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Бұл кітапша оқырмандарды Алматы облысының оңтүстігінде
жатқан Күнгей Алатауы, Теріскей Алатауы және Орталық Тянь-Шань
тауларымен таныстырады. Қазақстанның ең биік нүктесі – Хан Тәңірі
шыңы осы аймақта орналасқан, сондықтан, әсіресе альпинистер
үшін қызықты болады. Бұл аймақтың көп бөлігінде тек шынайы
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Тянь-Шанем. В этом районе находится высшая точка Казахстана —
пик Хан-Тенгри, поэтому путеводитель будет особенно интересен
альпинистам. Большая часть территории этого края посещается
только истинными любителями дикой природы. Самой известной
достопримечательностью является национальный парк «Кольсай
Кольдери». О других многочисленных горных ущельях, озерах и
вершинах вы узнаете из книги.
The guide will introduce readers to the southernmost mountains of
Almaty region: Kungei Alatau, Terskei Alatau and Central Tien Shan. This
area is the highest point of Kazakhstan — Khan Tengri peak, so the guide
will be especially interesting for climbers. Most of the territory of this
region is visited only by true lovers of wildlife. The most famous place is
the national Park «Kolsay Kolderi». You will know about other numerous
mountain gorges, lakes and peaks in this book.
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Географиялық орналасуы
Алматы облысының оңтүстігінде орналасқан
Күнгей Алатауы Солтүстік Тянь-Шань жүйесіне
жатады. Күнгей Алатауы Қазақстан Республикасына
Шілік өзені аңғары мен Жалаңаш алқабына түсетін
шығыс жартысының солтүстік беткейлерімен кіреді,
ал шығыс шеті Шарын өзеніне келіп тіреледі. Жота
ұзындығы 156 км, ені - 12 км (қазақстандық бөлік). Ең
биік жері – Чайковский шыңы (4653 м). Күнгей Алатауының шатқалдары еңістеу болып келуімен ерекшеленеді, алайда, беткейлердің бәрі Солтүстік Тянь-Шаньдағы сияқты өте тік. Оңтүстік беті Ыстықкөлге
(Қырғызстан) қарайды. Таудың атауы қырғыз тілінен
алынған және күнге қарайтын таулар деген мағынаны
береді.
Турист қандай табиғатты
тамашалай алады?
Күнгей Алатауының өзіне тән ерекшелігі – Шелекпен қосылған жердегі U тәрізді аңғарлардың арасында орналасқан биік таулы альпі үстіртінің болуы.
Олар Өрікті өзенінің батыс бөлігінде орналасқан.
Үстірт солтүстікте Шелекке жетіп күрт үзіледі, ал
оңтүстігінде биіктігі 4000 м-ден асатын жартасты қарлы-мұзды шыңдарға келіп тіреледі. Тағы бір ерекшелігі – бас жотадан солтүстікке қарай шығатын жоталарда
Күнгей Алатаудың негізгі жоталарының биіктігінен
асатын шыңдар бар. Мысалы, Талды шатқалында
Қыземшек шыңы 4024 м болса, ал Талдының үстіңгі
жағындағы жотаның биіктігі 3830 м аспайды. Негізгі
жотасының биіктігі Талдыдан батысқа қарай 25 км
жерде орналасқан Қарақия өзенінің аңғарында ғана
4000 м жетеді.
1700-2800 м биіктіктегі таудың солтүстік беткейіне
тығыз ну орман өскен, ал одан жоғары альпі шалғыны
өседі. Жеуге жарамды өсімдіктерден таңқурай, қарақат, құлпынай, жабайы раушан және т.б. өседі. Альпі
аймағынан суыр, ақтөс сусарлар мен тау ешкілерін
кездестірсе, орман зонасында жабайы қабан, марал,
қоян, қасқыр және қоңыр аюды көруге болады. Сәті
түссе ұлттық паркте фототұзақтар көмегімен санын
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қадағалап отырған қар барысын да кездестіру әбден
мүмкін. Мұнда олардың саны жеткілікті.
Өзендер, көлдер мен мұздықтар. Бұл ауданның ең
ірі өзені – Шелек, оның ұзындығы 245 км. Ол Ешкі-Қарасу, Тышқанбай Қарасу және Жаңғырық өзендерінің
қосылуынан пайда болады. Күнгей Алатауының
солтүстік беткейлерінен (шамамен 20) келіп қосылатын бірнеше шағын салалары бар. Ал өзен негізгі
бастауын Күнгей Алатауының Оң Жаңғырық (7,1 км)
және Жаңғырық (5,7 км) мұздықтары, сонымен қатар
Іле Алатауының ең ірі мұздықтары Корженевский
(10,7 км) мен Богатырдан (8,7 км) алады. Күнгей Алатауындағы ең үлкен мұздық – Жаңғырық. Шығысқа
қарай мұздықтар күрт азайып, Кіші Өрікті өзенінің
шығысында мүлде жоқ болып кетеді. Мұздықтар
еріп кеткен шатқалдың жоғарғы жағында олардың
іздері мореналық көлшіктер ретінде сақталып қалған.
Орман белдеуінің ортасында бірнеше көрікті көлдер
бар, олар: Қайыңды, Көлсай және Мәже (Үлкен Өрікті
шатқалында) көлдері.
Саяхатқа қолайлы уақыт: сәуір-қазан
Шілдедегі орташа температура төменгі таулы
аймақта +18…+20 0С аралығында, таулы жоталарда +8…+10 0С дейін болады. Орташа жылдық жауын-шашын көлемі 700-800 мм. Жаңбыр мамыр
айынан бастап шілденің соңына дейін болады. Жылы
кезеңде тұрақты ауа райы тамыз бен қыркүйек айларында болады. Жел таулы аймақтарда жиі соғады,
бірақ қатты жел сирек кездеседі. Мұнда бір ғана метеостанция бар. Ол Жалаңаш тау бөктерінде орналасқан.

Бағытты қайдан бастау керек?
Алматы қаласынан Төменгі Көлсай көліне дейін
15 км (1-1, 5 сағ) жерде орналасқан Саты елді мекеніне (280 км, 4-5 сағ) жету қажет. Қазіргі таңда Құрметі
ауылында да бірнеше қонақ үй пайда болды (Сатыдан
батысқа қарай 12 км). Ауылдарға жеткізетін тікелей
көлік жоқ. Әр демалыс сайын Көлсай мен Қайыңды
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көлдеріне Алматыдан экскурсиялық автобустар шығады (шығу – жұма күні кешкісін, қайта оралу – жексенбі
күні кешкісін). Жалғыз рейстік автобус күніне бір рет
Саяхат автовокзалынан Жалаңаш ауылына барады.
Ары қарай Сатыға дейін 40 км.
Турист назарына
Күнгей Алатау аумағының 50% - ға жуығы «Көлсай
көлдері» ұлттық паркіне кіреді. Саябақтың шығыс
шекарасы – Жалаңаш ауылының жанында, батысы –
Желқарағай шатқалы. Саябақ кеңсесі Саты ауылындағы бас көшеде орналасқан. Мұнда туристер Көлсай
және Қайыңды көлдерінен басқа, саябақ аумағына
баруға рұқсат алу қажет. Көлдерге барар жолда арнайы
бақылау-өткізу бекеттері бар, сол жерден көлге бару
рұқсаты рәсімделеді. Ал Шонжыдағы шекаралық аймаққа бару үшін рұқсатты алдын-ала 2-3 апта бұрын
алу қажет.
Қонақ үйлер Саты, Құрметі ауылдары мен Төменгі Көлсай көлінде ғана бар. Басқа жерде қону үшін
өзіңізбен шатырларды алған жөн. Көлсай көлдерінен
басқа да шатқалдарға көпкүндік серуенге шыққан
туристер мол суы бар өзендерді кешіп өту қажеттілігі
болатынын білу керек. Ұлттық парк аумағында Шелек
өзенінің бастауы болып табылатын Талды және Құтырған өзендерінің суы өте мол, сондықтан арқанның
болуы міндетті. Туристер мұздықтардан қорек алатын
барлық тау өзендерінде күннің екінші жартысында су
деңгейінің күрт көтерілуін ескеру керек, сондықтан
үлкен өзендерді таңертең кешіп өтіп алған жөн. Тағы
бір жайт: мұздықтардан бастау алатын өзендер тамыз
айында суы молая түседі.
Күнгей Алатауы аумағында адамға қауіпті баурымен жорғалаушылар – 2500-2800 м биіктікте кездесетін кәдімгі қалқантұмсық жылан мен улы сұр жылан.
Бұл жыландардың уынан өлмегенмен, адамның қатты
ісінуіне, бас айналып, жүрек айну, көру қабілетінің
уақытша нашарлауы сияқты жайсыз жағдайларға
жеткізеді. Қазақстанда жылан уына қарсы вакцина
жоқ. Ауруханада ағзадан уды шығару 2 аптаға созылуы
мүмкін.
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Географическое расположение
Горы Кунгей Алатау относятся к системе Северного
Тянь-Шаня, расположенной на юге Алматинской
области. Кунгей Алатау в пределы Республики
Казахстан входит только северными склонами своей
восточной половины, которые спускаются в долину
реки Чилик и к Жаланашской долине, а на крайнем
востоке – к реке Шарын. Длина хребта составляет
156 км, ширина – 12 км (казахстанская часть). Высшая
точка – пик Чайковского (4653 м). Ущелья Кунгей
Алатау отличаются слабым уклоном, однако, сами
склоны довольно крутые, как и во всем Северном
Тянь-Шане. Южные склоны обращены в сторону
озера Иссык-Куль (Кыргызстан). Название хребта
переводится, как горы, обращенные к солнцу.

