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Кіріспе 

 

Тарихы  күрделі қазақ қоғамының құрамдас бөлігі болып 

табылатын Шығыс Қазақстан облысы аумағының географиялық 

кеңістігінің игерілуінің терең тарихы географиялық атауларда, яғни 

топонимдерде сақталғандығында күмән жоқ.  

Жер шарының су қабығын – гидросфераны, оның қасиеттерін, 

ондағы өтіп жатқан үдерістерді оның басқа қабықтармен байланысын 

гидрология ғылымы зерттесе, осы гидрологиялық нысандарға 

қойылған атауларды топонимиканың  ірі саласының бірі гидронимия 

зерттейді.Гидронимия грек тілінен аударғанда «гидро» - су, «оним» - 

атау, яғни су атаулары деген ұғымды беріп, өзендер мен көлдер, 

қайнарлар, бастау, бұлақ, құдық т.б. гидрологиялық нысан 

атауларының қалыптасу жолдарын зерттеулермен шұғылданады. 

Топонимика пәні географияның барлық салаларымен байланысты 

болып келеді. Біріншіден, кез келген географиялық атау кеңістікте 

орны бар нысанға беріледі, яғни географиялық номенклатураның 

карталармен тікелей байланысы бар. Екіншіден, сол аумақтың табиғат 
ерекшеліктерімен, ресурстарымен, халықтардың қоныстану 

сипатымен, шаруашылық түрлерімен тығыз байланысты.  

Қазақстанның шығыс  өңірін ежелден мекендеген сақ, ғұн, түркі 

т.б тайпалардың тарихы, дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі аумақтардағы 

қоғамдық өзгерістерді, тарихи-географиялық, физикалық-

географиялық ерекшеліктерді айғақтайтын топонимдерді өмірге алып 

келді. 

Қазақстанның шығыс өңір топонимиясы тілдік тұрғыдан арнайы 

зерттелгенімен (Г. Б. Мадиева 1990, Б. Г. Бияров 2000, А. Әлімхан, 

2001) алайда осы аумақтарға қатысты арнайы топонимдер жайлы 

географиялық зерттеулер жүргізілген жоқ. ШҚО–ның гидронимиялық 

жүйесінің қалыптасу заңдылықтарын зерттеу және географиялық 

атаулардың қалыптасуының физикалық – географиялық, 

геоэкологиялық негіздерін анықтау болып табылады. Географиялық 

ғылымдар тұрғысында тұңғыш рет қазақ топонимдерінің ақпараттық 

жүктемесінің этноэкологиялық, геоэкологиялық және физикалық-

географиялық негіздері К. Д. Каймулдинованың (1998, 2010),                               

Қ. Т. Сапаровтың (2004, 2010) зерттеулерінде талқыланды. Қазақстанда 

топонимияның ландшафттар динамикасы және табиғатты қорғау мәселелеріне 

қатысты қырларын қазақ топонимдері негізінде, географиялық ғылымдар 

тұрғысында зерттеу А. С. Омарбекова, Ә. Е. Аяпбекова, А. У. Мақанова,                 

З. Қ. Мырзалиева, К. Т. Мәмбеталиев, Ө. Ж. Сағымбай т.б. ғылыми 

туындыларында жүзеге асырылды. Бұл еңбектердің барлығы 
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топонимика ғылымындағы табиғатты пайдалану және қорғау, 

экономикалық және әлеуметтік, физикалық география, геоэкология 

бағыттарын дамытуға негіз болды. 

Жұмыстың мақсаты мен міндеттері  
ШҚО – ның гидронимиялық жүйесінің заңдылықтарын зерттеу 

және географиялық атаулардың қалыптасуының географиялық 

негіздерін анықтау болып табылады. Аталған мақсатқа сәйкес 

келесідей міндеттерді шешуге тура келді: 

 - ШҚО гидронимиясының қалыптасуының тарихи – 

географиялық жағдайларына талдау жасау; 

- нақты деректер негізінде ШҚО табиғат жағдайларының 

географиялық атауларда бейнелену заңдылықтарына талдау жасау; 

- аумақта кездесетін географиялық және халықтық – 

географиялық терминдерді топтастыру; 

         - аумақтың географиялық атауларда бейнеленген флорасы мен 

фаунасының ерекшеліктерін анықтау; 

- ШҚО табиғи – антропогендік геожүйелерді қорғау ісінде 

гидронимиялық деректерді пайдаланып, талдау жасау; 

          Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 
Тұңғыш рет ШҚО – ның гидронимдер жүйесі географиялық,  

тұрғысынан арнайы зерттеліп, аумақтың табиғат жағдайларын 

бейнелейтін ақпарат көзі ретінде географиялық ғылымдар тұрғысынан 

баға берілді.  

 Табиғи орта мен географиялық атаулардың өзара байланысы 

және топонимдерде табиғат жағдайларының бейнелену заңдылықтары 

жөнінде тұжырым жасалынып, табиғи нысандарды айқындайтын 

арнайы карталар жүйесі (табиғи су көздері мен антропогендік 

әрекеттердің гидронимдердегі көрінісі) атты  карталары 
құрастырылды. 

 Алғаш рет бір аумаққа тән гидронимдер жүйесі, тілдік 

қабаттары нақты деректер арқылы дәлелденді. Қазақ топонимиясы 

негізінде өсімдік жамылғысы және жануарлар дүниесінің байырғы 

ареалдарын анықтауда топонимиялық мәліметтер пайдаланылды. 

 Аумақ топонимдерін физикалық-географиялық тұрғыда 

зерттеудің ғылыми-қолданбалы аспектілері талқыланып, 

географиялық атаулардың ландшафтылық – экологиялық мәселелері 

мен қалыптасу заңдылықтары қарастырылды. 

   

 

 

1 Шығыс Қазақстан облысының физикалық - 

географиялық жағдайы және топонимдер қалыптасуындағы рөлі 
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1.1 Шығыс Қазақстан облысының физикалық – 

географиялық жағдайы және топонимикалық жүйе кеңістігі 

Шғыс Қазақстан облысының аумағы солтүстіктен оңтүстікке 

қарай 48
0
–51

0
 солтүстік ендік және батыстан шығысқа қарай 77

0
-87

0
 

шығыс бойлық аралықтарын қамтиды. Облыстың батысы – 76
0
50

/
; 

шығысы – 87
0
20

/
 ш.б. жатыр. Облыс Алтай тауларының оңтүстік-

батысын (Қазақ Алтайы), Жайсаң қазаншұңқыры, Қалба жотасы, 

Сауыр-Тарбағатай жоталары, Ертіс маңы жазығы мен Сарыарқаның 

шығыс бөлігі аралығында орналасқан, ауданы – 283,3 мың шаршы км-

ге тең. Шығыс Қазақстан облысы солтүстігінде Ресей 

Федерациясымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен, 

батысында Қарағанды облысы және солтүстік-батысында Павлодар 

облысымен шектеседі. 1997 жылы 3 мамырда Қазақстан 

Республикасының Президентінің жарлығымен ШҚО-ның аумағына 

бұрынғы Семей облысының аумағы қосылды. Шығыс Қазақстан 

облысының географиялық орнының бірден-бір ерекшелігі мынада: 

облыс ең ірі Еуразия континентінің дәл ортасында, Ұлы жазықтар 

(Батыс Сібір, Орта Азия) және Қазақстан шекараларының аралығында 

орналасқан. Облыс аумағында ғаламшардың континентальдік полюсі 

және Еуразияның географиялық орталығында орналасуы табиғат 

жағдайлары мен ресурстарының алуан түрлілігі шаруашылықтың 
дамуына қолайлы жағдай жасайды. 

Шығыс Қазақстан облысы – өзінің табиғат жағдайларымен, 

флорасы мен фаунасының байлығы, ландшафт ерекшеліктерімен 

адамзат баласын таңдандырарлық өлке. Оның айғағы тарихта өшпес із 
қалдырған Алтай (Мұзтау), Қоңыржон, Сарытау, Сарымсақты, 

Шыңғыстау (Наймантау), Қазыналы Қалба, Тарбағатай секілді ну 

орманды шалғынды биік тау жоталары мен жүйелері, Марқакөл, 

Жайсаң, Сібе көлдері, кең арналы жайылмалы суы мол Ертіс, сонымен 

қатар Бұқтырма, Күршім, Қалжыр, Қаба, Оба, Үлбі, Шардай тасқын 

секілді өзендері өлкеге ереше әсем көрініс берген. 

Шығыс Қазақстан облысының аумағы ереше географиялық 

орнымен анықталады. Еуразия құрлығының кіндігінде орналасқан 

аумақты Үнді мұхитынан Азияның биік тау жоталары бөліп тұр. 

Шығыс Қазақстанның климаты қоңыржай континентті климаттан 

біртіндеп, күрт континентті климатқа ауысады. Таулы бедердің 

күрделі болуына байланысты Шығыс субаймағының ТТК климат 

жағдайы біртіндеп биіктік белдеулілік заңдылықтарына бағынса, 

Батыс субаймағында ендік зоналылық орын алған. Тәуліктік және 

жылдық температурасының үлкен амплитудасына байланысты 

климаттың күрт континентілігі артады. Климаттың қалыптасуына 
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географиялық ендік, күн радиациясы және атмосферада жүріп жатқан 

күрделі үдерістер айрықша әсер етеді. 

Жер бетінің күрделі пішіндері ылғалдың таралуына біршама 

кедергілер жасайды. Жауын-шашын түсімі оңтүстіктен солтүстікке, 

батыстан шығысқа қарай және тау беткейлерінде биіктеген сайын 

артады. Көкпекті-Шар ұсақ шоқысы, Шыңғыстау, Ертіс өзенінің 

жазықты бөлігі (200-280 мм) тау аралық ойыстары мен 
қазаншұңқырлар (Жайсан-Алакөл) маңында (120-220 мм) ылғалдың 

жетіспеушілігі анықталған. Жауын-шашынның түсімі Қалба 

жотасының етегінде 300–400 мм, шығыс биік беткейлерінде 700-800 

мм-ге жеткен. 
Шығыс Қазақстан өзендері Солтүстік мұзды мұхит және ішкі 

ағынсыз Балқаш – Алакөл алабына жатады. Облыстық су 

кадастрының мәліметтеріне қарағанда аумақта 1200-ден астам өзен 

бар. Оның 885-інің ұзындығы – 10–100 км-ге, 20-дан астамы 100 км-ге 

жетеді. Өзен желісінің жиілігі табиғат жағдайларына (жер бедері, 
климат, өсімдік және топырақ жамылғысы) байланысты болады.  

Ертіс өзені Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарының негізгі 

су магистралы болып табылады. Ол теңіз деңгейінен – 2400 м 

биіктіктен (Моңғол Алтайы) бастау алады да, Алтайдың 

мұздықтарынан басталатын Қара Ертіс, Қу Ертіс, Бұлғын-Шыңғыл, 
Қыран, Бұршын, Қаба өзендерінің суын қосып алып, ағысы толы тау 

өзені ретінде Қазақстан шекарасына шығады. Бұл жерден Алқабек 

саласы құйып, Марқакөлден ағып шыққан Қалжыр өзенін қабылдап, 

Қара Ертіс деген атпен Жайсан көліне (Бұқтырма) келіп құяды да, 

ұзындығы 4248 км Ертіс өзені ағып шығады. Ертіс өзенінің 

арнасының ені 120–150 м, облыс бойынша ұзындығы – 1311 км және 

Ертістің бойында Өскемен, Бұқтырма, Шүлбі СЭС-і орналасқан. 

Төменгі ағысы жазықты келетін Семей қаласы маңы және Павлодар 

облысының аумағында өзен арнасының ені 500-600 м, кейде 2150 – 

3350 м, жайылмасының ені 15–18 км –ге жетеді. Өзен арнасы 

тармақтарымен, құмқайырлар, аралдар, бөгеттер, ескі арналарымен 

ерекшеленеді. Ертістің бойында көптеген ірі салалары бар. Әсіресе оң 

жақ салалары Бұқтырма, Үлбі, Оба, Күршім, Қалжыр, Нарын, 

Қарақаба, Аққаба өзендерінің суы мол. Сол жақ қанаттан құятын 

өзендердің суы аз, қысқа келеді. Құлынжон, Қайыңды, Қанай, Үлкен 

Бөкен, Көкпекті, Тайынты, Песчанка, Ұлан, Аблакетка (Аблайхит), 

Сібе, Қызылсу, Ащысу, Шар, Мұқыр, Шаған, Қалба қыраты және 

Шыңғыстаудан бастау алады. Облыстың оңтүстік бөлігіндегі өзендер: 

Бақанас, Аягөз, Үржар, Ая, Қаракөл, Қатынсу, Емел бастауларын 

Шыңғыстаудың оңтүстік беткейі және Батыс Тарбағатай жоталарынан 

алып, Алакөл, Сасықкөл, Ұялы көлдеріне қарай ағады. Сауыр және 
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Тарбағатайдан ағып шығатын кішігірім өзендер Кендірлік, Қандысу, 

Үйдене, Ұласты, Келдімұрат, Қарабұлақ, Базар т.б. суларын кейде 

Зайсан көліне жеткізе алмайды. Шығыс Қазақстан облысының 

өзендерінің қоректенуі көбінесе аралас типімен ажыратылады. Жалпы 

өзендердің халық шаруашылығындағы алатын орны мен маңызы 

ерекше.  

ШҚО аумағында 2000-нан астам көл, оның 1000-нан астамының 
көлемі 1 гектардан асады. Ірі көлдер (18) көбінесе жазықты келетін 

солтүстік және оңтүстіктегі  қазаншұңқырлар мен тауаралық ойыстар  

мен аңғарларда орналасқан. Көлдер пішіні, тереңдігі, жаратылысы 

бойынша әркелкі келеді. Тектоникалық, жайылымдық және тоған, 

бөгет т.б. түрінде кездесетін көлдер де бар. Су ауысу жағдайына 

байланысты көлдер ағынсыз, сонымен қатар ағынды көлдер де 

(Жайсаң, Марқакөл, Үлмейіс, Айыр, Рахман, Сасықкөл) кездеседі. 

Олар қоректенудің аралас түрімен сипатталады. 

Минералдану дәрежесі бойынша көлдердің көпшілігі тұщы 

болса, солтүстік-батыс, солтүстік бөлігінде және Ертістің оң жағалауы 

(Белағаш даласы, Балапан жоны) тұз-тұнба, хлорлы-сульфатты 

көлдерге бай. Шығыс Қазақстан облысының ауданы бойынша ең 

үлкен көлі – Жайсаң (1800 км
2
). Ертіс өзенінің бойында Бұқтырма 

СЭС салынғаннан кейін оның жағалау көрінісі және табиғаты 

өзгеріске ұшырады. Зайсан (Жайсаң) лимнонимінің бірнеше атауы 

кездеседі: (Қызыл-пу, Корцан, Бейнетеңіз, Хонхаты (Кунг-Кетунор-

Қоңыраулы), Нор-Зайсан (мейірімді). Қазіргі карталарда Жайсаң 

(Нұржайсаң) атауы қолданыста жүр. Зайсан көлін гидрографиялық- 

навигациялық және ғылыми тұрғыдан алғаш рет М. С. Чернышев 

(1885) сипаттап жазды. Зайсан көліне құятын негізгі өзендер Қара 

Ертіс, Кендірлік, Қылы, Тарбағатайдан ағып шығатын өзендердің суы 

Зайсанға жетпей қалады. Алакөл (Гургоноор, Алактукуль), Сасықкөл, 

Жалаңашкөл, Балқаш-Алакөл қазаншұңқырларының ірі көлдері 

болып табылады. Абсолюттік биіктігі – 347 м, тектоникалық көлдің 

ұзындығы – 104 км, ені – 52 км, ауданы 2650 км
2
, ең терең жері – 54 м-

ге жетеді. Көлдің жағалауы түбектер мен мүйістер, шығанақтар 

(Үлкен және Кіші Балғын) және қойнауларға толы. Алакөлге (15 

астам ағындар) негізгі өзен ағындары Үржар, Қатынсу, Емел және т.б. 

келіп құяды. Алакөл көлі аумағының 20 мың гектары қорғауға 

(Алакөл қорығы) алынған. Сасықкөл Алакөлден солтүстік-батысқа 

қарай орналасқан. Ауданы (736 км
2
), ұзындығы – 49,6 км, ені – 20 км, 

ең терең жері 4,7 м-ге жетеді. Сасықкөлге Тентек, Қаракөл және Ай 
өзендері құяды. Алакөл, Сасықкөл көлдері табиғи-рекреациялық 

ресурстарға бай және туризмді дамытуда мол мүмкіндіктер береді. 

Семей қаласынан солтүстік-шығысқа қарай (Белағаш даласы) таспалы 
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қарағай орманының етегінде орналасқан. Большое көлінің аң, балық 

аулау және шаруашылық үшін маңызы зор. Шар-Көкпекті, 

Шыңғыстау аумағында 30-ға жуық көлдер бар. Шар су қоймасының 

маңындағы Арасан көлі, Құлынды жазығанда (Бесқарағай ауданы) 

орналасқан Шошқалы және Тұзды көлдерінің лай батпағы мен тұзды 

суы емдік қасиеті үшін пайдаланып келеді. 

Гранитті тасты жоталармен ерекшелентін Қалба қыратының 
Көктау массивінің оңтүстік баурайында Сібе көлдері (Сасықкөл, 

Қоржынкөл, Шалқар, Төртқаракөл, Қаракөл) орналасқан. Оңтүстік 

Алтайдың інжу-маржаны аталған Марқакөл көлі теңіз деңгейінен 1449 

м биіктікте жатыр. Көлдің ауданы (455 км
2
), ұзындығы – 38 км, ені – 

19 км, қазаншұңқырда орналасқандықтан тереңдігі – 27 м-ге дейін 

жетеді. Көлдің табиғаты көрікті жағалауын самырсын, шыршы т.б. 

орман ағаштары қоршап жатыр. 1976 жылы флорасы мен фаунасын 

қорғау үшін Марқакөл қорығы ұйымдастырылды. Қатонқарағай 

ауданында тік беткейлі орманды таулардың арасында (абсолют 

биіктігі 1760 м) Үлкен Рахман көлінің солтүстік-батыс жағалауында 

радонды суымен ерекшелентін «Рахман бұлағы» емдік шипажайы, 3 

км жерде Кіші Арасан көлі орналасқан. Одан Арасан өзені ағып 

шығады. 

Бұқтырманың жоғары бөлігінде Бұқтырма және Язовое көлдері 

орналасқан. Бұл көлдерді кезінде А. Н. Седельников зерттеген. Бұл 

көлдердің бальнеологиялық, туристік-рекреациялық маңызы зор деуге 

болады. 

Шығыс Қазақстан сапасы жоғары ыза суларының қорына бай. 

Жер асты суларының жатысы жер бетінің бедеріне байланысты 

болғандықтан, Ертіс маңы жазығы, Зайсан және Алакөл 

қазаншұңқырларына қарай ендік бағытта қозғалып өзгеріске 

ұшырайды. Кенді Алтай және Оңтүстік Алтай сонымен қатар ұсақ 

шоқылы келетін аудандарда жер асты суларының жатысы 15 м-ден 

50–100 м-ге жетеді. Жер асты суларының режимін, су тасуы, 

атмосфералық жауын-шашынның біршама түсіп сіңуі реттеп отырады. 

Жер асты суларының қоры 160 млрд текше метрге бағаланған. Жер 

асты арасан сулары-негізінен емдеуге қолданылатын шипалы сулар. 

Олар құрамындағы түрлі тұздар ерітіндісінің көп, аздығына 

байланысты әртүрлі мақсатта пайдаланылады. Қазақстандағы 

Сарыағаш, Арасан, Түрген т.б. жер асты сулары емдеуге  

пайдаланылады. Арасан суларының емдік қасиетін Орта Азия 

халықтары мен қазақтар ерте замандардан-ақ біліп, халықтық 

медицинада қолданып отырған. Жер астынан шығып жатқан 

термальді сулардың (Рахман қайнар бұлақтары, Зайсан қ. маңы) 
халық шаруашылығындағы орнын айрықша атауға болады. Қазақстан 
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аумағында жоғарыла емдік сулардан басқа да толып жатқан жер асты 

минералды сулары ашылды. Ол жерлерде келешекте түрлі емдеу 

орындарын ашу жоспарланған. Шығыс Қазақстан облысында Талды-

Арасан, Әулиеқыз жер асты минералды суларын атауға болады. 

Суларының мол болуы, өзен, көл және бұлақтардың  қалыптасуына 

және су деңгейін қалыпты жағдайда  ұстап тұруына септігін тигізеді. 

Шаруашылықта су көздерін бейнелейтін (бұлақ, қайнар, жылға, тұма, 
сызат, қобы т.б.) микрогидронимдер аумақта көптеп кездеседі.           

А. И. Левшиннің «Түркістан және Қырғыз-қайсақ жерлері картасы» 

(1831), М.С. Чернышевтың,  Ертіс өзені (Семей мен Чернояр 

кемежайының аралығы) картасы (1885), Г. Н. Потанин, К. Струве «Зайсан 

көлі және Қара Ертіс өзені облысы мен Марқакөл және Сарытауға дейін саяхат» 

(1863),  И. Сиверс, А. Принтце, Н.С.Ядринцев, П. Чихачев, А. И. Седельников, В. 

В.С апожников т.б. ғылым саяхатшылардың еңбектерінде және Семей облысына 

қарасты Зайсан, Өскемен, Семей, Павлодар уездері Қырғыздардың 

жерді және жайылымдарды пайдалану картасында (м-бы 15 верст, 

1903–1911 ж.ж) көптеген гидрографиялық нысандар бейнеленіп 

оларға физикалық – географиялық тұрғыдан сипаттамалар берілген. 

Мұздықтардың ылғал қоры мол және өзеннің ағынын реттейді. 

Қазақстандағы жалпы мұздықтардың ауданы – 2000 км
2
, көлемі-50 

млрд текше метрге тең келеді. Мұздық ресурстарының тарихының 

зерттелуін 4 кезеңге бөліп қарастырады. Өзен алабы аумағының биік 

таулы өңірінің мұздану үдерістері жайлы Н.Н.Пальгов (1964), 

Е.Н.Вилесов (1967, 1973), К.Г.Макаревич  (1969), Г.Н.Голубев (1968), 

Ғ.А.Тоқмағамбетов (1969), И.С.Соседов (1973), П.А.Черкасов (1975) 

т.б. ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты баяндалған. Қазіргі таңда 

ҚР БҒМ-нің География институтының гляциология зертханасы және 

республикамыздағы танымал гляциолог-мамандар К.Г.Макаревич, 

Е.Н.Вилесов, А.П.Горбунов, В.Н. Уваров және  т.б. ғалымдар кешенді 

ғылыми жұмыстар атқаруда.  

Мұз алабының су-мұз теңдестігінің басты құрамбөліктері 

ретінде мыналарды атауға болады: жазғы және қысқы атмосфералық 

жауын-шашындар, конденсация мен булану арасындағы 

айырмашылықтар, алаптағы су қорының өзгеруі, алаптан ағатын ағыс, 

мұздық массасының жылдық теңдестігі. Мұздықтардағы қардың 

жиналуын оның физикалық немесе геометриялық жиналу 
коэфициенттері сипаттайды. Сонымен гляциологиялық құбылыстар 

мен үрдістердің маңызды ерекшелігі жер бетіндегі жылу 

айналымындағы мұздың атқаратын рөлінің маңызды болуында, жылу 

мен ықпал теңдестігіне тән мәндерге, көп энергия шығынын қажет 

ететін жиі фазалық ауысымдарға байланысты. Соңғысы гляциальдік 
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ландшафттардың тұрақсыздығына қар мен мұз массасының елеулі 

өзгергіштігіне әкеліп соқтырды.  

Қазақстан Алтайының мұздықтарын алғаш рет Ф.В.Геблер 

зерттеді. Ол 1835 жылы Үлкен Берел мұздықтарында болды. Алтай 

мұздықтарын зерттеуге М. В.Тронов елеулі үлес қосып, сипаттап 

жазды. Гляциология ғылымдардың зерттеулеріне қарағанда Оңтүстік 

және Батыс Алтайда ауданы – 89,6 км
2
 болатын 328 мұздық 

анықталған. Мұздықтар Сауыр жотасында да кездеседі. М.В.Тронов 

мұзданудың 2 орталығын: алғашқысы Берел және Бұқтырма 

өзендердің және Күршім өзендерінің және Күршім өзенінің 

бастауларында орныққанын жіктеп көрсетті. Оның айғағы кезінде 

саяхатшы В.В.Сапожников Сарымсақты мен Күршім өзендердің бір 

мұздықтан басталып, бірінің теріскейге, екіншісінің күнгейге 

ағатынын жазып атап көрсетті. Алтай мұздықтарына тән ерекшелік 

олардың шегінуі мен азаюында. Зерттеулер нәтижесінде жылына 

мұздықтардың шегінушілігі 5–25 м-ге жететіні анықталды. Мұздық 

атауларымен (гляционимдер) бірге аумақта суға байланысты атаулар 

(спелонимдер) мұз үңгірлерінің кездесуі физикалық- географиялық 

жағдайының күрделі екенін анықтайды. 

Топырақ – табиғат туындысы, табиғи, әрі тарихи дене. 

Топырақтың негізгі қасиеті – құнарлылығы. Топырақтың  

құнарлылығы арқасында одан қилы өсімдіктер нәр алып, өсіп-өніп, 

бүкіл жануарлар дүниесі мен адамзатқа да қорек болады. Топырақтың 

құнарлы қабатын түзудегі ұсақ ағзалар, өсімдік пен жануар 

өкілдерінің рөлін ерекше атаған жөн. Қандай да болмасын аумақтың 

топырағына тән климаттық факторлар жиынтығы, бедері, 

гидротермикалық режимі қалыптасып сол жердің биоценоз 

жиынтығын құрайды. 

Шығыс Қазақстан облысының жер бедері мен климатының, 

топырақ-өсімдік зоналарының барынша алуан түрлілігі аумақтың 

табиғатына ерекше, қайталанбас әсемдік береді. Кең алқапты 
жерлердің табиғи, климаттық жағдайлары сияқты топырақ 

жамылғысы да әртүрлі. Ол таулы жерлер топырағы, таулы жазықтар, 

биік таулы, ұсақ шоқылы және жазықты болып келеді. Облыстың 

терістігіндегі аздаған аумақты жеткілікті ылғалды орманды-дала 

зонасы алып жатыр, негізінен мұнда қара қоңыр топырақ кездеседі. 

Бұл аумақ суарылмайтын егістік аймағына жатады. Қара қоңыр және 

ашық қоңыр, топырақты дала зонасының оңтүстігінде құрғақ және 

шөлейт зонасы жатыр. Шығыс Қазақстанның Батыс субаймағы 

(бұрынғы Семей облысының аумағы) топырағы (18,3 млн га) ендік 3 

өсімдік – топырақтық (дала, шөл-дала, шөлді) аймақта орналасқан, 

ондағы топырақ түрлері қою және ашық қара, қоңыр мен қоңыр 
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топырақтар таралған. Топырақтың  (4,1 млн га) бөлігі қара және қою 

қара, қоңыр топырақ өндіруге игерілген, бидай мен жүгері, қант 

қызылшасы және жем-азықтық  дақылдар бапталады. Аймақтың 

климаты континенталді, 3 климаттық аймаққа бөлінеді: солтүстік-

далалық (Семияр, Семей, Белағаш маңы), орталық шөлейт (Шар, 

Жарма, Көкпекті, Қайнар, Қарауыл, Аягөз, Баршатас) және оңтүстік – 

шығысында (Ақсу, Үржар, Бақты) тауалды және таулы аймақтар. 
Семей ядролық полигоны маңындағы топырақ құрамында (Семей қ.ә., 

Абай ауданы) (ашық қызыл, қоңыр, қою қоңыр) (стронций-90, 

плутоний – 239, цезий – 137, уран – 238) радиобелсенді заттар 

шоғырланғаны дәлелденді және одан аумақтың халқы көп зардап 

шегуде. Қалба қыраты (1000–1100 м) биіктіктегі оңтүстік беткейінде 

таулы-далалы топырақ таулы қара топыраққа ауысады. Шігелік пен 

Кіші Бөкен өзендердің жоғары ағыстарында таулы қоңыр топырақ 

кездеседі.  

Шөлейт зонасы топырақтың аналық құрамының әртүрлілігі, жер 

бедерінің әркелкілігі, әр зонадағы топырақ жамылғысының алуан 

түрлі болуымен ажыратылады. Облыс топырағының өзіне тән тағы бір 

ерекшелігі, оның құрамындағы тұздың көп болуынан. Сортаң 

топырақтардың бірігіп үйлесуі өндеуге қиындық туғызады. Ертіс 

өзенінің сол жағалауын сортаңдар мен құмбалшықтар топырағын 

қалыптастырса, оң жағалауы құрамы жеңіл (Семей маңы) 

механикалық жыныстар (құм, құмайт, құмбалшықты) болып келеді. 

Семей қаласының маңындағы Ертістің оң жағалауындағы  экзогенді 

үдерістің ішінде эолдық үдерістің басымдылығы, қазіргі кезде оның 

нәтижесінде Семей қаласында шаңды-құмды ауа-райы жиілеп кетті. 

Үйілген құмдардың Ертіске түсуі байқалады.  Ертістің оң 

жағалауындағы таспалы қарағайлардың өртеніп, кесіліп жойылуы 

табиғат жағдайларына зиян келтіреді. Климаттың өзгеруі, жер асты 

суларының төмен түсуі, құмдардың жылжуы Ертіс өзеніне де зардап 

тигізеді (1-сурет). 
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1-сурет – Шығыс Қазақстан облысының физикалық картасы 
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 Ертіс өзені алабының табиғи және климаттық жағдайларының 

ерекшеліктері және де  техногенді ластанудың  өте күштілігі, топырақ 

жамылғысының  бұзылуы мен ластануының жоғары деңгейде екенін 

анықтайды.  

Топырақтың биіктік белдеулілігі, яғни жердің биіктеген сайын 

бір топырақ белдеуінің басқа топырақ белдеуімен алмасу жағдайын 

алғаш байқаған В.В.Докучаев болатын. Орыс жазығында зерттеулер 
жүргізу  кезінде топырақтың  жердің биіктігімен байланысы және 

өзгеруі туралы нақты болжам жасады. Әлемдік топырақтарды 

аудандаудың соңғы  әрекетін (1981 жылы) М. А. Глазовская 

құрастырды. Сонымен биік таулы аймақтарда табиғат жағдайы да 

жазық алқаптарға қарағанда өзгеше. Бұл өзгерістер тау етегінен 

жоғары көтерілген сайын анық білініп, көзге түседі. Әсіресе климат, 

топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі де  өзгеріске ұшырайды. 

Сонымен топырақтың осылай өзгеріп, әр түрлі зоналарға бөлінуін, 

топырақтың тік белдеулілігі деп атайды. 

Шығыс субаймақ топырақтар алабы (10 млн га) өсімдігі мен 

топырақ жамылғысының таралуы Батыс, Орталық және Оңтүстік 

Алтай таулары беткейлерінде қалыптасқан тік белдеулілік 

заңдылықтарына негізделген деуге болады. Оның құрамында 7 табиғи 

топырақтық белдеу бар. (А. А. Соколов). Мысалы: 3200–2800 м тасты 

қар мұзды шың; 2800–2000 м тундралы (285 мың га); биік таулы аласа 

шөптесінді альпілік шалғындар (713 мың га); астында таулық 

тундралы және шалғынды топырақтар дамыған. Бұл жазықты (таулы) 

жерлер жайлау (1800–2000 м), орманды белдеу топырақтары        

(1000–1400 м) таулық орманды күлгінді, мұнда марал және бал 

шаруашылығы жақсы дамыған.  

Орманды дала белдеуінде (1000–700 м) (2,5 млн га ) ылғалды 

ұсақ жапырақты ағаштар (көктерек, қайың) орманның сұр-күлгінді 

топырақтар басымырақ келеді. Олардың астында қою сұр сәл күлгінді 

топырақтар және ылғалды масақты-аралас шөптесінді, шабындықты 

дала астықты күлгін және шабындықты далалық қара топырақтар 

сияқты түзілімдер қалыптасқан. Топырағы жайылым мен 

шабындыққа қолданады биіктігі 700–400 м аралығындағы дала 

белдеуінде аралас масақты шөптесіндер астында сілтісіз және 

далалық топырақтар, ал ақселеулі- аралас шөптер мен бұталы дала 

астында кәдімгі және оңтүстік қара, қоңыр топырақтар қалыптасқан, 

олар егіншілікке пайдаланылады. 

Жануарлар – табиғат туындысы. Өсімдіктер тәрізді жануарлар 

дүниесінің де маңызы зор, жануарлардың тіршілік үшін қызметі сан 

алуан. Оларды адам баласы қолға үйретіп, өзінің материалдық игілігі 

үшін пайдаланып келеді. Өсімдік жамылғысымен бірге климаттық 
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жағдайлар аумақтағы жануарлар дүниесінің біршама таралуына әсер 

еткені байқалады. Табиғат жағдайлары мен ландшафттың 

алашабырлығы Шығыс Қазақстан облысы жануарлар дүниесі 

ареалының (сүтқоректілер 109, 373 құс, 22 бауырымен 

жорғалаушылар түрлері т.б.) кеңдігін айқындап берді. Қазақстанның 

географиялық карталарында өзен, көл, қоныс, орографиялық 

нысандарда жиі кездесетін зоонимдер, қоршаған ортаның бұрынғы 
және қазіргі ландшафтының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. 

А.Н.Формозов жануарларға қатысты Құндызды, Шошқакөл, Аққулы, 

Майтабан, Құланды, Құланөтпес, Арқарлы, Киікті, Бүркітті, Аюлы, 

Бөрілі, Қоянды, Маралды, Бұланды және т.б. географиялық 

нысандардың маңыздылығын атап көрсетті. Солтүстіктегі тоғайлы 

аймақтардың қамысты көлдерінде ертеректе жабайы шошқалар мол 

болғандықтан, Қазақстандағы көлдердің көбі Шошқакөл, Шошқалы 

(Бесқарағай ауданы) болып келеді. Дала және шөлейт зоналарында 

тышқан, сарышұнақ, қосаяқ, суыр тәрізді кемірушілер кездессе, өзен 

жайылмасында мекен ететін құндыз көп ауланғандықтан құртылып 

кеткен. Бобровка (16 атау), Бобровский ключ, Ертістің бойындағы 

Өскемен және Семей қ.ә., Глубокое, Бесқарағай, Шемонаиха, Зырян, 

Қатонқарағай, Күршім аудандарында зоотопонимдердің таралу 

ареалы анықталды. XX ғ. 30–40 ж.ж. Солтүстік Америкадан әкелінген 

ондатра (су тышқаны) Қазақстанның өзен - көлдеріне көндігіп кеткен. 

Сол сияқты терісі бағалы, аңшылық мақсатта түлкі, қарсақ, қоян, тиін, 

сасық күзен, борсық, суыр ауланады. Тау мен тастың еркесі – таутеке, 

алтай орманының патшасы – қоңыр аю, терісі бағалы бұлғын, қызыл 

қасқыр, жабайы шошқа т.б. аңдар құрып бітті десе де болады. 

Сілеусін, тау суыры, ақкіс, күзен, қара суыр, тиін, қоян т.б. аңдар өте 

сиреп қалды. Алтайдың ең әдемі аңы – қар барысы (ілбіс) біржола 

жойылып кетті. 

1902–1907 ж.ж. Оңтүстік Алтайды аралаған Н. И. Яблонский 

кейбір бағалы аңдардың құрып бара жатқанын жазған еді:«Нысанға 
алдымен ілінетін негізгі аң – тиін, бірақ аңшы одан өзге аңдардың да 

ешқайсысын таңдап-талғап жатпайды, жолында кездескеннің бәрін: 

түлкі, бұлғын, суырды көбірек, құндыз, сілеусін және т.б. аңдарды 

сирегірек атады, ал құстардан олардың олжалайтыны – құр мен шіл». 

Оның пікірінше, аңды соңына түсіп аулайтын орыс 

қонысаударушылары мен ұранхайлықтар деп атап көрсетеді. 1930 ж. 

Қиыр шығыстан әкелінген теңбіл бұғы және маралдар Ақмарал 

ауылында (бұрынғы Ұра, Парковое е.м.) өсірілуде. Сонымен қатар 

бұландар да кездеседі. Ертістің таспалы ормандарында бұлан, ал 

құстардан құр, шіл олардың ізін аңдыған түлкілер мен қасқырлар 

көптеп ұшырасады. Қазақтың құсбегілік, саяхатшылық өмірінде 
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бүркіт, сұңқар, қаршыға, ителгі т.б. жыртқыш құстар аң аулауда 

маңызды рөл атқарған. Қазақстан жерінде де өткен ғасырларда 

жабайы бір өркешті түйелер, құлан, қабылан, тарпан, жабайы тур, 

жолбарыс, керік т.б. аңдардың тіршілік еткені белгілі. Тіптен, Іле 

тоғайының жолбарыстың соңғысын 1947 ж. Қазақ аңшысы атып 

алған. Бұдан шығатын қорытынды адамның іс-әрекетінің жануарлар 

үшін қаншалықты екені белгілі. 
1915 ж. Запрудныйдың жазбаларынан жолбарыстарды 

Сырдария бойынан, Қызылорданың төменгі жағынан, Шыршық 

өзенінің барлық сағасынан кездесетінін байқауға болады.                    

А. Н. Формозовтың пікірінше, жолбарыстың жоғалып кетуіне, қамыс 

пен қоғаның жиі өртелуі, тоғайлардың оталуы және оларға қорек 

болатын жабайы шошқалардан азайып кетуінің себебімен түсіндіреді. 

Сонымен жануарлар дүниесін қалпына келтірудің 4 негізгі шарты бар. 

Олар: аулауға тыйым салу, тіршілік ортасын бұзбау, қолдан көбейтуге 

бейімделу, лабороториялық жағдайда тепе-теңдік қорын сақтап қалу 

жұмыстарын жүргізу. Қандай да болмасын табиғат жағдайына 

бейімделген жануарлар дүниесінің географиялық атауларда 

кездесетіні анық. П. С. Паллас (1769-1770 ж.ж.) еңбектерінде Ертіс 

бойындағы жазықтарда марал, құлан, бұлан, қабан, бөкен т.б. 

жануарлар жөнінде мол мәліметтер кездеседі. Оның айғағы 

Маралбұлақ, Маралды (3), Маралиха (5), Мараленок, Маралушка, 

Маралұшқан, Маралье барлығы 16 атау көрініс тапты. В. А. Селевин 

Семейдің таспалы қарағай орманы тайгамен өзара байланысты болып, 

ұштасып жатқанын, аумаққа осыдан 150–200 жыл бұрын бұлан, 

марал, аюлар мекендегенін атап көрсетті. 

Деректерді жинау барысында топонимдер құрамына марал, 

бөкен, киік, шошқа, құндыз, арқар аттарының қатысуы арқылы 

жасалған топонимдер анықталды. Аталған жануарлар қалыптасқан 

топонимдер бұрын Шығыс Қазақстан облысының аумағында осы 

жануарлардың кең таралғанынан және оларды пайдалануынан 
геоэкологиялық мол ақпарат бере алатындығымен палеоэкологиялық 

зерттеулерге кеңінен жол ашады. ШҚО аумағындағы жануарлар 

дүниесінің көптеп кездесуі, шаруашылықтағы алатын орнын анықтап, 

оларды жүйелі түрде топтастыруға мол мүмкіндіктер береді. Облыс 

аумағында зерттелген 671 зоотопоним атауы, барлық топонимдердің 

(барлығы 20 мың атау) 3,3 % - н құрайтыны анықталды. 

Зоотопонимдердің тілдік қабаттарына  тоқталсақ, қазақ тілінде – 84 

зооним (24 – дала жануары, 30 – үй жануарлары, 17 – құс, 4 – балық, 9 

– жәндік) қалыптасса, славян тілінен енген 47 зооним (17 – дала  

жануары, 9 – үй жануары, 16 – құс, 1 – балық, 4 – жәндік) атаулары 

топтастырылды. Сонымен қатар монғол (қалмақ) тілі негізіндегі 
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қалыптасқан зоонимдерді:Қандығатай (Бұланды), Жаматы (Ешкілі), 

Тарбағатай (Суырлы), Шындығатай (Аққоянды), Сарноқай (Сарыит), 

Сахатушка (Тауешкісі түскен) т.б. қарастыруға болады. Аталмыш 

топонимиялық деректер жануарларды қайта жерсіндіру, табиғи 

ландшафттарды қалпына келтіруде маңызды рөл атқарады. 

 

1.2 Аймақ топожүйесінің зерттелу тарихы 

Шығыс Қазақстанның жері әлемге Алтай тауының атымен 

танымал болған. Сонау Геродот жазбаларында, қытайдың 

жылнамаларында, көне түркі жазба ескерткіштерінде, Марко Поло, 
Плано Карпини сияқты шетелдік саяхатшылардың жазбаларында 

Алтынтағ (Алтын йыш, Әктаг, Төлес, Алтай), Мұзтағ (Мұзтау), Ертіс 

атаулары көрініс береді. Көне топонимдердің барлығы дерлік түркі 

тілдерінен жасалғандықтан, Алтайдан бастап, Каспийге дейінгі 

жерлер, яғни қазақстан аумағы тұтасымен ежелден түркі 

халықтарының жері болғаны дау тудырмаса керек. Шығыс 

Қазақстандағы Алтай, Бұқтырма, Күршім, Марқакөл, Ертіс сияқты 

макротопонимдердің негізінде түркілік мағына жатуының  өзі осыған 

дәлеле бола алады. Ал монғол, орыс тілді атаулар, сөз жоқ, кірме 

атаулар екендігін тарихты оқыған кез келген адам біледі. 

Патшалы Ресей бұл өлкеге ерекше назар аударды. Өйткені 

оларды Алтайдың алтыны мен күмісі қызықтырған еді. Сондықтан 18-

19 ғасырларда патшалық Ресейдің ғалым-саяхатшылары Алтайды 

түбегейлі зерттей бастады. Атап айтқанда, Н. М. Пржевальский,          

Г. М. Потанин, В. А. Обручев, К. Лебедур, Ф. А. Геблер,                     

Н. М. Ядринцев, Д. А. Клеменц, В. В. Сапожников, А. Н. Седельников 

т.б. бірнеше дүркін саяхат жасады. Олардың әрқайсысының өзінің 

зерттеу нысаналары болғанымен, топонимдерді (жер-су аттарын) 

жанама түрде қарастырып отырған. Мәселен, 1863 жылдың жазында 

өлкемізді аралап, «Путешествие на озеро Зайсан и в речную область 

Черного Иртыша до озера Марка- кул» атты саяхатнама жазған Карл 

Струве мен Григорий Потанин мынадай жер - су аттарын келтіреді: 

Борлытөбе, Шағыл, Жалаңаштүбек, Ақтүбек, Борқыт, Қарабөрік, 

Шөңгелді, Төрткөл, Үшқара, Сарытау, Майшілік, Ойшілік, 
Қызылшілік, Балақшілік, Тулақшілік, Бесбуын,  Бала Қалжыр, Үлкен 

Қалжыр т.б. Мұндағы Борлытөбені «бөрі» мағынасымен шатастырып 

алмау үшін, «Гипсовые сопки» деп атап көрсетсе, қазақтар Керіш деп 

атайтын жерлердің түрлі-түсті топырағы ман жаратылысын  таңырқай 

жазады. Бұл атаулардың көпшілігін қазіргі карталардан таба 

алмаймыз, өйткені арадағы уақыт, саяси-әлеуметтік өзгерістер оларды 

жадымыздан өшірген немесе өзгертіп жіберген. 
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Дәл осы кезде, 1863 жылдары, тағы бір Ресей Саяхатшысы 

А.Принтца өзінің «Каменщики» атты зерттеу еңбегінде орыс 

қонысаударушыларының қалай келгенін баяндайды. Діни 

көзқарастарына байланысты қуғынға ұшыраған орыс босқындары 

алғаш 1761 жылдары Тұрғысын өзенін бойлай келгендерін, одан соң, 

Осочиха, Быкова, Сенная, Коробиха Верхняя Бухтарма, Мало 

Нарымская, Язовая, Белое, Фыкалка, Берел хуторларын салғанын 
жазады.  

Орыстың атақты саяхатшыларының бірі, қазақ Алтайын дүркін 

аралаған В. В. Сапожников қазақ атауларын барынша дәл беруге 

тырысқан. Отарлау саясатының ықпалынан шыға алмаған кейбір 

ғалым- саяхатшылар алғашқы карталарға көптеген атауларды орыс 

тіліне бұрмалап түсіруге мәжбүр болса (Мұзтау/Белуха), ол оған көне 

бермеген. Қобда қаласының маңындағы қазақ атауларын 

монғолдардың өз тілдеріне қолма-қол аударып жатқанын жазады. 

Мысалы, Қызылкеңді – Уландаба, Ақсуды – Цагангол т.б. Атақты 

саяхатшылар Геблер мен Ядринцев Яшпага, Проездная деп атай 

салған Ителген асуын өзгертпей береді. Бұдан біз жер - су аттарын 

саясатпен тығыз байланысты екенін айқан көреміз. Кезіндегі монғол 

басқыншылары да олардың мұрагерлері жоңғарлар да, орыс 

отарлаушылары да жерді иемдену үшін, ең алдымен атауларды 

ауыстыру керек екенін жақсы түсінген. Тіпті бертіндегі фашистік 

Германия ауыстырып жіберген атауларын Польша мен Чехия күні 

бүгінге дейін қалпына келтіру үстінде. Кеңестік саясатқа қарсы 

шыққан Балтық елдері де өз елінің қамын ойлап топонимикасын 

реттеп алды.  

В. В.Сапожников Сарымсақты мен Күршім өзендерінің бір 

мұздықтан басталып, бірінің теріскейге, екіншісінің күнгейге ағатыны 

алғаш бағамдап жазған. 1905 - 1909 жылдары жазған сапарнамасында 

Қу Ертіс, Бала Ертіс, Қара Ертіс  өзендерінің ағынды емес екенін айта 

келіп, көптеген топонимдерді тізіп жазады. Мысалы, Аққаба, 
Чиндагаты, Ащыбұлақ, Қарақаба, Төсқайың, Балықтыбұлақ, 

Жетікезең, Тарбағатай, Бұрхат асуы (2150 м), Байбөрді асуы т.б. Бұл 

атаулар Қатонқарағай мен Марқакөлдің арасында орналасқан. Қазір 

Шанағаты болып жүрген елді-мекен мен өзен аты өткен ғасырдың 

басында ғана Шандағаты деп аталғаны оның этимологиясын ашуға 

көмектеседі. Шандағаты- монғол тілінен аударғанда «Қоянды» болып 

шығады. Ал, Шанағаты түрінде келсе, «шөмішті» мағынасын береді 

де, топонимге сәйкес келмейді. Осы маңда Сарқамыр тауы бар екенін 

саяхатшы жазғанымен, ресми карталардан оны кездестірмейміз. 

1910 жылдары Шығыс Қазақстанды аралап, «Озеро Зайсан» 

атты кітап жазған А. И. Седельниковтың деректері бойынша Зайсан, 



 21 

Аблакетка атауларынаң тарихи оқиғалар барысында туған таулар 

екенін ұқсақ, А. А. Силантьевтің «Исследование мараловодства на 

Алтае» (1900) атты еңбегінде мағынасы дау туғызып жүрген 

Қатонқарағайдың - Котонъ-Карагай екендігі тайға таңба басқандай 

етіп жазылғанын көреміз. Мұндағы Зайсан гидронимі алғашқы 

карталарға Зайсан-нор, Нор-Зайсан қалпында түсіп кеткені болмаса, 

қазақтар ол көлді Теңіз (Бейне Теңіз) деп атайтыны ескертеді. Ал 
Қатонқарағайдың - Қатонқарағай, яғни «Топқарағай» екенін 

мойындайтын да кез жетті. 

1792 жылы жазылған И. Сиверстің «Письма из Сибири» атты 

кітабында Шығыс Қазақстан аумағы да қамтылған. Онда Тарбағатай 

тау жотасы, Үржар өзені, Ұланбалық өзені, Сарыесік, Қараесік 

өзендері, Құсмұрын тауы, Қызылтас сияқты топонимдер бар. 

И. Сиверс басқа саяхатшылардай атауды жай ғана атап өтпейді, 

оны сипаттап жазып отырады. Бұл атаудың мағынасын ашуға көп 

көмектеседі. Мәселен, Жайтөбе - «жеке тұрған тақыр төбе», Күршім - 

Ақтөбе - «ортасында ақ жолағы бар тазды тау», Қалмақтолағай - «биік 

домалақ, тасты таулар тізбегі» дейді. Соңғы атаудағы толағай 

географиялық термині монғол тіліндегі «бас» сөзін білдіріп, үнемі 

домалақ тасты тауларға қойылады деген пікірді дәлелдеп тұр. 

Осы арада Қоңқай оронимін (тау атын) әлдебір Қоңқа деген 

қалмақ батырының атымен байланыстыратын аңызды атаудың 

этимологиясы деп түсіндіретін пікірлер бар екенін, ол пікірдің 

«халықтық» (жалған) этимология екенін ескерте кету керек. Қоңқай 

көне түркі, монғол тілдерінде «жеке», «бөлектенген» деген мағынада 

келіп, үнемі жалпы тау жүйесінен бөлініп қалған тауларға ғана 

беріледі. Қазіргі тілдегі Жалғызтау, Шолақтау атауларымен сәйкес. 

1770 жылы «Описание всех национальностей России» атты 

кітап жазған И. Фальк жоңғардың атақты ханы Галдан Цереннің 

Зайсанға жақын Шульдет Тау деген жерде отырғанын атап өтеді. Ол 

тау атаудың орысша  дұрыс жазылмауы себепті анықталмай отыр. 
Орыс, әсіресе қытай жазбаларының  түркі атауларын дәл бере 

алмайтындығынан көптеген атаулар даулы мәселеге туғызып 

жататыны белгілі. Шығыс Қазақстан жерін геологиялық мақсатта 

зерттеген еңбектердің өзі бір төбе. Оларды түсті металл қоры бар деп 

табылған өзен атауларының маңына топтап айып өтуге болады. 

Мысалы, Ұлан, Қанай, Егіндібұлақ, Тоқпақбұлақ, Ағынықатты, 

Құндызқатын, Бүлкілдек, Сібе, Сынтас, Балажал, Ақжал, Үлкен 

Бөкен, Құлыжұн,  т.б. 

Аталған авторлардың еңбегіндегі атаулардың дені қазақ тілінде, 

ішінара монғол тілінде кездесетіндіктен, орыс атауларының ол кезде 

дендеп ене қоймағаны байқалады. Оның үстіне атаулар табиғи 
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нысананы дәл сипаттап тұрады. Бұл көшпелі қазақтардың 

байқампаздығын білдіреді және ой-қиялының ұшқыр, санасының таза 

болғанын көрсетеді. 

Бұлардан басқа кезінде Семейден шығып тұрған «Записки 

Семского Подотдела Императорского Русского географического 

общества» журналының сандарында, «Вопросы колонизации» 

журналының сандарында, 1925–1926 жылғы халық санағында, колхоз, 
совхоздардың шаруашылық жерін түсірген карталарда т.б. құжаттарда 

көптеген географиялық атаулар мен елді-мекендер аттары кездеседі. 

Ол атаулардың көпшілігі, өкінішке орай, біздің заманға дейін 

қолданыста болмады, бірақ сол құжаттарда сақталып қалды. 

 Тілдердің таралу аймағы (ареалы) болатыны сияқты, тілдің 

диалект, топонимика секілді құрамдас бөліктерінің де таралу 

аймақтары болады. Қазақстан көлеміндегі диалектілер аймақ-аймаққа 

бөлініп, картасы түзілген болса, топонимдердің таралу аймағын 

анықтап, картографиясын жасау әлі қолға алынған жоқ. Сол себепті 

қазіргі Шығыс Қазақстан облысы көлемінде кездесетін жер-су 

аттарын сұрыптап, ареалын айқындау мәселесі толық зерттелмеген 

деуге болады. 

 Шығыс Қазақстан – талай халықтың қоныс аударуын бастан 

кешкен тарихи өлке. Алайда жербедерін белгілеу барысында түркі, 

монғол және славян (орыс) тілдік қабаттары ғана сақталып қалған. 

Оларды стратиграфиялық бағанаға орналастырып көрсек, әр қабаттың 

көнелігі, көлемі айқын байқалады.  

Мұндағы ең көне (төменгі) қабатқа жататын атаулар біздің 

эрамыздан бұрын, немесе дәуірдің басында қалыптасқандықтан, 

қазіргі тілдер тұрғысынан этимологиясын аша қоймайды. Олардың 

мағынасын тек ғылыми жорамал ретінде ғана ұсына аламыз. Мәселен, 

Ертіс, Күршім, Қаба, Үлбі сияқты гидронимдердің семантикасы әлі 

күнге дейін дау туғызып келеді. Бұдан біздің ең көне атаулар 

гидронимдер деген ғылыми пікірдің дұрыс екенін көреміз. 
 Көне атаулардың көлемі аз және көпшілігінің мағынасы 

айқындалған соң, белгілі бір кезеңге жатқызылып отыр. Мысалы: 

Алтай оронимін монғолдардың 13-ғасырларда түркінің Алтынтағ 

(Алтынтау, Алтынды) атауынан өз тілдеріне аударып алғанын қытай 

жылнамаларына қарап білеміз. 

Өз жазбаларын б.з. – дан бұрын жүргізіп келген Солтүстік 

Қытай империялары Алтайды Цзиньшань деп атаған. Бұл түркінің 

Алтынтағ атауының тікелей өзгерген түрі болатын: қыт, цзинь 

«алтын» - шань «тау». 

 Көне қабаттан кейін іле-шала шығып, танып-білуге келетін 

атаулар түркі тіліндегі топонимдер. Соған қарағанда Алтай, Ертіс 
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өңірін мекендеген сақ, ғұн, түркі, қимақ, қыпшақ, қырғыз, теле 

сияқты көне тайпалар әуел бастан бір ғана тілде, түркі тілінде 

сөйлеген деп батыл болжам айтуға болады. Өйткені көне қабат пен 

түркі қабаты аралығында енетін басқа атаулар жоқ. Сонымен бірге,  

қазақ (түркі) тіліндегі атаулар облыс топонимдерінің 74,8 %-ын 

құрайды. Мысалы, Азутау, Арда, Барлық, Бұқтырма, Қайырты, 

Қоснарты т.б. 
 Екінші, монғол тілді атаулар қабаты, кейбір ғалымдар айтып 

жүргендей, алтай тіл бірлестігі заманынан бері келе жатпағанын 

аңғарамыз. Бұл кірме атаулар Алтай тауларының өзіне, одан соң 

Қыпшақтың Ұлы даласына тек 13-ғасырдан бастап тарай бастаған. 

Қазақстанда кездесетін монғол атауларының көне монғол тілінен 

емес, қазіргі монғол тілінен ашылатыны бұған дәлел бола алады. 

Облыс көлемінде монғол тіліндегі топонимдердің көлемі 10 %–ды 

құрайды. Алтай, Борғұстай, Бақанас, Қандығатай,  Доланқара, Зайсан, 

Ұлан, Өрел, Сайқан, Ұласты, Үйдене, Шаған, Шорға, Шабарты, 

Толағай т.б.  

1.2.1 Ертіс атауының этимологиясы 

Көне түркi тiлiнiң тасқа жазылған ескерткiштерiнiң табылу 

М.Қашқари сөздiгiнiң сақталуы бұл дәуiрдiң тiлдiк жүйесiнен мол 

хабар берiп, көне атауларды талдауда жол көрсетiп тұрады. Кейбiр 

көне атаулардан (мұзтағ, хантағ, байтақ) тақ терминiнiң тағ 

формасының болғанын бiлемiз де дәлел ретiнде көне түркi жазба 

ескерткiштерiне жүгiнемiз. М. Қашқарида: иайлағ-жайлағ-жайлау, 

қышлағ-қыстағ-қыстау, тұрұг “тұрақ жай” т.б. көптеген географиялық 

нысандар кездеседi. Облыс аумағын екiге бөлiп жатқан Ертiс өзенiнiң 

атауы, осы формада VIII-ғасырда қойған Күлтегiн мен Төныкөк 

ескерткiштерiнде кездеседi және онда: "…түркiлер Алтай тауынан 

көтерiлiп, Ертiс арқылы өтiп, түргеш тайпасын жеңгендерi 

баяндалады". М. Қашқари сөздiгiндегi Иртыш (Эртишмақ) “Кiм тез 

өтедi” түсiнiгi ғылыми этимологияға жетелейтiн бiрден-бiр дерек. 

“Ертiштi – бәсекелесiп өтiстi; бәстесiп өтiстi… Ертүшiр – ер түшмек – 

Бәске өтiсер – бәске өтiспек. Ерттi: өттi, кештi. Өдзлек ерттi – Заман 

өттi… “Ертер-ертмек, өтер-өтпек”. Ертiс өзенi ежелгi руна 

жазбаларында (Артис), 1546 жылы жарық көрген С. Герберштейннiң, 

тiптi 1716–1733 жылдары құрастырылған швед Ренаттың “Жоңғария 

картасында”, Шмидтiң сөздiгiнде Ирцыш - Erzich, Ф. А.Брокгауз бен 

И. А. Ефронның энциклопедиялық сөздiгiнде Эрчис/Ирцис, моңғолша 

Ирцис, қытайша Эрцзис түрлерiнде кездеседi.  Ертiс өзенi 

этимологиясы туралы В. П. Семенов, А. П. Дульзон, Э. М. Мурзаев,   

В. Н. Попова т.б. ғалымдар өз пiкiрлерiн жазды. Белгiлi саяхатшы-
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географ В.П. Семенов “Иртыш/Ир-“жер”, тыш-“қазу” мағынасында 

түсiнiк берген. Сiбiр топонимдерiнiң этимологиясын зерттеген 

А.П.Дульзон көптеген түркi атауларын кет тiлiнен шығарады. Ир-

сес>(өзен)>Ирчис>Ирцис сөзiнен өзгерген дейдi. “Ирцис – моңғолша 

Иртыш – кет тiлiндегi “цис” “өзен” аппелятивi деп Г. Рамстедтке 

сiлтеме бередi.  

Оның пiкiрiн В. Н. Попова қолдайтынын бiлдiредi. Ертiс 

гидрониминiң этимологиясы жөнiнде В. Н. Попова арнайы мақала 

жазды. “Ир” ежелгi үндi тiлiнде “ар” – ағынды, ағып шығу, “тыш” кет 

тiлiнiң “сес”, шеш (өзен) деген сөзiнен түрiкше өзгерген варианты 

деген мағынада қарастырып, А. П. Дульзон мен Э. М. Мурзаевтың 

пiкiрiн қолдайды. Біздің пікірімізше А.П.Дульзонның жорамалына екi 

дерек жетпей тұрғаны байқалады: 

1) Кет тайпасы қазiргi Қазақстан жерiнде тұрды ма? 

2) Атаудың ер/ир түрiндегi бiрiншi сыңары кет тiлiнде ненi 

бiлдiредi? 

Бұл мәселелерді анықтап алмай, үзілді кесілді кет тіліне жатқызу 

дұрыс болмайды. Ә.Т. Қайдаровтың пайымдауынша ир/иир түркi сөзi: 

мағынасы орысша “извилистый” дегенге келедi. Бұл гидроним екi 

компоненттен құралған Иир//Иiр>Ер (түркiше извилистый) 

сес//шеш>тес//тыш (кетше “өзен, су”)>Ертiс//Иртыш, “иiр өзен,”, 

иiр су дегенге келедi. Әрине орографиялық ерекшелiктерiне 

байланысты Ертiс өзенiндегi ирелеңдiк айрықша көрiнiс тапқанымен 

“сес” компонентi Ертiс өзенiнiң нақты этимологисынын ашып бере 

алмайды. М. Қашқаридiң сөздiгiндегi ерт “өту”, кешу мағынасында 

тұрған “өт” сөзi “өткел” мағынасын бередi десек онда Ерт+сiз 

“өткелсiз” (өзен) болып шығады. Көне түркi жазбаларында -сыз –сiз 

жұрнағы жиi қолданылған: тонсыз, иолсыз, бiлiгсiз, iдiсiз т.б.   

Ертiс өзенiнiң ағысы, жылдамдығы әркелкi болғанымен, 

мыңдаған жылдар аралығында жағалаулары шайылып, беткейлерінде 

әртүрлi пiшiндер қалыптасқан деуге болады. Ертiс өзенiнiң орта 

ағысында оң жағалауы шайылып, арнаның оң жаққа қарай жылжып 

бара жатқанын аңғаруға болады.Бұл ерекшелік Ертістің басқа 

бөліктерінде де жиі кездеседі. Ертіс – көне орал-алтай тіл бірлестігі 

кезіндегі «ен өзен» немесе «арынды өзен», ағысы қатты мағынасын  

беретін атау ретінде де қарастыруға болады. Көрнекті ғалым 

Б.Аспандияров Қара Ертіс өзен атауын қар, қыр, қара сөздерінен Қар 

Ертіс, Қыр Ертіс және Қара Ертіс атаулары пайда болған деп 

қарастырады. «Ертіс» деген ұғым күрделі сөз екі ұғымнан тұрады: 

біріншісі, «ер» – ат ерттейтін  ер немесе «ор» – тау, таулы деген 

мағынаға ие. Екінші бөлігі, «тіс» - татар сөзі, «тыс» болса қазақи сөз. 
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Сыртқы, «сырт», «бөлек» дегенді білдіреді. Ертіс негізінен  «Өртыс» 

болуы да мүмкін. Демек, Ертіс сөзі алғашқыда шекарамен қанаттас 

немесе шекараның арғы жағындағы таулардың атауы болған. Ертіс 

өзенінің атауын қазақтар «сыртқы таулар» деп атайтын қытай 

тауларынан алынған деп топшылайды. 

Ертіс – Батыс Сібірдегі өзен. Көшпелі халықтың тарихи 
өміріндегі маңызы орасан. Атау татар тілінен шыққан, орыстар  

Иртыш дейді. Ауызекі тілде басқа да атаулар көптеп ұшырасады; 

Өртіс, Өртұс, Артуш т.б. Айтылуы мен жазылуының түрліше болуына 

қарап та, бір өзенді әртүрлі атаған ертедегі халықта жазу ғұрпы 

болмағанын  аңғару  оңай. Оның үстіне, атаулардың көптігі «Иртыш» 

немесе «Ертіс» сөздерінің этимологиясын анықтауды  қиындататыны 

тағы бар. Егер қазақ тілінде солардың барлығы да  түсінікті болса, 

онда атаулардың қай-қайсысын да бір тілде сөйлейтін түрік 

нәсілділер-азын-аулақ морфологиялық өзгешеліктермен ойлап тапқан 

деуге негіз бар. 

    Жалпы өзендердің атауы айнала төңіректегі жер, су, жоғарыдан 

төмен қарай көлбеу жазықтықпен құлдилай ағатын таулардан тамыр 

тартады.Көне дәуірлердегі географиялық атаулар, әдетте, белгілі бір 

аймақтың табиғи ерекшеліктерін айшықтайды. «Ертіс» сөзі де өзен 

бастау алатын жердің өзіндік ерекшелігіне орай шыққаны даусыз. 

Ауыздан ауызға ауыса жүріп, сан рет қайталаудың нәтижесінде 

айтушыға да, естушіге де сіңісті боп, көз-құлақ үйренген соң, біржола 

өзен атауы боп қала берген. Ендеше, оның қандай ерекшелік екенін 

табу үшін зерттеу лазым. 

          Ертіс Алтай тауларының Қытай аумағындағы оңтүстік-батыс 

баурайларынан бастау алады. Зайсан көліне құятын тұсқа дейін «Қара 

Ертіс» деп аталады. Бұл аралықта жазық алқапты жарып ағатын 

өзеннің екпіні біршама бәсең, жайбарақат.Көлдің солтүстігіне 

таяғанда екі жағынан қоршаған Алтай тауының дөңбек тастары 

арасымен көбік шашып,бауырқана жөңкиді, жылдамдығы еселеп 
артады. Бұл - әрине, аса ірі гидроэнергетикалық құрылыс үшін 

таптырмайтын жағдай. 

 Ертістің сол жағасы жазық дала да, оң жағасы опырылуға бейім 

борпылдақ, лайсаң топырақты биік жартас. Өзен ағысының орта 

шенінде табалдырықты таяз жерлер баршылық,ал төменгі ағыста 

кездеспейді.Төменгі ағыста Ертіске баратын ұзын Есіл және мол сулы 

Тобыл өзендерінің тармақтары қосылып, өзен арнасы кеңейеді, қарым 

– қуаты арта арта түседі, бірақ өте жай ағады. Ертіс Обь өзеніне 

құяды. Ұзындығы төрт мың шақырымнан, алабтың көлемі бір жарым 

миллион шаршы шақырымнан астам. 
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Осынау қысқаша түсінікте Ертіс өзенінің жоғарғы сағасы «Қара 

Ертіс»деп аталатыны бірден көзге ұрады. Мұнда қателіктің көкесі 

жатыр.Табиғи ерекшелігі жағынан алғанда, «Ертістің» «қара» болуы 

әсте де мүмкін. Мәселен, Қытай аумағындағы Алтай тауларының 

мұздықтары мен қар суларынан бастау алатындықтан оны «қарлы» 

немесе «таулы» өзен деп атаған анағұрлым сыйымдылау.Анығырақ 

айтқанда, қар,қыр және қара сөздерінен Қар Ертіс, Қыр Ертіс және 
Қара Ертіс атаулары пайда болған деп қарауға болады. Немесе әлде 

бір аудармашының «Қыр Ертіс» не «Қар Ертіс» деудің орнына, «Қара 

Ертіс» деп бұрмалауынан да теріс атау өмірге келуі ғажап емес. 

Сондықтан Ертіс өзенінің жоғарғы ағысын «Таулы Ертіс» әлде 

«Қарлы Ертіс» деген атаулар көкейге қонымдырақ боларма еді. 

  «Ертіс» деген күрделі сөз екі ұғымнан тұрады: біріншісі, «ер» - 

ат ерттейтін ер немесе «ор» - тау,таулы деген мәнге ие. Екінші бөлігі, 

«тіс» - татар сөзі, «тыс» болса, қазақы сөз. «Сыртқы», «сырт», «бөлек» 

дегенді білдіреді. Түптеп келгенде, «ер» мен «тыс». «Сыртқы»деген 

мәнге ие «Ертіс» пен «тау», «сыртқы» дегенді білдіретін «Өртыш» 

бір-бірімен үйлеспейді, яғни, орысшаға аударғанда «Жыраққа 

орналасқан тау» дегенге саяды. «Ертіс» те, «Иртыш» та емес, 

«Өртыш» немесе «Өртыс» болған деп жорамалдауға негіз бар. Демек 

«Ертіс» (Иртыш) сөзі алғашында шекарамен қанаттас немесе 

шекараның арғы жағындағы таулардың атауы болған. Ал ол таулар-

жоғарыдағы қысқаша сипаттамадан байқалатындай, Иртыш немесе 

Ертіс бастау алатын Қытай жерінің аумағында орналасқан. Осылайша 

Ертіс өзенінің атауы қазақтар «сыртқы таулар» деп атайтын қытай 

тауларынан шықса керек деп шамалауға болады. Бұл осы мәселеге 

қатысты бірінші қисын. «Иртыш» немесе «Ертіс» сөздерінің 

этимологиясын айқындап ашатын басқа қисын да болуы мүмкін. 

 Жоғарыдағы қысқаша танудан белгілі болғандай, жазықтан 

құлдырағанда Ертіс өзенінің екі жағын орасан үлкен қойтастар 

қоршап жатады. Орысша - «Каменистые громады». Қазақша 
мағынасы «Өртасқа» шамалас, яғни, «тау-тас». «Өртас» пен «Өртіс» 

өзара үндес,сондықтан «Ертіс» атауы «Өртастан» шыққан деп те 

пайымдаса болғандай. Міне, сөйтіп, «Ертіс» сөзінің этимологиясын 

анықтауда екі бірдей қисын бар. Бірі - «Өртыс», бірі - «Өртас». 
Алайда екі қисынның қайсысы дұрыс әзірге нақты жауап бере 

алмаймыз. Ол үшін зерттеуді әрі қарай жалғастыру қажет.      

 «Ертіс» сөзі «Өртас» сөзінен емес, «Өртыс» сөзінен шыққан. 

Оған дәлел, біріншіден, біз «тас» емес, «тыс» сөзінің баламасы «сырт» 

деген сөзді таптық. «Иртыш» сөзінің екінші буыны да «тас» емес, 

«тыс» боп тұр. Екіншіден, алтайлық Ертіс өзені бастау алатын 

қытайлық таулар ескілері,елден тысқары аймақтағы Орал таулары да 
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«Сыртқы таулар» ретінде қаралған. Біз «Ертіс» немесе «Өртіс» 

сөзінен шыққанын айқындадық (Б. Аспандияров). 

 Сондай - ақ осылайша Орал тауларының, дәлірек айтқанда, 

Орал тауы бөліктерінің ежелгі тауы «Өртыш» немесе «Өртыс» 

болғанын да шүбәсіз анықтадық. Ертіс деп аталатын оралдық 

өзендердің (Жайық,Ембі,Самара)бәрі Орал тауларының көне атауын 

иеленген. Және де былай қарағанда, бұл Ертіс («таулар» 
мағынасында) деген бір сөзден ескі ұғымның орнына жаңа ұғым 

(«өзен» мағынасында) беретін жаңа сөз пайда болды дегенді 

байқатады. Дыбыстық формасы бұрынғыша қалса да, бәрібір жаңа 

мәнге ие. 

 Көне дәуірде Орал таулары мен осы кездегі Жайық, Ембі және 

Самара өзендерінің жалпылама атауы болған «Ертіс» (дұрысы 

«Өртыс» және «Өртыш») сөзінің кейіннен тарихи дереккөздерде ғана 

ізі қалып, біржола құрып кетуінің сыры неде? Мұны осы аймақтарды 

мекендеген адамдардың тарихи даму үдерісінен іздеген жөн сияқты. 

«Ертіс» сөзі оның пайда болуына қажет шарттардың толғағы жетіп, 

атап айтқанда, қазіргі Орал таулары «сыртқы» шекаралық шепке 

айналған шақта тарихи құбылыс ретінде пайда болды. Бұл кезеңнің 

адамдары оны белгілі бір дыбыстық комплекс ретінде бағалап,мәнді 

сөзге айналдырды. Бірақ сол атаумен аталған нысан үшін қажет 

болған мезгілге дейін ғана сақталды. Алайда тарихи үдеріс барысында 

«сыртқы - жұрт» ретінде мойындалмай, қолданыстан шыққан 

«Өртыс» сөзі «ішкі жұртқа» айналып, көнерген ұғым ретінде ізім - 

қайым жоғалса да, бұрынғы дыбыстық ерекшелігін сақтаған күйде 

басқа формадағы ауызекі мағынаға (өзендер) ауысты.  

 Алғашқыда «Өртыс» сөзінің сол жақтағы адамдардың 

ұғымынша Орал таулары – бөктеріндегі барша жер-суының, яғни, 

лексикон жұтаңдығынан жеке – дара аталуы қиын тау, ойпат, орман, 

тоғай, өзен, көл, т.б. жалқы есім түріндегі ортақ атауы болғаны 

күмәнсіз. Тұтас аймақты бір атау ғана біріктірді.Уақыт өте 
келе,жалпы атау дербес элементтерге жіктеліп, әрқайсысы жеке - дара 

аталатын кез жеткенде,аталмыш аймақта бөлшектену жолымен 

бірінен соң бірі көптеген жаңа топонимикалық атаулар пайда болды.  

         Қимақтар мекен еткен аймақта Джуни деген елді қоныс бар 

екенін оқимыз. «Джуни» - бұрмаланған сөз, дұрысы – Жон, не Жөн. 

Қазақ жон, жон арқа деп ойпаң жерлерден биік көлбеу, еңкіш 

жазықтық, қырат, үстірт, тау қырқаларын айтады. Жалпы Сырт 

аймағында Самара өзені кесіп ағатын қырат бары рас, мәтінде ол 

«Артұш», яғни «Ертіс» деп аталады. 
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        Сондай-ақ Жайық пен Ембі өзендері «Ертіс» делінеді,себебі 

белгілі, олар ертеде «Өртыс» (сыртқы таулар) деп аталған таулардан 

бастау алады. 

        «Ақ Ертіс» деп аталатын «Жайық» өзені қазіргі Миас қаласының 

оңтүстік жағындағы «Иремель» (дұрысы Өр мен, яғни, таулы емен) 

шыңынан ағып шығады. Бұл - Тобыл өзеніне құятын Үй тармағы мен 

Волга өзеніне құятын Ақ тармағы да ағып шығатын бастау. «Яик» - 
башқұрт сөзі, қазақтар емін-еркін кең байтақ даланы білдіретін, атына 

заты сай «Жайық» дейді. «Ақ» дейтін эпитет қосып, «Ақ Жайық» деп 

те айтады. Шамасы, «ақ» дегенді қосқанда, Жайық өзенінің ақ қарлы 

таудан бастау алатынын да ескерген болуы ғажап емес. Ақ Жайық 

эпостық жыр, дастан, әндерде жиі аталады. Халық арасында «Ақ 

Жайық, жағалай біткен бидайық» деген қанатты сөзі де кең тараған. 

Ақ Жайық бойында ржанка (ақ бидай мен қара бидайды 

будандастырудан пайда болған астық) дақылы мол өседі.  

