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Алматы облысы Қазақстан Республикасының оңтүстік-шығысында орналасқан және 224 мың
шаршы шақырым (Ұлыбритания 244 мың шаршы шақырым) жерді алып жатыр. Бұл жерде екі
миллионға жуық адам өмір сүруде. Солтүстігінде Қарағанды, солтүстік-шығысында Шығыс
Қазақстан облыстарымен шектеседі. Олардың шекарасы тұщы-тұзды Балқаш көлімен, тұзды
көлдер Алакөл мен Жалаңашкөл, тұщы Сасықкөл мен Ұялы сияқты үлкен көлдердің тізбегімен
өтеді. Шығысында Жоңғар Алатауының таулы жоталарымен және солтүстік Тянь-Шань арқылы
Қытаймен шектессе, оңтүстігінде Іле және Күнгей Алатауы арқылы Қырғызстанмен шектеседі.
Батысында Жамбыл облысы жатыр.
Облыс территориясын Жетісудың ең үлкен Іле өзені кесіп өтеді. Орталық Тянь-Шань тауларынан
бастау алатын Текес пен Күнгес өзендерінің қосылуынан пайда болған Іле, Қазақстанға қайта
кіреді. Өзеннің орта ағысында арна бөгеліп, 1970 жылдары Қапшағай су қоймасы (ұзындығы
180 шақырым, ені 22 шақырым) салынды. Одан ары қарай шөл дала арқылы Балқашқа қарай
жол тартады. Іле өзенінің ұзындығы 1439 шақырым, Қазақстан аумағында 802 шақырым (Текесті
санамағанда). Орташа кеңдігі 150 м, кейбір жерлерінде 300 м-ге жетеді. Балқаштың батпақты
жағалауларын, Іле өзенінің атырау, алқабын қалың өскен құрақтар, жылауық тал, итмұрын,
бөріқарақат тоғайлы орманы алып жатыр. Балқаштың оңтүстік жағалауы мен облыс орталығы –
шөл далаға тән бұталар, сексеуіл мен исі аңқыған жусан өскен тақыр, сортаң, құмды өлке.
Жетісудың жазығында қарақұйрық, бөкен, елік, түркімен құланы, қасқыр, түлкі, борсық, жабайы
мысық, түрлі кеміргіштер кездессе, Іле өзенінің атырауында тоғай бұғысы, қабан, ондатра,
ортаазиялық өзен кәмшаты мекендейді. 2003 жылы Германиядан Пржевальский жылқылары
әкелінді.
Таулы аймақтарда жапырақты ормандар 1300-1400 м биіктікке дейін түседі. Одан жоғары
субальпі шалғыны белдеуінде қылқан жапырақты ормандар (Тянь-Шань шыршасы, қарағай және
арша), ылғалдығы жоғары шатқалдарда қойтастар мен жартастар арасында ежелгі өсімдіктер –
мүк, қына, папоротниктер араласып өседі. 2800 м биіктіктен бастап, ағаштар альпі шалғыны мен
тастарға жармаса өскен арша бұталарына орын береді. 3200 м биіктіктен тасты-мұзды белдеу

басталады. Бұл жерде жауын-шашын тек қар түрінде ғана жауады. Таулы және тау етегінде,
сонымен қатар өзендер мен су қоймаларында жануарлардың сан түрі мекендейді.
Облыс территориясында көптеген тарихи және мәдени ескерткіштер сақталған. Солардың ішінде
ерекше орны бар «Алтын адам» табылған Есік қорғандары, ерте ортағасырлық металлургияның
ізі қалған Талғар қалашығы, будда, христиан храмдары мен мұсылман мешіті көршілес жатқан
Қойлық қаласы, әрине, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мұралар тізіміне енген Таңбалы археологиялық
петроглифтер галереясы.
Табиғат сұлулығына немқұрайлы қарамайтын, әуесқой жандар үшін Жетісу – нағыз жердің
жәннаты. Өткен дәуірлердің сырын қойынына жасырған кең әрі көне аймақ. Оны толық сезініп
ұғуға бір адамның өмірі жете қояр ма екен... Біздің бұл басылым Алматы облысындағы қызықты
және көркем жерлерімен таныстыруға, оның табиғи, тарихи және мәдени ерекшеліктерін ұғынуға,
әлемнің басқа жерінде кездеспейтін кереметтерді көрсетуге бағытталған. Жетісу бойынша барлық
экскурсиялар мен саяхат Алматы және Талдықорған қалаларынан басталады. Олар тікұшақ және
автокөлікпен, жаяу немесе велосипедпен, танымдық және спорттық, төтенше және тарихи,
қажылық және экологиялық, археологиялық және емдеу-сауықтыру болуы мүмкін. Бастысы, содан
кейін осы жерге қайта және қайта келуге ынтызар болсаң болғаны!

Алматинская область находится на юго-востоке Республики Казахстан и занимает территорию
224 тыс. кв. км (ср.: Великобритания – 244 тыс. кв. км). Здесь живут около двух миллионов человек.
На севере область граничит с Карагандинской областью, на северо-востоке – с ВосточноКазахстанской областью. Граница с ними проходит цепью больших озер: пресно-соленое озеро
Балхаш, соленые Алаколь и Жаланашколь, пресные Сасыкколь и Уялы. На востоке граница с
Китаем проходит по горным хребтам Жонгарского Алатау и северного Тянь-Шаня. Южная граница
области с Кыргызстаном проходит по хребтам Заилийского Алатау и Кунгей Алатау. На западе
Алматинская область граничит с Жамбылской областью.
Область рассекает самая крупная в Семиречье река Или. Истоки ее – река Текес в отрогах
Внутреннего Тянь-Шаня на юго-востоке Алматинской области, и река Кунгес в КНР. После
соединения этих истоков на территории Китая, река, теперь уже Или, возвращается в Казахстан,
образуя в среднем течении огромное (длина 180 км, ширина 22 км) искусственно созданное в
1970-х гг. Капшагайское водохранилище, перегороженное плотиной гидроэлектростанции, затем
путь ее лежит через пустыню в озеро Балхаш. Общая длина реки Или 1439 км, на территории

Казахстана (не считая Текеса) – 802 км. Средняя ширина – 150 м, но в некоторых местах достигает 300 м.
Заболоченное побережье Балхаша, дельту и долину реки Или занимают густые заросли тростника,
тугайные леса ивы, шиповника, барбариса. Южное Прибалхашье и центр области – край песков,
солончаков, такыров с растущими на них полынью, пустынными кустарниками и зарослями саксаула.
В равнинной части Семиречья встречаются джейран, сайга, косуля, туркменский кулан, волк, лиса,
барсук, дикая кошка, грызуны, в дельте реки Или – тугайный благородный олень, кабан и ондатра,
среднеазиатская речная выдра. В 2003 году из Германии были доставлены лошади Пржевальского.
В предгорных и горных районах лиственные леса опускаются до высоты 1300–1400 м. Выше – пояс
субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами (тянь-шаньская ель, сосна, арча). Во влажных
ущельях, среди камней и скал часто встречаются древние растения – мхи, лишайники и папоротники.
Начиная с высоты 2800 м, деревья уступают место альпийским лугам и зарослям арчи, забегающим на
скалы и осыпи. С высоты 3200 м начинается скально-ледниковый пояс. Осадки здесь выпадают только
в твердом виде. Множество различных животных обитают в горной и предгорной местности, а также
в реках и водоемах области.
На территории области сохранилось множество памятников истории и культуры. Среди них можно
особо отметить Иссыкские курганы, в одном из которых был найден «Золотой человек», Талгарское
городище, где найдены следы раннесредневековой металлургии, древний город Койлык, где
буддийский и христианский храмы соседствуют с мусульманской мечетью и, конечно, наскальные
галереи Танбалы, вошедшие в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Для любознательных и неравнодушных к земной красоте людей Семиречье – настоящий рай.
Это огромный, очень древний регион, сохранивший следы прошлых эпох. И вряд ли его можно
полностью познать и изучить за одну человеческую жизнь. Наше издание предлагает познакомиться с
некоторыми, наиболее красивыми и интересными местами Алматинской области, узнать ее природные,
исторические и культурные особенности, увидеть то, чего больше нет нигде в мире. Все экскурсии и
путешествия по Семиречью начинаются из Алматы и Талдыкоргана. Они могут быть на вертолете и
автомобиле, пешком и на велосипеде, могут быть познавательными и спортивными, экстремальными и
историческими, паломническими и экологическими, археологическими и лечебно-оздоровительными,
главное, чтобы после них наступало желание вернуться сюда еще и еще раз!

Almaty oblast is located on south-eastern part of Kazakhstan and takes a territory of 224 thousand square kilometers (Great Britain
is 244 thousand square kilometers). About 2 million people live here. Oblast borders with several regions. It’s bordered with Karaganda oblast in the north, with East Kazakhstan oblast in the north-eastern. The borders with them go through a chain of large lakes:
Balkhash, Alakol and Zhalanashkol, Sasykkol and Uyaly. East border with China passes through Jungar Alatau and northern Tian Shan
ridges. Southern border of oblast goes through Ile Alatau and Kungey Alatau ridges, Kyrgyzstan border. Almaty oblast borders with
Zhambyl oblast in the west.
Oblast is divided in two by Ili river, the biggest in Zhetysu. Its’ backgrounds are Tekes river and Kunges river. Tekes river is in the
spurs of the Inner Tien Shan, which is located in south eastern part of Almaty oblast. Kunges is in China. These two rivers connect in
China, after that this river is called Ile and it flows to Kazakhstan, making artificially enormous Kapshagay reservoir, created in 1970th
in the middle reaches. Reservoir is blocked by hydroelectric dams, then the way lies through the desert into Balkhash Lake. Total
length of river is 1439 km, in Kazakhstan territory it’s 802 km without counting Tekes river. Average width is 150 m, but it reaches
about 300 meters in some places. Marshy shore of Balkhash lake, the delta and the river valley of Ile are occupied by the thick reeds,
willow riparian forests, wild rose, barberry. Southern Balkhash area and the center of the region are the land of sand, salt marshes,
takyrs with sagebrush, desert scrub and thickets crowfoot growing on them. Gazelle, antelope, deer, wolf, fox, badger, wild cats,
rodents inhabit in the plains of Zhetysu, tugai deer, wild boar, musk, Central Asian otter inhabit in the delta of the Ile River. Przewalski
horses were brought in 2003 from Germany.
Deciduous forests grow till 1300-1400 m height in pre-mountain and mountain regions. Higher is a belt of subalpine meadows
in combination of coniferous forest (Tian Shan spruce, pine and juniper). Ancient plants, such as mosses, lichens and ferns are met
between rocks and cliffs in wet gorges. Trees give way to alpine meadows and thickets of juniper, run onto the rocks and debris
beginning from the height of 2800 m. Cliff-glacier belt begins at the height of 3200 meters. Precipitation are in the solid form here.
Many different animals live in the mountains and foothills, as well as in the rivers and water bodies’ area.
Many historical and cultural sites are saved in the territory of oblast. Issyk kurgans can be highlighted among them, “Golden man”
was found in one of these kurgans. Also, Talgar settlement, where traces of early medieval metallurgy were found, can be especially
noted. As well as these two, we must make a special mention to ancient Koilyk town, where Buddhist and Christian churches coexist
with Muslim mosque. Of course, shouldn’t forget about Tanbaly rock gallery, which is entered the List of World Cultural heritage of
UNESCO.
Zhetysu is a real heaven for the curious people, who are indifferent to the beauty of the earth. It’s a large and very ancient region,
which keeps traces of past eras. Perhaps, it’s impossible to totally understand and study it in a single human life. Our publication offers
to get acquainted with some of the most beautiful and interesting places of Almaty oblast, to know its natural, historical and cultural
backgrounds, to see what is not presented anywhere else in the world. All excursions and travels in Zhetysu start from Almaty and
Taldykorgan. They can be made by the helicopter and car, walking and cycling, can be educational and sporting, extreme and historical, pilgrimage and environmental, archaeological, health and beauty. All this in order to make a desire to return again and again.
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ТАЛДЫҚОРҒАН
ТАЛДЫКОРГАН
TALDYKORGAN
Талдықорған
қаласы
–
Алматы
облысының әкімшілік орталығы. Ол
теңіз деңгейінен 600 м биіктікте Жетісу
Алатауының батысында Қапал өзенінің
бойында Жетісудың қақ ортасында
орналасқан. 1868 жылы Талдықорған
қыстауының орнына Гавриловка селосы
бой көтерді. 1922 ж. Қапал уезінің
орталығы болып, қайтадан Талдықорған
аталады. 1944 жылдан қала, 2001
жылдан Алматы облысының орталығы
болып өзгерді. Талдықорған қаласында
70-тей ұлттар мен ұлыстардан тұратын
130 мыңнан астам адам тұрады. Бүгін
Талдықорған қаласы келешегі кемелді,
өскелең, экологиясы жағынан таза қала
болып есептеледі.

Талдыкорган – административный
центр Алматинской области. Расположен
в центре Семиречья на реке Каратал
в предгорьях Жонгарского Алатау, на
высоте свыше 600 м. Город возник на
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месте основанного в 1868 году села
Гавриловка (переименованного в 1920
году в село Талды-Курган). С 1944 года
стал городом, с 2001 года – центром
Алматинской области. В Талдыкоргане
проживают около 130 тысяч человек,
представляющих 70 национальностей.
Сегодня Талдыкорган перспективный
быстрорастущий экологически чистый
город.

Taldykorgan is the administrative center
of Almaty oblast. Located in the heart of
Zhetysu on Karatal river in the foothills of
Jungar Alatau, at an altitude of 600 m. City
arosed on the site of Gavrilovka village (renamed in 1920 into the village of Taldykor
gan) which was founded in 1868. It has
become a city since 1944, in 2001 – the
center of Almaty oblast. Taldykorgan is a
home for 130,000 people, representing
70 nationalities. Today Taldykorgan is the
fast-growing eco-friendly city.
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МАЗМҰНЫ

ТАРИХИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ
ЕСКЕРТКІШТЕР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
MONUMENTS OF HISTORY
AND CULTURE

ТАҢБАЛЫ 			
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“ТАҢБАЛЫ” ҚОРЫҚ-МҰРАЖАЙЫ
ЗАПОВЕДНИК-МУЗЕЙ “ТАНБАЛЫ”
THE RESERVE MUSEUM OF “TANBALY”
Таңбалыда қола дәуірінен бастап (б.э.д.
екінші мыңжылдықтың жартысынан)
этнографиялық
кезеңдерге
дейінгі
түрлі тарихи кезеңдерді қамтитын
петроглифтер, қорымдар мен қоныстар
сияқты
қызықты
археологиялық
ескерткіштер
кешені
орналасқан.
Таңбалы – ашық аспан астындағы өзгеше
табиғи храм, діни орталық. Бүгінгі таңда
Таңбалы Қазақстандағы қола дәуірінен
бағалы мәлімет беретін түрлі сюжетке
бай ғибадатхана болып табылады.
Ескерткіш ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік
Мұралар тізіміне енгізілген.
В Танбалы расположен интереснейший
комплекс археологических памятников:
петроглифов, могильников и поселений
различных исторических периодов,
начиная с эпохи бронзы (середина
второго тысячелетия до н.э.) и
заканчивая этнографическим временем.
Танбалы было культовым центром,
своеобразным природным храмом под
открытым небом. На сегодняшний день
Танбалы является самым богатым по
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разнообразию сюжетов святилищем,
содержащим ценную информацию по
мировоззрению племен эпохи бронзы
Казахстана. Памятник включен в список
Всемирного
культурного
наследия
ЮНЕСКО.
There is a very interesting complex of archeological monuments in Tanbaly: petroglyphs, ancient settlements and burial
grounds of various historical periods, since
the Bronze Age (the middle of the second
millennium BC). Today Tanbaly is the richest sanctuary containing the valuable information on the views of ancient tribes of
Kazakhstan of the Bronze Age. Tanbaly is
included in the UNESCO list of the World
cultural heritage.
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ҚАРАҚЫР ЖОТАСЫ
ХРЕБЕТ КАРАКЫР
KARAKYR RIDGE

Қарақыр — Аңырақай тауының
солтүстік-батысында орналасқан аласа
жартасты жота. Мұнда қап-қара жартас
бетіне үш жарым мың жыл бойында
түрлі
кезеңдерде
салынған
алты
мыңға жуық суреттер бар. Ерте түркі
дәуірінде Қарақыр ғибадатханасының
солтүстік бөлігінде жаңа діни орталық
пайда
болған.
Қазақстанның
кез
келген белгілі ғибадатханаларымен
салыстырғанда бір ғана шағын төбеде
ортағасыр жауынгерлерінің суреттерінің
молдығымен ерекшеленеді.

Невысокий скалистый хребет Каракыр
расположен в северо-западной части
гор Анракай. Здесь на черных скалах
высечены более шести тысяч древних
наскальных изображений различных
эпох. Петроглифы выбивались в этих
горах на протяжении трех с половиной
тысячелетий. На одной небольшой
сопке обнаружено больше изображений
средневековых всадников, чем в любом
из известных в Казахстане святилищ.

Low rocky ridge Karakyr is located in a
northwestern part of the Anrakay mountains. More than six thousand ancient rock
drawings of various epochs are cut out on
its black rocks. Petroglyphs were beaten
out in these mountains during three and a
half of millenia. On one of the small hills scientists discovered more images of medieval horsemen than in any of the sanctuaries
known in Kazakhstan.
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ЕШКІӨЛМЕС ЖОТАСЫ
ХРЕБЕТ ЕШКИОЛЬМЕС
ESHKIOLMES RIDGE
Көксу өзенінің оң жағасындағы шағын
Ешкіөлмес тау жотасы әсем табиғаты
мен көз тартады. Ешкіөлмес жотасы
мен Көксу өзенінің оң жағасындағы
шағын алқапта қола дәуірінің көптеген
археологиялық ескерткіштері сақтал
ған.
Археологтар
Талапты
және
Құйған аталатын қола дәуірінің ежелгі
қоныстарын, түрлі дәуірге тән көне
қорымдарды, сан алуан петроглифтерді
тапты. Көне суреттер 24 шатқалдан
табылып, олардың саны 10 мыңнан
асатыны анықталды, әлі де зерттелу
үстінде. Олардың саны ғана емес,
бай мағынасы мен шағын суреттердің
нәзіктікпен салыну стилі, тіпті өлшемінің
2 см-ден аспауы да қызықтыруда.
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Небольшой
горный
хребет
Ешкиольмес живописно возвышается
над правым берегом реки Коксу. На
небольшой террасе между хребтом
Ешкиольмес и правым берегом реки
Коксу сохранилось большое количество
археологических памятников эпохи
бронзы. Археологи обнаружили и
исследовали два поселения эпохи
бронзы — Талапты и Куйган, древние
захоронения различных периодов и
огромное количество
петроглифов.
Древние рисунки обнаружены в 24
ущельях, общее их число превышает
10 тысяч и исследователи продолжают
обнаруживать
новые
скопления
древних изображений. Интересно не
только количество, но и богатейшее
разнообразие
сюжетов
и
стилей
нанесения рисунков от тончайшей
гравировки микрорисунков, размерами
не более 2 см, до грубой и неглубокой
контурной выбивки.

Small Eshkiolmes ridge is picturesquely overlooking from the right
bank of Koksu river. It was kept a large number of archaeological sites of the Bronze Age on a small terrace between Eshkiolmes
ridge and the right bank of Koksu river. Archaeologists have discovered and studied two populations of the Bronze Age - Talapty and
Kuygan, ancient tombs from different periods and a large number
of petroglyphs. Ancient drawings were found in 24 caves, their total number is over 10000, and researchers continue to discover new
clusters of ancient images. Not only the quantity is interesting, but
also the rich variety of subjects and styles of image from fine engraving micro figures, not larger than 2 cm, to the rough and shallow
contour knockout.
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ТЕРЕКТІ ШАТҚАЛЫ
КАНЬОН ТЕРЕКТЫ
TEREKTY GORGE
Теректі шатқалында түрлі тарихи
дәуірдерді, яғни қола дәуірінен бастап
орта ғасырлар кезеңін қамтитын бірнеше
жүздеген қызықты петроглифтер бар.
Олар ірі жартас беттерінің екі жағына
да салынған. Мұнда арқар, тау ешкісі,
бұғы, жылқы, түйе тәрізді жануарлардың
бейнелері көптеп кездеседі. Көне қола
дәуірінің бейнелер шатқалда азырақ,
олар — бірнеше тау ешкілері мен жылқы
және дөңгелек бейнелі белгілер. Сақ
және орта ғасырлық бейнелер анық
аңғарылады.
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В ущелье Теректы расположено
несколько сотен интересных пет
роглифов
различных
исторических
периодов от эпохи бронзы до средних
веков. Рисунки выбивались на крупных
скальных блоках по обеим сторонам
существовавшей здесь в древности
речки.
В
основном,
встречаются
изображения животных — архаров,
козлов, оленей, лошадей и верблюдов.
Древнейших изображений эпохи бронзы
в ущелье немного – это несколько фигур
козлов, лошадь и солярный знак в виде
колеса. Хорошо выделяются сакский и
средневековый пласты изображений.
There are several hundred of interesting
petroglyphs of various historical periods
from the Bronze Age to the Middle Ages
in Terekty valley. Drawings stamped on the
large rock blocks, on both sides of river
that existed here in ancient times. Pictures
of animals - wild rams, goats, deer, horses and camels are mainly found. Ancient
image of the Bronze Age is not much in a
valley, they are figures of goats, horse and
solar sign a wheel. Saka and medieval layers of images are well allocated.
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ТАЙҒАҚ ШАТҚАЛЫ
КАНЬОН ТАЙГАК
TAIGAK GORGE

Теректі шатқалынан батысқа қарай
15 шақырым жерде Тайғақ шатқалы
орналасқан. Тайғақтың орта бөлігі биік
жартасты қабырғамен қоршалған терең
шатқал, ал түбінде мөлдір сулы бұлақ
ағады. Тасты қабырғаның биіктігі кей
жерлерде 100 м дейін жетеді. Тайғақ
петроглифтері арасынан шайқас үстіндегі
және қолдарына ту ұстаған салт аттылар,
билеп жүрген адамдарды, бұғы мінген
адам бейнелерін, бұғы жұптарын көруге
болады. Тайғақ шатқалында ең қызықты
буддалық жинақ бар, онда белгілі 27
буддалық жазу бар. Бұл Қазақстандағы
белгілі буддалық жазбалар сияқты тибет
тілінде жазылған.

