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Tomasz Wites
Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-927 Warszawa
wites T., 2003, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystykiw panstwachAzji
Centralnej powstalych po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego, Czasopismo Geograficzne
74(4): 369-384.
Artykul wplynal do redakcji 22.01.2003; po recenzji zaakceptowany 8.12.2003.
Streszczenie
W artykule przedstawione sa przyrodnicze uwarunkowania mozliwosci rozwoju
ekoturystyki w panstwach Azji Centralnej, powstalych po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego. Krotkie wprowadzenie wskazuje role, jaka pelni turystyka w tym regionie.
W sposobbardziej szczegolowy omowiono walory przyrodnicze stwarzajace mozliwosci
rozwoju ekoturystyki w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadzykistanie, Turkmenistanie
iUzbekistanie. Szansa rozwoju regionu jest ekoturystyka, przyczyniajaca si~rownoczesnie do ochrony srodowieka naturalnego i kulturowego na obszarach o najwiekszych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
W zgodnej opinii geografow oraz przedstawicieli innych dziedzin wiedzy rozwoj
turystyki stanowi jedno z najwazniejszych zjawisk kulturowych naszej epoki, Turystyka
bedaca antidotum na zindustrializowany swiat sarna stala si~ przemyslem, ktory z jednej strony jest dynamicznym elementem rozwoju poszczegolnych regionow, z drugiej
zas hamulcem rozwoju prawidlowego, polegajacego na uwzglednieniu potrzeb srodowiska naturalnego, turystow i Iudnosci miejscowej. Ekoturystyka jest form'! aktywnego
i doglebnego poznawania obszarow 0 wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Strzeze ona harmonii ekosystemow przyrodniczych iodrebnosci kulturowej lokalnych spolecznosci, dostarcza srodkow finansowych skutecznej ochronie wartosci dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzysci ekonomiczno-spoleczne ludnosci miejscowej. Ekoturystyka stanowi rdzeri koncepcji turystyki zrownowazonej [Zareba 2000].
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Rola turystyki w paristwach
Azji Centralnej powstalych
po rozpadzie Zwiqzku Radzieckiego
Obszarem, ktory w przyszlosci moze
stac sie przedmiotem bardzo duzego zainteresowania, zarowno calej branzy turystycznej jak i pospolitych milosnikow
podrozy, sa poradzieckie paiistwa Azji
Centralnej I: Kazachstan, Kirgistan, Tadzykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
Turystyka odgrywa na razie marginalna role w gospodarkach tych paiistw,
ktore przezywaja zapasc ekonomiczna.
Po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego
w krajach tego regionu doszlo do umocnienia autorytarnego sposobu sprawowania wladzy, a narzedziem ku temu byly zmiany w konstytucji poszczegolnych
panstw, Rozwoj turystyki byl ograniczony zarowno przed, jak i po uzyskaniu
niepodleglosci. W okresie trwania Zwi~zku Radzieckiego na obszarze republik
dzialaly jedynie lokalne organizacje turystyczne, a najwieksze swiatowc firmy
zajmujace sie rozwojem rekreacji nie
mialy mozliwosci dzialania na tym terenie. Rowniez obecnie, po uzyskaniu niepodleglosci, nadal trudno jest zaist~e6
organizacjom turystycznym w poradzieckiej Azji Centralnej.
Inicjatywa pobudzenia turystycznego
powinna wyplynac ze strony Iudnosci
miejscowej. Jednak system sowiecki, is~niejacy tam przez 80 lat, wyksztalcil
w ludziach speejalna mentalnosc polegajaca na wykorzenieniu umiejetnosci podejmowania wlasnych decyzji, inicjatyw
i oczekiwania na odgornerozwiazywanie ich problemow, Wkroczenie na dIOg~ reform gospodarczych nie spo~odowalo jednoczesnie zmian w sposobie podejscia do swiata. Wielu ludzi nie probuje podejmowac samodzielnych .dzialan
maj~ych na celu polepszeniewlasnego 10I
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su, ehocby przez rozwoj turystyki w najblizszym regionie [Briassoulis 2002].
Rozwojowi temu moze towarzyszyc
wiele negatywnych zjawisk, W przypadku przejecia inicjatywy przez Rosje i organizowania wyjazdow turystycznych
do dawnych republik radzieckich mogloby wiazac sie to z tym, iZ wiekszosc
dewiz uzyskiwanych od turystow zagranicznych odplywalaby z powrotem do
Rosji, Turystyka taka okreslana jest mianem nowej formy kolonializmu. Pozwala
ona dzisiaj panstwom dominujacym wykorzystywac kraje, ktore kiedys byly od
nich w jakims stopniu uzaleznione.
Ekoturystyka moglaby stac sie zarowno duza szansa, ale przede wszystkim
wielkim wyzwaniem stojacym przed tymi panstwami. Na obszarze Kazachstanu, Kirgistanu, Tadzykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu istnieje wiele dziewiczych i slabo poznanych miejsc. SIodowisko charakteryzuje sie bardzo duza
roznorodnoscia

biologiczna,

wyrazajaca

si~ znaczna liczebnoscia gatunkow flory
i fauny oraz krajobrazowa, na co skladaj~ si~duze roznice wysokosci, oryginalne
formy przyrody zywej i nieozywionej.
Znaczna cz~sc obszarow 0 szczegolnych
walorach przyrodniczych na omawianym obszarze zostala objeta ochrona.
Utworzono nieliczne parki narodowe
i wiele rezerwatow, ktore przedstawione
sa w tabeli 1. Nie wnikajac w mozliwosci
gospodarcze, w artykule przedstawio~e
zostana przyrodnicze uwarunkowama
rozwoju ekoturystyki, oddzielnie dla kazdego z paiistw regionu.

Kazachstan
Kazachstan jest dziewiatym pod
wzgledem powierzchni krajem swiata
i najwiekszym panstwem regionu Azji
Centralnej. Wielkosc Kazachstanu wply-

Na spotkaniu liderow pieciu panstw w styczniu 1?93 roku w .Taszk:ncie przyj~t?
deklaracje, w ktore] mowi sie, ze geografic~no-pol.1tycznytermin "Az]a Centralna
obejmuje wszystkie panstwa regionu [Bodio, Wojtaszczyk 2000].
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wa na bardzo duze zroznicowanie srodowiska przyrodniczego, stwarzajace
duze mozliwosci rozwoju ekoturystyki.
Chociaz najwyzsze wzniesienie kraju szczyt Chan Tengri - ma wysokosc
6995 m n.p.m., to jednak w Kazachstanie
przewazaja rozlegle rowniny i nisko
wzniesionewyzyny 0 lekko falistejrzezbie,
Szczegolnie duze walory przyrodnicze prezentuja gory, pokryte miejscami
wiecznymi sniegami i lodowcami.
Wzdhiz wschodnich granic Kazachstanu
rozciagaja sie Iancuchy gorskie Altaju,
a na poludniu Tien-szanu. N ajwyzszy
szczyt Altaju - Bielucha, majaca wysokosc 4506 m n.p.m., jest dose czesto celem wypraw wysokogorskich. Przez wierzcholek przechodzi granica rosyjsko-kazachstariska, na szczyt mozna wejse
z obu paristw, Wazna atrakcja turystyczna po kazachstanskiej stronie Altaju jest
Rezerwat Markakolski lezacy na wysokosci 1450-3700 m n.p.m. Obejmuje on
niecke jeziora MarkakoI zlokalizowanego na wysokosci 1500 m n.p.m. Dominujaca formacja roslinna jest tajga z modrzewiem, a w nizszych partiach gor lasy
mieszane. Bardzo bogato reprezentowana jest fauna, zyj~ tam m.in. maral, wydra, sobol oraz pantera sniezna, Znacznie wiecej turystow udaje sie jednak na
wedrowki w gory Tien-szan, a dokladniej w Zailijski Alatau, do ktorego najlatwiej dotrzec z Almaty - najwiekszcgo miasta Kazachstanu.
Duza atrakcja okolic dawnej stolicy
kraju jest kompleks sportow zimowych
w Medeo. W tym uzdrowisku klimatycznym zlokalizowanym na wysokosci 1680
m n.p.m. znajduje sie sztuczny tor do jazdy szybkiej na Iodzie, lodowiska do hokeja i jazdy figurowej. Medeo jest miejscem licznych mi~dzynarodowych imprez
i zawodow. Wysokogorski klimat sprzyja osi~ganiu rewelacyjnych wynikow
[Enciklopedia turista 2002]. Niedaleko
od Medeo zlokalizowany jest wyci~gkoIejki wysokogorskiej w Szymbulaku. Ze
wzgl~du na male zainteresowanie, poza
sezonem zimowym kolejka dziala tylko