Какую природу увидит турист?
Характерной особенностью Кунгей Алатау
являются высокогорные альпийские плато,
расположенные между U-образными долинами при
слиянии их с Чиликом. Они появляются западнее
реки Урюкты. Сами плато резко обрываются на север
к Чилику, а на юге обрамлены скальными снежноледовыми пиками, высота которых более 4000 м.
Еще одной особенностью является то, что в хребтах,
отходящих от главного на север, имеются вершины,
превышающие основной хребет Кунгей Алатау. Так,
например, в ущелье Талды расположена вершина
Кыземшек 4024 м, при этом высота главного хребта
в верховьях Талды не превышает 3830 м. Основной
хребет достигает 4000 м только в долине реки Каракия,
расположенной на 25 км западнее Талды.
Северные склоны гор густо поросли лесами с
1700 до 2800 м. Выше расположены альпийские луга.
Из съедобных растений можно встретить: малину,
ежевику, землянику, шиповник, ревень. Из животных
чаще всего встречаются в альпийской зоне сурки,
каменные куницы и горные козлы. В лесной зоне
возможна встреча с кабаном, маралом, зайцем,
волком и бурым медведем. При большой удаче
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в высокогорье можно встретить снежного барса,
которых при помощи фотоловушек пересчитывают в
национальном парке. Их численность здесь довольно
высокая.
Реки, озера и ледники. Самая крупная река –
Чилик, протяженностью 245 км. Образуется при
слиянии рек Ешки-Карасу, Тышканбай-Карасу и
Жангырык. Имеет множество притоков стекающих с
северных склонов Кунгей Алатау (около 20). Истоками
реки служат самые крупные ледники Кунгей Алатау –
Южный Жангарык (7,1 км) и Жангарык (5,7 км), а
также Корженевского (10,7 км) и Богатырь (8,7 км),
относящиеся к Иле Алатау. Самый крупный по
площади в Кунгей Алатау – ледник Жангырык. Далее
на восток оледенение резко уменьшается, а восточнее
реки Малые Урюкты полностью исчезает. В верховьях
всех ущелий, где не осталось ледников, сохранились
следы недавнего оледенения в виде морен, среди
которых расположено множество моренных озер.
Посреди лесного пояса раскинулись несколько
красивейших озер: Каинды, три Кольсайских озера и
Мяже (в долине реки Большие Урюкты).
Сезон: апрель-октябрь
Средние температуры июля колеблются от
+18…+20 0С в низкогорье до +8…+10 0С в высокогорье.
Среднегодовое количество осадков составляет 700800 мм. Максимум наблюдается с конца мая до
конца июля. В теплый период наиболее устойчивая
погода в августе и сентябре. Ветры дуют в основном
по горным долинам, сильными бывают редко.
Метеорологических станций в этом районе нет, за
исключением одной, расположенной в предгорьях
Кунгей Алатау – Жаланаш.
Откуда начать свой маршрут?
Из города Алматы необходимо добраться
до населенного пункта Саты (280 км, 4-5 ч), где
расположено множество гостевых домов и откуда
остается 15 км (1-1,5 ч) до нижнего Кольсайского
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озера. В настоящее время появилось несколько
гостевых домов в небольшом селе Курметы (12 км на
запад от Саты). Прямого транспорта в поселки нет.
Каждые выходные на Кольсай и Каинды отправляются
экскурсионные автобусы из Алматы (выезд – вечером
в пятницу, возвращение – вечером в воскресение).
Единственный рейсовый автобус ходит раз в день с
автовокзала Саяхат в село Жаланаш, откуда 40 км до
села Саты.
Чем заняться? Полюбоваться прекрасными
пейзажами горных озер Кольсай и Каинды, сходить
в поход до второго и третьего Кольсайских озер,
совершить трекинг по абсолютно диким тропам
Кунгей Алатау, взойти на пик Кыземшек, половить
царскую рыбу форель и прикоснуться к казахской
культуре, переночевав в юрте.
К сведению туриста
Около 50% территории Кунгей Алатау входит в
национальный парк «Кольсай Колдерi». Восточная
граница парка – около села Жаланаш, западная –
ущелье Желькарагай. Офис парка расположен на
главной улице в селе Саты, где необходимо получать
разрешение на посещение территории парка, за
исключением озер Кольсая и Каинды. По дорогам к
озерам сделаны специальные пропускные пункты,
где можно оформить всё на месте. Чтобы посетить
остальную территорию хребта, необходимо заранее
(2-3 недели) получать разрешение на въезд в
пограничную зону в Чундже.
Гостиницы и гостевые дома имеются только в
селах Саты, Курметы и на нижнем Кольсае. Для
ночевок в других местах необходимо брать палатки.
Кто собирается в многодневный поход не только по
Кольсайским озерам необходимо знать, что все реки
в других ущельях нужно будет брать вброд. Наиболее
полноводные в пределах национального парка – это
Талды и Кутырган, самые полноводные – это истоки
Чилика, где необходимы веревки. Туристам следует
знать, что резкий подъем уровня воды во всех горных
реках ледникового питания наблюдается во второй
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половине дня, максимальный ближе к вечеру, поэтому
брать крупные реки вброд лучше рано утром. Реки,
питание которых в значительной мере зависит от
ледников, полноводнее всего в августе.
Опасными рептилиями, распространенными на
территории Кунгей Алатау, являются обыкновенный
щитомордник и степная гадюка, обитающие до
высоты 2500-2800 м. Яд этих змей не смертелен,
однако достаточно силен и вызывает отеки, опухоли,
головокружение, тошноту и временную потерю
зрения. Вакцины в Казахстане против яда этих змей
нет. В поликлинике вывод яда из организма может
занять до 2 недель.
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Geographic location
Geographic location. Kungey Alatau mountains
belong to the Northern Tien Shan system, located in
the south of the Almaty region. Kungey Alatau enters
the Republic of Kazakhstan only with the northern
slopes of its eastern half, which descend into the valley
of the Chilik River and the Zhalanash Valley, and in the
extreme east - to the Sharyn River. The ridge is 156 km
long and 12 km wide (Kazakhstani part). The highest
point is Tchaikovsky Peak (4653 m). The Kungey Alatau
gorges are notable for a slight slope, however, the slopes
themselves are quite steep, as in the entire Northern
Tien Shan. The southern slopes face the Issyk-Kul Lake
(Kyrgyzstan). The name comes from the Kyrgyz language
and is translated as mountains facing the sun.
What nature will a tourist see?
A characteristic feature of the Kungey Alatau is the
alpine plateaus located between the U-shaped valleys
at their confluence with Chilik. They appear to the west
of the Uryukty River. The plateaus themselves abruptly
break off to the north to Chilik, and in the south they are
framed by rocky snow-ice peaks, the height of which is
more than 4000 m. Another feature is that in the ridges
extending from the main to the north, there are peaks
that exceed the main Kungey Alatau ridge. For example,
in the Taldy gorge, the Kyzemshek peak is 4024 m, while
the height of the main ridge in the upper reaches of the
Taldy does not exceed 3830 m. The main ridge reaches
4000 m only in the valley of the Karakiya River, located
25 km west of Taldy.
The northern slopes of the mountains are densely
overgrown with forests at an altitude of 1700-2800 m.
Higher there are alpine meadows. Edible plants can be
found: raspberries, blackberries, strawberries, rose hips,
rhubarb. Of the animals, marmots, stone martens and
mountain goats are most often found in the alpine zone.
In the forest zone, it is possible to meet a wild boar, red
deer, hare, wolf and brown bear. If lucky you can meet a
snow leopard in the highlands. They are counted with the
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help of camera traps in the national park. Their number is
quite high here.
Rivers, lakes and glaciers. The largest river is Chilik,
245 km long. Formed at the confluence of the rivers
Eshki-Karasu, Tyshkanbai-Karasu and Zhangyryk. It has
many tributaries flowing from the northern slopes of the
Kungey Alatau (about 20). The sources of the river are
the largest Kungey Alatau glaciers - South Zhangaryk (7.1
km) and Zhangaryk (5.7 km), as well as Korzhenevsky
(10.7 km) and Bogatyr (8.7 km), belonging to the Ile
Alatau. Zhangyryk glacier is the largest in Kungey Alatau
area. Further to the east, glaciation decreases sharply,
and to the east of the Malye Uryukty River it completely
disappears. In the upper reaches of all the gorges, where
no glaciers left, traces of recent glaciation have been
preserved in the form of moraines, among which there are
many moraine lakes. In the middle of the forest belt, there
are several beautiful lakes: Kaindy, three Kolsai lakes and
Myazhe (in the valley of the Bolshie Uryukty river).
Season: April-October
Average temperatures in July range from + 18
... + 20 0С in low mountains to + 8 ... + 10 0С in high
mountains. The average annual rainfall is 700-800 mm.
The maximum is observed from late May to late July.
During the warm period, the most stable weather
is in August and September. Winds blow mainly in
mountain valleys, they are rarely strong. There are no
meteorological stations in this area, with the exception
of one located in the foothills of the Kungey Alatau Zhalanash.
Where to start your route?
From the city of Almaty it is necessary to get to the
settlement of Saty (280 km, 4-5 hours), where there
are many guest houses. It’s 15 km (1-1.5 hours) to the
lower Kolsai Lake. Currently, several guest houses have
appeared in the small Kurmety village (12 km west of
Saty). There is no direct transport to the villages. Every
weekend sightseeing buses from Almaty depart to Kolsai
and Kaindy (departure - on Friday evening, return - on
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Sunday evening). The only regular bus runs once a day
from the Sayakhat bus station to the village of Zhalanash,
from where it is 40 km to Saty village.
For the tourist’s attention
About 50% of the Kungey Alatau territory is included
in the Kolsai Kolderi National Park. The eastern border of
the park is near the Zhalanash village, the western border
is the Zhelkaragai gorge. The park office is located on the
main street in the village of Saty, where it is necessary
to obtain a permit to visit the park, with the exception
of lakes Kolsai and Kaindy. Along the roads to the lakes,
special checkpoints have been made, where you can
register everything on the spot. To visit the rest of the
ridge, you need to obtain a permit to enter the border
zone in Chundzha in advance (2-3 weeks).
Hotels and guest houses are available only in the
villages of Saty, Kurmety and in the lower Kolsai. For
overnight stays in other places, it is necessary to take
tents. Anyone who is going on a multi-day hike not only
along the Kolsai lakes should know that all rivers in other
gorges will need to be wade through. The deepest within
the national park are Taldy and Kutyrgan, the deepest are
the sources of Chilik, where ropes are needed. Tourists
should be aware that a sharp rise in water level in all
mountain rivers of glacial feeding is observed in the
second half of the day, maximum in the late afternoon,
so it is better to wade large rivers early in the morning.
Rivers, heavily dependent on glaciers for their power, are
most full in August.
Dangerous reptiles common on the territory of
Kungey Alatau are
the common gloydius
and the steppe viper,
living at (and up to) an
altitude of 2500-2800
m. The venom of these
snakes is not fatal, but
it is strong enough
and causes swelling,
dizziness, nausea and
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temporary loss of vision. There is no vaccine against the
venom of these snakes in Kazakhstan. In the clinic, the
removal of poison from the body can take up to 2 weeks.
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«Көлсай Көлдері» ұлттық паркі
Күнгей Алатау тауының бірегей табиғи кешендерін
сақтау және қалпына келтіру мақсатында 2007 жылы
7 ақпанда құрылды. Саябақ құрамына Көлсай
шатқалындағы көлдер желісі, сондай-ақ Қайыңды
көлі және альпілік аймақта орналасқан көптеген
мореналық көлдер кіреді. Саябақтың ауданы 161 мың
га. Бұрын парк аумағының шығыс бөлігіндегі
орман жаппай отындыққа кесіліп алынатын еді.
Аумақ 1998 жылы ғана қорғауға алынды. Осы кезде
ерекше қорғалатын табиғи аймақ құру туралы
ұсыныс жолданды. Туристер үшін ұлттық саябақта 5
туристік бағыт бар. Ресми туристік жолдардың жалпы
ұзындығы 71 км.
Ұлттық парктің флорасы 700-ден астам өсімдік
түрлерін қамтиды. Оның ішінде Қызыл кітапқа
енгізілген өсімдіктер: күнгей бетеге, алтын жанаргүл,
тяньшань жанаргүлі, сары ақбасқурай, Шренк
шыршасы және т. б. өседі. Әсіресе, МҰТП-ның
шығыс бөлігіндегі ҚР Қызыл кітабына енгізілген
ярмоленковск қайыңды орманы аса құнды.
Субальпілік белдеуден қараған ағашын да кездестіруге
болады. 3000 м биіктікте осындай биік және тікенді
бұталардың кездесуі де таңқаларлық жайт. Шелек
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өзенінің аңғары мен Күнгей Алатауы жотасының
қыраттарында түйеқұйрық қараған кеңінен тараған.
Ұлттық парк жануарлар әлеміне де бай, мұнда
200-ден астам жануарлар түрі бар. Қызыл кітапқа
енген көк құс, бүркіт, қозықұмай, ителгі, құмай сияқты
құстар кездессе, сүтқоректілерден арқар, тяньшань
аюы, қар барысы, сілеусін, ортаазиялық кәмшат осы
маңды мекендейді.
Бұрын барлық көлдердің ішінде тек төменгі
Көлсайда ғана жергілікті ихтиофауна болған. Ал қалған
көлдерде балық болмаған. Көлде осман балығының
2 түрі мен голец балығы ғана өскен. Ал 1964 жылдан
бастап құбылмалы бақтақ балығын жерсіндіру
жұмыстары басталды. Уылдырықтар Чехославакия
елінен әкелінді. 1965 жылдан 1970 жылға дейін барлық
көлдерге 13 мыңға жуық шабақ жіберілді. Қайыңды
және Жоғарғы Көлсай көлдерінде балық жерсінбеді,
ал Төменгі және Орта көлсай көлдерінде керемет өсім
байқалды. Бірақ осман және голец балықтары күрт
азайып кетті. 1981 жылдан кейін османның бір түрі
толығымен жоғалып кетті. МҰТП су қоймаларында
құбылмалы бақтақ балығының болуы Төменгі және
Орта Көлсай көлдерінде спорттық балық аулаудың
дамуына ықпал етті. Егер сіз балық аулағыңыз келсе,
паркке кірер кезде балық аулауға рұқсат алу қажет, ол
1000 теңгеге жуық.
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Национальный парк «Кольсай Колдери»
Создан 7 февраля 2007 года с целью сохранения и
восстановления уникальных природных комплексов
гор Кунгей Алатау. К ним относится сеть озер в ущелье
Кольсай, а также озеро Каинды и множество моренных
озер, расположенных в альпийской зоне. Площадь
парка 161 тыс. га. Ранее в восточной части нынешней
территории парка проводилась массовая заготовка
леса. Территория была взята под охрану лишь в
1998 году. Тогда же было направлено предложении о
создании ООПТ. Для туристов в национальном парке
доступны 5 туристских маршрутов. Общая длина
официальных туристских троп составляет 71 км.
Более 700 видов растений насчитывает флора
национального парка. Растения, занесённые в
Красную книгу: ковыль кунгейский, адонис золотой,
адонис тяньшанский, желтушник оранжевый, ель
Шренка и др. Большую ценность представляют лесные
насаждения в восточной части ГНПП, образованные
берёзой ярмоленковской, включённой в Красную
книгу РК. Интересное растение можно встретить
в субальпийском поясе – карагана. Довольно
неожиданно встречать такой высокий и колючий
кустарник на высоте 3000 м. Особенно распространена
гривастая карагана в долине р. Чилик и на сыртах
хребта Кунгей-Алатау.
Разнообразна фауна национального парка,
насчитывающая более 200 видов животных. Птицы,
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занесённые в Красную книгу: синяя птица, расписная
синичка, беркут, бородач, сокол-балобан и кумай. Из
млекопитающих обитают, такие краснокнижники,
как архар, тяньшанский медведь, снежный барс,
туркестанская рысь, среднеазиатская выдра.
Ранее из всех озер только нижний Кольсай имел
аборигенную ихтиофауну. Остальные озера были
безрыбными. Водились 2 вида османа и голец. Работы
по акклиматизации радужной форели начались в 1964
году. Икра была завезена из Чехословакии. Порядка
13 тыс. мальков было выпущены во все озера с 1965
по 1970 гг. В озерах Каинды и Верхний Кольсай рыба
не прижилась. Зато отлично себя чувствует в озерах
Нижний и Средний Кольсай. При этом популяция
османа и гольца резко уменьшилась. Один из видов
османа полностью исчез после 1981 г. (голый осман).
Заселение водоёмов ГНПП радужной форелью
способствовало развитию спортивного рыболовства
на озерах Нижний и Средний Кольсай. Если вы
хотите порыбачить, при въезде в парк необходимо
приобретать разрешение на рыбалку, которое стоит
около 1000 тенге.
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National Park «Kolsay Kolderi»
It was created on February 7, 2007 with the aim of
preserving and restoring the unique natural complexes of
the Kungey Alatau mountains. These include a network of
lakes in the Kolsai gorge, as well as Lake Kaindy and many
moraine lakes located in the alpine zone. The area of the
park is 161 thousand hectares. Earlier, massive logging
was carried out in the eastern part of the current territory
of the park. The territory was taken under protection only
in 1998. At the same time, a proposal was sent to establish
protected areas. There are 5 hiking trails available for
tourists in the national park. The total length of official
hiking trails is 71 km.
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The flora of the national park contains over 700
plant species. Plants listed in the Red Book: Kungei
feather grass, golden adonis, Tien Shan adonis, orange
jaundice, Shrenk spruce, etc. Of great value are forest
plantations in the eastern part of the park, formed by
Yarmolenkovskaya birch, included in the Red Book of the
Republic of Kazakhstan. An interesting plant can be found
in the subalpine belt - caragana. It is quite unexpected to
see such a tall and thorny shrub at an altitude of 3000 m.
The maned caragana is especially common in the valley of
Chilik river and on the Kungey-Alatau ridge.
The fauna of the national park is diverse, with over
200 species of animals. Birds listed in the Red Book:
bluebird, painted titmouse, golden eagle, borodach, saker
falcon and kumai. Among mammals: argali, Tien Shan
bear, snow leopard, Turkestan lynx, Central Asian otter
are listed in the Red Book.
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Previously, of all lakes, only the lower Kolsai had
an aboriginal ichthyofauna. The rest of the lakes were
fishless. There were 2 types of osman and char. Work
on the acclimatization of rainbow trout began in 1964.
The caviar was brought from Czechoslovakia. About 13
thousand fry were released into all lakes from 1965 to
1970. In lakes Kaindy and Upper Kolsai, the fish did not
take root. But fish feels great in the Lower and Middle
Kolsai lakes. At the same time, the populations of Osman
and Char sharply decreased. One of the osman species
completely disappeared after 1981 (naked osman). The
settling of the water bodies of the park with rainbow
trout contributed to the development of sport fishing on
the Lower and Middle
Kolsai lakes. If you
want to fish, you need
to purchase a fishing
permit at the entrance
to the park, which costs
about 1000 tenge.
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Көлсай шатқалы
«Көлсай көлдері» ұлттық паркіне баратын барлық
туристердің ең танымал демалыс орны. Онда бірбірінен 5 км қашықтыққа орналасқан 3 әдемі көл
бар. Бірінші көл 1818 м биіктікте, екіншісі – 2252 м
биіктікте және үшіншісі – 2650 м биіктікте жатыр.
Бірінші көлге автомобиль жолы салынған, екінші және
үшінші көлдерге жаяу немесе атпен жетуге болады.
Көлсай екінші көлге құятын 2 негізгі өзендермен
қоректенеді. Бұл өзендер бірнеше мұздақ көлдері
бар 5 түрлі цирктен бастау алады. Олардың көпшілігі
альпі шалғынындағы «Үш сұрапыл» көлдер жатқан
батыс бөлігінде орналасқан. Қазір оларға апаратын
жақсы соқпақ жоқ. Оның үстіне шекаралық рәсімдеуге
байланысты да шатқалдың бастауына ешкім де жете
алмайды.
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Кольсайское ущелье
Самое популярное место отдыха всех туристов,
посещающих национальный парк «Кольсай Колдерi».
В нем расположены 3 красивейших горных озера,
равноудаленных друг от друга на расстояние 5 км.
Первое озеро лежит на высоте 1818 м, второе – на
высоте 2252 м и третье – на высоте 2650 м. До
первого озера проложена автомобильная дорога,
до второго и третьего озер можно добраться только
пешком или на лошадях. Кольсай питают 2 основные
реки, впадающие во второе озеро. Эти реки берут
начало в 5 различных цирках, где имеется несколько
моренных озер. Особенно много их в западной
части, где посреди альпийских лугов раскинулись
озера «Три Стихии». Сейчас хороших троп к ним нет.
Из-за пограничных формальностей верховья ущелья
практически не посещаются.
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Kolsai gorge
The most popular vacation spot for all tourists visiting
the Kolsai Kolderi National Park. It contains 3 beautiful
mountain lakes, equidistant from each other at a distance
of 5 km. The first lake lies at an altitude of 1818 m, the
second - at an altitude of 2252 m and the third - at an
altitude of 2650 m. There is a road to the first lake; the
second and third lakes can only be reached on foot or
by horse. Kolsai is fed by 2 main rivers flowing into the
second lake. These rivers originate in 5 different circuses,
where there are several moraine lakes: many of them
in the western part, such as the “Three Elements” lakes
located in the middle of the alpine meadows. Currently
there is no path to them. Due to border formalities, the
upper reaches of the gorge are practically not visited.
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Қайыңды көлі
Өзі аттас шатқалда 1867 м биіктікте орналасқан.
Су астында қалған шыршаларымен ерекшеленеді.
Көлге Саты ауылына 1 км қалғанда зират жанына
бұрылады. Шатқалда жол талғамайтын көліктермен
ғана жүруге болады. Ара қашықтығы 12 км. Егер сіз
қарапайым көлікпен келген болсаңыз Саты ауылынан
УАЗ машинасын жалға алуға болады. Көл маңы
инфрақұрылымнан ада. Түнеу үшін өзенге келіп
құятын көл басындағы шағын алаңшаларда тоқтауға
болады. Көл атауы көлге барар жолдағы қайың
тоғайларымен байланысты шығуы мүмкін.
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Озеро Каинды
Расположено в одноименном ущелье на высоте
1867 м. Знаменито затопленными елями, которые до
сих пор видны из воды. Поворот к озеру находится
за 1 км до начала села Саты (ориентир – кладбище).
Проехать в ущелье можно только на подготовленных
к бездорожью автомобилях. Расстояние 12 км. Если
вы приехали на обычном транспорте, то в селе Саты
можно нанять УАЗ. Инфраструктуры у озера нет.
Ночевать можно на бивачной поляне в начале озера,
где в него впадает река. Название озера связано
с березовой рощей, расположенной перед ним
(каинды – «изобилующее березами»).
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Lake Kaindy
It is located in the gorge of the same name at an
altitude of 1867 m. It is famous for the flooded spruce
trees, which are still visible from the water. The turn
to the lake is located 1 km before the beginning of the
village of Saty (landmark - cemetery). You can drive into
the gorge only on off-road capable vehicles. Distance is 12
km. If you come by regular transport, you can hire a UAZ
in the village of Saty. The lake has no infrastructure. You
can spend the night in a bivouac meadow at the entrance
of the lake, where the river flows into it. The name of the
lake is associated with a birch grove located in front of it
(kaindy - “teeming with birches”).
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Құрметі шатқалы
Көлсай шатқалының маңында орналасқан. Құрметі ауылында туристер үшін қонақ үйлер салынған.
Ол Саты ауылынан 14 км жерде орналасқан.
Шатқал, негізінен, тәжірибелі туристерге арналған.
Көлсай мен Құрметі шатқалдарының арасында
Бесмойнақ тау баспанасы салынды. Онда Екінші
Көлсайға көтерілушілер қонып кете алады. Құрметі
ауылынынан шыққан соң 7 км-де Бірінші және
Екінші Көлсай көлдеріне соқпақ басталады. Егер
Қырғызстанмен шекараға (Саты ауылынан 22 км)
қарай шатқалдан жоғары кетсе, туристер үлкен
Құрметі көліне жетеді. Оған сондай-ақ, Шадо асуын
(3415 м) аса отырып, Көлсай шатқалымен де жетуге
болады.
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Ущелье Курметы
Ущелье расположено недалеко от Кольсая.
Добраться можно до села Курметы (14 км от
села Саты), где имеются гостевые дома. Само
ущелье сейчас обустраивается в основном для
подготовленных туристов. Построен горный приют
Бесмойнак, между ущельями Кольсай и Курметы,
чтобы желающие могли переночевать при переходе
до второго Кольсая. В 7 км вверх от села Курметы
начинается тропа на первое и второе озера Кольсая.
Если уйти выше по ущелью к границе с Кыргызстаном
(22 км от села Саты), то туристы увидят Большое
Курметинское озеро. К нему также можно выйти
через Кольсайское ущелье, перевалив перевал Шадо
(3415 м).
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Kurmety gorge
Located near Kolsai. You can get to the village
of Kurmety (14 km from the village of Saty), where
there are guest houses. The gorge itself is now being
developed mainly for trained tourists. A mountain shelter
Besmoinak was built between the Kolsai and Kurmety
gorges, so that those who wish could spend the night
when going to the second Kolsai. 7 km up from the village
of Kurmety, the trail begins to the first and second lakes
of Kolsai. If you go higher along the gorge to the border
with Kyrgyzstan (22 km from the village of Saty), then
tourists will see the Big Kurmety Lake. You can also get
to it through the Kolsai gorge, passing the Shado pass
(3415 m).
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Талды шатқалы және Қыземшек шыңы

