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Алматы
облысы
Қазақстан
Республикасының оңтүстік-шығысында
224 мың шаршы шақырым жерді алып
жатыр. (Ұлыбритания – 244 мың шаршы шақырым). Бұл өңір бағзы заманнан
Жетісу деп аталады.
Солтүстік және солтүстік-шығысында
Балқаш, Сасықкөл, Алакөл көлдерімен,
ал оңтүстік және оңтүстік-шығысында Іле
Алатауы мен Жоңғар Алатауының (ТяньШань тау жүйесіне енетін) жоталарымен
шектеседі.
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ЖЕТІСУ
Алматы облысы батысында Жамбыл, солтүстігінде
Қарағанды, солтүстік-шығысында Шығыс Қазақстан
облыстарымен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде
Қырғыз Республикасымен шектеседі. Әкімшілік орталығы
Талдықорған қаласы болса, мұнда Қазақтандағы ірі
қалалардың бірі, Отанымыздың оңтүстік астанасы саналатын Алматы қаласы бар. Облыс солтүстіктен оңтүстікке
500 шақырымға, ал шығыстан батысқа қарай 700
шақырымға созылып жатыр.
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Алматинская область находится на
юго-востоке Республики Казахстан
и занимает площадь 224 тыс.кв.км.
(ср. Великобритания – 244 тыс.кв.км).
Эту территорию с незапамятных времен называли Жетысу.
С севера и северо-востока область
ограничивают большие озера: Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, с юга и юговостока хребты Заилийский Алатау и
Джунгарский Алатау, входящие в горную систему Тянь-Шаня.

СЕМИРЕЧЬЕ
На западе Алматинская область граничит с Жамбылской, на севере – с Карагандинской, на северо-востоке –
с Восточно-Казахстанской областями, на востоке с
Китаем, на юге с Кыргызстаном. Административный
центр области – город Талдыкурган, на территории
области находится крупнейший город Казахстана – Алматы. Протяженность области с севера на юг 500 км, с
востока на запад 700 км.
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The Almaty oblast is situated in the
southeastern part of the Republic of
Kazakhstan and occupies the area of
224 thousand sq. km. (comparing with
The Great Britain - 244 thousand sq.
km.).
The oblast is bounded by the big
lakes from the north and the northeast: Balkhash, Sasykkol, Alakol, from
the south and the southeast with the Ile
Alatau and Dzhungarian Alatau ridges,
affIleated in the Tian-Shan mountain
range.
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ZHETYSU
The Almaty oblast borders with the Zhambyl oblast
in the west, with the Karagandy oblast in the north,
with the East Kazakhstan oblast in the north-east,
with China in the east, with Kyrghyzstan in the south.
The administrative centre of the oblas is the city of
Taldykorgan and the largest city of Kazakhstan – Almaty
is also situated there. The size of the oblast is 500 km
from the north to the south, 700 km from the east to
the west.
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Тамғалы шатқалы
Урочище Tамгалы
Tamgaly Tract
Археологиялық ескерткіштер кешені саналатын Тамғалы шатқалы Алматы қаласынан солтүстік-батысқа қарай 175 км жерде орналасқан. Мұнда
әр түрлі тарихи кезеңдерге тән петроглифтер, қорымдар мен обалар
бар. Тамғалы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұра тізіміне енген.
Урочище Тамгалы расположено в 175 км от города Алматы и является
комплексом археологических памятников: петроглифов, могильников и поселений. Тамгалы включен в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.
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The Tamgaly tract is located in the Anrakay Mountains 175 kms northwest from
Almaty city. There is a very interesting complex of archeological monuments
in Tamgaly: you can see petroglyphs, ancient settlements and burial grounds.
Tamgaly is included in the UNESCO list of the World cultural heritage.
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Үшқоңыр
Ушконыр
Ushkonyr
Үшқоңыр – Іле Алатауы сілемдерінің батыс бөлігіндегі тау бөктері. Ол –
Қазақстанның тұңғыш Президентінің туған жері.
Ушконыр – величественные горы на западе Заилийского Алатау, родина
первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Ushkonyr are grand mountains and alpine zhaylau (summer pasture) in the western
spur of the Ile Alatau ridge. Ushkonyr is the native land of Nursultan Nazarbaev,
the first President of Kazakhstan.
