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Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бүкіл әлемде экологиялық туризмді ұйымдастыру үшін кеңі-

нен қолданылады. Тұрақты дамуға көшу сатысының бірі ерекше қорғалатын аймақтардың жұмыста-

рын экологиялық туризмге сәйкестендіріп ұйымдастыру болып табылады. Woodley пікірінше, саябақ-

тардағы тұрақты туризм (және басқа да бағыттар) ең алдымен тұрақты экожүйелер тұрғысынан анық-

талуы керек. Қазақстанда бүкіл аумақтың тек 8,2 пайызы ғана ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға 

бөлінген. 

Қазақстан Республикасының туристік саланы дамыту бойынша 2023 жылға дейінгі тұжырымдама-

сында (ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы №406 қаулысымен бекітілген) негіз қалаушы бес 

тұжырымдаманың бірі, экологиялық тұрғыдан дамыту керектігін, оның ішінде ерекше қорғалатын та-

биғи аумақтарда дамыту мақсаты айқындалып, жолға қойыла бастады. Тұжырымдама негізінде Тарба-

ғатай ұлттық паркінде экологиялық туризмді ұйымдастырып әрі дамытудың әлеуеті зор. 

Тарбағатай ұлттық паркі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 маусымдағы № 382 

Қаулысына сәйкес құрылды. Ұлттық парктің жұмысын ұйымдастыру барысында негізгі міндеті био-

логиялық әртүрлілікті және фауна мен флораны қорғау, экологиялық ерекшелікті сақтай отырып, парк-

тегі табиғи кешендер мен обьектілерді қорғай отырып пайдалануды мақсат етеді. Тарбағатай ұлттық 

парк аумағын бес аумаққа бөліп айқындауға болады. Олардың ішінде қорық мақсатындағы аумақ, 

экологиялық тұрақтандыруды жүзеге асыратын аумақ, туризм мен рекреацияны дамыту әрі ұйымдас-

тыру аумағы, шаруашылық қызметін ұйымдастыру аумағы және қорғау аймағы. Саябақтың ерекшелігі 

–  қызыл кітапқа енгізілген эндемикалық өсімдіктердің 35-тен астам түрі өседі. Жалпы, бүгінгі күні 

мұнда флораның 1 640 түрі, оның ішінде көптеген дәрілік өсімдіктер, омыртқалы жануарлардың бай 

фаунасы анықталды. Олардың ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген жануарлардың 40 түрі 

парктің қорғауында. 

Ұлттық парк деңгейінде экологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктерін ілгерілету үшін: экотуризм-

ді дамытуға қарасты барлық мемлекеттік бірлестіктер, жеке кәсіпкерлер, инвесторлар, ғылыми және 

білім беру орталықтары және жергілікті халық пен туристердің күшін қосу керек; ұлттық парк аума-

ғындағы бес зона аймағын дамыту бойынша стратегиялық жоспарларды дайындау; экологиялық ту-

ризмді дамыту үшін нормативтік құжаттарды жетілдіру; территориялық аумақтық ұйымдастырылуын 

айқындап келетін туристердің сыйымдылық нормасын және туристердің ұлттық парк аумағында өзін-

өзі ұстау қағидаттарын саралау; ұлттық парк аумағында мониторинг жүргізіп отырып, жалпы парктің 

жағдайын анықтап, оны дамыту индикаторларын пайдалану; менеджменттің және маркетингтің құрал-

дарды пайдалану негізінде қоршаған ортаның әлеуетін үнемі бағалап отыру. 

Қорытындылай келе, ұлттық паркте экотуризмді дамыту бағалы және осал табиғи ресурстарды 

пайдалануға мұқият ойластырылған тәсілді талап етеді. Тарбағатай ұлттық паркінің табиғи және таби-

ғи-мәдени резерваттарының туристік әлеуеті зор екенін атап өткен жөн. Ұлттық парктің экотуристік 

әлеуетін сауатты және сонымен бірге мұқият пайдалану –  олардың одан әрі табысты дамуының кепілі.
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