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ОНЧЫЛ МУТ. 

Эртыше ийыште ме неживой природым тунемна: мландЫм, вӱ-
дым, южым. Ынде ме живой природым тунемаш тӱҥалына: расте-
ний ден животный-шамычым, айдемым. 

Ме растений тӱнян тӱрлӧ представительыштым пален на-
лын, кушмо условийыштлан нунын кузе келыштаралтмыштым 
ужына. Тӱрлӧ сортан культурный растений-шамычым айдемын 
кузе лукмыжым да луктын шогымыжым шинчен шуктена. Мемнан 
калык озанлыкыштына культурный растений-шамычын могай 
значениян улмыштым ме тыште умлен шуктена. 

Ме тӱрлӧ животный-шамычым тунемына да илыме условийышт-
лан нунын кузе келыштаралтмыштым ончен лектына. Тиде жи-
вотный-шамычын шукыштын, мут гыч, кол, тӱрлӧ кайык-вусо, 
зверь-шамычын мемнан социалистический озанлыкланна могай 
значениян улмыштым умлен шуктена. Мемнан сурт животныйна-
шамыч кужеч лиймыштымат ме шинчен налына. 

Варажым ме айдеме капын кузе ышталтмыжым да илышыжым 
тунемына. Тыште ме тидым палена: айдеме ден животный кок-
лаште могай сходствышт уло, мо шотышто айдеме животный-
шамыч деч ойырлалтеш. Ме айдемын кужеч лиймыжымат пален 
шуктена. 

Природым правильно умлышаш верч, природым кидыш налын, 
тудым мемнан социалистический строительствыштына использо-
ватлышаш верч, мыланна чыла тидым лончылен тунемаш кӱлеш. 
Мемнан социалистический обществыштына активный да созна-
тельный лийшаш верч, чыла тиде шинчымаш-шамыч кӱлыт. 
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I. РАСТЕНИЙ ИЛЫШ. 
РАСТЕНИЙ-ШАМЫЧ КУЗЕ ШАРЛАТ. 

Кеҥеж эртыш. Шурно пасула гыч поген налылтын; шурно шу-
мӧнгӧ, садешак тӱред поген налылтын. Чыла растений ганяк — пу-
шенте-шамычат, вондер-шамычат, шудо-шамычат — пелед эртышт 
да нӧшмым (пырчым) пуышт. Нӧшмӧ гыч шушаш ийыште са-
мырык у растений-шамыч шочыт. у 

Растений-шамычын нӧшмышт але пырчышт плод кӧргыштӧ 
лиеш. Плодшо пеледыш опылятлалтме деч вара пеледышын 
кушкын шушо пестикше гыч лиеш. Леве, вӱдыжгӧ мландыш ве-
рештыт гын велэ, нӧшмӧ гыч растений кушкаш тӱҥал кертеш. 

Олмапу гыч шушо олма куштылгын мландыш велалтмым кеч 
кӧат шинча: олмапуым изыш гына лӱшкыкташ гын, олма-шамыч 
йӱрла велаш тӱҥалыт. Икмыняр кече гыч, шукыжым мардежан 
жапыште, ты олма-шамыч шкак волен возедат ыле дыр. Кушшо ди-
кий олмапу-шамыч ден тугак лиеш: шыжым тугай олмапу йымал-
не волен вочшо шуко олма-шамычым муаш лиеш. Тугак кӱйын 
шушо моло сочный плод ден ягода-шамычат кӱймӧ верышт гыч, 
укшеран парча-шамыч гыч ойырлен, мландыш волен возедат. 

Тугай сочный плод-шамыч мланде ӱмбак волен вочмӧҥгӧ, ну-
нын пушкыдо ужашышт вашке шӱйыт, кӧргыштӧ улшо 
ношмо-шамыч гына огыт шӱ, мландеш кодыт да кушкаш тӱҥал 
кертыт. 

Туге гынат, сочный плодан растений мемнан дене шукак огыл. 
Шумеке кошкен, пешкыдемшан плодым пушо растений мемнан 
дене тулеч ятыр шуко. Мут гыч, чылан шинчыме тыгай расте-
ний-шамычын плодышт: боб-шамычын, пурсан, сатысе сар ака-
цийын да макын. Тугай кукшо плод-шамыч. нӧшмӧ дене пырля 
кӱрлын мландыш волен огыт воч: нуно ончылтенжым шелылтын 
п чылтыт. Тунам шушв ношмо-шамыч кошкышо плод деч куш-
тылгын ойыолат да мланде ӱмбак волен возыт. 

Нӧшмышт (пырчышт) улылан лийын, растений-шамыч мланде 
мучко шарлат да кумда верым налыт. Мут гыч, куэ ден пӱнчӧ-
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шамыч Москва лишне, Западный Европышто да Сибирьыштат 
кушкыт. Лийше нӧшмӧ - шамыч ава растений воктен гына 
волен возын кушкаш тӱҥалыг ыле гын, тунам 
растений-шамыч тӱрлӧ вере шарлен огыт керт 
ыле, икте весыштым пызырен, шыгыр улмылан 
кӧра пытат ыле. Туге гынат, илышыште ме 
растенийын тӱрлӧ приспособлений-шамычыштым 
ужына, нунылан кӧра ношмо-шамыч кумда ве-
рыш шаланен кертыт. 

Нӧшмым мардежын шалатымыже. 
Шергаш шудым (одуванчик) чылан сай шинчат. 

Пелед эртымеке пунан, чал лийше шарым ончет 
гын, тидым ужат: тудо пеш шуко поена плодик-
шамыч гыч лийын да кажне плодик деч отросток 
кушкын, кажне отростокын мучаштыже пун-
шамыч улыт (1 сур).Изиш мардеж пуале гын, 
ты пунан плодик-шамыч шергаш шудын ош 
вуйжо гыч куштылгын ойырлат да мардеж 
дене чоҥештат. Нуным шочмо верышт гыч мардеж ятыр лу 
километр верыш наҥгаен кертеш. 

Чертополохын, осотын да 
южо моло шӱк шудо-шамычынат 
чоҥештылше плодик-шамычышт 
тӱрлӧ верыш тыгак шарлат. Мем-
нан чодрасе шуко пушеҥгынан 
нӧшмыштлан шаланаш мардежат 
полша (2 еӱр.). Кож ден пӱнчын 
пӱгыльмышт шумекышт кукшо 
жапыште почылтыт, тужечын 
шулдыран нӧшмышт тӱжвак лек-
тыт да мардеж дене тӱрлӧ ве-
рыш шарлат. 

Шопкен, топольын, шертньын 
нӧшмышт изи плод-шамычы-
ште — коробочкылаште кушкыт; 
кеҥежын тӱҥалтышыштак ты ко-
робочка - шамыч шелышталтыт, 
пунан шушо ношмо-шамычым 
мардеж тужеч налын луктеш. 

Ты ношмо-шамыч ӱмбалне 
шӱртӧ гай вичкыж волокна-ша-
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1 еӱр. Шергаш 
шудын мардеж 
дене чоҥешты-
ше плодикышт. 

2 еӱр. Пушеоте-шамычын чоҥе-
штылше нӧшмышт ден пло-

дышт: 
1—кож нӧшмӧ, 2—пӱнчӧ нӧш-
мӧ, 3 — куэ нӧшмӧ (плодик), 
4— ваштар плод, 5 — нолго 
плод, 6 — шертньын почылт-
шо коробочка; пунан нӧшмышт 

чоҥештен каят. 



мыч шуко улыт. Волокна-шамыч улмылан лийын, ношмо-шамыч 
южышто кужу жап чоҥештылыт, нуным мардеж тӱрлӧ верыш 
наҥгая. 

Ваимтарын, шолын, нолгын, куэн поена нӧшмыштым гына 
огыл, тичмаш плодшымак мардеж наҥгая. Нунын плодышт 
ӱмбалне шулдыр гай уло, шумеке 
кушмо парча гыч куштылгын ойырлат 
(2 ден 3 еӱр.). 

Писте пушеҥге деч ик плод гына 

3 еӱр. Шоло плод-шамыч. 4 еӱр. Пиете плод-шамыч. 

поена ок ойырло, пеҥгыдын пижше лышташ дене пырля икмыняр 
плод-шамыч ойырлат (4 еӱр.). Тиде лышташлан кӧра ойырлышо 
плод-шамыч еадешак мландыш волен огыт воч, олян волат да 
южышто кужу жап пӧрдыт. Лышташ плод-шамыч дене пырля 
мландыш волен вочмеке, мардеж нуным утыр умбаке да умбаке 
пуа, пырче-шамыч ойырлен-ойырлен кодыт. 

Нӧшмым животный-шамыч шаркалыме. 

Шуко плод ден нӧшмӧ животный-шамыч полшымо дене ша-
ралтыт. Тиде тӱрлӧ раетенийын тӱрлын лиеш. 

Пӱкш ден тумылеге Пӱкшымат, тумылегымат ур пеш йӧра-
та. Телым кочкашыже ур пӱкшым але тумылегым нумалеш, 
корнеш ужашыжым йомдара. Тыгат лиеш: ур ӱмбак луй але мо-
ло иктаж хищник толын пижеш. Ур пӱкшым кышкен шылеш. 
Седыге ур кышкыме пӱкш, кушмо пӱкшермыж деч пелке каен 
возеш. Ур йомдарыме пӱкш ден тумылеге-шамыч гыч шошым 
еамырык тумо ден пӱкшерме кушкаш тӱҥалыт; 

Пижедылше плод-шамыч. Шыжым иктаж вере пуста вереш 
шочшо куштыра шудо лоҥга гыч эртен кает гын, вургемеш 
тӱрлӧ шӱк растенийын плодышт шуко пижыт. Тыште_ ме 

1 Тумака, 
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коршангын шолдра плодыштым, липучкын пеш шуко 
ыргакан тыгыде плодыщтым муына. Тушто череда лӱман шӱк 
шудын ношмо-шамычат лийыт дыр, нуно 
вургемыш пӱян кок ыргакышт дене пижыт 
(5 сӱр.). 

Тугай коршаҥгым, липучкым да пижшан 
моло плод-шамычымат пий, шорык да дикий 
животный-шамыч ӱмбалнат ужаш лиеш.Варажым 
тыге пижше-шамыч ойырлатат, мланде ӱмбак 
волен возыт. Седыге тиде растений-щамычын 
урлыкыштым животный-шамыч тӱрлӧ верыш 
наҥгаен шалатат, туге южгынам кушмо ве-
рышт гыч ношмо-шамыч ятыр лу километр 8 

верыш миен возыт. 
Пушкыдо, вӱдан емыш-шамыч1. Тӱрлӧ 5 сӱр. Пижедыл-

ше плод-шамыч: 
емышын сылне тӱсшӧ датамле тамжат урлы- ^ __ череда, 2 
кыштымтӱрлӧверышшалатышаш верч келыш- липучка, 3—кор-
тарен ышталтын. Шушо емыш кайык-щамычым шаҥге. 
шке декышт шупшыт. Кайык-шамыч тиде шушо 
емыш-шамычым чӱҥген кочмеке, мӱшкырыштышт плодын пуш-
кыдыжо кӱеш, кӱжгӧ шӱман нӧшмӧ нымат ок лий, кушмаш йӧн-
жат ок пыте. Тамле емыш-шамычым чӱҥген теммеке, кайык иктаж 
моло верыш чоҥешта. Кочмыжо мӱшкырыштыжӧ кӱеш, кӱйды-
мыжӧ тӱжвак лектеш. Седыге кайык-шамычлан кӧра тиде нӧшмӧ* 
шамыч тыге тӱрлӧ верлаш шаланат. 

Растений-шамычын нӧшмым кышкымышт. 

Шокшо кеҥеж кечылаште сат акацийын кукшо плодышт 
кошкен шеледалтыт. Шелмеке плодын кок комжат садешак 
пӱтырналтыт да тушто улшо ношмо-шамыч тӱрлӧ могырыш ша-
латен кышкалтыт. Чын, нуно мӱндыркӧ огыт воч, туге гынат, 
чыланат ик верыш огыт воч, шочмо вондерышт деч икмыняр ве-
рыште посна-посна лийыт. 

Недотрога (тӱкаш лийдыме) лӱман растенийын нӧшмышт 
пеш интересный йӧн дене шаланат. Недотрога — вӱдыжгӧ лыш-
ташан; тудо чодра дене паркын южо верлаштышт шочеш. Тудо 
ӱлыкыла кечыше сар пеледышан лиеш (6 сӱр.). Недотроган шушо 
коробочкыжым тӱкалташ гын, плодшо садешак пудешталтеш, 
тудын шӱмжӧ пӱтырналтеш да ношмо-щамыч вий дене 

I Ециш, саска — ягода, плод. 



тӱрлӧ могырыш кышкалтеш. Санден тиде растенийым „недотро-
га" — „тӱкаш лийдыме" манын лӱмденыт. . 

Ме растений-шамычын нӧшмышт могай турло-турло йӧн 
дене шаланымышт нерген палышна. Тыжеч ынде молан иктаж тош-
то кӱ пырдыж ӱмбалне, я ачалыдыме сурт ӱмбалне самырык куэ 
да моло самырык пушеҥге кушмым ме шинчена. Куралдыме па-
суэш кувеч пушеҥге кушкаш тӱҥалмым я чара шун ӱмбалан 
кузе растений кушкаш тӱҥалмым ынде ме куштылгын умланда-
рен пуэн кертына. 

велыште — кок плод (иктыже почылтын нӧшмыжым кышка). 

Чын, растений ношмо-шамычын пеш шагал ужашыже гына 
келшыше условийыш верештеш да тужеч кушкын у растений 
лиеш. Урлык-шамычын пеш шуко ужашыже йомеш. Мут гыч, 
шергаш шудын нӧшмыжӧ йогын вӱдыш, купыш я айдеме 
коштмо верыш возеш гын, тужак шергаш шудо кушкын ок керт. 
Адак пеш шуко пырчым пырче кочшо кайык-шамыч чӱҥген 
пытарат да тӱрлӧ тыгыде янлык-шамыч — коля, пасу коля, 
суслик, ур, хомяк-шамыч — кочкыт. Чын, шуко нӧшмым ыштыше 
растений-шамыч кумда верыш шарлен кертыт. 

Пеш шагал нӧшмым лукшо растений пыта ыле да природа гыч 
ялт йомеш ыле. 

Пырче мландыш возын кушкаш тӱҥалеш гынат, тиде самы-
рык растений кушкын шуын шке черетшылан плод-шамыч ден 
пырче-шамычым пуа манаш эша ок лий. Мут гыч, ик верыш шуко 
пырче возеш гын, пеш чӱчкыдын лектыт, самырык расте-
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ний икте-весыштым кысат да шукышт пытат. Сандене пырчыш-
тым але плодыштым мардеж дене, животный полшымо дене але 
моло тӱрлӧ йӧн дене шалатыше растений-шамыч гына мланде ӱм-
балне илаш кодыныт. 

Айдемын культурный растений пырчым 
ӱдымыжӧ. 

Кӱшнӧ ойлымо семын ир растений-шамыч шарлат, шукемыт. 
Растенийым айдеме шке кӱлешыжлан кушта гын, тудо нунын 
кушмыштым сознательно вуйлата. Пеш шукерте ожнак айдеме 
тидым пален налын: пушкыдемдыме да шуко терысан мландыш-
те растений-шамыч сай кушкыт. Тудо мландым обрабатыватлаш 
да ӱяҥдаш тунемын. Тудо кӱлшӧ растенийын пырчыжым кайык 
але мардеж кондымым ок вучо, кӱлеш урлык-шамычым шке по-
га, кӱлеш вереш да кушкын кертме вереш пырчым ӱда. Ӱдашыже 
чыла пырчын изи ужашыже гына пыта, чыла кодшо шурным 
айдеме шкаланже кучылтеш. 

Шурно лектышым шукемдышаш верч, шурным шке жапыш-
тыже да правильно ӱдымӧ — эн кӱлеш условий лиеш. Мемнан 
СССР-ыште чыла совхоз ден колхоз-шамыч, ял озанлык кӱлеш-
лан ыштыше чыла завод-шамыч, шошо посевной кампанийлан 
ончылтенак ямдылалтыт. Кеҥеж мучашеш да шыже тӱҥалты-
шеш озимой уржа ден шыдаҥым ӱдат. Шочшо шурным кеҥеж 
мучашеш пасула гыч погымо кампаний ышталтеш, тунам 
чыла шочшо шурным жапыштыже да тичмашын поген налаш 
тыршат. Тиде ийлан ситышаш наре киндым, пакча саскам да 
моло ял озанлык продукт-шамычым, ситышаш наре сакырым, 
ткань-шамычым налын кертмына—посевной ден уборочный кампа-
нийым кузе эртарымына деч зависитла. 

Ты кампаний-шамычым кунар сай эртарена, тунар шукырак 
шурным, тулеч молымат погена. Чыла тиде паша коммунисти-
ческий партий вуйлатыме почеш общий план ден ышталтеш. 

МОЛАН МЕМНАН ДЕНЕ ЧЫЛА ВРРЕАТ РАСТЕНИЙ-ШАМЫЧ 
ИКГАЙ ОГЫТЫЛ. 

Мардежат, кайыкат, зверь-шамычат природышто нӧшмӧ ша-
мычлан шаланашышт полшат да нуным тӱрлӧ могырлаш да 
тӱрлӧ верлаш наҥгаят. 

Тугеже молан ик растений-шамыч чодраште, весышт — олык-
лаште, кумышышт — вӱдлаште кушкыт? 
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Ты вопросым умлен налшаш верч, кызытеш ик растений нерген 
ойлена—мемнан шергаш шудынам налын ончена. Тудын тӱрлӧ 
условийыште кузе кушмыжым умлена. 

Шергаш шудо. 

Молан шергаш шудо кӱй вакшме уремыште кушкын кер-
теш. Пеш чӱчкыдын ме шергаш шудым корно тӱрыштӧ да уре-
мыште вакшме куй-шамыч коклаштат ужына. Тыште чарныде 
айдеме-шамыч коштыт, нуно чыла шудым тошкен пытарыме га-
як ыштеныт. 

Туге гынат, шергаш шудын чыла лышташ-шамычшат мланде 
ӱмбалне вик кият. Ме тудым йолна ден тошкалына гынат, тудлан 
нимогай эҥгекымат огына ыште. Тушто кужу да вашке кӱрш-
талтше вурган шудо-шамыч тошкалт пытат. 

Кеч могай ужар растенийланат кече волгыдо кӱлеш, виш ве-
рыште тудын ӱмбак шуко волгыдо возеш. Туге гынат, виш ве-
рыште кече виянрак эҥда; тыште мланде вашкерак кошка да рас-
тенийлан вӱд ситыдыме лиеш. Туге гынат, тыште шергаш шудо 
кукшылан лийын ок пыте. Тудын вияш да кужо вожшо мландыш 
келгыш кая, тушто мланде вӱдыжгырак лиеш. Тыгай верыште 
тудын лышташышт аҥысыр, изи лийыт да мланде ӱмбалне 
лап возын кият, сандене нуно вӱдым парыш шагал савырат да 
шергаш шудо ок кошко. Тыште шергаш шудылан кугурак лыщ-
таш-шамыч огыт кӱл, моланже раш пале: виш верыште тыгыде 
лышташ-шамыч ӱмбакат волгыдо ситышын логалеш. 

Вӱдыжгырак да ӱмылан верлаште шергаш шудо кузе куш-
кеш. Пырдыж лишне але корно деч пел могырышто кушшо шер-
гаш шудын тӱсшӧ ялт вес тӱрлӧ. Тыште шудо шагал тошкал-
теш, мландыште вӱдыжгат шукырак лиеш. Тыштат шергаш шу-
дын лышташ-шамычше мланде ӱмбалне кият ыле гын, нуным 
моло шудо-шамыч леведыт, санден растений волгыдо ситыдымы-
лан лийын пыта ыле. Вӱдыжгырак да ӱмылан верлаште шергаш 
шудын лышташышт кугурак да кумда лийыт, ешартышлан кӱш 
нӧлталалтыт, тушто нунын ӱмбак шуко волгыдо возеш, сандене 
тыште шергаш шудо кушкын кертеш. 

Туге гынат, корно деч мыняр мӱндырнӧ, шудо мыняр нугыдо 
(тыгыз) да кӱкшӧ, тунар тушто шергаш шудо шагал кушкеш. 
Молан туге лиймыжым ончалына. 

Молан шергаш шудо кӱкшӧ чока шудышто кушкын ок 
керт. Шергаш шудын корно тӱреш кушкаш полшышо свойст-
выжо кӱкшӧ чока шудышто тудлан кушкаш ок полшо, эҥгекьщ 
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велэ конда. Вет ткштат шергаш шудын лышташан вургыжо-ша* 
мыч кӱчык лийыт, санден, чыла моло шудо-шамыч эртен ка-
ят да тудым левед шындат. Теве санден чӱчкыдын кушшо шу-
дылаште волгыдо ситыдымаш лиймылан шергаш шудо вашке 
пыта. 

Тыжечын вывод тыгае: шергаш шудо — волгыдим йӧратыше 
растений. Тудо вӱдыжгӧ ситыдымашым да тошкымашым чыта; 
туге гынат, моло кӱкшӧ да леведше растений-шамыч коклаште 
кушкын ок керт, пыта. Шергаш шудын плодикышт мардеж дене 
тӱрлӧ велке наҥгаялтыт гынат, тудо кӱкшӧ шудо уке верлаште 
гына кушкын кертеш. 

Илыме верыштыже айдеме чарныде шудым тошка да тудлан 
кушкаш мешая; тыге ыштымыж ден тудо шоныдеак моло шудо 
деч утарыме верым шергаш шудылан налаш полша. Теве санден 
шергаш шудым пеш чӱчкыдын корно мучко да айдеме илыме 
лишне ужаш лиеш. 

Чодрасе пушенте-шамыч. 
Шергаш шудо пример гыч ме тидым ужна: тудын тӱрлӧ вер-

лаште кушкын кертмыже шкенжын ышталтмыж ден, формыж ден 
да кушмо условийже дене кылталтеш. 
Чодрасе пушеҥге коклаштат тидымак 
муына. 

7 сӱр. Виш верыште кушшо 8 сӱр. Чодраште моло 
пӱнчӧ. пушеҥге коклаште 

кушшо^пӱнчӧ. 
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Виш верысе да чодрасе пушеҥге. Пич чодраште кушшо 
пушеҥге дене таҥастарымаште, виш верыште кушшо пушеҥгын 
укш-шамычышт кумдан шарлат. Виш верыште пушеҥге волгы-
дым чыла могырымат налеш, санден тудын лышташан укш-
шамычше чыла могырышкат шарлат. Юж гыч растенийлан пита-
тельный веществамналше орган — лышташ лиеш. Тудо юж гыч 
питательный веществам волгыдышто гына налын кертеш. Санден 
пасушто але чодра тӱрыштӧ кушшо пушеҥге кӱжгӧ да шуко 
укшан лиеш (7 сӱр.). Тыгай пушеҥге стройкылан ок йӧрӧ. 

Ту пород пушеҥгак чӱчкыдӧ чодраште, моло пуше^ге-шамыч 
коклаште кушкын гын, тудын тӱсыжӧ ялт весе лиеш (8 сӱр.). 

Тыште кажне пушеҥге йыр моло пу-
шеоте-шамыч шогеныт, тудын йырже 
волгыдо шагал лийын. Санден пушеҥ-
ге-шамычлан волгыдо могырыш кӱш 
нӧлталалташ верештын. Нунын кӱш-
нышт гына илыше укшышт да лыш-
ташан ужар парчашт лиеш. Чӱч-
кыдӧ чодраште кушшо пушенге-ша-
мычын стволышт вияш да шыма ли-
йыт; нуно сай строевой материалым 
пуат. Чодраште але паркыште пушеҥ-
ге-шамыч икте-весыштлан лишыл куш-

9 сӱр. Шоло укш парча. к ы т Гын, нуно теве тыге икте-весышт-
лан влиятлат. 

Волгыдо йӧратыше да ӱмыл чытыше пушеҥге^амыч. Тӱр-
лӧ породан чодра пуше^е-шамычым таҥастарена гын, теве ти-
дым куштылгын ужына: нуно чыланат икгай ӱмылым огыт пу. Эн 
кумдан шарлен шогышо куэат шагал ӱмылым пуа; тудын лыш-
ташышт тыгыде улыт, укшышт вичкыж да пушеҥге гыч 
ӱлыкӧ кечалтыт. Пиштым, ваштарым да шолым налына гын, нуно 
пеш ӱмылан улыт. Нунын лышташышт кугу да икте-весыштлан 
лишыл улыт, пуым ялт леведыт, санден кӱшыч вочмо волгыдо 
лышташ-шамычын ужар ӱмбаланышт кучалтеш (9 сӱр.). 

Пӱнчӧ шагал ӱмылым пуа, тудын вичкыж имышт пеш шагал 
волгыдым кучат. Кожым налына гын, тудо ужар иман нелэ ук-
шерышт дене пеш кугу ӱмылым ышта. Кож йымалне нымогай моло 
ужар растеният кушкын ок керт: кож нунылан нымо волгыдымат 
ок пу. 

Лышташ-шамычын ышталтмашышт да пушеҥге укшын могай 
верлаштыже улмышт пушеҥгын илышыж дене кузе кылталт шо-
гат? Вет пӱнчӧ ден куэ ӱмылым шагал ыштат гын, тидым тыге 
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умлаш кӱлеш: шукӧ волшдо нунын ужар лышташыштлан перны-
де эрта, волгыдын изи ужашыжымгына нунын тыгыде лышташышт-
шамыч кучат. Лышташлаште углекислый газым разложитлаш да 
крахмалым образоватлаш нунылан волгыдо кӱлеш. Тугеже, тугай 
растенийлан сай темашыже да кушкашыже пеш шуко волгыдым 
налашыже кӱлеш. Куэ ден пӱнчӧ волгыдым пеш йӧратыше пу-
шенте-шамыч улыт, санден нуно моло пушеҥге ӱмылым ышты-
дыме верлаште гына сай кушкын кертыт. 

Кож, пиште, ваштар, шоло, пӱкшерме лышташышт я имышт чӱч-
кыдӧулмылан лийын ӱмбакышт вочшо чыла кече волгыдымак налын 
шогат. Тиде—ӱмылым чытыше пуше^е-шамыч. Самырык кож-
шамыч куэ да пӱнчӧ лышташ йымалне кушкын кертыт да волгы-
дым йӧратыше порода-шамычым пел могырыш ыштен кушкын кӱ-
зат. Самырык пӱнчӧ ден куэ-шамыч кожла але пиште чодра 
ӱмылыштӧ кушкын огыт керт, пытат. 

Молан мемнан дене чыла чодрат икгане огыл. Лышташ-
шамыч растенийым пукшат, тулеч поена нуно вӱдымат парыш 
еавырат. Лышташ-шамыч мыняр куго да шуко, кунар шуко 
нуно кечыште лийыт, тунар шуко вӱдым растений парыш еа-
выра. Тугеже тыжеч тиде раш коеш: ӱмылым чытыше кож, пиште 
да ваштар дене таҥастарымаште, волгыдым йӧратыше пӱнчӧ 
да куэ кукшо мландыште илаш утларак келшыше улыт. Пӱнчын 
вичкыж да чоштыра имышт пеш шагал вӱдым парыш еа-
вырат, а вожшо тудын мландышке келгыш кая. Ту келгытыште 
кукшо ийгечылаште вӱд еитышаш наре лиеш. Ошман верлаште 
кож кошка, пӱнчӧ гын еай кушкеш. Санден мемнан дене ошман 
верлаште пунчо-шамыч кушкыт, южо вере нунын коклаште 
куэат лиеш. 

Шун йӧршан мландыште кож да тӱрлӧ породан чодра куш-
кеш. Тушто лышташан тӱрлӧ порода пушеэте-шамычат кушкыт. 

Кукшо верласе растений-шамыч. 

Растенийын ышталтмашыже ден тудын кушмо вер коклаште 
связь улмым мемнан олык шудылаштынат ужын кертына. 

Мемнан крайлаште эн еай шудылык — тиде шошым вӱд нал-
ме олык лиеш. Тиде олык-шамыч эҥер мучко лийыт да тушак 
шошым вӱдшор годым кажне ийын вӱд налеш. Тугай олыклаште 
мланде шочыктышан да вӱдыжган, тушто шудо пеш еай шочеш. 
Тиде растений-шамыч гыч шукыштын лышташышт кумда да ку-
гу, шудышт нунын еай да вӱдан лиеш. 
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Эгер серлишйӹсеолӹк дечкӱкйхакашкӱзаш да кӱкшоолӹй 
мучко каяш гын, вигак ужат: тушто растений-шамыч ялт весе. 
Первояк, вӱд налме олык ден таҥастарымаште, шудо тыште ту-
нарак чӱчкыдӧ огыл. Кокымшыжым, тыште аҥышыр да тыгыде 
лышташан растений-шамычым шукырак ужаш лиеш. Тугай ра-
стений-шамыч вӱдым парыш шагалрак савырат, санден нуно кук-
шырак да виш верлаште сай кушкын кертыт. Южо шудо-шамы-
чын ужаргышт лудырак але ошалгырак-канде тӱсан гай лийыт 

(мут гыч, арым шудын). Тиде растений-шамычын 
вургыштым да лышташыштым рашын ончаш 
гын, нунын ӱмбалне тыгыде пунлам ужаш лиеш. 
Тугай пунан лышташ-шамыч вӱдым парыш ша-
галрак савырат. Тугай растений-шамычын во-

1 жышт мландыш келгышке каят. Тыгай приспособ-
/ ленийышт улмылан лийын, вӱд ситыдымаш го-

' дымат, тугай растений-шамыч илен кертыт. 
Утларак кукшо верлаште шергаш шудо се-

мын лышташышт лач мланде ӱмбалне кийыше 
растений-шамычым ме ваш лийына. Тугай расте-
ний-шамыч коклаште вараш шудо ден пырыс йол 
копа шудым куштылгын ужын кертына. 

Вараш шудо шергаш шудылан родо семын 
лиеш, тӱсыжат изиш шергаш шудын 
гайрак. Туге гынат, вараш шудо 
шергаш шудо деч изирак да тудын 
саре пеледышышт волгыдо тӱсанрак 
улыт. 

Пырыс йол копа шудо—нушшо 
шудо, кугытшо куго огыл; пунан 
ошалгырак лышташышт мланде ӱм-

балне кият; пеледыш вондыжо коштра, мучаштыже—ошал-
гырак але кыналгырак1 пеледыш вуй-шамыч (10 сӱр.). Тугай 
пеледышым кӱрлын налаш гын, тудо кошкымекшат шке формы-
жым да тӱсшым ок йомдаре: санден пырыс йол копа шудын пе-
ледышыж дене кукшо букетым ышташ да комнатеш шындаш 
лиеш, ту букетын тӱсшӧ да моторлыкшо шуко жапышкен ок пыте. 

Ошман мландын эн виш да кукшо верлаштыже кушшо 
адак утларак интересный растений-шамычым муаш лиеш. Тугай 
верлаште моло шудо-шамыч кушкӹн огыт керт. Тиде — кочо 
(едкий) очиток; тудо мланде велен кийыше шудо; лышта-

10 сӱр. Пырыс йол копа 
шудо. 

1 Кыналгырак — розоватый. 
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шышт тыгыде, пеш кӱжгӧ да шылан улыт, нуно вургыШто шЫ-
гырын шинчат (11 сӱр.). Тугай лышташ-шамыч шке кӧргыштышт 
запас вӱдым шуко жап кучат да пеш шагал парыш савырат; 
теве санден очиток ошман але кӱян верыште, кече эҥдыме ве-
рыште кушкын кертеш. Лыш-
таш-шамычше тугай тыгыде 
улмылан лийын, очитоклан ситы-
шаш наре шуко волгыдо кӱлеш. 
Очиток мемнан чыла растений 
дечат волгыдым эн шуко йӧра-
тыше растений манаш лиеш. Ке-
ҥежым кочо очиток сар пеледыш 
дене пеледалтеш. 

Очитокын кочо тамже тудым 
животный-шамыч кочмо деч 
а Р а л а - 11 сӱр. Кочо очиток. 

Америкын шокшо да кукшо 
областьлаштыже поена тӱсан, шуркедылше иман растений-шамыч 
кушкыт, нуно вӱд еитыдыме илышлан еай келыштаралтыныт. 
Тиде кактус - шамыч улыт. (12 еӱр.). Нунын иктыштын тӱсышт 

мланде гыч лектын^шогыщо [меҥге гане улыт, 
южгынам нунын кӱкшытышт пушеҥге кӱкшытак 
лиеш. Молыштын етебельышт укшераҥалтеш! 
нуно ала могай кӱжгӧ, еындыме (уродливый) 
лышташ-шамычла койыт. Кумышыштын фор-
мышт шар гае. 

Кактус-шамычын етебельышт кеч кунамат 
ужартӱсан лийыт. Растенийын воздухгычкочыш 
налме пашаште кактус етебельын ужар ӱм-
балже лышташ-шамычым вашталта. 

Тугай ышталтмашыштлан лийын, кактус» 
шамыч шкеныштын кӱжгӧ да шылан вургыш-
тышт шуко запас вӱдым арален кертыт. Тиде 
вӱд кактусын тӱжвал могыржо коч гына парыш 
еавырнен кертеш. Кактусын тӱжвал могыржо, 
таҥастарымаште, куго огыл, лышташан пушеҥ-
гын чыла ужар лышташ ӱмбалже деч ятыр 

шагал. Тугеже, кактуеын етебельже лышташын ыштышаш пашам 
ышта, тудын лышташышт имыш еавырненыт. Име-шамыч какту-
еым животный-шамычын кочмышт деч аралат. 

12 еӱр. Кактус. 
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Чыла тиде пример-шамыч гыч ме теве тидым ужына: приспо-
собленийышт улмылан лийын, кукшо верысе растений-шамыч 
вӱд ситыдыме годымат кушкын кертыт. Тугай приспособлений 
укеан растений-шамыч кукшо верлаште пытат. 

Вӱд ситыдымаш верыште кушкын кертше растений-шамычым 
айдеме йогышо ошма дене кучедалыкта. Йогышо ошма мемнан 
дене южо верлаште пеш шуко верым налын шога, мардеж дене 
пасулашке, корнылашке да яллашке толеш. Тыгай ошмалаш 
ончыч шелюга-шертне воштырлам шындедат, варажым, кок ий 
наре эртымеке, шелюга-шертне воштыр-шамыч кушкын шарлаш 
тӱҥалмеке, нунын коклаш самырык пӱнчылам шындат. 10—15 ий 
гыч ошма олмеш кушкын шогышо пӱнчӧ чодра лиеш. 

Вӱд растений-шамыч. 

Кукшо ошмаласе дене таҥастарымаште вӱдысӧ илыш ус-
ловий ялт вес тӱрлӧ, санден вӱдыштӧ илыше растений-ша-

мычын ышталтмаштышт поена ойырте-
мышт уло. 

Кувшинка-шамыч. Ерлаште да эҥе-
рын тымык луклаштыже кувшинка (вӱд 
чача) тушкан-тушкан шочеш. Нунын 
кугу да кумда лышташышт вӱд ӱм-
балне кият, кеҥежым нунын кокла-
ште тиде растений-шамычын пеледы-
шыштат коедат (13 еӱр.). Ош кувшинкын 
але .вӱд лилийын" кугу пеледышышт-
пеш мотор улыт. Кубышкын пе-
ледышыже тыгыдырак да пеледышыш-
тын лепестокыштат еаре лиеш; тудым 
вес тӱрлын еаре кувшинка маныт. 

Кувшинкын вургыжым ме сер гыч 
ужын огына керт, — тудо вӱдын лавран 
пундашыже дене авыралтын. Тушечын 
вӱд ӱмбаке лышташ ден пеледыш-
шамычын кужу вургышт лектын шо-
гат. 

Кувшинкын лышташыжым лышташ вурго деч ойырет гын, 
тудо вӱд ӱмбалне коштын кертеш. Лышташ-шамычын кӧргыш-
тыжӧ юж ден темалтше пуста вер-шамыч улыт, тудо вӱд деч 
куштылго, еанден лыгпташ вургылан лышташым вӱд ӱмбалне 
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нӦлтен шогаш ок верешт. Лышташ-шамычым вургыж ден пырля вӱд 
гыч луктына гын, тидым ужына: тудын вургыжо кӱжгӧ да пеш 
лывырге; чараште тудо лышташым вӱдысыж гане кӱшкӧ ку-
чен ок керт, кандра гане ӱлкӧ кержалтеш. Ты вургым кӱрлаш 
тӧчет гын, тудын пеҥгыде улмыжым ужат; тудо сай кандра се-
мын лышташым кувШинкын вӱд пундаште, лавраште кийыше 
вургыж дене уша, санден виян мардежан годымат толкын-шамыч 
лышташ-шамычым вургышт гыч кӱрлын ойырен огыт керт. 
Кувшинкын пеледыш вургышт тугаяк лывырге да пеҥгыде 
улыт. 

Кувшинкын лышташышт пеҥгыде да коваштан улыт. Санден 
нуным толкын ок кушкед да йӱр пырче-шамычат шӱткален 
огыт керт. 

Кувшинкын плодышт изи кувшинчик-шамыч гане улыт. Ну-
нын шушо нӧшмышт вӱд ӱмбалне коштын кертыт. Кажне 
нӧшмын йырже лӱмӧ гай пижшан коваштыже уло, санден 
кувшинкын нӧшмышт тӱрлӧ вӱд кайыкын пыстыллашышт, 
нерешышт пижыт. Вес вӱдыш чоҥештен кайымеке, кайык-шамыч 
шкешт ден пырля кувшинкын нӧшмыжы-
мат наҥгаят, седыге кувшинкым тӱрлӧ вере 
шаркалат. 

Южный Америкын тропический область-
лаштыже Амазонка эҥер да тудын прито-
кышт мучко виктория - регия лӱман пеш ку-
гу кувшинка-шамыч кушкыт. Нунын лыш-
ташыштын кугытышт иктат пелэ але кок 
метр улыт да ал пеледышыжын торешыже 
40 сантиметр наре лиеш. 

Вӱд-лашка шудо (ряска). Кеҥежым мем-
нан ерна ден эҥерлан тымык луклаже ужар 
вӱд-лашка шудо ден петырналтыт. Тушто 
южгынам вуд-лашка шудо пеш шуко лиеш, 
вӱд ӱмбалым ялт леведеш. 

Вуд-лашка шудын тӱсыжӧ лапка ужар йыргешке гане, тудо 
вӱд ӱмбалне кия, тувеч ӱлкӧ изи вик вож кеча (14 сӱр.). Моло ра-
стений-шамыч мланде гыч налмым вуд-лашка шудо ер гыч, але эҥер 
вӱдла гыч налеш, тушто кеч кунамат растенийлан кӱлшӧ шулы-
шо минеральный вещество-шамыч улыт. Санден вуд-лашка шу-
дылан, моло растенийын гане, кужу да шарлыше вож ок кӱл. 
Тудын изи вожшын тӱҥ шотышто значенийже весе: мардежан 
годым але вӱд ӱмбал изиш толкыналтме годым, ту изи вож ужар 
лаптыклам комдык савыраш эрыкым ок пу. 
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Вуд-лашка Шудӧ йеш шуэй пӧледеШ Да шӱэй нбшмым пӱа. Тудӧ 
шукыж годым кок ужашлан ойырлен шукемеш. Тудын ужар лап-
тыкше кушкешат, изи лышташым але ужашым ышта, нуно варӓ-
жым ойырлатат, поена растений лийыт. Тиде тыгыде растений-
шамыч вӱд кайыкын йолышкышт, пыстыллашкышт да вӱдыш 
пурышо животный-шамычын межешышт пижыт. Вуд-лашка шу-
дын южо лаптыкышт эҥерын тымык верышт гыч йогын верыш 
логалытат, нуным вӱд у верлаш йоктарен наҥгая. Теве еедыге 
тиде тыгыде, вӱд ӱмбалне улшо растений-шамыч нӧшмӧ деч пос-
нат шукемыт да шарлат. 