Біздің пайымдауымызша, Ертіс «ер, ерт, Ертіс» деген етістіктен 

шығуы мүмкін. Өйткені, ол Обь өзенімен қатар біраз жерге ағып 

(еріп) барып соған құяды. Есіл (есіліп ағып) болса, Ертіске еріп барып, 

сол өзенге құятыны бізге мәлім. Сонымен Ертіс Обьқа ереді, Есілді 

өзіне ертеді. Осы жағдайды ескере отырып халық бұл өзенге Ертіс деп 

ат қоюы орынды деп С.Абдрахмановтың түсіндірген формасын дұрыс 

деп санаймыз. 

  Сонымен, «Ертіс» сөзі мен «Ертіс» сөзіне байланысты басқа да 

топонимикалық атаулардың этимологиясы талданып, түпкі мән-

мағынасы айқындалды.  

 

1.3 Аумақ топонимдері жөнінде тарихи – географиялық 

мәліметтер  

Қазақстан топонимдерінің шығуын тарихи дәуірлерге 

байланыстыруда тек бір ғана ғасырды бөліп алмай, ертедегі дәуірден 

сөз ету керек. Қазақтар ХV – XVI ғасырларда халық болып 

қалыптасудан бұрында Қазақстан жерінде қазақ рулары, тайпалары 

өмір сүрген. Олардың тілі басқа да түрік тайпаларының тілі сияқты 

бір негіздегі тұстас тілдер болған. Ендеше ХV–XVI ғасырларға дейінгі 

топонимдер жөнінде сөз еткенде, топонимдік жасаулардың бүкіл түрік 

тілдеріне ортақ жақтарын байланыстыра отырып, топонимдердің 

түрік семьясы тілдерінің топонимдеріне қатысы барлығын атау керек. 

Олай болса қазақ топонимдерінің жасалуы тарихи жағынан қазақ 

халқының тілі тарихымен тыңыз байланысты. Сондықтан топонимдік 

атауларды зерттегенде оның мағынасына жете түсінік, қандай 

шындықтың ұғымы екенін білу қажет. 



 29 

Шығыс Қазақстанды мекендеген біздің ата – тегіміз ерте 

заманнан – ақ түрік тектес халықтары екені тарихи деректермен 

дәлелденген. Бұл жөнінде Оңтүстік Сібір мен Орта Азияны мұқият 

зерттеген кеңес ғалымы Р.И.Руденко өзінің «Таулы  Алтай тайпалары 

және скифтері» деген еңбегінде біздің зерттеген мәліметтеріміз 

бойынша таулық Алтайлық ұлыстар мен Орта азиялық сақ – 

массагеттер бірінен – бірі аулақ өмір сүрмеген. Мәдениеті жағынан 
алып қарағанда олардың жақын туыс екендігі айқын. Олай болса 

Шығыс Қазақстанды мекендеген түрік тектес қазақ ұлыстары ғалым 

С. С. Черников айтқандай: «Бұл мәліметтерге қарағанда, Шығыс 

Қазақстанда адам мұздық кезеңінің аяғынан бастап тіршілік ете 

бастағаны көрінеді...».  

Археологиялық мәліметтерге қарағанда, андрондық үлгінің 

соңғы кезінде, – дейді М. Ақынжанов, – Шығыс Қазақстанда, 

Солтүстік және Батыс Қазақстанда, Оңтүстік Қазақстан мен Орта 

Азия, Жетісуда 150–160 ұлыстар қырылған.  

Олардың бәрінің тілі скиф – сақ тілі еді, бұл тіл алғашында 

түрік тілі деп аталған жоқ. Тек біздің жыл санауымыздан бергі VІІ 

ғасырлардан 1500 жылдан соң, түріктер басқаларды басып алып, 

құранды мемлекет құрғаннан кейін скиф – сақ тілі түрік тілі болып 

аталып кетті. Түрік тілімен жер – су аттары бұдан соң солтүстікке 

қарай бет алады.  

Зайсан көлін алғаш зерттеген орыс ғалымы Г. Н. Потанин 

болды. Ол 1863–1864 жылдың қысында келіп, балық аулау 

жұмысымен танысады және көлдің жалпы географиялық 

құбылыстарына шолу жасап, оның ұзындығын 110 км, енін 28 км, 

тереңдігін 6 метр деп белгілеген. Бұдан кейін Зайсан көлін зерттеген 

Е. Михаэлис, В. Сапожников, А.Сидельников, Б. Герасимовтар болды, 

олар өздерінің зерттеу материалдарын Семейдегі патшалық орыс 

география қоғамының бөлімшесінің әр жылдардағы номірлерінде 

жарияланды. Сол зерттеушілердің айтуы бойынша, XVI ғасырда 
монғолдардың күшті одағы (ойрат, торғауыт, жоңғарлар) Зайсан 

ойпатындағы түрік халықтарын ығыстырып, ол жерді өздері мекен 

еткен. 1650 жылы монғол одағында аштық болу салдарынан Зайсан 

көлінің балығын азық ретінде пайдаланған, сол себепті көлді «Нор - 

Зайсан» яғни, «мейірімді көл» деп атап кеткен.  

Орыс патшасы география қозғалысының тағы бір деректеріне 

қарағанда Зайсан көлі 1925 жылы Лакинфтің жасаған картасында 
қытай деректері бойынша ертеде «Хон – Хоту – Нор» болып аталған 

көрінеді. 

Қазір көл атауы «Нор-Зайсан» емес, өазаө тілінің өзіндік 

ерекшелігіне қарай «Зайсан» көлі болып аталып жүр. 
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Майқапшағай Зайсан ауданы мен Қытай Халық 

Республикасының шекарасында орналасқан өзен.   

Жеменей Зайсан қаласын екіге бөліп тұрған өзен. Бұл өзеннің 

Жеменей аталуының мәні ертеде осы өзеннің бойына қалмақтың 

Жеменей деген байы көшіп – қонып жүретіндіктен аталған. 

  

1.4 Монғол (қалмақ) қабаты 
Адамзат қоғамының өмір сүру ортасы, шаруашылық және 

мәдени іс-әрекеттерінің әртүрлі жақтары атаулар жүйесінің 

қалыптасуында шешуші факторлардың бірі болып табылады. Әр 
аймақтың топожүйесіне түрлі халықтар тілі негізінде жасалған, әр 

түрлі тарихи дәуірлерде пайда болып қалыптасқан топонимиялық 

қабаттардың араласуы тән. Халық тарихының куәгері – жер-су аттары 

тілдің басқа элементтеріне қарағанда тұрақтылығымен ерекшеленеді. 

Нақты бір өңірді мекендеуші халық қоныс аударып басқа жерге 

ығысқанымен оның тілі сол өңірде мүлдем жоғалғанымен, олар жасап 

кеткен географиялық атаулар осы жерге келуші екінші бір халықтың 

тілінде мыңдаған жылдар өмір сүруі мүмкін. Екінші халық өзіне дейін 

қалыптасқан топонимдерді игеріп сақтай отыра, өз тілінің 

заңдылығына бағындыра өзгертеді және жаңадан атаулар тудырады.  

Қазақстан жерінде XVIII ғасырдың бас кезінен басталған 

монғолдардың үстемдігіне байланысты монғол тілінен көптеген 

топонимдер енді. Шыңғыс хан Қазақстанға шабуылды 1219 жылы 

Ертіс бойынан бастап, Жетісу арқылы Сырдарияға дейін жетті. 1219 – 

1224 жылдардағы монғол шабуылынан кейін Қазақстан мен Орта 

Азия Шыңғыстың қол астына көшкен. Сондай-ақ, бұл топонимдердің 

біразы   XVIII ғасырда көршілес болған, кейін Қазақстанға шабуыл 

жасаған Жоңғар хандығының халқы монғол тектес қалмақтар тілінен  

де кірген. Осы тарихи кезеңдерге байланысты монғол тілінен енген 

топонимдер Қазақстанның барлық аймақтарында ұшырасады. Алайда, 

Шығыс Қазақстанда мұндай атаулар көбірек кездеседі (1-кесте). 

 

1-кесте – Монғол тілінен енген топонимдердің мағынасы мен таралу 

ареалдары (Қ. Т. Сапаров бойынша) 
Рет 

саны 

Топоним Топоним 

сипаты 

Қазақша мағынасы Орналасқан 

аудан 

1 2 3 4 5 

1 Алатолағай тау Алатөбе Желдіқара 

тауының 

солтүстік-

батысы, 

Шұбартөбе 

тауының 



 31 

оңтүстік-

батысы.  

2 Алтай тау, асу, төбе Алтын (тау) Катонқарағай, 

Глубокое 

аудандары. 

3 Алатай жайлау  Таулы  Аягөз ауданы. 

4 Алтуайт төбе  Аягөз, Абай, 

Жарма, 

Тарбағатай 

аудандары 

5 Арасанды Қаба өзен Шипалы су 

қасиеттті су 

Күршім, 

Катонқарағай 

аудандары. 

6 Арғанаты тау Тау сілемдері Тарбағатай 

ауданы. 

7 Арқауыл тау Тау (ту сырты) Күршім 

ауданы. 

8 Бақанас өзен «Шағын», қысқа Абай, 

Катонқарағай 

аудандары. 

9 Барлық Арасан мекен «Батпақты»  Үржар ауданы 

 

10 Нарым мекен Нарын-жіңішке. 

(өзен бойындағы 

ауыл) 

Катонқарағай 

ауданы. 

11 Бұлғары табыты тау, елді-

мекен 

Бұлғары сияқты 

жұмсақ тассыз асу, 

кезең 

Күршім 

ауданы. 

12 Бұрхат Архат-

Бұрхат асуы 

асу (2150м) Биік таудың күнгейі 

мен теріскейі 

Катонқарағай, 

Абай, Аягөз 

аудандары. 

13 Делбегетей тау, елді-

мекен 

Жайпақ тау Жарма ауданы. 

14 Долон  елді-мекен Жеті  Бесқарағай 

ауданы. 

 

1-кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

15 Долонқара тау  «Жеті шоқы» Зайсан, 

Күршім 

аудандары. 

16 Емелтау елді-мекен Аттың еріне ұқсас 
тау 

Үржар ауданы. 

17 Ерен қабырға тау  «Қабырға» секілді 

керілген шубар тас 

 Күршім 

ауданы. 

18 Зайсан  көл, қала Қоныраулы көл Зайсан ауданы 

19 Зеренді  көл  «Зэрен» киіктің түрі  Катонқарағай 

ауданы. 
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20 Кеген шұнқыр жайлау  «Қасиетті шұнқыр 

жер» 

Катонқарағай 

ауданы. 

21 Китің қара тау  «Суық, салқын, аяз» Катонқарағай 

ауданы. 

22 Көкідаба  асу  «Көк кезең» Аягөз ауданы. 

23 Көнсенгір тау  «Көгілдір тау» Аягөз ауданы. 

24 Қаба  өзен, тау «Су ағар» Күршім ауданы. 

25 Қалмақ Емел тау (870м) «Қалмақ еріне ұқсас 
тау» 

Аягөз ауданы. 

26 Қаракөл елді-мекен «Қара өзен немесе 

су» 

Үржар ауданы 

27 Қалба тауы тау (1608) «Жалғау, қосу» Көкпекті, 

Жарма 

аудандары 

28 Қалғұты  өзен «Қоныр қазы мол 

өзен» 

Катонқарағай, 

Күршім 

аудандары 

29 Қандығатай  тау  «Бұланды – бұланы 

бар тау»   

Зайсан, Жарма 

аудандары 

30 Майқапшағай  елді-мекен «Ұсақ, шағын 

жартас – тары бар 

жер» 

Зайсан ауданы 

31 Манқан  тау  «құмтөбе» Күршім 

ауданы 

32 Мөнекей жайлау  «күзет, қарауыл» Күршім 

ауданы 

33 Мұқыр  өзен, төбе «Қысқа, шолақ» Абай, 

Катонқарағай 

ауданы 

34 Нарын  өзен  «ені тар, жіңішке, 

мағынасына сай» 

Катонқарағай 

ауданы 

35 Нарын қаба өзен Қаба өзенінің 

жіңішке бір саласы 

Күршім 

ауданы 

36 Обалы  асу  «үйінді тас» Катонқарағай 

ауданы. 

1-кестенің жалғасы 
37 Оңжақ Қалжыр елді-мекен «Ирек, иір» Қалжыр 

өзенінің оң жақ 

жағасында 

орналасқан мекен 

Күршім 

ауданы. 

38 Өрел  елді-мекен «Ерін» ерінге ұқсас 

сайда орналасқан 

мекен 

Катонқарағай 

ауданы. 

39 Сарноқай асу  «Сары ит асуы» Катонқарағай 

ауданы. 

40 Тарбағатай  тау сілемдері 

жота 2992м 

«Суырлы, суыры 

көл тау» 

Алакөл мен 

Зайсан 

көлдерінің 
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арасында 

жатыр 

41 Талағай  тау 550,4м Жеке тұрған биік 

тау, шоқы 

Тарбағатай 

ауданы. 

42 Тұғыл  елді-мекен Төранғы өсімдігі Тарбағатай 

ауданы. 

43 Тұрғысын өзен, елді-

мекен 

«ағынды тау өзені» Зырьян 

ауданы. 

44 Түрген  өзен Шапшаң, жылдам 

ағатын өзен 

Катонқарағай 

ауданы. 

45 Ұлан  өзен, елді-

мекен 

«Қызыл» Ұлан ауданы. 

46 Ұлан Даба асу  «Қызыл кезең» Катонқарағай 

ауданы. 

47 Ұласты өзен «Терек» Тарбағатай 

ауданы. 

48 Үкөк  тау (2300м) «Сандық тау» Катонқарағай 

ауданы. 

49 Хамир  өзен «тұмсық, мүйіс» 

Бұқтырмаға 

қосылатын (тұмсық) 

Зырьян 

ауданы. 

50 Шаған  өзен «ақ» мағынасын 

береді 

Абай, 

Бесқарағай 

аудандары. 

51 Шаған Доба асу  «Ақ кезең» 

мағынасын береді 

Катонқарағай 

ауданы. 

52 Шаған оба қоныс  Шағанның обасы Тарбағатай 

ауданы. 

53 Шаған ши е.м., өзен «Ақши» Күршім 

ауданы. 

54 Шаған тоғай елді-мекен, 

өзен 

«Ақтоғай» Үржар ауданы. 

55 Шар  өзен «сары өзен» Ертістің сол 

жақ саласы 

1-кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

56 Шандығатай тау (1757м) «Ақ қоянды тау» Катонқарағай 

ауданы. 

57 Шыңғыстау  тау (1305м) Шынғыс хан атына 

бай-ты қойылған 

Абай ауданы. 

 

1.4.1 Славян қабаты 

Қазақ жерінің көп қабатты топонимиялық жүйесінде славян 

тілінен енген географиялық  атаулар ауқымды орын алады. Сан 

ғасырға созылған қазақ-орыс халықтары арасындағы қарым-қатынас 

өз өрнегін географиялық атауларға түрлі қырынан сала білген. 
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Топонимдердің пайда болу, өзгеру құбылыстары қазір қоғамдық 

пікірде қайта екшелеп, сын көзбен қаралып, жаңаша мәнге ие болуда. 

Қазақстан мен Ресей арасындағы әрқилы қарым-қатынас 

басталысымен-ақ географиялық жаңаша жер атаулары біртіндеп пайда 

болып, жыл өткен сайын молыға түсті. Қазақ жеріндегі 

топонимикалық атаулар тарихында дәл осы кездегідей жер 

атауларының жылдам өгеріп отыру құбылысы болған емес. 

Топонимикалық атаулар жөнінде Қазақстанның Ресейге қосылу 

тарихының ел билеу жүйесінде патша өкіметі орнатқан әрі терең 

ойластыра ұстанған үш түрлі кезеңдерін алмақ керек. Бұдан қазақ 

даласын біртіндеп асықпай отарлаудағы қолданған айла-шаралардың 

эволюциялық даму жолы, әсіресе, отаршылдық мазмұнда қойылған 

жер-су атауларының біртіндеп енуі, молая түсу әрекеттерінің 

болмысы айқын көрінеді. Қазақстанның Ресейге қосылуы кірме 

топонимдердің орын тебе бастауына негізгі тірек болды. Орыс 

географиялық атауларының бұдан кейінгі кездерде  молая беруі 

Қазақстан мен Ресей арасындағы әр алуан тарихи қарым-қатынастарға 

тікелей байланысты болып отырды. Алайда, қазақ-орыс халықтары 

арасындағы тілдік, әлеуметтік байланыс үдерістері әлдеқайда бұрын 

басталған. 

XVI ғасырдың өзінде Ресей қазақ даласына  өз назарын аудара 

бастаған. Орта Азия мен Шығыс мемлекеттерімен шекаралас жатқан 

қазақ жерлері арқылы ірі сауда жолдары өткен. Шығыс (Қытай, 

Үндістан т.б.) пен батысты байланыстыратын саяси және 

экономикалық маңызы зор қазақ жерлерінің Ресейге қосылуы 

Ресейдің шығыстағы сауда, экономикалық және саяси, әскер 

жағдайын жақсарта түсетіні анық еді. Сонымен қатар, қазақ халқының 

сол кездегі ауыр жағдайы, Жоңғар хандығы төңірегінен қауіп-қатер 

орыс және қазақ мемлекеттерінің өзара жақындай түсуіне себеп 

болды. 1682 жылы Ресей мемлекеті тағына отырған Петр бірінші 

табиғат байлығы мен алтын қорының молдығы туралы естіп, Каспий 

теңізі мен Қазақстан жазықтары арқылы Азия елдеріне апаратын теңіз 

және құрлық жолдарының Ресей үшін маңыздылығын жоғары 

бағалады. Ол 1713 жылдан бастап жыл сайын ерекше тапсырма – 

Қырғыз және Түркістан далаларынан барлық азиялық елдерге «кілт 

пен қақпалар» табуға адамдар жіберіп отырды. Осының негізінде 

Қазақстанның Шығыс, солтүстік-шығыс аумақтарында Ертіс 

казактары линиясы деген атқа ие болған бекіністер жүйесі пайда 

болды. Қазақстан аумағында алғашқы орыс елді мекендері пайда 

болды. Орыс елді мекендеріне орысша атаулар қойылып, қазақ 

топонимиясы құрамында орыс тілінен енген топонимдер пайда бола 
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бастады. Мысалы, 1720 жылы М.И.Лихарев бастаған ресейлік 

экспедицияның келуімен Үлбі өзенінің Ертіске құйған жерінде атын 

«устье каменных гор» тіркесінен алған Усть-Каменогорская 

бекінісінің іргетасы қаланды.  

1765 жылы өртеніп кеткен бұл бекініс қайта салынған еді. 

Жергілікті тұрғындар бекініс атын өз тіліне икемдеп «Өскемен» деп 

атап кетті. 1712 жылы патшалық өкімет кезінде діни қудалаудан 

Польшаға қашқандарды отанына қайтуға шақырған жаңа жарлық 

шығарды. Польшадан қайтқандарға тұруға 1760 жылғы жарлықта 

көрсетілген мекендер ұсынылды. Осының негізінде, әскери күштің 

көмегімен Алтайда “поляктар” елді мекендері пайда болды. Бұл 

жөніндегі мәліметтер М. Швецованың «Поляки Змеиногорского 

округа» атты мақаласында (1899) жан-жақты баяндалған. 

Катонқарағай ауданына қарасты Поляковка елді мекен атауының 

сыры осыдан ашылады. 1764 жылы Лосиха, Секисовка, Шемонаиха 

және Бобровканың негізі қаланды. Кейінірек бұлардан Малое Убинка, 

Быструха, Черемшанка, Тарханка және т.б. селолары бөлініп шықты. 

Екатерина II 1796 жылдың өзінде қазіргі Зырян қаласы маңында елді 

мекендер тұрғызу туралы жарлық шығарған еді. Осының нәтижесінде 

Уба шаруалары өз тұрақтарын тастап казактар бақылаумен 

қонысталмаған жерлерге кете бастады. Көп ұзамай Алтай таулы 

округы картасында Парыгино, Снегирево, Кондратьево, Богатырево, 

Соловьево, Соломоновка т.с. селолар пайда болды. 1726 жылы Орал 

тау-кен өндірісі қызметкері Акинфий Демидов Алтайда алғашқы кен 

өндіріс орындары мен зауыттардың негізін салып, Колываново-

Воскресенский деп атады. А.Принтцаның анықтауы бойынша орыс 

қабаты моңғол қабатынан соң, ХVIII ғасырдың бiрiншi жартысынан 

бастап ене бастады. Орыс тiлiнен енген атаулар туралы тарихи-

географиялық деректер алдыңғы тарауда көрсетiлген. ΧVIII ғ. Ресей 

империясы Ертiс өзенiн бойлай бекiнiстердi салу арқылы отарлау 

саясатын жүргiзе бастады. Ертiс бойындағы казактар үшiн 

жеңiлдiктер сақталып, көпшiлiгi бекiнiстерде тұрақтап қалып қойды. 

Н.Е. Бекмаханова ХVIII ғасырдың 50-шi жылдарында әскери шебi 

бойындағы казактардың саны 2 мың адамға жеттi деп жазады. 

Ертiс өңiрiн отарлау, бекiнiстер салу, жергiлiктi халықтардың 

өмiрi туралы нақты деректер Г.Катанаев, Н.Г.Апполова, Ф.Усов,       

П. П. Румянцев, Ф.Щербинаның еңбектерiнде көрiнiс тапқан.             

П. П. Румянцев ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ 

қоғамының қоғамдық-саяси тұрмысын сипаттай отырып: “Бұдан әрi 

қырғыз (қазақ) халқының өз тарихы жоқ, әр ауылдық бұратана 

адамдардың тарихы” деп жазады. Орыс атауларының пайда болу 
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үдерісі аумақтарды да қамтыды. Сондықтан славян тілінен енген 

географиялық атауларға көптеп мысал келтіруге болады: Луговое, 

Садовое, Горкунково, Трехгорное, Волчанка, Березовка, Новоильинка, 

Троиницкое, Каменка, Восточное, Веселое, Белоусовка, Вознесенка, 

Игоревка, Белогорский, Солнечное, Орловка, Средигорное т.б. 

Қатонқарағай ауданындағы Берел, Коробиха, Печи, Фыкалка 

ауылдары XVIII ғасырдың аяғында пайда болған,оның іргетасын 

Алтай кен орындарындағы ауыр жұмыспен патшалық Ресейдің 

тепкісіне шыдамай қашқандар қалаған. Дегенмен, Печи деген атау-

«Бесүй», Фыкалка- «Бекалка», Язовая – «Жазоба», Черемошка-

«Мойылды», атауларын бұрмаланған түрлері деп білеміз. Сол сияқты 

Жоғары Катон (Ақшарбақ), Медведка (Топқайың), Согорная (Сөгір), 

Чаловка (Шалаққан) атауларынан орыс тіліне ауысқан. Тілдік 

қатынастардың дамығаны соншалық, топонимиялық атаулар 

жартылай немесе толық аударылып қолданылады. Мысалы, Қара 

Ертіс-Черный Иртыш, Кіші Жеменей-Малый Жеменей, Рахман 

бұлақтары-Рахановские ключи, Үлкен Бөкен-Большая Буконь. 

Сондай-ақ, орыс тілі сөзжасам заңдылықтарына сай жасалған 

топонимдер де кездеседі. Мысалы, Большой Мараленок, Малый 

Мараленок – “марал” сөзінен, Таловочка – “тал” сөзінен, Убинка –

“оба” сөзінен т.б.. Шығыс Қазақстанның жер-су атауларын ауыстыру 

мен қатар келімсектердің көне топонимдерді өз тілдеріне икемдеп 

қолданғанын байқауға болады. Мәселен, Қарақожа (Қарақұсты болуы 

да мүмкін) – Карагужиха, Құтты-Кутиха, Маралды-Маралиха, 

Шаманайханың орыстың – иха жалғауын қабылдап барып 

адаптацияланса, Аблай-ин-кид (Абылай монастрі) – Аблакетка, 

Тархан (Дархан) – Тарханка болып- ка жалғауының негізінде 

өзгертілді. Кеңес үкіметі тұсында орыс атаулары қазақтың төл 

атауларын мақсатты түрде ауыстыру арқылы іске асырылды. Кеңестік 

идеологияны дәріптеу мақсатында көптеген тарихи атаулар 

қалыптасты. Ауыл-аймақ (ойконимдер) жаппай өзгерту Энгельс, 

Ленин, Тельман, Куйбышев, Дзержинский, Ворошилов, Буденный, 

Калинин т.б.қалыптасуына әсер етті. ХХ ғасырдың басында қоныс 

аударушылардың саны бiршама артты. Олар қоныстанған жерлерде 

көптеген орыс, украин т.б. тiлдерден енген елдi мекендер пайда бола 

бастады. 1954 жылы Қазақстанның солтүстiк аймақтарында тың және 

тыңайған жерлердi игеру жұмыстары жүргiзiле бастады. Осы уақытта 

көршiлес жатқан Ресей, Украина, Беларусь, т.б. республикалардан 2 

млн-нан астам халық келiп қоныстанды. Совхоз, колхоздар құрылып, 

көптеген елдi мекен, қоныс, өзен, көл атаулары өзгерiске ұшырап, 

орыс тiлi арқылы қалыптасқан топонимдер жүйесi пайда болды.  
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Қоғамдағы әрбiр саяси-экономикалық өзгерiс сол қоғамның 

топонимия жүйесiне терең iз қалдырып отырады. В.А. Никонов 

айтқандай топонимика амалсыздан “идеологиялық функцияға 

жегiледi”. 

Елiмiз тәуелсiздiк алғаннан кейiн, көптеген жер-су атаулары өз 

тiлiмiзде өзгертiлiп қалпына келтiрiлдi. Көптеген ойконимдер бiрнеше 

рет ауысқан себептi бастапқы атауын жоғалтқан.Біздің 

зерттеулерімізде Қазақстанның Шығыс өңірінде кездесетін славян 

тілінен енген топонимдер жүйесі топтастырылды. Шығыс Қазақстан 

облысы аумағында 3798 славян тілінен енген атаулар (18,9%-ын) 

анықталды.  Қорыта келгенде тарихы терең аумақтардың жер-су 

атаулары әртүрлi стратиграфиялық ерекшелiктерге ие болғаны нақты 

деректер жүзінде дәлелденді. 

 

2 Табиғат жағдайларында гидронимдердің бейнелену 

ерекшеліктері 

 

2.1 Гидронимиялық ақпараттар жүйесі 

Тарихи уақыт аралығында жануарлар мен өсімдіктердің жеке 

түрлерінің біртұтас ареалын анықтау, ландшафт өзгерістерін зерттеу, 

табиғат пен табиғи ресурстарды қорғау, қазіргі кезеңдегі адамзат 

алдында тұрған басты мәселелердің бірі болып табылады. Бұл 

мақсатта ғылыми зерттеуде әр түрлі әдістер қолданылып, соның 

ішінде топонимиялық әдіске қызығушылық артып келеді. Нақты 

тарихи кезеңде және табиғи ортада қалыптасқан қандай да болмасын 

географиялық атаулардың көпшілігі жергілікті жердің физикалық – 

географиялық ерекшеліктерін құнды тарихи мәліметтермен 

сипаттайды. 

Адамдардың алғашқы қоныстары су көздері маңында пайда 

болғанын қазіргі кездегі тарихи-археологиялық деректер дәлелдеп 

отыр. Сол себепті адамзат тарихындағы ең алғашқы географиялық 

терминдер мен атаулар да сумен байланысты болған деп болжам 

жасауға болады. Гидроним құрамындағы терминдер арқылы су 

нысандарының түрін, сипатын және басқа ерекшеліктерін анықтауға 
болады.  

Н. В. Подольскаяның анықтауы бойынша, гидронимдер өз 

кезегінде гелонимдерге (батпақ, кез келген батпақтанған жердің 

атаулары, лимнонимдерге (көл, тоған атаулары), потамонимдерге 
(өзен атаулары), пелагонимдерге (теңіз және оның бөліктерінің 

атаулары) ажыратылады (2 кесте). Сонымен қатар Шығыс Қазақстан 

облысының табиғи су көздері мен антропогендік әрекеттердің 
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топонимдердегі көрінісі мен гидронимиялық терминдер жүйесі нақты 

деректер арқылы дәлелденді (4,6 суреттер). Гидронимдердің басқа 

географиялық атаулардан өзіндік ерекшеліктері болады:  

1) гидронимдер басқа топтағы атуларға қарағанда көне болады; 

2) су нысандары атауларының саны уақыт өте келе арта түседі, 

мұны жаңа жасанды су көздерінің пайда болуымен түсіндіруге 

болады. Мысалы: арық, бөгет, бөген, канал, кемежай, су қоймасы, сэс, 
тоған, т.б.; 

3) гидронимдерде синонимия құбылысы, яғни бір нысанның әр 

түрлі аталуы аз кездеседі, ол ұзақ тарихи кезеңдер бойынша немесе 

бірнеше халықтың бір үлкен нысанға әр түрлі атау беруіне 

байланысты ғана байқалуы мүмкін.  

Гидронимдер құрамындағы индикатор терминдердің 

гидрологиялық нысандардың сипатына қарай идентификациялау 

мәселелері географиялық топонимикадағы өте күрделі мәселе болып 

табылады. Сондықтан Қазақстанның жеке аудандары бойынша тіркеу, 

оған қатысты ақпарат базасын жинақтау арнайы зерттеуді қажет етеді.       

Көпшілік терминдер Қазақстанның жер қойнауындағы пайдалы 

қазбалары, өсімдік және жануарлар негізінде пайда болған. 

Сондықтан қазақтың географиялық терминдерін оқып білудің халық 

шаруашылық маңызы бар.  

Көшпелілердің күн көрісіне жергілікті жердің табиғи жағдайы: 

жер бедері элементтері, гидрография және климат ерекшеліктері, 

өсімдік жамылғысының құрамы және жабайы аңдар септігін тигізген. 

Табиғат жағдайларын бейнелейтін географиялық атауларды 

топтастырудың топонимиялық, тарихи – географиялық зерттеулер 

үшін маңызы зор. Қазақстан топонимиясында бұл мәселе тіл 

мамандары зерттеулерінде қозғалған. Е. Керімбаев: «географиялық 

апеллятивті топонимдерде географиялық ортаның жан – жақты 

белгілері, қоғамның рухани, шаруашылық өмірі бейнеленеді» – деп 

жазады. 
Сонымен табиғи – географиялық ортаның бейнеленуі тек қана 

апеллятивті, географиялық лексика деңгейінде емес, ономастикалық, 

яғни топонимдер деңгейінде қалыптасып пайда болады екен. 

Қазақстанда көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығының 

қалыптасуына, жерінің кеңдігімен бірге қолайлы географиялық орта 

яғни табиғат жағдайлары ықпал етті. 

Гидронимдер жүйесінің байлығы көшпенді шаруашылықтың 

табиғи су көздеріне деген сұраныстарымен анықталады. Судың 

қажеттілігі мен жетіспеушілігі су нысандарының қасиеттеріне қарай 

терең танып жіктеуге себепші болған. Қазақ халқы өзен, көл, бұлақ, 

құдықты жер бедері, айналасындағы өсімдік және жануарлар дүниесі, 
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ағыстың жылдамдығы, тереңдігі, ұзындығы, көлдер: пішіні, ащы – 

тұщылығына, бұлақты суының қозғалысы, қасиетіне т.б. белгілеріне 

қарап ажыратқан. Табиғат жағдайларының сан түрлігі, ландшафт 

ерекшеліктері, өсімдік жамылғысының сипаты және т.б., мал 

шаруашылығы үшін маңызды рөл атқарған. Өсімдік жамылғысының 

зоналық таралу ерекшеліктері оны пайдаланудың маусымдық жүйесін 

қалыптастырды. Көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданған 
қазақтар осы өңірдің табиғи жағдайына бейімделе отырып, төрт түлік 

малды өсіруге қолайлы екеніне, қандай түлікке қай шөптің жұғымды 

болатынын ертеден аңғарған. Жылдың қай мезгілі болсын, 

ландшафттық ерекшеліктеріне байланысты төрт түлік жағдайына 

дұрыс баға беріп, өсімдік жамылғысының экологиясына нұқсан 

келтірмегені анық. Пайдалы қазбалардың жергілікті топонимдерде 

бейнелеуінде, тарихи – археологиялық және геологиялық негіздеме 

бар. Сан ғасырлар бойы халқымыз табиғат аясында тіршілік етіп, 

тұрмыс құра жүріп, оның сан алуан құпия сырларына көңіл бөлді 

және қазақ халқының мінез құлқы оны қоршаған ортаға кең далалық 

кеңістікке, географиялық жағдайға, баққан малға, оның 

шаруашылығына байланысты қалыптасты. Әртүрлі жағдайларының 

ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ халқы мал басының неғұрлым 

тиімді түріне көңіл аударған. 

Жергілікті жердің табиғи отасына бейімделу арқылы жер 

бедерін, климат ерекшеліктерін, су көздерін анықтау, өсімдік 

жамылғысы, жайылымдардың егжей – тегжейлі біліп пайдалануда 

қазақтардың көшпелі өмірі ықпал жасады. Табиғат жағдайының 

қолайсыздығынан туындайтын қауіп – қатерден малды аман алып 

қалуда ландшафт ерекшеліктерін белгілеу арқылы жүзеге асырды. 

Көшпелі мал шаруашылығын ұйымдастырудың өзі жер бедерін 

ажыратып, бір орыннан екінші орынға көшу барысында ерекше жер 

бедері пішіндерін бағдарлаушы нүктелер ретінде таңдап алуға негіз 

болды. 
Су қорларын қорғау дәстүрі ерте заманнан бастау алады, көне 

заманның өзінде халықтар табиғат қорының сарқылатынын білгеннен 

кейін, табиғаттан тек қана ала бермей, оның орнын толықтырып, 

қайтадан қалпына келуіне көмектесу керектігіне көздер жеткен. Қазақ 

халқында халықтық табиғат қорғау дәстүрі ертеден сақталған. «Елім 

бай болсын десең, жеріңнің бабын тап» деген халық мақалын есте 

ұстаған ата – бабамыз күзеуге, көктеуге, жайлауға және қыстауға 

көшіп, қонысын аударып отырған. Қоныстарды бөліп, орын 

ауыстырудың негізгі себептері, табиғат қорларын қорғап, табиғи 

ортадағы экологиялық тепе – теңдікті бұзбаған. 
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Қазақ халқының табиғатты пайдалану, мәдени – шаруашылық 

дәстүрлерінің, мәдениеті, өзіндік сипатының қалыптасуы қоршаған 

мекен ортасындағы мүмкіншіліктерді пайдалану барысында жүрді. 

Қазақтардың көшпелі мал шаруашылығын талдау барысында оның 

дәстүрлі қазақ қоғамы үшін адаптацияның (бейімделу) барынша 

жетілген формасы болғандығын айтуға болады. 

Географиялық фактордың адаптациямен байланысы 
биологиялық сатысында ғана емес, әлеуметтік – экономикалық даму 

барысында да айқын ажырытылады. Әрбір қазақ руында өзінің белгілі 

көшетін жолы болған. Оның бағыты тек топырақ және климат 

жағдайларына емес, рулық қатынастарға байланысты болады. Жазғы 

жайылымнан қазақтар күздеуге орын ауыстырған, ал қараша айында 

қысқы қонысқа (қыстау) көшіп барып күн жылынғанға дейін (наурыз, 

сәуір) сонда тұрған. Табиғи  ортаға нұсқан келтірмей, меридиандық 

бағытта көшіп, жайылымның өнімділігін арттыруы, маусымдық 

экологиялық сипат негізінде туындаған. 

Жазғы жайылым үшін шұрайлы шөбі мен тұщы суы мол өзен – 

көл, бұлақ маңы таңдап алынады. Мал жайылымы мен шабындықтар 

жер бедеріне литологиясына, климатына, сулылығына және ондағы 

өсімдік жамылғысының сипатына қарай, маусымдық ерекшелікке ие 

болған әртүрлі малдың қажеттілігіне қарай жіктеген. Жайылымдық 

атаулар, көшпелі қазақ халқының көп жылдық тәжірибесі және су 

нысандарының негізінде қалыптасып отыр. 

Аумақтың табиғат жағдайлары ерекшеліктерін жетік білетін 

қазақ халқы жайылымдарға ат қою (номинация) принципі арқылы 

ажыратып, жайылымдарды әр малға тиімді түрлік құрамын 

анықтағанын аңғаруға болады. Гидронимиялық терминдер арқылы 

фитонимдер мен ландшафт ерекшеліктері жөнінде де мол ақпарат 

алуға болады. Уақыт санатында жергілікті табиғат жағдайлары 

өзгеріске ұшырағанымен топонимдер  құрамында кездесетін 

гидронимдік терминдер ландшафт ерекшеліктері туралы толық 
мәлімет бере алады.  

 

2.2 Гидрологиялық зерттеулердегі гидронимдердің орны 

Жер шарының су қабығын - гидросфераны, оның қасиеттерін, 

ондағы өтіп жатқан үдерістерді оның басқа қабықтармен байланысын 

гидрология ғылымы зерттесе, осы гидрологиялық нысандарға 

қойылған атауларды топонимиканың ірі саласының бірі гидронимия 
зерттейді. Гидронимия грек тілінен аударғанда «гидро» - су, «оним» - 

атау. Яғни су атаулары деген ұғымды беріп, өзендер мен көл, 

көлшіктер, қайнарлар,бастау, бұлақ, құдық т.б гидрологиялық 
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нысандар атауларының қойылу себептерін зерттеулермен 

шұғылданады. 

     Жер көлемі жөнінен дүние жүзінде Ресей,Канада, Қытай, АҚШ, 

Бразилия, Австралия, Аргентина, Индиядан кейінгі 9-шы орындағы 

Қазақстан Республикасы аумағында су қорлары біркелкі тарамаған. 

Қазақстан аумағында шамамен 85 000 өзен бар және олар әр кезенде 

пайда болуымен ерекшеленеді. 
     Елімізде Каспий және Арал теңіздерін, бөгендерді қоспағанда 

шамамен 48 262 көл бар. Олардың жалпы ауданы 450 32 шаршы 

шақырым. Бұлардың 94 %-ның көлемі шағын, ал олар жалпы көлдерің 

10 %-ын құрайды. Қазақстан көлдерінің негізгі ерекшеліктеріне әр 

кезенде пайда болуы,деңгейінің шұғыл ауытқып тұруы,типологиялық 

жағынан сан алуан түрлі болуы және олардың көпшілігінің ағынсыз 

болып келуі жатады. Сонымен бірге Қазақстан көлдерінің 

географиялық таралуында да бірқатар ерекшеліктер бар. Климаттық 

жағдайларға байланысты көлдердің саны солтүстіктен онтүстікке 

қарай азаяды. Мұнымен қатар олар белгілі бір аудандарда топ - топ 

болып орналасады. Көлдер Каспий бойы, Тұран және Батыс Сібір 

ойпаттарында, сондай - ақ аласа таулы аймақтарда жиі кездеседі. 

Құмды және сазды шөлдерде көлдер біршама аз. 

Гидрологиялық зерттеулерде сулардың түсі олардың 

құрамындағы механикалық және органикалық қоспаларына 

байланысты анықтайды. Органикалық қоспалар суға сарғылт және 

қонырқай түс берсе, темір оксиді мен күкірт сутегі суды жасыл және 

көгілдір түске бояйды. Сулар көбінесе түссіз келетіні белгілі. Судың 

түсі биіктігі 30–40 см шыны цилиндрге жоғарыдан қарау және дәл 

осы цилиндргеқұйылған дистилденген (аса тазарған) сумен салыстыру 

арқылы анықталады. Ал Қазақстан жеріндегі өзен, көл аттарында түр-

түстің сан алуан түрімен жасалған гидронимдер көп кездеседі. Соның 

ішінде ең жиі қолданылатыны ақ, қара, сары, қызыл түстер. Олар 

негізінең судын түсін білдіреді. Мысалы Қарағанды облысындағы 
Ақжар, Ақбастау, Шөлқоныр, Қарасай, Қарақұдық, Аққұдық, 

Қараөзек, Қызылқан, Қараөзен, Сарысу, Ақсу, Көксу, Алматы 

облысындағы Ақсу, Ақсеңгір, Кек, Қызыл, Қызылбұлақ, Қарақия, 

Қызыөзен, Сарыжаз т.б өзендерді және көл атауларын атауға болады. 

     Қазақстан аумағындағы гидрологиялық нысандардың көпшілігі 

жергілікті географиялық терминдердің қатысуымен жасалған. әдетте 

нысанның көптеген белгілерінің ішінен тек біреуі ғана, адам өмірі 

үшін маңызы бар белгісі негіз болады. 

    Жер - су атауларының бойынан геологиялық, биологиялық, 

зоологиялық мәліметтер табуға болатыны белгілі. Геологиялық 

саяхаттар кезінде Қ. И. Сәтбаев кең көздерін табуда осы жер су 
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аттарын негізге алуға болатынын айтып дәлелдеген еді. Осы тәрізді 

жер-су атаулары гидрологиялық зерттеулерде де осы ғылымға 

алғашқы мәлімет беруде көп пайда беретінін айтуға болады. Мысалы 

еліміздегі өзен, көл, жер асты суларының химиялық, физикалық 

қасиеттерін, яғни судың түсін, дәмін, ағысын температурасын 

лабораториялық зерттеулерсіз – ақ алғашқы қасиеттерін анықтауға 

болады. Сонымен  бірге алып жатқан аумағы қоректену көздері 
жайлы да арнайы зерттеулерден бұрын алғашқы мәлімет алуға 

болады. Мысалы: Шығыс Қазақстан облысындағы Ертіс өзенінің оң 

жақ саласы, жағасы жартасты, арнасы шоңғал тасты, ағыны қатты, 

басын оңтүстік Алтайдың мұздықтары мен қарынан алатын өзеннің 

аты Бұқтырма деп аталады. Бұқтырма өзенінің атауы жөнінде сол 

өлкенің қазақтарының тілін зерттеген Ж. Болатов өзеннің бұлай аталу 

себебін жергілікті халық ағысы қатты, асау тау өзені болғандықтан, 

түсіп кеткен нәрсені, мал,адам т.б болсын қайта тұруға шамасын 

келтірмей,бас көтертпей,тастан тасқа соғып өтетіндігімен 

байланыстырады. Сондықтан жергілікті халық оны «Бұқтырма» деп 

атайды дейді. Өзеннің қатты ағысы «бұқтыра, жұлқына» ағуы атауға 

негіз болған. 

     Қазақстандағы кездесетін су көздерінің ішіндегілерінің кейбірі 

тұщы, кейбірі ащы қасиетке ие. Сулардың дәмі оның құрамындағы 

еріген минералдық заттарға, газдарға, әр түрлі қоспаларға ьайланысты 

болады. 1 литр суда 500 мг-ға дейін хлорды натрий болғанда тәтті дәм 

сезіледі, ал бір литрдегі хлорлы натрий мөлшері 600 мг- нан асқанда 

судан тұз дәмі шығады. Магний сульфаты суға ащы дәм, темір 

тұздары тіл құыратын немесе сия дәмін, органикалық заттар тәтті 

дәм, кльций мен магнидің гидрокорбанаттары және бос күйдегі 

қышқылы сүйкімді сергіткіш  дәм береді. Судың  дәмін 20–30 

градусқа қыздыру арқылы анықтайды. 

Жер – су атауларының мекен-жайлық ақпараттық қызметі өте 

манызды рөл атқарады.кез келген топонимінің сыр-сипаты мен 
жасалу зандылықтары болатыны белгілі. Топонимдер арқылы 

халықтардың өткен өмірі, қоныс аударулары басқа халықтармен 

қарым-қатынасы жайлы тарихи деректер таба отырып сонымен қатар 

топонимдердегі жан-жануарлар өсімдік аттарынан сол аймаққа 

қатысты көптеген құнды мәліметтер де білуге болатыны белгілі. 

 Қазақ халқы өзен, көл, бұлақ, құдықтың өзіндік 

ерекшеліктеріне: орналасқан жері, жер бедері, айналасындағы өсімдік 

пен жануарлар дүниесіне өзеннің ағыс жылдамдығы, ағысы, тереңдігі, 

көлдер: пішіні, ащы-тұщылығы, бұлақ көзінің қозғалысы, қасиетіне, 

құдық атауларын оның тереңдігі т.б. белгілеріне қарап атаған. 

Гидрографиялық атаулардың айрықша сипатында ежелгі түркі 
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халықтарының дүниетанымына сәйкес, табиғатқа табыну арқылы оны 

қорғау әрекеті арқылы жүзеге асқан. Су көздері маңындағы өсімдік 

жамылғысының сипаты да мал шаруашылығы үшін маңызды рөл 

атқаратынын тарихи деректер нақтылайды. Сонымен қатар қазақ 

гидронимдеріде жергілікті табиғат жағдайларына орай қалыптасатын 

су нысандарының ерекшеліктері (ұзындығы, тереңдігі, суының 

тұздылығы мен режимі және т.б.) көрініс тапқан (2-кесте).  
   

2-кесте – Гидронимдер құрамындағы индикатор-терминдер 
       Гидронимдер            Индикатор-терминдер 

Өзен аттары (потомонимдер) айрық, ақсу, ағын, аща, ащысу, бақанас, 

еспе, ирек, жайма, жайылма, жарма, кемер, 

қобы, қарасу, құйған,  мұқыр, нұра, өзек, 

өзен, сала, саға, сай, соқыр, тұщысу, тұйық, 

тентек, сарқырама, шолақ 

Көл аттары (лимнонимдер) ащы, балқаш, батпақ, бидайық, былқылдақ, 

жалаңаш, жалпақ, жалтыр, көп, қақ, қайыр, 

қамыс, қопа, ми, ой, сор, томар, тұз, шұқыр, 

шығанақ, теңіз, татыр 

Микрогидронимдер Индикатор-терминдер 

Табиғи арасан, бұлақ, бастау, көз, қайнар, жылға, 

жыра, тамшы, тұма, үйірім, шүмек 

 Антропогендік әрекетті 

бейнелейтін су нысандары 

апан, арық, бөгет, бөген,  еспе, канал, 

кемежай, күп, қауға, құдық, суат, сэс, су 

қоймасы, тоған, шыңырау 

Гидрографиялық 

метафаралар 

ауыз, аяқ, бас,ерін, қолтық, көз, кіндік, 

құлақ, қолқа, мойнақ, тамақ  

 

2.3 Климаттық және гидрометеорологиялық факторларды 

сипаттайтын топонимдер 

Қазақ халқы – ежелгі түркі тайпаларының жұрағаты екені 

мәлім.Түркілердің әжептеуір астрономиялық білімі болған, олар ерте 

заманның өзінде-ақ  мүшел календарын қолданған. «Жеті қарақшы», 

«Үркер», «Темірқазық» т.с.с аталар бізге сол түркілерден қалған.  

Түркі халықтарынан бірталай ғалым астрономдар да шыққан. 

Мәселен: әт-Түрки мен оның баласы  Ғабдыл - Хасен ( ІХ ғасыр), 

Ғаббас Жауhари (ІХ ғасыр), Әбунәсір Фараби (870–950), Тарағай 

Ұлықбек (1394–1449), сол сияқты М.Хорезми, Әбу-райхан Бируни, 

Омар Хайям, Ж.Кәши тағы басқалар.  

Қазақ халқы әр айдың ерекшелігіне, онда туатын жұлдыздарға 

байланысты ауа райының құбылуына айрықша мән беріп, аспан 

шырақтарына көшпелі ел өміріне байланысты ат беріп, айдар таққан. 

Кең байтақ далада мал бағып, күндерін кең табиғат құшағында мал 

өрісінде, түндерін жұлдызды аспан астындағы мал күзетінде өткізген 
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қазақ халқы, табиғат құбылыстарын бақылаудан туған халықтың көп 

жылдық тәжірибелерін қорытып, жұлдызды аспан туралы 

астрономиялық түсініктер мен ілімдер жинақтаған. 

Табиғат құбылыстарының айналып келіп отыруын, күн мен 

түннің, жыл мен маусымдардың, ай жаңалануының айналып келіп 

отыруын мұқият бақылап, есептеп ұғынудың қазақ халқының 

шаруашылық өмірі үшін орасан  зор тіршілік тұрмыстық маңызы 

болды. Қазақтар осы есеп арқылы жайлауға қай уақытта көшу, күзеу 

мен қыстауға қай уақытта келу, қойды қай уақытта қырқу, қашан 

күйек салу, қай мезгілде көктеуге барып мал төлдету, соғымды қашан 

сою, егінді қай мезгілден бастап салу, шөпті қашан шабу сияқты 

шаруашылық мезгілдерін белгілеп отырды. Бұл есептен жаңылу, яғни 

оларды ауыр шығынға ұшыратты.  

Табиғат құбылыстары: айналаны, жұлдызды, аспанды 

бақылаудан туған, халықтың көп жылдық тәжірибесінде жинақталған 

астрономиялық түсініктер мен білімдер негізінде байырғы қазақ 

күнтізбесі жарыққа шықты. Шексіз-шетсіз кең далада мал бағып, 

үдере көшу, аң аулау, төрт жағын анық айыруды, қараңғы түндерде 

жұлдызды аспанға қарап бағыт-бағдарды белгілеп, өткел, суат, қоныс, 

құдықтарды дәл табуға үйретті. Қазақтардың жұлдыздарға қойған 

аттары да көшпелі шаруашылыққа байланысты қойылған. Түңгі ашық 

аспанға зейін қойып қарағанда кез-келген адам Сүмбіле (Үлкен төбет 

шоқжұлдызы), Таразы – Шідер – Үшарқар (Орион), Үркер (Торпақ 

шоқжұлдызы), Персей, Андромеда, Аққу, Бүркіт, Жылан, Мерген 

және Бүйі шоқжұлдыздарының бойымен қоса қабаттаса ұзыннан-ұзақ 

түйенің ақ шудасындай созылып жатқан тұмандықты байқар еді. Бұл 

ақ тұмандықты халқымыз ежелден Құс жолы деп атаған. Себебі, 

көктемде жыл құстары осы ақ тұмандық бойымен жерімізге ұшып 

келіп, күзде осы жолмен кері қайтады. Ал ақиқатында бұл ақ 

тұмандық шоғырланған сан миллиард жұлдыздардың алыстан 

көрінген өте әлсіз сұлбасы болып табылады. 

Аспан денелері атаулары (космонимдер) жергілікті 

топонимдерде көрініс тапқанын Үркер өз., (Қат. қар.), Юпитер 

жайлау (Көкп.) атауларынан байқауға болады.Осындай аспан денелері 

арқылы жинақталған тәжірибе біліктері нәтижесінде ауа райын 

болжаудың қазақи дәстүрлі болжамдары туындады. Олар өздерін 

қоршаған табиғатқа байланысты алдымен, табиғаттағы өзгерістерге, 

аспан шырақтары мен жұлдыздарға қатысты болса, қалғаны 

жануарлар мінез-құлықтары және өсімдік әрекетіне байланысты 

жіктеді. Осылардың негізінде әртүрлі ауа райы құбылыстарын 

белгілейтін амалдар қалыптасты. 
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Зерттеу нысанына айналған аумақтың климаты туралы деректер 

Мессершмид, Г. Гмелин, П. С. Паллас, М. С. Чернышов,                     

Ф. А. Щербина т.б. зерттеушілердің еңбектерінде көрініс 

тапты.Табиғат құбылыстарының қайталанып келіп отыруын мұқият 

бақылау, қазақ халқының шаруашылық өмірі үшін орасан зор тіршілік 

тұрмыстық маңызы болды. Сондықтан қазақ есепшілері жыл ішіндегі 

күн сәулесінің түсу ұзақтығын бақылап, күннің ұзаруы мен 

қысқаруын қаңтарда қарға адым, ақпанда ат ұзарады, шілдеде шіл 

адым қысқарады дейді. Сондай-ақ халқымыз әр айдағы ауа-райының 

шұғыл өзгеретін күндерін де алдын-ала болжай білген. Баянауыл 

сыртқы округының аға сұлтаны Мұса Шорманов: «Жергілікті 

қырғыздар (қазақ) өздерінің метеорологтарын есепші деп атайды. 

Олар аспан әлеміндегі негізгі жұлдыздарды айыра білген», - деп 

жазады.  

Есепшінің пікірінше, «Үркер» көшпелі өмір сүретін қазақ үшін 

астрономиялық, әрі метеорологиялық мәні бар ерекше жұлдыз. Үркер 

мамыр айында жоғалып 40 күннен соң шығыс жақтан көрініп, «Құс 

жолы» жұлдыздарының оңтүстігіне қарай жылжиды. «Үркер» 

көрінген уақытта жауын - шашын болады. Егер жауын-шашын мол  

түссе, шөп көгеріп, мал семіреді. «Үркер» күздің басында шығыстан, 

қыстың  басында төбеден, көктемде батыстан көрінсе, жаздың 

басында мүлде көрінбейді. Бұл кезде Үркер көк жиектен төмен 

қалады, халық оны «Үркердің жерге түсуі» дейді. Қырық күн шілде 

осы кезге сәйкес келеді. Сондықтан қазақ «Үркер жерге түспей, жер 

қызбайды», «Үркерлі айдың бәрі қыс», «Үркер туса, сорпа ас болар» 

«Үркер көтерілсе, шөп те көтеріледі» дейді. Үркерден кейін 20 күн 

өткеннен кейін «Таразы» (3 жұлдыз) қатарынан көтерілгенде, жауын-

шашын болады. «Сүмбіле» - жаздың аяғында туатын жұлдыз. Бұл 

кезде түн ұзарып, шөп пісіп, мал семіреді. Сондықтан «Сүмбіле туса, 

су суиды» деген сөз де бар. Егер ашық күндері өрмекшілер төмен 

түсіп жүрсе, қазақтар қыстың жылы болатынын біледі. Көбелектер 

мен ұсақ жәндіктер ерте ұйқыға кетсе, көктемде қар тез ериді, егер 

қыркүйек айында ұйқыға кеткен жәндіктер қайта оянып жанданса, 

қыс ұзаққа  созылады деп ауа-райын болжайды.   

“Түз тағысы-табиғатпен тілдес” деп халқымыз сан алуан 

құбылыстары мен жабайы жан-жануарлар арасындағы табиғи 

байланыстың құпия сырларын бақылай отырып, өзіндік тұжырым, 

қорытындылар жасайды. Әрі оған ерекше мән беріп, оны “амал” деп 

атап, әрбір амалды жануарлар тіршілігіндегі байқалатын 

өзгерістермен байланыстырып отырған. Мысалы: “тасбақа дауылы”, 

“бөрі сырғақ”, “құралайдың салқыны”, “теке бұрқақ”, “құс қанаты”, 
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“итбалықтың кіндік кесері”, “боқырау” тағы басқа амалдар. 

Ф.А.Щербина “батыс желдері” қыс айларында боран мен қоса 

бұрқасынды ауа-райын қалыптастырады деген тұжырымға келеді. Бұл 

күндері қойшылар қойларын қыстаудан батысқа қарай айдап, арандап 

қалмас үшін ауылға қарай бағады. Шығыстан соғатын боранда қар 

қатып, нығыздалып “тоқым” тығыз жамылғы қалыптасады. Бұл 

жерлерге қыс айларында көктемге дейін қойлардың бара алмайтынын 

жазады. Мал бағу әрекеті көшпенді қазақтардың айнала қоршаған 

ортаны тереңірек тануына жол ашты. Д. Кішібековтің мәліметтері 

бойынша, қазақтар жаңа туған ай бойынша осы айда қандай ауа-райы 

болатынын болжай білген. Мал бағуда жер бетінің жамылғылық 

факторларына және климат жағдайларына ерекше назар аударылатын. 

Боран-шашынды күндері ауылдағы барлық мал түгелдей қорада 

ұсталады, шөбі үнемдеп беріліп, күн ашылса қардың қалыңдығына 

қарамай-ақ малдың бәрін арқан бойы көтерілісімен жайылымға 

шығарады. Жуанның созылып, жіңішкенің үзілетін қара өзек шақта 

малды қыстан алып шығару – күрделі мәселе. В.Я.Бенкевич бірнеше 

тәулікке созылатын қатты дауылда, түтеген боранда жылы тамақ 

ішуді ойламай, ат үстінен түспейтін, қандай-қиын қыстау жағдайда  

алдындағы жылқысын оңай меңгеріп, өз еркіне бағындыра алатын 

асқан шебер және мықты қазақ жылқышысымен теңдесу мүмкін емес 

деп  жазады.   

Қазақстанның орасан зор Еуразия құрлығының ортасындағы 

географиялық орны құрылықтық ауа массаларының басымдылығы 

нәтижесінде қалыптасатын аридтік континентальды климатты 

анықтап берді. Бұл, өз кезегінде, ұдайы қайталанып тұратын 

атмосфералық қуаңшылықтарды, су ресурстарының жетіспеушілігін, 

топырақ жамылғысының ерекшелігін, өсімдік бірлестіктерінің 

белдемдік және маусымдық өнімділігін негіздеді. Табиғаттағы 

айналымдық өзгерістер салыстырмалы түрде тұрақты сипат алған 

көшу маршруттары мен мерзіміне, малдың азықпен қамтамасыз етілу 

мүмкіндігіне кері әсер етті. Бұл климаттық өзгерістерге байланысты 

қайталанып тұратын «жұт»  құбылысынан айқын байқалады.   

Бұл құбылыстың мәні азық жетіспеген жағдайда малдың жаппай 

қырылуымен байланысты анықталады. Жұтқа қарлы, суық, боранды 

қыстың метеожағдайлары, күрт жылыну әсерінен болатын 

көктайғақтар, құрғақ жаздан кейінгі жайылым өнімділігінің төмендеуі 

сияқты жағдайлар себепші болады. Қазақтардың көшпенді 

тарихындағы аса ірі жұттар әдетте қоян және тауық жылдарына 

сәйкес келген, яғни 6-7 жыл сайын қайталанып отырған. Қазақша жыл 

мезгілдерінің атауларында мал шаруашылығына қатысты деректер 
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негіз болған деуге болады. Көктем - “мал жайылымындағы шөптердің 

көктеуі”, жаз - “малдың өрісінің кеңейіп, жазылатын мерзімі”, күз - 

“малдың жүнін күзейтін мерзім”, қыс - “мал шаруашылығына 

кедергілер келтіріп, қысылатын кезең”. Белгілі ғалым-астроном 

Х.А.Әбішев кейбір жылдары әсіресе қыс айларында қайталанып 

отыратын жұттар қазақ қоғамына зор шығын әкелетінін. Ақпан 

айында жылымық жаңбырдан кейін қар қатып, көктайғақ жамылғы 

орнығып, төрт түлік мал апатқа ұшырап, көктемде жұттан кейін 

далалар мал сүйегінен ағарып жататынын жазады.   

Қазақ тарихында болған жұттар ішінде «көк қоян», «қырғын 

тауық», «доңыз» т.б. жұттарды атап кетуге болады. Жұттардың басым 

көпшілігі қоян жылдарына сәйкес келеді. М.Ысқақовтың деректеріне 

сәйкес, 1867 - 68 жылғы жұт «жалпақ қоян», 1915-16 жылғысы «тақыр 

қоян» немесе «ақ қоян» деп аталған. Жұт жылдары қыстау маңындағы 

қалың қарды бұздыру үшін алдымен жылқыны түсіріп, оның бұзған 

жеріне ірі қара, түйе, қой түлігі салынады. Кей уақытта қар 

соншалықты қалың болса, ауыл адамдары түгел шығып жайылымды 

күрекпен аршиды. Ал жайылым мұз астында қалса, оның үстінен 

жылқыны ерсілі - қарсылы желдірте айдау немесе ауыр бөренені 

атпенен мұз үстінен домалата сүйрету арқылы мұз қабаты 

қиратылады. Сонымен қатар, қазақта “көктемгі қара суық атан 

түйені алып жыққан” деген сөз ауа райының қолайсыздығынан 

туындаған.  

Қазақтарда мифологиялық тұрғыдан алғанда төрт түлiк малды 

қауiп-қатерден сақтап тұратын иесi болады мыс… Қой атасы “шопан-

ата”, түйеде “ойсылқара”, жылқыда “қамбар-ата”, сиырда, “зеңгi 

баба”, ешкiде   “шекшек-ата” шаманизмнен келе жатқан түсiнiктер 

тегiн айтылмаса керек. Кейбiр аңыздар, мақал-мәтелдерде 

көшпенділердiң өмiрi аспан денелерi жұлдыздарда: “Темiр қазық”, 

“Жетi қарақшы”, “Шолпан”, “Таразы”, “Үш арқар” (орион), “Ақ боз 

ат”, “Көк боз ат”. т.б. көрiнiс тапқан. Халықтың өмiр тiршiлiгiмен 

қалыптасқан ежелден келе жатқан аңыздардың бiрiн ұсынуды жөн 

көрдiк. “Ақ боз ат”, “Көк боз ат” “Темiрқазыққа” байланып, жайылып 

жүредi. Түнде “жетiқарақшы” ұрлауға келгенiмен күзетшi оларды 

жiбермейдi, жер айналып, таң атысымен олар кетiп қалады. Түнгi 

уақытта осы оқиға күнде қайталанып отырады. “Шолпан” туа жүк 

арту керек, көштен қалып қоймағандай мағынада айтылады. 

Сондықтан қазақ халқы ежелден аспан жұлдыздарын бағдарлай 

отырып, ауа-райын болжап, мал бағудың циклiн үнемi реттеп отырған. 

Табиғат құбылыстарының ерекшеліктері жергілікті аңыз бен 

әпсаналарда да көрініс тапқан  сыңайлы. Шыңғыс тауының бөктерінде 
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«Күшікбай кезеңі» деп аталатын қысы-жазы үскірік желі арылмайтын 

асу (кезең) атауы бар. Кезеңнің Күшікбай атануы сол өлкенің белгілі 

адамына байланысты. Яғни, тарихи шындыққа негізделген. Өмірі 

қыршынынан қиылып, ашумен, ызамен кеткен батыр жерленген 

кезеңнен үскірік жел соғып тұрады екен. «Бүрін апа» жайындағы 

әпсанада көзі тірісінде ауылдастарының мазасын алып, берекесін 

кетірген қытымыр кемпірдің өлген соң моласының түбінен ызыңдап 

жел соғып ауылдың адамдарына тыным бермейтіні жайында 

баяндалса, Көкжал Барақ жерленген Алатау асуынан жау келе 

жатқанда қарлы бұрқасын тұрып, тірі жанды сол асудан асырмайтын 

көрінеді. Батырдың рухы ұрпағын желеп-жебеп, қолдап, тікелей 

келген қатерден сақтандыратын тылсым күшінің болуы оның 

айрықша жаратылған жан екенін дәлелдей түседі. 

Көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданған қазақ халқының 

шаруашылық өмірі тікелей климаттық жағдайлардға, табиғат 

апаттарына (боран, аяз, дауыл, көктайғақ, су тасу, қуаңшылық) т.б 

тәуелді болды. Қазақ ономастикасында аз зерттелген нысандардың 

ішінде табиғи құбылыстар: жел, дауыл, циклонның (аненонимдер) 

өзіне тән атауларын қарастыруға болады. Ә. Т. Қайдаровтың 

басшылығымен метеорологиялық терминдерге зерттеулер жүргізіліп, 

халықтық жел атауларының 36 түрін атап өтеді.  

Қазақстанның шығыс өңірі  гидрометеорологиялық факторларын 

сипаттайтын метеонимдер мен анемонимдер жергілікті топонимдерде 

бейнеленіп, көрініс тапты (2-сурет). Ауа-райының құбылысына 

(жайлы, жайсыздығына) байланысты топонимдер тобы мал баққан 

көшпелі елдің тұрмысымен тығыз байланысты жайттарды анық 

көрсетіп отырған. Әсіресе, ауа-райының ыстық-суықтығын мал 

жайылатын жердің жайлы-жайсыз, қолайлы-қолайсыздығын да жер-су 

атаулары арқылы білдіріп отырған. Ауа-райының суықтығын, 

боранды, желді, қары қалың жерлерді анықтайтын топонимдер 

топтамасынан: Ақкүрті, Боран, Алақар, Бұршақ, Дауыл, Желағаш, 

Желдіқара, Желдіөзек, Желтау, Желтал, Желкіндік, Желді, Желқұдық, 

Қарлыбұлақ, Қаркүре, Қарлыбейіт, Самал, Самалшоқы, Сарықар, 

Ұйытқыма, Шаңды ( 6 рет), Шаңдақбұлақ, Шаңдақсор, Шаңдыауыл, 

Снежная, Облака, е.м., қыст., өз., көл, тау, қоныс, т.б. қарастыруға 

болады. Метеонимдерден басқа жергілікті жердің климатын 

сипаттайтын Жалғызтөбе (3 рет), Сайқан (3 рет) анемоним атаулары 

бар. Жалғызтөбе желдері (Жарма) үнемі соғып аумақта қолайсыз ауа-

райын қалыптастырады. 

Алтайдың климаты қатаң континентті болып келеді. Себебі ауа 

температурасының тәуліктік, маусымдық және орташа жылдық 
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мезгілдерде ауытқу ауқымы  үлкен. Алтайдың ауа-райы, бір жағынан 

Монғолияның далалы және Орта Азияның  далалы және Батыс 

Сібірдің континенталды климатынның тоғысуынан құралады. Желдің 

соғу бағыты да әр түрлі. Қыста Моңғол-Сібір антициклоны қарсыз 

қара суықты әкеледі. Бұл желдерді кейде батыстан, солтүстік-

батыстан соғатын ылғалды жел ауыстырады. Алтайда ылғалдың 

түсімі біршама мол, жылына 1000-1500 мм-ге дейін түседі. Қыста 

қардың қалыңдығы 3-4 метрге жетеді. Сондықтан биік таулы 

аумақтардың климаты суық, ылғалды келеді.Бұл өңірлерде ауа-райы 

және табиғат құбылыстарына  байланысты оронимдер жиі кездеседі. 

Боранды, Желсай, Желдікезең, Жалпақкөшкі, Китің, Көшкін, 

Күйтінқара, Күйтінарша, Қайтанақ, Қарамұздақ, Қату, Қойтын, 

Қыраулы, Мұзбел, Мұзтау, Салқыншоқы, Суықшат, Сарқырама, 

Тайғанақтұмсық, Тастай, Тошанты, Тұманды, Кіші Сырғанақ, т.б. 

атауға болады. Малға қорғаныш болатын жерлерді бейнелейтін 

Жылыадыр, Жылысай Қалқалықон, Қалқаши, Қарақуыс, Қенкуыс, 

Марқабай қуысы, Сарықуыс, Жанбақы қуыс оронимдері де табиғи 

географиялық нақтылыққа сәйкес келетінін байқауға болады. Күзкөл, 

Осеннее ойконим, көл атаулары жыл мезгілінен хабар береді. Жылы, 

суық сөздері жер су аттарында жиі кездесіп, географиялық нысанның 

климат жағдайларын анықтайды. Бұл сөздер көбінесе гидронимдер 

мен оронимдерде көрініс тапқан. Салқынбел (2 рет), Салқынтөбе (4 

рет), Салқыншоқы (2 рет),  Салқынтау, Суықбастау (2 рет), 

Суықбұлақ (18 рет), Суықжал (4 рет), Күйтінқара, Қарасуық, 

Холодный (4 рет), Холодный Ключ (10 рет)   атаулары осы орайда 

қалыптасқан деуге болады. Климаттың қолайлы жағдайын 

сипаттайтын күнгей термині таудың оңтүстік беткейін анықтайды. 

Аумақтарда Жалғызкүнгей, Алтынкүнгей, Қалақкүнгей, Қызылкүнгей, 

Оралкүнгей, Ұзынкүнгей, Тектібайдың күнгейі, Күнгей (3 рет), Күнгей 

Бөкенбай, Қаракүнгей (9 рет), Үшкүнгей (3 рет) сол сияқты Күнтөбе, 

Күншуақ, Күнтуған метеоним атауларын кездестірдік.   

Гидронимдердегі “жылы” анықтауышы салыстырмалы түрде 

суының температурасы жоғары өзен, бұлақтарға қатысты пайдаланса, 

“суық” сөзі таудан басталатындықтан, жаздың өзінде суы суық 

болатын су нысандары атауларында кездесіп маусымдық пайдалану 

мүмкіншіліктерін сипаттап, нақты географиялық мәліметтер береді. 

Жылыкөл, Жылыбұлақ, Қатпасбұлақ жерастынан шығып жатқан 

немесе көл суының жылы екендігінен хабар береді. Судың физикалық 

қасиетін айқындайтын “мұз” сөзі топонимдер құрамында жиі 

кездеседі. Мұзбел, Мұзкөл, Мұздыкөл айрық атаулары осы мағынаға 

сәйкес келеді. Гидронимдер құрамында кездесетін “тентек” сөзі 
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“өзеннің ағысының жылдамдығын”, апатты құбылыстарды 

сипаттайтын анықтауыш ретінде қолданылады. Тентеккөл, Тентек 

Қарасу, Тентекқұдық атаулары қазақ халқының жергілікті табиғат 

ерекшеліктерін танып-біліп, қауіп-қатер болуы мүмкін нысандарды 

басқаларынан ерекшелеп, арнайы бағдар береді. Халық өзен-көлдің  

сыр-сипатын мұқият бақылап, нақты сырын ашатын атаулар берген. 

Судың химиялық қасиетінен ақпар беретін “ащы”, “тұщы” 

анықтауыштар гидронимдер құрамында көптеп кездеседі. Сладкое 

(2көл), Сладководск ойк., Тұщыкөл, Тұщықарасу, Тұщықұдық 

Ащыбойы өзен, Ащының Қарасуы, Ащыөзен, Ащысор, Ащытақыр, 

Ащыбұлақ, Ащыкөл, Ащы Жаманқұдық су нысандарының ащы-

тұщылығын нақты сипаттайды (2-сурет).  

Зерттеу нәтижесінде қазақ халқының шаруашылықты дамытуға  

климаттың қолайлы және қолайсыз жағдайлары туғызатын табиғат 

құбылыстарын пайымдай білгендігі жөніндегі мәліметтер 

метеонимдер мен анемонимдер негізінде дәлелденді. Сонымен қатар, 

климат жағдайлары мен гидрометеорологиялық факторларды 

бейнелейтін 100-ге жуық топонимдер анықталды. Табиғатпен етене, 

бірлесе өскен халқымыздың табиғатты пайдалану жүйесінің 

аумағында қоршаған ортаны танып-білудің нәтижесінде келешек 

ұрпақ табиғат заңдылықтарын тек қана ұғынып қоймай, 

дүниетанымдық көзқарастарының қалыптасу құралы болғандығы 

айқындалды (2-сурет).  
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2-сурет – Климат жағдайлары мен гидрометеорологиялық 

факторларды  сипаттайтын топонимдер 

 

2.4  Өзен атауларының топонимдердегі көрінісі 

Шығыс Қазақстан аумағындағы су көздерінің барлық түрлері: 

өзендер мен көлдер, батпақтар мен жер асты сулары және мұздықтар 

бар. Табиғи су қоймалар мен қатар адамның әрекетінен жасалған 

тоғандар, бөгендер және каналдар да бар. Климаттың құрғақтығы, жер 

бедерінің пішіндері, геологиялық- геоморфологиялық құрылысының 

ерекшелігі аумақтың гидрографияляқ желісін  нақты сипаттайды. 

Танымал климатолог А.Н.Воейков өз еңбегінде «өзендерді климаттың 

туындысы деп қарау керек»-деп жазған еді. Облыстық Су 

кадастрының мәліметтеріне сүйенсек, аумақта 1200-ден астам өзендер 

тіркелген. Біздің зерттеулерімізде 2224 өзен атауы анықталды.  

Бұл өзендердің көпшілігі ұсақ, кішігірім өзендер деуге болады. 

Солтүстік Мұзды мұхит алабына жататын Ертіс өзені аумақтардағы 

негізгі су магистралі болып табылады. Ал қалған өзендердің суы аз, 

Балқаш, Алакөл сияқты тұйықталған ішкі су ағынын құрайды. Жер 

бедеріндегі сулар ағыс сипатына қарай тұрақты, суы тартылатын және 

маусымдық болып бөлінеді. Бұлардың ішінде тұрақты ағатын өзендер: 
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Ертіс, Үржар, Қатынсу, Еміл, Үлбі, Оба, Бұқтырма, Аягөз, Бақанас 

т.б. Өзендердің көпшілігі жаз айларында құмға сіңіп (Ащысу, Шаған, 

Бұғаз, Бақанас, Қарақол) тартылып қалады. Жыра-сайлармен ағатын 

маусымдық өзендер тек жаңбыр суымен, қар суымен толығады да, 

аңғары мен қазаншұңқыры құмды қиыршық тасты болғындықтан, 

құмға тез сіңіп кетеді. Мұндай кішігірім өзендер Ертіс өзенінің 

аңғарында көптеп кездеседі. Оларды Қарасу (жылым) деп атайды. 

Қарасу термині негізінде аумақта 45 атауды кездестірдік. Бұл ұсақ 

өзендер ыза сулармен, еріген қармен қоректенетін, яғни өзен 

арнасында жиналған қалдық сулар. Ақсу термині негізінде 

қалыптасқан өзен, көл, е.м., (9 рет) атаулары да бар .   

Қазақстанның барлық жерлерінде кездесетін Ақсу, Қарасу өзен 

атаулары Ертіс өзенінің тармақ салаларында көрініс тапқан.  

А. Н. Кононов көне түркі тілінде ақ, қара сөздері түсті ғана 

білдіріп қоймай, белгілі бір мағынаға ие болғанын айтады. “Ақ”, ағып 

шығу, ағын су,түсіне емес оның биік тау мұздықтарынан ағып 

шығатынын анықтайды. “Қара” жердің суы, жер асты суымен 

қоректенетін өзен, керісінше ол да түсіне емес мөлдірлігімен 

ерекшеленетіні көрініп тұр. Ақсу өзені С.Ремезовтың “Сібірдің сызба 

кітабында” река Белая Ертістің тармағы ретінде көрсетілген. 1675 

жылы Сібірді зерттеуші Н. Г. Спафарияның (Милеску) жол 

күнделігінде мынандай сөз тіркестерін кездестіруге болады. Онда 

Ақсу (река Белая) Ертістен зор жылдамдықпен ағып шығатын суы 

мөлдір ағынды өзен ретінде сипатталады. В.Н. Попова Ақсу өзенін 

ағысы қатты, жазда құрғап қалмайтын шапшаң ағатын өзен ретінде 

қарастырады. Ғ. Қоңқашбаев мұндай талқылауға келіспейтінін 

білдіріп, түспен байланыстырады.  

