалау және жаңа 

биосфералық аумақтар бойынша ұсыныстарды қайта қарау үшін үш қосымша 

функцияны міндетті түрде орындау шартымен ғылыми-консультациялық 

кіші комиссияны құрды: сақтау, дамыту, материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету. 

1992 жылы Рио-де-Жанейрода жергілікті халықтың белсенді 

қатысуымен қоршаған ортаны қорғау және дамыту бойынша БҰҰ 

конференциясы өтті. Биологиялық әртүрлілік туралы Конвенция қоршаған 

орта проблемаларын ғана емес, сонымен бірге Әлеуметтік және 

экономикалық мәселелерді де жаһандық талдау қажеттілігін атап өтті. 

1995 жылы Испанияның Севилья қаласында өткен ЮНЕСКО 

конференциясы барысында биосфералық аумақтардың тұрақты даму және 

оларды басқару шарттарын айқындайтын "Севильдік стратегия" қабылданды. 

Конференцияда қабылданған" биосфералық аумақтар туралы ережеде" 

ЮНЕСКО-ның биосфералық аумақтар жүйесінен биосфералық аумақтарды 

номинациялау, бекіту, қалыптастыру, мерзімді қайта қарау және алып тастау 

процестері жазылған. 

- Қазіргі түсініктерге сәйкес биосфералық аймаққа бірнеше аймақ 

кіреді: қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізілетін ядро аймағы; 

- ғылыми зерттеулер, білім беру жүргізілетін, экологиялық туризмді 

жүргізуге жол берілетін буферлік аймақ; 

- өтпелі аймақ немесе белгіленген шекаралары жоқ ынтымақтастық 

аймағы. 

Дәл осы аймақта жергілікті халық, табиғат қорғау ұйымдары, ғалымдар, 

мәдениет қайраткерлері, жеке кәсіпкерлер және басқа да әріптестер тығыз 

ынтымақтастықта жұмыс істеуі тиіс. 

Қорғалатын табиғи аумақтар және туризм. 1983 жылы ДСҰ мен ЮНЕП 

туризм мен қоршаған ортаны қорғаудың өзара байланысы туралы бірлескен 

декларация дайындап, қол қойды. Бұл декларацияға қол қою қорғалатын 
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табиғи аумақтарда туризмді дамытуда маңызды рөл атқарды. Туризм және 

демалыс мамандандырылған парктердің кейбір санаттарын анықтады, 

олардың ішінде: 

- ландшафтық парктер-серуендеу, экологиялық туризм және ғылыми 

экологиялық және ландшафттық зерттеулер жүргізу үшін арнайы 

ұйымдастырылған әр түрлі табиғи аймақтар мен Ландшафттардың типтік 

өкілдері; 

- спорттық парктер-тренинг және өз бетінше біліктілік туризмі үшін, 

сондай-ақ оқу-спорттық туристік іс-шаралар (туристік слеттер, жарыстар, 

семинарлар және т. б.) өткізу үшін объектілер мен жерлерді қамтитын 

арнайы ұйымдастырылған аумақтар); 

- ландшафтық парктер-серуендеу, экологиялық туризм және ғылыми 

экологиялық және ландшафттық зерттеулер жүргізу үшін арнайы 

ұйымдастырылған әр түрлі табиғи аймақтар мен Ландшафттардың типтік 

өкілдері; 

 - балық аулау-аңшылық парктері-лицензиялармен реттелетін аң аулау 

мен әуесқойлық балық аулауды жүргізу үшін, сондай-ақ ғылыми 

экологиялық, зоологиялық, Ихтиологиялық зерттеулер мен іс-шаралар 

жүргізу үшін арнайы бөлінген аумақтар; 

- аквапарктер-су туризмі үшін (яхтинг, шомылу, қайықпен сырғанау, су 

категориялық жорықтар, аттракциондар және т. б.), ғылыми экологиялық 

және ландшафтық зерттеулер жүргізу және шаруашылық қызметтің кейбір 

түрлері үшін (су жинау, су көлігі) аттракцион акваториялары базасында 

арнайы ұйымдастырылған аймақтар); 

- агропарктер-дәстүрлі ауылшаруашылық қызметін жүргізуге және оны 

экскурсанттарға көрсетуге арналған арнайы аумақтар. 

Туристік мақсаттар үшін арнайы құрылған парктердің қатарына 

тақырыптық парктер де жатады. Олардың ішіндегі ең танымалдары: "Дисней 

әлемі", "Теңіз әлемі", "Футуроскоп", "Дисней жері", "Буш бағы" және т.б. 

соңғы жылдары тарихи және этнографиялық саябақтар мен ауылдар ерекше 

танымал бола бастады. Осы типтегі тақырыптық парктерде жекелеген 

халықтардың өмірі мен өмірінің ерекшелігі немесе белгілі бір тарихи 

кезеңдерге тән өмір бейнесі бейнеленген. 

Қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық-туристік қызметті 

ұйымдастыру 

Табиғатты ұтымды тұрақты пайдалану-қорғалатын табиғи аумақтарда 

экологиялық және туристік қызметті ұйымдастырудың және жүргізудің 

маңызды шарттарының бірі. Кем дегенде өзара байланысты екі шарт 

табиғатты сақтауға ықпал етеді: а) экологиялық-туристік қызметті сауатты 

ұйымдастыру және өткізу - саябақтар әкімшілігі орындайтын міндет; б) 

туристердің белгілі бір мінез-құлық нормалары мен ережелерін сақтауы. 

Жеңілдетілген және жалпыланған көзқараста туристер ұстануы керек 

ережелер жиынтығы қонақтар Гүлдерді жұлып, қабықтар мен тастарды 
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жинамауы керек; олар арнайы белгіленген жолдармен жүруі керек, 

қоқыстарды алып тастауы керек, өндірісі қоршаған ортаға зиян келтіретін 

кәдесыйлар сатып алмауы керек. 

Аумақтың рекреациялық сыйымдылығының нормативтерін сақтау 

туристік қызмет тұрақтылығының маңызды шарттарының бірі болып 

табылады. Аумақтың рекреациялық сыйымдылығы-бұл бар учаскелерді 

ескере отырып, осы учаскелерді дигрессияның (деградацияның) белгілі бір 

сатысына алып келуге қабілетті аумақтың барлық учаскелерінің жиынтық 

рекреациялық жүктемесі. Рекреациялық жүктеме-бұл бүкіл вегетациялық 

кезең ішінде 1 га аумақта демалушылардың саны. 

Рекреацияның орман экожүйелеріне теріс әсері мынадай бағыттар 

бойынша жіктеледі: 

- жол рекреациясы-жолдар, ғимараттар, спорт құрылыстары және т. б. 

салу үшін қорғалатын аумақты алып қою.; 

- кен өндіру рекреациясы-саңырауқұлақтар мен жидектер, гүлдер, 

дәрілік өсімдіктер жинау, аң аулау, балық аулау және т. б.; 

- азықтық рекреация-шатырлар орнату, от жағу, отын дайындау, 

топырақ жамылғысын таптау; 

- көліктік рекреация-автокөліктің жолдан тыс қозғалуы. Көлік 

рекреациясының теріс салдары субстраттың тығыздалуы, ауаның және 

топырақтың пайдаланылған газдармен, жанар-жағармай материалдарымен 

және т. б. ластануы болып табылады.; 

- жолсыз рекреация - соқпақтармен қозғалысы. Рекреацияның бұл түрі 

топырақтың қарашірік горизонтының тығыздалуына, оның табиғи 

кеуектілігінің бұзылуына, шөп жамылғысының, өскіндердің, өсімдіктердің 

және т.б. жойылуына әкеледі, нәтижесінде табиғи экожүйелердің сапалық 

жағдайының нашарлауына әкеледі. 

Орман алқаптарының рекреациялық тозу кезеңдері зерттеліп, ғылыми 

әдебиеттерде егжей-тегжейлі сипатталған. 

Бірінші кезең бұзылмаған, аяқ астындағы көктемгі қоқыспен, орманның 

осы түріне тән шөпті өсімдіктердің толық жиынтығымен, әртүрлі жастағы 

көптеген өсінділермен сипатталады. 

Екінші кезең - жолдар пайда болады, олардың жалпы ауданы аумақтың 

5% - дан аспайды, орман жамылғысының астына өсімдіктердің серпімді 

түрлері ене бастайды. 

Үшінші кезең-бұзылған учаскелер аумақтың 10-15% құрайды. 

Шатырдың жұқаруы (орманның тәжі) байқалады, бұл жарықтандырудың 

жоғарылауына және орманда шалғынды және тіпті арамшөптердің пайда 

болуына әкеледі. 

Төртінші кезең-орман экожүйесі-бұл шалғындар мен жолдармен 

шектелген өсінділер мен өсімдіктердің кезектесуі (жеке топтар). "Сынған" 

учаскелер осы кезеңде аумақтың 15-20% - дан астамын алады. 
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Бесінші кезең - "сынған" аймақ аумағының 60-100% дейін артады. 

Аумақта сақталған барлық ересектер ағалар механикалық зақымдалған, 

олардың бірыңғай бөлімінде тамырлары Жалағаш және бетіне шығады. 

Әлемнің бірқатар қорғанатын табиғи аумақтарындағы рекреацияның 

теріс салдары ол ретке келу жөніндегі шаралар жүйесін жүзеге асыру 

қажеттілігіне алып келді. 

Экологиялық-туристік қызметті ұйымдастыру. 1992 жылы 

Дүниежүзілік туристік ұйым ЮНЕП-пен бірлесіп "Туризм және қоршаған 

орта" тақырыбы бойынша жарияланымдарды дайындауды және шығаруды 

бастады. Осы серияның алғашқы жарияланымы "туристік мақсатта ұлттық 

парктер мен қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту" тақырыбындағы 

әдістемелік ұсынымдар болды, жарияланымның негізгі идеясы ұлттық 

парктегі туризммен байланысты іс-шаралар өзін-өзі қаржыландыру құралы, 

демек, табиғатты қорғау құралы бола алады деген тұжырымға келді. Алайда, 

бұл туризмнің түрі мен даму деңгейі дұрыс таңдалған жағдайда, егер осы 

қызметті басқару жолға қойылса және әсіресе тиісті аумақтың «өткізу 

қабілеті» сақталса ғана мүмкін болады. 

Ұлттық парктердің өткізу қабілеті көптеген табиғи және әлеуметтік 

факторлармен анықталады. Олардың ішінде: 

- аумақтың жалпы көлемі және туристік бару үшін жарамды алаң; 

- табиғи экожүйелердің сынғыштығы; 

- маусымдық факторды ескере отырып, жабайы жануарлардың саны, 

әртүрлілігі және аумағында таралуы; 

- топография және өсімдік жамылғысы (таулы және бұталы аймақ 

келушілердің болуын жұмсартады); 

- жануарлардың кейбір түрлерінің адамдардың болуына сезімталдығы 

(Угандада гориллаларды бақылау жобасын сынақтан өткізу кезінде 

максималды шек белгіленді - күніне гориллалар отарына 4 бақылаушы). 

Саябақтың өткізу қабілеттілігінің артуына туристерді аумаққа 

кеңінен тарату үшін ондағы жолдарды арнайы жоспарлау ықпал етуі 

мүмкін. 

ДТҰ ұсынымына сәйкес туристік қызметті дамыту жоспары ЮНЕП-

IE / PAC қамтиды: 

Басқаруды жоспарлау 

1. Жергілікті ресурстар, әлеуметтік-экономикалық факторлар, саябаққа 

келушілер туралы ақпаратты жинау және талдау. Статистикалық деректер 

мынадай бағыттарды қамтуға тиіс: 

• келушілерді есепке алу және пайдаланылатын көлік түрлері туралы 

деректер; 

• сабақтың таңдаулы түрлері (жануарларды бақылау, серуендеу, ағарту, 

пикниктер, балық аулау және т. б.); 

• аумақты пайдалану кезеңдері (оның рекреациялық жүктелуін болдырмау 

мақсатында); 
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• туристер келетін елдерді есепке алу (қызметкерлердің тиісті тілдік 

дайындығы мақсатында); 

• келушілердің болу ұзақтығы; 

• келушілердің қанағаттану деңгейі және парк қызметін жақсарту 

бойынша ұсыныстар. 

2. Ресурстарды пайдаланудағы қайшылықтарды анықтау. Туризм үшін 

және жергілікті халықтың тіршілігін қамтамасыз ету үшін ресурстарды 

пайдалану кезінде қарама-қайшылықтардың туындау мүмкіндігін алдын ала 

қарастыру қажет. Парк дирекциясы ресурстарды пайдалануды үйлестіру және 

кез келген мүмкіндік болған жағдайда туризмді дамытуды жергілікті 

мәдениетпен біріктіру тетіктерін жасауы тиіс. 

3. Мақсаттарды анықтау. Мақсаттар нақты тұжырымдалуы керек, 

субъективті шешімдерді болдырмау үшін мүдделі тараптардың кең ауқымы 

талқылауы керек. Бұл жағдайда қарастыру қажет: 

- пайда алушылар, оның ішінде - жергілікті халық, шетелдік 

инвесторлар, туристік агенттіктер және т. б. туризмді және жалпы аумақты 

дамыту түрі болжамды пайда алушыларға байланысты айтарлықтай өзгереді, 

олар өз кезегінде туристік ресурсқа тәуелді болады; 

- тәуелділік-туристер ағынына кепілдік берілмегенін және 

факторлардың кең ауқымына тәуелді екенін ескере отырып, осы өңір 

туризмге қаншалықты тәуелді болуы тиіс? Жергілікті халықтың туризмге 

қатысуына қандай рөл бөлінеді: халық туризмге барынша тартылуы керек 

немесе туризм жергілікті тұрғындардың бюджетіне көмек болуы керек 

немесе жергілікті халық туристік процеске ең аз қатысуы керек пе? Соңғы 

нұсқа туристермен байланыс жергілікті мәдениетке айтарлықтай зиян 

келтіруі мүмкін болған жағдайда қарастырылады (Амазонияның кейбір 

қорғалатын табиғи аумақтарына тән жағдай); 

- масштаб. Даму жоспарына туризмнің одан әрі өсуі шектелуі тиіс 

деңгейге және осы жағдайға қол жеткізу жолдарына қатысты тұжырымды 

енгізу қажет. 

 4. Туризмді аймақтық контекстке қосу. Барлық ұлттық парктер осы 

өңірдегі жер пайдаланудың жалпы жоспарына енгізілуі тиіс. Сонымен бір 

мезгілде қандай да бір паркте туристік инфрақұрылымды дамыту 

жоспарлары жергілікті де, өңірлік деңгейлерде де жер пайдалану 

жоспарларымен келісілуге тиіс. Туристік секторды кеңейту жоспарланып 

отырған жерлерде қоғамдық қызметтерді мөлшерлес ұлғайтуды көздеу 

қажет, ол үшін түрлі мекемелердің кең ауқымы арасындағы ынтымақтастық 

талап етіледі. 

 5.Туристік қызметті басқару жоспарын дайындау ұлттық парк 

қызметінің жалпы стратегиясына сәйкес келуі керек. Басқару жоспарында 

құрылыстардың стилі мен орналасуын, сарқынды суларды өңдеу мен қоқысты 

жинауды, ашық жерлерді сақтауды және т.б. ескере отырып, құрылыс 

стандарттарын баяндау қажет. 
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 6. Құрылыстың ұсынылатын тәртібі. Көтерме саудадағы туристік 

нысандарды салу кезінде сақталуы керек негізгі ереже - қоршаған ортаға аз 

әсер ететін құрылыс әдістері мен құрылыс материалдарын қолдану. Туристік 

объектілерді салу кезінде парк дирекциясы аумақты ластаудың негізгі 

көздерін көздеуі тиіс, олардың көлемі туристік ағынның өсуімен ұлғаятын 

болады: кәріз қалдықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар, пестицидтер, шудың 

ластануы және т. б. 

Ұлттық паркте туризмнің даму барысын тұрақты бақылау. Ұлттық 

парктегі туристік инфрақұрылымның әрбір элементінің табиғи ортаға әсері; 

ресурстармен байланысты қайшылықтарды шешу; бас жоспарды орындау; 

өңірлік ынтымақтастық; сумен жабдықтау; құрылыс сапасы және т.б. сияқты 

негізгі параметрлерді бақылаудың үйлесімді жүйесі болуы тиіс. 

Аумақты аймақтарға бөлу 

Халықаралық стандарттарға сәйкес аймақтарға бөлу - бұл аумақтың 

ресурстарын басқаруды жеңілдететін құрал. Әрбір қорғалатын табиғи аумақ 

үшін ұсынылатын аймақтар осы аумақ құрылатын мақсаттарға сәйкес келуге 

тиіс. Бұл ОПТ бөлінеді: 

- келушілерге рұқсат етілмейтін "баспана" қатаң күзет аймағы; 

- жаяу келушілерге ғана рұқсат етілетін жабайы табиғат аймақтары; 

- әртүрлі рұқсат етілген көлік түрлерінде туристердің келуі құпталатын 

туризм аймақтары; 

- құрылыстар шоғырланған құрылыс аймақтары. Қонақ үйлер, 

мейрамханалар мен дүкендер, мүмкіндігінше, табиғат қорғау аймағына 

адамның әсерін азайту үшін саябақтың сыртында орналасуы керек. 

Парктің туристік инфрақұрылымын құру 

• Нысандар мен құрылыстарды салу-бұл парктегі туризмнің дамуына 

айтарлықтай әсер ететін қызметтің ерекше бағыты. Халықаралық 

ұсыныстарға табиғатты қорғауға да, демалудың жайлылығын арттыруға да 

көмектесетін бірқатар ережелер кіреді. Осы ережелерді атайық: 

• Құрылымдар табиғи экожүйені мүмкіндігінше аз бұзуы керек. 

• Құрылымдар мүмкіндігінше түсініксіз болуы керек, қоршаған табиғатқа 

үстемдік етпеуі керек. Кез-келген мүмкіндікте құрылымдар жергілікті 

материалдардан салынуы керек: тас, ағаш, бамбук, сазды кірпіш және т.б. 

бөтен материалдарды қолдануға болмайды, мысалы, асбест жабыны, шлак 

блоктары және т. б. ғимараттар жергілікті стильге сәйкес келуі керек және 

қоршаған ортамен органикалық түрде біріктірілуі керек. Мүмкін болса, 

ғимараттар табиғи жартастармен немесе ағаштармен жабылуы керек. 

• Туристерді орналастыру қарапайым, бірақ ыңғайлы, таза, бірақ 

шағымдарсыз болуы керек. Бұл экотуризмге әдеттегі туризмнен мынадай 

артықшылық береді: экотуризм орталығында бір бөлмені жабдықтау құны 

шамамен 4-5 есе төмен. Экотурист табиғаттың экзотикалық бұрышына 

табиғатпен және жергілікті мәдениетпен тас джунглиден, заманауи қала 

өмірінің сәнділігі мен ыңғайлылығынан ләззат алу үшін келеді. 
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• Экотуристік орталықтардың архитектуралық бағдарламасында 

бақыланатын алаңдар мен саятшалар, өзін-өзі көрсететін табиғи жолдар, 

түсіндіру орталықтары, бақылау мұнаралары мен баспаналар, тиісті, бірақ 

қарапайым орналастыру, тамақтану орындары, қоқыс полигондары және т. 

б. болуы керек. 

•Туристік объектілер парк дирекциясы мен шеберханалардың әкімшілік 

ғимараттары аймағынан бөлек орналасуы тиіс. Ғимараттар тобына бір 

жақты айналма жолмен және оның бір жағында тұрақпен қызмет ету жақсы.  

• Саябақтағы жолдар мен жолдар түсініксіз болуы керек: егер мүмкін болса, 

оларды шұңқырларға, ағаштар, төбелер мен ландшафттың басқа 

элементтерінің арасына салу керек. Жолдар осы аймақтың контурларына 

сәйкес келуі керек және тікелей емес, эрозияны азайтатындай етіп салынуы 

керек, яғни олар кішкене көлбеу және сенімді дренажға ие болуы керек.  

• Келушілерді жануарларды бақылау орындарына жеткізу үшін жолдар 

салынғанымен, олар ұялар сияқты жерлерден өтпеуі керек. Жолдарда 

жылдамдықты шектеу үшін бүгілістер мен "түйнектерді" жобалау керек, 

жануарларды бақылау үшін басқа машиналардың қозғалысына кедергі 

келтірместен жүруге болатын арнайы тұрақтар қажет. 

•Шалғай аудандардағы туристер үшін ғимараттар мен құрылыстарды 

жобалау және салу кезінде "экотехнологияларды" қолдануды көтермелеу 

керек, мысалы: 

- суды қыздыру және басқа да қажеттіліктер үшін күн энергиясын 

пайдаланатын қондырғыны орналастыру; жаңбыр суын жинау және 

пайдалану; 

- қалдықтарды қайта өңдеу; 

- ауаны кондициялаудың орнына табиғи желдету; 

- бақтар, "акваөсіру" және т. б. құру арқылы азық-түлікпен өзін-өзі 

қамтамасыз етудің жоғары деңгейін қолдау. 

Егер қаражат шектеулі болса, құрылысты бамбук, сабан және басқа да 

жергілікті материалдардан жасалған қарапайым, бірақ жақсы салынған 

лагерьлерден бастау керек. Кейінірек бұл ғимараттарды тұрақты 

ғимараттармен ауыстыруға болады. 

Аймақтық контекстегі саябақтар мен туризм 

• Ұлттық паркте туризмнің дамуы бірқатар қарама-қайшылықтарды 

тудырады, соның ішінде: 

• дамуға қарсы ресурстарды қорғау. Бұл қарама-қайшылықтардың көпшілігі 

саябақтың ішінде емес, саябақ пен оның айналасы арасында болады; 

•  ұлттық паркті бір ұйым нақты қағидаттарға сүйене отырып басқарады, ал 

қоршаған жер әртүрлі қоғамдық және жеке ұйымдар мен мүдделі 

тұлғалардың бақылауында болады; 

•ұлттық парктерді қамтитын аймақтарды кешенді жоспарлау сирек 

кездесетін құбылыс. 

Қазақстанның ұлттық табиғи парктері мен қорықтары. 
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Ұлттық табиғи парктер-елдегі ландшафттарды қорғаудың жаңа түрі. 

Олардың қорықтардан айырмашылығы-бұл жерде туристер мен 

демалушыларға аумақтарды тексеруге рұқсат етіледі, бірақ мінез-құлық 

ережелері мен табиғатқа ұқыпты қарау қатаң сақталған жағдайда. 

Қазақстанда осындай 6 саябақ ұйымдастырылған. Елімізде 

алғашқылардың бірі болып Баянауыл ұлттық табиғи паркі ашылды. Ол 

Павлодар облысының Баянауыл орман шаруашылығы базасында 1985 жылы 

құрылған. Аумағы 50,7 мың га. қорғау объектілері: аңдардың 40 түрі, 

құстардың 54 түрі, балықтардың 8 түрі, өсімдіктердің 438 түрі. 

Саябақ аумағының таулы-орманды ландшафттары өте көркем. 

Қарағайлы және қайың ормандарымен көмкерілген ежелгі Баянауыл таулары 

Сарыарқаның шөлді жазығында ерекшеленеді. 

Өте жиі гранит жартастың, қираған нәтижесінде ұзақ желмен мүжілген, 

бар қаларлық нысаны. Сыртқы ұқсастығы үшін көптеген жартастар 

"Жалмауыз кемпір" ("Баба-Яга") "Найзатас" ("тас-найза"), "Тас және Ат 

басы" ("Тас және жылқы бастары") және т. б. атауларына ие болды. 

 
Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық паркі (моңғол-түркі тілінен 

"бай бақытты таулар" дегенді білдіреді), 1985 жылдан бастап Баянауыл 

ұлттық паркі болып жарияланды. Жасыбай және Торайғыр көлдері саябақтың 

көркі болып табылады. Баянауыл таулары батыстан шығысқа қарай 40-50 км 

- ге, солтүстіктен оңтүстікке қарай 20-25 км - ге созылып жатыр. Көлдің 

ауданы төрт шаршы шақырым, тереңдігі жеті метр. Көлдің айналасында 

түрлі демалыс үйлері, балалар лагерлері орналасқан. 

Ақбеттің ең биік тауынан тау жоталары, көгілдір көлдер, аңғарлар мен 

шексіз Баянауыл даласының әсем көрінісі ашылады. Жұмбақ және жұмбақ 

жерлер-көркем шатқалдар. Солардың бірі-сиқыршылар шатқалы. Аңыз 

бойынша, мұнда адамды жасартатын тірі су ағып жатыр. Мұнда көптеген 

ғасырлар бұрын жасалған қызықты жартас жазуы табылды. Саяхат 

әуесқойлары мұнда көк көлдерге, қылқан жапырақты ормандарға және, 

әрине, ертегі кейіпкерлерінің тас мүсіндеріне таңдану үшін келеді. Таулы-
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орманды оазис туристерді таңғажайып жартастармен (Баба-яга, бөлке, 

жылқы басы), әдемі Сабындыкөл мен Жасыбай көлдерімен, үңгірлермен 

және грототалармен қызықтырады. Егер жоғарыдан Жасыбай көліне 

қарайтын болсақ, жүрек пішініне ұқсайтын аралды көруге болады. 

Сондықтан ол Махаббат аралы деп аталды. Мұнда барлық ғашықтар бақытқа 

арқан байлайды. Баянауыл жері - көптеген танымал ғалымдардың, 

жазушылардың, әртістердің туған жері. 

«Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 10 сәуірдегі № 460 қаулысымен 

Қапшағай мемлекеттік аңшылық шаруашылығы базасында құрылған. Ол 

Алматы облысының Кербұлақ және Панфилов аудандарының аумағында 

орналасқан. Орталық усадьба Алматы қаласының 250 шақырымындағы 

Басши кентінде орналасқан. Парктің жалпы ауданы 459620 га. 

Қорғау объектілері: аңдардың 6 түрі (тау ешкілері, қарақұйрықтар, 

құландар, қызыл қасқырлар), құстардың 231 түрі, балықтардың 30 түрі, 

өсімдіктердің 1800 түрі. 

Ұлттық паркке Қапшағай су қоймасы акваториясының солтүстік бөлігі 

және Іле өзенінің оң жағалауы, кіші және Үлкен Қалқан, Ақтау, Қатутау 

шөлейт таулары, Жоңғар Алатауының ең шеткі оңтүстік-батыс сілемдері 

(Шолақ, Дегерес, Матай), Алтын Емел жотасының оңтүстік беткейі және 

Қояндытау жотасының бір бөлігі, сондай-ақ кең тауаралық Қоңырөлең 

алқабы кіреді. 

                  
Қатутау таулары (урдан 1630 м биіктікте) оңтүстік-батыстан солтүстік-

шығысқа қарай плато тәрізді шыңдары бар тар төбе тәрізді жоталар түрінде 

созылады. Беткейлер көптеген сусыз шатқалдар мен сілтілермен бөлінген. 

Үшінші кезеңдегі қызыл саздар мен көкшіл-сұр әктас құмтастары жарқын 

жолақтармен ерекшеленеді. 
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Шолақ (1785 м), Дегерес (2280 м) және Матай (2880 м) жоталары 

төмен, шөлді-сазды және қиыршық тасты жазықтармен шектеседі. Таулар 

қар сызығына жетпейді және тұрақты мұздықтар жоқ. Олар терең 

шатқалдармен, жартастармен және шөгінділермен тік жартасты 

беткейлермен сипатталады. Аналық жыныстар сазды саздақтармен, қиыршық 

тастармен және гипспен қапталған үшінші шөгінділермен ұсынылған. Тау 

топырағы қарашірік горизонты бар Ашық каштан. 

 
 

Жоңғар Алатауының негізгі бөлігінен Тоқсанбай жотасымен бөлінген 

Алтын Емел (2928 м) және Қояндытау (3459 м) жоғары жоталары оңтүстік 

бөлігі Қоңырөлең ойысына қарайды. Алтын Емел жотасының оңтүстік 

беткейі жартасты терең шатқалдармен, ал жотаның су айрығы жартасты 

күмбез тәрізді шыңдармен ерекшеленеді. Қояндытау жотасы Жоңғар 

тауларының өзіне тән элементтерімен анағұрлым қатал келбетке ие. 

Парктің негізгі су артериясы және табиғи шекарасы-Іле өзені, ол 

Қытайдан бастау алады. Бұл аралас тамақтану өзендеріне жатады. Көктемгі 
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су тасқыны әдетте сәуір айының соңында басталады. Мамыр айында тау 

қарларының еруінен су тасқыны орын алады, ол шілде мен тамызға дейін 

өседі. Содан кейін судың төмендеуі басталады, ал қыркүйекте оның қалыпты 

деңгейі орнатылады. Қыста немесе жыл сайын бірнеше ай бойы қатып 

қалады. Өзенінің арнасына жиі дробится арналған жеңдер және ағысы, 

бөлінген бас ағынының островками, покрытыми тростником, рогозом немесе 

кустарниково-ағаш өсімдіктері. Бұл әсіресе кіші қалқанның астында 

байқалады, онда авандельта пайда болады, оның артында үлкен Қапшағай су 

қоймасы орналасқан. Таулар мен тау бөктерлерінде тек бұлақтар, шағын 

өзендер мен бұлақтар бар, олардың көпшілігі уақытша ағындар. 

Іле-Алатау ұлттық табиғи паркі 1996 жылы ұйымдастырылған. 

Аумағы 181,6 мың га., аса маңызды ландшафтарды қорғау үшін 

пайдаланылады. Іле Алатауының солтүстік беткейіндегі Түрген шатқалы мен 

Қаскелең асуының батыс беткейінің арасындағы аумақты алып жатыр. 

Қорғау объектілері: аңдардың 43 түрі, құстардың 138 түрі, балықтардың 8 

түрі, өсімдіктердің 1282 түрі. 

 

Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 22 ақпандағы қаулысымен Алматы облысының 

Қарасай, Талғар және Еңбекші-қазақ аудандары шегіндегі Қаскелең, 

Пригородный және Түрген орман шаруашылықтары негізінде құрылды. Оны 

құрудың мақсаты-бірегей ландшафттарды, өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесін сақтау, туризм мен демалыс үшін жағдайларды жақсарту, 

рекреациялық пайдалану жағдайында табиғи кешендерді сақтаудың ғылыми 

әдістерін әзірлеу және енгізу. 

Ұлттық парктің ауданы 202292 га, ол Алматы қаласынан оңтүстікке 

қарай Іле Алатауының (Тянь-Шань) солтүстік макросклонда орналасқан. 

Оның аумағының батысындағы Шамалған өзенінен шығысында Түрген 

өзеніне дейінгі ұзындығы 120 км, ал ені 30-35 км құрайды. 
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Парк аумағы өте күрделі рельефі бар Іле Алатауының орталық бөлігін 

алып жатыр. Подгорный аңғарларынан негізгі өзен бассейндерін бөлетін 

екінші ретті көптеген Арал жоталары негізгі бөлу жотасынан кететінін 

көруге болады. Соңғы жоталар тармақталып, кішігірім бұйрықтардың керілу 

жүйесін жасайды. Мұндай морфологиялық құрылым Солтүстік беткейден 

ағатын негізгі өзендердің бағытын анықтайды. Олар өзен бассейніне жатады. 

Алайда, олардың көпшілігі жазыққа шығып, көп ұзамай Іле ойпатының 

шөгінділерінде жоғалады, ал ағынның негізгі бөлігін адам коммуналдық, 

техникалық және ауылшаруашылық қажеттіліктеріне жұмсайды. 

Қарқаралы ұлттық табиғи паркі 1998 жылы таулы-орманды 

ландшафтарды және табиғаттың бірегей объектілерін қорғау, туризмді 

дамыту және халықтың демалысын жақсарту мақсатында ұйымдастырылған. 

Ауданы 90,3 мың га. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында 

орналасқан. Қазіргі уақытта парк Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы 

комитетінің қарауында. Қарқаралы ұлттық паркі орналасқан жаңа  

Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесі  

ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 19 шілдедегі № 746 қаулысымен бекітілген. 

Қарқаралы және Кент тау жоталарын қамтиды. Мұнда әйгілі 

Шайтанкөл көлі орналасқан. 

         
 

Қарқаралы тауларының ең үлкен биіктігі - 1403 м, Кент тау массиві-

1469 м. алыс өткен заманда мұнда әлдеқайда қуатты жоталар көтерілген, олар 

уақыт өте келе құлап, көптеген ұсақ жоталар мен шоқыларға бөлінген. 

Олардың тік беткейлері эрозиямен қатты бөлініп, жартасты жоталар терең 

шатқалдар мен аңғарлармен ауысады. Көптеген жерлерде жалаңаш гранит 

плиталары бір-бірінің үстіне тас "матрацтар" түрінде салынған сияқты, ал 

жеке жартасты қалдықтар ең таңқаларлық құрылымға ие. 
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Шағын өзендерге бастау беретін кілттер тау шатқалдары арқылы өтеді. 

Қарқаралы тауларында олардың неғұрлым ірілері - Қарқаралы (Түлкілі, 

Тасбұлақ өзендерімен), кендер, Жарым, Кералы, Қопа, Александровский, 

Аюшат, Кеңгір бұлақтары, Кент-Қызылкеныш, Қадыр, өзен тауларында. 