Саты аулына бұрылмастан сол жолмен Талды өзені
бойындағы орман шаруашылығына дейін жету керек
(Саты аулынан 15 км-де). Шатқал өзінің сарқырамасы
және “Патша қақпасы” деп аталатын жартасты
қақпасымен ерекшеленеді. Бірнеше жыл бұрын мұнда
автомобиль жолы болды. Қазір көпірлердің көбін
сел шайып кетті де қалыпты жол тек сарқырамаға
(5 км) дейін барады. Шатқалдың жоғарғы жағында
альпинистер үшін қызығушылық тудыратын 15-ке
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жуық шыңдар бар, оның ішіндегі ең биігі – Қыземшек
шыңы (ҚазССР 40 жыл), оның биіктігі 4024 м. Шың
басынан жақсы ауа-райында жетімыңдық Жеңіс
және Хан Тәңірі шыңдарын анық көруге болады.
Шың қызықты геологиялық нысан болып табылады.
Мұнда палеозой дәуіріне тән брахиоподтар – ежелгі
теңіз қабыршақтарын табуға болады. Соңғы рет Талды
өзенінің жоғарғы жағында 1960 жылы тамыз айында
(қазақ альпинистер клубы) тауға көтерілді. Тап осы
жерде Күнгей Алатауы жотасы тау мұздығының
біртіндеп еруінің ерекше көрінісін сақтап қалды.
Оның дәлелі – еріген мұздықтар орнында әсем көлдер
тізбегінің пайда болуы.
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Ущелье Талды и пик Кыземшек
Ущелье Талды и пик Кыземшек. Необходимо
ехать по дороге, не заезжая в село Саты, до
лесничества у реки Талды (15 км от села Саты).
Ущелье интересно водопадом и скальным
прижимом «Царские ворота». Несколько
десятков лет назад здесь была автомобильная
дорога. Сейчас больше половины мостов смыты,
а нормальная дорога идет только до водопада
(5 км). В верховьях ущелья расположено
около 15 вершин, представляющих интерес
для альпинистов, в т.ч. пик Кыземшек (40 лет
КазССР), высота которого 4024 м. Название
вершины в переводе с казахского означает
«Девичья грудь». В хорошую погоду с пика можно
увидеть семитысячники: пик Победы и пик
Хан-Тенгри. Вершина представляет интересный
геологический объект. Здесь можно найти
древние морские раковины эпохи палеозоя –
брахиоподы. Последний раз в верховьях реки
Талды совершали восхождения в августе
1960 г. (Казахский клуб альпинистов). В этом
месте главный хребет Кунгей Алатау сохранил
необычайно яркую картину постепенного
угасания горного оледенения. Здесь на месте
растаявших ледников образовалась цепь
живописных озер.

