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АНЗЫЛ ШАМАК. 

Эртӹш ин мӓ шукыжок ӹлӹдйм природым-. зэмльӓм, вӹдӹм, 
воздухым тЫМэньӹннӓ. И пӹтӹмӓш годым вэлэ, кушкышвлан 
ӹлӹмӓшӹм тымэньӓш тӹн^лӹннӓ. Ӹндэ мӓ ӹлӹш приводим: 
кушкышвлйм, ЖИВотныЙВлӓм, эдэмӹм тымэньӓш тӹн^ӓлӹнӓ. 

Кушкыш мирӹн махань-шон кушкышвлажьш пӓлэн нӓлӹнӓ, 
дӓ кушмышты вӓрӹштӹш условиэш кушкаш нинӹ кыцэ йарал 
лин кэрдьшь1т, тӹдӹмӓт пӓлэн нӓлӹнӓ. Природышты кушшы 
кушкышвлё гӹц махань-шон культур кушкышвлам эдэм кыцэ 
ӹштэн дӓ кӹзӹтӓт кыцэ ӹштэн кушта, тӹдӹм мӓ пӓлэн нӓлӹнӓ. 
Культур кушкышвла халык хозайстваштына махань значэньӓн 
ылыт, тӹдӹм мӓ пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Мӓ пакыла махань-шон животныйвлам пӓлӓш тӹн^лӹнӓ дӓ 
ӹлӹм вӓрӹштӹш условиэш нӹнӹ кыцэ йарал линӹт, тӹдӹмӓт 
пӓлэнӓ. Мӓнмӓн социалистичэски хозайстваэшна животныйвла, 
шамак толшы: кол, кэк, звэр махань значэньӓн ылыт, тӹдӹмӓт 
пӓлэн нӓлӹнӓ. Вольыквла кыцэ линӹт, тӹдӹмӓт мӓ пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Сэк остаткаэшьшок мӓ эдэм кӓп стройэним дӓ тӹдӹн ӹлӹ-
мӓшӹжӹм тымэньӓш тӹн^лӹнӓ. тЫмэньмӹнӓ годым ЖИвотныйвлӓ 
дон эдэм ма дон икань ылмым дӓ икань агыл ылмым мӓ пӓлэнӓ. 
Эдэм кышэц лимӹмӓт пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Природым правильны ьцгылаш, природым пӓлэн нӓлӓш ты-
мэнь шокташ дӓ природым мӓнмӓн социалистичэски строитьэль-
ствышты использывайаш, мӓлӓннӓ тидӹм цилӓ тымэньӓш кэлэш. 
Цилӓ ти пӓлӹмӓш, социалистичэски общэствым стройымаппы 
мӓлӓннӓ, пыт кычэн ровотайышы лиӓш кэлэш. 



1. Кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ. 
КУШКЫШВЛА КЫЦЭ ВАРАН-ВАРЭШ КУШКЫТ. 

Кӓҥӹж эртӹш. Ныр вӹлэц киндьшӓт погымы. Пӹрцӹ поспэ-
йӹмӹкӹ тӧрӧк киндьш тӹрэт нӓлӹнӹт. Пушангьтла, тӹшкӓӓн 
кушкышвла дӓ шудывлӓ — цилӓ кушкышвлаок манаш лиэш, пэ-
лэдӹшӹм вилэн нӱшмӹм ПУЭНӸТ. НИНӸН НӰШМӸШТӸ ГӸЦ толшаш 
ин у, ӹрвэзӹ кушкышвла кушкаш тьшӓлӹт. 

Кушкышвлан НӰШМӸШТӸ кӹцкӹ КӦРГӸШТӸ ЫЛЭШ. ПЭЛЭДӸШ 

ОПЫЛЬЭНЬӸ лимӹкӹ, кушкын шӹцшӹ пэлэдӹш пэстик кӹц нӱшмӹ 
кушкэш. 

Нӱшмӹ лывыргы, шокшы рокышкы вацмыкыжы вэлэ шӹтэн 
кэрдэш. 

ПОСПЭЙӸШ олма олмаву вуй гӹц вилмӹм цилӓнок пӓлӓт: ол-
мавум изиш вэлэ ӹрзӓлӓт, поспэйэн шошы олма йурлаок вилӓш 
тьшӓлэш. Ӹрзэн вилӹдэлна ылгэцӓт, ПОСПЭЙӸШӸ олмавлӓ мардэ-
жэш икта-мазар кэчӹштӹ ӹшкэок вилӹт ыльы. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ 

кушшы олмавунат ма-улы олмажы цилӓок ӹшкэ ТУРЭШӸЖӸ ВИ-

ЛӸН пӹтӓ. Шӹжӹм шӹргӹ олмаву лӹвӓлнӹ ташкалашат вӓр укэ 
лиэш, олма вилӹн шӹнзэш. Тэвэ тэн-эок мол кушкышынат йажон 
поспэйэн шошы кӹцкӹ ӹшкэок вилэш, сакой йиш мӧрвлӓӓт, пос-
пэйэн шотат вилӹт. 

Йажӧн поспэйэн шӹцшй вӹдӓн кӹцкӹвлӓ рок вӹлкӹ вазыт 
дӓ нӹнӹн пышкыды шӹлӹштӹ рокышты йӹлэ шӱн кэӓ. Кӹцкӹн 
шӹлжӹ шӱэшӓт, тонжы рокышкы вӓрэштэш. Рокышкы вӓрэштшӹ 
тонэт вара шӹтӓ дӓ кушкэш. 

Мӓдонна кӹцкӓн кушкышвла пишӹжок шукы агыл. Мӓдонна 
шукы кушкышыжынок поспэйэн шошы К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ , кукшы дӓ 
пигӓдӹ ылыт. Шамак толшы, таракан пырса йиш пырсавла, 
пырса, сары пэлэдӹшӓн сады акаци пырса дӓ макы. Тэхэнь 
кукшы кицкӹ НӰШМӸЖӸГЭ икӓнӓштӹ ак вил, пӹтӓри ладакшы 
лош шэлэш, вара пачылтэш. Тӹнӓм ижӹ поспэйэн шошы нӱшмӹжӹ 
(пырсажы), ладакшы гӹц айырлэн, рок вӹлкӹ вилэш. 

Кушкышвла НӰШМӸШТӸ ДОН зэмльӓ вӹлнӹ кымдан шӓрлӓт. 
Тэвэш, шамак толшэш, йӓктӹм дӓ кугим нӓлшӓш. Нинӹ Москва 
йӹрӓт, Вадывэл Йэвропыштат, еибирӹштӓт кушкыт. Кушкыш-
4 



влӓн НӰШМӸШТӸ кушкыш лӹвӓлӓн вэлэ вилэш ылгэцӹ, чакын, 
у гӹц шӹтӹшӹ ханавлӓ шмна-иктыштым мӱдэнок йамдат ыльы. 
Лачокшым гӹнь, кушкышвлан махань-шон ӓмӓлвлӓ шӓрлӓшӹжӹ 
улы. Тӹ ӓмӓлвлӓ дон кушкышвла пиш кымдан шӓрлэн кэрдӹт. 

Мардэжэш нӱшмӹ шӓрлӹмӓш. 

Понар пэлэдӹшым цилӓнок пӓлӓт. Тидӹмок эчэ ӹфӹлӓлтӹш 
шуды маныт. Малын тӹдӹм тэн'э лӹмдӹмӹ цаклаш куштылгы. 

Ти сары вуйан пэлэдӹш вӓрэш, луды 
мындыра гань, мамык маклака лиэш. Тидӹ , 
пиш шукы нӱшмӓн ылэш. Каждый нӱш-
мӹнок мамык вуйан кужы ваштыржы улы 
(1 рис.). Мардэж вэлэ ӹфӹлӓлжӹ, ӹфӹлӓлтӹш 
шудын мамыкан нӱшмӹвлӓжӹ воздухэш вӹс-
тӓрӓлт кэӓт. Шачмы вӓрӹштӹ гӹц таманьар лу 
киломэтр ӧрдӹшкӹ нинӹм мардэж вӹстӓрэн 
нӓн э̂н кэрдэш. 

Тэн-эок писӓнвлӓн дӓ кыдыжып тӓгӓ 
писӓнӹн, мол акэл шудывлӓнӓт НӰШМӸШТӸ 

мардэжэш шӓрлӓ. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кушшы шукы 
пушӓнъш нӱшмӹмӓт мардэжок шӓрӓ (2 рис.). 

Шокшы годым 1 Ри с- Ӹфӹлӓл-
тыш шудын мар-

кож дон иак- дэжэп/вйсйш1а 
тӹ эхэльвлан нӰшмӹвлӓштӹ. 
сӱмӹштӹ ша-
галт шӹнзэш дӓ лоштыш нӱш-
мӹвлӓштӹ вилӓш тьшӓлӹт. Вил-
мӹштӹ СЭМӸНЬОК НИНӸМ мардэж 
пакы намалэш, вӹстӓрӓ. 

Шапкин, топылъын дӓ шӓрт-
ньӹн НӰШМӸШТӸ ИЗИ ладак-
влӓштӹ кушкыт. Ти ладаквлӓ 
кӓнъш тӹн^ӓлмӹ андакок пэч-
кӓлтӹтӓт, поспэйэн шошы пынан 
НӰШМӸШТӸМ мардэж ӹфӹлэн 
лыктэш. 

Ти нӱшмӹвлӓ вӹлнӹ пиш шу-
кы вӹцкӹж пын улы. ТӸДӸНДОНОК 

нӱшмӹвлӓжӹ воздухышты шукы 
вэрэмӓ сӓрнӓтӓт, мардэж нинӹм 
цилӓ вӓрэ намал шӓвэн шокта. 
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2 рис. пушӓгӓвлӓн вӹсӹшӹ 
нӰшмӹвлӓштӹ. 1 —кож нӱш-
мӹ, 2—йӓктӹ нӱшмӹ, 3—куги 
нӱшмӹ, 4—ваштар нӱшмӹ, 5— 
шӧрвӓ нӱшмӹ, 6—шӓртньӹн 
пачылт шӹцшӹ ладаквлӓжӹ дӓ 
мардэжэш вӹсӹшӹ нӱшмӹ-

влӓжӹ. 



Ваштарын, шолын, шӧрвӓн дӓ кугин тара нӱшмӹвлӓм тара 
хӓлӓ мардэж ак намал, айыртэмӹн нӰшмӹвлӓжӹм вӹстӓрӓ: нӹнӹ 
шылдыран гань ылыт. Нӱшмӹвлӓ йажон поспэйэн шомыкышты, 
вӓрӹштӹ гӹц куштылгын айырлэн вилӹт (2 дӓ 3 рис.). 

Пистӹ пӓртньӓ ӹшкэтшӹ ак айырлы, арлык-
арлык хӓлӓ айырла. Арлыкан укшыжы сага ку-
жикӓ ӹлӹштӓш цат кушкын шӹнзӹн (4 рис.). 
Тэвэ ти ӹлӹштӓш улыат кӹрӹн вацшы пистӹ 

3 рис. Шол тара. 4 рис. Пистӹ пӓртньӓ. 

пӓртньӓ трӱкок рок вӹлкӹ ак валы, чежэштӹмлӓ вӹеэн вала. 
Тидӹ рок вӹлкӹ вацмыкыжат, тырын киэн ак карт. Мардэж ӹфӹ-
лӓлмӹ СЭМӸНЬОК пакыла дӓ пакыла тидӹм вӹетӓрӓ, нӱшмӹжӹ 
паена айырлэн вацмэшкӹ нӓн^ӓ. 

ЖИВотныЙВлӓӓт нӱшмӹм шӓрӓт. 

Шукы йиш нӱшмӹм дӓ кӹцкӹм ЖИВотныЙВлӓӓт шукы шӓрӓт. 
Сакой йиш кушкышвлан тидӹ кыцэ-шон лиӓлтэш. 

Пӱкш дӓ эхэль. Пӱкшӓт, эхэльӓт Урвлӓлӓн пиш тотлы кач-
кыш ылыт. Урвлӓ ӹшлӓнӹштӹ тэл гач качкашышты запаеым йӓм-
дӹлӓт. Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н пӹжӓшӹшкӹжӹ пӱкшӹм, эхэльӹм намалмыжы 
годым, корны мычкы кыдыжым ур йамдэн кода. Намал кандым-
жы годым, кынамжы, лый ӓль вэеӹ иктӓ шык звэр тидӹм кы-
чаш цаца. Тӹнӓм ур пӱкшӹм шуа дӓ шӹлэш. Урын тэн"э йам-
дымы пӱкшӹжӹ, пӹркэм тӹшкӓ гӹц ӧрдӹжэш ӱдэн кодымы лиэш. 
Ур йамдэн кодымы пӱкшвлӓ, эхэльвлӓ шошым шомыкы шӹтӓт 
дӓ кушкаш тӹн^ӓлӹт. 

Каржаны нӱшмӹвлӓ. Акэл кого шуды ло гӹц шӹжӹм эртӹм 
годым, еакой нӱшмӹвлӓ выргэмэш чотэ шукы пижӹн лӓктӹт. 
Тиштӹ мӓ лавштан каржаным дӓ проста каржаьеым ужына. 
Пижӓшӹштӹ нинӹн крӱк кань, чотэ шукы кагак улы. Тидӹвлӓ 
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сагаок эчэ тыгыды пӱӓн, кок мычашан кальа 
каржагеы выргэмэш пижӹн лӓктэш (5 рис.). 

Акэл кого шудывлӓ лошты кашшы шарык-
влӓн, пивлӓн дӓ звэрвлӓн мижэшӓт тэхэнь кар-
жакгывлӓ чотэ шукы пижӹн шӹнзӹт дӓ вара 
кышак-шон вилӹт. Тэнзлӓ ЖИвотныйвлӓ сакой 
шудын пижшӹ НӰШМӸШТӸМ кышак-шон, кынам-
жы кушмы вӓр гӹц таманьар киломэтр ӧрдӹ-
жэш вилэн, ӱдэн кодат. 

Вӹдӓн мӧрвлӓ. Сакой йиш мӧрӹн тотлы тот-
шы, йаргата цӹрэжӹ нӱшмӹм шӓрӓш кэрӓл ылыт. 
Иажон поспэйьпи мӧр сакой кэквлӓм токыжы 
аздара. Мӧрӹм ЧӸНЗН качмашэш мӧрӹн тонжат 
кэкӹн м ь ш т р в у ш т ы ш попаза. ПИРГӸДӸ коман 
ылэшӓт, тонткы шӱн ак кэ, шӹтэн кэртмӓшӹ-
жӹм ак йамды. Тотлы мӧрӹм качкэшӓт, кэк 
вэс вӓрэ мьшдьфкьг чонэштӓ. Качмыжы шуэш, 
шутымыжы „тӱгӹ лӓкмӹ годым' рокэш кодэш. Тэвэ тэн-э, кэк-
влӓ мӧр нӱшмӹвлӓм кышак-шон шӓвэн ӱдэн кодат. 

Кушкышвлё Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ М ӹшкэӓт шӓрӓт. 

Садвичэш кушшы акацин пырса ладакшы шокшы кэчӹ годым 
цодыгэ пыдэштӓш, шэлӓш тӹн^ӓлэш. Пырса ладак шэлэшӓт, кок 
пэлжӹ тӹшӓкок пӹтӹрнӓлт кэӓ, КӦРГӸШТӸШӸ пЫрсавлӓжӹ ӧрдӹ-
шкӹ шӓпнӓлт вазыт. Мьшдьфкьшок шӓпнӓлт ак вацэп кӹньӓт, 
иквӓрэш соикток ак вацэп, ӹшкэ кушмы тӹшкӓштӹ гӹц ӧрдӹш-
кӹрӓк, иктЫн-иктЫн шӓпнӓлт вазыт. 

ӸШКӸМЖӸН НӰШМӸЖӸМ пишок йажон ӱдӹшӹ ньэдотрога — 
тӹкӓлӓш литӹмӹ лӹмӓн кушкыш улы. Тидӹ вӹдӓн кушкыш, 
кэчӓлтшӹ нарынзы пэлэдӹшӓн ылэш. Ти кушкыш пӓрквлӓштӹ, 
кога рОшавлӓштӹ дӓ мол ӹмӹлӓн лывыргы вӓрвлӓштӹ кушкэш 
(6 рис.). Ти кушкышын ПОСПЭЙӸШӸ пырса ладакшым, кидӹшкӓт 
кычэн ат ПОСПЭЙӸ, тӧрӧк шэлӹн кэӓ дӓ пырса комжы тӧрӧк пӹ-
тӹрнӓлтэш, пЫреавлӓштӹ ӧрдӹшкӹ шӓпнӓлт кэӓт. Сэдьшдонок 
ти кушкышым „ньэдотрога-—тӹкӓлӓш литӹмӹ" манын ЛӸМДЭНӸТ. 

Кушкышвлан нӱшмӹ шӓрлӹм йӧнвлӓм мӓ ӹндэ пӓлӹшнӓ. 
Тагынамшы кӹрпӹц ара вӹлӓн бузина кушкэш ӓль тошты пӧрт 
лэвӓшэш изи куги кушкэш, кыцэлӓ тидӹ лиэш, тӹдӹмӓт ӹндэ 
пӓлӓш лиэш. Кыралаш прахым ныр вӓрэш хана шӹргӹ кушмым 
дӓ рок капайыман пӓшӓ паштэк котшы йакшар рокэш махань 
гӹньӓт кушкыш кушмымат ӹндэ цаклаш лиэш. 
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5 рис. Каржан^ы 
нӱшмӹвлӓ: 1— 
кальа каржаны, 

2 — каржан-ы, 
3—лавштан кар-

жангы. 



Кушкышвлан пиш чӹдӹ НӰШМӸШТӸ ВЭЛЭ ӹшлӓн йарал усло-
вишкӹ вӓрэштӹт дӓ вара тӹшӓк шӹтэн, кушкын кэрдӹт. Пиш 
шукы нӱшмӹжӹ такэш йамыт. Шамак толшы, ӹфӹлӓлтӹш пэлэ-
дӹшӹн нӱшмӹжӹ рэкӓшкӹ, купышкы ӓль халык кашмы ӧлицӓш-
кӹ попазаат, кушкын ак кэрт. Тилэц пасна, пӹрцӹ качшы кэк-
влӓ дӓ кальавлӓ, пӦльэвоквлӓ, еуеликвлӓ, ӓрлӓнвлӓ дӓ урвлӓ 
маньар пӹрцӹм эчэ пӹтӓрӓт! Чотэ шукы нӱшмӹм ӹштӹшӹ 
кушкышвла вэлэ ӹшкэ шачышыштым когонжок шӓрэн кэрдӹт, 
тидӹжӹ «ҥылыман. Чӹдӹ нӱшмӹм пушы кушкышвлажь1 тагы-
нам пӹтэнӹт ылын, природыштыжат укэ лит ылын. 

6 рис. Ньэдотрога. Шалахай вэлнӹ — пэлэдӹшӓн 
укш; вургымла вэлнӹ — кок кӹцкӹ (нӱшмӹ ладак): 

иктӹжӹ пачылт кэн, НӰШМӸЖӸМ кӹшкӓ. 

Кушкышын нӱшмӹжӹ рокыш вацмыкы, кэрэк шӹтэн лӓктэш 
кӹньӓт, тишӓкэн кушкэш, кӹцкӹм ӹштӓ дӓ НӰШМӸЖӸМ шӓрӓш 
тьшӓлэш манаш акли. Шамак толшы, ик вӓрэ шукы нӱшмӹ вазэш, 
утла ныгыды азым лиэш. Ӹрвэзӹ кушкышвла ИКӓнӓ^ктӹштӹи 
пӹзӹртӓш тьшӓлӹтӓт, шукыжок йамыт. Сэдьшдонок вэт, мардэ-
жэш шӓрлэн кэртшӹ нӱшмӹ гӹц кушшы кушкышвла дӓ живот-
ныйвлӓ шӓрӹмӹ ӓль иктӓ махань вэе йӧн дон шӓрлэн кэртшӹ 
кушкышвла вэлэ зэмльӓ вӹлнӹ ӹлэн тырхэн кэрдьшьгг. Дикӹй 
кушкышвла тэнэ шӓрлӓт, кушкыт. 

Культур кушкышвлйн нӱшмйм ӱдӹмӓш. 

Эдэм ӹшкӹлӓнжӹ кэрӓлэш кушкышым войа гӹнь, кушкышын 
Ӹлӹмӓшӹжӹмӓт сознатьэльны тидӹ виктӓрӓ. ПышкыдэмдьлмЫ дӓ 
шукы кывэмшӓн рокэш кушкыш йажон кушмым эдэм тагынамок 
цаклэн. Тӹнӓмок тидӹ рокым пышкыдэмдаш дӓ ровотайаш тӹ-
мэньӹн. Кэрӓл кушкышлык нӱшмӹм мардэж ӓль кэк намал тол-
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мым эдэм ак вычы. Эдэм ти нӱшмӹвлӓм ӹшкэок пога дӓ кыша-
кэн кэлэш, тӹшӓкэн ӱдӓ, нӱшмӹ шӹтэн кэртмӹ вӓрэш ӱдӓ. Куш-
кышын НӰШМӸЖӸМ эдэм цилӓ ак ӱдӹ, шукыжым ӹшлӓнжӹ кода. 

Киндӹ шачыш лӱктӓш кэрӓл ӰСЛОВИЖӸ, вэрэмӓштӹ дӓ пра-
мой ӱдӹмӓш ылэш. Мӓнмӓн СССР-ьннтьша цилӓ еовхозвлӓ дӓ 
кОлхозвлӓ, еола хӦЗӓйетвалан кэрӓл хӓдӹрвлӓм ровотайышы цилӓ 
завотвлӓ, шошым ӱдймӓш кампаньэш тагынам анзыц Йӓмдӹлӓлтӹт. 
Кӓгӓж пӹтӹм жэпӹн, шӹжӹ тьшӓлмӹ годым ыржам дӓ шӓдӓгӓм 
ӱдӓт. Кӓгӓш пӹтӹм жэпӹнок тӹрэтмӓш, кӹлтэ шимӓш лиэш. 
Тӹнӓм киндӹ шачышым вэрэмӓштӹ цымырэн ш о к т а ш цилӓ си-
лам пиштӓт. Ӱдӹмӹ дон уборочный кампаньывлам йажон эртӓ-
рӹмӹкӹ ти иэш еитӹшӓшлык киндӹм, кавштавичЫ хӓдӹрвлӓм, 
еола хӦЗӓйстван мол прӦдуктвлӓм, еакырым дӓ теаньвлӓм п л у -
чайаш лиэш. Цилӓ ти пӓшӓ коммунист партьы видӹм дон ик 
общый план еэмӹнь ӹштӓлт миӓ. 

МАЛЫН МӒДОННА КУШКЫШ ЦИЛА ВАРЭ ИКАНЬ АГЫЛ. 

Кушкышвлан нӱшмӹм мардэж, кэквлӓ, вольык дӓ звэрвлӓ 
цилӓ мопырышкы, махань-шон вӓрӹшкӹ шӓрэн кэрдӹт. 

Малан ӹньэ кыды кушкышыжы шӹргэш кушкыт, вэеӹвлӓ-
ж ӹ — алыкэш, кЫМШЫВЛӓжӹ — вӹдэш? 

Ти йатмашым ьпгылаш, ик кушкышым — ӹфӹлӓлтӹш шудым 
анжэн лӓктӹнӓ. Махань-шон условишта тидӹ кыцэ кушкэш 
тӹдӹм пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Ӹфӹлӓлтӹш шуды. 
Ӹфӹлӓлтӹш пэлэдӹш кӱ вӓкшмӹ корны покшалан малын 

кушкын кэрдэш. Ти шудым мӓ корны тӹрӹштӓт, кӱ вӓкшмӹ 
корны покшалнат ужына. Корнышты эдэмвлӓ топлот каштыт^ 
шудым цилӓ ганьок нӹнӹ ташкэн ШӸНДЭНӸТ. Ӹфӹлӓлтӹш ш у -
дын ӸЛӹштӓшвЛӓжӹ рок еагаок киӓт. Тидӹн ӸЛӸШтӓШВЛӓжӹм 
мӓ ташкалок эртэн кэнӓ гӹньӓт, нимажымат ана локтыл. Й о л т 
шалгышы кужы, тодылтшы вурдан шудывлӓжӹ корны вӹлӓн 
кодын кэрттэлыт. 

Цилӓ ыжар кушкышлан соты кэлэш. Й о г а вӓрӹштӹ шукы 
соты тидӹн вӹлкӹ вазалэш. Й о г а вӓрӹштӹ кэчӹ когон ӹрӹктӓ 
дӓ рок йӹлэрӓк кошка. Кушкышвлалан лывыргы ак еитӹ лин 
кэрдэш. Ӹфӹлӓлтӹш шуды тиштӹ кукшэш кошкэн ак йам. Ти-
дӹн кужы, тӧр важшы КЭЛГӸШКӸ , лывыргы рокышкы шоэш. 
Тидӹн ӸЛӸштӓшвЛӓЖӸ ӓпӹеӹрвлӓ дӓ изираквла ылыт, рок еа-
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гаок киӓт; сэдьшдон ӹфӹлӓлтӹш шуды ак кошкы. Ыфӹлӓлтӹш 
шудылан кого ӹлӹштӓш кэрӓлӓт агыл. Ио1гы вӓрӹштӹ тидӹн 
ӓгӓсӹр ӸЛӸШТӓШВЛӓЭШӸЖӸ еитӓлыкок соты вазалэш. 

Когоракын лывыргы дӓ ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ ӹфӹлӓлтӹш шуды 
кыцэ кушкэш. Забор сага ӓль корны тӹрэш кушшы ӹфӹлӓл-
тӹш шуды воксэок вэе етатьан ылэш. Шуды тиштӹ чӹдӹ таш-
калтэш, рокат топлот лывыргы ылэш. Тэхэнь вӓрӹштӹ ӹфӹ-
лӓлтӹш шудын ӸЛӸштӓшвЛӓЖӸ р о к вӹлнӹ киӓт ылгэцӹ, нинӹм 
мол шудывлӓ тэмдэн шуат ылын, ӹфӹлӓлтӹш шудым соты ужын 
ак кэртӓт, йамэш ылын. Когорак лывыргы дӓ ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ 
кушшы ӹфӹлӓлтӹш шудын ӹлӹштӓшӹжӹ когорак, кымдарак 
дӓ кӱшкӹлӓ шывшылт кушкэш. Ти ӸЛӸШтӓшвЛӓшкӹ соты кого-
ракын вазалэш, сэдьшдон тидӹ кушкын кэрдэш. 

Корны гӹц ӦРДӹштӹрӓкшӹ, когорак дӓ ныгыды шуды лош-
ты ӹфӹлӓлтӹш шудым чӹдӹ ужат. Малын тэнэ ылэш тӹдӹм 
анжалына. 

Кужы, шӹрэ кушкыш лоэш ӹфӹлӓлтӹш шуды малын куш-
кын ак кэрт. Ныгыды дӓ кужы шуды лошты, корны тарьшггыш-
лӓ кушкын кэртмӓш еилажы ӹфӹлӓлтӹш шудын йамэш, тидӹм 
мол шудывлӓ тэмдӓш тьшӓлӹт. Тидӹн вурдыжы кӹтӹк дӓ 
мол шудывлӓ тидӹм йӹлэ эртэн кузат. СЭДӸНДОН шӹрэ шуды 
лошты шӹтӹшӹ ӹфӹлӓлтӹш шудылан соты ак еитӓт пӹц кэӓ, 
йамэш. 