Тайгак представляет собой глубокий
каньон с высокими скалистыми стенами,
по дну которого протекает ручей. Высота
стен в некоторых местах достигает 100 м.
Среди сюжетов петроглифов Тайгака
встречаются изображения сражающихся
всадников и всадников со знаменами,
есть сцена танцующих людей, всадник
на олене, пара оленей — самец и
самка. Кроме того, в ущелье Тайгак есть
интереснейший буддийский комплекс,
в котором известно 27 буддийских
надписей. Эти надписи выполнены на
тибетском языке.

Taigak Gorge is located in 15 km to the
west of Terekty gorge. There is a deep
canyon with high rocky walls, in the bottom of which flows a stream, in the middle of Taigak. The walls in some places
are up to 100 meters. Among subjects of
Taigak petroglyphs, there are the images
of struggling riders and riders with banners, a scene of dancing people, a rider on
a deer, a pair of deer - a male and a female.
In addition, there is an interesting Buddhist
complex, in which 27 Buddhist inscriptions
are known. These labels are made in the
Tibetan language.
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БАЯНЖҮРЕК
БАЯНЖУРЕК
BAYANZHUREK
Баянжүрек тау жотасы батыстан
шығысқа қарай 20 шақырымға созылып,
биіктігі 2079 м дейін жетеді. Оны Жоңғар
Алатауынан Қасқарау таулы аңғары бөліп
тұр. Оңтүстік-батыс бөлігіндегі үлкен
тастарда ойылып салынған жүздеген
суреттер бейнеленген. Олар сюжеті
мен стилі жағынан Жетісу бойындағы
ескеркіштерге ұқсамайды. Негізгі бөлігі
қола дәуірінде ойылып салынған.
Мұнда өгіздер мен түрлі жануарлар,
арбалар, түрлі белгілер, діни көріністер
бейнеленген. Сондықтан, кейбір зерт
теушілер (мысалы Самашев З.С.),
энеолит дәуіріне тән ең көне бейнелерге
жатқызады.
Ерте
тас
ғасырына
жататын петроглифтер аз кездеседі.
Бұлар дәстүрлі бұғылар, аң стилінде
орындалған жабайы қабандар мен түрлі
жануарлар. Орта ғасырда Баянжүрек
жартастарына салт аттылар, ат үстіндегі
жекпе-жек, жаяу атқыштар, аң аулау
түрлері бейнеленген.
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Горный хребет Баянжурек вытянут
с запада на восток примерно на
20 км, и достигает высоты 2079 м. От
Жонгарского Алатау Баянжурек отделяет
горная долина Каскарау. На скалах и
больших камнях в юго-западной части
выбиты сотни наскальных изображений.
Сюжеты и стиль которых отличаются от
других подобных памятников Жетысу,
основная часть изображений была
высечена в эпоху бронзы. Встречаются
изображения быков и других животных,
сцены
с
колесницами,
солярные
знаки и культовые сцены. Некоторые
исследователи (например, Самашев З.С.)
выделяют
древнейшую
группу
изображений, относящихся к периоду
энеолита (конец 3 тысячелетия до н.э.).
Петроглифов раннего железного века
несколько меньше. Это традиционные
изображения оленей, выполненные
в «зверином» стиле, фигуры кабанов
и других животных. В средние века
на скалах Баянжурека изображались
всадники, конные поединки, пешие
лучники, сцены охоты.

Bayanzhurek ridge is extended from the west to the east approximately to 20 km, also reaches height of 2079 m. Jungar Alatau and
Bayanzhurek are separated by Kaskarau’s mountain valley. On rocks
and big stones in a southwest part were beaten outhundreds rock
drawing. Which styles and plots differ from Zhetysu’s other similar
monuments. The main part of images were cut during the bronze
era. There are images of bulls and other animals, solar signs and cult
scenes. Some researchers, (for example Samashev Z.S.), allocates the
most ancient group of images relating to the period of eneolit (the
end of 3 millennia BC). Petroglyphs of the early Iron Age are little
less. These are the traditional images of deer executed in “animal”
style, figures of wild boars and other animals. In the Middle Ages on
Bayanzhurek’s rocks appeared horseback riders, horse duels, pedestrian archers, hunting scenes.
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ҚАЛАҚАЙ
КАЛАКАЙ
KALAKAI
Қалақай — Жоңғар Алатау бөктеріндегі
ең қызықты ғибадатхана, диаметрі 90
метрлік дұрыс дөңгелек құрайтын үлкен
қойтасты айналдыра шағын тастар
қойылған. Мұнда қасиетті ырым-жораны
да, салт дәстүрді де өткізуге, жұлдызды
аспанды бақылауға, алдын болжап
жорамал жасауға да болған. Бұл – сақ
дәуірінің әрі ғибадат ететін орны, әрі
обсерваториясы (б.э.д. 1 мың жыл).
Ғибадатхана маңынан көшпенділердің
петроглифтері мен құрбандық ойықтары
бар тастар табылған. Үлкен қойтастарда
тау ешкілері мен арқар бейнесі ойылған,
ал оңтүстік жағында солярлық белгілер
көрініс тапқан.
Калакай – интереснейшее святилище у
подножия Джунгарского Алатау. Вокруг
большого ледникового камня выложен
правильный круг диаметром 90 метров,
поделенный на сектора. Это уникальное
святилище, сложенное из камней в виде
солярного символа
колеса, могло
использоваться как для священных
обрядов, так и для наблюдений
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звездного неба, для составления
предсказаний и пророчеств. Это и
храм, и обсерватория сакского времени
(1 тыс. до н.э.). Рядом со святилищем
обнаружены камни с петроглифами
кочевников и жертвенными лунками.
На большом валуне выбиты фигуры
козлов и архаров, а с южной стороны
изображены солярные знаки.

Kalakai is the most interesting sanctuary at the bottom of the Jungar Alatau. There is a correct circle with diameter of 90 meters divided in sectors around the big glacial stonelaid. This unique sanctuary
combined from stones in the form of a solar symbol – wheels, could
be used both for sacred ceremonies and for supervision of the star
sky, for drawing up predictions and prophecies. It is the temple and
observatory of saka time (1st millenium BC). Near a sanctuary, found
stones with petroglyphs of nomads and sacrificial holes. Figures of
goats and wild rams are beaten out on a big boulder, and from South
side represented solar signs.
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ТАЛҚЫЗ ҚАЛАСЫ (ТАЛҒАР)
ГОРОД ТАЛЬХИЗ (ТАЛГАР)
TOWN OF TALHIZ (TALGAR)
Талқыз қаласы (Талғар) — негізі VII-IX
ғасырларда қаланып, X-XII ғасырларда
қала ірі экономикалық, саяси және
мәдени орталыққа айналды. Онда
қолөнері дамып, құрылыс қарқынды
жүргізілді. Көне қала орны тарихи
және мәдени ескерткіш ретінде тізімге
алынып, республикалық маңызға ие.
Город Тальхиз (Талгар) начал фор
мироваться в VIII-IX вв. В X-XIII вв. город
превращается в крупный экономический,
политический и культурный центр. В
нем развивались ремесла, интенсивно
велось строительство. Городище Талгар
внесено в список памятников истории и
культуры республиканского значения.
Town of Talkhiz (Talgar) began to form
in the VIII-IX centuries. The city was transformed into a major economic, political
and cultural center in the X-XIII centuries.
The craft evolved, constructions were built
extensively. Talgar ancient settlement lis
ted as a historical and cultural monument
of national importance.
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ЕСІК ҚОРҒАНДАРЫ
ИССЫКСКИЕ КУРГАНЫ
ISSYK BURIAL
Есік қаласы маңындағы б.з.д. IV
ғасырлардан қалған Есік қорғандары —
сақ дәуірінің ең көрнекті археологиялық
ескерткіштерінің бірі. Осы жерден
табылған Алтын адам Ұлы Кушан
мемлекетін
басқарған
сақ
көсемі
болуы мүмкін. Алтын қапсырмалардан
жасалған сауыт, саф алтыннан құйылған
қару-жарақтар ілінген қайыс белдік,
сәукеле секілді бас киім төрт мыңға жуық
сақ қолөнершілеріне тән «аң бейнелі»
әшекейлермен
безендірілген.
Есік
қаласы төңірегінде осыдан басқа елуге
тарта қорған бар.
Иссыкские
курганы,
находящиеся
менее чем в 50 км восточнее
Алматы, рядом с городом Иссык,
считаются одним из самых больших
археологических памятников сакского
периода. Памятник датирован IV в. до
н.э. Молодой человек, похороненный
там, принадлежит к сако-тиграхаудским
правителям, возможно, к правящей
династии Великих Кушанов. «Золотой
воин» был облачен в кольчугу, богато
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украшенную золотыми бляшками, пояс с
оружием из чистого золота, на голове —
стреловидный убор. Костюм состоит из
четырех тысяч золотых украшений —
символов, выполненных в знаменитом
«зверином стиле», характерным для
сакских ремесленников. Около города
Иссык находятся около 50 курганов.
Issyk burial mounds, situated less than
50 km to the east of Almaty near the town
of Issyk, are considered as one of the most
important archeologic monuments of the
Saka — a Scythian tribe. The monument is
dated IV century BC. The young man buried there belonged probably to a Great
Kushan ruling dynasty. He is known as «The
Golden Warrior» because he had been
dressed up in chain armour richly decora
ted with little golden plaques, a belt with
the golden sword, and arrow-like headgear made of gold. Four thousand gold ornaments hand-crafted in well-known «ani
mal style». Near the town of Issyk, there
are about 50 burial mounds.
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БЕСШАТЫР ҚОРҒАНДАРЫ
БЕСШАТЫРСКИЕ КУРГАНЫ
BESSHATYR BURIAL
Бесшатыр қорғандар кешеніне қарап
жергілікті сақ тайпаларының адамзат
өркениетінің көш басында болғандығын,
көне көшпелі сақтар өркениетінің
айбынды ұлылығы мен қуат-күшін
сезгендей боласың. Мұнда 30-дан
аса қорған бар, ең үлкенінің диаметрі
104 м, ал биіктігі 18 м болып, айналасы
шағын тастармен
— менгирлермен
тізбектеле қоршалған. Алтынемелдегі
петроглифтердің негізгі жинақталған
жерлері – Қараеспе, Тайғақ және Теректі
шатқалдары.

The complex of the Besshatyr burial
mounds makes grandiose impression. One
can feel and see greatness and power of
the ancient Sakis nomadic civilization. In
total more than 30 burial mounds were
discovered, among them the big burial
mound that is 104 m in diameter and 18
meters heigh. A number of Menhirs (enormous stones) situated around it. The main
congestions of Altyn Emel petroglyphs are
concentrated in the Kara-Espe, Taigak and
Terekty gorges.

Комплекс
курганов
Бесшатыр
производит грандиозное впечатление,
здесь можно увидеть и почувствовать
величие и мощь древней кочевой
цивилизации саков. Всего обнаружено
более
30
курганов,
среди
них
большой курган диаметром 104 м и
высотой 18 метров с расставленными
вокруг него менгирами. Основные
скопления петроглифов Алтын-Эмеля
сосредоточены в ущельях: Кара-Еспе,
Тайгак и Теректы.
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ТАМҒАЛЫ-ТАС ШАТҚАЛЫ
УРОЧИЩЕ ТАМГАЛЫ-ТАС
THE TAMGALY-TAS TRACT
Іле өзенінің оң жағалауында Қапшағай
бөгетінің солтүстік батысынан
20
шақырым жерде Тамғалы-тас шатқалы
орналасқан. Бұл жердегі жартастар мен
қойтастарға будда мен бұрқандардың
суреттері
ойылып
салынған.
60
метрлік үлкен жартастар бетіндегі
бейнелер әр түрлі стильдегі тибет
жазуларымен орындалған. Суреттер
контур
сызықтарының
дәлдігімен,
нақтылығымен,
ерекше
көркем
нақышымен ерекшеленеді.
Урочище Тамгалы-тас расположено
на правом берегу реки Или в 20 км
к северо-западу от Капшагайской
плотины. Это большие до 60 м
скальные выходы. На отдельной скале
и валунах высечены изображения
Будды и Бурханов. Изображения
сопровождаются
тибетскими
над
писями, выполненными различными
стилями. Их отличает строгость,
четкость рисунка и особое изящество
контурных линий.
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The
Tamgaly-Tas
tract is located on
the right bank of
the Ili river, 20 kms
to northwest from
the Kapshagai dam.
These are big, up
to 60 m rocky outcrops. On a separate rock and boulders around it cut
images of the Buddha and Burkhans.
Images are accompanied by the Tibetan inscriptions
executed in various
styles. They are
distinguished with
accuracy,
figures
sharpness and special grace of planimetric lines.
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ҚОЙЛЫҚ
КОЙЛЫК
KOILYK
Қойлық — Жетісудың солтүстікшығысында орналасқан сауда, қолөнер
мен мәдени орталық болған қарлұқ
қағанатының астанасы. Мұнда үлкен
базарлар болды, аймақтағы үлкен
мешіттер басқа да діни құрылымдармен
қатар өмір сүрді. Қалада хаммам деп
аталатын шығыс моншалары жұмыс
жасады. Бұл жер – қазір Алакөлден Ілегі
дейін алып жатқан Алматы облысының
Сарқанд ауданына қарасты Қойлық
селосының шығыс жақ беті. Көне қала
орнына қазба жұмыстарын жүргізу
барысында қалың топырақ астынан
қарлұқ жабгу сарайын, будда және
манихей
ғибадатханаларын,
XII-XIV
ғасырларға тән мұсылман мәдениеті
объектілерін: алқалы мешіт, мавзолей
кешендері мен ханакаларды аршып
шығарған. Түрлі шабуылдардан қала
аумағын қорғау мақсатында 4 метрлік
қамал-қабырғаның болғандығы анық
талды.
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Койлык
являлся
столицей
карлукского
каганата,
богатейшим
торгово-ремесленным и культурным
центром на северо-востоке Семиречья.
Здесь располагались большие ба
зары, крупнейшие мечети региона
соседствовали с немусульманскими
культовыми сооружениями. В городе
функционировали
восточные
бани,
именовавшиеся хаммамами. Сегодня это
самое большое городище от Алаколя
до Или, расположенное на восточной
окраине села Койлык Саркандского
района Алматинской области. В ходе
раскопок ученым удалось воскресить,
ранее похороненный под толщей
земли, дворец карлукских джабгу, а
также буддийский и манихейский храмы,
объекты мусульманской культуры XIIXIV веков: соборную мечеть, комплекс
мавзолеев и ханаку. Было установлено,
что от набегов неприятеля территорию
города защищала 4-метровая крепост
ная стена, примыкавшая к подножью
гор.

Koilyk was the capital of Karluk Kaganat, the richest trading and
craft and cultural center in the northeast Semirechye. The big markets here settled down, the largest mosques of the region adjoined
to non-Muslim cult constructions. In the city functioned east baths
which were called хаммам. Today this is the biggest site of ancient
settlement from Alakol to Ili, located on east suburb of the village
Koilyk of the Sarkansky region of Almaty area. During excavation
scientists revived earlier buried under with thickness of the earth a
palace karluk Dzhabgu, and also Buddhist and manikheys temples,
objects of Muslim culture of the XII-XIV centuries: cathedral mosque,
complex of mausoleums. It was established that from attacks of the
enemy the territory of the city was protected by a 4-meter fortification adjoining a foot of mountains.
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ЖАРКЕНТ МЕШІТІ
ЖАРКЕНТСКАЯ МЕЧЕТЬ
ZHARKENT MOSQUE
Жаркент мешіті — 1892 жылы
Жаркент
қаласына
салынған
тарихи-архитектуралық
ескерткіш.
Архитекторы — қытайлық шебер Хон
Пик. Негізгі құрылыс материалы — ағаш,
122 ағаш бөрене бір-бірімен шегесіз
байланыстырылған. 1910 жылғы жойқын
жер сілкінісінде аман қалды.

Zharkent mosque — a historical and architectural monument, built in 1892. Architect — Hong Peak, a master from China.
The basic building material — timber. Built
with no nail, not affected by the earthquake in 1910.

Жаркентская мечеть — историкоархитектурный памятник, построенный
в 1892 году. Архитектор — Хон Пик,
мастер из Китая. Основной строитель
ный материал — бревна. Построена
без единого гвоздя, не пострадала от
сильнейшего землетрясения в 1910 г.
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ПРАВОСЛАВ ШІРКЕУІ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
THE ORTHODOX CHURCH
Жаркенттегі православ
шіркеуі —
1892 жылы пайдалануға берілген діни
сәулет құрылыс ғимараты. Ғимарат орыс
шіркеулеріне тән және Верный соборына
ұқсас архитектуралық стильде салынған.
Белағаштары шыршадан құрастырылып,
көркем ою-өрнектермен әшекейленген.
1910 жылғы жер сілкінісіне шыдас берді.

Православная церковь в Жаркенте —
памятник архитектуры, построенный
в 1892 году, в стиле Верненского
собора. Церковь представляет собой
рубленное здание, богато украшенное
резьбой, не пострадала от сильнейшего
землетрясения в 1910 г.

The Orthodox Church in Zharkent — an
architectural monument, built in 1892. Built
in the style of Verny’s Cathedral. The church
building is richly decorated with carvings,
not affected by the earthquake in 1910.
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СҮЙІНБАЙ АРОНҰЛЫ
СУЮНБАЙ АРОНУЛЫ
SUYUNBAI ARONULY

Сүйінбай Аронұлы (1815–1898) —
Жетісу ақындарының алтын діңгегі,
айтыс ақыны. Өз заманының ақиық
ақындары — Майлықожа, Тезек төре,
Қатағанмен айтыстары айтыс өнерінің
үлгісіне айналды. Сұраншы мен Саурық
батырлар туралы толғаулары халық
жадында мәңгі қалып, эпикалық мұраға
айналды. Ж. Жабаев, К. Әзірбаев,
Ү. Кәрібаев Сүйінбай мектебінің озық
дәстүрлерін жалғастырушылар болып
табылады.

Суюнбай Аронулы (1815–1898) —
знаменитый
казахский
акын,
непревзойденный поэт-импровизатор.
Его состязания в красноречии с такими
знаменитыми
современниками
как
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Жамбыл ауданы Қаракастек ауылындағы
Сүйінбай кесенесі
Мавзолей Суюнбая в с. Каракастек
Жамбылского района
Mausoleum of Suyunbai in Karakastek aul
of Zhambyl district

Майлыкожа, Тезек торе, Катаган стали
классикой жанра. Сложенные им песни
о Сураншы и Саурык батырах стали
бессмертным эпическим наследием.
Лучшие традиции школы Суюнбая
продолжили его последователи —
Ж. Жабаев, К. Азербаев, У. Карибаев и
др.

Suyunbai Aronuly (1815–1898) — famous kazakh akyn, poet and consummate
improviser. His competition in eloquence
with such famous contemporaries as Maylykozha, Tezek tore and Katagan have
become classics of the genre. Composed
by him songs about Suranshy and Sauryk
batyrs became an immortal epic heritage.
The school of Suyunbai was continued by
his successors Zh. Zhabayev, K. Azerbaev,
U. Karibayev, etc.
Жамбыл ауданы Қаракастек ауылындағы
Сүйінбай мұражайы
Музей Суюнбая в с. Каракастек
Жамбылского района
Museum of Suyunbai in Karakastek aul
of Zhambyl district
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Сүйінбай Аронұлы ескерткіші, Талдықорған қаласы
Памятник Суюнбаю Аронулы в г. Талдыкорган
The monument of Suinbai Aronuly, Taldykorgan
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ҚАДЫРҒАЛИ ЖАЛАЙЫР
КАДЫРГАЛИ ЖАЛАИРИ
KADYRGALI ZHALAYRI
Қадырғали Жалайыр (1555–1607) —
қоғам
қайраткері,
ғалым,
Орта
Азиядағы көрнекті тарихшылардың бірі.
Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық
тарихына байланысты құнды мәліметтер
жинақталған «Жами-ат-тауарих» («Жыл
намалар жинағы») ғылыми еңбектің
авторы.
Кадыргали Жалаири (1555–1607) —
политический деятель, ученый, один
из выдающихся историков Средней
Азии, автор знаменитого научного
труда «Жами-ат-тауарих» («Сборник
летописей»). В летописи содержится
много ценных сведений по древней и
средневековой истории Казахстана.

Қ. Жалайыр ескерткіші, Талдықорған қаласы
Памятник К. Жалаири в г. Талдыкорган
The monument to K.Zhalairi, Taldykorgan
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Kadyrgali Zhalayri (1555–1607) — politician, scientist, one of the foremost historians of Central Asia, the famous author of
scientific work «Zhami-at-Tauarih» («Collection of Histories»). The chronicle contains
much valuable information on ancient and
medieval history of Kazakhstan.
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ҚАРАСАЙ БАТЫР
КАРАСАЙ БАТЫР
KARASAI BATYR
Қарасай батыр ескерткіші, Ұзынағаш ауылы
Памятник Карасай батыру в с. Узынагаш
The monument to Karasai batyr, Uzynagash

Қарасай батыр ескерткіші, Қаскелең қаласы
Памятник Карасай батыру в г. Каскелен
The monument to Karasai batyr, Kaskelen

Қарасай (1589–1671) — белгілі батыр,
қолбасшы. Қазіргі Алматы облысы,
Жамбыл ауданының аумағында дүниеге
келген. XVII ғасырда жоңғарлармен
шайқаста, Орбұлақ шайқасында ерекше
көзге түсіп, даңққа бөленді. Есім хан мен
Жәңгір ханның қолбасшысы болды.