w niedziele. Warunkiem uruchomienia
jej jest oczywiscie odpowiednia (przynajmniej kilkunastoosobowa) grupa chetnych.
Miejsca 0 szczegolnych walorach
przyrodniczych w tej czesci gor zostaly
objete ochrona - utworzono tam rezerwaty przyrody. Pierwszym z nich jest
Aksu-Dzabagly zlokalizowany w poludniowo-wschodnim Kazachstanie na zachodnich zboczach Tien-szanu. Na terenie rezerwatu znajduje sie dziewiec malych jezior, a doliny rzek s~ gleboko
wciete itworza malownicze kaniony, np.
wawoz rzeki Aksu 0 glebokosci do 500
metrow, F10ra na tym obszarze jest bardzo bogata i Iiczy 1400 gatunkow, Duza
atrakcja rezerwatu S<J, malowidla naskaIne zlokalizowane w dwoch stanowiskach
paleontologicznych, w ktorych podziwiac mozna rowniez skamienialosci
z okresu jurajskiego.
Kolejnym jest Rezerwat Almaacki,
ktory zostal utworzony w celu ochrony
cennych gatunkow flory i fauny w polnocnej czesci Tien-szanu. Roslinnosc na
tym terenie ma uklad pietrowy, a powyzej 3500 m n.p.m. wystepuja skaly i lodowce. W nizszych partiach dominuja krajobrazy pustynne.
Oprocz obszarow gorzystych duza
atrakcja turystyczna jest Pogorze Kazaskie. Moina zaobserwowac tam charakterystyczna dla tego kraju formacje stepowa, Okreslana jest ona jako "morze
traw", ktorych roznorodna barwa zmienia sie w poszczegolnych porach roku,
m.in. ze wzgledu na liczne gatunki tworzacych jll roslin. W polnocnej czesci
kraju wystepuja stepy ostnicowo-zielne,
rosnace na czarnoziemach, a bardziej na
poludniu stepy ostnicowe z kostrzewa,
rozwijaj~ce si~ na gIebach kasztanowych. Ten jedynie z pozoru monotonny
krajobraz odznacza si~ duzymi walorami przyrodniczymi.
Zainteresowanie wielu osob skupia
rowniez najniZszy punkt Kazachstanu,
~d~cy rownoczesnie najniZej polozonym miejscem dawnego Zwi~zku Ra-

I

i

dzieckiego. Zapadlisko to nazywa si~
Karagije, zlokalizowane jest w poludniowo-zachodniej czesci kraju na polwyspie
Mangyszlak, u wschodnich wybrzezy
Morza Kaspijskiego. Znajduje sie na
wysokosci 132 m p.p.m., a jego dlugosc
wynosi 85 kilometrow. Wyrazne zainteresowanie turystow miejscem tym w glownej mierze wynika z faktu, iz jest to
zapadlisko pochodzenia krasowego,
z formami powierzchniowymi. Wsrod
nich na szczegolna uwage zasluguja liczne zlobki, oddzielone zebrami krasowymi, majacymi czescie] ostre, niz zaokraglone ksztalty [Atlas Mira 2000].
Waznymi walorami przyrodniczymi,
ktore mega wplywac na atrakcyjnosc turystyczna kraju sa zbiorniki wodne.
W Kazachstanie wystepuje okolo 48 tysiecy jezior, zarowno slodkich, jak i slo...
nych. Balchasz jest duzym jeziorem, ktore zaczelo wysychac w wyniku nadmiernego poboru wody z rzeki Ili, w delcie

ktorej w latach 70-tych XX w. rozpoczeto uprawe ryzu na wielka skale, Obnizenie poziomu wody w jeziorze doprowadzilo do wynurzenia sie z jego dna progu, ktory rozdzielil zbiornik na dwie czesci - wschodnia, plytka i zasolona oraz
zachodnia, gl~bsz~ i zawierajaca wody
slodkie, Jezioro to mogloby stac sie wazna atrakcja turystyczna ze wzgledu na
temperature i kolor wody oraz piekno
przyrody. Faktem, ktory wplywa na
zmniejszenie atrakcyjnosci zbiornika sa
pogloski 0 zatopionych w nim odpadach
radioaktywnych z miejscowosci Sary
Szagan, gdzie funkcjonuje elektrownia
atomowa.
Unikatowym w skali kraju jest kompleks Jezior Kokczetawskich, okreslany
mianem "Kazachstanskiej Szwajcarii".
Glownym osrodkiem tego regionu jest
Borowoje, gdzie leczy sie m.in. rozne odmiany gruzlicy pluc, W tym celu kuracjuszom podaje sie kumys, ktorego picie