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Үлкен Алматы көлі
Большое Алматинское озеро
Big Almaty Lake
Үлкен Алматы көлі теңіз деңгейінен 2510 м биіктікте, Алматы қаласынан
15 шақырым жерде, Іле Алатауының бөктерінде, өзі аттас шатқалдың
жоғарғы бөлігінде орналасқан. Көлдің ұзындығы 1,5 шақырым,
ені 1 шақырымға жақын, ал тереңдігі 30-40 м.
Большое Алматинское озеро находится в горах Заилийского Алатау на высоте 2510 м над уровнем моря, в 15 км от Алматы в одноименном ущелье.
Длина озера 1,5 км, ширина до 1 км, глубина до 30-40 м.
The Big Almaty Lake is in the Ile Alatau mountains at height of 2510 m above
the sea level. It is located in 15 km from Almaty in the Big Almaty gorge.
The lake is 1,5 km long and up to 1 km wide, with the depth up to 30-40 m.
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Бутаковка сарқырамасы
Бутаковский водопад
Butakovka waterfall
Бутаковка – Кіші Алматы өзенінің оң саласы. Бутаковка өзенінің бір
тармағында Бутаковка сарқырамасы бар.
В боковом ответвлении реки Бутаковки (правый приток реки Малая
Алматинка) расположился живописный Бутаковский водопад.
The Butakovka River is the right affluent of the Small Almaty River. The
picturesque Butakovka waterfall is situated in the lateral stream of the
Butakovka River.
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Нұрсұлтан шыңы
Пик Нурсултан
Nursultan Peak
Нұрсұлтан шыңы (1935 ж дейін Малоалматинский шыңы, 1997 ж дейін Комсомол шыңы, (4376 м) – Қазақстан Республикасы Президентінің атымен
аталатын Алматы қаласының символдарының бірі.
Пик Нурсултан (до 1935 г. пик Малоалматинский, до 1997 г. Пик Комсомола (4376 м) – один из символов Алматы. Переименован в честь первого
Президента Республики Казахстан.
Nursultan Peak (till 1935 – Maloalmatinsky (Small Almatinka) peak, till 1997 –
Komsomol Peak (4376 m) is one of the symbols distinguishing the city of
Almaty. It was renamed in honor of the first President of Kazakhstan.
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Абай шыңы
Пик Абая
Abai Peak
Абай шыңы (4010 м) – Іле Алатауының Кіші Алматы тау сілемдеріндегі үш басты құз. Шыңның солтүстік батыс жотасы Тұйықсу қақпасының шығыс бөлігін
құрайды.
Пик Абая (4010 м) – трехглавая вершина в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау. Северо-западный гребень образует в Малоалматинском ущелье восточный створ Ворот Туюксу.
Abai Peak (4010 m) – three-headed red granite mountain, in the Maloalmatinsky
(Small Almatinka) spur of the Ile Alatau ridge. The northwest crest of the mountain
forms east range of the Tuyuksu Gate in the Maloalmatinsky (Small Almatinka)
gorge.
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Тұйықсу қақпасы
Ворота Туюксу
Tuyuksu Gate
Тұйықсу қақпасы (2800 м) – Кіші Алматы шатқалының орта деңгейіндегі аса
ірі құз-шыңдар тізбегі. Шығысында Абай шыңының сілемі жатыр, қасында
«Тауда қайтыс болғандар» мемориалы орнатылған.
Ворота Туюксу (2800 м)– гигантские скалы в средней части Малоалматинского ущелья. Восточная скала – отрог пика Абая. Рядом находятся мемориал
«Погибшим в горах».
Tuyuksu Gate (2800 m) – huge rocks in the middle part of the Maloalmatinsky
(Small Almatinka) gorge. The East rock is a spur of the Abai peak. Nearby there is
a memorial to «The Mountain Victims».
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Тұйықсу мұздықтар алқабы
Цирк ледника Туюксу
Tuyuksu
Тұйықсу – таға тәрізді таудағы көшкін мұздықтар ортасында тұрған мұздық
алқабы. Ашық бөлігінің ұзындығы – 3,5 шақырым, цирк ауданының ені –
1,5 шақырым.