Карасай (1589–1671) — знаменитый
батыр и полководец, родился на
территории
Жамбылского
района
Алматинской области. Прославился в
войнах с джунгарами в XVII в., участвовал
в знаменитом Орбулакском сражении.
Был полководцем в войсках Есим хана и
Жангир хана.
Karasai (1589–1671) — the famous batyr
and leader, was born in Zhambyl district of
Almaty region. He became famous in the
wars with Dzhungars in the XVII century.
Participated in the famous Orbulak battle.
He was a commander in the army of Yesim
Khan and Zhangir Khan.
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Ескелді би Жылкелдіұлы (16951770) есімін Төле бидің өзі қойған
қазақтың белгілі биі, батыры. Жоңғар
шапқыншылығы кезінде даналығымен,
ерлігімен көзге түсті.
Балпық би (1705-1780) — сөз бастаған
шешен, қол бастаған батыр. Жоңғар
шапқыншылығы кезінде үзеңгілес досы
Ескелді би және Қабан жыраумен бірге
жұртшылықты жаудан тасалап, қырылып
кетуден сақтады. Аңырақай шайқасына
қатысты.
Қабылиса жырау Асанұлы (17331824) — аса көрнекті қоғам қайраткері,
ақын, жырау. Өр мінез өжеттігімен,
от ауызды, орақ тілді сөзімен көзінің
тірісінде-ақ Қабан ақын атанған, Ескелді,
Балпық билермен қатар «әулие» деген
атқа ие болған.

Ескельды би Жылкельдыулы (16951770) — видный казахский би, батыр,
имя которому дал сам Толе би.
Прославился мудростью и отвагой в
годы джунгарского нашествия.
Балпык би (1705-1780) — видный
казахский би, батыр. Во время
джунгарского
нашествия
вместе
Ескельды би и Кабан жырау организовал
быструю
перекочевку
большого
количества аулов, тем самым сохранив
людей от истребления и плена.
Участвовал в Аныракайском и других
сражениях.
Кабылиса жырау Асанулы (17331824) — выдающийся общественный
деятель, поэт, жырау. При жизни был
прозван Кабан акыном за свой гордый
и крутой нрав, смелость и острый язык.

Жетісудың атақты үш биіне арнап қойылған
ескерткіш, Талдықорған қаласы
Памятник трем выдающимся биям Семиречья в
г. Талдыкорган
The monument to prominent activists in Zhetisu,
Taldykorgan

Eskeldy Zhilkeldyuli (1695-1770) was
an outstanding Kazakh biy and batyr, the
name was given to him by Tole bi. He became famous for his wisdom and courage
during the Dzungarian invasions.
Balpyk bi (1705-1780) — prominent ka-

zakh biy and batyr. During the invasion of jungars, he
quickly organized a large number of migrations of
villages with Eskeldy biy and Kaban zhyrau, thereby
saving the people from destruction and captivity. Participated in Anyrakaibattle and others.
Kabylisa zhyrau Asanuly (1733-1824) — prominent
social activist, poet and zhyrau. During his lifetime
he was nicknamed as Kaban akyn for his proud and
tough character, courage, heroism and sharp tongue.
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ҚАБАНБАЙ БАТЫР
ҚАБАНБАЙ БАТЫР
KABANBAI BATYR

Қабанбай батыр тарихи-этнографиялық мұражайы, Алакөл ауданы, Қабанбай ауылы
Историко-этнографический музей Кабанбай батыра в с. Кабанбай Алакольского района
Historical and Ethnographic Museum of Kabanbai batyr, Kabanbai aul of Alakol district

Қабанбай
(1692–1770)
—
қазақ
халқының жоңғар басқыншылығына
қарсы күресін бастап шыққан даңқты
қолбасшылардың бірі. Жоңғарларға
қарсы барлық ірі шайқастарға қатысты,
ерен
ерлігіне
орай
«Ханбатыр»,
«Дарабоз» деген атқа ие болды.
Кабанбай батыр (1692–1770) —
один
из
главных
организаторов
освободительной
борьбы
казахов
против джунгар, главнокомандующий
объединенной
армии
казахов,
непобежденный поединщик. Участвовал
во всех крупных сражениях с джунгарами.
За выдающиеся заслуги народ прозвал
его «Ханбатыром» и «Дарабозом».
Kabanbai batyr (1692–1770) was one of
the main organizers of liberation struggle of
the Kazakh people against the Jungars, the
commander-in-chief of the united Kazakh
army, an invincible fighter. He participated
in all large battles against the jungars. For
outstanding services people nicknamed
him «Khanbatyr» and «Daraboz».
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ҚАБАНБАЙ БАТЫР
ҚАБАНБАЙ БАТЫР
KABANBAI BATYR

Қабанбай батыр ескерткіші, Талдықорған қаласы
Памятник Кабанбай батыру в г. Талдыкорган
The monument to Kabanbai batyr, Taldykorgan

61

ЕСКЕРТКІШТЕР
ПАМЯТНИКИ
MONUMENTS

Райымбек батыр (1705–1785) — қазақ–
жоңғар соғысының әйгілі батырларының
бірі, көреген қолбасшы. 17 жасында
асқан ерлігімен көзге түсіп, батыр
атанған. Өтеген, Малайсары, Сатай және
Наурызбай сынды батырлармен бірге
қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан
азат етті. Райымбек батырлығымен ғана
емес, сонымен қатар елшілігімен де
ерекшеленді.

Райымбек батыр ескерткіші, Сарыжаз ауылы,
Райымбек ауданы
Памятник Раимбек батыру в с. Сарыжаз
Раимбекского района
The monument to Raimbek batyr, Saryzhaz aul of the
Raimbek district
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Райымбек батыр ескерткіші, Кеген ауданы, Кеген ауылы
Памятник Раимбек батыру в с. Кеген Кегенского района
The monument to Raimbek batyr, Kegen village, Kegen district

РАЙЫМБЕК БАТЫР
РАИМБЕК БАТЫР
RAIYMBEK BATYR
Раимбек батыр (1705–1785)
—
знаменитый казахский батыр, родился на
территории современной Алматинской
области. Уже в 17 лет он был признан
«батыром». Один из героев казахскоджунгарской войны. При его активном
участии и с помощью батыров Отегена,
Малайсары, Сатая и Наурызбая удалось
спасти от гибели тысячи казахских
семей. Раимбек проявил себя не только
как отважный воин, но и как искусный
дипломат.
Raiymbek batyr (1705–1785) — Kazakh
great warrior, was born in what is now the
Almaty region. Already in the 17 years he
was voted «batyr». He is one of the heroes
of the Kazakh-Djungar war. With his active
involvement, with Utegen, Malaisary, Satai
and Nauryzbai batyrs, he managed to save
thousands of Kazakh families from ruin. Raiymbek proved himself not only as a brave
batyr, also as a skillful diplomat.
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НАУРЫЗБАЙ БАТЫР
НАУРЫЗБАЙ БАТЫР
NAURYZBAI BATYR
Наурызбай батыр (1706–1781) —
жоңғар соғысында даңққа бөленген
белгілі батыр, қолбасшы. Зор дене бітімі
және күшімен ерекшеленген Наурызбай
батыр жекпе-жекте жоңғар батырлары
Шамалған мен Қаскелеңді ойсырата
жеңіп, ел тағдыры сынға ілінген Аңырақай
шайқасында ерлігімен көзге түсті.
Наурызбай батыр (1706–1781) —
знаменитый
батыр,
полководец.
Прославился в войнах с джунгарами.
Отличался огромным телосложением и
силой, победил в поединках знаменитых
джунгарских батыров Шамалгана и
Каскелена. Участвовал в судьбоносном
Анракайском сражении.
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Nauryzbai batyr (1706–1781) is a famous
batyr and military commander. He became
famous for his battles against the Jungar
invaders. Nauryzbai batyr remarkable for
his very heavy build and great physical
strength and won duels with well-known
Jungar batyrs — Shamalgan and Kaskelen.
He participated in the importand for Kazakh people battle of Anrakay.

Наурызбай батыр ескерткіші, Қарасай ауданы
Памятник Наурызбай батыру в Карасайском районе
The monument to Nauryzbai batyr, Karasai district
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АҢЫРАҚАЙ ШАЙҚАСЫ
АНРАКАЙСКАЯ БИТВА
ANRAKAY BATTLE
Қазақтың біріккен жасағы
жоңғарларды ойсырата жеңген
Аңырақай шайқасының құрметіне
қойылған ескерткіш тас. Алакөл
ауданы, Жоңғар Алатауының
етегі.
Памятный камень, установленный
в честь победы казахов над
джунгарами в Анракайской битве.
Предгорья Джунгарского Алатау,
Алакольский район
A memorial stone set in honor of the
victory over Kazakhs Dzhungars in
Anrakai battle. Foothills Djungarian
Alatau, Alakol district

Аңырақай шайқасы — қазақ–жоңғар
соғысындағы ең ірі және шешуші
шайқастардың бірі. Біріккен қазақ
жасақтарының
қимылын
үйлестіру
міндеті бас қолбасшы Әбілқайыр ханға
жүктелді.
Аңырақай
шайқасындағы
жеңіс қазақ халқының рухын көтерді.
Анракайская битва — крупнейшее и
решающее сражение во всей казахско–
джунгарской войне. Общее руководство
казахскими силами в этом сражении
было доверенно Абулхаир хану. Победа
в Анракайской битве подняла дух
народа и стала переломным моментом
всей войны.
Anrakay battle — the largest and decisive
battle in the Jungar-Kazakh war. The general management of the Kazakh forces in
this battle had been a trusted for Abulkhair
Khan. War demanded the mobilization of
all material resources, fortitude, solidarity
multiple tribes.
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Аңырақай шайқасындағы жеңісті паш ететін тұғыр Қарасай ауданында орнатылған
Стела в память об Анракайской битве, возведенная в Карасайском районе
Stele in memory of the Anrakai battle was erected in Karasai district
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САУРЫҚ ПЕН СҰРАНШЫ БАТЫРЛАР
БАТЫРЫ САУРЫК И СУРАНШЫ
SAURYK AND SURANSHY BATYRS

Саурық және Сұраншы – Қоқан
хандығы
басқыншыларына
қарсы азат ету шайқасының ұйымдастырушылары, даңқты қолбасшылары.
Даңқты батырлардың ерліктерін халық
ақындары жырлады. Біздің заманымызда
туған жерін қорғаған есіл батырлардың
құрметіне Алматы-Бішкек даңғыл жолы
бойында ескерткіш орнатылған.

Саурық, Сұраншы батырлар ескерткіші,
Жамбыл ауданында орнатылған
Памятник батырам Саурыку и Сураншы,
возведенный в Жамбылском районе
Monument to Sauryk and Suranshy batyrs,
erected in Zhambyl district

Саурык и Сураншы – прославленные батыры и полководцы, организаторы освободительной войны казахов против
гнета кокандского хана и других завоевателей. Подвиги выдающихся батыров
воспевали акыны. В наши дни в память
о могучих батырах защитниках родной
земли установлен памятник на трассе
Алматы-Бишкек.
Saurik Stambekuly and Suranshi are
renowned batyrs and commanders,
organizers of the liberation war of the
Kazakhs against the oppression of the
Kokand Khan and other conquerors. The
exploits of the outstanding batyrs were
sung by the folk storyteller akyns. In our
days, a monument is erected on the
Almaty-Bishkek route in memory of the
mighty defenders of native land.
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БӨЛТІРІК БИ
БОЛЬТИРИК БИ
BOLTIRIK BI

БӨЛЕК БИ
БОЛЕК БИ
BOLEK BI

Бөлтірік Әлменұлы (1771–1854) —
көрнекті
қазақ
билерінің
бірі.
Жастайынан ақындық жолын қуып,
есейген шағында ел арасындағы жер, су,
еңбек, құн және жесір даулары сияқты
көптеген дау-дамайларды қантөгіссіз
шешіп, төрелік айтқан.

Бөлек Тасыбайұлы — XIX ғасырда
Жетісуда аты шыққан көрнекті би,
батыр. Қоқан хандығына қарсы шай
қаста орыс әскеріне көмектескен қазақ
сарбаздарын
атпен,
азық-түлікпен
қамтамасыз еткен.

Больтирик Альменулы (1771–1854)—
выдающийся казахский би. Жил во
время межродовых распрей в степи.
Остался в народной памяти как
справедливый и мудрый судья и оратор.
Мог словом остановить кровопролитие,
всегда призывал к мирному решению
конфликтов.

Бөлтірік шешен ескерткіші, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы
Памятник Больтирик шешену в с. Баканас Балхашского района
The monument to Boltirik sheshen, Balkhash district, Bakanas village
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Boltirik Almenuly (1771–1854) — outstanding kazakh bi. He lived during intergeneric strife of the steppe. Remained in
people’s memory as a fair and wise judge
and speaker. He could have stopped the
bloodshed in short, has always called for
peaceful resolution of conflicts.

Болек Тасыбайулы — выдающийся би,
батыр XIX века. В войне против коканд
цев был союзником русской армии,
обеспечивал лошадьми и продуктами
питания казахских ополченцев.
Bolek Tasybayuly — one of the great
bies of the XIX century. Helped the Russian
army in the battles against the Kokand,
provided the food.

Бөлек бидің мемориалдық кешені, Шеңгелді ауылы
Мемориальный комплекс в честь Болек би
в с. Шенгельды
The memorial complex to Bolek bi, Shengeldi
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САРЫБАЙ БИ
САРЫБАЙ БИ
SARYBAI BI

Сарыбай би — көрнекті би, батыр,
Сұраншы батырдың сенімді серігі. Қоқан
басқыншылығына қарсы күрес кезінде
тапқырлығымен аты шыққан тұлғалардың
бірі. Оның айла-амалдарының арқасында
орыс–қазақ әскері күші жағынан өзінен
бірнеше есе асып түсетін Қоқан әскеріне
ойсырата соққы берді. Осы шайқастағы
ерлігі үшін орыс армиясының полковнигі
шеніне ие болды және басқа діндегілерге
арналған «Әулие Владимир» орденімен
марапатталады.
Сарыбай
Айдосулы
(1821–1890)—
знаменитый
би,
батыр,
соратник
Сураншы батыра. Прославился во время
национально-освободительной борьбы
против
кокандских
завоевателей.
Благодаря его тактике русско-казахское
войско
нанесло
сокрушительное
поражение намного превосходящим
силам кокандцев. За это сражение
Сарыбай получил чин полковника
русской армии и орден Святого
Владимира для иноверцев.

Мазар басына орнатылған Сарыбай Айдосұлының мүсіні, Жамбыл ауданы, Қайназар ауылы
Бюст Сарыбая Айдосулы у его могилы в с. Кайназар Жамбылского района
Bust of Sarybai Aidosuly at his grave, Kainazar village of Zhambyl district
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Sarybai Aydosuly (1821–1890) — famous bi, batyr, a reliable
comrade of Suranshy batyr. He became famous during the national liberation struggle against Kokand conquerors. Thanks to his
tactics Russian-Kazakh army defeated superior forces of Kokand.
During this battle Sarybai received the rank of colonel of the Russian army and the Order of St. Vladimir for the Gentiles.
Сарыбай Айдосұлының ескерткіші, Жамбыл ауданы, Сарыбай ауылы
Памятник Сарыбаю Айдосулы в с. Сарыбай Жамбылского района
The monument to Sarybai Aidosuly, Sarybay village of Zhambyl district
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МЕДЕТБЕК БАТЫР
МЕДЕТБЕК БАТЫР
MEDETBEK BATYR
Медетбек батыр (1825–1915) — айтулы
қазақ батыры, қолбасшы, Саурық және
Сұраншы батырлардың сенімді серігі.
Қоқан хандығы мен орыс империясының
арасындағы қанды қырғын шайқастарда
үлкен ерлік пен ептілік, тапқырлық
көрсеткен.

Медетбек батыр (1825–1915) —
известный казахский батыр, полководец,
соратник Саурыка и Сураншы батыров.
Участник национально-освободительной
борьбы казахов против Кокандского
ханства.

Medetbek batyr (1825–1915) — famous
kazakh batyr, leader, colleague of Sauryk
and Suranshy batyrs. Participant of the national liberation struggle against the Kokand Khanate.
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Медетбек батыр ескерткіші, Жамбыл ауданы,
Қарақыстақ ауылы жанында
Памятник Медетбек батыру у с. Каракастек в
Жамбылском районе
The monument to Medetbek batyr, Karakastek aul of
Zhambyl district
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БАҚТЫБАЙ ЖОЛБАРЫСҰЛЫ
БАХТЫБАЙ ЖОЛБАРЫСУЛЫ
BAKHTYBAY ZHOLBARYSULY
Бақтыбай Жолбарысұлы (1835–1902) —
айтыс ақыны. Атақты Тезек төремен
айтысынан (1861) кейін Бақтыбайдың
Жетісу өлкесінде ақындық даңқы шық
ты. Арыстан, Жүсіпбек, Әсет, Бейімбет,
Қыпшақбай, т.б. ақындармен айтысы
суырып салма шеберліктің, тапқырлық
пен батылдықтың айқын үлгісі болды.
1991 жылы Текелі қаласында ақын атына
көше берілді.

Bakhtybay Zholbarysuly (1835–1902) —
akyn-improviser. Became famous after
aitys with Tezek tore (1861). In aityses with
akyns Arystan, Jusupbek, Aset, Beimbet,
Kypshakbay showed his excellent improvisation skills, courage and wit. The street in
the town of Tekeli was named in honor of
the akyn.

Бахтыбай
Жолбарысулы
(1835–
1902) — акын-импровизатор. Стал зна
менит после айтыса с Тезеком торе
(1861). В айтысах с такими акынами как
Арыстан, Жусупбек, Асет, Беимбет, Кыпшакбай показал свои великолепные
импровизаторские способности, сме
лость и остроумие. В городе Текели в
честь акына названа улица.

Бақтыбай Жолбарысұлының ескерткіші, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті
Памятник Бахтыбаю Жолбарысулы в с. Карабулак Ескельдинского района
The monument to Baktybai Zholbarysuly, Karabulak aul of Eskeldy district
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Бақтыбай Жолбарысұлының кесенесі,
Ескелді ауданы, Өтенай ауылы
Мавзолей Бахтыбаю Жолбарысулы
в с. Отенай Ескельдинского района
The monument to Baktybai Zholbarysuly,
Otenai aul of Eskeldy district
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ШОҚАН УӘЛИХАНОВ
ШОКАН ВАЛИХАНОВ
SHOKAN VALIKHANOV

Ш. Уәлиханов мұражайы, Кербұлақ ауданы, Шанханай ауылы
Музей Ш. Валиханова в с. Шанханай Кербулакского района
The museum of Sh. Ualikhanov, Shankhanai aul of Kerbulak district

Шоқан Уәлиханов (1835–1865) —
ағартушы-ғалым, тарихшы, географ,
этнограф, фольклоршы, саяхатшы. Омбы
кадет корпусын бітірген офицер. 1855–
57 жылдары Алакөл, Тарбағатай, Жетісу,
Ыстықкөл аймақтарына саяхат жасап,
ғылыми-зерттеулер жүргізген. 1858–59
жылдардағы Қашқария сапарынан кейін
кеңінен танылып, ғылыми еңбектері
неміс, ағылшын тілдеріне аударылды.
Өмірінің соңғы жылын Жетісуда, Тезек
төренің ауылында өткізді. Ш. Уәлиханов
мұражайы Республикалық маңызы бар
ескерткіштер тізіміне енген.

Ш. Уәлиханов ескерткіші, Кербұлақ ауданы, Шанханай ауылы
Памятник Ш. Валиханову в с. Шанханай Кербулакского района
The monument to Sh. Ualikhanov, Shankhanai aul of Kerbulak district
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Шокан Валиханов (1835–1865) —
великий казахский учёный, историк,
этнограф, фольклорист, путешествен
ник и просветитель. Учился в Омском
кадетском
корпусе.
В
1855–1857
годах путешествовал и исследовал
Алакольскую,
Тарбагатайскую
и
Семиреченскую окрестности. После
экспедиции в Кашгарию стал широко
известен, его работы переводились
на немецкий и английский языки.
Последний год своей жизни провел
в ауле Тезек торе, в Семиречье.
Музей Ш. Валиханова внесен в список
памятников республиканского значения.

Ш. Уәлиханов мазарына қойылған стела Кербұлақ
ауданы, Шанханай ауылының жанында
Стела на могиле Ш. Валиханова около
с. Шанханай в Кербулакском районе
Stele at the grave of Sh. Ualikhanov, Shankhanai aul
of Kerbulak district
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Shokan Valikhanov (1835–1865). Great
Kazakh scholar, historian, ethnographer,
folklorist, educator and traveler. He stu
died at the Omsk Cadet Corps. In the years
1855–1857 traveled and studied Alakul,
Tarbagatay, Semirechye neighborhoods.
After the expedition to Kashgar, became
widely known, and his works were translated into German and English. Last year of
his life he spent in the Tezek tore’s village,
in Semirechye. The museum of Sh. Ualikhanov mounds are on the list of sites of national importance.

Ш. Уәлиханов қабірінің үстіне генерал
Колпаковский қойған құлпытас
Надгробный камень, поставленный генералом
Колпаковским на могиле Ш. Валиханова
The tombstone placed on the grave
of Sh. Ualikhanov by Kolpakovsky
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ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ
ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ
ZHAMBYL ZHABAYEV
Жамбыл Жабаев (1846–1945) —
қазақтың ұлы ақыны, жырау, жыршы.
Сүйінбай Аронұлының жыр даңғылынан
тәлім-тәрбие алған. Сондай-ақ Досқожа,
Майлықожа, Құлыншақ т.б. ақындардан
үлгі алған. Кеңес үкіметі тұсында кеңінен
танылды. 1941 жылы оған Сталиндік
сыйлық табыс етілді.

Жамбыл Жабаев мүсіні, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы
Бюст Жамбыла Жабаева в с. Узынагаш Жамбылского района
Bust of Zhambyl Zhabayev, Uzynagash aul of Zhambyl district

82

83

ЕСКЕРТКІШТЕР
ПАМЯТНИКИ
MONUMENTS

Жамбыл Жабаев (1846–1945) —
великий казахский поэт, сказитель,
певец. Жамбыл является учеником и
последователем Суюнбая. Его огромный
талант проявился во многих жанрах,
среди которых эпические произведения
и айтыс. Творчество Жамбыла Жабаева
было близко и понятно не только
казахам, его любили и ценили во всем
Советском Союзе, о чем свидетельствует
присвоение
ему
Государственной
премии СССР.