Шайтанкөл, Бассейн, кендер, Пашенное, Үлкенкөл көлдері бар. Шағын 

тоғандар, сондай-ақ гранит жартастарында су толтырылған шұңқырлар бар. 

Өзендер мен көлдердің тамақтануы негізінен жаңбыр-қар, сирек - жер асты. 

Қорғау объектілері: аңдардың 39 түрі, құстардың 55 түрі, балықтардың 

11 түрі, өсімдіктердің 68 түрі. 

 
 

Қарқаралының бәсекелік артықшылығы бірегей мәдениетінде (тарихи 

туризм), көркем жабайы табиғатында (экологиялық және орнитологиялық 

туризм), сонымен қатар спорттық, экстремалды туризм сияқты белсенді 

демалыс түрлерімен айналысу мүмкіндігінде жатыр. Облыс орталығынан 
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қашықтығы 225 км туристік маршруттар бар (ат, жаяу, велосипед, шаңғы). 

Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде құстардың 114 түрі, 

жануарлардың 40 түрі мекендейді, оның ішінде сирек кездеседі. Қорық, 

қоршау, Табиғат мұражайы, 7 табиғи ескерткіш бар. 

Көкшетау ұлттық табиғи паркі 1996 жылы Ақмола облысында 

таулы-орманды ландшафтарды және табиғаттың бірегей объектілерін қорғау, 

туризмді дамыту және халықтың демалысын реттеу мақсатында құрылған. 

Ауданы 135,8 мың га, ол Ақмола облысының Зеренді ауданы мен Солтүстік 

Қазақстан облысының Айыртау ауданының аумағында орналасқан. 

Қазіргі уақытта парк Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің қарауында. 

«Көкшетау» ұлттық паркі орналасқан жаңа «Республикалық маңызы бар 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесі» ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 

19 шілдедегі № 746 қаулысымен бекітілген. 

 
Ұлттық парктің аумағы Қазақтың ұсақ шоқыларының солтүстік-батыс 

бөлігіндегі Көкшетау қыратының бірқатар аласа тау сілемдерін алып жатыр. 

Зеренді тауларының ең үлкен биіктігі 588 м, Имантау таулары 661 м, 

Айыртау таулары 523 м және Сарымбет массиві ур үстінен 409 м. М. таулар 

негізінен граниттерден тұрады, бірақ кейбір жерлерде және метаморфты 

жыныстардан тұрады. Тік жартасты беткейлері бар гранитті төмен таулар 

қатты бөлінген, ал кварциттер мен тақтатастардан құралған таулы таулар 

тегіс, жұмсақ контурлары мен жұмсақ беткейлері бар. Шоқылар мен 

шоқылар барлық жерде шоқыаралық ойпаттармен, аңғарлармен, 

арқалықтармен алмасады. 

Резерват аумағында және оның маңайында әдемі көлдер көп-Зеренді, 

Имантау, Шалқар және т.б. негізгі өзендер - Терісбұтақ, Шағалалы, Жабай, 

Бабықбұрлық. Тау бөктерінде уақытша ағын сулар көп, бұлақтарда бұлақтар 

мен батпақтар кездеседі. 

Қорғау объектілері: жануарлардың 305 түрі, құстардың 223 түрі, 

балықтардың 22 түрі, өсімдіктердің 800 түрі. 



46 

 

Көкшетау-ғажайып тас мүсіндері бар өз сұлулығымен таң қалдыратын 

көлдер, қарағайлы ормандар, "билейтін қайыңдар" көптеген ақындар үшін 

шабыт болды. Солтүстік Қазақстанның тарихы ортағасырлық сәулет өнерінің 

көптеген ескерткіштерінде көрініс тапқан. Қорғалатын жолдар арқылы 

экологиялық маршруттар денсаулықты қалпына келтіруге және тіршілікке 

қол жеткізуге көмектеседі. 

Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 17 шілдедегі № 970 қаулысымен 

бекітілген, бұл Қазақстандағы ең ірі ерекше қорғалатын табиғи аумақ, оның 

ауданы 643477 га. 

 

 
 

Парк аумағына Алтайдың ең биік шыңы - Белуха тауының (урдан 4506 

м жоғары) баурайы кіреді. Листвяга жотасының тізбегі және Бұқтырма мен 

Берел өзендерінің арасындағы биік таулар. Оңтүстігіне қарай, Бұқтырма 

аңғарынан кейін Оңтүстік Алтай жоталарының тау жоталары көтеріледі: 

Оңтүстік Алтай (ең биік нүктесі Жагыртау қаласы - 3871 М), Тарбағатай 

(Хрустальная қаласы - 3094 м) және сарымсақты (Бүркітауыл қаласы - 3373 

м). Барлық тау жоталары субширотикалық бағытта созылып, беткейлердің 

айқын асимметриясына ие - солтүстіктер өзен аңғарларына күрт түседі, ал 

оңтүстіктер әлдеқайда жұмсақ және ұзын. 
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Қорықтар. Қаумалдардың айрықша ерекшелігі олардың аумағында 

табиғи объектілердің бір бөлігін шектеулі шаруашылық пайдалануға, бірақ 

белгілі бір мерзімде және қорғалатын табиғи объектілерге зиян 

келтірмейтіндей шамада пайдалануға жол беріледі. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда 80-ге жуық қаумал бар. Олардың жалпы 

ауданы - 4600 мың га. 

Қорғалатын табиғи аумақтардың табиғаты бойынша қорықтар 

геологиялық, ботаникалық, зоологиялық және т. б. 

Геологиялық қорықтар бірегей, сирек кездесетін геологиялық 

түзілімдер және жер бедерінің әртүрлі түрлері бар ландшафттарды қамтиды. 

Ботаникалық қорықтар әр түрлі аймақтардың ландшафттарында 

орналасқан және өсімдіктер әлемінің ерекшелігіне қарай ерекшеленеді. Онда 

флораны қорғау және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 

Зоологиялық қорықтар жабайы жануарлар мен құстардың қоныс аудару 

жолдарында орналасқан табиғи кешендерді қамтиды, оларда фауна 

толығымен қорғалады. 

Қорықтармен қатар биосфералық қорықтар мен резерваттар 

ұйымдастырылады, онда ғылыми жұмыстар жүргізіледі. 

Қазақстанның аса танымал мемлекеттік қаумалдары туралы 

мәліметтерді келтіреміз. 

Зеренді мемлекеттік қорықшасы ол Ақмола облысында 39,5 мың га 

жерде орналасқан, аумақтың ерекшелігі-оқшауланған гранит төбелері, 

жоталар мен жоталар, тығыз қарағай орманымен жабылған жоталар. Орман 

алқаптары орман алқаптарында және кішігірім өзендер мен бұлақтардың 

аңғарларында орналасқан шөпті-дәнді шалғындармен кезектеседі. Қорықтың 

аумағында үлгілі каньоны орналасқан.  
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Қорықта түрлі тұяқты және мамық жүнді жануарлар (бұлан, елік, 

борсық, қоңыр қоян, тиін, ондатра және т.б.) және Бурабай ойыны (елік, құр) 

мекендейді. 

Рахман қайнарлары қорығы Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай 

ауданында орналасқан. Аумағы 109 мың га. қорық Алтайдың орталық 

бөлігінде орналасқан. Оның құрамына балқарағай, балқарағай және Сібір 

қарағайынан тұратын Алтай тауларының Тайга ландшафттары кіреді. 

 
Көркем Рахман көлі таулардың арасында 1738 м биіктікте орналасқан. 

көлден Арасан өзені ағып жатыр. Тауларда әдемі сарқырамалармен баурайға 

түсетін көптеген ағындар пайда болады. Тау аңғарларының бірінде Рахман 

кремнийлі бұлақтар орналасқан. Жылу суларының температурасы 40°C-қа 

дейін жетеді және гранит тақтатас жыныстарынан ағып кетеді. 

Балқаш маңы қорықшасы Алматы облысында 200 мың га алаңда 

орналасқан, мұнда ұсақ шоқылы құмды ландшафттар басым. Негізгі өсімдік 

жамылғысын жүзгін және құмды акация бұталары, сондай-ақ Іле өзенінің 

сағасында өсетін ақ сексеуіл құрайды. Өзен бойында қамыс пен қамыс өседі. 
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Қорғау объектілері: тұяқты жануарлар, бағалы терісі бағалы аңдар, суда 

жүзетін құстар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қабан, қарақұйрық, ондатра және Жетісу қырғауылдары ерекше орын 

алады. 

Табиғат ескерткіштері. Қорғалатын табиғи объектілердің ішінде 

табиғат ескерткіштері маңызды орын алады. Қазақстан аумағында олардың 

әртүрлі түрлері кездеседі. Олардың көпшілігі адамның экономикалық 

қызметі нәтижесінде жоғалып кетті. Сақталған табиғат ескерткіштері бізге 

табиғи орта, оның тарихы туралы құнды ақпарат береді. Осылайша, табиғат 

ескерткіштері-бұл ғылыми, табиғи-тарихи, ағартушылық, мәдени-

эстетикалық маңызы бар бірегей табиғи объектілер. Әр табиғат ескерткішінің 

ауданы 2 гектардан аспауы керек. Табиғи ескерткіштер аумағында 

экономикалық қызметке тыйым салынады. 

Қазақстанда 24 табиғат ескерткіші бар: Алматы облысындағы 

«Шарын Шаған тоғайы» және «Шынтүрген шыршалары», Ертістің оң 

жағалауындағы Павлодардың солтүстік - батысына қарай «қаз ұшуы» және т. 

б.  
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Бірақ республикада мұндай бірегей нысандар саны 60-тан асады. 

Олардың ішінде "Сауыр шыршалары", "Қошқорған палеонтологиялық 

ескерткіші", "Қарағие" (ойпат), "Маралды көлі", "Мойылды көлі", 

"Қарқаралы реликті-сфагнум батпағы", "Сайбоздақ қайың орманы", "Тархан 

геологиялық кен орны" (кеніш), "Шарын шатқалы" және тағы басқалары бар. 

Жыл сайын әлемде жануарлар мен өсімдіктердің кейбір түрлерінің 

белгілі бір саны жоғалады. Кейде жергілікті, тек белгілі бір аудандарда. Бірақ 

кейбір түрлер толығымен жойылып кетеді және онымен кездесулер енді 

тіркелмейді. Кінәлі бұл түрленуіне мекендейтін тірі организмдердің. Олар 

табиғи болуы мүмкін, мысалы, климаттың өзгеруі немесе табиғи апаттар. 

Бірақ негізгі себебі түрлері жоғалады немесе көрсетіледі қырлары көбейе 

бастады, болып табылады адам қызметі. 

Бұл мәселені түсіну адамдарды ғылыми немесе ақпараттық және 

туристік әрекеттерден басқа кез-келген адамның іс-әрекетіне тыйым 

салынған жеке аймақтарды бөлу идеясына әкелді. Осылайша, қорықтар (қол 

жетімді жерлер толығымен жабық) және туристер үшін ашық ұлттық табиғи 

парктер пайда болды. 

Қазақстанда қорық ісінің тарихи дамуы Ресейдегі қорық ісінің 

дамуымен тығыз байланысты. Қазақстанның аса бай табиғи ресурстары - 

бағалы жануарлар түрлері мен бірегей ормандар, пайдалы қазбалар, бірнеше 

өзендер - адамның ғасырлар бойы көзсіз сарқылуы. 

1892 жылы Қазақстан аумағында жабайы табиғатты қорғауға арналған 

алғашқы заң шықты. Бірақ Кеңес өкіметінің келуімен ғана жануарлар мен 

өсімдіктердің жойылып бара жатқан түрлері туралы байыпты ойлана бастады 

және Қазақстанда қорықтардың тұтас желісін құру қажеттілігі туралы 

қорытындыға келді. 
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1926 жылдың 14 маусымында Қазақстан мен Орта Азияның алғашқы 

қорығы - Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы құрылды. Болашақта 

резерваттар, қорықтар мен қорықтар құру қарқынды жүруде. 

Бүгінгі таңда Қазақстан қорықтарының тізіміне 10 қорық кіреді: 

Ақсу-Жабағылы (1926 ж.), Алматы қорығы (1931 ж.), Наурызым қорығы 

(1931 ж.), Барсакелмес қорығы (1939 ж.), Қорғалжын қорығы (1968 ж.), 

Марқакөл қорығы (1976 ж.), Үстірт қорығы (1984 ж.), Батыс Алтай 

қорығы (1992 ж.)., Алакөл қорығы (1998 ж),  Қаратау қорығы (2004 ж). 

Қазақстанның қорықтары санының аздығына қарамастан, ел 

аумағының 5% - дан астамын алып жатыр және жануарлар мен өсімдіктердің 

бағалы түрлерін сақтау жөніндегі орталықтар болып табылады. Қазіргі 

уақытта ел билігі болашақта Қазақстанның әртүрлі аудандарында, атап 

айтқанда шөлді аймақтар мен далаларда қорықтарды дамыту қажет екенін 

анықтады, өйткені бұл аудандар қорғалмайды. Әрине, Қазақстанды 

сипаттаған кезде Каспий туралы айтпай кету мүмкін емес. Каспий теңізіндегі 

қорықтар іс жүзінде көп назар аударуды және мемлекет тарапынан оңтайлы 

көзқарастарды талап етеді.  

Аксу-Жабағлы Қорығы қорық аймағы Талас Алатауының таулы 

ауданында орналасқан. Аумақтың ауданы шамамен 75 мың га құрайды, оның 

ішінде 10377 га— орман, 3830 га — шалғындар және 116 га-су қоймалары. 

 

 
 

Қорықтың жазық бөлігінде бірнеше өзендер ағып өтеді - Ақсу, 

Жабағылы, Ирсу, Балдабрек және Бала-Балдабрек. Өзендер каньондарды 

құрайды, ең тереңі-500 м. Ақсу-Жабағылы қорығының аумағында өзендерден 

басқа 19 мұздық және 8 шағын көл бар. 
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Ақсу-жабағлы – Орталық Азиядағы ең көне және алғашқы 

қорықтардың бірі, Қазақстанның оңтүстік бөлігінде, Батыс Тянь-Шань 

сілемдерінде, теңіз деңгейінен 1000 метрден 4280 метрге дейінгі биіктікте 

орналасқан. 

Бұл таңғажайып мемлекеттік табиғи қорықта сирек кездесетін, 

жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді көруге болады. Бұл тау 

ешкілері мен арқарлар, қар барыстары мен сілеусіндер, қасқырлар мен 

түлкілер, кеуектер мен аюлар, сондай-ақ басқа да көптеген жануарлар, құстар 

әлемі. Қорық аумағында Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек 

кездесетін жәндіктердің 25 түрі мекендейді. Қорықтың өсімдіктер әлемі де 

алуан түрлі: саңырауқұлақтар 250-ден астам түрі, балдырлардың 60-70 түрі, 

қыналар, Жоғары өсімдіктердің 1300-ден астам түрі. Бірақ Грейг және 

Кауфман қызғалдақтары үлкен танымалдылыққа ие болды – мәдени 

қызғалдақтардың әлемге әйгілі сорттарының ата-бабалары. Арша ормандары 

осы аймақтың ландшафтының ерекше көрінісін құрайды. Арча-Батыс Тянь-

Шаньдағы негізгі ағаш түрі, оны ежелгі дәуірден бері адамдар кеңінен 

қолданып келеді. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрінен басқа, Ақсу-Жабағылы қорығында 

шатқалдар, үңгірлер, әдемі тау пейзаждары сияқты көптеген көрнекті 

орындар бар. Табиғи нысандармен қатар, туристерді мәдени мұралар да 

қызықтырады: Исфиджаб пен Шарафкент ежелгі қалалары, Байбарак киелі 

бұлағы, жартасқа салынған суреттер - өңірдің ежелгі тарихын бейнелейтін 

петроглифтер. 

Қорғалжын табиғи қорығы 1968 жылы 19 мамырда құрылған. Бұл 

қорық Қазақстан астанасы – Нұр-Сұлтаннан (Астанадан) шамамен 170 

шақырым жерде орналасқан және Қазақстандағы ең қорғалатын аумақтардың 

бірі болып табылады. Бұл қорықтың жерлері таза мемлекеттік және қатаң 
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қорғалған, сондықтан олар жекешелендіруге жатпайды. Мұнда сақтауды 

қажет ететін сирек кездесетін жануарлар мен құстар мекендейді. 

Табиғи қорық Ақмола және Қарағанды облыстарының шекарасында 

орналасқан. Ол Ақмола облысы Қорғалжын ауданында орналасқан. Оның 

қазіргі қорғау аймағы Ақмола облысының Егіндікөл және Қорғалжын 

аудандары, сондай-ақ Нұра ауданы және Қарағанды облысының мемлекеттік 

аграрлық қорының аумағы бойынша созылып жатыр. 

Қорғалжын қорығының флорасы 

Қазіргі уақытта жоғары өсімдіктер жақсы зерттелген және төменгі 

өсімдіктер әлдеқайда нашар зерттелген. Ботаниктер осы аймақтың 

флорасында 600 түрді анықтады, оның ішінде саңырауқұлақтар - 62 түр, 

балдырлар - жер үсті 1 түрі және су бетінде өсетін 149 түр, тамырлы 

өсімдіктер - 375 түр, қыналар - 29 түр, брифиттер - 8 түр. 

Қорғалжын табиғи қорығында тамыр өсімдіктері кең таралған және 

зерттелген. Қазақстанның Қызыл кітабына, сондай-ақ 1975 жылғы 

редакциядағы КСРО-ның Қызыл кітабына сирек кездесетін және жойылып 

бара жатқан өсімдіктердің 7 түрі енген: Шренк қызғалдағы және құлайтын 

қызғалдақ-Tulipa schenkii және T. patens, Волга адонисі – Adonis wolgensis, 

Орал суы - Glycyrrhiza uralensis, татар иксиолирионы (жұптықжапырақ) - 

ixiolirion tataricum, шамамен үшпарлы - Zygophyllum subtrijugum, сары пияз - 

Allium flavescens. 

Қорғалатын аймақ сирек кездесетін және кең таралған өсімдіктерге бай. 

Қорғалжын қорығының фаунасы 

Қорықтың жануарлар әлемі де өте бай және алуан түрлі. Мұнда 

жәндіктердің көптеген түрлері мекендейді-тек зерттелген 256 түрі бар. 

Барлық түрлер өте кең таралған және осы аймақта кең таралған. 

Қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылар өте аз. Бұл қорық 

аймағында қосмекенділердің екі түрі, бауырымен жорғалаушылар – төрт. 

Олардың тек бір түрі - дала жыланы (Vipera ursini) - Қызыл кітапқа енгізілген 

(IUCN). 

Балықтар тек қана Қорғалжын көлінің суында тіршілік етеді. Мұнда 

балықтың 14 түрі байқалады. 

Бұл аймақта көптеген құстар мекендейді. Құстар 328 түрмен 

ұсынылған. Оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына 39 қасық, нан, қара 

дегелек, аққу, Қызылтұмсық қаз, джек және т.б., ал Қызыл кітапқа (МСОП) 

құстардың жиырма төрт түрі енген. 

Бірақ бұл жерге оның әйгілі тұрғындары – Қызғылт фламинго ерекше 

сүйкімділік береді. Бұл әлемдегі ең Солтүстік Фламинго ұя салатын колония. 

Палеогенде, бүкіл Теңіз-Қорғалжын ойпаты Тетис теңізімен жабылған кезде, 

олар мұнда ұя салған. Фламинго популяциясы бір маусымда 60 000 адамға 

жетеді. Және бұл емес, шегі. Теңіз көлінің азық базалары 15-16 миллион 

құстың азық қажеттілігін қамтамасыз ете алады. Көші-қон жолдары шегінде 

Теңіз-Қорғалжын көлдері теңдесі жоқ. 
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Қорғалжын табиғи қорығында сүтқоректілердің 41 түрі бар, олардың 6 

түрі IUCN Қызыл кітабына енгізілген. 

Осылайша, Қорғалжын табиғи қорығы туристерді экскурсиялауға және 

осы өңірдің табиғи байлығы мен алуан түрлілігін зерттеуге арналған тамаша 

полигон болып табылады. 

Экологиялық туризм түрлері 

Туризмнің көптеген түрлерінің теріс салдары азу (шатырлар орнату, от 

жағу, отын дайындау), жолдан тыс (көптеген туристердің жолды айналып 

өтуі), көлік (жолдан тыс көлік қозғалысы), тау-кен (саңырауқұлақтар мен 

жидектер, гүлдер, дәрілік өсімдіктер жинау, аң аулау, балық аулау) 

рекреациясымен байланысты. Бұл толық көлемде елді мекендерде тоқтауды 

көздемейтін жаяу маршруттарға, су туризміне, көпкүндік вело - және атты 

маршруттарға және т. б. қатысты. Табиғатқа бағытталған туризмнің көптеген 

түрлерінің сипаттамасына егжей-тегжейлі тоқтамай, табиғатқа ең көп зиян 

келтіретін түрлерін толығырақ қарастырамыз. 

Трекинг немесе жаяу жүру туризмі - туризмнің ең көп таралған 

түрлерінің бірі. Жаяу серуендеу арнайы жабдықты және арнайы дайындықты 

қажет етпейді; қажетті физикалық белсенділікті алуға, эмоционалды 

босатуды, табиғатпен қарым-қатынастан ләззат алуға мүмкіндік береді. Жаяу 

жүргіншілер жолдары танымалдылығын жоғалтып қана қоймай, сонымен 

қатар индустриалды дамыған және урбанизацияланған елдердің тұрғындары 

арасында демалудың қолайлы түрлері санатына енетіні таңқаларлық емес. 

Бұл АҚШ және Германия сияқты дамыған елдерде серуендеу 

танымалдылығының артуымен расталады, онда ірі қалалардың тұрғындары 

демалыс уақытын бірнеше мерзімге "бөледі", оның барысында олар көп 

немесе аз ұзақ саяхат жасайды. Сонымен, американдықтар ұлттық ландшафт 
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жолында, еуропалықтар Норвегияның жаяу маршруттарында, Инка жолына 

баратын әртүрлі елдерден келген туристер Андта және т. б. 

Алайда, жаяу туристер табиғатқа эстетикалық және экологиялық зиян 

келтіруі мүмкін. Эстетикалық залал көбінесе сауатсыз немесе талап етпейтін 

нұсқаушылар сүйемелдейтін топтар қалдыратын қоқыспен байланысты. 

Табиғатқа экологиялық залал ұйымдастырылмаған тұрақтармен, туристер 

жақын маңдағы ағаштарды от жағып, от жағып, шатырлар орнатып, уақытша, 

жиі бір реттік өткелдер ұйымдастырып, дәрілік өсімдіктер жинап, сирек гүлдер 

жыртып, т. б. Барлық осы" жазықсыз", бір топтың ауқымында, туристік ағым 

артып, экологиялық сауаттылық төмен деңгейде сақталған жағдайда маңызды 

теріс факторға айналады. 

• Әлемге әйгілі жаяу маршруттарға мыналар жатады: 

•  АҚШ-тың үлкен бөлу жотасы арқылы Канада шекарасынан 

Мексикаға дейін каскадты таулар мен Сьерра Невада жоталары арқылы 

өтетін 4200 км маршрут; 

•  Жалпы ұзындығы 3473 км болатын АҚШ-тағы Аппалачи пейзажы; 

Аппалачи және Американың 14 штаты арқылы өтеді; 

•  Перудағы Инка трассасы-Кускодан Мачу Пикчуға дейінгі орталық 

Андта ұзындығы 33 км болатын ежелгі жол; Подбанскіден Батыс Татрадағы 

46 км ұзындықтағы "Магистраль" трассасы, ақ Татраның шығыс бөлігіндегі 

Жасыл көлге дейін; 

•  Аннапурна-Серкит бағыты, ұзындығы 320 км, Непалдағы 

Аннапурна қорығының аумағы арқылы өтеді. Бағыт Покхара қаласынан 

басталып, Гималайдың "жүрегіне" апарады; 

•  Ұзындығы 38 км жапон Альпілеріндегі маршрут Камикоти 

қаласынан басталып, Яри және Хотака таулары арқылы өтеді; 

•  Австралиядағы Тасмания аралындағы ұзындығы 80 км болатын 

Оверланд-трек бағыты альпілік шалғындар, орман алқаптары, осы жабайы, іс 

жүзінде өмір сүрмейтін аймақтың жартасты таулары арқылы өтеді; 

•  Милфорд-Трэк бағыты Жаңа Зеландиядағы Фьордланд ұлттық 

паркінде ұзындығы 53 км, Те Анау көлін Милфорд Саундпен 

байланыстырады. Дайындалған туристерге арналған жол керемет 

аңғарлармен, каньонның беткейлерімен өтіп, Макиннон асуынан өтеді. 

Натуралистпен саяхат. Натуралист ғалымдармен бірге экологиялық 

турлардың алуан түрлілігі бар. Тек, мысалы, ботаникалық турлар 

тропиктердің, ормандардың, даланың, тундралардың және т.б. өсімдіктерімен 

танысуды қамтуы мүмкін, белгілі бір өсімдік түрлерімен, белгілі бір 

аймақтың эндемиктерімен және т. б. танысу үшін мамандандырылған 

саяхаттарды айтпағанда. зоологиялық, орнитологиялық (құстармен танысу), 

энтомологиялық (жәндіктермен танысу), Ихтиологиялық (балықтармен 

танысу), палеонтологиялық, геологиялық және басқа да турлар бірдей әр 

түрлі болуы мүмкін. Натуралистпен турлардың жеке бағыты - фотосафари. 

Натуралистпен саяхатта экскурсанттарды табиғат әлемімен таныстыратын 
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ғалым үлкен рөл атқарады. Оның білімі, ынта-жігері, табиғатты қорғауға 

деген қызығушылығы экологиялық білім беруде және экотуристердің 

экологиялық дүниетанымын арттыруда үлкен рөл атқара алады. 

Әлемде өсіп келе жатқан қызығушылық "құс қарау" (құстарды қарау) 

деп аталатын ағымға ие болады. Шетелде беделді болып саналатын "бедвочер" 

клубтары бар және белсенді түрде құрылуда, ал Интернеттегі ақпарат 

көрсеткендей халықаралық байланыстар белсенді дамуда. Құстарды бақылау 

үшін әлемдегі ең жақсы аймақтар: 

* эвергладтардың субтропикалық батпақтары (АҚШ); Коста-Риканың 

тропикалық ормандары; 

* Галапагос аралдарының акваториясы (Эквадор); 

Пантанал аймағындағы Батпақты экожүйелер (Бразилия); 

* Батыс Эстония архипелагының аралдары (Эстония); 

* Экстремадура провинциясының Жерорта теңізі ормандары мен 

бұталары (Испания); 

* Үлкен Рифт аңғары (Кения); 

* Кокату ұлттық паркінің аумағы (Австралия); 

* Антарктика түбегі (Антарктика). 

Нақты аймақтарды тізімдеу олардың ең қызықты екенін білдірмейді, 

тек олар белсенді қатысады, өйткені олар туристерді жақсы қабылдауды 

қамтамасыз етеді. 

Велосипедпен саяхат. Кейбір елдерде велосипед әлі күнге дейін 

көліктің негізгі түрлерінің бірі болып қала береді, негізінен Азия 

мемлекеттері. Сонымен қатар, Еуропада велосипедтерді жаппай пайдалану 

үрдісі байқалады, бұл отбасында бір және одан да көп автомобиль болуы 

мүмкін. Велосипедке оралу көліктің осы түрінің экологиялық тазалығымен 

және күнделікті физикалық жаттығумен түсіндіріледі. Мысалы, 

Финляндияда тротуарлар бойымен веложолдар салынып, белсенді 

қолданылады. 

Қазіргі уақытта веложарыстардың әр түрлі түрлері жүзеге асырылуда: 

жүктерді, жабдықтарды және шаршаған велосипедшілерді тасымалдайтын 

машиналармен бірге "Есіктен есікке дейін" веложарыстар; ұзақ, қауіп-қатерге 

толы, таулы велосипедтерде саяхат, онда саяхатшылар өз жүктері мен 

жабдықтарын өздері алып жүреді. 

Велосипедтердің үш негізгі түрі бар: жол, кросс және тау. 

Жол велосипедтері қапталған жолдарға арналған; олардың дөңгелектері 

тар, ал шиналары жұқа. Тау велосипедтерінде соққыларды жұмсартуға 

арналған кең шиналар мен арнайы серіппелер бар. Кросс-велосипед-жоғарыда 

аталған екі велосипедтің буданы. 

Әлемдегі ең танымал велосипед маршруттарының бірі канадалық Рокки 

тауларында, Банф пен Джаспер Ұлттық парктерінде орналасқан. Таулы 

велосипедпен жағалау бойымен, содан кейін Коста-Рикада жаңбыр 

ормандары арқылы таулармен жүру қиын және қызықты. Шотланд 
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тауларында веломаршрут ретінде таулар мен көлдердің жанынан өтетін 

шөлейт жерлер арасында төселген қаңырап қалған жолдар қолданылады. 

Велосипед жолдары Кениядағы Helz Gate ұлттық паркін ұсынады. Бұл 

велосипедпен жүруге болатын бірнеше африкалық парктердің бірі. Жаңа 

Зеландиядағы Южный аралындағы ұлттық парктердің жолдарымен 

веложарыстарға рұқсат етілген. 

Атпен саяхат. Мінетін және орайтын Жануарлар экологиялық туризмде 

туристердің өздері үшін де, жүктерді тасымалдау үшін де кеңінен қолданылады. 

Ат туризмі-жылқы жануарларын пайдаланатын туризмнің ең көп 

таралған түрлерінің бірі. Ат туризмінің танымалдығы бүкіл әлемде тез өсуде: 

шабандоздарға қызмет көрсету үшін лагерьлер салынуда, жаңа АТ және 

туристік бағыттар салынуда. Ат маршруттарының ықтимал әртүрлілігі өте 

үлкен: олар өрескел және таулы жерлерден өте алады; кез-келген 

күрделіліктегі құмдар мен құмдар арқылы; қар жамылғысының тереңдігі 50-

80 см-ден аспайтын қарлы жерлерде; беті өрескел мұзды жерлерде; су 

учаскелері (өткел) арқылы, жылдам жолдарды қоспағанда; каньондар 

бойымен және т.б. атпен жүру маршруттарының шектеулері бар: 

шабандоздардың автомобиль жолдары бойымен және олардың қиылысында 

қозғалысы өте қажет емес. Атпен жүру маршруттарын әзірлеу кезінде әдетте 

қатты Батпақты учаскелер (жазда), қар жамылғысының тереңдігі 80 см-ден 

асатын қарлы учаскелер; беті тегіс (қыста) мұз учаскелері; тығыз өсіп-өнуі 

және бұталары бар өтуге қиын орман; саздақ құмдар; жылдам ағысы бар су 

өткелдері; тіктігі 45° - тан асатын және тіктігі 35° - тан асатын кез келген 

тау жыныстары учаскелері алып тасталады. Бағыттарды әзірлеу кезінде 

аялдау мен түнеу бос суат пен көлеңкемен қамтамасыз етілуін көздеу қажет. 

Күндізгі, аялдау және түнде маршрутқа қатысушылардың ауысымдық 

кезекшілігі қамтамасыз етілуі тиіс. Атпен жүру маршруттарын 

ұйымдастырудың қажетті шарты шабандоздардың бірдей міну деңгейі және 

жылқылардың бірдей физикалық дайындығы болып табылады. Жүктеу 

деңгейі оңтайлы болып саналады-бір нұсқаушыға 6 жылқы. Туристер 

тобында омыртқа жарақаттары мен жарақаттары бар, орташа және ауыр 

дәрежедегі сілкіністерге ұшыраған адамдардың болуы, сондай-ақ маршрутқа 

жүкті әйелдердің қатысуы ұсынылмайды (мерзімі 3 айдан астам). Әлемге 

әйгілі Ат спорты маршруттарының ішінде Йосемит ұлттық паркіндегі 

(Калифорния, АҚШ) Сьерра-Невада жабайы тауларымен бір апталық 

сапарды атауға болады. Тур соншалықты танымал, ол бір жыл бұрын 

тапсырыс береді. 

"Ипотекрапия" үлкен танымалдылыққа ие - атқа міну арқылы бірқатар 

ауруларды емдеу. Жылқының қозғалысы кезінде шабандозға денесінің 

жылуы беріледі, ал бұлшық еттерінің қозғалысын шабандоздың денесі 

арнайы массаж ретінде қабылдайды деп саналады. Әсіресе, церебральды сал 

ауруымен ауыратын балаларға ипотекрапияның әсері тиімді. 
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Жылқылардан басқа экологиялық турларда басқа жануарлар да 

қолданылады. Сонымен, Непалдағы Читван ұлттық саябағында пілдерге міну 

саяхаты ұсынылады. Пілге мінген батпақтар арқылы саяхатты Ботсванадағы 

Окаванго өзенінің атырауында да жасауға болады. Үлкен каньонға (Аризона, 

АҚШ) түсу мен көтерілуді жеңілдету үшін есектер қолданылады. Исландияда 

тау саятшылықтарында түнеп, Исландия пониымен елге терең саяхат жасауға 

болады; Макдоннел жотасы арқылы түйеге міну арқылы саяхат - 

Австралияның орталық шөлінде және т. б. Лламалар роки Маунтин ұлттық 

паркінде (Колорадо, АҚШ) туристік жүктерді тасымалдау үшін 

қолданылады. Бұғы мен иттер Канадада, Аляскада, Ресейде және 

Скандинавия елдерінде қолданылады. 