Тишэцӹн тэхэнь вывод лиэш: ӹфӹлӓлтӹш шуды соты 
йаратышы кушкыш ылэш; тидӹ кукшы игэчӹм, ташкымым тырха, 
кужы дӓ ӹмӹлӓн кушкышвла лошты йамэш. Ыфӹлӓлтӹш шудын 
нӱшмӹвлӓжӹ мардэжэш М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ вӹетӓрӓлт шӓрлӓт кӹньӓт, 
тидӹ ныгыды, кужы кушкышвла укэӓн вӓрэш вэлэ кушкын 
кэрдэш. 

Эдэм ӹшкэ ӹлӹшӹжӹ сага кушшы еирэмӹм, шудым еэдок 
ташка, тӹдӹлӓн кушкашыжы ӓптӹртӓ. Тэ ҥэ тагакымжы дон 
ӹфӹлӓлтӹш шудылан шӓрлӓш палша. Тэвэ малын корны тӹр 
воктэ дӓ эдэм ӹлӹш лишӓн ӹфӹлӓлтӹш шуды кушкэш. 

Шӹргӹ пӰшӓигӹвлӓ. 

Ыфӹлӓлтӹш шудым анжэн лӓкмӓштӹнӓ тэвэ мам ужына, 
ӹфӹлӓлтӹш шудын кышак-шон шӓрлӹмӓшӹжӹ тидӹн стройэни-
жӹ гӹц, формыжы гӹц дӓ кушмаш вӓр условивла гӹц лиӓлтэш. 
Шӹргӹ пушӓгӓвлӓ кушмаштат мӓ тидӹмок ужына. 

Цӓрӓ вӓрӹштӹшӹ дӓ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ пушӓгӓ. Цӓрӓ вӓрэш 
кушшы пушӓгӓвлӓ, пӹц шӹргэш кушшы пушан'Ывла'гӹц лаш-
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тырарак ылыт. Цӓрӓ вӓрэш кушшы пушӓгӓм цилӓ вэц соты 
ужэш, СЭДӸНДОН ӹлӹштӓшӓн укшвлӓ цилӓ вэкӹ шӓрлӓт. Ӹлӹш-
тӓш тидӹ пушӓюӹн органжы ылэш. Ӹлӹштӓш кушкышлан кач-
шашлык (питатьэльный) матьэриалым воздух кӹц нӓлэш дӓ со-
тышты вэлэ ӹшлӓнжӹ кэрӓлӹшкӹ сӓртэн кэрдэш. СЭДӸНДОН цӓрӓ 
вӓрэш ӓль шӹргӹ ЙОНЭШ пушӓргӹ кӹжгӹ, лаштыра кушкэш 
(7 рис.). Тэхэнь пушӓнъ! стройкылан ак йары. 

Шӹрэ шӹргӹ лошты кушшы ти йиш пушӓнчж вэс форман 
ылэш (8 рис.). Шӹрэ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ каждый пушӓгӓ вэс пушӓгӓ 
сага шалга гӹнь, сотыжат тӹдӹн йӹр ^ 

7 рис. ЙОРГЫ вӓрӹштӹ кушшы йӓктӹ. 8 рис. Щ Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ МОЛ 
пушӓгӓвлӓ лошты 

кушшы йӓктӹ. 
гӹштӹ пушӓгӓвлӓ кӱшкӹ, сотыщкыла сэдок кырмат. Нинӹн лач 
вуйыштышты вэлэ, калпакла лэвэт шӹндӹшӹ ыжар ӹлӹштӓ-
шӓн укшвлӓ улы. Шӹрэ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кушшы пушӓгӓшлӓ йал-
гата, стройкалык тӧр матьэриал ылыт. 

Тэвэ тэнэ, чакын кушшы пушӓгӓвлӓ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ , парквлӓ-
штӹ чотэ кужывлӓ, Йалгатавлӓ лит. 

Соты Йаратышвлӓ дӓ ӹмӹл тырхышы пушӓгӓвлӓ. Шӹр-
гӹштӹ кушшы пӰшӓРГӸвлӓм Икӓнӓ^ктӹштӹ дон тӧрэштӓрэн ан-
жымьщы, нинӹн ӹмӹлӹштӹ икань агыл ылмым тӧрӧк ужаш лиэш. 
Сэк лаштыра кӱгинӓт ӹмӹлжӹ пӹцок агыл. Тидӹн ӹлӹштӓш-
влӓжӹ тыгыды ылытат, ӹлӹштӓшӓн вӹцкӹж Укшвлӓжӹ ӱлӹ-
кӹлӓ кэчӓлтӹтӓт, тидӹ когон ак ӹмӹлтӹ. Ваштар, пистӹ дӓ шол 

11 



пиш ӹмӹлӓн пушӓнътлӓ ылыт. Нинӹн ӸЛӸШтӓшвЛӓштӹ шал-
дыравлӓ, сага-сага ылыт. Нинӹ вӹлкӹ вацшы кэчӹ соты цилӓок 
манмы гань ыжар Ӹлӹштӓшвлӓ вӹлӓн кодэш, кэчӹ сотым ӹлӹш-
тӓшвлӓ ӓрӓт (9 рис.). 

Йӓктӹнӓт ӹмӹлжӹ кого агыл, тидӹн вӹцкӹж имвлӓжӹ кэчӹ 
сотым пиш чӹдӹ ӓрӓт. Кожын тэн~э агыл, тидӹн льӓпцӓкӓн шӓр-
лэн шӹцшӹ ыжар Укшвлӓжӹ, кож лӹвӓлнӹшӹ рокым пӹцок 
ӹмӹлтӓт. Кож лӹвӓлӓн нимахань ыжар кушкышат кушкын ак 
кэрт: кэчӹ соты тӹшкӹ ак попазы. 

Пушӓнӹн стройэнижь! дӓ ӸЛӸштӓшӸн ШЬФЭ-ШОЭЖЬГ ПушӓНӸ 
ӹлӹмӓшлӓн кыцэ палша? Йӓктӹ дӓ куги изи ӹмӹлӹм ӹштӓт. 

Тыгыды ӹлӹштӓшӓн укшвлӓ чо-
тэ чӹдӹ сотым кычат. Соты ни-
нӹлӓн ӸЛӸШТӓШВЛӓШТӹШ угльэ-
кислый газым шӓлӓтӓш дӓ угльэ-
родым вӓрӓн^ӓрӹш шокташ кэ-
рӓл ЫЛЭШ. Тэ№э ГӸНЬ, ПушӓНӸ, 
йажон качкашыжы дӓ кушкашы-
жы, пиш шукы сотым нӓлшӓшлык 
ылэш. Куги дон йӓктӹ пиш со-
ты йаратышы ылыт. Нинӹ мол 

9 рис. Шолын изи укш. пушӓнъ! ӓптӹртӹдӹм вӓрӹштӹ 
вэлэ йажон кушкын кэрдӹт. 

Кож, пистӹ ваштар, шол, пӹркэм Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н пиш шӹрэ 
Ӹлӹштӓшӹштӹ дон сотым цилӓ ганьок ӓрӓт. Ти йиш пушӓнЫвлӓ 
ӹмӹлйм тырхышы ылыт. Йӓктӹ дӓ куги шӹргӹ лӹвӓлӓнок кож 
кушкын кэрдэш, соты йаратышы пушӓнътлӓм изин-ольэн воксэок 
йамда. Йӓктӹн дӓ кугин ханавлӓштӹ кожэр дӓ пистэр лӹвӓлӓн 
воксэок йамыт. 

Малый мӓдонна цилӓ шӹргок икань агылэп. Ӹлӹштӓшвлӓ 
кушкышым пукшым гӹц пасна, эчэ вӹдӹм парыш сӓртӓт. Пушӓнъш 
ӹлӹштӓшӹжӹ шалдыра, шӹрэ гӹнь, кэчӹм когон ужэш кӹнь, 
тӹнӓм пушӓгӓ шукы вӹдӹм парыш сӓртӓ. Тьшэ гӹнь, соты 
йаратышы куги дӓ йӓктӹ кукшы рокышток йажон кушкыт. 
Ӹмӹл тырхышы кож, ваштар, пистӹ нинӹлӓ кушкын ак кэртэп. 
Йӓктӹн вӹцкӹж, пинӹдӹ имвлӓжӹ чотэ чӹдӹ вӹдӹм парыш 
сӓртӓт. Тидӹн важшы пиш КЭЛГӸШКӸ шоэш, вӹлвӓл рок кукшы 
годымат КЭЛГӸШТӸШ лывыргым нӓлӹн кэрдэш. Ошмаан рокышты 
кож кошка, йӓктӹ кушкэш; кыды вӓрэжӹ куги йарышан йӓктӹ 
шӹргӹ кушкын шагалэш. 

Шун рокан вӓрӹштӹ шукыжок кож ӓль, махань гӹньӓт ӹлӹш-
тӓшӓн мол пушӓЕгӹвлӓ кушкыт. 
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Кукшы вӓрӹштӹш кУшкышвлӓ. 

Кушкыга ик вӓрэ ик статьан етройэньӓн ылэш, вэе вӓрэ вэе 
етатьан етройэньӓн. Тидӹм алыкышты кушшы шудывлӓм анжэн 
ужын кэрдӹнӓ. 

Мӓнмӓн крайыштына еэк йажо шуды кушмы вӓрвлӓ — вӹт 
нӓлмӹ алыквлӓ ылыт, нинӹ рэкӓ тӹр лапата воктэн ылыт. Тэ-
хэнь вӓрвлӓэш шошым йӹдэ полой вӹт нӓлэш. Вӹт нӓлмӹ вӓр-
влӓштӹш почвы пиш лывыргы дӓ пиш йажо шудым шачыкта: 
ныгыды кужы шуды кушкын шагалэш. Тэхэнь вӓрэш кушшы 
кушкышын ӹлӹштӓшӹжӹ вӹдӓн, йаргата, кымда дӓ шалдыра. 

Вӹт нӓлмӹ лапатагӹц вӹт нӓлтӹмӹ алыкыш кузымыкы, еов-
еэмок вэе шуды ылэш: тиштӹ шуды шоэрӓк. Тиштӹ шудын 
ӸЛӹштӓшвЛӓжӹ вӹт нӓлмӹ шудын 
Ӹлӹштӓшвлӓ гӹц изи, тыгыды. Кыды 
шуды ӸЛӹштӓшвЛӓжӹ изи лаштык-
влӓэш шэлӹн шӹндӹмӹ гань ылыт. 
Тэхэнь кушкышвла, вӹдӹм чӹдӹ па-
рыш еӓртӓт. СЭДӸНДОН нинӹ кукшы 
вӓрӹштӹ Дӓ йоны вӓрӹштӹ кушкын 
кэрдӹт. Кыды шуд ыжын цӹрэштӹ 
ыжаралгы ӓль лудалгы валган ылэш 
(шамак толшы шодышуды ӹлӹштӓш). 
Тэхэнь шуды вурдывлам дӓ ӹлӹш-
тӓшвлӓм туеарэн анжымыкы, нӹнӹн 
В Ӹ Л Н Ӹ Ш Т Ӹ тыгыды пынвлӓм ужаш 
лиэш. Пын дон лэвэдӓлтшӹ ӹлӹштӓш-
влӓ вӹдӹм чӹдӹрӓк парыш еӓртӓт. 
Тэхэнь кушкышвлан важышты пиш 
КЭЛГӸШКӸ вала. СЭДӸНДОН ТИ шуды-
влӓ кукшы игэчӹмӓт тырхат. 

Когон кукшы вӓрӹштӹ, ӹфӹлӓл-
тӹш шудынла, рок еагаок кишӹ ю рие. Коти лапа, 
ӹлӹштӓшӓн кушкышвла кушкыт. Тэ-
хэнь кУшкышвлӓ лошты вӓрӓш пыч дон] коти лапам тӧрӧк па-
лаш лиэш. 

Вӓрӓш пыя ӹфӹлӓлтӹш шуды ротньаок ылэш. Вӹлэц анжэнжӹ, 
вӓрӓш пыч ӹфӹлӓлтӹш шуды ганьракок — кӓпшӹ дон вэлэ изи-
рӓк, П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ еоталгы нарынзы. 

Коти лапа рок мычкы шывшылт кушшы изирӓк шуды, 
ошалгы дӓ пынан ӹлӹштӓшӓн ылэш. Ти шудын шигӹдӹ вурды 
мычашыжы ошалгы ӓль розвыйалгы пэлэдӹш ара вуйан ылэш 
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11 рис. Шавынь шуды. 

(10 рис.). Ти шуды ПЭЛЭДӸШӸМ кӹрӹн нӓлӹн коштымыкы, пэлэ-
дӹшӹжӹ ӹшкэ формыжым дӓ цӹрэжӹм ак йамды: СЭДӸНДОН КОТИ 

лапа шуды пэлэдӹш тон вкурымал1и кукшы букэтӹм ӹштӓш ли-
э ш . Т и б у к э т к ӹ д э ж кӧргӹ йа-
Жоэмдӓш йарал лиэш. 

Ошмаан рокэш, пУшӓргӹдӹмӹ 
йӓрӓ кӱкшикӓ вӓрэш, тилэцӓг 
интьэрэсный кушкышвлам ужаш 
лиэш. Нинӹ кушмы вӓрэш мол 
кушкышвла кушкын ак кэртэп. 
Тидӹ шавынь шуды (йэдкий очи-
ток)— мытык шуды, рок мычкы 
шывшылт кушшы ылэш. Тидӹн 
ӸЛӸштӓшВЛӓЖӸ пиш кӹжгӹвлӓ, 
тыгыдывлӓ, шуды вурды сагаок 
шӹнзӓт (11 рис.). Тэхэнь ӹлӹш-
тӓшвлӓ запас вӹдӹм кӧргӹш-

тӹштӹ шукы вэрэмӓ урдат дӓ парышкы чӹдӹ сӓртӓт. СЭДӸНДОН 

ти шуды айар паньэжмӓн вӓрӹштӓт, ошмаан дӓ кӱэрӓн рокыш-
тат кушкын кэрдэш. Тыгыды ӹлӹштӓшӓн ылэшӓт, шавынь шу-
дылан пиш шукы соты кэлэш. Тидӹ сэк когон 
соты йаратышы кушкыш ылэш. Кӓргӹжӹм ша-
вынь шуды нарынзы пэлэдӹш тон пэлэдэш. 

Шавынь шуды качы ылэшӓт, вольыквла ти-
дӹм ак качэп. 

ӒМЭРИКӸШТӸ , шокшы дӓ кукшы игэчӓн об-
лӓетьвлӓштӹ, лывыргы еитӹдӹм вӓрӹшток имӓн 
кушкышвла кушкыт. Тидӹ кактуевлӓ ылыт 
(12 рис.). Кыдыжы рок вӹлнӹ шалгышы етол-
мы гань ылыт, пушӓргӹ кыток моло лит. Кыды 
кактуешын вурдыжы укшаҥ шӹнзэш, урод 
ӹлӹштӓш лиэш. Йужшы мындыра форман ылыт. 

Кактусын вурдыжы еоок ыжар цӹрэӓн ылэш. 
Ти ыжар вӹлвӓлжӹ, мол кушкышвлан ӹлӹштӓш 
значэньӓнок ылэшӓт, кактусын ӹлӹштӓш шо- -
тыштыжы ЫЛЭШ. 

Кактус тэхэнь етройэньӓн ылэшӓт, ӹшкӹм-
жӹн кӹжгӹ вурдыштыжы запас вӹдӹм урдэн 
кэрдэш. Вӹтшӹ вӹлэцшӹ вэлэ парышкы еӓр-
нӓлтэш, вурдыжы пишок кого агыл, мол пушӓргӹн Ӹлӹштӓшвлӓ 
гӹц чӹдӹ ылэш. Тэргэлӓн гӹнь, кактусын вурдыжы ӹлӹштӓш вӓ-
рэш ылэш. Имӹшкӹ еӓрнӓлтшӹ ӸЛӸШтӓшвЛӓштӹ пышкыды 
14 

12 рис. Кактус-
влӓ. 



коргьшьш вольык качмаш кӹц пэрэгӓт. Кукшы вӓрӹштӹ чӹдӹ 
лывыргыдонок кушкын кэртшӹ кӰшкышвлӓм, анзылны анжык-
тымы примэрвлӓ гӹц мӓ ужына. Кушкышын стройэнижЫ тидӹм 
анжыкта. Вэс статьан етройэньӓн кушкышвлажЫ кукшы вӓрӹштӹ 
кошкат. 

Кукшы тырхыш кушкышвлам, ошма йоштэн йӧрӹмӹ дон 
крэдӓлӓш эдэм шӹндӓ. Ошма кыды вӓрэжӹ когон кымда вӓрвлӓм 
йоштэн, лэвэт пиштӓ, нЫрвлӓшкӹ, кӦрнывлӓшкӹ, еолавлӓшкӹ 
мардэж ӹфӹлӹмӓшэш ошма пыра. Сэдьшдонок эдэм ошмаан вӓ-
рэш ӱэвлӓм шӹндӓ, вара ӱэвлӓ кушкылдалмыкы, кок и нӓрӹштӹ 
ӱэ рӓдӹвлӓ лоэш йӓктӹвлӓм шӹндӓ. 10—15 и эртӹмӹкӹ ошмаан 
вӓрвлӓштӹ йӓктэр кушкын шагалэш. 

Вӹт кушкышвлё. 

Вӹдӹштӹ ӹлӹмӓш кукшы ошмаан вӓрӹштӹшӹ гань агыл, 
вокеэок вэеӹ ылэш, сэдьшдон вӹдэш кушшы кУШкЫШВЛӓ вэе 
етатьан етройэньӓн ылыт. 

Локон шудывлӓм йӓрвлӓ воктэн дӓ 
шӹнзӹш вӹдӹштӹ шукы ужалтэш. Ни-
нӹн шалдыра, кымда ӸЛӸШТӓшвлӓшТӸ 
вӹт вӹлнӹ ылыт. Кан-Ыжьш нинӹн пэлэ-
дӹшӹштӹ кайэш (13 рис.). Ош локон 
шудын, ӓль „вӹт лилин" П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ 

пишок йажо; еары локон шудын пэлэдӹ-
шӹжӹ Изирӓквлӓ дӓ пэлэдӹш ӹлӹш-
тӓшвлӓжӹ еарывла. 

Локон шудын вурдыжым сир гӹц мӓ 
ана уж; тидӹ вӹт пындашты ылэш. Ти 
вурды гӹц вӹлкӹ ӹлӹштӓш вурдывлӓ 
дӓ пэлэдӹш мычашан пэлэдӹш йалвлӓ 
вэлэ кушкын лӓктӹт. 

Локон шудын Ӹлӹштӓшӹжӹм кӹр-
мӹкӹ, ӹлӹштӓшӹжӹ вӹт лӹвӓкӹ ак 
валы. Ӹлӹштӓш коргьнптЫ воздух тон 
тэмӓлт шӹцшӹ охыр вӓрвлӓ улы, сэдьш-
дон тидӹ вӹт кӹц куштылгы ылэш, вур-
дыжыланат тӹкӹлэн шалгымла агыл. Ӹлӹштӓшӹм вурдыжыгз 
кӹрӹн лыкмыкы, вурдыжы кӹжгӹ ылмым дӓ пиш лывыргы ыл-
мым тӧрӧк ужмыла. Воздухьшты Ӹл^штӓшӹжӹм вӹдӹштӹшлӓ 
кычэн шалгэн ак кэрт, таныла кэрэмлӓ вуйстык кэчӓлтэш. Ӹлӹш-
тӓш вурдым кӹрӓш цацымыкы, трӱкок кӹрӓш акли, кэрэм 
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13 рис. Локон шуды 
(12 гӓнӓ ИЗИЭМДӸМӸ). 



тань цаткыды ылэш: кэрэм дон йалштымы ганьок ӹлӹштӓшӹм 
цаткыдын вурдыжы йалштэн шӹндэн. СЭДӸНДОН кого мардэжӓн 
готшы вӹт коэ ӹлӹштӓшӹм вурды гӹц кӹрӹн лыктын ак кэрт. 
Локон шудын пэлэдӹш йал вӰрдывлӓжӓт тэхэньок цаткыды 
ылыт. 

Локон шудын ӸЛӹштӓшвлӓжӹ цаткыдывлӓ дӓ кӹжгӹ каваш-
ты гань ылыт. Сэдьшдон нинӹм кого мардэж готшы вӹт коэӓт 
кӹрӹн ак кэрт дӓ шалдыра йурат шин пыдыртэн ак кэрт. 

Локон шудын кӹцкӹжӹ изи кукшин гань ылэш. ПОСПЭЙӸШӸ 

нӱшмӹжӹ вӹт вӹлэц ак валы. Каждый нӱшмӹ кльэйӓлтшӹ цараан 
ылэш, сэдьшдон ти нӱшмӹвлӓ кэк пынэшӓт, кэк нэрэшӓт пижӹт. 
Кэквлӓ вэс вӹдӹшкӹ чонэштэн кэмӹштӹ 'годым, локон шуды 
нӱшмӹм сагашты нӓнэӓт, вэс вӹдэш кодат, локон шуды шӓ-
вӓш палшат. 

Кэчӹвӓл вэл Амэрикьш тропик областьвлашть1, Амазонкы рэкӓ 
мычкы дӓ тидӹн притоквлӓжӹ мычкы локон шуды — викторийа-

рэгийа кушкэш. Тидӹн ӹлӹштӓшӹжӹ мэ-
трак-пэлак, кок мэтр кымдык ЛИЭШ, розвый 
ПЭЛЭДӸШӸЖӸ 40 сантимэтр кымдык нӓрӹ 
лиэш. 

Рӓскӹ. Кӓнгӹжӹм пӱӓвлӓэш дӓ ӓнӹр лык-
влӓэш рӓскӹ лӹмӓн ыжар кушкыш нӓлӹн 
шӹндӓ. Кынамжы вӹт вӹлӓн кымдыкэшок 
рӓскӹ кушкын шагалэш. 

Рӓскӹн ӹлӹштӓшӹжӹ ыжаргы, льӓпцӓкӓ, 
ЙӸРГЭШКӸ ылэш, вӹт вӹлнӹ каштэш, изи тӧр 
важшым вӹдӹшкӹ колта (14 рис.). Мол 
кушкышвла ӹшлӓнӹштӹ кэрӓлӹм рок кӹц 
нӓлӹт, рӓскӹ ӹшлӓнжӹ кэрӓл миньэральный 
вЭЩЭСтвавлӓм, вӹдӹштӹ еоок ылшы ти вэ-
нӓлӹн кэрдэш. Сэдьшдон молы кушкышын 

гань лаштыра кужы важ рӓекӹлӓн кэрӓл агыл. Тӹ изи важшы 
вӹт вӹлнӹ ылшы ЙӸРГЭШКӸ ыжар Ӹлӹштӓшӹжӹм мардэжэш дӓ 
вӹт коээш комдык еӓрӓл шуаш ирӹкӹм ак пу. 

Рӓскӹ пиш шоэн пэлэдэш дӓ нӱшмӹжӹмӓт пиш шоэн ӹштӓ. 
Рӓскӹ пасна-пасна айырлышы лӓштыкзлӓжӹ дон шукэмэш. Тидӹн 
ыжар ӹлӹштӓшӹжӹ кушмыжы еэмӹнь пасна-пасна лӓштыквлӓэш 
шэлэш дӓ вара у кушкышвла лит. Тэнэ паена айырлышы изи 
кушкышвла кэквлӓн йалэш, пынэш дӓ нӱштӹлгаӹ вӦльыквлӓн 
мижэш пижӹт. Кыдыжы тыр вӹт кӹц йогы В Ӹ Д Ӹ Ш К Ӹ попазаат, у 
вӓрӹш йогэн кэӓ. Тэнэлӓ вӹт вӹлнӹ ылшы изи кушкыш-
вла ик вӓр гӹц вэе вӓрӹштӹ лит, НӰШМӸДЭОК шӓрлӓт, шукэмьлт. 
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14 рис. Рӓскӹ (тэ-
хэньок изи ылэш). 

ЩЭетвавлӓм тӧрӧк 



Шӹжӹ шомы вэкӹлӓ рӓскэш шукы крахмал погынэн шӹнзэ-
анӓт, тидӹ лэлэмэш. ЛЭЛЭММӸЖӸ сэмӹнь рӓскӹ вӹт пындашкы 
вала дӓ тӹштӹ тэл гач ӹлӓ. Шошым шомыкы, тидӹ мӹнэшок 
вӹт вӹлкӹ лӓктэш. Тэл гачэш вӹт лӹвӓкӹ рӓскӹ валаат, и лоэш 
ак кӹлмӹ. Тэнэлӓ, вӹт кӰшкышвлӓӓт ӹлӹмӹ вӓрӹштӹшӹ 
услови сэмӹнь ӹлӓт. 

Кушкын шӓрлӹмӹштӹ сэмӹнь, вӹт кушкышвла йӓрвлӓм, пӱ-
ӓвлӓм изин-ольэн тэмӓт. Вӹт ылмы вӓр изин-ольэн купышкы 
сӓрнӓ. Йӓрвлӓ купыш ӹнжӹштӹ сӓрнӓлтэп манын, нинӹм итрӓ. 
йӓш кэлэш, вӹт кушкышвлам лыктын миӓш кэлэш. Пиш ШУКЭРДӸ 

куп лишӹ йӓр вӓрвлӓштӹ шӱшӹ кушкышвла гӹц торф лин. Тор-
фым промышльэнныстьышты пу вӓрэш йылатат. 

Анзылныш прИмэрвлӓштӹ мӓ кушкышын стройэнижьг дон 
зсушмы вӓр УСЛОВИЖӸ ЛОШТЫШЫ ПИЖӸКӸМ анжэн лӓкнӓ. 

К у к ш ы о ш м а ш т ы к у ш ш ы кушкыш ик статьан ылэш, алыкыш-
ты кӰШШЫВЛӓВэеетатьан ылыт, ШӸРГӸШТӸ кушшывлӓ — кымшы 
етатьан, вӹдӹштӹ кушшывлӓ нӹлӹмшӹ етатьан ылыт. 

Кушкышвла махань-шон ылмым пӓлэн, кавштавичь1 культур-
лан, шӓдӓнӹлӓн махань зэмльӓ кэлэш, шӹргӹлӓн махань зэм-
льӓм кодымла тидӹвлӓм эдэм пӓлӓ. Тидӹ гӹц паена, эдэм ӹшкэ-
жӓт природын условим вашталта, ӹшлӓнжӹ кэрӓл кушкышым 
войаш йарал условим ӹштӓ. Шамак толшы, купым кошта, вӹт 
лӹвӓлнӹ ылшы рокэш извоскам шӓвӓ дӓ купэш кушкын кэрт-
тӹм кушкышвлам кушташ тӹнялэш. Нырышты кавштавичьнптьЗ 
культурный кӰШкыШвлӓлӓн кушкаш ӓптӹртӹшӹ акэл шуды-
влӓм эдэм еамла, ӹшлӓнжӹ кэрӓл кӰШКЫШвлӓжӹлӓн кушкаш ирӹ-
кӹм ӹштӓ. Кукшы ошмаан рокэш эдэм йӓктэрӹм кушта. 

Природылан хоза ылмаштыжы эдэм кого вашталтышвлам ӹштӓ, 
янзыкыла кэӓ. Тидӹ организмвлан ЙИШӸШТӸМ вашталта, ӹш-
лӓнжӹ кэрӓл йиш кушкышвлам кушта. У гӹц кугатымы йиш куш-
кЫшвлӓштӹ кӹзӹт йактэ природыштыжат укэ ылыныт. 

КУЛЬТУРНЫЙ КУШКЫШВЛА. 

Э д э м войымы, куштымы еакой йиш кушкышвлам культурный 
кушкышвла маныт. Ти шотышты: пӹрцӓн киндӹвлӓ, кӓвШТавичӹ 
хӓдӹрвлӓ, хлопчатник, итӹн эдэмлӓн пиш когон кэрӓл ылыт. 
Э д э м ӹ м пукшышы, чиктӹшӹ культурный кӰшкышвлӓДЭ эдэм 
ӹлэн кэрдэш манын, шанашыжат кӹзӹт акли. 