Жамбыл Жабаев мүсіні,
Жамбыл ауылы
Бюст Жамбыла Жабаева
перед музеем в с. Жамбыл
Bust of Zhambyl Zhabayev in front of
the museum
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Zhambyl Zhabayev (1846-1945) — the
great Kazakh poet, storyteller and singer.
Zhambyl is a disciple and follower of Suyunbai. He had great talent in many genres, including epics and aitys. Creativity of Zhambyl Zhabayev was close and clear not only
to Kazakhs, he was loved and appreciated
all over the Soviet Union, he was awarded
the USSR State Prize.

Жамбыл Жабаев кесенесі,
Жамбыл ауданы
Мавзолей Жамбыла Жабаева
в Жамбылском районе
The mausoleum of Zhambyl Zhabayev,
Zhambyl district
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Сара Тастанбекқызының ескерткіші, Ақсу ауданы, Жансүгіров кенті
Памятник Саре Тастанбеккызы в с. Жансугуров Аксуского района
The monument to Sara Tastanbekkyzy, Zhansugurov aul of Aksu district

САРА ТАСТАНБЕКҚЫЗЫ
САРА ТАСТАНБЕККЫЗЫ
SARAH TASTANBEKKYZY
Сара Тастанбекқызы (1853–1907) —
атақты суырып салма ақын, сөз
майталманы, айтыс өнерінің қайталан
бас шебері. Сара Тастанбекқызының
Біржан
салмен
айтысы
ғасырдан
ғасырға
үзілмей
жалғасып
келе
жатқан
қазақтың
айтыс
өнерінің
шоқтығы биік, көркем үлгісі болып
саналады.
Сара
Тастанбекқызының
кесенесі республикалық маңызы бар
ескерткіштер тізіміне енген.
Сара Тастанбеккызы (1853–1907) —
казахская поэтесса, акын-импровизатор.
Айтыс Сары Тастанбеккызы с Биржан
салом передается из поколения в
поколение как образец высокого
искусства поэтического состязания.
Мавзолей Сары Тастанбеккызы внесен
в список памятников республиканского
значения.

Сара Тастанбекқызының кесенесі, Ақсу ауданы
Мавзолей Сары Тастанбеккызы в Аксуском районе
The mausoleum of Sara Tastanbekkyzy, Aksu district
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Сара Тастанбекқызының ескерткіші, Талдықорған қаласы
Памятник Саре Тастанбеккызы в г. Талдыкорган
The monument to Sara Tastanbekkyzy, Taldykorgan
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Sarah
Tastanbekkyzy
(1853–1907).
Akin-improviser. Aitys of Sarah and Birzhan
has passed from generation to generation
as an example of high art poetry. The mausoleum of Sara Tastanbekkyzy mounds are
on the list of sites of national importance.
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МҰХАМЕДЖАН ТЫНЫШБАЕВ
МУХАМЕДЖАН ТЫНЫШБАЕВ
MUKHAMEDZHAN TYNYSHBAEV
Мұхамеджан
Тынышбаев
(1879–
1938) — қазақтан шыққан тұңғыш
теміржол инженері, Түркістан–Сібір
теміржол құрылысының жетекші мама
ны, тарихшы, Алаш қайраткері.
Мухамеджан
Тынышбаев
(1879–
1938) — казахский общественный
деятель,
инженер-железнодорожник,
активный участник проектирования и
строительства
Туркестано-Сибирской
магистрали.
Mukhamedzhan
Tynyshbaev
(1879–
1938) — Kazakh social worker, railroad
worker, active participant in the design
and construction of the Turkestan-Siberian
Railway.

М.Тынышбаев ескерткіші, Сарқанд қаласы
Памятник М.Тынышбаеву в г. Сарканд
The monument to M. Tynyshbayev, Sarkand town
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ҮМБЕТӘЛІ КӘРІБАЕВ
УМБЕТАЛИ КАРИБАЕВ
UMBETALI KARIBAYEV
Үмбетәлі Кәрібаев (1889–1969) —
қазақтың халық ақыны, Қазақстан
Жазушылар одағының мүшесі, Сүйінбай
мен Жамбылдың ақындық өнерін
жалғастырушылардың бірі. Олардың
ел аузында сақталған шығармаларын
хатқа түсіріп, көптеген дастандар жазды.
Шығармалар жинағы 5 дүркін жеке кітап
болып шықты.
Умбетали Карибаев (1889–1969) —
народный поэт, акын-импровизатор,
член Союза писателей Казахстана,
близкий друг, последователь и ученик
Ж. Жабаева. Проделал большую
работу для сохранения в письменном
виде устных произведений Суюнбая
и Жамбыла.
Является автором
многочисленных дастанов. Сборники
его произведений вышли в свет в 5-ти
томах.

Umbetali Karibayev (1889–
1969) — the national poet,
akyn-improviser, a member
of the Writers’ Union of Kazakhstan, a close friend, follower and disciple of Zh. Zhabayev. He had done good
work to preserve works of
Suyunbai and Zhambyl. He
is the author of numerous
eposes. Collections of his
works were published in 5
volumes.

Ү. Кәрібаев мұражайы, Жамбыл ауданы, Үмбетәлі ауылы
Музей У. Карибаева в с. Умбетали Жамбылского района
The museum of U. Karibayev, Umbetali aul of Zhambyl district
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ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВ
ИЛЬЯС ЖАНСУГУРОВ
ILYAS ZHANSUGUROV
Ілияс Жансүгіров (1894–1938) — ақын,
қазақ әдебиетінің классигі. Халықтың
бай фольклорын жинап, басылып кітап
болып шығуына үлкен үлес қосты.
Әдеби көркем сын жанрының дамуына
ат салысты.
Ильяс Жансугуров (1894–1938) —
поэт, классик казахской литературы.
Участвовал в составлении учебников
для школ, занимался литературной
критикой, художественными перевода
ми, подготовкой к печати произведений
казахского фольклора.
Ilyas Zhansugurov (1894–1938) — poet,
a classic of Kazakh literature. He participated in the preparation of textbooks for
schools, engaged in literary criticism, literary translation, preparation for publication
of works of Kazakh folklore.
І. Жансүгіров ескерткіші, Талдықорған қаласы
Памятник И. Жансугурову в г. Талдыкорган
The monument to I.Zhansugurov, Taldykorgan
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СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН
САКЕН СЕЙФУЛЛИН
SAKEN SEIFULLIN
Сәкен Сейфуллин (1894–1938) — қазақ
кеңес әдебиетінің негізін қалаушы,
жазушы, ақын, мемлекет және қоғам
қайраткері.
Жоғары
мемлекеттік
лауазымдарда
қызмет
атқарды.
Республикалық газет, журналдарды
басқарды.
Сакен Сейфуллин (1894–1938) —
основоположник
казахской
совет
ской литературы, поэт и писатель,
государственный
деятель.
Работал
на самых высших государственных
должностях.
Руководил
респуб
ликанскими газетами и журналами.
Saken Seifullin (1894–1938). The founder
of modern Kazakh literature, poet, writer
and statesman. He worked at the highest
government positions. Led the national
newspapers and magazines.
С. Сейфуллиннің мүсіні, Қапшағай қаласы
Бюст С. Сейфуллина в г. Капшагай
Bust of S.Seifullin, Kapshagai
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НҰРМОЛДА АЛДАБЕРГЕНОВ
НУРМОЛДА АЛДАБЕРГЕНОВ
NURMOLDA ALDABERGENOV
Нұрмолда
Алдабергенов
(1906–
1967)
—
ауыл
шаруашылығын
ұйымдастырушы, қоғам қайраткері, екі
мәрте Социалистік Еңбек Ері. Ол ауыл
шаруашылығында егіншілік мәдениетін
арттыру және мал тұқымын асылдандыру
ісінде ғылым жаңалықтары мен озат
тәжірибені енгізді.
Нурмолда Алдабергенов (1906–1967) —
один из организаторов колхозного
движения в Казахстане, дважды Герой
Социалистического
Труда.
Смело
внедрял новые методы в земледелии,
полеводстве и животноводстве.
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Н. Алдабергенов мүсіні,
Ескелді ауданы, Алдабергенов
ауылы
Бюст Н. Алдабергенова
в с. Алдабергенов
Ескельдинского района
Bust of N.Aldabergenov,
Aldabergenov aul of Eskeldi
district

Nurmolda Aldabergenov (1906–1967) —
оne of the organizers of the farm movement in Kazakhstan, twice Hero of Socialist
Labor (1948, 1958). Aldabergenov boldly
introduced new methods in agriculture,
field crops and livestock.
Н. Алдабергеновтың мүсіні, Көксу ауданы, Мұқры ауылындағы мазар басында
Бюст Н. Алдабергенова на его могиле в с. Мукры Коксуского района
Bust of N.Aldabergenov on his grave, mukyry aul of Koksu district
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Д. Қонаев ескерткіші, Қапшағай қаласы
Памятник Д. Конаеву в г. Капшагай
The monument to D. Konayev, Kapshagai

ДІНМҰХАМЕД ҚОНАЕВ
ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ
DINMUKHAMED KONAYEV
Дінмұхамед Қонаев (1912–1993) —
аса көрнекті мемлекет және қоғам
қайраткері, техника ғылымдарының
докторы, ҚР ҰҒА академигі, үш мәрте
Социалистік Еңбек Ері. Д. Қонаев
басқарған кезеңде республикада ірі
өнеркәсіпті аудандар қалыптасып,
жаңа қалалар мен елді мекендер
пайда болды. Қазақстан ғылымы мен
мәдениеті өркендеді.

Динмухамед
Конаев
(1912–
1993) — видный государственный
и
политический
деятель,
доктор
технических наук, академик НАН РК,
трижды
Герой
Социалистического
Труда. Общеизвестны заслуги Конаева
в индустриализации Казахстана. В
республике появились новые города
и населенные пункты, промышленные
регионы. Развивалась культура и наука
Казахстана.
Dinmukhamed Konayev (1912–1993) — a
prominent statesman and political figure,
doctor of technical sciences, academician
of NAS RK, three times Hero of Socialist
Labor. Achievements of Konayev are wellknown in industrialization of Kazakhstan.
New cities and towns, industrial regions
appeared in the republic. Culture and science of Kazakhstan developed.
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ЧЕРКАССК ҚОРҒАНЫСЫНЫҢ МЕМОРИАЛДЫҚ КЕШЕНІ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕРКАССКОЙ ОБОРОНЫ
THE MEMORIAL COMPLEX OF CHERKASSY DEFENCE
1918 жылдың тамызынан 1919 жылдың
шілдесіне дейін Черкасск қорғанысы
деген атпен тарихта қалған қиян-кескі
ұрыс болды. Жергілікті тұрғындар
большевиктер
басшылығымен
ақ
гвардия әскерінің жиі жасаған ша
буылдарынан өз мекендерін қорғады,
ақ гвардияшылардың көптеген күште
рін өздеріне қосып алды, бұл шешуші
шайқастарда игі әсерін тигізді.
Черкасск қорғанысының мемориал
дық кешені Республикалық маңызы бар
ескерткіштердің тізіміне енген.

С августа 1918 года по июль 1919 года
происходит ожесточенная оборона
Черкасса, получившая впоследствии
название — Черкасская оборона.
Местные
жители,
возглавляемые
большевиками, обороняли свои села от
регулярных войск белой гвардии. Своим
сопротивлением они оттянули на себя
большие силы белогвардейцев, что
положительно сказалось на решающих
участках боевых действий.
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Мемориальный комплекс Черкасской
обороны внесен в список памятников
республиканского значения.

From August 1918 to July 1919 was a
fierce defense of Cherkassk, later received
the name — Cherkassk defense. Local
residents, led by the Bolsheviks, defen
ded their villages from the regular White
Guards. By their resistance, they drew off
a large force of Whites, which positively
affected the decisive sectors of hostilities.
The memorial complex of Cherkassy Defence mounds are on the list of sites of national importance.

Черкасск қорғанысының мемориалдық кешені,
Сарқанд ауданы, Черкасское ауылы
Мемориальный комплекс Черкасской обороны в
с. Черкасское Саркандского района
The memorial complex of Cherkassy Defence, Cherkasskoe aul of Sarkand district
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Черкасск қорғанысының мемориалдық кешені, Сарқанд ауданы, Черкасское ауылы
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The memorial complex of Cherkassy Defence, Cherkasskoe aul of Sarkand district
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НҰРҒИСА ТІЛЕНДИЕВ
НУРГИСА ТЛЕНДИЕВ
NURGISA TLENDIEV

Нұрғиса Тілендиев (1925–1998) —
қазақтың әйгілі күйші композиторы,
дирижер,
дәулескер
домбырашы,
Қазақ КСР-інің (1975) және КСРО-ның
(1984) халық әртісі, Қазақстанның Халық
Қаһарманы (1998). Ән, күй, романс,
увертюра, поэма, контата, опера,
балет сияқты түрлі музыка жанрының
500-ге тарта туындыларының авторы.
Абай атындағы Опера және балет
театрында,
Құрманғазы
атындағы
Мемлекеттік
академиялық
халық
аспаптар оркестрінде және тікелей
өзінің
ұйымдастыруымен
дүниеге
келген «Отырар сазы» халық аспаптар
оркестрінде бас дирижер қызметін
атқарды.

Нургиса Тлендиев (1925–1998) —
казахский
композитор,
дирижер,
домбрист, Народный артист Казахской
ССР (1975), Народный артист СССР
(1984), Халық Қаһарманы (1998). Автор
более 500 музыкальных произведений
в разных жанрах: песни, кюи, романсы,
увертюры, поэмы, кантаты, опера,
балет и др. Дирижер Казахского театра
оперы и балета им. Абая, Казахского
государственного
академического
оркестра
народных
инструментов
им. Курмангазы и, организованного им
самим, оркестра народных инструмен
тов «Отырар сазы».

Н. Тілендиев ескерткіші, Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылы
Памятник Н. Тлендиеву в с. Жамбыл Жамбылского района
The monument to N. Tlendiev, Zhambyl aul of Zhambyl district

Nurgisa Tlendiev (1925–1998) — Kazakh composer, conductor, dombra player,
National Artist of the Kazakh SSR (1975),
National Artist of USSR (1984), Halyk kaharmany (1998). He is the author of more
than 500 pieces of music in different genres
of songs such as kui, songs, overtures, poems, cantatas, opera, ballet, etc. Conductor of Kazakh Opera and Ballet Theatre
named after Abay; Kazakh State Academic
Orchestra of Folk Instruments named after
Kurmangazy and organized his own orchestra of folk instruments «Otyrar sazy».
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МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ
МУКАГАЛИ МАКАТАЕВ
MUKAGALI MAKATAEV
Мұқағали Мақатаев (1931–1976) —
қазақтың аса көрнекті ақыны. Мұқағали
туындылары қазақ поэзиясының алтын
қорына енді. Нәзік сырлы өлеңдеріне
көптеген ән жазылып, олар халықтың
сүйіп тыңдар шығармаларына айналды.
Мукагали Макатаев (1931–1976) —
выдающийся казахский поэт и писатель.
Поэтические сборники вошли в золотой
фонд казахской поэзии. А нежные
поэтические строки положены на музыку
и стали любимыми в народе песнями.
Mukagali Makataev (1931–1976) —
prominent Kazakh poet and writer. Collections of poetry entered the golden fund of
Kazakh poetry. A gentle poetic verses set
to music and became favorite among the
people.

М. Мақатаев мүсіні, Райымбек ауданы, Қарасаз ауылы
Бюст М.Макатаева в с. Карасаз Раимбекского района
Bust of M.Makatayev, Karasaz aul of Raimbek district
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ЖЕЛТОҚСАН ОҚИҒАСЫ
ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ
DECEMBER EVENTS
Желтоқсан оқиғасы — 1986 жылғы 16-18
желтоқсанда Алматы қаласында болған
қазақ жастарының көтерілісі. Көтеріліс
Г.В. Колбиннің Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
болып сайлауына наразылық білдірген
қазақ жастарының Республика алаңына
бейбіт шеруге шығуынан басталды.
Желтоқсан көтерілісі қазақ халқының
ұлттық санасын дүр сілкіндірді, этносаяси
бірігуін күшейтті, Қазақстан тәуелсіздігі
нің жаршысы болды.
Декабрьские события — выступления
казахской молодёжи, произошедшие
16-18 декабря 1986 года в АлмаАте. Выступления начались с мирной
демонстрации 16 декабря. Первые
группы казахской молодёжи вышли
на площадь Республики столицы с
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Желтоқсан көтерілісінің құрбандарына қойылған
ескерткіш, Ақсу ауданы, Жансүгіров кенті
Памятник участникам Декабрьских событий в
с. Жансугуров Аксуского района
The monument to participants of December events,
Zhansugurov aul of Aksu district

требованиями
отмены
назначения
Колбина, однако были с особой
жестокостью разогнаны милицией и
солдатами.
Декабрьское
восстание
всколыхнуло весь казахский народ,
активизировало рост национального
самосознания
казахов,
усилило
этнополитическое единение казахов
как нации. Декабрьское восстание
стало предвестником независимости
Казахстана.
December events — meeting of the Kazakh people, took place on 16–18 December 1986 in Alma-Ata. Actions began with
a peaceful demonstration on 16 December,
the first group of Kazakh young people
gathered on the Republic Square (Brezhnev) of capital city with the requirements
unassign Kolbin, but were brutally dispersed
with police and soldiers. However, the December uprising shook the entire people of
Kazakhstan, had stepped up growth of national consciousness of Kazakhs, increased
ethno-political unity of Kazakhs as a nation.
The December uprising heralded Kazakhstan’s independence.

Желтоқсан көтерілісінің құрбандары — Е. Сыпатаев пен Л. Асановаға
қойылған ескерткіш, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы
Памятник участникам Декабрьских событий 1986 г. — Е. Сыпатаеву
и Л. Асановой в г. Жаркент Панфиловского района
The monument to participants of December events in 1986 — E.Sypatayev
and L.Asanova, Zharkent town of Panfilov district
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Жоңғар Алатауы — шығысында Жоң
ғар қақпасынан батысында Көксу мен
Қаратал өзендері аралығында созылып
жатқан Қазақстандағы ірі әрі құрылысы
жағынан күрделі тау жүйелерінің бірі.
Таудың жалпы ұзындығы шамамен 300
шақырымды құрайды да, ең биік нүктесі
4500 м-ге жуықтайды. Оңтүстігінде
Тоқсанбай жотасы қатарласа жалғаса
созылады да, шығысында түгелдей
дерлік Қытай жерінде жатқан Борохоро
жотасымен жапсарласып, батысында
Алтынемел тауларына ұласып кетеді.

Основной
массив
Джунгарского
Алатау тянется от джунгарского прохода
на востоке до рек Коксу и Каратала
на западе.
Длина хребта достигает
около 300 км. На этом протяжении
выделяется ясно очерченный главный
гребень, достигающий в высших точках
4500 м. С южной стороны параллельно
и практически соприкасаясь с ним
протянулся хребет Токсанбай. На восток,
он переходит в хребет Борохоро,
расположенный в Китае, а на западе,
плавно переходит в Алтынэмельские
горы.
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Main array of Jungar Alatau stretches from Jungarian passage in the
east to the rivers Karatal and Koksu in the west. Length of the ridge
reaches nearly 300 km. There is the main clear-cut crest, reaching
the highest point of 4500 meters. Ridge Toksanbai stretched On the
south side in parallel almost touching it. It goes into Borohoro Ridge,
located in China, to the east, and gradually becomes Altynemel
Mountains to the west.
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Жоңғар Алатауының өсімдіктер әлемі
2000 түрлі өсімдік түрін қамтыса, оның
180-і қазақстандық, ал 76-сы жоңғар
эндемигі. Мұндағы көптеген өсімдіктер
Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген.
Тау шатқалдары, тасты беткейлер,
мәңгі мұздықтар құрсанған Альпі
шалғындары, тау етегіндегі аңғарлар мен
ит тұмсығы батпайтын ормандар — қызу
тіршіліктің ордасы. Альпі шалғынында,
тіпті мұздықтар қасында арқарлар мен
жабайы ешкі – таутекелер тіп-тік жартас
пен шың басында жеп-жеңіл секіріп
сайрандаса, тау королі — қар барысы
қар бетіне өзіне тән із қалдыра, жемтігін
аулауға шығады. Әсем назды еліктер
аралас және қылқанды ормандарды
мекен етсе, аса сақ мысық — сілеусін
шыңды шатқал мен ормандарды кезіп,
азығын табады. Бұл жерден қасқыр
да кездесіп қалады. Қалың бұталар
арасында қабандар мен борсықтар
жортады. Бұл жерді марал мен тиін де
мекен етеді. Орманда құстың 200-ден
астам түрі мекендейді.
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Жетісу Алатауы. Ақсу өзенінің аймағы
Жетысуский Алатау. Район реки Аксу
Zhetysu Alatau. Region of Aksu river
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Флору Джунгарского Алатау сос
тавляют более 2000 видов растений, из
которых 180 казахстанских эндемиков
и 76 джунгарских. Многие растения
занесены в Красную книгу Казахстана.
В горных ущельях, по каменистым
склонам, на альпийских лужайках под
вечными ледниками, на степных участках
предгорий и в чаще непролазного леса
ключом бьет жизнь. Архары и дикие
козлы – теке пасутся летом на альпийских
лугах, часто у самых ледников, легко
прыгая по отвесным скалам, за ними
охотится король гор – снежный барс,
оставляя свои характерные следы на
снегу. Грациозные косули прячутся
в чащах смешанных и еловых лесов.
Рысь — очень осторожная кошка
обитает в скалистых ущельях, среди
леса. В зарослях кустарников обычен
кабан и барсук. Встречаются также
марал и белка. В лесах обитает более
200 видов птиц.
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Flora of Jungar Alatau consist of more
than 2,000 species of plants, of which 180
are Kazakhstan’s and 76 Jungar’s endemic.
Many of them are listed in the Red Book of
Kazakhstan.
Forest has a life in the mountain valleys,
on stony slopes, on alpine meadows under the eternal glaciers, in the foothills
of steppe areas. Argali, wild goats-theca,
graze in alpine meadows in summer, often close to glaciers, easily jumping on the
cliff. The king of the mountains - the snow
leopard, leaving their characteristic traces
in the snow hunts out to get them. Graceful deer hide in thickets of spruce forests.
Lynx - a very cautious cat which hides in
the rocky gorges of the forest. Boar and
badgers inhabit in thickets of bushes.
There are deer and squirrel. The forests
are home for over 200 bird species.
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ТАСБАС
ТАСБАС
TASBAS
Жотаның оңтүстік-шығысында халық
Таcбас атап кеткен қызыққа толы орын
бар. Бұл жерде табиғаттың өзі тастан
қашап жасаған түрлі пішін мен өлшемде
гі сан алуан алыптардың бастары,
жұмбақ аңдар, тіпті, ағып бара жатып
қатып қалған толқынды елестететін
бейнелерді тамашалауға болады.