Алтайда ақ сөзі су терминімен тіркесіп, ең алдымен судың түсін 

(лай, айран, түстес, ақ балшық, араласқан) білдіретіні байқалады. 

Айран, Ақсу, Ақбұлақ, Ақ Қалғұтты, Ақкөл, Ақкен, (Ақкөл), Ақ Қаба 

т.б. өзендердің суы ақ түсті, лайлы болып келеді. Өйткені бұл өзендер 

бастау алатын мұздықтар ақкүлгін, сары топырақпен араласып 

жатады. Ақсу гидронимі құрамындағы ақ сыңары «ағу» етістігін 

білдіреді деген пікір де ойлануды қажет етеді. Өзен біткен ағатын, 

жалпы су біткеннің ағатыны «су» терминінің өзінен-ақ білініп тұрады. 

Ақсу Басы оронимі «Ақсу өзені басталатын, бастауын алатын 

тау» мағынасын білдіреді. Шыңғыстау жотасынан бастауын алып, 

Ертіс өзенінің сол жақ саласы болып саналатын Шаған өзені (292 км) 

моңғолдардың «чагаан- ақ» мәніндегі атау, ал оның қазақ тіліндегі 

шанқан-«аппақ, ақ түс» мағынасын білдіреді. Шағантоғай өзені 

Ертістің сол жақ саласы (ұзындығы 253 км). Біздің пікірімізше, Шар 
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түркі-моңғол тілдерінде ортақ «сары» сөзінен жасалған гидроним. 

Өйткені, оның суы сары түсті болып ағып жатады. А.И. Левшиннің 

еңбектерінде (картасында) Гурбан Шар деп берілген. Гурбан 

моңғолша үш деген санды білдіреді. Сонда Гурбан Шар үш сары 

деген мағынаға сәйкес келеді. Дегенмен өзеннің үш саласы (фин-угор 

тілінде өзен саласы) байланысты қойылуы да мүмкін. 

Э. М. Мурзаев “Қарасу” терминін тау етегінен ыза суымен 

қоректенетін, өзен, бұлақ мағынасында қарастырады. 

Ғ.Қоңқашбаевтың пікірінше “қарасу” көл, жайылмалық су арнасы 

кеуіп қалған өзен арнасында жиналып қалған су жиынтығы. Ертістің 

жағасында орналасқан Черная, Чернорецк е.м., атаулары (бұрынғы 

форфост атаулары) Ертіске жақын жерден ағып шығатын өзен атына 

байланысты қойылғаны тарихи шындық. “Қарасу” термині 23-ке 

жуық өзен, көл, елді мекен атауларында кездесіп отыр. Ащықарасу 

өз., суының тұздылығына, Көкқарасу өз., тартылып қалған өзен 

арнасында жасыл өсімдіктер арқылы ерекшеленіп түске байланысты 

қойылған. Шолаққарасу өз., қысқарып арнасында суы жоғалып 

қалғаны туралы ақпарат береді. Саға – өзеннің басқа өзен, көлге 

құятын жері. Құрғақ арналардың бітер жері соқыр саға деп аталады. 

 Саға – қоныс атауы өзен сағасында орналасқанын білдіреді. 

Айрық - тау аралығында өзендердің түйіскен жері. Э.М. Мурзаев 

айрық терминін ағын, “өзеннің тарамдануы, айыр, айрылып кету” 

мағынасында қарастырады. Айрық өз., Үшайрық өз., жарыла біткен тау 

арасында ағып жатқан өзеннің санын білдіреді. Осы айыр // айрық // 

араг // арак географиялық терминдерін монғ. адар // қаз // адыр 

географиялық аппелятив лексикамен этимологиялық байланыста 

екендігін айта келе Е.Керімбаев: көне түркі тілінде адір лексемасы 

“бөліну”, “тармақтану” “айыр” мағынасында айтылып, лексиканың 

семантикалық эволюциясының негізі болып, қазіргі географиялық 

аппеллятивті лексика қатарында түркі орографиялық атауларында 

мағынасы “тау, бұйрат, төбелі жер, тау алды” және гидрографиялық 

атауларда “су айрық, өзен тармағы, жылға, ағын”, екі өзен 

мағынасында қарастырады. Орографиялық “адыр” терминінің 

гидронимдік жағына ығысуы лексеманың фонетикалық бейнесінде д/и 

әріптерінің тарихи алмасу нәтижесінде өзгеріске ұшыраған деген 

қорытындыға келеді. Жер бедері, пішіні миллиондаған жылдар 

аралығында ішкі және сыртқы күштер, үгілу, эрозия т.б. факторлар 

әрекетінен үздіксіз өзгеріске ұшырап, көптеген орогидрографиялық 

терминдердің қалыптасуына әсерін тигізді. Айрық термині 100-ден 

астам орографиялық, гидрографиялық нысандарда көрініс тапты. 

Аршалыайрық, Ақшиайрық, Ащыайрық, Қараайрық (2 рет), 
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Қарағанайрық, Қойынайрық, Терісайрық, Айыркезең (2 рет), Ащалы 

(3 рет), Аша (4 рет) т.б. Бұл жерден айрық, айыр, аша, терминдерінің 

мағынасы ортақ, орографиялық нысындарды нақты сипаттайтынын 

аңғаруға болады. 

Жергілікті қазақтар су нысандарының физикалық-географиялық 

ерекшеліктеріне (жер бедері, климаты, топырақ, өсімдік   

жамылғысы), жануарлар дүниесіне ертеден назар аударып, ат қойып 

(номинация), шаруашылық үшін қажетті маңызды белгісіне қарап 

ажырата білген. Дала, оңтүстік бөлігі шөлейт зоналары арқылы ағып 

өтетін өзендеріміздің көпшілігі жаз айларында тартылып, жылымға 

айналып, минералдану дәрежесі 0,8 г/л-ден 3,0 г/л-ге артады. 

Солтүстік аудандарда жауын-шашынның орташа жылдық түсімі 310-

330 мм болса, оңтүстікке қарай 220 мм-ге дейін азая беретіні белгілі.  

Өзендердің көпшілігі көктемде біршама тасып, жылдың басқа 

мерзімінде су деңгейі төмендеп отыратын ерекшеліктері 

гидрографиялық атауларда көрініс тапқан. Потамонимдердегі 

индикатор-терминдердің кейбіреулері ( еспе, мұқыр, соқыр, өзек) 

өзендердегі су режимінің маусым бойынша тұрақсыздығын 

бейнелейді. 

Бақанас – өзенін кейбір ғалымдар бақан сияқты басы екіге 

айрылған өзен деп жорамалдайды. Шынына келсек, бұл атау 

моңғолдың баға «аз», «шағын», «қысқа», сөзімен «ус» «су» түбірінің 

бірігуінен жасалған. Бағанус>Бағанас> Бақанас. Қазақстанда бірнеше 

жерде кездесетін мұндай өзендердің көбі шолақ келеді. Аумақта 

Бақанас (3 рет) өзені Абай, Аягөз аудандарында көрініс тапты. Жаз 

айларында тартылып қалады.  Сонда, Бақанас- «шолақ, қысқа су 

(өзен)»мағынасына сәйкес келеді.  

Еспе, Еспешат өзен атауларының жіңішке жартасты, тар, терең 

аңғардан ағып шығып, ороним құрамында кездесіп отыр. 

Ғ.Қоңқашбаев еспе терминін көктемгі су тасу кезінде арнасын қатты 

шайып, жазда тартылып жылымдарға (қарасу) айналып кететін өзен 

ретінде қарастырады. 

 “Мұқыр” сөзі әртүрлі нысандарға ортақ атау болып табылады. 

Мұқыр – төбе атауы, оның аласа екендігін білдіреді. П. С. Паллас, 

А.И.Левшин еңбектерінде “мукор” қалмақ сөзі жылғаның қып-қысқа 

атына сәйкес келетінін атап көрсетеді.  Е.Қойшыбаевтың ойынша, 

атау түркі тайпаларының атынан қойылған болуы мүмкін.  

Ғ. Е. Қоңқашбаев атау «келте, ешқайда құймай, айдалаға сіңіп, 

жоғалып кететін өзен» мәнін беретінін айтады. 

Өзек жергілікті географиялық атауларда кездесетін өзен 

тармағын немесе ескі арнаны атайды.  Ақөзек, Қараөзек, Көкөзек өзен 



 55 

атаулары түстен басқа жер бедері, суының қасиеті арқылы 

ерекшеленіп отыр. Е.Қойшыбаев түсті білдіретін ақ, қара, жирен, ала, 

көк, сары сөздерінің түстен басқа өзіндік мағынаға ие екендігін 

дәлелдеді. 

 Ақ, қара сөздері оронимдер құрамында жиі кездесіп әртүрлі 

мағынада айтылады. Көк сөзі судың түсін білдіруде жиі қолданылады. 

Мұндай өзен- көлдер біршама алыстан қарағанда қаракөк, кейде 

жарық сәуле арқылы шағылысып көгілдір болып көрінуі мүмкін. 

Төменге топқа жататын көк-жасыл өсімдіктер көбейген маусымдарда 

су жасыл, көкшіл және басқа түстерге боялғандай әсер қалдырады. 

Бұл құбылысты судың “көктенуі” деп атайды. Судың көктеуімен 

қабаттасып жүретін су өсімдіктерінің шектен тыс дамуы судың 

сапасын күрт нашарлатады. Белсенді түрде жүретін судағы ашу және 

шіру үдерістерінің нәтижесінде су қабаты улы заттармен (фенол, 

ционид, жоғары спирттер) қанығады, оттегі азайып жағымсыз иіске ие 

болып су ішуге жарамсыз болып қалады. Өзеннің түсі жер бедері, 

топырақ жамылғысына байланысты ақ, қара, көк түсті өзендер 

жоғарыдан қарағанда бірден байқалады. Кіші және Үлкен Сарыөзек 2 

өз., көл атауы, көктемде еріген қар суымен қоректеніп, лайлы түсі 

сары болып көрінетіндіктен аталса керек. “Көктемгі қардың сары 

суын ішкен мал тез көтеріледі” деген ұғым да бар.  

Ащылыөзек өз., қон., өзен суының қасиетін анықтап тұздылығы 

жөнінде хабар береді. Ащы термині арқылы қалыптасқан өзен-көлдер 

жағасындағы сортаңды ойыстарда тұз бен ылғал сүйгіш өсімдіктер 

өседі. Мұндай өсімдіктер жамылғысы малды семірту үшін жақсы азық 

болып табылады. Ғ.Қоңқашбаев ащы терминін (мал ащыда жатыр) 

жайылымдық термин ретінде қарастырады. Ащы термині Ащыөзен, 

Ащыбұлақ, Ащықұдық жырасы, Ащылыирек, Ащыөзек, Ащысу, 

Ащылы, Үшащы, Тұзащы, топонимдері судың химиялық қасиетінен 

мол ақпар береді. Келте, шолақ, мұқыр сөздері ортақ, өзеннің 

қысқалығын анықтайды. Келтебұлақ, Келтешат, Қарашолақ, 

Шолақбұлақ, Шолақ, Шолақеспе атаулары осы мағынаға сәйкес 

келеді. 

Ғ. Сағидолдақызы қазақ тіліндегі  сай терминін “екі таудың 

арасы, биік шатқал” мәніндегі сай орографиялық терминімен монғол 

тіліндегі “сайр”- өзен, судың тарамдары биік таулар арасын бөліп 

жатқан сайлар мағынасындағы салаа сөздері қосарлана келіп қазақ 

тілінде сай-сала деген дербес терминдегі сала лексемасын монғол 

тілінен енген кірме сөз ретінде қарастырады. Е. Керімбаев 

гидрографиялық сай термині орграфиялық негізде қалыптасып, 

лексеманың ұзақ эволюциялық үдеріске ұшырап, тасты жазық, арна, 



 56 

өзен, жылға т.б. мағынаны білдіретінін және олардың жер бедерінің 

төменгі бөлігінен ағып шығып өзара байланыста жатқанын айтады.  

Қазақстанның дала, шөлейт белдеулерінде жиі кездесетін Қусақ 

потомонимі (Аягөз, Тарб.) кейбір зерттеулерге қарағанда, құрғаған 

(«қу») сай («саға») дегенді білдіреді. Жылдамдығы, тереңдігі, 

қысқалығын білдіретін Ағынсай өз., Тереңсай өз., Шолақсай өз., е.м., 

өсімдік жамылғысы арқылы Көксай қон., Талсай өз., Егінсай көл,қон., 

жер жыртылып,көктемгі қар суының жиналып қалуынан туындаған. 

Екісай қон., Үшсай өз., е.м санын білдірсе, Жылысай қон., судың 

қасиетін анықтап өзіндік жүктемеге ие болып отыр. Ирек - термині 

“иір” айналма өзен иреленділігі мағынасында айтылады. Ақирек тау, 

жаңа Ақирек қон., атауындағы ирек сөзі жер бедерінің су нысанымен 

өзара байланыстылығын айқындайды. Кемер – (жар қабақ) үнді-ир-

ар.тілдері негізінде қамар, қамыр, хамар – терең сай, саға, тар алқап, 

кейде қыр (одан аққан өзен) мәндерін білдіреді.  

Ғ. Қонқашбаев болса кемерді қырат, жағалық бел, биік жаға, жар 

мағынасында қарастырады. Кемертау қон., Шаңырақ кемер қон., 

Баянауланың аласа ұсақ шоқылары қоршап жатқан тауаралық ойыста 

орналасқан. Бұл жерден қазақ халқының географиялық нысандардың 

ерекшелік сипатына қарай нақты ат қоя білгеніне көз жеткізуге 

болады. Өзендердің геоморфологиялық ерекшеліктері және пішінін 

анықтайтын  Бүгіл, Бұқпа, Қисық, Қисықсу, Қарасүйір, Қылы, 

Иіндіөзек, Қашама, Жалпақ, Жіңішке, Көлденең, Тарау, Түйіскен, 

Тоғызтарау, Тұйық, Үңгі т.б. потомоним атауларын қарастыруға 

болады. Қалжыр - өзен (123 км) Е Қойшыбаев  қалжыр-түрік 

тайпаларының көне және қазіргі ру-тайпа аттары деген ешбір ғылыми 

негізі жоқ пікір айтады. Түркітанушы ғалым А.Аманжолов: «асау»,  

«долы» өзен мағынасын береді деп жазады. Шындығында, 

Марқакөлден ағып шығатын жалғыз өзеннің бастау алатын жері тік 

жарлы ағынды келеді. Алайда тауға негіз болған өзеннің тау арасында 

ирелеңдеп ағуы, орта тұсынан 90 градусқа бұрылып алып оңтүстікке 

қарай бет алатыны себеп болған. Моңғол тілінде галжир «қисық», 

«ирек» сөз өзенге атау ретінде берілген. Өзен суының басқа өзенге 

қосылған жерін құйған деп атайды. Күршім өзенінің Ертіске құяр 

жерінде Құйған түбегі, е.м., атаулары бар. Біздің пікірімізше, 

Қалыңжар (жарлары көп) атауы кейіннен икемделіп «Қалжыр» 

атауын алған сыңайлы.  

Ертіс өзенінің оң жақ саласы – Бұқтырма бастау Оңтүстік 

Алтайдың мұздықтарын алады. Өзеннің жағасы жартасты, арнасы 

шоңғал тасты, ағыны қатты тау өзені, ол Ертістің ең суы мол саласы 

болып табылады. Ұзындығы – 405 км-ге жететін Бұқтырманың басты 
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салаларына Ақбұлақ, Сарымсақты, Ақ Берел т.б. жатады. Бұқтырма 

өзенінің атауы жөнінде сол өлкенің қазақтарының тілін зерттеген Ж. 

Болатов мынадай дерек келтіреді. «Бұқтырма өзенін жергілікті халық 

былай түсіндіреді: ағысы қатты, асу тау өзені болғандықтан, түсіп 

кеткен нәрсені, мейлі ол мал болсын, мейлі адам болсын, бас 

көтермей, тастан-тасқа соғып, бұқтырып әкетеді». Дегенмен, бұл 

халықтық этимология атаудың сырын аша алмайды. Көне түркі 

тілінде бұқтыр (қаз. бөктер.) тұлғасына - ма қосымшасын жалғау 

арқылы жасалған гидронимиялық атау. М Қашғари сөздерінде буктир 

«тау етегі» дегенді білдіреді.  

Біздің пікірімізше, Бұқтырма тауды бөктерлеп ағатын өзен 

мағынасына саяды. Өзендердің жылдамдығы, ағысы жөнінен ақпар 

беретін өзендерге Ағынықатты (3 рет), Ағынсу(2 рет), Күркіреме, 

Күркілдеуік (3 рет), Күршім, Тасқынсу, Тентек, Түрген, Тұрғысын, 

Тесікаққан, Сылдырама, Сарқырама, славян тілінен енген Гремучий 

(11 рет), Гремячий, Гремучее, Громатуха (3 рет) т.б. жатады. Өзен 

ағысының жылдамдығын, апатты құбылыстарды негіздейтін 

атауларды жергілікті халық ерекшеліктеріне байланысты жіктеп 

топтастырған. К.Каймулдинова «тентек» сөзінің қатысуымен 

жасалған гидронимдер қазақ халқының жергілікті табиғат 

ерекшеліктерін танып-біліп қауіп-қатерден сақтану үшін берілген атау 

деп жазады.  

Зерттеу аумақтарында Тентек (6 рет), Тентекжыра өзен 

атауларын анықтадық. Күршім гидронимі (230км) түркі-моңғол тіл 

бірлестігі негізінде пайда болған көне атауға жатады. «Күрік», 

«күрілдек» (өзен) мағынасын береді. Бұл жерде өзеннің ағысы, 

дауысы, сарқырап ағуы т. б. сипаты негіз болған. Оның айғағы 

Күркіреу(сарқырама), Күркіреме, Громотуха, т.б. өзендер Түрген, 

Тұрғысын өзендерінің мағынасы моңғол тілінде (Түрген-ағынды, 

торғын-жұмсақ)  «ағынды  тау өзені»     дегенді білдіреді. Тұрғысын 

(2 рет), Үлкен және Кіші Тұрғысын, Тұрғысын қайнары өзен атаулары 

осы мағынаға сәйкес келеді. Қаба гидронимінің этимологиясын дәл 

тауып көрсеткен зерттеулер жоқ. Марқакөл гидронимиясында ерекше 

орын алған өзеннің Оңтүстік Алтай тау жотасын шым-шытырақ 

тілгілеп ағатыны (тілімденуі) – оның басты ерекшелігі. Қатонқарағай 

мен Марқакөл аудандарын байланыстыратын өзен тармақтары (Жеті 

Қаба) геоморфологиялық ерекшеліктерді анықтайды. Қара Қаба(154 

км), Ақ Қаба (106 км), Арасанды Қаба, Нарын Қаба, Толын Қаба, 

Темірті Қаба, Қаба (негізгі) өзендері Жеті Қаба атанған. Согды 

тілінде Қаба сөзі «тік қия» мәніне сәйкес. Біздің пікірімізше, Қаба 

атауы «тік қиялы өрдің өзені» мағынасына саяды. Мұндай өзендердің 
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қатарына Күрті, Жарма атауларын жатқызуға болады. Жарма атауы 

жарылған, екіге бөлінген, айрық мағынасын білдіріп тұр. Түркі 

тіліндегі негізгі мағыналары «жарқабақ», «тік жаға», «жыра», 

«жартас» ұғымдары орографиялық қабақ, кемер терминдері сияқты 

жер бедерінің сипатын дәл көрсетеді. Күрті өзен атауы моңғолдың хүр 

«тік жар» арқылы жасалған. «Жарлы, жар көп өзен» деген мағына 

береді.  

Қобы сөзінің мағынасы алтай тілдеріне ортақ қобы, қоба «науа», 

«су «тау аңғары» «ағар»,  «ор» сөзінен шыққан. Түркі тілдес 

халықтарда «құрғақ арна», «қуыс», «шатқал», «суағар» т.б. мағынаны 

береді.  М.Кашғаридің пікірінше өзеннің биік таулардың арасымен, 

тар арнамен ағатыны «науа», «терең шатқалды арна» мағынасымен 

үндесіп тұр. Сонымен, Қобо>тіл өзгерісінен өткен өзен қазіргі қазақ 

тіліндегі «науа» сөзіне сәйкес келеді. Оңтүстік Алтайда Науа өзен 

атауы бар. Науалы, Астауша атауларын кездестірдік. Шығыс 

Қазақстан облысы аумағандағы Ақ Қобы, Қара Қобы, СарыҚобы, 

Темір Қобы, Күл Қобы, Қобы өзен атаулары орографиялық, 

гидрографиялық ақпарларға толы.  

Арасан Қобы өзені «шипалы суы бар қобы» мағынасына сәйкес 

келеді. Темірті Қаба, (Өр Атай) атауы да құрамындағы родонға 

байланысты қойылған деуге болады. Родонды білмеген кезде суда 

темір бар деген ұғымнан туындаған. Оның айғағы Үржар 

ауданындағы Барлық-Арасан бұлақтары, Жарма өңіріндегі Арасан 

көлі т.б. Қарастырылған өзендерден басқа негізгі өзендерге жататын 

Оба, Үлбі, Нарын, (моңғ. жіңішке), Үлкен Бөкен  (геногидроним), 

Көкпекті т.б. өзендерді жатқызуға болады. Этимологиясы 

гидронимдерге негізделген және талас тудырып жүрген өзендерге Ай, 

Аягөз, Таңсық (Аягөз ауд.) атауларын қарастыруға болады. Ай- ханты 

тілінде «кішкентай, таяз өзен» дегенді білдіреді. Көне түркі тілінде 

оқуз-огуз, «су өзен» деген сөз екені белгілі. Егер Аягөз жері 

гидронимін осы негізде қарастырсақ, өзен-өзен болып немесе 

«кішкентай, таяз» болып шығады. Ай – тайпа аты, үгіз – өзен яғни 

«Ай өзені» мәнін береді. Сондықтан Ай, Аягөз потамонимдерін көне 

дәуірлерден келе жатқан субстрат деуге болады. Таңсық жері – өзен 

аты көне түркі тілінде (сарқырама) және сұғ (су) сөздерінен 

қалыптасқан. 

Бұл этимологияның даусыздығы Ш.Уәлихановтың Қозы 

Көрпеш-Баян Сұлу ескерткіші жайлы жазбаларынан да көрінеді. Онда 

Аякөздің осы тұсының «Гүрілдек өзен» деген аты бар делінген. 

Демек, ол Таңсықтың құйған тұсына келіп жатыр. Зерттеу нысанына 

айналған аумақтарда фитонимдер мен зоонимдер негізінде 
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қалыптасқан өзендер де жеткілікті. Атап айтсақ, Айбұзау, Ақсиыр, 

Ақтораңғы, Аршаты, Аюлы, Аюқашқан, Аюшат, Бастеректі, 

Борсық, Бұғыжайлау, Бұғымүйіз, Бұйырғынды, Бүркітті, Егінбұлақ, 

Жалпаққарағай, Жүзағаш, Итөлген, Қамысты, Кіші қайынайрық, 

Қарағанды, Қарағайлы, Қарақоға, Қоңырөгіз, Майшағыр, Таутекекөл, 

Текебұлақ т.б. Сохатушка гидронимі туралы Ж.Болатов халық 

этимологиясын келтіреді: «Бірде бұлақ тасығанда бірнеше таутекенің 

денесін ағызып алып кетіпті. Содан қалмақтар Саха түскен деп атап 

кетсе керек». Саха – қалмақша «таутеке» деген сөз дейді.  

М.Қашғари сөздігінде сақа – «киік» (сақақлығ-киікті) 

мағынасында кездеседі. Сухотушка, Большая Сухотушка өзендері 

Бұқтырманың кішігірім салалары. Жергілікті халық Сахатушканы 

Қандысу деп атайды. Сонымен қатар гидронимдерде этноним, 

геноним, антропоним атаулары да көрініс тапқан деуге болады. 

Алқабек, Әлпейіс, Бердібай, Бозанбай, Ерденбұлақ, Ержан, Есентай, 

Жетпіс, Кәрмен, Күшікбай, Рахман (антропогидроним), Алтай, 

Бөкенші, Көрпебай, Қарамырза, Қаратай, Қожа, Қойсары, Құдияр, 

Майемер, Өкпекті, Сағал, Сапақ, Сәмен, Сиыршы, Таңсық, Тоғалақ, 

Ұсақ, Шеркеш (геногидроним) этнонимнен туындаған Қалмақтұма, 

Калмачиха, Калмыцкий ключ, Мәнжүрбұлақ, Правая Татарка, 

Ұранхай, Сібе т.б. атаулары анықталынып, гидронимдердің белгілі бір 

жүйеде қалыптасқанын аңғартты. 

2.4.1 Көл және батпақ атауларының қалыптасу 

ерекшеліктері. Шығыс Қазақстан облысының аумағы оңтүстік-батыс 

Алтай (Қазақстан Алтайы) Жайсаң қазаншұңқыры, Қалба жотасы, 

Сауыр-Тарбағатай, Ертіс маңы жазығы және Сарыарқаның шығыс 

бөлігін алып жатыр. Облыс аумағы өтпелі екі аймаққа (субрегион) 

жіктеледі. Шығыс аймаққа: Кенді Алтай, оңтүстік Алтай, Қалба 

жотасы, Жайсаң қазаншұңқыры, Сауыр-Тарбағатай жотасы, албатыс 

аймаққа Ертіс маңы жазығы, Шыңғыстау таулары, Көкпекті Шар ұсақ 

шоқылы және Алакөл қазаншұңқыры табиғи кешендері жатады.Алтай 

Жайсаң  ойпатынан басталып, Байкал көліне дейінгі аралықты алып 

жатқан Алтай Саян таулары деп аталатын аса үлкен тау жүйесінің бір 

бөлігі болып табылады. Жер бедерінің ерекшелігіне қарай 

Қазақстандық Алтай үш ауданға бөлінеді. Олар Кенді Алтай, Оңтүстік 

Алтай және Қалба жотасы, солтүстігінде Бұқтырма өзені мен 

оңтүстігінде Жайсаң, Қара Ертіс аралығында жатыр. Нарын-Бұқтырма 

қазаншұңқыры Кенді Алтайдан бөліп жатса, Ертіс аңғары оны батыс 

жағынан Қалба жотасынан бөліп тұрады. Шығысында ол Үкөк тау 

қыратымен шектеледі. Батыстан шығысқа қарай Нарын, Сарымсақты, 

Алтай Тарбағатайы, оңтүстікке қарай Күршім және Оңтүстік Алтай 
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жоталары созылып жатыр. Азутау және  Күршім (Сарытау) 

Бүркіттітау аралығында Марқакөл қазаншұңқыры орналасқан. 

Оңтүстік Сібір тауларының физикалық-географиялық елі, Алтай 

ФГО және Жоңғар Сауыр-Тарбағатай ФГ еліне жататын Сауыр-

Тарбағатай ФГО аралығында орналасқан Шығыс Қазақстан 

облысының табиғаты ерекше шөлейтті  ландшафтық табиғи зонада 

орналасқан Жайсаң  қазаншұңқыры (Каспий маңы-Тұран ФГЕ-не 

жататын) Жайсаң провинциясына жатады. Кенді (Батыс) Алтай – 

Оңтүстік Алтайдың солтүстік-шығыс бетінде Үлбі, Иванов, Оба тау 

жоталары орналасса, оңтүстік-шығысқа қарай Листвяга (Қоңыржон), 

Холзун (Қалзың), Көксу, Тікирек, Қарғон, Теректі тау жоталары 

созылып жатыр. Қалба жотасы Ертіс өзенінің сол жағында Көкпекті, 

Бөкен, Шар өзендерінің аңғарларының арасында орналасқан. Қалба 

жотасының ең биік нүктесі Сарышоқы (1508 м) батыс жағында Шар 

аңғары арқылы Сарыарқамен шектеседі. Жайсаң  ойпатының оңтүстік 

шекарасы Сауыр-Тарбағатай тау жүйесіне (ФГО) келіп тіреледі. 

Шығыс Қазақстан және Алматы облысының шекарасында Алакөл 

ойысы жатыр. Зерттеу нысанына айналған аумақта жазықтық, таулы 

немесе қазаншұңқырларда орналасқан (тектоникалық) және реликті 

қалдық көлдер жиі кездеседі. Жазықтықтағы көлдердің көпшілігі теңіз 

деңгейінен 100-350м биіктіктегі неоген антропоген шөгінді 

жыныстарының үстінде орналасқан. Ондай көлдерді аумақтың 

Солтүстік-батысында Семей өңірінің Ертіс маңы жазығындағы бөлігі 

(Белағаш жазығы), Бесқарағай, Бородулиха аудандарында 

кездестіруге болады. Мысалы Семейдің таспалы (реликт) қарағай 

орманы арасындағы  Шошқалы, Тұз көлдері, Аққу-(Қиық) Павлодар 

облысы, Құлынды даласы өңірінің қазаншұңқырында орналасқан 

Шарбақты, Тлеуберді, Ұялы  т.б. көлдерімен шектесіп жатыр. 

Олардың маңайы ежелгі құмтөбелермен кей жерлерде сусымалы 

төбешікті құмдармен сипатталады. Т.Р.Омаровтың зерттеулеріне 

қарағанда Батыс субрегионында (бұрынғы Семей обл.) көлемі бір 

гектардан жүз гектарға дейін 891, ал бір шаршы километрден жоғары 

73 көл бар. Осы көлдердің ішіндегі ең ірісі: Алакөл-Сасықкөл, Ұялы 

(Балқаш-Алакөл ойысы), Мойылды сор, Үлкен Шұға, Сасық, 

Шолақтерек, Бүрліген, Иткөл, Қолдар және т.б. аумақтың 0,2 

пайызын алып жатыр. Шығыс субрегионында (бұр ШҚО) көлемі бір 

гектардан жүз гектарға дейін 985, ал 1 шаршы километрден жоғары 18 

көл, оның ішінде Жайсаң , Марқакөл және т.б. атауға болады.  

Біздің зерттеулерімізде аумақтағы барлық 1967 көлдің (1977)  

337 атауы    көл термині негізінде қалыптасқаны анықталып, 

топтастырылды  (Б қосымша). Сонымен қатар, терең көлдер санатына 
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жататын Үлмейіс -38 м, (Шалқар, Сібе көлдері), Алтайдағы Рахман – 

30 м, Марқакөл – 27м, т.б. ерекше атауға болады. Көлдердің басты 

ерекшелігі жасының (жаратылысы) әр түрлі және әр кезеңде пайда 

болғанымен сипатталады. Орманды дала, дала зоналарының көлдері 

біртіндеп шөгінді жыныстарға толып, оларда өсімдіктер қаптап өсуде. 

Шөлейт, шөл зоналарының көлдері біртіндеп тартылып, тұзды 

көлдерге айналады. Кейін ол көлдер сорға (шақат) айналады. Мұндай 

көлдер аумақтың солтүстік-батыс, батыс, оңтүстік аумақтарында жиі 

кездеседі. Қазақстан Алтайының биік таулы аймақтарының көлдері 

шығу тегі жас көлдерге жатады. Тау аралық төмен түскен ойыстар мен 

жарықтарда көп қазаншұңқырлар суға толып, көлдер пайда болады. 

Марқакөл, Язовое (Жазаба), Черновое (Қаракөл), Тұранғыкөл т.б. 

көлдердің ауданы 1 шаршы километрден асады. Бағанор көлі – Қара 

Ертіс жүйесіне енеді. Монғол тіліндегі баға «аз», «шағын», «қысқа» + 

нор «нуур» көл мағынада туындаған, көлдің аумағының аздығынан 

хабар береді. Барынкөл - Марқакөл ауданында орналасқан. Барын 

мағынасы түркі-монғол тілдеріне ортақ баран/бараан «қара қоңыр», 

«қара кер» (қаракөл), сондай ақ, монғол тілінде баруун «батыс» яғни 

«Батыс өзені» мағынасындағы гидроним болып шығады. 

 Жайсаң (Зайсан) көлі Жайсаң қазаншұңқырында теңіз 

деңгейінен 382 м жерде орналасқан. Оның ауданы -1800 км
2
, тереңдігі 

-7м, тұщы ағынды көлге жатады. Жайсаң  көлінің атауы жөнінде 

көптеген пікірлер қалыптасып отыр – Жайсаң  деген атауды 1650 

жылы Қалмақтар қойған екен. Аштыққа ұшыраған көптеген 

азаматтардың көл жағасына келіп, тайдай тулаған балығымен 

өмірлерін сақтап қалуына байланысты көлге «игі», «игілік», 

«мейірман» («Жайсаң» сөзінің қазақша мағынасы) деген ат берілген. 

Сөйтіп көлді Заасингнор (жақсы көл) атапты. Ғ.Қоңқашбаев 

«моңғолдың, Заасинг(жақсы)» деген сөзінен бұл атау ертеректе 

Зайсан-нор, кейде Нор-Зайсан  деп те атаған. М. М. Красовскийдің 

пікірінше Жайсаң көлінің бұрынғы атауы Хонхаты (Кунг-Кетунор) – 

Қоңыраулы көл, өйткені көлдің толқындары жағадағы қалың қамысты 

ұрған кезде қоңырау үні іспетті дыбыс шығатын көрінеді. 

Н. Құрманбекұлы «Атыңнан айналайын «Бейне теңіз»» атты 

мақаласында төмендегідей деректер келтіреді: Ертіс өзені қақ жарып 

өтетін осы көлді XIII ғасырда бабаларымыз «Бейне теңіз» деп атаған 

көрінеді. Найман мен Керейді ығыстырған моңғолдар кейін көпшілігі 

моңғол тайпалардан құралған жонғария мұндағы жер-су аттарын өз 

тілдеріне аударып алғаны заңды құбылыс. Мысалы Бейне теңіз немесе 

Теңіз аталған көлді Жайсаң нор, Барқытбел тауын-Тарбағатай деп 

өзгерткен еді. Орыс елшілердің басшысы болып монғолияға сапар 
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шегіп, осы көлге XVII ғасырда келген Ф.И.Байков оны «Қызылбас» 

деп атайды. Ғалым Ғ.А.Байназарова Жайсаң  көлі туралы мынадай да 

деректі айтады: «1864 жылы Жеменей көлінде әскери бекініс 

салынды. Бұрын ол жер Ақшатырлы деп аталып, кейін Жайсаң ға 

айналды».  

Сонымен бірге қалмақтың Жайсаң  сөзі қазақша «рақымды» 

деген сөздің мағынасын білдіреді деу де, біздің ойымызша, дұрыс 

емес, өйткені «Жайсаң» моңғолша «би», «бек», деген сөз екенін 

Құрбанғали Халид айтады. Бұл жерде қалмақтардың бір тармағына 

жататынын да айта кеткен жөн. Құрбанғали Халид Жайсаң  аталуын 

былай түсіндіреді: «бәрі 200 мың қол болып, Сағун ханы Бұғұқра хан 

бәріне бас болып хұндарға қарсы шықты. Батыстан татар хан Чамунат  

жүз мыңнан аса қолмен келіп, бәрі Жайсаң көліне жиналған. 

«Жайсаң» моңғолша ұлы адамдарға яки орасан мол топқа айтылатын 

мақтаныш лакап, мына жиын себебімен көл аталған. Қазақ «қасқа мен 

жайсаң» жиылған жер деп осындай дүбірлі тарихи уақиғасы бар 

орынды айтады».  

    Кейбір деректерде XIII–XIV ғ.ғ. Қытай елі жүз жылға жуық 

монғолдардың билігінде болғаны белгілі. Қытайды алғаш билеген 

Шыңғыс ханның немересі Құбылай өз әулетін қытайша «Юань» деп 

атайды. Сол заманда қытайлар жергілікті ұлыстарды басқарушы 

адамның лауазымын «цзяй-сян» дейді-тұғын. Юань әулеті кезінде 

(1271–1368ж.ж.) бұл лауазымды моңғолдар да елді басқару жүйесіне 

енгізеді. Бірақ «цзяй-сян» термині моңғол тілінің айтылу орайына 

қарай Жайсаң  болып  өзгеріске ұшыраған деуге болады. Белгілі 

түркітанушы этнограф В. В. Радловтың пікірінше, Жайсаңдар 

жергілікті әкімшілік ұлыстарды басқарған. Сонымен қатар Жайсаң  

сөзінің моңғолдарға қытай тілінен ауысқандығы туралы және оның 

ерте заманнан аймақ пен ұлыстарды басқарушыларға берілетін ресми 

лауазым екендігіне 1630 жылы Қытайлық лама Лубсан Данзанның 

«Алтын түйін» кітабында  айтылады. Б.Бәмішұлы көл атын ежелден 

Жайсаң екенін, ана тіліміздің байырғы төл сөзінен қайылғанын айта 

отырып: «Етек жеңін кеңге салып, жағасы жайлаудай жайылып, 

мамырлап жатқан тұщы көлін бабаларымыз жайсаң атаған ғой».   

Бір шеттен көз салсаң қарсы бетіне көз жетпейтін теңіз іспетті 

тұщы көлдің «Нор Зайсан» атауы қазақтың нұр жайсаң деген сөзінен 

шыққанын дәлелдей түседі. Жайсаң көліне Қара Ертіс, Кендірлік және 

Қылы өзендерінің құятынын және Тарбағатайда бастау алатын 

өзендердің құймайтынын оның ерекшелігіне де орыс зерттеушілері 

сипаттама берген. М. С. Чернышев зерттелеулерінде көлдің ұзындығы 

100 верст, ені 28 верст, ауданы – 1600 шаршы верст, тереңдігі 4 
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саженге тең деп берілген. Солтүстік жағалауы қыратты сазды, құмды 

жондар (Шақкелмес), басқа бөлігі аласа жазықты жағалауымен 

ерекшеленеді. Оңтүстік Алтай және Сауыр-Тарбағатай аралағында 

ұсақ көлдердің санатына жататын Қонақкөл, Марқакөл, Алакөл, 

Шыбындыкөл, Сасықкөл, Қаракөл, Әмірекөл, Теміркөл, Белкөл, 

Қоскөл, Боздыкөл, Көтелектің көлі, Қозыкөл, Тақыркөл, Таздың көлі, 

Сегізкөл, Саршакөл, Шошқакөл, Шөптікөл, Алтынкөл т.б. 

шоғырланған. 

Оңтүстік Алтайдың інжу-маржаны аталған Марқакөл теңіз 

деңгейінен 1449 м биіктікте жатыр. Ауданы – 455 км
2
, ұзындығы-38 

км, ені - 19км, ең терең жері–27 м болатын көлге 27 кішігірім өзендер 

құяды да, тек жалғыз Қалжыр өзені ағып шығады. Марқакөлдің 

табиғаты жөнінде В. В. Сапожников, К. Струве, Г. Потанин,                

Н. И. Яблонскийлер күнделіктеріне құнды жақсы естеліктер 

қалдырған. Марқакөл лимнониміне тоқталсақ, ерте кезде көлдің 

орнына кең жазық дала болыпты деседі. Осы маңды жайлаған бір 

байдың жүйрік аты байланған қазықты суырған кезде, орнынан су 

атқылап шығады. Жайылған су шөптерді ағаштарды басып, жоғары 

көтеріліп, тау баурайына дейін жетеді. Ауыл көшіп үлгере алмай, 

байдың бір көген марқа қозылары су астында қалып қойыпты. Содан 

Марқакөл аталыпты. Бұл халықтық этимология негізінде қалыптасқан 

дерек.  

Н. А. Аристовтың кейбір жалайыр ру тармақтарын қарлұқтардың 

руларымен этникалық тұрғыдан ішінара байланыстыратын кейбір 

пікірлерін  айта кетуге болар еді. Жалайырдың Сыпатай руының 

тармақтары ақ-марқа және қара-марқа өздерінің аты арқылы 

Алтайдағы Марқа көлін еске түсіреді және оларды қарлұқтар (қарлық)  

руының қалдығы деп айтуға итермелейді. Осы атауды иеленген  

қарлықтар Батыс Тәңіртауға Оңтүстік Алтайдан келуі, және осында 

өздерімен бірге Алтайда иеленген Марқа көлінің атын ала келді. 

Белгілі ғалым С. Аманжолов Марқакөл атауын Н. А. Аристовқа 

сүйеніп қарлықтардың «Марқа» ( қытайша моу-ло) деп аталатын VІІ 

ғасырда өмір сүрген, сондай-ақ Алтайдағы Марқакөл маңын 

мекендеген руымен туыстырады. Ғылыми этимология бойынша Алтай 

тауында  бірнеше өзендер құятын көлдердің «үлкені, марқасы» деген 

мағына береді. Дегенмен, зерттеу нысанына айналған Марқакөл 

лимнонимін VІІ–VІІІ ғасырларда Алтай  өңірін мекедеген 

қарлықтардың «марқа» тайпасы негізінде қалыптасқан көне түркілік 

атау деп топшылаймыз. Қатон-Қарағай ауданында 1760 м биіктікте 

тар аңғарлы, тік жарлы тау беткейлерінің арасында  Рахманов көлі 

орналасқан оның ауданы – 1,14 км
2

,
  
ұзындығы – 2,6 км, ені – 0,6 км, 
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тереңдігі – 30 м. Көлдің солтүстік-батыс жағалауында радонды 

суымен ерекшеленетін «Рахманов бұлағы» шипажайы бар. 

Қалба жотасы өзінің әсем табиғаты, ландшафтысымен 

ерекшеленеді. Гранитті тасты келетін таулардың қазаншұңқырында 

абсалюттік биіктігі теңіз деңгейінен 770-830 м биіктікте Сібе көлдері: 

Көктау массивінің оңтүстік баурайында Қошқаркөл (Сасықкөл), Алқа 

(Қоржынкөл), Үлмейіс (Шалқар), Дүйсен (Төртқаракөл), Ыстықпа 

(Қаракөл) орналасқан. Осы маңдағы таулар аралығында Абылай 

(Қалмақ ханы) аңғары бар. Көлдер аралығын өсімдіктерден айрылған 

гранитті қырқалар бөліп тұрады. Жалпы Сібе көлдерінің ауданы- 5,56 

км
2
, тереңдігі – 2,5–38 метрге жетеді. 

Сібе – атауының шығу тегін Ғ.Қоңқашбаев Себе (Сове) – құндыз 

(бұрмаланған моңғол тілінде), Сібе өзенімен, көлде тіршілік ететін 

жануар атымен (зооним) байланыстырады. Алғабас ауылының 

солтүстік-шығысында 2 км жерде археологтар мен өнертанушыларды 

қызықтыратын қалмақтың соңғы ханы Сібе-сула сарайының ескі орны 

және қорғандардың ізін байқауға болады. 

Біздің пікірімізше, Сібе өзені, көлі Сібе этнонимінен туындаған, 

ал аумақтағы Аблакетка өзені (Абылайкит), Абылай аңғары 

атауларын қалмақ кезеңімен тығыз байланысты екенін айта кету 

орынды. Оны тарихи деректер құптайды. Ұсақ-шоқылы келетін Шар-

Көкпекті, Шыңғыстау өңірінде  ұсақ көлдер жиі кездеседі. Жарма 

ауданы аумағында 20-ға жуық үлкенді-кішілі көлдер бар. мұндағы 

көлдер тұнық, жаз айларында кейбіреулері тартылып құрғап қалады. 

Мысалы: Қараөткел, Сабындыкөл, Ащыкөл, Тұщыкөл, Сасықкөл, 

Сұлусары, Итаяқ, Маздақ т.б. көлдер жақын қоныстанған елді 

мекендердің құты құстарға, өсімдіктерге толы жайқалып өскен қамыс 

құрақтары көлдерге өзіндік сән береді. Сабынды көл аталуы тері 

ауруы бар малды көлдің суына бір шомылдырса, құлан таза жазылып 

кетеді екен. Балықты көл – ең ірі көл, суы тұзды ұзындығы- 6,7 км, ен 

і– 0,7 км, балыққа бай, жағасында демалыс орындары бар. Георгиевка 

селосынан оңтүстікке қарай Шар су қоймасы жанында Арасан көлі 

орналасқан, оның тұзды суы мен балшығы тері, буын ауруларына мын 

да бір ем. Делбегетей тауының теріске жағында Әлжан көлі 

орналасқан. Шыңғыстау – Абыралы маныңда Шолақтерек көлі, 

Таймақкөл, Ырсай, Қарасор, Құмкөл, Шошқалы көл, Каракөл т.б. көл 

атаулар бар.  Алакөл Балқаш-Алакөл ойысындағы Балқаш көлінен 

кейінгі ең ірі көлдердін бірі. Балқаш пен Алакөл кездерде бір көл 

болып қосылып жатқан, кейіннен тектоникалық көтерілуге 

байланысты бір-бірінен бөлініп қалған. Қытай карталарында 

(құрастырған Цянь Луна) екі көлдің орнында бір көл берілген. 
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Г.Клапроттың пікірінше Алакөл-Гургеноор, ал қалмақтардан алынған 

мәліметтерде Алактукуль деп берілген. Оларға көптеген ұсақ өзендер 

мен жылғалар құяды. 1840 жылдары орыс саяхатшысы А.Шренктің 

жүргізген зерттеуі бойынша, Алакөлдің көлемі 1700 шаршы километр 

делінген. Ұзындығы – 104 километр, ені – 52 километр, орташа 

тереңдігі – 22 метр, ал ең терең жері оңтүстік шығыс жағында – 54 

метр. Көлемі 2076 шаршы километрден 2650 шаршы километрге дейін 

өзгеріп тұрады.  

Алакөлге Үржар, Қатынсу, Емел өзендері құяды. Алакөлден 

кейінгі ірі көл – Сасық көл. Суы тұщы, жағалау жазық, сазды, 

қамыстың ерекше иісіне байланысты қойылған атау деуге болады. 

Ұзындығы – 49,6 км, ені – 19,8км; ең терең жері – 4,7м, көлемі – 736 

шаршы километр. Алакөл мен Сасықкөлдің арасында Ұялы (Қошқар 

көл) орналасқан .  

Республикаға маңызы бар Алакөл маныңда көптеген демалыс 

орындары ашылған. Зерттеу барысында Шығыс Қазақстан 

облысының көлдеріне физикалық-географиялық, геоэкологиялық 

тұрғысынан сипаттамалар берілді. Табиғат жағдайларын бейнелейтін 

лимнонимдер негізінен халықтық географиялық терминдер арқылы 

жасалғаны анықталды. 

Су режимі мен қазаншұңқырлар морфологиясы, шығу тегіне 

қарай облысымыздың көлдері әркелкі болып келеді. Өткен 

геологиялық дәуірлерде  үгілу әрекетінен қалыптасқан көлдер 

біршама кең тараған. Жер бедерінің үздіксіз өзгеріске ұшырауы, 

қазіргі кездегі көлдердің қалыптасуына әсерін тигізеді. Ежелгі өзен 

аңғарларында шөгінділер басып қалған жерлерде, бөгелген көлдер: 

Жарлыкөл, Әжболат, тектоникалық Жасыбай, Сабындыкөл, Торайғыр, 

суффозиялы (кеулеу) көлдерден балшық пен лессті жыныстардан 

тұратын Сладкое көлін атауға болады.  

Терең шұңқырларда орналасқан көлдерге құятын уақытша 

ағынды өзен сулары жетпей қалады да, жазықты кеңістікте тұщы, ащы 

тұзды, тұзтұнба көлдер көптеп кездеседі. Көлдердің пайда болуы 

қазаншұңқырға келіп құйылған судың мөлшері (жер үлесі және жер 

асты жолымен), одан шығатын су шығыны (сіңу және булану) көп 

болған жағдайда жүзеге асады. Ыза суымен қоректенетін көпшілік 

ұсақ көлдер жаз айларында тартылып, батпаққа айналып кетеді. 

Жергілікті қазақтар көлдерді: жер бедері мен климаттық жағдайлар, 

пішіні мен көлемі, суының физикалық және химиялық қасиеттеріне 

байланысты ажырата білген. Көл термині  барлық түркі тілі 

кеңістігінде кең таралған терминологиялық элемент. Сонымен қатар 

парсы тілі, кавказ халықтарында кездестіруге болады.  
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Көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданған қазақтар қоршаған 

орта ерекшеліктері, белгілі адам, ру-тайпа, халықтың 

тұрмыс-тіршілігіне байланысты көлдерге айдар тағып, атаулар беріп 

отырған. Көл атауларында халқымыздың көшпенді тарихы 

бейнеленіп, өлкеміздің өткеніне көз жүгіртуге мүмкіндік туғызып 

отыр. Зерттеу нәтижесінде біз облыс аумағындағы көл атауларын 6 

топқа жіктеп топтастырдық: 1) орографиялық, пішіні мен көлемі, 

тереңдігі; 2) климат жағдайын айқындайтын; 3) түр-түсі, дәмінің ащы-

тұщылығын, санын білдіретін; 4) антропоним, генонимдер арқылы 

туындаған; 5) метафоралық тарихи оқиғаға, діни көзқарасқа 

байланысты; 6) өсімдік және жануарлар дүниесін бейнелейтін т.б. 

Аумақтағы гидронимдер жүйесінің негізін құрайтын көлдер (925 

атау) көшпелілер үшін маңызды рөл атқарды. Топонимдерде 

кездесетін метафоралық терминдердің көпшілігі адам мен 

жануарлардың дене мүшелеріне қатысты сөздер. Мұндай 

анатомиялық сөздер көптеген тілдердің топонимдерінде кездесуінде 

үлкен бір заңдылық бар. 

Сор терминімен жазда тартылып қалатын саяз сулы көлдерді 

атауға болады. А. Левшин 1825-1826 жж казақ даласының батыс 

бөлігін аралаған Эверсманның деректерінің негізінде сорларды 

төмендегіше сипаттайды: жазда онша кебе қоймайтын, қыста 

қатпайтын, жүруге қолайсыз батпақтар; жазда кеуіп, бетін аппақ тұз 

қабаты көмкеретін, өсімдіксіз құрғақ жерлер; ащы-тұщы көлдер 

ретінде сипаттайды. Э. М. Мурзаев сордың көптеген халықтардың 

географиялық терминологиясында кең таралғанын атап көрсеткен. 

Орта Азия халықтарында “шор, шур” сортаң топырақ, дала, шөлейт, 

шөл белдемдеріне қарай мағынасының өзгеріске ұшырып, әртүрлі 

атауларға ие болатын жазады. Көне моңғол тілінде хужир, қалм. 

хужр, кейбір түркі тілдерінде, атап айтқанда тув. хужир, алтай және 

хақас тілінде хучур – сор, сортаң лексемасы, Орта Азияның түркі 

халықтары тілінде тек топонимикалық атаулар құрамында әртүрлі 

фонетикалық вариантта кездеседі . Ф. Щербина Омбы уезінен Ертістің 

сол жағалауымен Құдайкөлге дейін сусыз далада көпжылдық 

өсімдіктер қаулап өскен (бетегелі, көде, жусанды) қазаншұңқырларда 

кездесетін көлдерді “сор”, “қақ” аталатынын және әрі қарай жер 

бедерінің төбелі жоталы екендігін сипаттап жазады. 

Қыс айларында тынымсыз соғатын қатты боранда адасып, 

ашығып- шалдыққан жылқылардың сорға тіпті табынымен батып 

кеткен жағдайлары кездеседі. Жаз айларында сорлар құрғап, бетінде 

тұз қабыршақтар қалыптасады. Ақсор, Айрансор, сордың келбетін 

алыстан аңғартады. Сарысор, Қарасор, Қызылсор, Көксор түстен 
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басқа, судың қасиеті, лайлы болуы, ұсақ ағзалардың жарық сәулесімен 

шағылысып, маңында өскен өсімдік жамылғысы арқылы 

ерекшеленеді. Пішінін айқындайтын Доғабассор, Дөңгелексор, 

Шалқарсор, Қотансор, Кішкенесор, Ұзынсор, айрық, қон., 

метафоралық терминімен Аяқсор, Бассор, Құлақсор. т.б атауға 

болады. Сордың ерекшелік сипатын бейнелейтін Байсор, Майсор, 

Баянсор монғолша Баян/ байн/ бойон, бай маңында өсімдік 

жамылғысы қаулап өскен, суының тартылып қалмай, және т.б 

қасиеттеріне байланысты туындаған деп топшылаймыз. Сор маңында 

кездесетін өсімдіктер мен жануарлар дүниесінде бейнеленіп, 

ақпараттық қасиетке ие болып отыр. Жынғылдысор, Қызылағашсор, 

Тобылғысор, Ақтүйесор. Бөкенсор, Бүркітсор т.б. атауға болады. 

Бессор, Қоссор санын, Борлысор тартылып қалған сор маңында 

жергілікті халықтын ақбалшық алып, шаруашылықта пайдаланғанын 

білдіреді. Сасықсор атауы жаз айларында суы борсып, жағасындағы 

қамыс, шөптері шіріп, жағымсыз иіс шығаратынынан хабар береді. 

Табиғат ерекшеліктерін анықтай отырып, жергілікті қазақтар 

мекендеген ру-тайпа, адам атымен атап жүзеге асырған. 

Генонимнен туындаған Төре соры, Шүрек соры, адам атымен 

Алтыбай соры, Бижан сор,Қодар соры, Мәшін соры т.б. кездесіп 

отыр. Қақ - термині көктем айларында ойпаң жерлерде жиналып 

қалған еріген қар суымен, жаңбырмен толығып отыратын жайпақ 

тайыз көлдер, Жаз айларында құрғап, тақырларға айналып кетеді. 

Қызылқақ көлі – Ертіс ауданынын солтүстік батысында орналасқан, 

облысымыздың ең үлкен көлі болып саналады. Облысымыздың тұзды 

көлдерің зеттеген ғалым Е.В. Посохов: “Қызылқак көлі-Ертіс өзенінен 

100 км батысқа қарай орналасқан, пішіні дөнгелек, ені біршама ұзын, 

ауданы – 170 шаршы км, болсада 1,5 м тереңдікті көрсетеді. Көлдін 

жағалауы жарлы, биіктігі 5 м, қызыл-қоныр сазды және құмды 

жыныстардан қалыптасқан. Көлге жан-жақтан көптеген жырасайлар 

құяды да, жаз айларында арналары құрғап қалады. Төре аулының 

маңында ағып шығатын жыра сай жаз бойы көлге құйып жатады. Су 

ағып шығатын жерде борпылдақ қызыл лай батпақты темір 

қабықшасы пайда болған” – деп жазады. Жергілікті қазақтар суы ащы-

кермектілігі жоғары, батпағы қызғылтым болғандықтан көлге 

осындай атау берген. Аққақ, Қарақақ, Қонырқақ, Құлақақ қоныс 

атауларында кездесіп, Жаманқақ, Лайқақ анықтауыш ретінде судын 

қасиетін білдіреді.  

Тұз – термині гидронимдер құрамында жиі кездеседі.                  

Ғ. Қоңқашбаевтың анықтауынша бұл сөз “тұз өндірілетін, кеуіп бара 

жатқан көл” дегенді белдіреді. Қазақстан лимнонимдерінде көлдердің 
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тұздылық дәрежесі мен деңгейі, тұз кәсіпшілігі туралы мағыналық 

жүктемеге ие болады. 

Ертіс өзені маңындағы көлдер тұз тұнбалы болғандықтан тұз 

өндіріліп, Ресейдің Батыс Сібір қалалары, Пермь губерниясына 

жеткізіліп отырған. Тұз өндіру саласы ХХ ғасырдаң 30 жылдары 

аралығына дейін бір шама жақсы дамыды. Тобылжан, Сольветка, 

тұзды көлдерінен қазіргі уақытта тұз өндіріледі. Тұзкөл, Тұзшілік, 

Шақпатұз, Еспетұз, Кемертұз, Жақсытұз, Жамантұз көл маңы 

ерекшелігі, тұзды өңдіру, батпақтану дәрежесі т.б. факторларға 

байланысты қойылған. Қызылтұз (2 көл) ,е.м., атауы судағы тұздылық 

дәрежесі жоғары, ұсақ ағзалар жарық сәулемен шағылысып, өзіндік 

жүктемеге ие болып, қалыптасқан.  

Ащы – термині көлдің тұздылығы жөнінде хабар береді. 

Топонимдер құрамындағы мағыналық жүктемесі аталған себептерге 

байланысты әркелкі болады. (Ащылыкөл мен Ащыкөлдің мағынасы 

екі түрлі). Ащы - көл маңында тұзбен ылғал сүйгіш өсімдіктерге бай, 

мал жайылымы болып табылатын жерлер. Қазақ халқы су көздерін 

жарамды, жарамсыздығын ескеріп, қай шөптің қай түлікке 

жұғымдылығын ежелден-ақ аңғарған. Ащы термині жайылымның 

ерекшелігін, суының тұздылық дәрежесін бейнелейтін гидронимдер 

құрамында жиі кездеседі. Ащыжайлау, Ащыкөл (12 көл) қон., 

Ащысор, Ащытақыр атаулары мал жайылымымен тығыз байланыста 

жатқандығын аңғартады. Қазақ халқының өмір тіршілігін, әдет-

ғұрпын жетік білетін Л.К. Чермак жазады: дала мен шөлейттің 

керемет иесі болу тек қазаққа тән, өйткені олар малды көп ұстап, 

бағуға ерекше мән береді.  

Тақыр – өсімдік жамылғысынан айырылған, беті тегіс, сазды 

жыныстардан тұратын жерлер. Тақырлар малды шамадан тыс жаю 

нәтижесінде қалыптасады . Көктемде қар еріген кезде немесе жаңбыр 

жауғанда тақырға қақ тұрады, жазда суы тартылып, түбі қатады да 

жарылып кетеді . Балатақыр қон., Ақтақыр, Тақыр е.м., Қабантақыр 

қон. атауларын В.Н.Попова өсімдік дүниесінен айырылған жерлермен 

байланыстырады. Татыр деп тұзды кебірлі жерлерді атайды.  

Ой-Шұқыр термині лимнонимдерде көлдің ойыс жерде 

орналасқанын, кішігірім қазаншұңқыр мағынасында айтылады. 

Шұқыр, Шұқыркөл, Байшұқыр қоныс атаулары қалыптасқан. 

Былқылдақ (қалқыма ұйық, оппа) –  еспе сулармен қоректенетін 

батпақты шалғынды ойысты жерлер. Өтіп жүре алмайтын, сулы жер 

мағынасында қолданылады. Былқылдақ (2 көл) айрық атауы. Қамыс 

фитонимі семантикалық жағынан гидронимдік терминнің эквиваленті 

негізінде қарастыруға болады. Қамыс – көл, су маңында ғана өсетін 
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өсімдік түрі. Гидронимдік термин қамыс 40-тан астам географиялық 

атауларда көрініс тапты. Қопа деп қамыс-қоға өсетін батпақты 

жерлерді атайды. Құрқопа айр., Қопа қон., атаулары өзіндік жүктемеге 

ие болып отыр. Томар – жер асты суымен қоректенетін, шалғынды 

өсімдіктерге бай, төмпешікті-батпақты жерлер. Ақтомар көл, 

Қаратомар қон., Қостомар е.м. атаулары бар. В.Н.Попова – 

Жалтыр, Жалпақ терминдерін көлемі біршама үлкен су айдынын, 

өсімдіксіз ерекшеленіп тұратын көлдерді атайды, Балқаш - көл, сор 

атауы. Е. Қойшыбаев Балқаш атауы балық (көне түрк. “су” 

мағынасында) сөзіне гидронимиялық - “аш” қосымшасының 

көмегімен субстантивтенген сын есім арқылы пайда болды. Балқаш–

мәні көгал, шүйгін, балдыр  ұғымы ретінде қарастырады. 

Батпақ-(гелоним) термині Э.М. Мурзаевтың пікірінше (батпақ) 

өсімдіктер өсетін,шымтезек басқан, шектен тыс ылғалды су іркіліп 

жинақталған ми батпақты жерлер. Орыс тілінде “болото” сөзі Шығыс 

Еуропа елдері, Ресей, Белорусь, Украинада жиі қолданылатынын және 

әртүрлі мағынаға ие болатынын атап көрсеткен. Н.И.Толстойдың 

Славян географиясының терминологиясында батпақты негіздейтін 

гелонимдік терминдер: болото, багно, олес, волокно, мох, трань 

топило, дрегва, нетра, нетеча, мерва, движ, здмух, кожух, смуга, 

струга, погоня, морочна, руда, бель, выжар, погарь, бон, прорва, 

плесо, окно, озеро, т.б. жан- жақты баяндалған. 

Ғ.Қоңқашбаевтың топшылауынша жүріп өте алмайтын ми 

батпақты жер мағынасында айтылады. Батпақкөл (2 қон.) е.м., Батпақ-

Үшкөл өз., Үшінші Бабатай батпағы атаулары батпақты жерде 

орналасқаны жөнінде хабар береді. Шығыс Қазақстан облысында 

Батпақ термині 20-дан астам лимнонимдерде көрініс тапты. 

Ақбатпақ, Қарабатпақ, Батпақкөл, Батпаққопа, Батпақсор т.б. 

Ляга-сөзі батпақтанған ылғалды ойысты жер, сулы шұңқыр, тоған, 

қазаншұңқыр т.б., Алтайда- батпақ, көл, Батыс Сібірде – жыра, сай, 

Шығыс Сібірде көктемде су тұрақтайтын қазаншұңқыр мағынасында 

айтылады. Қазақстанның Солтүстік өңірлерінің маңында астық 

тұқымдасты өсімдіктер өскен, қайыңды-көктеректі ылғалды 

батпақтанған ойысты жерлер. 

В.Н.Попованың еңбектерінде Долгая ляга, Кривая ляга, 

Подсопочная ляга, Широкая ляга, Солдатская ляга, Алешкина ляга 

атаулары кездестірдік, Ляга, Малая Ляга батпақ атаулары  Шаманайха 

ауданында да орын тепкен. Батпақты жерлер Алакөл маңында жиі 

кездеседі. Согра терминін  В.В.Сопожников былай топшылайды: 

аласа қайыңдар өскен батпақты жазықтар (Сібірде).  С.И.Ожегов 

сөздігінде кездеспеуіне қарағанда, сібірліктерге тән диалекті болуы 
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тиіс деп білеміз. Согра (3 рет) е.м., көп атаулары бар. Батпақтың 

мибатпақ, қорыс тартпа сөздерінің мағынасы славян тілінде кездеседі. 

Зерттеу барысында аумақтардың көл, батпақ атауларының белгілі 

дәрежеде бейнеленгені анықталды(3-сурет). 

 

 
3-сурет – Көлдердің даму сатыларының лимнонимдердегі 

көрінісі (К.Д. Каймулдинова бойынша) 

 

 

2.4.2 Табиғи су нысандарының топонимдердегі көрінісі 

Микротопонимия (грекше - микро - кіші) белгілі аумаққа тән 

ұсақ физикалық- географиялық нысандардың, өзен – көлдер, көлшік, 

бұлақтар мен бастаулар, құдықтар мен жылғалар, сай – салалар, 

жоталар мен төбе-төбешік, қыр – қыраттардың, қыстаулар мен 

жайлаулар аттары. Жалпы макротопоним және микротопоним деген 

терминдерді кеңестік білім саласында алғаш рет А. Р. Суперанская 

және Э. М. Мурзаев қолданды.  

Өзінің тегі жағынан жалқы есімдерге тым жақын. Өйткені 

олардың бәрі тілдегі мағынасы айқын, көпшілікке түсінікті сөздерден 

қойылып отырады. Микротопонимдер қоғам өзгерісіне қарай 

өзгеріске түсіп, бұрынғыларының орнына жаңа атаулардың пайда 

болып отыруы түрлі тарихи оқиғалармен байланысты. Ондай 

микротопонимдердің сан жағынан басымы да, көбі де ана тіліміздің 

байырғы сөздерінен жасалған .Көптеген микротопонимдер өткен 

ғасырларда халық өмірінде кеңінен қолданыс тапқан, қазіргі кезде 

басым көпшілігі ұмытылып, өз орнын жоғалтып алды. Оларды XVII–

XVIII, XIX–XX ғасырлардағы тарихи деректер мен кейбір 

географиялық статистикалық анықтамалардан анық көреміз. 

Ф.Н.Шербинаның зерттеулерінде Семей облысының Зайсан, Өскемен, 

Семей уездерінде 1076 гидроним атаулары тіркелген. Қазақстанның 

Көлдің даму кезеңдері 

мен атаулары 
 

Көлдің даму 

сатысы 

Үлкенкөл, Шалқар, 

Тұзкөл, Ұзынкөл 

Көлдің тартыла 

бастауы 

Батпақкөл, 

Қарақамыс, 

Сасықкөл, Толастар 

Көлдің тартылуы 

Көлтабан, 

Қайранкөл, 

Қараңкөл, Үлкен 

Қоскұр, Қуқамыс.  
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солтүстік-шығысында орналасқан. Павлодар облысында көптеген 

көлдер, өзендер, батпақ бұлақтар бар. Еспе сулары жер бетіне жақын 

жатқандықтан құдықтар көптеп кездеседі. Ф. А. Щербинаның 

зерттеулерінде 248 бұлақ, 336 құдық, 20 батпақ атауы тіркеуге 

алынған. 

В.В. Радлов еңбектерінде микрогидронимдерге көптеген 

анықтамалар беріліп, түрік тілінде сөйлейтін халықтардың ортақ 

атаулардың ұқсастығын зерттеген. Көшпелі мал шаруашылығымен 

шұғылданған түркі-моңғол тілдес тайпалар су көздеріне ерекше мән 

беріп қастерлеген. В. А. Казакевич моңғол және түрік халықтарында 

көшпелі мал шаруашылығы қолданып, “бұлақ”, “құдық” терминін 

жиі атап көрсеткен.  Қазақ терминдері басқа да түркі халықтарының 

географиялық терминологиясының құрамында Э. М. Мурзаевтың 

еңбектерінде талданды. География ғылымы тұрғысынан қазақ 

географиялық терминдерін алғаш рет топтастырып, мағынасына 

анықтама берген Ғ. Қ. Қоңқашбаевтың зерттеу жұмыстарының алатын 

орны ерекше. Қазақстанның аумағындағы табиғи ерекшеліктер: жер 

бедері, гидрография, өсімдік және топырақ жамылғысы, жануарлар 

дүниесі, климат жағдайлары халықтық географиялық терминдерде 

көрініс тапты. Қазақ гидронимиясын зерттеуге үлес қосқан  В.Н. 

Попова өзінің зерттеулерінде 1800 гидронимдердің ішінде 626 

микрогидронимдерге: құдық, бұлақтардың бар екенін анықтап 

көрсеткен.  

Микрогидронимдерге жататын бұлақ атаулары: жер бедері, түсі, 

дәмі, қасиетіне, қозғалысына, құдық көлемі, тереңдігі орналасқан 

жеріне, сонымен қатар діни наным, оқиға, өсімдік, жануарлар, адам, 

ру-тайпа атына байланысты қойылады. Зерттеу нысанына айналған 

Шығыс Қазақстан облысы аумағында табиғи су көздеріне жататын 

1257 атау, жасанды су көздерін негіздейтін 277 атауды анықтадық.  

Аумақтарда кеңінен таралған гидрологиялық  нысандардың бірі 

– бұлақтар. Бұлақтар тау бөктерлері, аңғарлар мен өзен жайылмалы, 

сағалар мен салаларда шоғырланған. Табиғи су көздерін зерттеу 

барысында ақпараттық мазмұны мен табиғат жағдайларындағы таралу 

заңдылықтары анықталды. Шығыс Қазақстан облысында өзен-

көлдердің көптеп кездесуі табиғи су көздерінің қалыптасуына септігін 

тигізген.  

Табиғи су саны ландшафтық ерекшеліктеріндегі бұлақ 

атауларын негіздеуде  бұлақ     (427 рет), бастау (54 рет), қайнар (29 

рет), көз (267 рет), Ақпа (2 рет), жыра (8 рет), тұма (47 рет), үйірім (7 

рет) кездесіп, микрогидронимдік индикатор – терминдер жүйесін 
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байытып отыр. Аталмыш терминдер орналасуы, жылдамдығы, ағысы 

т.б. ерекшеліктеріне қарай әртүрлі ақпарлар беруі мүмкін.  

“Қайнар” – деп жер бетіне қысым арқылы шығып жатқан су 

көздерін атайды. Көз, үйірім атаулары бұлақ суының бастауын, 

ерекшелігін айқындайды. Құдық, бұлақ түріндегі микрогидронимдер 

көшпенділер қоғамында экологиялық ақпарат көзі болғанын 

дәлелдейді. Мысалы, Тұма термині  Қазақстанның әртүрлі 

аудандарында әркелкі бұлақтарға  қатысты қолданылады: Оңтүстік-

шығыста бұл термин мен  шалғынды  өсімдіктер басқан, баяу ағатын 

бұлақтарды; Шығыста жылғаларға бастама болатын бұлақтарды; 

Қаратауда су алатын бөгелген бұлақтарды; ал Бетпақдалада жоғары 

шапшып ағатын бұлақтарды айтады. 

Бұлақ, құдық атаулары  қазақтың дәстүрлі шаруашылығында жиі 

кездесіп, ерекше орын алады. Бұлақ, қайнар, бастау, көз, жылға, тұма 

атаулары аймақтарда жиі кездеседі.Г.И.Донидзе зерттеулерінде 

“бұлақ” түрік және түркмен тілінде “чешмә”, өзбекше “чашма”, 

башқұрт-татар тілінде “шишмә”, “Чишмә”, басқа түркі тілдес 

халықтарда “бұләк”, “булак” және “қарасуг” фонетикалық тұрғыдан 

бұлақ, қайнар, көз, жылға атауларына сәйкес келетінін атап көрсеткен 

. Алтайдың бар байлығы суы, сай-саласы толған тұма ирелеңдеу аққан 

бұлақтар. Өйткені, аумақта көптеген микрогидронимдерді 

кездестірдік (4-сурет). 

Бұлақ суының сапалық сипаты, шаруашылыққа жарамдылығы да 

табиғи су көздерінде көрініс тапқан. Бұлақтың ерекшелігін 

анықтайтын «жақсы», «ащы», «тұщы», «сасық», «жаман», «тентек» 

сөздердің қатысуымен қалыптасқан атаулар жиі кездеседі. Сонымен 

қатар қасиетті (Әулиебұлақ), шипалы суы бар атаулардың орны 

ерекше. Оңтүстік алтайдағы Рахман қайнарлары, Арасанды Қаба 

өзені, Арасан көлі (Жарма), Арасан Талды (Жайсаң), Барлық - Арасан 

т.б. атаулар шипалы суына байланысты аталған. Атаудың негізінде 

санскрит тіліндегі раашан «қасиетті су» деген сөз жатыр. Монғолша 

аршан, қазақша арасан түрінде келіп, шипалы суы бар жерлерге 

қойылады. Рахман қайнарлары Рахманов деген аңшы тапқанға дейін 

бұл қазақ, қалмаққа әйгілі болған. Барлық-Арасан минералды 

бұлақтары Арасан тау бөктерінің барлық тау алқабында ащы-тұзды 

Алакөл көлінен – 24 км жерде орналасқан. Осы маңда «Барлық-

Арасан» санаториі бар. 

Барлық тау (Қатонқарағай, Үржар) атауының мағынасы тува 

тіліндегі порлуг/борлук «батпақты», «балшықты» деген сөздерден 

жасалған. Сонда Барлық  Арасан – «Батпақты арасан» деген мағына 

білдіреді. Оның айғағы бұл жерлер батпақты келеді. 
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Алакөлдің минералды суы, тұзды суы, балшығы әртүрлі 

ауруларды емдейді. Қатонқарағайдағы Арасан (Рахман) қайнарлары 

теңіз деңгейінен 1750 м биіктікте орналасқан. Қарағайлы орманды тау 

бөктеріндегі бірнеше шипалы бастаулар гранитті тектоникалық терең 

жарықтардан шығып  жатыр. Судың химиялық құрамы шипалық 

қасиеті жөнінен родонды, кремнийлі болып келеді. Шипалы су 100 м 

тереңдікке дейін кездеседі. Рахман қайнарларының суы жүйке, қан 

айналымы, тері, құяң ауруларын емдеуге қолданылады. Арасан 

бұлақтарының маңында шаруашылық әрекет жүргізілмеген, мұндай 

нысандар  табиғат сыйы ретінде қабылданып, меншіктік сипатқа да ие 

болған. 

«Әулиелік» сипатқа ие болған басқа су көздерінің (Әулие, 

Әулиебұлақ, Әулиебастау) маңына мол бақпаған, суын ластамаған. 