49

zhetysu.travel

Күнгей Алатау

Кунгей Алатау

50

Kungey Alatau

ЖЕТІСУ

Taldy gorge and Kyzemshek peak
It is necessary to drive along the road,
without entering the village of Saty, to
the forestry near the Taldy River (15 km
from the village of Saty). The gorge is
interesting with a waterfall and a rocky
pressure “Tsar’s Gate”. Several decades
ago there was a road here. Now more than
half of the bridges have been washed
away, and the normal road goes only to
the waterfall (5 km). In the upper reaches
of the gorge there are about 15 peaks of
interest to climbers, incl. Kyzemshek peak
(40 years of Kazakh SSR), the height of
which is 4024 m. The name of the peak in
translation from Kazakh means “Maiden’s
breast”. In good weather, you can see the
seven-thousanders from the peak: Pobeda
Peak and Khan Tengri Peak. The summit is
an interesting geological object. Here you
can find ancient sea shells of the Paleozoic
era - brachiopods. The last time in the
upper reaches of the Taldy River they made
ascents in August 1960 (Kazakh climbers’
club). In this place, the main Kungey
Alatau ridge has preserved an unusually
vivid picture of the gradual extinction
of mountain glaciation. Here, in place of
melted glaciers, a chain of picturesque
lakes was formed.
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Құтырған шатқалы
Күнгей Алатауының солтүстік беткейіндегі суы
мол өзендердің бірі. Шелек өзенінің аңғарынан
шатқалға тікелей өту мүмкін емес, тығыз өскен
орман, тұрақты үйінділер мен қарқынды өзен суы
бөгет болады. Өзеннің шатқалдан Шелек алқабына
шыққан жерінде шатырларды қоюға болатын тамаша
орын бар. Шатқалға Қыземшек шыңының артында
орналасқан 3700 м (Қазақ КСР-нің 40 жылдығы)
асуынан өтіп, Талды өзенінің аңғары арқылы өтуге
болады. Құтырған алқабының жоғарғы жағында 10нан астам мореналық көлдер бар. Бұл жерді «Дожна
көл» шатқалы деп те атайды.
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Ущелье Кутырган
Река Кутырган одна из самых полноводных рек
северного склона Кунгей Алатау. Из долины реки
Чилик прямого прохода в ущелье нет из-за густого
леса, постоянных завалов и бурной реки. При выходе
реки из ущелья в долину Чилика имеется множество
отличных мест под палатки. Попасть в ущелье можно
через соседнюю долину реки Талды, пройдя перевал
высотой почти 3700 м (40 лет КазССР), расположенный
за пиком Кыземшек. В верховьях долины Кутырган
расположено более 10 моренных озер. Верховья
называют ущельем «Дюжины озер».

Kutyrgan gorge
One of the deepest rivers on the
northern slope of the Kungey Alatau.
There is no direct passage from the Chilik
river valley to the gorge because of the
dense forest, constant blockages and a
turbulent river. At the exit of the river from
the gorge to the Chilik valley, there are
many excellent places for tents. You can
get into the gorge through the neighboring
valley of the Taldy River, passing a pass
with an altitude of almost 3700 m (40 years
of the Kazakh SSR), located behind the
Kyzemshek peak. More than 10 moraine
lakes are located in the upper reaches of
the Kutyrgan valley. The upper reaches are
called the “Dozen Lakes” gorge.
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Орта Өрікті шатқалы
2600 м биіктікте екі Чон Өрікті және Кіші
Өрікті өзендерінің қосылуынан пайда болған.
Осы шатқалдың орта тұсынан бастап мұздықтар
пайда бола бастайды. Шатқалдың ең биік жері –
Кішітау шыңы (4061 м). Шелек өзеніне құяр тұста
орман шаруашылығы мен монша үйі салынған.
Шатқалға тура апаратын жол жоқ. Жақсы физикалық
дайындығы бар адамдар үшін шатқалға баратын екі
нұсқа бар. Біріншісі Географтар асуынан (3740 м) өтіп,
Құтырған аңғары арқылы, ал екіншісі, Ми үстіртімен
Үлкен Өрікті шатқалы арқылы жету. Ми таулы үстірті
өте көркем. Бұл жерден Күнгей Алатауы, Шелек
өзенінің аңғары, Іле Алатауы және оның ең биік
нүктесі Талғар шыңының көрінісін толық тамашалауға
болады. Осы үстіртте Двойной асуы арқылы өтетін
Орта және Үлкен Өрікті шатқалдарын қосатын жол
бар.