Кеҥеж гоч крахмал погынымылан лийын, шыжым вуд-лашка 
шудо нелемеш. Тудо вӱд пундашке волен шинчешат, тушто телы-
лан кодеш. Теле эртымеке тудо шошым вӱд ӱмбак лектеш. Туге 
куснылмыжлан лийын вуд-лашка шудо иеш кылмен ок пиж да 
огешат кылме. 

Седыге вӱд растений-шамычат илыме условийыштлан ке-
лыштаралтын улыт. 

Ерлаште да пӱялаште кушкын, вӱд растений-шамыч тушто 
шукемыт, шкеныштын илыше да илыдыме ужашышт дене 
илыме вӱдыштым темат. Санден ер але пӱя эркын купыш еавырна. 
Куп лийме ден кучедалшаш верч, нуным вӱд растений-шамыч 
деч эрыкташ логалеш. Шукерте ожно купыш еавырныше ер 
олмышто растений гыч торф лийын, ынде торфым промышленность-
ышто йӱлалташ кучылтыт. 

Ме ятыр пример гыч растенийын ышталтмашыже ден 
тудын илыме условий коклаште могай кыл улмым умлен 
нална. 

Кукшо ошмалаште илыше растенийын особенностьшо икте, 
олыкласе растенийын — весе, чодра растенийын—кумышо, вӱд 
растенийын — нылымше. 

Чыла тиде приспособлений-шамычым тунемын, айдеме тидым 
шинчен налеш: пакча культурлан да шыдаҥлан могай мланде ут-
ларак келша, чодралан могай мландым кодышашым пала. Тылеч 
поена, айдеме природный условийым вашталта, тудлан кӱлшӧ ра-
етенийлан тудым келыштарен ышта. Тудо, мут гыч, купым кошта, 
тушто обрабатыватлен да известьым шавен почвым вестӱрлемда, 
варажым тушак купышто шочын кертдыме растений-шамычым 
кушташ тӱҥалеш. Пасу ден пакчалаште культурный растений-
лан кушкаш мешайыше шук-шудо-шамычым пытара. 
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ЙогеН шогӹшӧ оШман верышТе ТуДӧ пӱнчӧ чоДраМ куюта. 
Природым вуйлатымаштыже айдеме тулечат умбак кая. Тудо 

организм-шамычын природыштым вестӱрлемда, шканже кӱлешыж-
лан йылт у сорт растенийым ышта, тугай сорт-шамыч дикий при-
родышто нигуштат уке улыт. 

КУЛЬТУРНЫЙ РАСТЕНИЙ-ШАМЫЧ. 

Айдеме ончен куштымо растенийым культурный растений 
маныт. Нунын кокла гыч шукыштын, мут гыч, пырчан шурнын, 
пакча емышын, хлопчатникын, йытынын, мемнан илышыштына зна-
ченийышт пеш кугу. Мемнам темыше да чиктыше растений-шамыч 
деч поена айдеме-шамыч кузе илен кертыт ыле, тудын нерген 
ынде шонашат от мошто. 

Туге гынат, тылеч пеш шуко ожно, мемнан деч шуко тӱжем 
ий ончыч, айдеме дикий растенийын плодшо ден пырчыжым гына 
поген моштен. Тунам тудо растенийым шке куштен моштен огыл. 
Варарак гына тудо тидым пален налын: случайно йоктарыме 
пырче гыч растений кушкеш, туге кушшо растений-шамыч ту-
гаяк пырчым пуэн кертыт. Тунам тудо сознательно ӱдаш да 
растенийым кушташ тӱҥалын. Айдеме мланде пашам ыштыше 
лийын. * 

Айдеме ӱдаш да кушташ тӱҥалме растенийым йырысе при-
рода гыч—дикий кушшо шудо, чашкер ден пушеҥге^амыч кокла 
гыч налын. Тышеч айдемын кызыт ӱдымӧ культурный сорт-ша-
мыч лийыныт. 

Мемнан культурный растений кокла гыч эн кӱлешыже пырчан 
шурно-шамыч улыт—шыдаҥ, уржа, шож, шӱльӧ, кукуруза, тар. 
Кызытсе жапыште элыштына пырчан шурным пеш шуко ышты-
шаш верч тӱрлын тыршалтеш. Пырчан шурно-шамыч культур — 
мемнан ял озанлыкнан тӱҥ ыштышаш пашаже. Первой пятилетка 
жапыште ме ӱдымӧ мландым пеш шукемдышна. Кызыт эн тӱҥ 
ыштышаш паша—кукшылык ден решительно кучедалаш да шур-
но лектышым шукемдаш. Теве еанден пырчан шурнын эн шуко 
лектышан культурышт да кукшо ийгечылаште кушкын кертше 
сорт-шамычше мемнан колхозденсовхозлаштеӱдашчӱҥалалтын. 
Организоватлыме машинно-тракторный станций-шамыч полшымо 
ден колхозлаште паша передовой ялозанлык техника дене ыш-
талтеш: куралмаш, ӱдымаш да шурным погымаш трактор-шамыч 
дене, ялозанлык машина-шамыч дене ышталтеш. Мемнан пырчан 
шурнокугу совхоз-шамыч — тиде чын „пырчан шурно фабрика-
шамыч" улыт. 
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Ковшта, кияр, реве, кешыр, йошкар-ушмен, томат-шамычын да 
пакчаш шындыме моло растений. - шамычынат. значеаийышт 
шагал огыл. Нуно кочмо продуктым — овощым пуат. 

Пырчан шурно деч поена мыланна технический растений-
шамычынат значенийышт пеш кугу улыт. Мемнан фабрично-
заводской промышленностьлан сырьем пушо растенийым техни-
ческий растений-шамыч маныт. Йытын, кыне да хлопчатник 
гыч волокном ыштат, тушеч варажым шӱдырат да тканьым 
куат. Тиде растений-шамыч нӧшмӧ гыч, тугак кечешудо гыч 
ӱйым луктыт. Пареҥге гыч крахмалым, патокым, епиртым ыштат. 
Йошкар-ушмен гыч еакырым шолтен луктыт. Технический рас-
тений-шамыч культур — тиде мемнан ял озанлыкнан кокымшо 
эн кӱлеш ыштышаш пашаже. 

Пырчан шурно культур-шамыч. 

Шыдаҥ, уржа, шож, шӱльӧ — нине чыланат пырчан шурно 
улыт. Нунын общий тӱсышт виш олыклаште да коремлаште 
кушшо шудо гае улыт: лышташышт нунын гаяк аҥысыр да 
кужу улыт, вургышт — олым, тудын мучашыштыже шинчаш пер-
ныдыме пеледышан вуй. Наукышто тугай растений-шамычым 
злак-шамыч маныт. 

Чодрадыме етепьан верлаште злак-шамыч утларак шуко. Тугай 
чодрадыме степь-шамыч мемнан Союзын южнь!й областьлаштыже 
да нунылан пошкыдо эллаште улыт. Мемнан культурный пыр-
чан шурно злак-шамыч тугай етепьла гыч лектыныт. 

Туге гынат, кызытсе культурный пырчан шурно ожнысо родыжо 
деч—ожнысо дикий пырчан шурно деч ятыр ойыртемалтеш. Дикий 
шурнын пырчышт тыгыдырак. Вуйышт тӱрлӧ жапыште шуэш 
да чыла шурно пырче шумо деч ончычак пудыргылаш тӱҥалеш. 

Пырчан шурно-шамычым айдеме кузе вестӱрлем^а дасаем-
да. Айдеме, дикий шыдаҥ ден дикий шожым погаш тӱҥалме-
кыже, кугурак пырче-шамычым погаш тыршен. Растений-шамычым 
шке ӱдаш да кушташ тӱҥалмекышт, нуно тугай кугу пырчаным 
ӱденыт: кугу пырчан шурно растений гыч шочын-кушшо шурны-
жат, шуко годым куго пырчан лиеш. 

Седыге эркын, тукым гыч тукымыш айдеме еай растений-
шамычым ойырен шоген. Туге ойырымылан лийын культурный 
шурно растений-шамычын, дикий растенийын лийдыме, у качест-
вышт лийыныт. Мут гыч, нунын шурно пырчышт кугырак да 
пеҥгыдырак лийын, вуйышт ик жапыШте шуэден, дикий кушшо 
растенийын тугай качествышт лийын огыл. 
20 



Эн ончычшо айдеме шоныдеак тугай сай урлыкым ойыреден. 
Просто тыге лийын: айдемылан йӧрдымӧ растений пырче-щамыч 
ӱдымӧ материалыш шуэн логаледеныт (мут гыч, пудыргышо 
вуй-шамычше пасуэшак йомеденыт, тыгыде пырче-шамыч 
шӱк дене пырляк йогеныт, молат). Вараракшым, айдеме-ша-
мыч растенийым сайрак тунем шумеке, мланде кучышо ден уче-
ный агроном-шамыч сознательно тыге ыштеныт: культурный ра-
стенийым шукемдымаште, сайрак урлыкашым лӱмын ойыраш. 
тӱҥалыныт. Нуно, мут гыч, тыге ыштеныт: ӱдымӧ шурно 
коклаште кугырак вуян, шолдырарак пырчан шурным па-
сушто лӱмын кычал поген коштыныт, тугай шурно пырчыштым 
поена оптеныт, еайрак сорт урлыкым лукшашлан верч, тугай ур-
лыкым поена ӱденыт. Тыгай условийлаште растенийын вестӱрлем-
машыже, ожно шоныде ыштыме дене таҥастармаште, шуко 
вашкерак каяш тӱҥалын. Теве еанден вашке у да шергакан шы-
даҥ, шож, уржа да шӱльӧ сорт-шамычым луктыныт. 

Пыгартышлан, теве шукерте огыл, урлык еаемдыме шотышто, 
тылеч поена, адак вес йӧным муыныт — екрещиванийым ышташ 
тӱҥалыныт. Ик еортан шыдаҥын пестикшым вес еортан шыдаҥ 
гыч налме пыльца дене ушаш гын, тукымыштышт ача-ава при-
знакышт тӱрлын ушнен кертыт. Южгынам икмыняр у особенно-
етян шыдаҥат лийын кертеш. Туге растенийын ик еортшо гыч 
пыльпам вес еортан растенийын пеледышышкыже кусарымым 
лач скрещиваний маныт. 

СССР-ыште тугай паша пеш кумдан ышталтеш. Тыге ышты-
шаш верч поена научный учреждений-шамыч — селекционный 
станццй-шамыя улыт. Тушто аг-
роном-шамыч тӱрлӧ район усло- | 
вийлан келшыше, кугурак лек-
тышан культурный растений 
сорт-шамычым лукташ тыршат. 

Скрещиванийым ыштыме дене 
да ойыркалыме дене тыгай у \ 
сорт-шамычым лукташ лийыж , 
вашкерак шушо, кукшо ийым ' 
утларак чытен кертше, вредитель-
шамыч ваштареш утларак чы- ) 
тыше да тулеч молат. II 

Тӱрлӧ сорт шыдан^шамычый 1 5 с у р . Т у р л 0 у р л ы к Ш Ыд а н-ын 
ойыртышышт, ӱмбач ончалмаште вуйышт: еандомиркын, банаткыа 
южгынам шинчаш пеш раш да пешкыде шыдаҥын. 
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пернат (15 сӱр.). Шыдаҥын пырчыже качество шот дене пушкы-
дат, пешкыдат лиеш. 

Рис. Рис — шокшо поясысе купрастений, тудо тушечлектын. 
Тудо мемнан денсе вӱдыштӧ кушшо тростник але омыж гане. 
Садлан рисым кукшо степь верла гыч лекше моло пырчан шурно 
семын ончен кушташ ок лий, тудым йылт вес тӱрлын куштыман. 

Рисым ӱден куштышаш верч пасум вӱд йымалан кодаш да 
лӱмын купым ышташ верештеш. Купышто машина дене ӱдаш 
ок лий, санден ынде пасу вӱд ӱмбач ӱлыч чоҥештыше аэроплан 
тыч рисым ӱдат. 

Рис пеш ожсо жап гыч тӱҥалын Индийыште, Китайыште да 
Японийыште кушталтеш. Тушто калыкын тӱҥ кочкышыжо — рис. 
Чылаже мланде ӱмбалне илыше калыкын кум ужашыж гыч икты-
же рисым кочкын илат. Мемнан дене Средний Азия ден Кавка-
зыште рисым ончен куштат. 

Теве шуко ок лий, Кавказеш пеш удачный опыт ышталтын: 
рис пасуын вӱд йымалне улмыж годым, ту вӱдыш карп колым 
колтен куштеныт. Седыге рис пасу гыч кокурожай налыЛын — 
рис денат, кол денат. 

Пакча культур-шамыч. 

Пакчалаш теве тыгай растений-шамычым шындат: нуно кечын 
ончен куштымашым да сай ӱяҥдыме вӱдыжгӧ мландым кушкаш 
йодыт. Санден пакчам лапкарак вереш, эҥер воктен ыштат; тугай 
верыште мландыште вӱд шуко да адак тушко вӱд кӱкшака вер-
ла гыч темыктыше минеральный вещество-шамычым конда. 

Пакча растений •шамыч кокла гыч ковышта—важный значе-
ниям Ковышта адак тиде могырымат интересный: айдеме 
ковыштам кугун вестӱрлемден кертын да тӱрлӧ сортам лук-
тын. 

Ковышта. Ковышта вуй-шамыч пакча йыраҥлаште шыжын 
мучашкыже шумеш кодыт. Нуно ковышта озым гыч куш-
кын шуыныт. Яшик кӧргеш оптьуио мландеш шошым ковышта 
нӧшмӧ ӱдалтын, тушеч ковышта озым лийын. Эн ончыч 
ковышта озым парникыште кушкын, варажым нуным пакча 
йыраҥлаш шынденыт. Пакчаш шындыме растений-шамыч кушкы-
ныт, кеҥеж мучашлан кугу ковышта вуй лийыныт. Тиде, ковыш-
та йыраҥ гыч налме продукт лиеш. 

Ковышта вуйым тореш пӱчкына гын, Теве тидым раш ужы-
на: ковыштаШте умбала-умбала ошалГырак лышташ-шамыч 
кият, нуно ковыштан вургыж гыч кӱшкыт- Ковы.шта вургым 
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»кочерыжка" манын лӱмдымӧ. Ковыштан лышташлаштыжат, 
вургыштыжат шуко питательный вещество погынен, 

Вуйыш савырнен шушо ковышта телым эртараш ямдылалтын. 
Кеҥежым тудо пеледынат огыл, саскамат ыш пу. Тудо шушаш 
ийыште гына пеледеш. Пакча пашам ыштыше ковышта нӧш-
мым ыштынеже гын, тудо шыжымак эн сай ковышта вуй-шамы-
чым ойырен налеш, телым нуным йӱштӧ деч арала, шошым пак-

16 сӱр. Тӱрлӧ урлык ковышта: 1—вуян, 2—кольраби, 3—брюс-
сельский, 4—пеледышан ковышта. 

чаш шында. Тунам ковышта вурго гыч ужар лышташ-шамыч 
лекташ тӱҥалыт, растений ила да кушкеш, пеледышым, урлы-
кым пуа, ковышта вуй ок лий. Ковышта — кокияш растений, 
реве ден салтак-ушменат (брюква) кокияш растений улыт. Реве 
ден салтак-ушменын запасышт вожеш, ковыштан — лышташ-
лашыже погына. 

Ковыштан родиныже — шокшо да пушкыдо климатан элла. 
Западный Европышто дикий ковышта теҥыз серлаште кушкеш, 
ончычшо ковыштам тушто куштеныт. 

Илен-толын дикий ковыштала гыч, сайжым ойырымо дене, шуко 
пакча сорт-шамыч лукталтын (16 сӱр.). Мемнан тыгылай ко-
вышта гыч айдеме куго ковышта вуйым ыштен, тудым ме коч-
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кына. Реве гане ковыштам вес тӱрлын кольраби, маныт. Тудын 
вургыжо кумдан шарлен кӱжгемын, шар форман лийын кушкеш. 
Тудын тӱсыжӧ ревын, брюквын але турнепсын вожшыла коеш, 
чынже тиде вож огыл, кӱжгемше вурго, тудо кеч кунамат мланде 
ӱмбалне лиеш. Брюссельский ковыштан кӱкшӧ вургыжо кушкеш, 
ту вургышто пеш тыгыде да пеш ныжылге ӧрдыж вуй-шамыч 
лийыт; теве тиде вуй-шамычлан верч нуным куштат. Пеледы-
шан ковыштанын кушкын шудымо пеледышыштым кочкыт. Кы-
зытсе жапыште 120 утлӒ тӱрлӧ сорт ковышта уло. 

Технический культур-шамыч. 

Хлопчатник. Хлопчатникын родиныже—пеш шокшо пояс эл-
шамыч. СССР-ыште эн тӱҥ хлопковый район-шамыч — Средний 
Азия ден Закавказье. Тыште лӱмын вӱдым шавен хлопокым куш-
тат. Пытартыш ийлаште мемнан дене хлопчатник у районлаштат 
кушталтеш: Крымыште, Северный Кавказыште, Украиныште, ниж-
ний Поволжьеште. Тыште вӱдым лӱмын шаваш кӱлешыже уке. 

Хлопчатникым шошым ӱдат. Растенийлан кушкашыже сай 
условий лийже манын, лекше хлопчатник-шамычым шуэмдат. 
Ӱдымӧ деч вара кок тылзе эртымеке, хлопчатник пеледаш тӱ-
ҥалеш. Шырка пурак дене тӱланымек, завязь гыч плод кушкаш 
тӱҥалеш. Плодшо грецкий пӱкш кугыт коробка лиеш. Коробка 
кӧргыжӧ икмыняр пӧлемлан пайлалтеш. Кажне пӧлемыште ношмо-
шамыч улыт, нуно ош але сарырак тӱсан пун дене леведалтыныт. 
Ты пун-шамыч нӧшмым мардежлан мӱндыркӧ наҥгаяш пол-
шат. Лач ты пун-шамычлан, вес тӱрлын манаш гын, мамыклан верч 
айдеме хлопчатникым ӱда. Ты пунан ношмо-шамычым айдеме 
мардеж наҥгайымым ок вучо, коробка-шамыч почылташ тӱҥал-
мекышт, мамыкым поген налеш. 

Ожно хлопокым кид дене гына погеныт. Кызытсе жапыште мем-
нан совхоз ден колхоз пасулаште хлопокым машина дене погат. 
Тиде машина-шамычым шкенан инженер-шамычна шонен ыште-
ныт. Погымо хлопокшо хлопок эрыктыме заводлаш колталтеш, 
тушто ношмо-шамычым мамык деч ойырат. Хлопок ношмо-ша-
мыч гыч хлопок ӱй луктылтеш, мамыкше дене тӱрлӧ хлопчато-
бумажный тканьым куат. 

Кугыжан Российыште хлопок пеш шагал ӱдалтын, санден пеш 
шуко хлопок вес кугыжанышла гыч кондалтын. Кызытсе жа-
пыште хлопок ӱдымӧ пашам кумдаҥдена да саемдена, мемнан 
Союзнан хлопок шотышто независимый лийшашыже верч ку-
чедалына.. Ме хлопок сортын эн сайыштым ӱдена. Средний 
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Азийыште колхозник-передовик-шамыч теве тидым ончыктышт: 
хлопокым сайын ончен куштымо годым ожнысо деч ныл гана 
але вич гана шуко хлопокым погаш лиеш. 

Йытын. Мемнан калык озанлыкыште йытынынат значенийже 
пеш кугу. Йытын стебель гыч муш ышталтеш, мушым шУдырен, 
тӱрлӧ вынерым куат. Йытын нӧшмӧ гыч йытын ӱй лукталтеш. 
Ӱй лукмо деч вара лийше кучам вольыклан пукшаш пеш сай. 

СССР-ыште, Союзын северный ужашыштыже лен-долгунец 
ӱдалтеш, кокла ужашыштыже—лен-кудряш—йытын. Кужо йыты-
нын стебельже кужу, санден тудын деч тӱҥ шотышто муш 
ышталтеш. Кудряш йытынын вургыжо кӱчыкрак, укшлажат шу-
кырак да тудо шукырак пеледышан да плод-шамычан лиеш. Сан-
ден кудряш йытыным тӱҥ шотышто нӧшмӧ налшаш верч ӱдат. 

Йытын культур шотышто СССР — тӱняште пеш поян эл. 

У культурный растений-шамыч. 

Ожсек ӱден куштымо растений деч поена, мемнан ял озан-
лыкышкына у культурный растений-шамычат пурталтыт. 

Соя. Теве икмыняр ий ончыч, тиде растений нерген мемнан 
элыште пеш шагал еҥ колын. Китай ден Японийыште гын, соя 
растенийым аламыняр тӱжем ийышкен ӱден куштен илат. Соя 
тукымжо дене тыгылай фасоль гае лиеш; тудо ошалгырак пе-
ледыш ден пеледеш да пырчыже пурса гае. Ту пырчылаштыже 
питательный веществаже пеш шуко, еанден соям ӱдат. 

Соя пурса гыч „соя шӧрым" луктыт. Шӧржым йӱыт. Тиде 
шӧр гыч тӱрлӧ кочкышым ышташ лиеш: малтыме шӧрым, торы-
кым, туарам. Соя пурса дене ложашым ыштат. Тудо ложаш дене 
тӱрлӧ кондитерский кочкышым кӱештыт. Соя дене шуко тӱрлӧ 
кочкышым ыштат, тиде кочкышын тамжат, питательностьшат 
шыл кочкыш гайракак лиеш. Теве еанден соям „растительный 
шыл" манын лӱмденыт. 

Тышеч ме еоян шергакан культурный растений улмыжым 
ужына. 

Теве еанден мемнан южный районлаште, кушто соя кушкын 
кертеш, ӱдаш тӱҥальыч. Соям Украиныште, Кавказыште да Кры-
мыште ӱдат. Ынде соям ӱдымӧ мланде ик миллион гектар дечат 
шуко лийын. 

Каучукан растений-шамыч. Каучукым южо тропический 
растенийын шӧр тӱсан нугыдо вӱдшӧ гыч луктыт. Тугай тро-
пический растенийым келгын пӱчкаш гын, тушеч шӧр тӱсан 
нугыдо вӱд йогаш тӱҥалеш. СССР-ыште тропический обла-
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стьла уке, мемнан дене тугай пушенте-шамычат огыт куш. Ре-
зиновый промышленностьлан кӱлшӧ чыла каучукым ме вес 
элла гыч кондедышна. Ме шӧртньӧ ден тӱлышна. Мы-
ланна ынде шкенан, советский каучук кӱлеш. Каучук мыланна 
галошым, резинаҥдыме вынерым, медицинлан кӱлшӧ ӱзгарым, пожар 

пучым да тулеч молымат ышташ 
кӱлеш. Шукыжым автомобиль, гру-
зовик, мотоциклет, велосипед шин-
шамычым ышташ каучук кӱлеш. 
Каучук мыланна противогаз ышта-
шат, сар годым отравитлалтме деч 
аралыше резинган вургемым ышта-
шат кӱлеш. 

Мемнан ученый-шамычна шке-
нан Союзын кумда элыштыже ка-
учук пушо растенийым кычалаш 
тӱҥальыч. Казахстанын степьлаш-
тыже да курык йымаллаштыже ка-
учукан растенийым муыныт, тиде 
хондрилла ден тау-сагыз (17 сӱр.). 
Тиде растенийлаште улшо каучук 
дене ынде резиновый изделий-ша-
мычым ышташ тӱҥальыч. Ынде тиде 
растений-шамычым шке ӱдат, шуко 
каучукым пушо растений-шамычым 
куштат. 

Тылеч поена мемнан ученый-шамычна тыгылай спирт гыч кау-
чуКым лукмо йӧным муыныт. Тиде советский наукын — куго до-
етиженийже. Ынде каучукым искусственный шот ден лукмо за-
вод-шамыч мемнан дене ышталтыныт. Теве тыге, мемнан, шкенан, 
советский каучукна ынде уло. 

И. В. Мичуринын пашаже нерген. 
Айдеме природын вийжым шке кидышкыже налшаш верч пеш 

тыршен да моштен кучедалеш гын, тудо пеш шуко ыштен шук-
тен кертеш. Тидым ме мемнан знаменитый еадоводнан — Иван Вла-
димирович Мичуринын пашаж гыч ужына. Ынде тудын лӱмжым 
чыла тӱня мучкат ш и н ч а т % 

Тудо шкенжын чыла илышыжым ик йӧратыме пашажлан пуэн. 
Тудо плодовый пушеҥге^амыч гыч да ягодный кустарник-шамыч 

1 И. В. Мичурин 1935 ийыште 7-ше июньышто колен. 
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гыч у, саемдыме сорт-шамычым ыштен лукмо пашам кудло ий 
деч шуко ыштен. Тыге ыштымыж годым тудо теве тидымат 
ышташ тыршен: мемнан южный растений-шамычым ты марте 
кушкын •кертдыме верыш, йӱштӧ климатыш, северыш кусараш 
да тушто кушкын кертшашлыкым ышташ. 

Кужу жап—Великий Октябрьский социалистический революций 
марте—Мичурин шкет гына ыштен, тудын тунам оксажат шагал 
лийын, ӧрдыж гычат тудлан полшышо лийын огыл. Тудын Воронеж-
ский областьыште Козлов ола лишне кугу огыл плодовый садше 
лийын, тушто тудӧ ий гыч ийыш опыт-шамычым ыштен илен. 
Тыге тудо, тӱрлӧ растений-шамыч гыч шӱдӧ деч утла шер-
гакан да интересный у сорт-шамычым луктын. 

Мичуринын сатыштыже икмыняр сорт чын виноград-шамычат 
кушкыт да кӱйыт. Ты марте виноград мемнан дене югышто 
гына—Кавказыште, Крымыште да Средний Азийыште кушкеш ыле. 
Виноградым Козловышто куштен шуктышаш верч Мичуринлан 
тыге ышташ логалын: тудо мемнан Дальневосточный крайысе ди-
кий виноград дене американский виноградым скрещиватлен. Шкен-
жын сатыштыже первый сортан „крымский" олмам куштен шук-
тышаш верч, Мичурин южный сорт „кандильым" сибирский „ки-
тайка" дене скрещиватлен, у олма сортым — „кандиль-китайкым" 
ыштен. Тиде у олма сорт тамжым, сай ӱпшыжым да вӱданлык-
шым „кандиль" деч налын. Йӱштӧ ваштареш чытен кертмашым 
„китайка" деч налын. Тугак эн сай южный сорт груш, персик, аб-
рикос да грецкий пӱкшымат 
Мичурин северыш кусарен 
кушташ тӱҥалын. Чыла ну-
но Мичурин сатыште куш-
кыт. Мичурин сат гыч ни-
не растений - шамыч моло 
садлаш кусаралтыт, тыге 
СССР-ын тӱрлӧ районлаш-
кыже шарлат. 

Мичурин „актинидий" 
лӱман мӧрым, йылт у куль-
турный растенийым ыштен 
луктын, тудо пеш тутло да 
тамле ӱпшан. Тудын дикий 
тукымжо Восточный Азия 1 8 Ш о л а велне —ломбогычке, 

„ пурла велне — вишня емыш; пок-
чодралаште кушкеш. Вишня _ в и ш н я д е н ломбогычкын по-
ден ломбым скрещиватлен месьше (кок пачаш иземден ончык-
Мичурин у сорт урлыкым тымо). 
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ыштен, тудын саскаже ломбо семынак орлаҥгын кечат, кӱйын 
шумеке вишня таман лийыт (18 сӱр.). 

Мичуринын сатыштыже ыштен куштымо у растений-шамы-
чым чылажым тыште каласен шукташ ок лий. 

И. В. Мичуринын пашажым да ыштен шуктымыжым совет-
ский власть чот аклен. Тудын садше кугу научный учрежде-
нийыш савырныш, тудым Иван Владимирович колмешкыже вуй-
латыш. Тугай научный паша-шамычым шуктен ыштымыжлан 
И. В. Мичурин почетный академиклан сайлалтын. Правительство 
тудым Трудовой красный знамя орден дене да Ленин орден ден 
наградитлен, Иван Владимировичлан честьым ыштен олажлан, 
кушто тудо шуко, плодотворно пашамыштен иленАудынлӱмым 
пуаш пунчалын. Ынде тиде ола Козлов огыл, Мичуринск ма-
налтеш. 

\ 
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И. Ж И В О Т Н Ы Й - Ш А М Ы Ч Ы Н и л ы ш ы ш т . 

Животный мир пеш поян да шуко тӱрлӧ. Тыште шолдра 
зверь-шамычат, микроскоп вошт гына ужаш лийме тыгыде су-
щество-шамычат улыт. Животный-шамыч шке коклаштышт ку-
гыт шот денат, кап-кыл ышталтме денат, тӱрлӧ семын илымышт 
денат икте-весышт деч ойырлалтыт. Нунын кокла гыч иктышт те-
ҥызлаште да океанлаште, весышт — эҥер ден ерлаште, кумышышт 
кукшо мланде ӱмбалне илат. Крот да мланде шукш-шамыч эреак 
мландыште пургед коштыт, а кайык-шамыч, водо^ычыраҥге да 
шулдыран насекомый-шамыч южышто чоҥештыл кертыт. Живот-
ный-шамыч коклаште паразит, вес семынже, вес животный капыште 
илыше да шке .озажын" вӱржым йуш0-шамычат улыт. Тыгай 
паразит-шамыч коклаште, мутлан, айдемын да животный-шамы-
чын шолыштышт илыше тӱрлӧ глист-шамыч улыт. 

Чыла животный-шамычланат кочкыш кӱлеш, сандене нуны-
лан кочкышым кычал муашышт верештеш. 

Лыве-шамычын гусеницышт ужар лышташым кочкыт; лыве 
ден мӱкш пеледышын тамле сокшым кочкын илат, шорык ден 
ушкал-шамыч шудым кочкыт, пӧрткайык ден кОгерчен-шамыч 
шурно пырчым кочкыт, вӱдысӧ улитка-шамыч вӱд йымалнысе 
ужар растенийым кочкыт. Чыла нине животный-шамыч — растений 
кочшо улыт. 

Пеш шуко животный-шамыч моло жив!отный-шамычым поктен 
кучен кочкын илат. Пире шорыкым кочкеш; вараксим, шыҥшале, 
пачемыш, стрекоза, эҥыремып^шамыч насекомый-шамычым ку-
чен кочкыт; кол шукш-шамычым, личинкым да вӱдыштӧ илыше 
моло тыгыде животный-шамычым кочкеш. Но мланде ӱмбалне 
растений-шамыч огыт лий ыле гын, растенийым кочшо живот-
ный-шамычшат огыт лий ыле; тунам хищный зверьланат кочка-
шышт нимат огеш лий ыле. Шудо кормым кочкын, шорык шкен-
жым ӧрдыкта; пире шорыкым кучен кочкеш, еандене пирынат 
кочкышыжо шорыкын кочмо вещество-шамыч гычак лийын. Ты-
жеч тыге лектеш: мланде ӱмбалне растений-шамыя огыт лий 
ыле гын, вилям да моло тӱрлӧ колышын кодшыштым коч-
шо животный да хищник-шамычат илен огыт керт ыле. 

29 



Животный-шамыч коклаште кочкыш верч эреӓк кучедалМаШ 
лийын шога: иктышт нападатлат, весышт аралалтыт. Тӱрлӧ 
животный-шамыч тӱрлын аралалтыт. Хищник-шамыч пӱян да 
пӱсӧ кӱчан улыт; вийдыме да тыгыде зверь-шамыч кудал 
утлат; шудо шырчыкым ужар шудо коклаште тудын ужар тӱсшӧ 
арала. А аралалт кертдыме ужава тыгай шуко тӱлыман ок лий 
ыле гын, тудым шкежын шуко тӱрлӧ тушман-шамычше йӧршеш 
пытарат ыле. 

ч Животныйын кап-кылже- шке илышыжлан да илыме вержылан 
ок келыштаралт ыле гын, тыгай животный-шамыч але шужен, 
але йӱштеш кылмен колен пытат, але эреак шке тушман-шамы-
чыштлан добыча лийыт ыле. Сандене животный мирыштат, ра-
стений мир семынак, шке илыш условийыштлан сайын йӧнешта-
ралтше существо-шамыч велэ илен да умбакыжат шукемын 
кертыт. 

Кап-кыл ышталтме шотышто чыла животный-шамыч кокла 
гыч тупрӱдан (позвоночный) животный-шамыч ойыртемалтыт. Жи-
вотный-шамычын лу але норго-шамычышт лиеш, ту лу але нӧргӧ-
шамыч каплан пеҥгыде опорым пушо кӧргӧ лулегым ыштат, теве 
тугай лулеган животныйым тупрудан манын лӱмдымӧ. Лулегын 
тӱҥ ужаш-шамычшылан вуйконгра ден тупрӱдӧ лу шотлалтыт; 
тупрӱдӧ лу вуй гыч тӱҥалын йол але поч лу марте кая; тудо 
поена икте-весе дене кылдалтше изи лу — позвонок-шамыч гыч 
лийын. Тупрӱдан животный-шамыч шотышко кол, ужава, 
шыҥшале, кайык да зверь-шамыч пурат. Тупрӱдӧ айдемы-
нат уло. 

Животный-шамычын тыгай кӧргӧ лулегышт уке гын, нуным 
тупрӱдыдымӧ маныт. Тупрудыдымо-шамыч шотышко шукш, 
насекомый, эҥыремыш, улитка, слизень да шуко моло 
животный-шамычат пурат. Вӱдыштӧ илыше тупрӱдыдымӧ 
животный-шамыч шке етроенийышт дене пеш утларак турло-турло 
улыт. 

Шкенан курсышто порядок почеш низший группа гыч тӱҥалын, 
высший марте, шке етроенийже дене айдеме дек утларак лы-
шемше группа марте, ме тупрӱдан животный-шамычым еайынрак 
пален да ончен налына. 

Но нуным тунемаш тӱҥалме деч ончыч, ме южо тупрӱды-
дымо-шамычымат пален налына. Ондак мемнан пӱалаште да 
ерлаште илыше да тушто илыше кол-ша мычлан кугу значениян 
тупрудыдымо-шамычым ончена, а варажым теҥызлаште да оке-
анлаште илыше кокла гыч утларак еӧрал животный-шамычым 
ончыктена. 
ЗО 



В^дыштб ИЛЫШЕ ЮЖО ТУПРӰДЫДЫМО 
ЖИВОТНЫЙ-ШАМЫЧ НЕРГЕН. 

Шинчӓлдыме вӱдыштӧ илыше изи рак-шамыч. 
Пӱасе вӱдым янда банкыш коштал налын, банкым волгыдеш 

кучен ончет гын, тушто кеч кунамат ик вер гыч вес верышке 
коштедыше изи ошо але нарынче суще-
ство-шамычым ужаш лиеш. Южышт вӱ-

• дыштӧ тӧрштылмыла ийын коштыт, сад-
лан нуным „вӱд шуршо" 
маныт. Тиде —тыгыде изи 
рак — дафний-шамыя (19 
сӱр.). Утларак тыгыде рак-
шамычат улеДат; ну^о кош-
тедыше изи ош точка гай 
улыт; нуным циклоп маныт 
(20 сӱр.). Дафният, циклопат 
тыгыде кол-шамычын эн 
тӱҥ кочкышышт улыт. Шу-

19 сӱр. Дафний (чот ко шолдра кол - шамычат, 
кугемдыме). шукыж годым, нине тыгыде 

существо-шамычым кочкын 
илат. Мутлан, сиги-шамыч тыгай изи рак-шамыч укеан верыш-
те иленжат •огыт керт. 

Дафний-шамычше микроскоп гоч гына ужаш лийме, вӱ-
дыштӧ илыше, тӱрлӧ микроб-шамычым кочкын илат. Микроб-
шамыч вӱдеш, растенийын 
але иктаж - могай колы-
шо животный-шамычын код-
шышт шӱймӧ вереш тӱлат 
(размножатлалтыт). 

20 сӱр. Цик-
лоп (чот ку-

гемдыме). 

Вӱдысӧ насекомый-
шамыч. 

Коллан кочкаш йӧрышӧ 
тыгыде животный - шамыч 
деч поена, вӱдыштӧ кол-
шамычлан эҥгекым ышты-
ше хищный насекомый-ша-
мычат шукын илат. 

Плавунец (вӱд копшаҥге). Ты тыгыде хищник-шамыч кокла 
гыч эн шучкыжо—плавунец (21 еӱр.). 
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21 еӱр. Плавунец: шола велне тудын 
личинкыже, пурла велне — куколкы-
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Плавунец —шемалге тӱсан кугу копшаҥге, тудын ӧрдыж муч-
кыжо нарынче корно уло. Вӱдыштӧ писын ийын коштеш; кужу 
шеҥгел йолышт ийме годым пуш кольмыла куэн каят. Плаву-
нецын йолышт тыге ийын кошташ лач йӧнештаралтыныт: йолжо 
кумда, йол мучашыштыже кужу шу-шамыч улыт. 

Жапын-жапын плавунец вӱд ӱмбак кӱзен, мӱшкыржын шеҥгел 
мучашыжым вӱд ӱмбаке луктеш. Тыге плавунец шӱлашыже 
юж запасым пога. 

Плавунец — сут хищник. Тудо вӱдысӧ тыгыде животныйым: 
головастикым, мыльо колым да мӧртньым велэ огыл, шке дечше 
кугырак колымат кочкеш. Утларакше плавунец пыкше тарва-
нылше карака ден карп-шамычлан кугу эҥгекым конда. Илыше 
колын тупешыже кержалтын, плавунец тудын капшым нулташ 
тӱҥалеш. * 

Плавунец-шамыч сайын чоҥештылыт да йӱдым южгынам ик 
пӱа гыч вес пӱашке кусныл кертыт. 

Шошым ава плавунец вӱдысӧ растений вургеш муным мунча. 
Муно гыч иктаж кум арня эртымеке личинка лектеш. 

Плавунецын личинкыже кугу копшаҥгыла ок кой. Тудын 
капше кужу, лывырге, шукш гай, кум пар йолжо уло. Ты 
йолжо дене личинка вӱд пундаште нушкын коштеш да иеш. 
Но хищник улмо шотыштыжо личинка вуеш шушо копшаҥге 
дечат огеш чакне. Тудо добычын капышкыже шке ядан да пӱсӧ 
оҥлашыжым керын шында да эркын-эркын тудым кӧргышкыжӧ 
шупшын пытара. 

Кушкын шумекше личинка серышке нушкын лектешат, млан-
дыш пурен возеш да куколкышко савырна. А икмыняр арня гыч 
куколка гыч кушкын шушо копшаҥге лектеш. 

Гладыш (яклака умдьца). Плавунец дечат чӱчкыдын вӱдыштӧ 
ший тӱсан умдыла-гладыш верештеш. Гладышат, плавунец се-
мынак, вӱдыштӧ кужу шеҥгел йолышт дене иеш, йолыштым 
тудо пуш кольмо семын коштыкта, но гладыш кеч куна-
мат комдык иеш. Чӱчкыдын тудым вӱд ӱмбалне кечышым ужаш 
лиеш. Тышке тудо, плавунец семынак, яндар юж запасым 
налаш лектеда. Тыжечынак тудо шке добычыжым шеклана. 
Шкеже ший гай йылгыжше тупшылан кӧра, вӱд йымачын ша-
гал пале. 