Бұл географиялық атаулардағы ақпар арқылы осы нысандарды қорғау 

ісінің жүзеге асырылғаннын дәлелдейді. Алтайдағы сарқырамалар, 

сылдырлап аққан бұлақтардың өзі адамның жаны мен тәніне күш – 

қуат береді. Баршатас ауылының маңында орналасқан темірлі, 

сульфатты, магнийлі емдік қасиеттерінен бағалау тұрғысынан 

«әулиелік» атау берген қазақ халқы шипалы су көзін ластаудан сақтап, 

қорғау мақсатын да көздеген. Ақбет тауының астынан осы арада 

бұрқырап  бұрқырап шығып, сарқырап ағып жатқан «Әулиелі бұлақ» 

деп аталады. Бұлақ суының химиялық құрамында қажетті мөлшердегі 

иод, фтор және натрий барлығы табиғатта сирек кездесетін, идеалдық 

суға жақын, өте бағалы. Асқазанға шипалы «асханалық су» болып 

саналады. Сондықтан суының осындай қасиетіне байланысты бұл 

бұлақты «Әулиелі бұлақ» деп халық біліп атаған. Табиғат байлығымен 

сирек кездесетін жаратылысымен көз тартқан, сұлулығы мен 

эстетикалық бағасы зор Баянауланың тау жоталарынан көптеген 

бұлақ, жылғалар ағып шығады. Ең ірілері Қатпас, Қүркелі, Қынды, 

Қисықөзек бұлақ, Тайлақ, Тайым, Мойылды, Малдыбұлақ, Үре тау 

жоталарының терістік, батыс, түстік және шығыс бағыттарымен құлай 

ағады. Бұлақтар номинациясы жергілікті табиғат жағдайларын 

дәстүрлі дүниетаным мен шаруашылық қажеттерге орай бейнелеумен 

байланысты қойылғаны анық. Жер бедері, өсімдік және жануарлар 

дүниесі, қасиетіне, тарихи оқиға, ру-тайпа, адам атына байланысты 

бұлақ атаулары көптеп кездеседі. Абайдың, Тәкежан, Ізғұтты, 

Ысқақтың қасқабұлақтары, Атабай, Бұғыбай, Дүйсенбай, Көкембай, 

Нүрпейіс көздері, Қалмақтұма, Калмыцкий ключ, Ишантұма, 

Мәнжұрбұлақ т.б. микрогидронимдер 100-ден астам географиялық  

атауларда көрініс тапты (3-кесте).  
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3-кесте – Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы микрогидронимдердің 

салыстырмалы сипаттамасы 
Микрогидронимдер 

Табиғи Жасанды 

Ақпа 2 Арық 60 

Арасан 11 Апан 15 

Бастау 54 Қауға 6 

Бұлақ 427 Құдық 128 

Жыра 

(жылға) 

8 Суат 9 

Қайнар 29 Тоған 37 

Көз 267 Шыңырау 5 

Тұма 47   

Үйірім 7   

Шүмек 5   

Барлығы 857  260 

   

Бұлақ суының қолайлы-қолайсыздығын айғақтайтын 

Жылыбұлақ (5 рет), Жылысай (3 рет), Суықбастау (2 рет), Суықбұлақ 

(18 рет), ағысын реттейтін Тентек, Тентекжыра, Сылдырама, 

Сарқырамабұлақ, Күркіреме, Айнабұлақ  түсін анықтайтын Ақбұлақ, 

Аққайнар, Ақбастау, Ақтұма, Қаражыра,  Жырасай,    Қарабұлақ,     

Қаратұма,     Сарыбұлақ,   Сарыбастау,  Көкбастау, Көкқайнар,   

Көктұма,  Көкүйірім,  Қызылбұлақ,  Қызылқайнар,  Қызылтұма, 

санына байланысты, Бесбастау, Жалғызбастау, Үшбастау, Үшбұлақ, 

Төртбастау, Мыңбұлақ т.б. атауларды анықтадық.  

Зерттеу барысында Қазақстанның шығыс өңірлерде табиғи су 

көздерінің біршама көп кездесетін аңғардық. Өйткені, таулы келетін 

аумақтарда су ресурстарының қоры мол өзен-көл, бұлақ атауларының 

жиі кездесетіні белгілі және гидрологиялық  нысандардың  сипаты  

нақты  бейнеленген.  Табиғи су     көздерін  сипаттайтын 

географиялық атауларды анықтайтын терминдерде экологиялық-

географиялық негіз бар деуге болады, Табиғи су көздері 

шаруашылықта маңызды рөл атқарған және өткен тарихтан мол 

географиялық ақпарлар береді (4-сурет). 

 

2.5 Қазақстанның Алтайы және Сауыр-Тарбағатай 

мұздықтарының  топонимдерде бейнелену дәрежесі 

Гляциология ғылымы география, гидрология, геофизика және 

геология, геоморфология ғылымдарының түйісуінде қалыптасқан 

және жер бетіндегі (мұздықтар, мұз қиыршықтары, қарлы 

жамылғылар), атмосферадағы (қар, қырау, бұршақ, қарлы жаңбыр), 

гидросферадағы (көл, өзен, және теңіз мұздықтары) және 
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литосферадағы (жер асты мұздары),  яғни барлық табиғи мұздарды – 

олардың пайда болуын, физикалық және химиялық қасиеттерін, 

жалпы планетамыздың табиғи дамуындағы атқаратын рөлін зерттейді.  

Қазіргі кезде құрлық ауданының шамамен 11 %-ға жуығы, яғни 

16 млн км² аумағы мұздықтармен жабылған. Мұздықтардың пайда 

болуы үшін, олардың орналасатын жер бедерінің болуы және жауын-

шашынның қатты күйінде жеткілікті түсуі шарт. Мұздықтар құрлық 

бедер пішіндерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Мұздықтар 

қалыптасатын алқап жер бетіндегі ерекше белдемде – хионосферада 

(грекше – қар қабаты) орналасады, оның төменгі жағы қар сызығы деп 

аталатын шекарамен шектеледі. Алтай тауы сансыз ұсақ салаларын 

есептемегенде, ірі-ірі бірнеше тау жоталарынан құрылған. 

Солтүстігінен оңтүстігіне қарай жүргенде де, батысынан шығысқа 

қарай жүргенде де тау жоталары бірте-бірте көтеріле түсіп, Қатын-

Шүй тау жоталарының түйіскен тұсында ең биік нүктесіне жетеді.  
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4-сурет – Табиғи су көздерінің гидронимдердегі көрінісі (Құрастырған: Қ. Т. Сапаров)
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Алтайдың аруы атанған Мұзтау (Белуха) осында орналасқан.    

В. В. Сапожников оның биіктігі 4620 м деп көрсетеді. Алайда соңғы 

ғылыми зерттеулердің нәтижесінде, ресми карталарда 4506 м делініп 

жүр. Сонымен Алтай тауларының мәңгі мұздықтары талай өзендерді 

қоректендіріп тұрады. Бұл өзендер орта есеппен теңіз деңгейінен 2600 

м биіктіктен бастау алады. Қазақстан Алтайын мөлдір суының 

молдығына қарай кейде Көгілдір Алтай деп те атайды. Оңтүстік 

Алтайда Бұқтырма, Нарын, Күршім, Ақ Берел, Қара Қаба (Жеті Қаба), 

Сарымсақты, Қалжыр, Алқабек, Білезік, Ақсу, Қалғұты т.б. өзендер 

бастау алады. Шағын өзендер мен әр сайда ағып жататын мөлдір 

бұлақтарды ешкім санаған емес. Климаттың күрт өзгеруі, 

антропогендік жүктеменің табиғатқа тым түсірілуі яғни экологиялық 

әсерден мұздықтар аумағы біртіндеп азаюда. Алтайды көктей кесіп 

өтетін Ертіс оның ең ірі өзеніне жатады. Үлкен Берел мұздығы 

жөніндегі алғашқы мәліметтерді Ф.В.Геблер (1836) Алтайда болған  

саяхатында  жазып  кетті. 

В.В.Сапожников зерттеулерінде мұздықтарды биік таулардың 

ландшафттарының элементі ретінде қарастырады: жер бедері, өсімдік 

жамылғысы, тау өзендері және климаттың континенттілігі олардың 

қалыптасуына маңызды рөл атқаратынын атап көрсеткен. Оңтүстік 

Алтайдың мұздану орталығын анықтауда М. В. Тронов Жоғары 

Бұқтырма мен Күршім өзендерінің алабын атап көрсетеді. Ол 

Оңтүстік Алтай мұздану облысында ауданы – 80 км
2
 болатын 122 

мұздықты анықтады. Батыс Алтайдың мұздықтары Оңтүстік Алтайға 

қарағанда біршама аз. Листвяга (Қоңыржон) – 20, Холзун (Қалзың) – 

5, Иванов жотасында – 4 мұздықтар бар. С. В. Калесник тау 

беткейлері экспозициясын биіктік белдеулерге «кедергі» әрекет деп 

қарастырып, тауға жақын жатқан жазықтардан соғатын жел 

құбылыстарын «циркуляциялық ассиметрия»  сонымен қатар олардың 

баурайларында «кедергілік тау етегі» және кедергілі «жауын 

көлеңкесі» ландшафттары қалыптасатынын атап көрсетті. 

А.Г.Исаченко таулы бедер климатты өзгертіп, климаттық және 

ландшафтық шекарасы ығыстырып, «кедергілі тау етегі» және 

«кедергілі көлеңке» ландшафтысын қалыптастырады және бұл 

әрекеттер температура мен ылғал алмасуда ерекше орын алған. 

Биіктік-ландшафтық белдеу типінің зоналығы және тау климатының 

ерекшеліктері климаттың континенттілігіне тәуелді болады. 

Қазақстандық Алтайдың климаты қоңыржай, өтпелі еуропалық 

қоңыржай континентті және Шығыс-Сібірге қарай күрт континентті 

болып келеді. М. В.Троновтың пікірінше, аумақ 3 климат типінің 

(моңғол, орта азия, батыс сібір) түйіскен жерінде орналасқан. Қатын 
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жотасында ол аумағы – 75 км² болатын 126 мұздық бар екенін 

анықтады. Қазақстандық Алтайдың мұздықтарын зерттеуге                 

Ф. В. Геблер, В. Д. Тронов, В. В. Сапожников, В. В. Резниченко,        

В. Б. Сочава, М. В. Тронов, Ю. Л. Селиверстов, Я. К. Башлаков,         

В. В. Заморуев, Р. В. Хонин, П. А. Окишев, В. С. Ревякин т.б. 

айтарлықтай өз үлестерін қосты. Биік таулы өңірлердің өзен 

алаптарындағы мұз басу үрдістері жайлы Н. Н. Пальгов, Е. Н. 

Вилесов, К. Г. Макаревич, Г. Н. Голубев, Ғ. А. Тоқмағамбетов,           

И. С. Соседов, А. П. Горбунов  т.б. еңбектерінде жан-жақты 

баяндалған.  

1966–1967 жж. Қазақ ССР ҒА Физикалық география секторының 

гляциологтары аэрофототүсірулер және ірі масштабты картаның 

негізінде Қазақстандық Алтай мұздықтарының ауданын және санын 

анықтап каталогын құрастырды. Қазақстандық ғалым-гляциолог 

Е.Н.Вилесов Қазақстан Алтайының мұздықтарына арнайы зерттеулер 

жүргізіп, ресейлік ғалымдармен бірлесіп, Алтай мұздықтарының 

каталогын (т.15,1969) жарыққа шығарды. Бұл каталогта  Қазақстандық 

Алтайдың тауларында 328 мұздық қарастырылған.  Олардың жалпы 

ауданы – 89,6 км². Алайда, Қаз ССР  ҒА география секторының (1973–

1974 жж) Жоғарғы Бұқтырма және Ақ Берел алабында жүргізген 

экспедициялық зерттеулердің мәліметтері толыққанды емес, өйткені, 

каталогтағы мұздықтар (1942–1955 жж. аэрофотосуреттері) тізімдері 

ескірген материалдарға негізделген. Сапасы нашар 

аэрофотосуреттерден барлық мұздықтарды анықтау қиындыққа 

соғады. Н. В. Ерасов, Ғ. А. Токмағамбетов (1975) және т.б. 

ғалымдардың зерттеулерінде Қазақстандық Алтай бөлігінен ауданы – 

99,1 км
2
  болатын 350 мұздық анықталған. Соңғы зерттеулер 

нәтижесінде Жоғарғы Бұқтырма алабынан – 14 мұздық (жалпы 

ауданы – 8,4 км
2
 ) және Ақ Берелден 8 мұздық (1.1 км

2
) табылды. 

Біздің зерттеулерімізде жинақталған мәліметтер бойынша Шығыс 

Қазақстан облысының мұздықтарының таралу ареалдарымен 

салыстырмалы үлесі анықталды (кестелер 4–5, 5-сурет) Алтайда ірі 

мұздықтар өте аз, тек қана 4 мұздықтың ұзындығы – 5км, ал 71 

мұздықтың ұзындығы – 5 км шамасында. Алтайдың ең ірі мұздығы 

Үлкен Берел, ұзындығы – 10,4 км, ауданы – 10,3 км² (4-кесте). 

Мұздықтардың жылжуы – белгілі бір кезең сайын қайталанып келіп 

отыратын құбылыс. Бірақ ішкі жағдайлары өзгермейді, олар белгілі    

бір уақытта қайталанып отырады. Сыртқы жағдайлардың жауын-

шашынның жазда тез еруі, қар көшкінінің жиілігі және т.б өзгеруі 

лүпілдеу кезеңінде маңызды әсер етеді, өйткені, жылжудың пайда 

болуының басты факторы ретінде оның динамикалық қайта 
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құрылуына әкеп соқтыратын мұздықта артық масса мен шектік 

кернеудің жиналу мерзімінен реттеледі. Мұздық атауларын 

топонимика саласында  гляционимдер деп атайды. Мұздық атаулары 

көбіне сол таулардың жоталары немесе оларды ашқан саяхатшылар 

атымен жиі аталып жүр. Ал кейбір мұздықтарда осы күнге дейін өз 

атаулары жоқ (4-кесте).  

 

   4-кесте – Алтайдың Қазақстандық бөлігінің ең ірі мұздықтары 
Атауы Өзен 

алабы 

Морфоло

-гиялық 

типі 

Жалп

ы 

экспоз

ицияс

ы 

Ұз. 

км 

Ауд

км
2 

Биіктігі, м 

Фир

н 

сыз

ы 

ғы 

ның 

шегі 

Үлкен Берел Ақ Берел күрделі  

аңғ

арлық 

ОШ, 

Ш 

10,

4 

10,3 3120 1920 

Кіші Берел Ақ Берел күрделі 

аңғарлық 

ОШ, 

О 

8,3 8,9 2810 2100 

Үлкен               

Бұқтырма 

Бұқтырм

а 

күрделі 

аңғарлық 

С 5,3 8,1 2900 2520 

Кіші Бұқтырма Бұқтырм

а 

күрделі  

аңғарлық 

С, Ш 2,8 2,9 2920 2680 

Лысова Ақ Берел карлық 

аңғарлық 

ОБ 2,4 2,4 2770 2410 

Попович Ақ Берел қарлы 

аңғарлық 

СШ 2,6 1,7 2770 2950 

Безымянный Ақ Берел карлық ОШ 2,3 1,4 2930 2410 

Ұлықтық Тықбұлақ  аңғарлық СШ, С 3,5 1,3 2980 2560 

Тақтыбұлақ Тықбұлақ қарлы  

аңғарлық 

СШ 2,5 1,1 2960 2650 

Двухлопастной Ақ Берел қарлы 

аңғарлық 

СШ 1,9 1,0 2680 2340 

 

Сонымен қатар, сыртқы  пішіні, орналасу ерекшеліктері,  су 

жүйесі,  елді мекен, тайпа, адам   атынан туындаған гляционимдер де 

баршылық. Түркі тілдерінде мұздық термині қосымша мағыналарға 

сәйкес келеді: көшпе-мұз (қ. қалп), чиран (балк.), чангмұз (аз.), бузлақ 

(тат), муз, музтаг (хак., алт., шор), монғол тілінде «улун оройн мос» – 

тау мұздығы т.б.  

Зерттеу нысанына айналған Қазақстандық Алтайдың ең биік 

нүктесін қазақтар Мұзтау деп атаса, орыстар Белуха немесе 

Катунские столбы деп атайды. Ал алтайлықтар Қатын бажы немесе 



 80 

Ақсулы деді. Бұл жерден үш халықтың жер-суға ат (номинация) 

берудегі байқампаздығы, тілдік, логикалық ерекшеліктері байқалып 

тұр. Орыстар таудың ақшаңқан түсін және жеке-жеке тұрған 

шыңдарын таңдап алса, алтайлықтар Қатын өзенінің басталатынын 

және бұл мұздықтан бастау алатын сулардың ақ айран түстес лайлы 

болатынын ескерген. Қазақтар бұл тауды басқа таулардан ажыратып 

тұрған бірден-бір белгісі – мәңгі мұз жамылғысын атауға негіз етіп 

алған сыңайлы. Тау мұздықтары мен қарлардың орналасу ерекшелігін 

анықтайтын белок (тау басы) термині (24 атау) негізінде қалыптасқан 

тау аттары ерекше көрініске ие. Иванов, Полынов, Сержин, Мурашев, 

Кучин, Лямин, Коровин т.б. антропонимнен туындаған «белок» 

атауларын жатқызуға болады.  

Б. Бияров Өр Алтайдың оронимдерін зерттеу барысында кейбір 

орогляциологиялық терминдерге (атқы, көшкі, шашын) тоқталып, 

анықтамасын берген. Атқы қар мен мұздың кенет еруінен немесе 

қатты нөсердің салдарынан болатын, таудан ағып түсетін су тасқыны. 

«Сел» сөзіне балама болады. Көшкі таудың жылда қар сырғып 

түсетін қия беттері. Мағынасы: тау басынана сырғып түсетін қар, мұз, 

құм-тас қиыршықтары. Шашын – «қар көшкіні» түсетін жерлерге 

берілген атау. Қармен бірге түсіп, шашылып жатқан тастарды 

«шашын» деп атауы да мүмкін. 

Осы орайда Атқытүскенсай, Жалпақкөшкі, Көккөшкі, Серікбай 

көшкіге кеткен, Бірінші Шашын, Екінші Шашын, Селдіртас шашыны 

атаулары қалыптасқан. Шашынның орысша мағынасы «морена», 

«россыпь» сөзіне сәйкес келеді. ТМД елдерінің мұздықтар 

Каталогында  Алтай және Батыс Сібір (15 том) Таулы Алтай және 

жоғары Ертіс (Ертіс өзенінің сол  жақ  саласының алабы), Қаба, 

Күршім, Бұқтырма, Үлбі, Оба өзендерінің коректенетін мұздықтары 

жөнінде мәліметтер толық берілген. Жоғары  Бұқтырма               

(Ертіс) алабында 74 мұздық орналасса, Ақ Берел (Бұқтырма, Ертіс)              

алабында – 37, Тұрғысын өзені алабы – 7, Үлбі (Ертіс) алаптарынан 15 

мұздық анықталды.  

Өсімдік және жануарлар дүниесін сипаттайтын Аршаты, 

Самырсындыбұлақ, Төсқайың,  Бүркітсай,  Таутекелі, Өгізсимас, 

сыртқы пішіні және ерекшелігінен мол геоэкологиялық ақпар беретін 

Аласақыр, Домалақ, Крутой, Қаражарық, Водападный гляционимдері 

бар. Антропонимнен туындаған Николаев, Попович т.б. мұз 

атауларымен бірге Ақкөл,  Жаманқалың, Күркіреу,  Табаты, 

Тайсомаха, Құрты (6), Қаракөл, Тікбұлақ, Ұлықтық, Жалғызмұз, Ақ, 

Ұланды, Құржыра т.б. мұз атаулары жергілікті оронимдерде 

бейнеленді. Табын-Богдо-Ола тау жотасынан батысқа қарай ендік 
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бойымен созылып жатқан Оңтүстік Алтай тау жүйесіне Қаба өзенінің 

алабы сұғына еніп жатыр.  

В. В. Сапожников Табын-Богда-Ола оронимін «Бес әулие тау» 

деп аударған. Бұл таудың басын қар басқан бес шыңы болғандықтан, 

«Бес әулие тау» деп атаған. Монғол қазақтары Бес боғда деп атайды. 

Мұнда да тауға табынатын дәстүр айқын сезіліп тұр. Қара-Қаба 

өзенінің бастауында оңтүстік Алтай екі бөлікке: Тарбағатай және 

Сарымсақты, оңтүстігінде Сауыр-Тарбағатай, Жетікезең, батысқа 

қарай Күршім жоталарының тізбектері деп бөлінеді. Қаба өзенінің 

алабында 85
о
52

/
-84

о
03

/
 ш.б. және 49

о
09

/
 с.е.) ауданы – 13,9 км

2
, 87 

мұздық анықталған. Мұндағы мұздықтар: қарлық-аңғарлық аспалы 

және қарлық мұздану ауданның 60 %–ын алып жатыр. Ең үлкен 

мұздық Теректібұлақ өзені бастауында орналасқан. Оның ұзындығы – 

3,2 км, ауданы – 2,0 км
2
, мұздықтардың орналасу шегі 2880-2920м 

биіктікте өтеді. В.В. Резниченконың (1910) зерттеулерінен кейін бұл 

өңірде гляциологиялық зерттеулер кейінгі уақытқа мүлдем 

жүргізілген жоқ деуге болады.   

Аққаба (Қаба,  Қара Ертіс, Жайсаң, Ертіс өз.) алабында 39 

мұздық анықталған. Мысалы Екіашабұлақ, Екен, Құлағанжар, 

Қоржын,Самырсын, Самырсындыбұлақ, Темірқаба т.б. атауы жоқ 

гляционимдер шоғырланған. Арасан Қаба (жоғарыда аталған өзендер) 

алабында 21 мұздық бар. Атап айтсақ Арасан, Тік Арасан, Арасан 

Қаба, Қанжыға, Жандама, Шай-Аяқ т.б., Қара-Қаба (жоғарыда аталған 

өзендер) алабында 24 мұздық: Қарақаба (3), Жаман Қаба, Наурызбай 

және атауы жоқ гляционимдер топтамасы табиғат жағдайларында 

көрініс тапты.  

Алтай мұздықтары секілді, Қаба өзені алабының мұздықтары 

соңғы он жылдықта жылына 5–25 м жылдамдықпен шегінуде. 

Олардың саны азаюда және тау жоталарынан мүлдем жоғалып кету 

қаупі бар. Ертіс өзенінің сол жақ саласының алабына Сауыр-

Тарбағатай тау жотасының мұздықтары жатады. Сауыр жотасында 18 

мұздық орналасқан. Алтай мен Жетісу Алатауының арасында 

орналасқан тау жоталары (85
о
18

/
 және 85

о
34

/
 ш.б., 47

о
03

/
 с.е.) ендік 

бойы ұзыннан ұзақ созылып, Жайсаң  және Алакөл тауаралық 

ойыстарымен қоршалып жатыр. Қазіргі мұздану облыстарымен 

салыстырғанда Сауыр жотасы жеке алшақ жатқан мұздық ауданына 

жатады. Мұздықтардың таралу ауданы Мұзтау, Обалы, Құртқа 

өзендерінің бойымен өтеді. Аумақтың 51,2 %–ын алып жатқан ауданы 

– 8,5 км
2
 болатын 4 аңғарлық және ауданы – 6,2 км

2
 қарлық-аңғарлы, 

қарлық-аспалы 11 мұздықтар бар. Сауырдың барлық мұздықтарын 

морфологиялық тұрғыдан Ю.П. Селиверстов сипаттап жазды. 
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Сонымен, барлық 18 мұздықтың жалпы ауданы – 16,6 км
2
. Ең ірі 

мұздығы – Қосайрық гляционимі болып табылады. Оның ауданы – 3,7 

км
2
, ұзындығы – 4 км-ге жетеді. Мұздықтардың экспозициясы 

солтүстік (СШ, СБ) бағыттарда, шегі 3130 м биіктікте жатыр. 

Сонымен Үлкен Ұласты (Қара Ертіс, Ертіс алабы), Кендірлік (Жайсаң  

көлі, Ертіс өз.) алабтарының гляционимдеріне: Қосайрық, 

Бүркітқонған, Дара, Үлкен Боқан, Қиын Боқан, Орта Боқан (3), 

Кішкене Боқан, Ой-Қарағай, Орта және Батыс Мұзтау, Шығыс 

Обалы, Орта Обалы, Аба, Кішкене Аба, Құртқа, Кішкене Құртқа т.б. 

жатқызуға болады. Қар сызығының шекарасы шығысында біршама 

биігірек орналасқан.   Еліміздің таулы өңірлеріндегі мұздықтарды 

зерттеудің өзіндік қиыншылықтары орын алады.  

Адам өміріне өте қауіпті жағдайларда шыңдарға шығып, 

асуларды асып, өз алдарына қандай да бір мақсат қойып, өмірлеріне 

қауіп төнсе де, тек алға деп ұмтылған зерттеушілердің әрекетін ерлік 

деп бағалауға болады. Сондықтан, тылсым табиғат ғажайыптарының 

сырын игеремін деп, өз өмірін қауіпке мұзтанушыларды есте мәңгі 

қалдыру мақсатында географиялық атауларда   олардың  есімін   

байқауға  болады.  Алтай    мұздықтарының  атауларында  сол   жердің    

физикалық - географиялық  ерекшеліктері   (пішіні, ұзындығы, көлемі, 

орналасуы, түсі, флора мен фаунасы, т.б.) белгілі дәрежеде көрініс 

тапқан (5-сурет) . 

 

 

5-сурет – Батыс Алтай, Оңтүстік Алтай және Сауыр-Тарбағатай  

жотасындағы мұздықтардың салыстырмалы үлесі 
 

Алтайдағы атауы жоқ және белгісіз мұздық атауларына ұлы 

тұлғалардың есімін беріп, бұрмаланған мұздық атауларын түзетіп, 

Алтай мұздықтарының каталогын қазіргі таңда қолданыста жүрген 

гляционимдер негізінде жарыққа шығару гляциолог-ғалымдардың 

алдында тұрған маңызды міндет деп санаймыз. Аумақтардың 

мұздықтарын зерттеу нәтижесінде олардың пайда болу жағдайы, 
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дамуы, өзгеруі, өзен алаптарындағы орналасу ерекшеліктері жөнінде 

құнды деректер жинақталды. Таулы мұздықтар (гляционимдер) 

туралы жинақталған мәліметтеріміздің маңызы зор, себебі олар бізге 

табиғи құбылыстардың өзара байланыстарын көрсетіп, қоршаған 

ортаның заңдылықтарын қабылдауға мол мүмкіндіктер береді(5 - 

кесте). 

 

5-кесте – Шығыс Қазақстан облысының мұздықтарының таралу 

ареалдары 

 

3 Қазақ топонимиясында табиғатты қорғау мәселелерінің 

бейнеленуі 

 

3.1 Топонимиялық зерттеулердегі геоэкологиялық аудандау 

мәселелері  

 Геоэкологияның (ландшафттық экология) маңызды мәселесі – 

адамзат қоғамы мен табиғаттың өзара байланысының кеңістік-

уақыттық заңдылықтарын танып білу болып табылады. Бұл 

географиялық ғылымның негізгі мақсаты – түрлі табиғи және 

антропогендік ландшафтардағы адам өмірінің экологиялық жағдайын 

зерттеп бағалау. 

 Сонымен бірге, қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін 

зерттеу барысында география пәні табиғи ортаның компоненттерінің 

өзгеру заңдылықтарын, тұрғындардың аумақтық орналасуын табиғи 

ресурстардың аумақтық сәйкестігін пайдалана отырып игеру 

нәтижесіндегі шаруашылықтың түрлі салаларының дамуын, қоршаған 

ортаның адамдардың өмір сүру жағдайына әсер ету сипатын 

зерттейтін, өзінің тармақталған ғылыми салаларының жүйесіне 

сүйенеді. 

 Батыс Алтай Оңтүстік Алтай Сауыр-Тарбағатай 

мұзд.алабы саны мұзд. алабы саны мұзд. Алабы са

ны 

1 Иванов 4 Жоғ. Бұқтырма 74 Мұзтау 8 

2 Листвяга 20 Ақ Берел 37 Обалы 6 

3 Холзун 5 Тұрғысын 7 Құртқа 4 

5  Үлбі 15   

6  Қаба 87   

7  Ақ Қаба 39   

8  Арасан Қаба 21   

9  Қара Қаба 24   

 Барлығы 29  304  18 
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 Геоэкология табиғи-антропогендік жүйелердің экологиялық 

жағдайын физикалық-геоэкологиялық провинциялар, аудандар, 

ландшафттар, т.б. рангінде зерттейтін болғандықтан, геоэкологиялық 

аудандауға басты негіз жалпы ғылыми физикалық-географиялық 

аудандау бола алады. 

 Экологиялық жағдайы зерттеліп отырған аймақтардың табиғат 

қасиеттерінің бірдей болуы, осы геожүйелердің орнықтандыру мен 

табиғатын қорғауға бағытталған шаралар жүйесінің бірдей болуына 

мүмкіндік береді. Геоэкологиялық аудандау әдетте, физикалық-

географиялық аудандаудың тақ сандық бірліктеріне (ел зона, 

провинция, округ, аудан т.б.) негізделеді және әрбір бөлінген 

аймақтың экологиялық жағдайын кеңістікте сипаттап, көрсетеді. 

 Табиғатты пайдалану мәселелерін шешуде геоэкологиялық 

аудандаудың маңызы зор. Осы ұғымға табиғат құбылыстары мен 

үрдістерін қоғамға қолайлы бағытта өзгертуге арналған іс-шаралар 

кешені де енеді. 

 Б. А. Федорович, Н. А. Гвоздецкий, В. А. Николаев т.б. 

ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, Қазақстанның 

ландшафттық экологиясының ғылыми-қолданбалы астарларын 

қамтитын жұмыстардың негізін А.В.Чигаркин қалады. Ол өзінің 

зерттеулерінде Қазақстанның табиғатын қорғауға байланысты 

аудандау идеясын жалғастырып, оларды өзгертудің бағыттары мен 

әдістерін негіздеді. Автор кейінгі еңбегінде геоэкологияның 

теориялық және әдістемелік негіздерін анықтап, геожүйелердегі 

экологиялық факторлар мен антропогенезді зерттеп, оның салдарына 

баға беріп, Қазақстанның геоэкологиялық карта-схемасы мен 

геоэкологиялық аудандау схемасын құрастырды. Қазақстанның 

геоэкологиялық аудандау схемасында 8 физикалық географиялық 

елдер мен оған енетін 47 геоэкологиялық провинциялар 

топтастырылған. Экологиялық бұзылуды бағалау критериін таңдау 

геожүйелерді, ранжирлеудегі жалғастыруға, яғни табиғи аймақтарды 

экологиялық бұзылудың одан да төмен реттік деңгейлеріне бөлуге 

мүмкіндік береді. Табиғатты қорғау жағдайлары бойынша табиғи 

аймақтарды біріктіру экологиялық жағдайын қалыптастыруға 

бағытталған бірдей шаралар жүйесін жасауға жағдай туғызады. 

 Сонымен Қазақстанның Шығыс өңірлері (ШҚО-ның аумағы) 

геоэкологиялық аудандау тұрғысын алғанда 5 ел және оларға қарасты 

10 провинция аумағын алып жатыр. 

   Атап айтсақ, 1) Батыс Сібір жазығы елі (Ертіс маңы, 

Құлынды, дала провинциялары); 2) Сарыарқа елі (Шыңғыстау 

шөлейт провинциясы); 3) Алтай таулы елі (Батыс Алтай таулы, 
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Оңтүстік Алтай таулы провинциялары); 4) Сауыр-Тарбағатай – 

Жетісу таулы елі (Жайсан тауаралық шөлейт, Сауыр таулы, 

Тарбағатай таулы провинциялары); 5) Тұран елі (Балқаш маңы – 

Алакөл шөл провинциясы) болып ажыратылады. Айта кететін жағдай 

ландшафттық-экологиялық картаны жасағанда адамды қоршаған 

экологиялық қолайлы жағдайды сақтауды қамтамасыз ететін кейбір 

интгредиенттердің ауадағы, судағы және топырақтағы мейлінше 

шоғырланудың рауалы шегі (ШРШ) (концентрациясы) ескеріледі. Бұл 

интегралды көрсеткіштер Мүмкіндігінше Шектелген Экологиялық 

Жүктемені (МШЭЖ) сипаттайды. 

 Қазақстанның геоэкологиялық картасының негізіне салынған 

экологиялық ақпаратты кешенді сараптау фактілік материалды 

геоэкологиялық жағдайдың шиеленісуіне байланысты жүйелеуге 

мүмкіндік берді. Геоэкологиялық жағдайдың шиеленісуі – адам 

тіршілігінің қалыпты жағдайының өзгеруі, табиғи ресурстардың 

азаюы не таусылу, геожүйенің орта және ресурс қалыптастырғыш 

қасиетінің төмендеуі не жоғалуы. Келеңсіз экологиялық жағдайдың 

себебі, әдетте, антропогенез, кейбір жағдайда табиғи үрдістерде әсер 

етуі мүмкін.  

 Сонымен экологиялық бұзылуды бағалау критериін таңдау 

геожүелерді ранжирлеуді жалғастыруға, яғни табиғи аймақтарды 

экологиялық бұзылудың одан да төмен реттік деңгейлеріне бөлуге 

мүмкіндік береді. Табиғатты қорғау жағдайлары бойынша табиғи 

аймақтарды біріктіру экологиялық жағдайын қалыптастыруға 

бағытталған бірдей шаралар жүйесін жасауға жағдай туғызады. 

А. В. Чигаркин Қазақстанның геожүйелерінің экологиялық 

бұзылу деңгейлерін балл есебімен көрсеткен. Атап айтсақ, апаттық 

(5); қауіпті (4); шиеленіскен (3); қанағаттанарлық (2); қолайлы (1) т.б. 

және геоэкологиялық аудандау схемасында әрбір елге қарасты 

провинция атауларында экологиялық жағдайды анықтайтын негізгі 

табиғи және антропогендік факторлар, оның ішінде табиғи зоналық, 

экономика мен табиғи ресурстарды пайдаланудың басты бағыттары 

берілген. Батыс Сібір жазығына (елі) сұғына еніп жатқан Құлынды, 

Ертіс маңы құрғақ жазықтары аумақтың Солтүстік (Бесқарағай, 

Бородулиха) бөлігін алып жатыр. Аумақтың көп бөлігін дала, қуаң 

(құрғақ) дала зонасы құраса, ал оңтүстік-шығыс бөлігі шөлейт 

зонасымен шектесіп жатыр. 

 Ертістің оң жағалауы Құлынды даласы, құмды өңірлерде өсетін 

реликті таспалы қарағай орманы («Семей орманы МОТР») 

орналасқан. Батыс Сібір еліне жататын Ертіс маңы құрғақ дала 

провинциясы Ертіс маңы синеклизасында дамыған кайназойдың 
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шөгінді жыныстарынан (неогеннің саздарынан) құрылған. Беткі бөлігі 

Ертістің төрт террасалық жайылмаларына жататын құмтасты және 

аллювиальді, құмтасты, қиыршық тасты шөгінділермен жабылған 

деуге болады. Экологиялық табиғи факторларына тоқталсақ, 

топырақтың механикалық құрамы жеңіл және дефляцияға бейім 

келеді, Ертіс өзені Шығыс Қазақстанның өнеркәсіптік транзиттік ағын 

сулары және жергілікті өнеркәсіп және энергетикалық кешендер 

арқылы ластануда. Ауа мен судың ластануы Семей, Өскемен, 

қалаларында ШРШ-дан артық. Экологиялық шиеленісу аймақтарына: 

Семей өнеркәсіптік аймағы, Ертіс өзені  аңғары жатады. Семей 

өнеркәсіптік аймағы - цемент, тамақ өнеркәсібі дамыған Семей 

қаласын қамтиды. Экологиялық шиеленісу деңгейі – шиеленіскен. 

АЛИ5-3,5. Атмосфералық ауа фенол, азот тотығы, көміртегі мен азот 

тотықтары шаңмен (1,3 ШРШ) ластанған. Сонымен қатар Ертіс 

өзенінің өнеркәсіптік-тұрмыстық ақаба сулармен ластану қаупі 

жоғары. Ертіс өзенінің аңғарының су сапасы 3-ші кластық, ластануы 

орташа. Суды (Павлодар, Семей қалалары) және трансшекаралық 

(Кенді Алтай өндіріс орындары) ластау көздері ластайды. Аумақтағы 

қорықтық нысанға «Семей орманы» (МОТР) резерватын жатқызуға 

болады. Семей орманы (МОТР) аумағы 662167 га. Қазақстанның 

таспалы (реликт) қарағай ормандары құрғақ дала және шөлейт 

зоналарының шекараларында орналасқан бірегей табиғи нысан болып 

табылады, су қорғағыш, климатты реттеу және рекреациялық қызмет 

атқарады. Қазіргі уақытта антропогендік әрекеттерден (кесу, өртеу) 

орман алқаптары жылдан-жылға азайып келеді. Бұл әрекеттер өсімдік 

және жануарлар дүниесін жояды, топырақтың қасиетін, су режимін 

(еспе сулар), микроклиматты, жалпы алғанда аймақтық экологиялық 

жағдайына кері әсер етеді.  

 Құлынды құрғақ дала провинциясы - Батыс Сібір жазығының 

оңтүстік шетімен Алтайдың батыс етегінің қиылысында орналасқан. 

Экологиялық шиеленісу деңгейі – қолайлы. Дегенмен жел эрозиясы 

мен жерді жырту салдарынан топырақтың құнарсыздануы байқалады. 

Сондықтан ауыспалы егіс, жайылым, қарағайлы ормандардың 

алқаптарын кеңейту қажет. 

 Кең аумаққа созылып жатқан Сарыарқа елінде 4 белдеулік 

зона бар: орманды дала, дала, шөлейт, шөл. Олар табиғи жағдайы 

және генетикалық көрсеткіштеріне байланысты 9 геоэкологиялық 

провинцияға бөлінеді. 

 Соның ішінде Шығыс өңірге жататын Шыңғыстау шөлейт 

провинциясын атауға болады. Шыңғыстау аласа тауларымен (1305м), 

Қазақ қатпарлы елінің шығыс шетін алып жатыр. Бұл таулар Көкпекті 
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Шар ұсақ шоқыларымен шектесіп жатыр. Шар өзені Алтай 

тауларынан бөліп тұр. Оңтүстік-шығыс бөлігі Тарбағатай таулары мен 

Зайсан қазаншұңқырымен шектесіп жатыр. Шыңғыстаудың 

солтүстігінде Семейтау (606м), Дегелең (1085 м), орталығында 

Қосбастау (1077 м), Хан-Шыңғыс (1152 м), оңтүстігінде Ақшатау 

(1305 м) т.б. жоталары бар. 

 Экологиялық шиеленісу деңгейі қанағаттарлық болғанымен, 

Семей ядролық сынақ полигонына Дегелен таулары шектескен 

ауданда – апаттық жағдайда. Семей (ЯС) полигонының ауданы 18540 

км. Бірінші жарылыс 29.08.1949 жылы (қуаты 20 кт) болды. Алғашқы 

сутегі бомбасы 12.08.1953 жылы жарылды. Барлығы 470 түрлі, оның 

ішінде 90 ауада, 26 жер бетінде және 354 жер асты сынақтары болды. 

Полигон аумағында топырақта цезий-137, стронций-90, еуропий-

152,155, америций – 741, плутоний – 239, 240, кобальт – 60 сияқты 

жасанды изо-топтар таралған. Жер беті және ауадағы ядролық 

жарылыстардың салдарынан ауаға тараған радионуклидттер негізінен 

полигонның батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында 

таралған. Топырақ құрамының орташа альфа және бет-белсенділігі 

200-1800 Бк/кг аралығында. Ластанудың көп мөлшері ойпаң жазықтар 

мен шөлейт ландшафттарда көбірек болуы радионуклидттердің су 

және жел арқылы қайта ландшафттарда шоғырланғанын көрсетті. 

Шөлейт ландшафттарда радионуклидттер мөлшері дала 

ландшафттарына қарғанда көбірек. Радиоактивтілік мөлшері 

полигонның сынақ аудандарынан көп кашық жерлерге таралған деуге 

болады. Семй маңы, абай ауданымен шекаралас жатқан Жарма (Шар), 

Аягөз (Шұбартау) аудандарының кейбір жерлерінде плутоний – 239, 

стронций – 90 және цезий – 137 радионуклидтерінің топырақтағы 

жоғары көрсеткіштері анықталды. Сондықтан бұл өңірде түзелген 

радиоэкологиялық жағдай кең көлемді экологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 

 Тұран жазығы еліне жататын Балқаш маңы – Алакөл 

провинциясы Балқаш, Алакөл, Сасықкөл көлдері шоғырланған, 

Балқаш-Алакөл тектоникалық ойысын алып жатыр. Оның солтүстік 

бөлігі Шығыс Қазақстан облысы аумағына сұғына еніп жатыр. 

Экологиялық шиеленісу деңгейі – қауіпті. Негізгі экологиялық 

бұзылулар шөлдену үрдісінің белсенділігімен, Қапшағай бөгенін салу 

салдарынан Іле өзені атырауының құрғауы, Балқаш көлі 

экожүйелерінің азып-тозуы, жайылымдық дигрессиясымен, Ақдала, 

Қаратал суармалы алқабы топырағының қайта сорлануымен 

байланысты. Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы (ауданы – 19712,9 

га.) 1998 жылы құрылды. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары 
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аумағында орналасқан қорықтың басты мақсаты – бірегей сулы-

батпақты кешенді қорғап қалу. Тұщы Сасықкөл көлінің батпақты 

жағалауын, Алакөл көліндегі «Реликті шағала» табиғат ескерткіштері 

бар Аралтөбе аралы және Ұялы көлі аралығын қамтиды. 

 Алтай таулы елі – Сібірдің оңтүстігіндегі ұлан байтақ тау 

жүйесі, Қазақстанда оның батыс бөлігі – Кенді Алтай мен Оңтүстік 

Алтай орналасқан. Ең биік нүктесі – Белуха (Мұзтау) (4506м). 

Палеозой эрасы Герцин тау жасалу үрдісінде пайда болған. Мезозой 

мен палеогеннің басында Алтай кең байтақ денудациялық жазық 

болды. Қазіргі жер бедері неоген-төменгі төрттік кезеңде қайта 

көтерілу нәтижесінде қалыптасты. Алтай таулы еліне - Батыс-Алтай 

және Оңтүстік Алтай таулы провинциялары жатады. 

 Батыс Алтай (Кенді Алтай) таулы провинциясына орташа 

таулы жоталар жүйесін қамтиды. Ең биігі Иванов жотасы (2778 м), 

Қоржынтау (Қалзың) (2360 м), Көксу (2025 м), Тигрец (2007 м), 

Қоңыржон (Листвяга) (1837 м), Оба (1962м), Үлбі (1395 м), және 

Қалба жотасы (Сарышоқы – 1606 м) т.б. атауға болады. Аумақтың 

экологиялық жағдайы – кейбір өнеркәсіп орталықтарында (Өскемен, 

Лениногор, Зырян қалалары) қауіпті, ал экологиялық бұзылу деңгейі 

қанағаттарлық экологиялық шиеленісу көздері тау-кен өнеркәсібі, 

түсті металлургия, энергетика, Семей ЯС полигонының қоршаған 

ортаға ұзақ уақыт әсер етуі болып табылады. 

 Өскемен урбаөнеркәсіптік ауданы - Өскемен қаласын және 

маңын алып жатыр. Қоршаған ортаға кері әсер ететін өнеркәсіп 

орындарының қуатты кешені: титан-магний, қорғасын-мырыш 

комбинаттары, Үлбі металлургия зауыты, химия-металлургия және 

цемент зауыттары, ЖЭО т.б. Экологиялық шиеленісу деңгейі – 

қауіпті, жер бетіндегі тұрақты температура инверсиясымен және 

тымырсықтың, жиі қайталануымен шиеленісе түседі. АЛИ5–6,1 

(2006ж.), күкірттің қос тотығы, фенол    (1 ШРШ), шаң (4 ШРШ), 

формальдегид (1,7 ШРШ) пен азоттың қостотығы (1,3 ШРШ). Ертіс 

және Үлбі өзендерінің өнеркәсіптік-тұрмыстық ақаба сулармен 

ластануы. 

 Лениногор урбаөнеркәсіптік торабы - Риддер қаласы мен түсті 

металлургияның тау-кен өндіріс орындарын қамтиды. Экологиялық 

шиеленісу деңгейі – қауіпті. Экологиялық орнықсыздану факторлары: 

Лениногор – полиметалл комбинаты және оның құрамына кіретін 

қорғасын-мырыш зауыты, кеніштер, карьерлер, бос тау жыныстары 

үйінділері. Атмосфераның ластану деңгейі өте жоғары – Қазақстан 

қалалары ішінде ластануы бойынша бірінші орында. Тауаралық ойыс 

атмосфералық ауаны ластаушылардың таралып кетуіне қолайсыз 
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климаттық жағдай туғызады. 1996 ж. АЛИ5 – 22, формальдегид (6,5 

ШРШ), фенол (3,7 ШРШ), азоттың қостотығы (1,8 ШРШ), күкірттің 

қостотығы (21 ШРШ), шаң. Үлбі өзеніне тасталатын өнеркәсіптік 

қалдықтар өзенді ауыр металдармен ластану деңгейін арттырады. 

СЛИ-3,13. Суы 4-ші кластық, ластанған, құрамында мырыш (6,2 

ШРШ), мыс (4,2 ШРШ), т.б. бар (2006 ж.). Топырақтың техногендік 

ластануы. 

 Зырян урбаөнеркәсіптік торабы – Зырян қаласын, түсті 

металлургияның тау-кен өндіріс орындарын қамтиды. Ең үлкен кері 

әсер етуші – қорғасын комбинаты болып табылады. Экологиялық 

шиеленісу деңгейі – қауіпті. Қазақстанның ең лас қалаларының бірі. 

Негізгі ластаушылар: шаң, азот қостотығы, фенол, күкірттің 

қостотығы, формальдегид. АЛИ5 – 10,5 (1997 ж.). Өнеркәсіптік ағын 

сулардың негізгі бөлігі Бұқтырма өзеніне құйылады. СЛИ – 1,91. Суы 

3-ші кластық, орташа ластанған (2006 ж.). Негізгі ластаушылар: 

кеніштер мен кендер, кенін ашық әдіспен өндіретін терең карьерлер – 

Сыбай (320 м), Қорқын (350 м), Үшалы (220 м). Ірі Малеев кеніші. 

 Глубокое тау-кен өнеркәсіптік аймағы – Ертіс полиметалл 

комбинатын (Глубокое кенті), оған жанасып жатқан тау-кен өндіріс 

орындарын, қалаларды, жұмысшы кенттері, Шығыс Қазақстан мыс-

химиялық комбинатын (Усть-Таловка кенті) қамтиды. Жергілікті 

өзендердің өнеркәсіптік ластануы. Глубочанка өзені – СЛИ – 4,08. 

Суы 5-ші кластық, ластанған. Мыс (6,5 ШРШ), мырыш (8,6 ШРШ), 

азот нитриті (3,5 ШРШ), т.б. Красноярка өзені СЛИ – 4,38. Суы 5-ші 

кластық, ластанған: мыс (2,5 ШРШ), мырыш (15,1 ШРШ), марганец 

(4,4 ШРШ) (2006 ж.). Экологиялық шиеленісу деңгейі – қауіпті. 

 Кенді Алтай аумағындағы – Ертіс өзені, Өскемен, Лениногор, 

Зырян қалаларының, Глубокое кентінің, Бұқтырма, Үлбі, Красноярка 

өзендері әкелетін өнеркәсіптік-тұрмыстық ақаба сулармен қатты 

ластанған. СЛИ-1,95. Су сапасы 3-ші кластық, ластануы орташа. 

Негізгі ластаушылар: мыс (2,3 ШРШ), мырыш (2,2 ШРШ), азот 

аммонийі (2,3 ШРШ). Қазақстанның Кенді Алтай қалаларының 

атмосфералық ластану индекстерін 20 жыл (1986-2006 жж.) 

аралығында салыстыру арқылы бастапқы жылдары (1986-1992 жж.) 

өнеркәсіптердің қауырт жұмысына байланысты аталған қалаларда 

ауаның ластану дәрежесі жоғары болғанын көреміз [16]. Ал кейіннен 

экономиканың тоқырауына қарай, өнеркәсіп жұмыстарының 

баяулауына байланысты ластану дәрежесінің төмендегені байқалады. 

Зырян қаласының ауасының ластануы көрсеткіші Өскемен мен 

Риддерге қарағанда жоғары. Себебі, қала ауасының ластануына қала 

тұмандануының жоғарылауы және жел соғу жылдамдығының 
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төмендеуі әсер етеді. Демек, атмосфералық ауаның табиғи жолмен 

тазалануы бірқатар метеорологиялық факторларға байланысты: 

желдің жылдамдығы мен бағыты, жауын-шашынның жиілігі мен 

мөлшері, инверсия қабатының болуы немесе болмауы, тұмандану 

және салыстырмалы  ауаның жоғары температурасы. Тауішілік 

ойыстарда жан-жағы тау жоталарымен қоршалғандықтан, желдің 

соғуы әлсіреп, ауа массаларының қозғалысы баяулайды. Аталған 

факторлардың ішінде ауа бассейінің табиғи жолмен тазалануында жел 

өте маңызды орын алады. Сондықтан ауаның тек қана тік 

қозғалысымен және баяу желмен сипатталатын тауішілік ойыстардағы 

қалалардың ауа бассейінінің тазалығына қатаң талап қойылуы тиіс. 

Өнеркәсіптердің ластаушы заттарды атмосфераға шығару кезінде 

аймақтың ауа-райы жағдайы қадағалануы қажет. 

 1992 жылы Батыс Алтай таулы провинциясында Батыс Алтай 

мемлекеттік табиғи қорығы ұйымдастырылды. Ауданы – 56078 га. 

Ақ Оба мен Қара Оба өзендері аралығында Көксу жотасының 

беткейлерінде орналасқан. Сонымен қатар «Төменгі тұрғысын» 

мемлекеттік қорықшасы (2200 га), «Көкшілтау самырсын тоғайы» 

мемлекеттік табиғат ескерткіші» (137 га), Алтай ботаника бағы 

(Риддер қаласы) (154 га) ұйымдастырылған. Келешегі бар Сібе 

ұлттық саябағын ұйымдастыру   көзделген.  

 Оңтүстік Алтай таулы провинциясы Оңтүстік Алтайдың 

Оңтүстік Алтай (3483 м), Сарышоқы (3373м), Нарын (2533 м), 

Күршім (2645 м) сияқты тау жоталарын қамтиды. Тауаралық 

ойыстарда көптеген көлдер мен өзендер шоғырланған. Экологиялық 

шиеленісу деңгейі – қанағаттарлық. Экологиялық қауіп факторлары 

– орманды ретсіз кесу, тау жолдарының ретсіз салынуы. Экологиялық 

шиеленісу аймақтарына Бұқтырма және Өскемен бөгенін жатқызуға 

болады. Ұзындығы – 500 км, ені 35 км, көлемі 49,6 м³ болатын 

Бұқтырма бөгені – Зырян өнеркәсіптік торабының өнеркәсіптік 

ағындарымен ластануда. СЛИ-0,79 суының сапасы 2 кластық, таза 

(2006 ж.). Қара Ертіс өзені ағынының бір бөлігін алу жобасы 

салдарынан бөген деңгейінің төмендеу қаупі жоғары деуге болады. 

Өскемен бөгені Ертіс өзенінде Өскемен СЭС-сын салған уақытта 

пайда болды. Ұзындығы – 77 км, ені 1,2 км, көлемі 659 млн текше 

метр. Серябрян қаласы тау-кен өнеркәсіптік өндіріс орындарының 

өнеркәсіптік ағындыларымен ластанған. СЛИ – 0,88 суы 2 класты таза 

(2006ж.). Аумақта Шығыс Қазақстан аумағында алғаш рет 

ұйымдастырылған Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы (1976 ж.) 

бар.  Қорықтың мақсаты – аймақтық ландшафттар, көлдер, флорасы 

мен фаунасының табиғи ерекшеліктерін сақтап қалу. Ауданы – 75048 
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га. болатын қорық Марқакөл тау аралық ойысындағы таулы-орманды 

(шыршалы-май қарағайлы) ландшафттарын, оны қоршап жатқан 

Күршім жотасының тау беткейлерін, Марқакөл көлінің (абсолюттік 

биіктігі 1485м) үлкен бөлігін қамтиды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан 

кейін 1996 жылы Қатон-қарағай мемлекеттік табиғи саябағы 

(643477 га) ұйымдастырылды. Қорықтың басты мақсаты – бірегей 

қылқанды ормандарды, тарихи, табиғи ескерткіштерді, яғни табиғи 

ландшафтысын сақтап қалу және аймақтық рекреациялық және 

курорттық әлеуетін (Рахман бұлағы санаторийі) т.б. дамыту болып 

табылады. 

 Оңтүстік Алтай таулы повинциясынан оңтүстікке қарай Сауыр-

Тарбағатай-Жетісу таулы елі орналасқан. Жетісу Алатауы тау 

жүйесін (4464 м) Сауыр (3500 м) және Тарбағатай (2992 м) жоталарын 

қамтиды. Қытай Жетісу тау жүйесімен біртұтас, шартты түрде ғана 

Қазақстан мен Қытай арасындағы мемлекеттік шекара бойымен 

бөлінеді. 

 Жайсан тау-аралық шөлейт провинциясы – Алтай, Сауыр 

мен Тарбағатай тау жүйелерін бөліп тұратын Жайсан тауаралық 

ойысында орналасқан. Жайсан қазаншұңқырының ұзындығы 300 км, 

ені 140–150 км. Ең төмен бөлігінде Жайсан көлі орналасқан, одан 

Ертіс өзені ағып шығады. Бұқтырма бөгетін салған соң Жайсан көлі 

Бұқтырма бөгенімен қосылып, біртұтас су қоймасын құрады. 

Провинцияның экологиялық шиеленісу деңгейі – қанағаттарлық. 

Қытайда Қара Ертіс өзенінің ағынын реттеудің экологиялық қаупі, 

соның салдарынан Ертіс суының азайып Бұқтырма бөгенінің 

тартылып, Жайсан көлі деңгейінің төмендеуі және оның маңында 

шөлдену үрдісінің қалыптасуы байқалуда. Синьцзян – Ұйғыр ұлттық 

ауданында (КХР) Ертіс-Қарамай каналын салу Қара Ертіс 

ағындарының көлемін қысқартып, атырауындағы табиғи тепе-теңдікті 

бұзады. Жылдық ағынды көлемі 9 км³ (қазіргі уақытта) 20 %-ға (2 км³) 

азайса, Бұқтырма бөгенінің деңгейі төмендейді, Ертістің бойындағы 

СЭС-тың қуаты 20 %-ға кемиді және Орталық Қазақстанның су 

шаруашылық проблемалары біршама шиеленіседі. 

 Аумақта табиғи ландшафттарды қорғау үшін Бұқтырма 

бөгенінің батыс жағалауында Құлыджы және «Қаратал құмы» 

мемлекеттік табиғи қорықшалары (зоологиялық және ботаникалық) 

ұйымдастырылған. Сонымен қатар Қара Ертіс өзенінің аңғарында – 

(Майқапшағай, Боран және Қаратал елді мекендері аралығы) келешегі 

бар Зайсан шөлді қорығын ұйымдастыру (120 мың га) көзделіп отыр. 

Бұл қорықта Зайсан қазаншұңқырының шөлді ландшафтысының 

флорасы мен фаунасы қорғауға алынады.  
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 Сауыр таулы провинциясы – Маңырақ таулары мен Сауыр 

жотасын қамтиды. Таулы массив биіктігі (3500м) тік беткейлерімен, 

тегіс шыңдарымен сипатталады. Экологиялық шиеленісу деңгейі – 

қолайлы. Сауыр жотасы беткейлеріндегі ормандардың жойылып 

кетуін болдырмауға бағытталған табиғатты қорғау шараларын жүргізу 

қажет. Болашақта Сауыр табиғат ескерткіші (ботаникалық) Жайсан 

маңы және Теректі (ботаникалық) қорықшараларын ұйымдастыру 

жобасы бар. Сауыр табиғат ескерткіші Сауыр жотасындағы Теректі 

және Шат алқаптарындағы таулы шыршалы ормандарды қамтиды. 

Қазақстан аумағындағы Шренк шыршасы (Тянь-Шань шыршасы) 

өсетін күңгірт қылқан жапырақты ормандары ареалынан оқшауланған 

ең солтүстік бөлігі кіреді. Сауыр жотасының оңтүстік-батысында 

Жайсан және Балқаш-Алакөл ойыстарын бөліп тұрған Тарбағатай 

(Барқытбел) жотасы алып жатыр. 

 Қазақстан аумағында жотаның батыс бөлігі орналасқан, оның 

ұзындығы 300-ге жуық, ені 30–50 км. Тарбағатай жотасының ең биік 

нүктесі – Тастау тауы (2992 м). Экологиялық шиеленісу деңгейі – 

қанағаттарлық. Қоршаған ортаның экологиялық орнықсыздану 

техногендік факторының жоқтығы, топырақ эрозиясы қаупінің алдын-

алу қажеттігі болып табылады. Тарбағатай (Барқытбел) жотасының 

батыс бөлігіндегі аласа таулы ландшафтарды қамтитын – Тарбағатай 

мемлекеттік қорықшасы (240000 га) ұйымдастырылған. Мақсаты – 

Тарбағатай жотасының бірегей субальпілік өсімдігін қорғау. Келешегі 

бар Тарбағатай мемлекеттік табиғи резерватын (2010 ж.) құру 

жоспарланған. Табиғатқа адамзаттың жоспарлы әсері бір жағынан 

қоғамның өсіп келе жатқан табиғат ресурстары сұранысын 

қамтамасыз ету, екінші жағынан – табиғат ресурстарын мүмкіндігінше 

сақтау және оларды қайта өндіруді кеңейту арқылы қоршаған ортаның 

әлеуетті өнімділігін арттыруға болады. Бұл мәселелер қазіргі уақытта 

геоэкологиялық зерттеулер негізінде шешілуі керек. Экологиялық 

тұрғыда бұзылған аумақтардың табиғатын орнықтандыру 

бағдарламасын жүзеге асыру үшін осындай аймақ тұрғындарын 

үкіметтік шешімдер негізінде құқықтық қорғаудың маңызы ерекше. 

Сондықтан қоршаған ортаны қорғау мен табиғатқа адам әсерінің 

салдарын алдын-ала білудің ландшафтық экологиялық ұстанымдары 

мен әдістерін әрі қарай дамыту маңызды деп білеміз. Қазіргі уақытта 

Семей ядролық полигонына жанасып жатқан Павлодар және Шығыс 

Қазақстан облыстарының үлкен бөлігі экологиялық апат зонасы 

деп жарияланған. Табиғатты қорғау саласындағы ғылыми 

проблемаларды сәтті зерттеп, шешу тек қоршаған ортасы экологиялық 

тұрғыда бұзылған аймақтардың жергілікті табиғат жағдайларының 
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ерекшеліктерін жан-жақты ескеру арқылы, яғни геоэкологиялық 

негізде ғана жүзеге асады. 

 

3.2 Ертіс өзені алабы ландшафттарының экологиялық 

жағдайы 

Ірі өзен алаптарының техногендік қалдықтармен ластану 

қарқындылығының артуы, соңғы уақытта, ең қиын да, күрделі 

мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Қазақстанның осындай ірі 

өзен алаптарының бірі болып табылатын Ертіс өзені, Республиканың 

шығысы мен солтүстік – шығысында орналасқан аймақтарды, яғни 

түсті металлургияның дамыған орталықтарын басып өтеді. 

Сонымен Ертіс өзені алабы – Қазақстан арқылы ағып өтетін 

аймақтарының өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, ауыз суы және 

тұрмысқа қажетті сулармен қамтамасыз ететін негізгі көзі. Өзен 

алабында Қазақстан аймағында 53 өнеркәсіптің пайдаланған қалдық 

сулары ағызылады. Бір жылда түсетін қалдық сулардың мөлшері 1,3 

млрд. мі - ті құрайды, оның шамамен 10 %-ы ешқандай тазаланбай, ал 

30 %-ға дейінгісі жартылай, толық тазалаудан өтпеген күйде түседі. 

Жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптерден басқа аймақтан су 

ресурстарының жағдайына Шығыс Қазақстандағы орманды кесу де, 

елеулі әсерін тигізеді. 

Ертіс өзен алабының ландшафттарының зиянды заттармен 

қарқынды ластану, тазарту қондырғылары ескі Серебрян, Өскемен 

және Семей аймақтарында болса да, өзен алабына негізгі үлкен 

зиянды Шығыс Қазақстанның апатты жағдайға ұшыраған кезіндегі 

тау – кен металлургиялық және техникалық өнеркәсіптері әкеледі. 
Бүкіл Ертіс өзені алабына жыл бойы бірнеше ондаған тонна мырыш, 3 

тонна мыс, 2 тоннадан да кадмий мен қорғасын түседі. Ертістің жалпы 

өзен алабының бойындағы мыс, мырыш, қорғасын, хром, кадмийдің 

ШЖҚ (шектеулі жіберілетін концетрация) мөлшері, 

микробиологиялық көрсеткіш бойынша 24 есеге дейін жоғары. 

Әсіресе, Ертістің кішігірім сағалары Үлбі, Глубокое, Тихая 

өзендерінің оған құятын тұстарында мыс пен мырыштың мөлшері 

шекті қалыптан бірнеше есеге көп.  Енді осы қарастырылып отырған 

аймақтың ландшафтарының ластауынын, жеке-жеке компонентке 

бөліп қарастырайық.. 

Сонымен Шығыс Қазақстан аймағының су ресурстарының 

жағдайына келсек, аймақтың су қоймаларына тек қана бір жыл ішінде 

86 мындай зиянды заттар түссе, соның біразы улы заттар, яғни мұнда 

2 тонна– мырыш, 5 тонна – мыс, шамамен 1 тонна қорғасынмен 

ластанған. Бұған қоса ционидтер, кадмий, селен, талий және 

қышқылдарда кездеседі. Бұлардың жалпы жылдық көлемі 26–27 
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тоннаға дейін өзен суына қосылады. Өзен салаларының суына 

тазаланбаған шахтаның сулары жұмыс істемей тұрған кеніштердің де 

шахталық сулары қосылады. Тұрмысқа пайдаланылған сулардың да 

өзенге түсу нәтижесінде оның ластау денгейі артады. Оның нәтижесін 

судағы нитриттер, нитраттардың, фосфор мен органикалық заттардың 

қосындыларының артуынан көруге болады. Жалпы, аймақтағы суды 

қолдану соңғы жылдар тұрақты, яғни жылына 600-700 млн мі болса, 
оның – 270 млн.мі суы қайтадан, екінші қайтара қолданылады. Жер 

беті су қоймаларына пайдаланылған су 53 өнеркәсіптің су жіберетін 

76 орны арқылы келеді. Тау – кен өнеркәсібі мен түсті металлургия 

дамыған аймақтағы Ертіс, Үлбі, Оба, Глубочанка, Бұқтырма, 

Красноярка, Березовка өзендеріндегі айыр металдар мен басқа да 

зиянды заттардың мөлшері 10-20 есе көп болса, ал олардың қоспалары 

қажетті мөлшерден 10 есе жоғары. Мысалы, мыс – 1–43, мырыш – 4–

40, фенол 2–7, есе көп. Сонымен, Ертіс өзені алабының суы 

республика бойынша ең ластанған және тұрғындар денсаулығына 

қауіпті өзендердің бірі болып саналады. Өзендердің түбіндегі 

шөгінділерінің де қатты ластанғандығы анықталған. Өнеркәсіптік 

аймақтағы ластанған жер беті сулары тұрғындарды ауыз сумен 

қамтамасыз етуге жарамайды. Сол себептен Өскемен қаласы да ауыз 

сумен 15 жер асты сулары арқылы қамтамасыз етіледі, бірақ ол жер 

асты суларды да зиянды заттар мен ауыр металдардың ерітінділермен 

ластанып, қажетті мөлшерден жоғары болуы да мүмкін. 

  Ертіс өзенінің суындағы мырыштың орташа мөлшері, оның 

жоғары ағасынан Обь өзеніне құятын жеріне дейінгі аралықта 7,6 есе 

өзгереді. Бұл жерде өте назар аударатын жағдай, оң жақ жағалау 

салалардағы мырыштын ерітіндісі сол жақтағы салаларға қарағанда 

8,1 есеге көп. Бұл жағдай, Ертіс өзенінің оң жақ салаларының, әсіресе 

Бұқтырма, Үлбі, Оба, Глубочанка, Красноярка сияқты өзендер, Зырян 

қорғасын, Лениногор полиметалл, Өскемен титан – магний және 

қорғасын – мырыш, Ертіс химия металлургиялық комбинаттар мен 
және де т.б. өнеркәсіп орындарының ағын суларымен ластануымен 

түсіндіріледі. Сондай-ақ оң жақ жағалауының салараның  бойында 

тұрғындардың тығыздығы да жоғары. Ауыл шаруашылығы да  

біршама қарқынды дамыған. 

  Жалпы Қазақстан бойынша атмосфераға 2582,6 мың тонна 

ластауыш заттар түссе, бұл заттарды тастайтын негізгі үлеске ие 5 

облыстың ішіне Шығыс Қазақстан, (274,7 мың тонна), Павлодар 

(463,6 мың тонна) облыстары да кіреді. 

Осы заттардың негізгі өндейтін өнеркәсәптер (тасталынатын 

заттардың жалпы көлімінен 48,6 % осының үлесіне тиеді), 

металлургия (44,6 %) және тау – кен өнеркәсіптері (16,2%)болып 
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табылады. Шығыс Қазақстан облысы бойынша атмосфераны 

ластайтын заттар тастайтын шамамен 459 кәсіпорын бар. Осы зиянды 

заттардың көлемі 2001 жылы 274745,8 тоннаға жетіп, 2000 жылмен 

салыстырғанда 30865,8 тоннаға өсті. 2005 жылы тастанған зиянды 

заттардың саны Шығыс Қазақстан аймағында шамамен 40%-ға жетіп 

отыр. Сыртқа тасталынатын элементтердің ішіндегі айтарлықтай көп 

мөлшердегі: мыс оксиді (11,7 тонна), мырыш пен оның қосындылары 
(4311 тонна), күкірт (260,4 тонна), құрамында 35–40 %–ке дейін 

кальций оксиді бар көмір күлі (212708 тонна). 

  Ертіс өзені алабының атмосферасына түсетін зиянды заттардың 

негізі көздері Өскемен, Риддер, Зырян, Семей және Глубокоедағы 

өнеркәсіп орындары. Тек, Өскемен қаласы бойынша әуе кеңістігіне 

тарайтын залалды заттардың 60 %-ы осы түсті металлургия 

кәсіпорындарының үлесіне, оның ішінде Өскемен қорғасын-мырыш 

комбинатының еншісіне зиянды заттардың 30 %-ы тиеді. 

Атмосферадағы зиянды заттардың өнеркәсіп орталықтарын 

желдің соғуына байланысты оңтүстік-батыс бағытқа қарай 40 км-ге, 

ал шығысқа 80 км-ге дейін, солтүстік – шығыс пен солтүстік батысқа 

қарай 110 км-ге дейінгі аймақтарға таралса, олардың жалпы түсетін 

ауданы 3000 кмІ. Ертіс өзені алабының бойында орналасқан 10 мың 

стационарлық көздерден түсетін қалдық заттардың жалпы мөлшері 

жылына 240 мың тоннадан асады (2005 жылдың мәліметтері 

бойынша). 

  Тымық ауа-райы жағдайындағы күндерде (желсіз) Өскемен, 

Риддер және Зырян қалаларының ауа бассейіндердің ластануы 

санитарлық шамадан 10 және одна да бірнеше есе болып, 

республикадағы ауасы ең таза емес қаларынын қатарына кіреді. 

Мысалға алсақ, тек қана бір жылдың өзінде, яғни 1998ж «Казцинк» 

ААҚ-ң өзінен ғана Өскемен қаласының атмосферасына 59 мың тонна 

ластаушы заттар тасталынса, соның негізгісі қорғасын болып 

табылады. Глубокийдағы «Ертіс мыс заводы» ААҚ-ң кәсіпорын 
атмосфераға 33,9 тонна қорғасын, тастаса, жылына 30 мың тонна 

шамасындағы зиянды заттар Риддер қаласының атмосферасы 

тасталынады. Ауа бассейінің ластануы автокөліктің да әсері елеулі. 

  Сондай-ақ, Ертіс өзені алабының атмосферасында шаң – тозаң, 

күкірттің қос тотығы, көміртегі, азот, хлор, формальдегид, 

фенол,қорғасын (қауіптілігі 1 класс ) анықталады. Жоғарыда айтылып 

өткен елді мекендердің атмосфера ауасының орташа жылдық ластану 

динамикасы, атмосфераның ластану индексі бойынша (АЛИ) 11-24 – 

ке дейінгі аралықта ауытқып отырады. Риддер полиметалл 

комбинатынан атмосфераға түсетін шаң – тозаң 0,5–1,5 мың гектар 

жерге дейін таралады, бұл жылына орташа есеппен 100 тоннаны 
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құрайды деген сөз. Бүкіл техногендік қалдықтардың бұзылуынын 

пайда болатын шаң – тозаң мен ластану аймақта жылына 113 мың 

тоннаны құрайды. Шанның ең жоғарғы мөлшері, минералды – 

шикізатты кешенді ірі өнеркәсіптердің әсер ету зонасында 

қалыптасқан. Глубокоеда (ЕМЗ) олар тәулігіне 2560 кг/кмІ жетсе, 

Өскеменде (ҚМК), Ленингор (ЛӨК)  тәулігіне 1000 кг/кмІ, тіпті 

бұданда жоғары болып, атмосфераның ластауының өте қауіпті 
деңгейіне сәйкес келеді. Тау – кен байыту өнеркәсәптерінің 

аймақтарында //Зырян, Белоусов, Жоғары Березов елді мекендерінің 

қонысты аймақтары// шаң – тозаңның салмағы тәулігіне 700 кг/кмІ-қа 

жетті.  

Атмосфералық ауаға жүргізілген талдай бойынша орташа 

тәуліктік ШЖК (шектеулі жіберілетін концентрация)–ның өсуі, 

құрамындағы күкірт ангидридінің мөлшері бойынша 27,6 есеге жетсе, 

мырыштың мөлшері 22 есе болады, ал бұл дегеніміз елді мекендерге 

сәйкес келмейтін өте үлкен көрсеткіш. Ластайтын заттардың 

айтарлықтай көп мөлшері күкірт ангидридінің мөлшері бойынша 27,6 

есеге жетсе, мырыштың мөлшері 22 есе болады, ал бұл дегеніміз елді 

мекендерге сәйкес келмейтін өте үлкен көрсеткіш. 

Сонымен, ластайтын заттардың айтарлықтай көп мөлшері 

күкірт диоксиді (62,4 %) мен шаң – тозандарға (17,1 %) тиеді. Бұл 

шығарылатын газдардың көп мөлшері металлургиялық өнеркәсіптерді 

минерал шикізаттарды өңдегенде бөлінеді. Газдың құрамына 

күкірттің қос тотығы, көміртегі қышқылдары, азот қышқылдары, 

хлор, түсті металдар кіреді. Әсірессе күкірттің қос тотығының көп 

мөлшері түсті металлургия өнеркәсіптерінде сульфидті шикізатты 

өндегенде бөлініп шығады. Қышқыл жауынды туғызатын 

көшетханалық газдар мен заттардаң көздері болып металлургиялық 

өнеркәсіптерден басқа жоғарыда тоқталып өткендей жылу 

энергетикасы мен автомобильдік көлік түрлері табылады. әсіресе 

күкірттің қос тотығының көбі, жылу энергетикалық өнеркәсіптерінде 
ешқандайда тазартылып, ұсталып қалмай, атмосфера түсетін, 

құрамында күкірттің жоғары мөлшері бар Семей өңірінің көмірін 

жаққанда қалыптасады. 

Ертіс өзені алабының табиғи және климаттық жағдайларының 

ерекшеліктері және де техногенді ластанудың өте күштілігі, топырақ 

жамылғысының бұзылуы мен ластануының жоғары деңгейде екенің 

анықтайды. Көптеген жылдар бойы адамның әрекет етуінен. Топырақ  

жамылғысы да айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Айта кететін жай, 

негізгі құнарлы шалғындық және далалық топырақтар – мол өнім 

негіз. Тек эрозия нәтижесінде өзінен – ақ, топырақ  жабындысы, бір 

жылдың ішінде 1 %-ға дейінгі қара шіріндісінен айырылса, 20 жылда 
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20–25 %-ды құрады. Онадаған мың гектар жерге, өнеркәсіп нысандар 

мен тау – кен өндірістері және қатты тұрмыстық пайдаланылған 

қалдық заттардың полигондары таралып, олардың жалпы көлемі 17 

млн тоннаға дейін жетсе, ал улы өнеркәсіптік қалдықтар – 1,4 млрд 

тоннаны құрайды. Топырақ жабындысын ауыр металлдармен ластану 

масштабы жайлы, төмендегі сандардан – ақ көруге болады. Мысалы, 

Өскемен қаласының шегіндегі 260 кмІ ауданды алып жатқан жердің 
топырағында 9,7 мын тонна қорғасын мен мырыш. 32,5 тонна сынап 

бар. Аймақтын топырақ жамылғысының улы заттармен ластану 

қауіптіліктің 1–2 класына жатады. Қоршаған табиғи ортада өндіріс 

қалдықтары мен стационарлық көздерден түсетін заттардың 

таралуынан, мышьяк (күшәла), мырыш және кадмий сияқты 

элементтердің ШЖҚ (шектеулі жіберілетін концентрация) 

мөлшерінен жоғарылығын байқауға болады. 

 ШЖҚ (шектеулі жіберілетін концентрация) деңгейімен сәйкес 

Өскемен, Семей, Риддер қалалары және Глубокое ауылының 

аймағындағы топырақ жамылғысының ауыр металдармен 

ластанғандығы белгілі. 

  Ертіс өзені алабының Шығыс Қазақстан аймағы бойынша 

тұтасымен улылықтың жоғары деңгейіндегі өзіндік геохимиялық 

ауытқуы пайда болды. Бүкіл осы аймақ бойынша 1 гектер жерге 

жүргізілген жұмыстың орташа құны 150–200 мың тенге болатын 6 300 

гектар жер, тез арадағы өндеуді қажет етеді. Түсті және тау – кен 

өндірісінің өнеркәсіптерінің улы қалдықтарымен залалсыздандыру 

әдістері және қалдықтардың қоршаған табиғи ортаға көмілу, оның 

ластануына әкеліп соғады, тұрмыстық және өндірістік қалдықтардың 

көмілу полигондарын өңдеу жеткіліксіз түрде жүргізілуде. 