Ішкі су турлары қозғалыс тәсілдерімен де, маршруттардың 

күрделілігімен де ерекшеленеді. Катамарандар мен салдарды, қаңқалы-

үрлемелі және желкенді кемелерді пайдаланатын байдарка турлары, каякинг, 

маршруттар және т.б. - өздері қоршаған табиғат үшін қауіп төндірмейтін 

саяхаттар. Су туризмінің теріс салдары, негізінен, судың тұрмыстық 

қалдықтармен ластануымен немесе жаяу жүруден өзгеше емес демалу 

арқылы байланысты. 

Экзотикалық және әлемге әйгілі өзен сапарларының қатарына Тат-

шеншини және Алекс (Аляска және Юкон, АҚШ және Канада) өзендерінде 

қайықпен жүзу: Сьерра-Невада тау бөктерінде 3-4 сынып табалдырықтары 

бар турбулентті өзенге күрделі сапар. Үлкен каньонның ландшафттарымен 

таныстыратын АҚШ-тағы Туолуме (Калифорния) және Колорадо (Аризона) 

өзендерінің бойымен ұзындығы 360 км Маршрут; Пакуаре (Коста-Рика) 

тропикалық өзенімен қайықтар мен қайықтар бағыты; тропикалық орман 

бойымен Манаустан круиз (Амазонка өзені, Бразилия); Виктория 

сарқырамасынан кейінгі Әртүрлі күрделіліктегі маршруттар (Зимбабве мен 

Замбиядағы Замбези өзені); Гималай тауларынан кең Ганга жазығына дейінгі 

маршрут (Сан-Коси өзені, Непал); Гунунг-Лесер ұлттық паркі аумағындағы 

бос маршрут (Алас өзені, Суматра аралы, Индонезия); теплоходпен, 

пароходпен немесе қайықпен саяхат (Сепик өзені, Папуа-Жаңа Гвинея); 

Тасманияның жабайы жері арқылы дауыл өзенімен серуендеу (Франклин 

өзені, о.Тасмания, Австралия). 

Теңіз саяхаттары. Экологиялық турлар ретінде ұйымдастырылған ұзақ 

теңіз саяхаттарында қазіргі заманғы кемелер қолданылады, олардың мөлшері 

қарапайым Мұхит лайнерлеріне қарағанда едәуір аз; команда құрамында 

натуралистер мен гидтер, шақырылған оқытушылар бар; тур бағдарламасы 

отынды үнемдеуге, тұрмыстық қалдықтарды жинауға және жоюға 

бағытталған арнайы шараларды қамтиды. 

Қысқа мерзімді теңіз экскурсияларында туристер жағалауда тұрып, 

қысқа білім беретін теңіз экскурсияларын жасаған кезде, теңіз қайықтары 

мен шыны түбі бар қайықтар сияқты экологиялық таза көлік құралдары 

моторлы қайықтардың орнына келеді. Теңіз қайықтары өзеннен үлкен 
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мөлшерде және тұрақтылықпен ерекшеленеді, олар кез-келген кеме кіре 

алмайтын жерлерге (жартастардың астына, ұсақ аралдарға, үңгірлерге және 

т.б.) кіре алады. Теңіз қайықтары шу шығармайды және жабайы 

жануарларды байқауға мүмкіндік береді. Шыны түбі бар қайықтар таяз суда 

теңіз тұрғындарының өмірін бақылауға мүмкіндік береді. 

Теңіз саяхаттарының түрлері арасында сүңгуірлер ерекше таралды. 

Экологиялық туризмнің бұл түріне, әсіресе, ол пайдаланатын табиғи 

ресурстардың нәзіктігі мен осалдығына және саяхаттың осы түрімен бірге 

болатын көптеген қауіптерге байланысты тоқталу керек. Сүңгу-маскамен 

жүзу немесе сүңгу. Сүңгуірдің сүйікті орны-маржан рифтері, олар ең әдемі 

және сонымен бірге табиғаттың өте нәзік туындыларына жатады. Маржан 

рифтері тропикалық және субтропикалық суларда кең таралған. 

Мамандардың пікірінше, маржан рифтерінің жалпы ауданы 600 мың км2 - 

ге жетеді: оның шамамен 60% - ы Үнді мұхиты мен Қызыл теңізге, 25% - ы 

Тынық мұхитына, 15% - ы Кариб теңізіне тиесілі. Австралияның шығыс 

жағалауында 2000 км-ден астам созылып жатқан Ұлы тосқауыл рифі Жер 

тарихындағы тірі адамдар жасаған ең үлкен құрылыстардың бірі болып 

табылады. 

Маржан рифтерінің төрт түрі бар-жағалау, тосқауыл, сақина және дақ. 

Жағалаудағы немесе шекаралас рифтер жағалауға жақын, оның құрылымын 

көп немесе аз қайталайды. Олар бастапқы жағалаудағы таяз тасты жерде 

пайда болады және маржандарды бекіту үшін субстрат бола алады. Тосқауыл 

рифтері - бұл көбінесе шекаралас рифтерден пайда болатын, бірақ құрлықтан 

Лагуна шығанағымен бөлінген жағалау бойымен созылған құрылымдар. 

Сақиналы риф әдетте атолл деп аталады-бұл ішкі лагунды қоршап тұрған 

маржан жолағы. Атоллдар-сүңгуірлердің сүйікті нысандарының бірі. 

Дақталған рифтер Маржан банктері деп те аталады. Бұл судың тереңдігі мен 

температурасының қолайлы диапазонында қатты жыныстардың су 

астындағы кірістерінде немесе ұқсас субстратта пайда болатын құрлықпен 

байланысты емес құрылымдар. 

• Жақында жасанды рифтер жасалды, ал есептен шығарылған кемелер 

мен ескі автомобиль шиналары жағаға арнайы су астында қалды. Осылайша, 

адамдар теңіз мекендейтін жерлердің алуан түрлілігін арттыруға тырысады. 

• Сүңгуірлер түрлері келесі бағыттарды қамтиды: 

•  Су астындағы "археология" және батып бара жатқан кемелерді 

зерттеу. Суға батқан кемелердің ең үлкен зираттарының бірі Шотландияның 

солтүстік жағалауындағы Оркни аралдарында орналасқан. 

* Үңгірлерде су асты жүзу. 

* Ғылыми зерттеулерге қатысу. 

* Су астындағы бейне және фотография. 

*Суық суға сүңгу. Кейбір скуба әуесқойлары терең теңіз 

патшалығының ең қызықты өкілдері суық теңіз және мұхит суларында 

тұрады деп мәлімдейді. 
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* Мұз жамылғысының астына сүңгу өте қауіпті, бірақ қызықты әрекет. 

Ол әдетте тұщы су қоймаларында немесе теңіз қатып қалған ендіктерде 

қолданылады. 

Су асты жүзу туризм индустриясының басқа түрлерімен қатар рекреациялық 

аумақтардың табиғатына айтарлықтай зиян келтіреді. Маржандар, раковиналар, 

Тасбақа қабықтары, тірі тропикалық балықтар, сондай-ақ жыртқыш жерлерде 

туристерге сатылатын немесе басқа елдерге экспортталатын әртүрлі теңіз 

ағзаларының толып жатқан саудасы теріс рөл атқарады. Теңіз ресурстарына зиян 

сүңгуірдің өзі де әсер етеді: Маржанға лақтырылған якорь оны бұзады, ал қиын 

теңізде қозғалатын якорь тізбегі Маржан "тауларында" тұтас аралықты кесіп тастай 

алады. Сүңгуірлер абайсызда немесе тәжірибесіздіктен Маржанға түсіп, нәзік 

полиптерге зақым келтіреді. 

Кейбір курорттарда бүгінде олар заңсыздыққа өте қатал: судағы мінез-

құлық ережелерін бұзған демалушыларға одан әрі шомылуға тыйым салынады. 

Скуба сүңгуірлеріне арналған мінез-құлық ережелері оларға су асты әлемінде 

көрінбеуге, қозғалыстарға ұстамдылық пен жайбарақат болуға, тыныс алуды 

баяу және біркелкі етуге кеңес береді. Маржан рифтерін қорғаумен ұштастыра 

отырып, дайвингті сауатты ұйымдастыру планетаның бірқатар аймақтарында 

айқын пайда әкеледі. Мұндай орындардың қатарына Антиль аралдарындағы 

Бонер теңіз паркі( Нидерланды), Сейшел аралдарындағы Сент-Анна Ұлттық 

теңіз паркі кіреді. Сент-Анна саябағын туристер мен жергілікті тұрғындар жүзу, 

желкенді жүзу, бетперде және сүңгу үшін, сондай-ақ мөлдір түбі бар қайықтарға 

экскурсия жасау үшін пайдаланады. Осыған ұқсас жағдай Коцу-Мел аралында 

(Мексиканың Кариб жағалауы) байқалады, онда туристік қызметті 

ұйымдастыруға сауатты көзқарас маржан балықтарын көруге келген шетелдік 

туристер ағынының өсуін қамтамасыз етті. 

Теңіздегі экологиялық туризм үшін әлемдегі ең танымал аумақтардың 

қатарына мыналар жатады: Принс Вильям бұғазы (Аляска, АҚШ) - круиздер мен 

теңіз қайықтарында жүзу; Джонстон бұғазы (Британдық Колумбия, Канада) - қайық 

және қайық экскурсиялары, киллерлерді бақылау; Калифорния шығанағы 

(Калифорния түбегі, Мексика) - круиздер немесе теңіз қайықтарында жүзу, сұр 

киттерді бақылау; тосқауыл рифі (Белиз) - теңіз қайықтарымен немесе 

маржандардың арасында мөлдір түбі бар қайықтармен саяхат -; Галапагос аралдары 

(Эквадор) - моторлы қайықтармен және экскурсиялық кемелермен жүзу, теңіз 

арыстандарын, теңіз игуандарын, алып тасбақаларды және басқа да жануарларды 

бақылау; Свалбард (Норвегия) - Арктика аралдарының жағалауы бойымен 

экскурсиялар; Қызыл теңіз (Египет және Израиль) -жағалауға жақын маржандар 

арасында сүңгу; Палау (Микронезия) - сүңгуірлердің ең жақсы орындарының бірі; 

Үлкен Тосқауыл Рифі (Австралия) - сүңгуірлер; Кай-коура (Жаңа Зеландия) - мұнда 

сіз киттер үшін және жыл бойы дельфиндермен сүңгу; Антарктика-экскурсиялық 

кемелермен саяхат. 

Спелеотуризм сүңгу сияқты әсіресе нәзік және осал экожүйелерді 

пайдаланады. Туризмнің осы түрлерінде қауіпсіздіктің негізгі бағыттары - 
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туристің өзінің қауіпсіздігі және туристік қызмет саласына тартылған табиғи 

кешеннің қауіпсіздігі (сақталуы) бедерленген. 

Спелеотуризм туралы айтпас бұрын, ең болмағанда, жер асты әлемінің 

қаншалықты алуан түрлі және нәзік екенін елестету керек. 

Спелеотуризмді дамыту үшін ресурс-үңгірлер мен үңгірлер кешені. 

Шығу тегі бойынша үңгірлер бөлінеді: абразивті, антропогендік, 

қайталама, жанартау, ауа-райы, инфильтрация, жасанды, карст, құлау, жылу, 

техногендік, Жарық, термокарст және т. б. 

Литология мен төсеу ерекшеліктеріне сәйкес үңгірлер ерекшеленеді: 

базальт, жанартау, гипс, доломит, әктас, конгломерат, лава, мұздық, бор, 

құмтас, қабат, тұз, туф және т. б. 

Геоморфологиялық ерекшеліктеріне сәйкес үңгірлер бөлінеді: атолл, 

жағалау, аспалы, сарқырама, кратер, жағалау, риф және т. б. 

Үңгірлердің құрылымдық ерекшеліктеріне сәйкес олар бөлінеді: тік, 

көлденең, ағаш тәрізді, лабиринт, сөмке тәрізді, көп деңгейлі, ашық, 

қарапайым, өтпелі, торлы, өтпелі, соқыр, туннельдер, едендер және т. б. 

Микроклимат бойынша үңгірлер бөлінеді: желдетілетін, жел, 

динамикалық, климастатикалық, мұздықтар, жылу, қалыпты, суық және т. б. 

Пайдалану сипаты бойынша үңгірлер бөлінеді: эпикалық, құрбандық, 

тұрғын, діни, қабірлер, қоймалар, баспаналар, баспаналар, тоңазытқыштар 

және т. б. 

Карст үңгірлері - Жер бетінде ең көп кездесетіні-Словениядағы карст 

таулы үстіртінен шыққан, онда шұңқырлар, шұңқырлар, рельефтің кең 

төмендеуі, кенеттен жер астында жоғалып кететін ағындар мен өзендер, 

күшті, жер астынан шыққан кілттер жиі кездеседі. Дәл осы аумақта 

көмірқышқыл газымен байытылған және аздап қышқыл реакциясы бар тау 

жыныстарын сумен еріту және сілтілендіру процесіне байланысты карст 

құбылыстары алғаш рет зерттелді. Көмірқышқыл газы бар су әктаспен 

белсенді әрекеттеседі: көмірқышқыл газымен байытылған 10 литр жаңбыр 

суы шамамен 9 грамм әктасты ерітеді; реакция нәтижесінде кальций 

карбонатының ерітіндісі пайда болады - сталактиттер мен сталагмиттер 

пайда болатын субстрат - карст үңгірлерінің негізгі безендірілуін құрайтын 

түзілімдер. Сталактиттер үңгірдің төбесінен ағып жатқан су көмірқышқыл 

газын жоғалтқан кезде пайда болады, ал ондағы ерітілген көмірқышқыл газы 

үңгірдің төбесінен түсетін кальцийлі шөгінділер түрінде шығарылады. Келе 

жатқан әк конусы-сталагмит-сталактиттен ағып жатқан су тамған жерде 

үңгірдің еденінде өседі. Натектің өсу жылдамдығы төмен және климатқа 

байланысты. Бельгиядағы үңгірлердің бірінде натеки жылына 5 миллиметрге 

өсетіні анықталды, ал Словениядағы Аделсберг гротто қаласында натектің 

бұл мөлшері үшін 5 мың жыл қажет. Германияның үңгірлеріндегі ірі 

сталактиттердің негізгі бөлігі 120 мың жылдан кем емес, ал жеке үлгілердің 

жасы бірнеше жүз мың жылға жетеді. Сталактит "сыртқы әлемдегі оқиғалар 

күнделігі" деп аталады, өйткені оның массасында бұрыннан келе жатқан 
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өсімдіктердің тозаңы, бір кездері атқылаған жанартаулардың күл бөлшектері 

болуы мүмкін; жылдық сақиналардың мөлшері температураның ауытқуы мен 

жауын-шашын туралы түсінік бере алады. Сталактиттер жер сілкіністерін 

анықтауға көмектеседі, тас үйінділердің қалыңдығы бойынша жер сілкінісінің 

күшін анықтауға болады, сталактиттердің құлау бағыты бойынша оның 

фокусын анықтауға болады. 

Карст үңгірлерінің құрылымы өте алуан түрлі: олар көлденең (түзу және 

орамалы), көлбеу және көп қабатты, тік құдықтар мен шахталар болуы мүмкін, 

олар көлденең ойықтары мен галереялары бар тік құдықтардан тұрады және т.б. 

карст үңгірлерінің мөлшері өте үлкен. Сонымен, Италия-Словения шекарасына 

жақын орналасқан үлкен үңгірде Әулие Петр соборы орналасуы мүмкін; 

Кентукки штатындағы (АҚШ) мәрмәр үңгірінің лабиринттерінің жалпы 

ұзындығы шамамен 500 км; Француз Альпілеріндегі Жан-Бернар үңгірінің 

тереңдігі 1535 м жетеді. 

Бірегей карст үңгірлерінің қатарына Абхазияның таңғажайып табиғи 

ескерткіштерінің бірі - Новоафон үңгірі жатады. Үңгір 1961 жылы ашылды, 1975 

жылы үңгірге салынған жасанды туннель арқылы туристермен бірге "үңгір 

метросының" алғашқы пойызы өтті. Алуан залдары үңгірлер анықтады, оның 

қайталанбастық туғызды пещере әлемдік танымалдыққа. Абхазия залында екі 

жерасты көлі бар - Анатолий және Голубое. Грузин спелеологтарының залы 

өзінің көлемімен таң қалдырады: ұзындығы 260 м, биіктігі 50 м, ені 75 м. Балшық 

залының Оңтүстік қабырғасында көлеңкелердің айқын контурлары табиғатпен 

жасалған алыптардың кесілген профильдерін көрсетеді. "Кораллит галереясы" 

қызғылт сталагмиттердің колониясы деп аталады. "Мәскеу" залы-Новоафон 

үңгірінің ең биік залы, оның биіктігі 70 м жетеді, төбесі "орган құбырлары"деп 

аталатын карст құдықтарының тесіктерінің ежелгі көшкінімен жабылған. 

"Сухуми" залының едені кілегейлі; бұл зал үңгірдің барлық басқа залдарының 

үстінде орналасқан. "Каньон" залы-солтүстіктен оңтүстікке қарай 100 м-ден астам 

созылған жерасты шатқалы. "Тбилиси" залы-30 метр биіктіктен құлап, оның тегіс 

бетіне су ағатын мұздатылған тас "сарқырамасы" бар Нағыз Ақ тас сарай. Тбилиси 

залы үңгірдегі ең "ылғалды" - ондағы салыстырмалы ылғалдылық 100% құрайды. 

"Геликтит грототасы" немесе "үңгір қорығы" ақ "настамен" әйгілі, оған қарсы 

қызғылт сары, сирень, жасыл және сары сталагмиттер тұрады. Гроттың басты 

байлығы-гелектиттер немесе" эксцентрлік " сталактиттер, олар гроттың төбесін 

нәзік қылшықтармен жабады. Бұл түзілімдер үңгір климатының өзгеруіне өте 

сезімтал. 

Жанартау немесе лава үңгірлері жанартау атқылауы кезінде пайда 

болады, балқытылған лава кратерден атқылап, оның баурайына кең ағынмен 

түседі. Лаваның беткі қабаттары тез салқындатылып, қыртысты құрайды, егер 

атқылау тоқтаса, ыстық массаның бір бөлігі қыртыстың астынан ағып кетеді, 

тегіс қабырғалары бар құбырлы каналдар түрінде қуыстар мен қуыстар 

қалады. Вулкандық үңгірлер бастапқы деп аталады, өйткені олар сыртқы 

әсерлердің нәтижесінде емес, тау жыныстарымен бір уақытта пайда болады. 
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Еуропада жанартау үңгірлерін Канар аралдарының бірі-Ланзаротта көруге 

болады. Бұл вулканических үңгірлерде болады және жолдағы 

бағдаршамдардың түрлері, білімді расплавленными вулканическими 

тұқымдары. 

Абразиялық (толқындық) үңгірлер мен грототалар абразия нәтижесінде 

пайда болады - жағалаулардың толқындық бұзылуы. Сонымен қатар, Тұтқыр 

және берік жыныстарда жарықтар бойымен салыстырмалы түрде үлкен 

қуыстар пайда болады, олар жиынтық формамен сипатталады. Мұндай 

қуыстардың артқы бөліктерінде биіктігі, әдетте, кіреберісте орналасқандарға 

қарағанда үлкен. Бұл толқындардың сипатына байланысты. Абразивтердің 

қатарына Приморск өлкесіндегі әйгілі Посьет үңгірі жатады. Үңгірдің 

ұзындығы - 7,5 м, орталық бөлігінің ені -5 м, кіреберістің биіктігі - 3 м, артқы 

бөлігінің биіктігі-5 м.; үңгірге кіру теңіз деңгейінен 5 м биіктікте орналасқан. 

Үңгір 4-6 мың жыл бұрын теңіз деңгейінің жоғары тұрған кезеңінде пайда 

болды. 

Мұзды үңгірлер, көбінесе, тауларда биік, төмен қарай тік орналасқан 

шахта түрінде болады. Мұзды үңгірге кіру-оның жоғарғы нүктесі. Мұз 

үңгірлеріндегі орташа жылдық температура нөлден төмен. Мұзды 

үңгірлердің пайда болуында жылы және суық ауаның массасындағы 

айырмашылық үлкен рөл атқарады: қыста ауыр суық ауа үңгірге терең 

түседі, ал жеңіл жылы ауа оған жазда да енбейді. Әлемдегі ең үлкен мұзды 

үңгірге кіру - Альпідегі Айзризенвельт (Австрия) - теңіз деңгейінен 1641 м 

биіктікте орналасқан. Жер асты өткелдерінің, галереялар мен залдардың 

жалпы ұзындығы 42 км-ге жетеді, ал кей жерлерде мұздың қалыңдығы 20 м-

ге жетеді. Кунгур мұзды үңгірі - Пермь облысының (Ресей) танымал туристік 

орындарының бірі - ерекшелік болып табылады және Силва өзенінің 

деңгейінен 80 м биіктікте орналасқан. Үңгір "Гауһар", "поляр", "Помпейдің 

қирандылары", "эфирлік" гроттарының мұзды безендірілуімен әйгілі, онда 

тамшылар үнемі шырылдайды. Титаникалық Грот жер асты көлімен әйгілі, 

оның ауданы 750 м2 құрайды. Үңгірдегі жыл сайынғы туристік ағын бірнеше 

ондаған мың адамға жетеді. 

Жасанды үңгірлерді адамдар туф сияқты жұмсақ тау жыныстарында 

жасаған және тұрғын үй ретінде де, мал қоралары ретінде де қолданылған. 

Орта ғасырларда бүкіл үңгір қалалары салынды, олардың кейбіреулері 

бүгінгі күнге дейін сақталды. Қырымда Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен, 

Инкерман қалаларының қирандылары белгілі. Ең үлкен және басқаларға 

қарағанда жақсы сақталған үңгір қаласы-Чуфут-Кале бекінісі-Бахчисарайдан 

4 км қашықтықта орналасқан. V-VI ғасырларда, XII-XIII ғасырларда 

құрылған.шағын Князьдіктің орталығы болды, XIX ғасырдың ортасында. 

құлдырады және тұрғындар қалдырды. Грузияда Уплисцихе мен Вардзияның 

ірі үңгір қалалары сақталған. Уп-лисцихе қирандылары Гори қаласынан 10 

км жерде, Кура өзенінің сол жағалауында орналасқан. Қала б.з. д. 1 

мыңжылдықтың бірінші жартысында құрылды. Е., IX ғасырда. Грузияның 
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маңызды қалаларының бірі болды, біраз уақыт мемлекеттің астанасы болды, 

XIII ғасырда. моңғолдар қирады. 

Жерасты мәрмәр сәулетінің шедеврі-XIII ғасырда салынған 

Армениядағы Герард монастыры. Жартаста екі күмбезді шіркеу ойылған, 

ғибадатхананың қабырғалары мен қоймалары таңқаларлық әдемі тастан 

жасалған оюлармен безендірілген. Әлемдегі ғажайыптардың бірі 

Түркиядағы Кападокия үңгір шіркеулері деп аталады. Каппадокия-орта 

Анадолыдағы аймақтың ежелгі атауы. Б.з. д. 412 жылдан бастап 

жанартаулық белсенділік нәтижесінде пайда болған бұл аймақта жер асты 

тұрғын үйлері мен христиан шіркеулерінің құрылысы басталды. Қазіргі 

уақытта тек Геремде 365 шіркеу бар, ал бүкіл Кападокияда одан да көп. Жер 

асты шіркеулерінің қоймалары ою-өрнектермен, суреттермен және ерекше 

құнды фрескалармен безендірілген. 

Ежелгі заманнан бері үңгірлер адамға пана және тұрғын үй, қойма 

және мал қорасы, қасиетті орын және зират ретінде қызмет еткен. Үңгірлер 

жер бетінде бұрыннан жоғалып кеткен құпияларды сақтап қалды: ежелгі 

өсімдіктердің тозаңы, жойылып кеткен жануарлардың сүйектері, қарабайыр 

адамның іздері. 

Зерттеу мақсатымен жер асты әлеміне алғашқы белгілі түсуді 3 мың 

жыл бұрын Тигр өзенінің бастауындағы үңгірлерге барған Ассирия патшасы 

Салман-сар ш-м жасаған. Еріп сарай маңындағы патша кіріп үш орналасқан 

бір біріне үстінен басқа сталактитовые үңгірлер және бұйрық берді, сонда 

жасалды высечь на скале еске бұл оқиға туралы жазу және өз бейнесі. 

Қазіргі уақытта үңгірлер туристік мақсатта кеңінен қолданылады. 80-

жылдардың басында. үңгірлерге келетін туристердің әлемдік ағымы 26 

миллион адамға жетті. Осы уақытқа дейін туристер баратын үңгірлердің көп 

бөлігі арнайы жабдықталған: жерасты темір жолдары салынды, Концерт 

залдары, мейрамханалар құрылды. Жер асты көлдері мен өзендерімен жүру 

үшін туристерге шағын қайықтар ұсынылады; қолайлы климаттық 

жағдайлары бар үңгірлерде астманың ауыр түрі сияқты ауруларды емдейтін 

жерасты санаторийлері құрылып, құрылады. 

Спелеотурларды өткізудің мақсаты әртүрлі: бұл экскурсиялық -

танымдық, спорттық және ғылыми-зерттеу турлары болуы мүмкін. 

Танымдық турлар экскурсиялық көрсетілім үшін арнайы жабдықталған 

үңгірлерде өткізіледі. Мұндай үңгірлерде экскурсия жолы бар, туристер жаяу 

да, арнайы көлікпен де жүре алады: шағын электровоздарда немесе үңгір 

метросында. Үңгірлерде жарықтандыру орнатылған, маршруттарды білікті 

гидтер сүйемелдейді. Жабдықталған үңгірлерге бару арнайы физикалық 

дайындықты қажет етпейді. Спорттық спелеотурларды өткізу үшін 

негізінен жабдықталмаған үңгірлер пайдаланылады. Мұндай үңгірлердің 

күрделілігі әдетте төмен, топтарды тәжірибелі нұсқаушылар сүйемелдейді. 

Ғылыми-зерттеу бағытының спелеотуризмі-бұл жаңа үңгірлер мен 

үңгірлер кешендерін табу және зерттеу мақсатында тәжірибелі 
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спелеотуристердің саяхаты. Жер астындағы жер асты қуыстарын зерттеу 

ірі құрылысты жоспарлау кезінде, пайдалы қазбалар қорын барлау кезінде, 

су іздеу кезінде де жүргізіледі. Сонымен, бірнеше жыл бұрын Алабамада 

(АҚШ) сыра қайнату зауытының корпусы кенеттен жер астында жоғалып 

кетті: оның астында құрылысшылар білмейтін үлкен үңгірдің қоймалары 

құлады. Сол штатта Теннесси өзеніндегі гидростанция бөгеті құлады, оның 

құрылысына 30 миллион доллар қажет болды. Құрылыс кезінде 

гидротораптың жер асты қуысының үстінде орналасқандығы ескерілмегені 

белгілі болды. 

Үңгірлердің органогендік шөгінділерінде фосфориттер мен нитраттар 

пайда болады. Нитрат АҚШ-тың мамонт үңгірінде өндіріледі. Фосфориттер 

Австрия, Вьетнам, АҚШ, Куба үңгірлерінде өндіріледі. Тянь-Шаньда табиғи 

медициналық шикізаты бар 600 - ден астам үңгір бар-мумия. 

Үңгірлерді туристік мақсатта тұрақты пайдалану өте қиын міндет. 

Туризмнің үңгір кешендеріне теріс әсері әр түрлі: сталактиттер мен 

сталагмиттер сияқты үңгірлердің пайда болуына тікелей механикалық 

зақымданудан бастап, қоқыстардың жиналуына және қабырға жазбаларының 

пайда болуына, үңгірлерді қоқыс үйіндісі ретінде пайдалануға дейін. Алайда, 

вандализмнің бұл көрінетін дәлелдері экскурсанттардың үлкен топтарының 

үңгірлерінде болу нәтижесінде жер асты қуысының микроклиматының 

өзгеруі, жасанды жолдар мен туннельдерді жер бетінен төсеу, жарықтандыру 

деңгейінің өзгеруі және т. б. сияқты әсерлермен жабылуы мүмкін. Әлемдік 

және отандық тәжірибелерден және үңгірлерді туристік мақсатта пайдалану 

тәжірибесінен жабдықтар мен қатаң реттелетін сапарларды ұйымдастыру 

осы ерекше табиғи ескерткіштерді тұрақты пайдаланудың оңтайлы жолы 

екендігі белгілі. Туристік қызметті жоспарлау мен жүзеге асыруда ғылыми 

зерттеулер мен спелеотурларды жүргізу тәжірибесі әзірлеген ұсыныстар 

үлкен көмек бола алады. 

Үңгірлерді қорғау-бұл бірегей туристік нысандарды сақтау ғана емес, 

бұл, ең алдымен, ауыз судың тазалығына қамқорлық жасау, өткен дәуірлер 

туралы мәліметтерді сақтайтын бірегей табиғи зертханаларды сақтау.  

• Қорғалатын табиғи аумақтарда спорттық аң аулау ерекше нәзіктік 

пен сауатты ұйымдастыруды қажет ететін туризм түрлерінің бірі болып 

табылады. Әдетте, ұлттық саябақтарда қорғалатын жануарларды алаңдатпау 

және олардың популяциясын сыни деңгейге дейін түсірмеу үшін аң аулауға 

тыйым салынады. Алайда, әлемдегі бірқатар саябақтарда аң аулауға бөтен 

түрлердің санын азайту әдісі ретінде рұқсат етіледі. Гавайи аралдарындағы 

вулкандар ұлттық паркінде, Жаңа Зеландия ұлттық паркіндегі бұғы мен 

мұзда жабайы шошқаларды аулау осындай мысал бола алады. Қалай 

болғанда да, қорғалатын табиғи аумақтарда спорттық аң аулау ерекше 

жағдай болып табылады және оны дұрыс ұйымдастыру керек. Спорттық аң 

аулауды ұйымдастыратын ДСҰ/ ЮНЕП ұсынысына сәйкес көтерме саудада 

келесі шарттар орындалуы керек:  
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• аң аулау әдістері анықталды; 

• аң аулауға рұқсат етілген аймақтардың шекаралары; 

• атуға лицензиясы бар аңшылардың санын бақылау 

ұйымдастырылды; 

• аңшылық маусымының шектеулі мерзімі; 

• бір адамға арналған квоталар мен ату нормалары белгіленген; 

• өндіру көлемі оңтайландырылды; 

• атылатын жануарлардың жас-жыныстық құрамын бақылау 

ұйымдастырылды; 

* аулау саны мен сапасына және аңшылық жұмысына бақылау 

орнатылды; 

* қолданылатын атыс қаруы мен оқ-дәрілердің түрлеріне бақылау 

енгізілді; 

* штатта жараланған жануарларды өлтіруге үйретілген 

қызметкерлердің болуы қарастырылған; 

* аңшылармен немесе қорықша қызметкерлерімен жазатайым 

оқиғаларды болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын әзірлеу жүргізілді; 

* аңшылық алқаптарда қорғалатын жануарларды қорғау 

ұйымдастырылған; 

* трофейлерді кесу, өлген жануарлардың ұшаларын сақтау және 

пайдалану үшін арнайы орындар жабдықталған; 

* қалдықтарды жинау ұйымдастырылған. 

Осылайша, экологиялық туризм-бұл "жабайы" табиғатқа ауыр 

рюкзакпен ауыр саяхат қана емес; экотуризм өте ыңғайлы болуы мүмкін, 

бірақ кез — келген жағдайда, әсіресе "пәк қыз" табиғат арасында өте 

ыңғайлы-ысырапшылдық. Сондықтан көптеген елдерде жойқын күшке 

айналған жаппай туризм де экологиялық таза бола алады. 

Бірақ экотурлардың негізгі ерекшеліктері олардың түрлері мен 

формаларының алуан түрлілігімен өзгеріссіз қалады және жоғарыда 

сипатталған экотуризмнің негізгі принциптерімен анықталады. 

Саяхаттың бұл түрін тереңірек түсіну үшін халықаралық экотуризм 

ұйымы экотуристің 10 өсиетін әзірледі: 

1) жердің осалдығын есте сақтаңыз; 

2) тек іздер қалдырыңыз, тек фотосуреттерді алыңыз; 

3) түскен әлемді білу: халықтардың мәдениеті, географиясы; 

4) жергілікті тұрғындарды құрметтеу; 

5) өндірушілердің қоршаған ортаға қауіп төндіретін бұйымдарын сатып 

алмауға міндетті; 

6) әрқашан тек тапталған жолдармен жүріңіз; 

7) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаларды қолдауға 

міндетті; 

8) қоршаған ортаны сақтау әдістерін қолдану; 

9) табиғатты қорғауға жәрдемдесетін ұйымдарды қолдауға; 



67 

 

10) экотуризм принциптерін қолдайтын фирмалармен саяхаттау. 