Ущелье Орта Урюкты
Образуется на высоте 2600 м при слиянии
двух рек Чон Урюкты и Киши Урюкты. В
средней части этого ущелья появляются первые
ледники. Высшая точка ущелья – пик Кишитау
(4061 м). Внизу при впадении в Чилик построено
лесничество и баня. Прямого прохода в ущелье
нет. Возможны два варианта подходов, требующих
хорошей физической подготовки. Первый, через
перевал Географов (3740 м) из долины Кутырган.
Второй, через плато «Ми» (с казахского – мозг)
из ущелья Улькен Урюкты. Высокогорное плато
«Ми» очень живописно. Отсюда хорошо виден
Кунгей Алатау, долина реки Чилик, Заилийский
Алатау и его высшая точка пик Талгар. Через это
плато проходит путь через перевал Двойной,
соединяющий ущелья Орта и Улькен Урюкты.
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Orta Uryukty gorge
Formed at an altitude of 2600 m at the confluence
of two rivers Chon Uryukty and Kishi Uryukty. The first
glaciers appear in the middle part of this gorge. The
highest point of the gorge is Kishitau peak (4061 m).
Below, at the confluence with Chilik, a forestry and a
bathhouse were built. There is no direct passage to the
gorge. There are two options for approaches that require
good physical fitness. The first is through the Geografov
pass (3740 m) from the Kutyrgan valley. The second,
across the plateau “Mi” (from Kazakh - brain) from the
Ulken Uryukty gorge. The high-mountainous plateau “Mi”
is very picturesque. From here Kungei Alatau, the Chilik
river valley, the Ile Alatau and its highest point, Talgar
peak, are clearly visible. This plateau is crossed by a path
through the Dvoynoy pass, connecting the gorges of Orta
and Ulken Uryukty.
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Үлкен Өрікті шатқалы
Күнгей Алатауының шығысындағы мұздықтардан
қорек алатын алғашқы өзен. Шатқалда 2162 м
биіктікте көпшілік біле бермейтін, алайда өте
көрікті, жергілікті тұрғындар «Меже» деп атайтын
көл бар. Оның ұзындығы 500 м, ені – 100 м. Күнгей
Алатауының орман зонасындағы барлық көлдер
сияқты ХХ ғасырдың бас кезіндегі Шілік-Кемин жер
сілкінісі кезінде пайда болуы мүмкін. 90-жылдарға
дейін оның көлемі мейлінше үлкен болды. Қатты
жауын-шашынның салдарынан көлдің шығыс
беткейінің құлауы салдарынан бөгет ішінара
шайылып, ал шатқалдың төменгі жағынан сел
ағыны өтті, оның іздері әлі күнге дейін сақталған.
Түнеуге қолайлы орындар көлдің бастауынан 2 км
қашықтықта орналасқан. Шатқалға Орта Өрікті
өзені қосылған жерге дейін қара жол салынған Шілік
өзенінің аңғары арқылы жетуге болады. Көлге дейінгі
жол 2-4 күн уақытты алады. Көлдің жоғары жағында
жақсы соқпақ жоқ. Алайда, шатқалдың жоғарғы
жағына альпинистер 1980-1981 жылдары барды. Осы
уақыт аралығында 59 алғаш із салушылар биіктігі
3800-4150 м болатын 20 шақты шыңды бағындырған.
Олардың ішіндегі ең биігі – Парус шыңы (4148 м).
Альпинистердің базалық лагері жоғарғы көлдің
жанында 3050 м биіктікте орналасып, экспедицияны
В.А. Ганялин басқарды.
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Ущелье Улькен Урюкты

Первая река на востоке Кунгей Алатау, у которой
появляется существенное питание от ледников. В
ущелье на высоте 2162 м расположено малоизвестное,
но очень красивое озеро, которое местные называют
Мяже. Длина 500 м, ширина 100 м. Скорее всего
образовалось, как и все озера лесной зоны Кунгей
Алатау, при Чилико-Кеминском землетрясении в
начале XX в. До 90-х гг. его объем был существенно
больше нынешнего. Из-за сильных осадков плотину
озера частично размыло в результате обрушения в
озеро восточного склона, а ниже по ущелью прошел
селевой поток, следы которого сохранились до сих
пор. Хорошие места для ночевки расположены за
2 км до его начала. Подход в ущелье осуществляется
через долину реки Чилик, где до слияния с рекой
Орта Урюкты, идет грунтовая дорога. Путь до озера
может занять от 2 до 4 дней. Выше озера хороших
троп нет. Однако верховья посещались альпинистами
в 1980-1981 гг. За это время было совершено 59
первопроходов почти на 20 вершин, высота которых
3800-4150 м. Самый высокая вершина – пик Парус
4148 м. Базовый лагерь альпинистов располагался
у верхнего озера на высоте 3050 м. Руководил
экспедицией В.А. Ганялин.
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Ulken Uryukty gorge
The first river in the east of the Kungey Alatau, which
receives substantial supply from glaciers. In the gorge,
at an altitude of 2,162 m, there is a little-known but very
beautiful lake, which the locals call Мяже. The length is
500 m, the width is 100 m. Like all lakes in the Kungey
Alatau forest zone, it was most likely formed during the
Chilik-Kemin earthquake at the beginning of the 20th
century. Until the 90s its volume was significantly larger
than the current one. Due to heavy precipitation, the lake
dam was partially eroded as a result of the collapse of the
eastern slope into the lake, and a mudflow passed down
the gorge, traces of which have remained to this day. Good
places to spend the night are located 2 km before it starts.
The approach to the gorge is through the valley of the
Chilik river, where there is a dirt road to the confluence
with the Orta Uryukty river. The journey to the lake can
take 2 to 4 days. There are no good paths above the lake.
However, the upper reaches were visited by climbers in
1980-1981. During this time, 59 first ascents were made to
almost 20 peaks, the height of which is 3800-4150 m. The
highest peak is Parus Peak 4148 m. The base camp of the
climbers was located near the upper lake at an altitude of
3050 m. The expedition was led by V.A. Ganyalin.
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Қарасай шатқалы
Ертеректе бұл шатқалмен Шығыс Қарасай асуы
(3755 м) арқылы Ыстықкөлге баратын жол болатын.
Шекаралық рәсімдеудің қиындығы, туристердің
қызығушылығының төмендігі мен Қырғызстанға
туристік бағыттың жабылуына байланысты
шатқал ұмыт болған. Ыстықкөлге баратын жол Іле
Алатауындағы Түрген шатқалымен Аманжол асуы
арқылы Қарасай шатқалының ішімен өтті. Соңғы рет
бұл бағытпен әл-Фараби атындағы ҚазМУ-дің туризм
кафедрасының студенттері 2007 жылы жүріп өткен.

Ущелье Карасай
Ранее через ущелье проходил маршрут на озеро
Иссык-Куль через перевал Восточный Карасай
(3755 м). Сейчас ущелье забыто из-за сложности
прохода в него, пограничных формальностей и потери
интереса туристов, т.к. туристский путь в Кыргызстан
закрыт. Маршрут на Иссык-Куль шел из Тургеньского
ущелья в Иле-Алатау через перевал Аманжол и затем
по ущелью Карасай. Последний раз проходился
студентами и участниками практики кафедры
туризма КазНУ имени Аль-Фараби в 2007 г.

Karasai gorge
Earlier, a route passed through the gorge to Lake
Issyk-Kul through the Eastern Karasai pass (3755 m).
Now the gorge is forgotten due to the difficulty of the
passage to it, border formalities and the loss of interest of
tourists, because the tourist route to Kyrgyzstan is closed.
The route to Issyk-Kul went from the Turgen gorge to the
Ile-Alatau through the Amanzhol pass and then along
the Karasai gorge. The last time was held by students and
participants of Al-Farabi KazNU Tourism Department in
2007.
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Жаңғырық шатқалы
Жаңғырық өзені Шелек өзенінің оң бастауы болып
табылады. Ол негізгі қоректі Қазақстан аумағында
Күнгей Алатауының үш ірі мұздықтарынан алады:
Жаңғырық, Оң Жаңғырық және Жаңа. Өзеннің
шағын салалары Кеңсай, Жарбұлақ және Қоғантыр
мұздықтарынан бастау алады. Бұл жерде Іле Алатауы
мен Күнгей Алатау тау жоталары Шілік-Кемин тау
торабымен қосылады. Жаңғырық өзенінің сол
жағалауын бойлай Шелек өзенінің басына дейін жақсы
жол бар. Әдетте бұл ауданға туристер Сол Талғардан
(Попов, Тоғызақ және т. б.) шығатын Іле Алатауының
күрделі асулары арқылы жетеді. Бұл аймақ техникасын
жетілдіріп жүрген тау туристері мен альпинистер
үшін қызықты. Өйткені биіктігі 4000 м-ден асатын
көптеген шыңдар бар. Ең биік шыңдар: Чайковский
4653 м, Ешенбұлақ 4647 м, Кеминский 4646 м,
Бетховен 4617 м, Құрманғазы 4599 м, Жандосов
4588 м және Жұлдыз 4580 м. Шыңдарға 1953 жылы
«Металлург» лагерінің қатысушылары, ал 1970 жылы
Қазақ альпинистер клубы көтерілді. Бұл аудан туралы
алғашқы мәлімет 1909 жылы С.Е. Дмитриевтың
Жаңғырық мұздығын ашумен басталды.
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Ущелье Жангырык

Река Жангырык является правым истоком реки
Чилик. Основное питание получает с трех самых
крупных ледников Кунгей Алатау на территории
Казахстана: Жангырык, Южный Жангырык и Новый.
Более мелкие притоки вытекают из ледников:
Кенсай, Жарбулак и Кугантыр. Здесь горные хребты
Иле Алатау и Кунгей Алатау соединяются ЧиликоКеминской перемычкой. Вдоль левого берега реки
Жангырык идет хорошая тропа до начала реки
Чилик. Обычно в этот район туристы попадают через
сложные перевалы хребта Иле Алатау, выходящие
из Левого Талгара (Попова, Тогузак и др.). Район
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интересен горным туристам, совершенствующим
свою технику, и альпинистам, т.к. здесь расположено
множество вершин высотой более 4000 м. Самыми
высокими являются пики: Чайковского 4653 м,
Ишенбулак 4647 м, Кеминский 4646 м, Бетховена
4617 м, Курмангазы 4599 м, Жандосова 4588 м и
Жулдыз 4580 м. Вершины были пройдены 1953 г.
участниками лагеря «Металлург» и в 1970 г. –
Казахским клубом альпинистов. Первое упоминание
об этом районе относится к 1909 г – открытие ледника
Жангырык С.Е. Дмитриевым.
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Zhangyryk gorge
The Zhangyryk River is the right source of the Chilik
River. The main feed is received from the three largest
glaciers of the Kungey Alatau in Kazakhstan: Zhangyryk,
South Zhangyryk and Novy. Smaller tributaries flow from
the glaciers: Kensai, Zharbulak and Kugantir. Here the
mountain ranges of Ile Alatau and Kungei Alatau are
connected by the Chilik-Kemin bridge. There is a good
path along the left bank of the Zhangyryk River to the
beginning of the Chilik River. Usually tourists get to
this area through the difficult passes of the Ile Alatau
ridge, leaving the Left Talgar (Popova, Toguzak, etc).
The area is interesting for mountain tourists, improving
their technique, and mountain climbers, because there
are many peaks with a height of over 4000 m.The
highest peaks are: Tchaikovsky 4653 m, Ishenbulak
4647 m, Kemin 4646 m, Beethoven 4617 m, Kurmangazy
4599 m, Zhandosov 4588 m and Zhuldyz 4580 m. The
summits were climbed in 1953 by the “Metallurg” camp
participants and in 1970 - the Kazakh climbers’ club.
The first mention of this area dates back to 1909 - the
discovery of the Zhangyryk glacier by S.E. Dmitriev.
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Шелек өзені
Солтүстік Тянь-Шаньның ірі өзендерінің бірі.
Ол Коржиневский мұздықтары жатқан ең үлкен
мұздықтардан бастау алатын Жаңғырық және
Оңтүстік-Шығыс Талғар өзендерінің бірігуінен пайда
болды. Өзеннің бастауынан бастап Саты ауылына
дейін сол жағалауында соқпақ жол бар. Сатыдан
Үлкен Өрікті шатқалына дейін оң жағалауымен
жетуге болады. Көпірлер Саты ауылының жоғарғы
жағында салынған, біріншісі Қарасай өзенінің
қосылған жері, екіншісі Саз шекара бекетінің тұсында
(Сүтбұлақ өзенінің қосылған жері). Бұл-рафтингпен
айналысатын спортшылардың сүйікті орны. Өзеннің
төменгі ағысында Торайғыр мен Сөгеті тауларының
арасында Бартоғай су қоймасы салынған. Жазыққа
шығысымен өзен суы алқаптарды суаруға бөлініп, тек
жаз айларының соңына қарай қалдық сулар Қапшағай
су қоймасына жетеді.