  Сонымен, топырақтың ауыр металдармен техногендік ластануы, 

аймақта шамамен ауданы – 12,4 мың кмІ антропогендік 

биогеохимиялық провинция қалыптастырады. Оның шегінде 

топырақтың ауыр металдармен ластану деңгейі қауіпті және өте 
қауіпті аймақтар деп бөлінеді. Топырақтын айтарлықтай қарқынды 

ластану аймақтын кларкін 7-ден 446 есеге дейін көтеретін улы 

элементтердің ерітіндісі бар нысандарға жақын орналасқан елді 

мекендердің территорияларында байқалады. Кен байыту 

фабрикаларына жақын жатқан территориялардағы (Белоусовка, 

Жоғарғы Березовка, Таловка, Риддер) негізгі компоненттермен бірдей 

тіркелетін сынап, барий, молибден, стронций, басқа да элементтер 

болғандықтан, токсиканттардың едәуір кең сапалы құрамы тән. 

Ластанудың жиынтық көрсеткіші фоннан жоғары 33–70-ке дейін өседі 

де, топырақтың ластануының қауіпті дегейіне сәйкес келеді . 
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Қорыта келгенде, бұзылған жерді қайтадан қалпына келтіретін 

әдістердің бірі, жерді қайтадан өңдеу болып табылады, бірақ ол өте 

мардымсыз жүргізілуде. Оған мысал, 2000 жылы 11640 гектар 

бұзылған жердің тек 199 гектары ғана қайтадан қалпына келтірілді . 

Аймақтын ең негізгі байлықтарының бірі – орман. Мемлекеттік 

орман қорының жалпы ауданы 3,37 млн гектар, оның 1,75 млн 

гектарын орман алып жатыр. Шығыс Қазақстанда орманның болуы, 
мемлекеттік кәсіптік ағашпен қамтамасыз етудің 80 %-ын орындауға 

мүмкіндік береді. Шығыс Қазақстанның көптеген ормандары таулы 

аймақтарға тарағандықтан, көбіне топырақ қабатын құраушы, климат 

қалыптастырушы және су қорғаушы сипатқа ие балады. 2000–2005 

жылдар аралығында облыста 354,5 мың мі ағаш дайындалған. 

Сонымен қатар ормандардың жолғалып кетуіне, орман өртінің өзі 

үлкен әсер етеді. Мысалы, 2000–2005 жылдар ішінде орман алабының 

158,4 мың га өртеніп кеткен, әсірессе Семей өңірінің орман жалдары 

және Қалба қыратының ормандары қатты зардап шекті. 

Өртпен күрес және орманды қалпына келтіру жұмыстары – 

орман шаруашылығындағы негізгі мәселелердің бірі, бірақ 

техникалық құралдар мен материалдық ресурстардың жеткілікті 

болмауынан бұл шаралардың қарқындылығы біршама төмен. Жалпы 

облыстың орман қоры, яғни аудандағы, ағаш егу 300 мың га-ға жетеді. 

Орманды қалпына келтіру жұмыстары тек 2,5 мың га ауданда ғана 

жүргізілген. Осылай жалғаса беретін болса, өртенген орман жерлерін 

қалпына келтірі үшін 100 жылдан астам уақыт қажет болады. Оның 

үстіне отырғызылған ағаштардың өмір сүруі 54 % дан аспайды. 

Облыста 2010 жылға дейін өрттен зиян шеккен ормандарды қалпына 

келтіру максатында Ертіс орманы МТОР аумағында «Ертіс өңірінің 

қалдық ормандары» бағдарламасы жұмыс істейді. 

Жоғары да айтылған орман қорғау және қалпына келтіру 

шаралары, орман қорғау қызметінің материалдық және техникалық 

базасын нығайту жұмыстары орман ресурстарын ұтымды 
пайдалануға, қорғауға және бағалы, әрі ерекше орман массивтерін 

сақтауға мүмкіндік береді. 

    

 

 

3.3 Антропогендік әрекеттердің топонимдердегі көрінісі 

Шығыс Қазақстан облысының Усть-Нарым кентінің маңынан 

неолит дәуірінде адамдардың егіншілікте пайдаланған орақ, кетпен, 

дән үккіш т.б. заттар табылды. Бұл тарихи-археологиялық мәліметтер 

аумақтағы егіншіліктің ертеден дамығанын аңғартады. 

Шаруашылықтың әрқилы салалары ұштасқан аудандарда күрделі 
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топонимиялық жүйе қалыптасқаны белгілі. Сондықтан аумақтағы 

адамдардың шаруашылық игеруіне байланысты қалыптасқан 

гидронимдік нысандар топонимдік жүйенің өзіндік қырларын ашуға 

көмектеседі. Қазақтар жер өңдеуге судың көзін таяз өзендерден, 

томалардан, таудан ағатын бұлақтардан және Ертіс, Көкпекті, Аягөз, 

Еміл, Қатынсу Үржар, Үлкен Бөкен, Қарабұға, Базар, Ащысу, Күршім, 

Қалжыр, Ұлан, Шаған, Шар сияқты өзендерден алған. Осы су 

көздерінің ерекшеліктеріне байланысты әрқайсысының өзіндік 

атаулары болған және осы өзендердің бұлақтардың немесе меншік 

иесі адам, ру атымен де атаған. Сонымен қатар шағын бұлақтар мен 

өзендерді көбінесе каналдарға бұрып, арнаның суын қамтамасыз 

еткен. Оңтүстік өңірлерде (Шымкент уезінде) қазақтардың ежелден 

жер өңдеумен айналысқаны жөнінде В. И. Захарованың еңбектерінен 

байқауға болады. Оны негіздейтін деректер К. М. Байпақовтың 

Сауран аймағында (XYI ғ.) жүргізген археологиялық зерттеулер 

дәлелдейді. Суландырудың кәріз жүйесі осы аймақта бір-бірімен жер 

асты арқылы жалғасқан 250 құдықтан тұратын үлкен құрылым болған.   

Оңтүстік Қазақстан облысы аймағында кездесетін арықтарға (атыз, 

алыс, тоған, жүйек) және каналдарға (теспе, қашыртқы) т.б. терминге 

О.Нақысбеков арнайы лингвистикалық тұрғыдан зертеулер жүргізген. 

Сондықтан оңтүстік өңірлерде шаруашылық, егіншілікке байланысты 

атаулар көптеп кездеседі. Ғалым арықтардың бірнеше түрін атап 

өткен. Суармалы егіншілік нашар дамыған Қазақстанның басқа 

аудандарында арықтарды түріне қарай бөлмей, барлығын арық дейді. 

Жалпы алғанда, су шаруашылығына қатысты терминдердің басым 

көпшілігінің түркілік болып келуінің өзі түркі халықтарына 

көшпенділікпен қатар, отырықшы мәдениеттің де тән болатындығын 

дәлелдейді.  

XIX ғасырдың басында Қалба өңірінде егіншілікпен айналысу 

өріс алды. Егіншілікпен әуелі қазақтардың ең кедей бөлігі 

айналысқан. Бұған ең алдымен жер тапшылығынан туындаған 

жайылымсыз мал шаруашылығы себеп болды. Бұл өңірде егіншілік 

едәуір дәрежеде орыс қоныс аударушыларының ықпалымен дамыды.  

XIX ғасырдың екінші жартысында қазақтардың дәулетті бөлігі де 

егіншілікпен шұғылданған. Негізінен егін көлдер мен өзендердің 

жағалауларында салынып, қолмен суарылды. Шығырқұдық, 

Қолқауғамен құдықтан су алынып арықтарға құйылды. Сонымен 

қатар, өзендерден бұрып алынған тоған, арықтардың маңыздылығы 

жоғары болды. Бұл жөнінде А.Влангали: Қазақтар осы қолдан 

суарудың арқасында егіннен мол өнім жинайды деп атап көрсеткен. 

Арық тоғандар Шар өзенінің салалары Былқылдақ, Кеңтарлау, 
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Жанама, Қаным,Бөке, Жіңішке, Жарма (жырма),Жайма, Қорғанбай, 

өзендерінің бойында болғанын дәлелдейтін деректер 

Ф.Н.Шербинаның еңбектерінде қарастырылды. Біздің 

зерттеулерімізде тек Өскемен уезі бойынша 150-ден астам арық, тоған 

атаулары анықталды (А қосымша). 

Жайсаң  уезінде Астауша, Науалы, Тастоған, Шотантоған, 

Қарашолақтоған, Төретоған, Ермектоған, ал, Семей уезі бойынша 

жалғыз Сарбастоған (Шыңғыс болысы) атауларын кездестірдік. 

Тарбағатай алды жазықтарында қазақтардың суармалы егін 

шаруашылығы дамығанын П. П. Румянцевтың еңбектерінен 

кездестіруге болады. Егін шаруашылығының ежелден болғандығын 

Тасарық, Егінсу, Науалы сияқты жер аттары дәлелдейді. Сонымен 

қатар қыстау, жайлау сияқты арық тоғандардың, меншікті сипаты 

болған. Біздің зерттеулерімізде XIX–XX ғ.ғ. аралығында Тарбағатай 

өңірінде (Үржар, Аяагөз) пайда болған 100-ге жуық арық, тоған 

атаулары топтастырылды.  

Тарбағатай және Шыңғыстау жоталарынан бастауын алатын 

өзендер бойында салынған жасанды су көздерінің маңызы зор болды. 

Анар арығы, Баршатас, Беларық, Болатарық, Бұрғанарық (2 рет), Жан 

арығы, Жауғашты арық, Қоңырбұқа арығы, Совхоз арығы, Тас арық  

(2 рет), Тәтібай арығы, Төленгіт арығы, Қызылқайың, Қарашілік, 

Бірінші және Екінші Қазақстан арығы, Питьевой арығы, Ақтоған (6 

рет), Қаратоған (5 рет), Бастоған, Қарабас тоғаны, Қазына тоған, 

Қазыналық тоған, Жаңатоған (3 рет) Қыстаубайтоған, Несіптоған, 

Ноғайтоған, Көктоған, Байтөбетоған, Толаттоған, Тәтібай, Жанболыс, 

Жаңанұр, Жаңатоған, Жайнақ,  Дәулетбай, Биқожа, Баршатас, 

Барғана, Байел, Ақтоған, Аққұдық т.б. хорогидронимдерді анықтадық. 

Сонымен қатар, Абай, Жарма, Көкпекті, Күршім, Ұлан аудандарында 

қолданыста болған Жауқашты, Бастоған, Победа, Зеленовский пруд, 

Сарытоған, Басқарауыл арығы, Төретоған, Қоңыртоған, т.б. (21-сурет) 

атауларды кездестірдік. Егіншілікпен байланысты терминдер мен 

сөздер аумақтағы географиялық атауларда белгілі дәрежеде көрініс 

тапты. Егінбұлақ (12 рет), Егіндібұлақ (17 рет), Егіндік, Егінші (2 рет), 

Егінсу суқоймасы (Үржар), Қарақырман (2 рет), Диірмен (қыстау), 

Шығырлы, т.б. атаулар егіншіліктің біршама дамығаны жөнінде мол 

ақпарлар береді. Топонимдер құрамында «егіншілік» 

терминологиясының мол болуы тек өзен аңғарларында ғана емес, тау 

алды жазықтарында таралғанын байқадық. өзендерден бұрылған 

каналдарды көбінесе «бел», «бас» деп атайды. Олар негізгі немесе 

үлкен (бірінші) канал деген ұғымнан туған. Сонымен қатар су 

қоймаларыда болғанын көреміз. XX ғасырдың басы мен ортасында 
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антропогендік әрекеттің табиғатқа түсірген қысымы біршама артты. 

Табиғат байлығы адамның тіршілігі және шаруашылық әрекеті үшін 

пайдаланылатыны белгілі. Облыстың табиғи ресурстарының мол 

болуы (су, пайдалы қазбалар т.б.) халықтың мұқтажын 

қанағаттандыруға және шаруашылықты дамытуға қолайлы жағдай 

тудырады. Ертіс өзені мен оның ағыны қатты салалары Бұқтырма, 

Үлбі, Оба, Қалжыр, Күршім энергияға өте бай сондықтан Ертістің 

бойында Өскемен (1952), Бұқтырма (1960), Шүлбі (1987) су электр 

станциялары (СЭС) салынды. Сол сияқты Кіші Үлбі, Тихая, Үйдене 

өзендерінің бойында су электр стансалары бар.  

Бұқтырма – Қазақстандағы ең ірі бөген. Ертіс өзенінің бойында 

су бөгені 1960–1967 ж.ж. аралығында салынды. Су айдынының 

ауданы – 5940 км
2
, ұзындығы – 600 км, ені – 40 км, терең жері – 80 м, 

суының көлемі – 49,6 км
3
. Бөгеннің құрамына Қара Ертіс өзені, 

Жайсаң  көлі, Ертістің бір бөлігі (Серебрянск қ. дейін) және Бұқтырма 

мен Нарын өзенінің төменгі ағысы кіреді. Аумақтарда, сонымен қатар, 

Өскемен, Шүлбі бөгендері де бар.  

Ертіс өзенінің ағыны реттеліп, су қоймалары салынғаннан кейін, 

кеме қатынасы қалыптасқан. Өзен, су қоймалары арқылы жол 

қатынасы мен жүк тасымалы біршама артты. Сондықтан адамның 

шаруашылық әрекеті гидронимдерде де көрініс тапты. Өзен бойында 

айлақ, кемежай, су қоймасы, су электр стансасы (СЭС), бөген, канал, 

лиман, т.б. антропогендік негізде қалыптасқан гидронимиялық 

терминдерді атауға болады. Мысалы Аблайкит, Оба, Бұқтырма, 

Хайрузовка, Песчанка айлақтары, Быструшин, Каменское, Үлбі, 

Могильское, Өскемен, Первомайское, Үйдене, Егінсу, Шар т.б. су 

қоймалары, Тишин, Сол және Он Жаңатоған, Победа каналдары т.б. 

Лимандық (көлтабандап) суару қар суымен, тасқын суымен, т.б. 

сулармен көктемде бір рет мол етіп көл табандап суару ісі. Аумақта 

Лиман, Лиманный суару стансалары, Опытное поле (2 рет) атаулары 

бар. Адамның іс әрекетінен кен өндірілетін жерлерде карьерлер пайда 

болды. Кен өндіру орталықтары Алтай мен Қалбада, Сарыарқада 

орналасқан. Бұл өңірлерде кен өндіретін кеніштер мен шахталар, 

карьер атаулары көптеп кездеседі. Бөке, Васильевск  кеніштері 

Ақдіңгек кварц желісі, Магистральное, Ауыл, Колорадо, 

Александревская, Гористая желілері ( XX ғ. басы Қалба өңірі), 

Балажол – Бөке, Еспе, Бақыршық алтын, Октябрьск, Ақжал 

кеніштерін атауға болады.  Сондықтан Қалбаны «Алтынды Қалба» 

деп атайды. Алтайда полиметал рудаларын өндіру кезінде Белоусов, 

Березов, Белогор, Ақтау, Николаев т.б. кеніштері, карьер, Беккарьер, 

Бабинский карьер, шахта т.б. антропогендік әрекетті негіздейтін 
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атаулары анықталып, антропогендік әрекеттің гидронимдердегі 

көрінісі карта жүзінде (6-сурет) негізделіп, іске асырылды.  

Пайдалы қазбаларды өндіру барысында әр түрлі 

аккумуляциялық, яғни үйінділердің пайда болып (террикон) немесе 

ашық тәсілмен өндіргенде біршама ауқымды қазынды-ашық 

кеніштердің (көмір) қалыптасуы, инженерлік құрылыстарды, сонымен 

қатар елді-мекендерді салу барысында аумақта тегістеу, үйінділердің 

пайда болуы (урбаландшафттар) жергілікті топонимдерде көрініс 

тапты. Ашық тау қазба орнынан кен өндіру және пайдалы 

қазбалардың шығарылуы кезінде түрлі үйме, үйінді, бөгет, шламды 

алаңдар, түрлі тау жыныстары және металлургиялық қождар 

үйінділері түзіледі. Үйінділер әр кезде карьерлермен, ойпандармен, 

орлармен, шұнқырлармен, сырғымалармен немесе жыралармен 

кезектесіп келеді. Бедердің бұндай жасанды түрлерін немесе 

пішіндерін антропогендік немесе техногенді ландшафттар дейді. Тау-

кен металлургия өндірісінің  дамуы қоршаған ортаның экологиялық 

жағдайына әсер етуі артады.  

Қазақстан аумағында табиғи ландшафттарының антропогендік 

өзгеру ерекшелігін зерттеп, осы бағытта үлес қосып келе жатқан 

белгілі ғалымдардың А. В. Чигаркин, Н. Молдағұлов,                           

К. М. Жаналеева, Г. В. Гельдыева, Т. И. Будникова еңбектерінде жан-

жақты баяндалған. Антропогендік ландшафттардың өнеркәсіптік, 

қоныстық, көліктік модификациялары дамыған. Әсіресе, әр түрлі 

заттар қалдықтары шоғырланатын геожүйелердің қарқынды дамуында 

айтарлықтай өзгеріс байқалады.  

Сондықтан осындай аймақтарда барлық антропогендік 

ландшафттар модификациясы кездесетін ірі табиғи техникалық жүйе 

дамыған. Соңғы уақытта жыртылған жерлерде эрозиялық әрекеттің 

артуы, батпақтану, сортаңдалу, топырақ деградациясы, шөл 

құбылыстары жиі байқалып, антропогендік әрекеттің кең жайылғанын 

бейнелейді. Бұл мәселелерді антропогендік ландшафттану, 

антропогендік геоморфология пәндері зерттейді. Антропогендік 

геоморфологияның зерттеу нысаны антропогендік (техногендік және 

агрогендік) бедер және үдерістер. Антропогендік бедерді зерттеудің 

маңызы зор. Өйткені ол адам әрекетіне байланысты және бедерді 

өзгеріске әкелген үдерістерді бағалауғы мүмкіндік береді. Бұл 

үдерістердің әрекеті мен ізін барлық жерлерде байқауға болады. 

Антропогендік әрекеттен жер бедер пішіндері және антропогендік 

шөгінділер пайда болады, табиғи үдерістердің сипаты өзгереді. Жер 

бетіндегі бедер пішіндерін өзгерте отырып, осы өзгертудің тиімділігін 

және табиғат қорғау шараларын жете зерттеу қажеттілігін ескеруіміз 
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керек. Қорғауды қажет ететін табиғи ресурстар: өсімдік, жануарлар 

дүниесін, топырақ, су, ауа, жер қойнауы, жер ресурстары, яғни барлық 

қоршаған орта екендігі мәлім. Оның қатарына бедер де кіреді. 

Сондықтан осы табиғат байлықтарын қорғау және кешенді түрде 

тиімді пайдаланудың дұрыс жолдарын жоспарлау қажет. Сонымен 

шаруашылық айналымындағы жерлерде су көздерінің (табиғи және 

жасанды) атауларында терминдердің жиі кездесуі олардың сипатынан, 

пайдалану ерекшелігінен мол ақпарлар береді. Антропогендік 

әрекеттерді негіздейтін басқада географиялық нысан (пайдалы 

қазбалар) атауларының қалыптасуы шаруашылық қажеттілігінен 

туындаған.  

3.3.1 Жасанды гидронимдік нысандардың шаруашылықтағы рөлі 

Қазақ халқының гидронимиялық жүйесінің дәстүрлі мал 

шаруашылығымен байланысты табиғи су нысандарының тек су көзі 

болуымен ғана емес, өзен-көл, бұлақ маңындағы қоныстардың 

жайылымдық-шабындық пайдаланумен де түсіндіріледі. Сондықтан 

гидронимдердің құрамында өсімдік аттары жиі кездеседі. Табиғи су 

көздерімен қатар, шөлді-сортаңды аудандарда кеңінен пайдаланған 

жасанды су көздерінің (құдықтардың түрлері) атауларында судың 

сапалық қасиеттері сипатталады. Су сапалығы адам мен малдың 

қажетіне жараумен анықталған. Қазақ тіліндегі құдық атауларында 

олардың сипаты «құдық», «шыңырау», «апан», «құю», «қауға», 

«орпа» тәрізді индикатор-терминдердің қатысуымен жасалды. 

Құдықтар әдетте қыстауда, жайлауда не көш жолдарында 

қазылатын. Ал жайлаудағы және көш жолдарындағы құдықтар қазылу 

уақытына байланысты еді. Жеке адамдар мен ауылдардың бірігіп 

жаңа қазған құдықтар солардың меншігі болып есептеледі. 

Өтепбайдың көкқұдығы, Тайлақбай құдығы, Майсардың қамысты 

құдығы, Ақбердінің ой құдығы, Төреқұдық, Шалағанның тасты 

құдығы, Құдыш құдығы, Қақабай, Олжайдың аққұдығы, (Абай ауд.) 

Айжанқанат, Байқадам, Есентай, Маман, Мәнікей, Орысқазған, 

Мықтыбек (Аягөз, Үржар, Тарб.,) т.б. жүздеген құдық атаулары бар. 

Ертістің Баянаула өңірінде де антропонимнен туындаған құдықтар: 

Абығай, Айбас, Әбдрахман, Әлібайқұдық, Әлімбетқұдық, Бабатай, 

Байсал, Байшуақ, Бижан, Ерікбайқұдық, Еспенбетқұдық, 

Иманбайқдық, Жақсыбек, Қалдаман, Көшен, Қожан, Қаржау, Күлшат, 

Құрбайқұдық, Наурызбай, Салыққұдық, Сарқызаққұдық, Салпан, 

Тілеубердіқұдық, Тоғызбай, Шаңғышбай, Шіркінбайқұдық, 

Шорманқұдық т.б. кездестірдік.  

Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-батыс, оңтүстік бөлігі 

құрғақ дала, шөлейт, шөлді аймақтарда жатқандықтан жасанды су 
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көздері – құдықтар маңызды рөл атқарған. Көп жағдайда белгілі бір 

табиғат ерекшелігінен хабар беретін немесе тарихи оқиғамен 

байланысты болғандықтан, бұл атаулар елді мекен атауларымен 

салыстырғанда тұрақты сипат алады. Зерттеу нысанына айналған 

аумақта 500-ден астам құдықтың болғандығын және олардың көміліп 

немесе жойылып кеткендігін Ф. Н. Шербинаның жүргізген 

зерттеулері және масштабы 1:100 000 топографиялық карталар 

негіздейді. Құдық атауларының жиілігін Абай, Абыралы, Аягөз, 

Жайсаң , Жарма, Үржар, Тарбағатай, Семей өңірінен кездестірдік. И. 

Я. Златкин шөлдер мен далаларда қазылған құдықтарды қазақтар 

қосымша суат ретінде пайдаланған. Суды табу кезінде қиыншылықтар 

кездесседе олар құдық қазуды өндіріс құралына айналдырған деп 

жазады. Сондықтан көш жолдарында қазылған құдықтар көшпелі 

қазақтар үшін маңызды болған. Б. А. Федорович Мойынқұм мен Шу 

аңғарларындағы қазақтар қыс айларында малымен қыстап қалады. 

Көктемде қар ерісімен Бетпақдала арқылы солтүстікке көшіп, еріген 

қар шұңқырларға жиналған (қақ) суларға малдарын суарған, жаз 

айларында бетегелі-жусанды су мол далалық (Сарыарқа) 

жайылымдарда малын жайлаған. Күн салқындап, қар түсерде 

оңтүстікке қарай көшкенінде атап көрсетті.           

Ш. Уәлиханов өзінің естеліктерінде жазады: Аягөз округіндегі 

барлық бекеттер суды Аягөз жолындағы алты құдықтан алады. Шөлді, 

сусыз далаларға қарағанда Аягөз жұмақ тәрізді көрінеді. Бұл жерден 

су тапшылығының жиі кездесетін аңғаруға болады. Құдықтар құмды 

алқаптар мен Маңғыстау түбегінде көптеп кездеседі. Әсіресе, жол 

бойына орналасқан құдықтар әртүрлі оқиғадан мол ақпарлар береді. 

Үстірт үстімен өтетін Ноғай жолының, Маңғыстау арқылы өтетін көне 

Хиуа жолында да 25–30 шақырым сайын суы ащы болсын, тұщы 

болсын міндетті түрде құдық кездеседі де, ал 100–150 шақырым 

сайын тұщы су көзі – бұлақ не құдық ұшырасып отырады. Шамасы, 

суаттардың бұлай орналасуы шөл түзде бір күндік жол жүргеннен 

кейін көлік суарып, ал үш-төрт күн сайын жолға алынатын ауыз суды 

жаңартып отыруды көздегені есепке алынса керек.  

Сондықтан табиғи суаттары жоқ шөл далаларда мал суару үшін 

құдықтар қазылған. Табиғи суаты жоқ жазық, шөл далалар мен құмды 

аймақтардың ойпаң жерлерінде көктемгі іркілген қар суы – қақ та суат 

есебінде пайдаланылады. Оның айғағы, Ақсуат (6 рет), Кеңсуат, 

Қарасуат, Құмсуат, Суат, Суатсу т.б. суат атауларын Шығыс 

Қазақстан аумағынан кездестірдік. Өзен-көлі жоқ табиғаты құрғақ 

өлкеде тіршілік етіп, мал өсіру үшін қажетті суды табу үлкен күш 

жігерді талап еткен. Табиғатынан сезімтал адамдар жер астының қай 
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жерінде, қандай мөлшерде суы бар екенін анықтай білген. Күн шыға 

басына тымағын киіп алып, жер бауырлап жатып, бір құлағын жерге 

төсеп тын-тыңдаған су жағдайын білген. Тіпті, сүймені лақтырып, 

оның ұшы қадалған жерді қазып су шығарғандар да, құдық қазылмай 

тұрып судың ащы, тұщылығын білген көріпкелдер де өмір сүрген. 

Осылайша өмір қажеттігінен құдық деген су көзі, құдықшы деген 

құрметті кәсіп түрі пайда болған. Маңғыстауда 1870 жылы 1133 

құдық болса XX ғасырдың басында 4200-ге жеткен. Қазіргі кезде 

олардың көпшілігі көміліп, немесе суы жарамсыз болып отыр. 

Құдықтардың аттары немесе рудың өздері қазған құдықтардың 

атауына айналған: Қарашқашған, Мәмішқашған, Алашақазған, 

Жанайқазған т.б. Мәміш құдықшы Бекесбайдың құдығын (15метр) 

қазу үшін 200 қой алған. Жазық ойпаттарда қазылатын құдықтардың 

тереңдігі 2–3 метрден аспайды. Суы мол тұщы құдықтар 

мүмкіндігінше таспен шегенделетін де беті жабылмайтын. Құдықтар 

тереңдігіне қарай саяз және шыңырау болып екіге бөлінеді. Орманды 

дала зонасында орналасқан Қазақстанның Солтүстік-шығысында 

құдықтың ішін қайың ағашпен, кейбір аудандарда құдық ішін таспен 

қалап пайдаланған. Кең қазылған саяз құдықтар суының мол боуымен 

бірге  қол қауғамен су тарту  үшін де қолайлылық жасайтын.  

Қол қауға ірі малды суару әдісі орыстардың «журавец» деп 

аталатын суару   әдісіне едәуір ұқсайды. Қол қауға ірі малдың тұтас 

сыпырылған бас терісінен жасалады. Дайын қауғаны 3–4 метрлік 

ағашқа байлап, суды тарта беред.  

Топонимдер құрамында кездесетін қауға сөзі құдықтағы су 

мөлшері жөнінде мол мәліметтер береді. Аққауға, Басқауға, 

Қарақауға, Қауғабатбас, Қауғабас, Бесқауға атауларына қарағанда 

Мыңқауға, Өзекмыңқауға құдығында суы молырақ келеді. 

В.Н.Попованың зерттеулерінде Павлодар облысындағы 352 құдық 

атауының  337-ісі құдық, жетеуі апан, бесеуі шыңырау, үшеуі қауға 

терминдерінің қатысуымен жасалған. 

Шыңырау – жер бетінен екі-үш, кейде төрт-бес метр жердегі 

тасқа дейін жеткізіп шегендеген, одан арғы жағын су көзіне дейін 

тастан ойып қазған. Тереңдігі 6-65 метрге дейін жететін құдықтар. 

Мұндай құдықтар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұмда жиі кездеседі. 

Біздің зерттеулерімізде Шыңырау (5 рет) (Аягөз, Абай, Семей к.ә.) 

Абушыңырау (Павлодар) т.б. атаулар анықталды. Апан ескі бұзылған 

немесе құлаған, терең емес құдықтар мағынасына сәйкес келеді. 

Осындай құдықтарды негіздейтін Апан (4 рет), Апанды (2 рет), 

Алтыапан (6 рет), Бесапан, Қараапан, Көкапан, Сарыапан (10 рет), 
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Қоғалыапан, Үлкенапан атаулары бар. Құдық атауларында өзіне тән 

ландшафтық жіктелудің көрінісі байқалады (6-сурет). 

Көне түркі тілінде ақ, қара сөздері түсті ғана білдіріп қоймай, 

белгілі мағынаға ие болған. Академик А.Н.Кононов ақ «ағу, 

ағын»,қара «қара жер». Е.Қойшыбаев түсті білдіретін ақ, қара, ала, 

жирен, көк, сары сияқты сөздердің түстен басқа өзіндік мағынаға ие 

екендігін дәлелдейді.  

Ақбиікқұдық, Аққұдық (34 рет), Ақсорқұдық, Ақтастықұдық, 

Ақшиқұдық, Жалтырсары, Қара, Қараадырқұдық, Қарабие, 

Қарабұлаққұдық (5 рет), Қаражыра, Қарақұдық (25 рет), Қарасу, 

Қарасу Жартас, Қасқабұлақ құдығы, Қаратақыр, Қаратомар, 

Қызылағашқұдық, Қызылащы, Қызылжалқұдық, Қызылқұдық (24 

рет), Сарықызқұдық, Сарыобақұдық, Сарыадырқұдық, 

Сарыжонқұдық, Сарықұдық, Сарышақұдық  атауларындағы сары сөзі 

көне иран тіліндегі сар-«басты», «негізгі», түркі тіліндегі сар-«кең», 

«жапан», түркі-моңғол тілінде сара-«анық», «ашық», «айқын». Қазіргі 

қазақ тіліндегі сары сөзі топонимдерде «кең», «үлкен», «көлемді» 

мағынасын білдіреді.  

Жер бедері, өсімдік, жайылым атауларына байланысты құдықтар 

көптеп кездеседі: Ақтөбе, Бестөбеқұдық, Бөлеқадырқұдық, 

Жырақұдық, Төбеқұдық, Жиекқұдық, Итарка, Қараадырқұдық, 

Қаратөбеқұдық, Қарашатқұдық, Қарашоқықұдық, Қарғалы,     

Қарқаралы, Кершоқықұдық, Кішітасқұдық, Қияқұдық, Қиятөбе, 

Қойтасқұдық, Қотыртөбе, Құм, Құмдықұдық, Мойнақ, Обалықұдық,        

Тасқалаған, Тастықұдық, Төбеқұдық, Шұңқырқұдық, Шақпаққұдық, 

«тау», «асу» аралығындағы құдық, өсімдік дүниесімен байланысты:   

Ақши,   Бидайқұдық,   Жынғылды,   Жосалықұдық,  Қабабетеге, 

Қалқаши, Қарағанды, Қарақоға, Қаратал, Қияқты, Қызылағаш, 

Қызылшілікбұлақ, Майлықұдық, Өлеңқұдық, Талдықұдық (3 рет), 

Шеңгелдіқұдық, Шиліқұдық, Шілікқұдық (9 рет) атаулары құдық 

маңында өсімдіктердің өсуіне қарай қойылған. Жайылымға 

байланысты құдықтар: Ескіқұдық, Ескіқыстауқұдық, Жайлауқұдық, 

Кеңтасқұдық, Қонысқұдық, Күзеуқұдық, Өрісқұдық, Тұраққұдық су 

нысандарының ерекшелігін бейнелейтін  Айнақұдық, Батпаққұдық, 

Барлыөзек, Бұлаққұдық, Бұлақтықұдық, Еспеқұдық, Жырақұдық, 

Қайнарқұдық, Қопақұдық, Құдықтомар, Құйғанқұдық, Өзектіқұдық, 

дәміне, қасиетіне қарай: Ащыжаманқұдық, Ащықұдық, Балдықұдық,      

Жаманқұдық, Майқұдық, Қызылащықұдық, Мұзды, Тұздықұдық, 

Тұщықұдық, Ысықұдық. Мұзды құдық суының салқындығын, 

Ысықұдық қатпайтынын анықтайды. 
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Санға және көлеміне байланысты құдық атауларына  

Алтықұдық, Жалғызқұдық, Қосқұдық, оның тиімділігі, су тарту 

үдерісі жалғыз құдықтан су тартумен салыстырғанда екі есе 

жылдамдайды, Жалғызқұдық, Жетіқұдық, Қосқияқұдық, 

Қырыққұдық, Қоскемпірқұдық, Мыңқұдық, Тоғызқұдық, Төртқұдық. 

Сан есімдерінің халық ұғымында киелі сан ретінде қалыптақаны, 

тарихи тұрғыдан белгілі. Академик Кеңесбаев «үш», «жеті», «сегіз», 

«тоғыз», «қырық» сандары да тәрізді тіл-тілде киелі функцияда 

қолданылған. Дөңгелексорқұдық, Жалпаққұдық, Ұзынқұдық, кейбір 

оқиға және діни тұрғыдан: Балдыалдықұдық, Қысарылғанқұдық, 

Майтыққанқұдық, Күйгенқұдық (2 рет), Әулиетасқұдық, 

Құдайкөлқұдық, жан-жануарларға, басқа тілден енген құдық 

атауларынан: Атқұдық, Бүгелекқұдық, Қарабиеқұдық, Торпаққұдық, 

Баянқұдық, Қалмаққұдықты қарастыруға болады. Бұл заңдылықты 

құдықтардың құрғақ дала, шөлді аудандардығы су көзі ретінде орасан 

зор маңызымен түсіндіруге болады. Сол себепті су тапшы аумақтарда 

барлық құдықтарға ат қоюмен (ру-адам) қатар көшпелілер олардың 

ландшафтық ерекшеліктерін де беруге тырысқан. Құдықтар 

аумақтардың көбінесе батыс, оңтүстік-батыс өңірлерінде жиі кездесуі 

табиғи зоналарға (құрғақ дала, шөлейт, шөл) байланысты, өйткені су 

тапшы аймақтарда құдықтардың маңыздылығы жоғары болғаны 

тарихи-географиялық тұрғысынан негізделді (6-сурет).  

Құдық, апан, қауға, шыңырау шаруашылығы қажеттілігіне 

адамдар тарапынан тікелей қазылған нысандар негізгі геоэкологиялық 

ақпарат көзі болып табылады.  

 

3.4  Фитонимдер топтамасы 

Шығыс Қазақстан облысының жер бедері пішіндері әркелкі, 

жазықты келетін ландшафттары біртіндеп батыстан шығысқа қарай 

төбелі, шоқылы тау алды биік таулы болып алмасады. Ертіс өзені 

бойындағы жазықтар солтүстікке қарай ығыса Құлынды далаларымен 

бірге жалғасып жатыр. Жазықты және таулы болып келетін 

ландшафттар өзіндік жаратылысымен ерекше көзге түседі. Аумақтың 

үлкен бөлігін дала зонасы алып жатыр. ШҚО дала зонасының 3 

тұрпаты  әртүрлі – шымды, астық  тұқымдасты, кәдімгі, құрғақ 

(оңтүстік) болып ажыратылады. Дала зонасының басты экологиялық 

сипаттамасы температура  тиімділігінің қосындысы (орташа тәуліктік  

температура 10
0 
С  жоғары) болып табылады. 

Аумақтық табиғат кешендерінің әркелкі болып келуі, оның 

географиялық орны, 3 климаттық және физикалық географиялық 

облыстардың  шекарасында орналасуына байланысты болады. Дала 
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зонасы қоңыржай ылғалды және қоңыржай жылы климатымен (тиімді 

температура қосындысының жылдық жиынтығы 1800-2000
0
С), 

ылғалдану дәрежесіне сәйкес келеді. Дала зонасына Кенді және 

Оңтүстік Алтайдың солтүстік, батыс және оңтүстік бөліктері және 

Қалба жотасы сұғына еніп жатыр.  
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6-сурет – Антропогендік әрекеттердің гидронимдердегі көрінісі (құрастырған Қ.Т. Сапаров)
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        Тау алды өзен аңғарлары қара топырақты астық тұқымдас, бозды 

селеулі далалармен ерекшеленеді. Ылғал мол түсетін жерлерде 

өсімдік жамылғысы мол келеді. Қоңыржай шалғынды далалар 

біртіндеп бұталы және боз-бетегелі үшқат, итмұрын, тобылғы, 

құртқашаш, өскен далаларға ауысады. Өзен, бұлақ бойы терек, тал, 

шабындық  шалғынды өсімдіктер өссе, тау беткейлері аралығындағы 

тар шатқалдар мойыл, итмұрын долана-бөрі, жидек,т.б. жемісті 

өсімдіктер мол. Алтай ландшафттарының биіктік белдеулері солтүстік 

батысында дала зонасынан басталса, Жайсаң  ойысына қараған 

жағында шөлейт зонасы басталады. Олардың шекарасы Бұқтырма 

өзені арқылы өтеді. Далалық тау беткейлерінен жоғары орманды 

таулар (2100–2300 м), шалғынды альпілік белдеу (2500–2600м)  және 

биік шыңдары мәңгі қар жататын белдеуге (2600 м жоғары) өтеді. 

Батыс Алтайда өсімдік жамылғысындағы ылғал сүйгіш мезофитті 

түрлері осы зоналар мен белдеулерге сәйкес келеді. Орман 

ландшафттары бал қарағайлы және ұсақ жапырақты кей жерлерінде 

самырсынды-жапырақты болып келеді. Орманды дала зонасы 

«Оңтүстік Алтайда аралас және жапырақты» – ормандармен 

ерекшеленсе, ал оңтүстік беткейлері және тау аралық 

қазаншұңқырларда далалық өсімдіктер басымырақ келеді. 

Орман белдеуі облыс аумағының 40%-ын алып жатыр. Орман 

массивтерінің жоғары шекарасы жылу мен ылғалдың әсерінен 

қалыптасады. Негізгі қылқанды өсімдіктер: шырша, самырсын, 

қарағай, майқарағай, балқарағай, т.б. жер бедері,климат және топырақ 

жағдайларына байланысты орман белдеуі келбетін қалыптастырса, 

Ертіс өзенінің оң жағалауы (Ертістің орта  бойы) құмда өскен таспалы 

қарағай (реликт) орманымен ерекшеленеді. 

Жайсаң  қазаншұңқыры, Ертіс өзені, Оңтүстік Алтай өзендерінің 

аңғарларында Орта Азиялық дала өсімдіктері ерекшеленіп көрініс 

тапқан деуге болады. Сауыр-Тарбағатай тауларының аймағы табиғи 

ерекшеліктеріне сәйкес, Тарбағатай таулы-далалы ауданы, Сауырдың 

таулы орманды-шалғынды даласы болып бөлінеді. Тарбағатай 

даласының өсімдіктері бұталы қарағайлы болып келеді, таудың 

оңтүстік беткейінде де бұталы өсімдіктер көп. Сайларда жеміс-жидек 

ағаштары, көктерек,ақтеректің шағын ормандары кездеседі. Далалық 

бөлігінде жусанды өсімдіктер көп, олар жайылым есебінде 

пайдаланылады. Дала зонасы шөптесін өсімдіктерге бай. Мұнда 

боз,бетеге,атқонақ, еркекшөп, кермек  басым өседі. Шалғынды 

өсімдіктерден бидайық, арпабас, қоңырбас аса ылғалды жерлерде  

қияқ пен құрақ өседі. Далалық өсімдіктер арасында дәрі-дәрмектік 

өсімдіктерде бар. Мысалы, жанагүл, шайшөп, итмұрын, валериан, 

жалбыз, мия т.б. Әсіресе, Алтайда мұндай шөптер кездеседі.  
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Дала және шөлейт зоналарының аралығында жусанның бірнеше 

түрлері кездеседі, олар көлемді жерлерді алып жатады. Шөлейт 

зонасы негізінен  бетеге, жусан, түймедақ және боздан құралады. 

Шыңғыстау және Аягөз, Тарбағатай жоталарының аңғарлары 

арасында әртүрлі шалғын шөптер көп өседі. Тоғай ағаштарымен қатар 

бұталы өсімдіктер долана, мойыл, итмұрын, қарақат, таңқурай т.б. 

кездеседі. Сауыр тауының етегі 600-700 м-ге дейін шөлейт зонаға 

жатады, оның  сортаңданған  қара  қоңыр топырағында шөлейт 

өсімдіктері өседі. Ормандары Сібір ағаштарымен Тянь-Шань 

шыршасынан тұрады. Тарбағатайдың шығысы мен  Сауырдың  

оңтүстік  бөлігі  аралығын Шілікті шөлейт даласы алып жатыр. Тасты 

сортаңдалған сұр топырақтар көде, жусан, бетеге, селеу  т.б. 

өсімдіктерге бай келеді. Жайсаң қазаншұңқырының өсімдік 

жамылғысына тоқталсақ ксерофитті (жусанды-дәнді, жусанды тұз 

шөп далалы және шөлді) әрі горизонтальді ылғал сүйгіш галофитті 

және псамофитті өсімдіктерге тән келеді. Қазіргі Қазақстанның 

өсімдік жамылғысы 6000–дай өсімдік түрлерінен тұрады.  

Біздің зерттеулерімізде, (ШҚО) өсімдік атауларының жүктемесі 

географиялық номенклатурада 1194 фитотопонимдерде, 118-ден астам 

өсімдік атауларында бейнеленеді. Барлық топонимдердің (20мың) 

5,9%-ын құрайтыны анықталады.  

Шығыс Қазақстан облысында Қазақстанның қызыл кітабына 

енген сирек кездесетін бағалы жойылып бара жатқан 52 өсімдік түрін, 

оның ішінде 26 реликті және 16 эндемик өсімдіктерді атауға болады. 

Батыс Алтай қорығында (Лениногор, Зырян аудандарын қамтиды) 

өсімдіктер түрінің және дәрілік өсімдіктің көптігімен ерекшеленеді. 

Мәселен, мұнда орманның 25 типі, қылқан жапырақты ағаштардың 

көп түрі шоғырланған. Әсіресе, бағалы самырсын, майқарағайдың 

орны ерекше.  

Батыс Алтай қорығында табиғат белдемдері сан алуан. Олар 

шалғынды дала, бұталы, самырсынды, шыршалы тайга, субальлі, 

альпі және биік таулы тундрадан тұрады. Әрбір табиғат 

белдемдерінің өзіне тән өсімдіктер дүниесі бар. Орман іші шипалы 

жеміс-жидек беретін ағаштарға, дәрілік өсімдіктерге бай. Әсіресе 

субальпі белдемдерінде дәрілік өсімдіктерден марал оты, алтын тамыр 

және алтай сарғалдақтарын, бәйшешектердің тұнып тұрған 

популяцияларын кездестіруге болады. Альпі белдемдерінің де өсімдік 

жамылғысы сан алуан. Мұнда шөптесін көпжылдық өсімдіктер 

басымырақ. Топтала өскен қайың, алтай тиындағы, алтын тамыр, 

марал оты т.б. өсімдіктер көп кездеседі. Биік таулы тундра 2000-2200 

м биіктікте жатыр. Бұл белдемде жатаған бұталы өсімдіктер қияқ, 

альпі мүгі, қырықбуын, сүттіген мойыл т.б. өседі. Сонымен, Батыс 

Алтай қорығында өсімдіктің 145 түрі, Марқакөл қорығында 200-ден 
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астам түрі ерекше қорғауға алынған деуге  болады. Биіктеген сайын 

ағаш түрлерінің орналасу заңдылықтарын байқауға болады. Қарағай 

700–800 м, қайың 1500 м, көктерек одан биігірек самырсын мен 

майқарағайдың шекарасына жақынырақ орналасады. Таулардың 

оңтүстік беткейлерінде ормандардың  аз, мүлдем өсімдік 

жамылғысынан айырылғанын аңғаруға болады. Сырты орта орман 

шекараларының өзгерісіне әсерін тигізеді. Оңтүстік  Алтай 

тауларында 1600 м жоғары майқарағай мен шырша ормандары 

шегініп, балқарағай ормандары орнығады. Оңтүстік Алтайда негізгі 

орман қорын   Сібір самырсыны құрайды және 2000 м биіктікке 

көтеріледі. Аталған ағаш түрлері қара ормандар (тайга) келбетін 

(жарықты аз түсіреді) қалыптастырады. Алтай тауының 70 %-ын 

тоғайлы, бұталы, жемісті және шалғынды өсімдіктерге бай 

болғандықтан, өсімдік атының қатысуымен жасалған атаулар 

(фитотопонимдер) жергілікті географиялық нысандарда айырықша 

көрініс тапқан деуге болады. Қазақтың ономастикалық кеңістігінде аң, 

үй жануарларының әлемі қалай толыққанды өз көрінісін, өз келбетін 

бере алса, өсімдік әлемі де дәл солай өз бейнесін Қазақстан  

топонимиясында    тайға  таңба   басқандай   қалдырады. Қазақ тілінде 

өсімдік атауларын зерттеген ғалым Б.Қалиев өсімдіктер жөнінде 

былай жазды: «...өсімдіктерсіз өмір жоқ, олар - біздің досымыз; 

тіршілігімізге тірек, өмірімізге нәр, күнделікті тұрмысымызда көрік. 

Өсімдіктер кисең - киім, ішсең - тамақ, жатсаң - төсек, жазсаң - қағаз». 

Дәстүрлі мал шаруашылығымен шұғылданған қазақ халқы жер 

бетіндегі өсімдіктер дүниесін тым ертеден бақылап, зер салып, көңіл 

қойған. Олардың қайсысы малға жұғымды екендігін, қай шөп олар 

үшін пайдалы,қай шөп зиянды (улы)  екендігін ажырата білген және 

өсімдіктердің түр түсін саралап, әрқайсысына жеке-жеке ат қойып, 

айдар таққан. Қазақстанның түрлі ландшафтық- климаттық 

аймақтарында төрт-түлік малын өсірген қазақтар асқар таулар мен кең 

жазықтарда,адырлы үстірттер мен далалы шөлейттерде, шағыл құмдар 

мен айдын көлдердің алқаптарында, өзендер жағалауында, орманда 

өлкелерде өсетін малға керек өсімдіктердің қасиетін жақсы білген, сол 

себепті өсімдік атаулары қазақ тілінде орасан көп, сол себепті де шөп, 

өсімдік аттарын топтастыруда геоэкологиялық негіз бар. 

Табиғи ерекшеліктерімен сипатталатын түрлі өңірлермен 

аймақтардың топонимиясы әр өлкенің флорасына сай тілдік 

(онимиялық) өз көрінісін береді. Мәселен Е. Ә. Керімбаевтің 

байқауынша  Қазақстанның таулы аймақтарында негізінен тауларда 

өсетін өсімдіктер атауларынан туындаған оронимдер кездеседі. 

Аршалы, Аршаты, Ырғайлы, Қайыңды, Тобылғылы, Алмалы, 

Алмасай, Қарағаш, Пістелі, Доналы, Өрікті т.б. жусанның түрлі 

атаулары, жабайы пияздың түрлері- сарымсақ, жуа, қалба, соғұн 
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т.б.таулы жайлауларда өседі. Өр Алтайдың оронимдерін зерттеген Б. 

Бияровтың еңбектерінде 15 жуық  фитонимнен туындаған 100 жуық 

фитотопонимдерге сипаттама берілген. Атап айтсақ арша, ағаш, 

қарағай, тоғай, шілік, қайың, терек, тал, үйеңкі, мойыл,долана, ырғай, 

қараған, тобылғы т.б. өсімдіктер негінде жасалған.  

Шыңғыстай ойконим атауын Ж. Болатов, Ә. Әбдірахманов 

шәңіс//шәңкіш монголша цангис деп аталатын бунақталған бамбук 

тәрізді өсімдік атауы негізінде қалыптасқан деп топшылайды. 

Шәңгіштай орыс тілі транскрипциясы бойынша шыңғыстай болып 

жуан дауыстыларға ауысқан. Өсімдік атаулары аймақтағы топонимдер 

құрамында өнімді қолданылған және сол жердің флорасының өзіндік 

ерекшелігін сипаттап отырады. А. Ә. Әлімханның мәлімдеуінше: 

«Шығыс Қазақстанның оңтүстік өңірінде орманды дала табиғи 

зонасында өсетін және орманды дала зонасына тән өсімдіктер 

бірлестігі өлкенің атаулар дүниесіне өз көрінісін берген. Аймақта 

өсетін қайың, қарағай, тал, терек, қамыс, арша, ұшқат, ши, бетеге, 

мойыл, сексеуіл, алма, тораңғы, сарымсақ, долана, итмұрын,  қарақат, 

шілік, жиде,қарағаш, өлең т.б. өсімдік атаулары фитонимдер 

құрамынан табылады.  

Г.Қоңқашбаевтің пікірінше  Тораңғылы  фитонимы орыс тіліне 

дұрыс транскрипцияланбай Торангүл болып кеткен де, қазақ тілінде 

қайтадан, жаңа сападағы сөз – Торангүл түрінде қалыптасқан. Осы 

аумақта Ақтораңғы көл, Тораңғылы жайлау, Тораңғы өзен, елді мекен 

атаулары бар. Біздің зерттеулерімізде борғұстай,тораңғы, 

тұғыл,ұласты фитонимдерінің моңғол (қалмақ)тілінен еңгені 

анықталды. Борғұстай – Тарбағатай тауындағы өзен және жота 

атаулары. Моңғол тіліндегі  бургас (тал немесе шілік, қалың тал) 

сөздеріне молдық ұғымды –тай жұрнағының қосылуы арқылы 

жасалған. Тұғыл (тарб.)- аумақта кездесетін елді мекен атауы. Атау 

моңғол тілінің төгөл (тораңғы) сөзінің дыбыстық өзгеріске 

ұшырауынан туындаған.Ертеректе ауыл маңында тораңғы өсімдігі көп 

өскен.Облыс аумағында тораңғы фитонимі негізінде қалыптасқан 

оронимдер мен гидроним атаулары (7 рет) жиі кездеседі. Ұласты – 

елді мекен атауы. Шет Ұласты,  Орта Ұласты (Тарб.) және Жайсаң  

ауданында Ұласты,Үлкен Ұласты өзен атаулары бар. Аталмыш 

нысандар аумақтың географиялық орнын, яғни орналасқан жерін 

нақты сипаттайды. Ғалымдар атау төркінін «моңғол тіліндегі» улиас 

(терек ) сөзіне –ты аффиксі қосылу арқылы пайда болған деп 

түсіндіреді. Атау жергілікті  тұрғындар тілінде  Ұласты түрінде емес, 

Ыласты //Ласты тұлғасында айтылады. 

Қарағай көбінесе тау алды, аласа шоқылы тауларда өседі. 

Ертістің оң жағалауымен  Құлынды жазығы және  Семей өңірінің 

құмды топырағында (Лебяжі, Шарбақты, Бесқарағай, Бородулиха 
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ауд.) Таспалы қарағай орманы  (реликт) ерекше көрініске ие болған. 

Соңғы 5 жыл ішінде (2000–2004жж.) аралығында Семей өңірі мен 

Павлодар облысындағы болған өрттер салдарынан Ертіс жағасындағы 

қарағайлы ормандардың (реликт) 300 мыңға жуық гектары құрып 

кетті. Ғарыштың және жер беті зерттеулерінің нәтижелерене жүгінсек, 

бұл ормандрдың 50 %-ы өрттен, орман зиянкестері мен аурулары 

және заңсыз ағаш кесу салдарынан зиян шекті. 

«Семей орманы» МТОР маңындағы ландшафт ерекшеліктерін 

айғақтайтын Қарағайдарық қоныс, Қарағайлы  е.м., қон., Бесқарағай 

ауыл – аудан орталығы және славян тілінен енген Лесное, Сосновка (2 

рет) елді мекен атаулары бар. Қарғайлы тау (Абай), өзен (Үржар), 

Жалпаққарағай қон., және Алтайда  жиі кездесетін  қарағай фитонимі 

негізінде қалыптасқан орофитонимдер Белқарағай, Қызылқарағай, 

Жалқарағай, Жалғызқарағай, Қарағайты асу, жота Катонқарағай 

(аудан орталығы) т.б. қарағай орманының ареалының кеңдігін 

анықтайды.  

Листвяга (2 рет), Листвяжная, Еловка (5 рет), Кедровое (8 рет), 

Пихтовая (13 рет), Черновая (қара орманды) тау ,е.м., атаулары 

биіктік белдеулерге тән қылқанды ормандар келбетін 

қалыптастырады. Катонқарағай атауы А.Әбдірахманов зерттеуінде  

Қатонқарағай, Е.Қойшыбаев сөздігінде – Қотанқарағай деп берілген. 

Кейбір ғалымдар «қотан» сөзін «қайың»-ның ертедегі атауы деп 

қарап, «қайыңқарағай » мағынасында қарастырады;  екіншісі, қазіргі 

тіліміздегі  «қотан» сөзімен теңестіріп  «қоршау қарағай  » деп 

топшылайды. Көне түркі тілінде қотан – «дөңгелек» – «топ» – 

«шеңбер» мағынасында  қолданылған. Этимологиясы  даулы болып 

жүрген Катонқарағай ойконимі осы «Қотанқарағайды» орыс тіліне 

қате транскрипцияланған. Кейбір зерттеушілердің «Қатынқарағай» 

деуіне ешқандай ғылыми негіз жоқ деуге болады. Орыс 

саяхатшыларының жазбаларында, 1936 жылғы  әкімшілік картада 

«Қотан-қарағай» деп анық жазылған. Сонда «Қотанқарағай» атауы 

қазіргі түсінігіміз бойынша «топқарағай», дөңгелене өскен қарағай 

мағынасына саяды.  Баянауланың гранитті тастарында, Құлынды 

даласы құмды массивтерінде қарағай таспалы орманы (реликт) ерекше 

көзге түседі. Қарағай өз., қон., Қарағайлы қон., қарағай тұлғасына сын 

есімдік “лы” жұрнағын жалғау арқылы жасалған атау. 

Қарағайлыбұлақ өз., Қарағайлытас тау (677,9 м), Жалғызқарағай 

қон., Топқарағай қон., Бесқарағай ойк., Жүзқарағай қон., сандық 

көрсеткішін анықтайды. Басқарағай қон., “бастапқы” мағынада 

айтылса, Майқарағай фитонимін жергілікті тұрғындар шайырлы 

(майлы), отқа жақсы жану ерекшелігімен байланыстырады. Кезінде 

жас қарағайларды қолдан егу жұмыстарын жүргізетін еді. Қазіргі 

уақыттағы антропогендік факторлар: қылқанды қарағайлы шоқтардың 
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кесіліп өртеніп құртылуына әкеліп соқтыруда. Еспе суларының 

деңгейі төмен түсіп, топырақ жамылғысы эрозияға ұшырайтыны 

сөзсіз. 

 Қазақ халқында емдік қасиеті бар қызыл кітапқа енген 

төселмелі бұта түрінде өсетін қызыл арша ареалы (қазақ аршасы) 

Алтай, Қалба, Баянауланың орманға бөленген көгілдір биік тау 

қияларында сақталған. Аршалы тау, аршаның жайылып өсетіндігінен 

хабар береді. Солтүстік және Орталық Қазақстанда жиі кездесетін 

арша, қарағай, қайың, қарағаш, тал т.б, топонимдік компоненттер 

қылқанды және аралас орманның кең таралып, орманда өмір сүретін 

реликті сүтқоректілердің көп түрлілігін дәлелдейді. Сарымсақтау 

(349,5 м) атауы дала пиязына байланысты қойылғаны анық. 

Қазақстаннның шығыс өңірінде де Аршаты (22 рет), Аршалы е.м. (4 

рет) кездесіп отыр.Алтайда Сарымсақты (тау – 3373 м), Тарбағатайда 

жота  (1146 м), славян тілінен енген Чесноковка тау (1837 м), 

Черемшанка өз.,е.м., (Катон қарағай, Глубокое) атауларын сарымсағы 

мол, қалың өскен жерлер деп білеміз. Көбінесе қарағай аралас 

ормандарда қайың, көктерек, тауларда самырсын ағаштармен 

қатарласа өседі. Мұндай ормандар Қалба жотасына тән келеді. Қалба 

жотасында Сібе, Шыбынды, Қайыңды, Аюлы, Ертіс маңы ормандары 

бар. Қайыңды қарағай орманы (реликт) үштік кезеңнің табиғи 

ескерткіші және өткен дәуірден мол геоэкологиялық ақпарат беретін 

Синегор самырсын бауын ерекше атауға болады.  

Қайыңды қарағай – көлемі 18200га, оның ішінде 11880 

гектарын қарағай алқабы алып жатыр. Қарағайлар даланың шоқ-шоқ 

ормандар санатына жатады. Синегор (Көктау) бауының аумағы- 

137га, оның 97 гектары орман жамылғысы, реликті және жойылып 

бара жатқан өсімдіктерді атап көрсеткен. Қалба жотасының өсімдік 

қорларын зерттеген А.Б.Мырзагалиева осы аумақта 188-ге жуық 

пайдалы өсімдіктер өсетінін белгілеп, оларды топтастырып,таралу 

заңдылықтарын анықтаған. Оларды талдау нәтижесінде  дәрілік 

өсімдіктердің 16 түрі және барлық өсімдіктер бірлестігіне толық 

сипаттама бергені анықталды. 

Өсімдік жамылғысына байланысты топонимдер өсімдік 

түрлерінің бұрынғы, қазіргі атаулары туралы және тарихи 

ландшафттардың келбетін қалпына келтіруге көмектеседі. Өсімдік 

жамылғысының зоналық таралу ерекшелектері оны пайдаланудың 

маусымдық жүйесін қалыптастырады. Топонимиялық зерттеулердің 

ландшафт өзгерістеріне қатысы да көбіне фитонимдердің таралу 

ареалымен байланысты мәселелерде көрініс табады. Бұл белсенді 

компонент ретіндегі өсімдік жамылғысының палеоклиматтық, 

палеогеографиялық зерттеулерде арнайы бағдар беруші нысан бола 

алатындығымен түсіндіріледі. Өсімдік жамылғысы топонимдерде 
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бейнелеуін, табиғи жағдайлармен байланысын, таралу аймақтарын 

зерттеудің алғашқы тәжірибесі (карта, кесте жүзінде)                           

К. Д. Каймулдинова, А.  С. Омарбекова, Ә.  Е. Аяпбекова,      

Қ. Т. Сапаров зерттеулерінде жүзеге асырылды.  

Дала аймағында орналасқан Ертіс маңы жазығында өсімдік 

жамылғысының қаулап өсіп, географиялық нысандарда 

фитонимдердің жиі кездесуі ландшафтық, климаттық факторлар 

арқылы қалыптасып, дәстүрлі шаруашылықта геоэкологиялық ақпарат 

ретінде алатын орны ерекше. Ертіс, Бұқтырма, Үлбі, Оба, Қайыңды, 

Тайынты, Қызылсу, Мұқыр, Шаған, Аягөз т.б. өзендердің 

жайылмасында өсетін тоғайлы ормандар, бұталы, шөптесінді, 

бидайықты, арпабасты, айрауықты, субетегелі, қияқты, шилі, 

ажырғылы шабындық және көл маңында қамысты өсімдіктер 

дүниесімен бірге қоға, қияқ, құрақ, мия, өлең, бетеге атауларының 

ақпараттық құндылығын атап кеткен жөн.  Екі құрамды сөзден 

жасалынған қамыс фитонимі  60-тан  астам географиялық атауларда 

көрініс тапты. Суқамыс өз., “судың қамысы”, Қамысқопа батпақ 

қамыстың батпақ арасында, Сорқамыс көл, сорлы жерде 

орналасқанын, Ащықамыс қон., Тұщықамыс қон., судын ащы-

тұщылығы жөнінде бағдар береді. Ши фитонимі су маңында 

өсетіндіктен 100-ден аса атауларда  көрініс тапты. Ақши (7 рет), 

Қараши, Жалпақши, Киікши, Шиліқолат, Шиліқұдық, Шиліөзек, 

Шилікөл т.б. солтүстік-шығысы жалпақ-жапырақты, көктеректі-

қайыңды орман, Алтайдың көгілдір ормандары, ырғайлы, аршалы, 

шілікті және Ертістің жайылмасы ағашты-бұталы өсімдіктер: 

қандыағаш, қайың, терек, тал, мойыл, қарақат, қараған бірлестігінен 

тұрады. Профессор К. М. Мусаевтың пікірінше "ағаш" сөзінің шығу 

тегі өте көне, өсімдік атауынан бұрын пайда болып, барлық түркі 

тілдес халықтарда кездесітінін, ареалы тек семантикалық тұрғысынан 

ғана ажырытылады деп түсіндіреді. Ағаш лексемасының су сөзіне 

семантикалық жағынан эквивалент болуын Е.Жанпейсов көптеген 

зерттеулерді талдау негізінде былай түсіндіреді: “Судың қозғалысын 

белгілеуде ағ=ақ қолданылады. Бұл “ағаш сөзінің негізін құрап, 

тарихи тұрғыдан алсақ, бұл сөз су дегенді білдіреді”. 

 Ағаштардың су маңында өсіп тұрғанын дәлелдейді. Ағаш 

термин өзен жайылмасы, орманды жерлерде жиі кездесіп отырғанына 

көз жеткізуге болады. Көктеректі-қайыңды орманды жерлерде ағаш, 

тал, терек сөздерінің айтылу әр түрлі жолдар арқылы көрініп, күрделі 

топонимдер құрамында кездесуі, су маңында шоғырланып 

қалыптасқанын білдіреді. Терек терминінің мағынасын                        

А. В. Суперанская су, өзен сөзімен байланыстырады. 1980–1990 жж. 

тюркологтардың ортақ пікірлері ежелгі түркі тілінде “бұлақ”, жылға, 

қайнар мағынасында демек, терек – “өзен” атауына сәйкес келеді. 
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Сандық көрсеткіштер арқылы Бестерек  (2 қон.), Үштерек қон., 

Қостерек қон., сыртқы көрінісіне қарай; Ұзынтерек, көл, Қотантерек 

қон., Қоскеңтерек қон., Байтерек теректің ареалының кеңдігін 

білдіреді. Орманның түрлік құрамын анықтайтын Шұбартерек көл, 

қон., Шоқтерек қарасу қон., шұбар термині Ғ. Қоңқашбаевтың 

топшылауынша “қайынды, қайыңды-көктеректі шоқтар” деген 

мағынаны береді. Қаратерек (3 қон.), (3 ойк.), Көктерек (3 қон.), ойк., 

ерекшелігін білдіретін Терекше (3 қон.), Терекше айр., Ақтерек ойк., 

Еменбұлақ төбе, Үйеңкі қонысы, орыс тілінен енген атаулар Тополево 

қон., Подосинка көл, Дубрава ойк., Дубровка қон., (Ертіс 

жайылмасында) қайыңды, қайыңды-көктеректі ормандар 

ландшафтысының келбетін қалыптастырады. Шығыс Қазақстан 

облысы аумағында Теректібұлақ,Теректі(6 рет), Топтерек, Қостерек, 

Сарытерек, Орта Теректі славян тілінен енген Осиновка (3 рет), 

Тополев мүйіс, Тополевка,Тополька өзен, е.м.,атаулары бар. Зерттеу 

нысанына айналған аймақтарда терек термині негізінде (121 атау), 

қайың термині арқылы (103 атау) кездесіп отыр. 

 Қайыңды (9 рет) қон., өзен, тау, (279 м), Қайыңша қон., қайыңға 

ұқсас, қайыңның молдығын білдіреді. Үшқайың ойк., Жалғызқайың, 

Қызылқайың түсін және сандық көрсеткішін, Басқайың көл, бастапқы 

шағында Кіші Майқайың тау (283,6 м), май сөзімен жасаған 

атауларды Е. Қойшыбаев ежелгі түркілік нанымдарға орай “әулие” 

(қасиетті) деген мағынада түсіндіреді. Жергілікті халықтар қайыңды 

қасиетті ағаш ретінде қарастырып, өте берік, т.б. ерекшеліктерін 

ертеден аңғарған. Майқайың – сөзбе-сөз қасиетті қайың деп 

топшылаймыз. Жарқайың 2 көл, дәлме-дәл жардың жиегінде өсіп 

тұрғанын білдіреді. Славян тілінен енген Березовка е.м.,қоныс (10 

рет),  Березовый исток қон., Малые Березняки ойк., Березовая қон., 

атаулары қайыңды жерлерде орналасқаны жөнінде хабар береді. 

Жемісті ағаштарға жататын алқа, долана, мойыл, қарақат, жиде, 

өрік, т.б. топонимдер топтамасының  ареалының кеңдігін 

Қазақстаннның шығыс өңірі аумағынан   аңғаруға  болады.  Доланалы, 

Доланасеңгір, Жалғыздолана Долана қон., Итмұрын айрық, 

Итмұрынды қон., Бүргенді өз., Алқакөл фитонимі, алқа араб тілі 

негізінде “дөңгелек” пішініне байланысты қойылған. Ырғайлы қон., 

тау (723,8 м) ойк., Қарақатты тау, Қарақат Қарасу тартылып 

қалатын кішігірім өзен атауы. Мойылды көл, ойк., шипалы балшығы 

бальнеологиялық мақсатта пайдаланатын республикалық маңызы зор, 

Мойылды курорты көлдің оңтүстік жағасында орналасқан. Өрікті 

қон., Жиделі е.м.,Үшқатты қон., Алмасай және Арбузное  

е.м.,атаулары бар.  Далалық  аймақтағы  өңірлерде өсетін аласа 

бұталы тікенекті ағашты өсімдіктер: қараған, шырпы, тобылғы, 

орманды-шөптесінді өсімдіктер бірлестігімен араласып, 
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фитонимдердің санын толықтырып отыр. Қарағанды (30 рет) 

қыст.,өз., Қарағандытөбе  (171 м), қон., көл, Қарағандыөзек өз., қон.,  

Бетқараған көл, құдық, оронимдер және гидронимдер құрамында   

кездесіп отыр. Тобылғы  

қазақтар үшін маңызды өсімдік, қымызды күбіде ыстап, оны 

пайдаланған. Тобылғысор көл, Үлкен Табылжан, Кіші Табылжан (2 

көл), ойк., бұл жерде тобылғы атауының орыс тілінде “таволожка” 

өзгеріске ұшырап, Таволжан, Табылжан    деп     айтылып жүр.  

        Өзен-көлдер  маңында  қаулап  өсетін  қамыс  (65 рет),  тал (114 

рет),  тоғай (38 рет), ши (102 рет) өсімдік жамылғысының қаулап өсіп, 

алқаптың кеңдігін,сонымен қатар гидронимдердің ерекшеліктерінен 

мол ақпарлар береді. Талды көл, ойк. Талдықұдық қон., Аяқтал бұл., 

төмен жатқан, Кәкенталды, Бауыртал қон., Бауыртал сырты, 

Бауырталдың бауыры қоныс. Талдың “ық” жерде Талдышат қон., тау 

аралында аңғарлы ойыста өсіп тұрғанын білдіреді. Жалғызтал қон., 

Шоқтал (2 ойк.), қон., азды-көптілігін түсіндіреді. Қаратал қон., 

Мұрынтал қон., Ешкітал, Әулиетал талдың түрлерін атайды. 

Мырзатал қон. ойк., талдың орналасқан жері, басқа да ерекшелігіне 

қарай қойылған деп жорамалдаймыз. Шілік (жатағантал) Қарашілік (2 

қон.), Қызылшілік (2 ойк.), Шілікті аңғар,өз., (Тарб.,Зайс.) атаулары 

шіліктің ареалының кеңдігін білдіреді Шіліктіағаш қон. түрлік 

мағынасында айтылады. Құршілік қон., шіліктің құрғап-кеуіп 

қалғанын білдірсе, метофоралық Басшілік қон., Бауыршілік қон., 

Аяқшілік қон. құд. атаулары Кезеңшілік, Шілікті Керегетас қон., жер 

бедерінің ерекшеліктері арқылы сипатталады. Шілікөзек өз., құд., 

Шіліктомар (2 бат.), Шілікті бұлақ Шұбаршілік бұлақ, Шоқшілік 

өсімдік жамылғысының су маңында, қаулап өсіп тұрғаны туралы 

мәлімет береді. Тоғай өзен маңында өсетіндіктен Ақтоғай (2 көл) 

станса, кент, аудан орталығының атауы . Қаратоғай (2 бұл.), 

Қортоғай қон., түрлік мағынада алқаптың кеңдігін білдіреді 

Құртоғай қон., Жамантоғай қон., ағаштың нашарлығын, құрғап-кеуіп 

қалғанын көрсетеді. Ахметтоғай қон., ойк., Шәріптоғай қон., адам 

атына аталса, Жолтоғай тау (242,5 м), Шұбартоғай, Шағантоғай, 

Көптоғай, Баянтоғай төбе, тоғайда орналасқанын ағашқа мол 

екендігін анықтайды. Гидронимдердің құрамында жиі кездесетін 

өсімдіктердің бірі қияқ пен қоға. Көпжылдық астық тұқымдастарға 

жататын қияқ мал азығын дайындауда маңызды рөл атқарады. 

Бетқияқ қон., Қияқтөбе кұд., төбелі-беткейлі жерде, Қияқтықұдық (3 

құд.), Қияқкөл (2 көл), құдық манында өсіп тұрғанын, Сарықияқ е.м., 

(3 бұлақ) атауында кездесіп, үлкен алқапты қамтып отырғанын 

анғартады. Өлеңт өзен (5 рет), Сарыөлең, Өлеңтіқұдық қон., атаулары 

өлең шөппен тікелей байланысты болып отыр. Қоға мен селеу шөп 

жаздың басында мал жайлымына өте қолайлы, қалған уақытта 
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сабақтар мен жапырақтары қатайып, жарамсыз болып қалады. Қоғалы 

(3 көл), (6 қон.), Аққоға қон., Қарақоға (4 көл), ойк., (3 қон.), түстен 

басқа қоғаның географиялық нысандардың маңында қаулап өсіп 

тұрғанын білдіреді. Бозды-селеулі жерді “жыртылмаған тың жер, 

тәлімі жер” мағынада, Е. Қойшыбаев еңбектерінде бозайғыр атауын 

қос тұлғалы жалқы есімнен туындаған деп топшылайды.   

         Боз термині селеулі–бетегелі өсімдіктер басым өскен, астық 

тұқымдасты өсімдіктерден тұратын далалар келбетін анықтайды. 

Айғыр көп жылдық шөптесін өсімдік аты, көбінесе зоотопонимдердің 

құрамында жиі кездеседі. Бозайғыр (2 көл), е.м., көл, Бозайғырсор 

көл, Бозарал қон., Бозша қон., Бозшакөл е.м., Бозбай қон., Бозалаң 

е.м., Бозтоғай қон., Бозтомар, Селеулі қон., көптеген географиялық 

атауларда кездесіп, оның ареалының кендігін көрсетеді. Қараайғыр  

қон., е.м., айғыршөптін қалың өскендігін, Сарыайғыр қон., кең алқап 

мәніндегі атаулар. Жусан, жантақ,  жынғыл, мия, тікенек, шағыр, 

шеңгел өсімдіктері шөлді аймақта өсетіндіктен  аумақтардың 

оңтүстігіңде ғана кездеседі. Кермек қыс., Жантақжамансор көл, 

Жыңғылды көл, Миялы,Тікенекті қон., Шеңгелдібидайық көл, 

Тарлаулы е.м., Шеңгелдіқұдық қоныс атауларында кездесіп отыр. 

Ерменді, Жусанды қон., “қор отты” жерде түйе мен қой түлігінің күзде 

семіретінінен ақпарат береді . 

Жусан - қазақ халқы үшін қасиетті шөптің бірі. Сонымен қоса 

материалдық әрі рухани болмысын бейнелейтін ,қамтитын өте күрделі 

ұғым. Біздің ата-бабаларымыз ұзақ жол сапар шеккенде кепкен 

жусанды «жақсылық ырымы» ретінде былғарыға орап алып жүретін 

болған. Бұл кездесумен қайта оралудың және сағынған елді  жусан 

иісін иіскеп,мауқын басу белгілі болса керек. М. Аджи ұлттық 

болмысты бейнелейтін жусан туралы: «...мен үшін жусанда Отанның, 

ата-мекеннің иісі бар». Демек, сапарға  аттанған ер-азамат еліне аман-

есен оралу үшін жусанның бір тобын ырым үшін ала кететін болған. 

Жергілікті құмды,шөл жерлерде (Жайсаң , Алакөл қазаншұңқырлары) 

судың аз екенін  сексеуіл өсімдігі негізінде анықтауға болады. Белгілі 

ғалым И. Г. Борщаков еңбегінде «сексеуіл –құмды шөлдің қорғаны », 

ол  құмды бекітіп ұстап тұрады. Өскіндері түйеге, қойға бір жағынан 

азық,екіншіден-сусын. Сексеуіл су «аулауға да» бейімделген. 

Көктемде тұқымнан шыққан тамыр   тез өсіп суды қуалағандай 

тереңге тез ұзарып 30 метрге дейін өсіп,тіршілігін сақтайды. 

Жергілікті халық сексеуілді мақтанышпен  «жасыл көмір» деп атап, 

сексеуіл ағашынан сапалы көмір дайындалады деп келтіреді. 