Экологиялық туризмнің көптеген белгілері бар: 

- турист қоршаған ортаны зерттейтін кез-келген саяхат; 

- табиғат басты құндылық болып табылатын саяхат; 

- экотуризмнен түскен табыс қоршаған ортаны қорғауды қаржылық 

қолдауға бағытталады; 

- экотуристер жабайы табиғат ресурстарын сақтайтын немесе қалпына 

келтіретін іс-шараларға жеке қатысады. 

Экологиялық туризмнің белгілері мен анықтамаларын қорытындылай 

келе, экотуризмнің үш негізгі компонентін бөлуге болады: 

1)" табиғатты тану", яғни саяхат, табиғатты зерттеу элементтерінің 

болуын, туристердің жаңа дағдылар мен білім алуын болжайды; 

2) "экожүйелерді сақтау" маршруттағы топтың тиісті мінез-құлқын ғана 

емес, туристердің, туроператорлардың қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

бағдарламаларға, іс-шараларға қатысуын да білдіреді; 

3)" жергілікті тұрғындардың мүдделерін құрметтеу " жергілікті заңдар 

мен әдет-ғұрыптарды сақтауды ғана емес, сонымен қатар туризмнің туристік 

дестинациялардың әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлесін де 

білдіреді. 

Осы компоненттердің кем дегенде біреуі болмаған жағдайда, 

экотуризм туралы айтуға негіз жоқ. Жоғарыда айтылғандарды 

қорытындылай келе, экологиялық туризмнің анықтамасы келесідей болуы 

мүмкін: Экологиялық туризм - бұл табиғатты білуге және жергілікті 

халықтың мүдделерін міндетті түрде құрметтей отырып, экологиялық 

жүйелерді сақтауға үлес қосуға туристік қажеттілікке негізделген туристік 

қызметтің арнайы түрі. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Алғашқы ұлттық парктің құрылу тарихын айтып беріңіз, құрудың 

негізгі идеясын, оң нәтижеге әкелген жасаушылардың әрекеттерін анықтаңыз. 

2.  Халықаралық номенклатураға сәйкес бөлінетін қорғалатын табиғи 

аумақтардың (көтерме сауда) негізгі санаттарын атаңыз. 

3.  Ұлттық парктердің негізгі, аумақтық шектеулі және ілеспе міндеттері 

туралы айтып беріңіз. 

4.  Қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық және туристік қызметті 

ұйымдастыру туралы айтып беріңіз. 

5.  Жаппай туристік қызметтің қандай жағымсыз салдары бар? 
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Дәріс 3. Әлемдік аймақтар және экологиялық туризм орталықтары 

Дәрістің мақсаты: экотуризмнің әлемдік орталықтарын қарастыру 

Негізгі ұғымдар: экотур, саяхат, туристік қызметтер, ақпараттық 

парақ, агротуризм 

Дәріс жоспары: 

1. Экологиялық туризмді дамытудың әлемдік үрдістері (Америка, 

Еуропа, Африка, Азия, Австралия, Океания) 

 

Әлемдегі экотуристердің негізгі ағымы планетаның тың 

бұрыштарында сақталған табиғат пен өмірге қызығушылық танытатын 

индустриалды дамыған елдердің тұрғындары. Африка, Азия және Орталық 

Америка елдерінің экзотикалық табиғаты мен мәдениеті ерекше 

қызығушылық тудырады. Қабылдаушы елдердің мақсатты саясаты Кения, 

Танзания, ОАР, Қытай, Таиланд, Эквадор, Коста-Рика, сондай-ақ Жаңа 

Зеландия, Австралия және т. б. елдерде экотуристердің үлкен ағынын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, туристік ағындардың үлкен 

үлесін өз елінің немесе өз континентінің елдерінің таза табиғатына 

қызығушылық танытатын саяхатшылар құрайды. Мұндай сапарлар өздерінің 

ұлттық парктерін аралап жүрген американдықтарға, Скандинавия елдерінің 

таза жерлерін демалуға таңдаған еуропалықтарға және т. б. тән. 

Тынық мұхитының көптеген аралдарында экологиялық туризмді 

дамыту әлеуеті зор. 

АҚШ-бұл экотуристерді шетелге жіберудің көшбасшысы, сонымен 

қатар экологиялық туризмнің үлкен ішкі нарығы бар. Елдің 10% - дан 

астамын алып жатқан АҚШ-тың қорғалатын табиғи аумақтары (көтерме 

сауда) ел тұрғындары арасында да, шетелдік туристер арасында да танымал 

бола бастады. АҚШ-та ішкі және халықаралық экотуризммен байланысты 

әлемдегі ең көп ұйымдар шоғырланған. АҚШ-та және басқа дамыған елдерде 

мемлекеттік деңгейде экотуризмнің маңызы аз болғандықтан, оның аймақтық 

және жергілікті деңгейлердегі рөлі үнемі артып келеді. 

АҚШ-та жабайы табиғатты қорғау бағдарламасы 1872 жылдан бастап 

жүзеге асырыла бастады, яғни әлемде 1-ші Иеллоустон ұлттық паркі (NP) 

құрылғаннан бері. Қазіргі уақытта ОПТ ерекше күрделі желісі 53 саябақты, 

76 табиғи ескерткішті, 10 теңіз резерватын, 280 мың км2 алаңдағы 12 

қорықты қамтиды. Сонымен қатар, ұлттық ормандар, жабайы табиғат 

қорықтары мен қорықтар қорғалады. Бұл елдің аумағында 1 мыңнан астам 

резерваттарды қамтитын мемлекеттік емес қорықтар жүйесі дамыған. 
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Аляскада экологиялық туризм өте тиімді бизнес. Уильямс 

бұғаздарында арыстандар мен итбалықтар көп кездеседі. Денали ұлттық 

саябағында әлемдегі бүркіттердің ең үлкен кластері ұя салады. Аляскада 

АҚШ – тың ең үлкен табиғи резерваты-Арктикалық ұлттық фауналық 

резерват, ауданы 78 мың км2. Мұнда құстардың 135 түрі, гризли аюлары, 

арктикалық түлкілер, бұғы, далл қойлары, қасқырлар, американдық мүк 

қорғалған. 

Оның аумағында 300 мыңнан астам ыстық бұлақтар, гейзерлер, бу 

ағындары, балшық жанартаулары, ыстық көлдер бар. Гранд Титон НП-да 

(күн сайын 3 миллионнан астам турист келеді) 300 км-ден астам жаяу 

жүргіншілер мен тау жолдары салынды. Калифорния штатында 6 ұлттық 

парк бар. Кингс каньоны мен Секвоя саябақтарында климаттың жылыну 

дәуірінен бері сақталып келе жатқан алып Секвоя тоғайлары – 

динозаврлармен бірдей ағаштар. Бұл ағаш 5-6 мың жылға дейін өмір сүретін 

планетадағы ең ұзақ өмір сүретін ағаштардың бірі. Йосемит саябағында 

шамамен 750 маршрут жасалды, жолдардың бірі (Джон Муир) ұзындығы 340 

км. 

АҚШ-тың үш ұлттық паркі елдің оңтүстік-батыс шөлдерінде 

орналасқан. Мұнда кең жазықтардың патшалығы терең шатқалдармен, биік, 

орманмен, тақтаймен үйлеседі. НП Брайн каньоны, Үлкен каньон тәрізді 

алқап, қызыл түсті жартасты тіректерден тұрады. Мұнда өсімдіктердің 400 – 

ден астам түрі қорғалған, біз үшін экзотикалық жануарлар кең таралған-

веналар, шұңқырлар, қылшықтар. Сион паркінде геологиялық құбылыс бар-

Колоб аркасы, оның тіректері арасындағы қашықтық шамамен 100 м, бұл 

оны әлемдегі ең үлкен табиғи Арка етеді. Бұл аркаға жыл сайын 3 миллионға 

дейін турист келеді. 

Үлкен каньон ұлттық паркінде ұзындығы 460 км, ені 30 км-ге дейін 

және тереңдігі 1,6 км болатын әлемдегі ең керемет каньон аңғары 

орналасқан. Жолдармен жүру үшін жылқылар, қашырлар, тау велосипедтері 

қолданылады. Колорадо өзені бойынша американдық рафтинг салдарында 

қорытпалар жүзеге асырылады. 

АҚШ-тың Солтүстік ормандары экотуризмнің объектілері болып 

табылатын Ұлы көлдермен шектеседі. Елдің шығысында аллигаторлар 

Эвергладтардың батпақтарында тұрады, мұнда құстардың 350-ге жуық түрі 

қорғалған. Тау жоталары арқылы әлемдегі ең ұзын Аппалачи жаяу 

жүргіншілер жолы 3473 км. жолды 14 мемлекет, 8 Ұлттық орман және NP 

аумақтары кесіп өтеді. Қазір ол ұлттық ландшафт трассасы мәртебесіне ие. 

Онда 500 күнкөріс пункті бар, онда қысқа маршруттарды бастауға және 

аяқтауға болады. 

АҚШ-қа тиесілі Гавай аралдарында да көтерме сауда жасалды. Көруге 

болатын нәрсе бар: әлемдегі ең жоғары белсенді жанартаулар, көптеген 

ерекше су мен жағалаудағы құстарға арналған баспана және экзотикалық 

өсімдіктер, олардың 90% - ы әлемнің басқа бұрыштарында кездеспейді. 
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Еуропадағы экологиялық туризмнің жағдайы 

1909 жылы Еуропада (Швецияда) Сарек пен Стура Шефаллеттің 

алғашқы ұлттық парктері құрылды. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропада жабайы табиғатты 

қорғау қызметі жанданды. Бұл процесте соғыс құрлықтың табиғатына үлкен 

залал, сондай-ақ тазарту технологиясының өнеркәсіптік өндіріс пен тау-кен 

өндірісінің өсуінен артта қалуымен байланысты экологиялық жағдайдың 

жалпы нашарлауы үлкен рөл атқарды. 

Қорғалатын табиғи аумақтар жүйесі Еуропада халық тығыз орналасқан, 

толығымен игерілген ландшафт аясында дамып келеді, бұл олардың 

ерекшелігін анықтайды: аумаққа шашыраңқы, табиғи емес, өндірістік және 

жартылай өндірістік экожүйелердің болуы, шағын өлшемдері (көп жағдайда 

ондаған, тіпті бірнеше гектар). Еуропа елдерінде: ғылыми резерваттар мен 

қатаң қорғау резерваттары, ұлттық парктер, табиғат ескерткіштері, табиғи 

басқарылатын резерваттар, қорғалатын ландшафттар, көп жақты пайдалану 

аясында қорғалатын жерлер ұсынылған. Ең үлкен аумақты "қорғалатын 

ландшафт" сияқты қорғау нысаны алады - оңтайлы салынған, өнімді және 

көркем табиғи ландшафт, онда рекреациялық ресурстар мен адамдардың 

тіршілік ету ортасы қорғалады. 

Ұлыбританияның ұлттық парктері толығымен жеке меншікте; 

экономикалық функциялардың басым болуына байланысты олар көп жақты 

пайдалану аясында қорғалатын жер санатына жақын. Ұлыбританиядағы ең 

ірі жабайы табиғат резерваты-шотланд таулары. 

Германияда елдің 27% - ын алып жатқан 1400-ге жуық қорғалатын 

аймақ бар. Бұл желіге ұлттық парктер, табиғи резерваттар, табиғи 

ескерткіштер және қорғалатын Ландшафттардың аумақтары кіреді. 

Германияда НП үшін жауапкершілік жеке жерлерге жүктелген. Ол 

қорғалатын аумақтарды құру мен басқаруды көздейтін федералды заңға 

негізделген. Әр жердің өзіндік экологиялық заңнамасы бар. 

Италияда 420 қорғалатын аймақ бар, олар ел аумағының 7,3% 

құрайды. Бұл желі негізінен ұлттық парктерден, аймақтық табиғи парктерден 

және мемлекеттік табиғи резерваттардан тұрады. 

Азиядағы экологиялық туризмнің жағдайы 

Азияға тән биотаның ерекше әртүрлілігі азиялық мәдениеттердің алуан 

түрлілігімен толықтырылып, осы аумақтың экоаяхатшылар үшін ерекше 

тартымдылығын тудырады. Гималай-таулы туристер үшін жұмақ. Бұл 

азиялық тау жүйесінің 30 шыңы 7000 м-ден асады, Үндістан Үкіметі жабайы 

табиғатты қорғауға көп күш салуда: елде 55 ұлттық парк және 247 табиғи 

резерват бар, олар елдің барлық жер қорының 4% құрайды. (Брахатпур және 

Рантхарбор ұлттық парктері). Непал-тау туризмін ұнататын саяхатшылар 

үшін Азиядағы ең танымал елдердің бірі. Жапонияда ел аумағының 14% - ы 

ұлттық саябақтарға беріледі, бұл дәстүрлі табиғат құрметіне ие ел үшін 

табиғи. Тайландта 41440 км2 (ел аумағының бестен бір бөлігі) 58 ұлттық 
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паркте қорғалады. Вьетнамда 10 ұлттық парк және 49 табиғи резерват бар. 

Елдің ең маңызды және әйгілі екі ұлттық паркі - Кук-Фыонг (1962 жылы 

құрылған) және ка-Ба Арал ұлттық паркі. 

Африкадағы экологиялық туризмнің жағдайы 

Африка экотуристік жұмақ ретінде танылады. Сахараның шөлдерінен 

бастап Конго өзенінің кең бассейнінің жаңбырлы ормандарына дейінгі кең 

ландшафттар, бай жануарлар мен өсімдіктер әлемі, ғасырлар бойы 

қалыптасқан дәстүрлер мен әдет - ғұрыптарды сақтаған әр түрлі 

популяциялар-мұның бәрі Африка экотуристеріне ұсынады. Кенияның бір 

бөлігі және Танзанияның іргелес бөлігі екі үлкен қорықпен қорғалады: Масай 

Мара ұлттық қорығы және Серенгети ұлттық паркі-Танзанияның ең үлкен 

және көне қорығы. Африканың ең ірі ұлттық парктерінің бірі Этоша 

Намибияда орналасқан. Саябақтың басты назар аударарлық орны-бұл жерде 

керемет мөлшерде ұсынылған үлкен жазық Жануарлар. Мадагаскар аралы 

экотуристер үшін ерекше қызығушылық тудырады.Состояние 

экологического туризма в Австралии и Океании 

Австралия экологиялық туризмді дамытудағы әлемдік 

көшбасшылардың бірі болып табылады. Еліміз Дүниежүзілік мұра 

ескерткіштері туралы конвенцияны алғашқылардың бірі болып 

ратификациялады: қазір Австралияда осындай 11 ескерткіш тіркелген. 

Құрлықта 3 мыңға жуық ұлттық парктер мен резерваттар бар. Көптеген 

ұлттық парктерде жақсы лагерьлер мен жақсы туристік маршруттар бар. 

Жаңа Зеландияда аумақтың 30% - ы ұлттық парктер мен резерваттардың 

құрамына кіреді. Бей-оф-Айлендс аралының орталығында гейзерлер мен 

балшық бұлақтарымен әйгілі Роторуа көлі және үш белсенді жанартауы бар 

Тонгариро ұлттық паркі орналасқан. 

 

Бақылау сұрақтары: 
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қызығушылықтың өсуіне себеп болатын себептерді атаңыз 

2. Еуропадағы экологиялық туризмнің жағдайы 
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Дәріс 4. Қазақстандағы экологиялық туризм. Экологиялық-туристік 

қызметтің қазіргі жағдайы 

Дәрістің мақсаты: Қазақстандағы экотуризмнің қазіргі жағдайын 

қарастыру 

Негізгі ұғымдар: гид, экскурсия, туристік қызмет 

Дәріс жоспары: 

1. Ұлттық, өңірлік деңгейлерде және жекелеген ЕҚТА-да экотуризмді 

дамыту жөніндегі саясатты қалыптастыру 

2. Ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері 

3. Қазақстанның танымал экологиялық орындары 

 

Экотуризмді дамыту жөніндегі саясатты қалыптастыру үшін негіз 

қалаушы тәсіл осы бағытты, тиісті міндеттер мен іс-шараларды ұлттық және 

өңірлік стратегиялық құжаттарға, орнықты даму жөніндегі бағдарламалар 

мен жоспарларға, ЕҚТА-ға, туризмді дамытуға, қоршаған ортаны қорғауға, 

сондай-ақ жекелеген ЕҚТА-ны басқару жоспарларына интеграциялау болуы 

мүмкін. Осылайша, әр елдің немесе оның аймақтарының жағдайлары мен 

нақты қажеттіліктеріне байланысты экотуризм үшін қажетті саяси және 

институционалдық негіздерді құру және дамыту үшін жеткілікті икемді 

жағдайлар бар. Кейбір елдер бұл мәселені одан әрі жалғастырды және 

экотуризм бойынша арнайы ұлттық стратегияларды қабылдады, мысалы, 

Австралия – 1992 жылы, Филиппин – 2002 жылы, Болгария – 2004 жылы. 

Алайда, әдетте, бұл Туризм индустриясы дамыған елдерге тән, олардың кірісі 

жалпы ішкі өнімнің едәуір бөлігін құрайды. Қазақстан жағдайында 

экотуризм бойынша жекелеген стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарды әзірлеу мен бекітудің шұғыл қажеттілігі жоқ. Орнықты дамуға 

және қоршаған ортаны қорғауға көшу, биоалуантүрлілікті сақтау және ЕҚТА 

дамыту, сондай-ақ тұрақты туризмді дамыту жөніндегі міндеттерді шешу 

тұрғысынан экотуризмді дамыту жөніндегі саясатты қалыптастыру мүмкін 

және жеткілікті болып көрінеді. Бірақ алдымен экотуризмді дамыту бағыты 

табиғи туризм көлемінің кеңеюімен, одан үлкен кіріс алумен, сондай-ақ 

ЕҚТА-ға туристер ағынының артуымен тікелей байланысты болмауы керек 

екенін шешу керек. Экотуризм дәстүрлі бұқаралық туризмге және оның 
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әдеттері мен тәсілдерін табиғи аумақтар мен ЕҚТА-да жүзеге асырылатын 

туризмге балама ретінде қарастырылады.  

Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында экотуризм туризмді дамыту 

бағыттарының бірі ретінде көрініс тапқан. Алайда, шын мәнінде, ол табиғи 

туризммен немесе ЕҚТА-да жүзеге асырылатын туризммен теңестіріледі, 

сондықтан бұл бағдарлама елдегі экотуризмнің экономикалық әлеуеті іс 

жүзінде шексіз екенін көрсетеді. Бұл ретте капитал салымдары мен оған 

жұмсалатын шығындар, ең алдымен, ЕҚТА - ға туризм үшін 

инфрақұрылымды, оның ішінде туристік кешендер, тау шаңғысы базалары 

құрылысын және т. б. дамыту аспектісінде қаралады. Бұл тәсіл қоғамдық 

туризмнің дәстүрлі тәсілдеріне негізделген табиғи туризмнің дамуына сәйкес 

келмейді, оның әлеуметтік және қоршаған ортаға теріс әсері бар немесе, ең 

жақсы жағдайда, тұрақты туризм экотуризм деп аталады. Мәселен, туризмді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 

жылдарға арналған іс-шаралар жоспары экотуризм бағыты бойынша Шығыс 

қазақстан облысы Катонқарағай ауданының Ақмарал ауылында туристік 

кешен және Алматы облысындағы тау шаңғысы курорттарын салу жөніндегі 

инвестициялық жобаларды Катонқарағай және Іле Алатауы МҰТП-нің 

туризм инфрақұрылымын дамытудың бас жоспарларына сәйкес жүзеге асыру 

бойынша шаралар қабылдауды көздейді. Осы құжат бойынша экотуризмнің 

қазіргі заманғы тұжырымдамасына тікелей сәйкес келетін және туризмді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көзделген іс-шаралар мыналарды 

қамтиды:  

- экотуризм бойынша Квебек декларациясын іске асыруды қамтамасыз 

ету; 

- жергілікті халықпен, жеке сектормен, үкіметтік емес ұйымдармен 

әріптестікте табиғатты, жергілікті мәдениетті қорғау және ұлттық дәстүрлер 

мен генетикалық ресурстарды сақтау жөніндегі шараларды ескере отырып, 

экотуризмді дамыту бойынша ұлттық, өңірлік және жергілікті саясатты 

әзірлеу; 

- табиғи ортаға теріс әсер етуді болдырмау үшін пәрменді тетіктерді 

әзірлеу; 

- шағын және орта бизнес өкілдері үшін техникалық, қаржылық және 

адами ресурстардың дамуын қолдауды қамтамасыз ету. 

2000 жылы БҰҰ-ның Халықаралық экотуризм жылы деп жариялаған 

132 елден келген мыңнан астам қатысушылар 2002 жылы 19-22 Мамырда 

Канаданың Квебек қаласында "Tourisme Quebec" және Канаданың Туризм 

жөніндегі комиссиясы БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының 

(UNEP) және Дүниежүзілік Туристік Ұйымның (WTO) қолдауымен 

ұйымдастырған Дүниежүзілік экотуризм саммитінде кездесті. Квебек 

саммиті 2001 және 2002 жылдары туризм және қоршаған орта мәселелерін 

ұсынатын ұлттық және жергілікті үкіметтердің және басқа да әкімшілік 
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органдардың, экотуризммен айналысатын жеке бизнес-құрылымдардың және 

олардың қауымдастықтарының, үкіметтік емес ұйымдардың, академиялық 

институттардың, консультанттардың, үкіметаралық ұйымдардың, байырғы 

және жергілікті қауымдастықтардың 3000 өкілін тарта отырып, 18 дайындық 

кездесуінің шарықтау шегі болды. Бұл құжат дайындық процесін, сондай-ақ 

саммит кезінде өткізілген талқылауларды назарға алады. Бұл келіссөздер 

нәтижесінде жасалған құжат болмаса да, көпжақты диалогтың нәтижесі. 

Оның негізгі міндеті-тұрақты даму контекстінде экотуристік қызметті 

дамыту үшін алдын-ала күн тәртібін және ұсыныстар жиынтығын құру. 

Бұл ретте Қазақстандағы экотуризмнің ұлттық саясатының бірінші 

кезектегі міндеті экотуризмге қатысты нақты критерийлерді, яғни ол нені 

түсінетінін айқындау болып табылады. Бұл мемлекет пен жеке сектор олар 

бойынша қажетті қолдау көрсетуі үшін табиғи туризмді, ЕҚТА туризмін 

және экотуризмге сәйкес келетін туристік өнімдерді дамыту нысандарын 

айқындауға мүмкіндік береді. Мұндай критерийлер болмаған жағдайда 

экотуризмді дамыту жөніндегі қызметті ұйымдастыратын субъектілерді және 

қажетті туристік өнімдерді объективті анықтау өте қиын, бұл мақсатты 

бюджеттік интервенцияларды жүзеге асыруға, сондай-ақ жеке сектордың 

мақсатты инвестицияларына ықпал етпейді. Қазақстанда экотуризмді дамыту 

бойынша әртүрлі субъектілердің қызметіне объективті мониторинг және 

бағалау жүргізу үшін де мүмкіндік жоқ. Халықаралық практикаға сәйкес бұл 

мәселелер Орталық мемлекеттік органдардың құзыретіне жатады, ал өңірлік 

деңгейде олар жергілікті жағдайлар мен қажеттіліктерге қатысты нақтылана 

алады. Екінші жағынан, Қазақстанның қолданыстағы стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарын талдау экотуризмді дамытуға қатысты міндеттер 

мен іс-шараларды неғұрлым тиянақты ашу қажеттігін көрсетеді. Олар кем 

дегенде жалпы түрде эко туризм саласында мақсаттарға қол жеткізуге, 

міндеттерді орындауға және жоспарланған іс-шараларды іске асыруға 

негізделетін схемаларды сипаттауы керек. Атап айтқанда, олар: − туристік 

ұйымдардың өзін − өзі реттеуіне, оның ішінде ерікті мінез-құлық кодекстерін 

қабылдау және ұстану және оларды салалық қауымдастықтар мен одақтар 

арқылы ілгерілету арқылы; - жергілікті атқарушы органдар мен өңірлік 

ұйымдар үшін экотуризм мәселелері бойынша қажетті ақпараттық және 

әдістемелік көмек көрсетуге негізделуі мүмкін; - туроператорлар үшін 

экосертификациялық бағдарламаларды, мемлекеттік органдар немесе 

туристік ұйымдар қауымдастықтары енгізетін турөнімдерді экомаркациялау 

жөніндегі бағдарламаларды қолдану − - экотуризм қағидаттарын жүзеге 

асыратын және белгілі бір критерийлерге сәйкес келетін туроператорлар мен 

ЕҚТА үшін көтермелеу жүйесі; − туристік бизнес кәсіпқойлары үшін 

экотуризм мәселелері бойынша мақсатты оқытуды ұйымдастыру;-осы 

мақсатта экотуристер үшін мінез-құлық қағидаларын пайдалануды қоса 

алғанда, экотуризм шеңберінде дамытылатын турларға туристермен 

ақпараттық-түсіндіру жұмысының элементтерін интеграциялау және т.б. 
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өңірлік деңгейде экотуризм саясатын қалыптастыруға келетін болсақ, 

Қазақстанда туризмді дамытудың бірқатар өңірлік стратегиялары мен 

бағдарламалары тиісті өңірлерде экотуризмді ілгерілетуге ортақ ретінде 

айқындайды. Қолданыстағы стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың 

ішінде Оңтүстік Қазақстан облысының 2015 жылға дейінгі даму 

стратегиясын (бәсекелестік стратегиясын), Алматы қаласының 2004-2010 

жылдарға арналған туризмді дамыту бағдарламасын атап өтуге болады. 

Алайда, қолданыстағы өңірлік құжаттарды, оның ішінде экотуризмге 

сілтемелерді талдау осы бағыт бойынша нақты тұжырымдалған саясаттың 

жоқтығын, демек, Өңірлік даму стратегиялары мен туризмді дамыту 

бағдарламалары деңгейінде оған сәйкес келетін міндеттер мен іс - 

шаралардың жоқтығын көрсетеді. Жақсы жағдайда Өңірлік даму 

стратегиялары мен бағдарламалары экотуризмге қатысты тежеуші факторлар 

мен кедергілерді талқылаумен шектеледі, оның ішінде қажетті туристік 

инфрақұрылымның болмауы, оны дамыту үшін, оның ішінде табиғи 

қорықтар аумағында заңнамалық негіздердің әзірленбеуі туралы айтылады. 

Бұл тұрғыда, ең алдымен, экотуризмнің қандай аспектілерін ұлттық деңгейде 

қабылданатын және қабылданатын күш-жігерге қосымша жергілікті 

атқарушы органдар дамытуы тиіс екенін анықтау қажет. Екінші жағынан, 

тұжырымдалған ұлттық саясат аясында белгілі бір аймақтың қажеттіліктерін, 

басымдықтарын, мүмкіндіктерін, табиғи және басқа жағдайларын ескере 

отырып, экотуризмді дамыту нысандары анықталуы керек. Бұл Өңірлік даму 

стратегиялары, туризмді дамыту және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

өңірлік бағдарламалар шеңберінде, сондай-ақ тиісті жергілікті атқарушы 

органдардың СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ деңгейінде шешілуі мүмкін.  

Ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері ЕҚТА-да экотуризмді 

жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы ЕҚТА-

да туризм мен рекреацияның мынадай негізгі реттелетін аспектілерін бөліп 

көрсетуге мүмкіндік береді: 

- ЕҚТА-ның түрі мен функционалдық аймақтарға бөлінуін ескере 

отырып, туризмді реттеу; 

- арнайы жабдықталған экскурсиялық соқпақтар мен маршруттар құру 

арқылы ЕҚТА-ға туристер ағынын реттеу; 

- ЕҚТА туризмнің ұйымдастырушылық-қаржылық негіздері; 

- ЕҚТА-да ұйымдастырылған туризмді жүзеге асыратын субъектілерге 

қойылатын талаптар; 

- ЕҚТА туризмнің жекелеген түрлері, соның ішінде экотуризм.  

Жоғарыда көрсетілген аспектілердің әрқайсысы қазақстандық 

заңнамада регламенттеудің әртүрлі деңгейімен сипатталады және әртүрлі 

ұйымдастырушылық-құқықтық тәсілдерге негізделеді. Олардың кейбіреулері 

бүгінгі күні ЕҚТА-да туристік қызметті ұйымдастыруға белгілі бір 

талаптарды белгілейді, басқалары тек заңнамалық деңгейде белгіленеді және 

оларды жүзеге асырудың тиісті құқықтық негіздері мен схемаларын одан әрі 
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әзірлеуді және іске асыруды талап етеді. Сондықтан басшылықтың осы 

бөлімі ЕҚТА-да туризмді, оның ішінде экотуризм және тұрақты туризм 

қағидаттарында ұйымдастырылған туризмді дамыту үшін ұйымдық-

құқықтық негіздерді жетілдіру жөніндегі жалпы ұсыныстарды қамтиды. 

ЕҚТА түрлері мен функционалдық аймақтары бойынша туризмді реттеу 

бірінші кезекте Қазақстанда туризмді дамытудың ұйымдық-құқықтық 

тәсілдері ЕҚТА түрлері бойынша айтарлықтай ерекшеленетінін атап өту 

қажет, бұл "ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы"Заңның ережелері 

деңгейінде бекітіле алды. Мұндай жағдайларда тиісті аумақтарда туризмді 

ұйымдастырудың бірыңғай тәсілін қарастыруға мүмкіндік жоқ, бірақ сіз 

ЕҚТА түріне байланысты әртүрлі реттеу схемаларымен айналысуыңыз керек 

(6 кесте). 

 

6 кесте 

ЕҚТА түрлері бойынша туризмді ұйымдастыру тәсілдері 

ЕҚТА түрі ЕҚТА туралы Заңның 

бабы 

Туризмді ұйымдастыру 

тәсілдері 

Мемлекеттік табиғи 

қорық 

39-баптың 2-тармағы 

42-баптың 3-тармағы 

Қатаң шектеулі 

мақсаттары бар Туризм, 

оның ішінде 

Экологиялық білім беру 

және ғылыми. 

Реттелетін экологиялық 

туризм. 

Мемлекеттік ұлттық 

табиғи парк 

46 бап Реттелетін туризм және 

демалыс. 

Мемлекеттік табиғи 

резерват 

52-баптың 3-тармағы Қатаң шектеулі 

мақсаттары бар Туризм, 

оның ішінде 

Экологиялық білім беру 

және ғылыми. 

Реттелетін туризм және 

демалыс. 

Мемлекеттік аймақтық 

табиғи парк 

49 бап Реттелетін туризм және 

демалыс. 

 

Қазіргі уақытта мемлекеттік ұлттық табиғи парктер (МҰТП) үшін 

туризм және рекреация мәселелері неғұрлым егжей-тегжейлі регламенттелді. 

Атап айтқанда, осы мақсатта орман және аңшылық комитеті Төрағасының 

2007 жылғы 9 ақпандағы № 56 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік ұлттық 

табиғи парктер аумағында реттелетін туризм мен рекреацияның арнайы 

қағидалары қабылданды. Осы Қағидалармен туризм инфрақұрылымын 
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дамыту, туристік соқпақтар мен маршруттар құру, ұлттық парктерде 

әуесқойлық (спорттық) аң аулау және балық аулау мәселелері 

регламенттеледі. Жалпы талап ретінде заңнамада МҰТП-дағы туризм мен 

рекреация реттелетін сипатта болады, бұл оны ұйымдастыруға қатысатын 

субъектілерге, сондай-ақ ұлттық парктер аумағында жүзеге асырылатын 

турларға қойылатын белгілі бір талаптарды білдіреді. Әзірге бұл 

туроператорларда тиісті лицензияның болуы туралы талапта және рұқсат не 

оның әкімшілігімен жасалатын шарт негізінде олардың нақты МҰТП 

аумағына кіруін реттеу мүмкіндігінде көрініс табады. Қазақстандық 

заңнамаға сәйкес мемлекеттік табиғи қорықтар (ГӨЗ) аумағындағы Туристік 

қызмет Ұлттық парктермен салыстырғанда анағұрлым шектеулі сипатқа ие 

және қатаң белгіленген мақсаттарға (экологиялық-ағартушылық, оқу-

танымдық, ғылыми) сәйкес оны дамытуға бағдарланған. Айта кетейік, ГӨЗ 

үшін "ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заң экологиялық 

туризмді дамытуды да көздейді және орман және аңшылық шаруашылығы 

комитетінің 2006 жылғы 24 қазандағы № 234 бұйрығы осы мақсатта 

экскурсиялық соқпақтар мен маршруттар құру тәртібін айқындайды. 