В
юго-восточной
части
хребта
находится очень интересное место,
именуемое в народе Тасбас. Это место,
где природа ваяла каменные скульптуры
всевозможных форм и размеров. Здесь
можно увидеть и головы великанов,
и загадочных животных, и, даже,
застывшие на бегу волны.

In a southeast part of ridge there is very
interesting place called Tasbas. This place
where the nature modeled stone sculptures of every possible forms and the sizes.
Here it is possible to see both the heads of
giants, and mysterious animals, and even
the waves which have stiffened on the run.
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ҚОРА ШАТҚАЛЫ
КОРИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
KORA GORGE

Қора шатқалы Жоңғар Алатауының
шығыс бөлігінде орналасқан. Шығыстан
батысқа бағытталған Қора өзенінің
аса үлкен шатқалы 90 шақырымдай.
Шатқалдың солтүстік баурайы сұлу шың
да, кейбір жерлері тіп-тік орасан зор
қабырғамен аяқталады. Үлкен биіктіктен
құлай аққан Қазақстандағы ең ірі әсем
сарқырама да осында. Ол шет елдің
де, өзіміздің де көптеген туристерін
қызықтыра түседі, сарқырамаға жақын
жерде жайлы туристік лагерьде алаңсыз
дем ала алады. Жоңғар Алатауынаң
басқа шатқалдарына қарағанда Қора
шатқалы өсімдіктер дүниесінің сан алуан
түрлілігімен, байлығымен ерекшеленеді.
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Коринское
ущелье
находится
в
восточной части
Жонгарского
Алатау. Огромное ущелье реки Кора,
которое ориентировано с востока на
запад, имеет протяженность 90 км.
Северные
склоны
ущелья
имеют
красивые скальные выходы, которые в
отдельных местах представляют собой
грандиозные вертикальные стены. В
одном из таких мест с большой высо
ты низвергается красивейший водопад,
один из самых крупных в Казахстане. Это
ущелье наиболее богато разнообраз
ной растительностью, по сравнению с
другими ущельями Жонгарского Алатау.

Kora gorge is located in the eastern part
of Jungar Alatau. A huge gorge of Kora
river, which is oriented from east to west,
has a length of 90 km. The northern slopes
of the gorge has beautiful rocky outcrops,
which are immense vertical wall in some
places. In one of these places, a beautiful
waterfall , which is one of the largest in Kazakhstan falls down from a great height.
This gorge is rich of varied vegetation,
as compared to other gorges of Jungar
Alatau.
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БҰРХАН БҰЛАҚ САРҚЫРАМАСЫ
ВОДОПАД БУРХАН БУЛАК
BURKHAN-BULAK WATERFALL

Бұрхан бұлақ сарқырамасы Қора өзені
шатқалында орналасқан Ол — Жоңғар
Алатауының ең көрікті шатқалдарының
бірі, облыс орталығы Талдықорған
қаласынан 100 шақырым, ал Текелі
қаласынан 55 шақырым, теңіз деңгейінен
2000 м биіктікте. Бұл — Жетісудағы ең
биік сарқырама. Тонналаған мұздай су
112 метрлік биіктіктен құлай ағады.
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«ӘУЛИЕ ТАС»
«СВЯТОЙ КАМЕНЬ»
«THE SACRED STONE»
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Водопад Бурхан Булак находится в
ущелье реки Кора, одном из самых
живописных
ущелий
Жонгарского
Алатау, в 100 км от областного центра —
Талдыкоргана и в 55 км от города Теке
ли, на высоте 2000 м над уровнем моря.
Бурхан Булак — самый высокий водопад
в Семиречье. Он загадочным образом
вырывается из неприступных скал со
112-метровой высоты и низвергает
тонны ледяной воды гремящим потоком.
Burkhan-Bulak waterfall is in the gorge of
the Kora river, one of the most picturesque
gorges of the Dzungarian Ala Tau, 100 kms
off the provincial center Taldykurgan,
55 kms from the city of Tekeli, at height
of 2000 m above sea level. Burkhan-Bulak
is the highest waterfall in Zhetysu. It mysteriously escapes out of inaccessible rocks
from 112-meter height and precipitates
tons of glacial water in thundering, dea
fening torrent.

130

«Әулие тас» — Қора шатқалындағы ора
сан зор үйтас. Ол жайлы халық арасында
қызық аңыз сақталған. Баяғыда осы жерде,
өзен жағасында ауыл болыпты. Көк майсалы
құнарлы мал жайылымында малдары семіріп,
адамдары тыныш өмір сүріпті. Кенет жер
сілкініп, адамдардың үрейі ұшып қорқыпты.
Тау жарыла құлап үлкен тастар жолындағы
мың жылдық шыршаларды қопара ауылға
қарай жақындап келе жатыпты. Осы мезгілде
бір киіз үйде әйел босанып жатыпты.
Дүниеге жаңа келген сәбидің шыңғырған
үні шатқалдың ішін жаңғыртып кетіпті де,
бір керемет болыпты! Домалап келе жатқан
таудай тас киіз үйге бірнеше сатиметр
қалғанда кілт тоқтапты. Содан бері бұл тасты
«киелі тас» деп атап кетіпті.
«Святой камень» — огромный валун,
находится в Коринском ущелье. В народе
о нем ходит красивая легенда. В давние
времена в этих местах, возле реки, стоял
аул. На богатых растительностью пастбищах
тучнел скот. Ничто не тревожило людей.
Но однажды произошло землетрясение
страшной силы. Людей охватил страх. Со
склона горы сорвалась огромная глыба
и устремилась вниз к аулу, сметая на пути
вековые ели. Казалось, что ничто не могло

остановить камень, который катился прямо к одной из юрт. В той юрте
рожала женщина, крики младенца разнеслись по ущелью, и случилось
чудо! Камень встал, как вкопанный, прямо перед юртой, всего в
нескольких сантиметрах. С тех пор его и называют святым.
«The sacred stone» — a huge boulder in the Kora gorge. There is a beautiful legend about this stone. In ancient times in this part, there was an
aul near the river. On rich vegetation pastures the cattle grew fat. Nothing
disturbed people. But once there was an earthquake with terrible force.
People were captured by fear. The huge block broke and directed down to
an aul, from a slope of the mountain, crumpled on a way century fir-trees.
It seemed that nothing could stop a stone which slid directly to one of yurtas. In that yurta the woman gave birth, baby’s shouts were carried on the
gorge, and there was a miracle! The stone stopped before a yurtain only
several centimeters. Since then it also called sacred.
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Қора шатқалы самғау биіктен
Коринское ущелье с воздуха
Kora gorge from the air
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1

2

Қора мұздықтары
Коринские ледники
Kora’s glaciers
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ТОҚСАНБАЙ ЖОТАСЫ
ХРЕБЕТ ТОКСАНБАЙ
TOKSANBAI RIDGE
Тоқсанбай — Жоңғар Алатауының
оңтүстік баурайындағы жота. Жотаның
ең биік шыңы
4000 м-ге жетіп,
айтарлықтай
мұздықтар
құрайды.
Тоқсанбай мұздықтарынан көптеген
өзендер бастау алып, терең каньонды
бойлай ағады. Тереңдігі 500 м-ге жететін
Үсек өзеніндегі шатқал ерекше сұлу.
Үлкен Үсек шатқалының 50 шақырымдай
жері адам баласының аяғы баспаған
табиғи қорық іспеттес. Жотадан барлық
өзендер оңтүстікке Іле өзеніне қарай
ағады. Тоқсанбай жотасының оңтүстігі
шөл далаға ұласып, байқаған адамға
түрлі-түсті ежелгі саз балшықтар бұл
маңның
ландшафтына
қайталанбас
ерекшелік
береді.
Көктемде
гүл
жамылған аймаққа айналады.
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Хребет Токсанбай является южным
склоном
Жонгарского
Алатау.
Самые
высокие
вершины
хребта
имеют высоту более 4000 метров и
образуют значительные ледники. С
ледников Токсанбая берут начало
многочисленные реки, текущие по
глубоким каньонам. Особенно красив
каньон на реке Усек, достигающий 500
метровой глубины. Ущелье Большого
Усека на протяжении 50 км является
естественным
заповедником,
куда
практически не ступала нога человека.
Почти все реки хребта текут на юг в
сторону Или. Южнее хребта Токсанбай
раскинулась пустыня, которая во
многих местах предстает перед глазами
наблюдателя разноцветными выходами
древних
глин,
которые
придают
здешнему ландшафту неповторимый
колорит и оригинальность. Весной эти
места покрываются цветным ковром из
цветущих тюльпанов и маков.
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Toksanbai Ridge is the southern slope of
Jungar Alatau. The highest peaks of the
ridge have a height of over 4,000 meters
and form large glaciers. Numerous rivers,
flowing through deep canyons, originate
from Toksanbai glaciers. Especially, canyon, which is up to 500 meters deep and
stopped on the river Osek is beautiful.
Osek Gorge is a natural reserve for over
50 km, where almost no one has gone before. Almost all the rivers of the ridge flow
to south to Ili. Desert stretches south of the
Toksanbai ridge, which is brought before
the eyes of the observer of the ancient clay
colored outputs in many places, that pass
the local landscape a unique flavor and
originality. In the spring, these places are
covered by a carpet of colorful tulips and
poppies.
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ҮСЕК ӨЗЕНІ ШАТҚАЛЫ
КАНЬОН РЕКИ УСЕК
USEK GORGE

Биіктігі 500 м-ге жететін Үсек өзенінің
шатқалы ерекше сұлу. Бұл аймақтың
табиғаты таңғажайып, адам баласының
қолы мүлде тимеген, пәк қалпында
сақталған жерлер мұнда соншалық көп.
Бұған дәлел ретінде табиғи қорық ретінде
саналатын ұзындығы 50 шақырымға
созылған Үлкен Үсек шатқалын атауға
болады.
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ҮСЕК ШАТҚАЛЫ
УСЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ
USEK GORGE

Особенно красив каньон на реке Усек,
достигающий 500-метровой глубины.
В этом районе практически все реки
выше 2000 метров имеют довольно
узкие и скалистые непроходимые
ущелья, поэтому здесь еще сохраняется
первозданная
красота
и
чистота
гор. Например, ущелье Большого
Усека на протяжении 50 км является
естественным
заповедником,
куда
практически не ступала нога человека.

Canyon on the river Usek, reaching 500
meters in height, is especially beautiful. In
this area, almost all the rivers are above
2000 meters have very narrow, deep and
rocky impenetrable gorges. Because of
this, pristine beauty and purity of the
mountains are still saved. For example,
Valley of the Big Usek is a natural reserve,
where almost no one has gone before.
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ХАН ТӘҢІРІ ШЫҢЫ
ВЕРШИНА ХАН ТЕНГРИ
KHAN TENGRI PEAK

Хан Тәңірі — Қазақстандағы ең
биік шың. Қырғыз, Қытай, Қазақстан
Республикалары шекараларының түйіс
кен жерінде жатыр. Бір деректерде
биіктігі 6995 м десе, екінші бір деректер
де 7010 м деп көрсетілген. Орталық
Тянь-Шаньның Тенгри-Таг жотасының
шығысында орналасқан, төртқырлы
пирамида тәрізді биік те әдемі шың.
Таудың солтүстік-батыс бөлігі Алматы
облысына қарайды. Шыңға Оңтүстік
және Солтүстік Инылчек (Қырғызстан)
мұздықтары арқылы көтерілуге болады.
Шыңның солтүстік беткейі тік құлама
құз болғандықтан мұз қату, мұз басу
болмайды. Хан Тәңірін бірінші рет
сипаттап жазғандар П.Семенов пен
Семенов-Тян-Шанскийлер. Шыңға он
нан аса маршруттар жасалып, бір
маусымда 2000-ға жуық альпинистер
мен тау туристерін қабылдай алатын
халықаралық «Хан Тәңірі» альпинистік
лагері
жұмыс
істейді.
Облыстық
әкімгершілік пен ЦСКА альп клубы
ұйымдастыруымен
ХАЛ
базасында
Халықаралық
олимпиадалар
өтіп
тұрады.

Хан Тенгри — самая высокая горная
вершина в Казахстане. Находится на
границе с Кыргызстаном и Китаем. Ее
высота по одним данным — 6995
м,
по другим — 7010 м. Это одна из
красивейших вершин мира, имеет форму
острой
четырехгранной
пирамиды.
Северо-западная часть горы находится
в Алматинской области. Подходы к
вершине лежат через крупные ледники
Южный Иныльчек (Кыргызстан) и
Северный Иныльчек. Северная сторона
пика скальная, стеной спускается к
леднику Северный Иныльчек и изза большой крутизны почти лишена
оледенения. Первое описание Хан Тенгри
было сделано Петром Семеновым,
впоследствии Семеновым-Тян-Шанским.
На вершину проложено более 10
маршрутов. Под пиком находится
Международный альпинистский ла
герь «Хан Тенгри», принимающий за
сезон до 2000 альпинистов и горных
туристов. Под патронажем областного
акимата и альпклуба ЦСКА на базе
МАЛа
проводятся
Международные
альпиниады.
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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 in eastern part of Central Tien Shan
in the Tengri-Tag ridge and 6995 m high
(alternative measurement - 7010 m.). Khan
Tengri is one of the most beautiful peaks
of the world, in the form of a sharp tetrahedral pyramid. The northwest part of
mountain is in the Almaty province. Approaches to the top go through along
the large glaciers of Southern Ynylchek
(Kyrghyzstan) and Northern Ynylchek. The
northern rocky side of the peak goes down
to the Northern Ynylchek glacier and it is
so steep that there is almost no ice on its
wall. The first description of Khan Tengri
was made by Petr Semenov, later known
as Semenov-Tian-Shansky. There are more
than 10 routes to the top. Below is situa
ted the “Khan Tengri” International Mountaineering Camp that accepts every season
about 2000 climbers and mountain tourists.
The International Mountaineer Events are
held on the premises of the camp with the
sponsorship of the Akimat (provincial administration) and the TsSKA (Army Sports
Club).
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СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ
СЕВЕРНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ
NORTHERN TIEN SHANG
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СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ
СЕВЕРНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ
NORTHERN TIEN SHANG

БАЙЫНКӨЛ ШАТҚАЛЫ
УЩЕЛЬЕ БАЙЫНКОЛ
BAYYNKOL GORGE

Хан Тәңірі шыңының түбінен бастау
алатын Байынкөл өзені кең шатқал
арқылы аға отырып,тегістікке шығады.
Текес өзенінің оң саласы болып
табылады.
Река Байынкол берет начало у
подножия пика Хан-Тенгри, перед
выходом на равнину течет в довольно
широком ущелье. Является правым
притоком реки Текес.
Bayynkol river begins at the foot of
Khan-Tengri, before going out on the
plain, flows in a fairly wide valley. It’s a right
tributary of Tekes.
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КЕТПЕН ЖОТАСЫ
ХРЕБЕТ КЕТМЕНЬ
KETMEN RIDGE

Хребет Кетмень расположен к востоку
от Заилийского Алатау и отделяется от
Центрального Тянь-Шаня Кегенской
впадиной. Он вытянут в широтном
направлении и на западе примыкает
к хребту Кунгей Алатау, а на востоке
уходит
за
пределы
Казахстана.
Абсолютная высота его вершины
увеличивается с запада на восток от 3000
до 3600 м. Северные склоны хребта —
пологие, южные — крутые. С западных
склонов хребта течет бурная горная
речка, главный приток Чарына — река
Темирлик.
Кетпен жотасы Іле Алатауының
шығысында
орналасқан,
Орталық
Тянь-Шаньнан Кеген ойпаты арқылы
айырылып, созылып барып батысында
Күнгей Алатауы жоталарымен жалғасып,
ал шығысында Қазақстан шекарасынан
шығып кетеді. Шыңның абсолютті биіктігі
батысынан шығысқа қарай 3000 м-ден
3600 м-ге дейін жетеді. Жотаның
солтүстік баурайы жазық та, оңтүстік
баурайы құламалы тіп-тік жар болып
келеді. Ал батысында Шарын өзенінің
негізгі саласы саналатын қарқынды тау
өзені Темірлік ағып жатыр.
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Ketmen ridge is located in the eastern
part of the Ile Alatau, and it is separated
from the central Tien Shan, Kegen depression. It stretches to the east-west direction
and adjacent to the Kungei Tau in the west,
in the east goes away from Kazakhstan.
The absolute height of the peaks increases from west to east between 3000 and
3600 m, northern slope — steep, southern — steep. On the western slopes of the
ridge runs rough mountain river, the main
tributary of Charyn is Temirlik River.
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Тянь-Шань таулары Қазақстан, Қырғызстан және Қытай
мемлекеттерінің территорияларын қамтып, мыңдаған шақырым
ға созылып жатыр. Оның солтүстік бөлігі Қазақстанның оңтүстікшығысының еншісінде, ал Іле Алатау тау тізбегі оның бір бөлігі
болып табылады. Іле Алатауы батысында Қастек шатқалынан
шығысында Шелек өзеніне дейінгі 300 шақырымға созылып
жатыр. Оның өн бойында бір-біріне ұқсамайтын 30-дан астам
көрікті шатқалдар орналасқан. Жотаның батысы мен шығысының
биіктігі шамамен 3000 м болса орталық бөлігінде 4500 м-ден асатын
22 шың бар. Солардың ішіндегі ең биігі — Талғар шыңы (5017 м).
Оңтүстігінде жота Шелек және Шілік Кемін өзендерінің аңғарында
түйінделсе, солтүстігінде шексіз созылған шөлейтті және шөлді Іле
ойпатымен шектеседі.
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Іле Алатауы басқа тауларға қарағанда мейлінше жас тау болып
есептеледі. Өйткені оның тау болып қалыптасуы соңғы миллион
жылдың ішінде жүруде, бұл процесс әлі күнге дейін жүргізілуде. Тау
жылына 3 мм шамасында өсіп келеді. Іле Алатауының мұздықтары
негізінен солтүстік бөктерінде орналасқан. Барлығы 466 мұздықтар
510 шаршы шақырым жерді алып жатыр.

Тянь-Шань — небесные горы, раскинулись на тысячи кило
метров на территории трёх государств: Казахстана, Кыргызстана
и Китая. Северная гряда этой горной страны расположена на
юго-востоке Казахстана, к ней и относится Заилийский Алатау
(Иле Алатау).
Заилийский Алатау вытянулся в широтном направлении поч
ти на 300 км, от Кастекского ущелья на западе до реки Чилик
на востоке. На этом протяжении хребет имеет более 30
живописных ущелий, каждое из которых по своему интересно.
В хребте имеется 22 вершины, превышающие 4500 м, все они
расположены ближе к центру. Здесь же находится высшая
точка Заилийского Алатау пик Талгар высотой 5017 метров. На
крайнем западе, и на востоке хребет сохраняет высоту около
3000 м. С юга хребет ограничен двумя мощными долинами рек
Чилика и Чонкемина, а с севера к горам подходят бескрайние
полупустынные и пустынные районы Илийской впадины.
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Заилийский Алатау — это сравнительно молодой хребет,
наиболее интенсивное его формирование происходило в
течение последнего миллиона лет. Процесс горообразования
сейчас продолжается. Скорость поднятия гор примерно
3 мм в год. Современное оледенение в Заилийском Алатау
распространено, в основном, на его северном склоне. Всего в
хребте насчитывается 466 ледников с общей площадью около
510 кв. км.

Tien Shan — the Celestial Mountains, spread over thousands of kilometers in the territory of three countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan
and China. North ridge of this mountainous country is located in
south-eastern Kazakhstan; it relates to Ile Alatau.
Ile Alatau stretched in the latitudinal direction for about 300 km,
from Kastek Valley in the west to the Chilik river in the east. On this
distance the ridge has more than 30 scenic gorges, each of which
are interesting. There are 22 tops at the ridge that exceed 4,500
meters, all of them are located near the center. There is, also, the
highest point of Ile Alatau — Talgar peak with height of 5017 meters.
Ridge maintains a height of about 3000 meters in the far west and
the east. From the south ridge it is bounded by two powerful Chilik
and Chonkemin river valleys, from north to the mountains approach
the vast semi-desert and desert regions of the Ili valley.
Ile Alatau is relatively new mountain range, the most extensive of
its formation occurred within the last million years. Process of mountain formation is continuing. Rate of uplift of the mountains is about
3 mm per year. Modern glaciation in the Ile Alatau is distributed mainly on its northern slope. In total there are 466 glaciers on ridge with
a total area of approximately 510 square km.
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ҮШҚОҢЫР ТАУЫ
ХРЕБЕТ УШКОНЫР
USHKONYR MOUNTAINS
Үшқоңыр — Іле Алатау сілемдерінің
батыс бөлігіндегі тау бөктері. Ол шөккен
нардың өркештеріне ұқсайды, оның
төбесі қар еріген соң да қоңырқай
тартып, тек жаздың ортасына қарай
көгере
бастайды.
Үшқоңыр
—
Қазақстанның
бірінші
Президенті
Н. Назарбаевтың туып-өскен мекені.
Үшқоңыр тауының етегінде ТМД елдері
не белгілі дельтадром орналасқан. Міне,
20 жыл бойында дельтапландар мен
парапландар көкке қанат самғайды.
Ушконыр — величественные горы
на западной оконечности хребта
Заилийский Алатау. Ушконыр напоми
нает горбы трех верблюдов, его
вершины после схода снега очень
долго остаются бурыми и зеленеют
только к середине лета. Ушконыр —
родина первого Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева. У подножья
Ушконыра находится один из самых
известных в СНГ дельтадромов.
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Ushkonyr are grand mountains and alpine
dzhaylau (summer pasture) in the western
spur of the Transili Ala Tau ridge. Ushkonyr
resembles humps of three camels, its tops
after spring snow melting remain for a long
time brown and turn green only in the middle of summer. Ushkonyr is the native land
of Nursultan Nazarbaev, the first President
of Kazakhstan. At the foot of Ushkonyr
lies one of the most famous in the CIS deltadrom.
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ҮЛКЕН АЛМАТЫ ШЫҢЫ
БОЛЬШОЙ АЛМАТИНСКИЙ ПИК
THE BIG ALMATY PEAK
Үлкен Алматы шыңы (3684 м) қаланың
кез-келген нүктесінен орасан зор
пирамида тәрізді көрініп тұрады. Оған
Үлкен Алматы көлі немесе Проходной
шатқалы мен Жосалы кезең асуы
(3330 м) арқылы жеңіл маршрут
салынған. Үлкен Алматы шыңы — XIX
ғасырда Верный қаласының тұрғындары
алғаш көтерілген шың. Бүгінгі күні де
шың төбесі алматылықтар үшін сұлу
табиғатты тамашалайтын таптырмас
көру алаңына айналған.