Rye. 2. JenDro··Borowoje w G6rach Kokczetawskich.
Fig. 2. Borowoje Lake in Kokczetawskie Mountains.
6 - Czasopismo Geograliczne 4/2003
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w polaczeniu z czystoscia powietrza
wspomaga rekonwalescencje. Malownicze jeziora otoczone sa masywami Gor
Kokczetawskich, w ktorych znalezc mozna liczne oryginalne formy skalne m.in.
Okzetpies oraz Sfinks. Do walorow
przyrodniczych zalicza si~ takze roslinnose porastajaca stoki gor. Na szczegolna uwage zasluguje rezerwat Taticzace
Brzozy, zlokalizowany nad jeziorem Borowoje.
W Kazachstanie w wielu miejscowosciach kurortowych funkcjonuja liczne
sanatoria. W 1990 roku na obszarze kraju dzialalo 440 sanatoriow i innych wyspecjalizowanych placowek zdrowotnych. Wszystkie te obiekty dysponowaly
64 000 miejsc, przy czym wiele z nich nie
bylo wykorzystywanych [Zumasultanow 1999].
Kirgistan
Kirgistan jest krajem wybitnie gorzystyro, stad istnieja tam bardzo dobre warnnki do rozwoju ekoturystyki. Ponad polowapowierzchni panstwa polozona jest powyze] 2500 m n.p.m, a okolo 3% zajmuja
lodowce iwiecznesniegi, Prawie cale terytorium kraju znajduje sie w obrebie zachodniej c~sci Tien-szanu, w sklad ktorego
wchodza na obszarze Kirgistanu: Gory
Czatkalskie (4503 m n.p.m.),Terskej Alatau (4488 m n.p.m.), Gory Ferganskie
(4940 :m n.p.m.) i najwyzsze Kokszaal-tau
(Zenisz - dawny Pik Pobiedy 7439 m
n.p.m.) [Atlas Mira 20001Jedna z najwiekszych atrakcji turystycznych reprezentujacych walory przyrodnicze jest Park Narodowy Ala-Arcza,
zlokalizowany w polnocnym Kirgistanie
w dolinie rzeki Ala-Arczy; Obejmuje on
polnocne stoki gorskie o· wysokosci od
1700 do 3500 m. n.P;ID.. Pi~trowos6
wplywa na duz,! roznorodnosc swiata
roslinnego .na obszarze parku. W niZszych partiach spotkac moma stepy
z dzikimi drzewami owocowymi oraz lasy mieszane z przewag'! jodly tienszans-
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kiej. Wyzej wystepuja zarosla glogu i berberysu przechodzace w laki alpejskie.
W szczytowej partii parku polozone 5,!
lodowce. Bogato reprezentowany jest rowniez swiat zwierzecy, m.in. przez koziorozce, susly, a takze pantery sniezne,
Na obszarach gorskich Kirgistanu
znajduje sie rowniez Rezerwat Sary-Czelecki, zlokalizowany w poludniowo-zachodniej czesci Tien-szanu. Funkcjonuje
on od 1960 roku, a w 1978 r. zostal
uznany za rezerwat biosfery. Obejmuje
on polnocno-wschodnia cz~s6Gor Czatkalskich na wysokosci od 1200 do 4000
m n.p.m.. Duza atrakeja turystyczna na
terenie rezerwatu sa liczne jeziora, w tym
jezioro osuwiskowe Sary-Czelek. Flora
wystepujaca tam liczy 981 gatunkow roslin wyzszych, w tym 150 gatunkow
drzew i krzewow, 52 gatunki to endemity. Do 2100 m n.p.m. przewazaja lasy
lisciaste z dzika jablonia, grusza oraz gestymi zaroslami glogu i jarzebiny, Na
wysokosci od 2100 do 3000 m n.p.m.,
w nizszej czesci pietra subalpejskiego,

Rye. 3. Zailijski Alatau, Tien-szan.
Fig. 3. Zailijski Alatau, Tien-shan,

na

zboczach poludniowych rosna rzadkie
lasy z klonem i dzikimi drzewami owocowymi, a na polnocnych lasy swierkowo-jodlowe. Wystepujace na obszarze
rezerwatu jeziora wplywaja na zroznicowanie swiata roslinnego, Na brzegachjezior rosna trawy, ktorych wysokosc dochodzi do dwoch metrow oraz pojedynoze drzewa owocowe. Do rzadkich i cennych gatunkow naleza: orzech wloski,
jablori Niedzwieckiego, grusza Regela,
jodla Siemionowa. Fauna liczy41 gaturikow ssakow i 157 gatunkow ptakow,
sposrod ktorych wymienic mozna ulara
kaukaskiego, sepa, a nad jeziorami kormorana czarnego i czaple siwa.
Miejscem szczegolnie chetnie odwiedzanym przez turystow jest "perla Kirgistanu" - jezioro Issyk-kul, zlokalizowane w Kotlinie Issykulskiej, mr wysokosci 1608 m n.p.m.. Ten bezodplywowy
zbiornik, 0 dlugosci"'178 kilometrow
i szerokosci dochodz,!cej do 60 kilometrow, jest drugim pod wzgl~dempowierzchni (po jez. Titieaca) jeziorem wysoko-
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gorskim na Ziemi. Mimo, iz uehodzi db
niego ponad 50 rzek, woda w zbiorniku
jest slonawa (zasolenie 5,80/00) i nigdy
nie zamarza. Obszary szczegolnie cenne
przyrodniezo zostaly objete ochrona
w rezerwaeie obejmujacym jezioro, jego
brzegi oraz zbocza gor Kungej Alatau
i Terskej Alatau. Na brzegaeh Issyk-kul
rosna geste zarosla tamaryszku, oliwnika oraz berberysu. Dalej od brzegu wystepuje suchy step z ostnieami, kostrzewami i piolunami, Fauna liczy 140 gatunkow ptakow oraz 23 gatunki ssakow,
zyj,! tam m.in. narka stepowa, lasica
i zajac tolaj. Jest to wazne zimowisko
ptakow wodnych, czasami zime spedza
na nim nawet 70 tysi~cy sztuk z 98 gatunkow. Wzdluz linii brzegowej zlokalizowane S,! liczne osrodki wypoczynkowe

gistanie Rezerwat Besz-Aralski, ktory
ehroni zarowno unikatowe gatunki fauny jak i flory.

i obszar ten m6glby stac siC(miejscem

kt6ry pr6buje dotrzec wiele wypraw wy-

rozwoju . ekoturystyki [Abdulkadyrow
2001]. W eelu ochrony obszarow lesnych Doliny Czatkalskiej powstal w Kir-

sokog6rskich z r6znych stron .swiata.
Ten najwyzszy 5zczyt pasma Gor Akademii Nauk, wchodz'!cego w sklad Ian-

Tad:iykistan
Tadzykistan to kolejne paristwo Azji
Centralnej, ktore ze wzgledu na uksztaltowanie powierzehni rna bardzo duze
mozliwosci rozwoju ekotutystyki 93%
powierzchni kraju stanowia gory nalezace do trzech wielkich system6w: Tien-szanu, Pamiru i Hisaro-Alaju. Wschodnia
cz~sc Tadzykistanu zajmuja przebiegajace .przewaznie rownoleznikowo pasma
Pamiru, ktorych najwyzszyro wzniesieniem jest Pik Ismaila Sama.niego(dawny
Pik Komunizmu) - 7495 m n.p.m., na
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eucha pamirskiego jest rownoczesnie
najwyzszym szczytem dawnego Zwiazku
Radzieckiego.W Gorach Zaalajskich, nalezacych do Pamiru, lezy .takze inny znany szczyt - Pik Lenina (7134 m n.p.m.).
W srodkowej czesci kraju rozciagaja sie
masywy Hisaro-Alaju, zlozone z rownoleznikowych lancuchow Gor Alajskich,
Turkiestanskich, Zerawszariskich i Hisarskich. Polnocny kraniec Tadzykistanu
stanowia grzbiety Kuraminski i Mogoltau bedace czescia Tien-szanu [Atlas
Mira 2000].

Dziewiczy krajobraz wysokich gor
jest bardzo waznym impulsem rozwoju
ekoturystyki, Miejsca szczegolnie godne
zobaczenia, posiadajace najwieksze walory przyrodnicze, zostaly objete ochrona, W Tadzykistanie istnieja dwa parki
narodowe: Tygrysi Wq_.wozw dolinie
Wachszu oraz Pamir, a takze trzynascie
rezerwatow przyrody. Tygrysi Wq_.woz,
polozony w poludniowo-zachodniej czesci kraju, zostal zalozony w 1938 r. w celu ochrony zalewowych lasow tugajowych (zarosla topoli, oliwnikow, trzcin,
tamaryszka) oraz przylegajq_.cychfragmentow pustyni Park zamieszkuje wiele
gatunk6w ssakow m.in. jelen bucharski,
szakal, chaus oraz na obszarach pustynnych hiena pr~gowana. Jeszcze do niedawna na obszarze tym mozna bylo spotkae tygrysa srodkowoazjatyckiego.
Jednym z najbardziej atrakcyjnych
turystycznie miejsc w Tadi:ykistanie jest
Rezerwat Ramit na poludniowych zboczach Gor Hisarskich. Zostal on zalozony w celu ochrony lasow orzechowych
i dzikich drzew owocowych. Mozna tam
spotkae lasy lisciaste z kIonami turkiestanskimi, migdaloweami bucharskimi,
berberysam~ a takie pistacjami Sposrod
zyjq_.cychtam ssakow naleiy wymienie
m.in. koziorozca syberyjskiego, panter~
snieznq_.,jezozwierza, natomiast z ptakow - ulara himalajskiego, kuropatw~
skalnq_.oraz turkusnika.
Gory Fatiskie, b~d,!cenajwyzszq_.
cz~sciq_.Gor Zera wszanskich, coraz cz~sciej
odwiedzane sq_.przez osoby uprawiajq_.ce