Таманьар тьшэм и пэрви ӹлӹшӹ эдэмвлӓ дикӹй кушкыш-
влӓн пӹрцӹм, нӱшмӹм, кӹцкӹм вэлэ погаш пӓлӓт ылын. Кушкыш-
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влӓм тидӹ эчэ куштэн ак мышты ылын. Шукы лимӹкӹ вэлэ 
кушкышвла нӱшмӹ ӹштӹмӹм дӓ нӱшмӹ гӹц эчэӓт кушкыш куш-
мым эдэм цаклэн. Тидӹм цаклымыкы, эдэм ӹшкэ пӓлэнок к у ш -
кышвлӓм ӱдӓш, кушташ тьшӓлӹн. Анй-ййран ровотайышы ти-
дӹ лин. 

Войаш, кушташ тьшӓлмӹ кушкышвлажЫм эдэм ӹшкэ йӹр 
ылшы дикӹй шудывлӓ гӹц дӓ тӹшкӓвлӓ гӹц, пушӓнъшлӓ гӹц нӓ-
лӹн. Нинӹвлӓ гӹц кӹзӹт ӱдӹмӹ, шӓрӹмӹ культурный кушкыш-
вла линӹт. 

Культурный кушкышвла лошты сэк кэрӓл кушкышвлаэпшжы 
пӸРЦӓНкушкышвлӓ — шӓдӓҥ^!, ыржа, шож, шӹльӹ, кукурузы, 
просы шотлалтыт. Кӹзӹт мӓнмӓн еӓНдӓлӹкӹштӹнӓ пӹрцӓн кин-
дӹм кого лӓктӹшӓнӹм ӹштэн шокташ манын цилӓ мэрӓм прни-
майат. Мӓнмӓн еола хӦЗӓйетванан еэк кого з адачыжы — пӹрцӓн 
киндӹм кого лӓктӹшӓнӹм ӹштэн шоктымаш ылэш. ПӸТӓрип! 
пӓТильэТКӸШТӹ киндӹ ӱдӹм вӓрӹм мӓ пиш когон шукэмдэнна, 
Кӹзӹт еэк главныйжы — киндӹ шачышым пыток кОГОэмдӹмӓш 
дӓ кукшы игэчӹ ваштарэш крэдӓл шоктымаш ылэш. Тидӹм ӹштэа 
шокташ еоВХОЗВлӓштӹ дӓ колхозвлаштЫ ш у к ы лӓктӹш пушы 
йиш пӹрцӹм, кукшы игэчӹ тырхышым ӱдӓш тьшӓлӹнӹт. Мадон-
на организуйымы машинно-тракторный еТанцивлӓ палшым дон 
колхозвлаштЫ пэрэдовой ТЭХНИКӸМ пыртэнЫт: кыралмаш, ӱдӹмӓш, 
нӹр вӹлэц киндӹ погымаш пӓшӓвлӓ трактырвлӓ дон дӓ еола хо-
зӓйетва Мӓшинӓвлӓ дон ӹштӓлтӹт. Пӹрцӹ ӱдӹшӹ кого совхоз-
влӓнӓ „пӹрцӹ фабрикьнп" еӓРнӓлтьшӹт. 

Кавштавтӹ кушкышвлй: кавшта, охырэц, рэвӹ, морко, йак-
шар ушман, томатвлӓ дӓ молат халыклан пиш кэрӓл ылыт. Кав-
штавичӹ кушкышвла киндӹлӓн кого пэркэм ӹштӓт. 

Пӹрцӹ пушы киндӹ гӹц паена тьэхничэски кушкышвлй пиш 
кэрӓл ылыт. Тэхничэски кушкышвла фабриквлалан дӓ завотвлӓ-
лӓн кэрӓл еирйом пуат. Итӹн гӹц, кӹньэ гӹц, хлопчатник кӹц 
мушым, ваткым погэн, шӹртӹм шӹдӹрӓт дӓ шӹртӹжӹ дон ткань-
влӓм коат. Итӹнӹн, кӹньэн дӓ КЭЧӸНӰШМӸН нӱшмӹ гӹц итӹнӱм 
шин лыктыт. Роколма гӹц крахмалым, патыкым дӓ спиртьш ӹш-
тӓт. Сакыр ушман гӹц еакырым ӹштӓт. Тэхничэски кушкыш. 
культуры еола хӦЗӓйетвашты кокшы кого, кэрӓл задач ылэш. 

Пӹрцӹ кулыурвлӓ. 

ШӓдӓНГӸ, ыржа, шож, шӹльӹ — нинӹ киндӹ кушкыш ЫЛЫТ-
Кукшы алыкышты, вӹт нӓлтӹм лапвлӓ воктэн кушшы, ӓнчӓеӹр,. 
кужы ӹлӹштӓшӓн, олым вурдан дӓ пэлэдӹш вуйан шуды гань 
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нинӹ ылыт. Наукышты тэхэнь кушкышвлам злаквлӓ маныт. 
Злаквлӓ когонжок Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ стьэпӓн вӓрвлӓштӹ мӓнмӓн 

Сойузын кэчӹвӓл вэл областьвлаштЫ дӓ нӹнӹн пашкуды сӓндӓ-
лӹквлӓштӹ кушкыт. Мӓ ӱдӹмнӓ пӹрцӓн кӰшкышвлӓӓт ти йиш 
кушкышвла гӹц линӹт. 

Мӓнмӓн культурный киндӹвлӓнӓ дикӹй ротньашты гӹц когон 
вэс статьан ылыт. Нинӹн П Ӹ Р Ц Ӹ Ш Т Ӹ К Ӹ З Ӹ Т Ш Ӹ гань агыл, тыгы-
ды, пӦСПэйӓшӹжӓт иктӧр ак поспэйэп, олымжат пӹрцӹ псспэ-
ЙӸМЭШКӸ кӹрэш. 

Кыцэлӓ эдэм, пӹрцӓн злакым вашталтыл миэн, йажоэмдӓ. 
Дикӹй шӓдӓнӹн дӓ шожын пӹрцӹм погым годым, шалдыра 
пӹрцӹвлӓм вэлэ эдэм погаш цацэн. Ти шалдыра пӹрцӹм вэлэ 
ӱдӓшӹжӓт ӱдэн, войэн. Шалдыра пӹрцӹ гӹц кушшы кушкышын 
лӓктӹшӹжӓт йажорак шалдыра пӹрцӓн лин. 

Тэнэ, шачыш кӹц шачышышкы ванжэн мимӹ сэмӹнь, эдэм 
ӹшлӓнжӹ йажоэмдӹмӹ кушкышвлам айырэн миэн. Сэдьшдон 
культурный кушкышвлан качэствышты и йӹдэ йажоланэн, стьэ-
пӹштӹш кушкышвлам цилӓ статьанок эртэн дӓ шалдыра пӹр-
цӹм, цаткыды олымым пуаш тӹн^ӓлӹн, ныр-ныр хӓлӓ иктӧр пос-
пэйӹшӹ лин. 

Сэк пӹтӓри тэнэ айырымашым эдэм пӓлӹдэок ӹштэн. Лачок-
шымат пиш простан лин миэн, эдэмлӓн кэрӓл агыл кушкыш-
влӓн пӸрцӹвлӓштӹ ӱдӹмӓшкӹ шоэн попазаш Т Ӹ Н ^ Л Ӹ Н Ӹ Т . Шамак 
толшы, кӹршӹ олымын вуйжы нырэшок кӹрӹн кодын, тыгыды 
пӹрцӹжӹ пуалтымашэш, мол сӱк сага айырлалтын. Вараракшы, 
кушкышын ӹлӹмӓшӹжӹм пӓлэн шомыкы, киндӹ ӱдӹшвлӓ дӓ 
ТЫМЭНЬШӸ ӓгрономвлӓ искусствэнный айырымашым пӓлэнок ӹш-
тӓш тьшӓлӹнӹт. Нинӹ киндӹ ӱдӹмӹ ныр вӹлнӹ шалдыра вуй-
влӓм ӓль шалдыра пӹрцӓн вуйвлӓм кӹчӓлӓш тьшӓлӹнӹт. Айыры-
мы шалдыра пӹрцӹм, у йиш йажо шалдыра пӹрцӓн киндӹм 
войаш пасна ӱдэнӹт. Тэхэнь условишть1 кушкышым вашталтыл 
мимӓш, пЭрвишӹлӓ пӓлӹдэок айырымашым ӹштӹмӓш кӹц куш-
тылгын дӓ йӹлэ ӹштӓлтӹн, мытык ЖЭПӸШТОК шукы у йиш шӓ-
дӓьгӹм, шожым, ыржам, шӹльӹм айырымы лин. 

Сэк пачэшӹжӹ, пиш шукэрдӓт агыл, йажо йиш киндӹм ӹш-
тӓш, скрэщиваньым ӹштӓш тьшӓлӹнӹт. Ик йиш шӓдӓгӓн пэс-
Т И К Ӹ Ш К Ӹ Ж Ӹ ВЭС йиш шӓдӓгӓн пэлэдӹш шӹрхӓм шӓвӹмӹкӹ, у 
йиш шӓдӓгӓ лиэш, кок йиш шӓдӓгӓжӹнӓт пӓлӹквлӓштӹ кодыт. 
Кынамжы у пӓлӹкӓн у йиш шӓдӓгӓ лиэш. Ик йиш кушкышын 
шӹрхӓжӹм вэс йиш ПЭСТИКӸШКӸ шӓвӹмӓшӹм скрэщиваньы маныт. 

Тэвэ ти пӓшӓ мӓнмӓн СССР-ьиптЫна пиш когон шӓрлэн. Ти 
пӓшӓм видӓш, кушкышвлам тӹшлӹшӹ йори учрэждьэнььшлам— 
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сэльэкционный етанцивлӓм ӹштӹмӹ. Ти еТаНцивлӓшТӸ, когон 
ТЫМЭНЬШӸ ӓгрономвлӓ, махань-шон кушкышын районыштыш усло-
виэш йарал дӓ мол йиш киндӹвлӓ гӹц шукы лӓктӹш пушы куль-
турный киндӹвлӓм еакой етатьан кӹчӓлӹт. Тэнэлӓ скрэщивайэн, 
йажо йишӹм, кукшы игэчӹ тырхышым, лОктызывлӓ гӹц пэрэгӓлт 
кэртшьш дӓ мол етатьанат йажо йиш шукы культурым у гӹц 
войымы. 

Сакой йиш шӓдӓргӹ вуйвлӓ Икӓнӓ^ктӹштӹ гӹц вӹлвӓлӹш-
тӹ дон когон айырлат (15 рис.). Качэствы шот тон шӓдӓргӹ пинӹ-
дӹ пӹрцӓн дӓ пышкыды пӹрцӓн улы. 

Рис. (Кужы шӹрӓш). Рис шокшы еӓндӓлӹкӹн купэш кушшы 
кушкыш ылэш. Тидӹ мӓ донышна амыж ганьок. Сэдьшдон рие-

лӓн кушкаш совсэмок вэе уело-
ви кэлэш, тидӹм пӹрцӓн мол кин-
дӹлӓ ӱдӓш дӓ кушташ акли. 

Рис ӱдӹм нырышкы вӹдӹм 
пыртат, рис кушкышлан иекуе-
етвэнный купым ӹштӓт. Вӹт пыр-
тымы нырышты кит тон ӓль ӱдӹм 
машинӓ дон ӱдӓш аклиӓт, кӹзӹт 
ӱлӹц чоргэштьшш аэроплан гӹц 
риеӹм ӱдӓт. 

Рисӹм пиш шукэршэнок Ин-
диштӹ, Китӓйӹштӹ дӓ Йапо-
ньышты ӱдӓт. Тӹштӓкэн ӹлӹшӹ 
халыклан рис еэк кэрӓл качкыш 
ылэш. Зэмльӓ вӹлнӹ ма-улы ха-
лыкын кым пайышты ик пайжы 

риеӹм качкын ӹлӓ. Мӓдонна риеӹм Покшал А З И Ш Т Ӹ дӓ Кавка-
зышты ӱдӓш тӹргӓлӹнӹт. 

ШукэрдЫ агыл Кавказышты рис нырэш карп кол куштым 
удачный опытым ӹштэнӹт: вӹт лӹвӓлнӹ рис ылмы нӱжвэц вӹ-
дэш карпвлӓм куштэнь1т. Ти опыт Ӹштрлмӓш кӹц кайэш: рие 
ӱдӹм ныр гӹц кок йиш пользым — риеӹм дӓ колым ик ишток 
нӓлӓш лиэш. 

кӓвШТавичӹ культурвлМ. 
кӓВШТаВичӹВлӓШТӹ пышкыды йажо рокым дӓ шукы анжы-

машым тэргӹшӹ кушкышвла кушкыт. СЭДӸНДОН кӓвШТавичӹ 
вӓрвлӓм лапатаэш, вӹт тӹрэш, лывыргы почван вӓрэш ӹштӓт. 
Тэхэнь вӓрвлӓштӹ вӹт шукы улы, тӹштӹ кушкышлан кэрӓл 
миньэральный вэщэствавла кукшы вӓрвлӓ гӹц вӹдэш йогэн толыт. 
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15 рис. Сакой йиш шӓдӓргӹ-
влӓн вуйышты—еаНДомиркӸН, 
банаткын дӓ ПИРГӸДӸ шӓдӓргӹн. 



Кавштавичй кушкышвла лошток сэк кэрӓл кушкышыжы кав-
шта ылэш. Кавштам эдэм шукы йишӹм ӹштэн, когон ваш-
талтэн. 

Кавшта. Йӹрӓнӹштӹ кынамжы, шӹжӹ йактэ кавшта вуйвлӓ 
шалгат. Нинӹ изи, йӹлгӓ азым гӹц тишкэвэ кушкын шоныт. Рок 
оптым йӓшӹкэш шошым ӱдӹмӹ нӱшмӹ гӹц кавшта лин. Йӓшӹ-
кэш ӱдӹмӹ нӱшмӹм пӹтӓри пӓрНикӹштӹ ШӸТӸКТЭНӸТ , вара азы-

16 рис. Кавшта йишвлӓ: 
1—вуйан кавшта; 2— кольраби; 3 — брӰееэльеки 

кавшта; 4 — пэлэдӹш кавшта. 

мым ЙӸрӓнвлӓшКӸ ШӸНДЭНӸТ . Йӹрӓнӹшкӹ Ш Ӹ Н Д Ӹ М Ӹ К Ӹ , Ӹ Л Ӹ Ш -

тӓшвлӓ кушкыныт, кого кавшта вуй линӹт. Тидӹ кавшта йӹрӓн 
гӹц плучайымна продукт ылэш. 

К а в ш т а в у й ы м покшэц пӹчмӹкӹ, тидӹн кӹжгӹ вурдыжы йӹр 
вӹлӓн^ӹлӓн тӹкнэн цымырнэн шӹцшӹ ош кӹжгӹ Ӹлӹштӓшвлӓ 
кайыт. Кавштан ӸЛӸШтӓшӹштӹжӓт дӓ вурдыштыжат качшашлык 
вЭЩЭСтвавлӓ чотэ шукы погынэн ШӸНЗӸНӸТ. 

КормэшталтшЫ кавшта вуй тэл эртӓрӓш Йӓмдӹлӓлтӹн. Кӓргӹ-
жӹм тидӹ пэлэттэ, нӱшмӹмӓт ӹштӹдэ. Тидӹ толшаш ин вэлэ 
пэлэдэш. Кавшта нӱшмӹ ӹштӹшӹвлӓ, кавшта погымы годымок, 
йажо вуйын вурдыжым пӹчкӹн кодат. Тэлӹм кӹлмӹмӓш кӹц 
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пэрэгӓт. Шошым ти вурдым йӹрӓнэш шӹндӓт. Шӹндӹмӹ вур-
дэш ыжар Ӹлӹштӓшвлӓ кушкыт: кушкыш вэс пачаш ӹлӓш тӹ-
ҥӓлэш, пэлэт шӹнзэш, нӱшмӹм ӹштӓ, вуйжы вэлэ ак ли. Кав-
шта кок иӓш кушкыш ылэш, тидӹ ганьы эчэ рэвӹ дӓ сары уш-
ман ылыт. Рэвӹн дӓ сары ушманын кушкаш кэрӓл запасышты 
важэш погына, кавштан вурдэшьшЫ погына. 

Кавштан шачмы вӓржӹ — шокшы, пышкыды климатан сӓн-
дӓлӹк ылэш. Дикӹй кавшта Вадывэл Йэвропыштыш тангыж тӹр-
влӓ мычкы кушкэш. Тӹштӹ сэк пӹтӓриок кавштам войаш тӹ-
ҥӓлӹнӹт. 

Вэрэмӓ эртӹмӹ сэмӹнь, пӹтӓриш ик йиш дикӹй кавшта 
айырымаш тон пиш шукы йиш кавштам войымы (16-шы рис.). Мӓ 
донышна кавштам эдэм пиш кого вуйаным ӹштэн шоктэн. Ти 
кавштам мӓ качкына. Рэвӹ гань кавштам вэс статьанжы коль-
раби кавшта маныт. Кольраби кавшта мындыра статьан кӹжгӹ 
вурдан ылэш. Тидӹ рэвӹ важ гань ӓль ушман важ гань ылэш. 
Рэвӹ ганьжы тидӹн важ агыл, кӹжгэм шӹдшӹ вурды ылэш, 
рок вӹлӓн кушкэш. Бр^ссэльски кавштан вурдыжы кужы куш-
кэш, вӹлӓнжӹ тыгыды дӓ пиш пышкыды ӧрдӹж пӓртньӓвлӓ 
лӓктӹт. Тидӹм пӓртньӓжӹ гишӓн вэлэ шӹндӓт. Пэлэдӹш 
кавшта эчэ вэс стьатьан ылэш. Тидӹн пэлэт шотымы пэлэдӹш 
лыкшы вэлэ качмашкы кэӓ. Кӹзӹтшӹ вэрэмӓн 120 йиш утла 
кавшта улы. 

Тьэхничэски культурвлй. 

Хлопчатник. Хлопчатникьш шачмы вӓржӹ шокшы пойасыш-
тышы еӓндӓлӹквлӓ ылыт. СССР-Ыштьша хлопокым еэк когон 
войымы вӓрвлӓ Покшал Ази, Закавказйэ ылыт. Тӹштӓкэн хлоп-
чатникьш искусствэнный йур ӹштэн куштат. Пач вэкӹлӓ у ра-
ЙОнвлӓштӹ: кримӹштӹ, Сэвэрвэл Кавказышты, ӰКраинӹштӹ, 
НИЖНЬӸЙ Поволжйэшть1 куштат. Тиштӹ искусствэнный йур 
кэрӓл агыл. 

Хлопчатникьш шошым ӱдӓт. Шӹтэн лӓкшӹ азымжым шоээм-
дӓт. ШОЭЭМДӸДЭ йажон кушкын ак кэрт. Ӱдӹмӹкӹ кок тӹл-
зӹ нӓр вэрэмӓ эртӹмӹкӹ хлопчатник пэлэдӓш ть^ӓлэш. 
Пэлэдӹш шӸрхӓӓггмӹкӹ [пӰкшэмӓлтэш. Ти пӱкшэм (изи ко-
ропка) аражы дон кир пӱкш кань лиэш, кӧргӹжӹ пӹжӓш кань-
влӓэш пайылалт шӹнзэш. Пӹжӓш йӹдэ ошы ӓль нарынзалгы 
мамык вӹлвӓлӓн нӱшмӹвлӓ ылыт. Нӱшмӹн мамык вӹлвӓлжӹ 
мардэж Ӹфӹлӓлмӓшэш вэе вӓрӹшкӹ ^ҥэштэн шӓрлӓшӹжӹ ылэш. 
Самой тидӹжӹ хлопок (ваткы) ылэш. Хлопчатникьш хлопокшы 
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тишӓн вэлэ ӱдӓшӹжӓт ӱдӓт. Эдэм тидӹн поспэйьшжьш ак вычы, 
коропкавлажь1 изиш пачылташ тЫн'алмьшок, хлопокым погаш 
тӹн^ӓлэш. Тӹнӓм ат погы гӹнь, тидӹм мардэж вӹстӓрэн нӓнэӓ. 

Пэрви хлопокым кит тон вэлэ погат ылын. Кӹзӹт, ӹшкӹмнӓн 
«нжэньэрвла ӹштӹмӹ Мӓшинӓвлӓ еовхозвлӓн дӓ колхозвлан ӱдӹмӹ 
хлопок нЫрвлӓштӹ ровотайат- Погэн шӹндӹмӹ хлопокым заво-
тышкы шывштэн нӓнэӓт, тӹштӹ хлопокым нӱшмӹжӹ гӹц айырат. 
Хлопок нӱшмӹжӹ гӹц хлопок ӱм ӹштӓт, хлопок кӹц лӓкшӹ ват-
кыжым шӹдӹрӓт дӓ еакой йиш еитцӹвлӓм коат. 

кӱгижӓӓн РӦССИЙӸШТӸ хлопчатникьш шукы ак ӱдэп ылын, 
шукыжымок вэскит кӹц нӓлӹнӹт. Кӹзӹт мӓ, хлопок ӱдӹмӓшӹм 
шӓрэн, йажоэмдэн миэнӓ, вэскит кӹц хлопокым кандаш прахымы 
вэрц крэдӓлӹнӓ. Кӹзӹт мӓ еэк йажо йиш хлопокым ӱдӓш тьшӓ-
лӹннӓ. Кокшы пӓТильэТКӹм пӹтӓрӹмӓшэш хлопокнам кок пай 
шукэмдышашлык ылына. 

Итӹн. Мӓнмӓн халык хӦЗӓЙетваштына итӹнӓт пиш когон кэрӓл 
ылэш. Итӹнӹн вурдыжы гӹц мушым нӓлӹт. Мушым шӹдӹрӓт, 
шӹртӹм ӹштӓт дӓ еакой йиш мьшьэрьш коат. Итӹнӹн нӱшмӹ-
ж ӹ г ӹ ц итӹнӱм шиктӓт, котшы каеажы — турандыжы, вольыклан 
пукшаш йажо ылэш. 

СССР-нан Сэвэрвэл мо!гырыштыжы кужы, итйнӹм ӱдӓт. 
Покшал вӓрӹштӹжӹ кыйыр итйнйм ӱдӓт. Кужы итӹнӹн вур-
дыжы кужы ылэш, сэдьшдон тидӹм мушлан ӱдӓт. Кыйыр итӹн-
жӹн вурдыжы мытык, шукы укшан, когон пэлэдэш, шукы нӱш-
мӹм пуа. Сэдьшдон тидӹм нӱшмӹлӓн ӱдӓт. 

СССР-на итӹн культур дон еӓндӓлӹк вӹлнӹ еэк пайан ылэш. 

Культуный у кушкышвлй. 

Мӓнмӓн еола хозайстваштына тагынамшэн ӱдӹмӹ, куштымы 
культурвла гӹц паена, мӓдонна у кушкыш культурвлам ӱдӓш 
тьшӓлмӹ. 

Сойа. шукэрдӓт агыл еойа гишӓн мӓдонна шукыжы нимат 
пӓлӹдэлыт. Китӓйӹштӹ, Йапоньышты тидӹм таманьар тӹжэм и 
ӱдӓт. Сойа таракан пыреа йиш ылэш. Тидӹ ошалгы пэлэдӹшӓн 
лиэш дӓ пыреам ӹштӓ. Сойам, когон тэмӹшӹ пыреажы гишӓн 
ӱдӓт. 

Сойан пыреажы гӹц „еойа шӹшэрӹм'' ПӸЗӸРТЭН ЛЫКТЫТ. Сойа 
шӹшэрӹм качкыт. Ти шӹшэр гӹцок эчэ еакой йиш качкышым: 
ширӹ тарыкым, тывыртышым, тарам ӹштӓш лиэш. Сойа пыреам 
йангыштат, лашашыжы гӹц еакой йиш тотлы кӓчкышвлӓм — кон-
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дитьэр хӓдӹрвлӓм ӹштӓт. Сойа гӹц чотэ шукы йиш качкышык 
ӹштӓт. Ти качкышвлӓ пай дон ӹштӹмӹ качкыш кӹц шукат ак 
айырлэп. Сэдьшдон сойам — „кушкыш пай" маныт. 

Сойа мӓлӓннӓ чотэ кэрӓл культурный кушкыш ылэш. 
С э д ь ш д о н мӓнмӓн йугвэл рӓйонвлӓштӹ: ӰКраинӹштӹ, К а в -

казышты, кримӹштӹ сойа поспэйэн шомы вӓрӹштӹ, тидӹм 
ӱдӓш тьшӓлӹнӹт. пӹтӓриш пӓтильэткӹ пӹтӹмӓшэш С о й у з ы ш -
тына ик МӸЛЛИОН гэктарат у т л а сойа ӱдӹм вӓрӹм ӹштэннӓ. 

Каучукан кушкышвлй. Каучукым тропик еӓНдӓлӹкӹштӹш 
й у ж пушӓшӓжӹ пуат . П у ш ӓ н э ш кэлгӹ лакеакым ӹштӓт, тӹшкӹ» 
ныгыды вильӹ йога. СССР-ЫштЫ тропик Ӧблаетьвлӓ укэӓт, тэхэнь 

пУшӓнгӹвлӓ мӓдонна а к кушэп. 
С э д ь ш д о н , рэЗинӹ ӹ ш т ӹ ш ӹ про-
мышльэнныстьлан кэрӓл каучукым 
вЭекитвлӓ гӹц кандыдэ акли ылын. 
Мӓ каучук тӓрэш шортньЫм тӱлэн-
нӓ. Мӓлӓннӓ ӹшкӹмнӓн каучук, ео -
вэтеки каучук кэлэш. Каучук мӓ-
лӓенӓ калош ӹштӓш, вӹцкӹж мӹ-
ньэрӹм рЭзинӓьгдӓш, мэдицински 
хӓдӹрвлӓм ӹштӓш, п о ж а р йӧртӹм 
машинӓ кишкӓвлӓм дӓ молымат ӹ ш -
тӓш кэрӓл ылэш. Сэк когонжок — 
автомобиль арава шинӓ ӹштӓш, 
г р у з о в и к ь ш , МӦТОЦИКЛӸН, ВЭЛОСИПЭ-

дӹн шинӓ ӹштӓш к а у ч у к кэрӓл 
ылэш. Каучук тон эчэ война годым 
йадан вЭщэетвавлӓ гӹц пэрэгӓлтӓш 
противогазым дӓ кӓпӹм пэрэгӓш 
рэЗинӹ выргэмьш ӹштӓт. 

17 рис. Тау-сагыз. Мӓнмӓн учоныйвлана чотэ кымда 
СССР-ьшпъша каучукан кушкыш-

влӓм кӹчӓлӓш тьшӓлӹнӹт. Кӹчӓлмӓш такэш йамтэ. Казахста-
ныштыш еТьэпвлӓШТӹ дӓ кырык лапвлӓштӹ каучукан кушкыш-
влӓм хондриллам да тау-сагызым моныт (17 рис.). Ти куш-
кЫшвлӓштӹ каучук улы. Ти каучук кӹц рэзиньш ӹштӓш тьшӓ-
лӹнӹт. Ындэ ти кушкышвлам анжэн куштат, шукы каучуканым 
ӹштӓт. Тидӹ гӹц паена, мӓнмӓн учоныйвлана каучукым спирт кӹц 
ӹштӓш ТӸМЭНЬӸНӸТ. Т И Д Ӹ СОВЭТСКИ наукын чотэ кого ӹштэн 
шоктымашыжы ылэш. Кӹзӹт искусствэнный каучук ӹштӹмӹ 
завотвлӓм етройымы. Мӓнмӓн ӹндэ ӹшкӹмнӓн совэтски каучук-
наок улы. 
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И. В. МИЧУРИНӸН пӓшӓжӹ гишӓн. 