Туюксу – долинный ледник в центре группы ледников, образующих подковообразный цирк. Длина открытой части – 3,5 км, ширина в районе цирка
– 1,5 км.
Tuyuksu is a valley glacier in the center of a group of the glaciers, forming a
horseshoe-shaped circus. The length of an open part – 3,5 kms, width – 1,5 kms.
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Кіші Алматы тау сілемінің орталық бөлігіндегі ең биік шың – Орджоникидзе шыңы (4410 м). Оған Тұйықсу мұздығы мен оның оң қабатындағы
морена арқылы келуге болады. Шыңға көтерілу солтүстік-батыс тау
қырқасы арқылы 3А, оңтүстік-шығыс қырқасы арқылы 4А категориясымен
бағаланады.

Орджоникидзе шыңы
Пик Орджоникидзе
Ordzhenikidze Peak
Пик Орджоникидзе (4410 м) расположен в центральной части Малоалматин-ского отрога, является высшей точкой в этом районе. Подход к нему
через ледник Туюксу и его правую боковую морену. Восхождение на него
оценивается по северо-западному гребню – 3А, по юго-восточному гребню
и контрфорсу – 4А категориями трудности.
Ordzhenikidze Peak (4410 м) is located in the central part of the Maloalmatinsky
(Small Almatinka) spur, and is the highest point in this area. The approach to it goes
through the Tuyuksu glacier and its right lateral moraine. The ascent to it along the
northwest crest is of the 3-d degree of complexity and on the southeast crest and
buttress – the 4th degree of complexity.
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Талғар шыңы
Пик Талгар
The Talgar Peak
Талғар шыңы (4973 м, кейбір мәліметтерде 5017 м) – Іле Алатауындағы ең биік
шың.
Пик Талгар (4973 м, по другим данным 5017 м) – самая высокая вершина Заилийского Алатау.
The Talgar Peak is the highest summit of the Ile Alatau Mountains (4973 м),
(alternative measurement 5017 м).
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Есік көлі
Озеро Иссык
The Issyk Lake
Есік көлі Алматыдан 50 шақырым жерде, теңіз деңгейінен 1900 м биіктікте,
Есік шатқалында орналасқан. Көлден жоғары 3 шақырым жерде Кремль
қабырғасы деп аталатын тік жартас бар.
Озеро Иссык находится в 50 км от города Алматы на высоте 1900 м над уровнем моря в одноименном ущелье. В 3-х км южнее озера находятся скалы,
называемые Кремлевской стеной.
The Issyk Lake is situated in the gorge of the same name 50 km off the city, 1900
m above the sea level. The beautiful steep rocks known as the Kremlin Wall are
located in 3 km.
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Түрген шатқалы
Тургенское ущелье
The Turgen gorge
Түрген шатқалы – Іле Алатауының солтүстік баурайындағы тауға 44
шақырым тереңдей енген шатқал. Шатқалда Қайрақ, Медвежий, Скалистый
сарқырамалары бар.
Тургенское ущелье – самое длинное на северном склоне Заилийского
Алатау, уходит вглубь гор на 44 км. В ущелье находятся водопады Кайрак,
Медвежий и Скалистый.
The Turgen gorge is the longest on the northern slope of Ile Alatau, it goes in the
mountains for 44 km. There are Kayrak, Bear and Rocky waterfalls in the gorge.
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Асы үстірті
Плато Асы
Asy plateau
Асы үстірті – Асы өзенін бойлай батыстан шығысқа қарай 60 шақырым жерге
созылып жатқан көкорай шалғыны. Асы үстіртінде Тянь-Шань обсерваториясы орналасқан.
Плато Асы – 60-ти километровые с запада на восток альпийские луга с бегущей по ним рекой Асинкой. На плато Асы располагается высокогорная тяньшаньская обсерватория.
The road turns eastward and comes to the 60 kilometer long Asy plateau, that
stretches from the west to the east. The Tian-Shan Astronomical Observatory is
situated on Asy plateau.
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Бартоғай
су
қоймасы
(1010 м) Алматы қаласының
шығысында 185 шақырым
жерде
орналасқан.
Шелек өзені биіктігі 60 м, ал
ұзындығы 330 м-лік бөгетпен
қоршалған.