turystyke wysokogorska, Masywy te,
ktorych najwyzszym szczytem jest Czymtarga (5489 m n.p.m.), swa atrakcyjnose zawdzieczaja m.in. stosunkowo bogatej szacie roslinnej, tworzacej sie na
podlozu wapiennym. W grotach skalnych zyli w przeszlosci Iudzie, 0 czym
swiadcza liezne malowidla naskalne, czesto przedstawiajace seeny z zycia codziennego [Otorbajew, Atyszew 1999].
Szczegolna 'popularnosciq_.w Tadzykistanie cieszy sie jeden z najwiekszych
na swiecie lodowcow - Lodowiec Fedczenki. Jego poczatek znajduje sie w Gorach Jazgulomskich i splywa on wzdluz
wschodnich podnozy Gor Akademii
Nauk w polnocno-wschodniej czesci
kraju. Jego dlugosc wynosi 77 km, a grubose lodu miejscami dochodzi do 1000
metrow. Jest to dendrytycznytyp lodowca, poruszajacy sie z przecietna predkoscia 66 em nadobe, Na Lodowcu Fedczenki, na wysokosci 4169 m n.p.m., znajduje si~ najwyzej na swiecie polozone
obserwatorium hydrometeorologiczne.
Najlepsze warunki dla letniego adpoczynku w Tadi:ykistanie panuj,! w dolinach gorskich przez 150 dni w roku.
Plynq_.cetam rzeki: Obichingal, Zerawszan, Kyzyl-Su coraz cz~sciejwykorzystywane S,! turystyeznie. Organizowane sq_.
cyklicznie liczne splywy kajakowe i pontonowe [Nijazmuchamiedow 2002].

Turkmenistan
Turkmenistan to panstwo, ktore
wydawac by si~ mogio - rna malo do
zaoferowania turystom, a szanse rozwoju ekoturystyki 5q_.
znikome. Z przyrodniczego punktu widzenia opinia ta jest
zdecydowanie mylna, gdyz na obszarze
kraju srodowisko naturalne jest bardzo
zroZnicowane, od krajobrazow pustynnych, polpustynnych, roslinnosci srodziemnomorskiej, po roslinnosc nadmorskq_. oraz wysokogorsk'!.
Wi~kszq_.
cz~sckraju (az 80%) zajmuje Nizina Turanska, pokryta glownie
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piaskami, Nazwa Kara-kum w jezyku
turkmenskim oznacza "czarny piasek".
Pustynia ta zajmuje okolo 350 tys. km2
powierzchni i porosnieta jest bardzo
skapa roslinnoscia, ktora tworza luzne
zbiorowiska niskich sucholubnych krzewow i polkrzewow. Wazna atrakcja turystyczna na pustyni Kara-kum jest Rezerwat Repetecki, polozony na poludnie
od miasta Czardzou. Zostal on zalozony
w 1928 r. w celu ochrony przyrody pustyni piaszczystej, a w 1978r. zostal uznany za rezerwat biosfery. Ochrona na terenie tego obszaru objeto zarowno barchany, jak i unikatowa roslinnosc.: Flora
liczy 201 gatunkow roslin wyzszych,
z kt6rych 37% to endemity np. sojka saksaulowa, Wsrod zwierzat nalezy wymienic zmije, jaszczurki m.in. agamy,
warany, gekony, zolwie stepowe oraz jadowite w~zekorbacze. W rezerwacie tym
zyje rowniez 196 gatunkow ptak6w m.in.
orzel przedni, kurhannik, kania czarna,
lelekpustynny,majna oraz kruk pustynny.
Wazna atrakcja turystyczna w Turkmenistanie jest rowniez Rezerwat Badchyski, zlokalizowany na wyzynie Badchys, w poludniowej cz~scikraju. Rezerwat ten zalozony zostal w 1941 r. w celu
ochrony roslinnosci podzwrotnikowej,
w tym lasow pistacjowych. Miejscem, do
ktorego szczegolnie ch~tnie docierajq_.turysci, jest jar Kyzyldzar, znajdujq_.cysi~
w jego poludniowo-wschodniej cz~sci.
Ma on 18 km dlugosci i 300 metrow gl~bokosci. Wsrod roslin, ktore mozna tam
spotkae, naleiy wymienie figowce, migdalowce kolczaste i endemiczne tulipany
kuszkinskie. Swiat zwierz~cyjest reprezentowany m.in. przez hien~ pr~gowan'l,
rateIa, jei:ozwierza, koz~ bezoarowq_..Natomiast z gadow dose Hcznie wyst~puj,!
warany oraz kobry. Na terenie obszaru
chronionego znajduj'l si~ wodopoje
i miejsca narodzin kulanow i di:ejran6w.
Wainym walorem turystycznym
w Turkmenistanie s~ r6wniei: obszary

wysokogorskie. System Kopet-dag ostro
opada ku Nizinie Turanskiej, a rownolegle pasma gorskie porozcinane s,! po-
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dluznymi dolinami i poprzecznymi
wawozami, W wapieniach gornojurajskich, na wysokosci 315 m n.p.m. zlokalizowana jest Jaskinia Bacharderiska,
W podziemnej komorze 0 dlugosci 250
metrow zlokalizowane jest jezioro KouAta, ktorego woda 0 stalej temperaturze
35-37°C posiada wlasciwosci lecznicze.
Jaskinia znana jest juz od XVllI w. i nalezy do najczesciej odwiedzanych miejsc
w Turkmenistanie. W gorach Kopet-dag
w licznych wawozach rozwinely sie zjawiska krasowe. Wsrod zyjacych tam
zwierzat nalezy wspomniec sokola (Falco peregrinoides), ktory wpisany byl do
Czerwonej Ksiegi ZSRR. W gorach zlokalizowany jest Rezerwat Kopetdagski,
na obszarze ktorego znajduje sic najwyzszy szczyt Turkmenistanu - Rize (2942

m n.p.m.) [Encyklopedia

Geografii Swia-

ta 1997].