Аумақта Ойсексеуіл, Сексеуілді, Сексеуіл фитотопонимдері  

сексеуіл фитонимі негізінде қалыптасқанын аңғартады. Қазақстанның 

солтүстік-шығыс ,шығыс өңірлерінің өсімдік әлеміне қатысты атаулар 

көбінесе ұқсас келеді. Фитотопонимдер құрамының  
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айырмашылықтары мен ұқсастықтары тек физикалық-географиялық 

факторларға (табиғи зона, тік белдеулік) ғана қатысты емес, сонымен 

қатар аумақтарда өсетін өсімдік түрлеріне де байланыстылығын 

аңғаруға болады. Қазіргі уақытта антропогендік әрекеттерден 

(өнеркәсіп, Семей полигоны т.б.) аумақтың өсімдік жамылғысы көп 

өзгеріске түскен. Жайылымдардың дұрыс пайдаланылмауы, тоғай, 

орман ағаштарын отау, өртеу және егістік көлемін ұлғайту және т.б. 

факторлар аумақтың табиғи ландшафтысын біршама өзгертті.  

Дегенмен, бұрынғы өсімдік жамылғысы жөнінде сол өлкедегі 

географиялық атаулар нақты геоэкологиялық ақпарат бере отырып, 

оларды қалпына келтіруге (реконструкция) мүмкіндік туғызады. 

Ормандар (қарағай шырша, балқарағай, самырсын)  Ертіс  бойындағы  

тоғайлар  мен   ормандардың   ареалы, бұрын әлдеқайда    көп     

болғанын  палеогеографиялық палеоботаникалық зерттеулер дәлелдеп 

отыр. Топонимикалық мәліметтерді ландшафттанудың жаңа бағыты, 

«ландшафтық индикация» пайдалану мүмкіндігі ерекше 

қызығушылық тудырады. Топонимдерде сақталып қалған өсімдіктер 

атауларын ландшафт өзгерістерінің басты индикаторларының бірі 

ретінде бағалауға болады.Зерттеу нәтижесінде аумақтардың    табиғат    

жағдайлары, ландшафт    ерекшеліктерін айқындайтынөсімдіктер 

әлемі топонимдерде (7-сурет) бейнеленіп, фитонимдерді  

топтастырудың  алғашқы  қадамы   жасалынды.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-сурет – Шығыс Қазақстан облысының фитотопонимдерінің 

салыстырмалы сипаттамасы 

 

3.5  Зоонимдердің ландшафт өзгерістерін анықтаудағы орны 

Шығыс Қазақстан аумағы табиғи жағдайларының әртүрлілігі, 

ландшафт ерекшеліктері, жануарлар дүниесінің ареалының кеңдігін 

айқындайды. Әрбір ландшафттық зонада (табиғи) немесе биіктік 

белдеулерде өзіне тән жануарлар  дүниесі мекендейді. Сондықтан 

дала, орманды дала, шөлейт зоналарында және тауларда тіршілік 
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ететін жануарлар дүниесі жиі кездесетіндіктен, жер-су атауларында 

көрініс тапқан жануарлар дүниесі өз іздерін қалдырған деуге болады. 

Аумақ жеріндегі географиялық атауларда жергілікті табиғат 

жағдайларын сипаттайтын деректер көптеп кездеседі. Сан ғасырлық 

тарихи бар қазақ халқының ең негізгі кәсібі мал шаруашылығы 

болғаны баршаға белгілі.  

Мал шаруашылығымен шұғылдану арқылы халықтық 

материалдық байлығы қалыптасып, дүниетанымының рухани 

мәдениетінің басты қағидалары мен ұстанымдары өркендей түсті. Осы 

негізгі кәсіптің әсері, ықпалымен қазақ тілінің лексикасында 

мындаған сөздер туындап өрбіді, тілдік айналымға еңгізілді. Сол 

сөздердің едәуір көпшілігі зоонимдер, зоотопонимдер болып келеді. 

Мал шаруашылығымен, үй жануарлары атымен байланысты жалқы 

есімдерімен қатар қазақ ономастикалық кеңістігінде жабайы 

андардың, құстардың жыланның, шыбын-шіркейлер, жәндіктер 

атаулары да кездеседі. Белгілі кеңес зоологы А.Н.Формозов Қазақстан 

картасында андарға байланысты атаулар бар екенін айта келе, 

аңдардың халық өмірінде атқарған маңызды мән-мағынасын атап 

өтеді.  

Белгілі бір табиғи ортаға бейімделген жануарлар дүниесінің 

ареалы сол аумақ жеріндегі географиялық атауларда кездесетіні анық. 

Шығыс Қазақстан облысының аумағында мекендеген жануарлар мен 

өңірдің өсімдік жамылғысын таралу ареалдарын анықтау үшін тау 

жыныстарын зерттеу нәтижесінде де мәліметтер алуға болады. Тау 

жыныстарының қабаттарында өсімдіктермен жануарлардың іздерімен  

бірге қалдықтары да табылуда. Осындай шөгінділер Тархан, Асулы – 

Үлбі, Таулы Үлбі, Жоғары Оба, Үлкен - өзен, Первомайское елді 

мекендері және т.б жерлердің жағалық жарларында жиі кездеседі. 

Осындай ерекше табиғат ескерткіштерінің бірі - Тархан геологиялық 

қимасын атауға болады. Оның ежелгі қабаттары омыртқасыз 

жануарлар фаунасына  бай келеді. Палеозой эрасының тас көмір 

дәуірінде ШҚО-ның аумағының табиғат жағдайлары біршама 

өзгеріске ұшырады. Теңіз шегініп, тау жасалу үдерістері байқалды. 

Теңіз сулары Жайсаң  қазаншұнқыры мен Қалба жаталарының 

маңында болған. Ұзақ геологиялық уақытқа созылған Мезозой 

эрасында тропиктік климат қалыптасып, алып ағаштардың 

қырықбуын, папоротниктердің өсіп өнуіне мүмкіндік туғызды. 

Ормандарда динозаврлардың мекендегені анықталды.  Жайсаң  

қазаншұңқырынан Қазақстанға ғана емес, дүние жүзіне танымал тасқа 

айналған ерекше қазба орны ашылды. 1959 жылы ғалым-геолог 

В.С.Ерофеев бұл қиманың төменгі қабаттарындағы кварцты 

құмдардан динозавр жұмыртқасының қабығы мен сүйек қалдықтарын 

тапты. Сондықтан қима «Динозаврлы» деген атауға ие болды. 
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Кендірлік өзенінің алабында жақсы сақталған ежелгі балықтар 

қалдықтары, өсімдіктер және жәндіктер іздері табылған. Ондаған 

миллиондаған жылдар бұрын осы жерде саваннамен орманды дала 

ландшафттары басым болған. Онда гиппариондар, керіктер, 

мүйізтұмсық, бөкендер және тағы басқа жануарлар мекендегені 

белгілі болды. Батыс Сібір жазығының оңтүстік бөлігінде 

палеонтологтар жүргізген зоофитогеографиялық зерттеулер 

нәтижесінде зерттеу аумағы мен Батыс Сібірдің флорасы фаунасы 

(Ертіс маңы, Құлынды, Бараба жазықтары) неогенде біртұтас болғаны 

дәлелденді. Плиоценнің аяғы, миоценнің басында климат өзгерісі, 

топырақ жамылғылық факторлар, орогенез әрекетінен өзгеріске 

ұшыраған жас платформаның жануарлар дүниесі жасырақ келеді. 

Төрттік (антропогендік) шөгінділерде ежелгі жүндес мамонттар мен 

мүйізтұмсық қалдықтары Жайсаң  көлі маңынан табылды. Қиын-

Керіш тауының қазбаларында (Күршім ауд.) флораның көптеген 

түрлерімен омыртқалы жануарлар қалдықтары табылған (тасбақа 

және т.б). Осы табылған қазбалар мен қалдықтар сол кезеңдегі 

органикалық дүниенің даму бейнесін ашып, сол уақытта тіршілік 

еткен жануарлармен өсімдіктер туралы толық палеоэкологиялық 

мәліметтер береді.  

Ғылыми еңбектерде Сібірді мекендеген жануарлар дүниесі 

Қазақстан жағына қарай ығысуына мұздық кезең әсер еткені 

көрсетілген. Олардың  кейбір түрлері таулы аудандарда әлі де 

сақталған, оларға тундра кекілігі, жапалақ т.б. жатады. Осы уақытта 

орталық Азия жануарлары мен құстары да Қазақстанға ығысқан. 

Оларға құр, тоқылдақ, самырсын құс, ақ қоян т.б. атауға болады. 

Кейін олар дала мен шөлейт зоналарына ауысқан деген пікірлер бар. 

Палеоген дәуірінде Қазақстанда тропиктік және субтропиктік 

жануарлар мекендеген. Олар Үндістан және Африка жануарларының 

түрлерімен ұқсас болған. Ал мұз басу дәуірінде жылы климатқа бейім 

жануарлардың кейбір түрлері қырылып, кейбіреулері жылы жаққа 

қоныс аударған. Олардың кейбір түрлері Алтайда сақталып қалып, 

қарақұйрық, марал, бұғы, қабан (доңыз) мұз дәуірінен кейін қайтадан 

дамып өскен. Негізінен, Алтайда солтүстіктен және оңтүстіктен, 

Жерорта теңізінен, Қытайдан ауып келген аңдар көбірек кездеседі. 

Олардың ішінде бұлғын, тиін, тоқал бұғы, қоңыр аю, тундра құры, тау 

ұларын атауға болады. Жерорта теңізінен ауысып, Алтайға жетпей, 

Тянь-Шань, Тарбағатай шекарасынан өтпей қалған андар қатарына 

Гималай ұлары, күшігенді, байғызды атауға болады. П. С. Паллас 

(1769-1770)  өзінің Ертіс өзені бойымен жүргізген зерттеулерінде 

орманды дала, дала зоналарында бөкен, құлан, жабайы жылқы 

(тұрпан) көл маңында, құндыз кабан (доңыз), орман арасында бұлан 

марал, елік т.б жануарлардың көптеп жүргенін жазады. Тархан 
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қимасынын палеофаунасын алғаш рет ғалым-саяхатшы П. А. Чихачев 

зерттеді. 1842 «Шығыс Алтайға саяхат» атты еңбегінде осы өңірдің 

табиғатын зерттеп, Кенді Алтайдың геологиялық және 

орогидрологиялық картасынын алғашқы нұсқасын құрастырды. 

Алтайда жануарлар дүниесі ерте кезден қалыптасқанын әр 

жерден табылған мамонттың, мүйізтұмсықтың, буйволдың сүйектері 

дәлелдейді. И.М.Ренванц бұл сүйектер топан су басқанда Индиядан 

ағып келген деп есептейді. Ал, ғалымдар И.Лейбе мен Г.Спасский 

олардың Алтайда тіршілік еткендерін айтады. Ғылымда соңғы пікір 

дұрыс саналып жүр. Көнекөз қариялар Алтай шөбінің сілбі емес, 

құнарлы екенін ескеріп, бұл таудың топан су астында қалмағанын 

айтып отырады. XIX ғасырда бұл аймақты аралаған неміс ғалымы 

Алфред Брэм 300-ге жуық аң мен құсты зерттеп, өзінің «Жануарлар 

әлемі» атты көп томдық еңбегіне енгізген. Орыс саяхатшысы             

А. И. Седельников 270 шақты құстың түрін тауып, Омск мұражайына 

тапсырса, В. В. Сапожников сирек кездесетің аң түрлерін, шөптің әр 

түрін талдап, жазып отырған. Жануарлар дүниесі туралы мәліметтер 

Қазақстандық ғалым ономастар Ә. Әбдірахманов, Е. Қойшыбаев, 

Т.Жанұзақов, Ә. Нұрмагамбетов, В. Н. Попова, Е. Керімбаев,  

географ-ғалымдар Ғ. Қонкашпаев, К. Каймулдинова, А. Омарбекова, 

Ә. Аяпбекова және қырғыз топонимисі К. Конкобаев еңбектерінде 

кездесіп, лингвистикалық, экологиялық тұрғыдан талқыланып, 

жарыққа шыққанын айта кеткен жөн. Қазақстандық белгілі ғалым 

Р.Сәтімбеков топонимикалық әдістер арқылы кейбір жануарлардың 

(құлан, марал, бұлан, құндыз) Қазақстан аумағында кең таралғанына 

тоқталып, құланға қатысты 80-нен астам жер су аттарын анықтаған. 

В.А.Селевин Семейдің таспалы қарағай орманы (реликт) тайгамен 

өзара байланыста болып, ұштасып жатқанын,  осыдан 150–200 жыл 

бұрын бұлан, марал, аюлар мекендеген деп жазады. А. В. Афанасьев 

Солтүстік және Орталық Қазақстанда жиі кездесетін арша, қарағай, 

қайың, қарағаш, тал т.б топонимдік компоненттер қылқанды және 

аралас орманның кең таралып, орманда өмір сүретін сүткоректілердің 

көп түрлілігін дәлелдейді деп  жазады. Сонымен қандайда болмасын 

аумақтың топонимдерін  қалыптастыруға ландшафтық ерекшеліктер 

және өсімдік дүниесімен қатар, осы аймақтағы жан-жануарлар, 

құстар, жәндіктер дүниесі әсер еткенін аңғарып, бұрынғы, қазіргі 

атаулары олардың таралу тарихын зерттеуге мүмкіндік туғызатыны 

анық. Шығыс Қазақстан аумағындағы географиялық атауларда 

жергілікті табиғат жағдайларын сипаттайтын деректер көптеп  

кездеседі. Мұндай атаулар өсімдік және жануарлар  түрлері жөнінен 

құнды мәлімет береді. Алтайдың тау беткейлерінде қылқан 

жапырақты ормандар кең таралған. Оларда шырша, майқарағай, бал 

қарағай, самырсын, биік таулы белдеулерде дала зонасына тән 
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өсімдіктер өседі. Қалба жатасында өскен қарағай, самырсын 

ормандары, Ертіс өзенінің бойындағы тоғайларға біртіндеп ауысады. 

Шығыс Қазақстан облысында  109 сүткоректілер, 373 құс, 22 

бауырмен жорғалаушылар түрі, қос мекенділердің 5 түрі, балықтың 

37, және жәндіктердің 15000 түрлері анықталды. Шығыс Қазақстан 

аумағында жануар атауларының(зооним) көптеп кездесуі, 

шаруашылықта алатын орнына байланысты оларды топтастыруға 

мүмкіндік береді ( 6-кесте).  

Шығыс Қазақстан облысы аумағында зерттелген 686 зоотопоним 

атауы, барлық топонимдердің (20.000)  3,4 %-ын құрайтыны 

анықталды. Қазақстан картасындағы өзен-су және ежелгі мекен 

атаулары жабайы аңдардың атымен байланысты. Өйткені 

Қазақстанның ландшафтық өмірінде жануарлар дүниесі маңызды рөл 

атқарады. А. Н. Формозов жануарларға қатысты географиялық 

атаулардың Құндызды, Шошқакөл, Шошқалы, Майбұлақ, Майтабан,       

Құланды, Құланөтпес, Құлантау, Арқарлытау, Бұғылы, Маралтөбе, 

т.б. сияқты көптеген түрлерін көрсетеді және солтүстіктегі тоғайлы 

аймақтардың шөліне дейінгі қамысты көлдерде ертеректе шошқа 

(доңыз) мол болғандықтан, Қазақстандағы көлдердің көбі Шошқакөл, 

Шошқалы болып келетінін айтады (6-кесте). 

 

6-кесте – Зоотопонимдерді түрлері бойынша топтастыру  
Жануарлар түрлері Саны 

1 Дала жануарлары 252 

2 Үй жануарлары 206 

3 Құстар 116 

4 Балықтар 23 

5 Жәндіктер 89 

    Барлығы 686 

 

Аталмыш жануарларға байланысты географиялық атаулар 

Қазақстанның шығысында көптеп кездеседі. Мысалы: арқар, бұғы, 

бұлан, құлан, сайғақ, таутеке, бөкен, киік, марал, аю, борсық, қоян, 

сусар, суыр, құндыз, доңыз т.б. дала жануарлар атаулары 252 

географиялық нысандарда көрініс тапты. Жануарлар дүниесінің жиі 

кездесуі, жер беті жамылғысы, ландшафттық және климаттық 

фокторларға тікелей байланысты болады. Жергілікті жер 

ерекшеліктеріне байланысты болатын жылу мен ылғал қоры да 

үйлесім тапса, динамикалық тепе–теңдігін сақтап қалады да, биогенді 

құрамдас бөліктерін қалыптастырады. Зоотопонимдермен байланысты 

атауларға талдау жасау барысында бұл атаулардың табиғат қорғау 

мәселесіне қатысты маңызын айрықша атап өтуіміз қажет. Өйткені 

атаулар құрамында қандай да болмасын жануардың белгілі аумақта 
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таралу ареалы жөнінде толық мәлімет алуға болады. Әсіресе қазіргі 

кезде сирек кездесетін немесе жойылып кеткен жануарлардың 

атаулары топонимдер құрамында сақталып қалуы мүмкін. 

Топонимдер құрамында жиі кездесетін жануар атауларын жабайы 

жануарлар, жәндік, құс және балықтар, сонымен қатар үй жануарлары 

деп екі топқа жіктеп, қарастыруды жөн көрдік. Бірінші топтағы 

атаулар жабайы жануарлардың таралу ареалын дәл бейнелесе, екінші 

топтағы атауларда ұқсату негізінде жасалған метафоралық немесе үй 

жануарларымен байланысты болған әлдебір оқиғаға қатысты атаулар 

басым болып келеді. 

Шығыс Қазақстан облысы аумағында кездесетін 140-қа жуық 

зоотопонимдердің көпшілігін дала және үй жануарлары, құстар құрап 

отыр. Кейбір жануар атауларының славян, монғол (қалмақ) тілінен 

енгенін де анғаруға болады. Ғ. Қоңқашбаев бұлан, құлан, доңыз, 

жолбарыс, аю, құндыз т.б. жануарлардың таралу ареалдарын 

(бұрынғы) зерттеу арқылы, оларды қалпына келтіру мәселелеріне 

алғышарт жасады.  Оның зерттеулерінде Шығыс Қазақстан аумағында 

мекендеген жануарлардың кейбір түрлері қарастырылған. Қазақстан 

жерінде Алтай тауының оңтүстігінде бір жерді Бұланды деп атайды. 

Өйткені Алтайда бұл жануар көп болған, мүмкін қазірде де кездесетін 

болар. Қалба тауының оңтүстік батыс жотасы (Жарма ауданы 

маңында) Қандығатай (1018 м) деп аталады. Қандығатай-моңғол 

тілінде «бұланды» деген сөз. Қалба маңында бұлан болды деген дерек 

бұрын кездеспеген. Ал мына атау осы тауларда бұланның 

болғандығын негіздейтін ақпарат көзі болып табылады.  Өр Алтайдың  

топонимдерін зерттеген Б.Бияров Сахатушка гидронимін – көне орыс 

тілінен енген атау негізінде қарастырады.Орыстың әдеби тілінде 

Бұланды «лось» десе ,көне  орыс тілінде «Сохатый» деп 

атаған.Өзеннің шағын көлеміне қарай,кішірейтілген мәнді жұрнақ 

жалғап,Сохатушка атауын берген. Қазақша «бұланшық» деген  

мағынаға саяды. Сохатушка қазақша дыбысталуында Сақатүшке, 

Сақатүскен   болып өзгеріске ұшыраған.Бұл өзеннен бастау алатын 

шағын көл Бұланды деп аталады. Аумақта Большая Сохатушка,  

Верхняя Сохатушка  өзен атаулары бар. 

XVIII ғасырдың басында белгілі орыс тарихшысы және 

географы В.Н.Татищев Ертіс өзенінің сол жағында (Семей өңірі) 

Бұланай тау атауы болғанын айтады. Ф.И.Байков Қытайға жасаған 

саяхатында Аягөз өзенінің маңындағы Бұланды өзені жөнінде 

мәліметтер келтірген. Бұл аумақта Бұлансай, Бұлантай, Қандағатай 

қоныс атаулары болғанын жазады. Аталмыш топонимдер Семей 

өңірінде бұландардың болғандығын растайды. Бұланды өзен 

(Күрш.ауд.) (7 рет) Бұлансуықбұлақ  қон., (Тарб.), Қандығатай тау 

(Зайс.) атаулары бар. Қазақстанда бұланға байланысты бірнеше 
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географиялық атаулар бар. Орталық Қазақстанда Бұлансай-

тау(287.4м), Бұланты өзен атаулары бұланның бұл жерде көп 

болуымен байланысты аталған. Бұланты өзені атауымен 

байланыстыра айтылатын тарихи оқиға Бұланты-Білеуті шайқасы 

(1727) қазақ халқына кеңінен таныс.  Ақмола облысында Бұланды 

қарағай орман бекеті атауы бар. Қазіргі уақытта бұландарды «Ертіс 

орманы» МТОР, (Павлодар обл.), «Семей орманы»  МТОР (ШҚО) 

аумағынан кездестіруге болады.  Биік таулы, орман-тоғайы мол 

Алтайда аңның көптеген түрі өмір сүрген. Л. Н. Гумилев ҮІІ ғасырда 

Алтайда мекендеген төлеугіт, телес тайпалары аңшылықпен күн 

көретінін жазады. ХІХ ғасырдың басында Алтайды аралағын 

Н.И.Яблонский қазақтар аңды сауық, саят ретінде ермек етсе, 

қалмақтар күн көру үшін аулайтынын байқаған. Қалмақтар суырлы 

жерге от қойып түтінге тұншығып інінен шыққан суырларды құр 

қолмен ұстап алатынын жазады.   

Аңшылықтың Алтай экологиясына тигізетін зиянын мәселе етіп 

көтерген. Аңшылық кәсіптен хабар беретін мынадай атаулар 

сақталған: Аюалған, Аюбасқан, Аюбаспа, Бөрітастаған, Бүркітұя, 

Киіктісай, Қақпанқұрған, Қарасуыр, Сәрсенбі тосқауыл, Сонар т.б. 

Мұндағы баспа – аюды жемтікпен алдап ұстайтынын ағаштан 

қиылған үй. Аю кіріп жемтікті тартқанда ауыр бөренелер басып 

қалады. Алтайлықтар аютартқы дейді. Аю - қазіргі уақытта Алтай мен 

Тарбағатайда кездеседі. В.А Селевиннің еңбектерінде Семейдің 

таспалы ормандарында аюдың болғандығы  жөнінде мәліметтер 

келтірілген.  Аюжайлаған, Аюкеткен, Аюлы (2), Аютас (2), (Катон-

қар., Үржар, Ұлан) ороним атаулары бар. Медведка- тау, е.м., (Ұлан, 

Шемонайка), Павлодар облысындағы Аютөбе тауы (482.4 м), Большая 

Медведка қонысы атауына зер салсақ, тарихи деректерде  

Сарыарқаның кейбір жерінде аюдың болғаны айғақ, Көкшетау 

маңындағы Аюлы, Қарқаралы тауының оңтүстік  батысында Аюшат 

атауы бұрын аюдың болғандығын дәлелдейді.  Бұған қарағанда ертеде 

Тарбағатай, Сарыарқада аю көп таралған, аюдың біртұтас ареалы 

болғанына күмән жоқ  деп жазады Ғ.Қоңқашбаев. Құлан Қазақстанда 

көп таралған аң. Ол биік таулы аудандардан басқа жерлердің бәрінде 

болған. Әсіресе құландардың ұзақ мекендеген жері Сарыарқа, 

Бетпақдала аймақтары. Сондықтан бұл аймақтарда құланға қатысты 

атаулар жиі ұшырайды. Олардың кейбіреулерін Құлансу көл, 

Құланөтпес өзен (Ақмола, Қарағанды обл.), Құлантөбе, 

Құланкескен, Құланжорға, Құландыбұлақ, Құланойнақ, Құланши 

көл, өзен (ШҚО) және т.б. атауға болады. Павлодар облысының 

шығысында, Ертістің оң жағында Құлынды даласы жатыр. Осы 

даланың аты, біздің пікірімізше құланмен тікелей байланысты деуге 

болады. Бұрын, ХҮІІІ ғасырда бұл аймақта құландар (П.С.Паллас) көп 
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болған. Сарыарқада тұратын қазақтар Ертістен өтіп Құлынды 

даласында құлан аулайтын болған.  

Ғ. Қонқашбаев Құлынды - даласы атауын Құландының 

Құлындыға өзгерген формасы деп топшылайды. Оның айғағы бұрын 

осы маңда құландар көп болған. Бұғы, марал атына байланысты 

атаулар Алтаймен Тарбағатайда баршылық. Алтайда Маралды өзен, 

Маралұшқан, Маралқашқан, Ақмарал (Парк) орысша Маралье, 

Мараленок, Маралиха (4 атау) деген және т.б. атаулар жиі  кездеседі 

(қосымша Ә5). Семейдің Таспалы қарағай орманы (реликт) және 

Павлодар облысының ормандарында кездесетін (Ертіс орманы МТОР) 

Маралды қоныс, көл атаулары, олардың бұрын осы маңда 

болғандығын айғақтайды. Сонымен қатар Бұғыжыра өзені, Бөкенсор 

көлі, е.м., Киікқашқан, Киіксу (киіктер келіп су ішетін бастау), Сайғақ 

өзен, төбе, Үлкен Бөкен, Бұғылы (3 рет), Бесбұғы, Бұғымүйіз (3рет, 

Күршім, Катон-қар.,Аягөз) т.б. атаулар осы жерлерде жануарлардың 

мекендегеніне мол ақпарлар береді. Алтай таулары орналасқан өңірде 

маралға таутеке,арқарға қатысты топонимдер кездесіп отырады. 

Өйткені Алтайдағы ең сұлу, ірі ақ маралмен  жазда тау құздарында, 

күзде тау қар жауа бастағанда төмендеп түсіп аршалы, бұталы өңірді 

мекендейтін таутеке сиқты табиғат еркелерінің мекендейтін жерлері 

жергілікті тұрғындардың назарынан тыс қалмай топонимдік атауларға 

айналып отыр. Таутеке, Таутекелі, Тазтекелі көл, тау (Катон – қар., 

Күршім) атаулары бар. Ал аймақтың Тарбағатай тауларымен 

жазықтарында суырға қатысты топонимдер тараған. Суырлы, Суырту 

моңғол тілінде «Суырлы тау» мәніндегі Тарбағатай тауларынан 

далалық шөптермен қоректенетін , терісі мен майы пайдалы 

кемірушілердің осы аймақты ежелден мекендеп келе жатқанын 

аңғаруға болады]. Балқаш көлінен солтүстікке қарай 130км жерде 

(Аягөз ауд) Арқарлы жотасы орналасқан. Бұл маңда Арқарлы тау 

шоқы, қоныс атаулары бар. «Арқары көп,  арқарлар мекендейтін 

жерлер» мәніндегі атау. 

Тарбағатай тауында Жақсы Арғанаты, Жаман Арғанаты деп 

аталатын тау сілемдері, Дегелең (Семей қ.ә.) тау, станса атаулары бар. 

Ә.Әбдірахмановтің пікірі бойынша атаудың түбірі «арғана» көне 

алтай заманында «арқар», «тау ешкі»  ұғымын білдіріп, кейін моңғол 

тілінде «арғал», ал түркі тілдерінде « арқар» түріне көшсе керек. 

Сондықтан Арғанаты тау сілемдері арқар сөзімен байланысты болуы 

мүмкін. Дегелең ұсақ шоқылардан тұратын Дегелең тауын Ұзынбұлақ 

өзені екіге бөледі. Үлкен және Кіші Дегелең тауларының маңында 

кезінде атом бомбаларын жаратын сынақ орталығы болды. 

Е.Қойшыбаев бұл атауды «көне түркі: деге (теке) және иелең (қылан–

қарау)» компонеттерінен құралған атау мағынасы: «теке қаптаған 

жер» - деп түсіндіреді. 
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Қазақстанның географиялық атауларында (шошқа, доңыз, қабан) 

түрінде атаулар (50-ге жуық) жиі кездеседі, Олардың көпшілігі көл 

атауларын сипаттайды, өйткені олар көлдерді мекендейді. Көл 

маңында жиі кездесетіндіктен Қабанкөл, Қабанкөл, е.м., көл атаулары 

қалыптасты. Қамысты құрақты көлдер мен өзендер маңында тіршілік 

ететін дала шошқалары әртүрлі климатқа бейімделген. Павлодар 

облысында 10-ға жуық шошқа атаулары гидрографиялық нысандарда 

көрініс тапты. Біздің зерттеулерімізде ШҚО-ның аумағында  

шошқалы, қабан  атаулары (24 рет) кездеседі. Шошқалы (2 көл) 

қыстау (Бесқар. ауд), е.м., (Жарма ауд), тағы басқалар. Құндызды 

деген атаулар шығыста Алтай мен Тарбағатайда, Ертіс өзенінің 

албында жиі кедеседі. Қазақ құндыз деп өзендерді мекендейтін екі 

түрлі аңды айтады.Орыс тілінде оның бірін бобр, екіншісін выдра 

дейді. Қазіргі уақытта Қазақстанда аталмыш аңдар көп 

ауланғандықтан жойылып кеткен. Дегенмен, осы аңдардың ареалынан 

мол ақпарат беретін географиялық атаулар кездеседі. Бобровский 

затон, (Ертістің ағынсыз қолтығы), арал, Боброва көлі е.м., кемежай 

атаулары қалыптасып отыр. ШҚО аумағында бобр (17 атау), құндыз 

(4 атау), выдра (3 атау) негізінде қалыптасқан өзен-көл, елді мекен 

атаулары көптеп кездеседі. Олардың негізгі мекендейтін жері тоғайлы 

өзен, өйткені ағаштың қабығы және балықпен қоректенеді. Оларды 

зерттеу арқылы теориялық тұрғыда жануарлардың байырғы таралу 

ареалын, сол кездегі табиғат жағдайларын қалпына, (реконструкция 

жасауға) келтіруге болады . 

Қазақстанға санын көбейту мақсатында әкелінген құндыздар 

өзен-көлдерге бейімделіп, қалпына келе бастады. ХХ ғасырдың 30-40-

шы жылдары Солтүстік Америкадан әкелінген ондатра (су тышқан) 

Қазақстанның су нысандарында көндігіп кеткен. Қазақстанда 

құндыздарды қалпына келтіру мақсатында өте қолайлы экологиялық 

жағдайымен ерекшеленетін Марқакөл қорығы, Күршім, Қалжыр және 

Құндызды өзендерінің алабы жатады. ХІХ ғасырдың соңына дейін бұл 

аумақта табиғат жағдайларына байланысты құндыздар кең таралған 

еді. Алайда терісі қымбат болғандықтан көп аулап құртып жіберген. 

Топонимдердің жануарлар атымен аталуына олардың сол аймақта өте 

көп болуы себеп болатынын байқаймыз. Осы жөнінде А.Н.Формозов 

былай дейді: «Қазақтың географиялық атауларын зерттеудің мәні 

зор», өйткені мұндағы Құланды, Бұланды, Шошқалы, Құндызды, 

Маралды, Аққулы т.б. атаулар өткенді баяндап қоймайды, сонымен 

қатар елдің табиғатының тарихына, кейбір аймақтардың даму жолына 

талдау жасауға мүмкіндік береді. Аумақтарда славян тілінен басқа 

монғол (қалмақ) тілінен енген зоонимдер де ұшырасады. Алтуайт 

(монғ. туулай-қоян), Қалғұты (галуут-қоңыр қазды өзен), Қандағатай 

(қандага-бұлан), Тарбағатай (тарбаған-суыр), Шындағатай (чиндага-
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аққоян), Зеренді (зерен-киік) т.б. В. В. Сапожников Оңтүстік 

Алтайдың күнгейінде еліктің екі түрі кездесетінін жазады. Құйрығы 

қара елікті монғолдар «Хар сюльте» деп атайды да, екіншісін «Зерен» 

дейді. 

Қазақстанның солтүстік-шығыс, шығыс өңірлерінің 

топонимдерін қалыптастыруға ландшафтық ерекшеліктер және 

өсімдік жамылғысымен қатар осы аймақтардағы жан-жануарлар, 

құстар, жәндіктер әлемі де әсер еткен. Оған төмендегі  географиялық 

атаулар: Арқарлы,Борсықты,Бұлғынды, Қасқырлы, Қарғалы, 

Қоянды,Күзенді, Жыланды, Суырлы, Сусарлы, Тағанды, Таутекелі, 

Шыбынды, Үкілі (3 рет), Ұялы т.б. мысал бола алады. Жылан атауы 

көбінесе өзен, тау, төбе, шоқы, бұлақ, сай аттарына тән. Көбінесе 

оронимдерде жиі кездеседі. Алтай, Тарбағатай, Қалба, Шыңғыстау 

мен Баянаулада жыландардың ордасын кездестіруге болады. Ескі діни 

нанымдар арқылы тұрғындар қасиет тұтып, жыландарға тимеген.   

Жыланды топонимдері маңында түсті металдардың болатын 

кезінде академик Қ.И. Сәтбаев топонимикалық әдістерді пайдаланып 

дәлелдеген. Жыланды (16 рет), Жыландыбұлақ, Жыландықақ, Қарасу 

Жыланды арал атаулары бар.Жәндіктерге байланысты Шыбынды (21 

рет), Үлкен Шыбынды, Кіші Шыбынды, Масалы, Масашат тау, 

қоныс,көл атаулары бар. Өзен-көл атауымен Құрттыөзек өзен, Қарасу 

Құртты, Құрттысу, Құрттыкөл зоотопонимдері аумақтардың табиғат 

жағдайларында көрініс тапты. Зоотопонимдерге көңіл қою 

барысында, қазақ халқының саятшылық, құсбегілік, аң, балық аулау 

кәсіп өнерлерімен тікелей байланыстылығын аңғаруға болады. 

Қазақтың ғұлама ғалымы, академик Ә.Марғұлан саятшылық жөнінде 

былай жазған: Саятшылдықтың, әсіресе, қазақ халқының тарихында, 

мәдени дамуында маңызы зор болғаны белгілі. Қазақ тілінде осы 

саятшылыққа байланысты туған мың жарымдай сөз бар, олар қазір де 

небір тарихи жазбаларда, көркем әдебиетте  қолданылады.  

Қазақ халқының өмірінде саятшылық өнері ХХ ғасырдың басына 

дейін өз орнын алып келген, өнерлердің айнымас ізі деп есептеуге 

келетін зоотопонимиялық атауларға: Аққу (аудан орталығы) 

Аққуатқан, Қуатқат, Ақшәулі, Бүркітұя, Бүркітауыл, Құсқонар, 

Сұңқарұя, Ұларлы, Құрдың ойнағы, Сарыалақаз сазы Текеатқан, 

Қасқыраунаған, Құстыкөл, Бөденелі, Дуадақ,  Аюқашқан, Күзен асуы, 

Борсық іні, Балықтыкөл, Шабақты, Шортанды т.б. жатқызуға болады. 

Зоонимдермен байланысты атауларға талдай жасау барысында бұл 

атаулардың табиғат қорғау мәселесіне қатысты маңызын айрықша тап 

өтуіміз қажет. Өйткені атаулар құрамында белгілі бір жануарлардың 

таралу ареалы жөнінде мәлімет кездеседі. Әсіресе қазіргі кезде сирек 

кездесетін немесе тіпті жойылып кеткен жануарлардың атаулары 

топонимдер құрамында сақталып қалуы мүмкін. Оларды зерттеу 
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арқылы теориялық тұрғыда жануарлардың байырғы таралу ареалын, 

сол кездегі табиғат жағдайларын қалпына келтіруге болады. Бұл 

деректер жануарларды қайта жерсіндіру, қорықтар ұйымдастыру 

ісінде пайдаланылып, оң нәтижелер беруі мүмкін. Біз зерттеулерімізде 

облыс аумағында кездесетін 686 зоотопонимдердің 36,7 %-ын дала 

жануарлары, 30,02 %-ын үй жануарлары, 16,9 %-ын құстар, 3,3 %-ын 

балықтар, 12,9 %-ын жәндіктер құрайтыны анықталды. Бұл 

топонимиялық деректер жануарларды  қайта   жерсіндіру, қорықтар 

ұйымдастыру ісінде пайдаланып, болашақта оң нәтижелер беруі 

мүмкін демекпіз. Сонымен қатар зерттеу барысында топонимдердің 

қалыптасуының палеоэкологиялық  геоэкологиялық негіздеріне 

талдау жасау тарихында топонимдердің белгілі бір ланшафтарға 

(табиғат зонасы) шоғырлану заңдылығы бар екенділігі анықталды. 

3.5.1 Алакөл қазаншұңқырының  ландшафт ерекшеліктерін  

анықтаудағы топонимикалық  деректердің рөлі. Алакөл 

қазаншұңқыры Қазақстанның оңтүстік-шығысында Жоңғар Алатауы  

және Тарбағатай  тау жүйелері арасында шамамен ауданы 10 мың 

шаршы км болатын тау аралық көлдік ойыс. Қазаншұңқыр 

солтүстігінде Тарбағатай жотасымен (2992 м) шектеседі тау алды 

жазық (400–800 м) келетін жотаның  оңтүстік етегі  бойымен 180км-ге 

Алакөл  және Сасықкөл көлдерінің  солтүстік жағаларына дейін 50–70 

км-ге созылып жатыр және Қаракөл, Егін Су, Үржар, Қатынсу, Еміл 

және т.б. өзендер аңғарларымен  тілімденген. Бұл жердің жазықтық 

сипатын Жайтөбе, Балатөбе сияқты жеке таулар бұзады. 

Қазаншұңқырдың солтүстік-шығыс бөлігінде Арқарлы, Ақалы және 

Қарақас жоталары Тарбағатайдың тау сілемдері орналасқан. 

Қазаншұңқырды шығысынан Майлы  және Барлық сияқты үлкен емес 

жоталары шектейді, соңғысы Алакөл және Жалаңашкөл  көлдеріне 

тығыздай енеді. Барлықтың төбелі-жонды  лессті  тау алды бөлігі 

(теңіз  деңгейінен 500–1100 м), 750 км  ауданды қамтып, мемлекет  

шекарасы  бойымен Еміл өзенінен Шүршіт  өзеніне дейін 50 км-ге  

созылып  жатыр. Жоңғар Алатауы  жотасы қазаншұңқырды 

оңтүстігіндегі Сайқан, Текелі т.б. қырқалар жүйесінен шектейді. Осы 

жотаның шөлді тау алды бөлігі ұзындығы 180 км және ені 25 км-ге 

дейінгі  жіңішке  тау асты шлейф ретінде Алакөл  өзенінің оңтүстік-

батыс жағалауына  еңістеліп төмендейді де,  тасты-тақырлы  болып 

келеді. Барлық және Жоңғар Алатауы арасындағы «Қаптағай» деп 

аталатын таулы өткел Алакөл қазаншұңқырын Қытайдағы Ебі-Нұрмен 

қосады. Бұл  өткел арқылы бұрынғы замандарда б.з.д. II ғасырдан б.з. 

XIII ғасырына  дейін Орталық Азияда  стратегиялық маңызды рөл 

атқарған Ұлы Жібек  жолының керуендері  өткен. Француз 

саяхатшысы Вильгельм де Рубрук жазбаларында Алакөл жағалауында 

1253ж «монғол провинциясының басты қаласы» болғандығын және 
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белгілі таулы өткел «Каптағай тарлы жері» деп аталғандығын жазған  

қазаншұңқырдың  батыс шекарасы Сарықұм және Қарақұм  құмды 

шөлдерімен шартты  түрде  өтеді. Қазаншұңқырдың  орталық 

бөлігінде Алакөл, Сасықкөл, Жалаңашкөл және  Қошқаркөл  (Ұялы) 

көлдер тобы орналасқан.  

Қарастырылып  отырған  аумақта  палеозойдың соңында таулы 

ел болған Мезозойда қарқынды эрозиялық денудациялық үдерістер 

нәтижесінде пенепленге айналғандығын Жетісу Алатауы, Барлық 

және Тарбағатайда сақталған  тегістелу беттері куәлайды. 

Палеозойлық  тау жыныстары қалдықтарынан  тұратын жайпақ-төбелі  

жазық біршама және  ыстық құрғақ  климат  жағдайындағы  қызыл  

түсті құмтасты  саздардың  шайылуына  әкеп  соқтырды. Төрттік кезең 

басында Жетісу  Алатауы  және  Тарбағатайдың қарқынды 

көтерілуімен қатар Алакөл  қазаншұңқыры  төмендеді,  ал эрозиялық 

үдерістер Жетісу Алатауы және барлық етектерінде аллювиальді-

пролювиальді шлейфтердің қалыптасуына  әкеп  соқтырған. 

И.В. Мушкетов болжамына  сай, Балқаш-Алакөл ойпаты үштік 

кезеңде Жоңғар қақпасы арқылы Арал-Каспий алабы және Ханкай 

теңізі  арасында кең бұғаз түрінде мұхит астында болған.  Геолог 

А.Влангалидің пікірінше: және олар үштік  кезеңнен  кейін бөлінген, 

оның ойынша бойынша Балқаш, Алакөл, Сасықкөл көлдері ежелгі 

үштік теңіздердің қалдықтары болып келеді. Тәңіртау, Жетісу 

Алатауы жоталарының мұздану кезеңінде Алакөл тобының көлдері 

мұзданудан кейінгі кезеңде ауданы- 6250 км
2 

  жеткен  біртұтас  су 

қоймасы  болған.  Балқаш-Алакөл жүйесі шамамен 1 млн жыл бұрын 

Лихвинск мұздануынан  кейін пайда болған деп есептелінеді, бұл 

кезеңге Таулы-Азиялық  зоогеографиялық өтпелі облысының  

гидрофаунасы қалыптасуы жатады. 

Кейін Сасықкөл, Қошқаркөл, Алакөл көлдеріне  бөлінген, тіпті 

XIX ғ. Бірінші жартысында  олардың  деңгейлері  мен өлшемдері 

өзгеріске ұшыраған, 1840 ж бұл көлдерді А.Шренк зерттеп   олардың 

деңгейін өте  төмен деп  тапты.  «Бұл Алакөлдің  ең оңтүстік 

бөлігіндегі  құм қалқан» Алакөлді Кіші Алакөл көлінен  бөліп 

тұрғандығын көруге болады.     

Тарихи құжаттарды (юань династиясы жазбаларынан  бастап 

қытай әдебиет  көздерінде де, Алакөл туралы   мәліметтер  кездеседі) 

игеру   XIII ғасыр  саяхаттарының  сипаты және XVI–XVIII ғ.ғ. 

сақталған географиялық  карталар (А. Шренк, А. Голубев,                   

В. А. Обручев, П. П. Семенов-Тяншанский, К. В. Курдюков) Балхаш-

Алакөл  теңіз алабы  басында Балқаш және Сасықкөл-Алакөл су 

қоймаларынан бөлінгендігін дәлелдейді. 

Бұл құм қалқанды  қырғыздар Алакөлдің  бір жағынан  екінші  

жағына өтуге  пайдаланған. Ол арқылы А. Шренк  те өткен. Сонымен 
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бірге ол Алакөлдің екі ірі аралдарының бірі үлкен арал-төбе өз кезінде 

түбек болғандығын айтты. 

Балқаш пен Алакөл шараларының  пайда болуы мен 

геологиялық тарихының ұқсастығын алғашқы болып жазып 

қалдырған қазақтың ұлы ғылымы Ш. Уәлиханов, оның  тұжырымы 

бойынша, Алакөл  тобы бір кездегі Үлкен Балқаштан бөлініп қалған. 

Бұл уақытқа А. И. Сильвергельмнің  Алакөл көліндегі екі тауаралық 

қалқанмен  қосылып  түбек түзетіндігін және ол теңіз  деңгейінің өте 

төмен болуына  себепкер екендігін айтқан хабарламасы  жатады. 

Алакөл және Сасықкөл арасындағы мойнақ туралы                                 

А. И. Сильвергельм ол батпақты жер екендігін, ал «кейбір жыл  

мезгілдерінде және кейбір жылдарда мойнақ су астында 

қалатындығын» жазады. 1862 ж бұл өзендерге А. Ф. Голубев барды.  

Ол Шренк барған  кездегіт Кіші Алакөл  көлін басты суқоймасынан 

бөліп  тұрған Нарын-өзек  мойнағы 1862 ж  су астында  қалғандығына  

көңіл бөлді. Ол былай  жазады: «Бірнеше жыл бұрын бұл мойнақпен 

қазақтар емін-еркін  көшіп-қонып, керуендер өткен, ал қазір екі 

мойнақ та су астында және онымен өтуге  жол жоқ». 1881 ж мұнда 

Тихменев және Пославский сияқты топографтар  жұмыс істеді және  

олар Алакөл өзенінің  оңтүстік бөлігінің  шамамен ортасын  қосатын  

және Кіші Алакөл  көлін бөлетін екі құмды қалқан ретіндегі тұтас  

мойнақтың болғандығын жазды. Бірақ  онымен өту әрқашанда  мүмкін 

болған жоқ, өйткені солтүстік-батыс желдер кезінде толқындар, 

қолайлы  жағдай кезінде мойнақтың ені ең тар жерінде шамамен 150 

қадам екендігіне қарамастан, мойнақты жауып тастайды. Бұл 

мәліметтерге сай, 1881ж. Алакөл  көлінің деңгейі  төмен болған, бірақ 

А. Шренк болған  кезде көлдің деңгейі 1840 жылдармен  

салыстырғанда жоғары. Алакөлдің өте төмен деңгейлі кезеңін             

В. В.Сапожников анықтады.  

766 ж Қарлұқ мемлекетінен бастап 960 ж Қарахандар 

династиясына дейін қарлұқтардың  батыс шекарасы Ыстық көл (Түрік 

көлі), ал шығыс шекарасы кезінде Шаған деп аталған Алакөл көлі,  

оның оңтүстік шығыс  жағалауында Карантия  қаласы болды. Тентек 

өзенін Шария деп атады. Қарлұқтар мен қимақтар арасындағы  

солтүстік шекара сол кезде Тохама деп аталған Балқаш көлі арқылы 

өтті, оның  оңтүстік батысында Дамиртач қаласы орналасты. Алакөл 

12–19 ғасырлада Гурге-Нор (монғ. Көпіркөл), кейін Алактагол, 

Алатеңіз, Алакта деп те аталған. Көл теңіз деңгейінен 247,3 м. абс. 

биіктікте орналасқан. Көлдің аумағы (аралдармен қоса есептегенде) 

2696 км², ұзындығы – 10 км, ең кен ені – 52 км. Жағалауларының 

ұзындығы – 384 км, орташа тереңдігі – 22,1 (ең терең жері –54 м). 

Көлдің су көлемі – 58,56 км³, су жинайтын алабы – 47859 км². Бұл 

көлдердің аумағы, орналасқан жағдайы, көлемі мен суының түсі де 
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ала-құла, алуан түрлі. Осы жағдайды жете біліп, дұрыс аңғарған 

халық көл атын Алакөл деп атаған. Біздің пікірімізше, қамыс-құрақ 

өсімдіктері басым келетін көл суының түсін анықтайтын минералдық 

заттардың (тұздардың) көп мөлшерде болуына және тарғылданып 

жататындықтан да аталуы  мүмкін.   

Осы жерлерді  1857 ж көрген П. П. Семенов Тянь-Шянский 

жазды: «Алакөл  көлі алабы біздің  кезімізде (1840–1858) екі басты 

көлден – Батыс және Шығыстан  тұрды, олар бірінен-бірі ені 20 верст 

қамыстар басып жатқан батпақты  мойнақпен  бөлініп  тұрды. Кейбір 

жыл мезгілдері немесе жылда мойнақ екі өзен бір-бірімен   араласып 

кететін жағдайға  дейін су астында  қалатын». Өткен жүз  жылдықтың  

алғашқы екі он жылдығында  Алакөл  көлінің  деңгейінің  күйі            

В. Н. Шнитников  байқауларынан кейін анықталады. 1914 ж өзінің бір 

экспедициясында Сасықкөл көлі арқылы өтіп, В. Н. Шнитников мұнда 

«бірнеше жыл бұрын қамыс өскен  құрғақ жол болғандықтан  

мәліметтер  алдыңғы минимум  деңгей 70–80 жж болғандығын, ол  

сол уақыттан бастап деңгейдің көтерілгендігін анықтайды.  

Алакөл көлінің солтүстік-шығыс жағалауының топонимиясын 

зерттеген ғалым К. Д. Каймулдинова масштабы 1:500 000 карта 

негізінде аумақта кездесетін 100-ге жуық топонимдерді (потамоним, 

комоним, ороним, қыстау аттарын) жіктеп көрсеткен. Оның 

зерттеулерінде (39 қыстау), (22 өзен), (24 комоним), (7 ороним) 

атаулары сипатталып берілген. Өзен аттарында фитонимдер кездесуін 

«Топонимдердің салыстырмалы негативтілігі» туралы заңдылықпен 

түсіндіруге болады. Шөл, шөлейт белдемдердің ағашсыз 

ландшафттары жағдайында өзен бойларындағы белдемсіз орналасқан 

тоғай бірлестігін құрайтын кейбір ағаш түрлері ерекшеленіп, өзен 

аттарында суының түсі (Айран, Лай, Лайбұлақ), сипаты (Ұзынбұлақ, 

Көлденең, Жалаңаш) бейнеленген.   

Кешенді физикалық – географиялық аудандастыру сызбасы 

бойынша қарастырылған ауданның басым бөлігі қоңыржай белдеудің 

шөлдік ландшафтық белдеміндегі Тұран-Балқаш маңы аймағының 

Балқаш маңы Іле-Алакөл провинциясына жататын Шығыс Балқаш-

Алакөл округіне еніп жатыр. Ауданның Солтүстік Тарбағатай 

етегіндегі тау алды жазығына ауысады. Алакөл ойысында сортанды-

жусанды өсімдіктерден тұратын шөл тараған, тау алды жазығында 

биіктік белдеулікке сәйкес шөлейт (500 м дейін) және дала (500-800 м 

аралығында) ландшафттары, батыста, оңтүстік-батыста сортанды 

алаптар  басымырақ келеді. Ірі өзендері Алакөлге құятын Ұржар, 

Қатынсу, Еміл. Ауданда төрттік дәуірдің борпылдақ жыныстарына 

шоғырланған жерасты суларының едәуір мол қоры бар. Арасан 

өзенінің бойында Барлық-Арасан курорты орналасқан.Алакөл  

қазаншұңқырының  қазіргі табиғи  кешендері  мұзданудан  кейінгі  
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кезеңінің ксеротермикалық  кезеңінде қалыптасты. Көлдің жер  бедері 

жайылымдар, кейде  шабындықтар ретінде қолданылатын сортанды 

және шалғынды батпақты, сортаң ландшафттар басым аталған 

көлдердің  жан-жағын 10–25 км алып жатқан ежелгі теңіздік және 

көлдік тұзданған шөгінділерден түзілген ойпатты террасалы жазықты 

келеді. Қазіргі ландшафттар құрылысында әр түрлі жастағы  және 

шығу тегі әр түрлі элементтер өзара әрекеттесетін, тарихи 

қалыптасқан геожүйелер Б. Б. Полынов көрсеткендей қазіргі 

ландшафттар ежелгі, консервативті және  прогрессивті түзілімдерден 

қалыптасады, яғни бір элементтер табиғи кешендердің дамуы  

тарихында өтіп кеткен фазалар көрінісі болса, басқа элементтер  

қазіргі фазалар көрінісі болып табылады.   

3.5.2 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін 

қалыптастыратын географиялық атаулар. Ландшафтарды 

қорғаудың ең жоғарғы формасы – қорықтар ұйымдастыру болып 

табылады. Бүкіл дүниежүзілік тәжірибелерге сүйенсек жер шарының 

жекеленген елдерінде қорық ұымдастыру XIX ғасырдың басқы 

кездерінен бастап жүзеге аса бастағанын көрсетеді. Қазіргі уақытта 

жер шарында қорықтарға қарағанда ұлттық бақтардың саны әлдеқайда 

көп. Бұрынғы Кеңес үкіметінің жағдайына тоқталсақ, КСРО, қазіргі 

ТМД елдері бойынша 141 мемлекеттік қорық, 2700 қорыққор, 12 

ұлттық парк, бірнеше мың табиғат ескерткіштері  болған. Әрине, шет 

елдермен салыстырғанда бұл өте аз екенін ұмытпаумыз қажет. Біздің 

Елімізде қазіргі таңда 9 мемлекеттік қорық, 66 қорықор (оның 44 

зоологиялық, 20 ботаникалық, 2 палеонтологиялық) 6 ұлттық парк       

(бақ) және 24-тен астам табиғат ескерткіштер бар. Әрине біздің 

аумақтың көлеміне шаққанда қорғалатын жерлер барлық жердің  3 

пайызын қамтиды.  

Дегенмен, республикамызда қорықтар ұйымдастыру соңғы 

жылдары қолға алына бастады. Мәселен Еліміз тәуелсіздік алғаннан 

кейін Батыс Алтай мен Алакөл қорығының ұйымдастырылуы, 

сонымен қатар Алтынемел, Ордабасы, Қарқаралы, Іле Алатау, 

Қатонқарағай ұлттық парктерінің құрылуы осының айғағы екенін 

аңғартады. Қазақстан жеріндегі экожүйелердің антропогендік 

өзгерістері байырғы табиғатты пайдалану үрдістер мен тәжірибесін 

кеңінен ғылыми ізденістерді және арнайы жобалар енгізу ісін 

жеделдетуді талап етеді.  

Зерттеу аймағында табиғат қорғау шараларын ұйымдастыру 

идеяларының қазақ қоғамында ертеден болғандығы жер – су 

атауларында (Хан қорық, Кеңқорық, т.б) сақталған. А. Н. Бернштам 

қола дәуірінің андронов мәдениеті кезеңінде Орта Азия мен 

Қазақстанда өмір сүрген көшпелі тайпаларда алғашқы тыйым 

салынған өңірлер «қорықтар пайдаланатын жер» деген ұғым пайда 
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болды деп  жазады. М. Қашкари «қорық» сөзін кез-келген қоршалған 

аумақ жеке  пайдалалушы адамның «тыйым салынған жайылымы» 

ретінде қарастырады. Орта Азия мен Қазақстан өңірінде арнаулы 

қорыққа айналдырылған орындар көне дәуірлерден бастап 

болғандығына дәлел боларлық дәйекті мәліметтерді аңыз –

әнгімелерден, жер – су аттарынан және тарихи жазба деректерден 

кездестіруге болады. Е. М. Массонның зерттеулеріне қарағанда 

оныншы ғасырда Бұхара жерінде Шамсабад қорығы болғандығын, 

оның айналасы топырақ  дуал мен қоршалып, ішінде көптеген жабайы 

жануарлардың ұсталғандығын Орта азиялық тарихшы Мұхаммед 

Наршахи баяндайды. В.В.Бартольд: VI–VII ғасырларда Жетісу жерін 

мекендеген үйсін тайпалары шұрайлы, көп шалғынды салқын 

жерлерді қорыққа айналдырып, ретсіз мал жайылмайтындығын, 

мезгілсіз аң ауламайтындығын жазды. VII ғасырда Талас өңірінде 

болып, Бинюй «Мыңбұлақ» деген жердің табиғат әсемдігі мен хан 

қорығындағы мүйізді бұғылаларды көргендігін жазып кетті. Осы 

өңірде «Құлан қамалған», «Құлак қорық» деген жерлер бар. Жер 

ұйығын іздеген Асан Қайғы (15 ғасыр) жол үстінде келе жатып «Хан 

қорығы» деп  аталатын  көлемді жайылымды кездестіріп, оны 

күзететін жендеттерін көргенін жазады.  

1897 жылы археолог В. Каллаур «Құлан қорық» деген жерде 

болып, қорықтан қалған дуал іздерін, төңірегіндегі қоныс орын дарын 

аңғарған. Атап айтсақ Арқарлы, Арыстанды, Бөріойнақ, Құлан тау, 

Құлан су, Құлан асу, Бала Құлан, Құланды, Қасқа Құлан т.б. 

топонимдер қорықтар жөнінде мол ақпарат береді. Сонымен көшпенді 

және отырықшы халықтың екінші шаруашылығы аң аулау болды. 

Мұндай жерлерді, әсіресе құсбегілік пен айналысатын, қақпан 

құрушы аңшылар ерекше бақылауға алып жүрді. Мұндай аңшыларды 

Алтайда, Сауыр, Тарбағатай Баянаулада, Шыңғыстау Қалба 

жатасында, Семейдің таспалы қарағай ормандарында (реликт) осы 

күндері кездестіруге болады. Бұл өңірде жабайы аңдардан – бұлан, 

марал, бұғы, қарақүйрық, құлан, арқар, аю, қасқыр, сілеусін, ілбіс, 

терісі бағалы құндыз, бұлғын, орман сусары, түлкі, қоян, дуадақ, ұлар, 

қырғауыл, құр т.б. кезінде қыран бүркіт, ителгі салып байлар, хандар, 

сұлтандар аңшылық құрған және олар сол жерлерге аңшылық құруға 

басқаларға рұқсат бермеген.  

Аумақтағы ертеде қорғалатын аймақтардың болғандығын қазіргі 

кездесетін топонимдерден байқауға болады. Қорық - қоныс (2), тау 

атауы ҚХР – мен шекарада (Тарб. ауд.) , елді мекен, өзен атауы (Аягөз 

ауд.) Қалыбай және Ақтомар өзендерінің қиылысқан жерінде 

орналасқан және Сандықтас тауының онтүстік батыс бөлігіне жетпей 

құрғап қалады. Қорықшар – атауын (Жарма ауд.) Шар өзенінің 

маңында қорғауға алынған аумақ деп топшылауға болады. Сондықтан 
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табиғат қорғаудың халықтық түрі қазақ жерінде әлдеқайда ертеде 

қалыптасқанын аңғаруға болады. Аңшылық кұрудың кезендері, 

уақыты, орманда аң аулаудың ережелері болған. Қазақ халқында 

табиғат оның нысандарын қорғау идеялары ертеден қалыптасып, 

ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып беріліп, экологиялық мәдениеттің 

қалыптасуына біршама ықпал етті. 

         Көшпенді елдің өмірінде, шаруашылығында табиғаттың тепе 

теңдігін сақтауға маңызды кеңес беретін салт дәстүрлері де 

қалыптасқан. Олар қыстаудан жайлауға көшу барысында төрт түлік 

малды өріске жайып бағуда ерекше бір жүйеге келтірілген тәртіп, 

реттілік сақтап отырған. Соның өзі қоршаған ортаға оның ішінде 

өсімдіктің көп түрлерін сақтау, топырақ эрозиясын болдырмау 

әрекетін қалыптастырады. 

         Қазақтың жер шаруашылығын зерттеу, анықтау мәлімет жинау 

жұмыстарын жүргізген Ф. А. Шербинаның басқаруымен жинақталған 

13 томнан тұратын ғылыми  зерттеу  еңбегінің маңыздылығын атап 

кету орынды. Экспедиция жұмысы барысында Ә.Бөкейхановтың қазақ 

қоғамындағы жүріп жатқан әр алуан өзгерістерді жетік білетіндегі 

айқындала түсті. Қазақтардың талай ғасырлық жинақталған 

тәжірибелерінің құпия сырларын зерделеп, ауыл шаруашылығының 

қазақи ұғымдарын тұнғыш рет ғылыми түсінікке еңгізіп, «қыстау», 

«жайлау», «күзеу», «шаңырақ меншігі», «қой бөлік», «ата бөлік» тағы 

басқа қазақша төл ұғымдарымызды экономикалық категорияларға 

жіктеді. Қыстау маңындағы шөбі шүйгін жерлерді ауыл болып 

қорғаған сондықтан мұндай жерлер «қорықтар» деп аталып, әлсіз 

малдар үшін пайдаланған.  

Ф. А. Шербина: әрбір рудың өздеріне тән жылдық әрбір 

мезгілдерінде қоныстайтын жекелеу жайылымдарын «қой түлік», қой 

жаятын немесе « ата түлік» қор (ресурс) ретінде бағалап, шөп қорын, 

әртүрлі жағдайда қажеттілік үшін сақтаған деп жазады. Бұл жерден 

қорық сөзінің шығу тегі қоршалған жайылым, шабындықтар, аң 

аулайтын жерлерді қорғау әрекетінен туындаған деп топшылаймыз. 

         Сонымен жергілікті жердің ландшафт сипатын анықтайтын 

қорық сөзі, биогеноцездың қасиетті мен құрлысы жайында мол 

ақпарат береді деуге болады. Бір сөзбен айтқанда, қорық 

ұйымдастырылатын жердің табиғаты, сол аймақтың ландшафтылы 

географиялық белдеуінің үлгісі ретінде қорғалуы қажет. Қорықтарда 

тек саны азайып, жойылып кетуге жақын тұрған жануарлар мен сирек 

кездесетін өсімдіктер ғана қамқорлыққа алынып қоймай, сонымен 

қатар өлкеміздің көрікті табиғат ландшафтылары, жалпы табиғат 

кешендері сол қалпында сақталады. 

         Геоэкология ғылымы адамзат қоғамы мен табиғат арасындағы 

қарым-қатынас туындайтын зандылықтарды зерттейді десек, осы 
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әрекеттердің нәтижесі – табиғи ортаның антропогендік әрекеттерге 

жауабы (экологиялық дағдарыс, апат т.б) болып табылады. Осы 

тұрғыдан алып қарағанда Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстанның 

Солтүстік-шығыс өңірі аумақтарында ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар жүйесін құрудың маңыздын геоэкологиялық тұрғыдан 

қарастыру қажеттілігі туындайды. Бүгінде ШҚО аумағында 2 қорық,  

1 ұлттық табиғи парк, 1 табиғат ескерткіші және 1 табиғи резерват, 8 

қорықша (қорыққор), атап айтсақ; Құлыджы, Тарбағатай Қаратал 

құмы, Төменгі Тұрғысын, Рахман бұлағы,Әділет,  Әскер сайы, Ұржар 

(Ұрыжар)  т.б. орналасқан (7-кесте).   

         Шығыс Қазақстан облысында ең алғаш ашылған Марқакөл 

қорығына биыл 30 жыл толып отыр. 1976 жылы 4 тамызда 

ұйымдастырылған Марқакөл мемлекеттік қорығы Күршім мен Азу 

(Азутас) жоталарының аралығында жатыр. Осы екі қыратпен 

көмкеріліп, айдыны күн бетіне шағылысқан Алтайдың ару көлі – 

Марқа адам қамқорлығына алынды. Қорықтың аумағы – 75 мын га. 

Шалқып жатқан Марқаның жағасы жасыл желек жамылған ну 

орманға тұнып тұр. Ақ қайын тал, көктерек, үйеңкі, долана, мойыл тау 

етегінде өссе, оның баурайында көкке тік шаншылған балқарағай бой 

түзеді.  

Қорықта өсімдіктің 721 түрі, дәрілік өсімдіктерден аралий мен 

«алтын тамыр» кездеседі. Көлде балықтың бірнеше түрі бар. Атап 

айтқанда, жергілікті тұрғындар «қызыл қашаған» деп атап кеткен 

майқан, мөңке немесе қаяз балығы, хариус, талма, теңге балық 

(пескарь) ойнақ салады. Қорықтың хайуанаттар дүниесі де сан алуан 

сүткоректілердің 58 түрі мекендейді, оның ішінде аю, сілеусін, бұғы, 

архар, қасқыр құстың 260 жуық түрі бар, оның ішінде қарақұтан, аққу, 

суқұзғындары кездеседі. Сондықтан қорықтың құстары облыстағы құс 

фаунасының 66 пайызын құрайды.  

Биологиялық өнімділігі жағынан біздегі тау көлдерінің бірден-

бірі альпілік Марқакөлге тең келе алмайды. Өсімдіктер мен 

хайуанаттар дүниесінің ерекшелігімен қатар ол жергілікті ауа райын 

реттеп (микроклимат) отырады деуге болады. Сондықтан Алтайдың 

таулы тайгалық зонасының ландшафттысын қорғау үшін құрылған 

қорықтың келешегіне мол үміт артуға болады. Батыс Алтай қорығы 

Лениногор және Зырьян аудандарының аймақтарын қамтиды.  

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін алғаш ашылған қорықтың 

(1992 ж.) жер көлемі 56,7 мын га, Қазақстандық Алтайдың Линей, 

Қалзың (Холзун), Көксу тау сілемдерін алып жатыр. Қорық 

аймағында Ақ және Қара Уба (Үбі) өзендері мен Кедрово және 

Щербакова көлдері, т.б. кішігірім су жүйелері бар. Қорық негізінен 

табиғат белдемдерінің тау етегінен бастап орманды дала, субальпі, 

альпі биіктігіндегі табиғаттың сан алуан тайгалы аралас 
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ландшафттарын қорғауға бағытталған. Қорықта дәрілік (марал оты, 

алтын тамыр) өсімдіктермен қатар, орманның яғни қылқанжапырақты 

ағаштардың, көп түрі шоғырланған.  

Әсіресе, бағалы самырсын, майқарағайдың орны ерекше. 

Қорықта жоғары сатыдағы өсімдіктердің – 799, құстардың – 153, 

сүткоректілердің – 51, балықтың – 5 түрі, сүтқоректілерден алтай 

бұғысы, елік, құндыз, қоңыр аю, бұлан, қабырға (құдыр), бұлғын т.б 

кездеседі. Батыс Алтай фаунасы да ерекше болғанымен ғылыми – 

зерттеу жұмыстары жаңадан қолға алынуда.  

Осы аумақтың фаунасын зерттеуші Б. В. Щербаковтың мәліметі 

бойынша көптеген құстар: бүркіт, қаршыға, латын ителгі, ақ құр, 

саңырау құр т.б. тіршілік етеді. Сонымен зерттеу нысанына айналған 

Батыс Алтай қорығының ғылыми, экскурсиялық, танымдық мәні зор. 

Болашақта қорық экологиялық мониторингтік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының ошағына айналатынына мол сенім артуға болады. 

         Ұлттық саябақтардың мемлекеттік қорықтардан елеулі 

айырмашылықтары бар. қорықтарда табиғат байлықтары сол 

аймақтың ландшафты шаруашылық үрдістер өз бетінше табиғат 

заңдылықтарына сәйкес дамиды. Ал ұлттық саябақтарда табиғат 

кешендерін адамдардың тынығып демалуымен ұштастыра отырып, 

табиғат қорғаудың ғылыми негіздегі әдістерді пайдаланып жүзеге 

асырылады. 2001 жылы Қатонқарағай ұлттық саябағы құрылды. 

Онда күлгі Шығыс Қазақстан жерінде кездесетін 55 түрлі өсімдіктер 

дүниесінің 50 түрі, 20 түрлі емдік шөп, 250 түрлі құс (оның 30-ға 

жуығы Қызыл кітапқа енген) бар, аумағы – 643,7 мың га болатын. 

Ұлттық саябақта сүт-коректілердің 66 түрі, олардың ішінде: қоңыр 

аю, марал, бұлғын, тоқал бұғы, таутеке, сілеусін, елік, құну, қар ілбісі 

т.б мекендейді.  

Ұлттық парк орманының алып жатқан көлемі 219,9 мың га, 

оның 60 пайызын самырсын ағашы алып жатыр.  

Туристерді ерекше қызықтыратын таза ауа, таулы ландшафт, 

көл, бұлақ, сарқырамалар, орман ландшафттары Қатонқарағай ұлттық 

саябағының келбетін қалыптастырады.  

Аумақта Бұқтырма Ақ және Қара Берел өзендері, Язовое Рахман 

көлі, бұлағы, Көккөл құламасы, Өрел, Берел, Ақмарал (Парк) елді 

мекен атауларымен бірге көптеген микротопонимдер жүйесі бар. Ең 

көрнекті туристерді қызықтыратын жері – Рахман бұлағы  емдік 

қасиеті мол ыстық су шығып жатқан табиғат сыйы.   

Антропомикрогидроним  атауының өзіндік тарихы бар. осыдан 215 

жылдай бұрын Рахманов атты аңшы биік тауда маралды атып 

жаралайды.  

Ол екі күн жаралы аңның ізімен жүріп оның осы бұлақ басында 

екінші жұбымен аман-сау тұрғанын көріп таң қалады. Маралды атып 
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өлтіріп, оның бірінші атқан оғы тиген аяғының жараланған терісі 

жіңішкеріп, жұқа қабықша болып жазылып жатқанының куәсі болады. 

Бұлақ суының емдік қасиеті бар екенін жобалап, оны сынап, зерттеп 

көргісі келеді. Бұлақ суына күніне үш рет шомылып, бір жұмада 

бірнеше жыл зардап шеккен құяң ауруынан құлан таза жазылады. 

Кейінірек бұлақ суы зерттеліп, оның басына емдік орындар салынып, 

рекреациялық аймақтарға айналады.  

Су құрамында радон, күкірт, күкіртті сутегі, сульфат, сульфит, 

карбонат, нитрат тұзбасы бар екені анықталды. Бұлақ суы жүйке 

ауруларын емдеуге таптырмайтын емдік қасиеті бар киелі жер. 2002 

жылы Қатонқарағай ұлттық саябағына АҚШ, Батыс Еуропа, Ресей 

елдерінен 569 турист келген. Қаракөл көлі маңынан туристік база 

құрылысы салына бастады.  

Сондықтан табиғи ландшафтысын қорғау, ғылыми тәжірибелер 

және  экологиялық мониторинг жүргізуде мол мүмкіндіктер бар деуге 

болады. Болашақта мәдени ағарту жұмыстарын ұйымдастыратын 

қорыққа айналатыны сөзсіз. 

         Қорықша (қорыққор) – табиғатты, оның өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесін немесе табиғат кешенінің белгілі бөлігін 

қамқорлыққа алудың бір формасы ретінде қорғауға алынған аумақ 

және қорықтан айырмашылығы мұнда  шаруашылық  әрекеттер  мен  

қорғау  ісі  бірге  ұйымдастырыла береді.  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Қазақстан 

Республикасының заңында (ХІІ – тарау, 49-бап) мемлекеттік табиғи 

қорықшалар қорғалатын табиғат құрамбөліктеріне қарай: 

зоологиялық, ботаникалық, гидрологиялық, геологиялық, топырақты, 

ландшафты және кешенді болуы мүмкін-делінген.  

Мемлекеттік табиғат ескерткіштері зоологиялық, ботаникалық, 

орман, дендрологиялық, гидрологиялық, геологиялық 

(палеонтологиялық), геоморфологиялық, топырақты, ландшафты және 

кешенді болуы мүмкін деген шешім жасалған.  

Облыста қорық, ұлттық парктерден басқа, табиғи кешен 

компоненттерініңдегі өзгерістерді болдырмайтын арнайы қорғалатын 

аумақтар жұмыс істейді. Резерваттардың ұйымдастыру мақсаты мен 

ережелері қорықшыларға ұқсас. Табиғи ресурстардың қорғалуына 

байланысты және жүргізілген жұмыстың сипатына қарай бірнеше 

топқа бөлінеді.  

Өсімдіктер мен жануарлардың жойылу қаупіндегі және сиреп 

кеткен кеткен түрлерін қорғау мақсатында құрылады(7-кесте). 
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7-кесте – Шығыс Қазақстан облысындағы ҚТА-ның табиғат 

(ландшафт) зоналары бойынша орналасуы 
Түрі Атауы Әкімшілік 

аудан 

Ландшафттық 

зона 

Ауданы 

га/есебімен 

Қорғалатын 

нысандар Дала зонасы 

1 2 3 4 5 6 

Мемлекеттік 

табиғи 

қорықша 

Әдлет 

(ботаникалық) 

Жарма ауд.  Шөлейт  112 га «Семей 

орманы» 

МТР-на 

жатады 

Сиверс 

алмасы, 

мойыл, марал, 

оты, шәнгіш, 

аю дәрі, 

аңдыз, 

жалбызтікен 

қылша т.б. 

 «Әскер сайы» 

(ботаникалық) 

Үржар ауд. Шөлейт 156 га «Семей 

орманы» 

МТР-на 

жатады 

Сиверс 

алмасы, 

мойыл, 

итмұрын, 

Ледебур 

миндалы, 

долана, 

жануарлардан

; қоңыр аю, 

марал, елік, 

сұр суыр 

сілеусін т.б 

 Үржар 

(ботаникалық) 

Үржар ауд. Шөлейт 120 га «Семей 

орманы» 

МТР-на 

жатады 

Мойыл, 

шәңгіш, 

долана, 

итмұрын, 

Сиверс 

алмасы, 

Ледебур 

миндалы 

жануарлардан

: Жидков 

тышқаны, 

бүркіт, қабан 

актөс сусар. 

 Қаратал құмы 

(ботаникалық) 

Зайсан ауд. Шөлді 

тауаралық 

аңғар  

1300 Шырқанақ 

өсімдіктері 

(реликт) 

 Тарбағатай 

(зоологиялық) 

Зайсан ауд. Сауыр-

Тарбағатай 

белдеулілік 

типі 

240000 Алтай 

арқары, 

ілбіс,қалқанқ

ұлақ, ителгі, 

бүркіт, 

қарақұс, 

лашын, дала 

бүркіті, құр, 

үкі, дуадақ, 

жорға дуадақ, 

ақбас тырна, 

қарабауыр 

бұлдырық 

өсімдіктерден

: қайынды – 

теректі 

шоқтар 
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7-кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 

 Құлыджы 

(зоологиялық) 

 Көкпекті 

ауд. 

Алтай тауы 

белдеулілік 

типі 

46000  Марал, елік, 

бұлғын, 

бұлан, 

Роборский 

атжалманы, 

бүркіт 

үшбақайлы 

ергежейлі 

қосаяқ 

өсімдіктерден

: жүзген, 

қазақ аршасы, 

ақтерек, 

қаратерек, 

Құлыджы 

өзені 

аңғарындағы 

қалдық 

қарағай 

орманы  

 Рахман 

бұлағы 

(ботаникалық

-геологиялық) 

Қатонқа 

рағай ауд. 