Бартоғай су қоймасы
Бартогайское водохранилище
The Bartogay water basin

Бартогайское водохранилище (1010 м) находится в
185 км к востоку от города Алматы. Река Чилик перегорожена 60 метровой плотиной длиной 330 м.

The Bartogay water basin (1010 м) is located 185 km to the
east from the city of Almaty. The Shelek river flood-lands
are partitioned off with the 60 meter stone fill dam that is
330 m in length.
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Көлсай көлі
Озеро Кольсай
Kolsay lake
Күнгей Алатауы бөктеріндегі бұл үш көл тізбегі – Көлсай көлі Алматы қаласынан 320 шақырым жерде орналасқан. Ені 300 м, ұзындығы 1
шақырымға созылып жатқан бірінші көл теңіз деңгейінен 1818 м биіктікте.
Триада высокогорных озер Кольсай находится в 320 км от Алматы в горах
Кунгей Алатау. Первое озеро длиной 1 км, шириной около 300 м находится на высоте 1818 м.
A triad of high-mountainous lakes Kolsay is situated at 320 km far from Almaty
city in the mountains Kungey Alatau. The first lake stretches for 1 km. It is at
the height of 1818 m and about 300 m wide.
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Ортаңғы Көлсай
Среднее Кольсай
The middle Kolsay
Ортаңғы көл 2552 м биіктікте, төменгі көлден 8 км қашықтықта
орналасқан. Ол өзінің ерекше көркімен тамсандырады.
Среднее озеро находится на высоте 2552 м, в 8 км от первого. Оно большое и необычайно живописное.
The middle lake is at the height of 2552 m, 8 kms above the first. It is big and
extraordinary picturesque.
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Жоғары Көлсай
Верхний Кольсай
Upper Kolsay
Жоғары Көлсай екінші көлден 4,5 шақырым қашықтықта, екінші көлден
600 метр биікте орналасқан. Көлдің ұзындығы 450 м, ені 330 метр, су
температурасы шамамен 6-8ᴼ С.
Верхний Кольсай находится от второго озера на 4,5 км дальше и на 600
м выше. Размер водоема 450 метров в длину и 330 метров в ширину. Озеро
безжизненно, очень холодное, температура воды – 6 - 8ᴼ С.
Upper Kolsay is 4,5 kms further and 600 m higher then the middle lake.
The size of the pond is 450 meters in length and 330 meters in width. Lake is
lifeless, very cold water with the temperature of 6-8 ᴼC.
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Қайыңды көлі теңіз деңгейінен 2000 м
биіктікте, Көлсай көлдеріне жақын жерде орналасқан. Көл осыдан 100 жылдай
бұрын орасан зор тау жынысының опырылып құлап, шатқалды табиғи жолмен
бөгеуінен пайда болған. Ұзындығы 400
м, тереңдігі 30 м-ге дейін жетеді.

Қайыңды көлі
Озеро Каиынды
The Kaiyndy Lake
Озеро Каиынды находится неподалеку от озера Кольсай на высоте 2000
м над уровнем моря. Оно возникло около 100 лет назад в результате
обвала склона горы, перегородившего ущелье естественной дамбой.
Длина озера 400 м, глубина до 30 м.
The Kaiyndy Lake is located among a magnificent coniferous wood at height
of 2000 m above sea level. It was formed about 100 years ago as a result of a
landslide of huge mass of rock which made a natural dam. The lake is about
400 m long and up to 30 m deep.
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Тұзкөл – Қазақстандағы таулы жерде
орналасқан тұзды көл. Алматы облысының
шығысындағы Кеген ойпатының таумен
шектескен жерінде жатқан бұл көлдің
тұздылығы 236 г/л дейін жетіп, Израильдегі
Өлі теңіз тұздылығымен пара-пар келеді.
Тузколь — самое соленое горное озеро в
Казахстане. Расположено на востоке Алматинской области в горном обрамлении
Кегенской впадины (1950 м над уровнем
моря). Его соленость может достигать 236
г/л и почти такая же, как в Мертвом море
в Израиле.

Тұзкөл
Тузколь
Tuzkol
Tuzkol — the most salty mountain lake in
Kazakhstan. Located in the east of Almaty
oblast surrounding mountains Kegen Basin
(1950 m above sea level). The salinity varies
by season. Found that it can reach 236 g / L
and is almost the same as in the Dead Sea
in Israel.