Wazna atrakcja srodowiska przyrodniczego w Turkmenistanie sq_.obszary
przybrzezne Zatoki Krasnowodzkiej nad
Morzem Kaspijskim, ktorej nazwa pochodzi od czerwonej barwy wody. Jej tez
nazw~ zawdzi~cza najwai:niejsza miejscowose wypoczynkowa na wybrzeru Krasnowodzk (od 1994 r. Turkmenbaszy, na czese prezydenta kraju). Na obszarze tym znajduje si~ Rezerwat Krasnowodzki, utworzony w 1932 r., glownie
w celu ochrony kolonii ptactwa wodnego. Zyje tam 286 gatunk6w ptakow wodnych m.in. lab~dzie (niemy, krzykliwy,
maly), g~si g~gawy,flamingi, spotyka si~
tam rowniei: frankoliny i dropie [Berdyklyczew i in. 1998].
Dui,! atrakcj,! turystyczn,! wybrzeza
Turkmenistanu jest Kara Bogaz Gol,
mylnie nazywane zatok,! Morza Kaspijskiego. Jest to rozlegle solnisko, kt6re powstalo po wyschni~ciu slonego jeziora.
Polozenie w klimacie pustynnym powoduje, ze na skutek intensywnego parowania jego zasolenie wynosi nawet
3100/00' W Kara Bogaz Gol znajduj~ si~

najwi~ksze na swiecie z!oia mirabilitu
(s6l glauberska) [Encyklopedia Geografii
Swiata 1997].
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Uzbekistan
Uzbekistan zajmuje rozlegle obszary
od wybrzezy Jeziora Aralskiego na polnocnym zachodzie do lancuchow gorskich Tien-szanu iGor Hisarskich na
wschodzie i poludniowym wschodzie,
polozony jestw miedzyrzeczu Amu-darii
i Syr-darii. Okolo 3/4 powierzchni kraju
zajmuje Nizina Turanska pokryta glownie piaskami pustyni Kyzyl-kum i urozmaicona ostaricowymi masywami m.in.
Bukantau (764 m n.p.m.).Nazwa pustyni
Kyzyl- kum oznacza w jezyku tureckim
"czerwone piaski" [Atlas Mira 2000].
Szczegolnie atrakcyjna cz~sc tej pustyni zajmuje Rezerwat Wardanzynski,
Jego flora liczy okolo 1000 gatunkow,
przewaza roslinnosc drzewiasto-krzewiasta charakterystyczna dla pustyni
piaszczystej. Ssaki reprezentowane sa
przez m.in. lisa, kota arabskiego, szakala
oraz zajaca tolaja. Wsrod ptak6w nalezy
wymienic orla przedniego, pustulke oraz
zerawszanski podgatunek bazanta, Osobliwoscia rezerwatu jest pogrzebane pod
piaskiem starozytne miasto Wardanzi
[Enciklopedia turista 2002].
Drugi bardzo wazny obszar chroniony utworzony na obszarze poludniowego Uzbekistanu to Rezerwat Karakulski.
Zostal on zalozony w celu ochrony pierwotnej roslinnosci pustyni Kyzyl-kum,
zanikajacej po wybudowaniu kanalow
nawadniajacych, Obejmuje on obszar
pustyni i zarosli tugajowych mi~dzy kanalami Amu-Bucharskim i Amu-Karakulskim. Roslinnosc wyst~puj~ca na tym
terenie jest bardzo zroi;nicowana, wyst~puj~ tam m.in. lasy saksaulowe, psammofity oraz halofity.
Obszary gorzyste w Uzbekistanie rowniez nalez,!: do waznych czynnikow
umozliwiaj'lcych rozwoj ekoturystyki.
Szczegolniecenne gatunki roslin i zwier~t
gorskich wyst~puj'l na obszarze licznych
rezerwatow. Wsrod nich na uwag~ zasruguje Rezerwat Czatkalski polozony we
wschodniejcz~sciUzbekistanu, na zachodnich zboczach Tien-szanu. Sklada si~
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on z dwoch czesci oddalonych od siebie
o 20 kilometrow, Duza atrakcja turystyczna tego miejsca sa zbocza gorskie silnie rozciete dolinami rzek, w ktorych
wystepuja liczne wodospady. Flora na
tym obszarze reprezentowana jest przez
okolo 1100 gatunkow roslin wyzszych,
Pietrowy uklad sprawia, ze roslinnosc
jest bardzo zrcznicowana; na wysokosci
1000--1600m n.p.m. rosna stepy gorskie,
a od 1600 do 2400 m n.p.m. roslinnosc
drzewiasto-krzewiasta z jalowcami przemieszanymi z dzika jablonia i wisnia,
Fauna obejmuje 31 gatunkow ssakow
i 109 gatunkow ptakow, w tym wiele endemitow wpisanych do Czerwonej Ksiegi ZSRR.
Innym waznym obiektem chronionym
przyrody wysokogorskiej w Uzbekistanie
jest Rezerwat Kyzylsujski w systemie Hisaro-Alaju, Wystepuja tam jaskinie krasowe, wsrod nich duza atrakcja turystyczna
jest najwieksza z nich - jaskinia Tamerlana Znajduje sie wniej podziemne jezioro, a dlugosc jej wszystkich korytarzy
przekracza 600 metrow, Rowniez w systemie Hisaro-Alaju, w zachodniej czesciGor
Turkiestanskich, wystepuja szczegolnie interesujace formacje roslinne, ktore ze
wzgledu na swojq unikatowosc zostaly objete ochrona, W gorach tych zlokalizowa-{,
ny jest Rezerwat Nuratyjski, ktory zostal
zalozony w celu ochrony lasow orzechowych oraz stepow gorskich, Pietrowy
uklad roslinnosci na obszarze rezerwatu
pozwala zwiedzajacym, w stosunkowo
krotkim czasie, zapoznac si~ z bardzo
roznorodnym srodowiskiem roslinnym.
W nizszych partiach, gor dominuj,!: lasy
orzechowe, wyzej spotykac mozna dzik~
jablon, klon oraz alycza. Obszary wysokogorskie w systemie Hisaro-Alaju zostaly rowniez obj~te ochron,!: na terenie
Rezerwatu Zaami:rlskiego. Jego poludniowa cz~sc zlokalizowana jest na skalistych, szczytowych partiach gor, natomiast polnocna jest zdecydowanie bardziej wyrownana., Flora liczy 694 gatunki wyst~puj,!:cew ukladzie pi~trowym
[Encyklopedia Geografii Swiata 1997].