Река Чилик
Крупнейшая река Северного Тянь-Шаня.
Образуется при слиянии рек Жангырык и ЮгоВосточный Талгар, истоки которых принадлежат
самому крупному району оледенения во главе с
ледником Корженевского. На всем протяжении от
начала реки до села Саты по левому берегу имеются
тропы. Прохождение правого берега возможно от
села Саты до ущелья Улькен Урюкты. Мосты через
реку построены выше села Саты: при слиянии с
рекой Карасай и в районе пограничной заставы Саз
(слияние с рекой Сутбулак). Это сложнейшая река
для спортсменов – любителей сплавов. В нижнем
течении по руслу реки сооружено Бартогайское
водохранилище, зажатое между горами Торайгыр на
юге и Согеты на севере. При выходе на равнину река
разбирается на поля для орошения, лишь в летнее
время остатки реки дотекают до Капшагайского
водохранилища.
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Chilik river

The largest river in the Northern Tien Shan. Formed
at the confluence of the Zhangyryk and South-East Talgar
rivers, the sources of which belong to the largest glacier
region, headed by the Korzhenevsky glacier. There are
paths along the left bank from the beginning of the river
to the village of Saty. Passage of the right bank is possible from the village of Saty to the Ulken Uryukty gorge.
Bridges across the river were built above the Saty village:
at the confluence with the Karasai River and in the area
of the Saz frontier post (confluence with the Sutbulak
River). This is the most difficult river for sportsmen who
like rafting. In the lower reaches along the river bed, the
Bartogai reservoir was built, sandwiched between the
Toraigyr mountains in the south and Sogety in the north.
When it reaches the plain, the river is disassembled into
fields for irrigation, only in the summertime the remains
of the river reach the Kapshagai reservoir.
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Орталық Тянь-Шань
Азияның орталық бөлігінде ТяньШань тау жүйесі 2500 км-ге созылып
жатыр. Оның жартысына жуығы
бұрынғы кеңестік республикалар
аумағына тиесілі. Қазақстан аумағына
Орталық Тянь-Шаньның шағын бір бөлігі
ғана қарайды. Меридианалды, Сарыжаз
және Тенгри-Таг жоталарының түйіскен
жерінде Қазақстан Республикасының
ең биік шыңдарының тұтас тізбегі
орналасқан. Олардың биіктігі 5000
метрден асады, ал игеру өткен ғасырдың
30-шы жылдары басталды. Үлкен
биіктікте жатуына байланысты аудан
альпинистер үшін жылына екі ай ғана
ашылады: шілде мен тамыз айларында.
Бұл жерлерде шыңдарды бағындыру –
әлем альпинистерінің батылдығы мен
шеберлігінің нақты көрсеткіші. Бағыттар
соншалықты қиын болғандықтан мұнда
жылына ондаған адам ғана шыңдарды
бағындыра алады. Мұнда, қайда
қарасаңыз да мұздықтар, мұзқар өрісі
мен омбы қарлар. Қыста және жазда
қар шаңының бұлттарын көтеріп, қар
көшкіндері құлайды. Орташа жылдық
температура -7...-8 °С, яғни Памир мен
Жаңа жерге қарағанда суығырақ және
“Мирный”антарктикалық станциясына
қарағанда 2°С-қа ғана жоғары.
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Центральный Тянь-Шань
Горная система Тянь-Шань раскинулась на 2500 км
через центральную часть Азии. Около половины ее
лежит на территории бывших союзных республик.
К территории Казахстана относится небольшая
часть Центрального Тянь-Шаня, где смыкаются
почти все хребты восточной половины ТяньШаня, принадлежащие Китаю. На стыке хребтов
Меридианального, Сарыджазского и Тенгри-Таг
находится целая цепь труднодоступных и самых
высоких вершин Республики Казахстан. Их высота
превышает 5000 м, а освоение началось еще в 30-х гг.
прошлого века. Из-за большой высоты район открыт
для альпинистов всего пару месяцев в году: в июле и
августе. Восхождения в этих местах служат настоящим
мерилом мужества и мастерства горовосходителей из
разных стран мира. Маршруты настолько сложны, что
за год на вершины восходят лишь несколько десятков
человек. Здесь, куда ни кинешь взор, всюду ледники,
фирновые поля, снежники. Зимой и летом с грохотом
обрушиваются лавины, поднимая облака снежной
пыли. Средняя годовая температура -7…-8 °С, т.е.
ниже, чем на Памире или, на Новой Земле, и всего на
2°С выше, чем на антарктической станции «Мирный».
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Central Tien Shan
The Tien Shan mountain system stretches for 2500 km
across the central part of Asia. About half of it lies on
the territory of the former Soviet republics. A small
part of the Central Tien Shan belongs to the territory of
Kazakhstan, where almost all the ridges of the eastern
half of the Tien Shan belonging to China, join. At the
junction of the Meridian, Saryzhaz and Tengri-Tag ridges,
there is a whole chain of inaccessible and highest peaks of
the Republic of Kazakhstan. Their height exceed 5000 m,
and the development began in the 30s of the last century.
Due to the high altitude, the area is open to climbers only
a couple of months a year: in July and August. Climbing
in these places is a real measure of the courage and
skill of mountain climbers from around the world. The
routes are so difficult that only a few dozen people climb
the summits per year. Wherever you look, glaciers, firn
fields, snowfields are everywhere. In winter and summer,
avalanches crash down with a roar, raising clouds of snow
dust. The average annual temperature is -7 ... -8 °С, i.e.
lower than in the Pamirs or, on Novaya Zemlya, and only
2 °C higher than at the Mirny Antarctic station.
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Теріскей Алатауы
Тау алабы Қазақстанға өзінің шығыс бөлігімен
кіреді. Ол шығысында Баянкөл шатқалынан басталып,
Қырғызстан аумағындағы Ыстықкөлдің оңтүстігіне
қарай батысқа созылып жатыр. Солтүстік ТяньШань тау жүйесіне жатады. Табиғи-географиялық
сипаттамалары бойынша Күнгей Алатау жотасына
ұқсас. Ең биік нүктесі – Ашутор шыңы 4428 м. Тау
өзендері Текес бассейніне – Қытай жерінде Ілеге
құятын өзендерге – жатады. Тек Қарқара ғана Шарын
өзеніне келіп құяды. Бұл ауданға жету үшін Нарынқол
тас жолымен (350 км, 5 сағ.) Алматыдан шығысқа
қарай бет алу керек. Таулар Кеген ауылының оңтүстікшығысынан көріне бастайды. Аумаққа бару үшін
Шонжыдан шекаралық аймаққа кіруге болатын рұқсат
рәсімделеді.

Горы Терскей Алатау
Горный массив заходит в Казахстан
своей восточной оконечностью.
Начинается от ущелья Баянкол на
востоке и тянется на запад южнее озера
Иссык-Куль на территории Кыргызстана.
Относится к горной системе
Северного Тянь-Шаня. По природногеографическим характеристикам
схож с хребтом Кунгей Алатау. Высшая
точка – пик Ашутор 4428 м. Горные реки
относятся к бассейну Текеса – реки,
которая впадает в Иле на территории
Китая. Только одна река впадает в Шарын
– Каракара. Чтобы попасть в этот район
необходимо ехать из Алматы на восток
по Нарынкольской трассе (350 км, 5 ч).
Горы становятся видны на юго-востоке
в районе села Кеген. Для посещения
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территории необходимы пропуска на посещение
приграничной зоны, которые можно получить в
Чундже.

Terskey Alatau mountains
The mountain range enters Kazakhstan with its
eastern end. It starts from the Bayankol gorge in the
east and stretches to the west south of Lake Issyk-Kul
in the territory of Kyrgyzstan. Belongs to the mountain
system of the Northern Tien Shan. In terms of natural and
geographical characteristics, it is similar to the Kungey
Alatau ridge. The highest point is Ashutor peak 4428 m.
Mountain rivers belong to the Tekes basin - a river that
flows into the Ile in China. Only one river flows into the
Sharyn - Karakara. To get to this area, you need to drive
from Almaty to the east along the Narynkol highway
(350 km, 5 hours). The mountains become visible in the
southeast near the village of Kegen. To visit the territory,
you need passes to visit the border zone, which can be
obtained in Chundzha.
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Қаракөл көлі
Үлкен Қақпақ өзенінің аңғарында Бұзынбай
шатқалында 3100 м биіктікте орналасқан. Көлдің
ұзындығы 2 км. Шатқалда таулы жол бойымен
джиптерде 2900 м биіктікке дейін көтерілуге
болады. Көлге дейін жаяу шамамен 2 км қалады.
Үлкен және Кіші Қақпақ таулы алқаптары аңшылық
шаруашылығы аумағына жатады. Үлкен Қақпақ
алқабында 2300 м биіктікте туристік база салынды.
Шатқалға Қайнар және Қақпақ ауылдары арқылы
немесе Баянкөл шатқалымен өту мүмкіндігі жоғары
көлікпен жетуге болады.

Озеро Караколь
Озеро Караколь расположено в ущелье Бузунбай
долины реки Улькен Какпак на высоте 3100 м. Длина озера 2 км. В ущелье можно подняться на джипах
по горной дороге почти до высоты 2900 м. До озера
остается дойти пешком около 2 км. Горные долины Улькен и Киши Какпак относятся к территории
охотничьего хозяйства. В долине Улькен Какпак на
высоте 2300 м построена туристская база. В ущелье
можно попасть через села Кайнар и Какпак или
ущелье Баянкол только на транспорте высокой
проходимости.
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Terskey Alatau mountains
Lake Karakol. It is located in the Buzunbai gorge of the
Ulken Kakpak valley at an altitude of 3100 m. The length
of the lake is 2 km. You can climb into the gorge by SUV
along a mountain road almost to an altitude of 2900 m.
The lake is about 2 km away on foot. The mountain
valleys of Ulken and Kishi Kakpak belong to the territory
of the hunting grounds. A tourist base has been built in
the Ulken Kakpak valley at an altitude of 2300 m. You
can get to the gorge through the villages of Kainar and
Kakpak or the Bayankol gorge only by SUV vehicles.
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Река Текес

Tekes river

Текес өзені бастауын Қазақстан Республикасының
аумағындағы Теріскей Алатауының солтүстік
жотасынан алады. Оның бастауынан Күнгес өзенімен
қосылатын тұсына дейінгі жалпы ұзындығы 447 км.
Қазақстан аумағындағы ұзындығы 85 км.