Добыча ӱмбаке кержалтын, гладыш тудым шке писе хоботшо 
дене шуралта, варажым тиде хоботшо денак тудым кӧргышкыжӧ 
шупшын шыҥдара. Тудо вӱдысӧ насекомыйым, головастикым, 
мыльо колым поктыл куча. Хоботокшо дене тудошкенжымат арала. 
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ГладЫшӹм эскерӹде кидӹш налӓш гын, тудо хоботокшӧ дейё 
корштарымеш шуралтен кертеш. 

22 сӱр. Медуза-шамыч. 

моло животный-шамыч гай огыт ул: нунын йолыштат, вуйыштат, 
почыштат уке. Вӱдыштӧ медуза шарыме зонтла сӧралын коеш. 
Тудын ӱлыл могырыштыжо умшаже уло да тазыла щупальца-ша-
мычше кечат. Медуза шупальцыж дене тӱрлӧ тыгыде животный-
шамычым руалтен куча да умшашкыже колта. Вӱдыш пурымо 
годым вӱдыштӧ медуза верештещ гын, медуза йӱштылшӧ еҥын 
коваштыжым нуж семын когарта. Медуза шкенжым теҥызысе 
хищник-шамыч дечат тыгак арала. 

Теҥыз вӱдыштӧ тарванылде илыше животный-шамыч: губка. 
да коралловый полип-шамыч пеш оҥай улыт. Нуно растенийла 
койыт, сандене шуко жап ученый-шамыч нуным животныйланат 
шотлен огытыл. Полип-шамыч кугу тӱшка дене илат. Кораллов ' 

• фС» 
вый полип-шамычын пеҥгыде известковый лулегышт чумыр^ен, лЛ 

кумда коралловый куаш верым ыштат. Теҥызын пундапшЗ&%.*' 
3—3391 , 3 3 

Теҥызысе животный-шамыч. 

Теҥызласе, океанласе шинчалан вӱдыпГгӧ шуко тӱрлӧ да инте-
ресный животный-шамыч илат. Нунын кокла гыч иктышт вӱд пун-
дашке нигунамат огыт воло, а весышт эре вӱд пундаште велэ 
илат. Южышт изи келгытыште, а шукышт шуко тӱжем метран 
келгытыште илат. Теҥыз вӱдыштӧ вошт койшо студенистый 
медуза-шамыч ийын коштыт (22 сӱр). Нуно йӧршын мемнан ужмо 



икмыняр жап эртымеке тиде верыште нӦлталтеш гын, коралло-
вый куакш вер коралловый островышко савырна. 

Теҥыз пундаш мучко рак-шамыч нушкын коштыт. Нунын 
коклаште пеш кумда, 
лапка капанрак-шамыч 
улыт, нуным краб ма-
ныт. Эҥерысе рак се-
мынак, крабынат азыр-
же уло. Ты азырже дене 
тудо добычым руалтен 
куча да умшашкыже 
колта. Крабын азыр-
шамычше пеш куш-
тылгын пудыргат, но 
варажым угычкушкыт. 

Краб - шамыч дене 
тамле консервым ыш-
тат. 

Теҥызыште рак-
отшельник ила (23 
сӱр.). Тиде ракын кап-

шын ончыл ужашыже велэ пеҥгыде, а мӱшкыржӧ пушкыдо. 
Рак-отшельник вӱд пундаште иктаж могай яра ракводым муэш 
да мӱшкыржым тушко чыкен шинчеш. Азырже ден йолжо тӱж-
валан кодыт. Ты йолжо дене тудо 
вер гыч верыш раквод дене пырляк 
нушкын коштеш. Шучко толмо го-
дым рак-отшельник йолжымат рак-
водыш поген пышта. 

Чӱчкыдын тудын ракводышкыжо 
животный—актиний илаш кусна. Ак-
тиний пеш шагал тарванылеш да сын-

* же дене животный гай огыл, а утла-4 

ракше пеледыш гай коеш. Шукыж 
годым тудо вӱд йымалсе кӱй ден 
скала-шамыч ӱмбалан пижын ила. Рак-
отшельникын илыме ракводыш кусны- ^ СУР" ^ е1ГЫЗ звезда, 
мекыже, актиний тудын дене пырля 
вер гыч верыш куснен коштеш. Вӱд пундаште нушкын кошт-
мыж годым, рак-оушельник азырже дене йошкыным тарватылеш; 
йошкынышто тӱрлӧ тыгыде животный-шамыч улыт. Актиний 
нуным шке щупальца-шамычше дене куча. Актиний дене пырля 
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йлымаш гыч ракчугшельникӓт пользым налеш: аКтяний шкенжӹй 
когартыше щупальца-шамычше дене рак-отшельникымат тушман-
шамы4 деч арала. 

Теҥыз пундаште пеш сылне теҥыз звезда-шамыч илат (24 сӱ-
рет.). Нуно чынжымак правильный звезда гай улыт. Нунын ӱлыл 
могырыштышт капын эн покшелныже умшашт уло. Тарваныл-
мышт годым нунын лучышт кагырген кертыт. Теҥыз звезда-ша-
мыч поена присоска-шамыч ден эркын вӱд пундаште нушкын 
коштыт да эркын тарванылше рак-шамычым да тӱрлӧ колышо 
животный-ш 1мычым кочкыт. Теҥыз вӱдыштӧ моло тӱрлӧ живот-
ный-шамычат шуко илат: тӱрлӧ шукш, изи рак, теҥыз кубышка-
шамыч. 

V 

КОЛ-ШАМЫЧ. 

Колын уло кап-кылже вӱдысӧ илыш условийлан йӧнештарал-
тын. 

Кол вӱдыштӧ ийын коштеш, а вӱд юж деч шуко гана плотна 
да движенийлан пеш чот мешая. Но кольтн вуйжо енчыл ье-
лыш аҥысыремеш, еадлан иймыже годым вӱдым куштылгын пӱч-
кын кая. Колын шӱйжӧ уке. Вуйжо кап дене иктыш ушнен, 
еандене кол ик пеҥгыде ишке гай коеш. Колын капше шыма да 
яклака. Тидат коллан вӱдыштӧ писын ийын кошташыже полша. 

Колын ийын кошташыже шулдыр-шамычше улыт. Колын эн 
кӱпеш пашажым тудын кумда поч шулдыржо шуктен шога. Шкен-
жын виян мускулистый почшым ик могыр Iыч вес могырыш 
пи ын тарватылын, кол ончыко кая. Тудын мужыран шулдыр-
шамычше— кокыт онышто да кокыт мӱшкырйымалне — поч 
шулдыр деч начаррак улыт. Нуным тарватылыя, кол вӱдыштӧ 
еавырнен, кӱзен, волен кертеш. Тидлеч поена, тиде шулдыр-ша-
мыч кочлан капшым иктӧр кучен шогаш полшат, шӧрын йӧрлын 
кайме але комдык еавырнен вочмо деч аралат. 

Колым ончымо годым, тидым ужаш лиеш: тудо умшажым 
эр •ак почын-петырен шога да тидын дене пырля вуйжын кок 
ӧрдыж велжат теве торла, теве чакемеш,—тыге кол шӱла. Тудо 
умшаже дене- вӱдым налеш, а варажым тудым умша гыч жабер-
ный шелше гоч тӱжваке луктеш; жаберный шелше-шамыч вуйын 
кок ӧрдыштыжӧ улыт — жаберный леведьш ден петырналты-
ныт. 

Жабр-шамычым вӱд мушкеш да кап гыч жабрыш йоген 
толшо вӱр дек лишемеш. Жабрлаште вӱр освежитлалтеш: вӱдеш 
раст ..оритлалтше кислород вӱрышкӧ пура, а углекислый газ вӱр 
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гыч вӱдышкӧ ЛектеШ. Жабр-шамыч— тиде шӱлымӦ оргйн-ша-
мыч. 

Колын чыла кап-кылже тудын вӱдыштӧ илыме условийжылан 
кузе сайын келыштаралтын! Колым серышке луктын кудалташ 
гын, тудо чылт вийдыме лиеш! Жабр-шамычше кошкымеке, тудо 
вигак шӱлыш налын кертде кола. 

Эҥерлаште да ерлаште шуко тӱрлӧ кол-шамыч илат. Теҥыз-
лаште да океанлаште нуно эша шукын улыт. Моло тупрӱдан 
животный-шамыч деч кол теве мо ден ойыртемалтеш: тудо эреак 
вӱдыштӧ ила да жабр-шамыч дене шӱла. 

Умбакыже мемнан шинчалдыме вӱдлаштеилыше кок колым — 
карака ден нужголым — адак теҥызлаште илыше южо колым 
ончен налына. 

Мемнан шинчалдыме вӱдыштӧ илыше кол-шамыч — 
карака ден нужгол. 

Карака. Мемнан чыла тӱрлӧ кол-шамыч кокла гыч карака 
эн кычалтылдыме да нелым чытыше кол (25 сӱр.). Карака лавран, 

йошкынан вӱдыштӧ ила. Тыгай 
вӱдыштӧ моло нимогай колат 
илен ок керт. Тушто, лавра 
ден Йошкынышто, карака шка-
ланже тӱрлӧ шӱйшӧ кодшым, 
тыгыде шукшым, личинкым 
шуко муын кочкеш. 

Карака кугурак ерлаштат 
25 сӱр. Карака. ила. Тушто нуно вӱд растений 

лоҥгаште илашышт йӧнан ве-
рым муыт. 

Каракан шем кӱрен тӱсыжӧ шогышо вӱд да йошкынан 
вӱд пундаш тӱсла коеш. Сандене тыште каракам тушман-ша-
мыч вашке ужын огыт керт. 

Карака эҥерлаште шагал верештеш, тудо тужечын шогышо 
вӱдыш каяш тырша. Тудын капше кӱжгӧ да нелын тарванылше, 
сандене тудо иймыж годым йогышо вӱдым сеҥен ок керт. Эҥе-
рын пундашыже ошман, але кӱан гын, тугай вӱдыштӧ карака 
кочкашыже нимом ок му, хищник дечат ныгуш шылын утлен ок 
керт. Карака телылан келге вынемыш пурен возеш, а куаш пӱа* 
лаште йӧршын йошкын йымаке пургед возеш. 

Шошо пытымашеш карака-шамыч размножатлалтыт. Нуно тӱш-
кан погынат да вӱд сер дек чакырак мият. Тушагын, вӱд расте-
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ний лоҥгаш, ава карака-шамыч нарынчалге мОртньым кышкат. 
Узо карака-шамыч тыштак ийын коштыт да вӱдышкӧ молӧки 
манме ошалг& вишкыдым йоктарат. Мӧртньыш ты вишкыде вереш-
теш гын, мӧртньӧ тӱлаьееш; тӱлаҥше мӧртньӧ гыч зародыш куш-
каш тӱҥалеш, вара зародыш изи колыш савырна. 

Мӧртньӧ кышкыме годым, кажне ава кол шуко тӱжем мӧртньӧ 
пырчым кышка. Но кажне мӧртньӧ пырчыжак тӱлаҥын огеш керт. 
Тӱлаҥдыме мӧртньӧ гыч кол ок лий. 

Вӱдыш кышкыме мӧртньым вӱд копшаҥге, хищный кол, тӱрлӧ 
вӱд кайык-шамыч шуко кочкын пытарат. Адак мӧртньӧ гыч кушшо 
тыгыде мыльо колжат чылажак илен огыт шу, шукышт тыгыде 

26 сӱр. Нужгол. 

колым кочкын илыше тӱрлӧ хищный кол логарыш верештыт. 
Тыге лийме дене мӧртньӧ гыч шочшо мыльо кол гыч пеш ша-
галже илыше кодыт. Тыжеч раш: карака тынар чот тӱлышӧ ок 
лий ыле гын, хищник-шамыч тудым икте-кодде кочкын пытарат 
ыле. 

Нужгол. Нужголым карака дене таҥастарена гын, нунын коклаш-
те кугу ойыртыш улмым вигак ужына. Нужголын (26 сӱр.) капше 
кужу, виян, умшаже пеш куго, умшаштыже пеш шуко пӱсӧ пӱй-
шамыч шинчылтыт. Пӱйжӧ оҥлаш луышто велэ огыл, умша нош-
мыштат, йылмыштат уло. Шуко пӱян куго умшаже дене тиде тем-
дыме хищник тӱрлӧ колым, ужавам, вӱд колям, лудигым солалтен 
кочкеш. Нужгол шкенжын шочшыжымат кочкеш, кугурак нуж-
голжо тыгыде нужголым кучен нелеш. 

Шукыж годым нужгол вӱд уа, вӱд шудо лоҥгашке пура д^ до-
бычым шып ваҥен шога. Тудын капше тореш корнан, ужаргырак 
тӱсан. Тыгай улмыжлан кӧра ужар вӱд шудо лоҥгаште тудым 
вашке ужаш ок лий. Нужгол ваҥыме вер гыч иктаж изи кол эртен 
каяш тӱҥалеш гын, нужгол тудым пикшла покта да руалта. 
Нужхолыч шучко пӱйжӧ деч пеш шагал добыча утлен кертеш. 
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Нужгол 200 ий марте илен кертеш. Шоҥго нужголын кужытшо 
кок метрыш шуэш, нелытше 20—30 килограмм нарым шупшеш. 

Акула. 
Атлантический океаныште да тропический теҥызлаште кугу 

хищный кол — канде акула ила (27 сӱр.). Тудын капше пеш кугу 
шӱдыр гай, кужытшо ныл метрымат эрта. Вуйжо кошар муча-
шан нер дене пыта, а шучко шуко пӱян умшаже — вуЧын ӱлыл 
велыштыже—тореш кийыше шелшыла коеш. Капше кужу, почшо 
пеш виян лиймылан кӧра акула ик эн писын ийше коллан шотлал-
т^ш. Кугу капан, шуко кочшо, писын ийше канде акула теҥызысе 

кугу кол-шамычланат осал тушман лийын шога. А теҥыз сер 
л пине акула айдемымат руалта. 

Мемнан палыме кол-шамыч ден таҥастармаште акулын, кугу 
капше деч поена, моло шотыштат ойыртышыжо шуко. Акулын 
лулегыже лу дене огыл, нӧргӧ Ьене ышталтын. Вуйжын кок мо-
гырыштыжо тудын жаберный крышкыже уке; тудын вич мужыр 
гыч жабрже вигак тӱжваке почылт шогат. Пытартышлан, канде 
акула мӧртньым ок кышке, игым ышта. 

Канде акуЛа деч поена, теҥызлаште да океанлаште моло тӱрлӧ 
акула шамычат улыт. Нунын кокла гыч южышт 12 метр кужы-
тан улыт. 

Акула-шамыч мемнан Шем теҥызыштат илат, нуно кугу огы-
тыл — кужытышт 1 метрыш велэ шуэщ; нунын кокла гычкатран, 
але „теҥыз пий" лӱманжымчӱчкыд^гужаш лиеш. Тидат игым 
шочыктышо кол. Тудо айдемлан' шучко огыл, туге гынат, 
шуко шерга ашан колым кочкеш. Шем т.•ҥыаысе вес акулаже — 
„теҥыз пырыс" — лӱманже муным мунчен ӧрча, 
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Келге вӱдыштӧ илыше кол-шамыч. 
Шуко тӱжем метр келгытыште илыш условий йӧршын весе. 

Тыгай келге теҥызын пундашыжым пеш кугу нелытан, пеш кӱжгӧ 
вӱд лончо темда. Сан-
дене пеш келгыште 
илыше животный-ша-
мычым тӱжваке луктат 
гын, нуно чот оварат 
да южгынам оварен 
пудешталтытат. Ну-
нын капышт вӱд йы-
малне чот темдыме ве-
рыште илаш йӧнешта-
ралтыныт. Тӱжвалне 
тугай чот темдымаш 
уке, сандененунын кӧргыштыштулшо газнунынкапыштым шара. 

Кугу келгытышке кече волгыдо пурен ок керт. Тыште куры-
маш пычкемыш, курымаш йӱштӧ. Вӱдын температуржо —2° гыч 
-\-2° марте велэ. 

28 сӱр. Келге вӱдыштӧ илыше кугу 
умшан кол. 

29 сӱр. Келге вӱдыштӧ илыше хиазмод кол. Тудо вес кугу колым 
нелын. , 

Тиде йӱштӧ да пы^кемыш вӱд Дымалым жапын-жапын тӱрлӧ 
тӱсан изи тул-шамыч волгалтарат. Тиде теҥыз келгыште илыше 
животный-шамыч волгалтыт. Тыште волгалтше губка, теҥыз 
звезда, теҥыз щоҥщо^амыч илат. Тыште пеш сӧралын волгалт-



ше кол-шамыч ийын коштыт. Пундашыште рак-шамыч нушкыт, 
нунат южышт волгалтыт. 

Келге вудыштӧ илыше кол-шамыч пеш интересный улыт. 
28-ше сӱретыште тугай келге вӱдыштӧ илыше кугу умша кол 
ончыктымо. Тудын умшаже вуйжо мучко шуйнен шога. Ты колын 
лужо пушкыдо. 

29-ше сӱретыште келге вӱдыштӧ илыше вес тӱрлӧ кол — хиаз-
мод ончыктымо. Тудын мӱшкыр пуштыжо да мӱшкыржӧ чот шар-
лен кертыт. Тиде кол шке дечше кугу добычымат нелын кертеш. 

Келге вӱдыштӧ нимогай растеният огеш куш. Сандене кел-
гыште илыше животный-шамыч животный кочкышым гына кочкын 
илат. Нуно я икте весыштым кочкыт, я кӱшыч волышо колы-
шо животныйым кочкыт. 

Кол кучымо промысел. 
Кол илыме верыште колым чыла вереат кучат. Кол кучыма-

шын промысловый значенийже кол шуко улмо верыште да колым 
ик ганаште шуко кучаш лийме верыште велэ лиеш — теҥызыш-
те, кугу эҥерын ӱлыл мучашлаштыже. Тушто кучымо колым ту-
шагынак перерабатыватлат: моло районлашке колтышаш колым 
шинчалтат, коптитлат, коштат, мариноватлат, але консервым ыш-
тен калай банкеш оптат. Кучымо кол гыч лукмо мӧртньым туша-
гынак поена шинчалтат. 

Мемнан денекол кучымо промысел эн ончычшо Юл да молокугу 
эҥерын ӱлыл мучашлаштышт лийын.Кол кучышо-шамыч кол-шамы-
чын кугу тӱшкан погынен талукын ик жапыштыже эҥерын аҥышкы-
же пурымыштым шукертак пален налыныт. Тиде кол-шамыч теҥыз 
гыч эҥерыш мӧртньым кышкаш пурат. Тыгай колым эртен кайы-
ше кол маныт. Эртен кайыше коллан шотлалтыт: вобла, астра-
ханский селдь-шамыч, осетр, белуга, севрюга, лосось, кета. 

Тыге, кугуэҥерынӱлылмучашлаштышт шупшыншындыме вап-
шыш кол-шамыч шкак пурат. Мемнан дене кол-шамыч шукышт мӧрт-
ньым шошым кышкат. Сандене тыште колым эн шукыжо шошым 
кучаш лиеш, лач тунам эртен кайыше кол-шамыч мӧртньым кыш-
кат. Кол кучымо тиде еезоным весенний путина маныт. 

Кол кушмо шотышто СССР тӱнямбалне ик ончыл верым 
налын шога. Колым пеш шуко кучалтеш гынат, мемнан шуко 
миллион калыкан элым енабжатлаш але ок сите. Садлан 
советский власть кол кучымашым кугемдаш тӱрлӧ мерым при-
ниматла. Ты шотышто теҥызыште кол кучымашын кушмашыже 
пеш кугу значениян. Революций деч ончыч теҥызыште колым 
пеш щеҥгелан кодщо^йӧн дене — парусан Тыгыде судна дене ку-
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чен коштыныт. Кызыт мемнан теҥызлаште кол кучымо техни-
ка ятыр кӱшнӧ шога, кызыт колым трал ден кучат (ЗО сӱр.). 
Трал — тиде кумда аҥан мешак гай пеш кугу вапш. Ты вапшым 
шке почешыже лӱмын ыштыме пароход — тральщик шупшеш. 
Кызыт тральщик, але траулер-шамыч, йӧршеш вӱд ӱмбалсе фаб-
рика гай улыт: кажне траулерыште тӱрлӧ машина уло. Южо ма-
шинаже колым эрыкта, южыжо кол эрыктыме деч кодшым пе-
рерабатыватла, южо колын кояжым пелта. 

30 сӱр. Трал дене кол кучымаш. 

Кол ашныме паша. 

Кол ашныме завод-шамыч. Мемнан водоемлаште кажне ийын 
пеш шуко кол кучалтеш. Кол запас ынже изем манын, мемнан 
кол озанлыкым моштен виктарен шогаш кӱлеш. Колым пытары-
мешке кучаш тыршыман огыл, кодшо колжо тӱлен шогыжо, ку-
чымо кол олмеш у кол-шамыч кушкын шогышт. Сандене колым 
хищнически кучен пытарме ваштареш советский правительство 
лӱмын законым луктын. -

Мланна аралаш велэ огыл, но мемнан элнан илыше кол запас-
шымат эреак темен шогыман. Тидлан верчын мемнан дене кол 
ащныме особый завод-щ,амычым ыщтыме, Тыште утларак шергакан 



промысловый кол-шамычын мыльым куштат. Варажым кугурак 
лиймекышт, нуным водоемыш колтат. 

Могай способ дене заводышто мыльо-шамычым луктыт? 
Тидлан мӧртйян ава колым вӱд гыч луктын, ончыч шовыч 

дене ӱштылыт, вара мӧртньыжым эскерен темдалын эмалирован-
ный тазыш луктыт. Вара' узо колым налын, ошалге вишкыде мо-
лӧкижымтугактемдалын луктыт. Тыге ыштымеке мӧртньыжымат, 
молӧкижымат яндар пыстыл дене лугат. Тунам узо колын молӧ-
киже чыла мӧртнеш логалешат, мӧртньӧ тӱлаҥеш. 

Тӱлаҥше мӧртньым сай-
ын мушкыт. Вара тудым 
лӱмын ыштыме кол ашныме 
аппаратыш колтат. Аппарат 
мучко вӱд эре йоген шога. 
Вара мӧртньӧ гыч мыльо кол-
шамыч шочыт (31 сӱр.). 

Колым искусственно тӱ-
лаҥден ашныме годым, каж-
не шӱдӧ мӧртньӧ нӧшмӧ 
гыч 70 нарыже кол лиеш. 
Естественно тӱлаҥме го-
дым, водоемышто мӧртньӧ 
ятырже тӱлаҥде кодеш. Йо-
гышо вӱд молӧким ӧрды-

жыш йоктарен наҥгая. Тидлеч поена адак шуко мӧртньым 
тӱрлӧ животный-шЬмыч кочкыт, шагал ужашыже гына колыш 
еавырна. 

Колым пӱаште ашнен куштымӧ озанлык. Пӱаште колым 
моштен ашныме денат, ме колым шуко налын кертына. Южо кол-
шамычым — карп, ловал, каракам'—колхозлаште, еовхозлаште, ола 
пелрнысе озанлык-шамычлаште вольыкым, еурт кайыкым шыллан 
ашныме еемынак, колымат лӱмын ашнен кертыт. Лӱмын ашныме 
поена »еурт урлык" карп колат уло, мутлан, зеркальный карп 
манме кол (32 еӱр.). 

Зеркальный карпын коваште ӱмбалныже шӱмжӧ пеш ша-
гал, еадлан тудым эрыкташат куштылго. Нунын капышт пеш шы-
лан, адак кушкашыжат сазан манме дикий карп деч писын куш-
кеш. 

Вольык еай олыкышто коштмо еемынак, колат еай пӱаште 
еайын ила. Почва гыч мушкын наҥгайыме тӱрлӧ вещество-шамыч 
пӱашке шуко погынат. Тыгай условийыште пӱа вӱдеш коллан коч-
кышлык вӱдысӧ тӱрлӧ животный да растений-шамыч шукотӱлаҥыт, 
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Тыгай пӱалашке шошым тыгыдырак колым колташ гын, шыжы-
лан нуно кугем шуыт. 

Пӱа озанлыкыште эн сай коллан карп кол шотлалтеш. Тудо 
писын кушкеш да шинчыше вӱдыштӧ сайын ила. 

Шошым — апрель пытартышеш але май тӱҥалтышеш — пӱаш-
ке талукаш карп-шамычым колтат. Нине талукаш карп-шамычым 
мемнан дене кызыт лӱмыч ыштыме карповый питомниклаште 
куштат. А тужечын нуным налын, колхоз пӱалашкат колтылаш 
лиеш. 

Карп-шамычым пӱаш колтымеке, нуным тушагын кеҥеж гоч-
лан кодат. Шыжым, октябрь тылзыштырак, ий кылмымешке,— 

/ 
пӱам почын колтат да келгырак вынемеш кодшо чыла колым 
кид сачок дене коштал налын погат. Почын колтымо пӱам шу-
шаш шошо марте кукшеш кодат, а вес ийын пӱам угыч пӱен, 
вӱд дене темат да тушко адак талукаш карп-шамычым колтат. 
Пӱам почын келташ ок лий гын, колым тыгылайвапш але келде 
дене кучат. , 

Шуко пӱалаште колым пукшат. Карп-шамычым уржа, чечеви-
ца, шолтымо пареҥге дене да ял озанлыкысе тӱрлӧ отброс денат 
пукшаш лиеш. 

Карп-шамыч деч поена, пӱалаште тугак карака-шамычымат 
ашна . Карака-шамычым ашнаш кеч могай пӱат йӧра. 

Кол 'ашнымашым еайын шындышашлан, колым гына кушташ 
тыршыман огыл, тугак кол илыме пӱамат еайын ончыман. Пӱам 
еайын от ончо гын, тудо шудаҥеш, купышко еавырна. Тыгай 
пӱалаште юж да кочкыш еитыдымаш дене кол-шамыч пытат. 
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ЗЕМНОВО ДНЫЙ-ШАМЫЧ 

Ужава. 
Шошым ий шулен каймеке вигак пӱаште, купышто ужава-

шамыч кычкыраш тӱҥалыт. Тиде ужава-шамычын тӱлаҥаш тӱҥал-
мыштым ончыкта. Вашке чыла шинчыше вӱдлаште студенистый 
да пеш тазыла ужава мӧртньӧ моклака-шамычым ужаш лиеш. 

33 сӱр. Ужаван шочын кушкын толмыжо, 

Мӧртньӧ моклака кӧргыштӧ шем точка-шамыч койыт; тиде — ужава 
мӧртньӧ пырче-шамыч (33 сӱр.). Шошо кече мӧртньым ырыкта; ик-
мыняр кече' гыч мӧртньӧ пырче-шамыч точка гай огыл, а запя-
той гай лийыт: тиде мӧртньӧ пырче зародышыш савырнен. Адак 
икмыняр кече эртымек, зародыш-шамыч изи головастикыш (ӱш 
вуйыш) савырнат. 

Головастик йӧршеш кугу ужава гай огыл. Тудын йолжо уке, 
кольмо гай кужу почшо гына уло; почшо тудлан вӱдыштӧ ийын 
кошташ полша. Головастик, кол семынак, жабр-шамычше дене 
шӱла. Умшаже тудын изи, тудын дене тудо вӱд йымалсе расте-

1 Мландыштат, вӱдыштат илыше животный-шамыч-
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нийӹм нулта. Головастик чыла кап ӹшталтмыж денат, йлыме 
шотшо денат кол гаяк. 

Кеҥеж шуэш. Головастик кушкеш, тудын изи йол-шамыч-
ше лектыт — ондакше шеҥгел йол, а варажым ончыл йол-шамыч. 
Головастик эркын-эркын изи ужавашке савырнаш тӱҥалеш. Йолжо 
кужемеш, а почшо кӱчыкемеш. Жабр-шамыч йомыт, кап кӧргыш-
тӧ шодо-шамыч кушкыт. Умшаже кумдаҥеш. Ужава иге чӱчкы-
дынрак да чӱчкыдынрак серышке лекташ тӱҥалеш. 

Пытартышлан, пел^кеҥеж кутлаште, ужава игын кодшо поч-
шо йӧршын палдырныдыме лиеш. Тыге головастикын ужавашке 
савырнымашыже пыта. 

Вуеш шушо ужава вӱдыштат, кукшо мланде ӱмбалнат ила. 
Тудын шодо-шамычше улыт, сандене тудо атмосферный юж дене 
шӱла. Ужаван кок шеҥгел йолыштыжо ийын коштмо чар уло; 
чарже парня коклаште лиеш. Сандене ужава вӱдыштӧ^сай ийын 
да вӱд йымаке шуҥгалтын кертеш. Тудо мланде ӱмбалнат тугак 
сайын тӧрштылеш: йол-шамычше кукшо мланде ӱмбалне кошта-
шат йӧнештаралтыныт. Насекомыйым ужмек, умшаж гыч пижык-
тышан йылмыжым луктеш да кертмыжым руалтен куча. 

Туге гынат, жапын-жапын ужавалан вӱдышкӧ пӧртылаш ло-
галеш. Ужаван коваштыже чара да пеш вичкыж. Тудо шокшо, 
кукшо ийгече годым кошкымо деч шке капшым арален ок керт, 
сандене ужавалан вӱд лишнырак лияш але ӱмыл верлашке шы-
лаш логалеш. 

Шыжым ужава-шамыч пӱа да ер пундашке волат, йошкынышко 
пурен возын телым эртарат. 

Могай животный-шамычым ме земноводный манына. 
Ужава-шамычым да нунын дек лишыл шогышо —шке илы-

шыштышт тӱҥалтыш жапыште колла койшо, жабр дене шӱлышӧ 
да вӱдыштӧ илыше, а варажым вашталтше, вӱдыштат, мланде 
ӱмбалнат илыше животный-шамычым земноводный маныт. Земно-
водный-шамыч шотышко тугак кугу ужава да тритон-шамыч 
пурат. 

Кугу ужава (жаба). Кугу ужаван кап ышталтмашыже тыглай 
ужаван гаяк, но тудын коваштыже тӧрсыр, верын-верын оварен 
шоп^шо, шеҥгел йолышт ужаван деч кӱчыкрак да начар-
рак виян. Кечывалым тудо шылеш, кочкышым кычалаш пыч-
кемышалташ тӱҥалме годым велэ лектеш. Ужава мыланна кугу 
пользым конда. Тудо эҥгекым ыштыше слизняк да личинка-
шамычым кочкеш. 



Тритон (34 сӱр.). Тритон-шамыч пӱалаште илат. Нуно Шодо 
гыч локтылалтше южым лукташ да яндар южым налаш жа-
дын-жапын велэ мланде ӱмбаке лектыт. Нунын почышт ӱмырышт 
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34 сӱр. Тритон-шамыч. 

мучко ок воч; тӱжвал могырым тритон-шамыч изишак шыҥшальы-
ла койыт. Но шыҥшале деч тудо ойыртемалтеш: тригонын кап-
ше мланде ӱмбалнысе илышлан шагал йӧнештаралтын. Тудын 
коваштыже вичкыж да чара, йолжо пеш начар виян, почшо го-
ловастик-шамычын гаяк кольмо гай; почшо тритонлан ийын 
кошташыже полша; туге гынат, тритон-шамыч, нунын илыме 
изи водоем кошкен пытд гын, вес водоемыш нушкын каен 
кертыт. 

НУШКЫН КОШТШО-ШАМЫЧ. 

(Пресмыкающиеся.) 

Шыҥшале да кишке гай животный-шамычым нушкьм кошт-
шо маныт. Нуно мланде ӱмбалне нушкын коштыт, капыштым 
мланде ӱмбалне шӱдырат. Кишкын йолжо уке, сандене тудо нуш-
кын коштеш. Шьшшале-шамычын йолышт уло гынат, нуно кӱ-
чык улыт, сандене шыггшалят нушкын коштеш. 

Нушкын коштшо-шамычын, айдемынла да шокшо вӱран выс-
ший животныйынла — кайык да зверь-шамыч семын—постоянный 
температурышт уке. Сандене нунын илышышт окружающий 
температура деч зависитла, мемнан суровый климатын условийже 
нунылан шагал келша. 

Нушкын коштшо-шамыч мемнан дене шагал, улыжат чылан 
тыгыде' улыт. 
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Шыҥшале. 
ШыҤшале (Эбсӱр.) — мемнан денысенушкын коштшо. Мемнан 

дене чӱчкыдын чодраште изн шемалге шыншале-шамычым ужаш 
лиеш. Ты шыҥшальым живородка—шыҥшале маныт: ава шыҥшале 
игыжым илышынек ышта. Моло тӱрлӧ шютшале-шамыч игыштым 
муно дене луктыт. 

Ояр шокшо кеҥеж кечыште шыҥшале кечан верышке лекте-
шат, ырыктен кия. Тыште тудо шкаланже кочкаш тӱрлӧ насе-
комый-шамычым ончылтеш. Ик-
таж могай шучкаталык годым 
шыҥшале писын кудалеш да 
иктаж могай рожыш шылын 
аралалтеш. Шыҥшальын капше 
плотный роговой чешуйка де-
нелеведалтын, тыгай чешуйка-
шамыч шыҥшальын капшым 
кошкымо да эмганыме деч 
аралат. Земноводный-шамыч 
дене таҥастарымаште шыҥ-
шале йӧршын кукшо млан-
де ӱмбалне илыше животный. 

Шыҥшальын йолжо изи, 
виян огыл, но тудо писын 
кудалыштеш. Кудалмыж годым шке кужу почан капше дене 
кагыргылеш. Шыҥшальым почшо гыч иктаж могай хищник кучен 
шукта гын, шыҥшале поена непроизвольный движений дене ви-
гак почшым кап деч ойыра. Кудалтыме почшо икмыняр жап 
кагыргылеш да хищник тудын дене толашен шогымо жапыште 
шыҥшале шкеже кудалын шылеш. Икмыняр жап эртымеке шыҥ-
шальын почшо угыч кушкеш гынат, тоштыж гай кужу огеш лий. 
Сандене ме южгынам кӱчык почан шыҥшальым ужына. 

Иӱран да йӱштӧ кечылаште шь^шале-шамыч регенчыш але 
пундыш йымак пурен шылыт. А шыжым нуно телылан малаш возыт. 

Коваштышт роговой чешуйка-шамыч дене петыралтмылан ко-
ра южо шыҥшале^амыч кукшо етепьлаштат, ошман пустынь-
лаштат илен кертыт. 

Мемнан денысе кишке-шамыч — кумыж вуян кишке 
да шем кишке. 

Мемнан элыштекоккишке—кумыжвуянцишкеденшем кишке 
улыт. Нуным ойырен паленмошташ кӱлеш: ядан шем кишке деч 

аралалтман,аосалымыштыдымекумыжвуянкишкедеч лӱдман огыл. 
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КуМыж вуян кишке (36 сӱр.). Кумыж вуян кишкым йалаШ 
йӧсӧ огыл: тудын вуйыштыжо шеҥгел могырышто кок нарынче 
тамгаже уло. Кумыж вуян кишкын капшын кӱшыл велже шем 
тӱсан. 

Кумыж вуян кишке-шамыч утларакше лап верыште да вӱ-
дыжгӧ верыште, пӱа ден куп лишне илат. Моло кишке-шамыч 
семынак, кумыж вуян кишкынат йолжо уке. Ик вел гыч вес 
велыш шке кужу да лывырге капшым пӱтыркален, кумыж вуян 
кишке мланде воктен писын нушкын коштеш. 

Нушкын коштшо киШке 
шкенжын вожан кужу йыл-
мыжым эреак луктедылеш да 
тудын дене кайыме корныш-
тыжо верештше предмет-ша-
мычым ниялткылеш. Кумыж 
вуян кишкын йылмыжым 
чӱчкыдын „умдо" маныт, но 
тыге манмаш чылтйоҥылыш. 

Кумыж вуян кишке ут-
ларакшым ужава-шамычым 
кочкӹн ила. Шке добычы-

жым поктымо годым, але тушман-шамыч деч аралалтмыже го-
дым, кумыж вуйан кишке вӱдыштӧ сайын иеш да вӱд йыма-
чын каен кертеш. Шке жертвыжым кугу умшаж дене руалтен, 
тудым пӱтынек нелеш. Кишкын умшаже пеш чот шарла, сандене 
тудо шке дечше кӱжгӧ добычымат нелын кертеш. 

Кеҥежым кумыж вуян ава кишке пушкыдо, вичкыж коваш-
те гай шӱман муным мунча. Телылан кумыж вуян кишке-шамыч 
малаш возыт. 

Шем кишке (37 сӱр.). Шем кишкын кугытшо кумыж вуян 
кишкын гаяк. Тудо утларакшым чодраште ила. Тудын тӱсыжӧ 
утларакше сур, я шем кӱрен, тупшо мучко кагыргылше кужу 
шемалге корно кая. Южгынам йӧршеш шем тӱсан шем киш-
кат верештеш. Шем кишкым кумыж вуян кишке деч ойырен 
палаш куштылго. Шем кишкын вуйыштыжо нарынче тамга огеш 
лий. 

Шем кишкын кӱшыл оҥылаш луыштыжо вичкыж, кужу, пеш 
пӱсӧ да ядан пуй-шамыч шинчат. Тып киймыже годым, шем киш-
кын ядан пуй-шамычше кошар мучашышт дене шеҥгакыла са-
вырнен кият. Кунам кишке нападатлаш але аралалташ шке ум-
шажым почеш гын, пуй-шамычше нӧлталалтыт. Шке добычыже 
але шке тушманже ӱмбак керылтмыж годым, шем кишке шке 
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пӱйжӧ^шӓмычым тудыа капышкыже керын Шындӓ да сусыр кӧр-
гышкӧ кишке ядым колта. Тиде яд кишке кочмо тыгыде жи-
вотный-шамычым пуштеда. Кишке чӱҥгалме дене айдеме огеш 
коло гынат, пеш чот йӧслана. 
Шем кишке кочкыш кычалаш 
йӱдым лектеш. Тудо утларак-
ше чодра коля-шамычым коч-
кеш. Кечвалым тудо шукы-
жым кечыште ырыктен киен 
эртара. Айдеме ӱмбаке шем 
кишке первояк шке ок ке-
рылт, лишемше айдемым ужеш 
гын, тудо шылаш тырша. Но 
шем} кишкым сыратылат але 
шиждегече тошкалат гын, тудо ядан пӱйжӧ дене чӱҥгалеш. 
Аралалташ? ямдылалтмыж годым, тудо лӱдыктен чушла, пӱтыр-
на, варажым умшажым кумдан кара да вуйжым писын ончыко 
шуен, тушманым ядан пӱйжӧ дене чӱҥгалеш. 

Шыжым шем кишке икмыняр игым ышта. Иге-шамычше 
карандаш гай кужытан да кӱжгытан лийыт. 

Шокшо эллаште илыше нушкын коштшо-шамыч. 

Чыла нушкын коштшо-шамыч йӱштӧ ден шокшым пеш вашке 
шижыт. Садлан нушкын коштшо-шамыч утларакше шокшо, тро-
пический эллаште илат. Тушто эн кугу нушкын коштшо-шамы-
чат улыт. 

Кишке-шамыч. Тропический эллаште тӱрлӧ ядовитый кишке-
шамыч шуко. Нуно тысе северный шем кишке-шамыч дечат 
шучко улыт. Нунын чӱҥгалмышт дене айдемат, животный-шамы-
чат колат. 