Сонымен бірге, ГӨЗ жағдайында туризмнің айтарлықтай тар мақсатты 

бағыты туризмді ұйымдастыруға қойылатын критерийлер мен талаптар 

жүйесімен, әсіресе экотуризмге қатысты емес. Қазіргі уақытта ГӨЗ-де 

туризмді дамыту қорықтарда қолданылатын шектеулерге сәйкес қатаң 

бөлінген учаскелерді (экологиялық соқпақтар мен маршруттар) анықтау және 

жабдықтау қажеттілігімен айтарлықтай шектеліп отыр. Мемлекеттік табиғи 

резерваттарға (МТА) қатысты "ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 

Заңның ережелері МҰТП үшін де, МТА үшін де көзделген туризм мен 

рекреацияны дамыту режимдерін біріктіруді көздейді, бірақ бұл ретте олар 

заңға тәуелді актілер деңгейінде бір рет алған жоқ. "Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар туралы" Заңның 49-бабына сәйкес мемлекеттік өңірлік 

табиғи парктер (ГТПП) аумағындағы Туристік қызмет МҰТП үшін жасалған 

шарттарда жүзеге асырылуға тиіс, алайда ГӨЗ жағдайындағыдай ол заңға 

тәуелді актілер деңгейінде одан әрі регламенттелмеген. Тұтастай алғанда, 

2006 жылы ЕҚТА туралы жаңа заңның қабылдануына және кейіннен заңға 

тәуелді актілердің әзірленуіне байланысты ЕҚТА-да туризм мен рекреацияны 

регламенттеу фрагменттік сипатта, әсіресе бұл ГПР мен ГТП-ға қатысты 

болып отыр. Бұл жағдай экотуризмге немесе ЕҚТА-дағы тұрақты туризмге 

қойылатын талаптарға сәйкес туризмді дамытуға байланысты мәселелерді 

тиімді шешуді қиындататыны сөзсіз. Экологиялық туризм мен реттелетін 

туризмді ұйымдастыруды қарастыратын мемлекеттік қорықтар мен ұлттық 

парктер жағдайында да оларды ұйымдастыруға қойылатын өлшемдер мен 

талаптар жүйесі анықталмаған. Осыдан ЕҚТА туризмін ұйымдастыратын 

субъектілердің оларды сақтауын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін іске 

асыру схемалары жоқ. Жоғарыда қарастырылған ЕҚТА түріне байланысты 

жүзеге асырылатын туризм түрлерін белгілеуге қосымша, заңнама ЕҚТА-ның 
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жекелеген түрлері үшін туристік қызметті дамытуға байланысты рұқсат 

етілген және тыйым салынған қызмет түрлерін де айқындайды. Олар ЕҚТА-

ның (МҰТП) тиісті түрін функционалдық аймақтарға бөлуді ескере отырып 

және "рұқсат етілмегенге тыйым салынады"жалпы реттеу қағидаты негізінде 

қолданылады. Осындай заңнамалық ережелердің болуы ЕҚТА-да туризм мен 

рекреацияға арналған инфрақұрылым объектілерін салу және пайдалану үшін 

функционалдық аймақтар мен орындарды айқындауға мүмкіндік береді (7 

кесте). 

 

7 кесте 

МҰТП функционалдық аймақтары бойынша рұқсат етілген қызмет 

Функционалдық аймақ Рұқсат етілген қызмет 

Туристік және рекреациялық қызмет 

аймағы 

Рекреациялық жүктемелердің 

нормаларын ескере отырып, 

Кемпингтер, мотельдер, демалу 

тұрақтарын, қарау алаңдарын, 

шатырлы лагерьлерді, автомобиль 

тұрақтарын, суретке түсіру және 

қоғамдық тамақтандыру пункттерін 

қоса алғанда, туристік маршруттар, 

соқпақтар ұйымдастыру. 

Шектеулі шаруашылық қызмет 

аймағы 

Рекреациялық орталықтарды салу 

және пайдалану, ҒЗО, Кемпингтер, 

мұражайлар және туристерге қызмет 

көрсететін басқа да объектілердің 

қонақтары. 

 

Бүгінгі таңда ЕҚТА-да туризм мен рекреацияға арналған 

инфрақұрылымды дамытуға байланысты жекелеген мәселелер Қазақстанда 

арнайы ережелер деңгейінде регламенттелді. Оларға Үкіметтің 2006 жылғы 7 

қарашадағы № 1063 және 2006 жылғы 7 желтоқсандағы № 1181 

қаулыларымен бекітілген қағидалар, сондай-ақ орман және аңшылық 

шаруашылығы комитетінің 2007 жылғы 9 ақпандағы № 56 бұйрығымен 

бекітілген МҰТП аумағында реттелетін туризм және рекреация қағидалары 

жатады. Алайда, жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық актілерде 

негізгі назар ЕҚТА-да ғимараттар мен құрылыстарды, туризм 

инфрақұрылымының өзге де объектілерін салу (реконструкциялау) үшін 

жоспарлау, құрылыс салушыны таңдау және жер учаскелерін жалға беру 

тәртібін регламенттеуге аударылады. Сонымен қатар, олар ЕҚТА-да 

экотуризмді немесе тұрақты туризмді ұйымдастыру талаптарына жауап 

беретін инфрақұрылым бойынша арнайы талаптарды қамтымайды. 

Сондықтан олар бұқаралық туризмге сәйкес келетін инфрақұрылымға 

дәстүрлі тәсілдер мен қажеттіліктерді ескере отырып тұжырымдалған деп 
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айта аламыз. Қарапайым тілмен айтқанда, олар қонақ үйлер негізінде 

туристердің шағын топтарын орналастыруды қолдауға, экологиялық таза 

көлікті, жаңартылатын энергияны пайдалануға, қалдықтарды қауіпсіз жоюға 

бағытталған арнайы талаптарды қолдануға негіз жоқ, бұл ЕҚТА экотуризм 

және тұрақты туризм тұжырымдамасына сәйкес келеді. Осы міндеттерді 

шешу үшін экотуризмді дамыту басымдықтары мен тиісті іс-шараларды 

жекелеген ЕҚТА басқару жоспарларына ғана емес, сондай-ақ жергілікті 

атқарушы органдардың, ауыл шаруашылығы министрлігінің, Үкіметтің 

стратегиялық жоспарларына, ЕҚТА дамыту жөніндегі бағдарламалық 

құжаттарға енгізу қажет болып отыр. Арнайы соқпақтар мен маршруттар 

құру арқылы туристер ағынын реттеу ЕҚТА-да туризм мен рекреацияның 

тағы бір реттелетін аспектісі туристік соқпақтар мен маршруттарды 

жайластыру болып табылады. Бұл мәселелер орман және аңшылық 

шаруашылығы комитетінің 2006 жылғы 24 қазандағы № 234 және 2007 

жылғы 9 ақпандағы № 56 бұйрықтарымен бекітілген қағидаларға сәйкес тта 

және МҰТП үшін регламенттеледі. Осы Қағидалар туристік соқпақтар мен 

маршруттардың түрлерін, оларды жобалау, келісу және бекіту жөніндегі 

негізгі талаптарды айқындайды. Бұл ретте қорықтың не ұлттық парктің 

ғылыми-техникалық кеңесінің ұсынымдары негізінде әзірленген соқпақтар 

мен маршруттар белгіленген тәртіппен осы нақты ЕҚТА соқпақтарының 

(маршруттарының) паспорты нысанында келісіледі және бекітіледі. Туристік 

соқпақтар мен маршруттарды құру тәртібін реттейтін қолданыстағы заңнама 

ЕҚТА-ға туристер ағынын олардың көмегімен қалай реттеу туралы мәселені 

айтарлықтай ашық қалдыратынын атап өткен жөн. Бұл мағынада 

соқпақтардың (маршруттардың) паспорттарында қызмет көрсетілетін 

туристер топтарындағы адамдардың ең көп саны, Қызмет көрсетілетін 

экскурсиялық топтардың аптасына немесе айына лимиттері (рекреациялық 

жүктеме), жолдар мен маршруттарды маусымдық пайдалану, мысалы, 

балапандарды аулау кезінде құстарға тыныштық беру мақсатында шектеулер 

көзделеді. Қаралып отырған ережелер Жеке алынған бір ЕҚТА ішінде 

туристік соқпақтар мен маршруттарды құру және жайластыру мәселелерін 

регламенттеуге бағытталған. Олар туристер ағынын неғұрлым кең негізде 

қайта бөлуді қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуге мүмкіндік 

бермейді, мысалы, туристердің қазіргі қажеттіліктері мен нақты ағындары 

қолданыстағы жолдар мен маршруттар үшін рекреациялық жүктеменің 

белгіленген нормаларынан асып кеткен жағдайда. Іс жүзінде мұны осы ЕҚТА 

аумағында қосымша маршруттар мен соқпақтарды жобалау және 

жайластыру, балама туристік өнімдерді, оның ішінде жақын маңдағы елді 

мекендерге, басқа ЕҚТА аумақтарына баруға байланысты өнімдерді ұсыну 

арқылы шешуге болады. Бұл мағынада жекелеген ЕҚТА деңгейіндегі 

туристік соқпақтар мен маршруттарды жобалау, жайластыру, келісу және 

бекіту жөніндегі формальды талаптардың қолданыстағы жүйесі қосымша 

маршруттар мен соқпақтардың дамуын қолдау, балама туристік өнімдерді 
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қалыптастыру үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ете алатын, Үкімет 

деңгейінде қабылданған не туризм тұрғысынан неғұрлым тартымды 

жекелеген Қазақстан өңірлерінің неғұрлым жалпы қағидаларымен 

толықтырылуға тиіс. 

Республиканың әрбір өңірі экотуризмді дамыту үшін бірегей табиғи 

ресурстарға ие. 

Қазақстанның ең танымал экологиялық орындары: 

- Жабағлы (Оңтүстік Қазақстан облысы)-таулардың етегінде 

орналасқан әдемі ауыл. Жабағлы ауылы Ақсу-Жабағлы қорығының жанында 

орналасқан. 

- Өгем (Оңтүстік Қазақстан облысы)-ежелгі керуен жолдарының 

қиылысындағы алуан түрлі ландшафттар өлкесі. Қазақ мемлекетінің 

қалыптасу тарихы ортағасырлық сәулет ескерткіштерінде көрініс тапқан. 

Жұмсақ және жылы климат, қонақ үйлердің қонақжай иелері, жабайы 

табиғаттың қорғалатын бұрыштары - мұның бәрі Угама аймағына барған 

кезде. 

- Көкшетау (Ақмола обл.) - өз сұлулығымен таңғажайып тас мүсіндері 

бар көлдер, қарағайлы ормандар, "билейтін қайыңдар" көптеген ақындар 

үшін шабыт болды. Солтүстік Қазақстанның тарихы ортағасырлық сәулет 

өнерінің көптеген ескерткіштерінде көрініс тапқан. Қорғалатын жолдар 

арқылы экологиялық маршруттар денсаулықты қалпына келтіруге және 

тіршілікке қол жеткізуге көмектеседі. 

- Қорғалжын (Ақмола облысы) - Сарыарқаның шексіз даласында 

орналасқан мыңдаған көлдер мен ағыстардың мекені. Құстардың көптеген 

түрлері Қорғалжын су айдындарынан өздері үшін үй тапты. Қорғалжын 

қорығына ЮНЕСКО дүниежүзілік табиғи мұра болып табылатын орындар 

қатарына кіреді. Жайлы қонақ үйлер ҚР астанасы Нұр-сұлтан қаласынан 2 

сағаттық жерде орналасқан. 

- Лепсі (Алматы облысы) - Жоңғар Алатауының баурайында 

орналасқан ауыл. Аймақ омарталарымен танымал, онда ең дәмді бал 

алынады. Жергілікті тұрғындардың Қонақ үйлері көркем жерлерде атпен 

және жаяу серуендеудің тамаша бастауы болып табылады. 

- Алакөл-тіршілікті арттыратын көлдің шипалы сулары. Керемет 

жағажай демалысы, сансыз құстардың мекендейтін жерлеріне ұмытылмас 

экскурсиялар Сіздің демалысыңызды толығымен тамашалауға мүмкіндік 

береді. Қонақ үйлерде тұру-тыныш, өлшенген ауыл өміріне енудің тамаша 

мүмкіндігі. 

- Катон-Қарағай (Шығыс Қазақстан облысы)-Қазақстандық Алтайдың 

қорықтық бұрыштары. Керемет қылқан жапырақты ормандар, таза көлдерге 

ағатын дауыл өзендер. Аймақ табиғи кешендердің пәктігімен таң қалдырады. 

Жергілікті тұрғындар табиғатпен үйлесімді өмір сүреді және оны мұқият 

сақтайды. Аймаққа барып, оның ұлылығын сезініп, табиғатқа біраз уақыт 

қосыла аласыз. 
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- Риддер (Шығыс Қазақстан облысы)-Батыс Алтай тауларында биік, 

кең алқаптардың ортасында алыптар тастары туралы ертегі дүниеге келді. 

Жартастардың ауа-райының таңғажайып формалары сиқыр сезімін 

тудырады. Егер сіз шытырман оқиғалы туризмге қызығушылық танытсаңыз, 

онда сіз таулы өзендерде рафтада жүзу немесе Белуха тауына көтерілуіңіз 

керек. Тәжірибелі нұсқаушылар мен гидтер Сізге қызықты саяхат жасауға 

көмектеседі. 

- Қарқаралы (Қарағанды обл.) - "Қазақстан Швейцариясы". Қарағай мен 

мөлдір таза көлдермен көмкерілген таулар. Ақындар жырлаған Қарқаралы 

өзінің сұлулығымен таң қалдырады. Қонақжай тұрғындар сізді қамқорлықпен 

қоршап, сізге өз қызметтерін ұсынады. 

Экологиялық туризмнің қазіргі әлемде қарқынды дамуын қамтамасыз 

ететін негізгі артықшылықтары – экотуризм саласына тартылған 

аумақтардың тұрақты дамуы, экотуристік бағдарламалар мен 

технологиялардың экологиялық табиғаты, халықтың экологиялық 

дүниетанымын қалыптастырудың нарықтық тетіктерін пайдалану. 

Экологиялық туризм саласына тартылған аумақтардың тұрақты дамуы 

туристік инфрақұрылымды құрумен, жаңа жұмыс орындарын 

ұйымдастырумен, жергілікті халықты қызмет көрсету саласына тартумен 

қамтамасыз етіледі, нәтижесінде жергілікті халықтың өмір сүру деңгейі 

жоғарылайды, ол бастапқы аумақта шоғырланады. 

Экотуризмнің экологиялық табиғаты рекреациялық аймақтардың 

флорасы мен фаунасының әртүрлілігін міндетті түрде сақтау болып 

табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін экологиялық туризм 

практикасында әзірленген табиғат қорғау технологиялары, сондай-ақ іргелі 

және қолданбалы ғылымның ғылыми ұсынымдары пайдаланылады. 

Рекреациялық аумақтарды қорғау мен қалпына келтіруде туристерден 

келетін және әртүрлі федералды, аймақтық, жеке және халықаралық ұйымдар 

бөлетін қаржы үлкен рөл атқарады. 
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Дәріс жоспары: 

1. Экологиялық туризм менеджменті: оның ерекшеліктері мен 

қалыптасуы 

     2. Экологиялық Туризмдегі Маркетинг 

 

Менеджмент-бұл экономикадағы нарықтық қатынастар жағдайында 

ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге арналған кәсіби қызметтің тәуелсіз 

түрі. Менеджменттің пайда табуға бағытталуы ондағы процестердің 

тиімділігі мен сапасын қамтамасыз ету арқылы ұйымның барлық 

қызметкерлерінің қатысуын білдіреді. Сондықтан менеджмент бастапқыда 

ұйымның жетістігіне, дәлірек айтқанда оған қол жеткізу үшін жағдай жасауға 

бағытталған. 

Ағылшын тіліндегі «менеджмент»  сөзі басқару дегенді білдіретін 

«менеджмент» (manage) сөзінен шыққан. Өз мәні бойынша «менеджмент» 

және «басқару» бірдей ұғымдар. Бірақ егер «басқару» термині әртүрлі 

құбылыстардың кең шеңберіне қатысты болса (мысалы, ұшақты басқару, 

Зейнетақы қорын басқару, мемлекетті басқару), онда «менеджмент» термині 

нарықтық жағдайда әрекет ететін ұйымдағы әлеуметтік-экономикалық 

процестерді басқару мағынасында қолданылады. Бұл ұйымның нарықтағы 

бәсекелестіктегі жетістіктерін анықтай отырып, экономикалық және 

әлеуметтік дамуды құратын менеджмент. 

Менеджмент саласындағы әйгілі американдық маман Питер Друкер 50-

ші жылдары әлемде менеджмент тұлғасында ұйымның жаңа күшті даму 

факторының пайда болуын танып, жалпылап, сипаттай алған алғашқы адам 

болды, ол адам энергиясын генерациялау және оған бағыт беру 

менеджменттің міндеті екенін баса айтты. Менеджмент-қозғалтқыш, даму-

нәтиже. 

Туризм менеджменті де ерекшелік емес. Туристік салада әртүрлі 

туристік өнімдерді жасайтын және сататын көптеген ұйымдар бар. Алайда, 

туризм саласында жұмыс істейтін барлық ұйымдар бәсекелестіктің 

соққыларына төтеп бере алмайды және нарықта өз қызметін жалғастыру 

үшін қажетті кіріс ала бермейді. Бұл, ең алдымен, ұйымдарды басқару қалай 

жүзеге асырылатынына байланысты. 

Ең жақсы экономикалық нәтижелер туристерді көбірек тартатындар 

үшін болады. Ол үшін олар туристік нарыққа қызықты турларды, маңызды 

туристік бағдарламаларды, экскурсияларды, әртүрлі тауарлар мен 

қызметтердің кең спектрін әзірлеп, ұсынуы керек, Туристік қызметті жоғары 
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сапалы деңгейде ұйымдастыруы керек. Мұның бәрі әлеуетті турист туралы 

білмейді, алдын-ала ойластырылған, жоспарланған, талданған, есептелген, 

көптеген басқа ұйымдармен әр түрлі ақпараттың үлкен көлемін тарта отырып 

жасалған болуы керек. Басқаша айтқанда, туристік нарыққа қажет нәрсенің 

бәріне нарықты жоғары сапалы туристік өнімдермен қанықтыруда шешуші 

рөл атқаратын менеджментсіз қол жеткізу мүмкін емес. Олардың 

тұтынушылары-туристер туристік ұйымдардың жақсы жұмысы және оларды 

тиімді басқару үшін «дауыс беру» арқылы нені таңдау керектігін өздері 

анықтасын. 

Демек, Туризмді басқару әр түрлі мақсаттары бар адамдардың саяхат 

қажеттіліктерін ең жақсы қанағаттандыру үшін басқарушылық қызметтің 

белгілі бір жүйесін құруға арналған. Бұл жүйе туристік ұйымдар мен 

кәсіпорындардың нарықтық сұранысқа, нақты тұтынушылардың 

сұраныстарына және сұранысқа ие және пайда әкелуі мүмкін осындай 

турлардың, туристік қызметтер мен тауарлардың өндірісін ұйымдастыруға 

жан-жақты бағдарлауды қамтиды. Менеджменттің басқару жүйесі ретінде 

жұмыс істеуі басқарудың жалпы және арнайы функцияларын орындауды, 

басқарушылық шешімдерді дайындау мен қабылдауға қажетті ақпараттың 

үлкен көлемін тарта отырып, басқарудың әртүрлі әдістерін, құралдарын, 

нысандары мен құрылымдарын қолдануды қамтиды. Осы жүйе арқылы 

маркетинг, инновация, адами ресурстар, қаржылық және материалдық 

ресурстар, өнімділік, әлеуметтік жауапкершілік, пайда сияқты 

менеджменттің негізгі салаларында әртүрлі іс-шаралар белгіленеді, жасалады 

және жүзеге асырылады. Бұл жағдайда алынған нәтижелер бір-бірімен өзара 

әрекеттесу қиын және өзара байланысты, сайып келгенде, ол алған пайданың 

деңгейі мен динамикасында көрінетін ұйымның менеджментінің бірыңғай 

нәтижесіне біріктіріледі. 

Менеджменттің ең маңызды және күрделі саласы-Ұйымның адами 

ресурстары, оның қызметкерлерін құрайтын жұмысшылар. Ең бастысы, 

адамдар ұйымның маңызды ресурсы болып табылады. Қазіргі жағдайда 

олардың білімі, дағдылары, еңбек дағдылары, бастамасы, іскерлігі, жауапты 

шешімдер қабылдай отырып, өз бетінше әрекет ету қабілеті қаржылық және 

өндірістік капиталмен салыстырғанда маңызды стратегиялық ресурсқа 

айналуда. Бүгінгі таңда мұны түсінбеу-бұл нарықтық жағдайда жұмыс 

істейтін қазіргі заманғы кәсіпорынды түсінбеу. Заманауи менеджмент 

ұйымды біріктіруге және оны табысқа жетелеуге қабілетті жаңа идеялар мен 

инновациялардың тасымалдаушылары екендігіне негізделуі керек. Бірақ 

бұған ұйымның жалпы жұмысына, оның өсуі мен өркендеуіне еңбек пен 

ақыл-ой арқылы үлес қосуға қабілетсіз немесе қаламайтын немқұрайды 

жұмысшылардан қол жеткізу мүмкін емес. Бұл менеджменттің ең қиын 

міндеті, онсыз қазіргі жағдайда ұйымның сәтті экономикалық қызметіне сену 

мүмкін емес. 
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Туризм менеджменті жұмыс тәжірибесіне нарықтық қатынастарды 

енгізуге, басқарушылық қызметтің бүкіл жүйесін нарықтық мазмұнмен 

толықтыруға арналған. Бүкіл әлемде туризм қарқынды дамып келе жатқанын 

ескере отырып, туризм менеджменті инновациялық тәсілге, нарықтық 

жаңалықтың туристік өнімдерін құруға, туристік қызметтің барлық 

аспектілерін үнемі жетілдіруге бағытталуы керек. 

Экологиялық туризмді басқару алғашқы қадамдарды ғана жасайды. 

Экотуризмдегі менеджменттің орны мен рөлін түсіну, оның ерекшеліктерін 

анықтау және табиғат тағдыры үшін оның әлеуметтік жауапкершілігінің 

әлеуетін елестету маңызды. 

Экологиялық Туризмдегі менеджменттің қалыптасуы келесі 

жағдайлармен байланысты екенін есте ұстаған жөн. 

Біріншіден, кез-келген жаңа нәрсе туризмде жеткілікті күшті позицияға 

ие болған адамдар тарапынан сақтықпен қабылданады. Екіншіден, экотуризм 

туралы айтатын болсақ, оның ерекшелігін ескеру қажет, бұл туристік 

нарықта өз сегментін алу үшін айтарлықтай күш-жігерді қажет етеді. 

Үшіншіден, туристік нарыққа шыққанда, экотуризм жоғары бастапқы 

шығындармен байланысты, бұл оның өнімін тым қымбат және элиталық 

етеді. Бұдан шығатыны, экологиялық Туризмдегі менеджмент әлдеқайда 

үлкен «ену қабілетіне» ие болуы керек, оның негізі, ең алдымен, осы қызмет 

түрінің жоғары сапасы. 

Экологиялық туризмді басқару оны дәстүрлі түсінікті мағынада 

туризмді басқарудан ерекшелейтін бірқатар өзара байланысты міндеттерді 

шешуді қамтиды. Оларды қарастырмас бұрын, белгілі бір эволюцияны бастан 

өткерген және бүгінде халықаралық деңгейде «туризм» ұғымының 

қалыптасуының басына қарағанда басқа контексте қабылданатын туризмнің 

маңызды сипаттамасына жүгінген жөн. 

1954 жылы OOP қабылдаған анықтама бойынша «туризм - бұл 

адамның денсаулығын нығайтуға, физикалық дамуына әсер ететін, тұрақты 

тұрғылықты жерінен тыс жерде жүруге байланысты белсенді демалыс». 1980 

жылы әлемдік туризм туралы Манила декларациясы: «Туризм Маңызды 

қызмет ретінде түсініледі, мемлекеттердің әлеуметтік, мәдени, білім беру 

және экономикалық өмір салаларына және олардың халықаралық 

қатынастарына тікелей әсер ететін халықтар» (Филиппин, 1980 ж. қазан). 

1981 жылы Мадридте ДСҰ өткізген Дүниежүзілік туризм конференциясының 

материалдарында туризмнің келесі анықтамасы келтірілген: «белгілі бір 

аудандарды, жаңа елдерді тану үшін жасалған және бірқатар елдерде спорт 

элементтерімен біріктірілген саяхаттарды білдіретін белсенді демалыс 

түрлерінің бірі». 1993 жылы БҰҰ Статистикалық комиссиясы туризмнің 

кеңірек анықтамасын қабылдады: «Туризм дегеніміз - демалу, іскерлік және 

басқа мақсаттар үшін қатарынан бір жылдан аспайтын кезең ішінде әдеттегі 

ортадан тыс жерлерде саяхаттайтын және тұратын адамдардың қызметі». 
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Бұл анықтамаларда туризмнің рекреациялық және танымдық бағытына 

ерекше назар аударылады және осы мақсатта табиғи құндылықтарды 

туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыру құралдарының бірі ретінде 

пайдалану туралы айтылмайды. Бұл жағдай таңқаларлық емес, өйткені 

табиғи орта әрқашан саяхаттауға және кез - келген сапарға бағытталған 

қызығушылықтың көзі болмаса, онда кез-келген жағдайда туристердің 

табиғи өмір сүру ортасы маңызды емес және көптеген жағдайларда шешуші 

әсер етеді. Олардың туристік мақсаттармен болу тиімділігіне әсер етеді. 

Тек 1994 жылдың қазан айында Осака қаласында (Жапония) өткен 

туризм министрлерінің Дүниежүзілік конференциясының декларациясында 

туризм туристік ресурстар мен қоршаған ортаға байланысты, «қонақжайлық 

индустриясына» айналуы тиіс екені аталды. Содан алынған экологиялық 

ауруларды ескерте отырып, туризмді дамыту саясаты өзекті бола отырып, 

таныстырады және оны қорғаған ортаны қорғау бойынша көптеген 

бағдарларды ұсынады. 

Экологиялық бағдарланған туризмнің табиғатты сақтаудағы рөліне 

қатысты сындарлы шешімдер Ванкуверде (Канада) өткен халықаралық 

конференцияда тұжырымдалды. Атап айтқанда, конференцияда экологиялық 

тұрақты туризм қоғамның экономикалық және әлеуметтік әл-ауқаты үшін 

табиғи және мәдени ресурстардың маңыздылығын айқын көрсетіп, оларды 

сақтауға көмектесетіні атап өтілді. Мұндай туризм ауылшаруашылық 

маңызы жоқ жерлерді өнімді пайдалануға ықпал етеді), бұл үлкен аудандарда 

табиғи флораны сақтауға мүмкіндік береді. 

Бағытталған, реттелетін және тұрақты Туризм аясында туризмді 

дамыту процесін бақылау, талдау және басқару, қоршаған ортаның жай-күйін 

бақылаудың сенімді әдістерін әзірлеу және туристердің оған кіруінің кез-

келген жағымсыз салдарын болдырмау оңайырақ. 

Осылайша, туризмнің қоршаған ортаға әсерінің сөзсіз болу фактісін 

түсінуден қоғам Туризмді басқару механизмін қолдана отырып, оны 

туристерден қорғаудың мүмкін еместігі туралы қорытындыға келді. 

Туризмнің дамуы бүкіл әлемде кең ауқымды сипатқа ие болғандықтан және 

Экономикадағы барған сайын күрделене түсетін нарықтық қатынастар 

жүйесінде жүретіндіктен, Біз туризмді экологияландыру және табиғатты 

қорғау және сақтау мүдделері үшін оны мақсатты басқару туралы айтып 

отырмыз. Туризмнің рөлі идеясындағы мұндай жанжал туристер мен туризм 

индустриясы қызметкерлерінің қоршаған ортаны қорғауды жақтаушылармен 

бірлігін қамтамасыз етуге арналған. 

Басқарушылық әсер ету құралдарын қолдана отырып, туризмнің теріс 

әсерінен қоршаған ортаны қорғауға деген ұмтылыс белгілі бір қозғалысқа ие 

болады. Шектеу шаралары халықты ақпараттандыру, айыппұл санкцияларын 

енгізу, саяхат құнын арттыру немесе мемлекеттік жарлықтармен енгізіледі. 

Мысалы, Үндістанда теңізге жақын жерде ғимараттар салуға шектеулер 

қолданылады. Мавританияда пальма ағаштарынан жоғары нысандар салуға 
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тыйым салынады. Қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін Швейцарияда 

жаңаларын салудан гөрі қолданыстағы қонақүйлерді жаңарту және қайта 

құру бағдарламаларына артықшылық беріледі. Осы және осындай шаралар 

басқарушылық сипатқа ие деп елестету қиын емес, өйткені олар табиғатты 

қорғау мүдделері үшін туристік орталықтардың экологиясына мақсатты әсер 

етеді. 

Мамандар жаңа формациядағы Туристтің пайда болуын болжайды. 

Теңізде немесе тауларда демалу және демалу дәстүрі көп ұзамай экотуризмді 

таңдауға бет бұруы мүмкін. Бұл үшін негіз бар. Біріншіден, таза табиғат 

өзінің экзотизмімен тартады. Екіншіден, жүйке жүйесіне жүктемелердің 

тұрақты өсуі тіпті бірінші дәрежелі қонақ үйлер мен теңіз жағажайларындағы 

ең ыңғайлы қызмет көрсетумен жойылмайды. Үшіншіден, туристер табиғи 

бай жерлерде болудан, жанды емес, денені қуанта алатын дәстүрлі қызметтер 

жиынтығынан гөрі эмоционалды әсерге, соның ішінде танымдық әсерге ие 

болады. 

Осы және басқа да себептерге байланысты материалдық әл-ауқаттың 

өсуіне байланысты дамыған елдерден келген туристер өркениет қолы 

жетпейтін жерлерге көбірек көңіл бөледі. Бұл табиғат құрған және табиғи 

немесе жасанды түрде сақталған, флора мен фаунаға бай немесе қарапайым 

табиғатпен қарым-қатынастан ұмытылмас әсер қалдыратын қорғалатын 

аймақтар. Туристер үшін Антарктиканың ғажайыптары, Гималай құпиялары, 

Амазонканың тың жерлері, Таити сұлулығы, драмаға толы Виктория 

сарқырамасы, Ніл мен Шотландия аралдарының желдері ашылады. Ал 

Танзаниядағы Масай тайпасының жолсеріктерімен 17 күндік жаяу серуендеу 

Африка джунглиінің флорасы мен фаунасымен танысуда көрінетін 

экологиялық ағартушылық мәнге ие бола алмайтыны анық. 

Мұның бәрі-эко саяхаттауға деген ұмтылыстың қарқын алып, 

жаһандық құбылысқа айналатынын айғақтайтын заманауи шындықтар. 

Экотуризм өнімдерінің таза түрінде де, туризмнің басқа түрлерімен (мысалы, 

шытырман оқиғалы, рекреациялық, іскерлік, этникалық туризм) байланысты 

кеңейіп келе жатқан нарығы жер бетінде бірде-бір орын қалдырмайды. 

Тек отандық және шетелдік туристердің қолы тимеген жағдайда ғана 

Қазақстанның бай табиғи әлеуеті экологиялық туризмді дамыту үшін әлі де 

шектеулі сұранысқа ие болып отыр. 

Менеджментке байланысты бұл жағдайды екі жолмен қарастырған 

жөн. Бір жағынан, экотуризмнің дамымауы туризмнің осы түріндегі 

менеджментке тұтас көзқарасты қалыптастыруға ықпал етпейді. Екінші 

жағынан, бұл экотуризмді басқарудың тұтас тұжырымдамасының болмауы 

және оның қолданбалы дамуы оның дамуын тежейтін фактор болып 

табылады. Екінші жағдай маңызды рөл атқаратыны анық, бұл экологиялық 

туризмді басқарудың ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілмеуін оның 

қалыптасуының негізі ретінде білдіреді. Сондықтан экологиялық туризмді 
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жүзеге асырудағы менеджменттің рөліне қатысты кейбір бастапқы 

ережелерді қарастырған жөн. 

Ең алдымен, бұл экологиялық туризмді басқарудың мақсатты бағыты 

туралы идеяны қалыптастыру. 

Біріншіден, экотуризм менеджменті экологиялық білімге, туристік 

бағдарламаларды мазмұнды зерттеу арқылы да, табиғи ортада мінез-

құлықтың экологиялық нормаларын әзірлеу және енгізу арқылы туристердің 

табиғатпен қарым-қатынас мәдениетін арттыруға ерекше назар аударуы 

керек.  