Река Текес берет свое начало на северном
макросклоне хребта Терскей Алатау, на территории
Республики Казахстан. Общая протяженность,
от истоков до слияния с рекой Кунгес, 447 км.
На территории Казахстана протяженность реки
составляет 85 км.
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The Tekes River originates on the northern
macroslope of the Terskey Alatau ridge, on the territory
of the Republic of Kazakhstan. The total length, from the
source to the confluence with the Kunges River, is 447 km.
On the territory of Kazakhstan, the length of the river is
85 km.
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Тұзкөл көлі

Ащы-тұзды ағынсыз көл Қарасаз ауылының
маңында Шалкөдесу мен Текес өзендері аңғарының
арасында орналасқан. Оның суы тұздылығы
жағынан тек Өлі теңізге ғана жол береді. Бұл көлдің
жағалауынан Теріскей Алатауы, сондай-ақ оның
артында орналасқан биік қар алабы – Орталық ТяньШань тауларына жататын Сарыжаз жотасы тамаша
көрінеді. Онда биіктігі 5500 м асатын бірнеше шыңдар
бар. Оның ішіндегі әйгілісі – Мәрмәр қабырғасы
(6146 м) деп аталатын шың. Одан арырақ ауа райының
жақсы күндері Хан Тәңірі шыңын көруге болады.
Көлден тамаша фототүсірілімдер жасау үшін түнеу
қажет, өйткені күн батар мен таң атып келе жатқан
кезде керемет суреттерді түсіруге мүмкіндік туады.
Лагерьді көлдің батыс жағалауындағы тұщы суы
бар алаңқайларға орналастырған қолайлы. Көлдің
жағасының лайлы болуы мен таяздығынан суға
түсу мүмкін емес. Көл жағасындағы балшық емдік
қасиеттерге ие, сондықтан Алматы қаласының
клиникаларында қолданылады.
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Озеро Тузколь

Горько-соленое бессточное озеро расположено
недалеко от села Карасаз между двумя речными
долинами Шалькодесу и Текес. Его вода по солености
уступает только Мертвому морю. С берегов этого
озера отлично виден Терскей Алатау, а также высокий
снежный массив, расположенный за ним – хребет
Сарыжаз, относящийся к горам Центрального ТяньШаня. В нем выделяются несколько вершин высотой
более 5500 м. В том числе довольно известный
пик Мраморная Стена (6146 м). На дальнем плане
в хорошую погоду виден пик Хан-Тенгри. Чтобы
сделать отличные фотоснимки с озера, необходимо
ехать с ночевкой, т.к. лучше всего горы видны на
рассвете и закате. Хорошие поляны для расположения
лагеря с пресными источниками воды имеются на
западном берегу озера. Купаться в озере невозможно
из-за топкого берега и небольшой глубины. Грязь
по берегам озера обладает целебными свойствами и
используется в клиниках города Алматы.
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Tuzkol Lake

The bitter-salty closed lake
is located near the village of
Karasaz between the two river
valleys Shalkudysu and Tekes. Its
water is second only to the Dead
Sea in salinity. Terskey Alatau is
perfectly visible from the shores
of this lake, as well as a high snow
massif located behind it - the
Saryzhaz ridge, which belongs to
the mountains of the Central Tien
Shan. Several peaks with a height
of more than 5500 m stand out
in it. Including the rather wellknown Marble Wall peak (6146 m).
In the background, Khan Tengri
peak is visible in good weather. To
take great pictures from the lake,
you need to go with an overnight
stay. Mountains are best seen at
sunrise and sunset. There are good
clearings for camp with fresh water
sources on the western shore of
the lake. Swimming in the lake is
impossible because of the muddy
coast and shallow depth. The
mud on the shores of the lake has
healing properties and is used in
clinics in the city of Almaty.

87

zhetysu.travel

Орталық Тянь-Шань

Центральный Тянь-Шань

88

Central Tien Shan

ЖЕТІСУ

89

zhetysu.travel

Орталық Тянь-Шань

Центральный Тянь-Шань

90

Central Tien Shan

ЖЕТІСУ

Баянкөл шатқалы

Қазақстан аумағының шығысындағы ең шеткі
шатқал. Мәрмәр қабырғаға көтеретін базалық
лагерьлерге осы шатқал арқылы жетуге болады.
Шатқалда шекара заставасы мен Жарқұлақ алтын
кеніші бар. Тау жорықтарын жасау үшін мұнда өте
жақсы жағдайлар бар: қалың ормандар, Қазақстанның
ең биік шыңдарының көркем көрінісі (Баянкөл 5850 м,
Семенов 5816 м, Кеңестік Қазақстан 5761 м, Қарлытау
5450 м шыңдары), ал Баянкөл бастауының бірінде
Ақкөл көлі (ұзындығы 700 м) орналасқан.

Ущелье Баянкол

Крайнее восточное ущелье на территории
Казахстана. Через это ущелье осуществляется
подъезд к базовому лагерю для восхождения на
пик Мраморная Стена. В ущелье расположены
пограничная застава и золотоносный рудник
Жаркулак. Для горных походов здесь отличные
условия: густые леса, отличные виды на самые
высокие вершины Казахстана (пики Баянкол 5850 м,
Семёнова 5816 м, Советский Казахстан 5761 м,
Карлытау 5450 м), а в одном из истоков Баянкола
расположено озеро Акколь (длина 700 м).
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Bayankol gorge

The extreme eastern gorge in Kazakhstan. Through
this gorge, an approach is made to the base camp for
climbing the peak of the Marble Wall. In the gorge there is
a border outpost and the Zharkulak gold mine. There are
excellent conditions for mountain hikes: dense forests,
excellent views of the highest peaks of Kazakhstan
(Bayankol 5850 m, Semyonov 5816 m, Soviet Kazakhstan
5761 m, Karlytau 5450 m). There is Lake Akkol (length
700 m) in one of the sources of Bayankol.
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Хан Тәңірі шыңы
Хан Тәңірі шыңы – Қазақстанның ең биік нүктесі.
Түркі тілінен аударғанда «Аспан билеушісі» деген
мағынаны береді. Шыңды алғаш рет П.П. Семенов
1856-1857 жылдары ашқан. Биіктігі 7010 м
шың Алматы облысының оңтүстік-шығысында
Қырғызстанмен шекарада орналасқан. Орталық
Тянь-Шань тау жүйесіне (Тенгри-Таг жотасы) жатады.
Шыңға көтерілу беделді халықаралық альпинистік
«Қар барысы» бағдарламасының бір бөлігі болып
табылады. Атақ бұрынғы кеңестік республикалар:
Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстан аумағында
орналасқан биіктігі 7000 м кем емес 5 шыңға
көтерілгені үшін беріледі. Бұл бағдарлама кеңес
уақытында өте танымал болды. Хан Тәңірі шыңының
маңында биіктігі 6000 м-ден асатын бірнеше
шыңдар бар: Шатыр 6637 м, 100 жыл РГО 6276 м және
Пржевальский 6261 м.

Пик Хан-Тенгри

Пик Хан-Тенгри – высшая точка Республики
Казахстан. В переводе с тюркского название означает
«Повелитель Неба». Вершина открыта П.П. Семёновым
в 1856-1857 гг. Пик высотой 7010 м расположен
на крайнем юго-востоке Алматинской области
на границе с Кыргызстаном. Относится к горной
системе Центрального Тянь-Шаня (хребет ТенгриТаг). Восхождение на вершину входит в престижную
международную альпинистскую программу
«Снежный барс». Звание дается за восхождение на
5 вершин высотой не менее 7000 м, расположенных
на территории бывших советских республик:
Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. Программа
уже была очень популярна в советское время. В
районе Хан-Тенгри находятся еще несколько пиков
высотой более 6000 м: Шатёр 6637 м, 100 лет РГО
6276 м и Пржевальского 6261 м.
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Khan-Tengri Peak
Khan-Tengri Peak is the highest point of the Republic
of Kazakhstan. Translated from the Turkic, the name
means “Lord of the Sky”. The summit was discovered
by P.P. Semyonov in 1856-1857. The 7010 m high peak
is located in the extreme south-east of the Almaty
region on the border with Kyrgyzstan. Belongs to the
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mountain system of the Central Tien Shan (Tengri-Tag
ridge). Climbing to the top is part of the prestigious
international mountaineering program “Snow Leopard”.
The title is given for climbing 5 peaks with a height of at
least 7000 m, located on the territory of the former Soviet
republics: Kyrgyzstan, Tajikistan and Kazakhstan. The
program was already very popular during the Soviet era.
In the Khan Tengri area there are several peaks with a
height of more than 6,000 m: Shatyor 6637 m, 100 years
RGO 6276 m and Przhevalsky 6261 m.
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БАҒЫТТАР МАРШРУТЫ ROUTES
«Көлсай көлдері» демалыс күндік бағыты
«Көлсай көлдері» ұлттық паркіне саяхаттық-экскурсиялық тур. Әр демалыс сайын туристік фирмалардың автобустарымен баруға болады. Басқа күндері көптеген жеке гидтерге тапсырыс беру арқылы
жүзеге асады. Туристерді бірінші Көлсайға көлікпен
жеткізеді, содан кейін туристер екінші көлге жаяу
бара алады. Келесі күні Қайыңды көліне барады.
Бағыт кез келген туристер үшін қолайлы.
Ұзақтығы: 2-3 күн
Тұратын орын: Саты ауылының қонақ үйлері
Мерзімі: мамыр-қыркүйек
Маршрут выходного дня «Кольсайские озера»
Походно-экскурсионный тур в национальный
парк «Кольсай Кольдерi». Проходит каждые выходные на автобусах туристских фирм. В другие дни
можно заказать у большинства частных гидов. Туристов довозят до первого Кольсая, а затем желающие могут сходить пешком до второго озера. На
следующий день посещается озеро Каинды. Маршрут подходит для большинства туристов.
Продолжительность: 2-3 дня
Проживание: в гостевых домах села Саты
Сезон: май-сентябрь
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Weekend route «Kolsai Lakes»
Hiking and excursion tour to the Kolsai Kolderi
National Park. Tours take place every weekend on
the buses of tourist companies. On other days can be
booked with private guides. Tourists are taken to the
first Kolsai, and then those who wish can go on foot to
the second lake. The next day Kaindy Lake is visited.
The route is suitable for most tourists.
Duration: 2-3 days
Accommodation: in guest houses of Saty village
Season: May-September
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«Көлсайдың беймәлім көлдері» трекингі
«Көлсай көлдері» ұлттық паркіндегі Күнгей Алатау тауларына жасалатын көп күндік саяхат, оның
барысында туристер көптеген тау көлдерін тамашалап, панорамалық көріністерден ләззат алады.
Бағытқа тек дене даярлығы жоғары туристер ғана
қатыса алды.
Бағыт: Алматы – Төменгі Көлсай – Ортаңғы Көлсай – «Үш сұрапыл» көлдері – Шадо асуы – Үлкен
Құрметі көлі – Мұздықты аңғар асуы – Талды шатқалы – ҚазССР 40 жылдығы асуы – Құтырған шатқалы
– «Дожна көлі» шатқалы – Географтар асуы – Кіші
Өрікті шатқалы – Орта Өрікті шатқалы – Ми үстірті
– Үлкен Өрікті шатқалы – Мәже көлі – Шелек өзені
аңғары – Талды орман шаруашылығы – Көлсай көлдері – Алматы. Ара-қашықтығы 120 км.
Ұзақтығы: 12 күн (6 күндік қысқа нұсқасы бар)
Түнеу: жиналмалы шатыр
Мерзімі: шілде-қыркүйектің басы