Wsrod osrodkow mogacych stac sie
waznymi miejscami dzialalnosci ekoturystycznej sa liczne miejscowosci pelniace funkcje lecznicze. Jednym z najwazniejszych uzdrowisk klimatycznych
Uzbekistanu jest Szachimardan, polozony na polnocnych stokach Gor Alajskich, na wysokosci 1550 m n.p.m., we
wschodniej czesci kraju. Istotnym utrudnieniem w dotarciu do niego jest fakt, ii:
miasto to lezy na obszarze enklawy na
terenie Kirgistanu. Uciazliwe jest to
szczegolnie dla osob zobowiazanych do
posiadania wizy. Kolejna wazna miejscowoscia uzdrowiskowa w Uzbekistanie
sa Taszkenckie Mineralne Wody, polozone w pohidniowo-wschodniej czesci kraju, na polnoc od stolicy. Zlokalizowana
jest w nim rozlewnia wod mineralnych.
Jest to uzdrowisko balneologiczne, a wystepujace tam cieplice chlorkowo-wodoro-weglanowo-sodowe maja temperature dochodzaca do 54°C. Leczone sa tam
choroby narzadow ruchu i ukladu nerwowego, Kolejnym znanym uzdrowiskiem Uzbekistanu jest Botanika zlokalizowana na przedgorzu Gor Czatkalskich. Wystepuja tam cieplice, kt6rych temperatura osiaga 37°C. W poblizu miasta znajduje sie jezioro Balykly, z ktorego
wydobywany jest leczniczy il wykorzystywany w pobliskich sanatoriach [Duwadziewa 2000].
Waznym obiektem, ktory cieszy sie
duzym zainteresowaniem, zwlaszcza
naukowcow, jest Jezioro Aralskie, przez
ktore przebiega granica mi~dzy Uzbekistanem a Kazachstanem. Ten do niedawna ogromny zbiornik wodny w gwaltownym tempie zmniejsza swoj,! powierzchni~ w wyniku niewlasciwej·dzialalnosci
czlowieka. Ekoturystyka przyczynia si~
do ochrony srodowiska naturalnego,
a malo jest miejsc w calym regionie Azji
Centralnej, ktore potrzebowalyby tak intensywnej ochrony, jak wlasnie Jezioro
Aralskie.
Gdy w Iatach 1950-60 planowano
zwi~kszenie powierzchni nawadnianych
w basenie Jeziora Aralskiego, przewidy-
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wano, ze zmniejszy sie doplyw wody do
niego i znacznie zmaleja jego rozmiary.
Uwazano jednak, ze efekty ekonomiczne
nawadniania przewyzsza straty spowodowane przeksztalceniem sie Jeziora
Aralskiego w niewielki stony zbiornik.
Nie brano wowczas pod uwage mozliwosci wystapienia negatywnych skutkow ekologicznych wysychania akwenu
twierdzac, ze beda one mialy niewielki
lub zaden wplyw na klimat otaczajacego
terenu i warunki w strefie przybrzeznej.
Prognozowano rowniez, ze niewielkie
ilosci soli, wydmuchiwanej z odkrytego,
wyschnietego dna, nie tylko nie przyniosa szkod miejscowemu rolnictwu i srodowisku, lecz nawet umozliwia uzyskanie cennej soli [Grochulski 1991]. Obecnie teren ten zostal uznany za obszar
kleski ekologicznej, dlatego tez wiele
osob z calego swiata chcialoby przyjechac tam prowadzic badania. Mialyby
one na celu nie tyIko okreslenie tempa
zmniejszania sie zbiornika i wynikajacych z tego konsekwencji, ale rowniez
wskazanie mozliwosci rozwiazania tego
problemu, ktory jest obecnie nie tylko
sprawa Uzbekistanu i Kazachstanu, ale
calego regionu oraz swiata. Ewentualne
przyjazdy badaczy z calego swiata nad
Jezioro Aralskie S,!:utrudnione, chocby
poprzez decyzje podejmowane przez
wladze Kazachstanu. Mimo tego, iz nie
istnieja zadne oficjalne zakazy, to jednak
decyzja 0 tym, iz nie zezwala sie obcokrajowcom na wjezdzanie na obszar obwodow s4siaduj4cych z wysychaj,!:cym
zbiornikiem interpretowana jest w oczywisty sposob. Wladzom kraju zalezy na
tym, aby nie przedstawiac w pejoratywnym swietle zachodz4cych w szybkim tempie zmian zasirrgu granic zbiornika
oraz towarzysz'lcych mu negatywnych
zjawisk. Do jeziora moma dotrzec jedynie od strony Uzbekistanu, z Republiki
Karakalpackiej. Zbiornik, a tatie roslinnose rozwijaj~ca si~ na jego brzegach,
zawsze byla zroinicowana, ana wyspach
zlokalizowane S4 schroniska wielu zwierz,!t. Nazwa jeziora w j~zyku kirgiskim
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Tab. 1. Rezerwaty
Rezerwaty

Panstwo

Rok
Powierzchnia
zalozenia
(knr')

Aksu-Dzabagly Kazachstan

1926

744

Almaacki

Kazachstan

1931

895

Badchyski

Turkmenistan

1941

880

Besz-Aralski

Kirgistan

1979

1167

Czatkalski

Uzbekistan

1947

358

Issykkulski

Kirgistan

1948

7020

Karakulski

Uzbekistan

1971

210

Kopetdagski

Turkmenistan

1976

498

Krasnowodzki
Kurgaldzynski

Turkmenistan
Kazachstan

1932
1968

2620
1935

Kyzylkumski

Uzbekistan

1971

102

Kyzylsujski

Uzbekistan

1975

160

Markakolski

Kazachstan

1976

713

Naurzumski
Nuratyriski
Ramit

Kazachstan
Uzbekistan
Tadzykistan

1931
1975
1959

877
225
162

Repetecki

Turkmenistan

1928

346

Sary-Czelecki

Kirgistan

1960

239

Wardanzyiiski

Uzbekistan

1975

3

Zaammski

Uzbekistan

1960

106.

Ochrona
flora - 1400 gatunkow, fauna '- 42 gatunki ssakow
obszar Gor Zailijski Alatau,
flora - 934 gatunki, fauna
- 66 gatunkow ssakow
roslinnosc podzwrotnikowa
(lasy pistacjowe)
obszar Doliny Czatkalskiej,
unikatowa Ilora i fauna obszarow lesnych
obszar gor Tien-szan, flora
- ok. 1100 gatunkow
fauna - 23 gatunki ssakow,
140 gatunkow ptakow
obszar pustyni Kyzyl-kuru,
pierwotna roslinnosc pustynna
obszar Gor Kopet-Dag, roslinnosc wysokogorska
kolonie ptactwa wodnego
zimowiska i gniazdowiska
ptakow wodnych
obszar Doliny Amu-darii, lasy tugajowe
obszar Gor Hisaro-Alaju, jaskinie krasowe
obszar Gor Altaj, roslinnosc
wysokogorska
reliktowy bor stepowy
obszary Gar Turkiestanskich
lasy orzechowe i dzikie drzewa owocowe
obszary pustynne, roslinnosc
pustynna
flora - 981 gatunk6w m.in.
gorskie lasy owocowe (orzechowe)
obszar pustyni Kyzyl-kum,
flora - ponad 1000 gatunkow
obszar zachodnich stok6w
G6r Turkiestanskich

irodlo: Enciklopedia turista, 2002, Naucznoje izdatielstwo Bolszaja Rosijskaja Enciklopedia, Moskwa.

oznacza "morze wysp", Jest ich ponad
1000, wiele sie polaczylo i zajmuja laczna powierzchnie 2 345 km2 [Zumasultanow 1999].
Od przyjazdu w okolice Jeziora Aralskiego odstraszac moga rowniez informacje pojawiajace sie jesienia 2001 roku
w prasie, iz rzekomo na wyspach akwenu przechowywane S,!:bakterie waglika,
Pra wdopodo bnie zostaly one przywiezione z najwiekszego radzieckiego laboratorium zajmujacego sie bronia biologiczna, ktore bylo zlokalizowane w Stepnogorsku w Kazachstanie.