Природым ӹшкэ СЭМӸНЬЖӸ сӓрӓш цацышы эдэм, пӓшӓжӹм 
мыштэн ӸШТӸМЖӸ дон, тидӹм ӹштэн шоктэн кэртнӓы, мӓнмӓн 
лӹмлӹ садовод Иван Владимирович МИЧУРИНӸН пӓшӓжӹ анжыкта. 
Тидӹм цилӓ мир вӹлнӹ пӓлӓт1. 

Мичурин цилӓ ӹлӹм курымжым йаратымы пӓшӓэшӹжӹ эртӓ-
рэн. Кутлу иӓт утла пӓшӓжӹм ӹштэн. Тинӓр иштӹ, йажоэмдӹмӹ 
кӹцкӓн шукы йиш пӰШӓргӹвлӓм дӓ мӧр йиш сакой кӹцкӹ тӹш-
кӓвлӓм пиш шукым ӹштэн. У йиш кушкышвлам ӹштӹмжӹ гӹц 
пасна, кӰшкышвлӓн природыштымат вашталташ тидӹ крэдӓлӹн. 
Йугвэл шокшы вӓрӹштӹ кушшы кушкышвлам, сэвэр вэл-
нӹ кушташ йаралым ӹштӓш 
крэдӓлӹн. Пэрви кушкын 
кэрттьш вӓрӹштӹ, к у ш т а ш 
йаралым ӹштэн. 

Октьабрски социалисти-
чэски рэвольуци йактэ Ми-
чурин ӹшкэтшӹ, ӧрдӹж гӹц 
палшымаштэок пӓшӓжӹм 
ӹштэн. Вороньэжски область-
ыштыш Козлов хала ӧрдӹ-
штӹ изи садыжы тидӹн 
ылын. Садыштыжы каждый 
ин махань-шон Опытвлӓм 
ӹштэн миэн. Тэнэ ровота-
йымаштыжы у йиш кӹцкӹ-
влӓм 100 утла войэн. 

Мичуриньш садыштыжы 
таманьар йиш виноград куш-
кэш. Виноград мӓдонна йу-
гышты — кримӹштӹ, Кавказышты дӓ Покшал АЗИШТӸ ВЭЛЭ 

кушкэш. Козловышты виноград кушташ Мичурин амэрикански 
виноградым Дальньэвосточный крайыштыш дикӹй виноград 
дон скрэщивайэн. КРИМӸШТӸШ сэк йажо йиш олмам куш-
таш манын, Кримьпптьпп „кандиль" йиш олмам еибирӹштӹш 
китӓйкӹ дон скрэщивайымыкы, „кандиль-китайкь1" лин. Кандиль-
китӓйкӹн тотшы „кандилььш" кодын, „китӓйкӹжӹн" ӱштӹ 
тырхымашыжы вашталтын. Ти етатьанок йуг вэлнӹ кушшы 
шукы кӹцкӹм: грушым, пЭРеиквлӓм, ӓбРикосвлӓм, кир пӱкшьш 

1 И. В. Мичурин 1935 и 7 ийуньын колэн. 
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18 рис. Шалахай вэлнӹломбы кӹцкӹ,. 
вургымла вэлнӹ вишньопка, пок-
шалны — вишньопка-ломбы кӹцкӹ 
(кӓРтинӹштӹнӓ кок пай изиэмдэн 

анжыктымы). 



сэвэр вэлнӹ кушташ йаралым ӹштӹмӹ. Тидӹвлӓ цилӓок Ми-
чуриньш садыштыжы кушкыт. Мучуриньш садыжы гӹц ти куш-
кышвла СССР-нан цилӓ рӓЙонвлӓшкок шӓрлӓт, цилӓ садывлӓ-
шкӹ пырат. 

Иажо кушкышвлам у гӹц ӹштӹм лошты воксэок ум, йажо 
пышанын, пиш тотлы кӹцкӹ пушы пушанъш Мичурин куштэн. 
Ти пушӓнгӹм актинидий манын лӹмдэн. Актинидии ротньажы 
Ирвэл Ази шӸргӹвлӓштӹ кушкэш. Вишньопкам ломбы дон Ми-
чурин скрэщивайэнат у йиш кушкышым ӹштэн. Тидӹ ломбы 
арлыкан лин, тотшы вишньопканок кодын (18 рис.). Мичуриньш 
ма-улы у гӹц ӹштӹмӹ кушкышвлашты гишӓн тишӓк цилӓ сирэн 
шокташ акли. 

И. В. Мичуриньш пӓшӓжӹм Совэт власть пиш лӹмлэш шотлэн. 
Кӹзӹт тидӹн садыжы научный учрэждэньЫ лин. Тиштӓкэн Иван 
Владимирович колымжы йактэ ӹшкэ вуйлалтэн шалгэн. Науч-
ный зӓелугывлӓжӹ гишӓн И. В. Мичурин ПОЧӦТНЫЙ акадьэмикэш 
айырымы ылын. Правитэльствы Мичуринлан Трудовой Красный 
знамэни ордьэным, Лэнин ордьэньш пуэн, эчэ шукы вэрэмӓ 
Иван влӓДИМировичӹн ӹлӹмӹ халажым тидӹн лӹм дон лӹм-
дэн. Ӹндэ мӓнмӓн РСФСР-ыштьша Козлов хала укэ, Козлов 
хала вӓрэш Мичуринск хала лин. 



II. Животныйвлйн ӹлӹмӓшӹштӹ. 
Кушкышвлан мир дон животныйвлан ӹлӹмӓш лошты пижӹк 

улы. Зэмльӓ вӹлнӹ кушкышвла укэ ЫЛГЭЦӸ ЖИВОТНЫЙВЛӓ ӹлэн-
жӓт ак кэртэп ылын. Кушкышвла ӹшлӓнӹштӹ кушшашлык вэ-
щэствавлам рок кӹц дӓ воздух кӹц нӓлӹт. Животныйвла тэхэнь 
вЭЩЭСтвавлӓм качкын ӹлэн ак кэртэп; нинӹ кушкышвлам вэлэ 
качкын ӹлэн кэрдӹт. 

Лӹпӹ шукшвлӓ ыжар ӹлӹштӓшӹм качкыт; лӹпӹвлӓ, мӱкшвлӓ 
ПЭЛЭДӸШӸН тотлы мӱжӹм качкыт, шарыквлӓ дӓ Ышкалвлӓ 
шудым качкыт, Ӧравивлӓ дӓ ала кэквлӓ пӹрцӹм чьшат, вӹт шай-
танвлӓ вӹт пындаштыш кушкышвлан ыжар ӹлӹштӓшӹм ньы-
мыштыт. Нинӹ цилӓн кушкыш качшы животныйвлӓ ылыт. 

Пиш шукы животныйжы вэе ЖИВотныйВЛӓм кычэн качкын 
ӹлӓт. Пирӹ шарыкым качкэш, цӹгӓквлӓ, шӓкшӓльӹвлӓ, потьэм-
шӹвлӓ, цӹрцӹквлӓ, ӓНгӹрэмшӹвлӓ кавшан^ывлам кычэн качкын 
ӹлӓт; колвлӓ шукшвлам дӓ вӹт лӹвӓлнӹ ӹлӹшӹ мол животный-
влӓм качкын ӹлӓт. Зэмльӓ вӹлнӹ кушкыш укэ ылгэцӹ, кушкыш 
качшы ЖИВОТНыйВЛӓшТӓТ укэ лит ылын, нинӹжӹ укэ ылыт ыл-
гэцӹ, ЖИВотныйВЛӓм качкын ӹлӹшӹ звэрвлӓнӓт качкашышты ни-
мат укэ ылын. Шарыквлӓ шудым, еирэмӹм качмашэш шӹлӹм 
шӹндӓт. Пирӹ шарыкым кЫшкэдэшӓт, пайжым качкэш. Тэнэ 
гӹнь, тӹдӹн качкышыжы, шарык качмы вэщэствавла гӹцок ылэш. 
Тэнэ гӹнь, зэмльӓ вӹлнӹ кушкыш укэ ылгэцӹ, животныйвла 
ӹлэн ак кэртэп ылын, вэе животныйвлӓм качкын ӹлӹшӹ жи-
вӧтныйвлӓжӓт ӹлэн ак кэртэп ылын. 

Животныйвла лошты качкыш вэрц крэдӓлмӓш еоок улы; ик 
цуца животныйжы вэе цуца тэрвэн кэчӓлтэш, вэеӹвлӓжӹ нӹнӹ 
ГӸЦ ӸШКӸМӸШТЬШ ПЭрЭГӓТ. ШуКЫ ЙИШ ЖИВОТНЫЙВЛӓ ШуКЫ 
етатьан ӸШКӸМӸШТӸМ пэрэгӓт. Шык звэрвлӓ пӹеӹ пӱӓн, кӹчӓн 
ылыт; елапка, изи звэрвлӓ чӹнь кыдал кэртмьпптЫ дон ӹшкӹмӹш-
тӹм пэрэгӓт; ЦӸРЦӸКӸМ ыжар шуды цӹрэӓн ылмыжы пэрэгӓ. 
Ж а в а пиш шукы игӹм ак игӹлӹ ылгэцӹ, тидӹн пиш шукы тыш-
Манвлӓштӹ тагынамок тидӹм качкын пӹтӓрӓт ылын. 

Животныйын кӓп етройэнижьг ӹшкэ ӹлӹм вӓрӹштӹжӹ ӹлӓш 
йарал агыл ылгэцӹ, тӹдӹ шужэн кола ӓль шыквлӓ качкын пӹ-
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тӓрӓт ылын. С э д й н д о н о к животныйвлан мирӹштӹ, кушкышвлан 
МИрӹштӹшлӓок, ӹлӹм вӓрӹштӹш ӹлӹмӓш условиэш йарал ылшы 
животныйвла вэлэ ӹлэн дӓ ӹшкэ шачышыштым анзыкылаэш 
пэрэгэн кэрдӹт. 

Тӱпӹрдӓн ЖИвотныйвлӓ мол ЖИвотныйвлӓ гӹц кап-кь1л стро-
ЙЭНИШТӸ дон айырлат. Кӓплӓн цаткыды кычык п у ш ы лувлӓ ӓль 
нӧргӹвлӓ животныйвлан улы гӹнь, лулэгӓн ылыт кӹнь, тӹхэнь 
ЖИВотныЙВлӓм тупӹрдӓн животныйвла маныт. Лулэгьш сэк кэрӓл 
чӓетьӓВлӓжӹ: вуйлу дон тупӹрдӹ. ТупьгрдЫ кӓп кыт ылэш, тидӹ 
икӓнӓ^ктӹ дон п и ж ш ӹ лӱлӓшвлӓ д о н лин. тупӹрдӓн животный-
вла—колвлӓ, жававлӓ шӓкшӓльӹвлӓ, кэквлӓ дӓ звэрвлӓ ылыт. 
Эдэмӹнӓт тупӹрдӹ улы. 

Лулэгыдьш ЖИВотныйВлӓм тупӹрдӹдӹм животныйвлӓ маныт. 
Шукшвла, кавшапывлӓ, ӓнъфэмшӹвлӓ, вӹт шайтанвлӓ^ дӓ молы 
ЖИВОТНЫйВЛӓ тӰПӸрдӸдӸмвлӓ ылыт. Вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ тупьгрдь1-
дӹм животныйвла кӓп стройэништьг дон пиш шукы етатьан 
ылыт. 

Мӓнмӓн ти курсыштына тупӹрдӓн животныйвлам йажонок 
анжэн лӓктӹнӓ. НИСШӸЙ группывлӓ гӹц тьшӓльшӓӓт, эдэмӹн кӓп 
стройэни дон иканьрак ылшы виешӹй группывлӓ д о н пӹтӓрэнӓ. 
Н и н ӹ гишӓн тӹмэньӓш тьшӓлмӹнӓ анзыц, тупь!рдь1дьш животный-
влам кыдыжым мӓ пӓлэн лӓктӹнӓ. Пӱӓвлӓштӹ, йӓрвлӓштӹ к о л -
влӓлӓн пиш кэрӓл животныйвлам пӹтӓри анжэн лӓктӹнӓ, вара 
тӓГГыжвлӓштӹ, Ӧкэанвлӓштӹ ӹлӹшӹвлӓм анжэн лӓктӹнӓ. 

В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ тУПӸРДбЩбШ ЙУЖ ЖИВОТ-
НЫЙВЛА ГИШӒН. 

Ширӹ ВӸДӸШТӸШ ИЗИ рӓквлӓ. 

Пӱӓ вӹдӹм, йамдар ӓтэш кашталын, кэчӹ ваштарэш йажон 
анжалат кӹнь, ошалгы ӓль еаралгы, изи животныйвла вӹдӹштӹ 
еӓрнӹлмӹм ужаш лиэш. Нинӹ лошты йужшы тЫргэштЫл еӓрнӓт, 
тидӹ гишӓн нинӹм .вӹт шуршы" маныт. Нинӹ дафни лӹмӓн 
тыгыды рӓквлӓ ылыт (19- рис.). Тилэц тыгыды ош тОчкывлӓлӓ 
кайшы рӓквлӓӓт каштыт, тӓрвӓнӹлӹт. Нинӹ циклопвлӓ ылыт 
(20 рис.). 

Дафнивлаат, цИклопвлӓӓт тыгыды колын еэк кэрӓл качкыш 
ылыт. Шалдыра кОлвлӓжӓт шукыжок ти тыгыды животныйвлам 
качкын ӹлӓт. Шамак толшы, нӓлшӓш, еигӹвлӓм. Нӹнӹ тыгыды 
рӓктӹм вӓрӹштӹ ӹлэн ак кэртэп. 
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дӓфНивлӓжӹ микроскоп тон вэлэ ужаш лимӹ МикробвлӓМ 
качкын ӹлӓт. Микробвлӓжӹ колышы животный ӓль кушкышвла 
шӱмӹ вӓрӓн вӹдэш тӱлӓт (ШУКЭМӸТ). 

Вӹт кавшанывлӓ. 

Колвлӓ качкын ӹлӹмӹ тыгыды ЖИвотныйвлӓ гӹц пасна, коллан 
врэдӓм ӹштӹшӹ, пиш шукы шык кавшанывлӓ эчэ вӹдӹштӹ ӹлӓт. 

Плавуньэц. Тыгыды шыквлӓ (хищ-
никвлӓ) лошты плавуньэц — кавшаны 
коллан сэк лӱдӹшлӓ ылэш (21 рис.). 

Плавуньэц шалдыра кавшаны, 
шим валган, нарынзы кайтан гань тӹ-
рӓн ылэш. Вӹдӹштӹ тидӹ чӹнь изш, 
шайыл кужы йалвлӓжӹ вэшлӓ гань 
ыдырат. Плавуньэцьш йалвлӓжӹ кым-
давлӓ, йалапа Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шувлӓ 
улы. Тэхэнь йалвлӓ пӹсӹн иӓш пал-
шат . 

вЭрэмӓн^эрэмӓн вӹт вӹлкӹ пла-
вуньэц кузадӓ мЫшкЫржьш вӹт вӹл-
КӸЛЫКТЭШ . Плавуньэц тэнэлӓ ӹшлӓн-
жӹ кэрӓл воздухым шӱлӓшӹжӹ пога. 

Плавуньэц шык кавшайы ылэш. 
Тидӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш цӸвӹтӓнвлӓм, тыгыды колвлӓм дӓ мортнььш 
качмыжы гӹц пасна ӹшкэ гӹцшӹ когорак кол тэрвэнӓт кэчӓл-

19 рис. Дафни (пиш ко-
гоэмдэн анжыктымы). 

20 рис. Циклоп 
(пиш когоэмдэн 

анжыктымы). 

21 рис. Плавуньэц. Шалахай вэлнӹ 
тидӹн шукшыжы, вургымла вэл-

нӹ — поханьажы. 

тэш. Айыртэмьшжок мыльы карас дон сазан тидӹ гӹц Экеӹклӓнӓт. 
Ӹлӹш кол тупэш плавуньэц кэчӓлтэшӓт, колын кӓпшӹм ньы-
мышташ тӹнялэш. 
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плӓвуньэцвлӓ йажон чон"эшть1льАт. Йужнам ик пӱӓ гӹц вэс пӱ-
ӓшкӹ йыдым чопэштэн кэӓт. 

Ш о ш ы м ӓвӓ плавуньэц вӹдӹштӹ к у ш ш ы шуды вурдэш мы-
ным мынза. Кым ӓрньӓштӹ мынывлӓ гӹц лИЧИНкӹвлӓ—шукшвлӓ 
лӓктӹт. 

ПлавуньэцЫн ЛИЧИНКӸЖӸ кушкын шошы кавшапын формышкы 
изиш вэлэ миӓ. Тидӹн шукшын гань кужы, лывыра кӓпшӹ кым 
мыжыр йалан ылэш. Ти йалвлӓжӹ дон вӹт пындашты тидӹ авальа-
нылэш, вӹдӹштӹ иэш. Плавуньэцьш шукшыжы кушкын шошы 
плавуньэц каньок шык ылэш. Кычымын кӓпӹшкӹ пӹсӹ дӓ йадан 
ышма лувлӓжӹм кэрӹл шӹндӓӓт, кычымжым качкэш. 

Кушкын шомыкыжы, шукш сирӹш лӓктэш, рок лошкы пырэн 
вазэшӓт, поханьашкы сӓрнӓлтэш. Иктӓ маньар ӓрньӓштӹ поханьа 
гӹц кушкын шошы кавшаны лиэш. 

Гладыш. Вӹт вӓрвлӓштӹ, плавуньэц кӹц шӹрэ^эӓк ши валган. 
клоп-гладышвлйм ужаш лиэш. Гладышат, плӓвуньэцлӓок шайыл 
йалвлӓжӹ дон иэш. Йалвлӓжӹ дон вэшлӓлӓ ыдыра. Тидӹ соок ту-
пын иэш. Тидӹм вӹт вӹлнӹ кэчӹшӹм шӹрэнок ужаш лиэш. 
Плавуньэцлаок, гладышат вӹт вӹкӹ ирэ воздухлан куза. Тишэ-
цӹнок качкаш кычышашлыквлажьшат тидӹ анжа, орола. Туп-
шы ши валган ылэшӓт вӹт лӹвэцӹн тидӹ когон ак пӓлдӹрнӹ. 

Кычышашлыкшы тэрвэн кэчӓлтэшӓт, клоп-гладыш пӹсӹ нэр-
жӹ дон пышкылэш, ТИ нэржӹ донок вара тӹдӹм качкэш. Вӹт 
кавшанывлӓ тэрвэн, цӹвӹтӓнвлӓ тэрвэн, тыгыды колвлӓ тэрвэн 
тидӹ кэчӓлтэш. Хоботок манмы пӹсӹ нэржӹ Ӹшкӹмжӹмӓт пэрэгӓ:. 
самынь моло кидӹш нӓлмӹкӹ, тидӹ когон пышкыл шӹндэн 
кэрдэш. 

Таныж ЖИвотныйвлӓ. 
Т а п ы ж ы н дон окэанын санзалан вӹдӹштӹ махань-шон жи-

вОТныйвлӓ ӹлӓт. Иинӹ лошты йужшы вӹт пындашток ӹлӓт, 
кыдыжы вӹт пындашкы нигнамат ак валэп. Йужшы КЭЛГӸШТӸ 
агыл, йужшы таманьар тӹжэм мэтр КЭЛГӸЦӸШТӸ ӹлӓт. 

Таныж вӹдӹштӹ студии гань пышкыды мэдузывлӓ сӓрнӓт 
(23 рис.). Нинӹ мӓ ужмына ЖИвотныйвлӓ агылэп: нинӹн йалыштат^ 
вуйыштат, пачыштат укэ. Вӹдӹштӹ мэдузы, кӓрӹмӹ зонт кань 
ылэш. Ӱл вэлнӹжӹ тидӹн ышмажы улы, тазыльан щупальцы-
влӓжӹ кэчӓт. Мэдузы щупальцывла дон сакой йиш тыгыды жи-
вӦтныйвлӓм кыча дӓ ышмашкыжы опта. Н Ӱ Ш Т Ӹ Л Ш Ӹ ЭДЭМ тэрвэн 
тӹкнӓ гӹнь, мэдузы нуж гань йылата, пачкэн шӹндӓ. Тэпэлӓ 
мэдузы ӸШКӸМЖӸМ таныж шыквлӓ гӹц пэрэгӓ. 

Т а п ы ж вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ тӓрвӓнӹдӹм ЖИвотныйвлӓ губкы. 
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22 рис. Мэдузывлӓ. 

дон коралл пОлипвлӓ пиш интьэрэсныйвла ылыт. Нинӹ кушкыш 
статьан ылытат, учоныйвла пиш шукы вэрэмӓ нинӹм животныйэпг-

шотлыдэлыт. Полипвла иквӓрэш шукын ӹлӓт. Коралл пӦлипвлӓн 
извоскаан екэльэтвлӓ гӹц когон коаш вӓрвлӓ лит. Шукы^вэрэмӓштӹ 
т а г а ж пындаш тиштӓ-
КЭН кузэн миӓ Гӹнь, ТИ ~ 
вӓрэш коралл остров __- — 
лиэш.Таи ыж пындашты 1 3 " 
рӓквлӓ авальаныл каш- _ - З Г З 
тыт. Нӹнӹ лошты пиш 
кымда дӓ льӓпцӓкӓ кӓ- — Ш ь з д М д 
пӓн рӓквлӓулы, нинӹм — ~ \ \ \ \ X, 
краб маныт. Рэкӓштӹш — = - У 
рӓкӹн ганьок, крабын ~ 

жӹ дон краб качкышым 
пӹзӹрӓлэш, ышмашкы- У • 1 -
жы пиштӓ. Крабын . 
ӓзӹржӹ куштылгын кӹ- . г 

рэш. Тьшэ гӹньӓт, кӹр-
шӹ ӓзӹр вӓрэш вэе 23 рис. 0тшэльньь1к-рак дон актини 
ӓзӹр кушкэш. Крабвлӓ рӓкпадым йӓшнэнӹт. 
дон консэрвьш ӹштӓт. 

Отшэльньйк-рйк таргыжышты ӹлӓ (23-шы рис.). Ти рӓкӹн 
вуйжы вэлэ ПИРГӸДӸ, М Ӹ Ш К Ӹ Р Ж Ӹ пышкыды, Льӓзӹрӓ. Отшэль-
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ньӹкфӓк охыр рӓкпадым вӹт пындашты моэшӓт, мЫшкьфжЫм 
тӹш цикӓ. Ӓзӹрвлӓжӹ дӓ йалвлӓжӹ тӱӓн кодыт. Ти гишӓн отшэль-
ньӹк рӓк рӓкпатшыгэ вӓр гӹц вӓрӹш куштылгын кэӓ. Лӱдӹш 
улы гӹнь, йалгэ, ӓзӹргэ, рӓк пат кӧргӹш шӹлэш. 

Шӹрэнок тидӹн рӓкпатшы вӹлнӹ актини ӹлӓ. Актини цуц 
вэлэ тӓрвӓнӹлэш, сӹнжӹ дон животныйла ак чуч, пэлэдӹшлӓ 

вӹт пындаштыш кӱвлӓ тэрвэн 
пижӹн ӹлӓ. Отшэльньь1к-ракьш 
рӓкпатшы тэрвэн ПИЖМӸКӸЖӸ, ТИ-
дӹн сага актини вӓр гӹц вӓрӹшкӹ 
тӓрвӓнӹл кэрдэш. Вӹт пындашты 
авальаныл кашмыжы годым, от-
шэльньЫк-рак ӓзӹрвлӓжӹ д о н тыгы-
ды ЖИВотныЙВлӓӓн нальым пыдрата. 
Т и тыгыды животныйвлам щ у п а л ь -
цывлӓжӹ дон актини кыча. О т ш э л ь -
ньӸКфӓКлӓнжӓт тӹдӹн сага акти-
нии ӹлӹмӓшӹжӹ пользым пуа. П а ч -
кышы ЩӰПальцывлӓжӹ д о н актини 
рӓкӹм шык ЖИвотныйвлӓ гӹц пэрэгӓ. 

Таггыж пындашты, ӓйыртэмӹнок йажовлӓ, таныж шӹдӹрвлӓ 
ӹлӓт (24 рис.). Нинӹ лачокшымат шӹдӹр форман ылыт. Кӓпӹн 
ӱл вэлнӹ, лач покшал вӓрӹштӹ ышма улы. Йӓлвлӓштӹм ӓйӹкӓ-
лэн, прИеоекывлӓ палшым дон таггыж шӹдӹрвлӓ вӹт пындашты 
ольэн авальаныл каштыт, мыльы рӓквлӓм дӓ сакой колышы жи-
вотныйвлам качкыт. Мол ЖИВотныйВлӓӓт таггыж вӹдӹштӹ шукы 
улы: сакой йиш шукшвлӓ, рӓквлӓ дӓ таггыж кубишкЫвла. 

КОЛВЛӒ. 

Кол ӹшкэ кӓп стройэнижьг дон вӹдӹштӹ вэлэ ӹлэн кэрдэш. 
Кол вӹдӹштӹ иэш. Вӹтшӹ воздух кӹц плотнаракат, коллан 

тӓрвӓнӹлӓш когон ӓптӹртӓ. Колын вуйжы кашаргы дӓ кол тӓр-
вӓнӹлмӹжӹ годым вӹдӹм куштылгын шэлӹн кэӓ. Колын шӱжӹ 
укэ. Колын вуйжы моггыржы дон цаток пижэш. Сэдьшдон вуй ДОН 
кӓпшӹ пиггӹдӹ ишкӹ гань ылэш. Колын кӓп вӹлвӓлжӹ йаклака, 
тӓзӹльӓ. Тидӓт коллан иӓш когон палша. 

К о л ы н шылдырвлажьг дӓ пачшы иӓшӹжӹ кэрӓл ылыт . К о л ы н 
кымда пачшы сэк кого пӓшӓжӹмок ӹштӓ. С и л а н , шӹлӓн пачшым 
икана-ик вэкӹ л ы в ш э д ь ш т кэмӹжӹ дон, кол анзыкыла чӹнь кэӓ. 
Оныштышы. дӓ Мӹшкӹрӹштӹшӹ шЫлдырвлӓжӹ пач шылдыр гӹц 
М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ слапка ылыт. Колын ти шЫлдырвлӓжӹ икӓнӓ ик вэкӹ 
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сӓрнӓлӓш, ӱлӹкӹлӓ валаш, кӱшкӹлӓ кузаш кэрӓл ыльпч Колын 
шЫлдырвлӓжӹ колын кӓпӹм тӧр кычат, комдык ӓль ӧрдӹжӹн 
сӓрнӓлт вацмаш кӹц пэрэгӓт. 

Колым анжалмыкына, ышма пачмыжым, ышма ЧӰЧМӸЖӸМ мӓ 
ужына. Кол вуйын ӧрдӹж чӓетьӓвлӓжӹ пӸзӹргӓлтӹт, шӓрлӓлтӹт. 
Тидӹ колын шӱлӹмӓшӹжӹ ылэш. Кол вӹдӹм ышмашкыжы нӓлэ-
шӓт, варажы нашмы шэлӹквлӓ вашт мӹн^эшок тӱгӹ лыктэш. 
Колын нашмывлӓжӹ вуйжы кок вэлнӹ ылыт, нинӹ нашмы лэ-
вӓш тон лэвэдӓлтӹт. Вӹт нашмым мышкэш, кӓп кӹц нашмышкы 
толшы вӹр дон ЛИШӸЛЭМЭШ. Нашмышты вӹр ирээмэш, евэзӓэмэш: 
вӹдэш рӓеТворӓйӓлТШӸ кислород вӹрӹшкӹ вӓрэштэш, угльэкис-
лый газшы вӹр гӹц вӹдӹшкӹ кэӓ. Нашмывлӓ шулӹмӹ орган 
ылыт. 