Большой Алматинский пик (3684 м) —
словно гигантская пирамида хорошо
просматривается из любой точки
города. На него проложен несложный
маршрут с большого Алматинского
озера или из ущелья Проходного через
перевал Жусалыкезен (3330 м). Это
первая из вершин, на которую в XIX в.
поднимались жители города Верного.
И в настоящее время вершина служит
жителям г. Алматы прекрасной видовой
площадкой.
The Big Almaty peak (3684 м) — resembles a huge pyramid and can be seen from
any point of the Almaty city. There is a
simple route to its summit from the Big Almaty lake or from the Prokhodnoy gorge
passage through the Zhusaly-kezen pass
(3330 м) . It was the first of mountain tops
on which the Verny city dwellers of the XIX
century used to climb to. And nowadays
the top of the peak serves for the Almaty
citizens as a fine place for sight-seeing.

162

163

ІЛЕ АЛАТАУЫ
ИЛЕ АЛАТАУ
ILE ALATAU

164

СӘТБАЕВ ШЫҢЫ
ПИК САТПАЕВА
SATPAEV PEAK

Қаныш Сәтбаев шыңы (4317 м) — Үлкен
Алматы көлінің оңтүстік-шығысында
орналасқан, Үлкен Алматы тау сілеміндегі
ең биік шың. Көлдің жоғарғы жағындағы
Озерный өзенінің сағасы арқылы шыңға
жақындап келуге болады да, орасан зор
жарықтар жанымен өтіп, қиыршық тасты
оңтүстік беткейіндегі бірнеше жартастар
арқылы шың төбесіне жетуге болады.
Шыңға көтерілу 5-6 сағатқа созылса, 2
сағат ішінде түсуге болады.

ОЗЕРНЫЙ ШЫҢЫ
ПИК ОЗЕРНЫЙ
OZYORNYI PEAK
Озерный шыңы (4110 м) Чон-Кемин
өзені алқабы мен одан ары Ыстықкөлге
апаратын жол түскен Озерный асуының
(3505 м) батысында орналасқан. Шың
төбесі Үлкен Алматы көлінен жақсы
көрінеді.

Пик Каныша Сатпаева (4317 м) — самая
высокая вершина Большеалматинского
отрога, находится на юго-востоке от
Большого Алматинского озера. Путь к
нему лежит выше озера, от устья реки
Озерной. Подъем вдоль гигантского
разлома, затем по осыпям южного
склона через группу скал к вершине
занимает 5-6 часов, спуск — 2 часа.

Пик Озерный (4110 м) прекрасно
просматривается с Большого Алма
тинского озера, находится западнее
перевала Озерный (3505 м), через
который проходит путь в долину реки
Чон-Кемин и далее на озеро ИссыкКуль. Восхождение на пик требует
специальной подготовки.

The Kanysh Satpayev peak (4317 м) — the
highest mountain of the Big Almaty spur.
One can come to it from the Big Almaty
lake, from the mouth of the Lake river. An
ascent goes along a huge rupture, then
along the slide-rocks of southern slope
through the group of rocks and takes 5-6
hours, descent — 2 hours.

The Ozernyi peak (4110 м) is perfectly
seen from the Big Almaty lake, and is to
the west of the Lake pass (3505 м) through
which comes a way to the valley of the
Chon-Kemin river and further to the Issyk
Kul lake. The ascent to the peak demands
special training.
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МОЛОДЕЖНЫЙ МҰЗДЫҒЫ
ЛЕДНИК МОЛОДЕЖНЫЙ
MOLODYOZHNYI GLACIER

Желпуіш тәрізді Молодежная шыңы
(4147 м) Кіші Алматы тау сілемінің
солтүстік-батыс тармағында орналасқан.
Оның оңтүстік-батыс беткейі тастақты,
солтүстік-шығыс беткейі қар мен мұз
құрсауында.
Веерообразная вершина Молодежная
(4147 м) расположена в северо-западном
ответвлении Малоалматинского отрога.
На ее юго-западном склоне залегают
мощные осыпи, а северо-восточный
покрыт снегом и льдом.
Fan-shaped top of Molodezhnaya
(4147 m) is located in north-western spur
of Small Almaty branch. Powerful talus lie
on the south-western slope and Northeast is covered with snow and ice.
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КІШІ АЛМАТЫ ШАТҚАЛЫ
МАЛОАЛМАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
MALOALMATINSKOE GORGE

Кіші Алматы шатқалы — Іле Алатауындағы мейлінше игерілген
шатқал. Қаладан айқын көрінетін Мохнатая төбесі (2280 м) кең
жайылған Медеу (1750 м) шатқалын күзетіп тұрғандай. Шатқалдың
ең бір әсем жерінде көлемі жағынан Хеопс пирамидасына тепе-тең
келетін бірегей туынды —су тасқынына қарсы бөгет салынған. 830
текпішектен тұратын баспалдақ арқылы бөгет төбесіне шыққанда,
таңғажайып табиғат тамсандырмай қоймайды: оң жағыңда алып Абай
(4010 м) және Нұрсұлтан (4376 м) шыңдары, сол жағыңда орасан зор
Медеу спорт кешені, тура алдыңда Тянь-Шань шыршасына оранған
Горельник шатқалы, тағы арыда Шымбұлақ (2200 м) тау шаңғысы
саяжайы мен шаңғышыларды 3 шақырым жоғарыдағы Талғар
асуының (3200 м) түбіне дейін жеткізетін аспалы жолы алақанда
тұрғандай сезінесің. Медеу шатқалы Қазақстандағы альпинизм мен
тау туризмінің бесігі, сол себепті «Тұйықсу қақпасының» жанында
«Тауда қайтыс болғандар» мемориалы орнатылған. 2900 м биіктікте
«Мыңжылқы» метеостанциясы орналасқан. Шатқалды оншақты
керемет шыңдары бар Тұйықсу мұздықтар тізбегі түйіндейді.
Малоалматинское ущелье — наиболее освоенное в Заилийском
Алатау. Словно на страже перед широким урочищем Медеу
(1750 м) стоит Мохнатая сопка (2280 м), хорошо видимая из города.
В наиболее живописной части ущелья находится уникальная
рукотворная противоселевая плотина, равная по объему пирамиде
Хеопса, на которую ведет 830 ступеней и с которой открывается
удивительная по красоте панорама — на юге монументальные пики
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Абая (4010 м) и Нурсултана (4376 м), а на севере, как на ладони —
весь грандиозный спортивный комплекс «Медеу». Хорошо
просматривается красивое, в бархате тянь-шаньских елей, ущелье
Горельник с низвергающимися водопадами и горнолыжный курорт
«Шымбулак» (2200 м) с канатными дорогами, поднимающими
лыжников на расстояние 3 км до самого Талгарского перевала
(3200 м). Ущелье было колыбелью казахстанского альпинизма
и горного туризма, поэтому в «Воротах Туюксу» (гигантские
скалы, преграждающие путь к леднику) был сооружен мемориал
«Погибшим в горах». На высоте 2900 м находится высокогорная
метеостанция «Мынжилки». Ущелье завершает группа ледников
Туюксу в обрамлении доброго десятка великолепных вершин.
Maloalmatinskoe (Small Almatinka) Gorge is the most developed since
the foundation of Almaty. Like a guard in front of the wide Medeu tract
(1750 м), stands Shaggy Hill (2280 м), well seen from the city. In the most
picturesque part of the gorge the unique man-made mudrock flow dam
was erected. Its volume is equal to the Cheops pyramid. If you walk all
830 steps to the top you can see the panorama of surprising beauty in the south monumental Abai (4010 м) and Nursultan (4376 м) peaks
and in the north, as if on a palm - grandiose “Medeo” sports complex.
Further, the Gorelnik gorge with velvet of the Tien Shan fur-trees and
rushing waterfalls, and further away - the “Shymbulak” mountain skiing
resort (2200 м) with a cable-way, lifting skiers for 3 kms up to the Talgarsky pass (3200 м). The gorge was the cradle of the Kazakhstan mountain climbing and mountaineering, therefore in «The Tuyuksu Gate» (the
huge rocks blocking the way to a glacier), a memorial to «The Mountain
Victims» was erected. At the height of 2900 m there is the high-level
“Mynzhylky” meteorological station. The gorge is limited by a group
of the Tuyuksu glaciers framed by a good dozen of magnificent peaks.
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НҰРСҰЛТАН ШЫҢЫ
ПИК НУРСУЛТАН
NURSULTAN PEAK
Нұрсұлтан шыңы (4376 м) – Алматы
қаласын сипаттайтын рәміздердің бірі.
1935 жылға дейін шың Кішіалматы, 1997
жылға дейін Комсомол атанса, одан
кейін Қазақстанның тұңғыш Президенті
құрметіне Нұрсұлтан шыңы болып
қайта аталынды. Ол қаланың кез-келген
жерінен көрініп тұрады.
Пик Нурсултан (4376 м) – один
из
символов,
характеризующих
город Алматы. До 1935 г назывался
Малоалматинским, до 1997 г. – пиком
Комсомола. Переименован в честь
первого
Президента
Республики
Казахстан. Хорошо виден с любой точки
города.
Nursultan Peak (till 1935 – Maloalmatinsky (Small Almatinka) peak, then till 1997
Komsomol Peak (4376 м) – one of the symbols distinguishing the city of Almaty. It was
renamed in honour of the first President of
Kazakhstan.
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Нұрсұлтан шыңы
Пик Нурсултан
Nursultan peak
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АБАЙ ШЫҢЫ
ПИК АБАЯ
ABAI PEAK
Пик Абая (4010 м) – трехглавая, вершина
в Малоалматинском отроге хребта
Заилийский Алатау. По утверждению
старожилов, до землетрясения 1911 г.
вершина была одна. Название получил
после первовосхождения в 1933 г.
(под руководством Г. Белоглазова). В
массовом восхождении на пик в 1995 г.,
в честь 150-летия Абая, участвовал
Первый Президент РК Н. Назарбаев.

Абай шыңы (4010 м) – Іле Алатауының
Кіші
Алматы
тау
сілемдеріндегі
қызыл гранитті үш басты құз. Көне
тұрғындардың айтуынша, 1911 жылғы
жер сілкінісіне дейін құз бүтін біреу
болған деседі. Алғаш 1933 жылы құзға
шыққаннан кейін осы атау берілді. 1995
жылы Абайдың 150 жылдығына орай
шыңға жаппай көтерілу шарасы өткізіліп,
бұл шараға елбасы Н. Назарбаев
қатысты.
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Abai Peak (4010 м) – three-headed red
granite mountain, in the Maloalmatinsky
(Small Almatinka) spur of the Transili Ala
Tau ridge. Allegedly, before the earthquake of 1911, the top was one-headed.
The peak received its name after the first
ascent in 1933 (headed by G.Beloglazov).
In a mass ascent in Abai’s honour in 1995,
participated the first President of Kazakhstan N.Nazarbaev.
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ТҰЙЫҚСУ ҚАҚПАСЫ
ВОРОТА ТУЮКСУ
TUYUKSU GATE
Тұйықсу қақпасы – мұздықтарға барар
жолда жатқан, Кішіалматы шатқалының
орта бөлігіндегі теңіз деңгейінен 2800 м
биіктікте орналасқан аса үлкен құзтастар тізбегі. Оның шығыс бөлігі – Абай
шыңының бір сілемі. Жанында «Тауда
қаза болғандар» мемориалы, «Тұйықсу»
альпинистер лагері орналасқан.
Ворота Туюксу гигантские скалы в
средней
части
Малоалматинского
ущелья на высоте 2800 м, словно
преграждающие
дальнейший
путь
к леднику. Восточная скала – отрог
пика Абая. Рядом находятся мемориал
«Погибшим в горах», альпинистский
лагерь «Туюксу».
Tuyuksu Gate – huge rocks in the middle part of the Maloalmatinsky (Small Almatinka) gorge at height of 2800 m. It
looks as though they block the further
way to a glacier. The East rock is a spur
of the Abai peak. Nearby there is a memorial to «The Mountain Victims», the
Tuyuksu mountaineer’s camp.
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ТҰЙЫҚСУ МҰЗДЫҒЫ ЦИРКІ
ЦИРК ЛЕДНИКА ТУЮКСУ
CIRCUS OF TUYUKSU GLACIER

Тұйықсу
–
мұздықтар
тобының
ортасында
орналасқан
аңғарлы
мұздық. Пішіні таға тәріздес келген
мұздық оңтүстіктен солтүстікке қарай
3,5 шақырымға созылған, енді жері 1,5
шақырымға жетеді, орташа қар сызығы
3040 м биіктіктен өтеді. Қалыңдығы
50-100 м-ге жетеді. Мұздық жылына
орта есеппен 10 м шегініп келеді.
Соның нәтижесінде еріген мұздан жаз
айларында шағын көлшіктер пайда
болады. Олардың шамадан тыс еруінен
көл мөлшері көбейіп, селдің пайда
болуына әкеледі.
Туюксу – долинный ледник в центре
группы
ледников,
состоящей
из
глетчеров,
образующих
подково
образный цирк. Длина открытой части –
3,5 км, ширина в районе цирка – 1,5 км,
открытый конец ледника спускается
до 3400 м, толщина в среднем 50 м с
максимумом 100 м. Ледник сокращается
(тает) в среднем на 10 м в год, в результа
те чего летом образуется значительное
озеро. Прорыв таких ледниковых озер
и является причиной возникновения
грязекаменного потока – селя.
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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, the open end of the glacier goes down
to 3400 m, on the average 50 m thick with a maximum of 100 m.
Every year the glacier diminishes, 10 m on average and as a result a
considerable lake is formed in summer. If a debacle happens, a mudrock flow from the lake runs down the valley.
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ОРДЖОНИКИДЗЕ ШЫҢЫ
ПИК ОРДЖОНИКИДЗЕ
ORDZHONIKIDZE PEAK

ЖЕТІ ИНЕЛІ ТҰЙЫҚСУ
СЕМЬ ИГЛ ТУЮКСУ
SEVEN NEEDLES OF TUYUKSU
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.
Пик Орджоникидзе (4410 м) располо–
жен в центральной части Малоалматинского 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 юговосточному гребню и контрфорсу – 4А
категориями трудности.
Ordzhonikidze 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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Жеті инелі Тұйықсу Кіші Алматы тау
сілемінде солтүстік-шығыстан оңтүстікбатысқа қарай созылып жатыр. Оның
әр бір ұшы бір-біріне ұқсамайды: бірінші
мен екінші ұшы қос өркешті түйені
елестетсе, жетіншісі азу тіс формасында.
Барлық ұшынан дерлік төмен түсетін тау
тізбегі бар. Шың бастарына көтерілуге
16-17 сағат уақыт кетеді.
Семь Игл Туюксу расположены в
Малоалматинском отроге и протяну
лись с северо-востока на юго-запад.
Каждая Игла имеет свою неповторимую
форму: первая и вторая похожи на спину
двугорбого верблюда, седьмая своими
очертаниями напоминает клык и т. д.
Почти от всех на юг спускаются гряды
скал. Траверс занимает 16 - 17 часов.
Seven Needles of Tuyuksu are located
in hills of Small Almaty and stretches from
north-east to south-west. Each needle has
a unique shape: the first and the second
are like a double-humped camel’s back,
seventh is like shape resembles ivory, etc.
Ridge of rocks come down to the south almost from all of them. Travers takes 16 - 17
hours.
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ТАЛҒАР ШЫҢЫ
ПИК ТАЛГАР
THE TALGAR PEAK

Талғар шыңы – Алматы қорығы
аумағында орналасқан Іле Алатауының
ең биік нүктесі. Биіктігі – 5017 метр.

Пик
Талгар
–
высшая
точка
Заилийского Алатау, расположен на
территории Алматинского заповедника.
Его высота — 5017 метров.

The Talgar Peak – the highest summit of
the Transili Ala Tau mountains (4973 м), (alternative measurement- 5017 м).
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ТҮРГЕН ШАТҚАЛЫ
ТУРГЕНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
THE TURGEN GORGE
Түрген шатқалы – Алматыдан 60
шақырым жердегі Іле Алатауының
солтүстік
баурайындағы
тауға
44
шақырым тереңдей енген шатқал.
Шатқалда Қайрақ, Медвежий, Скалистый
сарқырамалары
бар.
Шатқалдың
құздары мен жартастары мұз дәуірінің
іздерін сақтаса, топырағы мәңгілік мұз
қалдықтарын сақтауда. Мұнда көне
дәуірге тән қалың мүк басқан Тянь-Шань
шыршалары, биіктігі 50 метрге жететін
Шын-Түрген шыршалы орман бар. Кіші
Түрген өзенін ғасырлар бойы бойлай
өскен 200-500 жылдық шыршалар мен
тамыры жарты метрлік жуандықтағы
мүктер кездеседі.

Тургенское ущелье находится в
60 км от города Алматы. Тургенское
ущелье   – самое длинное на северном
склоне Заилийского Алатау, уходит
вглубь гор на 44 км. В ущелье находят
ся водопады Кайрак, Медвежий и
Скалистый. Скалы ущелья хранят
следы доледникового периода, а
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почвы – остатки вечной мерзлоты. В
ущелье находятся реликтовые ЧинТургенские моховые ельники. Могучие и
стройные 50-метровые, 200-500-летние
тянь-шаньские ели, уходят корнями в
полуметровой толщины мох, веками
растущий вдоль речки Киши-Турген.
The Turgen gorge is 60 kms off the city
of Almaty. The Turgen gorge is the longest
on the northern slope of the Transili Ala
Tau, it goes in the mountains for 44 kms.
There are Kayrak, Bear and Rocky waterfalls in the gorge. The rocks keep traces
of the preglacial period, and the ground
- the remains of a permafrost. One can see
there the relic Chin-Turgen moss fir-wood,
mighty and slender 50-meter Tien Shan furtrees that are 200-500-year old. They grow
on a permafrost along the small Kishi-Turgen river in centuries-old golden, half-meter thick moss, invaluable from the point of
view of biologists and ecologists.