Тропический эллаште яддыме кишке-шамычат улыт. Нунын 
кокла гыч эн кугужо — удав. Нунын кужытышт куд метрыш, 
южгынам лу метрышкат шуыт. Тиде кишке-шамыч каза але сӧс-
на-шамычым оранек нелын кертыт. Туге гынат, шукыж годым 
нуно тыгыдырак животный-шамычым кочкыт. 

Шке добычыжым илышынек нелше кумыж вуян кишке дене 
таҥастарымаште, удав-шамыч ончыч шке жертвыштым капышт 
дене пӱтырен, кугу вий дене лаштыртен пуштыт. Шке добычыжым 
нелмек, удав кужу жап мӱшкырешыже перевариватла да икмыняр 
арня мучко йӧршеш нимом кочде ила. 
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Крокодил-шамыч. Африкын, Южный Азийын да АмерикЫн 
эҥерлаштышт, ерлаштышт крокодил-шамыч илат (38 сӱр.). 
Южо крокодилын кужытшо 8 метр марте лиеш. Крокодилын 
капшелущитокгычдароговойпластинка гыч лийшепеҥгыде пан-
цырь дене леведалтын. Крокодил вӱдыштӧ куштылгын да писын 
коштеш. Йол парня коклаштыже тудын ийме чарже уло, а виян, 
ӧрдыж велым лаштыргыше почшо тудлан ийын кошташыже 
полша. , 

Крокодил-шамыч сут хищник улыт. Утларакшым нуно колым 
кочкыт, чӱчкыдынак кукшо мланде ӱмбалне коштшо животный-
шамычымат кучат. 

38 сӱр. Крокодил. Вӱдыштӧ вес крокодилын шинчаже ден нер 
рожшо койыт. 

Крокодил вӱд йымалне кия, тужечын мугыльген шогышо 
шинчажым да нер рожшым велэ луктеш. Тыге крокодил шӱлен 
кертеш, тудын йыр мо ышталтмым ужеш, а шкенжым сер гыч па-
лен шукташ йӧсӧ. Эҥер тӱрыш вӱд йӱаш иктаж-могай животный 
толеш гын, крокодил тудын ӱмбак кержалтеш да шуко пӱсӧ 
пӱян кугу умшаж ден руалта. Тыгай случаят лиеда: крокодил-
шамыч вӱдышкӧ айдемымат шупшын пуртат. 

Крокодил-шамыч чӱчкыдын серышке куакш верышке лектыт 
да кечыште кужун ырыктен кият. Но мланде ӱмбалне нуно тугаяк 
ловкий да писе огытыл, изи шучкылык лиеш гынат, нуно 
вӱдышкӧ шылаш тыршат. Кажне ийын ава крокодил кок шӱдӧ 
наре муным мунча, нуным ошмашке але йошкыныш урен кода. 

Черепаха-шамыч. Черепаха-шамыч моло нушкын коштшо-ша-
мыч деч кугун ойыртемалтын шогат (39 сӱр.). Нунын капышт туп 
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да мӱшкыр йымаЛне ӱлШо щйт-шамычан плотна "Лӱан панцырь 
дене леведалтын. Вуй, йол да почышт велэ тӱжваке лектын шо-
гат, но шучкылык толмо годым черепаха-шамыч нуным кӧргыш-
кышт — панцырь йымакышт шупшын шындат. 

Черепаха пеш эркын нушкын коштеш. Тудлан тушман деч 
утлышаш верч, кучедалаш ок верешт, пеҥгыде панцырьже ту-
дым тушман-шамыч деч пеш сайын арала. Черепахын панцырьже 
лулегыж дене иктыш ушнен. 

Черепаха-шамыч СССР-ыште южный областьлаште улыт. 

39 сӱр. Черепаха. 

КАЙЫК-ШАМЫЧ. 

Кайыкын кап ышталтмашешыже тудын чоҥештен моштыма-
шыже пеш чот палдаралтын. Кайыкын капше пыстыл-шамыч дене 
леведалтын. Пыстыл да мамык кчйыкын вуйыштыжо, шӱйыш-
тыжӧ да капыштыже уло. Эн шолдыра да пеҥгыде пыстыл-шамыч 
шулдырышто да почыштыжо улыт. Кайыклан пыстыл ден мамык 
молан кӱлыт? 

Зверь семынак, кайык-шамычат шокшо вӱран животный улыт. 
Пыстыл ден мамык кайыкын капшым йӱштӧ деч аралат. Поена 
пыстыл ден мамык-шамыч коклаште эреак юж лончо лиеш, ме 
палена: юж шке воштшо шокшым удан колта. 

Шулдырысо да почысо пыстыл-шамычын значенийышт весе. 
Кайыкын шулдырысо кугу пыстыл-шамычшым маховый, а почы-
ео пыстыл-шамычшым—рулевой пыстыл маныт. Тыгай лӱм пу-
маш гычак тиде пыстыл-шамыч кайык-шамычлан молан кӱлмым 
каласыме. 

Кайык-шамычын пӱйышт уке, дгелэ пӱян оҥлашлу олмеш, 
нунын куштылго роговой нерышт велэ уло. Кайык-шамычын 
луышт пеш вичкыж гынат, пеҥгыде. Утларак шолдыра лу-ша-
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мыч кӧргыштӧ юж ӱЯӧ. Внутренность-шамыч коклаштат южан 
шӱвыро^шамыч кият. Чыла тиде, мланде ӱмбалнысе животный-
шамыч дене таҥастармаште, кайык-шамычын капыштым кушты-
лемда. 

Чоҥешташ йӧнештаралтмылан кӧра, чыла кайык-шамычат ыш-
талтме шотыштышт ик гайрак улыт. Сандене кайыкым чыла 
моло животный деч ойрен палаш куштылго. Туге гынат, кочкы-
шым тӱрлӧ кайык тӱрлын кычал муыт, тиде ойыртемым кайык-
шамычын тӱжвал сыныштыштат ужаш лиеш. Хищный кайык-
шамыч ик особенностян, пырче кочшо кайык-шамыч вес особен-
ностян, насекомый-шамычым кочшо кайык-шамыч кумышо особен-
ностян улыт. 

Хищный кайык-шамыч. 

Хищный кайыкым палаш куштылго. Тудын нерже сагыля гай 
кадыр, йолжо виян, кӱчшӧ кугу да пӱсӧ мучашан. 

Мемнан союзышто орел, вараш, ӱҥгӧ да моло хищник-ша-
мычат илат. Хищный кайык-шамыч кокла гыч южышт сурт кай-

ыкым кочкын, чодрасе охотылык кайык-
шамычым пытарен, айдемылан эҥгекым 
кондат. Шуко хищник-шамыч, мутлан, 
тумына, ӱҥгӧ, мемнан пасулан эҥгекым 
кондышо колям, сусликым да моло гры-
зун-шамычым пытарен, пользым кондат. 

Орел (40 сӱр.) — пеш кугу хищный 
кайык. Южо орел-шамычын кужытышт 
(нер гычше поч мучаш марте) ик мет-
рыш шуыт. 

Орел-шамыч мераҥым, кугу колям, 
тӱрлӧ кайык-шамычым да монь кучен 
кочкыт, южгынам нуно кӱтӱ гыч шо-
рыкым, каза пачам да монь солалтен наҥ-
гаят. Орел-шамыч пеш кӱшнӧ чоҥештен 
коштыт. Шке писе шинчаже дене орел 

добычым мӱндырчынак ужеш. Тудо пеш писын добыча ӱмбак 
волен кая да кошар кӱчшӧ ден тудым кормыштал шында. Кагыр 
мучашан нерже дене орел шке жертвыжын вуй коҥгражым 
чӱҥген шӱта, а добычым кочкаш тӱҥалмеке, нержын пӱсӧ тӱржӧ 
шылым вашкӱзӧ семынак пӱчкеда. 

Вараш мемнан чодраште ила. Тиде ситышашын кугу да ви-
ян, но пеш шекланышан хищник. Добычым кучаш шонымыж 
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годым, тудо нигунамат кӱш кӱзен тураште пӧрдын чоҥештен ок 
кошт. Тудо ончыч укш лоҥгаш шылын шинчеш, вара тужечын 
чоҥештен лектын, эскерыме жертвым кенета руалтен куча. 

Вараш — эҥгекым кондышо кайык. Тудо шуко шергакан охоты-
лык дичьым пытара, чӱчкыдын мемнан сурт кайык ӱмбак нападатла. 

Пырчым кочшо кайык-шамыч. 

Орш-кайык (снегирь). Телым чодра тӱрыштӧ, СССР-ын кокла 
ужашыштыже улшо парклаште да садлаште орш-шамыч тӱшкам 
чӱчкыдынак ужаш лиеш. 

Орш-шамычын сылнын шӱшкымыштым мӱндырчынак колаш 
лиеш. Йылгыжше шем шулдыржо да почшо, ош поч ӱмбалже, 
\узо ӧршын йошкар оҥжо — чыла тиде лум дене але покшым 
дене леведалтше укшлаште ӧрш 
тушка-шамычым моторын ойыртем-
.да. Орш-шамыч южгынам шуко жап 
пушеҥге ӱмбалне шинчат да пыр-
'Чым кочкыт. Нуно пызле кычке ден 
.лӱмегож кычке гыч томжым ойырен 
кочкыт, пушкыдыжым кудалтат. 
Юрш-шамыч плодовый пушеҥгын 
;почкыштымат чӱчкыдын кочкыт.% 
•Нунын пеҥгыде, кӱжгӧнерышт тиде 
'пеҥгыде кочкышым муашлан сайын 
;й0нештаралтыныт. 

Ӧрш тӱшка телым кочкышым 
кычалын садлаште, парклаште, 
чодра тӱр воктен чоҥештыл 
коштыт, а шошым нуно чӱчкыдӧ 
чодралашке каят. Тыште пыжа-
шым оптат да игым луктыт. 

Клест. Клест-шамыч кож пӱгыль-
мын чешуйка коклаште улшо нӧшмыжым кочкын илат (41 сӱр.). 
Айдеме пӱгыльмыштӧ улшо нӧшмым парня дене куштылгынак 
луктын огеш керт, а клест шке нерже дене 2—Зминут коклаш-
те пӱгыльмым шӱгынчын пытара. Клестын нерже пӱгыльмӧ гыч 
ношмо-шамычым луктедаш сайын йӧнештаралтын: нерын кӱшыл 
ужашыже да ӱлыл ужашыже крестыла кият да икте весе шеҥ-
гак пурен шогат. Клест-шамыч игыштлан кочкышым идалык муч-
ко ситышын муыт, сандене клестын мунан аде иган пыжашы-
жым телымат ужаш лиеш. 
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Насекомый-шамычым кочшо —мӹланна полшышо 
кайык-шамыч. 

Насекомый-шамычым кочшо кайык-шамыч пеш писын чоҥешты-
лыт, Нунын кокла гыч южышт пушеҥге стволлаште да растений 
лышташлаште тӱрлӧ насекомый-шамычын гусеницыштым, муны-
штым, куколкыштым кычалын кочкыт. Молыжо кечегут южыш-
то чоҥештылын шыҥам, лывым» ӱвырам кучен кочкыт. 

Тушман насекомый-шамычым пытарен, нине кайык-шамыч 
айдемлан кугу пайдам кондат. Сандене нуным тӱрлӧ семын шке 
деке шупшын шогаш да аралаш кӱлеш. Кайык пыжаш-шамычым 
нигунамат шалатыман огыл. 

Вараксим. Шошым, апрель пытартышеш але май тӱҥалты-
шеш мӱндыр Африка гыч мемнан деке писе шулдыран вараксим 
пӧртылеш. Толмекыже сараеш, вӱташ, леведыш йымалан пыжа-
шым опта да иге-шамычым луктеш. 

Вараксим пеш писын чоҥештылеш. Ош оҥжым да йылгыжше 
шем шулдыржым велэ ужын кодат, шинча ончычет йомешат. 
Тудо эрден эрак тӱҥалын, I пычкемыш лиймешке чоҥештылеш, 
кармым, шыҥам, лывым да моло насекомыйымат кучен шкеат 
кочкеш, игыжымат пукша. Вараксимын нерже лапка да кошар 
мучашан, насекомый кучаш пеш йӧнан. 

Кеҥеж пытышаш лишан вараксим-шамыч тӱшкашке ушнаш 
тӱҥалыт. Кечывалым нуно кочкышым кычал чоҥештылыт, а кас-
тене эҥер, ер серлашке погынат да йӱдым омыж лоҥгаште 
эртарат. Шыжым насекомый-шамыч 'шагалеммеке, вараксим-ша-
мыч кугу тӱшка дене Центральный Африкышке чоҥештен каят. 
Насекомый-шамычым пытарен, вараксим-шамыч кугу пайдам кон-
дат. Тиде пайдале кайыкын пыжашыштым нигунамат ида разоритле! 

Киса-шамыч. Киса-шамыч — чодраште, паркыште, сатлаште-
илыше кайык улыт. Нуно тӱшка дене укш гыч укшыш, пушеҥ-
гыш чоҥештылыт: тӱрлӧ насекомыйын личинка да куколка-
шамычыштым, копшаҥге, увыра-шамычым кычалыт. 

Нуно вичкыж пӱсӧ нерышт дене пушеҥге шелшыла гыч, шӱм: 
йымач насекомый-шамычым луктедат. Тиде насекомый-шамычым 
нуно кочкыт да игыштлан пукшат. 

Телым пушеэте-шамыч лум да ий ден петыралтмеке, киса-
шамычлан илашышт нелэ лиеш. Тунам нуно шкаланышт насеко-
мый-шамычым муын огыт керт. Сандене киса-шамыч телым шуко 
колат. 

Ме киса-шамычым шужен колымаш деч утарен кертына. Тиде 
кайык-шамычым пукшаш кӱлеш. Окна ончыко кормушкым шывь 
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дыза, тушко тӱрлӧ ношмо-шамычым да кинде пудыргым оп-
тыза. 

Киса — мемнан таҥна. Киса-шамыч мыняр шуко лийыт, ту-
нар шуко насекомый-шамыч — пакча ден сат-шамычын тушма-
нышт пытаралтыт. 

Кайык-шамыч кузе шукемыт (ӧрчат). 
Кайык-шамыч чыланат муным мунчат. Муно гыч иге лектеш. 

Мунын ышталтмашыжым палашлан чыве муным ончен налына. 
Ӱмбачын муно пеҥгыде 

известковый шӱм ден ле-
ведалтын. 

Муно шӱмым шекла-
ненрак пудыртен, тарел-
кашке йоктарена. Шӱм 
кӧргыштӧ ощ вичкыж 
чорам ужына. 

Муно кӧргыштӧ белок 
ден муноптем уло. Белок 
тарелка кумдыкеш шарла, 
муноптем огеш шарле, ту-
до вичкыж муноптем чора 
ден леведалтын. 

Муноптемын кӱшкӧ 
лийын шогышо могырыштыжо ош пырче уло; тиде пырче гыч 
зародыш кушкаш тӱҥалеш (42 сӱр.). Муноптемат, белокат за-
родышлан кочкашыже кая. 

Зародышлан кушкашыже шокшо кӱлеш. Кайык шке капше 
дене муным ырыктен, иге-шамы-
чым луктеш. Муно кӧргеш кушшо 
иге муно шӱмым щӱта да тӱжваке 
лектеш. 

Сурт кайык-шамыч. 
Когерчен-шамыч. 

Чердаклаште, тӱрлӧ оралде-ша-
мычын леведыш йымалнышт чӱчкы-
дын к0герчен-шамыч илат. Тыште 
нуно мужыр дене илат, воштыр дене 
да олым дене пыжашым ыштат, му-
ным-мунчат да иге-шамычым луктыт, 

42 сӱр. Муно кӧргеш кушшо чывигын 
зародышыжо, 

43 сӱр. Дикий кӧгерчен. 



Нунын игышт муно гыч лекмышт годым изи, сокыр, пыстылдыме 
лийыт. Первой жапыште кӧгерчен игыжым пагарже гыч лектын 
шогышо тувыртыш гай вещество дене пукша. Иктаж кок арня 
гыч иге-шамычын капышт пыстыл дене леведалтеш, а 4—5 арня 
гыч пыжаш гыч чоҥештен лектыт. 

Сурт кбгерчен-шамыя шуко порода улыт. Чыла тиде порода-
шамычым айдеме яевер-кандалге тӱсан дикий кӧгерчен гыч лук-
тын (43 сӱр.). 

44 сӱр. Тӱрлӧпорода когерчен-шамыч: кӱшнӧ — дутыш 
ден павлиний кӧгерчен; ӱлнӧ—турман ден якобинец. 

Южо порода когерчен-шамыч 44-суретыште ончыкталтыныт, 
Дутыш кӧгерчен моло кӧгерчен деч шке кугу пагаржым овартен 
кертмыж дене ойыртемалтеш, Павлиний кӧгерченын почшо веер 
семын сылнын оварген шога. Турман кӧгерчен чоҥештымыж 
годым вуй гочшо пӧртын чоҥгештен кая. Якобинецын шӱй 
йырже пыстылан согаже уло. Чыла нине когерчен-шамыч сылны-
лыкышт дене ойыртемалтыт, нуным оҥайлан кӧра ашнат. 

Южо когерчен-шамычым лу, шӱдӧ километрла верыш наҥгает 
гынат, нуно шке пыжашыштым муын кертыт. 

Когерчен-шамычын тыгай свойствыштым айдеме шукертак 
пален налын да тудым письмам кондыштмаште кучылташ тӱҥа-
лын. Мӱндыр путешествийыш лекше-шамыч пеленышт кӧгерче-
ным налыт: родинышкышт письмам колташ кӱлмӧ годым, кӧгер-
ченлан кылтен колтат. 'Пыжашышкыже толшыжла, кӧгерден 
письмам конда. Тыгай когерчен-шамычым почтовый маныт. 
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Почтовый кӧгерченым сар пашаштат кучылтыт. Тушманын 
тылышкыже пурышо лӱддымӧ разведчик шуко годым шкенжын-
шамычшеденекылымтелефоналетелеграф гочкучен ок керт. Про-
вод-шамычым тушман пӱчкеда, шолып колыштеш. Сандене 
сарыште уверым чӱчкыдынак кӧгерчен дене колтат. Тидлан 
верчын разведчик шке пеленже кӧгерченым налеш да тудын 
пелен шке письмажым колта. Кӱшычын чоҥештен кайше кӧгер-
ченым ужаш да лӱяш куштылгак огыл. 

Йоча-шамыч когерчен-шамычым утларакше оҥайлан велэ ку-
чат. Нуно когерчен-шамыч дене кече мучко толашат, леведыш 
мучко нушкын коштын, нуным поктылыт. Кӧгерченым тыге 
кучымашын нимогай пользыжат уке. Кӧгерченым тыге кучымаш 
жапым велэ шуко пытара да сандене эҥгекым велэ конда. 

Чыве-шамыч. 

Чыве-шамыч кужеч лийыныт. Юго-восточный Азийын шокшо 
эллаштыже—Индийыште, Цейлонышто да Зондский островлаште-— 
чӱчкыдӧ вондерла лоҥгаште кызытат эша дикий банкирский чыве-
шамыч илат (45 сӱр.). Нуно мемнан ашныме чывын лишыл родышт 
улыт. Дикий банкивский агы-
танын ӱмбал пыстыл леведы-
шыжат породдымо простой 
агытанын, тугак южо куль-
турный порода агытанын га-
як: шӧртнялге шӱян, йошкар-
рак тупан, шем шулдыран, 
сорлала кадырген шогышо 
почшо шем-курен~йылгыжше 
тӱсан. А дикий банкивский 
чыве, мемнан денысе кӱдыр, 
музо, пулдырчо семын 
вондерла коклаште шылын 
кошташ йӧрышӧ чувар тӱсан; мемнан ашныме чыве-шамыч кок-
лаштат чувар тӱсан чыве-шамыч чӱчкыдын верештыт. Чыла чыве 
тукым дикий кайык кокла гыч банкивский агытан гына „кукареку" 
манын мура. Тидыже мемнан чыве-шамычын банкивский чыве деч 
лекмыштым утларак раш ончыкта. 

Чывым сурт кайыкышке мо савырен. Мемнан суртышто 
ашныме чыве-шамычын дикий прародительышт деч айдеме шка-
ланже могай шерге качествым налын да тиде качествым кузе 
использоватлен. 
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Первояк, чыла чыве тукым-шамыч кугу капан да шылан 
кайык улыт. Нуно кочкаш йӧршӧ тамле шылым пуат. Кокым-
шыжо, дикий чыве шагал чоҥештылеш, шукыжым мландыштак 
коштын эртара. Банкивский чывым кидыш туныктен да сурт 
кайыкыш савырен, айдеме тиде особенностьым шке кӱлешыжлан 
кучылтын кертын: мемнан ашныме чывына кече мучко оралтыш-
так коштеш, кочкашыже кычалеш, пелке чоҥешташ ок тырше. 
Пытартышлан, чыла чыве тукым кайык-шамыч выводковый ка-
йык-шамыч шотышко пурат. Тидым тыге умлыман: нунын игышт 
муно гыч лекмекак, йол ӱмбаке шогалыт да уло ешге авашт 
почеш коштыт. Птенцовый кайык-шамычым — кӧгерченым але 
чаҥам налы'на гын, ме весым ужына: нунын игышт муно гыч чара 
да нимо ыштен кертдыме шочыт, пыжашыште кийше иге-шамы-
чым ачашт-аваштлан шуко жап пукшаш логалеш. Чыве птен-
цовый огыл, а выводковый кайык, тиде мланна кугу значениян. Ти-
де значенийым ме умбакыже пален налына. 

Птенцовый кайык-шамычын мунышт тыгыде; тидлеч поена, 
нунын пыжашыштышт муно шагал лиеш,— уке гын, ачашт-авашт 
нимо ыштен кертдыме игыштым пукшен луктын огыт керт ыле. А вы-
водковый кайык-шамыч шолдыра муным мунчат,— вет кажне муно 
гыч изи чара иге огыл, а утларак кугу да развитой существо — 
чывиге лекшаш. Муным ме кочкына, еандене озанлыкыште утларак 
шолдыра муным мунчышо кайык-шамычым кучаш выгоднырак. 

Чыве тукым кайык-шамычын шолдыра муным мунчымашышт 
гына огыл, нуно муным лу дене але утларакат, пӱкташ шичше 
ава капше дене петырен кертме наре, мунчат. Выводковый кайык-
шамыч молан тынаре мунчен кертмышт пале: вет иге лукмек 
аважлан пыжашышке кочкышым нумалаш ок верешт, чывиге-
шамыч муно кӧргӧ гыч лекмышт мӧҥгак самостоятельно илаш 
туҥалыт, еандене аваланкугу ешым ончен-кушташыже куштыл-
гырак лиеш. Тиде, чывиге-шамйчым ашнен куштымо годым, ай-
демланат пеш йӧнан. 

Дикий чыве 10—15 муным мунча да пӱкташ шинчеш. Айдеме 
шонымыж еемын ок ыште ыле гын, ашныме чыват тугак велэ мунча 
ыле. Айдеме чывын мунчымо муным поген шоген, чывым лу гана 
тулеч утла мунчыкта (идалык мучко 150-200 муным мунча). 

Чыве порода-шамыч. Чывым еурт кайыкышке еавырымеке, 
айдеме искусственный отбор шот дене шуко тӱрлӧ чыве порода-
шамычым луктын; нуно икте весышт деч пыстыл леведыш де-
нат, кекрекышт денат, кугытышт денат ойыртемалтыт. 

Мланна шуко муным мунчышо, еитышашын кугу, адак утла-
рак чытышан, йӱштӧ да вӱдыжгӧ деч лӱддымӧ порода чыве-ша-
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мыч кугу значениян улыт. Тыгай породлан леггорн (46 сӱр.), плимут-
рок (47 сӱр.), род-айланд (48 сӱр.) шотлалтыт. Мемнан дене кызыт 
ялысе породдымо тыгыде 
чыве-шамычым утларак-
шым нине порода-шамыч 
дене вашталтат, 

Инкубаций. Пӱктышӧ 
чыве муно ӱмбалне шин-
чен, шке кап шокшыж дене 
муным ырыкта да жапын-
жапын тудым савыркала. 
Тыгай условийыште муно 
кӧргыштӧ зародыш куш- 46 сӱр. Леггорн чыве-шамыч. 
каш тӱҥалеш, 21-ше ке-
чыште муно гыч чывиге лектеш. Муно ӱмбалне пӱктен шинчыме 
годым да чывиге ешым ончымо годым, чыве муным ок мунчо. 

Пӱктышӧ чывын капысе 
шокшыжым искусственный 
шокшо дене вашталташ ли-
еш. Тыгай искусственный 
шокшылан керосин лампа, 
электрический грелка але 
леве вӱдан труба - шамыч 
шотлалтыт. Тидлан лӱмын— 
инкубатор манме машиным 
ыштат. Нуно яшлык семын 
ышталтыт: кӧргышкышт му-

но-шамыч опталтыт. Муно-шамычым ӱмбачышт эртыше ырык-
тыме юж ырыкта. Инкубатор кӧргыштӧ температура икгай 
тӧр да кайык капын температуржо гаяк, вес семын манаш 
гын, -{-40° наре лийман. Муно-шамычым, пӱктышӧчыве ыштыме 
семынак, жапын-жапын савыркалаш кӱлеш. Чывиге-шамычым ин-
кубатор дене лукмашым инку-
бации маналтеш. Инкубатор 
лийме дене пӱктышӧ чывым 
муно ӱмбалне шинчыкташ ок 
верешт, сандене чыве-шамыч 
чыланат муным гына мун-
чат. 

Чывиге-шамычлан первой 
жапыште кушкашышт шокшо 
кӱлеш. Чывиге-шамычым пӱк- 48 сӱр. Род-айланд чыве-шамыч. 
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тышӦ чыве луктын гын, чывиге-шамыч авашт шулдыр йымак 
погынат; авашт шке кап шокшышт дене нуным ырыктат. Чыви-
ге-шамычым искусственно лукмо годым, нунылан .искусствен-
ный авам", але брудер манмым ыштат. Тудо зонт гае але кум-
да абажур гае керосин лампа але изи коҥга ӱмбалан сакал-
теш. Тудо зонт але абажур йыр пӱтырнен, чывиге-шамыч шка-
ланышт кӱлешлык шокшым налыт. 

Кызыт мемнан .чывиге лукшо фабрика-шамыч"—сурт кайык 
ашныше кугу совхоз-шамыч улыт. Нуно шуко тӱжем мунчышо 
чыве-шамычым кучат, а чывиге-шамычым искусственный инку-
баций дене велэ луктыт. Инкубатор-шамыч тушто уло зданьы-
лам заниматлат; тушто ик ганаште шуко лу тӱжем дене чывиге-
шамычым лукташ лиеш. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЙ ЖИВОТНЫЙ-ШАМЫЧ. 

Млекопитающий-шамыч, але зверь-шамыч манын тыгай живот-
ный-шамыч лӱмдымӧ: шке игыштым нуно ава шӧр дене пукшен 
куштат, нунын капышт пун (меж) дене леведалтын. 

Млекопитающий животный-шамыч чыланат шокшо вӱран 
улыт. Нунын пунышт (межышт) шке кап-кылыштын шокшыжым 
кучаш кӱлеш. Шокшо вӱран улмыштлан лийын, кайык-шамыч 
семынак, млекопитающий-шамычат, йӱштӧ вӱран животный-шамыч 
дене таҥастармаште, окружающий условий деч шагалрак зависит-
лат. Йӱштӧ вӱран ,животный-шамыч йӱштӧ толмо дене явыгат 
да тӱҥыт. Тӱрлӧ млекопитающий-шамыч мланде кумдыкеш — 
шокшо эллаштат, йӱштӧ эллаштат шарленыт. Теҥызлаште илыше 
млекопитающий-шамычат улыт — тиде тюлень ден кит-шамыч. 

Млекопитающий-шамыч коклаште растенийым кочкын илыше-
шамычат улыт. Тиде — шудым кочшо животный-шамыч. Хищный-
шамычат улыт; нуно животный-шамычым кочкыт. Айдеме ик 
тӱрлӧ зверь-шамычым тушман да шучко улмыжлан пытара, весы-
жым — охотышкоштын шыллан, коваштылан куча, кумышыжым — 
кидеш туныктен, сурт вольыкыш савырен. 

Шокшо ден йӱштӧ элласе дикий зверь-шамыч. 
Жирафа. Жирафа — шокшо Африкыште ила (49 сӱр.). Тудын 

шӱйжӧ пеш кужу, йолжо вичкыж кужу, ончыл йолжо шеҥгал 
йолжо деч кужурак. Изи вуйыштыжо ик мужыр кӱчык тӱкӧ уло. 
Капше меж дене леведалтын, кап мучко шем кӱрен тӱсан пале-
шамыч улыт. 
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Жирафылан шке родиныштыже пушенте лышташым кочкаш 
верештеш; тушто тудын кужу йолжо да кужу шӱйжӧ кӱкшӧ 
пушеҥге гыч лышташ кӱраш пеш сай келыштаралтын. Жирафа 
ужар шудан степьыште, шуэ пушеҥган верлаште ила. Шокшо 
кече ырыктыме дене ужар шудо вашке кошка, а пушеҥгылаште 
лышташ свежияк кодеш. Тиде 
пушеҥге лышташ — жирафын эн 
тӱҥ кочкышыжо. 

Жирафын пушеҥге йымалне 
шогымыж годым, тудын кужу 
шӱйжым мӱндырчын пушеҥге 
вургылан шотлаш лиеш. Жирафын 
шинчаже кӱшӱчын пеш мӱндыркӧ 
ужеш, сандене тудо жапыштыже 
шучкылыкым ужын кертеш. Жи-
рафа тушманым ужеш гын, лап 
возын кудал утла, а тушман ту-
дым поктен шуэш гын, тудо шке 
пеҥгыде кӱчшӧ дене аралалтеш. 

Слон. Слон-шамыч (50 сӱр.) 
Индийыште да Африкыште тро-
пический чодралаште илат. Млан-
де ӱмбалне илыше животный-
шамыч кокла гыч тиде эн кугу 
животный. Нуно кум метрат пелэ 
кӱкшытан да кум тонна утла не-
лытан улыт. 

Слонын оҥай особенностьшо 
уло — тиде виян, мускулистый 
хоботыш савырныше, сайын тар-
ваныл кертше нерже. Слонын 
илышыштыже тиде хоботын значенийже пеш кугу. Слон хоботшым 
мланде марте волтен чыла могырлашкат пӱтыркален кертеш. Шке 
хоботшо дене слон шкаланже кочкышым муэш— тудо лышта-
шан укшлам кӱрлын, але ужар шудо орам налын, умшашкыже 
опта. Вӱд дек миен, слон хоботышкыжо вӱдым шупшеш, вара 
тудым умшашкыже опталеш, а шокшо кечыште хоботшо дене 
вӱдым шупшмек, тупшым вӱд дене нӧрта. Хоботшо денак слон 
нелэ пырням налын вес верышке наҥгаен кертеш, пушеҥгым 
вожге луктеш да мланде ӱмбачын эн изи предметым нӧлтен кер-
теш. Слонын шӱйжӧ пеш кӱчык, сандене тудо шке вуйжым млан-
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49 сӱр. Жирафа. 
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ДЫШке волтен ок керт; слонын хоботшо ок лий ыле гын, вӱдӹ-
мат йӱын, кочкышымат налын ок керт ыле. 

Слонын умшаж гыч пеш куго кок бивня-шамыч лектын шогат. 
Тиде — слонын пӱй шамычше; мемнан ончыл пӱ — кӱшыл резец 
олмеш улыт. Слонын кажне тыгай пӱйжын нелытше 50 кило 
наре. Тиде бивня-шамыч дене слон шкенжым тушман-шамыч деч 
арала, пушеҥгым йӧрыкта але пушеҥге шӱмым кушкедеш. 

Кочкышым умшаште тыгыдемдаш, пураш слонын оҥгыр пӱй-
шамычше улыт. Нуно чылажат нылыт велэ гынаТ, пеш шолдыра 
да кумда улыт. 

Слонын кугу капшым меҥге гай пеш кӱжгӧ йол-шамычше кучен 
шогат. Йол копа тӱрыштӧ парня-шамыч улыт. Кажне парняже кӱчан. 

Слон — ӱҥышӧ животный. Но шыдешкыше слон тушман ум-
бак лӱддымын кая. Тудо хоботшо ден тушманым руалта да 

50 сӱр. Индийский слон. 

йолжо дене тошка але шке бивня-шамычше дене кышкылтеш. 
Тыге слон тигрымат сеҥа. 

Шергакан „слоновый луым' пушо бивнялан верч Африкыште 
слон-шамычым шуко пытареныт. Но Индийыште слоным илы-
шынек кучаш тыршат. Кучымеке слон-шамычым кидеш туныктат, 
кугу вий кӱлешан тӱрлӧ пашаште кучылтыт. Ашнен кучымо 
слон игым ок ыште, сандене кгугеш. туныктымо слоным сурт 
животный манаш огеш лий. , 

Лев. Африка ден Западный Азийын шокшо степьлаштышт 
Кугу, пеш шучко хищник — лев ила (51 сӱр.). Шке кап-кылже дене 
тудо шуко могырым суртышто ашныме пырысым ушештарыкта. 
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КоштМыйс ГодыМ, пырЫс семынак, лев кӱчшӹм Кӧргыш шӱпшЫй 
шында да парня йымалнысе пушкыдыж дене тошкалын кош теш.Сан-
дене тудо кучышаш добычыж дек шиждымын лишем кертеш. 

Лев суран-нарынче ошма тӱсан. Тыгай тӱсшӧ тудлан ошман 
" мландыште але кече когартыме растений лоҥгаште палыдыме 

лийын керташыже полша. 
Узо лев ава лев деч шӱй йырже кугу оржа улмыж дене ойыр-

темалтеш. 
Левын пуй-шамычше пырысын гаяк, но нуно, конечно, пыры-

сын деч кугу улыт. Тудын кошар азу-шамычше пеш виян улыт. 
Левын тӱҥ кочкышыжо — степьыште илыше шудым кочшо 

животный-шамыч. Лев нуным вӱд йӱмышт годым уа але кӱй ора 

51 сӱр. Ава лев ден узо лев. 

шеҥгак шылын орола. Шылын кийме вер гычше писын тӧрштен, 
жертвыже ӱмбак кӱзен возеш, шке виян йол копаж дене чот 
перен, кошар пӱйжым шӱйышкӧ керын шында. Лев добыча кыча-
лаш пычкемышалташ тӱҥалмӧҥгӧ лектеш. 

Лев чӱчкыдынак сурт вол'ьык ӱмбакат кечалтеш. Кӱкшӧ пече 
гоч тӧрштен вончен, куатле йолжо дене перен тудо ушкалым 
але ӱшкыжым йӧрыкта да шӱйжым пурын кӱрлеш. 

Ава лев ола коваштан 2—3 игым ышта. Игышт пырыс игыла 
койыт. 

Тигр. Тигр лев семын степьлаште ок иле. Тудо чодраште, 
шыгыр вондерлан7 чашкерлаште ила. 

Мемнан дене СССР-ыште тигр-шамыч Уссурийский крайыште 
(Дальний Востокышто) да Среднеазиатский республиклаште улыт. 
Но чыла деч шуко нуно Индийыщте илат. 
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Тигр (52 сӱр.) лев дечат утлараК пырысла коеш, кугыТшӧ 
гына пырыс деч ятыр кугу. Тудын вуйжо, йолжо, почшо, чыла 
койышыжо — йӧршеш пырысын гаяк. Пунжо йошкаргырак, туп 
гыч ӧрдышкыла шем корно-шамыч улыт. 

Дикий шудо, чашкерла коклаште тигр шып коштеш. Тудын 
корнан ӧрдыжшӧ тростник вондер лоҥгаште огеш ойралт, тиг-
рым палашат ок лий. Чӱчкыдӧ шудо але шыгыр чашкер лоҥга-
ште шылын возын, тудо добычым: кабаным, казам, пӱчым да моло 
животный-шамычым ваҥен вучен кия. Писын, кугун тӧрштен, 
тигр жертва ӱмбаке пӱсӧ азу пӱйжӧ дене кӱчшым кереш. Тигр 

52 сӱр. Тигр. 

йол копаже дене виян перымыж годым имньын тупрӱдыжымат 
пудырта. 

Тигр озанлыклан шуко эҥгекым конда. Южгынам тудо ай-
деме илыме вер деке илаш кусна да сурт вольык ӱмбак напа-
датла. 

Тигр айдемыланат шучката. Утларакшым айдеме ӱмбак шоҥго 
тигр-шамыч кечалтыт, нунылан писын коштшо да виян живот-
ный-шамычым кучашышт нелырак. Вондерла лоҥгаш шылын 
возешат, тигр айдемым ваҥа, варажым шекланыде эртен кайше 
еҥ ӱмбак але охотник ӱмбак тӧршта. 

Ош маска. Полярный йӱштӧ эллаште ош маска ила (53 сӱр.). 
Ош маска мемнан денысе шем маска деч шуко шотышто ойыр-
темалтеш. Тудын илышыже йӧршеш вес тӱрлӧ да поляр-
ный ий ден лум коклаште илаш сай йӧнештаралтын. Ош межше 
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(пунжо) ош лумлак коеш, еӓнден тудо палДырныде шке до* 
бычыжым вучен кертеш. Ош пунжо тугак полярный йуштӧ 
дечат тудым арала. Ош маскан йол копажат меж дене леведал-
тын, еандене йӱштым ок шиж. 

Ош маска-шамыч утларакше Северный Ледовитый океан ийла 
ӱмбалне верештыт. Тыште нуно тюлень-шамычым (а нуно маскан 
тӱҥ кочкышыжлан шотлалтыт) кучен кочкыт. Маска пеш еайын 
иеш. Шке аҥысыр оҥан капще дене тудо вӱдым шеҥын кая, 

виян копаж дене вӱдым удыра; парня коклаште улшо чораже 
пяш полша. 

Ош маскан, айдеме деч поена, лӱдшаш тушманже уке гаяк. 
Ош маскам коваштыжлан, шылжылан да кояжлан верч кучат. 
Ош маскан коваштыже утларакшым коверлан кая; шыл ден 
шелже Северыште илыше-шамычлан кочкышлан кая. 

Теҥызыште илыше зверь-шамыч. 

Тюлень. Тюлень — теҥызыште илыше зверь (54 еӱр.). Тудын 
капше моло зверь еемынак пунан; тудо атмосферный юж денак 
шӱла, ава тюленьже илыше игым ышта, пырыс але сӧсна еемы-
нак, игыжым чызе шӧржӧ дене пукша. Тюлень — млекопитаю-
щий животный. 

Моло зверь-шамыч шукышт мланде ӱмбалне илат, туштак 
шкаланышт кочкышымат муыт, а тюлень колым кочкын ила, ко-
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лым тӱдлан вӱдЫШтӦ поктылын кӱчашыже Логалеш. Садлан ту-
дын капшат вӱдыштӧ ийын кошташ утларак келыштаралтын. 

Тюленьын капше кол кап гаяк, но тудын кол поч олмеш 
шуйнышо кок шеҥгел йолжо уло. Шеҥгел йол копаже лопка лас-
тышке савырнен, парня-шамычше икте-весышт дене кӱжгӧ ко-
ваште дене ушалтыныт. Тиде шеҥгал ласт-шамычше тюлень-
лан ик вер гыч вес верышке коштедашыже полшат. 

Тюленьын межше кӱчык, шыма, вӱдыштӧ ийын кошташыже 
ок мешае. 