Екіншіден, экотуризмді басқару олардың сөзсіз маңыздылығына 

қарамастан, тек экотуризм мәселелерімен шектелмеуі керек. Қалай болғанда 

да, бұл өздігінен жабыспайтын сипатта болмауы керек, бірақ адамның 

физикалық және рухани күштерін толығымен қалпына келтіру, оның жақсы 

демалуын қамтамасыз ету үшін табиғи ортаның рекреациялық әлеуетін, 

туризмнің басқа түрлерін қолданумен біріктірілуі керек. Бұл ретте адамды 

қоршаған табиғи орта тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету шарты ретінде ғана 

емес, сондай-ақ рекреациялық және өзге де мақсаттары бар туристердің 

болуының эмоциялық құрамдас бөлігін күшейту көзі ретінде де қаралуға 

тиіс. 

Үшіншіден, экотурнизм менеджменті туристік орталықтардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуына жан-жақты ықпал етуге бағытталуы 

керек, оларға ең алдымен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, аймақтардың 

және тұтастай мемлекеттің табиғи байлығы жатады. Жергілікті бизнес 

айналымының өсуі, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру, аймақтық 

теңгерімсіздіктердің тепе-теңдігі, тілдік, әлеуметтік, таптық, діни 

кедергілерді бұзу, жергілікті қолөнерді, әдет-ғұрыптарды, дәстүрлерді сақтау 

- мұның бәрі белгілі бір дәрежеде экотурнизм менеджментінің назары мен 

алаңдаушылығы болуы керек. Бұл тізімнің барлығы экотуристік 

фирмалардың мүмкіндіктеріне байланысты емес. Бірақ олар мұндай 

жағдайларды ескермеуі керек және олардың тиісті бағдарламаларды іске 

асыруға қатысуы туристік мақсатта пайдаланылатын аумақтардың 

экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамуына ықпал етуі мүмкін. 

Төртіншіден, экотурнизм менеджменті туристік аумақтарда табиғаттың 

белсенді қорғаушысы болуы керек. «Жасыл маркетинг» деп аталатын 

(мысалы, табиғи байлықты жарнамалау) туристерді табиғатқа деген 

қамқорлықтың салдары туралы хабардар ету, табиғи қорықтар 

Әкімшілігімен, қоғамдық экологиялық ұйымдармен тиімді байланыс орнату, 

менеджмент туристік орталықтар аумағындағы экологиялық жағдайды 

жақсартуға айтарлықтай әсер ете алады. 

Бесіншіден, экотуризм менеджменті пайда табуға назар аудара отырып, 

үнемді турлар мен қызметтерді құрып, оларды өндіруге кететін шығындарды 

азайтуға тырысып, экотуристік қызметтің мәні осымен ғана емес, сонымен 

бірге оның экологиялық функциясымен де анықталатындығына негізделуі 
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керек. Экотуризм менеджментінің қызметіндегі экономикалық және 

экологиялық бағыт бір-бірімен органикалық өзара іс-қимыл жасай отырып, 

экологиялық функцияны сәтті жүзеге асырудың барлық мүмкіндіктерімен 

тұрақты экономикалық негізде экотуризмді дамытудың жаңа мүмкіндіктерін 

іздеңіз. 

Бұл экотуризмді басқару қызметі туризмнің осы түріне жүктелген 

үміттерді ақтау үшін бағытталуы керек толық тізім емес. Бағыттардың 

әрқайсысы тәуелсіз мәнге ие және ішкі мақсаттар мен міндеттердің тиісті 

жиынтығына орналастырылуы мүмкін. Бірақ тек бірлікте олар туризмді 

қалыптастырады 

Менеджменттің іргелі мақсатты бағытына сүйене отырып, оның 

қызметінің функционалды мазмұны келесі негізгі аспектілерді қамтиды. 

1. Экотуризмді басқарудың негізгі бағыттары табиғи ресурстарды 

қамтиды. Сонымен қатар, олар туристік және рекреациялық ресурстардың 

міндетті құрамдас бөлігі ретінде әрекет етпейді, бұл жалпы туристік бизнес 

шарттарының бірі болып табылады, бірақ жағдайы мен қозғалысы мақсатты 

түрде қалыптасуы, реттелуі және бақылануы қажет адами, материалдық, 

қаржылық ресурстармен бірге басқару әсерінің объектісі ретінде. Ол үшін 

менеджмент жүйесінде экономикалық және экологиялық тиімділігі жоғары 

табиғи ресурстарды туристік мақсатта пайдалануды басқаруға арналған 

тиісті механизм болуы керек. Бұдан шығатыны, стратегияларды, 

жоспарларды, бағдарламаларды әзірлеу, туристік фирманы басқарудағы 

жоспарланған қызметтің көрсеткіштерін, стандарттарын және басқа 

компоненттерін анықтау мыналарды қамтиды: 

а) оларда табиғи ресурстық сипаттамаларды ұсыну (мысалы, қорық 

аумағын туристік келу үшін оның шектелу дәрежесі бойынша бөлу, туристік 

маршруттардың экскурсиялық маңыздылығы, табиғи аумақтың ландшафтық 

және бейнеэкологиялық сипаттамалары және т. б.); 

б) оларда табиғатты қорғау талаптарын есепке алу (мысалы, аумақтың 

экологиялық өткізу әлеуеті, қорықтық орындар бойынша саяхат кезінде 

қоршаған ортаға зиян келтіретін заттарды пайдалануға толық тыйым салу, 

баламалы энергия көздерін немесе көлік құралдарын пайдалану және т. б.); 

в) менеджмент қызметінің басқа да негізгі салаларымен, мысалы, 

инновациялар, маркетинг, пайда және т. б. Табиғи ресурстар сипаттамалары 

мен табиғат қорғау талаптары жоспарларындағы теңгерімділік. 

в) менеджмент қызметінің басқа да негізгі салаларымен, мысалы, 

инновациялар, маркетинг, пайда және т. б. Табиғи ресурстар сипаттамалары 

мен табиғат қорғау талаптары жоспарларындағы теңгерімділік. 

Көріп отырғанымыздай, басқарудың жоспарланған функциясы нақты 

экологиялық мазмұнмен толтырылады, бұл табиғи ресурстардың экотуризмді 

ресурстық қамтамасыз етудің жалпы жүйесіне қосылуын және оны туристік 

қызметтің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында, ИҚК және 

табиғатты қорғау мүддесінде ұтымды пайдалануды көрсетеді. 
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2. Менеджменттің экотуризмнен пайда табуға бағытталуы 

ұйымдастырушылық, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, психологиялық-

педагогикалық, материалдық-техникалық, кадрлық және басқа сипаттағы 

көптеген іс-шараларды әзірлеуді және орындауды қамтиды, бұл туристердің 

табиғатпен өркениетті қарым-қатынастың маңыздылығын белсенді 

қабылдауға күнделікті бағдарлануына арналған. Бұған мысалы, әртүрлі 

нормативтік, нұсқаулық материалдарды жасау, тақырыптық 

бағдарламаларды, бейнесюжеттерді әзірлеу, табиғат қорғау бағытындағы 

жылжымалы көрмелерді ұйымдастыру, табиғат мұражайларының 

қорықтарында құруға жәрдемдесу, жарнамалық және иллюстрациялық 

материалдарды көркемдік және Санкт-Петербургтік зерттеуге қатысу, 

туристерге арналған түрлі ұсыныстар, жадынамалар жасау кіреді. Мұндай 

жұмыстың тиімді бағыты туристерге ақпараттық әсердің барлық мүмкін 

құралдарын, соның ішінде компьютерлік графиканы қолдана отырып, 

табиғатты бұзудың зиянды салдарын көрсету болуы мүмкін. 

Экотуризмді насихаттауда және оған көпшіліктің назарын аударуда 

үлкен рөл менеджменттің ұйымдастырушылық шараларына қатысуды немесе 

туристік фирмалар қызметкерлерінің семинарларды, симпозиумдарды, 

тұсаукесерлерді, дөңгелек үстелдерді және т. б. өткізуге қатысуын талап 

етеді. 

Мұның бәрі менеджменттің ұйымдастырушылық қызметінің түрлері. 

Ол қоғамдық табиғат қорғау ұйымдарының, туризмді және табиғатты 

қорғауды мемлекеттік реттеу органдарының қатысуымен қорықтардың 

әкімшілігімен және мамандарымен тығыз байланыста жүзеге асырылуы тиіс. 

3. Экотуризмді басқаруда мотивация ерекше рөл атқарады. 

Менеджменттің негізгі функцияларының бірі бола отырып, ол экотуристік 

қызметті жүзеге асыруға тікелей немесе жанама қатысатын адамдардың 

қарым-қатынасының кең спектріне әсерін таратады. 

Біріншіден, бұл туристік ұйымдар қызметкерлерінің өздерін 

ынталандыру; екіншіден, бұл табиғи резерваттар қызметкерлерін 

ынталандыру; үшіншіден, бұл экотуризм менеджменті белгілеген шараларды 

жүзеге асыруға қатысатын халықты ынталандыру. Мотивацияның формасы 

мен мазмұны әр түрлі болады, бірақ барлық жағдайларда осы бағыт жалпы 

болады, атап айтқанда: 

- «туристік қызметкер - қорық қызметкері-туристік аумақтың тұрғыны» 

триадасында табиғатты қорғау қызметінің уәждерін табиғи маңызды 

құндылықтар тұрғысынан қалыптастыру; 

- қорықтық аумақтардың қызметкерлерін және жергілікті халықты 

ағартушылық қызметке тарту үшін моральдық және материалдық 

алғышарттар жасау; 

- адамның келісілген қорық аумақтарының шекараларында туристік 

бағдарламаларды іске асыруға қатысуға қатынасын сипаттайтын 

прогрессивті компонентіне әсер ету. 
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4. Экотуризм менеджменті қорықтар аумағында және басқа да маңызды 

жерлерде туристердің мінез-құлық ережелері мен нормаларын сақтауға 

тікелей жауапты. Бұл жауапкершілік қорық аумақтарының Әкімшілігімен 

бөлінбейді, тек экотурларды ұйымдастыратын туристік агенттіктердің 

құзыреті болып табылады. Ол қорықтармен жасалған шарттарда арнайы 

келісілуі керек. Осыдан туристердің қорық аумақтарына баруы кезінде тиімді 

бақылау және қадағалау функцияларын қамтамасыз етуге қойылатын 

талаптардың жоғарылауы байқалады, оларды қорықтар қызметкерлері мен 

жергілікті тұрғындардың тікелей қатысуымен туристік агенттіктердің 

мамандары белгілейді, әзірлейді және жүзеге асырады. 

Туристердің қорғалатын табиғи жерлерде болуын қатаң (немесе мүмкін 

мәжбүрлі) бақылау идеясын жоққа шығару туристік қызметке лицензияны 

қайтарып алуға және қызметкерлерді жұмыстан шығаруға дейін ең шешуші 

шаралармен тоқтатылуы керек. 

Бұл экотуризмді басқару қызметінің практикалық негіздерін 

қалыптастырудың жалпы алғышарттары. Олар, әрине, терең зерттеуді, жан-

жақты негіздеуді және байыпты әдістемелік қолдауды қажет етеді. 

Экологиялық туризмнің қалыптасуы мен дамуы, ең алдымен, менеджментке 

қатысты міндеттерді қарауды және шешуді көздейді деп болжау керек. 

Экологиялық Туризмдегі Маркетинг 

Экологиялық туризм үшін ақпараттық-аналитикалық және жарнамалық 

жұмыстардың маңызды бағыттары: 

- өзінің туристік әлеуетін және қолжетімді туристік ресурстарын 

анықтау және сипаттау; 

- клиенттерге де, басқару қызметтеріне де қажетті арнайы, ең алдымен 

экологиялық ақпаратты жинау және жүйелеу; 

- қол жетімді ресурстар мен мүмкіндіктер үлкен қызығушылық 

тудыруы мүмкін клиенттердің мақсатты топтарын анықтау; 

- арнайы туристік қызметтердің және жеке туристік өнімнің 

(қызметтердің тұтас пакеті) ықтимал жиынтығын және мазмұнын анықтау); 

- қосымша қызметтер спектрін ұсыну мүмкіндіктерін зерттеу; 

- клиенттердің пікірін бақылау схемасы мен әдістерін әзірлеу; 

- экотуризм объектісі аумағында да, өңірде де туризмді дамыту 

бойынша әріптестерді анықтау және тарту; 

- жарнамалық қызметтің тұтас стратегиясын және нақты 

бағдарламаларын әзірлеу; 

- жарнамалық өнімдер жүйесін құру. 

Туристік маркетингтегі ұлттық парктерге қатысты кейбір нақты 

аспектілерді бөліп көрсетуге болады. 

Туристік агенттер мен туроператорлардан айырмашылығы, парктер 

туристік өнімнің өзіндік түрлеріне ғана емес, сонымен бірге олардың білімі 

мен қатысуынсыз толықтай игерілмейтін «өзіндік» туристік ресурстарға ие. 
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Алайда, бұл маңызды жағдайды теріс пайдаланбау керек. Олай 

болмаған жағдайда, саябақтың ресурстары тұрақты, тіпті одан да 

экологиялық тұрақты туризмді ұмытып кетуі мүмкін. 

Ұлттық парктерге клиенттердің белгілі бір контингентін қамтамасыз 

ететін туристік нарықты сегментациялау ішінара жүзеге асырылды және 

саябақтарға қолайлы келушілерді тартуға тырысатын туризмді 

ұйымдастырушылар өз өнімдерін әлдеқайда аз немесе аз анықталған 

«шеңберге» шебер «енгізу» керек сияқты. Бірақ бұл бір қарағанда көрінуі 

мүмкін қарапайым міндет емес, өйткені нарықтың бұл сегменті бос емес 

және ондағы бәсекелестік өте айқын. 

Ұлттық парктердің артықшылығы туроператорлық қызметті өз 

күшімен дамыту және туристік қызметтің жергілікті қатысушыларымен осы 

қатынастарда жетекші және шоғырландырушы позицияларды ала отырып, 

орнықты әріптестік қатынастарды қалыптастыру мүмкіндігі болып табылады. 

Туристік әлеуетті және ұлттық парктердің қолжетімді туристік 

ресурстарын анықтау және бағалау – туристік өнімді әзірлеушілер мен 

туристік қызметті ұйымдастырушылар үшін маңызды міндеттердің бірі. 

Туристік қызметтер мен ұлттық парктер тауарларының негізгі 

түрлеріне мыналар жатады: 

- әзірленген, жайластырылған және бақыланатын бағыттар; 

- түрлі білім беру және кеңес беру қызметтері; 

- спорттық, шытырман оқиғалы, жасыл, ауылдық, емдік және оңалту 

туризмін ұйымдастыру; 

- арнайы экологиялық және экологиялық-мәдени турлар; 

- экскурсиялық қызметтер, соның ішінде саябақтардың айналасы 

бойынша; 

- арнайы іс-шаралар мен акциялар (жәрмеңкелер, аукциондар, 

фестивальдар, конкурстар, көрмелер және т. б.) өткізу; 

- «табиғат сыйлықтарын» туристердің бақылауындағы сатып алу»; 

- экологиялық таза жергілікті азық-түлік өнімдерін сату; 

- экотехнологиялық орналастыру қызметтері және көлік қызметтері; 

- туристік жабдықтарды жалға алу; 

- кәдесыйлар, экологиялық символикасы бар сауда белгілерін жасау 

және сату, жарнамалық қызметтер; 

- арнайы аудио, бейне, фото және кино өнімдерін дайындау және сату. 

Экологиялық турларды жылжыту мамандандырылған туристік 

көрмелерге қатысу арқылы мүмкін болады. Стендті безендіру, келушілермен 

және көрме қатысушыларымен жұмыс істеу үшін мыналарды дайындау 

қажет: 

- фотосуреттер, плакаттар, карталар, коллаждар, жергілікті қолөнер 

бұйымдары, саябақ пен аймақтың ең қызықты, ерекше және құнды табиғи 

және мәдени байлығын ұсынатын басқа заттар. Стендте орналастырылған 

материалдар жарқын, мәнерлі және үлкен болуы керек; 
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- туристік ресурстарды, ұсынылатын қызметтерді және саябақтың 

өнімін егжей-тегжейлі сипаттайтын бірнеше ондаған негізгі ақпараттық 

материалдар жиынтығы. Олар жаппай таратуға арналмаған, бірақ саябақпен 

жұмыс істегісі келетін немесе белгілі бір турларды сатып алғысы келетін 

стенд келушілерімен жеке үстелде жеке жұмыс істеуге арналған. Сонымен 

қатар, саябақты (лицензиялар, сертификаттар) және оның қызметкерлерін 

(визиткалар) ұсынатын ресми құжаттар жиынтығын, сондай-ақ келісімшарт 

бланкілерін, мөрді және т. б. дайындау қажет. Іскерлік келіссөздер жүргізу 

үшін үстелге минералды су, күл салғыш, дәптерлер, қаламдар және т. б. қою 

қажет.; 

- жаппай таратуға арналған жарнамалық материалдар, мысалы, саябақ 

және нақты ұсынылатын турлар мен қызметтер, олардың бағасы, мерзімі, 

шарттары және т. б. туралы қысқаша ақпарат бар шағын буклеттер мен 

парақшалар.; 

- арзан сувенирлер, жергілікті табиғи өнімдер, әдебиеттер, ашық хаттар 

және т.б. – сатуға арналған. 

Стендке саябақ туралы бейнефильмдерді көрсететін мониторды 

орналастырған жөн; барлық адамдар үшін тегін сувенирлер және 

жарнамалық материалдарды таңдау үшін фирмалық пакеттер немесе 

сөмкелер дайындаңыз; қызметкерлерді киімнің экспрессивті фирмалық 

элементтерімен қамтамасыз етіңіз. 

Жалпы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен жұмыс жасау 

технологиясы жақсы белгілі және істің сәттілігі бұл жұмысты тиімді 

ұйымдастыруға ғана емес, сонымен қатар саябақ қызметкерлерінің өнері мен 

журналистердің талантына байланысты. Тартымды, эмоционалды бай 

материалдармен пресс-релиз дайындау өте маңызды. 

Оқырмандармен, көрермендермен, тыңдаушылармен кері байланыс 

әртүрлі конкурстар, ойындар, аукциондар ұйымдастыру арқылы мүмкін 

болады, олардың ұтысы немесе жүлдесі құнды кәдесый, тегін экскурсия 

немесе саябақ аумағына саяхат; 

Бұқаралық ақпарат құралдары парктің қоғамдық байланыстары жүйесін 

құрудың және оның қолайлы имиджін қалыптастырудың аса маңызды 

құралы болып табылады, сондықтан олардың қатысуынсыз паркте өткізілетін 

бірде-бір маңызды іс-шаралар өтпеуі тиіс. 

Олардың көмегімен клиенттер мен серіктестердің саябақтың ағымдағы 

қызметіне үнемі назар аударуы қажет. 

Ұлттық парктерді экологиялық бағдарланған жарнамалаудың негізгі 

мақсаты-парктің келушілері мен оның өнімдерін тұтынушылардың назарына 

парктегі жалпы экологиялық жағдай, ұсынылатын қызметтердің 

экологиялылығы және оларды пайдаланудың орындылығы туралы ақпаратты 

тікелей және жанама түрде жеткізу. Парктің экологиялық бағдарланған 

жарнамасы сенімді болуы керек және тексеруге болмайтын расталмаған 

уәделерді қамтымауы керек. Бұл адал экологиялық жарнаманың басты 
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қағидасы, оны сақтай отырып, саябақ байыпты, жауапты серіктес ретінде 

беделге ие бола алады. 

Клиенттерді тарту және оларды тәрбиелеу үшін тікелей экологиялық 

ақпаратпен қатар экологиялық ақпаратты ұсынудың жанама әдістерін 

қолдану қажет. Мұндай тиімді құрал экологиялық брендтер мен белгілер, 

сондай-ақ қонақ үйлерге, фирмаларға, тауарларға берілетін сертификаттар 

болуы мүмкін. Бұл белгілердің мемлекеттік мәртебесі жоқ және заңдық 

нормативтік сипатта болмайды. Олар қоғамдық тану және оларды 

марапаттайтын ұйымдардың беделі негізінде бедел қалыптастырады. 

Шетелдік саябақтардың белгілі маркетингтік бағдарламалары көп 

жағынан ұқсас. Олардың барлығы ұсынылған материалдардың 

атаулылығына, олардың мәнерлілігіне, толықтығы мен тұтастығына, 

иерархиясы мен өзектілігіне сүйенеді 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Экологиялық туризмді басқару дегеніміз не? 

2. Экологиялық туризмді басқарудың ерекшеліктері қандай? 

3. Ақпараттық-аналитикалық және жарнамалық жұмыстың маңызды 

бағыттарын атаңыз  
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Тақырып 6. Экологиялық маршруттарды әзірлеу, ұйымдастыру және 

жүргізу технологиясы 

Дәрістің мақсаты: экомаршруттарды ұйымдастыру және өткізу 

технологиясын қарастыру 

Түйінді сөздер: экомаршрут, тургруппа, жорық, маршруттық 

құжаттама 

Дәріс жоспары: 

1. Экологиялық турларды (жорықтарды) ұйымдастыру 

2. Маршруттық құжаттама 

3. Туристік топтарды жасақтау 

 

Экологиялық маршруттарды ұйымдастырудың негізгі қағидаларына 

сәйкес, соңғысы болуы керек: 

– экологиялық; 
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- тартымды; 

- қол жетімді; 

- мазмұнды; 

- функционалдық; 

– көпаспектілі. 

Маршруттардың тартымдылығы халықтың белгілі бір санаттарына, 

мысалы, мектеп оқушыларына, орта арнаулы оқу орындары мен жоғары оқу 

орындарының студенттеріне арналған мақсатты жарнамалық науқан 

барысында қалыптасады. 

Қол жетімділікке қатысты, туристік жорықта көптеген адамдар 

табиғатпен жалғыз қалған күштерін сынап көруді жөн көретінін ескеру керек, 

сондықтан олар маршрутты өткізудің күрделі нұсқаларын таңдайды. Алайда, 

2004 жылы өткізілген 445 студенттің сауалнамасына сәйкес, Тайга турын 

өткізу кезінде туристік қызметтерді тұтынушы әлеуетті клиенттердің 

шамамен 15%-ы болжалды турмен салыстырғанда жорық өткізудің ыңғайлы 

жағдайларын алғысы келеді. Осыған сүйене отырып, қол жетімділіктің 

әртүрлі деңгейлерін, тіпті сол маршрутта да жоспарлау керек, оларды 

клиенттердің қалауына бейімдеу керек. Қолжетімділік экологиялық 

маршрутта көліктің әртүрлі түрлерін: автомобильді, автобусты, поезды, 

ұшақты немесе тікұшақты, ал маршруттың жаяу бөлігі үшін – 

жайластырылған туристік трассаны пайдалануды көздейді. 

Экологиялық маршруттың мазмұны табиғаттың танылуына ықпал 

ететін танымдық элементтердің болуын білдіреді, оның табиғи байлығы мен 

мәдени ескерткіштері, тарихы және т.б. мазмұны туристерге салыстырмалы 

түрде қысқа мерзімде жабайы табиғат, көптеген мәдениеттер, қызықты 

жерлер туралы көбірек білуге мүмкіндік береді, сонымен қатар оларды басқа 

да қызықты сапарларға итермелейді. 

Функционалдылық сол туристік маршрутты жылдың әр уақытында 

және маусымдық қызметтердің әр түрлі жиынтығымен пайдалануды 

қамтиды. Сонымен, жазда тау бағыттары көбінесе іргелес аумақты 

панорамалық зерттеу мақсатында көтерілуге негізделеді, ал қыста олар 

көбінесе таулы спортпен байланысты. 

Экологиялық маршруттың көп өлшемділігі туристік қызмет көрсету 

бағдарламасында алдын-ала дайындалған нұсқалардың болуын талап етеді. 

Көпжақтылыққа қажеттілік ауа-райы-климаттық жағдайлардың 

құбылмалылығына, маршрутта болатын туристердің уәждемесінің өзгеруіне 

(олардың дене дайындығындағы, мүмкіндіктері мен сұраныстарындағы 

айырмашылықтарға) байланысты. 

Бұл әсіресе тайгада белсенді қозғалыстармен және түндермен ұзақ 

сапарларды ұйымдастыруда өте маңызды. Бұл жағдайда айтарлықтай 

кемпингтік жүктемелерге физикалық дайын емес адамдар үшін 

маршруттардың қосалқы, жеңілдетілген нұсқалары болуы керек. 
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Өте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (температураның күрт 

төмендеуі, дауыл желдері, су тасқыны) және табиғи апаттар жағдайында 

туристерге стационарлық жағдайда қызмет көрсету мүмкіндігін қарастыру 

қажет. 

Жеткілікті ыңғайлы жағдайды қалайтын туристер үшін күніне кемінде 

екі рет тамақтану және шатырда түнеу, ал ең дұрысы – күніне үш рет 

тамақтану, төсектегі жабық бөлмеде түнеу және ыстық сумен қамтамасыз ету 

қажет. 

Әлеуетті клиенттердің әртүрлі жарнама құралдарының, мысалы, 

брошюралардың, журналдардың, газеттердің, радио мен теледидардың, 

сондай-ақ агенттердің, туристік бюролардың және саяхат тәжірибесі бар 

туристердің көмегімен қол жеткізілетін экологиялық бағыт туралы хабардар 

болуы да маңызды. Бұл саяхат туралы шешім қабылдау үшін турист 

маршрутта не істейтінін, қалай жететінін және қайда тоқтайтынын білуі 

керек. 

Маршрутқа қарамастан, міндетті талаптар: 

- экологиялық туризм қағидаларына сәйкестігі; 

- саяхатшылардың болуы; 

- туристерді сонда және кері бағытта жол жүру құжаттарымен 

қамтамасыз ету; 

- маршрутта және орналастыру орындарында тамақтандыруды 

ұйымдастыру; 

- табиғи (және кейде мәдени) көрікті жерлердің болуы; 

- демалу үшін орындарды дайындау және әрбір аялдама пунктінде 

түнеуге туристер тобын орналастыру (егер бұл қажет болса); 

- қызмет көрсетуші персоналдың (туристік топ басшыларының, 

нұсқаушылардың, экскурсоводтардың) болуы); 

- күнтізбелік мерзімдерді, саяхат маршруттарын және көлік 

қозғалысының кестесін тасымалдаушылармен байланыстыру; 

- жасалған шарттар мен көрсетілетін қызметтердің талаптарын ескере 

отырып, шаруашылық-қаржы жоспарын және калькуляцияны, туристік 

жолдамалардың құнын әзірлеу; 

- кадрларды іріктеу және даярлау, оларды қажетті әдістемелік 

материалдармен және деректемелермен қамтамасыз ету. 

Экологиялық турларды дайындау кезінде келесі сұрақтарға жауап беру 

керек: 

- бұл турлар экологиялық таза болмай тұрып, қанша экотурист осы 

шыңға, қуысқа немесе аборигендік ауылға бара алады; 

- экологиялық туризмнің табиғи кешендерге әсері қандай және тиісті 

Ландшафттардың рекреациялық сыйымдылығы қандай; 

- аумаққа рекреациялық жүктемелерді реттейтін тиімді тетіктер бар ма 

және белгілі бір туристік ресурсты пайдалануға нақты турфирманың 
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монополиялық құқығы болмаған кезде бұл тетіктерді қалай іске қосуға 

болады. 

Осы сұрақтарға жауап бермей, экологиялық туризм фирмасының ұзақ 

мерзімді коммерциялық табысына сенуге болмайды. 

Экологиялық маршруттарда туристерге қызмет көрсетудің сапасы мен 

қауіпсіздігіне жауап беретін туристік компания туристік топтардың 

басшыларын мұқият таңдауы керек. Өйткені, туристер мен қызмет көрсетуді 

ұйымдастырудағы серіктестер өз талаптарын қояды. Маршрутта туындайтын 

көптеген проблемалық жағдайларды қолайлы шешу көбінесе олардың 

іскерлік, жеке, кәсіби қасиеттері мен мінез-құлқына байланысты. 

Ұйымдастыру сипаты бойынша экологиялық саяхаттар жоспарлы және 

әуесқой болуы мүмкін. Жоспарлы бағыт бойынша саяхат жасау үшін турист 

жолдама алады. Жолда ол барлық қажетті заттармен қамтамасыз етіледі: 

тамақ, тұрғын үй, жабдықтар, көлік және экскурсиялық сүйемелдеу. Белсенді 

қозғалысы бар жоспарлы маршруттарда (жаяу, байдаркамен, шаңғымен, 

атпен және т.б.) туристер тәжірибелі нұсқаушымен алдын ала әзірленген 

және дайындалған белгілі маршруттармен саяхаттайды. 

Экологические туристские походы подразделяются на виды согласно 

определенным классификационным признакам. Приведем возможную 

примерную классификацию. 

Өткізу формасы бойынша серуендеу, серуендеу, саяхат, слеттер, 

жарыстар, экспедициялар ерекшеленеді. 

Аумақтық белгілері бойынша жергілікті (мысалы, бір әкімшілік аудан 

шегінде) және алыс жорықтарды ажырату әдетке айналған. 

Маршруттың түрлері бойынша туристік жорықтар жаяу, шаңғы, тау, 

су, спелеологиялық, велосипед, мотоцикл, автомобиль, аралас болып 

бөлінеді. 

Трассаның құрылысы бойынша жорықтар сызықты, сақиналы және 

радиалды болып сараланады. Сызықтық маршруттар бірнеше (кемінде екі) 

географиялық пункттер немесе туристік объектілер (базалар) арқылы өтеді, 

бұл ретте мұндай маршруттың бастапқы және соңғы нүктелері сәйкес 

келмейді және бір-бірінен белгілі бір қашықтықта болады. Айналмалы 

туристік маршруттар бірқатар географиялық пункттер немесе туристік 

нысандар арқылы өтеді, ал маршруттың бастапқы және соңғы нүктелері 

сәйкес келеді. Радиалды маршруттар туристердің серуендеу бағдарламасын 

іске асырудың барлық мерзімі ішінде бір туристік объектіде болуын көздейді, 

бұл олардың туристік объектіден тыс түнеумен көпкүндік туристік 

жорықтарға қатысуын жоққа шығармайды. 

Ұзақтығы бойынша демалыс күндері мен көп күндік жорықтар 

ерекшеленеді. 

Жұмыс уақытында туристік сапарлар жыл бойы және маусымдық 

болуы мүмкін. 
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Ұйымдастырушылық жағынан туристік фирмалар, жас туристер 

станциялары, туристік клубтар мен секциялар ұйымдастырған жорықтарды 

бөліп көрсетуге болады. 

Саяхатшылардың жас құрамы келесідей бөлінеді: балалар, жастар, орта 

жастағы адамдар, қарттар. 

Маршруттық құжаттама 

Экологиялық маршрутты ұйымдастыру және өткізу туралы мәліметтер 

міндетті түрде маршруттық құжаттамада – туристік саяхаттың 

технологиялық картасында және саяхатты сипаттайтын туристік жолдаманың 

ақпараттық парағында көрсетілуі тиіс. 

Сонымен қатар, экологиялық турды орындағаннан кейін Сіз 

мыналарды рәсімдеуіңіз керек: 

- жорықты өткізу туралы есеп; 

- табиғи объектілерді экологиялық зерттеу материалдары; 

- жорық трассасының паспорты; 

- туристік топ басшысының есебі. 

Туристік топтарды жасақтау 

Топты жинақтау-оның жетекшісінің маршруттағы жұмысындағы 

маңызды сәт. Экологиялық маршруттың сәтті өтуі көбінесе топтың санына, 

оның қатысушыларының Әлеуметтік және жас құрамына байланысты. 

Топтың бірлігі, оның ұйымдастырылуы және оны басқарудың тиімділігі 

аталған сипаттамалардың оңтайлы үйлесуіне байланысты. Алайда, туристік 

топтың жетекшісі кез-келген контингентпен жұмыс істеуге дайын болуы 

керек, туристердің экологиялық мінез-құлық дағдыларын жұмсақ, бірақ 

табанды және дәйекті түрде қалыптастыруы керек. 

Туристік топ басшысының міндеті-жасы, білімі, қоғамдық жағдайы 

бойынша әртүрлі адамдарды: зейнеткерлер мен студенттерді, жас жұбайлар 

мен қарттарды, жұмысшылар мен коммерсанттарды бірыңғай тату ұжымға 

біріктіру. Ол үшін әр туристің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін 

зерттеу керек. Сонымен қатар, топ жетекшісі: 

- топ ішінде де, одан тыс жерлерде де туындайтын қақтығыстарды 

барынша жоюға және (немесе) жоюға қабілетті болу; 

- топ ұжымын біріктіру үшін шаралар қабылдау; 

– топ жетекшісіне оның жұмысында көмектесе алатын (немесе мүмкін 

емес немесе қаламайтын, яғни қарсы әрекет ететін) бейресми көшбасшылар 

тобын анықтаңыз, егер «оппозиция» болса, оны бейтараптандыру жолдарын 

табыңыз. 