Вӹдӹштӹ ӹлӓш колын стройэнижь1 пишок йажо ылэш. Ко-
лым еирӹшкӹ лыктын ПИШТӸМӸКӸ , нимамат ӹштэн ак кэрт, наш-
мыжы кошкымыкы Т И Д Ӹ шӱлӓлтэн колта. 

ӒРгӹрвлӓштӹ, йӓрвлӓштӹ шукы йиш кол ӹлӓ. Эчэ шукы йи-
шӹжок тӓпыжвлӓштӹ, Ӧкэанвлӓштӹ ӹлӓт. Колвлӓ мол тупӹр-
дӓн ЖИвотныйвлӓ гӹц айырлат: нинӹ вӹдӹштӹ вэлэ ӹлӓт, наш-
мы дон шӱлӓт. 

Ӹндэ мӓ ширӹ вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ кок колым, караеым дӓ ну-
жым анжалына, тапыж колымат кыдыжым анжалына. 

Ширӹ ВӸДӸШТӸШ колвлӓнӓ — карае дон нужгол. 

Карас. Цилӓ колвлӓнӓ лошты карае (25 рис.) нимат ТЭРГӸДӸМӸ 

пиш тырхышы кол ылэш. Карас кол ӹмӹлӓн дӓ льӓвӹрӓн 
пӱӓвлӓштӹ ӹлӓ, тӹхэнь вӓрӹштӹ нимахань колат ӹлэн ак кэрт. Льӓ-
вӹрӓн дӓ илӓн пӱӓштӹ тӹдӹ 
шукы качкышым: шӱшӹн кот-
шывлӓм, тыгыды шукшвлам 
моэш дӓ качкын ӹлӓ. 

Кӓраевлӓ когорак йӓрвлӓш-
тӓт ӹлӓт. Нӹнӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш 

кушкышвла лошты йажо вӓр-
влӓм ӹлӓшӹштӹ мот. 

Карасын кӹрӓнӓлгӹ цӹрэ- 25 рие. Карас. 
жӹ ил пындашан шӹнзӹш вӹт 
цӹрэшкӹ миӓ. Карас тӹ вӹдӹштӹ тЫШманвлӓлӓн когон ак 
пӓлдӹрнӹ. 

рэкӓвлӓштӹ карае шоэн вэлэ улы, карае тӹшэц тырырак 
вӓрвлӓшкӹ кэӓш цаца. Карасын кӹжгӹ дӓ кымда кӓпшӹ рэкӓ-.. 
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штӹ вӹт йогымашым сӹнэн ак кэрт. Рэкӓ пындаш ошмаан 
дӓ кӱӓн ылэш кӹнь, караслан качкыш моаш вӓр укэ, шык кол-
влӓ гӹц шӹлӓшӓт вӓр укэ лиэш. 

карасвлӓ тэл эртӓрӓш лакеышкы пырат, коаш вӹдӓн пӱӓ-
влӓштӹш ил лошкы мӱдӓлт вазыт. 

кӓраевлӓн шӰКЭМӓлтМӓшӹштӹ шошым эртӹмӹ годым лиэш. 
Нӹнӹ цуцан погынат дӓ сир тӹрӹшкӹ лишэмӹт. Сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш 

вӹт кушкышвла лоэш ӓвӓ караевлӓ еаралгы мортнььш кӹшкӓт. 
Нӹнӹн еагаок озы караевлӓ каштыт, пыдранзык вӹдӹшкӹ ошал-
гы ВИШКӸДӸЦӸМ — молокым ЛЫКТЫН колтат. Ошалгы ВИШКӸДӸЦ 

М0РТНЬЬ1ШКЬ1 вӓрэштэш кӹнь, мортньь1 вырлыкакэш, кушкаш 
тьшӓлэш, вара мольы лиэш. 

Мортньь1 кӹшкӹм годым, ик ӓвӓ колок таманьар лу тӹжэм 
мортнььш кӹшкӓ. Цилӓ мортньок ак вырлыкаҥ, вырлыкангтым 
М0рТНЬЬ1 гӹц к о л а к ли . 

Шукы мортнььш вӹт кавшанывлӓ, шык колвлӓ дӓ вӹт кэк-
влӓ качкыт. Пэрэгӓлт котшы мортньь! гӹц лӓкшӹ изи Мольывлӓ 

26 рис. Нужгол. 

тыгыды кол качшы шыквлӓ качмашэш шукы пӹтӓт. Тӹнэ ли-
эшӓт, тӹнӓр шукы шачшы карае кӹц чӹдӹ карае вэлэ кушкын 
шоктат. Карас кол когон тӱлэтӓн агыл ылгэцӹ, шыквлӓ нӹнӹм 
пиш йӹлэ пӹтӓрэн кэрдӹт ылын. 

Нужгол. Нужголым карае тон тӧрэштӓрэн анжымыкына, нинӹ 
икань кол агыл ылмышты тӧрӧк еӹнзӓшкӹ кэрЫлтэш. Нужго-
лын (26 рис.) кӓпшӹ кужы, еилан: ышмажы кого, пӱвлӓжӹ 
шукы, пӹеӹвлӓ. Пӱвлӓжӹ пӱ араташты вэлэӓт агыл, ышмадам-
гашты дӓ Йӹлмӹштӓт шӹнзӓт. Махань-шон колвлӓм, жававлӓм, 
вӹт криевлӓм, кэк лыды игӹвлӓм пӹеӹ пӱӓн ышмажы дон шык 
нужгол роалтаат, качкэш. Ӹшкэ Игӹвлӓжӹмӓт тидӹ качкэш 
вӓк. 
34 



Нужгол В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкышвлй лоэш йӹмэн шӹнзэшӓт кач-
кышлыкым орола. Тӹдӹн, торэш корнан ыжаралгы валган кӓп-
шӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкыш кӹц когонок ак айырлы. Тэвэ нужгол 
лишнӹ изирӓк кол кайын колта. Нужгол тидӹн докы шьшалтэш 
дӓ роалтэн нӓлэш. Тыгыды колвлӓ нужголын пӱвлӓ гӹц шоэн 
вэлэ ытлэн кэрдӹт. 

Нужгол КОКШӰДӸ И йактэ ӹлэн кэрдэш. Шоны нужголын 
кытшы 2 м, лэлӹцшӹ 20 кг дӓ 30 кг лин кэрдэш. 

Акулывлӓ. 

Атлантичэски окэанышты дӓ тропичэски (шокшы) таныжвлӓ-
штӹ шык кого кол—кловой акулы ӹлӓ (27 рис). Тӹдӹн кӓпшӹ 
чотэ кого шӹдӹр гань ӹлэш—кытшы нӹл мэтр гӹцӓт утла лиэш. 
Вуйжы — кашар нэрӓн. Пӱӓн лӱдӹшлӓ ышмажы, вуй ӱл вэлнӹ-
жӹ, торэш шэлӹк гань ылэш. кужикӓ кӓпшӹ дон, пиш кого силан 

27 рис. Акулы. 

пачшы дон акулы сэк чӹнь ин кэрдэш. Кого кӓпшӹ дон шык-
шы дон, чӹнь кашмыжы дон кловой таныж кого кОлвлӓлӓн лӱ-
дӹш тышман ылэш, сир тӹрӹштӹ ылмыжы [годым тидӹ эдэм 
тэрвэнӓт кэчӓлтэш. 

Когожы гӹц пасна, кловой акулы мӓ пӓлӹмнӓ мол кол гӹц 
шукы вэс ӓйыртэмвлӓ дон пӓлӹ ылэш. Акулын лулэгӹжӹ лун 
агыл, нОргӹн ылэш. Нашмы лэвӓшвлӓжӹ укэ, тидӹн вӹц пар 
нашмы шэлӹкшӹ виш ылыт. Кловой акулы мӧртньӹм ак кӹш-
кӹ — ӹлӹш игӹмок игӹлӓ. 

Кловой акулы гӹц пасна тӓныжвлӓштӹ, Ӧкэанвлӓштӹ вэс йиш 
акулывлӓӓт улы. Йуж йищ акулыжы 12 м кыташ ылыт. 

Мӓнмӓн Шим таныжышты акулы улы, когоок вэлэ агыл — 
мэтр кыташ вэлэ лиэш. Ти акулым „таныж коти" маныт. Эдэм-
лӓн ти акулы лӱдӹш агыл. Тӹнэ гӹньӓт, кол кЫчышвлӓлӓн ко-
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го ЭКСӸКӸМ ӹштӓ: шэргӹ ӓкӓн колым когон качкэш, кэлдэвлӓм 
кышкэдэш, колым шолыштэш. ТИ ЙИШ акулы МынывлӓМ мынза 
дӓ мыны гӹцшӹ изи акулывлӓ лӓктӹт. 

Кэлгӹ ВӸДӸШТӸШ колвлӓ. 

Вӹдӹштӹ таманьар тӹжэм мэтр кэлгӹцӓш вӓрӹштӹ ӹлӹмӓш 
мол вӓрӹштӹшӹ гӹц вэсӹ ылэш. Тэхэнь кэлгӹ тангыж пындашым 

пиш кого лэлӹцӓн вӹт 
тэмдӓ. Кэлгӹ вӹдӹштӹ 
ӹлӹшӹ колым вӹт 
вӹлкӹ лыкмыкы, кӱп-
цӓлт шӹнзэш, йужнам 
пыдэшт кэӓ. Нинӹн кӓ-
пӹштӹ кэлгӹ вӓрӹштӹ 
вэлэ Ылашйаралылэш. 
Вӹлнӹ вӹдӹн кого тэм-
дӹмӓш укэӓт, нинӹн 
кӓпӹштӹ КӦРГӸШТӸШ 

газ сила дон кӱпцӓш, 
шӓрлӓш тьшӓлэш. 

Кэлгӹ вӓрвлӓшкӹ кэчӹ соты валэн ак шо. Тӹштӹ со пӹцкэ-
мӹш, со ӱштӹ. Вӹт тьэмпэратуры —2° кӹц -\-2° йактэ ылэш. 

Тапыжын ӱштӹ 
ПӸЦКЭМӸШ вӓржӹ 
шукы валган слапка 
тыл дон еотэмдӓрӹ-
илӓ вэрэман-вэрэ-
мӓн еотэмӓлтэш. Ти 

28 рис. Кэлгӹ вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ кого 
ышмаан кол. 

соты, таныж пын- _•.-=— »- „„,»••• 
дашты ӹлӹшвлӓ гӹц - - / / _ . ^ 
лиэш. Тиштӹ вал- V - - У " " ' ^ ^ ' -
галтшы гуокывла, \ / — 
таггыж шӹдӹрвлӓ, . 
Т31ГЫЖ шӱлӹвлӓ . ' 
ӹлӓт. Тиштӹ вал- " " 
галтшы колвлӓ ин 29 рис. Кэлгӹ вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ хиазмод 
каштыт. Т а г а ж , кол. Тидӹ вэе кого колым нэлӹн шӹндэн. 
пындашты рӓквлӓ 
авальанэн каштыт. Йуж рӓкшӹ валгалтыт. АйыртэмЫнок, кэлгӹш-
тӹ ӹлӹшӹ колвлӓ И Н Т ь э р э е Н ы й в л ӓ ылыт. 28 рисункышты кэл-
гӹштӹ ӹлӹшӹ кого ышмаан колым анжыктымы. 
36 



Тидӹн ышмажы вуйжы кыташ ылэш. Тидӹн лувлӓжӹ пыш-
кыды ылыт. 

2 9 рисункышты КЭЛГӸШТӸ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ хиазмод колым анжыкты-
мы. Тидӹн мь1шкь1рвуштыжы ДОН М Ӹ Ш К Ӹ Р Ж Ӹ КОГОН ШЫВШЫЛТ, 

шӓрлэн кэрдӹт. Ти кол ӸШКЭ ГӸЦШӸ когорак КОЛЫМОК нэлӹн 
кэрдэш. 

Когон КЭЛГӸШТӸ нимахань кушкышат укэӓт, КЭЛГӸШТӸШ 

колвлӓ вӹт пындаштыш животныйвламок качкын ӹлӓт. Нинӹ 
ИКТЬРВЭСӸШТӸМ, ӓль кӱшӹц колэн валышы мол животныйвлам 
качкыт. 

ПРОМЫСЛОВОЙ КОЛЛОМАШ. 

Кол улы вӓрӹштӹ, цилӓ вӓрэ колым кычат, лоат. Промысло-
вой кого значэньӓн кол ломы вӓрвлӓжӹ таргыжвлӓ дӓ кого рэкӓ 
ӓпвлӓ ылыт. Тӹштӹок икӓнӓштӹ шукы колым кычат. Тиштӓкэн 
ломы колым вэс рӓйонвлӓшкӹ нӓпэӓш санзалтат, коптьат, кош-
тат, маринуйат ӓль консэрвьш ӹштӓт. Консэрвьш зосты короп-
льаэш оптат, пайайэн ижӹ шӹндӓт. Тишток кол мортнььшат пас-
на санзалтат. 

Мӓдонна промысловой кол ломаш пӸтӓрижок Иыл ӓргӹштӹ 
дӓ молы кого рэкӓвлӓ ӓргӹштӹ тӹпӓлӓлтӹн. Таргыжышты ӹлӹшӹ 
шукы йиш колжок ик вэрэмӓн цуцан-цуцан погынатат, рэкӓвлӓ 
ӓпӹш пырат. Тидӹм кол лоэцвлӓ шукэрдок цаклэнӹт. Ти колвлӓ 
таргыж гӹц рэкӓшкӹ МӦРТНЬӸ кӹшкӓш пырат. Тан-ыж гӹц рэкӓ-
влӓшкӹ лӓкшӹ колвлӓм проходной (лӓкшӹ) кол маныт. Проход-
ной колвлӓ: вовыл, астрахански сэльотка, осотр, бэлуга, сэврӱ-
га, лосось, кэта ылыт. 

Тэпэлӓ колвлӓ лӓктӹтӓт, кого рэкӓ ӓпвлӓэш шӹндӹмӹ кэл-
дэшкӹ ӹшкэок пырат. Проходной колвлӓ мортнььрштЫм шошым 
вэрэмӓн кӹшкӓтӓт, СЭДӸНДОН ШОШЫМ тӹштӹ кол попаза. Ти сэ-
зоным (вэрэмӓм) шошымшы путинӓ маныт. 

Кол кычым пӓшӓигтӹ СССР-на цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ пӹ-
тӓришӹ ик вӓржӹм йӓшнӓ. Тэпэ гӹньӓт, мӓнмӓн еӓндӓлӹкнӓн 
шукы МӸЛЛИОН халыклан колым еитӓрӓш тинӓр шукы колат 
ак еитӹ. Колым кӹзӹтшӹ гӹц утла кычышашланэн, еовэт власть 
кол ломашым лӱктӓш, йажоэмдӓш цаца. Тапыжышты кол ло-
машым развивайымаш осовынок кого значэньӓн ылэш. Рэво-
льуци йактэ тапыжышты кол ломаш шайылан котшы ылын. Кол 
лоаш парыеан изи пышэш вэлэ каштыт ылын. Кӹзӹт таргыж-
влӓштӹнӓ кол ломаш пӓшӓм КӰШТЫЛТЭНӸТ, Йажоэмдэнӹт: ӹндэ 
трал дон колым лоат. Трал кымда ӓпӓн, мэшӓк етатьан кого кэл-
дэ ылэш. Ти кэлдэм йори ӹштӹм прохот — тральщик шывшэш. 
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Кӹзӹтшӹ тралыциквла, ӓль траӱльэрвлӓ, вӹт вӹлнӹ кашшы 
фӓбриквлӓ ылыт. Тралыцикьццть1 Мӓшинӓвлӓ улы. Мӓшинӓвлӓ 
дон колым йӧнӓтӹлӹт, кол гӹц айырэн кодымым кэрӓл вӓрӹш 
шоктат, кол шэлӹм моло шӹрӓтӓт. 

к о л УРДЫМАШ. 

Кол войымы завотвлӓ. И йӹдэ цилӓ вӹдӹштӹнӓ пиш шукы 
колым кычат. Кол запаснам ӹнэнӓ чӹдэмдӹ гӹнь, кол хӧзӓЙет-
ванам тӧр видӓш кэлэш. Колым тэхэнь рошот тон ломыла: вӹдэш 
котшы кол вӹт кӹц лоэн лыкмы кол нӓрӹ тӱлӓлт кэртшӹ. Ти 
гишӓн еовэт правитьэльствы кол пӹтӓрӹмӓш тон крэдӓлмӹ йори 
законым лыктын. 

Мӓлӓннӓ пэрэгӓш вэлэ агыл, ӹлӹш кол запаснамат тэмӓш дӓ 
шУкэмдӓрӓш кэлэш. Ти гишӓн кол войымы. завотвлӓм ӹштӹмӹ. 

3 0 рис. МӦРТНЬӸ гӹц мольы лимӓШ. д а тидӹЖЬШӸМӓт ош мӧрт-

лыктыт. Кок йиш мортнььш ирэ пын дон пыдратыл шӹндӓт. 
Тӹнӓм озын шӹшэрӓн М0рТНЬЬ1ЖЬ1 ӓвӓ колын цилӓ М0рТНЬЬ1 пӹр-
цӹкӹш попаза дӓ ӓвӓ колын мортньЫм вырлыкаьгда. 

Вырлыканшы мортнььш йажон мышкын шӹндӓт. Вара тидӹм 
йори ӹштӹмӹ йогыш вӹдӓн вӓрӹшкӹ колтат. Тӹштӓкэн мӧрт-
ньӹ гӹц Мольывлӓ лит (30 рис.). 

Кол игӹвлӓм тэнэ лыкмашты каждый, шӱдӹ мортньЫ пӹр-
цӹк кӹц 70 нӓр мольы лиэш. Мортнььш ӹшкэок кол кӹшкӹмӹ 
ГОДЫМ, ОЗЫН шӹшэрӓн М0рТНЬЬ1ЖЬ1 ӓвӓ МӦРТНЬӸ ГӸЦ йогыш вӹ-
дэш мышкылт кэӓ, шукы МӦРТНЬӸЖӸ вырлыкаьгтэок кодэш. Ти-
лэц паена шукы мортный пьфцьшшьш ЖИвотныйвлӓ качкын пӹ-
тӓрӓт, тӹдӹн дон шукы мольы лин ак кэрт. 

Тиштӹ шэргӹ йиш колвлӓн 
МОльывлӓМ куштат . Вэрэмӓ 
шоэшӓт, ти МОльывлӓМ йори 
йӓмдӹлӹмӹ вӹдӹш (водойо-
мыш) колтат. 

Завотыштыжы кыцэ вара 
МӦльывлӓжӹМ йӓмдӹлӓт? 

Ӓвӓ колым вӹт кӹц лык-
тытат, ПЛОТЬЭНЦӸ ДОН Ӹ Ш -

тӹл шӹндӓт, вара мӧрт-
ньӹжӹм эмалированный та-
зыш пэрэгэн пӹзӹрэн лык-
тыт. Вара озы колым нӓлӹт 

ньӹжӹм—молокым пӹзӹрэн 
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Пӱӓӓн хОЗӓйетва. Кэрӓл сэмӹнь шӹндӹмӹ пӱӓӓн хӧзӓетва гӹ-
цӓт шукы колым мӓ нӓлӹн кэрдӹнӓ. Тоныш вольыкым, кэкӹм 
пайлан урдымлаок, нужголым, караеым, карпым (еазаным), лава-
лым кӦЛхоЗВЛӓштӹ, еоВхоЗВЛӓштӹ, хала лишнӹш хӦЗӓйетвавлӓ-
штӹ урдаш лиэш. Кӹзӹт, „тоны урдымы" йиш карпат улы. Ша-
мак толшы, зэркальный карп. Зэркальный карпын кавашты вӹл-
нӹжӹ еӱкшӹ чӹдӹ, СЭДӸНДОН нӹнӹм ирӹктӓшӓт куштылгы. Кӓ-
пӹштӹ нӹнӹн кӹжгӹ шӹлӓн ылэш, сазан манмы дикӹй карпвлӓ 
гӹцӓт йӹлэ кушкыт. 

Кол урдаш йӓмдӹлӹмӹ йажо пӱӓ, вольык кашмы алык кань-
ок, кэрӓл вӓр ылэш. Почвы гӹц мышкылт лӓкшӹ вэщэетва пӱӓэш 
шукы погына. Коллан кэрӓл В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ пиш шукы животный-
влӓ дӓ вӹт кушкышвла пӱӓ вӹдэш когон тӱлӓт. Шошымок тэ-
ХЭНЬ пӱӓшкӹ колым колтымыкы шӹжэш тӹ кол кого лиэш. 

Пӱӓӓн хӦЗӓйетвашты еэк кого ашан колжы карп ылэш. Шӹн-
зӹш вӹдӹштӹ тӹдӹ кушкашат йӹлэ кушкэш, ӹлӓшӓт йӹлэ 
приВитньӓ. Шошым, апрэль пӹтӹм годым ӓль май тӹлзӹ тӹнял-
мӹкӹ пӱӓшкӹ ик иӓш карпвлӓм колтат. Тэхэнь карпвлӓм кӹзӹт ма-
донна йори пптомньыквлйштй куштат. Тӹшэцӹн нӹнӹм колхоз 
пӱӓвлӓшкӹ урдаш нӓнэӓш лиэш. 

Пӱӓш колтымы карпым кӓнӹж гачпӱӓшток урдат. Шӹжӹм — 
октьӓбр кытлан, и КӸЛМӸМЭШКӸ — пӰӓштӹшвӹдӹм йоктарэн кол-
тат, вара кэлгӹрӓк йӓмӹш погынышы колым сачок тон каштал, 
каштал лоэн нӓлӹт. Ти пӱӓм вэе шошым йактэ ак пӱэп. Шошым 
эчэ пӱӓтӓт ик иӓш карпвлӓм у гӹц колтат. Пӱӓм колташ акли гӹнь, 
колжым КЭЛДЭ ДОН ӓль прэтньь1к ТОН лоат. 

Шукы пӱӓштӹжок колым пукшат. Карплан ыржам, чэчэви-
цӹм, шолтым роколмам дӓ молымат пукшаш лиэш. 

Карп кӹц паена, пӱӓвлӓштӹ эчэ караеым урдат. Карас урдаш 
хыть-махань пуӓӓт йара. 

Кол урдым пӓшӓм мыштэн ӹштӓш кэлэш: колжымат, пӱӓжӹ-
мӓт прамой анжэн мышташ кэлэш. Йажон ат анжы гӹнь, пӱӓэш 
уты кушкыш кушкэшӓт, пӱӓ купанэш. Анжыдым пӱӓвлӓштӹ 
качкыштэ, воздухтэ кол ӹлэн ак кэрт, кола. 

вещӹштӒт, СИРӸШТӒТ ӸЛӸШӸВЛӒ. 

Жава. 

Ир шошым, и шылэн вэлэ кэӓ, пӱӓвлӓштӹ дӓ к у п в л а ш т а 
жававлӓ мыраш тӹнялӹт — жава концэрт тӹнялэш. Тидӹ жава 
вырлыканчиаш вэрэмӓм анжыкта. Вара, шукат ак ли, цилӓ шӹн-
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зӹш вӹдӹштӹ жавагудывла кайаш тьшӓлӹт. Нӹнӹ студии гань 
пиш тӓзӹльӓвлӓ, жава мортнььг Маклакавлӓ ылыт. Тӹ Маклакавлӓ 
К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ШИМ точкывлӓ кайыт; нӹнӹ жава мортньь! пӹрцӹквлӓ 
ылыт (31 рис.). 

Шошымшы КЭЧӸ мортнььг пӸрцӹквлӓм ӹрӹктӓш тьшӓлэш. 
Икта-маньар кэчӹ эртӓӓт, шим „точкывла" гӹц „запӓтойвлӓ" лит: 
мортньь1 пӹрцӹк кӹц жава ӹльӓнӹк лиэш. Эчэ икта-маньар кэ-
чӹ эртӓӓт, жава Ӹльӓнӹквлӓ гӹц изи цӹвӹтӓнвлӓ лит. 

Цӹвӹтӓн кушкын шошы жава гань воксэок агыл, йалжы 
укэ, йал вӓрэш вэшлӓлӓ пачшы улы. Тидӹ вӹдӹштӹ пачшым 

31 рис. Жава кушмаш. 

тӓрвӓтӹл каштэш. Цӹвӹтӓн нашмы дон шӱлӓ. Цӹвӹтӓн изи ыш-
мажы дон В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ кушкышвлам ньымыштэш. Цилӓ сӹнжӹ 
донат, ӹлӹмӓшӹжӹ донат цӹвӹтӓн кол гань ылэш. 

Кӓнгӹж шоэш. Цӹвӹтӓн кушкэш. Вара тидӹн йалвлӓ лӓктӹт: 
пӹтӓри шайыл йалвлӓ, вара анзыл йалвлӓ. Изин-ольэн цӹвӹтӓн 
жаваш сӓрнӓш тӹн^ӓлэш; йалвлӓжӹ кужэмьгг, пачшы КӸТӸКЭМЭШ, 

нашмывлӓжӹ йамыт, кӓпшӹ кӧргэш шодывлӓ кушкыт, ышмажы 
шӓрлӓ. Жава игӹ шӹрэн дӓ шӹрэн сирӹш лӓктӓш тьшӓлэш. 

Ӧетаткаэшӹжӹ, кӓггӹж ӹрдӹн, жава игӹн котшы пачшат йа-
мэш, ак пӓлдӹрнӹ лиэш, жаваш еӓрнӓлтмӹ вэрэмӓжӹ цӹвӹтӓ-
нӹн пӹтӓ.-
4 0 
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Кушкын шошы жава вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӓ. Жава атмое-
фэр воздух тон шӱлӓ. Шайыл лӓпавлӓштӹжӹ цара улы. Царажы 
парньавлӓ лошты ылэш. Ти гишӓн жава вӹдӹштӹ йажон иэш, 
вӹт пындаш вала, еирӹштӹ жава йажон тӹргӓ: йалвлӓжӹ еи-
рӹштӹ кашташ йарал ылыт. Кавшааым цаклымыкы, кӹльэӓн 
Й Ӹ Л М Ӹ Ж Ӹ М йӹлэ лыктын колта дӓ ужмыжы кавшааым ӓль шӹаӓм 
роалтэн нӓлэш. Вэрэман-вэрэман жава вӹдӹшкӹ пырыдэ ак кэрт. 

Жаван каваштыжы цӓрӓ, пиш вӹцкӹж ылэш. Тэхэнь кава-
шты кукшы-шокшы вэрэмӓн жаван кӓпшӹм кошкымаш'кьщ ытарэн 
ак кэрт. Ти гишӓн жава вӹт лишнӹ ӓль ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ ӹлӹ-
дэ ак кэрт. 

Жававлӓ шӹжӹм пӱӓвлӓ, йӓрвлӓ пындашкы валат дӓ нальы 
лошкы мӱдӓлт вазыт. Тэнэлӓ тэл гач ӹлӓт. 

Жаван вашталт-вашталт лин мимӹжӹ пиш интьэрэсный ылэш. 
Цӹвӹтӓн гӹц жава лимӹм ана пӓлӹ ылгэцӹ, цилӓ пӓлӹкшӹ донок 
цӹвӹтӓнӹм колэш шотлынэнӓ. Анжэт кӹнь, колын гань кӓп, еӹн-
зӓэшнӓ кайынок вашталтэш: кӓпшӹ донат, шӱлӹмжӹ донат кӱшӹл 
класс, нӹл йалан животный гань лиэш. 