Мланде ӱмбалне тюлень пеш эркын нушкын коштеш, нунын 
ласт-шамычше кошташ йӧнештаралтын огытыл. Тюлень-шамыч 

вӱд деч мӱндӱркӧ 
огытат кай, вӱд гыч 
лектыт гынат, шу-
кылан огыл, канал-
таш да малаш гына 
лектыт. Тюлень-ша-
мыч тӱшкан серыш 
але ий ӱмбак лектын 
возыт. Изиш гына 
шучкылык лиеш гы-
нат, вӱд дек вашкат. 
Нунылан вӱдыштӧ 
мланде ӱмбалнысе 
гаяк шучко огыл. Ты-
ште нуно писын ийын 
коштын кертыт. 

Шошым тӱҥалтыш лишан ава тюлень-шамыч улакрак верыш 
ий ӱмбак я островыш каят да тушто игым ыштат. 

Тюлень-шамыч мемнан Северный теҥызлаште, Каспийский те-
ҥызыште, Байкальский, Ладожский да Онежский ерлаште илат. 
Тюленьым коваште ден кояже верч кучат. Теҥызлашке тюлень-
шамычым кычалаш аэропланым колтат. 

Кит. Кит (55 сӱр.)—животный-шамыч коклаште эн кугу жи-
вотный. Южыжо ЗО метр кужытан, 150 тонна нелытан лийыт. Тыгай 
кит ӱшкыж деч 250 гана, слон деч 50 гана нелырак, а вет слонжо 
мланде ӱмбалне илыше животный-шамыч кокла гыч эн шолдра 
животный. 

Кит-шамыч океанлаште да кугу теҥызлаште. илат. Кит-шамыч 
шке кап-кылышт дене йӧршеш кол гай улыт да вӱд гыч млан-
де ӱмбаке нигунамат огыт лек, сандене ожно нуным кол манын 
шоненыт. Туге гынат кит—•теҥызыште илыше пеш кугу зверь. 
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ТудЫнвӱржӦ шокшо, тудо атмосферный юЖдене шӱла, илЫше игым 
шке шӧржӧ дене пукша. Кит— млекопитающий животный. 

Вара молан ты зверь моло млекопитающий-шамыч гай огыл? 
Колын кап формыжо кузе вӱдыштӧ илашлан йӧнештаралтмым 

ме ынде палена. Кит, кол гай условийлаштак ила, сандене кол 
гай кап форма эреак вӱдыштӧ илыше теҥыз зверьлан кугу йӧнан 
лийын. 

Кол семынак, китын движений органжылан поч шулдыржо 
шотлалтеш. Но китын тиде шулдыржо, кол поч шулдыр семын 
ӱлыч кӱшкыла вертикально ӧгыл, а вӱдӱмбалне горизонтально (лап) 
кия. Китын шеҥгал йолжо йӧршеш уке, а ончыл йол-шамычше 

55 сӱр. Кит. Вӱд ӱмбак нӧлталалтмеке, кит нер рож-шамычше гыч 
южым тӱжвак луктеш, ту лукмо южшо вӱд пар ден да тыгыде 

вуд-пырче-шамыч ден варналтын. 

кӱчык ластышке савырненыт. Туге гынат, моло млекопитающий-
шамычын конечностьышт хемынак, китын тиде ластыштыжат ту-
гаяк лу-шамыч улыт. 

Китын коваштыже чара, но тудын йымалне кӱжгӧ лончо коя 
уло. Ты коя китын капыште улшо шокшыжым арала; сандене 
кит-шамыч йӱштӧ полярный теҥызлаштат илен кертыт. 

Китын шодо-шамычше пеш кугу улыт да кугу запас южым 
налын кертыт, сандене кит вӱд йымалне 15—20 минут наре киен 
кертеш. 

Кит пеш кугу капан гынат, тыгыде животный-шамычым, 
утларакшым теҥыз вӱдыштӧ илыше слизняк ден рак-шамычым 
кочкын ила. Ийын коштмыж годым кит умшажым кара. Ту-
дын умшаже колым кучымо вапш гай, тыгыде добыча-шамычым 
шӱрен пога. Китын пӱйжӧ уке, пӱй олмеш ношмыж гыч ӱлыкы-
ла шелыштме тӱрлӧ лопка пластинка-шамыч кечат. Нуным „ки-
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Тын ӧршыжӧ" маныт. Кит умшажым йеТырӹме годым, умшаЖ ГЫЧ 
вӱдым шӱкен луктеш. Вӱд китын ӧршыжӧ вошт йоген кая, а 
умша кӧргышкӧ руалтен налме тыгыде илыше-шамыч умшашак 
кодыт; кит нуным нелеш. 

Китын логар аҥже пеш аҥысыр, сандене тудо шолдыра до-
быча-шамычым нелын огеш керт да тыге ышташ огешат тырше. 
Туге гынат, ожно тидым пален огытыл да тыге шоненыт, пуйто 
кит айдемым тичмашнекак нелын кертеш. Библий манме книгаш-
те тыге ойлалтеш: пуйто Иона- лӱман ик .святой" еҥым кит не-
лын да кум кече мушкыр-пуштыштыжо кийыктен, а варажым 
илышымак серышке луктын шуэн. Тиде библийым вералан 
ушаныше-шамыч »священный" книгалан шотленыт. Тиде укем 
шонен луктын »сващенный писанийыште" ондалкален ойлымаш 
улмым мыланна уто гана ончыкта. 

Ик кит гыч пеш шуко шергакан коям да кит ӧршым налаш 
лиеш, сандене китым шуко кучаш тыршат. Китым кучаш лӱмын 
кит поктымо пароход-шамыч каят да тужечын кит-шамычым пое-
на пушка ден лӱен пуштедат. У китобойный еудналаште теҥыз 
ӱмбаланак китын шылжым перерабатыватлаш приспособлений-
шамыч улыт. Электрический двигатель дене пашам ыштыше 
кузо-шамыч шылым пӱчкедат, кугу подеш шелым левыктат, 
поена машина-шамыч луым тыгыдемдылыт да тудын дене лу 
ложашым ыштат. Лу ложаш удобренийлан кая. Мемнан дене 
СССР-ыште китобойный промысел государствын кидыштыже 
да виян кушкеш. 

Айдемын еуртаҥдыме животный-шамычше. 

Первобытный е^шамычын але еуртышто ашныме животный-
ышт лийын огыл, нуно вер гыч верыш коштшо охотник лийыныт. 
Нуно пуштын кертме дикий животный-шамычын шылыштым 
кочкыныт, а коваштышт дене шкаланышт вургемым ыште-
ныт. Тидлеч поена, ожнысо е^шамыч колым кучен моштеныт, 
а теҥыз еерлаште кочкаш йӧршӧ рак-шамычым погеныт. 

Охотышто коштмыж годым айдемлан дикий шорыкымат, ди-
кий казамат, дикий ӱшкыжым да ушкалымат, дикий имньымат 
пуштедаш верештын. Тыгай животныйын колышо ава воктенже 
тудын иге-шамычшымат илышынек кучаш нелэ лийын огыл. Рве-
зынек кучымо иге-шамыч вашке кидеш Тунемыт; кушмекышт, нуно 
айдеме илыме вер лишнырак кошташ да е^шамыч деч шагал 
лӱдаш тӱҥалыт. 
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Айдеме кидеш тунемше животный-шамыч неволеш тӱлаш 
(ӧрчаш) тӱҥалмекышт, нуно айдемын сурт вольыкышкыжо савыр» 
неныт. Айӧеме вольыкым ашныше лийын. 

Тӱрлӧ животный-шамычым сурт вольыкышко савырымаш ика-
наште лийын] огыл, тиде кужо жап мучко лийын толын. Тидым 
ученый-шамыч древний айдемын шогымо верешыже кодшо лу-
шамычым мумеке паленыт, Айдемын первой сурт животныйжо — 
пий лийын; айдемын кидеш тунемше пий — пирын тукымжо. (Древ-
ний сурт пий-шамыч шке тӱжвал тӱсышт дене дикий пире деч 
шагал ойыртемалтыныт). Варарак соснам сурт вольыкышко са-
выреныт. Тудо нимогай кочкышымат ок кычалтыл, тӱрлӧ кочкы-
шын отбросшым кочкеш, сандене айдеме воктен куштылгын илен 
кертын. Эша варарак казам, тудын почеш шорыкым, а варарак 
утларак кугу животный-шамычым — тӱкан вольыкым да имньым 
туныктен сурт вольыкыш савыреныт. 

Айдеме ондакше сурт животный-шамычын шылыштым да ко-
ваштыштым гына кучылтын. Нулдымо да шеледыме пий лу-ша-
мычым раскопка годым мумеке пале лийын: первобытный еҥ-
шамыч пий-шамычымат кочкашлан пуштедат улмаш. 

Варарак айдеме шке сурт вольыкшо-шамычым кучылташ ту-
немын; айдеме нунын деч шӧрым налаш, ӱшкыж ден имне-шамыч-
лан пашам ыштыкташ, шорыкын межшым тӱредаш тунемын. 
Тыште, айдеме, растенийым куштымо семынак, вольыкымат ойыраш 
(отборым ышташ) тӱҥалын, эн сай животный-шамычым, кудым 
тудо шергынрак аклен, урлыклан (племалан) коден. Ончыч айде-
ме тиде ойырымашым умлыде (бессознательно) ыштен, — мутлан, 
начаррак животный-шамычым кочкашлан вашкерак пуштеден, 
сайракшым айдеме кужу жап кучен да пашам ыштыктен, 
санденак, тыгай животный-шамыч кужунрак иленыт да шкеныш-
тын шерге качествыштым потомкыштлан пуэн шукемыныт. А ва-
ражым айдеме искусственный ойырымашым умлен ышташ тӱҥалын 
да тунам — паша ыштыше виян имне-шамыч — шуко нелым шуп-
шыктышо: рысак да скакун, писе да куштылго имне-шамыч; ут-
ларак шуко шӧрым пушо ушкал-шамыч; утларак коя сосна-ша-
мыч да тулеч моло утларак шерге да утларак тӱрлӧ порода сурт 
животный-шамыч лектыныт. 

Ушкал кужеч лийын. Шуко шӱдӧ ий ожно Европышто ку-
гу да виян дикий животный-шамыч иленыт, нуным мемнан коча-
на-шамыч тур (56 сӱр.) маныныт. Тудын тӱкан вуй коҥграже юж-
гынам кызытат мландыште верештеш. Дикий тур-шамыч гыч 
айдеме шукертеожнактӱкан сурт вольыкым — ушкалдаӱшкыж-
шамычым луктын, Ончыч тӱкан щолдыра вольыкым утларакше 
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пасу пашаште кучылтыныт, вара гына айдеме ушкалым шӧр пу 
шо животныйлан шотлен, аклаш тӱҥалын. Пытартыш дикий тур-
шамыч кум шӱдӧ ий ожнак пуштеден пытаралтыныт. Кугытшо 
да уло кап ышталтмашыже дене дикий тур Украиныште пасу 
пашалан да нелым шупшыкташлан кучылтмо кугу, сур вольык-

лан похожий; туге гынат, ук-
раинский вольыкын тӱсышт 
нунын дикий тукымышт деч 
волгыдо суррак. Вес порода-
шамыч, мутлан, голландский 
вольык, холмогорский, яро-
славский порода-шамычым 
айдеме кугун вашталтен; 
нуно тунарак виян огыт 
ул гынат, шӧрым шуко 
пуат. 

Ожно сай породистый 
ушкалым кугу помещик але кулак озанлыкыште гына ужаш 
лиеш ыле. Тунам крестьян-шамычын ушкалышт тыгыде, шагал 
шӧран да ончашат начарын койшо лийыныт. Конечно, тыгай „по-
родым" нигӧат лӱмын ащнен луктын огыл, а тыгыде йорло 
озанлыкыште вольыкым урлыклан ойыраш, але шочшо презым 
кодаш, але тудым шӱшкылаш келша манын ойыркален шогаш 
йӧн лийын огыл. Тиде вольык эре пелэ шужышо лийын, шӱкшӧ 
йӱштӧ вӱташте ашналтын. Ынде гына, шолдыра колхозыш ушнен, 
крестьян-шамыч шке вольыкыштым саемдат да тудым колхоз-
ный вольык вӱташте сай условийыште ашнен кертыт. 

Имне кужеч лийын. 50 ий утла ожно знаменитый русский путе-
шественник Пржевальский Азийын мӱндыр степьыштыже аралалт 
кодшо дикий имне-шамычым муын. Варажым тиде животныйым 
ученый-шамыч Пржевальскийын имньыже манын лӱмденыт. Тиде 
кӱчык оржан изе имне. Тудын тӱсыжӧ кула, степьысе ошма тӱсан 
але кечеш когаргыше растений тӱсан. Тиде имне-шамыч, афри-
канский зебр-шамыч семын, кӱтӱ дене коштыт, кӱтӱм ожо-вожак 
вуйлатен конден. Шучкылык лишемме годым нуно кудалын ут-
лат. Уке гын, чара верыште илыше тыгай шолдыра степной жи-
вотныйлан моло семын утлашат ок лий ыле. Айдеме умбакыже 
писын кудалше имне-шамыч кокла гыч эн способный-шамы-
чым ойыренда рысак дене скакун-шамычым ашнен лукты,н. Айде-
мылан нелым шупшын кертше имньым ончен кушташ кӱлеш ул-
маш, сандене тудо эн виян, кугырак животный-шамычым ойыраш 
тӱҥалын да нелым шупшын кертше имньым луктын (57 сӱр,). 
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Сосна кужеч лийын. Дикийсӧсна, але кабан (58 сӱр.) кызытат 
мемнан элнан южныйрак районлаштыже купан, шыгыр чашкер-
лаште, мутлан, Кавказ ден Средний Азийыште ила. Тиде — кугу 
азу пӱян, виян животный. Кугу азу пӱйжӧ дене кабан шкенжым 

57 сӱр. Скакун да нелым шупшыктышо имне. 

тушман деч арален кертеш. Кӱжгӱ пеҥгыде шужо чашкерлаште 
шеҥын коштмыж годымат ок його, растениешат ок пижедыл. 
Тыгай шу шокшым начар арала, туге гынат, кабанын коваште 
йыма^ныже коя лончо уло: тудо йӱштӧ южышто коштмыж годым 
да купышко пурымыж годым кабанын капшым йӱкшымӧ деч 
арала. Дикий сӧсна—чылажыматкочшо животный: мланде ӱмбачын 
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58 сӱр. Дикий сӧсна 

тумылегым, пӱкшым, чыла тӱрлӧ тыгыде живностьым пога, нерже 
дене мландым пургедеш да кочкаш йӧрышӧ вожлам, шукшым 
да тӱрлӧ личинкым муын кочкеш. Чашкерлаште ава сӧсна кумда, 
келге рожым кӱнча да корнан-корнан 5—10 игым ышта. 

Ынде мемнан суртысо сосна-шамычын ойыртемышт тылан-
да пале лиеш. Нунын ожсо тукымышт куплаште илыше живот-
ный лийынытат, теве молан сурт сосна-шамычат лавраште поча-
ҥаш йӧратат, теве молан сай пукшымо годым сӧсна коваште 
йымалан тудым ырыктыше коя лончо погына. Пукшымеке, сӧс-
нан ӧрден кертмыжым айдеме пален налын да тудын ӧрден керт-
машыжымойырымо йӧн дене саемден. Дикий сӧснан кеч момат коч-
мыжлан лийын, тудын сурт сӧсна тукымжымат тӱрлӧ кочкыш 
деч кодшо дене пукшаш лиеш. Дикий сӧснан шыгыр чашкерлаш-
те игым ашнен, куштен кертмыже, тудын игым шуко ыштымыже 
айдемылан пайдале лийын; сурт сӧсна шуко да вашкен тӱланен 
мыланна Пеш шуко сай коя шылым пуа. Дикий кабанын кугу 
вийже да шучко азу пӱйжӧ гына айдемылан кӱлдымӧ да шучко 
лийын. Ме ужына: сурт сӧсна шкенжын дикий тукымжо деч 
ӱҥшырак да тудын азу пӱйжат изырак. 
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Кролик кужеч лийын. Дикий кролик-шамыч Западный Евро-
пын утларак южный областьлаштыже илат. Кап-кыл ышталт-
мышт да пун тӱсышт дене нуно мемнан мераҥ гай койыт, нунын 
деч изырак улыт да шкеныштын илышышт дене ойыртемал-
тыт. Мераҥ мландеш ро-
жым ок ыште, кролик 
рожым ыштен тушто ила. 
Тушто тушман деч ара-
лалтын, ава кролик 10— 
12 чара, вийдыме, сокыр 
игым ышта. Кролик-ша-
мыч тӱрлӧ растительный 
кормым кочкыт да чӱч-
кыдын сатым, чодра пу-
шеҥгым нултат, локты-
лыт. 

Айдеме, дикий кроликым сурт животный ыштымеке, тиде изи 
зверьын чот тӱлен (ӧрчен) кертмыжым пайда пумашке савырен: 
ик пар кролик деч идалыкыште ала мыняр шӱдӧ кролияым куш-
таш лиеш да нунын деч чыве шыл таманрак шуко сай шылым 
налаш лиеш. Шыл деч поена, еурт кролик деч пушкыдо пунан 
коваштым налыт, южо кролик порода деч эша шыма пушкыдо 
мамыкым шерын налыт; мамык дене тӱрлӧ шокшо вургемым пи-
дыт. Тыге, кролик эҥгекым кондышо грызун гыч полезный еурт 
животныйыш еавырнен. 

Тыге айдеме, еурт вольыкыш еавырыме животный-шамычын 
природный особенностьыштым кучылтеш, нуным шкенжын кӱлеш-
лыкшылан келыштарен вашталта да еаемда. 

Верблюд — пустыньын корабльже. Кукшо, растительность 
уке ганяк вӱддымӧ верлаште, нелэ условийлаште животный-
шамыч гыч пеш шагалже чытен кертыт. Тыгай животныйлан вер-
блюд шотлалтеш (60 еӱр.). 

Верблюдын лопка, вӱдотызан йол копаже пустыньын ошмаш-
тыже ок воло. Верблюдын оҥыштыжо да пулвуйыштыжо шок-
шо ошмаш возашыже пеҥгыде вӱдотызаже уло. 

Верблюдлан ошман тале мардежшат шучко огыл: тудын 
нер рожшо ошмам кучышо поена клапан дене петырналт кер-
теш. 

Верблюд пустыньыште кушшо иман шудо дене вондерлам 
кочкын кертеш. Тиде шудо ден вондерлам моло ик животныят, 
мутлан, имнят ок коч. Верблюд ала мыняр кече кочде да вӱд 
деч поена илен кертеш. Тиде жапыште тудо шкенжын коя лон-
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60 сӱр. Верблюд. 

чан пӱгыржӧ шот дене ила. Тиде кояже верблюдын кормыжо ситы-
шын улмо годым погына^Верблюд шкаланже кочкышым ок му 
гын, тудын кояже пыташ тӱҥалеш да пӱгыржӧ пел могырыш ке-
чалтеш. 

Айдеме верблюдым шукертак сурт вольыкыш савырен да пус-
тыньыште коштмаште даадак грузым шупшыктымаштекучылтын. 
Верблюд-шамыч полшымо дене велэ айдеме кумда ошма пустыня 
гоч вончен коштын кертын. 

Мемнан дене СССР-ыште вэрблюд-шамычым Средний Азийыш-
те, Казахстаныште да заволжский степьлаште ашнат. Тыште 
тудо — обыкновенный животный. Тиде верлаште илыше колхоз-
ник-шамыч тудын дене пасу пашам ыштат, нелэ грузым шупшык-
тат да кушкыжын коштыт. Межше дене сукнам, перчаткым, фу-
файкым, чулкӓм пидыт. Верблюд шыл ушкал шыл ' гаяк тамле 
да питательный. Верблюд шӧрым йӱыт. 

Северный пӱчӧ. Тундрышто илыше калык-шамычлан северный 
пӱчӧ деч поена илашышт пеш нелэ лиеш ыле (61 еӱр.). 

Северный пӱчын тӱҥ кочкышыжлан лишайник — пӱчӧ регеиче 
але ягель шотлалтеш; ягель уло тундра почвым леведын шога. 
Северный пӱчӧ деч поена моло нимогай животныят тиде кочкыш 
дене илен лектын ок керт. 

Пӱчын кажне йолжо ныл кӱчан, тужечын кок кӱчшӧ кугу да 
кумда, а ӧрдыштӧ улшо кок кӱчшӧ изи улыт. Пӱчӧ лумышко але 
регенчышке шогалмеке, кок кокла кӱчшӧ торлат, йол копаже 
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61 сӱр. Северный пӱчӧ. 

шарла, тудын йолжо ок воло. Тыге Северыште илыше е^шамыч 
пӱчӧ дене теле корно денат, кеҥеж корно денат коштын кертыт. 

Северный пӱчын капшым шокшо нугыдо меж леведеш; тудо 
пӱчым кугу йӱштӧ деч арала. 

Северный пӱчын вуйыштыжо укшла шарлен кушшо кок тӱк» 
уло. Шошым тӱкыжӧ лектын возеш, шыжым угыч'кушкеш. 

Коштмо да нелэ грузым шупшыктымо деч поена, северный пӱ-
чым моло кӱлешланат кучылтыт. Тудын тамле шылже — ееверя-
нинын йӧратыме кочкышыжо. Тудын коваштыже дене вургемым, йол 
чиемым, илыме верым ыштат. Шӧнжым шӱртӧ олмеш кучылтыт, 
а тӱкӧ ден кӱчшӧ клей ыштымашке каят. 

Кугыжан Российыште Северыште пӱчӧ ашнымаш пеш начар 
положенийыште ыле. Пучо-шамыч чӱчкыдын масса дене черла-
неныт да кочкыш уке дене коленыт. Кызыт мемнан Северыште 
пӱчӧ ашныше совхоз ден колхоз-шамыч ышталтыныт. Тушто пӱ-
чым еайын ончат, тудлан кошташыже верыи кычалыт, презе ыш-
тымыжым шекланат, еамырык пӱчым еай ончен куштат, пӱчын 
черже ден кучедалыт. 

Животноводствым еаемдашлан советский власть мом ышта. 
Мемнан животноводствым еаемдашлан да нӧлталашлан советский 
власть пеш шуко ыштен. Тидлан лийын, тошто урлыкдымо во-
льык эркын-эркын утларак еаемдыме вольык ден да верлаее ус-
ловий лан келшыше вольык ден вашталтеш. Сайын ыштыме кол-
хозный вӱталам ыштыме дене вольыкым кучымо условий еаемдал-
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тын. Вольыклык кормым ситышын пушашлан, кормалык культур 
ӱдымашым шаралтеш, сжлос вынем ден силос башня ышталтыт; 
тыште вольыклан шопыктымо корма ямдылалтеш. 

Мемнан советский ученый-шамычна кӱчык жапыште у урлык 
шорык ден сосна-шамычым луктын кертыныт. Нине шорык ден 
сосна-шамыч тошто урлык-шамыч дене таҥастарымаште, шке про-
дуктивность шотышто утларак пайдале улыт. Кызыт нине у ур-
лык-шамыч ала мыняр тӱжем вуйышко шуыныт да колхозлашке 
шаралтыныт. Ученый-шамыч йӧным муыныт, тиде йӧн дене шо-
рык-шамыч тошто семын талукеш ик гана огыл, а кок але кум 
гана тӱлат. Кролик ден сӦсна ашныме паша кумдан шаралтеш, 
нуно пеш чот тӱлымышт дене шуко шылым пуат. Утларак кугу 
верым имньылан пуалтеш, тудо ял озанлыкыштат, эл оборона 
пашаштат — Йошкар армийыште кугу значенийым налын шога. 

Обезьяна-шамыч. 

Зоопаркыште обезьяна-шамыч илыме клетка ончылан эреак ка-
лык пеш шуко погына. Е^шамыч кужу жапышкен обезьяна-ша-
мычын писын" коштедымыштым, оҥай тӧрштылмыштым шинчам 
кораҥдыде ончен шогат. Зритель-шамычым утларакше обезьянын 
айдеме гае улмыжо ӧрыктара. 

Чынжымак, зверь йол копа олмеш обезьянын айдемын^ гайы-
мак кидшым ужына. Нунын парняштышт моло зверь-шамыч семын 
кужу пӱсӧ кӱч огыл, а тыгылай кӱчак. Шуко обезьяна-шамычын 
чурийышт айдеме чурий гаяк. 

Туге гынат, обезьяна-шамыч айдеме деч шуко шотышто ойырте-
малтыт. Нунын могырышт меж дене леведалтын. Йолышт мемнан 
гай огыт ул, нуно кокымшо мужыр кид шотышто улыт. Обезьяна-
шамычын чылаштын гаяк кужу почышт уло. Нине животный-
шамыч пушеҥгылаште илаш йӧнештаралтыныт. Укшлаште да 
мланде ӱмбалне нуно ныл йолын кудалыштыт. 

Мартышка-шамыч (62 сӱр.). Мартышка-обезьяна-шамыч пеш 
писе улыт. Нуно кече мучко укш гыч укшыш, пушеҥге гыч пу-
шеҥгышке тӧрштылыт, кудалыштыт. Пушеҥге вурго мучкат нуно 
пеш писын кырмыл кӱзен кертыт. Нуно куштылго улыт, сандене 
нунылан кандаш—луметрым тӧршташнымогайнелыжат уке. Мо-
ло обезьяна семынак, мартышка-шамычат тӱрлӧ саскам, лышта-
шым, кичкым, муным кочкыт. Мартышка-шамыч чӱчкыдын ӱды-
мӧ пасушко мият. Нунын шкеныштын вожакышт уло. Вожак 
эреак шучкылыкым эскера, шижмекыже тунамак кӱжгӧ йӱк дене 
кычкыралын, тревожный сигналым пуа. Тунам мартышка тӱшка 
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ик вереш погынен, кудал утлаш ямдылалтеш. Шучкылык эрта 
гын, вожак тыпландарыше сигналым пуа да тӱшка тошто кор-
ныж денак умбаке кая. Пасулаште обезьяна-шамыч чын толыма-
шымак ыштат. Нуно кочмо деч утла локтылыт. Нуно рас-
тенийым кӱрыштыт да тодыштыт, саскам да пырчым кышкен 
пытарат. Тичмаш кормыж дене нуно пырчым умшашкышт шӱш-
кыт да чурийын кӧргӧ могырыштыжо улшо поена мешакышкышт 
оптат. Тыге шкаланышт кочкышым ямдылен, обезьяна-шамыч 
утларак ойыркалаш тӱҥалыт. Нуно растений-шамычым кӱр-
лын налын, тамжым палымек, мланде ӱмбак кудалтат да ве-
еылан пижыт. Теммешке толымеке да растений-шамычым локтыл-
меке, мартышка тӱшка мӧҥгеш чодраш пӧртылеш. 

Пушеҥгышке кӱзен шичмеке, обезьяна-шамыч шкеныштым эрык-
таш пижыт. Нуно икте-весыштын межышт гыч насекомыйым, шудо 
кичке-шамычым луктедат. Пушеҥгылаште илыше ловкий обезьяна-
шамыч мланде ӱмбалне тугаяк писе огыт ул. Нуно мланде ӱм-
балне тыге писын коштын огыт керт. 

Ава обезьяна иктым, южгынам кок игым ышта. Обезьяна иге 
шочын изиш жап эртымеке, аваж шӱыш кержалтын, тудым пеҥгы-
дын куча, а аваже тудым пеленже чыла вере кондыштеш. Икмыняр 
арня эртымеке, обезьяна иге аваж воктен коштеда, а варажым 
вашке пушеҥгышке шкак кырмыл кӱзаш тӱҥалеш. Шучкылык 
лийме годым обезьяна иге писын аваж дек кудалеш да аралаш 
йодеш. Шке игыштым обезьяна-шамыч пеш ласкан ончат. 
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Айдемылакойшо обезьяна-шамыч. Высший, але айдемыла кой-
шообезьяиа-шамыч шотышкотыгай пурат: шимпанзе, горилла, оранг-
утан. Шимпанзе ден горилла-шамыч Африкыште илат. Оранг-ута-
нын'родиныже — Борнеоден Суматра остров-шамыч. Нине обезьяна-

шамыч, моло обезьяна-шамыч дене 
таҥастарымаште, утларак айде-
мыла койыт. Сандене тиде обе-
зьяна-шамычым айдемыла койшо 
обезьяна-шамыч маныт. Шке уш-
ышт денат нине животный-шамыч, 
моло-шамыч дене таҥастарымаш-
те, кӱшнырак улыт. 

Айдемыла койшо обезьяна-ша-
мыч кокла гыч утларакшым шим-
панзе изучаялтын (63 сӱр.). Тиде 
обезьяна Центральный Африкын 
чӱчкыдӧ чодраштыже ила. Айде-
мыла койшр моло обезьяна-шамыч 
семынак, тудын кид копаже, йол 
копаже да чурийже деч поена, 
капше кужу меж денэ леведал-
тын. Шимпанзе-шамыч ешышт 
дене але тӱшка дене чодраште 
кочкышым кычал коштыт, нунын 
кочкышышкышт тӱрлӧ саска-ша-

мыч пурат. Шимпанзе-шамыч кужу кид парняшт дене да йолышт 
дене укшлам кучен, пушеҥге вуйыш пеш еайын кӱзат. Нуно 
жапым эре пушеҥге ӱмбалне гына огыт эртаре. Мланде ӱмбаке 
волымеке, нуно кадыртыме кид-йол парняшт дене эҥертен, ныл 
йолын коштыт. 

Невольышто илыше шимпанзе-шамыч шотышто шуко оҥай 
наблюдений улыт. Нунын куанымаш, шыдешкымаш, ӧрмаш выра-
женийышт айдемынлан пеш лишыл улыт. Самырык шимпанзе-шамы-
чын модмышт йоча-шамычын модмыштым ушештара. Нуно кӱвар 
ӱмбалне кудалыштыт, икте-весыштым тупеш шынден кондыш-
тыт. Нуно модышым да тӱрлӧ чиялтыме узгар-шамычым йӧратат. 
Шимпанзе шкенжым зеркалыште йӧратен онча. 

Ик манаш гын, айдемыла койшо обезьяна-шамычын кап ышталт-
машышт (мутлан, нунын почышт укелык) велэ огыл, но нунын по-
веденийыштын шуко особенностьыштат нунын айдеме дек лишыл 
тукым улмыштым ончыктат. 

63 еӱр. Шимпанзе. 
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III. АЙДЕМЕ КАП ЫШТАЛТМЕ ДА 
ТУДЫН ИЛЫШЫЖЕ. 

Ме ынде айдеме кап ышталтмым да тудын илышыжым туне-
маш тӱҥалына. Мемнан капын ышталтмыжым да илышыжым ту-
немме дене пырля ме шкенан тазалыкнам кузе аралышашым, 
кузэ шкенан пашанам чын организоватлен моштышашым пален 
налына. Айдеме кап нерген наукын значенийже мыланна кугу. 

Айдемын кап ышталтмашыже ден животныйын, утларакшым 
млекопитающий-шамычын, кап ышталтмашышт коклаште икгайлык 
шуко. Айдемынат, шуко млекопитающий животный-шамычынат 
капышт пайлалтеш: вуйлан, шӱйлан, туловищылан, кид-йол-
лан (животныйын — ончыл ден шенгел йол, айдемын — кӱшыл 
дей ӱлыл кид-йол). Айдемынат, шуко млекопитающий животный-
шамычынат коваштышт пун денелеведалтын. Но животный-шамы-
чын коваштышт шуко годым чока пун дене леведалтын, а айде-
ме коваштыште улшо пун-шамыч пеш шуэ улыт. Кид-йол парня-
лаште айдемынат, шуко млекопитающий животный-шамычынат 
кӱч уло: айдемын — тыгылай кӱч, животный-шамычын — кужу, 
писе кӱч але таган-кӱч (копыто). 

Капын кӧргӧ ышталтмашыштат айдеме ден млекопитающий 
животный-шамыч коклаште шуко икгайлык уло. Сӱретлам ончен, 
тидым установитлаш нелэ огыл. 64-ше ден 65-ше сӱретыште 
айдеме кап ден животный-шамычын кап кӧргышт ончыкталты-
ныт. Айдеме капыштат, млекопитающий животный-шамычын ка-
пыштыштат полость (кӧргашан вер) уло; тудо поена перегород-
ка— грудобрюшной перегородка ^ене кок ужашлан шелалтеш: 
ок полость да мӱшкыр полость. Оҥ полостьышто шӱм ден 
шодо-шамыч улыт. Мӱшкыр полостьышто — мӱшкыр пушто, 
шоло-шамыч, мокш, верге да моло орган-шамычат улыт. 

Тыге, айдеме капыштат, животный-шамыч капыштат икгай 
орган-шамычак улыт. Нине орган-шамыч гыч кажныже уло кап-
лан кӱлешлык определенный пашам шуктат. Тыге, шӱм—вӱрым 
коштыкта, шодо-шамыч —шӱлашлан кӱлыт, мӱШкыр пуштышто 
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64 сӱр. Айдемын кап кӧргысӧ органже-шамыч. Грудобрюшной 
преграда коеш (1), тудо кап кӧргым кок ужашлан шелеш. Оҥ 
полостьышто шодо-шамыч (2) ден шӱм (3) улыт; шодо-шамыч 
оҥ полостьын пьИрдыжешыже тӱкнен шогат; шодо-шамыч кок-
лаште шӱм уло, тудо шӱм воктенысе сумка дене леведалтын 
(4); шӱм гыч кугу вУркорно-шамыч каят (5). Мӱшкырыштӧ — 
мӱшкыр пушто (6), вичкыж шоло-шамыч (7), кӱжгӧ шоло-шамыч 
(8), мокш (9) ден шекш шӱвыроҥ (10), мочевой пузырь (11) да 

моло орган-шамычат (сӱретыште нуно огыт кой) улыт. 
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65 сур. Кролик кӧргым почын ончыктымо. Грудобрюшной пре-
града луктын шуалтын. Кӧргысӧ орган-шамыч койыт: 1 — иле 
логар, 2 — мӱшкыр пушто, 3 — вичкыж шоло (тудо пеш кужу, 
сӱретыште тудын тӱҥалтышыже да мучашыже велэ ончыктал-
тын); 4 — сокыр шоло (кроликын тудо пеш кужу); 5 — кӱжгӧ 
шоло, 6 — мокш, 7 —шекш шӱвыроҥ (тушан шекш кочопогына), 
8 — поджелудочный железа, 9 — гортань ден кукшо логар, 10 — 

шодо-шамыч, 11—шӱм, 12 — верге, 13 — мочевой пузырь. 
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66 сӱр. Айдемын лулегыже. 1 — вуй коҥгра, 2— пулыш лу, 3 — 
пулыш совла, 4 — ӧрдыж лу-шамыч, 5 — оҥ лу, 6 — тупрӱдӧ лу, 
7—таз, 8 — ваче лу, 9 — кид вурго лу-шамыч, 10 — кид копа лу-

шамыч, 11—эрде лу, 12 — йолвурго лу-шамыч, 13 — йол копа 
лу-шамыч. 

да шолышто кочкыш переваритлалтеш, вергыште — шондо ли-
йын лектеш, т. м. 

Айдеме капым млекопитающий животный-шамычын капышт 
дене таҥастарымеке, ме шуко икгайым муына. Но айдеме капын 
айдеме каплан гына келшыше особенностьшат уло. 

Тӱҥ особенностьшо тыште: млекопитающий животный-шамыч 
утларакшым ныл йолла коштыт, нунын капышт горизонтально 
шога. Айдеме гын тура коштеш, тудо кок йолыч коштеш, тудын 
капше вертикально шога. 

Айдемын, тура коштмыжлан лийын, кидше яраште; тудо ай-
демын пашаштыже кугу значениян. Умбакыжат айдеме капын 
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ышталтмашыжым да тудын илышыжым тунемын ме тидым ужы-
на: кузе айдемын тура коштмашыже кап ышталтмашеш шке кы-
шажым коден да тӱрлӧ орган-шамычын деятельностьыштлан паша 
могай влиянийым ышта. # 

ЛУЛЕГЕ. 
Айдемынат, вольыкынат могырыштын пушкыдо органыштым 

кучен шогышо пеҥгыде эҥертышлан лулеге, але костяк (66 сӱр.) 
шотлалтеш. Лулегыш мышца-шамыч пижын шогат. Лулеге кӧргӧ 
орган-шамычым кучен шога. Адак лулегын южо ужашлаже кӧр-
гӧ орган-шамычым аралат. Тыге, вуй коҥгра лу вуй торыкым 
эмганымаш деч арала, грудной клетка — шӱм ден шодым арала-

67 сӱр. Кролик лулеге. 1—вуй коҥгра, 2—6—тупрӱдӧ лу, 7—таз, 
8—эрде лу, 9—йолвурго лу-шамыч, 10—11 йол копа лу-шамыч, 
12—йол вурго лу-шамыч, 13—ваче лу, 14—пулыш совла, 15— 

пулыш лу, 16— оҥ лу, 17—ӧрдыж лу-шамыч. 
Лулегын тӱҥ ужашыже — тупррдӧ лу. Тудо ваш-ваш уш-

нен шогышо лу — позвонок-шамыч гыч лийын. Тупрӱдӧ луын 
кӱшыл ужашыже вуй кокгра дене ушнен шога. Тупрӱдӧ луын 
покшел ужашыж дене ӧрдыж лу-шамыч ушнен шогат. Ордыж 
лу-шамыч кокла гыч шукышт ончылно оҥ лу дене ушнен шогат. 
Тупрӱдӧ луын тиде кокла ужашыже — ӧрдыж лу-шамыч да оҥ 
лу пырля грудной клеткым ыштат. 

Кид лу-шамычым грудной клетка дене пулыш• совла да пулыш 
лу ушен шогат. Йол лу-шамыч таз дене ушнен шогат. Тыга'' 
ужаш-шамычым млекопитающий животный-шамычын лулег ,пи-
ты штат муына (67 сӱр.). 
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кузе лу-шамыч ваш-ваш ушнен шогат. 
Айдеме лулегыште чылаже 220 наре лу шотлалтеш. Тиде 

лу-шамыч ваш-ваш тӱрлӧ семын ушнен шогат. 
Вуй коҥграм сайын тӱслен ончена гын, тушто ме шов-шамычым 

ужына. Лу-шамыч икте-весе коклаштышт шов дене ушналт шогат. 
Хиде — лу-шамычын тарванаш лийдымын ушналтмышт лиеш. 

Тупрӱдыштӧ поена позвонок-шамыч ваш-ваш нӧргО дене уш-
налт шогат. Нӧргӧ лывырге да пеҥгыде, еадлан тупрӱдым тар-

ватылашат лиеш: пӱгырныл-
маш ден винымаш. Туге гынат, 
тупрӱдым чыла еемын тарва-
тылаш ок лий. Сандене ти-
дым — лу-шамычын пелэ тар-
ваташ лийшашын ушналт-
мышт манылтеш. 

Лу-шамыч тарваташ лий-
шашын ваш-ваш йыжынла 
(сустав) дене ушналт шогат. 
Мутлан, ваче лу дене пулыш 
еовлам ушышо (68 еӱр.) йы-
жыҥым налын ончена. Сӱре-
тыште ваш тӱкнышӧ кок по-
верхностьым ужына: ваче луын 
выпуклый поверхностьшым (го-
ловка) да пулыш еовлан вог-
нутый поверхностьшым (впа-
дина). Кок поверхностьшат як-
лака нӧргӧ дене леведалтше 

да лӱмын улшо жидкость дене шӱралтше улыт. Жидкостьшо 
йыжыҥан поверхностьыштым йыгалтын тӱганыме деч арала. Йы-
жыҥын ӱмбалже чоткыдо чора ден — йыжын сумка ден плотнан 
леведалтын. Йыжыҥ сумка ден связка-шамыч лу-шамычым чот-
кыдын кучен шогат. 