Туристерді топтарға жинақтау мотивациясы әртүрлі болуы мүмкін, 

мысалы, жалпы мүдделер негізінде. Сонымен, шаңғышылар, саңырауқұлақ 

терушілер, балық аулауды ұнататындар, әдетте, демалыс күндерін, 

демалыстарды, мерекелерді саяхат үшін пайдаланады. Мұндай топтардың 

саяхатын автобустарда, жергілікті және қала маңындағы пойыздарда, сондай-

ақ теңіз және өзен кемелерінде ұйымдастырған дұрыс. 
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Туристер тобын бір кәсіп, бір кәсіппен біріктіруге болады. Студенттер 

мен мектеп оқушылары үшін бұл саяхаттар экологиялық білім мен 

тәжірибенің бір түрі болып табылады, олар география, өлкетану, Зоология, 

ботаника, тарих сабақтарында білгендерінің көпшілігін көруге мүмкіндік 

береді. 

Сонымен қатар, топтарды толтыру кезінде оның мүшелерінің 

мүдделерінің ортақтығын ғана емес, сонымен қатар сапарға ыңғайлы 

уақытты да ескеру қажет. Оқушылар мен студенттер үшін – бұл демалыс, 

жұмысшылардың көпшілігі үшін – демалыс уақыты. 

Науқанды ұйымдастыру мен өткізудің тиімділігі көбінесе топтың 

санына байланысты. Егер топ аз болса, маршруттың күрделі учаскелерінің 

өтуін ұйымдастыру, түнеу орнын жабдықтау және қажет болған жағдайда 

жәбірленушіге көмек көрсету және оны тасымалдау қиынырақ. Тым үлкен 

топты басқару қиын, әсіресе қиын жорықтарда. Сонымен, туристердің 

көптеген топтары қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіреді. Тәжірибе 

көрсеткендей, экологиялық жорықтағы туристік топтың оңтайлы сандық 

құрамы алтыдан 10 адамға дейін, ал демалыс күнгі жорыққа, категориялық 

емес жорыққа немесе саяхатқа қатысатын туристік топ үшін ол кемінде төрт 

және 50 адамнан аспауы керек. 

Туристік спорттық жорықтарды өткізу қағидаларында 

қатысушылардың ең аз құрамы белгіленген: күрделілігі төмен санаттардағы 

жорықтарда – екіден төрт адамға дейін; турист-оқушылар топтарында – сегіз 

адам (шаңғы және таудан басқа). Жорықтың жас құрамы мен күрделілігіне 

байланысты қатысушылардың ең көп саны 12-ден 30 адамға дейін болуы 

мүмкін. 

Туристік-спорттық жорықтардың басшылары мен қатысушыларына 

қойылатын талаптар маршруттың күрделілік санатына байланысты 

қойылады. Санаттық маршруттар бойынша саяхат жасау үшін туристік топты 

құру кезінде басшы-нұсқаушының жорықтарға қатысу тәжірибесін, топтың 

сандық құрамын және қатысушылардың ең төменгі рұқсат етілген жасын 

ескеру қажет. 

Туризмнің барлық түрлері бойынша санаттық жорықтар мен 

саяхаттарға қатысушылар жүзе білуі және суға батушыларды құтқару 

ережелерін білуі тиіс, ал қыста және маусымаралық кезеңдерде саяхаттайтын 

туристер далалық түнеуді ұйымдастыру тәжірибесіне ие болуы тиіс. 

Санаттық жорықтар мен саяхаттарға қатысушылардың арнайы білімі 

мен дағдылары, сондай-ақ жорықтар мен саяхаттардың қандай да бір 

түрлеріне (су, тау, шаңғы және т.б.) қатысудың тиісті тәжірибесі болуы тиіс. 

Тиісті дайындықты жорық немесе саяхат жүргізетін ұйым қамтамасыз етеді.  

Туристік топты жинақтау сәтінде немесе сапардың басында басшы ең 

белсенді және тәртіпті туристердің көмекшілерін таңдай алады, туристер 

арасында медицина қызметкері (дәрігер, медбике) бар-жоғын біле алады. 
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Маршруттағы әрбір турист өзінің қабілеттері мен қалауына сәйкес 

белгілі бір қоғамдық жұмысты орындайды. Бағыт жетекшісі міндеттерді бөлу 

бойынша ұсыныстарды ойластырады және оларды топтың ұйымдастыру 

жиналысында айтады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1.Экологиялық туризмді басқару дегеніміз не? 

2. Экологиялық туризмді басқарудың ерекшеліктері қандай? 

3. Ақпараттық-аналитикалық және жарнамалық жұмыстың маңызды 

бағыттарын атаңыз 
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Тақырып 7. Экологиялық саяхаттың этикасы мен қауіпсіздігі 

Дәрістің мақсаты: экотуризмнің жекелеген түрлерінің қауіпсіздігі 

мәселелерін қарастыру 

Кілт сөздер: қауіпсіздік, этика, саяхат 

Дәріс жоспары: 

1. Экологиялық Туризмдегі қауіпсіздік 

2. Экологиялық туризмге кедергі келтіретін табиғи факторлар 

3. Экологиялық саяхат этикасы 

Саяхат қауіпсіздігі көбінесе туристердің мінез-құлқына, олардың 

саяхаты өтетін аймақтағы жағдаймен қаншалықты таныс екендігіне 

байланысты. Бұл қоршаған ортаны шарлауға, тамақ таңдауда да, шомылатын 

жерде де, жеке гигиена ережелерін сақтауда да, жергілікті тұрғындармен 

қарым-қатынас кезінде тәртіп ережелерінде де ойланбаған әрекеттерге жол 

бермеуге мүмкіндік беретін білім. Жергілікті тұрғындармен қарым-қатынас, 

жергілікті дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарға құрметпен қарау саяхатты 

әлдеқайда қауіпсіз ғана емес, сонымен қатар қызықты ете алады. 

Экологиялық Туризмдегі қауіпсіздік 

Қауіпсіздік-туризмнің негізгі бағыттарының бірі. Экологиялық туризм 

де ерекшелік емес, керісінше, «өркениетсіз» аумақтарға бару туристер 

алдын-ала білуі керек қосымша қауіптер туғызады. Экологиялық турларды 

жоспарлау кезінде, әсіресе ыстық елдерде, физикалық мүмкіндіктерді бағалау 

керек, өз денсаулығының жай-күйін анықтап, соған сәйкес маршрутты таңдау 

керек. Ыстық климат адам ағзасына жағымсыз әсер етуі мүмкін, терлеудің 
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жоғарылауына, ұйқының бұзылуына, тәбеттің бұзылуына, жүйке жүйесінің 

бұзылуына және басқа да жағымсыз құбылыстарға ықпал етеді. Ыстық 

климаты бар және атмосфералық қысымы жоғары жерлерде болу жүрек-

тамыр жүйесі мен өкпе ауруларының өршуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан 

ыстық елдерге шығар алдында асқынуы мүмкін және осы өңірлерде болуды 

қиындататын ауруларды анықтау мақсатында медициналық тексеруден өту 

ұсынылады. Арнайы кеңестерді қатаң белгіленген уақытта дәрі-дәрмектерді 

үнемі қабылдайтын адамдар алуы керек, мысалы, инсулин, босануды 

бақылау таблеткалары және т.б. мұндай елдерге жүкті әйелдер мен 10 жасқа 

дейінгі балаларға бару ұсынылмайды. 

Қажеттіліктердің иерархиясын бағалай отырып, американдық психолог 

- философ А. Маслоу аштық пен шөлдеу сияқты физиологиялық 

қажеттіліктерден кейін адамның өзін-өзі сақтау қажеттілігі бірінші кезекте 

тұр деген қорытындыға келді. Ол сондай-ақ, мысалы, саяхатқа деген шөлдеу 

сияқты рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру мүмкіндігінен бас тартуға 

ынталандырады. Дәл осы таңдау тұрақсыз аймақтарға сапар шегуден бас 

тартуға әкеледі. 

Экологиялық турды жасай және ұсына отырып, қажетті мәліметтерді 

жинау: 

- сейсмикалық қауіптілік, сел қаупі, су басу ықтималдығы және т. б. 

сияқты табиғи құбылыстардың болуымен немесе болмауымен анықталатын 

аумақтың қауіпсіздігі туралы. 

- аймақтағы саяси тұрақтылық туралы; 

- криминогендік жағдай туралы; 

- аймақтағы санитарлық-эпидемиологиялық жағдай және жұқпалы 

аурулардың алдын алу шаралары туралы; 

- өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жұмыс 

істеуіне байланысты ықтимал экологиялық қауіп туралы; 

- экологиялық туризмнің ұсынылатын түрлерінің қауіпсіздігі туралы. 

Сонымен қатар, турлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметтер 

туралы ақпарат болуы керек. Олардың ішінде: аймақта құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ететін қызметтер; медициналық қызмет көрсету және шұғыл 

медициналық көмек; табиғи апат жағдайында көмек ұйымдастыратын 

құтқару қызметтері және т. б. 

Аумақтың қауіпсіздігі 1984 жылы жоғары сейсмикалылық, селдер мен 

көшкіндердің түсу ықтималдығы, су тасқындарының пайда болуы және т. б. 

сияқты табиғи құбылыстардың болмауымен немесе болуымен айқындалады. 

"КСРО халқының табиғи өмір сүру жағдайларын бағалау картасы" құрылды, 

ол табиғи ортаның 29 параметрлері негізінде жасалды, олардың ішінде: күн 

радиациясының жылдық мөлшері, орташа тәуліктік температураның жылдық 

амплитудасы, аязсыз кезеңнің ұзақтығы, вегетациялық кезең 

температурасының қосындысы, табиғи сумен қамтамасыз ету, көп жылдық 

аязды Топырақтардың болуы, сейсмикалық, табиғи фокустық аурулардың 
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болуы, Ландшафттардың эстетикалық және рекреациялық 

тартымдылығының дәрежесі. 

Экологиялық туризмге кедергі келтіретін табиғи факторлар 

Жансыз табиғат факторлары да, жабайы табиғат факторлары да 

экологиялық туризмге кедергі келтіруі мүмкін. 

Жансыз табиғат факторларына мыналар жатады: 

- климат және ауа райы; 

- гидрологиялық ресурстар; 

– табиғи апаттар. 

Жабайы табиғат факторлары: 

- қоршаған ортаның микробтық ластануы; 

– инфекция. 

Экотуризмдегі қауіптердің барлық түрлерін құбылыстың табиғаты мен 

қауіпті жағдайдың пайда болуындағы туристердің (басқа адамдардың) рөлі 

бойынша жіктеуге болады. 

Субъективті (адамның, адамдардың дұрыс емес әрекеттерінен 

туындаған) және объективті (қоршаған ортаға байланысты) қауіптер бар. 

 Сонымен бірге, ГОСТ Р 50644-94 Туризмдегі қауіп факторлары 

олардың табиғаты бойынша жіктеледі: 

 жарақат алу қаупі — механизмдер мен заттардың (тас құлау, көшкін 

түсу және т. б.) орын ауыстыруының, жарақтың қолайсыз Эргономдық 

сипаттамаларының (тығыз аяқ киім, сапасыз сақтандыру жүйесі және т. б.), 

қауіпті атмосфералық құбылыстардың (найзағай және т. б.) нәтижесі.); 

 қоршаған ортаның әсері-қолайсыз ауа-райы жағдайларының пайда 

болу қаупі; 

 өрт қауіптілігі; 

 олардың биологиялық әсері-жануарлардың шағуы, улы жәндіктер, 

инфекция тасымалдаушылары, адам ағзасына улы микроорганизмдердің ену 

қаупі; 

 психофизиологиялық жүктемелер-маршруттың қиын, қауіпті 

аймақтарынан өту кезінде туристерде физикалық және нейропсихикалық 

жүктемелердің пайда болу қаупі; 

 ультракүлгін және радиологиялық сәулеленудің қауіптілігі; 

 оның химиялық әсері улы, тітіркендіргіш, сезімтал етеді; 

 жоғары шаңдану және Газдану – ең алдымен үй-жайларда және көлік 

құралдарында; 

 басқа қауіп факторлары-қызмет туралы қажетті ақпараттың 

болмауына байланысты қауіптер; 

 ерекше қауіп факторлары – маршрутта табиғи және техногендік 

апаттардың, басқа да төтенше жағдайлардың туындау мүмкіндігі; туризмнің 

материалдық-техникалық базасы объектілерінің (көтергіштердің, 

орналастыру құралдарының және т.б.) техникалық жай-күйінің нашарлығы; 

маршрутты өту үшін қызмет көрсететін персонал мен туристерді даярлау 
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деңгейінің төмендігі; маршрутта ақпараттық қамтамасыз етудің 

жеткіліксіздігі (маршрутты таңбалау, метеожағдайлар және т. б.). 

ГОСТ Р 50644-94 сәйкес қауіпсіздік талаптарының орындалуын 

бақылау туристік маусымның басында және мемлекеттік басқару 

органдарының құзыретіне сәйкес ағымдағы тексерулер барысында жүзеге 

асырылады. 

Адамның қауіп-қатері әрдайым және барлық жерде, тіпті күнделікті 

өмірде де, оның тұрақты серігі бола отырып, мысалы, белсенді туристердегі 

кәсіби аурулар (кесте.). Сондықтан біз қауіпті жағдайдың пайда болу 

ықтималдығы туралы, яғни тәуекел туралы айтуға болады. Экотуризм 

жағдайында соңғы тұжырым әсіресе өзекті, өйткені экотуризмнің негізін 

құрайтын табиғи орта қауіп-қатерге толы. 

«Қазақстан Республикасындағы туристік қызметтің негіздері туралы» 

ҚР Заңына сәйкес экологиялық және шытырман оқиғалы Туризмдегі 

қауіпсіздік үш компоненттен құралады: 

- экотуристердің жеке қауіпсіздігі; 

- олардың мүлкінің қауіпсіздігі; 

- туристер саяхаттайтын қоршаған табиғи ортаның қауіпсіздігі, яғни іс 

жүзінде пайдаланылатын табиғи туристік ресурстардың қауіпсіздігі. 

Сол заңға сәйкес туроператорлар мен турагенттер туристерге сапардың 

ерекшеліктері мен онда кездесуі мүмкін қауіптер туралы толық ақпарат 

беруге, сондай-ақ туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 

алдын алу шараларын жүзеге асыруға міндетті. Туроператорларға ұқсас 

талаптар басқа елдерде де қойылады. 

Туристер мен экскурсанттардың өмірі мен денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша туристік-экскурсиялық қызметтерге 

қойылатын талаптар, сондай-ақ олардың сақталуын бақылау әдістері ГОСТ Р 

50644-94 «туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристер мен 

экскурсанттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар». 

Туристің өмірі мен денсаулығына қауіп келесі жағдайларда пайда 

болады: 

-тәуекел көздерінің болуы; 

-бұл көздің адам үшін қауіпті деңгейде көрінісі; 

-адамның қауіп көздерінің әсеріне ұшырауын бақылау. 

Туризмдегі қауіпті жағдайларды талдау тәжірибесінде "апат" термині 

жиі қолданылады. Оны туристік саяхат кезінде күтпеген жарақат салдарынан 

болған адамның кездейсоқ жарақаты немесе өлімі деп анықтауға болады. 

Туризмдегі қауіпті анықтаудың негізгі проблемасы-туристердің 

жазатайым оқиғаларды талдау бойынша мақсатты жұмыстың болмауы. 

Төтенше жағдайларды есепке алу және талдау ведомстволық тұрғыдан 

бөлінген. Мысалы, туристік тасымалдарды жүзеге асыру кезіндегі 

аварияларды жол полициясы, теңізде және ішкі су айдындарында 

саяхатшылардың өлімін – суда құтқару қоғамдары, тауларда – альпинистік 
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федерациялар мен клубтар және т. б. тіркейді. Нәтижесінде, егер қайтыс 

болған жарақаттар туралы барлығы дерлік белгілі болса, онда орташа 

ауырлықтағы жарақаттардан тек оннан бір бөлігі ғана ескеріледі, ал қайғылы 

жағдаймен аяқталмайтын жеңіл жарақаттар мен төтенше жағдайлар тек тар 

шеңберге белгілі болады. Мұның бәрі Туризмдегі қауіптің барлық түрлерін 

терең талдауға және анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Сонымен қатар, кейбір мамандар сияқты, белсенді туризмде және 

туристік қызметтің басқа түрлерінде алынған қауіптер мен жазатайым 

оқиғаларды жасанды түрде бұзуға болмайды. Қазіргі туризм-көп қырлы 

құбылыс. Сондықтан, бір қызмет көрсету жүйесіндегі сәтсіздік (мысалы, 

тамақтану), нәтижесінде туристермен апат (тамақтан улану) бүкіл туристік 

кешеннің бұзылуына әкеледі (туристік сұраныстың төмендеуі, айыппұлдар, 

туризмнен түсетін кірістің төмендеуі). 

Сонымен қатар, туристермен болған жазатайым оқиғалардың басым 

бөлігі күрделі маршрутта ғана емес, бивакта (от жалынымен, жанарғымен 

күйдіру; балтамен жаралану), қонақ үйде (душта құлау), мейрамханада 

(ыстық тағаммен күйдіру) «тұрмыстық» өмір сүру кезінде орын алады. 

Бұл демалушы адамның психологиясы. Күнделікті өмірден қашуға 

тырысып, ол қарапайым өмірде оған тән емес, ойланбаған және өзіне тән 

емес әрекеттерді шешеді, аз сақтықпен және абайсызда болады. Жағдайдың 

мұндай дамуына туристердің жеке басының қауіпсіздігі проблемалары бұл 

үшін ақы төлейтіндердің ісі деген сенімі де ықпал етеді. 

Жазатайым оқиғалардың себептерінің негізгі бөлігі туристердің, ең 

алдымен зардап шеккендердің мінез-құлқына байланысты. 

«Нашар дайындық» түрі қателіктердің үлкен тобын біріктіреді және 

туристер мен Тур ұйымдастырушыларының саяхатқа дайын болмауының 

әртүрлі аспектілерін көрсету фактілерін көрсетеді. Қателіктердің бұл түрі ең 

көп және В. В. Храбовченконың айтуынша-35,7%. Жеке түрлердің ішінде 

техникалық және тактикалық дайындықсыздық басым (32,5%), тек 

қарапайым саяхаттарда атап өтілген. Егер тактикалық қателіктер үшін 

ұйымдастырылған Туризмдегі жауапкершілік толығымен туроператорлар 

мен гидтерге, ал әуесқой туризмде — қатысушыларға жүктеледі. Саяхат 

аймағын нашар білу жағдайлары өте көп, бұл жердің нашар бағдарлануымен 

көрінеді. Туристердің өздері құтқару жұмыстарын жүргізе алмау фактілері 

өте алаңдатарлық, бұл әсіресе әуесқой саяхаттарға тән. 

«Техникалық қателер» түрі көріністің нақты формаларын сипаттайтын 

жеке қателіктердің бес кіші түрін біріктіреді. Осындай қателер олардың 

жалпы санына қатысты жетекші орындардың бірін алады (17,8%), ал шешуші 

қателер саны бойынша бірінші орынға шығады (48,2%). Сақтандырумен 

байланысты қателер (сақтандырудың немесе өзін-өзі сақтандырудың 

болмауы, сапасыз сақтандыру) үлкен салмаққа ие. Қателіктердің бұл түрі ең 

күрделі саяхаттарда көрінеді. 
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«Тактикалық қателіктер» түріне жеті кіші түр кіреді. Ең жиі 

кездесетіндер тізіміне: «маршрут бойынша қозғалыс кестесінен озу немесе 

артта қалу» және «қауіпті болжай алмау» кіреді. Бірінші жағдайда, бұл 

жеткіліксіз акклиматизацияға және тау ауруының дамуына, сондай-ақ 

туристерде созылмалы аурулардың өршуіне әкеледі. Жазатайым оқиғаларды 

талдауда тактикалық қателіктер 20,1% құрайды. Саны бойынша қателердің 

бұл түрі екінші орында. Тактикалық қателіктердің ең көп саны сирек баратын 

маршруттар бойынша қиын сапарларға келеді. «Кеш шығу» және «ұзақ ауа-

райынан кейін маршрутқа шығу» сияқты қателіктердің үлесі дәстүрлі түрде 

жоғары. «Қозғалыс жолын дұрыс таңдамау» қатесінің үлесі өте жоғары, бұл 

туристік топтардың гидтері мен жетекшілерінің төмен дайындығын 

көрсетеді. 

«Әлсіз нұсқаулық» - қателіктердің дәстүрлі түрі. Ол барлық 

қателіктердің 9,4% алады. Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 

гидтердің, әуесқой туристер топтарының жетекшілерінің рөлі өте зор екені 

анық. Көптеген тактикалық және ұйымдастырушылық қателіктердің нашар 

басшылыққа байланысты екендігі күмән тудырмайды. 

Жалғыз жүруде көрінетін туристердің тәртіпсіздігі көбінесе қайғылы 

жағдаймен аяқталады. Соңғы жылдары тау туризмінде жазатайым 

оқиғалардың себебі ретінде тәртіпсіздік басым болды. 

Көптеген психотехниктер еңбек қызметі туралы статистиканы қолдана 

отырып, 25 жасқа дейінгі адамдар жазатайым оқиғаларға бейімділікті 

арттырды деген қорытындыға келді. Жастық фактор, өзіне тән барлық 

ерекшеліктері бар, жарақатқа ықпал етеді. Дегенмен, жарақаттануды жасына 

емес, тәжірибеге байланысты байланыстыру орынды. Жарақаттанудың 

алғашқы шыңы немесе саяхатшының «туристік» өміріндегі алғашқы 

немқұрайлылық шытырман оқиғалы туризмді дамытудың басында (3-4 жыл) 

орын алады. Бұл тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, тез шарлауға және 

қиын жағдайларда дұрыс шешім табуға қабілетсіздігіне байланысты. 

Жарақаттанудың екінші секірісі шамамен 7-9-шы жылдары байқалады, оның 

себебі-немқұрайлылық факторы, туристің өзінің мүмкіндіктерін 

пайдаланбауы немесе дайындықтың сәтсіздігі. Ол таулардан «сен» деп 

ауысады, дегенмен бұл үлкен тәжірибе емес, көбінесе біржақты және толық 

емес тәжірибе оған бұған құқық бермейді, сондықтан оның мүмкіндіктерін 

қайта бағалау және шамадан тыс өзіне деген сенімділік үшін жауап беруге 

тура келеді. Екінші абайсыздық әсіресе жақсы туристік дайындығы, ақыл-

ойының жоғары деңгейі және өз қызметіне оң көзқарасы бар адамдарда 

айқын көрінеді.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Саяхат қауіпсіздігі неге байланысты? 

2. Экологиялық туризмге кедергі келтіретін табиғи факторларды 

атаңыз 
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3. Туризмдегі қауіпті анықтаудың негізгі мәселесі 
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ГЛОССАРИЙ 

Туризмде қабылданған жалпы терминология 

 

Күшін жою (Ануляция) 

Сапардан бас тарту. Бас тарту шарттары шартта келісіледі. 

Ваучер (туристік немесе маршрут) 

Оның негізінде шетелдік туристерге қызмет көрсетілетін және 

фирмалармен есеп айырысатын құжат. 

Виза 

Шығу туралы белгінің міндетті шартымен елге кіруге құқық беретін 

шетелдік паспорттағы ресми белгі (консулдықтың мөртабаны және т.б.). 

Гид 

Бұған лицензиясы бар туристермен экскурсия жүргізу жөніндегі маман. 

Ыстық Парақ 

Несиелік карталар пайдаланылатын қонақ үйлерге және басқа 

ұйымдарға жіберілетін жоғалған немесе ұрланған несие карталары туралы 

ақпарат парағы. 

Қонақ үй тізбегі 

Мүшелері ерекше артықшылықтарға ие тізбекті, франчайзингтік 

немесе басқа қонақ үй жүйелерінің бірі, әсіресе ұлттық брондау жүйесінде. 

Қонақ тексеру 

Мейрамхана немесе бар иесіне ұсынылған түбіртек көбінесе ваучердің 

бөлігі ретінде қолданылады. 

Франшиза шарты 

Туристік қызметтерді өндірушінің оларды өткізуге (өткізуге) 

құқықтары мен артықшылықтарын беру туралы шарт. Қызмет көрсету 

сапасының кепілі ретінде франшиза берушінің сауда маркасын пайдалануды 

көздейді. 

Инклюзивті тур 

Оған сәйкес әуе немесе жер үсті көлігімен Көліктік қызмет көрсету 

тамақпен, орналастырумен және басқа да туристік қызметтермен бір мезгілде 

төленетін Тур (туристік жоспар, маршрут). 

Келу картасы 

Турист басқа елге келгеннен кейін толтырылатын және шекаралық 

БӨП-те ұсынылатын Бланк. 

Туроператор каталогы 

Туроператордың инклюзивті турларының толық сипаттамасын 

қамтитын ақпараттық-жарнамалық проспект. 

Кемпинг 

Лагерь үшін автотуристердің орналасқан қала сыртындағы жерлерде 

немесе демалыс аймағында (жазғы үйлер, шатырлар, бар қарапайым 

қолайлы). 

Комиссиялық 
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Туристік қызметтерді, авиакомпаниялардың қызметтерін және т. б. сату 

үшін туроператорлар мен көлік компанияларының иелері (және басқа) 

турагенттерге ұсынатын сату бағасынан пайызбен анықталатын ақша сомасы. 

Халықаралық туризм 

Туған елінен тыс саяхат. 

Тағайындалған орны 

Туроператор (турагент) туристі (жолаушыны) тасымалдаушы 

келісімшарт бойынша жеткізуге тиіс орын. 

Өлі маусым 

Бұл елдегі жыл мезгілі, туристік өмір қатып қалған немесе төмен 

деңгейде болған кезде. Ерекшеленеді деңгейі төмен бағалар. Саяхат жасау 

үшін өте қолайсыз болуы мүмкін. 

Айырбастау ваучері 

Туристпен кез-келген туристік ұйым арасындағы қатынастардың 

барлық сәттерін көрсететін заңды құжат. 

ВЖТБ 

Виза және тіркеу бөлімі. Жалпыазаматтық (аудандық, облыстық және 

республикалық ВЖТБ) және дипломатиялық (СІМ жанында) шетелдік 

паспорттарды беруді жүзеге асырады. 

Оферта 

Шарттарды көрсете отырып, мәміле жасасуға арналған ресми ұсыныс. 

Пакет 

Тасымалдау, тұру, тамақтану, трансфер, көрікті жерлерге бару, 

автокөлік жалдау және т.б. кіретін алдын-ала дайындалған тур әртүрлі болуы 

мүмкін, бірақ әдетте үш компоненттен тұрады; белгіленген бағасы бар. 

Маусымның шыңы 

Бұл елдегі туристік қызметтердің саудасы мен олардың бағасы ең 

жоғары болатын жыл мезгілі. 

Келуші  

Басқа елге келген адам өзінің кәсіби қызметінен жалақы алудан басқа 

кез-келген мақсатқа ұмтылады. Бұл анықтама туристерге де қатысты. 

Аралық кезең 

Бұл елдегі жылдың ең жоғары және өлі жыл мезгілдері арасындағы 

уақыты, оның барысында бағалар орташа (аралық). 

Жолдама 

Маршрутта көрсетілетін қызметтерге ақы төленгенін растайтын және 

осы көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін негіз болып табылатын құжат. 

Наразылық 

Төленген және нақты көрсетілген қызметтер сәйкес келмеген жағдайда 

турды сатушы компанияның кеңсесіне жіберілген Туристтің өтініші. Шағым 

негізінде хаттама жасалады. Егер сәйкессіздік фактісі дәлелденсе, залалды 

өтеу орын алуы керек. 

Маусымдық нормалар 
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Жыл мезгіліне байланысты өзгеретін әртүрлі қызметтерге бағалардың 

әртүрлілігі. 

Трансфер 

Әуежайда (вокзалда) кездесу немесе шығарып салу. 

Турагент 

Туроператор құрған турларды жүзеге асырумен айналысатын жетекші 

ұйым. Пайданың көп бөлігі турларды сатудан түскен комиссиядан келеді. 

Турброкер 

Жеке көлігі жоқ, бірақ турларды Көтерме сатушы тур пакетіне кіретін 

қызметті ұсыну үшін оны жалға алатын жеке тұлға немесе компания. 

Турист 

Кем дегенде 24 сағат тұратын саяхатшы, сапардың мақсаты - демалыс, 

бизнес, отбасы, белгілі бір миссия, кездесу. 

Тур 

Қызметтер кешенінен тұратын жеке немесе топтық саяхат (тасымалдау, 

қонақ үйде тұру, экскурсиялар, трансфер, тамақтану). 

Туроператор 

Турларды (туристік маршруттарды) жоспарлауға, жасауға маманданған 

және турагенттер арқылы немесе тікелей туристке туристік жолдамаларды 

сататын Компания. 

Турпакет 

Демалыстың негізгі элементтерін қамтитын туристік жоспар 

(маршрут): көлік, орналастыру, экскурсиялар және т.б. қызметтер. 

Экскурсант 

Круиздік саяхатшыларды қосқанда, бірақ транзиттік жолаушыларды 

қоспағанда, 24 сағаттан аз уақыт тұратын уақытша келуші. 
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«Экологиялық туризм» пәні бойынша 

ТЕСТ тапсырмалары 

 

1. Экологиялық туризм дегеніміз –бұл:  

А) Туризмнің  жаңа шыққан түрлерінің бірі; сауықтырушылық, танымдық, 

қарым-қатынастық қажетсінулер ұштастырылатын, халықтың тынығуға 

қатысты қажетсінулерін неғұрлым толық қанағаттандыруға мүмкіндік 

беретін туризм саласы. 

В)Туризмнің ең көп тараған түрі 

С)Туризмнің су туризміне бағытталған бағыты 

Д)Ең ежелгі туризм түрі болып табылады. Қазіргі таңда жаңартылып 

қайтадан қолдансқа енген. 

Е)Туризмнің ең жаңа түрі, және ерекшелігі белгілі бір шектеулер арқылы 

жүзеге асатындығы 

 

2. Экологиялық туризм түсінігіне алғаш анықтама берген кім ? 

А) Гектор Цебаллос Ласкурейн  

В) Владимир Иванович Вернадский 

С)Эрнст Генрих Геккель 

Д)Джон Харпер 

Е)Эрик Пианка 

 

3. Әлемдік туристік нарықта экологиялық туризмнің үлесі қанша пайызға 

жетті?  

А 23% 

В 21% 

С 24% 

Д 30% 

Е 26% 

 

4. Қай жылды БҰҰ Халықаралық экологиялық туризм жылы деп хабарлады:  

А 2002 ж 

В 1999 ж 

С 2003 ж 

Д 1998 ж 

Е 1992 ж 

 

5. Практика жүзінде «экотуризм» тұжырымдамасы алғашқыда қай құрлықта 

қалыптасты:  

А) Практика жүзінде экотуризм тұжырымдамасы 

алғашқыда америка құрлығында қалыптасқан 

В) Африка 

С) Еуразия 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Д) Аустралия 

Е)  Антарктида 

 

6. Қай жылы «Экологиялық туризм» терминін Гектар Цебаласс-Ласкурейн 

(Ceballos Lascurain) ұсынған?  

А) 1980 

В) 1985 

С) 1990 

Д) 1997 

Е) 1979 

 

7. «Экологиялық туризм» терминінің көптеген түрлі анықтамалары бар, 

дегенмен халықаралық қолдануға оны қай елдің ғалымы ұсынған:  

А) Мексикалық экономист-эколог ғалым 

В) Америкалық ғалым 

С)Ресейлік ғалым 

Д) Германиялық ғалым 

Е) Грек ғалымы 

 

8. Дүние жүзінде 1-ші саяхат бюросын кім және қайда құрды 

А) Кук  Англияда  

В)Штанген  Гамбургте 

С)Ризель Берлинде 

Д)Перукка Римде 

Е)Ланн  Англияда. 

 

9. Экотуризм Қоғамының келісілген анықтамасы (АҚШ) бойынша 

экологиялық туризм-бұл:  

А) Бұл табиғаттың бүлінбеген жерлеріне саяхат 

В) Жалпы табиғатқа саяхат 

С) Туризмнің жұмсақ туризм саласына бағытталған түрі 

Д) Туризмнің ең кең тараған түрі 

Е) Адамдардың экологиялық сауаттылықтарын ашуға бағытталған туризм 

саласы 

 

10. 2004 жылдан бері Қазақстандағы ЮНЕСКО Әлемдік мұра нысандары 

тізіміне енген:  

А) Тамғалы петроглиф тас кешені 

В) Арыстан баб кесенесі 

С) Айша бибі кесенесі 

Д) Қарамерген қалашығы 

Е) Талғар қалашығы. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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11. «Белсенді туризм» дегеніміз 

А) шетел туристерінің келуі 

В) ішкі туризм 

С)спорттық туризм 

Д)сауықтыру туризмі 

Е) азаматтардың өз елінен басқа елге шығуы 

 

12. ЮНВТО Экотуризм бойынша Дүниежүзілік Саммитте экотуризм 

бойынша арнайы Квебек декларациясы қай жылы қабылданды. :  

А) 2002 

В) 2001 

С)1999 

Д)2000 

Е) 2004 

 

13. «Экологиялық туризм» терминінің көптеген түрлі анықтамалары бар, 

дегенмен халықаралық қолдануға оны қай елдің ғалымы ұсынған:  

А) Мексикалық экономист-эколог ғалым 

В) Америкалық ғалым 

С)Ресейлік ғалым 

Д) Германиялық ғалым 

Е) Грек ғалымы 

 

14. Агротуризм – бұл?  