Махань животныйвлам еирӹштӓт, вӹдӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ 
манына. 

Жававлӓм дӓ нӹнӹлӓн лишӹл животныйвлам еирӹштӓт, вӹ-
дӹштӓт ӹлишӹелӓ маныт. Нинӹ тэвэ махань животныйвла 
ылыт. Ӹлӓш тьшӓлмӹштӹ годым кол еӹнӓн ылыт, нашмы дон 
шӱлӓт, вӹдӹштӹ ӹлӓт, вара вашталтыт, вӹдӹштӓт, еирӹштӓт 
ӹлӓш тьшӓлӹт. Мыни ДОН тритонат еирӹштӓт, вӹдӹштӓт ӹлӹ-
шӹ ЖИВОТНЫЙВЛӒ ылыт. 

Мӹнивлӓ. Мӹнивлӓ кӓпӹштӹ дон жава еӹнӓн ылыт, каваш-
тышты вэлэ нӹнӹн тӧр агыл, изи кукрикавла улы: шайыл йал-
влӓжӹ жаван гӹц кӹтӹк, елапкарак ылыт. Мӹнивлӓ СОТЫГЭЧӸН 

шӹлӹт, вады вэкӹ вэлэ качкыш кӹчӓлӓш лӓктӹт. Мӓлӓннӓ мы-
ни пиш кого пользым ӹштӓ: тидӹ шукы шайтаным, кавшааы 
шукшым качкэш. 

Тритонвлӓ. Тритонвлӓ пӱӓвлӓштӹ ӹлӓт. Вэрэман-вэрэман вэ-
лэ шодышты гӹц локтылалтшы воздухым лыкташ, ирэ воздухым 
погаш лӓктӹлдӓлӹт. Пачышты нинӹн ӹлӹмӹ курым мычкок ӹлӓ, 
вӹлэц анжэнжӹ, нинӹ шӓкшӓльӹ етатьанрак ылыт. Тритонын 
кӓпшӹ шӓкшӓльӹлӓ еирӹштӹ ӹлӓш йарал агыл. Каваштыжы 
вӹцкӹж, цӓрӓ, йалвлӓжӹ пиш елапка ылыт, цӸвӹтӓнвлӓн ганьок 
вэшлӓлӓ пачшы тритонлан иӓш палша. Тэаэ гӹньӓт, вӹт кош-
кэн кэмӹ годым, тритонвлӓ вэе пӱӓшкӹ кэн кэрдӹт. 
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МБ1ШКЙРБ1Н КАШШЫВЛӒ. 
Шӓкшӓльӹ ганьвлӓм, кӹшкӹ ганьвлӓм — М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашшы 

ЖИВотныЙВлӓ маныт. М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашмаш зэмльӓ вӹлэц мӹшкӹ-
рӹн кӓпӹм шывшмаш ылэш. кӹшкӹвлӓн йалышты укэ, сэдӹн-
дон нӹнӹ МӸШКӸРӸН каштыт. Шӓкшӓльӹн йалвлӓжӹ кӹтӹквлӓ 
ылыт, СЭДӸНДОН нӹнӓт М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н каштыт. 

М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашшы животныйвлан эдэмӹн гань дӓ кӱшӹл 
класс животныйвлан — кэквлӓн, звэрвлӓн гань икань шокшы вӹ-
рӓн кӓп, икань тьэмпэратуры укэ. СЭДӸНДОН НӸНӸН ӹлӹмӓшӹш-
тӹ йӹрвӓш ылшы тьэмпэратуры палшым сэмӹнь кэӓ. Мӓнмӓн 
кого ӱштӓн климатна М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кӓшшывлӓлӓн пишок йарал 
агыл. 

МӸШКӸРӸН кашшы ЖИвотныйвлӓ мӓдонна шукы агыл, улы-
.жат тыгыдывлӓ вэлэ ы л ы т . 

шӓкшӓльӹвлӓ. 
Мӓдонна ӹлӹшӹ шӓкшӓльӹвлӓ (32 рис.), МӸШКӸРӸН кашшы 

ЖИвотныйвлӓ ылыт. Мӓнмӓн шӹргӹштӹнӓ, ӹлӹш игӹм игӹлӹшӹ, 

•сӱм дон лэвэтмӹ. Сӱмжӹ шӓкшӓльӹ кӓпӹм кошкымаш кӹц дӓ шу-
шыргымаш кӹц пэрэгӓ. Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹшӹ животный-
влӓ гӹц шӓкшӓльӹ айырла: шӓкшӓльӹ еирӹштӹ вэлэ ӹлӓ. 

Шӓкшӓльӹн йалвлӓжӹ изи, елапка ылыт кӹньӓт, цилӓ кӓп-
шӹм ӓйӹкӓлэн чӹнь тидӹ кыдалэш. Поктышы шык, тӹдӹн пач-
шым кӹчэн поепэйӓ гӹнь, тӹшӓкок шӓкшӓльӹ пачшым кӓпшӹ 
гӹц айырэн кода. Кӹрӹн котшы пачшы икта-маньар вэрэмӓ тӓр-
вӓнӹлэш. Шык пач сага шалгым нӱжвэц, шӓкшӓльӹ шӹлэш, 
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32 рис. Шӓкшӓльӹ. 

шимӓлгӹ изи шӓкшӓльӹм шӹ-
рэнок ужаш лиэш. Ылӹшӹ 
игӹм игӹлӓӓт, ӹлӹшӹ игӹ игӹ-
лӹшӹ шӓкшӓльӹ манын ти-
дӹм ЛӸМДЭНӸТ. МОЛ шӓкшӓ-
льӹвлӓжӹ пӹтӓри мыным мын-
зат. Кӓпӹж шокшы годым, 
кэчӹ айаран вӓрӹшкӹ шӓкшӓ-
льӹ лӓктэш дӓ ӹрэн киӓ. 
Тӹштӹ тидӹ махань-шон кав-
ш а т а м кычашыжы орола. 
Махань гӹньӓт лӱдӹш улы 
гӹнь, шӓкшӓльӹ йӹлэрӓк шӹ-
лэш, иктӓ шэлӹкӹш пырэн кэӓ. 
Шӓкшӓльӹн кӓпшӹ шур йиш 



шык кӹц ытаралтэш. Кӹрӹн котшы пач вӓрэш шӓкшӓльӹн у нач 
кушкэш, пэрвипш гань кужыжок вэлэ ак ли. СэдЫндонок кӹ-
тӹк пачан шӓкшӓльӹм шӹрэнок ужалтэш. 

Йуран, ӱштӹ кэчӹн шӓкшӓльӹвлӓ рэхэнь лош шӹлӹт ӓль 
важ лӹвӓк пырат. Тэлӹм эртӓрӓш нинӹ шӹжӹм тӹнӹн вазыт. 

Шур йиш сӱмӓн каваштыжы дон йуж шӓкшӓльӹ кукшы 
етьэпӹштӓт, ошмаан пустинььплтат ӹлэн кэрдэш. 

Мӓнмӓн кӹшкӹвлӓнӓ — кымыж вуйан кӹшкӹ дон шим 
кӹшкӹ. 

Мӓнмӓн еӓНдӓлӹкӹштӹНӓ кымыж вуйан кӹшкӹ дон шим кӹ-
шкӹ когон шукы улы. Ӹшкӹмӹм пэрэгӓш, ти кок йиш кӹшкӹм 
айырэн мышташ кэлэш. Шим 
кӹшкӹ гӹц лӱдӓш к элэш, 
кымыж вуйан кӹшкӹ гӹц 
лӱдӓш ак кэл. 

Кымыж вуйан кӹшкӹ. 
Кымыж вуйан кӹшкӹм (33 
рис.) шайагарэм кок вэлнӹ-
шӹ еары пӓтмӓвлӓм ужы-
нок пӓлӓш лиэш. Молы вӓ-
рэжӹ тидӹн кӓпшӹ шим 
валган ылэш. Пӱӓвлӓ дон 
купвлӓ лишнӹ, ӹлӹкшӹ 
вӓрвлӓэш шьфэнжок кымыж вуйан кышкым ужаш лиэш. м о л 
кӹшкӹнлӓок тидӹнӓт йалжы укэ. Ик вэц вэе вэкӹ кужы лы-
выра кӓпшӹм ӓйӹкӓлэн ти кӹшкӹ пиш чӹнь кэӓ. 

Кэшӹ кӹшкӹ важын мычашан ЙӸЛМӸЖӸМ ЛЫКТЫН-ЛЫКТЫН 

вӓш лимӹжӹ прЭдмэтвлӓм НЫЛЭШТӸЛЭШ. .ТИ ЙӸЛМӸМ „шыланы'' 
маныт, тидӹм еамынь попат. 

Кымыж вуйан кӹшкӹ жава качкын ӹлӓ. Кычышашлыкшым 
поктымжы годым, кымыж вуйан кӹшкӹ вӹдӹштӹ чӹнь иэш, 
вӹт пындашкы вала. Кымыж вуйан кӹшкӹ кычымжым цэла хӓ-
лӓок нэлэш. Сакой КӸШКӸНОК ышмажы когон шӓрлэн кэрдэшӓт, 
ӹшкэ гӹцшӹ КӸЖГӸМ НЭЛӸН кэрдэш. 

Кымыж вуйан ӓвӓ кӹшкӹ, кӓнӹжӹм, пышкыды кавашты еӱ-
мӓн мыным мынза. Тэлгачэш тидӹ тӹнӹн вазэш. 

Шим кӹшкӹ. Шим кӹшкӹ (34 рис.) кӓпшӹ дон кымыж 
вуйан кӹшкӹ ганьок ылэш. Тӹдӹ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ӹлӓ. Шим кӹшкӹ 
луды ӓль кӹрӓнӓлгӹ валган ылэш. Туп мычкыжы какльака шим 
корны улы. Кынамжы пӹцок шим кӹшкӹм ужаш лиэш. Шим 
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33 рис. Кымыж вуйан кӹшкӹ. 



кӹшкӹм кымыж вуйан кӹшкӹ гӹц айыраш лиэш: шим кӹшкӹн 
вуйыштыжы, кымыж вуйанын гань, сары пӓтмӓ укэ. 

Шим кӹшкӹн кӱшӹл ышма луштыжы кужы, вӹцкӹж, пӹсӹ, 
пиш кого йадан пӱвлӓ шӹнзӓт. Латна ылмыжы годым, кӹшкӹн 
тӹ пӱвлӓжӹ кашар мычаш тон шайыкыла киӓт. Иктӓ •ма тэрвэн 
кэчӓлтмӹжӹ годым, ӓль ӸШКӸМЖӸМ ытараш ышмам пачмыжы 
годым Йӓданпӱвлӓжӹ шагал шӹнзӹт. Кычышашлык тэрвэн кэчӓлт-
мӹжӹ годым, йадан пӱвлӓжӹм кӓпӹш кэрӹл шӹндӓ, пӱвлӓ гӹц 
шушырыш кӹшкӹ йад вӓрэштэш. Шим кӹшкӹн качшашлык ты-
гыды животныйвлам" тӹ йад пуштэш. Шим кӹшкӹ чЁшӓлмӹкӹ 
эдэм ак колы, тьшэ гӹньӓт, пиш когон йасылана. 

Шим кӹшкӹ качкышым йыдым кӹчӓлэш. Тӹдӹн сэк кэрӓл 
качкышыжы — шӹргӹ кальавлӓ ылыт. Шим кӹшкӹ сотыгэчьш 

колта, ышмажым когон кӓрэн шӹндӓ дӓ тышманжым йадан пӱ-
влӓжӹ дон чЁшӓлэш. 

Шӹжӹм шим кӹшкӹ таманьар игӹм игӹлӓ. Игӹвлӓжӹ кран-
даШ кань вэлэ ылыт. 

Шокшы вӓрӹштӹшӹ МӸШКӸРӸН кашшывлӓ. 
МӸШКӸРӸН кашшывлӓ цилӓнок ӱштӹ дон шокшым когон цак-

лышы ылыт. СЭДӸНДОН МӸШКӸРӸН кашшывлӓ шокшы, тропичэ-
ски еӓНДӓлӹквлӓштӹ шукыжы ӹлӓт. Сэк кОговлӓжӓт, МӸШКӸРӸН 
кашшывлӓ, тӹшток ӹлӓт. 

Кӹшкӹвлӓ. Тропичэски еӓНДӓлӹквлӓштӹ йадан кӹшкӹ шукы 
йиш улы. Мӓнмӓн еэвэр вэлнӹш шим кӹшкӹвлӓнӓ гӹц нӹнӹ лӱ-
дӹшрӓк ылыт. Иадан кӹшкӹ чЁшӓлмӹкӹ эдэмӓт, вольыкат кола. 

Тропичэски еӓндӓль!келӓшть! йад укэӓн кӹшкьшлӓӓт улы. Сэк 
коговлӓжӹ удаввлӓ ылыт. Нӹнӹн кытышты б м, кыдыжы 10 м 
кыташат улы. Удаввлӓ тыгыды животныйвлам вэлэ качкын ӹлӓт 
кӹньӓт, шалдыра вольыкымат: кэеӹм ӓль еаенам цэла хӓлӓок 
нэлӹн колтэн кэрдӹт. 

34 рис. Шим кӹшкӹ. 

кэчэш ӹрэн киӓ. Тӹдӹ эдэм 
тэрвэн пӹтӓриок ак кэчӓлт, 
эдэм ЛИШӸЛЭММӸ годым шӹ-
лӓш цаца. Шим кӹшкӹм аз-
дарэт кӹнь, ӓль еамынь таш-
кал шӹндэт кӹнь, тьшӹ йадан 
пӱжӹ дон чьигӓл колта. Ӹш-
кӹмжӹм ытараш тӹнӓлмӹжь! 
годым, шим кӹшкӹ ЛӰДӸКТЭН 

йыжла, пӹтӹрнӓлт шӹнзэш, 
вара вуйжым анзыкыла шуэн 
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Кымыж вуйан кӹшкӹ кычымжым ӹлӹшӹ хӓлӓок нэлэш, удав-
влӓ кычымыштын кӓп йӹр пӹтӹрнӓлт шӹнзӹтӓт, пиш кого лӱ-
дӹш сила дон пӹзӹрэн пуштыт. Кычымжым нэлӹн колтаат, удав 
М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шукы вэрэмӓ шукта, таманьар ӓрньӓ нимат 
ак кач. 

Крокодилвла. Африкьш, Йугвэл Азии, Амэрикьш рэкӓвлӓ 
дон йӓрвлӓштӹ крокодилвла ӹлӓт (35 рис.). Иуж крокодилжЫ 
8 мэтр кыташ ылыт. Нинӹн кӓпӹштӹ пиш пинӹдӹ каваштан ылэш: 
пӱ гань лувлӓ дӓ шурйиш луан капцакавлӓ шӹнзӓт. Вӹдӹш-
тӹ крокодил куштылгын, чӹнь каштэш. Лапаштыжы парньавлӓ 
лошты иӓш кэрӓл царавлӓ улы; ПӸЗӸРНЬӸК пачшы крӦкоДиллӓн 
иӓш палша. 

крӦКодилвлӓ тэмӹн КЭРТТӸМӸ шыквлӓ ылыт. Шукыжок нӹнӹ 
кол качкын ӹлӓт, СИРӸШТӸШ ЖИВОТныйВлӓмӓТ шӹрэнок кычат. 

35 рис. Крокодил. 
Вэс крокодилЫн еӹнзӓвлӓжӹ дон нэр мычашы-

жы вэлэ вӹт лӹвэц кайыт. 

Крокодил вӹдӹштӹ киӓ, вӹлвӓл еӹнзӓжӹ дон нэр мычашы-
жым вэлэ вӹт вӹлкӹ лыктэш. Тэнялӓ крокодил шӱлэн кэрдэш, 
йӹржӹ маулы — ужэш, ӸШКӸМЖӸМ сир гӹц ужаш акли. Махань-
гӹньӓт животный вӹт тӹрӹшкӹ миэн вэлэ шагалэш, шукы, пӹеӹ 
пӱӓн кого ышмажы дон тӹшӓкэнок крокодил тӹдӹм шырал нӓ-
лэш. Кынамжы крокодил эдэмӹмӓт вӹдӹш шывшын пырта. 

Крокодилвла шӹрэнок еирӹшкӹ лӓктӹт; кэчӹ шокшэш вазы-
тат, шукы ӹрэн киӓт. Крокодилвла еирӹштӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ гань 
проворок, пӹеок агылэп, изирӓк лӱдӹш годымок нӹнӹ вӹдӹш-
кӹлӓ шӹлӓш цацат. Каждый инок ӓвӓ крокодил кок шӱдӹ нӓр 
мыным мынза дӓ ошмаэш ӓль нальэш мӱдӓ. 
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Чэрэпахывлй. чэрэпахывлӓ цилӓ молы мӹшкӹрьга кашшы-
влӓ гӹц пиш когон айырлат. Нӹнӹн кӓпӹштӹ когон пиаӹдӹ ка-
ваштан пӓнцирӓн ылэш. Вуй дон пачшы вэлэ вӹлнӹ ылыт. Лӱ-
дӹш йӹдэок чэрэпахы вуйжымат, пачшымат лэвӓш лӹвӓкӹжӹ 
тайа. 

Чэрэпахы пиш ольэн каштэш. Шыквлӓ гӹц тидӹ кыдал шӹльш 
ак кэрт; пиаӹдӹ каваштыжы тидӹн ӹньӓн оролыжы ылэш. Чэ-
рэпахын каваштыжы дон лулэгыжЫ иквӓрэш пижшӹ, ик цэла 
ылыт. 

СССР-ьш йуг вэл ӦбЛаеТьвЛӓшТӹжӓТ чэрэпахывлӓ улы. 

КЭКВЛӒ. 

Кэк кӓп цилӓжок чоаэштэн кэртмӹлӓ лишӹ ылэш. Кэк кӓп 
пынан ылэш. Кэкӹн вуйыштыжы, шӱштӹжӹ, кӓпӹштӹжӹ 
пын дон мамык улы. Сэк шалдыра, цаткыды пынжы шылдыр 
дон пачыштыжы ылэш. Малан вара кэкӹн пынжы кэрӓл ылэш? 

звэрвлӓлӓок, кэквлӓ шокшы вӹрӓн ылыт. Кэкӹн пынжы дон 
мамыкшы тидӹм ӱштӹгӹц пэрэгӓт, ытарат. Пын дон мамык лош-
ты воздух еоок улы. Воздух вашт шокшы худан пыра, лӓктэш. 

Шылдыр пын дон пач пын вэе вӓрэ^кэрӓл ылыт. Шылдырыш-
т ы ш ы шалдыра пынвлӓм лывшыш пынвлӓ маныт, пач пЫнвлӓжӹм 
виктӓрӹш пынвлӓ Маныт. Ти пынвлӓ малан кэрӓл ылыт, лӹмӹш-
тӹ гӹцок кайэш. 

Кэкӹн пӱжӹ укэ, лэлӹ пӱ арата вӓрэш нӹнӹн шур йиш куш-
тылгы нэрӹштӹ улы. Кэкӹн пиш вӹцкӹж, цаткыды лувлӓ ылыт. 
Когорак лувлӓ коргЫшть! воздух улы. Воздухан изи хаавлӓ 
кэкӹн коргиевла лоштат улы. Цилӓ тидӹ кэк кӓпӹм зэмльӓ вӹл-
нӹ ӹлӹшӹ ЖИВотныЙВлӓн гӹц куштылгым ӹштӓ. 

Чӧаэштӓш ТЫМЭНЬШӸ ылытат, цилӓ кэкок ик етатьан етро-
йэньӓн ылыт. Тӹдӹм анжэн, кэкӹм молы животныйвла гӹц икӓ-
нӓшток айыраш лиэш. вӹлвӓлӹштӹ дон кэквлӓ пиш шукы ета-
тьан ылыт, качкышымат шукы етатьан кӹчӓлӹт. Кэквлӓн айыр-
тэмвлӓштӹ: шык кэквлӓн иктӹ ылэш, вэеӹ — пӹрцӹ качшывлӓн, 
кымшы — кавшааы качшывлӓн. 

ШЫК КЭКВЛӒ. 

Шык кэкӹм куштылгын пӓлӓш лиэш. Тӹдӹн нэржӹ кагак 
кань какльака, лапажы кого, кӹчшӹ пӹеӹ. 

Мӓнмӓн Сойузыштына кучкыжвла, вӓрӓшвлӓ, ӱаӹвлӓ дӓ молы 
шык кэквлӓӓт ӹлӓт. Шык кэквлӓ лошты кыдыжы эдэмлӓн экеӹ-
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кӹм ӹштӓт: нинӹ тоныш кэквлӓм дӓ кычышашлык кэквлӓм кач-
кыт. Нӹнӹ лошты шукы шык кэкшӹ ашымат ӹштӓт, шамак тол-
шы, тыманавлӓ, ӱнгӹвлӓ. Нӹнӹ кальавлӓм, рокморэнвлам дӓ ныр 
локтылшы молывлам качкыт, нырвлӓм нӹнӹ гӹц пэрэгӓт. 

Кучкыж (36 рис.) пиш кого шык кэк ылэш. Йуж кучкыжшы 
(нэр мычаш кӹц пач мычаш йактэ) мэтр кыташ ылыт. 

Кучкыжвла МОРЭНӸМ, сакой кэкӹм, мол ЖИВОТныйВлӓмӓТ к ы -

чат; йужнам кӹтӧ гӹц шарык патьавлӓм, кэсӹ патьавлӓм нама-
лыт. Кучкыжвла пиш кӱшнӹ чопэш-
тӹлӹт. Пӹсӹ сӹнзӓжӹ дон кычышаш-
лыкшым МӸНДӸРЦОК ужэш. Пиш чӹнь 
валаат, пӹсӹ кӹчӹжӹ дон шырал нӓ-
лэш. Какльака нэржӹ дон тӹдӹн вуйым 
чӱчӓӓт, качмыжы годым, пӹсӹ нэржӹн 
пӹсӹ тӹр дон шӹлӹм кайыцлаок пӹч-
кэдӓ. 

Вӓрӓш мӓнмӓн шӸРГӸвлӓштьшӓ ӹлӓ. 
Тӹдӹ кого силан, йой, шык кэк ылэш. 
Вӓрӓш нигнамат кӱшнӹ ак чопэш-
тӹл, хыть кынамат, йывырт вӓр гӹц чо-
ҥэштэн лӓктэшӓт, кычышашлыкшы тэр-
вэн кэчӓлтэш. Пушӓпӹ укшвлӓ лоэш 
шӹлӹн шӹнзэшӓт, кычышашлыкшым 
орола, вара чӹнь, цаклыдэок тӹдӹн 
вӹлкӹ кэчӓлтэш. 

Вӓрӓш эксӹк ӹштӹшӹ кэк ылэш. Тидӹ кычышашлык к э к -
влӓм шукым пӹтӓрӓ; тоны урдымы кэквлӓмӓт намалэш. 

ПӸРЦӸ КАЧШЫ КЭКВЛӒ. 

Йакшар он^ан кэк. Тэлӹм шӹргӹ тӹрӹштӹ, паркышты, са-
дышты, СССР-нан покшал вӓрӹштӹжӹ ти кэк полкым шӹрэн 
ужаш лиэш. 

Йажо йукан мырышты МӸНДӸРЦӸНОК нинӹн ылмыштым ан-
жыкта. Озывлӓжӹн ЙӸЛГӸЖШӸ шим шылдыр дон пачышты, па-
чын ош вӹлвӓлжӹ, йакшар о г а ш т ы , лыман ӓль ӧршӓн укшыш-
ты ШӸНЗӸМӸШТӸ ГОДЫМ НӸНӸМ пиш цэвэрӹн кайыкта. Йакшар 
опан кэквлӓ пушӓпӹ вуйышты шукы шӹнзӓт, топым качкыт, 
ПӸЗӸЛМӸН , лӹмэгож мӧрӹн тонным айырэн-айырэн качкыт, кӧргӹ 
пышкыдыжым кӹшкӓт. Эчэ плотыракок кӹцкӓн пушӓнӹ пӓрт-
ньӓм качкыт. Тидӹн кӹжгӹ, цаткыды нэржӹ пипӹдӹм качкаш 
йарал ылэш. 
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МӒНМӒН ЙАРАТЫМ ТӒН^ВЛӒНӒ — КАВШАНЫ 
КАЧШЫ КЭКВЛӒ. 

К а в ш а г а качшы кэквлӓ пиш лӹсӹ ылыт. Йужшы пушӓнъ! 
йӹр, ӹлӹштӓш лошты шукы йиш кавпшгывлан шукшым, ли-
чинкӹм качкыт. Йужшы цуцан-цуцан ӹвӹрӓвлӓ, кужынэр-
влӓ паштэк воздухышты чоҥэштӹлӹт дӓ чоҥэштӹмӓшэшок нӹ-
нӹм кычат. 

Эксӹк ӹштӹшӹ кӓВшаггыВлӓм качмышты дон , ти кэквлӓ эдэм-
лӓн к о г о ашым ӹштӓт. Т и гишӓн нӹнӹм лишнӹнӓ ӹлӓш тымдаш, 
пэрэгӓш кэлэш, пӹжӓшӹштӹм пыдырташ а к кэл. 

Цӹгӓк. Шошым, апрэль тӹлзӹ пӹтӹм годым ӓль май тӹлзӹ 
тьшӓлмӹкӹ, мӹндӹр Африкь1 гӹц чӹнь ЧОНЭШТӸЛШӸ цӹгӓк мӹ-
ҥэш мӓ докына толэш. Толэшӓт сарайэш, витӓэш, лэвӓш лӹвӓлӓн 
пӹжӓшӹм тышка, игӹм лыктэш. 

Цӹгӓк пиш чӹнь чоҥэштӹлэш. Тӹдӹн шим шылдыржым, ош 
оҥжым ужылдалат вэлэ, — тагышкат шон. Ирокок тьшӓлэшӓт, 
ПӸЦКЭМӸШ йактэ чоҥэштӹлэш, ӓрашьшӓвлӓм, кужынэрвлам, мол 
к а в ш а г а м а т кычаат ӹшкэӓт качкэш, Игӹвлӓжӹмӓт пукшэн кушта. 
Цӹгӓкӹн кымда, кашар мычашан нэржӹ кавшага! кычаш пиш 
йарал ылэш. 

Цӹгӓквлӓ шӹжӹ вэкӹлӓ цуцан-цуцан погынаш тьшӓлӹт. Со-
ТЫГЭЧӸН кавшаҥывлӓ паштэк ЧОҤЭШТЬIЛӸТ, вадэш ӓгӓр тӹрӹш 
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Сады гӹц садыш, паркы гӹц паркыш, шӹргӹ тӹр гӹц шӹргӹ 
тӹрӹш тэлӹм нӹнӹ чоҥэштӹлӹт, шошым кого шӹргӹш чоҥэш-
тӓт. Тӹштӹ пӹжӓшӹм оптат, игӹм лыктыт. 

Кльӧст. КльӦетвлӓ кож 
эхэль нӱшмӹм качкын ӹлӓт 

^ Г ^ ^ ^ рис.). Эдэм кож эхэль нӱш-
\ \ п а Р н ь а Д°н пишок куш-

у Щ ^ н ь ^ й ж ^ ч тылгып лыктын ак кэрт, кльӧет 
^—® минутышток кож эхэль 
нӱшмӹм нэржӹ дон цилӓ капа-
йэн, айырэн лыктэш. КЛЬӦСТӸН 

нэржӹ эхэль нӱшмӹ айыраш 
^ З Э ^ Р Б Я д ^ ; ы л э ш : кӱшйл вэл нэр мычаш 

д о н Ул в э л НЭР мычашыжы хрэ-
етӹлӓ вӓш ылыт. КЛЬӦСТ И 

мычкокситалыккачкышым мон 
кэрдэшӓт, нӹнӹн мынан ӓль 
игӓн пӹжӓшӹм тэлӹмӓт моаш 

37 рие. Кльӧст. ЛИЭШ. 