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Хан Тәңірі шыңы
Вершина Хан Тенгри
Khan Tengri peak
Қытай, Қазақстан, Қырғыз Республикаларының түйіскен жеріндегі
Қазақстанның ең биік нүктесі болып табылатын Хан Тәңірі шыңының
биіктігі 6995 м, енді бір дерек бойынша 7010 м. Ол Орталық Тянь-Шань
тау жүйесінің шығысындағы Тәңірі-Таг жотасында орналасқан.
Вершина Хан Тенгри – высшая точка Казахстана на границе с Кыргызстаном и Китаем, по одним данным – 6995 м, по другим – 7010 м. Находится в
восточной части Центрального Тянь-Шаня в хребте Тенгри-Таг.
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Khan Tengri peak is the highest mountain top of the Republic of Kazakhstan.
It is on the border with Kyrghyzstan and China. It’s located in the TengriTag ridge in eastern part of Central Tian-Shan and 6995 m high (alternative
measurement – 7010 m.).
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Шарын шатқалы
Чарынский каньон
The Sharyn canyon
Алматының шығысында 200 шақырым жерде Шарын шатқалы бар. Тіп-тік
жарқабақтарының биіктігі 150-300 м, ұзындығы 154 шақырымға жетеді.
Чарынский каньон находится в 200 км к востоку от Алматы. Высота отвесных склонов достигает 150-300 м. Протяженность коньона 154 км.
The Sharyn River and canyon are 200 km to the east from Almaty. The steep
slopes, nature-made columns, palaces and arches reach the height of 150300 m. The Sharyn canyon itself goes along the river from northeast to the
southwest for 154 km.
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Шарын өзені
Река Шарын
Sharyn river
Шарын өзенінің жалпы ұзындығы 360 шақырым. Өзен аңғарында шын
мәнінде өте сирек кездесетін көне заманғы өсімдіктер әлемінің өкілдері
кездеседі. Олар табиғат ескерткіштері қатарына жатқызылып, мемлекет
қорғауына алынған.
Река Шарын имеет общую протяженность свыше 360 км. В долине реки
встречаются, поистине редчайшие, реликтовые растения. Они являются
природными памятниками и взяты под государственную охрану.
Sharyn river have general legth over 360 km. In the Charyn river valley you can
come upon really rare relic plants. They are natural monuments and under the
state protection.
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Шарын шетен тоғайы – шетен ағашының сирек кездесетін көне
түрі соғды шетенінен тұрады. Ағаштың биіктігі 30-35 м-ге жетеді,
діңінің диаметрі 2 м-ден асады, ұшар басы 18-25 м-ге дейін жайылады. Кейбір шетен ағашы 300 жылға дейін өмір сүреді.

Шарын шетен тоғайы
Чарынская ясеневая роща
Sharyn river valley
Чарынская ясеневая роща – уникальный массив ясеня согдианского, который является редчайшим реликтовым растением. Отдельные экземпляры ясеня достигают высоты 30-35 м с диаметром ствола более 2-х метров,
а кроны их раскидываются на 18-25 м в диаметре. Некоторые ясени живут
до 300 лет.
You can come upon really rare relic plants in the Sharyn river valley. Some
specimens of ash-tree reach the height of 30-35 m with a trunk diameter of
more than 2 meters, and crones of 18-25 m in diameter. Some ash-trees live
for 300 years.
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Әулие Ағаш
Аулие Агаш
Auliye Agash
Жаркентке жақын жерде қасиетті ағаш – көне шегіршін Әулие Ағашы өсіп
тұр. Оған, шамамен, 700 жыл.
Недалеко от Жаркента растет «святое дерево» – древний вяз Аулие
Агаш, которому предположительно около 700 лет.
The sacred tree – ancient Auliye Agash elm, which is presumably 700 years old,
grows close to the town of Zharkent.
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Жаркент мешіті – теңдесі жоқ архитектуралық
ескерткіш. Мұнда қытай мен ортаазиялық
архитектуралық стильдердің байланысын
көреміз. Қытай архитекторы Хон Пиктің
басшылығымен 1892 жылы салынды. Негізгі
құрылыс материалы – ағаш. Бөренелері мен
ауырлық ағаштары бір-біріне шегесіз қырлана
қондырылған.