Mozliwosci rozwoju ekoturystyki
Szansa dla rozwoju turystyki na obszarze pieciu panstw regionu Azji Centralnej, powstalych po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego jest ekoturystyka. Rozwija sie ona zwykle na obszarach 0 najwiekszych
walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, bezposrednio przyczynia sie do ochrony srodowiska naturalnego i kulturowego tych regionow,
a jej uczestnikami S,!:ludzie 0 duzej swiadomosci ekologicznej i wrazliwosci przyrodniczej [Zareba 2000]. Rozw6j ekoturystyki wplynalby rowniez na selekcje
turystow udajacych sie w t~ cz~se Azji,
przyjezdzalyby osoby majace swiadomosc, ze odwiedzane miejsca odznaczaj '!:
sie slaba infrastruktura i ograniczona
dostepnoscia.
W ekoturystyce, im bardziej oddalony i trudniej dostepny teren, tym z reguly atrakcyjnosc wyjazdu jest wieksza,
Podobnie dzieje sie z lokalna infrastruktura komunikacyjna - im mniej rozwinieta siec drag wewnatrz regionu, tym
wi~ksza mozliwosc korzystania z innych
srodkow ·transportu, przezycia przygody
i poczucia oddalenia od cywilizacji [Zan;ba 2000].
Nie moma ludzic si~, iZ w panstwach
przeiywaj,!:cychpowainy lcryzys ekonomiczny w ci,!:gunajbliZszych Iat powstan,!: wielkie, wyspecja)izowane hotele
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i szeroka baza turystyczna. Nalezy przede wszystkim przekonac miejscowa ludnose, iz posiadane przez nich dobra natury moga stac sie czynnikiem rozwoju
ekoturystyki Dzialania te wymagaja jednak uswiadomienia ludzi 0 plynacych
z tego tytulu licznych korzysciach, ale
rowniez utrudnieniach. Wiekszosc osob
zyjacych na terenach, gdziejedynymi obcymi byli Rosjanie przybywajacy z polnocy, nie wie, z czego wynika chec podrozowania. Nie rozumieja oni, w jakim
celu ludzie pokonuja niekiedy tysiace kilometr6w, zeby podziwiac dzikie zwierzeta w ich naturalnym srodowisku,
a takze, ze mozna wydawac duze pieniadze i tracic wlasny ezas po to, aby dotrzec chocby w wysokie gory Kirgistanu
badz Tadzykistanu, W duzym stopniu
brak zrozumienia tych zagadnieri utrudnia rozwoj ekoturystyki. Dzialania rnajace na celu uaktywnienie turystyki na
tyeh obszarach powinny bye inicjowane
przez ludnosc, ktora wywodzi sie, mieszka i wiaze swa przyszlosc z tym regionem. Liezba potencjalnych turystow
z roku. na rok prawdopodobnie bedzie
wzrastac, Mozliwosc podziwiania naturalnej przyrody Azji Centralnej jest obeenie znaeznie bardziej ulatwiona i to nie
tylko dla os6b z dawnego Zwiazku Radzieckiego. Utrzymywane S,!:regularne
polaczenia miedzy Almaty i Biszkekiem,
a najwiekszymi portami lotniczymi
w miastach europejskich.(Londyn, Frankfurt).
Duza szansa dla rozwoju ekoturystyki w tym regionie jest turystyka wysokogorska, Wyjazdy w gory zlokalizowane
na obszarze dawnyeh republik radzieckieh moglyby stac siC(alternatywa dla
wyjazdow w drogie izatloczone Himalaje. Niektorzy wyjezdzaj,!:w Himalaje tyIko po to, zeby zdobyc szezyty przekraezaj,!:ce8000 m n.p.m., a organizowane
wyprawy wymagajll: duzyeh nakJ:adow
inwestycyjnych. Natomiast obszary gorskie Azji Centralnej oferuj,!: potencjalnym turystom wysokog6rskim szczyty
przekraezaj'!:ce7000 m n.p.m. oraz wiele
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nizszych, ale rownie atrakcyjnych. Do tej

pory nie zostaly wprowadzone oplaty za
wejscie na poszczegolne szczyty oraz
tzw. oplaty klimatyczne. Jedyny koszt to
zorganizowanie wyprawy, pomoc przewodnika, ewentualny przelot helikopterem oraz prowiant. Tak korzystnych warunkow, za tak male pieniadze, nie oferuja w dzisiejszych czasach zadne osrodki wysokogorskie w innych czesciach
swiata,
Brak turystow na szlakach, zarowno
w najwyzszych partiach gor, jak i na nizszych wysokosciach, wynika z kilku powodow. Na ograniczenie ruchu turystycznego ma wplyw, miedzy innymi mala
liczba szlakow turystycznych, spelniajacych rozne zadania. Konieczne jest zorganizowanie roznorodnej sieci takich
szlakow (spacerowych, wspinaczkowych,
rowerowych, konnych), a takze tras oraz
sciezek tematycznych i dydaktycznych,
aby srcdowisko przyrodnicze moglo bye
podziwiane, a przy okazji nie niszczone.
Na szIakach gorskich w.panstwach tego
regionu wystepuje mala liczba schronisk.
N alezy rozpoezac budowe schronisk na
trasach trekingowych, zarowno w dolinach, jak i w wysokich gorach; Nie powinny bye one lokalizowane zbyt.daleko
od siebie, najlepiej, jezeli odleglosc miedzy nimi nie przekracza kilku godzin
marszu. Pomoc ludnosci miejscowej bylaby nieoceniona, zarowno przy tworzeniu szIakow trekingowych jak i konstruowaniu mostow nad rw~cym~ gorskimi
strumieniami [Lew 1998]. Popularn~ form~ ekoturystyki S4wycieczki konne organizowane przez miejscow4 Iudnose.
Koczownicy nie tylko zajmuj'l,si~ wynajmowaniem zwierz4t i opiek4 nad nimi,
lecz spelniaj4 takie roI~ przewodnikow.
Brak fachowej porady ze strony ludnosci
tubylczej uniemoiliwialby podziwianie
tych "dzikich obszarow". Kon jest bogactwem danej rodziny, dlatego tei wynaj~cie zwierz~cia wi::rzesi~ automatycznie
z koniecznosci4 kontynuowania podroiy z jego wlascicielem. Obszary gorskie
S4 na tyle niebezpieczne, ii nieumiej~tne

poprowadzenie konia mogloby zakoticzye sie nieszczesciem w postaci kontuzji, b~di nawet smierci. Turystom oferowane sa wyprawy jedno-, badz kilkudniowe. W przypadku krotkich wyjazdow istnieje oczywiscie mozliwosc samotnego przemieszczania sie po obszarach
gorskich, jednak przy wielodniowych
wyprawach skorzystanie z pomocy ludnosci miejscowej jest najlepszym, choc
niekoniecznym rozwiazaniem, Korzysci
z niego maja zarowno podrozujacy zapewnienie bezpieczenstwa oraz mozliwosc zobaczenia wczesniej zaplanowanych miejsc,jak i organizatorzy. Czerpia
oni z tego tytulu korzysci finansowe, pozwalajace na poprawe trudnej sytuacji
materialnej.
Pomoc wykwalifikowanych przewodnikow, niekiedy z wyksztalceniem
w okreslonej dziedzinie nauki (zoologia,
ornitologia, botanika) jest. potrzebna,
aby obserwujac przyrode jednoezesnie
uczyc sie 0 niej. Duza atrakcja moglyby
stac sie wycieczki botaniczne, w czasie,
ktorych turysci uczyliby sie rozpoznawania roslin uiytkowych oraz ziol [Smith,
Stephen 2002].
Ekoturystyka na obszarze Kazachstanu, Kirgistanu, Tadzykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu ma rowniez
duze szanse rozwoju ze wzgledu na to, ze
obszary te sa slabo poznane. Odpoczynek na lonie przyrody to m.in. ogniska,
spotkania z interesuj4cymi lu~
znaj4cymi histori~ i kultur~ odwiedzanych
miejsc. Tak bogate tradycje i kultura Iudow koczowniczych umoZliwiaj4np. oferowanie turystom charakterystycznych dla
danego regionu potraw, ktore przygotowywane S4re zdrowych produktow'. Wainym zadaniem stoj~cym przed osobami
ChC4Cymi
rozwin~eekoturystyk~ w tej c~Sci swiata jest umiej~tnose po14czenia
zwiedzaniatak Iicznychobiektow kulturowych z miejscami atrakcyjnymi pod
wzgl~dem przyrodniczym. W regionie
wyst~puje wiele zbiornik6w wodnych,
dlatego dla turyst6w atrakcyjne moie
bye nie tylko podziwianie krajobrazow

Ekoturystyka

oraz swiata roslinnego i zwierzecego, ale
rowniez wyprawy lodziami (organizowane
juz w Kirgistanie na jeziorze Issyk-kul),
a takze lowienie i przyrzadzanie ryb.