Суставлан кӧра мемнан лу-шамычна тарваныл кертыт, ик 
суставлаште лу кугун тарванылеш, молыштыжо — изын. Шкенан 
лу-шамычнан тарванылмыштым наблюдатлен ме тудым ужына. 

Луын ышталтмыже. 
Луын кузе ышталтмыжым палышаш верч, животный кид-йолын 

кутынек пӱчкын лукмо кужу лужым ончена (69 еӱр.). 
Пӱчкын лукмаште луын трубчатый улмыжым ужына. Труб 
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впадинаже, 3 — йыжыҥ калта. 



чатый лу тыгай кужытан да тыгай кӱжгытанак сплошной лу деч 
куштылгырак. Туге гынат, трубчатый лу пеҥгыдылык шотышто 
сплошной лу гаяк. 

Пӱчкын лукмаште тидым 
ужына: луын веществаже чыла 
вере икгай огыл. Луын голов-
кыжо губчатый вещество дене 
ышталтын, стенкыже—плотна 
вещество дене. Лу кӧргыштӧ 
лу вем уло. 

Ӱмбачын луым чора леве-
деш, тудым надкостница ма-
ныт. Тудо луын илышыштыже 
пеш кугу значениян. Надко-
стница вошт луышко кровено-
сный сосуда-шамыч дене толшо 
вӱр йоген пура, вӱржӧ лулан 
питательный веществам пуэн 
шога. Надкостница полшымо 
дене лу кушкеш, кӱжгемеш. 
Лу тугмо годым надкостница 
тугмо верым ушаш полша. 
Надкостница сусырга гын, лу 
шалана. Тыжеч пале, надко-
стницам сусыртымо деч чот 
арален шогаш кӱлеш. 

69 сӱр. Лу (пӱчкын ончыктымо): 
1 — луын чумыраш вуйжым левед 
шогышо нӧргӧ, 2—луын губчатый 
веществаже, 3 —луын плотный 
веществаже, 4—лу вем, 5 — над-

костница. 

Луын составышкыже могай вешество-шамыч пурат. 

Луын свойствыжо тудын кузе ышталтмыж деч гына огыл, ту-
дын составышкыже могай вещество-шамыч пурым дечат зави-
ситла. Луын составшым ^палышаш верч, тыгай опыт-шамычым 
ыштена (70 сӱр.). 

1-ше опыт. Иктаж могай луым, мут гыч, кугу колын ӧрдыж 
лужым налына. Тиде луым кӱртньӧ воштыр мучашеш пыжыктен, 
спиртовый лампа тулеш кучена. Лу йӱлаш тӱҥалеш. Йӱлымыж 
годым тудо шемемеш, шӱяҥеш. Варажым луышто шӱ эркын 
йӱлен пыта, сандене лу ошемеш. Луышто йӱлышӧ органический 
вещество ден йӱлыдымӧ минеральный вещество-шамыч (ломыж) 
улыт. 

Йӱлалтыме дене луын свойствыжо "кузерак вашталтмым па-
лен налына. Ошеммешке йӱлалтыме луым тул гыч луктына да 
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йӱкшыктена. Кидыш налын ончена: лу пудырга да шалана. 
Йӱлалтыме лу пешкыде да кагура. 

2-шО опыт. Вес луым налына (колынымак ӧрдыж лужым). 
Тудым вӱд дене йӧрымӧ соляной кислотан пробиркыш пыштена. 
Кислоташте луын минеральный вещество-шамычше растворят-

лалтыт, тиде годым 
углекислый газ тул 
гыч ойырлен пузы-
рек-шамыч лийын 
кӱшкӧ кӱза. Луым 
^ислоташ иктаж ик-
кок час жаплан але 
вес урок марке ко-
дена. 

Луым шуко жап 
кислоташте кучымо 
дене луышто органи-
ческий вещество-ша-
мыч гына кодыт.. 
Луым кислота гыч 
луктын, вӱд дене 
мушкына да тудын 

свойствыжымончена. Кислоташ нӧртымӧ лу пушкыдо да лывырге: 
тудым тӱрлын кадыртылаш, кылдашат лиеш. 

Тыге,— минеральный вещество-шамыч луым пенгыдым да ка-
гурам ьштат, а органический вещество-шамыч луым пушкыдым 

' да лывыргым ыштат. 

Рвезе лу ден шоҥго лу. 

Мемнан ӱмырна мучко луын составше чот вашталтеш. Йочан 
луштыжо органический вещество-шамыч пеш шуко улыт, сан-
дене тудын лужо лывырге, кадырген кертшан. Тиде жапыште 
йочан лужым поснак чот арален шогыман. Йоҥылыш шинчыме. 
але йоҥылыш шогымо дене, иктаж могай нелым нумалме дене 
йочан але рвезын лужо кадырген, ӱмырешлан кадыр кодын 
кертеш. 

Адак рахита манме йоча чер дене черланыме денат йочан 
лужо кадырга да тудо урод лиеш. Рахита чер дене йоча-шамыч 
сайын пукшыдымо, ик манаш гын, илыш условий начар лийме 
годым черланат. Кугыжан Российыште пашазе-шамыч утларак-
шым пычкемыш, вӱдыжгӧ подваллаште иленыт, начар кочкыныт^ 
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70 сӱр. Лудене опӹтымыштымаш: 1—луым 
йӱлатымаш, 2 — луым кислоташте нӧр-

тымӧ. 

1 



сандене йочаштат рахита черан лиеден. СССР-ыште пашазе-ша-
мыч ден нунын икшывышт йӧршеш вес условийыште илат, сад-
лан икшывыштат рахита чер дене шуэн черланат. 

Жап эртыме семын луышко утларак да утларак шуко ми-
неральный вещество шыҥен шога. Йоча-шамычын луышт лы-
вырге гын, шо^о-шамычын, мӧҥгешла; нунын |луышт пудыргы-
шан. Моланже пале: шоҥпмпамычын луыштышт органический 
вещество шагал, а шуко минеральный вещество уло. Садлан 
шоҥго е^шамычын луышт чӱчкыдын пудыргылеш. 

Тыге мемнан лунан составше да свойствыжо ӱмырна мучко 
вашталт толеш. 

Тупрӱдӧ. 

Тупрӱдӧ лу — лулегын тӱҥ ужашыжеманын 
кӱшнӧ каласенна ыле. Айдемын тупрӱдӧ лужо 
33 але 34 позвонок дене ышталтын. Тупрӱдӧ 
луым 5 отделлан шелыт: 1) шӱй отдел, 2) оҥ 
але туп отдел, 3) кыдал отдел, 4) крестцовый от-
дел, 5) копчиковый, але поч отдел (71 сӱр.). 

Тупрӱдӧ луын шӱй отделыштыже 7 позвонок 
уло. Чыламлекопитающий животный-шамычы-
нат манаш лиеш, 7 шӱй позвонокышт уло. 
Кужу шӱян кугу жирафынат шӱйыштыжӧ 
кӱчык шӱян изи колян нарак позвонокшо уло. 
Тиде айдемын млекопитающий животный дек 
лишыл улмыжым ончыкта. 

Шӱй позвонок-шамыч изи улыт. Нуно вуйын 
нелытшым гына кучен шогат. Нунын коклаш-
тышт нӧргӧ лончо ятыр кӱжгӧ. Садланак шӱй 
отделыште куштылгын тарванылмаш лийын 
кертеш. Тидым кажне еҥ вуйжым савыркалме 
дене пален кертеш. 

Он але туп отделыште 12 позвонок уло. 
Нине позвонок-шамыч дене шеҥгечын ӧрдыж лу-
шамыч ушнен шогат. Оҥ позвонок-шамыч шӱй 
позвонок-шамыч деч шолдырарак улыт, нунылан 
кугу нелытым кучен шогаш верештеш. Нунат 
ваш-ваш нӧргӧ дёне ушнен шогат. Туге гынат, 
тыште позвонок-шамычым тарватылаш пеш йӧсӧ, 
тарванылмашым позвонок-шамыч ден ушналтше 
ӧрдыж лу-шамыч кучат. 

Оҥ отдел деч ӱлнӧ кыдал отдел уло. Тиде 

71 сӱр. Айдемын 
тупрӱдӧ лужо 

(пӱчкын ончык-
тымо): 1 — шӱй 

позвонок-ша-
мыч, 2 — оҥысо 
але тупысо поз-
' вонок-шамыч, 
3—кыдал отде-
лысе позвонок-
шамыч, 4—кре-
стец, 5—копчик. 
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отделыште 5 позвонок. Нине позвонок-шамыч эша шолдырарак 
улыт, нуно эша кугурак нелытым кучен шогат. Кыдал позвонок-
шамыч коклаште кӱжгӧ норгО-шамыч улыт. Тиде отделыште куш-
тылгын тарватылмаш лиеш. 

Шӱй, оҥ да кыдал позвонок-шамыч коклаште кийыше нӧргӧ-
шамычын адак вес кугу значенийыштат уло. Нуно, лывырге рессор 
семын, коштмо, тӧрштылмӧ, куржмо годым мемнан капнан чытыр-
налтмыжым иземдат. Позвонок-шамыч коклаште норго-шамыч огыт 
лий ыле гын, чыла тыгай чытырналтмаш пеш кугу лиеш ыле да 
черланымашкат шукта ыле. 

Кыдал отдел деч ӱлнӧ крест-
цовый отдел, алекрестец уло. Тыш-
теик лу лийын иктеш ушнен кушшо 
5 позвонок уло. Крестец таз ден 
ушнен шога да капын ӱшанле эҥер-
тышыжлан шотлалтеш. 

Айдемын тупрӱдӧ лужо копчи-
ковый отдел, але копчик дене 
пыта. Шуко млекопитающий живот-
ныйын тиде отделже пеш кугу ли-
еш, тиде поч лулеге лиеш. Айдемыц 
копчикше иктеш ушнен кушшо 4 але 
5 позвонок гыч лийын — тиде раз-

72 сӱр. Йоҥылыш (кӱкшӧ виваялт шудымо почын кодшыжо. 
ӱстел тӧрыштӧ) шинчыме Тиде айдемын почан животный-ша-

дене тупрӱдӧ кадыргымаш. м ы ч д е к л и ш ы л у л м ы ж ы м п а л . 
дара. Айдемын тиде йомын толшо 

почшын кодшыжо южо еҥын 5 позвонок гыч, а южын — 4 
позвонок гыч лиеш. Тидлан верч тӱрлӧ еҥын позвонокшо икнаре 
ок лий: 33 але 34 лиеш. 

Айдемын пӱтынь тупрӱдыжым ончалына гын, ужына: тудо 
вияш огыл — кок вере кадырген шога: ик кадырже — шӱй отде-
лыште, весыже — кыдал отделыште. Тиде кадыр-шамычым 71 сӱре. 
тыште стрелка дене ончыктымо. Тыге кадыргымаш изи годым 
лиеш. Вуйым кучаш тунемме годым, азан тупрӱдыжӧ шӱй отде-
лыште кадырга. Йоча кошташ тунеммыж годым тупрӱдӧ кыдал 
отделыште кадырга. 

Ме тупрӱдын нормальный формыжым ончен лекна. Туге гынат, 
южгынам еҥын тупрӱдыжӧ кадыргыше лиеш. Школышто тунемше 
йочан тупрӱдыжӧ шукыж годым классыште йоҥылыш шинчымыж 
дене кадырга (72 сӱр.). Тупрӱдӧ кадыргымаш тазалыклан эҥгекым 
конда, Тупрӱдӧ кадыр лийме дене кӧргӧ орган-шамыч пызырнал-
88 



тыт, шӱлаш йӧсӧ лиеш, капыште вӱр кӱлеш семын коштын ок 
керт. 

Паша ыштыме годым правильно шинчаш але шогаш кӱлеш. 
Паша жапыште физкультминутым ыштыман. Физкультурым орга-
низованно эртарыман. 

Оҥ курыш (грудной клетка). 
Оҥысо але тупысо позвонок-шамыч дене шеҥгелне ӧрдыж 

лу-шамыч. ушнен шогат. Айдемын нормально 12 мужыр ӧрдыж 
лужо уло, тиде лу-шамыч гыч шукыжо ончылно он лу дене 
ушнат, тыге грудной клеткым ыштен шогат. 

Ӧрдыш лу-шамыч позвонокыш шеҥгелне йыжыҥла дене, он-
чылно оҥ луыш нӧргӧ дене ушнен шогат. Садлан грудной клетка 
тарванылынат кертеш: тудо шӱлышым налме годым нӧлталтеш, 
шӱлышым лукмо годым — вола. 

Тупрӱдӧ кадыргыме семынак, капым йоҥылыш кучымо годым 
грудной клеткынат формыжо кӱлдымашын вашталтеш. Тыге, оҥ 
дене ӱстел тӧреш эре эҥертен шинчаш тӱҥалат гын, грудной 
клетка лапкаҥын кертеш. Тыге лийме дене шодо ден шӱмлан 
паша ышташ нелэ. Паша ыштыме годым правильно шинчаш але 
шогаш кӱлеш. 

Кид-йол лу-шамыч. 

Айдемын кид ден йолжо шукыжым икгай ышталтыныт. Кидат, 
йолат кум отделлан пайлалтыт. Кидыште ваче, кид вурго да кид 
копа улыт. Йолышто эрде, йол вурго, йол копа улыт. Кидыштат, 
йолыштат икнаре — ЗО лу гыч шотлалтеш. Туге гынат, кид ден 
йол тӱрлӧ пашам ыштат. Йол — капым кученшогышодакоштмо 
орган. Кид дене тӱрлӧ паша ышталтеш: кид дене ме тӱрлӧ пред-
метам налын, вер гыч верышке наҥгаен да монь кертына, тылеч 
молат. Сандене мемнан паша ыштымаштына кидын значенийже 
пеш кугу. Кид луат, йол луат икгай огытыл. Кид лу-шамыч вич-
кыжрак да куштылгырак улыт. Йол лу-шамыч кӱжгырак да не-
лырак улыт. Кид лу-шамыч йол лу-шамыч деч утларак тарваныл 
кертшашын ушнен шогат. 

Кид копа ден йол копан ышталтмаштышт утларак кугу ойыр-
тыш уло. Йол копа дене таҥастарымаште, кид копан тӱҥ ойыр-
тышыжо тыгай: кид копан кугу парняже писын тарванылеш да 
тудым моло парня-шамыч деке ваш ышташ лиеш. Садлан, кугу 
парнян тыге коштын да моло парня-шамыч дене кеч момат кучен 
кертмыжлан лийын, мемнан кидна кеч момат кучылт кертше 
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органлан шотлалтеш. Йол копасе кугу парня моло парня-шамыч 
дек ишалт шога. Йол копат мемнан энертыш органна. 

Айдемын нормальный йол копаже пӱгӧ семын кӱшкылакадыргы-
ше лиеш. Тыгай йол копам лывырге рессор гай манаш лиеш. Сандене 

коштмына, курышталмы-
на годым лийше чытырал-
тмаш иземеш. Лапка йол 
копан ен--шамычат йатыр 
уледат, тыгай лапка йол 
копа кӱшкыла кадырген 
ок шого (73 сӱр.). 

Лапка йол копа аҥы-
сыр, шыгыр йол чиемым 
чиен коштмо дене лиеш. 
Тыгак тудо профессио-

нальный паша ыштымаштат лийын кертеш, мутлан, кугу, нелэ 
грузым нумалше пашазе-грузчик-шамычын. Лапка йол копан ен-
лан кошташ йӧсӧ. 

Кид ден йолын лу-шамычыштым ончен налмеке, ме тидым ужы-
на: нунын ышталтмаштышт улшо ойыртыш кид ден йолын тӱрлӧ 
пашам ыштымышт гыч лектын шога. Айдеме кок йолын вертикаль-
ный коштмылан кӧра кид ден йол тӱрлӧ пашау шуктен шогат. 

73 сӱр. 1—таза йол копа кыша, 2— 
лапка йол копа кыша. 

Кид-йолым кап дене ушышо лу-шамыч. 

Айдемын кидшым капше дене пулыш совла да пулыш лу ушен 
шогат. Пулыш лу оҥ лу дене ушнен шогат. Тидым оҥын кӱшыл 
ужашыжым темдалын онченат куштылгын палаш лиеш. Пулыш 
совлам тупнан кӱшыл ужашыштыже кычал муаш лиеш. Кажне 
пулыш совлам ваче лу дене йыжыҥ ушен шога. 

Йол дене капым таз ушен шога. Таз кок кугутазовый лу дене 
ышталтын. Ончылно нуно ваш-ваш ?икте-весышт дене ушненыт, 
шеҥгелне — крестец дене чот ушнен шогат. Кажне таз луышто 
келге лаке уло, тиде лакышке эрде луын чумыраш вуйжо (го-
ловка) пурен шинчеш. 

Тыге йол лу-шамыч тазыш эҥертен, пӱтынь капым шке ӱмбал-
нышт кучен шочат. 

Вуй коҥгра. 
0 ; V ' 

Айдемын вуй коҥграже кок ужашлан шелалтеш: вуй торык 
конгра ужаш ден шӱргӧ лу ужаш (74 сӱр.). Вуй торык коҥграже 
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тарваныдымашын ваш-ваш ушалтше лу-шамыч дене лийын. Ту-
дын кӧргыштыжӧ вуй торык уло. 

Шӱргӧ лу-шамычат чыла гаяк тарваныдымашын ваш-ваш 
ушалтше улыт, ӱлыл оҥлаш лу гына тарваныл кертеш. 

Млекопитающий-шамычынат вуй 
коҥграштышт тиде ужаш-шамычак 
улыт, лу-шамычыштат тыгайракак 
улыт, манаш лиеш. Туге гынат, айде-
мын вуй коҥграже животныйын вуй 
коҥграж деч кугун ойыртемалт шога. 

Млекопитающий животный-шамы-
чын шӱргӧ луышт шуко ончык лектын 
шогат, айдемын шӱргӧ лу-шамычше 
виян развиватлалтше вуй торык коҥ-
гра йымалне улыт. Ончык лектын шо-
гышо оҥлаш лужо дене животный 
жертвылан кержалтеш, шкенжым туш-
ман деч арала, кочкышым пога, т. м. 

Кок йолын коштшо, яра кидан ай- гышо шов-шамыч койыт. 
деме чыла тиде пашам кидше дене ч 
ышта. Айдемын вуй коҥгра ышталтмашыже теве мо дене кыл-
талт шога: тудын вуй торыкшо чот развиватлалтын; адак тудо кок 
йолын коштеш да яра кидше уло. 

Лулеге кузе ышталтмым ончен лекмеке, айдеме ден млекопи-
тающий животный-шамычын лулеге ышталтмаштышт икгайлыкым 
шуко муна. Тидын дене пырляк, айдемын лулеге ышталтмаш-
тыже тудын вик (тура) шоген коштмашыж дене кылдалт шогышо 
шуко ойыртыш улмым пален нална. 

МЫЩЦА-ШАМЫЧ ДА НУНЫН ПАШАШТ. 

Ме эреак киднам, йолнам, вуйнам, уло капнам тӱрлӧ семын 
тарватылына. Чыла ты тарватылмашыже мускул але мышца 
полшымо дене ышталтеш. Шкенан мышцым кид дене кучылт 
ончен кертына. Мышца-шамыч шукыжо лулегына дене пижын 
шогат. Мышца-шамыч луышко шӧн дене пыжыкталтыныт. Шӧны-
мат кид вургым кид копа лышне кучен пеш куштылгын палаш 
лиеш. 

Мышца-шамыч туртын кертыт, туртмо дене кӱчыкемыт да 
кӱжгемыт. Мышца-шамыч щукыжым луэш пижын шогат, сандене 
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74 сӱр. Айдемын вуй коҥ-
граже. Лу-шамычым икте-
весышт дене ушен шо-



нуно туртмышт годым луымат тарватылыт. 75 сӱретыште кид лу-
шамычым да коквуян мышцым ончыктымо (кидын моло мышца-
шамычше сӱретыште ончыкталтын огытыл). Еҥын виян улмыжым 

палышаш верч, лач тиде мышцым 
. кучен ончат: мышца кунар кӱжгӧ, 
\ кид вият тунар шуко. 

Сӱретыште ужына: мышца турт-
мыж годым кӱчыкемеш да кӱжгемеш. 
Мышца туртмыж годым пижын шо-
гышо луым шупшеш, тыге кынер 
вуеш кид тӱҥдалтеш. 

Мышцын туртмыжо. 
Мышца туртмым тыгай опыт-ша-

мычым ыштен палаш лиеш: 
1-ше опыт. Шокшым нӧлталын, 

пӱтынь кидым кергалтена. Кидым 
ӱлыкыла сакен, коквуян мышца улмо 
верыште шӱртӧ дене кид кӱжгытым 
висена. Вара ты шӱртым делениян 
линейка ӱмбалан пыштен, кид кӱжгы-
тын мыняр сантиметр улмыжымпалена. 

Ынде кидым кынер вуеш чоттӱҥдена. Коквуян мышца вийын 
туртын. Кидым адакат тошто висыме олмо гычак йыр висен на-
лына, мыняр сантиметр улмыжым палена. Мышца туртмо дене 
висыме верыште кид кӱжгемеш. Тыге вискален ме мышцын турт» 

75 сӱр. Коквуян мышцын 
туртмо тӱрлӧ моментше. 

76 сӱр. Мышца дене опытым ыштен ончымаш. 
Мышцыш шинчалым пыштыме. 

мыж дене кӱжгеммыжым да кӱчыкеммыжым пален кертына. 
Садланак тудо тыге лиймыж годым, кидын ӱлыл ужашыжым 
нӧлталеш. Капнан моло мышцыже-шамычат тыгак туртыт. 

2-шо опыт. Кызыт гына пуштмо ужаван шеҥгел йолжым 
пӱчкын налына. Пӱчмӧ верыште коваштын тӱржым шовыч лапчык 
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Дене кучен, ужайа йол гӹч коваштым содор шупШылын кушкед 
налына. Коваште чулкала кудашалтеш. Коваштыжым кушкед 
налмек, ужава йолышто мышца ден йылгыжше ош шӧным раш 
ужына. Мышца-шамыч луэш шӧн дене пижын шогат. 

Мышца-шамыч коклаште йол мӱшкырын кугу мыищаже уло. 
Тыгай мышца айдемынат уло. Ужава йолым вӱд дене нӧртен, янда 
ӱмбалан пыштена. Иол мӱшкыр мышцыш ик чывыштыш кочмо 
шинчалым шавалтена (76 сӱр.). Икмыняр жап эртымеке, йол 
мӱшкыр мышца шинчал пыштыме дене турташ тӱҥалеш. Тыге ме 
мыщцын кузе туртмыжым ужына. 

Айдеме капыштат, животный капыштат мышца-шамыч гына 
туртын кертыт. Туртмаш — мышцын особый свойствыжо. 

77 сӱр. Айдемын мышца-шамычше. Цифра-шамыч дене ончыктымо: 
1—коквуян мышца, 2—дельтовидный мышца, 3—оҥын кугу мыш-
цыже, 4—шичме коварчынкугу мышцыже, 5—йол мӱшкыр мышца. 
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Мышцын пашаже. 
Мышца-шамыч ятырже лу деае пижын шогат манын кала-

сышна. Ты мышца-шамычым —лулеге мышца маныт. Тидлечпосна 
кӧргӧ органлаштат мышца-шамыч улыт: шӱмыштӧ, мӱшкыр пуш-
тышто, шолышто, моченой пузырьыште, тиде — кӧргӧ орган 
мышца-шамыч. 

Кеч могай мышца-шамычат туртын кертше улыт, тиде шо-
тышто мышца-шамыч чыланат икгай улыт. 

Нуно теве тидын дене гына ойыртемалт шогат: лулеге мышца-
шамыч мемнан воля дене туртыт, а кӧргӧ орган мышца-шамыч 
мемнан воля деч поснак туртын кертыт. 

Кӧргӧ орган мышца-шамыч кӧргӧ орган-шамычын пашаштышт 
кугу значениян улыт. Тыге, мышца туртмо дене мемнан шӱмна 
пашам ышта, капыштына вӱрым коштыкта. Мемнан мӱшкыр 
пуштын, адак шолын стенкыштыже улшо мышца-шамыч туртмо 
дене кочкыш мӱшкыр пуштышко да шолышко каен шога. 

Лулеге мышца-шамыч (77 сӱр.) мемнан паша ыштымаштына пеш 
кугу значениян улыт. Мышца-шамыч туртмо дене ме паша 
ыштымаште тӱрлӧ семын тарванылын кертына. 

Мышцым развиватлымаште паша ден физкультурын 
значенийышт могае. 

Ме шинчена, лулегылан развиватлалташыже да чоткыдема-
шыже паша ден физкультура чот полшат. Утларакше нуно мемнан 
мышцылан развиватлалташыже да чоткыдемашыже кугун полшен 
шогат. Мышца-шамычым чӱчкыдын упражнятлена гын, нуно 
пеҥгыдырак да виянрак лийытП Мӧҥгешла, упражнятлаш огыл 
гын, нуно пушкыдо, вийдыме лийыт. Мыланна шкенан мышцынам 
развиватлыман. 

Кид вий дене паша ыштыше еҥым, мутлан, чӧгыт дене кырыше 
апшатым налын, тудым пашам ыштыде але физкультура ыштыде 
илыше еҥ дене таҥастарена. Апшатын мышцыже могай виян да 
пеҥгыде! Тудо мышцыжым эре паша дене упражнятла. Тыге 
физический паша мышцылан развиваялташыже полша. 

Туге гынат, профессиональный пашаште чыла группа мышца-
шамыч огыл, а южо мышца-шамыч гына участвоватлат. Тиде 
мышца-шамыч кажне кечын упражнятлалтыт да виян развиват-
лалт шогат, моло мышца-шамычше начар развиватлалтыт. Сан-
дене, мышца-шамыч чыла могырымат развиватлалтышт манын, 
физкультурым ыштен шогаш кӱлеш. Физкультура мускулым велэ 
ок развиватле, уло организмымат пеҥгыдемда. Моштен организо-
ватлыме физкультура кӱлеш. 
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КОЧМАШ. 

Илышаш да паша ыштышаш верч, айдемылан кочкаш кӱлеш. 
Кочкышлан лийын ме кушкына, нелытнат ешаралтеш. Коч-
мылан лийын гына ме пашамат ыштен кертына. Ме эн ончычак 
кочкышышто мо-мо улмым пален налына. 

Мемнан кочкышыштына мо-мо уло. 
Ме тӱрлӧ кочкышым кочкына. Ме растительный кочкышым 

шуко кочкына. Кинде, пучымыш, пакча саска, сат саска, мӧр, 
т. м.— чыла тиде растений гыч лийше продукт улыт. Тыгак ме 
животный деч налме кочкышымат кочкына. Шыл, шӧр, шӱшмӧ 
ӱй, шел, муно — чыла тиде животный деч налме продукт улыт. 
Тылеч поена, ме адак минеральный кочкышымат кочкына: кочмо 
шинчалым, тыгак моло тӱрлӧ шинчалымат. Тугак ме вӱд деч пос-
нат илен огына керт. 

Растительный продуктышто да животный деч налме продукт-
шамычыште могай вещество улмым пален налына. 

1-ше опыт. Пӱчкеден тыгыдемдыме продукт-шамычым 25 грамм 
гыч, мутлан, шылым, пареҥгым висен налына. Висен налме 
продукт-шамычым коҥгаш але центральный отопленийын батаре-
ешыже коштена. Вес урокышто кошкеншушо продзкт-шамычым 
висен ончена. Коштымеке продукт-шамычын нелытышт ятыр изе-
меш, молан манаш гын, нунын вӱдышт парыш еавырнен йомын. 
Тиде кочкыш продуктышто вӱд улмым ончыкта. 

2-шо опыт. Изи падраш коштымо продуктым (шылым, пареҥ-
гым) налына. Кӱртньӧ воштыр мучашеш пыжыктен, тудым епирто-
вый лампа тулеш кучена. Коштымо шыл ден пареҥге тулеш 
йӱлен шӱяҥыт. 

Тиде шыл ден пареҥге падрашым варажыи изи фарфоровый кӱ-
мыжеш пыштен, шуко жап тулеш кучена гын, нунын деч ломыж 
велэ кодеш. Тыжеч пале: кочкьии продуктьшто йӱлышӧ орга-
нический да йӱлыдымӧ минеральный вещество-шамыч улыт, орга-
нический веществаже минеральный вещество деч ятыр шукырак. 

Ынде кочкыш продуктыщто улшэ органический веществон 
могай улмыжым пален налына. 

Крахмал. Органический вещество кокла гыч кочкыш продук-
тышто чӱчкыдын крахмал лиеда. 

3-шо опыт. Вӱдан пробиркыш ик чывыштыш крахмалым 
пыштена да лугалтена. Пробиркысе вӱд ден крахмалым епиртовый 
лампа тулеш шолаш пурымешке ырыктена. Пробиркыште виш-
кыде крахмал лапаш (клейстер) лиеш. Вара пробиркысе жид-
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костьым йӱкшыктена да тушко икмыняр чӱчалтыш иодЫм чӱчык-
тена: крахмал иод дене канде тӱсан лиеш. Иодым шукырак 
пышташ гын, крахмал шемемеш. Тыге крахмал улмым иод дене 
палаш лиеш. 

4-ше опыт. Иодым ош кинде шултыш ӱмбаке да шолтымо 
пареҥге ӱмбак чӱчалтарена,— чӱчалтарыме олмышто канде тамга 
лиеш. Пале, ты продукт-шамычыште крахмал уло. Крахмал 
растительный продуктышто чӱчкыдын верештеш, шуко крахма-
лан продукт-шамыч: кинде, пучымыш, пареҥге. 

Сакыр. Растительный продуктышто адак сакырат чӱчкыдын 
верештеш. Продуктышто сакыр шуко гын, тудым там дене па-
лаш йӧсӧ огыл. Сакыр утларакшым сакӹр ушменыште уло, адак 
шере емыжыште, сат саскаште да пакча саскаштат сакыр уло. 
Сакыр животный деч налме продуктыштат уло, мут гыч, шӧ-
рыштӧ. 

Крахмал ден сакырым ик вещество-шамыч группышко пур-
тат, ты группыжо углевод манылтеш. 

Коя. Коя растительный продуктыштат, животный деч налме 
продуктыштат уло, садлан растительный коя ден животный коям 
ойырат. 

Растительный коя — тиде кечшудо ӱй, кыне нӧшмӧ ӱй^да 
йытын нӧшмӧ ӱй, молат. Животныйдеч налме коя — тиде шӱшмӧ 
ӱй, сӧсна шел, ушкал шел да мойн. 

Коя улмым простой опыт денак палаш лиеш. 
5-ше опыт. Шӱмжым эрыктыме кечшудым, але кыне нӧш-

мым налын, ош кагазеш пыштена, вара ӱмбачше кагаз денак леве-
дына. Варажым иктаж могай пешкыде ӱзгар дене, мутлан, бу-
тылка дене чот пызыралына. Кагазеш коя тамка (пале) кодеш. 
Кечшудын, кынен, тыгак йытынын да моло растенийынат нӧш-
мыштышт коя (ӱй) уло. 

Ош кагазеш изе шӱшмӧ ӱй але шел падрашым лаштыртена 
гын, кагазеш тугаяк коя (ӱй) пале лийын кодеш. Тыге шуко 
коя улшан продуктышто коям пален налаш лиеш. 

Белок. Животный деч налме да растительный продуктлаш-
те белокат уло. Тудо млайна пеш кӱлешан питательный вещество. 

Чыве муно ошым (белокым) кеч кӧат шинча — тиде живот-
ный белок, Белок тыгак шылыште, шӧрыштӧ, торыкышто, сыр-
ыштат уло. Тиде чыла животный деч налме продукт-шамыч 
улыт. Растительный продуктыштат белок уло. Растительный 
белокым пален налшаш верч, тыгай опытым ыштена. 

6-шо опыт. Чай коркаш ик изи совла шыдаҥ ложашым 
пыштена, тышкак изиш вӱдым ешарена, тыге руаш нӧнчыкым 
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ыШтена. Вара тудым марле але шуэ вынер лапчыкеш вӱдылына да 
вӱдан чай коркашке пыштенат, парня дене темдышташ тӱҥалына. 

Чай коркаште вӱд румбыкаҥеш. Тыге румбыкаҥмыже шуэ 
шовыч вошт нзи гына крахмал пырче-шамыч лектын шогымо 
дене лиеш. Ложаш гыч пӱтынь крахмалым луктын пытаршаш 
верч, руаш нӧнчыкым иктаж 10—15 минут темдыштына. Тидлеч 
вара руаш вӱдылман шовыч лапчыкым вӱд гыч луктын, рончен 
ончена гын, шовычышто клей гай пижедылше да шуйнылшо веще-
ство кодмым ужына. Тиде—растительный белок, клейковина. 

Тыге, мемнан кочкышышто углевод, коя, белок} минеральный 
шинчал да вӱд уло. Чыла тиде вещество-шамыч мыланна коч-
кашна кӱлыт. 

I Пищеварений. 
Мемнан кочкыш умша кӧргыштӧ, мӱшкыр пуштышто, 

шоло-шамычыште тӱрлын вашталтеш. Тиде вашталтмыжым пище-
варений але кочкыш кӱймӧ маныт. Мемнан пищеварительный 
орган-шамычыште кочкыш кузе вашталт толеш — тидым пален 
налына. 

Кочкышым пӱй дене тыгыдемдымаш (пурмаш). Умша кӧр-
гыштӧ кочкыш эн первояк пӱй дене тыгыдемдалтеш. 

Мемнан пуйна-шамыч чыла икгай 
огытыл (78 сӱр.). 

Ончыл пӱй дене ме кочкышым пур-
лын налына. Тиде пӱйым ончыл пӱй 
{резцы) маныт. Ончыл пӱй деч кок 
могырышто азу (ор) пӱй уло. Умбакыже 
шолдыра онгыр пӱ^шамыч улыт. Оҥгыр 
пӱй дене ме кочкышым тыгыдемдена, 
туржына. 

Азан пӱйжӧ идалык шумылан лек-
теш. 3 ий теммылан тудын 20 шӧр 
пӱйжӧ лиеш. Нине йӧршынлан (эрелан) 
лекше пӱй огытыл: 7 ий эртымеке нуно 
поче-поче лектын возыт, нунын олмеш 
йӧршынлык пуй-шамыч кушкыт. Тыге, 12—13 ий шушашлан 28 
йӧршынлык (постоянный) пӱй кушкеш. 17 ий эртымек шуко го-
дым эша 4 пӱй кушкеш. Тиде пуй-шамычым шенгел окгыр пӱй 
маныт. 

Кочкышым кунар тыгыдын пурына, тудым нелаш тунар куш-
тылгырак, тудо тунар сайын переваритлалтеш. Садлан кочкышым 
сайын пурман. 
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78 сӱр. Еҥын пӱйжӧ: 
1—кугу оҥгыр пуй-ша-
мыч, 2—изи оҥгыр пуй-
шамыч, 3—азу пӱй, 4— 

ончыл пӱй. 



Пӱйым ончымаш (уход). Пӱй ончымашын мемнан тазалыклан 
значенийже пеш кугу. 

Кочмо деч вара умша кӧргым леве вӱд дене шӱалташ кӱлеш. 
Тыге шӱалтыме дене ме умшаште пӱй коклаш пижын кодшо 
кочкышым мушкын луктына. Умша кӧргым шӱалташ огыл гын, 
пӱй коклаш пижын кодшо кочкыш, микроб-шамыч иланыме дене 
шӱяш тӱҥалеш. 

Адак пӱйым шоткам налын порошок дене эрыктен шогаш 
тунемман. Эрыкташыже эрдене да малаш вочмо деч ончыч кастене 
утларак келша. Умша кӧргыш перныше микроб-шамыч кокла 
гыч пӱй локтылшат улыт. Тыге локтылалтше пӱй пытен толеш 
да пеш чот коршташ ^тӱҥалеш. Коршташ тӱҥалше пӱйым обя-
зательно эмлыман. Шӱйын пытыше пӱй дене айдеме кочкышым 
сайын пурын перевариватленат огеш керт. 

Кочкышын умша кӧргыштӧ переваритлалтмыже. Ум-
шаште пурын тыгыдемдыме кочкыш шӱвылвӱд дене нӧртал-
теш. Шӱвылвӱдшым шӱвылвӱд лукшо железа ыштен луктеш. 

Шӱвылвӱд"- умша 7 ^кӧргыш 
поена пучла (проток) дене 
лектын шога. Мемнан шӱ-
вылвӱд ыштен лукшо кум 
пар железына уло (79 еӱр.). 

Шӱвылвӱд кочкышым 
нӧрта гына огыл, икмыняр-
жым переваритленат шога. 
Те ала шижын улыда, кин-
дым шукырак пурат гын, 
тудо шерын чучеш. Молан 
тыге лиймыже пале, киндысе 
крахмалын икмынярже шӱ-
вылвӱдын действийже дене 

еакырыш еавырна. Шӱвылвӱд — тиде крахмалым перевариват-
лыше пищеварительный сок. Тыге пищеварений умша кӧргеш 
тӱҥалеш. 

Нелмаш. Пурын тыгыдемдыме да шӱвылвӱд дене нӧртымӧ 
кочкыш умша кӧргысӧ да йылмысе мышца туртмо дене логар 
акышке шӱкалалтеш, варажым нелалтеш. Нелын колтымо коч-
к{>нл чумырка иле логарышке верештеш. Иле логарже пуч гай, 
тудо кукшо логар шеҥгелне кия. Иле логарын етенкыштыже 
мышца-шамыч улыт, нуно туртын кертыт, тыге туртмышт дене 
кочкыш чумырка иле логар гыч мӱшкыр пуштыш шӱкалалтеш 
(80 еӱр.). 
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К Ӧ Ч К Ы Ш Ы Н мӱшкыр пуШтышто переварйтЛалтмыже. Мӱш-
кыр. пушто оҥ ден мӱшкыр кокласе преграда йымалне, мӱшкыр 
кӧргын кӱшыл ужашыштыже, шола велне кня. Мӱшкыр пуштын 
стенкыже^мышца дене ыштал-
тын да кӧргӧ велым слизи-
стый оболочка дене леведал-
тын. Тиде оболочкышто мӱш-
кыр пуштышко 1 сокым ['(же-
лудочный сок маныт^луктын ^ .р 
шогышо пеш изи железа-ша- Ж ^ 
мыч улыт. Тиде сокшым, пи- Щ ж ^ Ы ^ И Р ' 
шеварительныйсок маныт, ту- ^ 
дын действийже дене мӱшкыр 
пуштышто белокын икмыняр Х^Ж \ 5 

ужашыже перевариватлалтеш. 
Шукыжо, кочкыш утларак- / ^ ' Щ 

шым мӱшкыр пуштышто пе- 6 

ревариватлалтеш манын шо-
нат. Тыге шонымо йоҥлыш. Ы Й ш < - Г ^ ^ Ж А ^ М г у М 
Чыла кочкыш наста гыч мӱш-
кыр пуштышто белок гына ^ Ш ^ ^ ^ ^ Щ Т Л т М Ш 
перевариватлалтеш, тудынат 
икмыняр ужашыже велэ. Коч-
кыш эн утларакшым шолышто & Ш п З ' 
перевариватлалтеш. Шолыш- ЩШ 9 
кыжо кочкыш мӱшкыр пуш- Ш 
тын мышцыже туртмо дене 80 сӱр. Айдемын^пищеварительный 
каен (шӱкалалтын) шога. орган-шамычше: 1—иле логар, 2— 

Кӧчкышын шоло-шамы- мӱшкыр пушто,3—мокш, 4—шекш 
„„...,,„„ пузырь, 5—мӱшкыр пушто йымал 

чыште переваритлалтмыже. л е к , 6 - в и ч к ы ж шоло, 7 - к у ж г 0 
Мӱшкыр пушто гыч кужу вич- ш о л о > 8 _ в и я ш шоло. 
кыж шоло кая. Тиде вичкыж 
шолын тӱҥалтыш отделышкыже мӱшкыр пушто йымал сок толын 
шога. Сокшым мӱшкыр пушто йымалне кийше мӱшкыр пушто 
йымал железа луктын шога. Вичкыж шолын тиде отделышкыжак 
шекш лектын шога, тудӧ мокшеш ышталтеш. Мокш—тиде мӱшкыр 
кӧргын кӱшыл ужаштыже, пурла велне, оҥ ден мӱшкыр кокла-
се преграда йымалне кийше пеш кугу железа. Вичкыж шолын 
слизистый оболочкыштыжо мучашдыме шуко пеш изи железа-
шамыч улыт, нуно шолышко, сокым (кишечный сок манылтеш) 
ыштен луктын шогат. Мӱшкыр пушто йымал сокын да шоло 
сокын, тыгак шекшын действийышт дене вичкыж шолышто 
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кочкышын чыла составной ужашыже-шамыч: белок, коя (жиры) 
да углевод — йӧршын перевариватлалт шуыт. 