Жаркент мешіті
Жаркентская мечеть
Zharkent mosque
Жаркентская мечеть – это соединение китайского и среднеазиатского стилей. Была построена в 1892 г. китайским архитектором Хоном Пиком. Основным строительным материалом было дерево. Все столбы и балки соединены
без единого гвоздя.
The well-known Zharkent mosque is a fusion of the Chinese and Central Asian
styles. It was constructed in 1892 by Chinese architect Hon Pik. The basic
construction material was timber. Columns fastened together with the system of
beams, without any nail.
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Тоқсанбай жотасы
Хребет Токсанбай
Toksanbai Ridge
Тоқсанбай – Жоңғар Алатауының оңтүстік баурайындағы жота. Тоқсанбай
мұздықтарынан көптеген өзендер бастау алып, терең каньонды бойлай
ағады. Тереңдігі 500 м-ге жететін Үсек өзеніндегі шатқал ерекше сұлу.
Хребет Токсанбай является южным склоном Жонгарского Алатау. С ледников Токсанбая берут начало многочисленные реки, текущие по глубоким
каньонам. Особенно красив каньон на реке Усек.
Toksanbai Ridge is the southern slope of Jungar Alatau. Numerous rivers, flowing
through deep canyons, originate from Toksanbai glaciers. Especially, canyon on
the Osek River is beautiful.
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Қатутау тауы
Горы Катутау
The Katutau Mountains
Қатутау тауы – Жер бетіндегі бірегей құбылыс. Көне дәуірдің лавалық
ағындарының қатып қалуынан пайда болған таулар су мен жел әсерінен
таңқаларлық формалар жасаған.
Горы Катутау – уникальное явление. Древние лавовые потоки обнажились
под действием воды и ветров.
The Katutau Mountains are the unique phenomenon on the Earth. Ancient lava
streams were opened by action of water and winds.
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Ақтау таулары
Горы Актау
Aktau Mountains
«Алтынемел» ұлттық паркінің әсем жоталарының бірі – Ақтау. Ақтау
таулары миллиондаған жылдар бұрын пайда болған. Таудың ұзындығы 30
шақырымдай.
Невысокий хребет Актау находится в Национальном парке «Алтынэмель». Горы Актау образовались миллионы лет назад. Протяженность гор
около тридцати километров.
The low Aktau ridge is located in the «Altynemel» national park. Mountains
were formed millions of years ago. The length of the mountains is about thirty
miles.
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Әнші құм
Поющий бархан
The Singing Dune
«Алтынемел» ұлттық саябағында «Әнші құм» деп аталатын ерекше табиғи
орын бар. Оның ұзындығы 3 шақырым, биіктігі 300 метрдей. Құм кейде орган
дыбысына салып әндетсе, кейде реактивті двигательдің дыбысын шығарады.
На территории национального парка «Алтын-Эмель» есть удивительный
природный объект – «Поющий бархан». Его длина – 3 км, высота около 300
м. Иногда бархан «поёт» словно орган или гудит, как реактивный двигатель.
There is a surprising natural object – «The Singing Dune» in the territory of the
Altynemel national park. Its length is 3 km, height is about 300 m. Sometimes the
dune sings like an organ or hoots like a jet engine. The dune is silent after a rain.
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Бесшатыр қорымдары
Бесшатырские курганы
The Bes-shatyr burial
Бесшатыр қорымдары – б.э.д. 1 мыңжылдықта өмір сүрген сақ дәуірінің аса ірі ескеркіші. Қорым құрамынан 30-ға жуық обалар
табылған. Олардың ең үлкенінің диаметрі 104 м , биіктігі 18 м болып, айналасы шағын тастармен тізбектеле қоршалған.
Сакские курганы Бесшатыр, датируемые 1-м тысячелетием до н.э., производят грандиозное впечатление. Всего обнаружено более
30 курганов, среди них большой курган диаметром 104 м и высотой 18 метров с расставленными вокруг него менгирами.
The complex of the Bes-shatyr burial mounds, dated 1 millenium BC, makes grandiose impression. More than 30 burial mounds were
discovered in total, among them the big burial mound that is 104 m in diameter and 18 meters high. A number of Menhirs (enormous stones)
are situated around it.