погынатат, тӹшкӓ вуйышты амалат. Шӹжӹ вэкӹлӓ, кавшаны 
ЧӸДЭММӸКӸ , цӹгӓквлӓ кого цуцан погынэн покшал Ӓ Ф Р И К Ӹ Ш К Ӹ 

чоняштӓт. Кавшаны качмышты дон цӹгӓквлӓ кого ашым ӹштӓт. 
Ти ашан кэкӹн пӹжӓшӹжӹм нигнамат идӓ пыдырты! 

Кӹсиӓ. кӹсиӓвлӓ шӹргӹ кэк, сады кэк, паркы кэк ылыт. 
Кӹсиӓ цуцавлӓ укш кӹц укшыш, пупш1гы гӹц пушӓнӹш чо-
ҤЭШТӸЛӸТ . Нӹнӹ кавшаҥывлӓм, игьшӓвлӓм, к а в ш ^ ы в л а н шук-
шыштым кӹчӓлӹт. Кавшаҥ!^лӓм пушӓҥ^! шэлӹк кӹц, каргыж 
лӹвэц кашар нэрӹштӹ дон лыктытат качкыт. Ти кавшаҥывлӓм 
нинӹ ӹшкэӓт качкыт, Игӹштӹлӓнӓт пукшат. 

Тэлӹм, пушӓҥэш лым шӹцмӹкӹ, и КӸЛМӸМӸКӸ кӸеиӓвлӓлӓн 
ӹлӓшӹштӹ йасы лиэш. Тӹнӓм нӹнӹ кавшаҥ!»™ мон ак кэртэи. 
Шукы кӹсиӓ тэлӹм шужэн колат. 

Шужэн колымаш кӹц мӓ кӸсиӓвлӓм ытарэн кэрдӹнӓ. Нӹнӹм 
пукшаш вэлэ кэлэш. Кормушкавлам окньа шайылан шӹндӹдӓӓт 
сакой нӱшмӹм, киндӹ пыдыргым пиштӹдӓ. 

кӹсиӓвлӓ мӓнмӓн йаратым тӓҥвлӓнӓ ылыт. Кӹсиӓ тӱлӹм сэ-
мӹнь еадВичӹлӓн, кӓВШТавичӹлӓн экеӹк ӹштӹшӹ к а в ш а ™ -
влӓ чӹдэмӹт. 

КЭКВЛӒ кыцэ ТУЛӒЛТӸТ. 

Цилӓ кэкок мыным мынзат. Мыны гӹц игӹ лӓктэш. Мыны 
стройэним пӓлӓш цӹвӹ мыным анжэн лӓктӹнӓ. 

Мыны еӱк пигӓдӹ извоекаан еӱк ылэш. 
Мыны еӱкӹм пэрэгӓлӹн пыдыртэнӓ дӓ коргьшЫм цӓшкӓш йок-

тарэнӓ. Тӹнӓм мыны еӱк кӧргӹ вэлнӹ ош царам ужына. 
Мыны КӦРГӸШТӸ мыны ошы. дӓ мыны йакшаргы улы. Мыны 

ошыжы цӓшкӓштӹ шӓрлэн кэш, йакшаргыжы ӹш шӓрлӹ: вӹц-
кӹж царажы кычыш. 

Мыны йакшаргын кӱшӹл вэлнӹжӹ пӓтмӓ кайэш. Тӹ пӓтмӓ гӹц 
игӹ ӹльӓнӓш тьшӓлэш. Мыны йакшаргы, мыны ошы ганьок, 
ӹльӓнӹкӹн качкышыжы ылэш. 

Ӹльӓнӹклӓн кушкашыжы шокшы кэлэш. Кэк мыны вӹлнӹжӹ 
шӹнзӓ, пӱктӓ, тэҥэ игӹжӹм лыктэш. Мыны КӦРГӸШТӸ КЭК ИГӸ 

кушкэшӓт, мыны еӱкӹм пыдыртэн лӓктэш. 

ТОНЫШ КЭКВЛӒ. 

Кӓдӹвлӓ. 
Пӧрт вУЙвлӓштӹ, ӹлӹш лэвӓшвлӓ КӦРГӸШТӸ шӹрэнок кӓдӹ-

влӓ цуцан-цуцан ӹлӓт. Ӹ Ш К Э Д У Р Э Ш Ӹ Ш Т Ӹ КОКТЫН-КОКТЫН айырлат, 
проста пӹжӓшвлӓм тыгыды укшвлӓ дондӓ олым дон оптат; мыным 
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мынзатат, игьш лыктыт. Игӹштӹлӓн пӹтӓри андак нӹнӹ тывыр-
тышла вэщэствам пукшат. Тывыртышла вэщэства кӓдӹ опэш 

лиӓлтэш. Кок ӓрньӓ нӓрӹштӹ кӓ-
дӹ игӹвлӓ пынаныт, 4—5 ӓрньӓштӹ 
пӹжӓш кӹц чопэштэн лӓктӹт. 

Тонъиа кӓдй шукы йиш улы. 
Цилӓ йиш тоныш кӓдӹм дикӹй кӓ-
дӹ гӹц эдэм ӹштэн (38 рис.). 

Мол йиш кӓдӹвлӓжӹ 39 рисун-
кышты анжыктымы. Дутиш кӓдӹ 
мол йиш кӓдӹ гӹц оҥ шӓрэн кэрт-
мӹжӹ дон айырла. Павлинла кӓдй 
пиш цэвэр, шӓрлӓкӓ оҥан ылэш. 
Турман чоҥэштӹмжӹ годым вуйын 
пачын еӓРНӓлт^ӓрНӓлт кэӓ. Йако-
биньэцйн шӱжӹ йӹр пын воротник-
шӹ улы. Ти кӓдӹвлӓ пиш цэвэр, 

йажо ылыт. Нинӹм анжаш урдат. Йуж кӓдӹжьш пиш шукы кило-
мэтрӓш вӓрӹшкӹ нӓпэт кӹньӓт, ӹшкэ пӹжӓшӹштӹм соикток мот. 

39 рис. Сакой йиш кӓдӹвлӓ: кӱшнӹ — дутиш дӓ павлинла 
кӓдӹ; ӱлнӹ—-турман дӓ йакобиньэц. 

Кӓдӹвлӓн ти ТӸШӸШТӸМ ЭДЭМ шукэрдок пӓлэнӓт, нӹнӹм еир-
мӓш тон колташ тӹпӓлӹн. М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ кэмӹ годым эдэмвлӓ 
еагашты кӓдӹвлӓм нӓнэӓт; токышты еирмӓшӹм колташ кэлэш 
кӹнь, кӓдӹ шӱэш еирмӓшӹм йалштат. Пӹжӓш токы толмыжы 
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38 рис. Дикӹй кӓдӹ. 



годым кӓдӹ еирмӓшӹмӓт намал толэш. Ти кӓдӹвлӓм пошты 
кӓӓӹ маныт. 

Война дьэлаштат пошты кӓдӹм урдат. Развэтчьж тышман 
шайыкы йывырт миэн шагалэшӓт, ӹшкэ ЭДЭМвлӓштӹлӓн тьэльэ-
граф тонат ӓль тьэльэфон донат увэрӹм пуэн ак кэрт. Тьэльэфон 
ваштырым тышман пӹчкэдӓ ӓль ӹшкэ колыштэш. СЭДӸНДО-

нок войнашты Увэрвлӓм плотыракок кӓдӹвлӓдон колтат. Развэт-
чӹк еагажы кӓдӹм нӓаэӓ дӓ тӹдӹ дон еирмӓшӹм колта. 
Кӱшӹц чоаэштӹшӹ кӓдӹм цаклаш ӓль лӱӓш куштылгы агыл. 

Ӹрвэзӹвлӓ плоток кӓдӹвлӓм урдат. Йужнам лэвӓшвлӓ вӹлнӹ 
кэчӹ мычкы каштыт, кӓдӹвлӓдон ЙЫШТылы^кӓдӹвлӓм поктылыт. 
Тэаэлӓ .кӓдӹ урдымаш" толкан агыл. Тэаэ урдымашты нимахань 
ашат укэ, вэрэмӓм вэлэ нӓлэш, вэрэмӓ такэш эртӓ. 

Цӹвӹвлӓ. 

Цӹвӹн лимӓшӹжӹ. Ирвэл дон йугвэл лоштышы Азин еӓн-
дӓлӹквлӓштӹ: ИНДИШТӸ , Цэйлонышты, ЗОНД оетроввлашть1 — 
тӹшкӓӓн шӸргӹвлӓштӹ кӹзӹтӓт дикӹй банкивски цӹвӹвлӓ ӹлӓт 
(40 рис.). Нӹнӹ тоны урдымы цӹвӹ шачыш йишок ылыт. Дикӹй 
банкивски ӓптӓн урдымы еола ӓптӓн гань йаргата пынан ылэш: 
шортньЫ валган шӱ, йакшаргырак туп, шимӓлгӹ шылдыр, вӹр-
гэньӹ валган еарлала пач ылэш. Дикӹй банкивски цӹвӹ — кӹ-
дӹр, мызы дӓ выльдырцан ганьок аларак пынан ылэш; сэдьшдон 
тӹшкӓвлӓ лошты тидӹм пӓлӓш акли. Мӓнмӓн тоныш цӹвӹвлӓнӓ 
шукыжы „мызыла" пынан ылыт. Цилӓ цӹвӹ йиш кэквлӓ лошты 
банкивски ӓптӓн вэлэ „кукурэку" манын мыра. Банкивски цӹвӹ 
гӹц тоны урдым цӹвӹ лимӹ тишэцӹн йажонок кайэш. 

Цӹвӹ малын тоныш кэк лин. Мӓнмӓн цӹвӹвлӓнӓн дикӹй 
шачышыштын цэнный качэствым эдэм маханьым мон, ти качэ-
етвывлӓм кыцэ использывайэн? 

Цӹвӹ йиш кэквлӓ шалдыра, кӹжгӹ шӹлӓн, качшашлык тотлы 
пайан ылыт. Кӹдӹрвлӓ, еузывлӓ, мызывлӓ, хир мызывлӓ, йуг 
вэлнӹлӓжӹ фазанвлӓ паштэк ӦХотньыквлӓ такэш ак ка-
шэп. Урдым цӹвӹмӓт эдэм пайланок урда, кого йишӹш еӓрӓш 
цаца. Дикӹй цӹвӹвлӓ чӹдӹ чоӓэштӹлӹт, шукыжы зэмльӓ 
вӹлнок ӹлӓт. Банкивски цӹвӹм кидэш тымдымыкыжы, урдым 
кэкӹш еӓрӹмӹкӹжӹ, зэмльӓ вӹлнок тидӹн ӹлӹмӹжӹ эдэмлӓн 
пиш йарал лин. Мӓнмӓн урдым цӹвӹвлӓнӓ кэчӹ мыч йал лӹвӓл 
качкышышток ӹлэн кэрдӹт, тома гӹц чоаэштэн шӹлӓш ак цацэп. 
Цилӓ цӹвӹ йиш кэквлӓ игӹ лыкшы кэк ылыт. Нинӹн игӹвлӓ-
штӹ мыны гӹц лӓкмӹкӹштӹ тӧрӧк ӓвӓштӹ паштэк кашташ тӹ-
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ҥӓлӹт. Цӓрӓ игй лыкшы кэквлӓн тэаэ агыл; шамак толшы, кӓ-
дӹн ӓль цӓаӓн цӓрӓвлӓ, слапка игӹвлӓ лӓктӹт, нӹнӹм пӹжӓшӹш-
ток шукы вэрэмӓ анжымла, пукшымла. Цӹвӹн поспэйэн шошы игӹ 
лыкмашыжы, поспэйэн шотымы игӹ лыкшы кэквлӓ гӹц кого 
значэньӓн ылмыжым кӹзӹток мӓ ыаылэн кэрдӹнӓ. 

Цӓрӓ игӹ лыкшы кэквлӓн мынышты цӹвӹн гӹц тыгыды, мы-
ныжат шукы агыл. Мынышты. шукы ылгэцӹ, ти кэквлӓ слапка 
ИГӸвлӓштӹм пукшэн ак шоктэп ылын. Поспэйэн шошы игы 
лыкшы кэквлӓ цӓрӓ, шалдыра мыным мынзат. Нӹнӹн мыны кӧр-
гэш цӓрӓ, слапка игӹ агыл, кого, поспэйэн шошы игӹ кушкэш. 
Мыны качкаш кэрӓл ылэшӓт, шалдыра мыны мынзыш кэк мӓн-
мӓн хӦЗӓЙетваштына утлаок ашан ылэш. 

Тидӹ вэлэ агыл, мыныжымат цӹвӹ шукым мынза, лум ӓль 
утларакат мынза, кӓпшӹ дон маньар лэвэт кэрдэш, тӹнӓрӹммын-

ашым пуа. Эдэм цӸВӸНӸлӹмӓшӹшкӹжӹ акпыры ылгэцӹ, 10—15 
мыным цӹвӹ МЫНзалтыНэжӓт, Мынывлӓжӹ вӹлӓн дикӹй рОтньавлӓ-
жӹлӓок пӱктӓш шӹцнэжӹ. Цӹвӹ мыным цӹвӹ мынзым СЭМӸНЬОК 

эдэм погэн миӓ, цӹвӹлӓн со мынзыкта. Тэаэлӓ ӹштэн, цӹвӹм 
лу гӓнӓ утла мынзыкташ (годышты 100—150 мыным) эдэм тым-
дэн шоктэн. 

Цӹвӹ вЫрлыквлӓ. Цӹвӹм урдым кэкӹш еӓрэн шоктымыкыжы 
айырэн-айырэн эдэм шукы йиш цӹвӹм ӹштэн: кӹзӹт иктЫ-вэ-
еӹштӹ гӹц изи-когошты донат, пынаамашышты донат, кэкрэкЫш-
тӹ донат, цӹвӹвлӓ Икӓнӓ^ктӹштӹ гӹц айырлат. 

Йажон мынзыш йиш, кого кӓпӓн, уштЫ-шокшы тырхышы, 
начкэш Э К С Ӹ К л ӓ н ӹ д ӹ м йиш цӹвӹвлӓ мӓлӓннӓ еэк кэрӓл ылыт. 
Тэхэнь йиш цӹвӹвлӓ льэггорн, плимутрок, род-айланд ылыт. Со-
лаштышы тыгыды цӹвӹвлӓ вӓрэш, ти анжыктымна йиш цӹвӹ-
влӓм ӹндэ урдаш тӹаӓлӹнӹт. 

40 рис.-Дикӹй банкивски 
ӓптӓн дон цӹвӹ. 

за. Поспэйэн шошы игӹм 
лыкшы кэклӓн вэлэ шу-
кы игӹм лыкташ лиэш: ти-
дӹлӓн пӹжӓшӹшкӹ кач-
кышым намалаш ак кэл. 
Токо лӓкшӹ игӹвлӓ ӹш-
кэок качкышым кӹчӓлӹт, 
СЭДӸНДОН ӓвӓштӹн пӓшӓ 
пиш куштылга, шукы 
игӓн еэмньӓжӹм пукшэн 
шокташ цацаш ӓвӓжӹлӓн 
а к к э л . Ц Ӹ В И Г Ӹ ЛЫКМЫ 

пӓшӓштӹ тидӹ пиш кого 



Инкубаци. Мыны вӹлнӹ цӹвӹ Ш Ӹ Н З Ӹ М Ӹ Ж Ӹ ГОДЫМ, ӸШКЭ 

кӓпшӹ дон мыным ӹрӹктӓ, вэрэман-вэрэман МынывлӓМ вэс вэлӓ 
сӓрӓ. Ти шокшэш, еӓркӓлӹмӓшэш мыны КӦРГӸШТӸ ӹльӓнӹк куш-
кэш. 21 кэчӹн мыны кӧргӹ гӹц ЦӸВИГӸ лӓктэш. Мынывлӓ 
вӹлнӹ Ш Ӹ Н З Ӹ М Ӹ Ж Ӹ годым дӓ цӸвиГӸвлӓ еӓга кашмыжы годым 
цӹвӹ ак мынзы. 

Цӹвӹ кӓп шокшы вӓрэш кӹрӓеин лампы шокшым, эльэктри-
чэетвы ШОКШЫМ, шокшы вӹдӓн пыч шокшым нӓлӓш лиэш. Ти 
пӓшӓлӓн ӹшкэ етатьанжы аппаратым — инкубагпырым йӓмдӹлӓт. 
Инкубатыр йӓшӹк кань ылэш. Тӹдӹн кӧргэш мыным оптат. 
Тӹшкӹ ӹрӹш воздух пыраат, мыны ӹрӓ. Инкубатыр коргьинтьип 
воздухын шокшыжы цӹвӹ кӓп шокшы гань в э л э + 40° нӓрӹ ли-
жӹ. Шӹнзӹш цӹвӹлӓок мыным кынам-тинам еӓрӓл пиштӓш кэлэш. 
Инкубатырэш цӹвиги лыкмашым инкубаци маныт. Инкубатыр 
улы гӹнь, кылыклыш цӹвӹ акэл, цилӓ цӹвӹок мыным мынзат. 

Ӹлӓш тьшӓлмӹштӹ андак цӸВигӸВлӓлӓн шокшы кэлэш. Цӹ-
вигӹвлӓ шӹрэнок ӓвӓштӹн шылдыр лӹвӓк пырэн шӹнзӹт, ӓвӓ" 
жӹ нӹнӹм ӹшкэ кӓп шокшыжы дон ӹрӹктӓ. Тэн-э гӹнь, мӓӓт 
тидӹмок Ӹштӹшӓшлык ылына: ӓвӓ шокшы вӓрэш кыцэ гӹньӓт 
тӹхэнь шокшымок путэ ана кэрт. Цӹвӹ вӓрэш искусствэнный 
ӓвӓм ӹшкэ пуат. Тӹ ӓвӓм брудэр маныт. Брудэр шӓрэн шӹндӹ-
мӹ зонтик кань ылэш. Тӹ зонтик ӓль абажур йӹр погынэн-
погынэн цЫвигӹвлӓ ӹрӓт. *„ 

Кӹзӹт мӓнмӓн пиш шукы „ЦӸВИГӸ фӓбриквлӓнӓ" улы, цӹвӹ 
урдышы кого еовхозвлӓнӓ улы. Тӹштӹ мынзыш цӹвӹм тӹжэмӹн 
урдат, ЦӸВИГӸМ инкубаци дон вэлэ лыктыт. Тэхэнь еоВхозвлӓштӹ 
Инкубатырвлӓ ӹлӹшӹм ӹлӹш хӓлӓ йӓшнӓт, инкубатырышты цӹ-
вигӹм икӓнӓшток таманьар лу тӹжэмӹн лыкташ лиэш. 

ШӸШЭР ПУКШЫШЫ ЖИВОТНЫЙВЛӒ. 
Ш ӹ ш э р пУкшышывлӓ, ӓль звэрвлӓ — м и ж кӓпӓнвлӓ ы л ы т . Нӹ-

нӹ токо шачшы игӹштӹм ӹшкэ Ш Ӹ Ш Э Р Ӹ Ш Т Ӹ ДОН пукшэн куш-
ТЫШЫ шИВОТНЫЙВЛӓ ы л ы т . 

Шӹшэр пукшышывла цилӓнок шокшы вӹрӓн^ животныйвла 
ылыт. Нӹнӹн мижӓн каваштышты кӓп шокшыштым кыча. Шӹ-
шэр пукшышывла шокшы вӹрӓн кэквлӓлӓок, йӹрвӓш ылшы усло-
вим когон ак тэргэп. Ӱштӹ вӹрӓн ЖИвотныйвлӓ вэлэ, ӱштӹ ли-
мӹкӹ, мыльы лиӓш тьшӓлӹт, вара шӹмтӹмӹ лт. Тӹ гишӓн шӹ-
шэр пукшышывла зэмльӓ йӹрок шукы йиш шӓрлэнӹт. Нӹнӹ 
ш о к ш ы еӓНДӓлӹкӹштӓт, ӱштӹ еӓНдӓлӹкӹштӓт ӹлӓт. Т а р г ы ж ы ш т а т 
шӹшэр пукшышывла улы. Тидӹ тьӰльэньвлӓ дон китвлӓ ылыт. 
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Шӹшэр пукшышывла лошты кушкыш качкын ӹлӹшӹ живот-
ныйвлӓӓт улы . Тӹхэнь животныйвлам шуды качшывлӓ маныт. 
шыквлӓӓт улы. Нинӹ ЖИВотныЙВлӓм качкыт. Эдэм йуж звэрӹм, 
эксӹк ӸШТӸМӸШТӸ гишӓн, ЛӰДӸШӸШТӸ гишӓн пӹтӓрӓш цаца; 
вэс звэрвлӓжӹ паштэк пӓйыштыланэн ӓль каваштыштыланэн каш-
ТЭШ; КЫМШЫ звэрвЛӓМ кидЭШӸжӸ ТЫМДЭН, урДЫМ ЖИВОТНЫЙВЛӓм 
ӹштэн. 

шокшы САНДӒЛӸК ДОН У Ш Т Ӹ С Ӓ Н Д Ӓ Л Ӹ К Ӹ Ш Т Ӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ 
ДИКӸЙ ЗВЭРВЛА. 

Жирафа. Жирафа ( 4 1 рис.) шокшы Ӓ Ф Р И К Ӹ Ш Т Ӹ ӹлӓ. Тидӹн 
шӱжӹ пиш кужы, йалвлӓжӹ кужы, вӹцкӹж ылыт, анзыл йал-

влӓжӹ шайыл йалвлӓ гӹц айыр-
тэмӹнок кужы ылыт. Изи вуйыш-
тыжы кок мытык шур улы. Жи-
рафан кӓпшӹ шалдыра пӓтмӓӓн, 
хыва мижӓн ылэш. 

Шачмы вӓрӹштӹжӹ жирафа 
пушӓнӹ ӹлӹштӓш качкын ӹлӓ; 
тидӹн кужы шӱжӹ дӓ йалвлӓ-
жӹ качкыш кӹчӓлӓш кэрӓл 
ылыт. Шудан стьэп мычкы иктӹн-
иктӹн пушӓгӓ кушмы вӓрӹштӹ 
жирафа ӹлӓ. Кэчӹн кого шок-
шэш шудан кушкышвла выльат, 
пушӓнӹ ӹлӹштӓш ыжаргок ко-
дэш. Жирафа тӹ ыжар ӹлӹштӓ-
шӹм качкын ӹлӓ. 

Пушӓгӓ лӹвӓлнӹ шалгымжы 
годым, жирафан шӱжӹм пушӓпӹ 
тӹҥэшок шотлаш лиэш. Тидӹн 
сӹнзӓжӹ кӱшӹцӹн пиш мӹндӹр-
кӹ ужэш, тӹ гишӓнок жирафа 
лӱдӹшӹм МӸНДӸРЦОК ужэш. Ку-
жы йалан жирафа поктышыжы 
гӹц тӧргӹш тон кыдал шӹлэш. 
Тышманжы поктэн шоэш кӹнь, 

41 рис. Жирафа. жирафа тышманым пипӹдӹ кӹч-
влӓжӹ дон роаш тӹпӓлэш. 

Слон. СлОнвлӓ (42 рис.) Инди дон АфрикЫ тропичэски 
(шокшы) шӸргӹвлӓштӹ ӹлӓт. еирӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ лошты слон 
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сэк кого животный ылэш. Тӹдӹн КӰКШӸЦШӸ 3 мэтр дӓ пэлӹ 
нӓрӹ лиэш, лэлӹцшӹ 3 тонны гӹцӓт утла. 

Слонын кого айыртэмжок кужын шывшылт шӹцшӹ виӓш 
нэржӹ ылэш. Ти нэржӹ шӹлӓн кӹжгӹ силан хобот ылэш. Сло-
нын ӹлӹмӓштӹжӹ хобот пиш когон кэрӓл. Хоботшым слон 
рок йактэ виктӓрӓ дӓ цилӓ вэкӹ сӓркӓлӹл кэрдэш. Хоботшы дон 
слон качкышым нӓлэш, ӹлӹштӓшӓн укшым кӹрэш ӓль шуды 
арам нӓлэшӓт, ышмашкыжы пиштӓ. Вӹт тӹрӹшкӹ миӓӓт, хобо-
тышкыжы В Ӹ Д Ӹ М пога, тӹшэц ышмашкыжы вӹдӹм шывшын-
шывшын ШОКШЫ годым тупышкыжы йӧрӓ. Слон хоботшым лэлӹ 

прэньӓ йӹр пӹтӹрӓлӹн прэньӓм вэс вӓрэ намал нӓнян кэрдэш, 
пушӓнъ™ важгэ лыктын кэрдэш, рок вӹлэц сэк тыгыды хӓдӹрвлӓм 
нӓлӹн кэрдэш. Шӱжӹ пиш кӹтӹкӓт, вуйжым ӱлӹк валтэн ак кэрт, 
хоботшы укэ ылгэцӹ, слон йӱнжӓт, качкынжат ӹнэжӹ кэрт. 

Слон ышма гӹц пиш кого шур (бивэньвлӓ) лӓктӹн ШӸНЗӸНӸТ. 

Н И Н Ӹ слонын пӱвлӓжӹ ылыт. Ти пӱвлӓ мӓнмӓн анзылныш пӱвлӓнӓ 
вӓрэш ылыт. Каждый пӱн лэлӹцшӹ 50 кг нӓрӹ ылэш. Пӱжӹ дон 
слон тышманжы донат крэдӓл кэрдэш, пушӓнӹмӓт йӧрэн кэрдэш, 
пушӓнъш каргыжшымат вактын кэрдэш. 

Качкыш пӹраш слонын о т а р пӱвлӓжӹ улы. Оныр пӱжӹ нӹ-
лӹт вэлэ. Ти пӱвлӓ пиш шалдыра дӓ кымда ылыт. 

Пиш кого кӓпшӹм слон столмы гань кого, кӹжгӹ йалвлӓжӹ 
дон намалэш. Йалапавлӓжӹ тӹр мыч изи кӹчӓн парньавлӓ 
улы. 

42 рис. ИНДИШТӸШ слон. 
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Слон смирна, латна животный ылэш. Ш Ӹ Д Э Ш К Ӹ М Ж Ӹ годым 
тышманжы ваштарэш смэлан шагалэш. Тидӹм хоботшы дон кыча, 
йалжы дон ташка, пӱжӹ дон шуэн колта. Тэня слон тигрымат 
сӹнян кэрдэш. 

Африкьшгш слоным когон пӹтӓрэнӹт. Кого пӱжӹлӓнэн слоныы 
кычат. Слонын ти лужы пиш шэргӓкӓн ылэш. И Н Д И Ш Т Ӹ слоным 
ӹлӹшӹмок кычат, кидэш тымдат, лэлӹ пӓшӓвлӓм ӹштӹктӓт. 
Кидӹштӹ слон ак тӱлӹ. Тӹ гишӓнок слоным урдым животныйэш 
шотлаш акли. 

Льэф. Африкь1 дон Западный Азин шокшы, кукшы еТьэпвлӓшТӹ 
когон лӱдӹшлӓ, шык звэр—льэф ӹлӓ (43 рис.). Льэфӹн кӓпшӹ 
урдым коти етатьан ылэш. Кашмыжы годым кӹчвлӓжӹм кӧргӹш 

пырта, котин гань кӹпцӹк пындашан парньа дон лапажы вэлэ 
кашташыжы кодэш. Тӹ гишӓн льэф йуктэок, йывырток кычы-
шашлыкшы докы миэн кэрдэш. 