А) Ауылдық туризм, ауылдық жерлерде демалуға бағытталған туризм түрі 

В) Мал шаруашылығына бағытталған туризм саласы 

С) Агро-техникалық шаруашылық туризмі 

Д) Жаяу туризм 

Е) Спело туризм 

 

15. Экологиялық туризмнің қағидаларына жататындар:  

А) Табиғатқа саяхат және мұндай саяхаттардың негізгі мазмұны-жабайы 

табиғатпен, сондай-ақ жергілікті әдет-ғұрыптар мен мәдениеттермен танысу, 

экологиялық білім және ағарту. 

В) Саяхаттың тек табиғат аясына бағытталуы 

С) Экологиялық зиян төнген жерлермен жұмыс жасау 

Д) Табиғат аясында көп уақыт болу 

Е) Агротуризммен айналысу 

 

16. Экологиялық туризмнің обьектілері:  

А) Орман 

В) Шөл 

С) Құмды жер 
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Д) Дала  

Е) Тау 

 

17. Ұлттық саябақ дегеніміз: 

А) Елімізде қорғалатын ландшафтылардың жаңа түрі. Олар әлі де толық өріс 

алып, дами қойған жоқ. Мұның қорықтардан айырмашылығы - туристер мен 

тынығушылардың кіріп көруіне рұқсат етіледі. 

В) Ерекше қорғауға алынған туристік орындар 

С) Қызыл кітапқа енген жануарлар өмір сүретін аймақтар 

Д) Жиі кездесетін жерлерді қорғауға алу 

Е) Жиі кездесетін жануарларды қорғауға алу 

 

18. Дүние жүзіндегі ең алғашқы ұйымдастырылған ұлттық саябақ:  

А) Йеллоустоун ұлттық саябағы 

В)Будда саябағы 

С)Мирабель сарайының саябағы 

Д)Эксбери саябақ  

Е)Рикугиен бақ 

 

19. Йеллоустон саябағы теңіз деңгейінен қанша метр биіктікте орналасқан?  

А) 2200-2500 

В) 2300-2600 

С) 2200-2300 

Д)2600-2800 

Е) 2400-2600 

 

20. Үндістандағы ұлттық саябақ:  

А) Казиранга 

В) Лотосхрам 

С)  Мадрас 

Д)  Аравали 

С) Сивалик 

 

2.1 Йеллоустон саябағының ең биік шыңы:  

А) Электрик 

В) Спесимен тау жотасы 

С) Олд-Фейтфул 

Д) «Алып» гейзері 

Е) Айдахо штаты 

 

22. Электрик шыңының биіктігі:  

А) 3350 

В) 2900 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
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С) 3150 

Д) 4000 

Е) 2560 

 

23. Лондондағы хайуанаттар зообағы қай жылы қаланған:  

А) 1847 

В) 1990 

С) 1980 

Д) 1997 

Е) 1850 

 

24. Қазақстанда қанша мемлекеттік табиғи қорық бар:  

А) 10 

В) 19 

С) 5 

Д)7 

Е)13 

 

25. Агротуризм –бұл?  

А) Ауылдық туризм, ауылдық жерлерде демалуға бағытталған туризм түрі 

В) Мал шаруашылығына бағытталған туризм саласы 

С) Агро-техникалық шаруашылық туризмі 

Д) Жаяу туризм 

Е) Спело туризм 

 

26. Ақсу-Жабағылы қорығы қай облыстың аумағында орналасқан?  

А) Жамбыл облысының Жуалы ауданы мен Түркістан облысының Түлкібас 

ауданы аумағында орналасқан 

В) Алматы обылысы 

С) Шығыс Қазақстан обылысы 

Д) Ақмола обылысы 

Е) Батыс Қазақстан обылы 

 

27. Қазақстан территориясында қанша табиғат резерваттары бар:  

А) 5 

В) 7 

С) 9 

Д) 4 

Е) 2 

 

28. Қазақстан БҰ ДТҰ қай жылы мүше болды?  

А) 1993 

В) 1990 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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С) 1992 

Д) 1999 

Е) 2000 

 

29. Қорғалжын қорығы қай облыс аумағында орналасқан?  

А) Ақмола обылысы 

В) Жамбыл обылысы 

С) Катон-Қарағай 

Д) Батыс Қазақстан обылысы 

Е) Шығыс Қазақстан обылыс 

 

30. Қорғалжын қорығының қызыл кітапқа енгізілген құсы: 

А) Қоқиқаз 

В) Ақбас үйрек 

С) Дала қыраны 

Д) Шағала 

Е) Құр 

 

31. Қай жылы миллоннан астам халықаралық экотуристер есепке алынған:  

А) 2017 

В) 2005 

С) 2016 

Д) 2020 

Е) 2009 

 

32. БҰ ДТҰ ұйымның болжамы бойынша ХХІ ғасырда туристік 

индустрияның өсуі қанша бірлікті құрайды:  

А) 1,6 биллион бірлік 

В) 1,5 биллион бірлік 

С) 9 миллион бірлік 

Д) 3 миллион бірлік 

Е) 1,9 биллион бірлік 

 

33. Экологиялық туризмнің туристік нарықтың қанша пайызын қамтиды:  

А) 25% 

В) 30% 

С) 20% 

Д) 15% 

Е) 5% 

 

34. «Тур» деген не  

А) туристік өнімнің алғашқы (міндетті) бөлігі  

В) қосымша туристік-экскурсиялық қызмет 
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С) туристің трансфері 

Д) туристің орналасуы және тамақтануы 

Е) туристік қызмет көрсету 

 

35. ЕҚТА туралы Қазақстан Республикасының заңы қай жылы қабылданды:  

А) 2006 

В) 2009 

С) 1990 

Д) 1997 

Е) 2000  

 

36. Испанияның ұлттық саябақтарына жылына қанша миллион туристер 

келеді екен: 

А) 15 миллион 

В) 9 Миллион 

С) 17 миллион 

Д) 7 миллион 

Е) 9 миллион 

 

37. Табиғатты қорғауда туризм дамуының жақтаушылармен және қоршаған 

ортаны қорғаушылар арасындағы өзара байлынысының қанша типі бар:  

А) 3 

В) 7 

С) 5 

Д) 4 

Е) 6 

 

38. Қазақстанда қанша халықаралық маңызды сулы-сазды жер суы бар:  

А) 10 

В) 5 

С) 9 

Д) 3 

Е) 15 
 

39. Менеджер деген кім:  

А) Жалдамалы басқарушы, өндірісті ұйымдастырушы маман 

В) Сатылым мөлшерін анықтаушы 

С) Жарнама жасаушы 

Д) Туристік өнім сататын адам 

Е) Туроператор 

  

40. Қазақстан Республикасында қанша мемлекеттік ботаникалық бақ бар:  

А) 6 
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В) 7 

С) 9 

Д) 8 

Е) 10 

 

41. БҰ ДТҰ қай жылы ресми туристік ұйымдардың одағы ретінде құрылды:  

А) 1970 

В) 1992 

С) 1949 

Д) 1998 

Е) 2000 

 

42. БҰ ДТҰ штаб пәтері қай қалада орналасқан:  

А) Мадрид қаласы 

В) Токио 

С) Москва 

Д) Женева 

Е) Сеул 

 

43. БҰ ДТҰ бас хатшысы:  

А) Талеб Рифаи 

В)  Ф.Д.Рузвельт 

С) Кофи Аннан 

Д) Зураб Пололикашвили 

Е) Антониу Гутерриш 

 

44. БҰ ДТҰ 2014 жылы қанша мемлекет мүше болған:  

А) 160  

В) 162 

С) 149 

Д) 125 

Е) 136 

 

45. Менеджменттің негізгі мақсаты:  

А) Ұйымның міндеттерін іске асыру үшін қажетті жағдайлар жасау 

В) Әркім өз пайдасы үшін жұмыс жасау 

С) Пайда түсіруді ғана ойлау 

Д) Тек қана басқару 

Е) Адамдармен қарым-қатынас 

 

46. Қазақсан Туристік қауымдастығы қай жылдан бері қызмет атқарып 

келеді:  

А) 1999 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD
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В) 2010 

С) 1992 

Д) 1998 

Е) 2000 

 

47. Келесі түсінік қандай мағынаға сай – ұйымның мақсатына жетуіне 

қызметкерлерді үйлестіруге бағытталған ерекше іс-әрекеттің түрі– бұл  

А) Менеджмент 

В) Маркетинг 

С) Туроператор 

Д) Ұйым 

Е) Жетекші 

 

48. Экологиялық акт қай жылы қабылданды:  

А) 1996 

В) 1990 

С) 1999 

Д) 2001 

Е) 1997  

 

49. Қазақстан Республикасында 2014 жылы қанша туристік кәсіпорын қызмет 

атқарған: 

А) 1994 

В) 2000 

С) 1900 

Д) 640 

Е) 900  

 

50. Менеджер деген кім:  

А) Жалдамалы басқарушы, өндірісті ұйымдастырушы маман 

В) Сатылым мөлшерін анықтаушы 

С)Жарнама жасаушы 

Д) Туристік өнім сататын адам 

Е)Туроператор 

 

51. Басқару объектісіне ықпал ету тәсілі - бұл  

А) Басқару әдістері 

В) Басқару 

С) Білім беру 

Д) Ұйымдастыру 

Е) Жоспарлау 

 

52. Менеджменттің негізгі мақсаты:  
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А) Ұйымның міндеттерін іске асыру үшін қажетті жағдайлар жасау 

В) Әркім өз пайдасы үшін жұмыс жасау 

С) Пайда түсіруді ғана ойлау 

Д) Тек қана басқару 

Е) Адамдармен қарым-қатынас 

 

53. Менеджменттің қызметтері: 

А) Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау  

В) Шешім қабылдау 

С) Мотивация 

Д) Байланыс 

Е) Ақпарат алмасу 

 

54. Туризм маркетингі терминалогиясына алғаш тұжырымдаманы 1971 жылы 

кім жасады:  

А) Криппендорф  

В) К.Шпутц 

С) В.Унцикер 

Д) Р.Браун 

Е) К.Мисава 

 

55. Табиғатты пайдалану дегеніміз бұл:  

А) Қоршаған ортаның пайдалы ресурстарын күнделікті өмірде және 

шаруашылық мақсаттарға пайдалану 

В) Серуендеу 

С) Табиғи байлық қорын пайдалану 

Д)Ауамен ыныс алу 

Е) Қоршаған ортаға зиян келтіру 

 

56. Келесі түсінік қандай мағынаға сай – ұйымның мақсатына жетуіне 

қызметкерлерді үйлестіруге бағытталған ерекше іс-әрекеттің түрі– бұл  

А) Менеджмент 

В) Маркетинг 

С)Туроператор 

Д)Ұйым 

Е) Жетекші 

 

57. «Tourizm: 2020 Vizion» зерттеулернінің нәтижесінде анықталған туристік 

бағыттар:  

А) Экологиялық туризм 

В) Тау туризмі 

С) Шаңғы туризмі 

Д) Емдік туризм 
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Е) Жаяу туризм 

 

58. Экологиялық туризмнің обьектісі:  

А) Орман 

В) Шөл 

С) Құмды жер 

Д) Дала  

Е) Тау 

 

59. 1841 жылы алғашқы туристік саяхатты ұйымдастырған:  

А) Томас Кук 

В)  Лейстерден Лафборо 

С) Г.И. Белоглазов 

Д)  Ф.Л. Савин 

Е) А. Македонский 

 

60. Туристік қызмет нысандары:  

А) Табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру нысандары 

В) Археологиялық 

С) Мұражайлық 

Д) Емдік 

Е) Туристік 

 

61. Туризм:  

А) Адамның бос уақытында негізінен айтқанда жұмыстық, туысшылаумен 

емес, өз еркінше көңіл көтеру мен демалу үшін, тәуекел жасау үшін, көріп 

қызықтау үшін, яғни субъективті рухани қажеттілік бойынша басқа бір жерге 

ерікті саяхаттап, серуендеп баруы. 

В) Бір мемлекеттен екінші мемлекетке бару 

С) Туысқандарына бару 

Д) Ұзақ уақыт көріспеген достарымен қыдыру 

Е) Емделу 

 

62. 1964 жылы Тың аймақтық исполкомының демалыс үйі базасында 

құрылған шипажай: 

А) Нальчик 

В) Соколов 

С) Андреева  

Д) Хорватский  

Е) Хрущев  

 

63. Басқарудың кез-келген деңгейіндегі менеджерге қойылатын талаптар:  

А) Адамдарды басқара білу қабілеттілігінің болуы 
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В) Қатал болу 

С) Көп ақпаратты болу 

Д) Жауапкершілікті болу 

Е)Мейрімді болу 

 

64. Менеджер түрлері:  

А) Сызықтық және функционалды 

В) Маркетингтік 

С) Өндірістік 

Д) Қаржы 

Е) Білім 

 

65. Менеджменттің қызметтері: 

А) Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау  

В) Шешім қабылдау 

С) Мотивация 

Д) Байланыс 

Е) Ақпарат алмасу 

 

66. Ақмола облысында экологиялық туризмді дамыту үшін қолайлы жер: 

А) Қорғалжын 

В) Шымкент қаласы  

С) Талдыкорған қаласы  

Д) Нұр-Сұлтан қаласы  

Е) Зайсан 

 

67. 2020 жылғы ең танымал туристік бағыттардың болжамы:  

А) Шығыс-Азиялық Тынық мұхиты 

В) Еуропа 

С) Америка 

Д) Таяу Шығыс 

Е) Африка 

 

68. Табиғатты пайдалану дегеніміз бұл:  

А) Қоршаған ортаның пайдалы ресурстарын күнделікті өмірде және 

шаруашылық мақсаттарға пайдалану 

В) Серуендеу 

С) Табиғи байлық қорын пайдалану 

Д)Ауамен ыныс алу 

Е) Қоршаған ортаға зиян келтіру 

 

69. Ең алғаш «Bed and Breakfast» жүйесі қай ел пайда болды:  

А) Ұлыбритания  
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В) АҚШ 

С) Бразилия  

Д) Испания 

Е) Ресей 

 

70. Ұлыбритания мен Францияны байланыстыратын тоннель:  

А)  Ла-Манш 

В) Готард тоннелі 

С)  Сэйкан тоннелі 

Д)  Еуротуннель 

Е)  Па-де-Кале 

 

71. Қазақстан территориясында атмосфера ластану индексі ең жоғары аймақ:  

А) Алматы қаласы 

В) Нұр-Сұлтан қаласы 

С) Көкшетау қаласы 

Д) Өскемен қаласы 

Е) Қарағанды қаласы 

 

72. Наурызым қорығы қай облыс аумағында орналасқан:  

А) Қостанай облысы 

В) Қарағанды обылысы 

С) Жамбыл обылысы 

Д) Шығыс Қазақстан обылысы 

Е) Ақмола обылысы 

 

73. Алматы қаласының атмосфрера ластану индексі қаншага тең:  

А) 11,7 ( 2010 ж) 

В) 12 ( 2010 ж) 

С) 9,2 ( 2010 ж) 

Д) 10 ( 2010 ж) 

Е) 13 ( 2010 ж)  

 

74. «Қатты туризмнің» мақсаты:  

А) Қабылдаушы елдің мәдениетін білуге және оның тілін меңгеруге 

тырыспай, "өмір салтын импорттаумен" шет елдерге жаппай қысқа мерзімді 

сапарлармен сипатталады. 

В) Тур өнім сату 

С) Салт-дәстүрлерді ұстана отырып саяхат жасау 

Д) Ұзақ мерзңмдегң туризм түрі 

Е) Жеке және отбасылық турлар 

 

75. Климаттық факторлар: 
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А) Ауаның қысымы мен температурасы, жауын-шашын мөлшері, желдің 

жылдамдығы  

В) Тур кезіндегі жағдайдың өзгеруі 

С) Экологиялық апат 

Д) Адам әсерінен пайда болған факторлар 

Е) Қолдан жасалған факторлар 

 

76. Көші-қонның обьективті себептері:  

А) Әлеуметтік және табиғи 

В) Экономикалық 

С) Еш себеп жоқ 

Д) Мәдени 

Е) Демографиялық 

 

77. Халықтың көшіп-қонуы:  

А) Адамдардың тұрғылықты мекенінен әр түрлі себептермен басқа жерге 

қоныс аударуы 

В) Тұрғылықты жерінен жалығу 

С) Қолайлы жағдайдың жасалмауы 

Д) Дұрыс жауабы жоқ 

Е) бір мемлекеттен екінші мемлекетке уақытша қоныс аудару 
 

78. Қазақстанда қанша мемлекеттік табиғи қорық бар: 

А) 10 

В) 16 

С) 8 

Д) 20 

Е) 25 

 

79. Қазақстанда қанша қорықшалар бар:  

А) 4 

В) 6 

С) 9 

Д) 3 

Е) 10 

 

80. «Tourizm: 2020 Vizion» зерттеулернінің нәтижесінде анықталған туристік 

бағыттар:  

А) Экологиялық туризм 

Б) Тау туризмі 

В) Шаңғы туризмі 

Д) Емдік туризм 

Е) Жаяу туризм 
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81. Қазақстан Республикасында экологиялық туризмді дамыту туралы 

мемлекттік бағдарламасы: 

А) Экотуризм 

Б)Серпін 

В)Ақ Бастау 

Д)Қазақстан Жастары 

Е)Жасыл Ел 

 

82. 1964 жылы Тың аймақтық исполкомының демалыс үйі базасында 

құрылған шипажай: 

А)Нальчик 

Б)Соколов 

В)Андреева  

Д)Хорватский  

Е)Хрущев  

 

83. Ақмола облысындағы негізгі танымал туристік аймақ: 

А) Көкшетау 

Б) Степногорск  

В) Ақкөл 

Д) Степняк 

Е) Ерейментау 

 

84. Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі қай облыс аумағында 

орналасқан:  

А) Ақмола облысы 

Б) Көкшетау 

В) Жезқазған  

Д) Қарағанды 

Е) Павлодар  

 

85. Лондон қаласында Британ институты директорының шешімімен 

еуропалық стандартқа сәйкес қызмет көрсетуге талаптанғаны үшін емдеу-

сауықтыру кешеніне «Еуропалық сапа» халықаралық марапатын жеңіп алған 

шипажай:  

А) Окжетпес 

Б) Сарыагаш 

В) Алма-Арасан 

Д) Алмалық 

Е) Сайрамкөл 

 

86. «Қазақстан Інжуі» деп аталатын аймақ:  
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А) Щучье-Бурабай курорттық аймағы 

Б) Алматы қаласы 

В) Шымкент қаласы  

Д) Түркістан қаласы  

Е) Бурабай демалыс орны 

 

87. Бурабай тауының биіктігі:  

А) 690метр 

Б) 450метр 

В) 890метр 

Д) 150метр 

Е) 200метр 

 

88. Ақмола облысында экологиялық туризмді дамыту үшін қолайлы жер: 

А) Қорғалжын 

Б) Шымкент қаласы  

В) Талдыкорған қаласы  

Д) Нұр-Сұлтан қаласы  

Е) Зайсан 

 

89. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мәдени және табиғи мұрасына номинацияға 

қою үшін ұсынылған Қазақстанның алғашқы табиғи аумағы:  

А) Қожа Ахмет Яссауи кесенесі  

Б) Бабаджа катын кесенесі  

В) Домалақ ана  

Д) Жошы хан кесенесі  

Е) Арыстан баб кесенесі  

 

90. Қорғалжын аумағында Қазақстан құстар әлемінің қаншай пайызын 

құрайды:  

А) 87% 

Б) 65% 

В) 78% 

Д) 30% 

Е) 15% 

 

91. Абылай ханның 280 жылдығын тойлау кезінде қай жылы алаңға ескеркіш 

орнатылды:  

А) 1999жылы 

Б) 1870жылы 

В) 2003жылы 

Д) 2017жылы 

Е) 2011жылы 
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92. Бурабайдағы ең танымал көрнекті орындардың бірі:  

А)Оқжетпес тауы 

Б)Биші қайың 

В)Әулиекөл 

Д)Жұмбақтас 

Е)Қырыққыз 

 

93. Дүние жүзіндегі ең терең көл:  

А) Байкал 

Б) Зайсан 

В) Арал 

Д) Сілетітеңіз 

Е) Алакөл 

 

94. Ресейде орналасқан ЮНЕСКО-ның тізіміне енген жер планетасының ең 

бағалы табиғи обьектілерінің бірі:  

А) «Странноприимный дом» 

Б) Асса-Джейрах 

В) Валаам архипелагы 

Д) Ростов кремелі 

Е) Даур қорығы 

 

95. Австралия Кеңесінің Туризм бойынша Департаменті Экотуризмнің 

ұлттық стратегиясын қай жылы қабылданды:  

А) 1994 жылы 

Б) 1993жылы 

В) 1995жылы 

Д) 2006жылы 

Е) 2017жылы  

 

96. Қазақстандағы экологиялық апатты аймақ:  

А) Семей қаласы  

Б) Павлодар қаласы  

В) Алматы қаласы  

Д) Түркістан қаласы  

Е) Нұр-Сұлтан қаласы  

 

97. Қазақстанда экологиялық туризмді дамытуға қолайсыз аймақ:  

А) Қызылорда  

Б) Алматы  

В) Ақтау 

Д) Орал 

Е) Өскемен  
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98. Еуропадағы ең үлкен арал мемлекет:  

А) Ұлыбритания  

Б) Оңтүстік Корея  

В) Португалия  

Д) Швеция  

Е) Канада 

 

99. Азияда орналасқан ең үлкен арал:  

А) Калимантан 

Б) Суматра 

В) Хонсю 

Д) Сулавеси 

Е) Хоккайдо 

 

100. Қазақстан территориясыннан өтетін транзитті өзен:  

А) Сырдария 

Б) Алакөл 

В) Каспий 

Д) Ніл 

Е) Арал 

 

101. Көкшетау тауының ең биік жері:  

А) Көкше 

Б) Килиманджаро 

В) Тянь-Шань 

Д) Аксоран 

Е) Тарбағатай 

 

102. Қазақстандық Алтай тауының ең биік жері:  

А) Мұзтау шыңы 

Б) Ақтау шыңы 

В) Хан тәңірі 

Д) Мұзбел 

Е) Сарытоғай 

 

103. Сарыарқа шоқысының ең биік жері:  

А) Ақсораң 

Б) Тұзды 

В) Жайық  

Д) Жамбыл  

Е) Сарыбел 

 

104. Қазақстан территориясындағы ең биік нүкте:  
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А) Талғар шыңы 

Б) Ойық шыңы 

В) Күнбел шыңы 

Д) Хан тәңірі  

Е) Алмалы шыңы 

 

105. Қазақстанның тарихи жағынан маңызды қалалары:  

А) Түркістан, Тараз 

Б) Атырау, Алматы 

В) Ақтөбе, Нұр-Сұлтан  

Д) Петропавл, Көкшетау  

Е) Семей, Қызылорда  

 

106. В&В қонақ үйлер типінің (категориялары) қанша топқа бөлінеді:  

А) 8 

Б) 12 

В) 5 

Д) 15 

Е) 10 

 

107. Ең алғаш «Bed and Breakfast» жүйесі қай ел пайда болды:  

A) Ұлыбритания  

Б) АҚШ 

В) Бразилия  

Д) Испания 

Е) Ресей 

 

108. «Bed and Breakfast» жүйесі АҚШ қай уақытта пайда болды:  

А) 1980 жылы  

Б) 1999 жылы 

В) 2000 жылы 

Д) 2010 жылы 

Е) 2015 жылы 

 

109. Отбасымен тұру (В&В homestay) типінде клиенттердің орташа тұру 

мерзімі: 

А) 2 ай 

Б) 20күн 

В) 5 ай 

Д) 10 ай 

Е) 1 жыл 

 

110. Ауылдық отбасымен тұру (В&В farmstay) жүйесіндегі ғимарат үйі:  
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А) 10+ 

Б) 18+ 

В) 20+ 

Д) 25+ 

Е) 8+ 

 

111. Коттедждегі демалыс (В&В cottage) жүйесіндегі ғимарат үйі:  

А) Коттедждегі шатыр 

Б) 2 қабатты үй 

В) 3қабатты үй 

Д) Бассейн қамтылған үй 

Е) Бау-бақшалы үй 

 

112. Пәтердегі демалыс (В&В apartment) жүйесіндегі ғимарат үйі:  

А) Мини отель 

Б) Отель 

В) Мотель 

Д) Қонақүй 

Е) Хостел 

 

113. В&В қонақ үйлерінде қызметті қанша адам атқара алады:  

А) 10 

Б) 16 

В) 5 

Д) 12 

Е) 20 

 

114. В&В қызметкерлеріне қойылатын ең жоғарғы талап:  

А) Тазалық 

Б) Мәдениеттілік 

В) Жоғары білім  

Д) Бірнеше тіл меңгеруі 

Е) Сыпайылық 

 

115. Рекан дегеніміз бұл:  

А) Дәстүрлі жапондық қонақүй  

Б) Дәстүрлі итальяндық қонақүй  

В) Заманауи қонақүй  

Д) Су астындағы қонақүй  

Е) Дәстүрлі француз қонақүй  

 

116. Қазақстанда қанша мемлекеттік табиғи қорық бар: 

А) 10 
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Б) 16 

В) 8 

Д) 20 

Е) 25 

 

117. Қазақстанда қанша қорықшалар бар:  

А) 4 

Б) 6 

В) 9 

Д) 3 

Е)10 

 

118. Қазақстанда қанша мемлекеттік ұлттық хайуанаттар саябағы:  

А) 3 

Б) 5 

В) 9 

Д) 7 

Е) 4 

 

119. Табиғи соқпақ жолдар қанша шаршы шақырым қысқа болуы керек:  

А) 45 

Б) 20 

В) 30 

Д) 10 

Е) 60 

 

120. Қазақстанда мемлекеттік табиғи бақтар қанша:  

А) 12 

Б) 70 

В) 35 

Д) 28 

Е) 5 

 

12.1 Медеу мұз айдыны теңіз деңгейінен қанша метр биіктікте орналасқан:  

А) 1691м 

Б) 1000м 

В) 2700м 

Д) 1991м 

Е) 1456м 

 

122. Дүниежүзінде ең биіктік белдеулілікте және таулы аймақты орналасқан 

мұз айдыны:  

А) Медеу 
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Б) Nathan Phillips Square, Торонто 

В) Hôtel de Ville, Париж 

Д) Eistraum, Rathausplatz, Вена 

Е) Pista de gel, Plaça Catalunya, Барселона 

 

123. Дүние жүзінде ең алғашқы ұйымдастырылған ұлттық саябақ:  

А) Йеллоустоун  

Б) Баянауыл 

В) Диснейленд 

Д) Океан 

Е) Гардаленд 

 

124. Агротуризм Германия мемлекетінде қашан пайда болды:  

А) 1970 

Б) 1980 

В) 1990 

Д) 2015 

Е) 2006 

 

125. Еуропадағы саяхаттауды ұнататын ұлттар :  

А) Португалдықтар 

Б) Испандар 

В) Жапондар 

Д) Мексикалықтар 

Е) Француздар 

 

126. Словенияда қанша туристік шаруашылық аулалары бар:  

А) 10 

Б) 50 

В) 170 

Д) 20 

Е) 200 

 

127. Йеллоустон ұлттық саябағының құрылған жылы:  

А) 1872 

Б) 1980 

В) 1999 

Д) 2003 

Е) 2009 

 

128. Хорватияда орналасқан ЮНЕСКО-ның «Бүкіләлемдік нәсіл» тізіміне 

кірген ұлттық саябақ:  

А) Стон 
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Б)Мотовун 

В)Любенице 

Д)Плитвице 

Е)Пореч 

 

129. Еуропадағы ең таза теңіз суы және көру тереңдігі 50 метрге жететін 

Хорватияның курортты аймағы:  

А)Плитвице 

Б)Кочевник 

В)Ключево 

Д)Пореч 

Е)Стоун 

 

130. Агротуризмнің Италияда кай уақытта дами бастады:  

А)1965 

Б)1980 

В)1880 

В)1890 

Е)1960 

 

131. Байрон Синтру «Рай на земле» деп Португалияның қандай қаласын 

атаған: 

А)Синтра 

Б)Лиссабон 

В)Барселона 

Д)Рим 

Е)Ванкувер 

 

132. Солтүстік Америкада туризмнің рекреациялық даму бағыты, құстарды 

бақылауға жыл сайын қанша миллион туристер қатысады:  

А) 50млн 

Б) 25млн 

В) 35млн 

Д) 90млн 

Е) 40млн 

 

133. Вуд-Буффалло ұлттық саябағы қай жылы құрылған:  

А) 1922 

Б) 1933 

В) 1890 

Д) 1970 

Е) 2013 
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134. Азияда орналасқан экотуризм дамыған арал:  

А) Шеньси 

Б) Шын Цу 

В) Хонсю 

Д) Хоккайдо 

Е) Хьюго 

 

135. Экологиялық туризмнің басты міндеті:  

А) Қатаң экологиялық ережелер мен шектеулерді мүмкіндігінше сақтау 

Б) Тазалықты сақтамау 

В) Ауаны ластамау 

Д) Қоқысты қоқыс жәшіктеріне салу 

Е) Табиғатқа қамкор болу 

 

136. Туристер өз бетімен ұйымдастыратын, жүріп-тұрудың белсенді тәсілдері 

пайдаланылатын саяхат:  

А) Өз бетінше туризм 

Б) Жаяу туризм  

В) Шаңғы туризмі  

Д) Тау туризм  

Е) Демалыс туризм  

 

137. Табиғи бағытталған және тұрақты туризм мен рекреация:  

А) Тұрақты туризм  

Б) Белсенді туризм  

В) Жаяу туризм  

Д) Емдік туризм  

Е) Ойын-сауық туризм  

 

138. Экологиялық туризмнің обьектілері бұл:  

А) Орман  

Б) Шөл 

В) Құмды жерлер 

Д) Тау 

Е) Дала  

 

139. Қиындық деңгейіне байланысты «Қазақстан республикасындағы 

спорттың классификациясы» қанша категорияға бөлінеді?  

А) 3 

Б) 6 

В) 4 

Д) 5 

Е) 2 
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140. Технология көмегімен қоршаған ортаға ең төмен деңгейде әсер ететін 

туризм:  

А) «Жасыл» туризм 

Б) Тұрақты туризм  

В) Тау туризм  

Д) Жаяу туризм  

Е) Емдік туризм  

 

141. Қоршаған орта мен табиғат ресурстарын қорғау мақсатында адмзатқа не 

жетіспейді:  

А) Табиғат пен адамның өзара үйлесімділігі 

Б) Экологиялық сауат жоқтығы 

В) Табиғатты сақтамау 

Д) Табиғатқа деген дұрыс емес көзқараспен қарау  

Е) Ауаны ластау  

 

142. «Экологиялық білім бағдарламасы» қай жылы қабылданды:  

А) 1999 

Б) 2011 

В) 2007 

Д) 1995 

Е) 2001 

 

143. Португалияның астанасы 

А) Лиссабон 

Б) Париж 

В) Каир 

Д) Сеул 

Е) Мадрид  

 

144. Стокгольмде «Қоршаған ортаны қорғау» туралы білім беру 

бағдарламасы қай жылы қабылданды:  

А) 1972 

Б) 1998 

В) 2009 

Д) 1995 

Е) 2001 

 

145. Экологиялық оқытудың міндеттеріне кіреді:  

А)  Әлем экологиясының өзекті мәселелері туралы білімдердің тұтас жүйесін 

қалыптастыру 

Б) Табиғатты қорғауды қамтамасыз ету шаралары  

В) Экологиялық сауат ашу орталықтары 
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Д) Ормандарды қорғау және қалпына келтіру шаралары  

Е) Шөл аймақтарды дамыту және қалпына келтіру  

 

146. Экология ең жақсы дамыған ел 

А) Швеция 

Б) Австралия  

В) Қытай 

Д) Нидерланды  

Е) Ұлыбритания  

 

147. Экология ең жақсы дамыған қала 

А) Стокгольм  

Б) Сидней 

В) Пекин 

Д) Амстердам  

Е) Таллин 

 

148. Шынтүрген шыршалары қайсы саябақтың көркі болып табылады:  

А) Алтынемел 

Б) Қарқаралы 

В) Баянауыл 

Д) Көкшетау  

Е) ІлеАлатауы 

 

149. Ақмола облысындағы орналасқан қонақтарға қызмет көрсететін елді-

мекен:  

А) Көкшетау  

Б)  Ерейментау 

В)Теміртау  

Д) Нұр-Сұлтан  

Е) Қарағанды  

 

150. ОҚО орналасқан қонақтарға қызмет көрсететін елді-мекен 

А) Түркістан  

Б) Ақтау 

В) Орал 

Д) Павлодар 

Е) Семей 
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Атикеева Сайран Николаевна 

Каражанова Мейрамгуль Хасеновна 

Оспанова Алина Есентаевна 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ 

 

Оқу құралы 
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