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Текес өзені
Река Текес
Tekes river
Текес өзені өзінің бастауын Қазақстан жеріндегі Теріскей Алатауының
солтүстік беткейіндегі мұздықтардан алады. Өзеннің жалпы ұзындығы 447
шақырымды құрайды. Қазақстан жеріне оның 85 шақырымы тиесілі.
Река Текес берет свое начало на северном макросклоне хребта Терскей
Алатау, на территории Республики Казахстан. Общая протяженность447 км.
На территории Казахстана протяженность реки составляет 85 км.
Tekes river originates on the northern slope of Terskey Alatau ridge in the territory
of Kazakhstan Republic. General extension of the river 447 km. In the the territory
of Kazakhstan its length is 85 km.
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Қапшағай су қоймасы
Капшагайское водохранилище
Kapchagai reservoir
Қапшағай су қоймасы – ұзындығы 180 шақырым, ені 22 шақырым болып
келетін Қазақстандағы ең үлкен су қоймаларының бірі. Бүгінгі бұл жер Алматы
облысының жазғы демалыс орны болып табылады.
Капшагайское водохранилище – одно из крупнейших водохранилищ
в Казахстане, его длина — 180 км, ширина – 22 км. Сегодня – это самое
посещаемое в Алматинской области место летнего отдыха.
Kapchagai reservoir – one of the largest reservoirs in Kazakhstan, its
length –180 km, width - 22 km. Today it is the most visited summer resort in Almaty
oblast.
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Іле өзені
Река Или
Ili river
Іле – Алматы облысындағы ең ірі өзен. Өзеннің жалпы ұзындығы 1439
шақырым болса, Қазақстан арқылы 802 шақырымы өтеді.
Или – самая крупная река Алматинской области. Общая длина Или 1439
км, в Казахстане – 802 км.
The Ili river is the largest in the Almaty province. General length of Ili is 1439
kms, and in Kazakhstan – 802 kms.
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Іле өзені аңғары
Дельта Или
Delta Ili
Іле өзенінің аңғары жан-жауарлар мен өсімдіктерге бай, әсіресе,
көксерке, сазан, табан, маринкалар, осман балықтарына ерекше бай.
Қамыс бұталардың арасында қырғауыл, ақ қоян, бұлан, елік, қабан,
қарсақтар мен қоқиқаздарды жиі кездестіруге болады.
Дельта Или имеет значительное биоразнообразие и особенно богата
рыбой: судак, сазан, лещ, маринки, осман и т. д. В камышовых зарослях
водится много дичи фазан, толай, кабаны, корсаки, пеликаны.
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Деревянное көлі
Деревянное озеро
Wooden lake
Деревянное көлі – Шарын өзенінің бір тармағын құм шағылдардың жауып
қалу нәтижесінде XIX ғасырда пайда болған көл. Көл пайда болғанға дейін
бұл жерде қалың өскен шетен шоқ ормандары болған.
Деревянное озеро образовалось в XIX веке в результате перекрытия
наступающими песками одного из рукавов реки Шарын. До образования
озера на этом месте была ясеневая роща.
Wooden lake was formed in the 19th century as a result of overlap advancing
sands of one of the branches of the Sharyn River. Prior to the formation there
was Ashen Grove
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Таңбалы тас шатқалы
Урочище Тамгалы-Тас
The Tamgaly-Tas tract
Іле өзенінің оң жағалауында, Қапшағай бөгенінің солтүстік батысында
20 шақырым жерде Таңбалы Тас шатқалы орын тепкен. Мұндағы үлкен
тастар мен жартастарда Будда мен Бұрхан бейнелері ойылып салынған.
Урочище Тамгалы-Тас расположено на правом берегу реки Или, в 20 км к
северо-западу от Капшагайской плотины. На скалах и валунах высечены
изображения Будды и Бурханов.
The Tamgaly-Tas tract is located on the right bank of the Ile River, 20 km to
northwest from the Kapshagai dam. Images of the Buddha and Burkhans are
cut on a separate rock and boulders.
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Балқаш көлі
Озеро Балхаш
Balkhash
Балқаш – Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегінде орналасқан
тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий, Арал теңіздерінен кейінгі үшінші орында.
Балхаш – пресно-соленое озеро на границе трех областей: Алматинской,
Карагандинской и Жамбылской. По размеру занимает третье место (после
Каспийского и Аральского морей) в Казахстане.