Тыге коякыш перевариватлалт шумеке белок, коя, углевод 
растворитлалтше веществашке савырнат. Ты вещество-ша-
мычше вичкыж шолышто вӱрышкӧ шынат, вара вӱр дене пыр-
ля кап мучко шарлат. 

Перевариватлалтде кодшо кочкыш вичкыж шоло гыч кӱжгӧ 
шолышко шӱкалалтеш. Кӱжгӧ шолын стенкышкыже вӱд шыҥа, 
тыге перевариватлалтде кодшо кочкыш эре утларак да утларак 
пеҥгыдемеш. Варажым кодшо кочкышым виаш шоло дене тӱж-
ваке луктын кудалталтеш. 

Питательный вещество-шамычым усвоитлымаш. 

Вичкыж шолышто шыҥыше вещество-шамыч пытартышлан 
вӱрышкӧ логалын, вӱр дене пырля уло кап мучко каен шогат. 
Тиде вещество-шамыч варажым "мемнан капнан веществаже-ша-
мыч лийыт. 

Тыге мемнан кочмо кочкышна пытартышлан капыштына усваи-
ватлалтеш, але вес семын манаш гын, мемнан капнан веще-
ствашкыже савырна. 

л 
Кочмашын тӱҥ правило-шамычше. 

Кочмашын мемнан тазалыклан значенийже пеш кугу. Садлан 
кочмашым моштен организоватлаш кӱлеш. Кочкаш определенный 
жапыште, примерно суткалан ныл гана кӱлеш. Порядкыде коч-
маш тазалыклан эҥгекым велэ конда. 

Кочмо-йумо годым тидым мондыман огыл: кочкыш дене пырля 
капыш тӱрлӧ чер пыжыктылше микроб-шамыч верешт кертыт. 
Садлан кочкыш ямдылмаште арулыкым чот эскерыман, коч-
кыш лавран ынже лий. Кочмо годым ме кочкышым лавран кид 
дене лавраҥден кертына, садлан кочмо деч ончыч кидым сайын 
мушман. Поена ате-узгар гыч кочкаш-йуаш кӱлеш. Ик (общий) 
ате гыч кочмаште заразный чер пижын кертеш. 

Кочмо годым кочкышым еайын пурын тыгыдемдыман. Уке 
гын, начар пурын тыгыдемдыме кочкыш, мӱшкыр пуштышто да 
шоло-шамычыште еайын переваритлалт ок шу, шагал усваиват-
лалтеш. 

Моштен кочмаште кочкыш составын значенийже кугу. Кочмо 
кочкышыштына белок, коя, углевод, минеральный шинчал да 
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вӱд лийман. Утларакшым белок лийман. Кочкышышто белок 
шагал лиеш гын, кеч мыняр шуко ит коч, садыгак тазалыклан 
кугу пайда ок лий. Молан манаш гын, белок мемнан кап ышталт-
маштына кӱлеш, белокым моло нимо денат вашталташ ок лий. 
Тендан таҥаш (ияш) йоча-шамычлан суткалан 80 грамм белок 
кӱлеш. 

Кочмаште кӱшнӧ ончыктымо вещество-шамыч деч поена адак 
вес тӱрлӧ — витамин манме веществат кӱлеш. Еҥ, кочмо коч-
кыш дене пырля белокым, коям да углеводым, тыгак минераль-
ный шинчал ден вӱдымат еитышын налын шоген, нине коч-
кышышто витамин огеш лий гын, тудо тӱрлӧ чер дене черла-
наш тӱҥалеш: тудын пӱй шылже корышташ, пуалаш тӱҥалеш — 
цынга чер пижеш, рахита черат лиеш, моло чер денат черланен 
кертеш. Тыгай чер дене черланымеке, шуко витаминан продук-
там кочкаш кӱлеш. Тыге, мутлан, рахита чер дене чер-
ланыше йочалан врач-шамыч кол коям йӱаш шӱдат. Кол кояш-
те витамин шуко уло. Ужар кочкышышто, свежа емыж да 
пакча саскаште, свежа шӧрыштӧ, шӱшмӧ ӱйыштат витамин 
шуко уло. Мемнан кочкышыштына обязательно витамин 
лийман. 

Моштен кочмо годым, пашалан кӧра кочкыш мыняр кӱлмым 
шотыш налман. Еҥ мыняр кугу пашам ышта, тудын тунар шу-
ко кап веществаже пыта, тиде пытармыж олмеш тунар шуко 
тудлан кочкыш кӱлеш. Тыге, пашам чот ыштыме годым, кочкы-
шат шукырак кӱлеш. 

Мемнан элыште пӱтынь озанлык, илыш-йулат (быт) тӱҥ гычак 
перестраиватлалт шога, тыгак кочмо-йумо пашат у еемын орга-
низоватлалтеш. Шкет, поена, мӧҥгыштӧ кочмаш гыч эре утла-
рак да утларак общественный питанььш куснена. Промышлен-
ный олалаште кинде кӱештме кугу завод-шамычым, фабрика-кух-
ня-шамычым ыштыме. Нуно кинде дене да обед дене общест-
венный столовой-шамычым енабжатлен шогат. Школлаште эре 
утларак да утларак шокшо кочкыш ышталтеш. 

Мемнан чыла фабриклаште, чыла заводлаште, манаш лиеш, 
пашазе столовой-шамычым почмо. Мемнан колхоз ден еовхоз-
шамычат общественный питанийыш куснен шогат. Мемнан дене 
общественный етоловойлаште миллион дене еҥ кочкеш. Мемнан 
денефсоциалистический элыште гына шемер-шамычын кочмо-
йӱмышт шотышто тыге тыршалтеш, еадланак мемнан дене 
общественный питаний тыге кумдан шарлен шога. Мланна 
тудым эша утларак шарен колташ, пеҥгыдемдаш да еаемдаш 
пижман. 
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ШӰЛЫМАШ. 

Айдемлан илашыже кочмо да йӱмӧ деч поена, юж кӱлеш. 
Кочкыш деч поена еҥ икмыняр арням илен кертеш, вӱд деч 
поена икмыняр кечым ила, а юж деч поена икмыняр минутымат 
илен ок керт. 

Ик еуткаште ме 10 000 литр деч шуко южым шӱлен налы-
на. Тиде юж гыч ме шкенан шодышко илышлан кӱлеш кисло-
родым налына. 

Шодышко юж кузе пура. 
Ме южым нер дене але умша дене кӧргышкӧ шӱлен пуртена. 

Нер гыч але умша кӧргӧ гыч юж логар пундашке (гортаньыш) 
верештеш (81 еӱр.). Логар пундаш — тиде кукшологарын тӱҥал-

тыш отделже. Тудо нӧр-
гӧ дене ышталтын. 

Логар пундаш гыч 
юж кукшо логарышке 
пура. Тудат нӧргӧ дене 
ышталтын. Кукшо ло-
гар кок нӧргӧ пучлан— 
бронхи-шамычлан ше-
лылтеш. Шодылаште 
бронхи-шамыч утыр 
шукырак да шукырак 
тыгыде парчалаш шар-
лат, мучашышт легоч-
ные пузырьки манме 
дене пытат. Шодын ти-
де пузырьки-шамычыш-
кыже варажым мемнан 
шӱлен налме юж пура. 
Тыгай пешак тыгыде 

пузырьки-шамычын етенкыштышт пеш изи вӱр корно-шамыч 
улыт. Мучашдыме шуко тыгай пузырьки-шамыч дене шодо ыш-
талтын (82 еӱр.). 

Айдеме кузе шӱла. 
Шӱлышым налме годым оҥ овара, шӱлышым лукмо годым 

вола, тидым кажне ужын, шинча. Тыге шӱлымӧ годым, оҥ кӧр-
гын объемжо вашталт шога. Тидым тыгай опыт дене палаш 
лиеш. 
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1-ше опыт. Шӱлышым кугун шӱлалтен лукмеке, вашке гына 
оҥым йыр шӱртӧ дене висыман. Варажым кугун шӱлалтен 
шӱлышым налмеке, оҥым адакат йыр висыман. Тыге вискалымын 
результатшым таҥастарен ончымеке пале: шӱлышым налме го-
дым оҥ кӧргын объемжо кугемеш, шӱлышым лукмо годым, иземеш 

Тиде годым шодынат объемжо вашталтын шога: шӱлышым 
налме годым юж шодышко пура да шодо шарла, шӱлышым 
лукмо годым юж шо-
дО гыч лектеш, сад-
лан шодат иземеш. 
Туге гынат, юж шо-
до гыч нигунам йӧр-
шын лектын ок пыте. 
Эн келгын шӱлалтен 
шӱлышым лукмо го-
дымат южын ужа-
шыже шодеш кодеш. 

Шӱлышым нал-
маш да шӱлышым 
лукмаш кузе лийын 
шога? 

Эн первояк ӧр-
дыж лу коклаште 
улшо шӱлымӧ мы-
шца-шамыч туртыт. 
Турталтмышт дене 
нине мышца-шамыч ӧрдыж луым нӧлталыт, тунамак грудной 
клеткат шарла. Грудной клетка шарлымеке шодат шарла, тушко 
юж пура. Тыге шӱлыш налмаш лийын шога. 

Шӱлаш полшышо мышца-шамыч лушкыдеммеке грудной клет-
ка вола. Тидын дене шодат иземеш, садлан южым тӱжвак лук-
теш. Тыге шӱлышым лукмаш лийын шога. 

Шӱлаш груднобрюшной преградат полша. Кажне гана шӱ-
лышым налме годым, тудо вола, шӱлышым лукмо годым — кӱза. 
(82 сӱр.). 

Кажне гана кӧргыш шӱлалтыме деч вара тӱжвак шӱлалталтеш. 
Кугу еҥ покойышто улмыж годым минутышто 15 гана шӱлалта. 
Паша ыштымаште, утларакше нелэ паша годым, шӱлымаш чӱч-
кыдемевд, шӱлыш налмаш да шӱлыш лукмашат келгыракын ыш-
талтеш. Тидым тыгай опыт дене палаш лиеш. 

2-Ш0 опыт. Шотлен налза, минутышто мыняр гана шӱлы-
шым налыда. Вара кидда дене 2—3 минут наре чот гына лупш-
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кедылзат, тидын почеш адакат, минутышто мыняр гана шӱлы-
шым налыда, шотлыза. Шотлымым таҥастарымеке, пале: пашам чот 
ыштыме годым еҥ чӱчкыдын шӱла. Паша ыштыме годым шуко 
кислородым налылтеш да углекислый газым шуко луктылтеш. 

Шӱлымӧ годым шодышто юж кузе вестӱрлемеш. 
Ме шкенан йыр улшо юж дене шӱлена. Те шинчеда, южыш-

то 1/5 ужашыже кислород лиеш, 4/5 ужашыже — азот. Адак южы-
што изиш углекислый газат уло. Теве тыгай мемнан кӧргыш 

шӱлымӧ южна. Шӱлалтен лукмо южын 
составше икмыняр вес тӱрлырак. Тидым 
тыгай опыт-шамычыште ужаш лиеш. 

1-ше опыт. Вошт койшо известка 
вӱдан стаканышке шӱлен лукмо южым 
янда пуч але олым пырче дене пуыза. 
Тыге ыштыме дене икмыняр жап гыч 
стаканысе известка вӱд румбыкаҥеш. 
Тиде шӱлен лукмо южышто углекислый 
газ шуко улмым ончыкта. 

Пален налме: шӱлен лукмо южышто, 
шӱлен налме юж дене таҥастарымаште, 
углекислый газ 150 гана шуко лиеш. 
Тыгак шӱлен лукмо южышто кисло-
родат шӱлен налме южысо деч шагал. 
Азот гын, шӱлен лукмо южыштат, шӱ-
лен налме южыштат икнарак манаш 
лиеш. Туге гын, шодыш кислород шы-
нен шога, углекислый газ лектын шога. 

2-шо опыт. Кукшо, йӱштӧ яндам 
налын, умша дек намиен, тудын ӱмбак 
шӱлаш тӱҥалына. Янда ӱмбалан пеш 

изи вӱд чӱчалтыпмпамыч шинчыт, янда „пӱжалтеш". Тиде — 
шӱлен лукмо южышто вӱд пар шуко улмым ончыкта. Тиде шот 
дене, шодышто углекислый газ деч поена вӱдат ойырлен шога 
(вӱд пар еемын). 

Шӱлен - налме кислород шодо гыч куш кая, шӱлен лукмо 
углекислый газше шодеш кужеч погына? 

Мемнан шӱлен налме юж дене шодын гтузырьки-шамычше 
темалтыт. Саде пузырьки-шамычшын етенкыштышт пеш шуко 
моткоч изи гына вӱр корно-шамыч улыт, ты вӱр корныла дене 
вӱр коштеш. Шодысо [пузырьки-шамычыште кислород вӱрышкӧ 
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83 еӱр. Оҥ кӧргӧ: I — 
шӱлыш лукмо годым, 
II— шӱлыш налме го-
дым. Пале, шӱлыш нал-
ме годым грудобрюш-
ной преграда ӱлык вола. 
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шыҥа, вӱржӧ тудым кап мучко наҥгая. Вӱр кислородым капын тӱр-
лӧ органжылан пуэн шога, шкеже ты орган-шамычын пашаштышт 
лийше углекислый газым налеш. Тыге мемнан капнан шла органже-
шамыч кислородым налыт, углекислый газым луктын шогат. 

Яндар юж верч кредалмаш. 
Яндар южын значенийже мланна пеш кугу. Кажне кечын ме 

йырна улшо юж гыч 600 литр наре кислородым налына да ту-
нарак, манаш лиеш, углекислый газым шӱлен луктына. Тидлан 
лийын мемнан йырысе южын составше вашталт шога. Тидым 
ме шкеат шижына. Вентиляций укеан пӧртышкӧ калык шуко 
погынымо годым, тушго шуко шинчаш перна гын, шӱлаш не-
лын чучеш, вуй коршташ тӱҥалеш да паша ыштен кертдыме 
лият. Тыгай пич южан пӧрт гыч яндар южышко лекмеке шӱ-
лашат куштылго, вуят корштымым чарна. Тыжеч пужлышо 
южын тазалыклан зиян кондымыжо, яндар (свежа) южын та-
залыкым саемдымыже раш койын шога. Садлан илыме пӧртыш-
тат, паша ыштыме помещенийыштат южым эре уэмден шогы-
ман. Мӧҥгыштат, школыштат окнам, форточкым чӱчкыдын по-
чедаш кӱлеш. Утларак яндар южышто лийман. 

Пуракан южат организмлан эҥгекым конден кертеш. Пурак 
южышто коштеш. Тудо шӱлымӧ юж дене пырля шодышко 
пура, шодым шӱкаҥда да раздражатла. Южо производствышто 
производственный пуракат: мланде шӱй пурак, цемент пурак, 
металл, тамака пурак да мойын лектын шога. Пӱсӧ тӱран пурак 
шодыш логалын, тудым сусырта. Фабрика дрн заводлаште пура-
кым пытарышаш верч паша ыштыме помещенийыште эре уборка 
ышталтеш, пурак шупшшо машина-шамыч шындалтыт, правиль-
ный вентиляций ышталтеш да тулеч молат. 

Пуракыште шуко микроб уло, нунын коклаште мемнан пеш 
шучко тушманна — туберкулез чер пыжыктыше микроб уло 
(84 сӱр.). Пуракан южым шӱлен кӧргыш налме дене туберкулез 
микроб-шамыч шодыш верештыт. Тыге айдеме шижде пеш шуч-
ко туберкулез чер дене черлана. Туберкулез дене кредалшаш 
верч первояк пурак ваштареш кредалман. 

Туберкулез — заразный чер. Шупшалма гыч, ик ате гыч 
кочмо але йӱмӧ годым да мойын, туберкулез микроб-шамыч 
черле деч таза еҥлан пернен, тудым туберкулез чер дене чер-
ландарен кертыт. Садлан туберкулез черан еҥ дене пырля лий-
маште пеш эскерен шогыман. 

Туберкулезым эмлаш мемнан специальный учреждений-шамыч 
организоватлыме улыт: туберкулезный диспансер, туберкулезный 
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санаторий-шамыч. Революций лиймешке шемерлан тыгай учреж-
дений-шамыч лийын огытыл,— тиде учреждений-шамычым совет-
ский власть ыштен. 

Мемнан шӱлымӧ юж шодышкына нер гыч але умша гыч 
верештеш. Юж нер гыч пурышыжла пурак деч да микроб деч 
сай эрыкталтеш. Шӱлен налме южысо пурак нер пунеш да нер 
тазылаш пижеш, тыге юж эрыкталтеш да иже шодыш перна. 
Адак нерыште мемнан шӱлен налме йӱштӧ юж сай ыра, тидыже 

шӱлымӧ орган-шамычым кыл-
мен пужлымо деч арала. 
Нер дене шӱлаш тунемаш ку-
леш. 

Яндар юж верч кучедал-
маште, тамака шупшмо ваш-
тарешат кучедалман. Тамака 
шупшмо годым айдеме шке 
тазалыкшым шке локтылеш, 
молан манаш гын, тамакаште 
пеш виян яд—никотин уло. 
Никотин эркын-эркын организ-
мым отравитла. Тамака шуп-
шмо утларакшым йоча ден 
рвезе-шамычлан кугу зияным 
конда. Тамака шупшшо-ша-
мыч шканышт велэ огыл, та-
мака шикш дене южым лок-
тылмышт дене моло - шамыч-
ланат зияным кондат. 

Кугу олалаште да промышленный центрлаште юж чӱчкыдын 
пурак, шыкш йӧршан да мойын лиеш. Садлан яндар юж верч 
кучедалмаш, утларакшым кӱшнӧ каласыме верлаште, обществен-
ный благоустройствын кугу кӱлешан задачылан шотлалтеш. Кугу 
олалаште да промышленный центрлаште пуракым пытаршаш 
верч площадь да уремлаш эреак вӱдым шавен шогат. „Зеленый 
строительствым" чот шарен шогат. У парк, сквер, бульвар-ша-
мыч ышталтыт. Уремлаште пушекгге-шамыч шуко шындалтыт. 
Волгыдышто пушеҥгын ужар лышташлаже юж гыч углекислый 
газым налын шогат да кислородым луктыт, тыге вара пужлышо 
юж саемеш. Ужар лышташан пушеэте-шамычым аралаш да 
угычат шынден шогаш кӱлеш. Тиде пашаште тунемше-шамыч 
кугу полышым пуэн кертыт. Яндар юж верч кучедалмаш — мем-
нан общий задачна, 
Юб 

V N ( щ 
-Ш ) Шж ' ....... х ^4-

^ \ ^ I 

84 сӱр. Туберкулез микроб-
шамыч чахотка черан еҥын 

руныштыжо. 



Б о е в о й отравляющий вещество-шамыч деч аралалтмаш. 

Капиталист-шамыч, ыштен шогымо сарыштышт, калык пы-
тарыше эша ик средствым — боевой отравляющий веществам 
куяылташ тӱҥалыныт. 

Эн первояк хлорым применятленыт. Хлор — нарынче-ужар 
тӱсан нелэ газ. Тудо мланде воктен кая, окоплашке пура. Хлор — 
пич колтышо газ. Кӧргыш шӱлалтыме годым, тудо шодылан 
действоватла. Хлорым кӧргыш шуко шӱлалтыме дене еҥ кола. 

Тылечат шучко боевой отравляющий веществалан иприт шот-
лалтеш. Тиде — южышто вашкен парыш савырнен кертше ӱй 
гай жидкость. Иприт газым кӧргыш шӱлалтыме годым шодо 
разрушатлалтеш. Могыр коваштыш логалеш гын, тудым чот 
когарта, йорам ышта. Тиде шот дене иприт — пич колтышо да 
йорам ыштыше вещество. Иприт дене отравитлалтше еҥ шукыж 
годым кола. Адак ятыр моло боевой отравляющий вещес^во-
шамычат улыт. Пале, сар лиеш гын, боевой отравляющий ве-
щество-шамыч фронтышто велэ огыл, тылыштат применятлал-
таш тӱҥалыт. Садлан мланна боевой отравляющий вещество деч 
кузе аралалтшашым шинчен шогыман. 

Боевой отравляющий вещество деч аралалтме тӱҥ средствы-
лан противогаз шотлалтеш. Тиде — вуеш чийме резинкан маска. 
Тудо резинка пуч дене металлический коробкашке ушалтын. 
Саде коробкаштыже южым отравляющий вещество деч эрык-
тыше тӱрлӧ вещество, мут гыч, поена способ дене ямдылыме 
шӱй лиеш. Тыге эрыкталтше юж дене противогазым чийыше 
еҥ шӱла. 

Тидлеч поена, могыр коваштым локтылшо боевой отравляю-
щий вещество деч аралалтшашлан резинаҥдыме специальный 
вургем, йол чием да перчаткат уло, нунын вошт отравляющий 
вещество пурен ок керт. 

Противогазым да аралыше вургемым мыланна кучылтын мош-
таш кӱлеш. 

ВУР КОШТМАШ. 

Мемнан капнан илышыштыже вӱр пеш кугу значениян. Тудо 
капыште коштшыла кап мучко питательный веществам да кис-
лородым коштыкта, тугак капыште лийше тӱрлӧ ок кӱл вещест-
во ден вредный вещество-шамычым: углекислый газым да молы-
мат тӱжвак луктын шога. Ынде ме вӱрын мо тугай улмыжым, 
тудын кузе капыште коштымыжым пален налына. 

№ 



Вӱр. 

Капнам сусыртена гын, сусыртымо вер гыч вӱр йогаш тӱҥа-
леш. Вӱр — тиде нугыдо йошкар жидкость. Вӱр чӱчалтышым 
микроскоп йымалан пыштен ончена гын, вӱрнан могай улмыжым 
ужын кертына. Вӱр жидкостьышто вӱрын йошкарге да ош 

тельца-шамыяше улыт (85 
сӱр.). Вӱрыштӧ йошкар 
тельца-шамыч пеш шукын 
улыт. Нуно йыргешке фор-
ман улыт. Вӱрын путырак 
изи йошкар тельца-шамыч-
ше шуко лийме дене вӱр 
йошкар тӱсан. Вӱрын йош-
кар тельца-шамычше мем-
нан капыштына кислородым 
шаркалат. 

Вӱрын ош тельца-ша-
мычше шагалрак лийыт. 
Нуно йошкар тельца деч 
шолдырарак улыт, адак фор-
мыштат икгай огыл. Йол 
гайым луктын, нуно вӱры-
штӧ тӱрлӧ велышкылат 
коштын кертыт. Вӱрын ош 

тельца-шамычше — тиде мемнан капнам тӱрлӧ микроб деч ара-
лыше улыт. Нуно мемнан капыш логалше микробым кучен, 
перевариватлен кертыт. Вӱр жидкостьышто тыгак вӱрым ту-
выртышо вещество-шамычат улыт. 

Сусыр вер гыч "лекше вӱр тувырга але мала. Тиде годым 
вӱр гыч пеш тыгыде волокна-шамыч лектыт, нуно вара сусырым 
петырат, вӱрлан йогаш огыт пу. Вӱр шуко йогымо дене еҥ 
колен кертеш. Вӱрыштӧ питательный вещество-шамыч улыт, 
нуно вӱрышкӧ шоло-шамыч гыч пернат. Тыгак вӱрыштӧ мемнан 
капысе тӱрлӧ орган-шамычын паша ыштымышт годым лийше 
вещество-шамычат (углекислый газ да молат) улыт. 

Мемнан капыште вӱр кузе коштеш. 

Мемнан капыште вӱр чарныде коштеш. Тидын нерген пеш 
ожнак ученый-шамыч шинченыт. Туге гынат, нуно вӱрын ка-
пыште кузе коштмыжым сайын шинчен огытыл. Вӱрын коштмы-
}08 

85 сӱр. Айдеме вӱр микроскоп дене 
ончымаште тыге коеш. Шуко йош-
кар тельца да икмыняр ош тельца-

шамыч койыт. 
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жым эн первый английский ученый Вильям Гарвей 1628 ийыште 
пален налын. Тиде кугу научный открытийлан шотлалтын. 
1928 ийыште тӱнямбал ученый-шамыч Гарвейын вӱр коштмо 
шотышто открытийым ыштымыжлан 300 ий темме кечым пай-
ремленыт. 

Мемнан капыште вӱрым коштыктышо тӱҥ органлан шӱм 
шотлалтеш (86 сӱр.). Тудо оҥ кӧргыштӧ, шодо-шамыч коклаште, 
мучашыж дене изиш шолашкыла савырнен кия. 

Шӱм мышца-шамыч дене ышталтын. Шӱм кутынек кайше пе-
регородка дене кок пелылан (пурла ден шолалан) шелылтеш, ты 
кок пелыже икте гыч весышке вӱр 
верештын кертдымашын ойырлалт 
шогат. Шӱмын кажне пелыже кок 
этажлан шелылтеш: кӱшыл этаж — 
предсердий, ӱлыл этаж — желудо-
чек. 

Кажне предсердий да желудочек 
коклаште виш уло, тудо клапан 
дене петыралт кертеш. 

Кок предсердийышкат сосуд-
шамыч пурат, ты сосуд дене 
вӱр толын шога, сосудшо вена 
манылтеш. Кок желудочек гычат 
сосуд-шамыч каен шогат, ты со-
суд-шамычше дене шӱм гыч вӱр 
каен шога. Тиде сосуд-шамычше — 
артерий манылтыт. 

Ынде капыштына вӱр коштмым 86 сӱр. Айдемын шӱмжӧ. 
ончен лектына (87 сӱр.). 

Шола предсердийышке вена-шамыч дене шодо гыч кислородан 
вӱр толын шога, тудо яндар йошкар тӱсан. Шола предсердий-
ыште мышца-шамыч туртылтмо дене вӱр клапаным шӱкал поче-
шат, шола предсердий гыч шола желудочекыш толеш. Шола 
желудочекын мышца-шамычше турталтмеке клапан петырналтеш, 
вара вӱр чот чымалтын, аорта манме кӱжгӧ артерийыш лектеш. 
Аорта эре утларак да утларак тыгыде артерий-шамычлан ужаш-
лалтеш, тиде тыгыде артерий-шамычше дене вӱр капын чыла 
органлашкыже каен шога. Тыгак адак тыгыде артерий-шамыч 
пеш изи пуч-шамычлан — капиллярлан ужашлалт шогат. Ка-
пилляр-шамыч капыштына чыла вере улыт. Капиллярыште 
вӱр мемнан капнан органже-шамычлан кислород ден питатель-
ный вещество-шамычым пуа да шкеже углекислый газым, тыгак 
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капыште лийше ок кӱл да вредный 
Тиде годым вӱрын тӱсыжат весемеш: 
йошкарге лиеш. 

87 сӱр. Айдемын вӱр коштмо орган-
шамычше: шӱм ден кровеносный со-
суд-шамыч. Стрелка-шамыч вӱрын 
артерий-шамыч дене (шӱм гыч) да 
вена-шамыч дене (ш$ ышкӧ) кушкыла 

каймыжым о шктат. 
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вещество-шамычым налеш. 
яндар йошкарге гыч шем 

Варажым капилляр-
шамыч изин - изин икте 
весышт дене ушнен, венам 
ыштат. Тыгыде вена-ша-
мыч адакат иктеш"ушнен, 
эре шолдырарак да шол-
дырарак вена-шамыч лий-
ыт. Вена-шамычше дене 
углекислый газан вӱр пур-
ла предсердийыш толын 
шога. 

Пурла предсердийын 
мышцыже турталтме де-
не клапанже почылтмек, 
вӱр тыжеч пурла желу-
дочекыш толеш. Пурла 
желудочекын мышцыже 
турталтме дене клапан 
петыралтешат, вӱр арте-
рий-шамыч дене шодышко 
кая. 

Ме шинчена, шодышто 
вӱр углекислый газым пуа 
да кислородым налеш. 
Шем йошкарге вӱр шо-
дышто адакат яндар йош-
карге лиеш. 
Шодо гыч вӱр вена-ша-
мыч дене адакат шӱмын 
шола пелышкыже толеш, 
а тыжечын артерий-ша-
мыч мучко каен, адакат 
пӱтынь кап мучко шарла. 
Тыге шӱмын паша ыштен 
чарнымешкыже капыште 
вӱр эре коштеш. 

Мемнан шӱмна колы-
мешкына чарныде пашам 
ышта. Туге гынат, шӱм 



каныде пашам ышта манын шонымо ок кӱл. Тудо кана. Шӱмый 
мышца-шамычше кажне гана турталтмекышт лушкыдемыт, тиде 
жапыште мемнан шӱмна кана. Тыге шӱмнан вӱрын капыште 
коштыктымыжо годым паша жапат, каныме жапат лиеш. Садлан 
лийынак, мемнан шӱмна колымешкына чарныде пашам ышта. 

Шӱмым аралаш кӱлеш. 
Шодын деятельностьшылан паша ыштымашын кузе влият-

лымыжым ме пален нална: пашам чот тыршен ыштыме годым, 
ме чӱчкыдыракын шӱлена. Тыгак пашам чот тыршен ыштыме 
годым, шӱмат чӱчкыдын туртылтеш, вӱрат капыштына писынрак 
коштеш. Тидым тыгай опыт-шамычым ыштен пален кертына. 

1-ше опыт. Пашам ыштыде шып шинчыме годым шӱм мыняр 
гана туртылтеш (пера), шотлыза. Паша ыштыде шып шинчымыж 
годым кугу еҥын шӱмжӧ ик минутышто 75 гана наре туртыл-
теш. Иочан да рвезе-шамычын тулечат шуко гана. 

2-шо опыт. 2—3 минут жапышкен икмыняр физический 
упражнений-шамычым вийын ыштыза. Тидлеч вара шӱмын ик 
минутышто мыняр гана туртылтмыжым (кырымыжым) шотлыза. 

Палаш йӧсӧ огыл: паша ыштымына годым, шӱмнат виянрак 
пашам ышта. Тыге гын, пашам чот тыршен ыштыме годым, вӱ-
рат капыштына писынрак коштеш. Молан тыге лиймыже пале: 
вет пашам чот тыршен ыштыме годым, капланна питательный 
веществат, кислородат шуко кӱлеш, адак тудын кӱлдымӧ, вред-
ный веществажат шуко погына. Вет тидыжымат, тудыжымат 
вӱр конден, наҥгаен шога. 

Шӱмым аралаш кӱлеш. Тудым нелэ, вий шутыдымо паша дене 
ындырыме ок кӱл. Тыгак чот нойыктарыше модыш дене, мут-
лан, футбол дене да мойын утыжым модман огыл. Тыге шӱм 
чот ноят, жап деч ончыч паша ыштен кертдыме" лиеш. Тыгак 
арака йӱмӧ дене алкоголь манме яд, тамака шупшмо дене ни-
котин манме ядат, шӱмлан логалын, тудым локтылыт. Пеш 
нугыдо чайым, нугыдо кофем йӱмат шӱмлан ок келше. Чыла тиде 
вещество-шамыч утларакшым йоча. ден кушкын шудымо рвезе-
шамычлан вредный улыт. 

КАПЫШТЫНА ЛИЙШЕ КУЛДЫМӦ ДА ВРЕДНЫЙ ВЕЩЕСТВО-
ШАМЫЧ КУЗЕ ОЙЫРЛАЛТ ШОГАТ. 

Капыштына кӱлдымӧ тӱрлӧ вредный вещество-шамыч: углекис-
лый газ да мойын эреак лийын шогат. Тиде вещество-шамыч вӱ-
рышкӧ верештыт, вара кап гыч луктын кудалталтыт. Тиде па-
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шам выделительный орган-шамыч: верге, коваште ыштен шогат. 
Тугак углекислый газ ден вӱд парым выделяен шогышо шодат 
тиде пашам шуктен толеш. 

Шодын выделительный пашаже нерген ме шинчена. Ынде 
ме верге ден коваштын выделительный пашаштым пален на-
лына. 

Верге да тудын пашаже. 

Мемнан вергына кокыт, нуно тупрӱдын шылыж ужашыжын 
кок могырыштыжо улыт (88 сӱр.). 

Кровеносный сосуд-шамыч мучко вергыш вӱр толеш, ты вӱ-
рыштыжӧ тӱрлӧ кӱлдымӧ да вредный 
вещество-шамыч шуко улыт. Вергыште 
вӱр тиде вещество-шамыч деч эрыктал-
теш, тиде вещество-шамычше шондыш 
савырнат. Вара верге гыч эрыкталтше 
вӱр лектын шога. Вергыште лийше 
шондо особый пучладене — мочеточник 
дене — мочевой пузырьыш йоген кая. 
Вара тыжеч жап гыч жапын тӱжвак 
йоктарен луктын кудалталтеш. 

Коваште. 
Коваште — тиде мемнан капнам пе-

тырен шога, тудо капнам тӱжвач вредный 
воздействий лийме деч арала. Тидлеч 
поена, коваште выделителный орган ли-
йын шога: коваште вошт пӱжвӱд тӱж-
ваке лектеш. 

Пӱжвӱд коваштыште пӱжвӱд лукшо пеш тыгыде железа-
шамычыште лиеш. Пӱжвӱдат, шондо гаяк, вӱд гыч лийын, вӱ-
дыштыжӧ шондо еемынак тӱрлӧ кӱлдымаш, вредный вещество-
шамыч растворитлалтыныт,-но тиде вещество-шамычше ятыр 
шагал улыт. 

Пӱжвӱд мемнан кап гыч эре лектын шога. Туге гынат, шу-
кыжым шокшо годым лектеш. Мланна шокшыжо, тӱжвалне шок-
шо лийме, мутлан кече, коҥга ырыктыме, але шкенан кӧргысӧ 
шокшо дене, мутлан чот тыршен паша ыштымаште капна чот 
ырыме годым лиеш. 

Пӱжвӱдын значенийжым пален налшашлан, тыгай опытым 
ыштен ончыкташ лиеш. 
112 

88 еӱр. Айдемын моче-
вой органже: верге, вер-
ге гыч мочеточник-ша-
мыч мочевой пузырьыш 

пурат. 



Опыт. Кидым спиртеш нӧртен, южышто лупшкедылман. 
Спиртын парыш савырнымыж годым, кидлан юалгын чучеш. 
Тыгак пӱжвӱдын парыш савырнымыж годымат каплан йӱштын 
чучеш. 

Тыжеч рашпале: мыланна шокшолийме годым чотЪӱжалтмын 
значенийже пеш кугу. Пӱжвӱдын парыш савырнымыж годым, 
мемнан капна йӱкша. Тыге мемнан капна уто шокшо деч ара-
лалтеш. 

Могыр коваштым кузе аралыман. 

Тазалыкым аралшаш верч коваштым сайын ончен шогаш 
кӱлеш. 

Пурак да лавра дене пырля мемнан кап коваштыш тӱрлӧ 
микроб, тыгак пеш изи моло илыше-шамычат логалыт, нуно ко-
ваштым тӱрлӧ семын черландарен кертыт. Удыртыш черым те чы-
ланат шинчеда. Удыртыш чер дене пеш изи удыртыш тий 
(„чесоточный зудень") черландара. Ятыр моло коваште черат 
уло. Тыгай чер-шамыч деч аралалтшаш верч, ков^штым янда-
рын кучыман. Утларакшым кидым чӱчкыдын мушкын шогы-
ман, молан манаш гын, кид чыла деч коч лавырга. Вуйымат 
чӱчкыдын мушман. Жапын-жапын, арня вуеш ик гана, мочаш 
пурыман. 

Коваште сусыргымаш лӱдмашан. Южгынам коваште изиш гына 
удыралалтше лиеш гынат, чер шаркалыше микроб-шамыч капыш 
пурен кертыт. Садлан кеч кунамат коваштым сусыртымо деч 
чот аралаш кӱлеш. Иктаж тӱрлын коваштым сусыртет гын, 
сусыр верым яндар вӱд дене мушкын, иод дене когартыман 
да яндар марле але шовыч лапчык дене пидман. Иодым шӱрен 
сусыр верыш верештше микроб-шамычым пуштына. Яндар 
марле але шовыч лапчык дене пидмашыже сусыр верым лавра 
перныме деч арала. Шинчен шогыман, сусыр верыш лавра пер-
ныме дене тазалыклан пеш кугу эҥгек лийцн кертеш. 

НЕРВНЫЙ СИСТЕМА. 

Мемнан капыштына чарныде паша ышталтеш, капысе чыла 
орган-шамыч икте-весышт дене келшен пашам ыштат. Мемнан 
кап орган-шамычын чыла тиде сложный пашаштым мо келыш-
тарен шога? Тиде шотышто нервный системын значенийже пеш 
кугу. Нервный система — тиде чыла нерв-шамыч дене пырля 
улшо вуй торык ден туп вем (89 сӱр.). 
8—3391 И З 



Вуй торык вуй коҥтраште. туп вем — тупрӱдӧ каналыште 
лиеш. Тыге, вуй торык ден туп вем внешний позреждений деч 

сай аралалт шогат. Вуй торык 
гычат, туп вем гычат нерв-шамыч 
каен шогат. Нуно укш семын шар-
лыше улыт, вуй торык ден вуй 
вемым капын чыла органже дене 
ушен шогат. 

Нервын свойствыжо. 

Вуй торыкын пашажым тунемме 
деч ончыч, нервын свойствыжым 
пален налына. 

Опыт-шамыч. Кызыт гына пу-
штмо ужаван шеҥгел йолжым пӱч-
кын налына. Иолын коваштыжым 
кудашына. Эрде мышца-шамычым 
торалтена. Мышца-шамыч кок-
лаште йылгыжше ош седалищный 
первым муына. Тыгай нерв айдеме 
капыштат уло. 

Нерв мучашым шекланен мыш 
ца-шамыч деч ойырена. Ужава йо-
лым леве вӱд дене нӧртымӧ яндар 
яндаш пыштена. Нерв мучашым, 
мышца-шамыч дене ынже тӱкнӧ ма 
нын, яндар кагазеш пыштена (90 

89 сӱр. Айдемын нервный сӱр.). 
системже. , 1. НерВ мучашым пинцет дене чы-

вышталына. Тиде жапыште ужава 
йол мышца-шамычын кузе туртыналтмыштым ужына. 

2. Нерв мучашым вашкӱзӧ дене пӱчкына. Пӱчмӧ годым ада-
кат йолышто мышца-шамычын туртыналтмыштым ужына. 