Қайрақ сарқырамасы
Водопад Кайрак
Kayrak waterfall
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Медвежий сарқырамасы
Водопад Медвежий
Medvezhy waterfall
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АСЫ ҮСТІРТІ
ПЛАТО АСЫ
ASSY PLATEAU
Асы үстірті Түрген шатқалымен тығыз
байланысты. Ықылым замандарда осы
щатқалмен күні бүгінге дейін сақталған
ежелгі керуен жолы өткен.
Асы үстірті теңіз деңгейінен 2100
метрден 2800 метрге дейінгі биіктікте
орналасқан. Ол батыстан шығысқа
қарай көлбей бағытталған. Үстірттің
ені батысында 9 км-ге дейін жетеді,
шығысында - 1,5 км. Асы үстіртінен өзімен
аттас өзен ағады. Асы үстірті әрқашан
тамаша жайлау ретінде пайдаланылған.
Жыл сайын сан мыңдаған қой отарлары
мен жылқы үйірлері жайылады.
Соңғы
жылдары
Асы
үстірті
автомобильші-джиперлер, байкерлер
мен маунтбайкерлер арасында таныла
бастады.
Бартоғайға барар жолда Асы үстіртінен
жоғары Шарын каньонының пішіндеріне
ұқсас ерекше құздар
кездеседі.
Жартастар қызғылт түске боялған.
Плато Асы неразрывно связано с
Тургеньским ущельем. Еще в древние
времена по этому ущелью проходила
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караванная тропа, сохранившаяся до
наших дней. Плато Асы расположено на
высотах от 2100 метров до 2800 метров
над уровнем моря. Оно ориентировано
с запада на восток и имеет наклон
к востоку. Ширина плато на западе
достигает 9 км на востоке 1,5 км. С
плато Асы стекает одноименная река.
Плато Асы всегда использовалось как
прекрасное жайляу. На нем каждое лето
паслись многотысячные стада овец и
лошадей. В последние годы плато Асы
приобрело большую популярность
среди
автомобилистов-джиперов,
байкеров и маунтбайкеров. По дороге на
Бартогай выше плато Асы встречаются
необычные скальные выходы, имеющие
формы, подобные формам каньона
Чарын. Скалы окрашены в розовый цвет.
Assy plateau is inextricably linked with
Turgen gorge. Even ancient caravan trail,
preserved to this day, was held on this
gorge in ancient times. Assy plateau is
located at an altitude of 2,100 meters to
2,800 meters above sea level. It is oriented

from west to east with a slope to the east. The width of the plateau
reaches 9 km in the west and 1.5 km in the east. The same name
river flows from Assy plateau. Assy plateau has always been used as
a perfect zhailau. Thousands of herds of sheep and horses used to
graze on it every summer.
In recent years, Assy plateau became very popular among motorists, jeepers, bikers and mount bikers. You can meet unusual rocky
outcrops, with a shape similar to Sharyn canyon, on the way to Bartogay above Assy plateau. Rocks are pink-colored.
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“АЛТЫНЕМЕЛ” ҰЛТТЫҚ САЯБАҒЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “АЛТЫНЕМЕЛЬ”
NATIONAL PARK “ALTYNEMEL”

Алтынемел деп Жоңғар алатауының батыс сілеміндегі тау жотасы
мен асу және Алматы облысындағы ұлттық саябақ аталады.
Алтынемел ұлттық саябағы оңтүстігінде Іле өзені мен Қапшағай
су қоймасы, солтүстік батысында Жоңғар Алатауы сілемдері –
Шолақ, Матай, Алтынемел және Қоянды тауы, шығысында Ақтау
жоталарымен шектесіп, ұлан-ғайыр жерді алып жатыр. Саябақ
ішінде де шағын таулар бар, олар: Үлкен және Кіші Қалқан мен
Қатутау таулары. Оңтүстігіндегі Қапшағай мен солтүстігіндегі
таулар арасындағы жазықтық 150 шақырымға, ал ені 10-11
шақырымға жетеді. Ауданы 460 000 га жерді алып жатқан саябақ
еліміздегі сиреп бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер түрлерін
сақтап қалу мақсатында ұйымдастырылған. Оның үстіне, мұнда
экологиялық туризмді дамытуға айрықша көңіл бөлініп отыр.
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Алтынемель – так называется горный хребет, перевал и один из
национальных парков Алматинской области. Национальный парк
Алтынемель занимает огромную территорию, ограниченную
с юга рекой Или и Капшагайским водохранилищем, с севера
западными отрогами Джунгарского Алатау - горами Шолак,
Матай Алтынемель и Кояндытау, с востока невысокими горами
Актау. Внутри парка также есть небольшие горы - это Большой
и Малый Калканы и Катутау. Равнина между Капшагаем на юге и
горами на севере тянется на 150 км и достигает в ширину 10-11 км.
Площадь парка в 460000 га. Она предназначена для сохранения
редких видов животных и растений. Кроме того, в Алтынемеле
уделяется большое внимание развитию экологического туризма.
Altynemel is the name of ridge, pass and one of the national parks
of Almaty oblast. National Park «Altynemel» occupies a huge territory, bounded on the south with Ile river and Kapshagai reservoir,
on north with western branches of Jungar Alatau – Sholak, Matai,
Altynemel and Koyandytau mountains, on east with low Aktau mountains. There are also small mountains inside the park – it’s Big and
Small Kalkans and Katutau. Plain between Kapshagai on the south
and the mountains on the north stretches for 150 km and reaches a
width of 10-11 km. The park area is 460000 ha. It is designed to protect rare species of animals and plants. In addition, «Altynemel» pays
great attention to the development of ecological tourism.
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Ұлттық саябақ мақтанышы –
1982
жылы
Барсакелместен
арнайы
әкелінген
ондаған
түркімен құландары. Бүгінде
олардың саны 2000-ға дейін
көбейді.

Қосбастауда бірнеше дәуірді басынан
өткерген, сегіз адамның құшағына әрең
сыятын, ғалымдардың есептеуі бойынша,
700 жылдық алып талды көруге болады.
В местечке Косбастау растет ива,
возраст которой по подсчетам ученых
700 лет. Дерево-гигант, пережившее
немало эпох, могут обхватить 8 человек.

Гордостью
национального
парка является многочисленная
популяция куланов. В 1982 году
в Алтынемель из Барсакельмеса
были
завезены
несколько
десятков туркменских куланов.
Сейчас
же
их
поголовье
насчитывает более двух тысяч
особей.
The pride of the national park is a
large population of kulans. In 1982,
several dozen Turkmen kulans
were brought to «Altynemel» from
Barsakelmes. Now their population
is more than two thousand.

Willow, which age, according to scientists, is 700 years, is growing in a place Kos
bastau. Giant tree survived many epochs, it
can be embraced by 8 people.
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АҚТАУ ТАУЫ
ГОРЫ АКТАУ
AKTAU MOUNTAINS

Алтынемел
ұлттық
саябағының
шығысындағы Ақтау тауы көрген адамды
өзінің түрлі-түсті асқан әдемілігімен
тамсандырады. Ақтау таулары миллион
жылдар бұрын пайда болған, бір кездері
бұл жерде динозаврлар мекендеген.
Ал қазіргі Ақтау тауының орнында
мұхит болған. Таудың ұзындығы 30
шақырымдай. Топырағы құрамында
көне дәуір өсімдіктерінің қалдықтары,
орасан зор тасбақа мен қолтырауын, т.б.
жан-жануарлар қалдықтары табылуда.
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Меловые горы Актау находятся на
восточной
окраине
национального
парка Алтын-Эмель. Горы поражают
своим великолепием, а их цвета
разнообразием оттенков. Горы Актау
образовались миллионы лет назад. В те
времена по земле ходили динозавры,
а на месте гор был древний океан.
Протяженность гор около тридцати
километров. В почве встречаются
скопления древних растений, останки
гигантских черепах, крокодилов и других
животных.
Aktau chalk mountains are on the eastern edge of the national park Altyn-Emel.
Mountains hit with its magnificence, and
their variety of shades of color. Aktau
Mountains were formed millions of years
ago. In those days, there were dinosaurs on
the earth, and the place of mountains was
the ancient mountains ocean. The length
of the mountains is about thirty miles. Clusters of ancient plants, the remains of the
giant tortoises, crocodiles and other animals are found in the soil.
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ҚАТУТАУ ТАУЫ
ГОРЫ КАТУТАУ
KATUTAU MOUNTAINS

Қатутау – Жер бетіндегі бірегей
құбылыс.
Көне
дәуірдің
лавалық
ағындары құлдырай ағып келіп, су мен
жел әсерінен таңқаларлық формалар
жасап, әлемге өз күшін жариялап
тұрғандай. Адамсыз шатқалда келе
жатып, өз баласына еңкейген аюды,
Робинзон Крузоның аударылып жатқан
алып қайығын көргендей боласың.
Не
менее
привлекательным
и
уникальным храмом природы являются
горы Катутау. Здесь, время, вода и
солнце создали причудливые каменные
изваяния. Проезжая по диким безлюдным
ущельям, можно увидеть медведицу,
склонившуюся
над
медвежонком
или гигантскую перевернутую лодку
Робинзона Крузо.
No less attractive and unique temple of
the nature is the Katutau mountains. Here,
the time and the sun created a whimsical
stone sculptures. Driving along the deserted wild gorges, you can see a bear cub
bending over, or a giant upturned boat of
Robinson Crusoe.
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ӘНШІ ҚҰМ
ПОЮЩИЙ БАРХАН
SINGING DUNES

«Алтынемел»
ұлттық
саябағының
аймағында таңғажайып табиғи орын —
«Әнші құм» бар, оның ұзындығы 3
шақырым да, биіктігі 150 м. Құм бетінде
әуесқойлар
шаңғымен
рахаттана
сырғанай алады. Кей кездерде бархан
орган немесе реактивті қозғалтқыш
үніндей дыбыс шығарып, «шырқай»
жөнеледі. Жаңбырдан соң үнсіз қалады.
Шығысы мен батысы жағынан «Әнші
құмды»
қоршаған Үлкен және Кіші
Қалқан таулары солтүстігінде бірге
тұтасып кетеді. Оңтүстігінде Іле өзені
ағып жатыр.
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На территории национального парка
«Алтынемель»
есть
удивительный
природный объект – «Поющий бархан».
Его длина – 3 км, высота около 150 м.
Любители с удовольствием скатываются
по этому песку на лыжах. Иногда бархан
поет, словно орган или гудит как
реактивный двигатель. После дождя
бархан молчит. С востока и запада
бархан окружают горы Большой и Малый
Калканы, которые почти смыкаются на
севере. Южнее бархана течет река Или.
The national park “Altynemel” has an
amazing natural feature – “Singing Dunes”.
Its length - 3 km, height is 150 m. Lovers
gladly roll on the sand, skiing. Sometimes
dune sings like an organ or buzzes like a
jet engine. After rain dune is silent. On the
east and west dune is surrounded by Great
and Small Kalkan mountains, which almost
merge in the north. Ili river flows on southern side of sand dune.
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ҮЛКЕН БҰҒЫТЫ ТАУЫ
ГОРЫ УЛЬКЕН БУГЫТЫ
ULKEN BUGETY MOUNTAINS

Үлкен Бұғыты тауы Шарын өзенінің
батысында, шетен тоғайы деңгейінде
орналасқан. Тау ыстық қайнарлар мен
жабайы қыр құстарына бай. Таудың
солтүстік-батысында
табиғатының
әсемдігімен ерекшеленетін бірден-бір
керемет орын – «Қызыл тау» бар.
Горы Улькен Бугыты расположены
западнее реки Шарын, на уровне
Ясеневой рощи. Горы богаты дичью
и горячими источниками. В северозападной части этих гор находится
уникальное по красоте место – «Красные
горы».
Ulken Bugety Mountains are located to
the west of the Charyn river, at Ash groves.
Mountains are rich in game and hot springs.
A unique beautiful place - «Red Mountain»
is in the north-western part of the mountains.
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ШАРЫН ШАТҚАЛЫ
ШАРЫНСКИЙ КАНЬОН
CHARYN CANYON
Алматы қаласынан шығысқа қарай
200 шақырым жерде Шарын шатқалы
бар. Жауын мен қар суының шаюы мен
желге мүжілуі әсерінен пайда болған
сарғыш-қызғылт құз жартастар бірегей
форма құрып, кімді болса да ертегідегі
құм тауларынан жасалған ескерткіштер
әлеміне алып келеді. «Қорғандар
алқабы», «Аждаһа сайы», «Жезтырнақ
шатқалы» деген атаулардың өзі неге
тұрады. Тіп-тік жарқабақтар мен адам
қолынсыз
жасалған
колонналар,
сарайлар мен аркалар биіктігі 150300 м-ге дейін жетеді.
Шарынский каньон находится в 200 км
к востоку от Алматы. Уникальные формы
размыва и выветривания рельефа
переносят человека в сказочный мир
причудливых скульптур из песчаных
желто-красных скал. Чего стоят одни
названия: «Долина замков», «Ущелье
дракона», «Ведьмино ущелье» и другие.
Высота отвесных склонов нерукотворных
колонн, дворцов и арок достигает 150300 м.
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The Charyn canyon is 200 km to the east
from Almaty. Unique forms of the relief
washout and weathering transfer a person
in the fantastic world of freakish sculptures
of yellow-red sandy rocks. Let’s listen to
the names: «the Castle Valley», «the Gorge
of a Dragon», “the Witch’s Gorge”, etc.
The steep slopes, nature-made columns,
palaces and arches reach the height of
150-300 m.
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ІЛЕ ӨЗЕНІ 		
РЕКА ИЛИ 			
ILI RIVER 	
ҚАПШАҒАЙ СУ ҚОЙМАСЫ КАПШАГАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ THE KAPCHAGAI WATER BASIN
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ҮЛКЕН АЛМАТЫ КӨЛІ 	
БОЛЬШОЕ АЛМАТИНСКОЕ ОЗЕРО 	 BIG ALMATY LAKE 	
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ҚАЙЫНДЫ КӨЛІ 		
ОЗЕРО КАИНДЫ 			
KAIYNDY LAKE 	
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ІЛЕ ӨЗЕНІ
РЕКА ИЛИ
ILI RIVER
Іле – көне дәуірлерден бері қатынастың
күре тамыры болып саналатын Алматы
облысындағы ең ірі өзен. Оның
Текес (Алматы облысының оңтүстік
шығысында) пен Күнгес (Қытайда) атты
бастаулары Қытай жерінде қосылып,
Қазақстанға Іле өзені болып қайта
оралады. 1970 жылдары өзеннің орта
ағысына Қапшағай су қоймасы (ұзындығы
180 шақырым, ені 22 шақырым) салынды,
бөгетпен қоршалып, электростанция
орнатылды. Қапшағайдан ары қарай
өзен шөл дала арқылы ағып өтіп, Балқаш
көліне құяр тұста орасан үлкен бірденбір сұлу атырау жасайды. Өзеннің
жалпы ұзындығы 1439 шақырым болса,
Қазақстан арқылы 802 шақырымы өтеді.
Или – самая крупная река Алматинской
области, с древнейших времен являлась
важной транспортной артерией всего
региона.
Ее истоки Текес (на юговостоке Алматинской области) и Кунгес
(в КНР), соединяясь на территории
Китая, возвращаются в Казахстан
рекой Или. В 1970-х годах в среднем
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течении реки создано Капшагайское
водохранилище (длина 180 км, ширина
22 км), перегороженное плотиной
гидроэлектростанции. За Капшагаем
река течет через пустыню и впадает в
озеро Балхаш. При впадении в Балхаш
Или образует огромную уникальную
по красоте дельту. Общая длина Или
1439 км, в Казахстане – 802 км.

The Ili river is the largest in the Almaty
province. Its sources are rivers Tekes (in
southeastern part of the Almaty province)
and Kunges (in the People’s Republic of China), that join on the Chinese territory and
come back to Kazakhstan as the Ili river.
In 1970-s in the middle flow of the river was built a dam of hydroelectric power station and Kapshagay water basin was
subsequently created (180 kms long and
22 kms wide). After Kapshagay the river
flows through the desert and runs into the
Balkhash lake. General length of Ili is 1439
kms, and in Kazakhstan - 802 kms.
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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
таңда
Қапшағай суға түсіп, балық аулап
тынығатын 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, где можно ловить рыбу, купаться
и загорать.
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 , where you
can fish, swim and sunbathe.
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БАЛҚАШ КӨЛІ
ОЗЕРО БАЛХАШ
BALKHASH LAKE

Балқаш – Алматы, Жамбыл, Қарағанды
облыстарының шегінде орналасқан
тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий,
Арал
теңіздерінен
кейінгі
үшінші
орында. Ауданы құбылмалы: 17 – 22
мың шаршы шақырым, ұзындығы 600
км-ден астам. Балқаштың батыс бөлігіне
Іле, шығыс бөлігіне Қаратал, Лепсі, Ақсу
өзендері құяды. Ал оңтүстік жағалауы
көптеген шағын көлшіктердің тізбегімен
көмкерілген.

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. The lake’s area varies from 17 up
to 22 thousand sq. km and the length is
600 kms. Ili, Karatal, Lepsy and Aksu are
the largest rivers flowing into Balkhash.
The southern coast of Lake Balkhash is dotted with thousands of small lakes that give
the local landscape a unique appearance.

Балхаш – пресно-соленое озеро на
границе трех областей: Алматинской,
Карагандинской и Жамбылской. По
размеру занимает третье место (после
Каспийского и Аральского морей) в
Казахстане. Площадь его меняется от 17
до 22 тыс. кв. км. Длина озера 600 км.
Или, Каратал, Лепсы и Аксу – наиболее
крупные реки, впадающие в Балхаш.
Южное побережье Балхаша усеяно
тысячами мелких озер, придающих
местному ландшафту неповторимый
облик.
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ШАРЫН ӨЗЕНІ
РЕКА ШАРЫН
CHARYN RIVER

Река Шарын, с образующими ее
истоками Кеген, Каркара и другими,
имеет общую протяженность свыше
360 км. В верхней части река перекрыта
мощной плотиной ГЭС. Плотина обра
зует Бестюбинское водохранилище
длиной около 16 км и шириной до 500 м.
Знаменитый Шарынский каньон, идущий
вдоль реки с северо-востока на югозапад, начинается в Жаланашской доли
не и тянется на 154 км, до ясеневой рощи.
В долине реки встречаются, поистине
редчайшие, реликтовые растения. Они
являются природными памятниками и
взяты под государственную охрану.

Кеген, Қарқара және т.б. өзендерден
бастау алатын Шарын өзенінің жалпы
ұзындығы
360
шақырым
болса,
солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа
қарай өзенді бойлай созыла жатқан
шатқалдың ұзындығы 154 шақырымды
құрайды. Өзен аңғарында шын мәнінде
өте сирек кездесетін көне заманғы
өсімдіктер әлемінің өкілдері кездеседі.
Олар табиғат ескерткіштері қатарына
жатқызылып, мемлекет қорғауына
алынған.
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The Charyn river, with its sources Kegen and Karkara have general legth over
360 km. At the upper part the river is
blocked by hydroelectric dams. The dam
forms a Bestobe reservoir, which length
is about 16 km and a width is 500 m. Famous Charyn Canyon, coming along the
river from the north-east to south-west,
starts in Zhalanash valley and stretches for
154 km, to ash trees. 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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ТЕМІРЛІК ӨЗЕНІ
РЕКА ТЕМИРЛИК
TEMIRLIK RIVER

Temirlik river – a small river, which originates in the Ketmen ridge valleys and it is a
tributary of the river Charyn. Just as Charyn,
Temirlik canyons with steep walls up to 300
meters. Rare species of flora land - the relic
Sogdian ash grow on the banks of Temirlik.

Темірлік өзені – Кетпен жотасы
шатқалынан бастау алып, 300 м
биіктіктен арна жасай құлап ағатын
Шарын өзенінің саласы. Өзен жағасы
жер бетінде сирек кездесетін шетен
тоғайымен көмкерілген.
Река Темирлик – небольшая река,
берущая начало в ущельях хребта
Кетмень и являющаяся притоком
реки Шарын. Так же как и Шарын,
Темирлик образует каньон с отвесными
стенами высотой до 300 метров. По
берегам Темирлика растет редчайший
представитель
растительного
мира
земли – реликтовый согдианский ясень.

234

235

ӨЗЕНДЕР МЕН
КӨЛДЕР
РЕКИ И ОЗЕРА
RIVERS AND LAKES

ШАРЫН ШЕТЕН ТОҒАЙЫ
ШАРЫНСКАЯ ЯСЕНЕВАЯ РОЩА
CHARYN ASH-TREE GROVE

Шетен тоғайы. Бұл бірегей шетен массивін ғылымда «соғды
шетені» деп атайды. Ағаштың биіктігі 30-35 м-ге жетеді, діңінің
диаметрі 2 м-ден асады, ұшар басы 18-25 м-ге дейін жайыла
өседі. Кейбір шетен ағашы 300 жылға дейін өмір сүреді. Мұнда
шөл даланың сұлуы саналатын ағаш – тораңғыны кездестіруге
болады. Оның биіктігі 20 м-ге жетеді.
Шарынская ясеневая роща – это уникальный массив ясеня
шарынского, научное название которого – ясень согдианский.
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. Здесь
же встречаются древовидные и кустарниковые ивы и «королева
пустыни» – туранга, представитель древнего растительного
мира. Лох, который обычно называют кустарником, достигает
здесь высоты 20 м.
One of such monuments is a Charyn ash-tree grove. It is a unique
accumulation of Charyn ash-trees, scientifically named Sogdian ashtree. 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. There you can meet treelike and bushlike willows and a representative of the ancient flora –
the turanga, «the queen of a desert». Silverberry, commonly called
bush, reaches a height of 20 m.
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ДЕРЕВЯННОЕ КӨЛІ
ДЕРЕВЯННОЕ ОЗЕРО
WOOD LAKE

Деревянное көлі – Шарын өзенінің бір
тармағын құм шағылдардың жауып қалу
нәтижесінде XIX ғасырда пайда болған
көл. Көл пайда болған мезгілден бұрын
бұл жерде қалың өскен шетен шоқ
ормандары болса, қазіргі кезде олар
азайып кеткен. Соңғы 10 жылда сумен
ілесе келген құмдар көл жағалауындағы
шоқ тоғайлар мен өсімдіктер дүниесін
басып, көл көлеміне зардабын тигізуде.
Көл жағалауы аңшылар мен балықшылар
үшін жер жаннаты саналады.
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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, несколько таких рощ и сейчас
окружают
озеро.
В
последние
десятилетия озеро сильно уменьшилось
за счет интенсивного наступления на него
песков. Барханы все больше поглощают
прибрежные рощи, растительность
и воду. Побережье озера – рай для
охотников и рыбаков.
Wood lake was formed in the 19th century as a result of overlap advancing sands
of one of the branches of the Charyn Ri
ver. Prior to the formation there was Ashen Grove, a few such trees surround lake.
In recent decades, the lake has decreased
greatly due to intense attack on its’ sand.
Dunes absorb more coastal forests, vege
tation and water. Shore of the lake is a
paradise for hunters and fishermen.
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ТҰЗКӨЛ КӨЛІ
ОЗЕРО ТУЗКОЛЬ
TUZKOL LAKE

Тұзкөл — Қазақстандағы ең бір
тұзды, таулы көл. Алматы облысының
шығысындағы
Кеген
ойпатының
таумен шектескен жеріндегі Жауыртау
тау массивінен төрт шақырым жерде
орналасқан. Ондағы тұз мөлшері
жыл мезгілдеріне қарай құбылып
тұрады. Тұздылығы 236 г/л дейін жетіп,
Израильдегі Өлі теңіз тұздылығымен
пара-пар келетін де уақыты болады.
Жағалауы жайпақ, батпақты, суы ащы.
Көл маңында шөлді жерде өсетін
өсімдіктер өседі.

Тузколь — самое соленое горное
озеро в Казахстане. Расположено на
востоке Алматинской области в горном
обрамлении Кегенской впадины (1950 м
над уровнем моря), примерно в четырех
километрах к северу от горного массива
Жауыртау. Его соленость меняется по
сезонам года. Установлено, что она
может достигать 236 г/л и почти такая
же, как в Мертвом море в Израиле.
Местность вокруг озера с типично
полупустынной
растительностью,
деревья отсутствуют. Берега топкие,
илистые, без тростника.