Balkhash is a freshwater-salty lake on the border of three provinces: Almaty,
Karaganda and Dzhambyl. Its size is the third in Kazakhstan after the Caspian and
Aral seas.
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Бұрханбұлақ сарқырамасы
Водопад Бурхан-Булак
Burkhan-Bulak waterfall
Бұрханбұлақ (2000 м) сарқырамасы Жоңғар Алатауындағы Кора өзенінің
шатқалында Талдықорған қаласынан 100 шақырымдай жерде орналасқан.
Ол – Жетісудағы ең биік сарқырама. Оның биіктігі 125 м.
Водопад Бурхан-Булак находится в ущелье реки Кора Джунгарского Алатау, в
100 км от Талдыкургана, на высоте 2000 м над уровнем моря. Бурхан-Булак –
самый высокий водопад в Алматинской области. Его высота 125 метров.
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Burkhan-Bulak waterfall is in the gorge of the Kora River, one of the most
picturesque gorges of the Dzungarian Alatau, 100 km off the provincial center
Taldykorgan, at height of 2000 m above sea level. Burkhan-Bulak is the highest
waterfall in Almaty oblast. Its height is 125-meter.
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Жасылкөл
Жасылколь
Zhasylkol
Жасылкөл – Жоңғар Алатауындағы биік таулы көл. Ол Ағынықатты
өзенінің арнасы бекітілу нәтижесінде пайда болған.
Жасылколь – высокогорное озеро в Жонгарском Алатау. В результате
землетрясения каменный обвал перекрыл русло реки Агыныкатты естественной дамбой, благодаря чему образовалось живописное озеро.
Zhasylkol – the high-mountainous lake in the Jungar Alatau. It was formed
due to overlap of the river of Agynykatty.
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Алакөл көлі
Озеро Алаколь
Lake Alakol
Алакөл көлі Тарбағатай жотасы мен Жоңғар Алатауы арасындағы Алакөл қазаншұңқырында орналасқан. Ол солтүстіктен
оңтүстікке қарай 104 шақырымға, ал батыстан шығысқа 52 шақырымға дейін созылып жатыр. Көлдің тереңдігі 54 м.
Алакөлге 15 шағын өзендер келіп құяды.
Озеро Алаколь лежит в Алакольской котловине между Тарбагатайским хребтом и Жонгарским Алатау. Оно вытянуто с
севера на юг на 104 км, с запада на восток на 52 км. Глубина озера достигает 54 м. В Алаколь впадает 15 небольших рек.
Lake Alakol lies on Alakol basin between Tarbagatai ridge and the Junggar Alatau. It stretches from north to south for 104 km,
from west to east for 52 km. Depth of the lake is 54 m. 15 small rivers run in the Alakol lake.

90

91

Алакөл аралдары

Көлдің тереңірек орталық бөлігінде Үлкен, Орта және Кіші Аралтөбе деп аталатын ұзындығы 17 шақырым, жағалау ұзындығы 40 шақырымдай болатын үш аралдан
тұратын архипелаг бар. Олар жыл құстарының ұя салып, балапандайтын бірегей орны
болып табылады.
В центральной, наиболее глубоководной части озера Алаколь находится Улькен Аралтобе, Средний, Кишкине Аралтобе, образующих подобие небольшого архипелага
длиной 17 км и до 40 км в окружности. Острова — это уникальные места гнездования
колониальных птиц.
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Жалаңашкөл көлі
Жаланашколь
Zhalanashkol
Жалаңашкөл көлі Жоңғар қақпасының таулы асуының тар бөлігінде, Қытай
шекарасына жақын жерде орналасқан. Көл ағынсыз, сопақ формалы,
ұзындығы 9 шақырым, ені 6 шақырым, тереңдігі 5 м.
Озеро Жаланашколь расположено в узкой части горного прохода – Жонгарские ворота, на самой границе с Китаем. Озеро бессточное, имеет овальную
форму, длина его 9 км, ширина 6 км, глубина до 5 м.
Zhalanashkol is located in a narrow part of the Dzungarian Gates pass, on the
border with China. Undrained lake has an oval shape, its length is 9 km, width is 6
km and depth is 5 m.
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