Трекинг «Неизведанные озера Кольсая»
Многодневный поход по горам Кунгей Алатау в
пределах национального парка «Кольсай Кольдерi»,
во время которого туристы увидят большое количество горных озер и насладятся панорамными видами. Маршрут подходит только для физически хорошо подготовленных туристов.
Маршрут: Алматы – озеро первый Кольсай – озеро второй Кольсай – озера «Три стихии» – перевал
Шадо – озеро Большое Курметинское – перевал
Ледниковая долина – ущелье Талды – перевал 40
лет КазССР – ущелье Кутырган – ущелье «Дюжины
озер» – перевал Географов – ущелье Малое Урюкты
– ущелье Среднее Урюкты – плато «Ми» («Мозги»)
– ущелье Большое Урюкты – озеро Мяже – долина
реки Чилик – лесничество Талды – Кольсайские озера – город Алматы. Расстояние 120 км
Продолжительность: 12 дней (возможен короткий
6-дневный вариант)
Ночевки: в палатках.
Сезон: июль-начало сентября.
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«Unknown Kolsai lakes» trekking
A multi-day hike in the Kungey Alatau mountains
within the Kolsai Kolderi National Park, during which
tourists will see a large number of mountain lakes and
enjoy panoramic views. The route is only suitable for
physically well prepared tourists. Distance 120 km.
Route: Almaty - the first Kolsai lake - the second
Kolsai lake - «Three elements» lakes - Shado pass - Big
Kurmeti lake – Lednikovaya dolina (Glacial valley) pass
- Taldy gorge - 40 years of Kazakh SSR pass - Kutyrgan
gorge - «Dozen lakes» gorge - Geographers pass - Small
Uryukty gorge - Middle Uryukty gorge - “Mi” plateau
(“Brain”) - Big Uryukty gorge - Myazhe lake - Chilik river
valley - Taldy forestry - Kolsai lakes - Almaty city.
Duration: 12 days (a short 6-day option is possible).
Overnight : in tents.
Season: July-early September.
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Қыземшек шыңына шығу
Биіктігі 4024 м болатын шыңға жотаның оңтүстік
қырқасы арқылы өрлеу қиындығы 1Б санатты альпинистік тау басына шығу. Ара қашықтығы 45 км.
Шыңға шығу жаңа бастап келе жатқан альпинистерге қолайлы.
Бағыт: Алматы – Талды шатқалы – Талды сарқырамасы – Көлсай көлі (Төменгі) – Алматы
Ұзақтығы: 4-6 күн
Түнеу: шатырларда болады
Мерзімі: маусым-қыркүйек

Восхождение на пик Кыземшек
Альпинистское восхождение 1Б категории сложности по южному гребню на вершину высотой 4024
м. Расстояние 45 км. Восхождение подходит для начинающих альпинистов.
Маршрут: Алматы — ущелье Талды — водопад
Талды – Скальные ворота – перевал 40 лет КазССР –
пик Кыземшек – ущелье Талды — Кольсайское озеро
(первое) — Алматы
Продолжительность: 4-6 дней
Проживание: в палатках
Сезон: июнь-сентябрь

Climbing the Kyzemshek peak
Climbing ascent of 1B difficulty category along the
southern ridge to a peak height of 4024 m. Distance 45
km. The ascent is suitable for beginner climbers.
Route: Almaty - Taldy gorge - Taldy waterfall Skalnye Vorota - 40 years of KazSSR pass - Kyzemshek
peak - Taldy gorge - Kolsai lake (first) - Almaty
Duration: 4-6 days
Accommodation: in tents
Season: June-September
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Хан Тәңірі шыңына (7010 м ) шығу
Тәжірибелі альпинистерге немесе кәсіби гидтің көмегімен дайындығы жоғары туристерге қол
жетімді 5-қиындық санатындағы күрделі тауға өрлеу болып табылады. Мұндай көтерілудің ерекшелігі – көтерілу үшін арнайы жерсіндіру қажет. Сондықтан мұндай бағыттар көп уақытты талап етеді.
Қазіргі уақытта Қазақстаннан Солтүстік Инельчек
мұздығына қарай 10-ға жуық маршрут салынды
(5А-дан 6А к. с. дейін). Олардың ішіндегі ең қолжетімдісі – Чапаев шыңының солтүстік-шығыс қабырғасы арқылы көтерілу.
Бағыт: Алматы – Қарқара лагері – Бас Қарқара
шыңына (4059 м) жерсіндіру – Сол Инельчек базалық лагеріне тікұшақпен жеткізу – шыңға көтерілу 2
апта – Қарқара лагеріне қайта ұшып келу – Алматы
Ұзақтығы: 24 күн
Түнеу: Қарқара шатқалында, Сол Инельчек мұздығында және аралық лагерьлердің барлығында
шатырда тұру көзделген.
Мерзімі: шілде-тамыз
Восхождение на пик Хан-Тенгри 7010 м.
Сложнейшее восхождение 5-й категории сложности, доступное опытным альпинистам, или
хорошо подготовленным туристам в сопровождении профессионального гида. Особенность такого
восхождения состоит в том, что для восхождения
требуется специальная акклиматизация. Поэтому
такие маршруты требуют большого количества времени. В настоящее время из Казахстана со стороны
ледника Северный Инельчек проложено около 10
маршрутов (от 5А до 6А к.с.). Наиболее доступным
является восхождение через северо-восточное
ребро плеча пика Чапаева.
Маршрут: Алматы – лагерь «Каркара» – акклиматизационное восхождение на пик Бас Каркара
(4059 м) – перелет на вертолете в базовый лагерь
«Северный Инельчек» – восхождение 2 недели –
перелет в лагерь «Каркара» – Алматы.
Продолжительность: 24 дня.
Проживание: в палатках базового лагеря в ущелье реки Каркара, на леднике Северный Инельчек и
промежуточных лагерях при восхождении.
Сезон: июль-август.
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Climbing Khan Tengri peak 7010 m
Cycling along country roads with unusual landscapes
of Kazakh steppes and deserts. Distance 215 kmThe
route is suitable for physically fit tourists. Cyclists are
transferred to the «Sharyn» national park by car with a
special bike rack from the city of Almaty, and departure
from the Boguty mountains.
Route: Almaty - Karkara camp - acclimatization
ascent to Bas Karkara peak (4059 m) - helicopter flight
to the Northern Inelchek base camp - 2 weeks ascent flight to Karkara camp - Almaty.
Duration: 24 days.
Accommodation: in tents of the base camp in the
gorge of the Karkara river, on the North Inelchek glacier
and intermediate camps during the ascent.
Season: July-August.
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Мәрмәр қабырға шыңына (6146 м) шығу
Солтүстік қырқасы арқылы күрделілік санаты
4Б-ға жататын қарлы-мұзды шыңға көтерілу. Мәрмәр қабырғасы шыңы – Азияның солтүстік шегінде
жатқан алтымыңдық және Баянкөл шатқалының ең
биік шыңы. Тәжірибелі альпинистерге немесе кәсіби гидтің көмегімен дайындығы жоғары туристерге
қол жетімді.
Бағыт: Алматы – Нарынқол – Баянкөл шатқалы
– Жарқұлақ кеніші – Сарыжаз жотасының етегі – 2
апталық шыңға көтерілу – Алматыға қайта оралу.
Ұзақтығы: 18-20 күн
Түнеу: Шатырлы лагерьлерде түнеу
Мерзімі: шілде-тамыз

Восхождение на пик Мраморная Стена 6146 м
Сложное восхождение на снежно-ледовую вершину 4Б категории сложности по северному гребню.
Пик Мраморная Стена – самый северный шеститысячник в Азии и высочайшая вершина ущелья Баянкол. Восхождение доступно опытным альпинистам
или хорошо подготовленным туристам в сопровождении профессионального гида.
Маршрут: Алматы – Нарынкол – ущелье Баянкол
– рудник Жаркулак – подножие хребта Сарыджаз –
восхождение 2 недели – возвращение в Алматы.
Продолжительность: 18-20 дней.
Проживание: в палаточных лагерях.
Сезон: июль-август.
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Ascent to the peak Mramornaya Stena (Marble Wall) 6146 m
Difficult ascent to the snow-ice peak of 4B category
of complexity along the northern ridge. Marble Wall
Peak is the northernmost six-thousander in Asia and
the highest peak of the Bayankol gorge. Climbing is
available for experienced climbers or well-trained
tourists, accompanied by a professional guide.
Route: Almaty - Narynkol - Bayankol gorge Zharkulak mine - the foot of the Saryjaz ridge - climbing
2 weeks - return to Almaty.
Duration: 18-20 days.
Accommodation: in tent camps.
Season: July-August.
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Хан Тәңірі шыңына жасалатын джип турлар
Алматы облысының ең шеткі оңтүстік-шығыс тауларында жол талғамайтын көліктермен екі көлді
қоса аралайтын шытырман оқиғалы тур. Бұл турда
туристерді қылқан жапырақты ормандар арасында
Қазақстанның ең биік тауларының әсем көрінісін
тамашалай алатын екі күндік серуен күтіп тұр.
Арақашықтық 900 км. Кез келген туристер үшін қол
жетімді.
Бағыт: Алматы – Кеген ауылы – Қақпақ ауылы
– Үлкен Қақпақ аңғары – Бұзынбай шатқалы – Қаракөл көлі – Нарынқол ауылы – Тұзкөл көлі – Кеген
ауылы – қалаға қайту
Ұзақтығы: 3 күн
Түнеу: шатырда
Мерзімі: маусым-қыркүйек

Джип-тур к пику Хан-Тенгри
Приключенческий тур на внедорожниках в горы
крайнего юго-востока Алматинской области с посещением двух озер. Туристов ждут две живописные
ночевки среди хвойного леса и около озера с видом
на самые высокие горы Казахстана. Расстояние 900
км. Маршрут подходит для большинства туристов.
Маршрут: Алматы – село Кегень – село Какпак –
долина Улькен Какпак – ущелье Бузунбай – озеро
Караколь – село Нарынкол – озеро Тузколь – село
Кегень – возвращение в Алматы
Продолжительность: 3 дня
Проживание: в палатках
Сезон: июнь-сентябрь
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Jeep tour to Khan Tengri peak
Adventure tour on off-road vehicles to the mountains
of the extreme southeast of the Almaty region with a
visit to two lakes. Tourists will spend two picturesque
nights among the coniferous forest and near the lake
overlooking the highest mountains of Kazakhstan.
Distance 900 km. The route is suitable for most tourists.
Route: Almaty - Kegen village - Kakpak village Ulken Kakpak valley - Buzunbai gorge - Karakol lake Narynkol village - Tuzkol lake - Kegen village - return
to Almaty
Duration: 3 days
Accommodation: in tents
Season: June-September
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