Алтай тауы 

белдеулілік 

типі 

109100 

Қатонқарағай 

МҰТП 

аумағына 

қарайды 

Рахман 

минералды 

суы, 

геологиялық 

құрылым 

Сібір 

балқарағайы 

қарабүлдірген

, марал оты, 

қызғылт 

семізоты, 

алтай 

көртышқаны, 

марал т.б 

 Төменгі 

Тұрғысын 

(ботаникалық) 

Зырьян ауд. Алтай таулы 

белдеулілік 

типі 

2200 Сібір 

шыршасы, 

балқарағай, 

Сібір 

самырсыны, 

итмұрын, 

долана, 

жануарлардан

: елік, тиін 

борша 

тышқан, 

түйеқұлақ 

Мемлекеттік 

табиғат 

ескерткіштері 

Синегор 

самырсын 

бауы 

(ботаникалық) 

Ұлан ауд. Алтай тауы 

белдеулілік 

типі 

197 Сібір 

самырсыны 

(реликт) 

Мемлекеттік 

табиғи 

резерват 

«Ертіс 

орманы» 

Бесқарағай 

ауд. 

Бородулиха 

ауд.  

Құрғақ дала 658882 Ертіс өзені 

бойындағы 

реликті 

Таспалы 

қарағай 

ормандары 
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Ондай резерваттар Батыс Еуропа, Оңтүстік Азия, Африканың 

кейбір елдері мен АҚШ-та көптеп саналады. Сонымен қатар көптеген 

елдерде өсімдіктерге ғылыми жұмыстар жүргізу үшін т.б резерваттар 

ұйымдастырылуда. Ертіс өзенінің оң жағалауында реликті таспалы 

қарағай ормандары «Ертіс орманы» (Павлодар обл.) «Семей 

орманы» (ШҚО) орналасқан. Ертіс өңірінің жасыл белдеуіндегі 

созылған мұндай қарағайларды Қазақстанның басқа жерлерінен 

кездестіре алмаймыз. Бұл ормандардың топырақ пен су қорғағыштық 

маңызы бар. Сондықтан резерваттарда орманды дала фаунасымен 

қоса, онда өсетін ағаш қоры қорғауға алынған. Қарағай ормандары 

бұл өңірлерде орынсыз кесу, өртеу әрекетінен жойылып барады. 

Қазіргі таңда (2000–2005 жж) Семей өңірі мен Павлодар облысындағы 

болған өрттері салдарынан Ертіс жағасындағы қарағайлы 

ормандардың 300 мыңға жуық гектары жанып кетті деуге болады. 

Ғарыштық және жер беті зерттеулерінің нәтижелеріне жүгінсек, бұл 

ормандардың 50 пайызы өрттен, орман зиянкестері мен аурулары 

және заңсыз ағаш кесу салдарынан зиян шекті. 

        Семей өңірінде қарағайлы ормандардың көлемі 30–40 пайызға 

азайып, мүлдем ойсырып қалды. Қалба тауларының ландшафтың 

келбетін қалыптастыратын гранитті тастарға бейімделе өскен 

қарағайлы алқаптардың аумағы біршама азайған. Ғалымдардың 

пікірінше су маңындағы орманды алқаптар ашылып қалғандықтан 

Кенді Алтайдың Үбі, Үлбі, Бұқтырма сынды өзендері шамамен 

жылына 1,5 миллиард текше метр көлемінде су қорларын жоғалтады 

екен. Сондықтан қатаң бақылауға алып, орман алқаптарын пайдалану 

жүйесін реттеп, ағаш отырғызу шараларын жүргізу арқылы 

қалыптасқан геоэкологиялық мәселелерді шешуге болады. Табиғат 

ескерткіштері – бұл сирек құрып бара жатқан , желдің, судың 

әрекетінен бұзылып жатқан және сонымен бірге ғылыми, эстетикалық, 

тарихи және мәдени жағынан құнды табиғат нысандары. Бұл сөздің 

мағынасы құрып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың жеке бір 

түрлерін қорғау, мысалы: арқар, ілбіс, самырсын, сібір балқарағайы 

т.б.   

        Қорғалатын табиғи аумақтарды өз ерекшеліктеріне қарай 

мәселесі КТА жүйесіне құрылымын сипаттайтына және ол өзінше 

қиын әрі қарама – қайшылы немесе даулы ғылыми – әдістемелік 

мәселе екендігі де шындық. Бұл мәселені жан-жақты қарастырып, 

тиімді шешу өз мезгіліндегі  және дәл бағытталған жұмыс болары 

сөзсіз, әрі қорғалатын аумақтар жүйесін дамытуға мүмкіндік береді.  

         КТА жүйелерін құру қажеттілігі алғаш рет Н. Ф. Реймерс,          

Ф. Р. Штильмарк (1978), Ю. Б. Родоман (1981) және                             

Ю. А. Исаковтардың (1983), Еуропа мен Балтық елдерінің 

ғалымдарының еңбектерінде мысалы, Латвия тәжірибесінде                
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А. Ж. Меллуманы (1982), П.П.Каваляускас (Литва), ал Қазақстанда 

қорғалатын аумақтар жүйесі қандай ұстанымдарға сай келу 

қажеттілігі О.Т.Айдаровтың еңбектерінде алғаш рет (2006) 

қарастырылды.  

Сондықтан бұл жұмыстардың шешімін табу үшін арнайы 

далалық кешенді зерттеу жүргізу қажеттілігі туындайды. КТА жүйесін 

құру үшін алдын-ала жерлерді таңдау негізінен әртүрлі тақырыптағы, 

әсіресе ландшафт картасын пайдаланып талдау арқылы жүзеге асады. 

ШҚО – аумағында болашағы бар табиғат ескерткіштер көптеп 

кездеседі. Оларды болашақ ұрпақ үшін сақтау мен қорғау бүгінгі 

күннің басты талабы. Оларды сақтау мен қорғау (КТА) жүйесінің 

қарамағына енгізу арқылы ғана іске асырылады. Геоакпараттық жүйе 

(ГАЖ) арқылы модельдеу табиғи (ландшафтық), геоэкологиялық   

аудандау, әлеуметтік экономикалық т.б карталарды салыстыра талдау, 

аумақққа жан-жақты сапалы баға беру және КТА-ға қажетті 

аумақтарды таңдаудағы оның ғылыми , мәдени-тарихи негіз болуы 

болашақтағы қорғалатын аумақтар жүйесін құрудың мәліметтік 

базасы бола алады. Олардың қатарында Зайсан, Сауыр қорықтары, 

Сібе ұлттық саябағы басқада табиғат ескерткіштері мен ландшафтық 

қорықшалар жатады. 

         Зайсан шөлді қорығы – Зайсан ауданында орналасқан (Қара 

Ертіс өзені аңғарының сол жақ жағалауы, Майқапшағай, Боран және 

Қаратау елді мекендер аралығындағы аймақ) «Бөкенқұмдары» 

филиалы (Көкпекті ауд.) болады. 120 мың гектар аймақты бұл 

қорықта Зайсан қазаншұнқырының шөлді аймағының өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесі қорғауға алынады. Бұл қорық ұйымдастыру 2000-

2030 жылдары аралығында құру жоспарланып отыр. Үржар 

ауданымен шекарада жатқан Алакөл қорығы (1998), (12520 га) 

мемлекеттік қорық статусын алды. Қазіргі кезде сақталып қалған 

табиғат көріністері өткен табиғат жағдайларынан, мол 

геоэкологиялық ақпарлар береді. Олардың көпшілігі адамдардың 

шаруашылық әрекетінен жойылып барады. Болашақта табиғат 

ескерткіштері қатарына жойылып жаңадан «Сауыр шыршалы 

орманы», «Тархан геологиялық кешені», Павлодар облысында  - 

«Маралды көлі», «Мойылды» сияқты қайталанбас нысандар қосылады 

деген үміттеміз(8-кесте). 

Асубұлақ геологиялық-минералды қорықшасы – оның 

аумағында жер бетіне шығып жатқан сирек кездесетін металдар 

орындарымен қызықты екені мәлім. Мұнда 100- ден аса минералдар, 

оның ішінде бағалы асыл тастар: турмалин апатит, тау хрусталі, 

лепидолит және басқа да минералдар металдар құрамында кездеседі. 

 

 



 144 

 

8-кесте – Шығыс Қазақстан облысының келешегі мол табиғи 

нысандарын табиғат зоналары бойынша орналастыру 
Табиғи 

нысан 

түрі 

Атауы  Әкімшілік аудан  Ландшафттық зона  Ауданы 

га/есебімен 

Жалп

ы 

саны 

 

Мемлеке

ттік 

қорық 

«Зайсан»  Зайсан ауд. Шөлейт 120 мың га 1 

«Сауыр» Тарбағатай ауд. Сауыр – Тарбағатай 

таулы белдеулілік типі 

- 1 

 Ұлттық 

табиғи 

парк 

Сібе  Ұлан ауд. Құрғақ дала және Алтай 

таулы белдеулілік типі 

- 1 

Мемлеке

ттік 

қорықша 

«Асубұлақ» 

(геологиялы

қ-

минерология

лық) 

Ұлан ауд. Алтай таулы 

белдеулілік типі 

- 1 

Мемлеке

ттік 

табиғат 

ескерткі

ші 

«Тархан 

геологиялық 

қимасы» 

Глубокое ауд. Алтай таулы 

белдеулілік типі 

2 1 

«Ашутас» 

(геологиялы

қ -

палеоботан

икалық) 

Күршім ауд. Алтай таулы 

белдеулілік типі 

- 1 

«Қиын – 

Керіш » 

(геологиялы

қ 

палеоботани

калық) 

Күршім ауд. Алтай таулы 

белдеулілік типі 

- 1 

«Пылающие 

Адыры» 

(палеонтоло

гиялық) 

Тарбағатай ауд. Сауыр-Тарбағатай 

таулы белдеулілік типі 

- 1 

«Голубой 

Залив» 

(геологиялы

қ-

петрологиял

ық) 

Көкпекті ауд. Алтай таулы 

белдеулілік типі 

 1 

 

Тархан геологиялық қимасы – (2 га) девон кезенінің табиғи 

жағдайын сипаттайды. Бұл кезеңнің теңіздік түзілімдері қазбалы 

фауна қалдықтарына бай – маржан, молюска, брахиапод, мшанка т.б. 

Сондықтан Тархан қимасы Кенді Алтайдың стратиграфиялық 

құрылымын зерттеуде үлкен ғылыми маңызға ие. 

«Ашутас» - геологиялық (палеоботаникалық) табиғат 

ескерткіші – үштік кезеңінің жалпақ жапырақтары флорасының 

түзілімдерін қорғау үшін құрылған. Түзілімдер ежелгі өсімдіктердін 

79 түрінен тұрады және олардың 45 түрі басқа жерде кездеспейді. 

«Қиын - Керіш» табиғат ескерткіші – саздық эрозиялық 

шұнқырлар мен жыралардан тұратын, тақырлар мен бөлінген жер 
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бедері пішіндерімен ерекшеленеді. әртүрлі түстегі саздар 

субтропикалық фауна қалдықтары үштік кезеңнің жануарлары: 

бронтотерия, энтелодонттардың қанқа сүйек қалдықтарын тұрады. 

«Пылающие Асыры»-табиғат ескерткіші – ежелгі жабық 

және жалаңаш тұқымды өсімдіктердің қалдықтарынан сүйек 

қалдықтары мен динозавр жұмыртқасының қабығынан тұратын ТМД-

да алғаш рет табылған әртүрлі түсті саздар: алевралит, құмдардың 

түзілімдерінен тұрады. 

«Голубой залив» – геологиялық петрологиялық табиғат 

ескерткішінің аумағында 280 млн жыл бұрын жер бетінде балқыған 

магманың шығып, жүруі, жолақты түзілімі бар нұсқадағы 

граниттерімен ажыратылады. 

Аталған табиғи нысандар мемлекеттік статусқа ие  бола алмай 

келеді. Аумағы 283,3 мың шаршы км – ШҚО аумағына шаққанда 

мұндай табиғи нысандардың саны өте аз деуге болады. Аумақта 

қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін ұйымдастыру, қорғауды 

қамтамасыз ету, нашарлап тозған экожүйелерді қалпына келтіру 

мәселелерін ғылыми тұрғыдан негіздеу қажет. Қорықшаларды 

геологиялық құрылымы, жер бедері, сирек өсімдіктер, қазба 

байлықтары мен жануарлар әлемі бай жерлерде 

ұйымдастырылатынын ескерсек, тиімділігі еселене түспек. Соған орай 

келешекте осы аумақта қорықтар мен табиғат саябақтарын 

ұйымдастыруға толық мүмкіндік бар. 

Сондықтан табиғат қорғау жөніндегі шаралар барған сайын 

айқын әлеуметтік – саяси мәңге ие болып отыр. Табиғатты қорғау 

жөніндегі шаралар көбінесе тек экономикалық және экологиялық ғана 

емес, сондай-ақ саяси міндеттерді шешу үшін пайдаланылады. 

Табиғатты қорғау проблемалары сан қырлы. Оларды шешуде бірін-

бірі толықтырып отыратын экологиялық және географиялық, 

(кешенді-далалық), геоақпараттық жүйе (ГАЖ) т.б зерттеу әдістері 

маңызды рөл атқарады. Келтірілген осы мысалдар ШҚО өңірінде 

табиғат қорғау шараларын және туризмді дамыта түсуге дәлел бола 

алады және осы ғылыми жұмыстар келешегінің маңыздылығының зор 

екендігін көрсетеді. КТА жүйесінің табиғатын сипаттай келе олардың 

ландшафтпен ажырамас бірлікте екені анықталып, оларды сақтап қалу 

тек ландшафты табиғи қалпында қорғағанда ғана жүзеге 

асырылатыны анықталды. 
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Қорытынды 
 

Жалпы топонимдердің, оның ішінде гидронимдердің де қандай 
да болмасын қоғам өмірінде алатын орны айрықша. Өзен – көл 

атауларының өзінен ғана халықтың өткен өмірі, ру – тайпалардың 

ШҚО аумағындағы миграциясы, басқа этностармен қарым - қатынасы 

жайлы тарихи деректер алуға болады. Сонымен қатар, 

гидронимдердегі жан – жануарлар мен өсімдік жамылғысы, жер 

бедерінің ерекшелігі, суының физикалық және химиялық қасиеті 

туралы мол ақпарларды алуға болады. 

1. ШҚО – ның гидронимдері әр түрлі тарихи кезеңдері қамтып, 

көне түркі басқа да тілден (араб, иран, моңғол, славян т.б.) 

қалыптасқанын аңғартады. 

2. Шығыс Қазақстан өңірінің қазақтары қоршаған ортаны танып 

білуде жинақталған тәжірибесі ұрпақтан – ұрпаққа беріле отырып, 

табиғат жағдайларын тиімді пайдалану жолдарын маңызды 

мәліметтермен байытты, сондықтан бізге тарихи – географиялық 

мәлімет көзі болып жетті. Көшпелі мал шаруашылығын ұйымдастыру, 

аңшылық т.б. әрекеттер арқылы қазақ халқында табиғатты қорғау 

дәстүрі, оның қорларын шаруашылық мақсатта тиімді пайдалану 

жүйесі қазіргі көзқарастағы экологиялық тұрғыдан қалыптасқанын 

көреміз. Өзен атауларында су көздерін пайдалану жүйесі дәстүрлі мал 

шаруашылығының біршама жақсы дамығанын аңғартады. 

3.Өзен  суының ерекшелігі жергілікті топонимдерде бейнеленіп, 

табиғат жағдайларын айқындап отыр. Қазақ халқының көп жылдық 

тәжірибесі мен өмірі ШҚО – ның гидронимдерінде айрықша із 

қалдырды. Оған дәлел ШҚО аумағындағы барлық топонимдердің     

27,2 % гидронимдер (5308), оның ішінде 11,4 %-ын (2224) өзен,       
10,1 %-ын (1967) көлдер құраса, қалған 5,7 %-ын микрогидронимдер 

(1117 табиғи және жасанды су көздері) құрайды. Гидронимдерде су 

көздерінің нақты сандық, сапалық (тереңдігі, ұзындығы, су ресурсы, 

ащылығы, тұщылығы т.б.) сипаттамалары берілетіні анықталды. Яғни 

нақты геоэкологиялық ақпарат көзі болып табылады. 

 4. Табиғат жағдайларын сипаттайтын жер-су атауларында 

ланшафттардың құрамдас бөліктерін (литология, жер бедері, климат, 

су көздері, топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі) ұштастыратын 

біртұтас жүйесінің ерекшеліктері  топонимдерде  бейнеленіп,  нақты  

көрініс  тапты.  

5. Табиғаты қорғау мәселелері сан қырлы. Оларды шешуде бірін 

– бірі толықтырып отыратын экологиялық және географиялық зерттеу 

әдістері анағұрлым үлкен рөл атқарады. 

Гидронимдердің қоғам өмірінде алатын орны  айрықша. 

Еліміздегі өзен, көл т.б су қоймалардың атаулары ғасырлар бойы 
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қалыптасқан. Сондықтан ол атаулар гидрологиялық тұрғыдан аз 

зерттелген аумақтармен қоса ағындылары XX- ғасырдың басынан 

бақыланған ірі суқоймалардың да зерттеулер кезеңіне дейінгі ұзақ 

уақыт аралығындағы өзгерістері, жалпы режимі жайлы деректер бере 

алады.  
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А қосымшасы 

(анықтамалық) 

 

Шығыс Қазақстан облысының өзен – көл атауларының 

қысқаша географиялық сөздігі 
 

АБЫЛАЙКИТ(Аблакетка) – 

өзен. 

Қалба жотасының Бесшоқы және Талды 

тауларының солтүстік беткелерінен 

басталатын Сібе және Ұранхай (Ұранқай) 

өзендерінің қосылған тұсынан кейінгі бөлігі 

осылай аталады. Өзен Шығыс Қазақстан 

облысының Ұлан ауданы арқылы ағып өтеді. 

Ұзыныдығы Сібе өзенінің бастауынан 

есептегенде 78 км, су жинау алабының 

ауданы 1680 км
2
. Абылайкит ауылының 

тұсында Ертіс өзеніне қосылады. 

Сағасындағы орташа су ағынының мөлшері 

4,87 м
3
/с. Өзен 1654 ж. қалмақтың Абылай 

тайшысы салдырған сарай-бұтханасының 

(Сібе өзенінің бас жағында) атымен аталған. 

Монғолдың “Абылайкент” яғни “Аблай 

түнесі” (“ғибадатхана”) деген мағынаны 

береді. 

 

АҒЫНЫҚАТТЫ – өзен. Қалба жотасының оңт-нде, Шар өзенінің 

аңғарында, Жарма ауданында. Өзен суының 

ағысына байланысты қойылған атау.  

АДЫРБАЙ – өзен. Тарбағатай жотасының шығыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда, Кісі есімінен қойылған атау. 

АЙ – өзен. Тарбағатай жотасының батысында, Үржар 

ауд-нда. Өзен суының таз, мөлдір болуына 

байланысты қойылған атау. 

АЙҒЫЗ – өзен. Шыңғыс тауындағы Ақшатау жотасының 

оңт. баурайынан бастау алады. Өзен Аягөз 

ауд. жерімен ағады. Ұзындығы - 81 км, су 

жинау алабының ауданы 865 км
2
, көп 

жылдық орташа су шығыны 0,3 м
3
/с. 

АЙНАКӨЛ – көл. Күршім жотасының батысында, Күршім 

ауданында. 

АЙРАН – өзен. Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, Үржар 

ауд-нда. Өзен суы лайлау болғандықтан 

қойылған атау. 

АҚ БЕРЕЛ – өзен. Қызылқарағай жотасының шығыс бөлігінде, 

Қатонқарағай ауданында. 

АҚЖАЛ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауданында. 

АҚКӨЗ – бұлақ. Балқаш көлінің солтүстігінде, Арқарлы 

тауларының оңт.-шығысында, Аягөз ауд-нда. 
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АҚҚИЯҚ – көл. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өзенінің 

алабында, Аягөз ауданында. Атау қияқ 

шөбінің толысып, ағарып тұруына 

байланысты қойылған. 

АҚҚОБЫ – өзен. Қаба өз-нің сол саласы. Күршім ауд-нда, 

Марқакөлдің шығысындағы Қоба жотасын 

бойлай ағып жатыр. Өзен Оңт. Алтай 

жотасынан басталады да, Қазақстан мен 

Қытай шекарасын бойлай аққан өзен, әуелі 

Қарақобы өз-не, содан кейін ҚХР-дағы Қобы 

өз-не құяды. Ұзындығы - 99 км, су жинау 

алабының ұзындығы 1570 км
2
. 

АҚСИЫР – өзен. Сауыр жотасының солт-нде, Зайсан ауд-нда. 

АҚСОР – көл. Қалба жотасының батысында, Шар өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. “Аппақ сортаң, 

тұзды сор (көл)” мәніндегі атау. 

АҚСУ – өзен. Зайсан к-нің солт.-батысында, Көкпекті ауд-

нда. Ақ сөзі судың түсін көрсетпейді, 

ағындылығын, тау басынан өз арнасымен 

төмен қарай ағып келетін қардың суы 

екендігін көрсетеді. 

АҚСУАТ – өзен.  Тарбағатай жотасының солт-нде, Тарбағатай 

ауд-нда. 

АҚТАС – өзен. Семейтау тауларының оңт-нде, Семей қ.ә.қ.а. 

АҚТАС – өзен. Тарбағатай жотасының оңт. етегінде, Үржар 

ауд-нда. 

АҚТАС – бұлақ. Арқарлы тауларының солт.-шығысында, 

Дағандалы өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

АҚТОРАҢҒЫ – көл. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. Ақтораңғы – 

тораңғының бір түріне байланысты қойылған 

атау. 

АҚТӨБЕ – бұлақ. Арқарлы тауларының солт.-шығысында, 

Дағандалы өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

АҚТӨБЕКӨЛ – көл. Ханшыңғыс жотасының батысында, Семей 

қ-на қарайтын аумақта. «Ақ төбе етегіндегі 

көл» мәніндегі атау. 

АҚ ҮБІ – өзен. Үбі жотасының шығысында, Риддер қ-на 

қарайтын аумақта. 

АҚШАТАУ – өзен. Ақшатау жотасында, Аягөз ауд-нда. 

АҚШОҚЫ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, Үржар 

ауд-нда. Тау атынан қойылған атау.  

АЛҚАБЕК – өзен. Қара Ертіс өз-нің оң жақ саласы.Күршім ауд-

нда орналасқан Азутау жотасының оңт. 

беткейінен бастау алады. Ұзындығы - 82 км, 

су жинау алабының ауданы 1420 км
2
, 

Алқабек елді мекенінің тұсында көп жылдық 

орташа су шығыны 0,57 м
3
/с. Кісі есімімен 

қойылған атау. 

АЛШЫНБАЙ – өзен.  Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 
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өз-нің аңғарында, Жарма ауд-нда. Ру атынан 

қойылған атау. 

АРАП – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Бұғаз өз-нің аңғарында, Тарбағатай ауд-нда. 

АРАСАН – өзен. Алакөл к-нің шығысында, Арасантау 

тауларының батыс бөлігінде, Үржар ауд-нда. 

Бұл атау “шипа” мағынасын береді. Демек, 

өзен суының шипалы, емдік қасиетіне 

байланысты қойылған атау. 

АРАСАН – көл. Күршім а-нан шығысқа қарай 47 км жерде, 

Күршім өз-нің аңғарында, Күршім ауд-нда. 

АРАСАНҚОБЫ – өзен.  Оңтүстік Алтай жотасының батыс бөлігінде, 

Қатонқарағай ауд-нда. «Шипалы суы бар 

қобы» мағынасындағы атау. 

АРБАЛЫ – өзен. Айғыржал жотасы мен Сарытау таулары 

аралығында, Жарма ауд-нда. 

АРШАТЫ – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Бұқтырма өз-нің бойында, 

Қатонқарағай ауд-нда.Өзен атынан қойылған 

атау. 

АСЫРҚАЛША – құдық.  Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. Кісі есімімен  

қойылған атау. 

АША – өзен. Қалба жотасының шығыс бөлігінде, Көкпекті 

ауд-нда. Гидронимдік термин. 

АША – өзен. Сарымсақты жотасында, Күршім ауд-нда. 

АЩЫАЙРЫҚ – өзен. Арқат тауларының оңт-нде, Ащысу өз-нің 

аңғарында, Абай ауд-нда. 

АЩЫКӨЛ – көл.  Зайсан к-нің батысында, Тарбағатай ауд-нда. 

Көл суының тұзды, ащы болуына 

байланысты қойылған атау.  

АЩЫКӨЛ – көл. Қалба жотасының батысында. Шар өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. 

АЩЫҚҰДЫҚ – көл. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. Құдықтың суы 

ащы болғандықтан қойылған атау. 

АЩЫӨЗЕК – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

АЩЫӨЗЕК – өзен. Түлкілі тауларының батысында, Аягөз ауд-

нда. 

АЩЫСУ – өзен. Ертіс алабында, Жарма, Аягөз және Абай 

ауд-дары жерімен ағады. Жақсы Қойтас, 

Жаман Қойтас, Сарытау баурайларындағы 

бұлақтардан басталып, Шаған өз-не құяды. 

Ұзындығы - 349 км, су жинау алабының 

ауданы 18100 км
2
, жылдық орташа ағын 

мөлшері 0,34м
3
/с (Үшбиік т.ж. бекетінің 

тұсында). Өзен суының тұзды, ащы болуына 

байланысты қойылған атау.  

АЮЛЫ – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-батысында, Үржар 
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ауд-нда. 

АЯГӨЗ – өзен.  Балқаш к. алабында, Аягөз ауд. жерімен 

ағады. Бастауын Тарбағатай жотасының 

солт. сілемдерінен (1661 м) алып, Балқаш к-

не солт.-шығыс жағынан құяды. Ұзындығы -  

450 км алабының ауд. 15,4 мың км
2
. Ай – 

тайпа аты, үгүз - “өзен” мәнін береді, яғни 

атау “ай өзені” мәнін береді. 

ӘЛЖАН – көл. Қалба жотасының солт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Жарма ауд-нда. Антропоним.  

ӘЛЕТ – өзен. Тарбағатай жотасының батыс бөлігінде, 

Үржар ауд-нда. Ру атынан қойылған атау. 

ӘЛӘМБЕТ – бұлақ.  Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Шілікті аңғарының солт. 

бөлігінде, Зайсан ауд-нда. Кісі есімімен, 

қойылған атау. 

ӘЛПЕЙІС – өзен.  Шыңғыстау жотасының оңт-нде, Абай ауд-

нда. Кісі есімімен қойылған атау. 

ӘТЕЙ – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт-нде, Шаған өз-

нің бойында, Абай ауд-нда. Кісі есімімен 

қойылған атау. 

ӘУЛИЕБҰЛАҚ (Әулие қыз 

бұлағы) – шипалы қайнарлар. 

Аягөз ауд-нда, Баршатас елді мекенінен 

батысқа қарай - 110 км жерде, Жорға 

тауының солт. беткейінен ағып шығып 

жатыр. Суының шипалы, емдік қасиетіне 

байланысты қойылған атау.  

БАБЫН – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында, 

Дағандалы өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

БАЗАР – өзен. Ертіс алабында, Тарбағатай ауд-нда ағып 

өтеді. Батыс Тарбағатай баурайындағы 

бұлақтардан бастау алып, Зайсан к-не құяды. 

Ұзындығы - 182 км, су жиналатын алабының 

ауданы 15,2 мың км
2
,жылдық орташа ағыны 

2,52 м
3
/с (Базар а-ның тұсында). Ру атынан 

қойылған атау. 

БАЙЗАНТУМА – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

БАЙЗАНТУМА – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

БАЙҚОШҚАР – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында,Абай 

ауд-нда. 

БАҚАНАС – өзен. Балқаш алабында, Абай, Аягөз ауд-дары 

жерімен шөлейт белдем арқылы солт-тен 

оңт-ке қарай ағып өтеді. Шыңғыстау 

жотасының оңт. беткейінен бастау алып, 

Аягөз өз-не жетпей бітеді. Өзен ұзындығы - 

240 км, су жиналатын алабы 25 мың км
2
, 

орташа жылдық су ағыны 3,27 м
3
/с  

(Шұбартау а-ның тұсында). Оның Дағанделі, 

Әлпейіс, Төлен, Қызылөзен, Жәнібек, 
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Балқыбек, Көксала деген салалары бар. 

А.Әбдірахманов пікірінше, сөз түбірі бақан // 

бахана // бахн // бағана. Осыдан бақанақ, 

бақанас деген сөздер жасалған. Демек, 

Бақанас атауы бақана (а) –с элементтерінен 

жасалған да, бақандар, яғни “өзен салалары” 

дегенді білдіреді. 

БАҚШОҚЫ – көл. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

БАЛА КӨКСАЛА – өзен. Ақшатау жотасының оңт-нде, Көксала өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. “Кішкентай 

Көксала” мәніндегі атау. 

БАЛА ҚАЛЖЫР – өзен.  Күршім жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда.“Кішкентай Қалжыр” мәніндегі атау. 

БАЛҒА – өзен.  Шыңғыстау жотасының оңт.-

батысында,Аягөз ауд-нда.  

БАЛҒЫН – өзен.  Нарым жотасының солт. бөлігінде, 

Қатонқарағай ауд-нда.Өсімдік атынан 

қойылған атау. 

БАЛДЫҚҰДЫҚ – құдық. Семейтау тауларының батысында, Ертіс өз-

нің аңғарында, Семей қ-на қарайтын 

аумақта.Шығымы 400 л/с. «Суы тәтті, тұщы 

құдық» мәніндегі атау. 

БАЛҚЫБЕК – өзен. Шыңғыстау жотасының оңт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда.Кісі есімімен қойылған атау. 

БАЛТА-ТАРАҚ – өзен. Аягөз өз-нің алабында, Аягөз ауд-нда. 

БАЛЫҚТЫКӨЛ – көл. Семей қ-нан батысқа қарай 70 км жерде, 

Ертіс өз-нің аңғарында, Семей қ-на қарайтын 

аумақта. “Балығы көп көл” деген 

мағынадағы атау. 

БАРЛЫҚ-АРАСАН 

БҰЛАҚТАРЫ – бұлақ. 

Арасан өз-нің Барлық тауынан Алакөл 

ойысына шығар тұсынан табылған жерасты 

су көздері. Бұлақ Шығыс Қазақстан обл-ның 

Үржар ауд-нда, Жарбұлақ елді мекенінен 

шығысқа қарай 16 км жерде орналасқан. 

БАТПАҚ – өзен. Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. өзен маңы 

батпақты, сазды болғандықтан берілген атау. 

БАТПАҚБҰЛАҚ – өзен. Күршім жотасының оңт-нде, Қалжыр өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. 

БАТЫР – өзен. Арқат тауларында, Абай ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

БАТЫРБЕК – өзен. Айғыржал жотасы мен Сарытау таулары 

аралығында, Жарма ауд-нда. Ру атынан 

қойылған атау. 

БЕГЕН – көл. Большая Владимировка а-нан солт.-батысқа 

қарай 51 км жерде, Бесқарағай ауд-нда. 

БЕКЕНБАЙ – өзен.  Қалба жотасында, Ұлан ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

БЕКТАС – бұлақ. Жарма кентінің батысында, Шат өз-нің 
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аңғарында, Жарма пуд-нда. Ру атынан 

қойылған атау. 

БЕКТЕМІР – өзен.  Қалба жотасының оңт-нде, Көкпекті ауд-нда. 

Антропоним.  

БЕЛАЯ – өзен.  Қызылқарағай жотасының оңт.-батысында, 

Бұқтырма өз-нің аңғарында, Қатоңқарағай 

ауд-нда. Орыс тіліндегі белый ("ақ") сөзінен 

қойылған атау. 

БЕЛӨЗЕК – өзен. Марқакөл к-нің оңт.-шығысында, Күршім 

ауд-нда. 

БЕРЕЗОВКА – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

БЕРЕЗОВКА – өзен. Қызылқарағай жотасының батыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

БЕСІКНҰРА – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. 

БЕТҚҰДЫҚ – құдық. Семейтау тауларының оңт.-батысында, Абай 

ауд-нда. Тереңдігі - 2 м, шығымы 1500 л/с. 

«Жазық емес, беткейлеу жерден қазылған 

құдық» мәніндегі атау. 

БИТТЕЙҚАҚ – көл.  Күршім жотасының оңт.-батысында, Күршім 

ауд-нда. 

БОБРОВКА – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. “Құндызды өзен” мәніндегі атау. 

БОБРОВКА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Зырян ауд-нда. 

БОЗША – өзен.  Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. Өзен беті бозғылт болып 

жатқандықтан берілген атау. 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА – өзен.  Қызылқарағай жотасының батыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

БОЛЬШОЕ – көл.  Семей қ-нан солт.-шығысқа қарай 58 км 

жерде, Бородулиха ауд-нда. 

БОЛЬШОЕ ЯЗОВОЕ – көл. Қызылқарағай жотасының солт.-шығысында, 

Қатоңқарағай ауд-нда. 

БОРЛЫ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Балтатарақ өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

БОРЛЫҚАҚ – көл. Жорға а-нан солт.-шығысқа қарай 75 км 

жерде, Аягөз ауд-нда. 

БОРЛЫСАЙ – өзен.  Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. 

БОРСЫҚ – өзен.  Үлбі жотасының солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. Борсық хайуанатымен байланысы 

жоқ, түркі тілдеріндегі сәл көнелеу, осы 

күнгі тіліміздегі борпылдақ түсінігіне жуық 

мәні бар атау болса керек. 

БОСАҒА – өзен. Семейтау тауларының оңт-нде, Семей қ-на 

қарайтын аумақта. "Биік тау не жоталардың 

қысаң жері, босағаға ұқсаған төменгі жері" 

мәніндегі атау. Топонимдік мағынасы: 
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“қысаңдағы, төмендегі өзен”. 

БОСАҒА – өзен. Үлкен Сарымбет тауларының шығысында, 

Семей қ-на қарайтын аумақ. 

БӨКЕ – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Жарма ауд-нда. Көне түркі 

тілдерінде бұқа, боқа ("батыр,күшті, 

жауынгер") түрлерінде келеді. "Бұғы" 

мағынасындағы атау. 

БРУСОВАЯ – өзен. Нарым жотасының оңт.-шығысында, Күршім 

ауд-нда. 

БҰҒАЗ – өзен. Қалба жотасы мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Зайсан к-нің батысында, 

Тарбағатай ауд-нда. 

БҰҒЫБАЙ – бұлақ. Түлкілі тауларында, Аягөз ауд-нда. 

БҰҒЫМҮЙІЗ – өзен.  Марқакөл к-нің оңт.-шығысында, Күршім 

ауд-нда. 

БҰҚТЫРМА – өзен. Ертістің оң саласы. Оңтүстік Алтай 

жоталарындакғы мұздықтардан бастау алып, 

Ертістегі Бұқтырма бөгеніне құяды. 

Ұзындығы 405 км, су жиналатын алабы 15,5 

мың км
2
,сағасындағы жылдық орташа су 

ағыны 243 м
3
/с. Өзен Шығыс Қазақстан обл-

ның Қатонқарағай, Зырян аудандары 

жерімен ағып өтеді. Басты салалары: 

Ақбұлақ, Сарымсақты және т.б. Халық 

аузындағы әңгімеде: “ағыны қатты асау тау 

суы арнасына іліккендерді бас көтертпей 

“бұқтырып” ала жөнелтетіндіктен солай 

аталған” делінеді. Көне түркі тілдерінде 

бұқтыр (қазақ тілінде бөктер) тұлғасына-ма 

қосымшасын жалғау арқылы жасалған атау. 

Яғни, өзеннің тау бөктерлеп ағатынын 

баяндайды. 

БҰҚТЫРМА – көл. Қатонқарағай а-нан шығысқа қарай 95 км 

жерге, Бұқтырма өз-нің аңғарында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

БҰҚТЫРМА – Қазақстандағы 

ең ірі бөген.  

Ертіс өз-нің бойында, Қалба, Нарын, Күршім 

жоталары аралығында, Шығыс Қазақстан 

обл-ның аумағында орналасқан. Ол 1960 – 67 

ж. салынған. Су айдыны 5940 км
2
, ұзындығы 

600 км, ені 40 км, ең терең жері 80 м, суының 

көлемі 49,6 км
3
. Бөгеннің құрамына Қара 

Ертіс өз-нің атырауы, Зайсан к., Ақ Ертіс өз-

нің бір бөлігі (бастауынан Серебрянск қ-на 

дейін), Бұқтырма мен Нарын өз-дерінің 

төменгі ағысы кіреді. 

БҰЛАНДЫ – өзен.   Нарым жотасының оңт-нде, Күршім ауд-нда.  

БҰРСАҚ – өзен. Қалба жотасы мен Ертіс өзені аралығында, 

ұлан ауд-нда. Ру атынан қойылған атау. 

БҮРГЕН – өзен. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз ауд-нда. 
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Бүрген – ащы дәмді, қызыл қоңыр, бұталы 

өсімдік. Өзен бойында осы өсімдік қалың 

өсетіндіктен қойылған атау. 

БҮРГЕН – өзен. Ақшатау жотасының оңт-нде, Көксала өз-нің 

аңғарынд, Аягөз ауд-нда. 

БЫЛҚЫЛДАҚ – өзен. Қалба жотасының оңт. бөлігінде, Жарма ауд-

нда. “Былқ-былқ еткен, сазды өзен” 

мағынасындағы атау. 

ВАВИЛОНКА – өзен. Шүлбі бөгенінің солт-нде, Үбі өз-нің 

аңғарында, Шемонайха ауд-нда. 

ВОЙЛОЧЕВКА – өзен. Қалба жотасының шығыс бөлігінде, Көкпекті 

ауд-нда. 

ДАҒАНДЕЛІ – өзен. Ақшатау жотасының батысында, Аягөз ауд-

нда. 

ДАҒАНДЕЛІ – өзен. Ақшатау жотасының оңт.-батысында, Аягөз 

ауд-нда. 

ДАРАӨЗЕК – өзен. Сәуір жотасының солт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

ДӘУБАЙ – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Жарма ауд-нда. Кісі есімімен 

қойылған атау. 

ДОСБОҒАЛЫН – көл. Қалба жотасының солт-нде, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

ДРЕСВЯНКА – өзен.  Өскемен қ-ның батысында, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

ЕГІНБҰЛАҚ – өзен. Қалба жотасы мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Кіндікті өз-нің аңғарында, 

тарбағатай ауд-нда. “Жағасында егін 

салынған бұлақ не өзен” деген мағынаға ие 

атау. 

ЕГІНБҰЛАҚ – өзен. Күршім жотасының оңт.-батысында, Күршім 

ауд-нда. 

ЕГІНСУ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. Егіннің суы дегенді 

білдіреді.  

ЕКІАША – өзен. Тарбағатай жотасының оңт-нде, Үржар ауд-

нда аңғарында, Жарма ауд-нда. Гидронимдік 

термин негізінде қалыптасқан. 

ЕЛҚҰДЫҚ – құдық. Балқаш к-нің солт.-шығысындағы, Бақанас 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ЕЛОВКА – өзен. Сарымсақты жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Күршім ауд-нда. 

ЕМЕЛ – өзен.  Шығыс Тарбағатайдың сілемі мен 

шекарадағы (Қытайда) бұлақтардан 

басталады да Алакөл к-не құяды. Өзен 

Үржар ауд. жерімен ағып өтеді. Оның 

ұзындығы - 254 км (оның 91 км-і 

Қазақстанда), су жиналатын алабы 21,6 мың 

км
2
, жылдық орташа су ағыны 11,4 м

3
/с 

(Шағантоғайдың құяр тұсында). 
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ЕРБОЛ – құдық. Шыңғыстау жотасының  солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. Тереңдігі - 25 м, шығымы 400 

л/с. Кісі есімімен қойылған атау. 

ЕСПЕ – өзен. Зайсан к-нің солт.-батысында, Көкпекті ауд-

нда. Еспе атауы қаз. есу етістігінен - “ес” 

етістігінің қимыл тұлғасы, -пе қосымша. 

“Ақпа,сусымалы”, “бос” деген мағынадағы 

атау. 

ЕСПЕ – өзен. Қалба жотасының батыс бөлігінде, Жарма 

ауд-нда. 

ЕСПЕ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Балтатарақ өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ЕСПЕ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Бұғаз өз-нің аңғарында, Тарбағатай ауд-нда. 

 

ЖАЙДАҚ – бұлақ. Арқарлы тауларының солт-нде, Дағандалы 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. Бұлақ тегіз, 

жазық, ашық, жадағай, жайпақ жерде 

орналасқандықтан осылай аталған болу 

керек.  

ЖАЛАҢАШ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт.-батыс бөлігінде, 

Үржар ауд-нда. Өзен жағасы қу тақыр дала, 

ешқандай өсімдік өспегендіктен осылай 

аталса керек.  

ЖАЛҒЫЗТАЛБҰЛАҚ – 

бұлақ.  

Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ЖАЛПАҚ – көл. Беген а-нан оңт.-батысқа қарай 21 км жерде, 

Бесқарағай ауд-нда. Көл маңындағы 

қырқалардың сырт көрінісіне қарай “жалпақ” 

аталса керек.  

ЖАЛПАҚ – бұлақ. Балқаш к-нің солт-нде, Қараүңгір 

тауларында, Аягөз ауд-нда. 

ЖАМАНСОР – көл. Күршім жотасының оңт.-батысында, Күршім 

ауд-нда. 

ЖАЛАНАШ – құдық. Сасықкөл к-нің солт.-батысында, Үржар ауд-

нда. 

ЖАНАМА – өзен. Қалба жотасының оңт. беткейінен басталып, 

Шар өз-не құяды. Өзен Шығыс Қазақстан 

обл-ның Жарма ауд. жерімен ағып өтеді. 

Оның ұзындығы 70 км, су жиналатын 

алабының аумағы 816 км
2
. Жана (у) етістегі 

мен –ма (сын есім қосымшасы) аффиксінің 

қосылуы арқылы жасалған: “жолды жанай 

ағатын өзен” мәнін береді. 

ЖАНАН – көл. Семейтау тауларының оңт.-батысында, 

Шаған өз-нің аңғарында, Семей қ-на 

қарайтын аумақта. 

ЖАҢАБЕК – өзен. Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. Кісі есімімен қойылған атау. 

ЖАРЛЫ – өзен. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-
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нда.Өзен жағасы тік жарлы боп келгендіктен 

қойылған атау. 

ЖАРМА – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 

ауд-нда. Жар түбірі көптеген түркі 

тілдерінде кездеседі. Түркі тілдеріндегі 

негізгі мағыналары “жарқабақ”, “тік жаға”, 

“жыра”, “жартас” екендігін ескерсек, 

қарастырып отырған Жарма топониминің 

түбірі жар элементтінің негізінен “тік жаға, 

жар” және “жару, жыру” мағыналарындағы 

етістік-есім (синкретикалық) түбір сөз 

екендігі айқындалады. Топоним етістік жар 

тұлғасынан туындап, “жыртылған, 

жарылған; жыра, жыралы жер” мағынасын 

білдіреді. 

ЖАРСУ – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. 

ЖАРТАС – өзен. Қалба жотасының солт-нде, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

ЖАРТАС – өзен. Семейтау тауларының батыс бөлігінде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ЖАРЫҚҚҰДЫҚ – көл. Семейтау тауларының оңт.-шығысында, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. “Терең 

сайдағы, өзектегі құдық” мәніндегі атау. 

ЖЕМЕНЕЙ – өзен. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. Қалмақ тілінен енген атау. 

ЖЕТІБАЙ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. Кісі есімімен қойылған атау. 

ЖОҒАРҒЫ БАЛЫҚТЫКӨЛ 

– көл. 

Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 

өз-нің аңғарында, Жарма ауд-нда. 

ЖУАНДЫҚ –өзен.  Қалба жотасының оңт.-шығыс бөлігінде, 

Көкпекті ауд-нда. 

ЖҰМБА – өзен. Қалба жотасының оңт. бөлігінде, Көкпекті 

ауд-нда. 

ЖҮЗАҒАШ – өзен.  Зайсан к-нің солт.-батысында, Көкпекті ауд-

нда. 

ЖЫҢҒЫЛДЫ – көл. Мыржық жотасының шығысында, Семей қ-

на қарайтын аумақта. Жағалауында жыңғыл 

өсімдігі көп өскендіктен осылай аталған.  

ЖЫРА – өзен.  Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай аду-нда. 

ЖІҢІШКЕ – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 

ауд-нда. Өзеннің ені тар, жіңішке 

болғандықтан қойылған атау. 

ЖІҢІШКЕ – өзен. Нарым жотасының оңт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

ЖІҢІШКЕ – өзен. Сауыр жотасының солт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

ЖІҢІШКЕСУ – өзен.  Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарындағ Аягөз ауд-нда. 
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ЗАЙСАН (Жайсаң)– көл. Оңт. Алтайда, Шығыс Қазақстан обл-ның 

аумағында орналасқан. Көл солт-гінен 

Нарым мен Күршім, оңт-гінен  Сауыр-

Тарбағатай жоталарының сілемдерімен 

қоршалған тектоникалық қазаншұңқырда, 

теңіз деңгейінен - 386 м биіктікте жатыр. 

Зайсанға Қара Ертіс өз. құяды да, Ертіс (Ақ 

Ертіс) ағып шығады. Ертістегі Бұқтырма 

СЭС-і салынғанға дейін көл айдынының 

аумағы - 1788 км
2
, ұзындығы -  111 км, ені 30 

км орташа тереңдігі 4 – 6 м (ең терең жері 10 

м) болатын. Бөгет салынғаннан кейін көл 

Бұқтырма бөгеніне қосылып кетті. Көлемі 

артып, жаға сызығының пішіні өзгерді. Қазір 

Зайсан к-лі жағалауы ойпатты, тектоникалық 

көлдер типіне жатады. Зайсан атының 

қойылуына байланысты мынадай аңыз да 

бар: бір жұт жылы қалмақтар (ойраттар) 

аштан қырылып жатқанда, осы көлге келіп, 

балығын жеп, апаттан аман қалыпты. Сөйтіп 

көлді Заасингнор (жақсы көл) атапты. Қазақ 

тіліндегі «жақсы мен жайсаң» деген 

тіркестегі жайсан сөзі монғол тілінен енген. 

Көл аты осы мағынадағы сөзбен де 

байланысты болуы ықтимал. Жергілікті 

тұрғындар көлді әлі күнгі Жайсаң деп 

атайды. 

ЗЕРГЕР – өзен.  Тарбағатай жотасының солт,-батысында, 

Доланқара тауларының батыс бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ИТАЯҚ – өзен. Үлкен Сарымбет таулары мен Мыржық 

жотасы аралығында, Семей қ.ә.қ.а. 

ИІРСАЙКӨЛ – көл. Қасқабұлақ а-нан оңт.-батысқа қарай 25 км 

жерде, Абай ауд-нда. 

КАЛМАЧИХА – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Қатонқарағай ауд-нда. 

Этнонимнен туындаған атау.  

КАМЕНУШКА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт-нде, 

Бұқтырма өз-нің аңғарында, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

КАНАЧКА – өзен.  Тарбағатай жотасының батыс бөлігінде, 

Үржар ауд-нда. 

КАУРИХА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт-нде, 

Бұқтырма өз-нің аңғарында, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

КЕЗЕҢКӨЛ – көл. Күршім а-нан шығысқа қарай 39 км жерде, 

Күршім өз-нің аңғарында, Күршім ауд-нда. 

КЕЛДІМҰРАТ – өзен. Тарбағатай жотасында, Үржар ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

КЕМЕРКӨЛ – көл. Күршім а-нан шығысқа қарай 58 км жерде, 
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Күршім өз-нің аңғарында, Күршім ауд-нда. 

Кемер – “өзен, көл, су арнасының жағалауы, 

жиегі”. Сонда “Арнасы толған көл” 

мәніндегі атау. 

КЕМПІР – құдық. Ақшатау жотасының оңт-нде, Көксала өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

КЕНДІРЛІК – өзен. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Зайсан ауд-нда. Өзен 

жағалауында кендірдің көп өсуіне 

байланысты қойылған атау. 

КЕНЖЕБАЙ – көл. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда, Кісі есімімен 

қойылған атау. 

КЕРЕГЕТАС – өзен. Тарбағатай жотасының шығыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

КЕРУЕНКӨЛ – көл. Қалба жотасының солт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Семей қ.ә.қ.а. 

КОВАЛЕВКА – өзен.  Қалба жотасының солт-нде, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

КОЗЛУШКА – өзен.  Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

КОРОБИХА – өзен.  Қызылқарағай жотасының оңт.-батысында, 

Бұқтырма өз-нің аңғарында, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

КОРОВЬЯ – өзен.  Оңтүстік Алтай жотасының батыс бөлігінде, 

Күршім ауд-нда. 

КӨКЕН – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт.-батысында, 

Бақанас өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

КӨКПЕКТІ – өзен.  Ертіс алабында, Көкпекті және Жарма ауд-

дары жерімен ағады. Тарбағатайдың солт. 

бөлігіндегі Сарытау, Қайрақты тауларынан 

басталып, Бұқтырма бөгеніне (Зайсан к-не) 

құяды. Ұзындығы - 206 км, су жиналатын 

алабы 9030 км
2
, жылдық орташа су ағымы 

4,31 м
3
/с (Көкпекті а-ның тұсында). 

КӨКРАҚ – құдық. Балқаш к-нің солт.-шығысында, Бақанас өз-

нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

КӨКСАЛА – өзен.  Ақшатау жотасы мен Бақанас өзені 

аралығында, Аягөз алабында, Аягөз ауд. 

жерімен ағады. “Тау суы” мәніндегі атау. 

КӨКСУ – өзен. Айғыржал жотасы мен Сарытау таулары 

аралығында, Жарма ауд-нда. 

КӨКТЕРЕК – өзен. Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, Үржар 

ауд-нда. Атау “көкпен, аспанмен таласқан, 

биік терек” деген мәнді аңғартқандай немесе 

терек ағашының бір түрінің аты. 

КӨКТӨБЕБАСТАУ – бұлақ. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, үржар ауд-нда. 

КӨКҮСКЕН – құдық. Шыңғыстау жотасының оңт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. Тереңдігі - 4 м, шығымы 450 
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л/с 

КӨЛДЕНЕҢ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, Үржар 

ауд-нда. “Түзу емес, қиғаш, көлбеу жатқан 

(өзен)” мәніндегі атау. 

КӨЛДЕНЕҢСУ – өзен.  Сәуір жотасының солт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. “Түп-түзу емес, қиғаш, 

көлбеу жатқан су (өзен)” мәніндегі атау. 

КӨПІРЛІ – өзен.  Қалба жотасында, Көкпекті ауд-нда. 

КӨПІРТАССУ – өзен. Марқакөл к-нің оңт.-шығысында, Күршім 

ауд-нда. 

КӨШІМБАЙ – құдық. Балқаш к-нің солт-нде, Ақынбай қонысында, 

Аягөз ауд-нда. кісі есімімен қойылған атау. 

КРЕСТОВКА – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

КРУТАЯ – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

КҮЙЕЛІ – өзен.  Қалба жотасының солт-нде, Қызылсу өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. 

КҮП – өзен. Ақшатау жотасының шығысында, Аягөз өз-

нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. Қазақ тілінің 

диалектологиялық негізіндегі “су сақтауға 

арналған қойма, сай-саланың тұйық, ояң 

жерлеріне иірілген су” мәніндегі атау.  

КҮРТІ – өзен. Оңтүстік Алтай жотасында, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

КҮРШІМ – өзен. Ертіс алабында, Күршім ауд. жерімен ағады. 

Сарымсақты және Күршім жоталарынан 

басталып,Күршім а-нан батысқа қарай 10 км 

жерде Бұқтырма бөгеніне құяды. Ұзындығы 

- 230 км, су жиналатын алабы 2890 км
2
, 

жылдық орташа су ағымы 60,8 м
3
/с 

(Вознесенское а-ның тұсында).  

КІНДІКТІ – өзен. Қалба жотасы мен Тарбағатай 

жотасыаралығында, Көкпекті өз-нің 

аңғарында, Тарбағатай ауд-нда. 

КІШІ АЛАКӨЛ – шығанақ.  Алакөл к-нің оңт.-шығыс бөлігінде , Үржар 

ауд-нда. 

КІШІ БӨКЕН – өзен.  Қалба жотасының оңт-нде, Көкпекті ауд-нда. 

КІШІ ОБА – өзен. Өскемен қ-ның солт-нде, Оба өз-нің 

аңғарында, Глубоков ауд-нда. 

КІШІ ТЕКЕБҰЛАҚ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. 

КІШІ ҮЛБІ – өзен. Ертіс алабында, Зырян және Глубоков ауд-

дары жерімен ағады. Үлбі жотасының солт.-

шығыс бөлігінде, Жоғарғы Үлбі бөгенінен 

басталып, Новошульбинка а-ның тұсында 

Үлбі өз-не құяды. Ұзындығы - 119 км, су 

жиналатын алабы 2300 км
2
,жылдық орташа 

су ағымы 6,45м
3
/с. 

КІШІ ҮЛБІ – бөген. Риддер қ-нан оңт.-шығысқа қарай 25 км 
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жерде, Зырян ауд-нда. 

ҚАБАНБАЙ – өзен. Заясан к-нің батысында, Тарбағатай ауд-нда. 

ҚАЙБҰЛАҚ – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАЙНАР – өзен. Сауыр жотасының солт-нде, Зайсан ауд-нда. 

“Көз (бұлақ)” мағынасындағы атау тұлғадағы 

немесе түбір тұлғалы топоним.  

ҚАЙНАР – бұлақ. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Зайсан ауд-нда. 

ҚАЙРАҚТЫ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ҚАЙЫҢДЫ – өзен.  Қалба жотасында, Жарма ауд-нда. Ауыл 

маңында қайың, талдың көп өсуімен 

байланысты аталғаны байқалады. 

ҚАЛҒҰТЫ – өзен. Күршім жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. Монғол (қалмақ) тілінен енген 

«қоңыр қаз» атауына сәйкес келеді.  

ҚАЛҒҰТТЫ – өзен. Шыңғыстау жотасының оңт.-шығысында, 

Аягөз ауд-нда. 

ҚАЛДАР – көл. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. 

ҚАЛЖЫР – өзен. Марқакөл к-нен Қара Ертіс өз-не дейін 

созылып жатыр, Күршім ауд-нда. Ұзыңдығы 

123 км, Қара Ертіс өз-не құяды.  

ҚАЛҚАПА – құдық. Ақшатау жотасының оңт.-батысында, 

Бақанас өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАЛМАҚҚАЗҒАН – құдық. Сасықкөл к-нің солт.-батысында, Үржар ауд-

нда. 

ҚАЛПЕ – бұлақ.  Ақшатау жотасы мен Балқаш көлі 

аралығында, Аягөз өз-нің аңғарында, Аягөз 

ауд-нда. Ру атынан қойылған атау. 

ҚАНАЙ – өзен. Нарым жотасында, Бұқтырма бөгенінің 

аңғарында, Семей қ.ә.қ.а. 

ҚАНДЫСУ (Шорға) – өзен. Ертіс алабында, Зайсан к-нің оңт-нде, 

Тарбағатай ауд-на қарай ағады. Өзен 

ұзындығы - 121 км, су жиналатын алаыб 

4640 км
2
, жылдық орташа су ағымы 5 – 6 

м
3
/с. Қандысу өз-нің аңғары кең, арнасы тік 

жарлы. Оқиғаға байланысты қойылған.  

ҚАРААҒАШ – өзен. Күршім жотасында, Күршім ауд-нда. 

ҚАРАБАС – арық. Зайсан к-нің солт-нде, Күршім өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. Өсімдік атынан 

(өлеңшөп) не ру атынан қойылған атау. 

ҚАРАБАСТҰЗ – көл. Семей қ-нан батысқа қарай  73 км жерде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта.“Қарабастың 

тұзы (көлі)” мәніндегі атау болса керек. 

ҚАРАБЕРЕЛ – өзен.  Қызылқарағай жотасының солт.-шығысында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ҚАРАБҰЛАҚ – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт.-батысында, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. “Жер суы, 
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жерден шыққан қайнар, тұма” мәніндегі 

атау. 

ҚАРАБҰЛАҚ – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, аягөз ауд-нда. 

ҚАРАБҰЛАҚ – құдық. Ақшатау жотасы мен Балқаш көлі 

аралығында, Бақанас өз-нің аңғарында, 

Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАБҰТА – өзен. Тарбағатай жотасының оңт-нде, Үржар ауд-

нда. 

ҚАРАҒАЙЛЫ – өзен. Тарбағатай жотасында, Үржар ауд-нда. 

ҚАРАҒАНАЙРЫҚ – өзен. Арқат тауларының оңт-нде, Ащысу өз-нің 

аңғарында, Абай ауд-нда. Өзен айрығындағы 

қараған көп өсетін жер болғандықтан 

қалыптасқан атау. 

ҚАРАҒАНДЫ – өзен.  Жарма кентінің батысында, Жарма ауд-нда. 

ҚАРАҒАНДЫӨЗЕК – өзен. Үшқайың тауларының шығысында, Аягөз 

ауд-нда. “Қарағаны көп өзек” мәніндегі атау. 

ҚАРАҒАНЖАЛ – көл. Шыңғыстау жотасының батысында, Аягөз 

ауд-нда. 

ҚАРА ЕРТІС – өзен. Күршім ауд-нда. 

ҚАРАЖЫРЫҚ – көл. Қаншыңғыс жотасының солт-нде, Шаған өз-

нің аңғарында, Семей қ-на қарайтын 

аумақта. Топонимдік мағынасы: “көктемде 

тасыған судың жырылып аққан орны”. 

ҚАРАКӨЗ – бұлақ. Балқаш к-нің солт-нде, Арқарлы тауларының 

оңт.-шығысында, Аягөз ауд-нда. Бұлақтың 

ерекшелігін анықтайды.  

ҚАРАКӨЗ – құдық. Балқаш к-нің солт-нде, Қараүңгір 

тауларында, аягөз ауд-нда. 

ҚАРАКӨЛ – көл. Жарма өз-нің аңғарында, Жарма ауд-нда. 

Топонимдік мағынасы: “жер асты суы, бұлақ 

көздерінен бастау алған көл”. 

ҚАРАКӨЛ – көл. Қалжыр а-нан оңт.-батысқа қарай12 км 

жерде, Қара Ертіс өз-нің аңғарында, Күршім 

ауд-нда. 

ҚАРАҚАЙЫҢ – бұлақ. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Зайсан ауд-нда. 

ҚАРАҚАТЫН – өзен.  Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАҚИЯ – арық. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. 

ҚАРАҚИЯ – арық. Күршім жотасының оңт-нде, Қалжар өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. 

ҚАРАҚОБЫ – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының батыс бөлігінде, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ҚАРАҚОЛ – өзен. Алакөл алабында, Үржар ауд. жерімен ағады. 

Тарбағатай жотасының солт.-батыс бөлігінен 

басталып, Сасықкөл к-не жетпей жерге сіңіп 

кетеді.Оның ұзындығы - 184 км, су 

жиналатын алабы 1940 км
2
, жылдық орташа 
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су ағымы 4,15 м
3
/с (Таскескен а-ның 

тұсында). “Қалың бұлақ” мәніндегі атау. Қол 

– түркі тілдерінде «су» сөзіне сәйкес келеді.  

ҚАРАКҚОЛ – өзен. Тарбағатай жотасының батысында, Үржар 

ауд-нда. 

ҚАРАҚҰДЫҚ – құдық. Балқаш к-нің солт-нде, Қараүңгір 

тауларында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАҚҰДЫҚ – құдық. Зайсан к-нің солт.-батысында, Күршім ауд-

нда. 

ҚАРАМОЛА – құдық. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. “Қалың мола” 

мәніндегі атау. 

ҚАРАӨЗЕК – өзен. Үшқайың тауларының шығысында, Аягөз 

ауд-нда. 

ҚАРАСОР – көл. Қалба жотасының батысында, Шар өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. “Көлбей 

созылып, кең де үлкен алапты алып жатқан 

табиғи тұзды, ащылы жер” мәніндегі атау. 

ҚАРАСОР – көл. Ханшыңғыс жотасының солт-нде, Шаған өз-

нің аңғарында, Семей қ.ә.қ.а.  

ҚАРАСУ – өзен. Үлкен Сырымбеттен басталып, Жақсы 

Абралы және Жаман Абралы таулары 

аралығымен өтіп, Бөрілтөбе тауының солт.-

шығысында 15 км жерде тартылып қалады. 

Өзен Абай ауд-нда ағады. Ұзындығы - 80 км, 

су жиналатын алабы - 4570 км
2
. 

ҚАРАСУ – өзен. Ақшатау жотасының шығысында, Аягөз өз-

нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАСУ – өзен. Балқаш к-нің солт.-шығысында, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАСУ – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. 

ҚАРАСУ – өзен. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. 

ҚАРАСУ – өзен. Қалба жотасы мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Көкпекті өз-нің аңғарында, 

Жарма ауд-нда. 

ҚАРАСУ – өзен. Семейтау тауларының батыс бөлігінде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ҚАРАСУ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. 

ҚАРАТОҒАН – арық. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. Суының ерекшелігіне байланысты 

қойылған.  

ҚАРАУЫЛӨЗЕК – өзен.  Шыңғыстау жотасының солт. бөлігінде, 

Абай ауд-нда. 

ҚАРАҮБІ – өзен.  Жоғарғы Ертіс алабында, Глубокое ауд. 

арқылы ағады. Өзен арнасы тік (биікт. 10 – 

100 м-ге жетеді), ұзындығы - 70 км, су 

жиналатын алабы 691 км
2
. 
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ҚАРАҮҢГІР – өзен. Сауыр жотасының солт. бөлігінде, Зайсан 

ауд-нда. 

ҚАРАШАШ – бұлақ.  Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. Әйел есімімен 

қойылған атау. 

ҚАРАШОҚЫ – көл.  Ханшыңғыс жотасының солт-нде, Шаған өз-

нің аңғарында, Абай ауд-нда. 

ҚАРАІЛ – құдық. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

ҚАРҒАЛЫ – өзен. Бұқтырма бөгенінің аңғарында, Қызылқұм 

құмының батыс бөлігінде, Көкпекті ауд-нда. 

ҚАРҒЫБА – өзен. Тарбағатай жотасының солт-нде, Тарбағатай 

ауд-нда. 

ҚАРЛЫБҰЛАҚ – өзен.  Шыңғыстау жотасының солт.-батысында, 

Абай ауд-нда. 

ҚАСҚАБҰЛАҚ – көл.  Аягөз қ-нан оңт.-батысқа қарай 87 км жерде, 

Аягөз өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

“Жалтырап, жайылап жататын бұлақ” 

мәніндегі атау. 

ҚАСҚАБҰЛАҚКӨЛ – көл. Қасқабұлақ а-нан оңт.-шығысқа қарай 3 км 

жерде, Абай ауд-нда. 

ҚАТЫНСУ – өзен.  Үржар ауд. арқылы ағады. Тарбағатай 

жотасының батыс бөлігіндегі бұлақтардаң 

бастау алып, Алакөл к-не солт-нен құяды. 

Ұзындығы - 155 км, су жиналатын алабы 

1650 км
2
. Суының 40 - 50%-ы қармен, 10 - 

12%-ы жаңбырмен, қалғаны жер асты 

суымен толығады. 

ҚАШАМА – өзен.  Қалба жотасының шығыс бөлігінде, Көкпекті 

ауд-нда. 

ҚИЯҚТЫ – өзен. Зайсан к-нің батысында, Кіндікті өз-нің 

аңғарында, Тарбағатай ауд-нда. “Қияқ көп, 

мол көл” мәніндегі атау. 

ҚОЙАЙДАР – бұлақ. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Зайсан ауд-нда.  

ҚОЙШІЛІК – өзен.  Күршім жотасының солт. бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ҚОЛЫЖҮН – өзен. Қалба жотасында, Көкпекті ауд-нда. 

ҚОҢҚОЙ – өзен. Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Үржар ауд-нда. 

ҚОҢЫРБҰҚА – арық. Зайсан к-нің оңт.-шығысында. Зайсан ауд-

нда. 

ҚОРЫҚ – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында, Аягөз 

ауд-нда. 

ҚОС – өзен. Шыңғыстау жотасының шығысында, Абай 

ауд-нда. “Қатар, егіз тұрған өзен” мәніндегі 

атау. 

ҚОСҚҰДЫҚ – көл. Күршім жотасының батысында, Күршім ауд-

нда. “Екі құдық, яғни қос құдығы бар жер” 

мәніндегі атау. 
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ҚОСҚҰДЫҚ – құдық. Түлкілі тауларының солт-нде, Аягөз ауд-нда. 

ҚОШАНТАЙ – өзен.  Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

ҚОШҚАР – көл. Ақтоғай кентінен шығысқа қарай 34 км 

жерде, Үржар ауд-нда. Кісі есімімен не “ірі, 

үлкен” деген ауыспалы мағынада қойылған 

атау. 

ҚОШҚАРБАЙ – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. Кісі есімімен 

қойылған атау.  

ҚУМЫРЗА – өзен. Нарым жотасының оңт. бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. Антропонимнен туындаған.  

ҚУРАЙЛЫ – өзен. Аягөз алабында, Аягөз ауд. жерімен ағады. 

Шыңғыстаудың шығыс сілемі Ақшатаудағы 

Қарашоқы тауынан басталып, Қурайлы а-нан 

10 км-дей төмен Аягөз өз-не құяды. 

Ұзындығы - 66 км, су жиналатын алабы 643 

км
2
, шілде айындағы орташа көп жылдық су 

ағымы 1,89 м
3
/с. “Қурайлы қалың, бітік 

өскен жер”, сол бойынша қалыптасқан атау. 

ҚУРАЙЛЫ – өзен. Зайсан алабында, Көкпекті ауд-ның жерімен 

ағады. Тарбағатай жотасының солт-ндегі 

Сағымжал тауынан басталып, Қарақия 

тауының шығысында Еспеге құяды. 

Ұзындығы - 85 км, су жиналатын алабы 2220 

км
2
, жылдық орташа су ағымы 2,14 м

3
/с. 

ҚУСАҚ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд. орналасқан.  

ҚҰЛЖЫН – өзен. Жоғарғы Ертіс алабында, Көкпекті ауд. 

жерімен ағады. Қалба жотасының оңт.-

шығысынан басталып, Бұқтырма бөгеніне 

құяды. Оның ұзындығы 112 км, су 

жиналатын алабы 704 км
2
. 

ҚҰРҒАҚ ҚАЙЫҢДЫ – өзен. Нарым жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ҚҰРӨЗЕК – өзен. Үлкен Сарымбет тауларының оңт-нде, Семей 

қ-на қарайтын аумақта. «Құрғаған, құрғап 

қалған өзек» мәніндегі атау. 

ҚҰБЫРАҚАНАС – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында, аягөз 

ауд-нда. 

ҚҰРЫҚ – өзен. Қалба жотасының солт-нде, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

ҚҰСТЫ – өзен.  Зайсан көлі мен Маңырақ жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. 

ҚЫЗЫЛЖАНКӨЛ – көл. Айғыржал жотасы мен Сарытау таулары 

аралығында, Жарма ауд-нда. 

ҚЫЗЫЛЖАР – көл. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Зайсан ауд-нда. «Қызыл» сөзінің 

мәні жардың топырақ бетінің реңімен 
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байланысты. 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР – көл. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. Қайнар 

басындағы тас-топырақтың түсі бойынша 

қойылған атау. 

ҚЫЗЫЛҚАҚ – көл. Ақтоғай кентінен шығысқа қарай 49 км 

жерде, Үржар ауд-нда. Қызыл қайнар 

атауымен мағыналас. 

ҚЫЗЫЛҚИЯ – өзен. Сауыр жотасының солт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

ҚЫЗЫЛҚҰДЫҚ – құдық. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

ҚЫЗЫЛСУ – өзен.  Қалба жотасының солт-нен Ертіс өз-не дейін 

созылып жатыр, Жарма ауд-нда. “Қардың 

суы (саяз су)” мәніндегі атау. 

ҚЫСАҢ – өзен. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. 

ҚЫСҚАБҰЛАҚ – бұлақ. Қараүңгір таулары мен Дағандалы өзені 

аралығында, Аягөз ауд-нда. 

ҚЫСТАУБАЙ – өзен. Шыңғыстау жотасының оңт.-шығыс 

бөлігінде, Абай ауд-нда. Кісі есімімен 

қойылған атау. 

ҚЫСТАУ КҮРШІМ – өзен. Күршім жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ҚЫТАЙ – өзен. Қара Ертіс өз-нің аңғарында, Күршім ауд-

нда. Өзен ҚХР-мен шекаралас жатқандықтан 

осылай аталып кеткен. 

ЛАЙ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт-нде, Үржар ауд-

нда. 

ЛАЙБҰЛАҚ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. 

ЛАЙЛЫ – өзен.  Қалба жотасының оңт.-шығыс бөлігінде, 

Көкпекті ауд-нда. Өзен суы лайланып 

жатқандықтан осылай аталса керек. 

ЛАСТЫ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

МАЙЕМЕР – өзен. Нарым жотасының солт.-шығысында, 

Қатонқарағай ауд-нда. Ру атынан қойылған 

атау. 

МАЙМЕКЕН – өзен. Қалба жотасы мен Ертіс өзені аралығында, 

Ұлан ауд-нда. 

МАЙШОҚЫ – көл. Семей қ-нан оңт.-батысқа қарай 47 км жерде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. Тау атынан 

қойылған атау. 

МАКСИХА – өзен. Қызылқарағай жотасының батыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

МАЛКЕЛДІ – өзен.  Шыңғыстау жотасының батысында, Аягөз 

ауд-нда. Кісі есімімен қойылған атау.  

МАМЫРСУ – өзен. Ақшатау жотасы мен Аягөз өзені 

аралығында, Аягөз ауд-нда. “Суы тынық” 
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(өзен) мағынасындағы атау. 

МАНАТ – өзен.  Бұқтырма бөгенінің солт.-батысында, Ұлан 

ауд-нда. Ру атынан қойылған атау. 

МАРАЛИХА – өзен. Нарым жотасының лңт. бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

МАРАЛЬЕ – көл. Қатонқарағай а-нан солт.-шығысқа қарай 40 

км жерде, Қатонқарағай ауд-нда. 

МАРҚАКӨЛ – көл. Азутау және Күршім жоталарының 

аралығында, теңіз деңгейінен 1449,3 м 

биіктікте орналасқан. Күршім ауд-ндағы к-

дің ауданы 455 км
2
, ұзындығы 38 км, ені 19 

км, орташа тереңдігі 14,3 м (ең терең жері 27 

м). 

МАХНАТКА – өзен. Тарбағатай жотасының батыс бөлігінде, 

Үржар ауд-нда. 

МОЛАБҰЛАҚ – бұлақ. Қараүңгір тауларында, Аягөз ауд-нда. Мола 

жанынан ағып жаткан бұлақ болғандықтан 

осылай қалыптасқан атау. 

МОЛАЛЫ – өзен. Ханшыңғыс жотасының батысында, Семей 

қ-на қарайтын аумақта. “Моласы көп жер” 

мәніндегі атау. 

МҰҚЫР – өзен. Семейтау тауларының шығысында, Семей қ-

на қарайтын аумақта. Е.Қойшыбаевтың 

айтуынша, атау – түркі тайпаларының 

атынан қойылған болуы мүмкін. 

Ғ.Қоңқашбаев атау “келте, ешқайда құймай, 

айдалаға сіңіп, жоғалып кететін өзен” мәнін 

беретін айтады. 

МҰҚЫР – өзен. Шыңғыстау жотасының солт. бөлігінде, 

Абай ауд-нда. 

МҰРЫНСУ – бұлақ. Тарбағатай жотасының батысында, Қарақол 

өз-нің аңғарында, Үржар ауд-нда. 

“Аяқталған, біткен жері иіліңкі, шығыңқы, 

мұрын сияқты сүйірлеу жота, тау етегіндегі 

бұлақ” мәніндегі атау болса керек. 

МЫРЗАБЕК – өзен. Семейтау тауларының батысында, Семей қ-

на қарайтын аумақта. Кісі есімімен қойылған 

атау. 

МЫРЗАБЕК – өзен. Семейтау тауларының оңт-нде, Семей қ.ә.қ.а. 

МЯКОНЬКАЯ – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

МЯКОТИХА – өзен. Үлбі жотасының солт. бөлігінде, Зырян ауд-

нда. 

НАРЫН – өзен. Үлбі жотасының солт.-шығыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

НАРЫН – өзен.  Нарым жотасының солт-нде, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

НАРЫН (Арсалаң, Арасан) – 

өзен. 

Аягөз алабында, Аягөз ауд. аумағымен 

ағады. Өзен Тарбағатай жотасының солт.-

батысында,ы Ақтас тауының етегіндегі 



 176 

бұлақтардан басталып, Аягөз қ. тұсында 

Аягөз өз-не құяды. Ұзындығы - 83 км, су 

жиналатын алабы - 933 км
2
, жылдық орташа 

су ағымы - 0,7 м
3
/с.  

НАРЫН – өзен.  Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ОБА – өзен. Жоғарғы Ертіс алабында, Шығыс Қазасқтан 

обл-ның солт. ағады. Көксу және Иванов 

жоталары сілемдері бөктерінен басталып, 

Ертіс өз-не құяды. Қара Оба мен Ақ Обаның 

бір-біріне қосылған жерін “Оба” деп 

аталады. Ұзындығы - 278 км. Су жиналатын 

алабы - 9850 км
2
. Жылдық орташа су ағымы 

Шемонаиха қ. тұсында 182 м
3
/с. 

ОБАЛЫ – өзен. Сәуір жотасының солт. бөлігінде, Зайсан 

ауд-нда. 