Tuzkol — the most salty mountain lake
in Kazakhstan. Located in the east of Almaty oblast surrounding mountains Kegen
Basin (1950 m above sea level), about four
kilometers north of the mountain Zhauyrtau. 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. The area
around the lake with vegetation typical of
semi-desert, the trees are missing. Marshy
shores, mudflats, no cane.
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ТЕКЕС ӨЗЕНІ
РЕКА ТЕКЕС
TEKES RIVER
Текес өзені өзінің бастауын Қазақстан
жеріндегі Теріскей Алатауының сол–
түстік
беткейіндегі
мұздықтардан
алады. Өзеннің жалпы ұзындығы,
яғни бастауынан Күнгес өзеніне құяр
тұсына дейін 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 протяженность, от
истоков до слияния с рекой Кунгес,
447 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 from the origins
to the confluence with Kunges river is
447 km. In the the territory of Kazakhstan
its length is 85 km.
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ЕСІК ӨЗЕНІ
РЕКА ИССЫК
ISSYK RIVER
Есік өзені – Іле Алатауының ең мөлдір
сулы өзені, ол екі тармақ: сол жағынан
Жарсай өзені, оң жағынан Тескенсу
өзендерінің қосылуынан пайда болған.
Сол жақ саласы өзі аттас мұздықтан
бастау алады да, терең каньон арқылы
сарқырамаға құйылады. Тескенсу Бозкөл
көліндегі көне моренадан басталып,
екі өзен қосылып, Есік аталады. Есік
өзені тар, әсем Есік шатқалымен 96
шақырымдай ағады да, сонан соң жазық
арқылы Ілеге келіп құяды.

Река Иссык одна из самых прозрачных
рек Заилийского Алатау, образуется
от слияния двух притоков: левого –
реки Жарсай и правого – реки
Тескенсу. Левый приток начинается
с
одноименного
ледника.
Далее
Жарсай течет по глубокому каньону с
водопадами. Тескенсу вытекает из-под
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древней морены, образовавшей озеро
Бозколь. Слившись, обе реки получают
название Иссык. Иссык на протяжении
96 км течет сначала по узкому красивому
Иссыкскому ущелью, затем по равнине
и только в многоводное лето впадает в
р. Или.

Issyk river, one of the most transparent
rivers of Ile Alatau, formed by the confluence of two tributaries of the left – Zharsay River and right – Teskensu River. A
left tributary Begins with glacier with the
same name. Next Zharsay flows through
the deep canyon with waterfalls. Teskensu
follows from the ancient moraines, which
formed a lake Bozkol. Merging, the two
rivers are called Issyk. First, Issyk flows
through a narrow beautiful Issyk gorge for
96 kilometre, then on the plain and only in
the high-water summer flows into the
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ЖАСЫЛКӨЛ КӨЛІ
ОЗЕРО ЖАСЫЛКОЛЬ
ZHASYLKOL LAKE
Жасылкөл – Жоңғар Алатауындағы
биік таулы көл. Лепсінің оңтүстікбатысында 15 шақырымдай жерде, теңіз
деңгейінен 1630 м биіктікте орналасқан.
Жер сілкінісінен кейін Ағынықатты
өзенінің арнасы бекітіліп, табиғи дамба
пайда болған да, соның нәтижесінде
әдемі, көркем көл пайда болған. Көктемжаз мезгілдерінде суы лай көрінгенмен,
күн суыта келе мөлдір көгілдір түске
боялады. Жасылкөл көлі маңы – сан
алуан маралдардың тіршілік ететін орны.
Жасылкөлден 10 шақырымдай жоғары
көтерілсе, мұнан да сұлу, тап-таза көл
кездеседі, бірақ оған жету оңай шаруа
емес.

Жасылколь – высокогорное озеро
в Жонгарском Алатау. Находится в
15 км на юго-запад от Лепсинска, на
высоте 1630 м над уровнем моря. В
результате землетрясения каменный
обвал перекрыл русло реки Агыныкатты
естественной дамбой, благодаря чему
образовалось
живописное
озеро.
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Вода в весенне-летний период мутная,
но с похолоданием вода приобретает
прозрачную
голубизну.
Район
озера Жасылколь – место обитания
многочисленной популяции маралов.
Примерно на 10 км выше Жасылколя
находится еще более красивое и чистое
озеро, но добраться до него довольно
сложно.

Zhasylkol – the high-mountainous lake
in the Jungar Alatau. It is in 15 km on the
southwest from Lepsinsk, at height of
1630 m above sea level. In a result of earthquake the stone collapse blocked the bed
of the river of Agynykatty, due to this was
formed the picturesque lake. The water is
muddy during the spring-and-summer period, but when it is cold snap water gains
transparent blueness. The Zhasylkollake’s
area – is a habitat of numerous population
of marals. Even more beautiful and pure
lake is located approximately on 10 km
above Zhasylkoly, but to reach them is
quite difficult.
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АЛАКӨЛ КӨЛІ
ОЗЕРО АЛАКОЛЬ
ALAKOL LAKE

Алакөл – «дала төсіндегі нағыз теңіз»
деп атады XIII ғасырдың 50-жылдарында
осы өлкеге саяхат жасаған Вильгельм
Рубрик. Шығыстағы Каспий теңізінен
кейінгі үшінші ірі көл. 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. Су айдыны аралдарымен қоса
есептегенде 2696 шаршы шақырымды
қамтиды. Көлдің тереңдігі 54 м.
Алакөлге он бес шағын өзендер келіп
құяды. Көл жағалауы қап-қара емдік
қасиеті мол галькамен жиектелген де,
кей жерлерінде құмды жағажайлар
кездеседі. Алакөлді айнала көптеген
көлдер бар, олардың ірілері – Сасықкөл,
Қошқаркөл ( Ұялы), Жалаңашкөл. Олар
барлығы бірігіп, Алакөлдік көлдер
жүйесін құрайды. Көл суының құрамында
хлоридті-натрий бар. Бір литр Алакөл
суында 8 гр.тұз бар. Жағалауы күкіртті
сутекке бай қара батпақ. Алакөлдің
бірегей өсімдіктер мен жан-жануарлар
дүниесін сақтау мақсатында 1998 жылы
Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы
құрылды.
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Алаколь – настоящее море в степи,
как его назвал Вильгельм Рубрук,
путешествовавший в этих краях в 50-х
годах 13 века, и третье крупнейшее озеро
к востоку от Каспийского моря. Озеро
Алаколь лежит в Алакльской котловине
между Тарбагатайским хребтом и
Жонгарским Алатау. Оно вытянуто с
севера на юг на 104 км, с запада на восток
на 52 км. Водное зеркало с островами
занимает площадь 2696 кв. км. Глубина
озера достигает 54 м. В Алаколь впадает
15 небольших рек. Все побережье озера
усыпано черной лечебной галькой,
лишь изредка встречаются песчаные
пляжи. Вокруг Алаколя располагается
огромное количество озер, крупнейшие
из которых Сасыкколь, Кошкарколь
(Уялы) и Жаланашколь. Они образуют
Алакольскую озерную систему. Вода
в озере имеет хлоридно-натриевый
состав.
Литр
Алакольской
воды
содержит 8 гр. соли. Побережье
изобилует сероводородными грязями.
Для охраны уникальной алакольской
флоры и фауны в 1998 году был
создан Алакольский государственный
природный заповедник.
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Alakol is a sea in the wilderness, as it
is called by William Rubruk, who traveled in these places in 50 years of the 13th
century, and the third largest lake east
of the Caspian Sea. 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. The area of water surface
and islands is 2,696 square meters. km.
Depth of the lake is 54 m. 15 small rivers
run in the Alakol lake. The entire coast of
the lake dotted with black pebbles treatment, only occasionally sandy beaches.
Alakol is located around by lots of lakes,
the largest of which Sasykkol, Koshkarkol
(Uyaly) and Zhalanashkol. They form the
Alakol lake system. The lake water has
sodium chloride composition. Liter of
water contains 8 g. salt. Coast abounds
with hydrogen sulfide mud. There was
created Alakol State Natural Reserve to
protect the unique flora and fauna of
Alakol in 1998.

259

ӨЗЕНДЕР МЕН
КӨЛДЕР
РЕКИ И ОЗЕРА
RIVERS AND LAKES

260

261

ӨЗЕНДЕР МЕН
КӨЛДЕР
РЕКИ И ОЗЕРА
RIVERS AND LAKES

ЖАЛАҢАШКӨЛ КӨЛІ
ОЗЕРО ЖАЛАНАШКОЛЬ
ZHALANASHKOL LAKE

Алакөлдің оңтүстігіндегі 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. Жергілікті
тұрғындар
сенімінде
Жалаңашкөл
суы өлі су да, ал Алакөл суы тірі су деп
саналады. Егер алдымен Жалаңашкөл
суына түсіп, сонан соң Алакөл суына
түссең – бойыңдағы барлық ауруларың
нан жазыласың. Осында болған көптеген
адамдар, тіпті шет елдіктер пікірі де
судың осындай емдік қасиетін растай
түсуге итермелейді. Көлдің батпағы да
емдік қасиетке бай, буын ауруларына
көмектеседі, аллергиялық, псориаз
ауруларына жақсы әсер етеді, теріні
тазартып, жасарта түседі деп есептеледі.
К югу от Алаколя находится озеро
Жаланашколь. Оно 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. У местных жителей есть
поверье, что вода в Жаланашколе
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мертвая, а в Алаколе – живая. Если
сначала искупаться в Жаланашколе,
а потом в Алаколе можно исцелиться
от всех болезней. По отзывам многих
людей, побывавших на озерах, в том
числе иностранцев, вода в этих озерах и
вправду лечебная. Лечебными являются
также и грязи этих озер, помогающие
людям при болях в суставах, снимающие
аллергию,
излечивающие
псориаз,
очищающие и омолаживающие кожу.
Zhalanashkol is south of the Alakol lake.
It located in a narrow part of the pass
Dzungarian Gates, on the border with China. Endorheic lake has an oval shape, its
length is 9 km and width is 6 km and depth
of 5 m. Locals have believed that the water in Zhalanashkol is dead, and in Alakol
is alive. If we first take a dip in Zhalanashkol and then in Alakol , we can heal all diseases. In the opinion of many people who
have visited the lakes, including foreigners,
the water in these lakes is truly therapeutic. Therapeutic mud also help people with
pain in the joints, relieving allergies, psoriasis healing, cleansing and rejuvenating the
skin.
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ҮЛКЕН АЛМАТЫ КӨЛІ
БОЛЬШОЕ АЛМАТИНСКОЕ ОЗЕРО
BIG ALMATY LAKE

Большое Алматинское озеро на
ходится в горах Заилийского Алатау на
высоте 2510 м над уровнем моря, в 15 км
от Алматы, в одноименном ущелье,
окружено горными склонами, порос
шими хвойным лесом, отвесными скала
ми и заснеженными пиками. Оно являет
ся главной достопримечательностью
Большого Алматинского ущелья. Длина
озера 1,5 км, ширина до 1 км, глубина
до 40 м. В зависимости от времени года
и погоды озеро меняет свой цвет от
нежно-зеленого до бирюзово-голубого.

Үлкен Алматы көлі теңіз деңгейінен
2510 м биіктікте Алматы қаласынан
15 шақырым жерде орналасқан. Іле
Алатауының көк шыршалы орманға
оранған тау беткейімен, құз жартаспен,
қарлы шыңмен қоршалған. Ол – Үлкен
Алматы шатқалының басты көрікті
орындарының бірі. Көлдің ұзындығы
1,5 шақырым, ені 1 шақырымға жуық,
ал тереңдігі 30-40 м. Ауа райы мен жыл
мезгілдеріне қарай көл өзінің түсін
ақшыл жасыл түстен қою көк түске дейін
әр қилы құбылтып тұрады.

The Big Almaty lake is in the Ile Ala Tau mountains at height of
2510 m above the sea level. It is 15 kms from Almaty in the Big Almaty
gorge and surrounded with the hillsides covered with a coniferous
wood, steep rocks and snow-covered peaks. The lake is 1,5 kms long
and up to 1 km wide, with the depth up to 30-40 m. Depending on
season and weather the lake changes its colour from gentle-green
to turquoise-blue.
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ЕСІК КӨЛІ
ОЗЕРО ИССЫК
ISSYK LAKE

Есік көлі – Алматы қаласынан 50 ша
қырымдай жерде теңіз деңгейінен 1900
метр биіктіктегі Тянь-Шань тау жүйесінің
інжу-маржаны, қала тұрғындарының
сүйікті демалыс орны. Көл Іле Алатауын
бойлай мәңгі мұз басқан шыңдарға
дейін созылып жатқан Есік шатқалында
орналасқан. Табиғи жолмен қалып
тасқан бөгетке тау мұздықтары, қар,
жауын-шашын сулары жиналып, тау
арасындағы әсем көлге айналған.
Көл асқар шың, қалың орманмен
қоршалған. 1963 жылы бөгетті бұзып
кеткен су тасқынының іздері әлі күнге
дейін сақталған.

266

Озеро Иссык – одна из прекрасных
жемчужин Тянь-Шаня, любимое место
отдыха
алматинцев,
находится
в
50 км от Алматы на высоте 1900 м над
уровнем моря в одноименном ущелье,
протянувшемся через весь хребет
Заилийский Алатау до вечных снегов.
Горные вершины, покрытые густыми
лесами, окружают озеро. Берега озера
до сих пор сохраняют следы селевого
потока, обрушившегося в него в 1963
году.
The Issyk lake is one of the finest jewels of TienShan, a favourite recreation
place for Almaty citizens. It is situated in
the gorge of the same name 50 kms off
the city, 1900 m above the sea level. That
gorge stretches all the way through the
Ili Ala Tau mountain ridge up to eternal
snows. Mountain heights covered with
thick woods surround the lake. There are
Tien Shan fur-trees, birches, rowan-trees
and thick bush. Its lakeside keeps the tra
ces of the mudrock flow which happened
in 1963.
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БАРТОҒАЙ СУ ҚОЙМАСЫ
БАРТОГАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
THE BARTOGAY WATER BASIN

Бартоғай су қоймасы (1010 м) Алматы қаласының шығысында
185 шақырым жерде орналасқан. Шелек өзенінің арнасы биіктігі 60
метр, ұзындығы 330 метр су өткізу арналары бар мықты бөгетпен
қоршалған. Бөгетке 300 метрлік тоннель апарады, бөгетке жиналған
тасқын су екі фонтан арқылы сыртқа құлай атқылайды.
Бартогайское водохранилище (1010 м) расположено в 185 км
к востоку от города Алматы. Пойма реки Чилик перегорожена
60-метровой каменно-насыпной плотиной длиной 330 м

с
комплексом
водопропускных
сооружений.
К
плотине
ведет
300-метровый тоннель, прорытый в
скальных породах. Паводковые воды
спускаются с помощью водосброса –
двух гигантских фонтанов, эффектно
вырывающихся из нижнего бьефа
плотины.

The Bartogay water basin (1010 м) is located 185 kms to the east from the city
of Almaty. The Chilik river flood-lands are
partitioned off with the 60 meter stone fill
dam that is 330 m in length. There is a complex of water-carrying constructions. The
300 meter long tunnel dug in rock leads to
the dam. Freshet waters discharged with
the help of a spillway make two huge fountains which effectively escape out from the
lower pool of the dam.
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КӨЛСАЙ КӨЛДЕРІ
КОЛЬСАЙСКИЕ ОЗЕРА
KOLSAY LAKES

Күнгей
Алатауының
шығысында
жіпке тізіп қойған інжу-маржандай
Көлсай көлдері шыршалы орманмен
көмкеріліп, солтүстік Тянь-Шань көркін
ажарландыра түседі. Бұл жер – жаяу,
атпен, тау велосипедімен табиғатқа
серуендеп
шыққандардың
сүйсіне
тоқтайтын жері. Бұл көлдерге ең жақын
елді мекен – Саты селосы, Алматыдан
320 шақырым жерде орналасқан. Ені 300
метрлік 1 шақырымға созылып жатқан
бірінші көл теңіз деңгейінен 1818 метр
биіктікте, оған баратын автокөлік жолы
бар.
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Словно
нить
с
нанизанными
жемчужинами
украшает
северный
Тянь-Шань,
в
восточных
отрогах
Кунгей Алатау, триада высокогорных
Кольсайских озер с крутыми, поросшими
густыми зарослями тянь-шаньской ели
склонами. Это прекрасное место для
стоянок, пеших походов, путешествий
на лошадях и горных велосипедах.
Ближайший населенный пункт – село
Саты, находящееся от Алматы в 320 км.
Нижнее озеро, длиной почти 2 км,
шириной около 300 м, находится
на высоте 1818 м. К нему ведет
автомобильная дорога.

Like a string of pearls, a triad of
high-mountainous lakes with abrupt slopes
thickly covered with the Tien Shan fur-trees
decorates northern Tien Shan, in eastern
spurs of the Kungey Ala Tau. This is a fine
place for camping and hiking, travel on
horses and mountain bicycles. The nearest settlement is the Saty village, some
320 kms off Almaty. The first lake stretches
for 1 km. It is at the height of 1818 m and
about 300 m wide. There is a road to it.
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ОРТА КӨЛСАЙ КӨЛІ
СРЕДНЕЕ ОЗЕРО КОЛЬСАЙ
MIDDLE KOLSAY LAKE
Егер Төменгі Көлсайдың жоғары
жағындағы қалың орман ішіндегі
соқпақпен көтерілсеңіз алты жарым
шақырымнан кейін Орта Көлсайға тап
боласыз. 2250 метр биіктікте орналасқан
бұл көл де алапат жер сілкінісінің
салдарынан пайда болған. Көлдің
ұзындығы бір шақырым болса, ені 550
метрге дейін жетеді. Көл солтүстікке
қарай үш құлақтанып ерекше форма
құрайды. Батыс және солтүстігін ала
қалың шыршалы орман өскен. Ал шығыс
беткейі альпілік көк шалғынға ұласады.
Жоғарғы Көлсайға апаратын соқпақ та
осы жерден басталады.
Выше по ущелью, если подниматься
по живописной тропе, пролегающей
в девственном лесу, через шесть с
половиной километров оказываешься
на втором, Среднем озере. Оно
расположилось на высоте 2250 метров,
во впадине, также образовавшейся в
результате мощнейшего землетрясения.
Озеро имеет протяженность один
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километр и ширину до 550 метров а так
же значительную глубину. Озеро имеет
стилизованную форму трилистника,
вытянутого в северном направлении.
Западные и северные склоны покрыты
густым еловым лесом. Восточные же
склоны – это альпийские луга с редкими
островками елового леса. Отсюда
начинается тропа к Верхнему озеру.
Climbing scenic trail above the gorge,
which runs into a virgin forest, you will get
to Middle Lake through six and a half kilometers. It is situated at an altitude of 2250
meters, in the depression formed as a result of the powerful earthquake. The lake
has a length of one kilometer, width up to
550 meters and considerable depth. The
lake has a stylized form of the trefoil, elongated in a northerly direction. The western and northern slopes are covered with
dense spruce forest. Eastern slopes with
alpine meadows with rare islands of spruce
forest. And the trail to the upper lak
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ЖОҒАРҒЫ КӨЛСАЙ КӨЛІ
ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО КОЛЬСАЙ
UPPER KOLSAY LAKE
Жоғарғы Көлсай Орта Көлсайдан
оңтүстікке қарай төрт шақырым жерде,
2700 метр биіктікте жатыр. Көлдің
ұзындығы 450 м, ені 330 метр, тереңдігі
қанша екенін белгісіз. Көлде тіршілік
белгісі жоқ, суы мұздай, температурасы
шамамен 6-8 0С.
Верхнее озеро находится южнее, на
расстоянии четырех километров от
Среднего озера, на высоте 2680 метров.
Водоем имеет неправильную форму и
меньшие размеры: 450 метров в длину
и 330 метров в ширину, глубина же
неизвестна. Озеро безжизненно, очень
холодное, температура воды – 6-8 0С.
Upper Lake is to the south, a distance
of four kilometers from the Middle Lake,
at an altitude of 2700 meters. Waters has
an irregular shape and smaller dimensions:
450 meters long and 330 meters wide, the
depth is unknown. Lake is lifeless, very cold
water with the temperature of 6-8 0C.
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ҚАЙЫНДЫ КӨЛІ
ОЗЕРО КАИНДЫ
KAIYNDY LAKE

1800 метр биіктікте жатқан Қайыңды
көлінің ұзындығы 400 метр, ені шамамен
100 метр. Көлдің ең терең тұсы, 1914
жылғы есеп бойынша 21 метрге жеткен.
Су өте тұнық әрі таза, бірақ өте суық,
+6 0С шамасында. Суының суықтығына
қарамастан
Қайыңды
көлінде
су
астына саяхат жасап, дайвингпен
шұғылданушылар көп.
Көлдің әлі «жас» екенін бөгеттегі
жас орманнан, суға батып тұрған
шырша діңдерінің әлі күнге шіри
қоймағандығынан аңғаруға болады.
Жартылай суда тұрған діңгектер суға
батқан желкенді кеменің діңгегіне
ұқсайды.

282

283

ӨЗЕНДЕР МЕН
КӨЛДЕР
РЕКИ И ОЗЕРА
RIVERS AND LAKES

284

Озеро Кайынды находится на высоте
1800 м, его длина 400 м, ширина около
100 м. Максимальная глубина водоема
по состоянию на 2014 год - 21 метр.
Вода исключительно прозрачная и
чистая, но очень холодная, всего +6 0С.
Несмотря на низкую температуру воды
озеро Кайынды пользуется успехом у
любителей дайвинга.
Свидетельством недавнего проис
хождения озера является молодой
лес, выросший на плотине озера,
и стволы затопленных елей, до сих
пор, не сгнивших в воде. Эти стволы,
выступающие из воды, выглядят как
мачты затопленных парусных кораблей.

Kaindy Lake lies at an altitude of 1800 m, length is 400 m, and
width is about 100m. The maximum depth of the reservoir in 2014 is
21 meters. Water is exceptionally clear and clean, but very cold, just
+6 0C. Despite the low water temperature Kaiyndy lake is popular
among divers.
Young forest is an evidence of recent origin of the lake, it grew on
the dam of the lake, and trunks of fir trees, still have not rotted in the
water. These trunks protruding from the water look like the masts of
flooded sailing ships.
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