3. Нерв ӱмбаке ик чывыштыш кочмо шинчалым пыштена, вара 
икмыняр минут вучалтена. Икмыняр жап гыч, нервыш шинчал 
витен шумеке, йолышто мышца-шамыч туртыналтмым ужаш 
лиеш. 

Тиде опыт-шамычыште-ме нервым тӱрлӧ есмын раздражат-
лышна: чывыштална, пӱчна, шинчалым пыштышна. Нерв тыште 
керек кузе раздражатлыме годымат эре возбуждатлалтеш. Воз-
бужденьыже нерв дене мышца-шамычыш кая, тунам мышца-
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шамыч 

Тупрӱдӧ вем да тудын значенийже. 

Туп вем кужу ош шнур гай, тудын деч 31 пар нерв ӧрдыш-
кыла каен шога. Туп рӱдӧ нерв-шамыч шӱйысӧ, туловищысе да 
кид-йолысо коваштыште да мышца-шамычыште, тугак южо 
кӧргӧ органлаште укш семын шарлен шогат. 

Опыт-шамычым ыштен ученый-шамыч пален налыныт: туп-
рӱдӧ вем мемнан сознаний деч поена ышталтше движеньыште 
кугу значениян улыт. Тидым пример-шамыч дене пален налына. 

Мутлан, те шиждегеч кидда дене иктаж могай пеш шокшо 
предметым кучеда лийже. Мо лиймыжым шоналтенат ода шук-
то, кидым кенета мӧҥгеш шупшыл налыда. Але кенета име дене 
парнядам шуралтышда, манына. Тугак тыштат мо лиймыжым 
паленат ода шукто, тунамак киддам шупшылын налыда. Чыла 
ты раздражений дене лийын шогышо движений-шамычым туп вем 
полшымо дене ыштен шогена. 

Туге гынат, ме раздраженийлан лийше движеньым чаренат 
(тормозитлен) кертына. Мутлан, те шокшо вӱдан етаканым 
кид дене налын улыда лийже. Кидланда пеш шокшын чучеш 
(кидым когарта), туге гынат, те кидда гыч етаканым ода кудалте, 
тудым ӱстембак шындеда. Але, мутлан, парняшкыда шырпе пу-
рен манына, саде шырпым чот калитлыме кошар име дене лук-
тыт. Име шуралтыме дене парняда коршта, туге гынат, те 
кидым шупшыл ода нал, кидым шупшыл налме деч шкендам 
чареда. Молан тыге лиеш? Моланже пале: шкенан, волян вийже 
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Нервын свойствыжым пален налмек, туп вем ден вуй торы-
кын ышталтмыштым да пашаштым тунемаш тӱҥалына. 



дене раздраженьылан лийше движеньым ме чарен шогена. Тыште 
вуй торык участвоватла. Туп вемын пашаже вуй торыкын 
виктарен шогымыж почеш ышталтеш. Вуй торык — мемнан нерв-
ный системын высший органже. 

Вуй торык да тудын значенийже. 

Айдеме вуй торыкын ышталтмашыже пеш сложный (91 сӱр.). 
Вуй торык тыгай ужашлан шелалтеш: кугу вуй торык, мозже-
чок да вуй торыкын ствояжо. Вуй торык ствол — туп вемын 

продолженийже. Вуй торык 
ствол дене мозжечок да кугу 
вуй торык ушнен шогат. 

Вуй торык гыч 12 пар нерв 
лектын шога. Нуно утлараК" 
шым шӱргӧ ден шӱйын коваш-
тыштышт да мышцыштышт, 
шинчаште, пылшыште, нерысе 
слизистый оболочкышто, йыл-
мыште, пӱйыштӧ да мойын 
укш семын шарлен шогат. Ик 
пар нерв кӧргӧ органлаште: 
шӱмыштӧ, шодышто, мӱшкыр 
пуштышто, шолышто да моло 
вереат шарлен шога. Туп вем 
ден тудын деч шарлыше нерв-

91 сӱр. Айдемын вуй ден шӱйжӧ ш а м ы ч Г 0 4 ВУЙ Т 0РЫ К к а п ы н 

(пӱчкын ончыктымо): кугу вуй чыла моло органже дене кыл-
торык, мозжечок, вуй торык далт шога. 
ствол да туп рӱдӧ вемын кӱшыл Ынде вуй торыкын поена 

ужашыже койыт. ужашлажын значенийыштым 
пален налына. 

Вуй торык ствол. Вуй торык етволын тупрӱдӧ вем мучашсе 
ужашыжым яуяка вем маныт. Тудын илышлан значенийже пеш 
кугу. Животныйын чуяка вемжым пӱчкын лукташ але чот 
сусырташ гын, тудо пеш вашке кола. Колымашыже шӱмын 
паша ыштымым чарнымыжлан верч да шӱлыш петыралтмылан 
лиеш. Тыжечын пале: шӱм ден шӱлымӧ орган-щамычын пашаш-
тышт чуяка вем кугу значениян. 

Вуй торык етволын моло ужаш-шамычше капын тӱрлӧ ужа-
шыже тарванымым ваш келыштарен шогымаште кугу значениян 
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улыт. Вуй торык ствоЛын тиде ужашлажым пӱчкын кудалтӹ-
меке, животный-шамыч коштынат, кудалынат, ийынат, чоҥештенат 
кертын огытыл. Тиде вуй торык стволын тиде ужашлаже кугу 
значениян улмыштым ончыкта. 

Мозжечок. Шеҥгелне вуй торыкын стволжо дене вуй коҥ-
гран шоя коремыштыже улшо мозжечок ушнен шога. Мозже-
чокым пӱчкын лукташ але чот сусырташ гын, животный шкен-
жым тӧр кучен кертдыма лиеш, сад-
лан тудо коштын ок керт. Тыжечын 
мозжечокын значенийже раш^пале. 

Кугу вуй торык. Кугу вуй то-
рыкат вуй торыкын стволжо дене 
ушалт шога. Тудо вуй коҥгыран 
пӱтынь кӱшыл ужашыжым налын шо-
га, тыгак тудын йымалне улшо вуй 
торыкын моло ужашлажым левед шога. 

Келгын да мучко кайше корно 
дене кугу: вуй торык ваш ушналт 
шогышо кок полушарийлан пайлал-
теш (92 сӱр.). Кугу вуй торыкын 
полушарий ӱмбалже тӧр огыл: шуко 
кадыргылше корныла уло. Тудо сур 
тӱсан мозговой вещество дене ыштал-
тын, тудым кугу вуй торык полуша-
рийын кораже маныт. 

Мемнан илышыште кугу вуй торыкын значенийже пеш кугу. 
Шке эрык, шке шонымо дене ыштылме мемнан чыла тарваныл-
машна (движенийна) — кугу вуй торык полшымо дене ышталтеш. 
Шонен ыштыме чыла пашана кугу вуй торыкын полшымыж 
дене ышталтеш. 

Кугу вуй торык — мемнан шонымо органна. Кугу вуй торык 
кунар чот развиватлалтеш, мышленият тунар чот развиватлалтеш. 

Тыгак членораздельный речь дене ойлен моштымынат кугу 
вуй торыкын пашаж деч зависитла. Кугу вуй торык полушарий 
коран определенный верыштыже повреждений лиймеке, айдеме 
членораздельный речь дене ойлен кертдыме лиеш. 

Айдемын вуй торыкшым тӱрлӧ животный-шамычын вуй торы-
кышт дене таҥастараш гын, тудын вуй торыкшо эн чот разви-
ватлалтше кугу вуй торык. Айдемын вуй торыкшо эн чотшым 
саҥга тураштыже развиватлалтше лиеш. Кугу вуй торыкшо чот 
развиватлалтмылан лийын, айдемын сознанийжат развиватлалт 
шушо. Садлан тудо природын да обществын законыштым туне-
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мын умлен кертеш. Нине закон-шамычым шинчымек, ме природа 
вийым да общественный илышысе явлений-шамычымат кидыш-
кыйа налын кертына. 

Нервный системын пашажым тунемын, наука религийын чон 
нерген чыла шоя туныктымыжым (чон пуйто айдеме кап дене 
управлятлен шога) разоблачатла. Тыгак наука религийын чон 
нерген, чонын нигунам колыдымыжо нерген да загробный илыш 
нерген туныктымыжын шемер-шамычлан вредный улмыжымат 
тӱжвак луктеш. Чоным утарыме нерген проповедоватлен, рели-
гий шемер-шамычым мланде ӱмбалне сай илышым ыштышашлан 
кучедалме деч чакнаш ӱжеш, тыге гын, буржуазийын пызырен 
илымыжым, эксплоатаций ден безработицымат чытен илаш ӱжеш. 
Капиталист-шамыч ваштареш кредалде, нунын кулышт лийын 
илыше-шамычлан религий колымекышт райыште сай илышым 
пуаш сӧра. Капиталист-шамыч ваштареш кредалше, нунын ку-
лышт лияш шоныдымо-шамычым религий адыште курымеш ор-
ланен илаш тӱҥалыда манын лӱдыкта. 

Чоным утарыме нерген религийын туныктымыжым капи-
талист-шамыч тӱрлӧ семын поддерживатлен шогат. Молан манаш 
гын, религийын тиде туныктымыжо шемер-шамычым револю-
ционный кучедалмаш деч торен шога, нуным капиталист-шамыч 
кид йымалне эксплоатироватлен ашнаш полша. Религий тыге 
вуй аҥыртарыше туныктымашыж дене шемерын сознанийжым 
отравитлен шога. Садлан мланна религий ваштареш чот кучедал 
шогаш кӱлеш. Религий — класс тушманын орудийже. 

Шижме орган-шамыч. 
Айдемын, высший животный-шамыч семынак, шижме тӱжвал 

органже 5 уло: ужшо орган — шинча, колмо орган — пылыш, 
ртиым палыше орган — нер, тамым палыше орган — йылме, 
осязаний орган — коваште. 

Ужшо орган. Шинча шинча лакыште лиеш. Тудо йыр улшо 
лу-шамыч дене да шинча комдыш дене аралалт шога. Иктаж 
мо шинчаш тӱкна гын, шинчан комдышыжо тунамак петырал-
теш. Шинча комдыш тарватылме годым шинча ӱмбал эре шинча 
вӱд дене нӧрталтеш, шинча вӱдшӧ шинча вӱд железаште ыштал-
теш. Шинча вӱд шинчаш перныше пуракым да микробым муш-
кын шога. 

Шинча шар гай чумыраш. Шинчан стенкыже икмыняр обо-
лочка-шамыч дене ышталтын. Оболочка кӧргыштӧ вошт койшо 
вещество-шамыч улыт. 
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Шинчам тӱжвач ончена гын, белковый ош оболочным ужына, 
ончылно тудо вошт койшо роговой оболочка дене алмашталтеш. 
Белковый оболочка йымалне шем сосудистый оболочка кия. 
Тиде оболочкышто шинчалан кочкышым пуэн шогышо, пеш ты-
гыде кровеносный сосуд-шамыч улыт (93 сӱр.). Ончылно, рого-
вой оболочка йымалне цветной кружок—радужный оболочка 
коеш, тудо — сосудистый оболочкын ужашыже. Радужный обо-
лочка тӱрлӧ тӱсан лиеш: сур, кандалге, канде, кӱрен тӱсан, 
молат. .Шинча тӱсат" радужный-
оболочкын тӱсыж деч зависитла. 
Радужный оболочкын покшел-
ныже изи шем йыргешке—зрачок 
уло. Тудо радужный оболочкысо 
рож. Пеш волгыдо годым зрачок 
иземеш, изи волгыдышто куге-
меш. Зрачок шеҥгелне шинчаште 
вошт койшо, чечевица форман 
хрусталик кия. Шинча кӧргысӧ 
моло яра верже тыгак вошт койшо 
вещество дене темалт шога. 
Зрачок гоч шинча кӧргышкӧ 93 сӱр. Айдемын шинчаже. Ро-
волгыдо йол пурен шога. Вол- говойоболочкымпӱчкынналме, 
гыдо йол шинча кӧргыштӧ улшо белковый оболочкым пӱчмӧ да 

савырен сакыме. Радужный обо-
вошт койшо вещество вошт пура л о ч к ^ з р а ч о к > Сосудистый 
да вара шинчан шеҥгел стен- оболочка, зрительный нерв 
кышкыже шуэшат, стенкыште койыт. 
улшо кӧргӧ оболочкым—сетчат-
кым раздражатла. Сетчатка укш семын шарлен шогышо зри-
тельный нерв гыч лийын. Нерв дене возбуждений вуй торыкыш 
толеш, тыге ме ончымо предметнам ужын кертына. 

Шинча мемнан илышыштына да пашаштына пеш кугу зна-
чениян, садлан тудым тӱрлӧ повреждений, чер пижме деч пеш 
чот эскерен шогыман. Шинчам нигунамат лавран кид дене 
туржмо, лавран шовыч але лавран шӱргӧ шовыч денат ӱштмӧ 
ок кӱл. Лавра дене пырля шинчашке чер шарыше мик-
роб-шамыч верешт кертыт. Утларакше пижше чер — тра-
хома пеш лӱдмашан. Тудо шукыж годым сокыр лиймашке шук-
та. Шинчам иктаж кушан тӱкымӧ, сусыртымо дечат чот 
эскерыман. 

Шинчан тазалыкшым аралышаш верч, кеч кунамат правиль-
ный волгыдышто пашам ыштыман. Паша ыштыме годым, вол-
гыдо ок сите гын, шинча ноя, сай ужын кертдыме лиеш. Утыж 
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ден волгыдо улмат шинчалан ок келше, тудо шинчан сетчатка 
манмыжым локтылеш. Шинча коршташ тӱҥалмек, кеч кунамат 
врач дек кайман. 

Колмо орган. Мо пылыш манылтеш гын, тиде пылышын 
тӱжвал ужашыже — пыльии раковина манме велэ. Пылыш рако-
вина гыч кӧргӧ пылышышке пылыш рож (слуховой проход) 
кая. Кӧргӧ пылышыже височный лу кӧргыштӧ лиеш. Кӧргӧ 
пылышыште слуховой нервын мучашыже лектын шога. Тыште 
ме кеч момат колын кертына. 

Пылыш — айдемын пеш кӱлеш органже. Колдымо лиймаш — 
айдемылан пеш кугу эҥгек. Соҥыра шочшо айдеме глухонемой 
(соҥыра да ойлен кертдыме) лиеш, моланже пале, тудо еҥ 
ойлымым колдымыж дене ойлаш тунем ок керт. Пылыш пужла 
але черлана гын, керек могай ийготан еҥат соҥыра лийын кер-
теш. Садлан пылышым кеч могай повреждений дечат арален 
шогыман. 

Ӱпшым палыше орган. Ӱпшым палыше органлан мемнан 
неркӧргынкӱшылужашыжын слизистый оболочкыжо шотлалтеш. 
Тыште ӱпшым палыше нерв мучаш-шамыч укш семын шарлен 
шогат. Иктаж могай ӱпшалтше веществан пеш изи частицыже 
нерын слизистый оболочкышкыжо пернат да ӱпшым палыше 
нерв-шамычым раздражатлат. Нерв дене возбуждений вуй торы-
кыш кая, тыге вара ме ӱпшым палена. 

Упшым палыше орган лийме дене ме шӱлымӧ южнан ян> 
дарлыкшым, кочмо кочкышнан сай але сай огыл улмыжым пален 
кертына. Тыге ме шкенам ядовитый вещество дене (ядовитый 
вещество ӱпшан гын) отравитлалтме деч арален кертына. 

Тамым палыше орган. Тамым палыше органлан йылме шот-
лалтеш. Йылмын слизистый оболочкыштыжо тамым палыше 
сосочка-шамыч улыт. Ты сосочкышто тамым палыше нерв-шамы-
чын мучашышт лиеш. Шӱвыл вӱдеш растворитлалтше вещество 
тамым палыше нервын мучашлашкыже логалешат, нерв дене 
возбуждений вуй торыкыш кая, тыге ме вара тамым: тамле, шопо, 
шинчалан, кочо улмым палена. Тамым палыше орган улмылан 
капышкына кочкыш дене пырля ядовитый вещество пурымо 
деч шкенам аралена. 

Осязаний орган. Коваште капнам тӱжвач леведын, тудым 
вредный внешний влияний деч арала. Тыгак тудо осязаний ор-
ганлан шотлалтеш. Коваштыште мучко чувствительный нерв-
шамыч шарлен шогат, нуно тӱрлӧ раздраженийым шижын шогат. 
Тидлан лийын ме иктаж мо тӱкнымым, шокшым да йӱштым 
шижын кертына. Осязанийым шижмаш мемнан капыш иктаж ш>> 
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логалын зняным ыштыме деч аралаш полша. Осязаний утла-
ракшым сокыр-шамычлан кугу значениян, тудо шуко шотышто 
нунын шинча дене ужмашыштым вашталта. 

Ме айдеме капын ышталтмыжым да илышыжым пален нална. 
Тиде годым ме айдеме капым чӱчкыдын высший животный-ша-
мычын капышт дене таҥастарен ончышна да капышт ышталт-
маште шуко икгайлыкым муна. Тиде икгайлыкше айӧемын 
животный природыжым ончыкта. 

Айдеме кап ден животный капын ышталтмаштышт икгайлык 
улмо нерген ученый-шамыч шукертак вниманьым обратитленыт. 
Животный-шамычым группылан шелын, нуно иктаж кок шӱдӧ 
ий ожно первой гана айдемым животный мирышке ушеныт. 
Кызыт наука айдемым позвоночный млекопитающий животный 
группыш, айдемыла койшо обезьяна-шамыч улмо группышко 
шотла. Тыге айдемым „юмо" пӱйрен манын религийын „тунык-
тымыжым" наука отвергатла. 

Животный-шамычын кап ышталтмаштышт да айдеме кап 
ышталтмаште икгайлыкым мумо дене пырляк, наука айдемын 
животный деч ойыртемалт шогымыжымат муэш. 

Айдеме капым высший животный-шамычын капышт дене 
таҥастарымаште — айдемын вик шоген коштмыж дене ойырте-
малт шогымыж нерген ойлышна. Кок йолын коштмыжлан лийын 
айдемын кидше пашалан ярсен. Паша — животный-шамыч 
дене танастарымаште, айдемын тӱн ойыртышыжо. 

Айдеме паша ыштыме ӱзгарым шкак ямдыла да кучылтеш. 
Тиде марте але ик животныят шуын огыл. Животный-шамыч 
природын пумыжым гына погат. Айдеме шке орудийже дене 
природышто ямде улдымо продукт-шамычым ыштен шога. 

Тыге айдеме пашам сознательно ыштен шога. Животный-
шамычын пашам туге сознательно ыштымышт уке. 

Тыге, айдемын паша ыштымыже тудым животный-шамыч 
деч ойырен шога. Паша — религийын шояк туныктымыжо семын, 
языклан верч юмын каргымыже огыл, а айдемын илаш кӱлшӧ 
тӱҥ условийже. Труд мемнан элыште „честь паша, чап паша, 
доблесть да геройство паша" лийын. 

АЙДЕМЕ ЛИЙМЕ НЕРГЕН. 

Кузе айдеме мланде ӱмбалне лийын? — Тыгай йодышлан 
ожнысекак айдеме-шамыч шоненыт да вашмутым пуаш тыр-
шеныт. 
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Мланде ӱмбалне айдеме лийме нерген тӱрлӧ калык-шамыч 
шуко легендым шонен луктыныт. Чыла тиде легенда, конечно, 

шонен лукмо гына. Тиде йодышлан 
вашмутым пуаш тугак тӱрлӧ рели-
гий-шамычат тыршеныт. Чыла ре-
лигий-шамыч айдемым юмо ыштен 
манын проповедыватлат. Юмылан 
ушаныше-шамычат тиде шоныма-
шымак кучат. 

Ожно ученый-шамычат айдемым 
юмо ыштен манмылан ӱшанен шо-
геныт. Тудо жапыште религий 
наукым пызырен шоген. Ученый-
шамыч „священный писанийыште" 
ойлымо семын туныктен огытыл 
гын, нуным черке пытарен шоген. 

Религий деч естествознаний ой-
ырлымо марте пеш шуко жап эртен. 

94 сӱр. Чарльз Дарвин Естествознанийым религий деч йӧр-
(1809—1882). ш ы н ойырашлан английский кугу 

ученый Чарльз Дарвин шуко ыш-
тен (94 сӱр.). Айдемым юмо ыштен огыл, а ожнысо жапыштак 
естественный корно дене животный предок гыч лийын манын, 
Дарвин первой доказатлен. 

Дарвин шке туныктымыж дене религийлан пеш виян ударым 
ыштен, садлан церковник-шамыч Дарвинын туныктымыж вашта-
реш вийын кучедалын улыт. 

Тугак кызытат, религий, тудлан ӱшаныше буржуазият, 
Дарвинын религийым подрыватлыше туныктымыжо ваштареш 
кучедалыт. 

Айдеме капыште кодшо орган-шамыч мом умландарат. 
Айдемын капыштыже йӧршын пытыде кодшо орган-шамыч 

улыт. Тыге чыла айдемынат, южыжын шагал, южыжын шуко, 
капше пун (волоски) дене петыралтын. Айдеме могырещ куш-
шо пунын значенийже могай? 

Млекопитающий животный-шамычын пунышт нунылан по-
лезно улыт. Нуно капым йӱштӧ деч аралат. Айдемын капыште 
улшо пунжо тудлан полезно огыл, тудо айдемьш капшым йӱштӧ 
деч арален ок керт. Айдеме капыште улшо нине пун-шамыч ала 
кунам ожно айдеме предкын — животныйын капшым петырыше 
пун гыч кодшо улыт. 
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Чӱчкыдӧ пун дене петыралтше капан айдеме-шамыч пеш шуэн 
кызытат шочыт. Айдеме кушмо семын капысе пунжат чот куш-
кеш (95 сӱр.). 

Тыге айдемын животный предкыжын признакшым муылтеш. 
Айдемын поч отделысепозвонок-

шамычшат кодшо органлан шот-
лалтеш. Почан животный-шамычын 
тиде позвонок отделышт шуко поз-
вонок гыч лийын. Айдеме поч 
4—5 позвонокан велэ. Тиде айде-
мын развиватлалт шудымо кӧргӧ 
почшо—айдемыш савырныше жи-
вотныйын почшодеч кодшо поч гына. 

Южгынам тӱжвал почан айде-
мат шочеш (96 сӱр.). Тиде лудымо, 
пушкыдо поч. Южгынам гына айде-
мын тӱжвал почыштыжо, животный 
поч семынак, позвонок-шамычат 
лийыт. Тыштат айдемын предкыже 
животный улмым раш ужаш лиеш. 

Айдеме капыште шуко моло кодшо орган-шамычат улыт, 
тыжечат ученый-шамыч айдемын животный предок гыч лиймыжым 
умландарат. 

Айдеме ден айдемыла койшо обезьянын 
сходствышт мом ончыкта. 

Ончыч ме айдеме ден высший животный кап 
ышталтмаште улшоикгайлыкым палышна. Айдеме 
чыла животный-шамыч кокла гыч айдемыла кой-
шо обезьяна дек утларак лишыл шога. Сандене 
тиде обезьяным айдемыла койшо маныныт. 

Айдемыла койшо обезьяна-шамыч шокшо эл-
ласе чодраште пушеҥгылаште] илат/ Шуко годым 
нуно пушеҥгылаш кӱзат, южгынам ӱлык, мланде 
ӱмбак волат да айдеме семын кок йолын кошташ 
тыршат. Нуно сайын коштын огыт мошто, кужу 
ончыл кид-йолешышт эҥертылын, але нуным южыш 
то лупшкедылын коштыт. 

Айдемыла койшо обезьянын вуйжат айдемынла 
96 сӱр. Почан коеш. Моло животный семын нунын ӱлыл оҥлаш 

йоча. луышт кугун ончык ок лек. Нунын капышт чӱч-
кыдӧ меж дене петыралтын, но шӱргыщтышт, кид-копаштышт 
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да йол пундашыштышт, айдемын семынак пунышт уке. Нунын 
парнясе кӱчышт айдеме парнясе кӱч гаяк. Айдеме семынак, айде-
мыла койшо обезьяна-шамычын тӱжвал почышт уке. 

Айдеме ден айдемыла койшо обезьянын кӧргӧ ышталтмашыщ-
тышт икгайлык утларак шуко. Айдеме ден айдемыла койшо 
обезьянын лулеге ышталтмашыштышт шуко икгайлык уло. 
Айдемыла койшо обезьянын мышцыжат айдемын гаяк. Айде-
мыла койшо обезьянын чыла кӧргӧ орган-шамычшат айдемын 
гаяк да тугай значениянак улыт. Айдемыла койшо обезьянын 
вуй торыкшат утларак айдемынлан похожий, кугытшо гына айде-
мын деч изирак да извилинже айдемын деч шагалрак. 

Тыжеч ме ужына: айдемыла койшо обезьяна ден айдеме 
коклаште икгайлык пеш шуко уло. Чыла животный кокла гыч 
айдемыла койшо обезьяна гына утларак айдеме дек чак шога. 
Тиде мыланна айдеме ден айдемыла койшо обезьянын родст-
выжым ончыкта. 

Туге гынат, тиде негызеш айдеме кызыт илыше айдемыла 
койшо обезьяна гыч лийын манын выводым ышташ лиеш мо? 
Уке, умбакыже ужына, наука тыгай выводым ок ыште. 

Айдемын предкыже кӧ улмаш? 
Кӱнчымӧ годым тӱрлӧ мланде лончылаште ученый-шамыч ала 

кунам илыше животный-шамычын кӱаҥше лулегыштым муыт. 
Мландын лончыжо мыняр древний, тунар утларак ожнысырак 
лулеге муылтеш. 

Мланде кӱнчымаште ученый-шамыч ожно илыше обезьянын 
да тугак ожно илыше айдемын лулеге-шамычыштымат муыт. 
Адак ожнысо айдеме лулеге верештме дене таҥастарымаште, 
ожнысо обезьянын лулеге-шамычышт адакат келгырак мланде 
лончылащте верештыт. Тыге гын, обезьяна айдеме деч утларак 
ожнысо животный. 

Ява лӱман азиатский островышто кӱнчымӧ годым ученый-ша-
мыч ожно илыше существан икмыняр лужым муыныт да тудым 
обезьяна-айдеме манын лӱмденыт. Тиде существаште обезьяна ден 
айдеме признак ушненыт. Мумо лулеге-шамыч почеш тиде 
обезьяна-айдемын могай улмыжым палаш лиеш. 

Обезьяна-айдемын кӱкшытшат айдемын гаяк лийын. Эрде 
лу-шамычшым сайын ончен, обезьяна-айдемын ныл йол дене огыл, 
кок йолын коштмыжым палаш лиеш. Туге гынат, тудо айдеме 
семынак сайын коштын моштен огыл, обезьяна деч сайынрак 
коштын. Вуй коҥгражым ончымаште пале: обезьяна-айдемын 
вуй торыкшо обезьянын деч кугурак улмаш, айдемын деч изи-
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рак. Тиде айдемат огыл, обезьянат огыл, обезьяна-айдеме ул-
маш. Тиде обезьяна-айдемыште обезьяна признакат, айдеме приз-
накат уло. 

Пытартыш жапыште Китайыште обезьяна-айдемылан чак шо-
гышо, но утларак айдеме чертан улшо лулеге-шамычым мумо. 

Тугак шуко верлаште первобытный айдеме лулегымат шуко 
мумо. Мумо лулеге-шамыч негызеш ученый-шамыч первобытный ай-
деме могай лиймым установитленыт. Первобытный айдемын обезья-
на гай признакше шуко улмаш. Тудо чыла шке развитийже дене 
обезьяна-айдеме деч кӱшнӧ, но кызытсе айдеме деч ятыр ӱлнӧ 
шоген. 

Первобытный айдемын вуй торык коҥграже обезьяна-айдемын 
деч кугурак улмаш. Тыге гын, тудын вуй торыкшат обезьяна-ай-
деме деч кугурак улмаш. 

Первобытный айдеме тура коштын. Обезьяна-айдеме деч тудо 
утларак сайын коштын; туге гынат, кызытсе айдеме семынак сай 
коштын кертын огыл. Тудын лулеге ышталтмыже гыч пӱгырненрак 
коштмыжо коеш да йолжат тудын пулвуй йыжыҥ гыч эре ка-
дырген шогышан улмаш. Тудын кидше яра улмаш да кӱй дене 
ыштыме паша ӱзгаржым кучылтын. 

Тыге, мланде гыч кӱнчен лукмо ожнысо айдеме ден обезья-
нын лулегыштым тунемын, ожнысо колен пытыше обезьяна гыч 
айдеме лийын манын, наука выводым ышта. Нине ожсо обезьяна-
шамыч айдемыла койшо кызытсе обезьяна-шамычьш да айдемын 
предкыже улыт. 

Айдеме кужеч лийме нерген наукын туныктымыжым кӱчыкын 
пален нална. Айдемыла койшо обезьяна-шамычын предкӹшт гыч, 
животный гыч айдемын естественный корно дене шукерте ожнак 
лиймыжым наука доказыватла. Айдемым юмо ыштен манын рели-
гийын .туныктымыжым" наука отвергатла, тугак наука кеч могай 
юмо улмо нерген представленийымат отвергатла. 
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ЕШАРТЫШ. 

ШКЕ ВУЯ ЫШТАШЛАН ЗАДАНИЙ-ШАМЫЧ. 

/. Растений илыш. 
А. „Растений-шамыч кузе шарлат" темылан. 

1. Шергаш шудын шаланыдыме шаржым муаш да тушто мы-
няр пырче улмым шотлаш. Тиде пырче-шамыч гыч шушаш 
ийыште чылашт гычат шергаш шудо кушкеш ыле гын, мы-
няр шергаш шудо лиеш ыле? Ты шергаш шудын чыла пыр-
чышт гыч лийше шергаш шудо-шамыч шушаш ийыште мыняр 
шергаш шудым пуат, шотлен налза. Шергаш шудо пырче-
шамыч гыч ик ий гыч, кок ий гыч чылаже мыняр шергаш 
шудо лиеш, шотлыза. 

2. Ваштарын, пиштын, шолын, куэн, шергаш шудын, пелчанын 
чоҥештылше, пунан але шулдыран нӧшмыштым, орлаҥгыш-
тым погыза, рашын ончен умлыза. Кож ден пӱнчын шушо, почылт-
дымо пӱгыльмыштым погыза. „Нӧшмым мардежын шалатымыже" 
темылан коллекцийым погыза. 

3. Пижше нӧшман растенийым муын, нунын пижшан нӧш-
мыштым ончен налза (коршаҥге, липучка, череда, молат). 
Погымо образец-шамычым сорт дене поена коробкалаш пыштыза. 
„Нӧшмым животный-шамыч шаркалыме" темылан коллекцийым 
ыштыза. 

4. Кукшемын шелыштшан калтан плод образец-шамычым поген 
ончыза—маке вуйым, шелше пурсам, покром да монь. Коллек-
цийым ыштыза. 

Б. „Молан мемнан дене чыла вереат раститений-
шамыч икгай огытыл" темылан. 

1. Тӱрлӧ условийлаште кушшо шергаш шудын образец-ша-
мычшым погызат, коштыза: а) кукшо чара верыште кушшо, 
мландыште кийыше, чот шелышталтше лышташаным; б) ӱмылан, 
вӱдыжгӧ верыште кушшо, куго, кумда да нӧлталалтше лышташа-
ным. Растенийым вожшынекак кӱнчен лукташ да кошташ. Эа 
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сай коштымо растений-шамычым кагаз ӱмбалан пыжыкташ, йы-
маланже кӱлеш серышым возаш да класс пырдыжышке луктын 
сакаш. 

2. Живой уголоклан иктаж кочо очитокым налза. Поена рас-
тенийым налын, тӧрза лондемыш мланде деч поена пыштыза, лы-
выжгыде мыняр жап кийымыжым ончыза. 

В. „Культурный растений-шамыч" темылан шыжым 
ыштышаш паша. 

1. Шыжым пакчаште ыштымыда годым, тӱрлӧ еортан ковыш-
та-шамычым да моло пакча растенийымат эскерыза. 

2. Тӱрлӧ еортан шурно коллекцийым ыштыза. 
3. Ты районышто ожно ӱдыдымӧ, кызыт гына ӱдаш тӱҥалме 

у шурным да еаемдыме еортан культурный растенийым муза, 
совхоз ден колхозла гыч образецлан налза. 

II. Животный-шамычын илышышт. 
А. „Кол-шамыч" да „Вӱдыштӧ ильше южо тупрӱдыдымо 

животный-шамыч нерген" темылан. 
1. Живой уголоклан тыгыде колым — каракам, шереҥгым, 

олаҥгым да тулеч молымат кучыза. Нунылан аквариумым але 
янда банкым ямдылыза. Аквариум пундашеш йогын вӱд пундаш 
гыч налме еай мушкылтшо ошмам пыштыза. Ошмаш элодейым 
але иктаж моло вӱд растенийым шындыза (ужар растений волгы-
деш коллан кӱлшӧ кислородым луктеш). Коллан „мотыльым" 
(вӱдысӧ йошкар личинкым), шукшым, тыгыде ракым (дафний да 
циклоп-шамыч), ош кинде пудыргым (шуко кышкыман огыл, кодшо 
кочкыш дене вӱд шопен кертеш) пукшыман. 

2. Малыше свежий колым налын, тудын шинчажым, нер рож-
шым, жабр леведышым, жабржым, мужыран шулдыржым (оҥ шул-
дыр дене мӱшкыр йӱмал шулдыр) мужырдымо шулдыржым (поч, 
туп, поч йымал) ончен налза. Колым шулдыржыге еӱретлыза. 
Кажне шулдыр лӱмым еерыза. Кол почым пурлашке, шолашке, 
вара вес могырышкыла—кушко-улко кадыртылза, кудо могырышко, 
кол поч утларак кадырга. Тиде кол коштмаште могай значениян. 

3. Аквариумышто кол коштмым эскерыза. Колын коштмыж 
годым могай шулдыржо эн кугу пашам ышта. Писын коштмыжо 
годым мужыран шулдыржо дене иеш але уке. Тарваныде ик 
верыште шып шогымо годым тудо могай шулдыр-шамычым тар-
ватылеш. 
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4. Тӱрлӧ кол-шамычым вӱдыштӦ ийын коштмышт годым ваш-
ваш таҥастарен эскерыза. Нунын кокла гыч кудыжо утларак 
ийын коштеш, кудӹжо утларак вӱд пундашыште лиеш. ВӱД пун-
дашыште илыше кол-шамычын тӱсышт могай, нуно могай значе-
ниян улыт? 

5. Пӱяште сачок дене плавунец копшаҥгым, умдылам-гладышым 
кучыза. Туштак кеҥежым шудо шырчык личинкым да ийын коштшо 
личинка-шамычым кучыза. Нуным изирак банке-шамычыш шын-
дылза; нунылан насекомый, шукш, тыгыде кол да головастикым 
пукшыман. 

Кузе нине хищник-шамыч добычым кучен кочмыштым эскерыза. 
Коппшгге-плавунец ден умдыла-гладыш шӱлашышт южым кузе 
погат; кузе вӱдыштӧ ийын коштмыштым эскерыза да вара нуным 
банке гыч кучен лукса, ӱстембаке колтыза — кузе нуно тыште 
кошташ тӱҥалыт. 

Б. „Земно водный-шамык" да „Нушкын коштшо-шамыч" 
темылан. 

1. Живой уголокышто кучашлан тӱрлӧ ужавам налын, нуны-
лан террариум манме илаш йӧршӧ верым ямдылыман. Терра-
риум пундашеш ужава пурен кертман поена атеш вӱдым шынды-
ман (вӱдым вашталтыман, террариумым арун кучыман). Ужавалан 
насекомыйым (кармым, шыҥам, тараканым, личинкым) пукшыман. 
Ужава кузе шӱла, тудо кочкышым кузе куча да кочкышым нел-
мыжым эскерыза. Колышо насекомыйым нелеш але уке? 

2. Живой уголоклан пӱаште тритоным кучыза. Нуным аква-
риумыш (банкыш) колтыза; тритон-шамыч лектын ынышт керт 
манын, банкын кӧргӧ могыржын кӱшыл тӱрешыже шелым але 
ӱйым шӱрыза. „Мотыльым", адак тыгыде ракым, йылым пукшыза. 
Кузе тритон ийын коштеш, кузе пундашыште коштеш, ияш але 
кошташ могай орган-шамычше полшат, эскерыза. Тритонын шодо 
ден шӱлмыжым кужеч палаш лиеш? 

3. Шошым ужава мӧртньым налын банкыш пыштыза да голо-
вастик кушмым эскерыза. 

4. Живой уголоклан шыҥшальым кучыза. Нунылан насеко-
мыйым (тараканым, шыҥам) пукшыза да йӱашышт вӱдым пуза. 
Шыҥшальын кузе 'коштмыжым, ваш лийме ӱзгарым йылме дене 
ниалткалмыжым, насекомыйым кучен кочмыжым, кузе вӱд йӱмы-
жым эскерыза. 

В. „Кайык-шамыч" темылан. 
1. Живой уголоклан икмыняр кайыкым кучыза: пырче кочшым 

(ӧршым, важык нерым, адак насекомый-шамыч кочшым 
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(кисам) кучыман але налман. Шурно кочшо-шамычлан пырчым, 
нӧшмым, кинде пудыргым (нунылан шыжымак коршаҥге, реве 
шудо нӧшмым, куэ кычкым, молымат ямдылыман) пукшыман; 
насекомый-шамыч кочшылан пушкыдо кочкышым: шокшо вӱдеш 
нӧртымӧ кутко муным, тышкак нӧртымӧ сухарам, коштымо кугу 
рӱдӧ вОндо (бузина) кычке дене пырля паритлымым пыштыман. 
Кисалан шыл падрашым, шелым, насекомыйым, шукш-шамычым 
пукшыман. Пырче кочшо кайыкын нержым насекомый кочшо 
кайык нер ден таҥастарза. Пырче кочшо ден насекомый кочшо 
кайык-шамычын кудыжын писынрак коштмыштым таҥастарза. 
Нунын илышыште писын тарванылмышт молан кӱлеш? 

2. Кайык ашныме совхозыш мийза, муно инкубацийым ончен 
налза, чывиге лукмым да ончен куштымым пален налза. 

3. Кеҥежым чывигын кушмыжым, пыстыл шочмыжым, агы-
тан йолышто шпор (азу) кушмым, пӱктышӧ чывын кунам иге 
ойырымыжым, агытан ден чывым кунам ойырен налаш лиймым 
эскерыза. 

Г. „Млекопитающий животный-шамычи темылан. 

1. Вольыкончымо совхозышко мийза. Вольыкым кузе пукшат, 
йӱктат, вӱтам кузе кучат, тыгыде вольыкым могай йӧн дене кузе 
ончен куштат, пален налза. 

2. Тӱрлӧ пайда пушо кролик куштымым палаш. Сай урлык 
кролик ашныме фермыш мийза. Ик урлык кролик вес урлык 
деч ойыртемжым, адак тӱрлӧ урлык кроликын шинчашт могай 
тӱсан улмыштым палыза. 

3. Школышто кролик вӱтам ыштыза. Кроликым ончаш, пукшаш 
тунемза. Кугу кроликлан, иган авалан (игыштым пукшышо), ава 
деч ойырлышо кролик игылан кочкыш нормым, тудым ямдылаш 
тунемза (кролик ончымо да пукшымо нерген поена книгаште 
ончыман). 

Ц. 1 9 3 8 Г, 
Акт N 
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