ОЗЕРНАЯ – өзен. Нарым жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ОЙСЕКСЕУІЛ – көл. Ақтоғай кентінен шығысқа қарай 44 км 

жерде, Үржар ауд-нда. 

ОРТА БҰҒАЗ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Бұғаз өз-нің аңғарында, Тарбағатай ауд-нда. 

“Ортадағы, орта тұстағы бұлақ” мәніндегі 

атау. 

ОРТА ҚАЙРАҚТЫ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ОРТАТЕРЕКТІ – өзен.  Күршім жотасының оңт-нде. Күршім ауд-нда 

ОРТА ҰЛАСТЫ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ОСИНОВКА – өзен. Үлбі жотасының шығыс бөлігінде, Зырян 

ауд-нда. 

ОСИХА – өзен. Шүлбі бөгенінің аңғарында, Бородулиха ауд-

нда. 

ОСПАНКӨЛ – көл. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. “Оспанның көлі” мәніндегі 

атау. 

ӨСКЕМЕН – бөген. Үлбі жотасының батысында, Зырян ауд-нда. 

ӨТЕГЕН – өзен. Қалба жотасының батысында, Шар өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. 

ПОСКАЧА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ПУТОЧКА – өзен.  Сарымсақты жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Күршім ауд-нда. 

ПІШУКЕСПЕ – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

РАХМАН ҚАЙНАРЫ (Рахман 

көлі, Арасан) – шипалы жылысу 

көзі. 

Қатонқарағай ауд-нда, Арасан қ. жағасында 

теңіз деңгейінен 1750 м биіктікте 

орналасқан. 1925 – 36 ж. бұл жерде курорт 

болды. 1960 жылдан қайта жұмыс істей 

бастады. 
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РАХМАНОВСКОЕ – өзен. Қатонқарағай а-нан солт.-шығысқа қарай 78 

км жерде, Ақ Берел өз-нің аңғарында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

РУСТЕМ – бұлақ. Қалба жотасының батысында, Шар өз-нің 

аңғарында, Жарма ауд-нда. Шығымы 500 л/с. 

Кісі есімімен қойылған атау. 

САЗҚҰДЫҚ – көл. Бөдене а-нан оңт-ке қарай 37 км жерде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. “Батпақты, 

сазды жердегі құдық” мәніндегі атау. 

САЙҚАМЫС – өзен. Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

САМСЫҚ – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында, Аягөз 

ауд-нда. 

САҢЫРАҚКӨЛ – көл. Айғыржал жотасы мен Сарытау таулары 

аралығында, Жарма ауд-нда. 

САРАҢКӨЛ – көл. Беген а-нан солт-ке қарай 41 км жерде, 

Бесқарағай ауд-нда. 

САРҒАЛДАҚ – өзен. Ханшыңғыс жотасының батысында, Семей 

қ-на қараған аумақта. Өсімдік атынан 

қойылған атау. 

САРШАКӨЛ – көл.  Күршім а-нан шығысқа қарай 27 км жерде, 

Күршім өз-нің аңғарында, Күршім ауд-нда. 

“Саршаның көлі” мәніндегі атау. 

САРЫАЛҚА – өзен. Сарымсақты жотасының солт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

САРЫБҰЛАҚ – өзен. Алакөл к-нің солт-нде, Үржар ауд-нда. 

“Үлкен бастау” мәніндегі атау. 

САРЫБҰЛАҚ – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Маңырақ жотасында, 

Тарбағатай ауд-нда.  

САРЫБҰЛАҚ – өзен. Сауыр жотасының солт-нде, Зайсан ауд-нда. 

САРЫБҰЛАҚ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

САРЫБҰЛАҚ – өзен. Шыңғыстау жотасының оңт.-шығысында, 

Аягөз ауд-нда. 

САРЫБҰЛАҚ – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт.-батысында, 

Бақанас өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

САРЫКӨЛ – көл. Зайсан к-нің шығысында, Қара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Зайсан ауд-нда. Кең немесе “суы 

мөлдір, таза емес, реңі сары үлкен көл” 

мәніндегі атау. 

САРЫМАНАҚ – көл. Зайсан к-нің шығысында, Кара Ертіс өз-нің 

аңғарында, Зайсан ауд-нда. 

САРЫӨЗЕК – өзен. Үшқайың тауларының шығысында, Аягөз 

ауд-нда. “Кең, енді өзек, су” мағынасындағы 

атау. 

САРЫӨЗЕН – өзен. Мыржық жотасының шығысында, Семей қ-

на қарайтын аумақта. Сары сөзі бұл жерде, 

біріншіден, “кең, енді” дегенді білдірсе, 

екіншіден, судың лайлы таза емес екендігін 
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көрсетеді. 

САРЫТҰМА – құдық. Зайсан к-нің солт-нде, Күршім ауд-нда. 

САСЫҚ – көл. Семейтау тауларының оңт.-батысында, 

Шаған өз-нің аңғарында, Семей қ-на 

қарайтын аумақта. Ру атынан қойылған атау. 

САСЫҚКӨЛ – көл. Алакөл к-нің солт.-батысында, Аягөз қ-нан 

оңт-ке қарай 142 км жерде, Үржар ауд-нда. 

“Суының дәмі жаман, айналасы саз, 

батпақты жаман көл” мәніндегі атау. 

САСЫҚКӨЛ – көл. Қалба жотасының солт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Семей қ-на қарайтын 

аумақта. 

СЕНИЧЕВО – өзен.  Қызылқарағай жотасында, Қатонқарағай ауд-

нда. 

СЕРІКБАЙ – құдық. Ақшатау жотасының оңт-нде, Көксала өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. Кісі есімімен 

қойылған атау. 

СМОЛЯНКА – өзен. Үлбі жотасының батыс бөлігінде, Зырян ауд-

нда. 

СОЗЫҚСОР – көл. Семей қ-нан батысқа қарай 82 км жерде. 

Ертіс өз-нің аңғарында, Семей қ-на қарайтын 

аумақта. 

СОР –көл. Семей қ-нан оңт-ке қарай 10 км жерде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. “Айналасы 

ақтаңданып, тұзы шығып кеткен, суы аз, жаз 

айларында кеуіп кетіп отыратын, суы сортаң, 

ащы көл” мәніндегі атау. 

СОР – көл. Семейтау тауларының оңт.-шығысында, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. 

СОРВЕНОК – өзен. Марқакөл к-нің солт.-шығысында, Күршім 

ауд-нда. 

СОРМОЙЫЛДЫ – көл. Беген а-нан солт.-шығысқа қарай 26 км 

жерде, Бесқарағай ауд-нда. 

СОРНАЯ – өзен. Күршім жотасының солт. бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

СТАНОВАЯ – өзен. Сарымсақты жотасының солт. бөлігінде, 

Күршім ауд-нда. 

СТОЛБОУХА – өзен. Үлбі жотасының шығысында, Бұқтырма өз-

нің аңғарында, Зырян ауд-нда. 

СУРКА – өзен. Нарым жотасының солт-нде, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

СЫНДЫРАМА – өзен. Сауыр жотасының солт.-батыс бөлігінде, 

Зайсан ауд-нда. 

ТАЙБАҚАН – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. 

ТАЙБОТА – өзен. Күршім жотасының оңт-нде, Қалжыр өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. 

ТАЙМАҚ – құдық. Арқалық тауларының оңт-нде, Еспе 

қонысында, Абай ауд-нда. Тереңдігі  - 8 м. 

ТАЙМАҚКӨЛ – көл. Қасқабұлақ а-нан оңт.-шығысқа қарай  28 км 
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жерде, Абай ауд-нда. 

ТАЙТЕКЕЛІ – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Бұқтырма өз-нің 

аңғарында,Қатонқарағай ауд-нда. 

ТАЙЫНТЫ – өзен. Өскемен бөгенінің аңғарында, Ұлан ауд-нда. 

ТАҚЫР – өзен. Күршім жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ТАҚЫР – өзен. Шыңғыстау жотасының солт. бөлігінде, 

Абай ауд-нда. 

ТАҚЫРКӨЛ – көл. Күршім а-нан шығысқа қарай - 45 км жерде, 

Күршім өз-нің аңғарында, Күршім ауд-

нда.Айналасында ешқандай өсімдік 

өспегендіктен қойылған атау. 

ТАҚЫРТУМА – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. “Айналасында 

ештеңе шықпайтын, қуаң, тақыр жердегі 

тұма” мәніндегі атау. 

ТАЛДЫ – өзен.  Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. 

ТАЛДЫ – өзен. Қаражал тауларында, Көкпекті өз-нің 

аңғарында, Көкпекті ауд-нда. 

ТАЛДЫҚҰДЫҚ – құдық.  Балқаш к-нің солт.-шығысында, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. Құдық маңында 

талдың көп өсетіндігіне орай қойылған атау 

болса керек. 

ТАЛДЫСУ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт. бөлігінде, Үржар 

ауд-нда. 

ТАЛОВКА – өзен. Шүлбі бөгенінің солт-нде, Үбі өз-нің 

аңғарында, Шемонайха ауд-нда. 

ТАНСЫҚ – өзен.  Ақшатау жотасының оңт-нде, Аягөз өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. Кісі есімімен  

немесе көне түркі тіліндегі таң 

(“сарқырама”) және сұғ (“су”) сөздерінен 

қалыптасқан атау. 

ТАҢДЫ – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Шар өз-

нің аңғарында, Жарма ауд-нда. 

ТАРБАҒАТАЙ – өзен. Сарымсақты жотасының шығыс  бөлігінде, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ТАРҒЫН – өзен. Қалба жотасының солт. бөлігінде, Ұлан ауд-

нда. Ру атынан не кісі есімімен қойылған 

атау. 

ТАСКҮРКЕ – өзен. Қызылқарағай жотасында, Қатоңқарағай ауд-

нда. 

ТАСҚҰДЫҚ – құдық. Ақшатау жотасының оңт-нде, Көксала өз-нің 

аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ТАСҚҰДЫҚ – құдық. Түлкілі тауларының оңт-нде, Аягөз ауд-нда. 

ТАСТӨБЕ – құдық. Ақшатау жотасы мен Балқаш көлі 

аралығында, Бақанас өз-нің аңғарында, 

Аягөз ауд-нда. 

ТАУТЕКЕЛІ – өзен. Сарымсақты жотасының оңт.-шығыс 
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бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ТЕБЕСКЕ – өзен. Тарбағатай жотасының солт-нде, Тарбағатай 

ауд-нда. 

ТЕНТЕК – өзен.  Зайсан к-нің солт.-батысында. Көкпекті ауд-

нда. Судың құтырына аққан ағысына 

байланысты қойылған атау. 

ТЕҢІЗСОР – көл. Беген а-нан батысқа қарай 31 км 

жерде,Басқарағай ауд-нда. 

ТЕРЕКТІ – өзен. Сәуір жотасының солт-нде, Зайсан ауд-нда. 

“Терегі көп өскен жер” мәніндегі атау. 

ТЕРЕКТІ – өзен. Тарбағатай жотасының батыс бөлігінде, 

Үржар ауд-нда. 

ТЕРЕКТІБҰЛАҚ – өзен.. Нарым жотасының оңт-нде, Күршім өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда 

ТЕРЕҢКӨЛ – көл. Бөдене а-нан оңт.-батысқа қарай 39 км 

жерде, Семей қ-на қарайтын аумақта. Көлдің 

тереңдігіне байланысты қойылған атау. 

ТЕРІСАЙРЫҚ – өзен. Ақшатау жотасының шығыс бөлігінде, Аягөз 

ауд-нда. “Суы теріс жаққа аққан айрық, 

өзен” мәніндегі атау. 

ТЕРІСАЙРЫҚ – өзен. Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 

ауд-нда. 

ТЕРІСАЙРЫҚ – өзен. Күршім жотасының оңт.-батысында, Күршім 

ауд-нда. 

ТЕРІСАЙРЫҚ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ТЕРІСАЙРЫҚ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. 

ТЕСНАЯ – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Зырян ауд-нда. 

ТИХАЯ – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Бұқтырма өз-нің аңғарында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ТОҒАЙ – көл. Қасқабұлақ а-нан солт.-батысқа қарай 18 км 

жерде, Абай ауд-нда. Көл бойында жабайы 

өскен әртүрлі қалың қу ағаштардың мол 

болуына байланысты қалыптасқан атау. 

ТОҚАЙ – өзен. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. 

ТОҚПАҚ – өзен. Қалба жотасында, Жарма Ауд-нда. Түркі 

тілдеріндегі сөздіктерде тоқпақ деп “су 

иірімдерін”, “сусар аулайтын үлкен 

құралды” атайды. Немесе ру атынан 

қойылған атау. 

ТОҚТЫСУ – өзен. Үлкен Сарымбет тауларының батысында, 

Семей қ.ә.қ.а. 

ТОПОЛЕВКА – өзен.  Күршім жотасының батыс бөлігінде, Күршім 

ауд-нда. 

ТОПОЛЕВКА – өзен. Қызылқарағай жотасында, Қатонқарағай ауд-

нда. 
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ТОРАҢҒЫ – өзен. Күршім жотасының оңт.-батысында, Күршім 

ауд-нда. “Тораңғы ағашы көп өскен жер” 

мәніндегі атау. 

ТОРҒАЙБҰЛАҚ – бұлақ. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Қандысу өз-нің аңғарында, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ТӨЛЕН – өзен. Шыңғыстау жотасында, Абай ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

ТӨМЕНГІ БАЛЫҚТЫКӨЛ – 

көл. 

Қалба жотасының оңт.-батысында, Жарма 

өз-нің аңғарында, Жарма ауд-нда. 

ТҰЗДЫКӨЛ – көл. Шар қ-нан солт.-батысқа қарай 38 км жерде, 

Жарма ауд-нда. “Тұзы, соры бар көл” 

мәніндегі атау. 

ТҰЗКӨЛ – көл. Қасқабұлақ а-нан оңт.-шығысқа қарай 9 км 

жерде, Абай ауд-нда. “Тұзды, сортанды көл” 

мәніндегі атау. 

ТҰМАӨЗЕК – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. 

ТҰРҒЫСЫН – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

ТҮЛКІБАС – өзен. Үлкен Сарымбет тауларының оңт-нде, Семей 

қ-на қарайтын аумақта. 

ТЫМЫРСЫҚ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

УНГО – өзен. Сарымсақты жотасының солт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ҰЗЫНБУ – өзен. Тарбағатай жотасының оңт-нде, Үржар ауд-

нда. 

ҰЗЫНБҰЛАҚ – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. “Жақын 

таяу жерде бөгеліп қалмай, ұзақ жерге 

ағатын бұлақ” мәнінде қалыптасқан атау. 

ҰЗЫНБҰЛАҚ – өзен. Ханшыңғыс жотасының солт.-батысында, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ҰЗЫНБҰЛАҚ – өзен. Мыржық жотасының оңт-нде, Семей қ-на 

қарайтын аумақта. 

ҰЗЫНБҰЛАҚ – өзен. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. 

ҰЛАН – өзен. Өскемен қ-ның оңт.-батысында, Ертіс өз-нің 

аңғарында, Ұлан уад-нда. Бұл сөздің түркі 

тілдеріндегі негізгі мағынасы “бұғы” дегенді 

білдіреді. Түркі этнонимінен алынған болуы 

мүмкін. 

ҰРАНҚАЙ – өзен. Қалба жотасының солт-нде, Ұлан ауд-нда. 

ҮЙДЕНЕ – өзен. Зайсан к-нің оңт.-шығысында, Зайсан ауд-

нда. 

ҮЙДЕНЕ – бөген. Зайсан қ-нан оңт.-батысқа қарай 12 км 

жерде, Үйдене өз-нің бойында, Зайсан ауд-

нда. 

ҮЛБІ – өзен.  Ивановский жотасының батыс бөлігінде, 
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Глубокое ауд-нда. 

ҮЛКЕН – көл. Арқат тауларының солт.-шығысында, Абай 

ауд-нда. Осы маңдағы басқа көлдерге 

қарағанда үлкен болғандықтан 

салыстырмалы түрде қойылған атау. 

ҮЛКЕН БӨКЕН – өзен. Қалба жотасының оңт. бөлігінде, Көкпекті 

ауд-нда. 

ҮЛКЕН СОР – көл. Қарауыл а-нан шығысқа қарай 24 км жерде, 

Абай ауд-нда. 

ҮЛКЕН ТЕКЕБҰЛАҚ – өзен.  Тарбағатай жотасының оңт.-батысында, 

Үржар ауд-нда. 

ҮЛКЕН ҰЛАСТЫ – өзен. Сәуір жотасының солт. бөлігінде, Зайсан 

ауд-нда. 

ҮМБЕТ – өзен. Қалба жотасы мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Кіндікті өз-нің аңғарында, 

Тарбағатай ауд-нда. Кісі есімімен қойылған 

атау. 

ҮРЖАР – өзен. Тарбағатай жотасынан Алакөл к-не дейін 

созылып жатыр, Үржар ауд-нда. 

ҮРКӨР – өзен. Нарым жотасында, Қатонқарағай ауд-нда. 

ФАДИХА – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Бұқтырма өз-нің аңғарында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ФОМИНА – өзен. Оңтүстік Алтай жотасының солт.-

батысында, Қатонқарағай ауд-нда. 

ХАМЗА – бұлақ. Мыржық жотасының оңт.-шығыс бөлігінде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ХАМИР – өзен. Үлбі жотасының шығысында, Бұқтырма өз-

нің алабында, Зырян ауд-нда. 

ЧАЛОВКА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ЧЕРЕМОШКА – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ЧЕРЕМШАНКА – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, Зырян 

ауд-нда. 

ЧЕРНЕВАЯ – өзен. Қызылқарағай жотасының батыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

ЧЕРНОВАЯ – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-батысында, Ұлан 

ауд-нда. 

ЧЕРНОВАЯ – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт-нде, 

Бұқтырма өз-нің аңғарында, Қатонқарағай 

ауд-нда. 

ЧЕРНОВСКОЕ – көл. Қызылқарағай жотасының оңт.-шығыс  

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 

ЧИСТОЕ – көл. Семейтау тауларының оңт-нде, Семей қ-на 

қарайтын аумақта. 

ШАҒАН – өзен. Ертіс алабында, Шығыс Қазасқтан обл-ның 

батыс бөлігімен ағады. Шыңғыстау 

жотасының батысындағы бұлақтардан бастау 

алып, Ертіс өз-не құяды. Ұзындығы 282 км. 
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Монғолдың чагаан – “ақ” мәніндегі сөз, ал 

оның қазақ тіліндегі шаңқан – “аппақ”, “ақ 

түс” мәніндегі кездесетіні белгілі. 

ШАҒАН – көл. Ханшыңғыс жотасының солт-нде, Шаған өз-

нің бойында, Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ШАҒАНТОҒАЙ – өзен. Алакөл к-нің солт.-шығысында, Еміл өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. 

ШАҚЫРТЫ – өзен. Тарбағатай Жотасының солт.-батысында, 

Аягөз ауд-нда. 

ШАЛҚАР – көл. Өскемен қ-нан оңт-ке қарай 55 км жерде, 

Қалба жотасының солт. бөлігінде, Ұлан ауд-

нда. Кісі есімімен қойылған атау. 

ШАҢДЫБҰЛАҚ – өзен. Күршім жотасының оңт-нде, Қалжыр өз-нің 

аңғарында, Күршім ауд-нда. 

ШАР – өзен. Ертіс алабында, Жарма жәнеКөкпекті ауд-

дары жерімен ағады. Қалба жотасының оңт-

нен басталып, жотаны батысынан жағалай 

ағып, ертіс өз-не құяды. Ұзындығы 253 км. 

Орал-Алтай аясындағы угор тілдерінде бар 

“өзен саласы” мәніндегі атау. 

ШАР – көл. Қалба жотасының батысында, Шар өз-нің 

алабында, Жарма ауд-нда. 

ШАР – бөген. Қалба жотасының оңт.-батысында, Шар өз-

нің бойында, Жарма ауд-нда. 

ШАРЫҚ – бұлақ. Ақшатау жотасының оңт.-батысында, 

Дағандалы өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

Тува тіліндегі чарық – “сай, шатқал, жар” 

мәнін береді (Э.Мурзаев). 

ШАТ – өзен. Жарма кентінің батысында, Жарма ауд-нда. 

Түркі тілдерінде топонимикалық 

компоненттердің семантикалық мәні 

жағынан бұл терминді дара, дөрө, дере 

формалармен теңестіруге болады. Тау 

қойнауындағы терең әрі ені тар сайға 

байланысты қойылған атау болса керек. 

ШАТАН – өзен. Зайсан көлі мен Тарбағатай жотасы 

аралығында, Тарбағатай ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

ШАТҚАЛАН – өзен. Шыңғыстау жотасының батысында, Абай 

ауд-нда. 

ШӘУМЕН – өзен. Ақшатау жотасының оңт.-шығысында, Аягөз 

өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. Кісі 

есімімен қойылған атау. 

ШЕТ – өзен. Шыңғыстау жотасының шығысында, Абай 

ауд-нда. “Шалғайдағы, тысқары қалған өзен” 

мәніндегі атау. 

ШЕТ БҰҒАЗ – өзен. Тарбағатай жотасының солт.-батысында, 

Бұғаз өз-нің аңғарында, тарбағатай ауд-нда. 

“Шеткі бұғаз” мәніндегі атау. 

ШЕТ ҚАРАСУ – өзен. Зайсан к-нің оңт-нде, Тарбағатай ауд-нда. 
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“Шеткі қарасу” мәніндегі атау. 

ШЕТТЕМБАЙ – өзен. Шыңғыстау жотасының оңт.-шығысында, 

Абай ауд-нда. Кісі есімімен қойылған атау. 

ШЕТ ҰЛАСТЫ – өзен. Тарбағатай жотасының солт. бөлігінде, 

Тарбағатай ауд-нда. 

ШИХАЛИХА – өзен.  Қызылқарағай жотасының батыс бөлігінде, 

Зырян ауд-нда. 

ШОЛАҚЕСПЕ – өзен. Ханшыңғыс жотасының шығысында, Ащысу 

өз-нің аңғарында, Абай ауд-нда. “Кішкене, 

қысқа еспе” мәніндегі атау. 

ШОЛАҚСАЙ – өзен. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. “Қысқа, келте 

арналы сай” мәніндегі атау. 

ШОЛАҚТЕРЕК – көл. Суықбұлақ кентінен оңт.-батысқа қарай 62 

км жерде, Абай ауд-нда. 

ШОШҚАЛЫ – көл. Беген а-нан солт.-батысқа қарай 19 км жерде, 

Бесқарағай ауд-нда. “Жабайы шошқа 

мекендейтін жер” мәніндегі атау. 

ШОШҚАЛЫ – көл. Семей қ-нан оңт.-батысқа қарай 40 км жерде, 

Семей қ.ә.қ.а. 

ШӨПТІҚАҚ – көл. Жорға а-нан солт.-шығысқа қарай 73 км 

жерде, Аягөз ауд-нда. Жағасы көк шалғынды 

көл болғандықтан берілген атау. 

ШУЛЬБИНКА – өзен. Шүлбі бөгенінің аңғарында, Бородулиха ауд-

нда. 

ШУЛЬБИНСКОЕ – бөген. Өскемен қ-ның солт.-батысында, Ертіс өз-нің 

бойында, Семей қ-на қарайтын аумақта. 

ШҰБАРТӨБЕ – көл. Шыңғыстау жотасының батысында, 

Дағандалы өз-нің аңғарында, Аягөз ауд-нда. 

ШҰҒА – көл. Семей қ-нан оңт.-батысқа қарай 73 км жерде, 

Семей қ-на қарайтын аумақта. Әйел есімінен 

қойылған атау. 

ШҰҚЫРҚАЛЖЫР – өзен.  Күршім жотасында, Күршім ауд-нда. 

ШЫНҚОЖА – көл. Тарбағатай жотасының батысында, Ай өз-нің 

аңғарында, Үржар ауд-нда. 

ШІГІЛІК – өзен. Қалба жотасының оңт-нде, Көкпекті өз-нің 

аңғарында, Көкпекті ауд-нда. 

ШІРІКҚАЙЫҢ – өзен. Бұқтырма бөгенінің солт.-шығысында, 

Қатонқарағай ауд-нда. 

ЫРЫСАЙ – көл. Қасқабұлақ а-нан оңт.-батысқа қарай 32 км 

жерде, Абай ауд-нда. Кісі есімімен қойылған 

атау. 

ЯЗОВАЯ – өзен. Қызылқарағай жотасының оңт.-батыс 

бөлігінде, Қатонқарағай ауд-нда. 
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Ә қосымшасы  

(міндетті) 

 

Тест тапсырмалары 
 

1. Шығыс Қазақстан облысының топонимдерін зерттеді: 

А) Г. Б. Мәдиева; 

В) Б. Н. Бияров; 

С) А.Әлімхан; 

Д) барлығы 

Е) Қ. Т.Сапаров. 

 

2. «Жаман», «жақсы» анықтауыштарының түркі-моңғол тіліндегі 

мағынасы: 

А) аласа, биік тауларды негіздейді;                                                     

В) табиғат жағдайлары; 

С) шөбінің шұрайлылығы; 

Д) жердің көрінісі; 

Е) қолайлы табиғат. 

 

3. «Тентек» топонимінің анықтамасы: 

А)  жер бедерінің иреңіне (меандра) байланысты;        

В) суы салқын өзен сулары; 

С) ірі өткелсіз батпақты; 

Д) өзен ағысының жылдамдығы; 

Е)  тұз жабындысы бар жерлер. 

 

4. «Унификация» ұғымы 

А) терминдерді бірегей жүйеге келтіру; 

В) табиғат жағдайлары; 

С) биіктік белдеулікті; 

Д) географиялық атаулар мен терминдерді сараптау; 

Е) барлығы дұрыс. 

 

5. Реликті таспалы қарағай ормандары қай кезеңде қалыптасқан?    
А) миоцен; 

В) төрттік кезең;  

С)  голоцен; 

Д) плиоцен; 

Е) эоцен. 

 

6. Мұз басу аумақтың қай бөлігін қамтыған деуге болады? 

А) Ертіс өзені жағалауы; 

В) Құлынды жазығы; 

С) Ертіс жағалауындағы көлдер маңы; 

Д) тек көлдер маңында; 

Е) аумақтың солтүстік бөлігінде. 
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7. Орта плиоцен жануарлары: 
А) динозаврлар;                            

В) марал, құлан;                            

С) ақ бөкен, қарақұйрық;              

Д) су сиыры, керік;             

Е) оңтүстік піл, оверн мастандонты, қарақұйрық. 

 

8. Плейстоцен мен голоценде Құланды жазығында өмір сүрген 

жануарлар дүниесі. 

А) қарақұйрық, жайран;               

В) құлан, марал;                            

С) бауырымен жорғалаушылар; 

Д) керіктер, алып бұғы; 

Е) жыртқыш аңдар. 

 

9. Ертіс адамы» атты археологиялық мәдениет қай дәуірге жатады?  

А) мезолит; 

В) қола дәуірі;                               

С) палеолит; 

Д) темір ғасыры; 

Е) белгісіз. 

 

10. Құланды, Бараба жазықтарының ІХ ғасырдағы климатын әртүрлі 

тарихи оқиғалар мен мәліметтер арқылы дәлелдеді: 
А) М. Кашгари;                                

В) Ш. Уәлиханов;   

С) А. И. Левшин;                       

D) М. Шорманов; 

Е) Л. Н. Гумилев. 

  

11. Ертіс өзенінің қимақ дәуірі кезеңіндегі атауы: 

А) Гамаш;   

В) Эрчис;    

С) Ертүшір; 

Д) Ұлығ Кем; 

Е) Кимек. 

 

12. П. С. Паллас Бараба, Құланды далаларында (Ертіс маңы) қандай  

жануарларды кездестірген? 

А) жолбарыс, аю;                            

В) құндыз, суыр;          

С) құлан, марал, қабан;   

Д) дала шошқалары, ондатра; 

Е) қамыс мысықтары, қорқау қасқырлар. 

 

13. «Түрік өркениетінің алтын кілті» деген бағаға ие болған ғылыми               

еңбектің атауы: 

А) «Тарихи-Рашиди»;                    
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В) Шипагерлік баян;                      

С) «Диуани лұғат-ит-түрк»; 

Д) «Жами ат-тауарих»; 

Е) «Үлкен Сызба». 

 

14. Қазақстанда көшпелі және жартылай көшпелі мал   

шаруашылығының   қалыптасуына әсер етті: 

А) өзен-көлдер;                                     

В) климат жағдайлары;                        

С) жер бедерінің ерекшеліктері; 

Д) табиғат жағдайлары; 

Е) барлығы. 

 

15. Пайдалы қазбаларды бейнелейтін топонимдер мен терминдер: 

А) ащы, ашылауыт;                              

В) борлы, жосалы, тұзды;                    

С) сорлы, қақ; 

Д) орографиялық; 

Е) гидронимдер. 

 

16. Түркі моңғол тілдерінде жиі кездесетін «оба» терминінің 

мағынасы: 
А) шекара сызығы;                             

В) қорғандар;    

С) көне мазарлар; 

Д) шұңқыр; 

Е) табиғатқа табыну. 

  

17. Метафоралық терминдердің жиі кездесуі неліктен? 

А) қоршаған орта ерекшеліктері; 

В) орографиялық нысандарға байланысты; 

С) гидронимдерде жиі кездеседі; 

Д) адам, жануарлардың дене мүшелерін қоршаған орта ерекшеліктеріне 

теңеу арқылы; 

Е) тек жайылымдық терминдер. 

 

18. «Арқа» термині кейбір түркі-моңғол тобына жататын кейбір 

халықтарда қандай ұғымды білдіреді? 

А) оңтүстік- шығыс                      

В) солтүстік-батыс              

           С) оңтүстік 

           Д) солтүстік-шығыс 

           Е) тек шығыс бағытты қалыптастырады 

 

19. Топонимдерді табиғат жағдайларында бейнелейтін негізгі 

нысандар: 

А) макротопонимдер;      

В) микротопонимдер; 

С) жайылымдық; 

Д) метафоралық; 
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Е) орографиялық және гидрографиялық. 

20. Кейде орографиялық немесе гидрографиялық формада айтылатын 

терминдер 

А) ащы, шағыл;                          

В) жар, жарық;                           

С) сай, арна; 

Д) соны, өткел; 

Е) қоңыр, қара. 

 

21. Топонимикалық зерттеулердің маңыздылығы неде? 

А) табиғат жағдайларын сипаттайды; 

В) археологиялық мәліметтерді нақтылайды; 

С) палеоландшафттар туралы ақпарлар алуға болады 

Д) тарихи-мәдени байланыстарды бейнелейді 

Е) барлығы 

 

22. Картографиялық әдіс (ГАЖ) неліктен топонимдерді зерттеуде жиі 

қолданылады: 

А) топонимдерді жинақтау, қорғау үшін; 

В) тарихи-деректерді сұрыптау негізінде; 

С) топонимдердің таралу ареалдарын жіктеу, орналасуын анықтау; 

Д) табиғат жағдайларының бейнелену дәрежесін сипаттау; 

Е) этимологиясын анықтау үшін.    

 

23. Микротопонимдерге жатады: 
А) бұлақтар, құдықтар;              

В) өзендер жүйесі;                      

С) көлдер, батпақтар; 

Д) теңіздер мен мұхиттар; 

Е) барлығы. 

 

24. Геожүйенің негізгі қасиеттері: 

А) құрылымы;    

В) дамуы, эволюциясы;              

С) өзгермелігі; 

Д) қалпына келу үрдісі;  

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

25. Ландшафт түзуші факторлар: 

А) сыртқы үрдістер;                     

В) энергетикалық күштер;             

С) ішкі үрдістер  (жанартау, тектоникалық); 

Д) атмосфера циркуляциясы; 

Е) аталғандардың барлығы. 

 

26. Космонимдер мен астронимдер нені зерттейді?  
А) ғарыш кеңістігі және аспан денелерін; 

В) Шолпандағы нысан атауы; 

С) аралдар жиынтығын;    

Д) аймен планета атаулары; 
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Е) Марстағы жер бедері атаулары.               

27. Өзен атауларында жиі кездесетін индикатор-терминдер: 

А) еспе, ирек, өзен                   

В) айрық, тұз, қамыс               

С)ауыз, аяқ, бас   

Д) сай, жар, мойнақ 

     Е) қайнар, жылға, құдық 

 

28. ШҚО-ның гидронимдерін линвистикалық тұрғыдан зерттеген 

ғалым-ономаст: 

А) З. Самашев;                           

В) Қ. Т. Сапаров;                     

С) Г. Б. Мәдиева; 

Д) Б. Н. Бияров; 

Е) А. Әлімхан. 

 

29. Табиғи жолмен қалыптасқан микрогидронимдер: 
А) шығыр, қауға;                     

В) шынырау, апан; 

С) құдық, көз, үйірім; 

Д) бұлақ, жылға, қайнар, тұма; 

Е) тоған, батпақ, СЭС. 

 

30. Құдық, апан, қауға т.б. микрогидронимдер арқылы қандай 

ақпарлар алуға болады? 

А) көшпенділер жөнінде;       

В) судың қасиеті;                    

С) тарихи-ақпарлар; 

Д) табиғи су көздері; 

Е) жайылымдар туралы. 

 

31. Қ. Т. Сапаровтың зерттеулері бойынша Өскемен уезінде 

анықталған арық, тоғандардың саны 

А) 100-ге жуық;                       

В) 200;          

С) 500-ге жуық; 

Д) 1000-ға жуық; 

Е) 150-ден астам. 

 

32. Қазақ терминдері басқа да түркі халықтарының географиялық 

терминологиясының құрамында қай ғалымның еңбектерінде талқыланған? 
А) В.А. Казакевич;                          

В) В.Н.Попова;                               

           С) А.Н. Кононов; 

Д) Е. Қойшыбаев; 

Е) Э.М. Мурзаев; 

 

33. Қазақ халқы жер-су атауларын қандай қағида негізінде ажырата 

білген? 

А) таулардың биіктігі;                     
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В) өзен-көлдердің тереңдігі;           

С) жайылымдардың кеңдігі; 

Д) номинация принципі; 

Е) жер бедерінің ерекшелегі. 

 

34. Көшпелі қазақ рулары көшу маршрутының ұзақтығына 

байланысты қандай жайылымдарды пайдаланған? 
А) күзгі және қысқы;                         

В) көктемгі;     

С) көктемгі және жазғы; 

Д) жазғы және қысқы; 

Е) көктемгі және күзгі. 

 

35. Жайылым мен өрістерді жиі ауыстыру нені дәлеледейді? 

А) көшу ерекшеліктерін;                       

В) экологиялық сипат негізін;               

С) төрт түлік малды бірге  бағу; 

Д) малға шөп жетпегендігін; 

Е) төрт түліктің жұтқа ұшырымауын. 

 

36. Этноним, генонимдерді  зерттеу барысында қандай ақпарлар алуға 

болады?  

А) тарихи оқиғалар;                          

В) әлеуметтік үрдістер;                      

С) рулар миграциясы; 

Д) көшпенді өмір сипаты; 

Е) барлығы. 

 

37. «Сақ» этнонимнің этимологиясын айқындайды? 

А) көшпенділер; 

В) еңіреген ерлер;                         

С) барлық ұғымдар; 

Д) қорғаушы күзетшілер; 

Е) еркін аттылар. 

 

38. Шыңғыстаудың бұрынғы атауы: 

А) Қалбатау;       

В) Наймантау; 

С) Жалғызтау; 

Д) Ханшыңғыс; 

Е) Мыржық. 

 

39. Мал бағу барысында ақпарлар жинақталды? 
A) барлығы; 

B) экологиялық білім көзі; 

C) өзен-көлдер ерекшелігі жөніндегі мәліметтер; 

D) жайылым түрлері жөнінде; 

E) шөптердің түрлері. 
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40. Қазақстан картасында аңдарға байланысты атаулардың жиі 

кездесетін атап көрсетті: 

A) А.Н.Формозов, Л.С.Берг; 

B) Ғ.Қонқашпаев, А.Н.Формозов; 

C) Ш.Уәлиханов, М.О.Әуезов; 

D) В.Ф.Зайберт, А.И.Левшин; 

E)  П.С.Паллас, С.У.Ремезов. 

 

41. Құлан, марал т.б. жануарлардың таралу ареалдары жөніндегі 

топонимиялық ақпарларды алуға болады? 

A) В. А. Селевин, Ғ. Қонқашпаев, Р. Сәтімбеков еңбектерінен; 

B) А. И. Левшин, П. С. Паллас, Ш. Уәлиханов; 

C) көне жазбалардан; 

D) орыс жазбаларынан; 

E) М.Кашгаридің еңбектері. 

 

42. Зоонимдердің жиі кездесуіне әсер етеді? 

A) ланшафт ерекшеліктері; 

B) климат жағдайлары; 

C) барлығы;  

D) өсімдік жамылғысының мол болуы; 

E) жануарлар дүниесінің көптігі. 

 

43. Сібірде мекендеген жануарлар дүниесінің Қазақстан жағына 

ығысуына әсер етті: 

A) мұздық кезең; 

B) ылғалды климат; 

C) құрғақ кезең; 

D) табиғи апаттар; 

E) ығысу әрекеті болмаған. 

 

44. Жануарлар дүниесінің таралу ареалдарын анықтауда 

топонимикалық әдісті қолданды: 

A) Э. М. Мурзаев; 

B) Е. Койшыбаев; 

C) Ғ. Қонқашбаев; 

D) Р. Сәтімбеков; 

E) А. Н. Формозов. 

 

45. В.А.Селевин осыдан 150-200 жыл бұрын Семейдің Таспалы 

қарағай орманында жануарлардың мекендегінін жазды: 

A) марал, аю, бұлан; 

B) ақбөкен, қарақұйрық; 

C) қорқау қасқыр, жолбарыс; 

D) барыс, сілеусін; 

E) қасқыр, қабан, аю. 

 

46. Жазғы кезеңдегі жайылымдар топтамасы 

A)көкорай, өріс, соны; 

B) қағыл, қараш, желқара; 

C)  тебін, бауыр, күнгей; 
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D) шақат, ащы, тақыр; 

E) құм, шағыл, жарық. 

 

47. Қысқы кезеңдегі жайылымдардың орналасу ерекшеліктері: 

A) көкорай, шалғын, көк; 

B) күнгей, қағыл, бауыр; 

C) өртең, соны, ащы;  

D) отар, өріс, қыр; 

E)  саз, жон, боз. 

 

48. Метафоралық терминдер негізінде қалыптасқан жайылым 

атаулары: 

A) қоңыр, өтөзек, жарық; 

B) тақыр, шақат, ащы; 

C) жарық, көз, күнгей; 

D) бауыр, қабақ, төскей; 

E) тебін, қараш, желқара. 

 

49. Күзде мал семірту үшін пайдаланатын жайылымдар: 

A) шақат, сортаң; 

B) тақыр, қоныр; 

C) көк, шалғын, соны;  

D) құм, шұбар, боз; 

E) өртең, бауыр, томар. 

 

50. Боз термині айқындайды: 

A) көл маңындағы шалғындар; 

B) селеулі-бетегелі далалар; 

C) жусан өскен далалар; 

D) аласа бұталар; 

E) тау аңғарындағы өсімдіктер топтамасы. 

 

51. Жайылымның ылғалдылығы жөнінде геоэкологиялық ақпар 

беретін терминдер бірлестігі: 

A) шұбар, қоңыр, қоға; 

B) тақыр, сортаң, қопа; 

C) шақат, тақыр, саз; 

D) бидайық, қақ, томар; 

E) өртең, шат, арна. 

 

52. Қайынды-көктеректі шоқтар мағынасын қалыптастырады: 

A) бидайық; 

B) орман; 

C) шұбар; 

D) бауыр; 

E) қаратоғай. 

 

 

53. Табиғат пайдаланудың үнемдеп қолдану стратегиясы қандай 

табиғат қорғау әрекетінің   басымдылықтарын қалыптастырады? 

A) экологиялық мәселелерді шешу; 
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B)  қоғамның әр түрлі табиғи ресурстарға деген өсіп келе жатқан 

қажеттіліктерін қамтамасыз етеді; 

C) табиғи ресурстарды қорғау; 

D) табиғатты жақсарту; 

E) табиғи ресурстарды қайта өндіру. 

 

54. «Біздің қазақ жер аты, тау атын, әмәнда сол ортаның сыр-сипатын 

қоя білген  жұрт» деп жазды 
А) С. Мұқанов;                    

В) З. Қабдолов;                    

С) І. Есенберлин; 

Д) Ш. Уәлиханов; 

Е) М. Әуезов. 

 

55. Ғылыми зерттеулерінде топонимиялық әдісті пайдаланды: 

A) Л. С. Берг; 

B) С. Әбдрахманов; 
C) Ғ. Қоңқашбаев; 

D) Қ. И. Сәтбаев; 

E) Г. Медоев. 

 

56. Қорық сөзінің мағынасы: 

A) тыйым салынған жайылым; 

B) қой жаятын жайылым; 

C) мал тісі батпаған жайылым (соны); 

D) қоршаған жерлер; 

E) мал жайылымын реттеу; 

 

57. Географиялық қабықтың кеңістіктегі  негізгі  нысандар: 

A) геожүйелер, территориялық табиғи кешендер; 

B) табиғи денелер; 

C) табиғи құбылыстар; 

D) қоршаған орта компоненттері; 

E) экожүйелер. 

 

58. Біртұтастықтың бөлігі ретінде уақыт бойынша дамитын, өзінің 

орналасуы жағынан өзара байланысты табиғи компоненттерден құралатын 

материалдық жүйе: 

A) экосфера; 

B) геожүйе; 
C) ноосфера; 

D) ландшафтар; 

E)  экожүйе. 

 

 

 

 

59. Геоэкологияның ғылыми-практикалық міндеті неде? 

A)  барлығы; 
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B) қоршаған ортаның табиғат жағдайларын сақтау жөнінде ұсыныстарды 

жасау; 

C) табиғат қорғаудың тиімді жолдарын анықтау; 

D) геожүйелердегі экологиялық тұрақтылықты сақтау жағдайларын 

зерттеу; 

E) адамның тіршілік ортасын зерттеу. 

 

60. Қандай үдеріс қоршаған ортаның экологиялық жақсы жағдайын 

қамтамасыз етеді. 

A) жабық өндірістік айналым; 

B) техногенез; 
C) ашық өндірістік айналым; 

D) геоэкологиялық сараптама; 

E) геожүйенің деградациясы. 

 

61. Ландшафтық карталар мен физикалық-географиялық 

аудандастыру сызбалары нені білдіреді? 

A) барлығы; 

B) табиғат ресурстарын; 

C) табиғи антропогендік жүйелердің кеңістік – территориялық 

біртектілігін; 

D) рекреациялық ресурстарды; 

E) физикалық – географиялық жағдайын. 

 

62. «Қоршаған табиғи ортаны қорғау» туралы заң Қазақстан 

Республикасында қай жылы қабылданды? 

A) 1992 жылы; 

B) 1991 жылы; 

C) 1990 жылы; 

D) 1993 жылы; 

E) 1994 жылы. 

 

63. Топонимика мен туризмнің өзара байланысы қай ғалымның 

еңбегінде көрініс тапты? 

A) Э. М. Мурзаев; 
B) Т. Жанұзақов; 

C) А. С. Бейсенова; 

D) Е. М. Поспелов; 

E) E. В. Чигаркин. 

 

64. Қазақ  ономастикасының зерттелу тарихы  неше  кезеңге бөліп 

қарастырылған? 

A) 4; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 1; 

E) 5. 

 

65. Аблакетка өзенінің этимологиясы: 

A) Абылайдың пұтханасы; 

B) адам аты; 
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C) адам суға кеткен; 

D) Абылайдың өзені; 

E) қалмақ қорғаны. 

 

66 Шығыс Қазақстан облысы аумағында қанша  топонимдер 

анықталған? (Қ.Т.Сапаров бойынша) 

A) 4748; 

B) 20000; 

C) 15000; 

D) 12000; 

E) 5612. 

 

67 Қозы Көрпеш-Баян сұлу кесенесі  орналасқан: 

A) Шыңғыстауда; 

B) Үржар тауларында; 

C) Аягөз өзенінің маңы; 

D) Үстіртте; 

E) Алтайда. 

 

68 Найман этнонимінің  ұғымы нені  білдіреді: 

A) сегіз санын; 

B) таңба белгісін; 

C) адам аты; 

D) белгісіз; 

E) мыңжылдықты. 

 

69 Арғын тайпасы  Шығыс Қазақстанның қай аумағында 

қоныстанған: 

A) Құлынды жазығында; 

B) Катон-Қарағайда; 

C) Сауыр-Тарбағатайда; 

D) Ертіс бойында; 

E) Архат,Шыңғыстау өңірі. 

 

70 Ескі Семей құрылысының қалдығын зерттеді: 

A) Ш. Уәлиханов; 

B) П. С. Паллас; 

C) С. И. Руденко; 

D) А. И. Левшин; 

E) М. Тынышпаев. 

 

71 Семей облысына қанша  уезд қараған: 

A) 5; 

B) 4; 

C) 7; 

D) 12; 

E) белгісіз. 

72 қорғаннан тұратын, таспен бастырылған  Берел қорғандары  

табылды: 

A) Ертістің орта бойынан; 

B) Қатонқарағайда; 
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C) Зайсан ойпаты; 

D) Листвяга (Қоңыржон )тауының баурайында; 

E) Алтайда. 

 

73. Алтайдағы пазырық  қорғандарды алғаш рет  қазып зерттеді: 

A) В. В. Радлов; 

B) М. П. Грязнов; 

C) С. И. Руденко; 

D) З. Самашев; 

E) Риддер. 

 

74. Әрбір қазақ руының  таңбасы болған және ол нені  білдіреді: 

A) жеке меншік,иелік ету; 

B) шежіре; 

C) жер бедерін ажырату; 

D )құдайға сиыну; 

E) дұрыс жауабы жоқ. 

 

75. Кеңістік пен  дүниенің моделі  сақтар мен  ғұндарда  қалай 

бейнеленген? 

A) Үш деңгейлі,бәйтерек тәрізді; 

B) жұлдыздар ерекшеліктері; 

C) Ай мен күнге; 

D) Ұмай анаға; 

E) Жер, су,аспан т.б. 

 

76. Қара қарға (хара суорун)Алтайды мекен еткен  қай халықтың 

жебеушісі: 

A) хақастар; 

B) алтайлықтар; 

C) якут-саха; 

D )көне түріктер; 

E) сақтар. 

 

77. Көне түркілердің  табынған Құдайы: 

A) Ұмай ана; 

B) құстар; 

C) Аспан әлемі; 

D) жұлдыздар; 

E) зороастризм. 

 

78. Емелтау Үржар және  Аягөз  аудандарының (ШҚО) арасында 

орналасқан Емелтау жота атауы қандай ұғымға сәйкес келеді? 

A) ертоқым; 

B) асу; 

C) арна; 

D) жазық дала; 

E) өгіз жайылған тау. 

 

79. Шаған гидронимнің  этимологиясы: 

A) ақ; 
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B) сары;  

C) қара; 

D) көк; 

E) түссіз. 

 

80. Алтайды зерттеген ғалымдар: 

A) А. Н. Седельников; 

B) В. В. Радлов; 

C) Ф. А. Геблер; 

D) Барлығы; 

E) В. В. Сапожников. 
 

81. Шығыс Қазақстан топожүйесінде орыс тілді топонимдер қанша 

пайыз құрайды? 

A) 18,9 %; 

B) 25 %; 

C) 15,3 %; 

D) 12 %; 

E) 14 % . 

 

82. Геродоттың жазбаларына қарағанда Қазақстанның  қай бөлігінде 

алтын кеніштері болған? 

A) Солтүстік-шығыс және Алтай; 

B) Алтай және Жоңғар Алатауы; 

C) Сауыр-Тарбағатай; 

D) Сарыарқа; 

E) Тек Іле Алатауында. 

 

83. Қимақтар сиынған Ертіс (Гамаш) өзенінің бойында қанша 

қалалары (Әл-Идриси бойынша) болған? 

A) 19; 

B) 7; 

C) 12; 

D) 22; 
E) 16. 

 

84. «Сібірдің  сызба» картасының авторы: 

A) С. У. Ремезов; 

B) П. П. Рычков; 

C) П. С. Паллас; 

D) И. Г. Георги; 

E) И. П. Фальк. 

 

 

85. Ш. Уәлихановтың еңбектерінде қанша топонимикалық  қор 

жинақталған: 

A) 5000; 

B) 2500; 

C) 1500; 

D) 3000; 

E)1000; 
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86. Г. Қоңқашбаевтің еңбектерінде қанша халықтық  географиялық  

терминдер қарастырылған: 

A) 800; 

B) 550; 

C) 600-ден астам; 

D)1000-нан астам; 

E) 345. 

 

87. Мына терминдердің қайсысы гидронимдік индикатор терминдер  

A) жалтыр,атырау,айдын; 

B) беткей,балақтау,борбас; 

C) бұршақ,жұт,бастау; 

D) жайылма,ащылауыт; 

E) арасан,шұбар. 

 

88. Анемонимдер мен метеонимдерді  анықтаңыздар? 

A) бұрқасын,жайылым,жербөлік; 

B) беткей,жамбас,тұмсық; 

C) белен,арқа,бауыр; 

D) ақсу,қарасу,сарысу; 

E) құралайдың салқыны, тасбақаның дауылы; 

 

89. Жайылымдық терминдер топтамасы? 

A) түстік жер,шағыл,құмдақ; 

B) суат,сор,табан; 

C) ақтебін,соны,отжер; 

D) қорым,құмақ,заңғар; 

E) сарыдала,мұрын,қырат. 

 

90. Табиғат жағдайларын сипаттайтын негізгі  топонимдер бірлестігі ? 

A) оронимдер мен гидронимдер; 

B) фитономдер мен зоонимдер; 
C) топырақ және өсімдік жамылғысы;   

D) метафоралық терминдер; 

E) жайылымдық терминдер. 

 

91. Ойконимдерге жатады: 

A) Орда,қорған,мола; 

B) Рабат,кент,қала; 

C) Ауыл,қоныс,жайлау; 

D) Арқа,төбе,шоқы; 

E) Қала,станса,айлаг. 

92. Кеңестік топонимика ғылымының негізін қалаған географ ғалым: 

A) Э. М. Мурзаев; 

B) А. И. Попов; 

C) Г. Қоңқашбаев; 

D) Н. А. Надеждин; 

E) А. В. Суперанская. 

 

93. Көшпелі  қазақ  өміріндегі табиғи апаттар: 
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A) сел; 

B) қар,жаңбыр; 

C) бұрқасын; 

D) зілзала; 

E) жұт,боран. 

 

94. Құланның төлі қалай аталады? 

А) қодас; 

В) марғау; 

С) қодыға; 

D) құралай; 

Е) құнай. 

 

95. Құндыздың баласын қалай атайды? 

А) дұрыс жауабы жоқ; 

В) көгілдір; 

С) мамыр; 

D) құнай; 

Е) құралай. 

 

96. М. Әуезовтың «Көксерек» романындағы Көксерек ұғымы нені 

білдіреді? 
А) нағыз жыртқыш қасқырды; 

В) жас қасқырдың ең мықтысын; 

С) шибөрі; 

D) көкжалын; 

Е) барлығы. 

 

97. Орта жүз ру-тайпалары: 

А) Албан, Суан, Жалайыр; 

В) Арғын, Найман, Уақ; 

С) Шеркеш, Адай, Беріш; 

D) барлығы; 

Е) Қоңырат, Табын, Сунақ. 

 

98. Қазақтар «керемет ботаник», олар барлық өсімдіктер түрін жан-

жақты пайдалана білді деп жазды: 

А) И. Я. Златкин; 

В) Ф. Щербина; 

С) П. И. Рычков; 

D) Л. К. Черлак; 

Е) В. В. Латышев. 

99. Шөлейт зонасының доминантасы және құбылыстарының 

индикаторы қызметін атқарады: 
А) жусан; 

В) құм бетегелер; 

С) бозды далалар; 

D) көкпек; 

Е) сортаңдар. 
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100. Шөл даланың символы болып табылады: 
А) сексеуіл; 

В) қараған; 

С) ши, тоғай; 

D) барлығы; 

Е) бетеге, жусан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б қосымшасы 

(анықтамалық) 

 

Өскемен уезінде шаруашылықта пайдаланылған арық және су 

көздерінің орналасу ерекшеліктері 

 
Р/с Атауы Гидронимнің сипаты Болыстар 
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 Шар өзені алабының су көздері 

1 

2 

Шолақ бұлақ 

Теріс айрық 

өзен 

өзен, арық 

Шар 

3 

4 

5 

Жіңішке 

Мыңбастау 

Жаманөзен 

өзен 

көз, тоған 

бұлақ 

Сұлусары 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Орта - бұлақ 

Топпақ 

Жанама 

Әулие - бұлақ 

Жыланды - бұлақ 

Қаным 

Бала - жал 

Әжігүл - бұлақ 

 Ащы бұлақ 

Тұщы – ащыбұлақ 

Жолдыбай бұлақ 

Ағынықатты 

Құсмыс 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен,арық 

бұлақ 

Қалба 

Қызылсу өзені алабының (Ертіс өз.) су көздері 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Қызылсу 

Саптық бұлақ 

Ақбастау 

Шолақбұлақ 

Шолақ - шатбұлақ 

Тұз – татық - бастау 

Шилі бұлақ 

Егіндібұлақ 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен,арық 

көз, арық 

өзен, тоған 

бұлақ, тоған 

бұлақ 

Сұлусары 

27 

28 

Қойтасты 

Мамыс 

өзен,тоған 

тоған 

Сібе 

29 

30 

31 

32 

33 

Жарық бұлақ 

Бұлақ 

Суық көз 

Егінбұлақ 

Қанай 

бұлақ, тоған 

бұлақ 

бұлақ 

бұлақ,тоған 

өзен, арық 

Айыртау 

Ұлан өзені(Ертіс өз.) алабының су көздері 

34 

35 

36 

37 

38 

Ұлан 

Тоғай 

Байжан бұлақ 

Көлденең – еспебұлақ 

Жыланды 

өзен, тоған 

бұлақ 

өзен, арық 

арық 

өзен 

Айыртау 

 

 

 

 

    

39 

40 

41 

42 

43 

Қарасу 

Егінсу 

Бұлақ 

Есірбұлақ 

Егінсу тоған 

өзен, бұлақ 

өзен, бұлақ 

өзен 

өзен, тоған 

тоған 

Ұлан 

44 

45 

46 

Талдыбұлақ 

Жіңішке бұлақ 

Шүмеккөл бұлақ 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

Айыртау 
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47 

48 

Бердібай 

Шолаққайнар 

өзен, тоған 

өзен, бұлақ 

49 

50 

51 

52 

53 

Талдыбұлақ 

Шортай 

Әлібек 

Сібе 

Ақтөбе 

өзен 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, тоған 

арық 

Ұлан 

 

 

 

 

54 

55 

56 

57 

Бозанбай 

Құржыра 

Қара сиыр 

Шатбұлақ 

өзен, арық 

бұлақ, өзен 

өзен 

өзен, арық 

Сібе 

Сібе өзенінің су көздері 

58 

60 

61 

62 

Қайнар бұлақ 

Есір бұлақ 

Шөже 

Қатанай 

өзен 

өзен 

өзен 

бұлақ 

Сібе 

 

 

 

63 

64 

65 

66 

Тарғын 

Қор шаған 

Оң қарды 

Көке 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен 

өзен, арық 

Тарғын 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Манат 

Шошқалы 

Тәттібай 

Қаракөл 

Мылтық тапқан 

Майлы 

өзен, арық 

өзен 

тоған 

көл 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

Тайынты 

Үлкен Бөкен алабының су көздері 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Чернояр 
Тастақ 

Қаратоған 

Ақтоған 

Енгес тоған 

Бөгет 

Есембай 

Жидыбай 

Кенжебай 

Шүрет 

тоған 
тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

арық 

тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

Құлынжон 

    

    

 

 Бөкен алабының су көздері 

85 
86 

87 

88 

89 

90 

Тентек 
Жайылма 

Атабай 

Егембай 

Қалыбай 

Тостоған 

өзен 
өзен 

тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

Құлынжон 
 

 

 

 

 Күршім өзені алабының су көздері 
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91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 
108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Күршім 

Жаңатоған 

Жамантоған 

Қаратоған 

Ноғай 

Мерген 

Сары түбек 

Тастоған 

Терісаққан 

Толыбай 

Жіңішке 

Қайнар 

Иіс жарғыш 

Қараағаш 

Сарышоқы 

Құлайбұлақ 

Құлай су 
Кеңжыра 

Сарысу бұлақ 

Жаныбай бұлақ 

Қызылтас 

Теректі 

Теріс арық 

Сазтоған 

өзен, тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

тоған 

арық 

тоған 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен 

өзен 

өзен, тоған 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, тоған 
өзен, бұлақ 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен 

өзен, бұлақ 

арық 

тоған 

Күршім 

Ертіс өзені алабының су көздері 

115 

116 

117 

118 

119 

220 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

Қайыңды 

Үмбет бұлақ 

Керегетас 

Шортан бұлақ 

Қаражол бұлақ 

Қараағаш 

Балтабай бұлақ 

Кеңжыра бұлақ 

Барлыбай 

Жақсыкелді 

Қамыс 

Бөктер 

Мойылды 

Құлажорға 

Қарабиік 

Шарбек 

өзен, арық 

өзен, арық  

өзен, арық 

 өзен  

өзен, арық 

 ( 2 өзен), арық 

 өзен, арық 

өзен, арық 

өзен 

( 2 өзен) 

тоған 

тоған 

өзен, арық 

өзен, арық 

өзен, арық 

 тоған 

Үркер 

 

Р/с Нарын өзені алабының су көздері 
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131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

Үркер 

Суықшат 

Көктерек 

Балғынды 

Төменгі Теректі 

Орта Теректі 

Жоғарғы Теректі 

Күміс бұлақ 

Майемер 

Шүршіт су 

Нарым 

Қаратоған 

өзен 

өзен  

өзен  

өзен 

 өзен, тоған 

 өзен, тоған 

өзен 

 өзен 

 өзен, арық  

өзен, арық 

өзен 

өзен, тоған 

Үркер 

 

 

 

 

 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

Жіңішке тоған 

Орал 

Көк 

Жыңғыл 

Қамтоған 

Жолтоған 

Рысбай бейіт 

Жолтоған 

тоған  

тоған  

тоған  

тоған  

тоған  

тоған  

тоған  

тоған 

Нарын 

151 

152 

153 

154 

155 

Тыңтоған 

Көлденең 

Екіошақ 

Жотатоған 

Жіңішке тоған 

( 2 тоған) 

( 3 тоған) 

тоған 

тоған  

тоған 

Шыңғыстай 

 

160 

161 

Құсақ 

Шатауыз 

тоған 

тоған 

Шыңғыстай 

 Бұқтырма өзені алабының су көздері 

162 

163 

164 

165 

166 
167 

168 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

Қонқай 

Үлмейіс 

Ақжар 

Шыбынды 

Күнгей 
Қызыл күнгей 

Қызыл қайың 

Қайың бұлақ 

Толағаш 

Қаратал 

Күркіреме 

Көктерек 

Сұлусай 

Шүмек 

Бұлақ дала 

Ырғай бұлақ 

Қараағаш 

Таутекелі 

өзен, тоған 

өзен (2 тоған) 

өзен 

өзен, арық 

өзен 
өзен, арық 

өзен, арық 

өзен,( 6 арық) 

өзен 

өзен,( 6 тоған) 

өзен, (3 тоған) 

өзен 

арық 

өзен 

өзен, арық 

өзен, бұлақ 

өзен, бұлақ 

өзен 

Шыңғыстай 

 

 

 

 

181 Күрте өзен, арық Шыңғыстай 
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182 

183 

184 

185 

186 

187 

Тарақты 

Бұқтырма 

Уақ 

Байберді 

Жанқара 

Қарасу 

өзен, арық 

өзен, тоған 

өзен, тоған 

өзен, (3 тоған) 

өзен, тоған 

өзен (2 арық) 

 

 Қарақоба өзені алабындағы су көздері 

188 

189 

190 

191 

192 

Қарақаба 

Қаба 

Бұғымүйіз 

Жылыбұлақ 

Кішкене Бұғымүйіз 

өзен (2 тоған) 

өзен, арық 

өзен 

өзен, арық  

өзен, арық 

Шыңғыстай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В қосымшасы 
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(аныктамалық) 
 

Шығыс Қазақстан облысының лимнонимдер топтамасы 
 

Р/с Атауы Топоним сипаты Орналасқан ауданы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Әбжан  

Айдарқамыс 

Айнакөл 

Айтқожа 

Айыр 

Аққияқ 

Ақкөл 

Ақмектеп 
Ақмола 

Ақсор 

Ақсу 

Ақсу 

Ақтайлақ 

Ақтөбекөл 

Ақтораңғы 

Алабұғасор 

Алакөл 

Әлімбай 

Алшын 

Әлжан 

Арасан 

Арасан 

Ащықақ 

Ащыкөл 

Ащыкөл 

Ащыкөл 

Ащыкөл 

Ащықұдық 

Ащыөзек 

Ащыөзеккөл 

Аяқ 

Аяқжамбас 

Байыр 

Бақшоқы 

Балақаз 

Балықтыкөл 
Басмойын 

Басово 

Бастұма 

Белкөл 

Бестаскөл 

Бірінші Барын 

Биттейқақ 

Боброво 

Бозша 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

фитолим. 

көл 

көл 
көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл  

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

антрополим. 

көл 
көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

Жарма 

Бесқарағай 

Күршім 

Жарма 

Ұлан 

Аягөз 

Бесқарағай 

Жарма 
Жарма 

Жарма 

Көкпекті 

Ұрыжар 

Жарма 

Абай 

Күршім 

Бесқарағай 

Ұрыжар (Алматы обл.шекарасы) 

Семей қ.ә.қ.а. 

Бесқарағай 

Жарма 

Күршім 

Жарма 

Жарма 

Тарбағатай 

Семей қ.ә.қ.а. 

Абай 

Жарма 

Ұрыжар 

Абай 

Абай 

Абай 

Жарма 

Абай 

Абай 

Жарма 

Семей қ.ә.қ.а. 
Абай 

Ұлан 

Күршім 

Күршім 

Абай 

Бесқарағай 

Күршім 

Бесқарағай 

Бесқарағай 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 
58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 
87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

Бозши 

Бөке 

Бөкенші 

Болтинское 

Большое 

 Большое 

Большое Белое 

Большое Язовое 

Борлы қақ 

Боровое 

Босаға 

Бурабай 
Бұрмакөл 

Верхняя Забока 

Водопойное 

Вонявка 

Ворга 

Восточное 

Второе 

Галечное 

Гарбузово 

Гусиное 

Девятиголовое 

Дедово 

Декале 

Длинное 

Долгое 

Дөңгелексор 

Дөңгелексор 

Екінші Бабатай 

Екінші Барын 

Ерундаево 

Ешіге 

Жайсаң 

Жалаңашкөл 

Жалғызқарағай 

Жалғызтерек 

Жалпақ 

Жаманкөл 

Жамансор 

Жанан 
Жарыққұдық 

Жарықтассор 

Жоғарғы Балықтыкөл 

Жылама 

Жыланды 

Жыңғылды 

Забелковое 

көл 

көл 

генолим 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 
көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 
көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

Бесқарағай 

Жарма 

Абай 

Ұрыжар 

Бородулиха 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Аягөз 

Бородулиха 

Семей қ.ә.қ.а. 

Жарма 
Күршім 

Бесқарағай 

Бородулиха 

Шемонаиха 

Бородулиха 

Жарма 

Ұрыжар 

Ұлан 

Семей қ.ә.қ.а. 

Ұрыжар 

Ұлан 

Ұлан 

Бородулиха 

Бесқарағай 

Ұлан 

Семей қ.ә.қ.а. 

Аягөз 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Аягөз 

Тарбағатай,Зайсан,Күршім,Көкпекті 

шек. 

Ұрыжар (Алматы обл. шек.) 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Күршім 

Күршім 
Семей қ.ә.қ.а. 

Семей қ.ә.қ.а. 

Бесқарағай 

Жарма 

Абай 

Ұрыжар 

Семей қ.ә.қ.а. 

Риддер 

94 

95 

Заложок 

Зеленое 

көл 

антрополим 

Бесқарағай 

Ұлан 
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96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 
113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 
142 

143 

Қабай 

Казнаковское 

Қайрақ 

Қақ 

Қақ 

Қалдар 

Қамбарқарасу 

Каменное 

Каменное 

Қамысақ 

Камышинка 

Камышки 

Камышное 

Канонерка 

Қарабай 

Қарабастұз 

Қарағандыкөл 
Қарағанжал 

Қарағантұмсық 

Қаракөл 

Қаракөл 

Қаракөл 

Қаракөл 

Қаракөл 

Қарақызыл 

Қарамырза 

Қараой 

Қараөткел 

Қарасай 

Қарасор 

Қарасу 

Қаратақыр 

Қарашоқы 

Қарашоқы 

Қасқабұлақ 

Қасқабұлақкөл 

Қаттақкөл 

Кебенсор 

Кедровое 

Кезеңкөл 

Кемеркөл 

Кішкене Қарабас 

Кішкенекөл 

Кішкенесор 

Қоғалы 

Көкиірім 
Көккөл 

Колақақ 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 
көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 
көл 

көл 

Жарма 

Көкпекті 

Жарма 

Абай 

Жарма 

Ұрыжар 

Көкпекті 

Ұлан 

Шемонаиха 

Жарма 

Бородулиха 

Бородулиха 

Семей қ.ә.қ.а. 

Бесқарағай 

Жарма 

Семей қ.ә.қ.а. 

Көкпекті 
Аягөз 

Жарма 

Семей қ.ә.қ.а. 

Аягөз 

Жарма 

Ұлан 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Күршім 

Жарма 

Көкпекті 

Жарма 

Шар 

Аягөз 

Тарбағатай 

Абай 

Ұлан 

Жарма 

Абай 

Жарма 

Бесқарағай 

Глубокое 

Күршім 

Күршім 

Семей қ.ә.қ.а. 

Жарма 

Семей қ.ә.қ.а. 

Күршім 

Абай 
Қатонқарағай 

Семей қ.ә.қ.а. 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 
161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 
190 

191 

192 

193 

194 

Колхозное 

Көлбас 

Көлқайнар 

Көлтай 

Көлшетал 

Көлшіккөл 

Комсомольское 

Қонақ 

Коноплянка 

Конопляное 

Қопа 

Копейка 

Көпкөл 

Қоржынкөл 

Қосқарағай 

Қоскөл 

Қоскөл 
Қоскөл 

Көшек 

Көшпес 

Красненькое 

Кривое 

Кривое 

Кривое 

Құмкөл 

Құрқопа 

Құрышбай 

Кутихино 

Қызылащы 

Қызылжар 

Қызылқайнар 

Қызылқақ 

Қызылтұма 

Қызылшілік 

Қылы 

Лебединое 

Ленивое 

Мазақкөл 

Майшоқы 

Макаркино 

Мақаткөл 

Малай 

Малдыбай 

Маленькое 

Малое 

Малое Язовое 
Мамошкино 

Манғазы 

Манғазы 

Маралье 

Марқакөл 

көл 

көл 

антрополм 

көл 

көл 

көл 

фитолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 
генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 
антрополим. 

антрополим. 

антрополим. 

көл 

көл 

Семей қ.ә.қ.а. 

Абай 

Абай 

Жарма 

Жарма 

Зайсан 

Жарма 

Тарбағатай 

Бесқарақай 

Басқарағай 

Бесқарағай 

Ұлан 

Семей қ.ә.қ.а. 

Ұлан 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Күршім 
Тарбағатай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Зайсан 

Ұлан 

Жарма 

Бесқарағай 

Ұрыжар 

Ұлан 

Абай 

Зайсан 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Күршім 

Абай 

Семей қ.ә.қ.а. 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Ұлан 

Ұлан 

Жарма 

Жарма 

Ұлан 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 
Ұрыжар 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Күршім 
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195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 
212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 
241 

242 

243 

Михайловское 

Моойынсу 

Мусатайсор 

Мякишево 

Нақтыкөл 

Нашаркөл 

Обалы 

Овчинникова 

Ойсексеуіл 

Оқкөл 

Ортақора 

Оспанкөл 

Өтеп 

Палевское 

Первое 

Песчаное 

Петрово 
Подбелковое 

Поповское 

Прорва 

Рахман 

Рассыпное 

Сабындыкөл 

Сабырбай 

Садыркөл 

Сазкөл 

Сазқұдық 

Сайкабылкөл 

Санырақкөл 

Саранкөл 

Саршакөл 

Сарыапан 

Сарыбас 

Сарыбұлт 

Сарықамыс 

Сарыкөл 

Сарыкөл 

Сарыкөл 

Сарыкөл 

Сарыкөл 

Сарыкөл 

Сарыманақ 

Сасық 

Сасықкөл 

Сасықкөл 

Сасықкөл 
Сасықкөл 

Слепцовое 

Соленое 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 
көл 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

генолим. 

көл 

көл 

көл 
көл 

көл 

көл 

Бородулиха 

Бородулиха 

Бородулиха 

Шемонаиха 

Абай 

Зайсан 

Зайсан 

Шемонаиха 

Ұрыжар 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Абай 

Абай 

Абай 

Ұрыжар 

Бородулиха 

Ұлан 
Ұлан 

Шемонаиха 

Ұлан 

Қатонқарағай 

Қатонқарағай 

Жарма 

Күршім 

Ұлан 

Ұлан 

Ұлан 

Ұлан 

Жарма 

Бесқарағай 

Күршім 

Жарма 

Абай 

Аягөз 

Зайсан 

Абай 

Жарма 

Қатонқарағай 

Қатонқарағай 

Зайсан 

Күршім 

Зайсан 

Зайсан 

Ұлан 

Ұрыжар 

Ұрыжар 
Ұрыжар 

Шемонаиха 

Ұрыжар 
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244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 
258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

245 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 
286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

Соленое 

Соленое 

Сор 

Сор 

Сор 

Сор 

Сорқамыс 

Сормойылды 

Стеклянка 

Студеные Ключи 

Сүзексор 

Сұлусор 

Сусарлы 

Сырғабай 
Тағанды 

Тайжамылған 

Тайкеткен 

Таймақкөл 

Тақыр 

Тақыркөл 

Танеке 

Тассуат 

Тастақ 

Телекесор 

Темір 

Теңізбай 

Теңізсор 

Теңізсор 

Тереңкөл 

Тесікқұдық 

Тізесу 

Тоқай 

Төменгі Балықтыкөл 

Тораңғыкөл 

Төрекөл 

Төртқара 

Третье 

Тұзащы 

Тұздыкөл 

Тұзкөл 

Тұзкөл 

Тұзқұдық 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 
көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Ұлан 

Ұлан 

Ұлан 

Бесқарағай 

Жарма 

Абай 
Аягөз 

Күршім 

Күршім 

Абай 

Абай 

Күршім 

Жарма 

Ұрыжар 

Абай 

Абай 

Абай 

Абай 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Семей қ.ә.қ.а. 

Ұрыжар 

Абай 

Абай 

Жарма 

Күршім 

Ұлан 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Жарма 

Күршім 

Абай 

Бесқарағай 
Түкпір 

Түктікөл 

Тұпақыр 

Ұзын Самай 

Ұласбай 

Үлкен 

Үлкен Аққұдықсор 

көл 

көл 

көл 

генолим. 

антрополим. 

көл 

көл 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Жарма 

Бесқарағай 

Күршім  

Абай 

Бесқарағай 
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293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 
305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 
334 

335 

336 

337 

Үлкен Жіңішкесу 

Үлкенкөл 

Үлкенсор 

Утиное 

Ушакова 

Ушқамыс 

Үшкөл 

Үшқұдық 

Харюзово 

Чаечье 

Черемуховое 

Черновое 
Черное 

Черное 

Чистое 

Чистое 

Шаған 

Шағыркөл 

Шалқар 

Шаңырақкөл 

Шар 

Шегенді 

Шегенкөл 

Шикөл 

Шолақтерек 

Шөл 

Шөптік 

Шөптікөл 

Шөптікөл 

Шөптікөл 

Шөптікөл 

Шошқалы 

Шошқалы 

Шуашбай 

Шұға 

Шұңқыркөл 

Шұңқырсор 

Шұңқырсор 

Шыбындыкөл 

Шыбынтай 

Шығанақ 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 
көл 

көл 

көл 

көл 

фитолим. 

көл 

антрополим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

антрополим. 

генолим. 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

көл 

Ұрыжар 

Жарма 

Абай 

Тарбағатай 

Глубокое 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Көкпекті 

Бородулиха 

Қатонқарағай 
Бесқарағай 

Қатонқарағай 

Қатонқарағай 

Жарма 

Жарма 

Күршім 

Ұлан 

Ұлан 

Ұлан 

Ұлан 

Бесқарағай 

Күршім 

Абай 

Ұрыжар 

Аягөз 

Абай 

Күршім 

Күршім 

Күршім 

Бесқарағай 

Бесқарағай 

Абай 

Абай 

Абай 

Абай 

Абай 

Ұлан 

Ұрыжар 

Ұрыжар 

Шыңырау 

Ырысай 

Ырысай 

Южное 

көл 

антрополим. 

  антрополим. 

көл 

Ұрыжар 

Абай 

Абай 

Жарма 

 

 

 

Г қосымшасы 
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Шығыс Қазақстан облысының кейбір ірі су нысандары 

 

 
 

Г.1-сурет  – Үлбі өзені 

 

 

 

 
 

 

Г.2-сурет – Марқакөл 
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Г.3-сурет  – Рахман көлі 

 

 
 

 

Г.4-сурет  – Бұқтырма су қоймасы  
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