I

I

I!
I

Uwarunkowania przyrodnicze w panstwach regionu Azji Centralnej, powstalych po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego, stwarzaja duze mozliwosci rozwoju ekoturystyki Opr6cz chronionych
obszarow przyrodniczych duza atrakcja
S4tereny 0 wybitnych walorach naturalnych, ktore nie s~ objete .formalna
ochrona, Do czynnikow, kt6re przyczyniaja si~do tego, iz region ten jest atrakcyjny turystycznie, naleza m.in.:
• wieksze bezpieczeristwo poznania specyfiki tego regionu, niz w krajach na
poludniu - Afganistanie, Iranie;
• maly ruch turystyczny;
• brak oplat za przebywanie na obszarach szczegolnie atrakcyjnych krajobrazowo;
• niskie koszty zakwaterowania oraz
wyzywienia.

Wiele jest rowniez utrudnien, kt6re
przyczyniaja sie do malej znajomosci tego regionu iniklego wykorzystania moz-

w Azji Centralnej
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liwosci, jakie oferuje przyroda. Przede
wszystkim wladze nadal w zbyt malym
stopniu wspieraja ludzi chcacych zainicjowac dzialalnosc turystyczna, m.in. poprzez udzielanie niskoprocentowych kredytow, W panstwach poradzieckiej Azji
Centralnej za malo jest nadal instytucji
zajmujacych sie propagowaniem ekoturystyki - istnieja jedynie pojedyncze
prywatne biura. Kraje te dysponuja slabo rozbudowana baza noclegowa, szczeg6lnie w poblizu obszar6w 0 duzych walorach przyrodniczych (brak noclegow
w specjalnie przygotowanych jurtach,
kwaterach u ludnosci miejscowej, itp.).
Trudnosci zdobycia materialow kartograficznych, a takze brak informacji turystycznej rowniez warunkuja znikome
poznanie turystyczne tych krajow,
Kraje Azji Centralnej powstale po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego dysponuja
bardzo duiymi walorami przyrodniczymi
i krajobrazowymi. Pokonanie przedstawionych powyzej problemow mogloby
przyczynic sie do rozwoju ekoturystyki
i tyro samym wplyn~ena poprawe sytuacji
spoleczno-gospodarczej calego regionu.
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Summary
Natural Conditions of Eco-tourism Development in Post-Soviet, Central Asian
Countries
This paper presents nature-oriented
opportunities
of ecotourism
development in Central Asian countries, established after the collapse of the Soviet
Union. The initial part discusses the role
of tourism in this region, and depicts the
still existing distinctive interlinkage between Russia and the former republics. In
a more extensive way environmental values in each of the five countries are presented and discussed Among others, the author describes most valuable, in nature-related terms, high mountain, desert and
maritime regions, as well as numerous
salt-water and freshwater reservoirs. A considerable part of areas of extraordinary
natural values in the discussed region is
under legal protection. A few national
parks and a number of natural reserves
have been established An important task,
which people who wish to develop tourism in this region face, is an ability to
combine sightseeing of a number of attractive natural sites and cultural premises.
An opportunity for this region is the
development of eco-tourism in areas of

Geograficzne,

supreme natural and landscape values,
which is conducive to protection of both
natural and cultural environment. These
activities, however, require that people
are aware of associated advantages as
well as impediments. A great opportunity for the development of eco-tourism is
high-mountain tourism, which could become an alternative to excursions in the
expensive and crowded Himalayas. Apart
from the protected areas, a great attraction in the discussed region are areas of
outstanding
natural values which are
not under formal protection. The factors
which are conducive to the attractiveness in terms of tourism include: greater
safety than in countries situated farther
to the south (Afghanistan, Iran), minor
tourist traffic, low accommodation
and
boarding costs and lade of charges for
staying in place of particular landscape
attractiveness.
However,
eco-tourism
meets a number of impediments, the
overcoming of which could have a positive effect on the socio-economic development of these countries.

<

Naukowe

PWN, Warszawa

rozdz. 3.0-3.5) jest ciekawa, Autor udowadnia, ze nie tylko dobrze opanowal literature geograficzna i socjologiczna, ale i dobrze ja przemyslal, rna wiec wlasne poglady, z kt6rymi czytelnik nie musi sie zreszta
zgadzac, Trzy ostatnie podrozdzialy budza
wiecej watpliwosci, Nie jest wiec jasne, dlaczego koncepcja rei:ymu miejskiego ma
nalezec do geografii spolecznej, a nie politycznej. Podrozdz. 3.6 0 szkole kalifornijskiej jest interesujacy, ale wymaga przetlumaczenia na zrozumiala polszczyzne, Podrozdz. 3.7 0 typologii rniast jest rowniez
ciekawy, chociaz tab. 2 (s. 56) jest dyskusyjna, a jej opis zbyt lakoniczny.
W rozdz. 4, pod haslem urbanizacji
i rozwoju miast na przelomie wiek6w,
przedstawiono rozw6j miast globalnych.
Rozdzial jest dose interesujacy, ale zupelnie nie odnosi sie do struktury wewnetrznej i spolecznej miast,· nie jest wiec
zgodny z tytulem ksiazki i podana przez
aut ora definicja jej przedmiotu.
Rozdz. 5 jest poswiecony segregacji
przestrzennej Iudnosci i wykluczeniu
spolecznemu w miastach. Czytelnik ze
zdziwieniem spostrzega, ze autor uznaje
ludnoic za kategorie spoleczna, Piszac
o segregacji przestrzennej,
autor nie
wspomina ani slowem 0 roli barier przestrzennych, 0 czym pisano sporo, w tym
rowniez w Polsce. Segregacja przestrzenna jest przy tym zaledwie zewnetrznym
przejawem problemu dezintegracji i inte-

Autor okresla swa ksi,!Zk~ jako podrecznik przeznaczony dla polskich student6w geografri spolecznej i ekonomicznej oraz socjologii miast. Wychodzi
z zalozenia, ze dotychczasowe podreczniki spolecznej geografii miast odnosily
sie do kraj6w rozwinietych i bogatych.
Nowoscia recenzowanej ksiazki rna bye
natomiast dodanie watku polskiego.
We "Wst~pie" (rozdz. 1) autor trafnie
identyfilcuje procesy i zjawiska pojawiajace sie w miastach polnocnoamerykariskich i zachodnioeuropejskich,
zakladajac, ze z czasem moga sie one pojawic
i w miastach polskich, co nie jest jednak
dla czytelnika oczywiste.
Rozdz. 2 jest poswiecony miejscu geografri spolecznej miast w systemie nauk.
Z niezbyt jasnej definicji tej dyscypliny
(s. 16) mozna wywnioskowac, ze jest to
geografia spoleczna, "ale oqraniczona

przestrzennie qlownie do skali wewnqtrzmiejskiej" (ograniczona gl6wnie?). Odniesienia do literatury polskiej, w tym
zwlaszcza polskiej literatury spolecznogeograficznej, S,! sporadyczne i przypadkowe. Zaskakujacy jest brak odniesienia
tab. 1 (s. 13) do starszej. 0 ponad dziesieciolecie analogicznej tabeli z ksiazki Z.
Rykla (Studia z geografii spolecznej Polski,
.Dokumentacja
Geograficzna",
1991, 3-4), kt6ra w og61e nie pojawia sie
w spisie literatury.
W rozdz. 3 przedstawiono probe usystematyzowania opisu i wyjasnianiazroznicowan spoleczno-przestrzennych w miastach. Wieksza cz~se tego rozdzialu (pod-

gracji spolecznej, a tej (w tym malzeristworn mieszanymlposwiecono
w tym polskich.
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