Льэфӹн мижшӹ, ошма гань, лудалгырак еары. Ошмаан пуе-
Т И Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ , ЙЫЛЭН Ш Ӹ Ц Ш Ӹ кушкыш лошты тӹдӹм цаклашат акли. 

Озы льэф ӓвӓ льэф кӹц вэе етатьанрак ылэш. Озы льэфӹн шӱ 
йӹржӹ ныгыды йажо аржа улы. 

Коти пӱ форман пӱвлӓжӹ льэфӹн пиш коговлӓ. Кашар пӱ-
влӓжӹ пиш цаткыды ылыт. 

Льэфӹн йаратым качкышыжы СТЬЭПӸШТӸ шуды качшы живот-
ныйвлӓ ылыт. Тӹшкӓвлӓ ӓль кӱ Маклакавлӓ шайык шӹлӹн шӹн-
зэш дӓ нӹнӹм вӹт йӱӓш кэмӹштӹ годым орола. Оролэн йӓмдӹлэн 
шӹндӹмӹ животный вӹлкӹ кыдал миӓӓт, тидӹ кэчӓлтэш. Силан 
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лапавлӓжӹ дон шэлэшӓт, кашар пӱвлӓжӹ дон шайагарэм гӹц пырыл 
шӹндӓ. Качкыш кӹчӓлӓш льэф рӹмӓлгӹ вэрэмӓн лӓктэш. 

Льэф вольыкымат шӹрэн кыча. Кӱкшӹ пичӹ гач тӹргэштӓӓт* 
ышкалым ӓль ӱшкӱжӹм кого лапажы дон шэлэш, йӧрэн шуа, вара 
логэрьш пырыл колта. 

Коти игӹ гань 2—3 игӹм, пӸРТӸ^ӹрТӓнвлӓм, льэф игӹлӓ. 
Тигр. Тигр Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ дӓ кого амыж лошты ӹлӓ. Тэнэ ӹл-

ӹмжӹ дон СТЬЭПӸШТӸ ӹлӹш льэф кӹц тидӹ айырла. 
СССР-ьшлъша Уссурийски крайышты, Дальний Востокышты 

дӓ срэдньэазиатски рЭеПубЛиквЛӓштӹ тигрвлӓ ӹлӓт. Тигрвлӓ шу-
кыжок И Н Д И Ш Т Ӹ ӹлӓт. 

Тигр льэф кӹцӓт когон коти форман ылэш (44 рие.)^ 
Тӹдӹн нэржӹ, йалжы, пачшы дӓ кӓйышвлӓжӓт котин "ганьок 
ылыт. Мижшӹ шим корнан йакшаралгы цӹрэӓн. 

Тигр кушкышвла лошты ольэн, йал йук ӹштӹдэок каштэш. 
Тӹдӹн корнан моргыржы йӹрвӓш ылшы тыгыды тӹшкӓвлӓ гӹц 
ак айырлы. Шӹрэ тӹшкӓ лоэш шӹлӹн шӹнзэшӓт, дикӹй еаена-
влӓм, кэеӹвлӓм, пучывлӓм дӓ мол животныйвлам орола. Ужмы 
животный вӹлкӹ пиш пӹеӹн таргэштэн вазын кэчӓлтэш дӓ пӹеӹ 
пӱвлӓжӹдон тӹдӹм пырыл шӹндӓ. Силан лапажы дон еэвӓл колтэн, 
имни тУпӹрдӹмӓт тидӹ кӹрӹн кэрдэш, пиш чӹнь еэвӓл шӹндӓ. 

Хозайствалан тигр шукы ЭКСӸКӸМ ӹштӓ. Кынамжы тӹдӹ 
еолавлӓ лишнӹ ӹлӓш тьшӓлэш дӓ вольыкым кыча. 

Тигр эдэмлӓнӓт лӱдӹшлӓ ылэш. Шонгы тигрвлӓ пӹеӹ йалан 

44 рис. Тигр, 
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животныйвлам кычэн ак кэртэпӓт, эдэм вӹлкӹ кэчӓлтӹт. Эдэмӹм 
оролымжы годым тигр амыж лош шӹлӹн шӹнзэш дӓ, цаклыдэок 
кэшӹ охотньыкым ӓль иктӓжӹ вэсӹм ужэшӓт, кэчӓлтэш. 

Ош мӧскӓ. Польарный ӱштӹ еӓНДӓлӹквлӓштӹ ош мӧекӓ ӹлӓ 
(45 .рис.). Ош мӧекӓ луды мӧекӓ гӹц когон айырла. Тӹдӹ вэе 
етатьан ӹлӓ, польарный ивлӓлон лым лошты ӹлӓш Йараллакӓп 
.етройэньӓн ылэш. Ош мижшӹ ош лым дон икань ошы ылэшӓт. 

45 рис. Ош мӧекӓ. 

у ж м ы качкышлыкшы докы цаклыктыдэок миан кэрдэш. Польар 
ӱштӹ гӹц тӹдӹм ныгыды мижшӹ ытара. Ош мӧекӓн йал пында-
шыжат мижӓн ылэшӓт, кого ӱштӹмӓт тырха. 

Ош мӧекӓм Сэвэрвэл Иӓн окэан ивлӓ вӹлнӹ шӹрэнок 
ужыт. Тӹштӹ тӹдӹ йаратым качкышыжым—тьульэньвлам кыча. 
Мӧскӓ пиш йажон иэш, кыталгы кӓпшӹ дон анзыкыла вӹдӹм 
пачын миӓ дӓ пӓрньавлӓжӹ лоштыш цараан лӓпавлӓжӹдон вӹдӹм 
ыдырэн кэӓ. 

Ош мӧекӓн еэк лӱдӹшлӓ тышманжы эдэм ылэш. Тӹдӹм кава-
штыжы, пай дӓ шэлжӹ гишӓн кычат. Ош мӧекӓ кавашты шукыжы 
кӦвӧрвлӓшкӹ кэӓ, пай дон шэлжӹ Сэвэр вэлнӹ ӹлӹшӹвлӓн 
качмашкы кэӓ. 

ТАНЫЖ ЗВЭРВЛӒ. 

тьӱлэнь. ТЬӰЛЬЭНЬ [тааыж звэр ылэш (46 рис.). Кӓп мижшӹ 
дон, атмосфэр воздухым шӱлӹмжӹ дон, ӓвӓ ТЬӰЛЬЭНЬ котилӓ ӓль 
еаенала живой игӹм игӹлӹм дон дӓ игӹлӓн шӹшэрӹм пукшым-
жы дон мол звэр ганьок тидӹ ылэш. Тьрльэнь шӹшэр пукшьиа 
животный ылэш. 
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Мол звэрвлӓ еирӹштӹ ӹлӓт, сирЫшток качкышымат мот. 
Тьульэнь кол качкын ӹлӓ, колым вӹдӹштӹ кыча. Сэдьшдонок 
тидӹн кӓпшӹ еирӹштӹ ӹлӓш агыл, вӹдӹштӹ ӹлӓш вэлэ йара. 

Тьульэнььш кӓпшӹ колын ганьракок ылэш. Кол пач вӓрэшӹжӹ 
тидӹн кок шайыл йалжы улы. Иалапавлӓжӹ кольмы лапа гань-
влӓ ылыт. Парньавлашть! икть1-вэсь'1 тэрвэн кӹжгӹ кавашты дон 

пижӹнӹт. Тьульэнььш шайыл йал лапавлӓжӹ вӹдӹштӹ кашмы 
Ӧрганвлӓжӹ ылыт. Тьульэнььш мижшӹ кӹтӹк, йаклака, вӹдӹш-
тӹ кэӓшӹжӓт ак ӓптӹртӹ. 

еирӹштӹ тьӰльэньвлӓ пиш плахайын каштыт, ишӓшлык йа-
лапавлӓштӹ еирӹштӹ кашташ ак йарэп. Тьульэньвла вӹт кӹц 
М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ акат караняп, еирӹшкӹжӓт кӓнӓлтӓш дӓ амалалаш 
вэлэ лӓктӹлдӓлӹт. еирӹштӹ ӓль и вӹлнӹ пиш шукын нинӹ 
киӓт. Изиш Л Ӱ Т М Ӹ К Ӹ Ж О К , тьульэнь вӹдӹшкӹ талаша. С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ 

прамой каштын ак кэртӓт, тидӹн Л Ӱ Т Т Ь Ш Ӹ вӓржӹ вӹт ылэш. 
Ир шошымок ӓвӓ тьӰльэньвлӓ, нӹнӹм ужаш литӹмӹ ивлӓ 

вӹлкӹ ӓль ӦеТроввлӓшкӹ каран-ыт дӓ игӹлӓт. 
Тьульэньвла еэвэр вэлнӹш тӓныжвлӓштӹ, Каспийски, таны-

жышты, Байкальски, Ладожски, Оньэжски йӓрвлӓштӹ ӹлӓт. 
Тьульэньвлам шЭлӹштӹлӓнэн, каваштыштыланэн кычат. Тьу-
льэньвла кӹчӓлӓш таныжышкы аэропланым колтат. 

Китвлӓ. Китвлӓ (47 рис.) кӹзӹт ӹлӹшӹ ЖИвотныйвлӓ лошты 

46 рис. Тьульэньвла; 
палныракшы ӓвӓ тьульэнь игӹжӹ дон киӓ. 
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сэк кого животный ылыт. 30 м кытан, 150 т лэлӹцӓн китвлӓ 
улы. Тэхэнь кит ӱшкӱж гӹц 250 гӓнӓ лэлӹ, слон гӹц—50 гӓнӓ. 
Слонжы, еирӹштӹ ӸЛӸшӸ ЖИВОТНЫЙВЛӓ лошты, еэк кого ылэш-

Китвлӓ окэанышты дӓ кого тан-ыжвлаштьл ӹлӓт. Тогатын 
китвлӓм колэш ШОТЛЭНӸТ . Нинӹн кӓпӹштӹ лачок колын еӹнӓнок 
ылэш, еирӹшкӹ нигнамат вӹт кӹц ак лӓкэп. Лӓчокшы гӹнь, 
тидӹ тапыжыштышы еэк кого звэр ылэш. Кит шокшы вӹрӓн 
ылэш. Кит атмосфэр воздух тон шӱлӓ, ӓвӓжӹ ӹлӹш игӹвлӓм 
игӹлӓ, игӹвлӓжӹм ӹшкэ шӹшэржӹ дон пукшэн кушта: кит 
шӹшэр пукшышы животный ылэш. 

Малын ӹньэ, шӹшэр пукшышы мол звэрвлӓ гань агыл? 

47 рие. Кит. Вӹт вӹлкӹ кит лӓктэшӓт, нэр ыражшы вашт возду-
хым вӹт пар дон вӹт пӓТькалтышвлӓ йарэ шӱлӓлтэн лыктэш. 

Колын кӓпшӹ вӹдӹштӹ вэлэ ӹлӓш йарал ылэш. Тидӹм мӓ 
пӓлэнӓ. Китӓт, коллаок, вӹдӹштӹ ӹлӓ. Вӹт кӹц лӓктэок ӹлӹшӹ 
таргыж звэрлӓн—китлӓн, колын гань кӓпшӹ еэк йаралэш толэш. 

Китӹн пачшы вӹдӹштӹ кашташ, колынлаок, еэк кэрӓл орган 
ылэш. Китӹн пачшы колын гӹц айырла: китӹн пачшы киӓ, ко-
лын—тӧр шалга. Шайыл йалвлӓжӹ китӹн воксэок укэ, анзыл 
йалвлӓжӹ мытык лапа линӹт. Лапа лувлӓжӹ, шӹшэр пукшышы 
мол животныйвлан лувлӓ ганьок ылыт. 

Китӹн каваштыжы цӓрӓ, тидӹн кавашты лӹвӓлнӹжӹ кӹжгӹ 
шэл улы. Кит кӓпӹштӹш шокшым ти шэл пиш когон пэрэгӓ; 
СЭДӸНДОН китвлӓ ӱштӹ вӹдӓн польар тӓПыжвлӓштӓт ӹлэн кэр-
дӹт. 

К и т ӹ н шОдывлӓштӹ п и ш коговлӓ дӓ ш у к ы воздухым шӱлӓл-
тэн нӓлӹн кэрдӹт. С э д ь ш д о н о к к и т 15—20 м и н у т вӹт лӹвӓлнӹ 
тырхэн кэрдэш. 
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Пиш кого ылэш кӹньӓт, кит тыгыды ЖИВотныйВЛӓм качкын 
ӹлӓ: шайтанвлам, рӓквлӓм, н ӹ н ӹ ж ӹ т а а ы ж в ӹ д ӹ ш т ӹ п и ш ш у к ы н 
ылыт. К и т п а ч ы л т ш ы ы ш м а д о н и э ш , т и д ӹ н ышмажы — т ы г ы д ы 
ЖИВОТНЫЙВЛӓм кычышы кэлдэ постол ылэш. Китӹн пӱжӹ укэ, пӱ 
вӓрэш ышма тамгажы гӹц, шэргэ тӹрӓн кымда плӓетинкӹвлӓ 
ӱлӹкӹлӓ кэчӓт. Ти плӓеТинкӹвлӓм „кит ус" маныт. Ышма пӹзӹ-
рӓлмӹжӹ г о д ы м к и т ы ш м а ж ы гӹц вӹдӹм лыктэш. В ӹ т щ ӹ к и т у е 
шэргэ вашт лӓктэш, ышмаш вӓрэштшӹ ЖИВотныйВлӓЖӸ ышмаэш 
кодыт. Кит нӹнӹм нэлэш. 

Ик китӹн шэлжӹ дон усижьш шӧртиьӹ ӓк тон 10—15 тӹжэм 
тӓн̂ ӓшӹм лыкташ лиэш. СЭДӸНДОН КИТӸМ пиш кычат. Кит кычаш 
йори прохотвлӓ кэӓт. Китвлӓм йори ӹштӹмӹ пушка дон пуштыт. 
У гӹц ӹштӹмӹ кит кычым прӦхотвлӓштӹ, тааыжышток кит кӓпӹм 
эльэктричэски кӹзӹвлӓ пӹчкэдӓт, тӹшток пиш кого патвлӓэш 
шэлжӹм шӹрӓтӓт, йори ӹштӹмӹ Мӓшинӓвлӓэш лужым шӓлӓтӓт 
дӓ почвы пЫшкыдэмдӓш лу лашашым ӹштӓт. СССР-штЫ кит кы-
чым пӓшӓ государствы кидӹштӹ ылэш, ти пӓшӓ когон анзыкыла 
кэӓ, шӓрлӓ. 

Э Д Э М Ӹ Н Т О Н Ы У Р Д Ы М Ы В О Л Ь Ы К В Л А . 

Пӹтӓри ӹлӹшӹ эдэмвлӓ вольыкым урдыдэлыт ылын. Нинӹ 
о х о т н ь ы к ылыныт. К ы ч ы м ы дикӹй животныйвлан пайым к а ч к ы -
н ы т , нӹнӹн кавашты гӹцшӹ выргэмьш ӹштэнӹт. Э д э м в л ӓ д и к ӹ й 
шарыкымат, кэеӹмӓт, дикӹй ӱшкӱжӹмӓт, ышкалымат, дикӹй 
«миимӓт пуштыныт. П у ш м ы ӓвӓ животный еага ылшы п а т ь а м , 
пӹрэзӹм ӓль цамам кычаш л э л ӹ агыл. К ы ч ы м ы ӹрвэзӹ ж и в о т -
ныйвлӓэт к и д ӹ ш к ӹ йӹлэ ТЫМЭНЬӸТ; к у ш к ы н шомыкышты эдэмвлӓн 
ӹ л ӹ ш лишнок нинӹ к а ш т а ш тӹаӓлӹт, эдэм гӹц когонат ак 
лӱтэп. Кидэш ТЫМЭНЬШӸ животныйвла тӱлӓш тӹаӓлмӹкӹштӹ 
эдэмӹн урдымы ЖИВотныйВЛӓЖӹ линӹт. Эдэм вольык урдышы 
лин. 

В а р а р а к ш ы эдэм ӹшкэ урдымы ж и в о т н ы й в л а ж ь ш кычылт 
мышташ тӹаӓлӹн: ш ӹ ш э р шывшылаш, ӱшкӱжӹм дӓ имним кӹц-
кӓш, шарыкын мижӹм тӹрэдӓш ТЫМЭНЬӸН. Кушкыш во -
йымаштышлаок, тИШтӓкэнӓтэдэм айырымашым ӹштӓш тӹаӓлӹн, 
й а ж о р а к вольыкым пльэмӓлӓн кодэн миэн. пӹтӓрижӹ, пӓлӹдэок 
т э х э н ь айырымаш лин. Ш а м а к толшы: еиладымрак животныйым 
к а ч к а ш э д э м п у ш т ы н , йажорак животныйвлажьш шукырак у р д э н . 
Шукырак у р д ы м ы Ж И В о т н ы Й В л ӓ Ж ӹ шэргӓкӓн ӹшкэ вырлыкыштым 
эдэмлӓн КОДЭНӸТ . Вараракшы цаткыды, еилан, й а ж о животный-
вла гӹц й а ж о вырлык шачмым эдэмвлӓ пӓлӓш тӹаӓлӹнӹт, пӓлэнок 
а й ы р ы м а ш ы м ӹштэнӹт. Тӹнӓм тоны урдымы ш у к ы й и ш шэргӓкӓн 
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ЖИВотныЙВлӓ линӹт: силаи ровочый иМнивлӓ—лэлӹ шывшшывла, 
чӹнь дӓ куштылгын кэшӹ иМНивлӓ — рӹеаквлӓ дӓ тЫргэштэн 
кэртшӹвлӓ, ӓЙыртэмӹнжок шукы шӹшэр пушы голландски ыш-
калвлӓ, шэлӓн английски еаенавлӓ моло линӹт. 

Ышкал кыцэ лин. Таманьар шӱдӹ и пэрви Йэвропышты 
шалдыра дӓ еилан дикӹй животныйвла ӹлэнӹт. Нӹнӹм тошты 
эдэмвлӓ тур маныныт. турвлӓн вуй лУвлӓштӹм кӹзӹтӓт эчэ 
шоэн-шоэн зэмльӓштӹ мот. Пиш когон пэрвиок эчэ дикӹй тур-
влӓ гӹц, тоны урдымы шуран вольыкым: ӱшкӱжӹм, ышкалым эдэм 
войэн. 

Шуран вольык СЭК пӸтӓрижок ныр пӓшӓштӹ кычылтмы 
ылын, вараракшы вэлэ ышкалым шӹшэр пушы шэргӓкӓн вольы-
кэш эдэм шотлаш тӹаӓлӹн. Остатка дикӹй турвлӓм КЫМШӰДӸ 

и утла пэрви пуштын пӹтӓрэнӹт. Изи-когожы дон, кӓп еэмжӹ дон 
дикӹй тур гань вольык, ныр пӓшӓ ӹштӓш дӓ лэлӹц шывшташ 
урдымы, УкраинЫштьип луды вольык ылэш. ӰКраинӹштӹ урдымы 
вольыкын М И Ж Ш Ӹ ВЭЛЭ ДИКӸЙ турвлӓн гӹц изиш еоталгырак 
ылэш. Мол пОродывлӓжӹ, шамак толшы, голландски вольык, 
холмогорски, йарославски моло когоракынок вашталтыныт. Нӹнӹ 
кого еиланок агылэп, шӹшэрӹм гӹнь шукым пуат. 

Иажоэмдӹмӹ породы Ышкалвлӓ пӦмэшӹквлӓн кого хОЗӓйетва-
шты ӓль кулаквлан хӦЗӓЙетвавлӓштӹ вэлэ пэрви ылыныт, шукы 
хрэеӓньжӹн изи Ышкалвлӓ, чӹдӹ шӹшэр пушы ылыныт. Тэхэнь 
„породым" йорижок иктӓт войыдэлыт. нэзэрвлӓн тыгыды хозӓй-
етвашты вольыкым пльэмӓлӓн айыраш акат ли ылын, тӓ пӹрэ-
зӹжӹм кодышаш, тӓ шӹшкӹлшӓш. ХрЭеӓньӹн х у д а ышкалжат 
ш у ж э н о к ӹлэн, ӱштӹ еарайышты тэл гач кӹлмэн шалгэн. Кӹзӹт 
вэлэ, колхозын кого хӦЗӓйетвашкы цымырнымыкы, хрэеӓньвлӓ 
вольыкыштым йажоэмдэн кэрдӹт, колхоз вольык пичӹштӹ йажон 
урдэн кэрдӹт. 

Имни кыцэ лин. Вӹцлӹ и утла пэрви рушын лӹмлӹ путьэ-
шэствэнник Пржэвальский Ази покшалныш мӹндӹр еТьэпвлӓшТӸ 
пэрэгӓлт котшы дикӹй ИМнивлӓМ ужын. Ти животныйвлам учо-
ныйвлӓ Пржэвалъскин. имни манын ЛӸМДЭНӸТ . Тидӹ, мытык 
аржаан, изи имни ылэш. Тидӹ хыва, ошмаан пустинь цӹрэӓн ӓль 
кэчӹ йылатымы етьэп шуды цӹрэӓн ылэш. Ти изи иМнивлӓ кӹтӧн 
каштыт, кӹтӧжӹм ожы вуйлалта. Иктӓ ма гӹц Л Ӱ Т М Ӹ К Ӹ Ш Т Ӹ , пиш 
чӹнь кыдал шӹлӹт. Йӓрӓ вӓрӹштӹ ӹлӹшӹ кого кӓпӓн етьэп 
ЖИВОТныйВлӓлӓн мол етатьан ӹшкӹмӹм пэрэгӓшӹжӓт акли, шӹ-
лӓшӹжӓт вӓр укэ. Нинӹм айырэн мимӹ дон, нинӹн чӹнь кыдал 
кэртмьпптьш эчэӓт когон эдэм йажоэмдэн, нинӹ гӹц рЫсаквлӓм 
дӓ екакунвлӓм ӹштэн. Имнин пӹеӹ гӹц утла эдэмлӓн тӹдӹн 
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силажы кэрӓл лимӹкӹ, цаткыды лӱлэгӓн имнивлам эдэм айырэн, 
нӹнӹ гӹц лэлӹ возы шывшы имнивлам ӹштэн. 

Сасна кыцэ лин. Дикӹй сасна ӓль кабан, мӓнмӓн еӓндӓлӹкнӓн 
йугвэл вэл рӓйонвлӓштӹ куп шуды лошты кӹзӹтӓт эчэ ӹлӓ* 
шамак толшы: Кавказышты дӓ Покшал А З И Ш Т Ӹ . Тидӹ еилан 
животный ылэш. Ышмаштыжы кок кого кашар пӱ улы. Ти пӱ-
влӓжӹ шыквлӓ гӹц пэрэгӓлтӓш кэрӓл ылыт. Кӹжгӹ шигӹдӹ шужы 
тидӹн ак тӹгӓнӹ, кушкышвла лош чакыракышкы пырымыкат ак 
пиж. Тэхэнь миж шокшым худан кыча. Тӹпэ гӹньӓт, кабанын 
кавашты лӹвӓлнӹшӹ кӹжгӹ шэл ланзыжы ӱштӹштӓт, куп нач-
кыштат тӹдӹн кӓпӹм кӹлмӹмӓш кӹц пэрэгӓ. Дикӹй еаена мам-
шон качшы животный ылэш. Вилшӹ эхэльӹм, пӱкшӹм поетара, 
махань-шон изи ЖИВотныйВлӓм качкэш, нэр Т Ӹ Р Т Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ дон рокым 
пыргэдэш, качкаш йарал важвлӓм айыра, йӹлвлӓм, шУкшвлӓм 
качкэш. Шӹрэрӓк пушӓнӹ лоэш ӓвӓ кабан пӹжӓш постолым 
ӹштӓ дӓ тӹшӓкэн 5—10 игӹм игӹлӓ. 

Мӓнмӓн урдым еаенавлӓнӓн ӓЙыртэмӹштӹм тӓ ӹндэ ӹшкэок 
пӓлэн кэрдӹдӓ. Нинӹн вырлык тӸпӓлтӹшӹштӹ купышты ӹлӹшӹ 
ЖИвотныЙвлӓ ылыныт. Тэвэ малын урдым еаенавлӓӓт льӓвӹрӓштӹ 
киӓш йаратат, тэвэ малын, йажон пукшымыкы, нинӹн кавашты 
лӹвӓлӓн кӓп ӹрӹктӹшӹ кӹжгӹ шэл ланзы шӹнзэш. Саснам когон 
пукшымаш эдэмлӓн кого пользым пуаат, эдэм еаенам айырэн 
миэн, йажоэмдэн. Дикӹй еаена цилӓок качкэш. Нинӹ гӹц лишӹ 
урдым еаенаат ма-шоным качкэш. Дикӹй еаена шукы игӹм игӹлӓ, 
шӹрэ цышкэр лошток нинӹм куштэн кэрдэш. Эдэмлӓн тидӹвлӓжӹ 
пишок кынэш толыныт. Урдым еаенаат шукы игӹм шӹрэн игӹлӓ, 
йажо шэлӓн пайым мӓлӓннӓ пуа. Саснан еилажы дӓ лӱдӹшлӓ 
кашар пӱвлӓжӹ вэлэ эдэмлӓн кэрӓл агылэп, лӱдӹшлӓ ылыныт. 
Урдымы еаенан еилажы дикӹй еаенавлӓн гӹц чӹдӹрӓк, ӹшкэжӓт 
латнарак ылыт, кашар пӱвлӓжӓт изирӓк ылыт. 

Кролик кыцэ лин. Дикӹй крӦликвлӓ Вадывэл Йэвропын 
кэчӹвӓл вэл ӦбЛаетьвЛӓштӹ ӹлӓт. Нӹнӹ мижӹштӹ дон, кӓпӹш-
тӹ д о н мӓ д о н ы ш н а МӦрэнвлӓшкӹ миӓт. Ӹ ш к э ж ӹ в э л э Изирӓквлӓ 
ылыт, ӹлӹмӓш еэмӹштӓт изиш вэе етатьанрак ылэш. Морэнвлӓ 
рок пӹжӓшӹм ак ӹштэп, крӦликвлӓжӹ рок пӹжӓшӹштӹ ӹлӓт. Шык-
влӓ уштымы рӦКПӹЖӓШЭШӸЖӸКролиК 10—12 елӧпӧй цӓрӓ игӹм 
игӹлӓ. крӦликвлӓ махань-шон кӰшкышвлӓм качкыт, шӹрэнок 
еадывлӓм дӓ шӹргӹ пушӓгӓвлӓм л о к т ы л ы т . 

Кроликьш урдаш тӹпӓлмӹкӹ, тидӹн шукы игӹ игӹлӹмӓшӹжӹ 
эдэмлӓн ПИШОК Йӧнэш ТОЛЫН. Ик М Ы Ж Ы Р К Р О Л И К К Ӹ Ц ИК и мычкы 
таманьар шӱдӹ кроликэш шоаш лиэш. Тэнэлӓ шукы пайым, йажо 
пайым нӹнӹ гӹц нӓлӓш лиэш. Кролик пайын тотшы цӹвӹн гань-
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рак ылэш. Пай гӹц пасна урдымы крӦликвлӓ Г Ӹ Ц П Ы Ш К Ы Д Ы каваш-
тым нӓлӹт, кыды йиш кроликшЫ Г Ӹ Ц П Ы Ш К Ы Д Ы мамыкым шэрӹт. 
Мамыкшы дон шокшы хӹдӹрвлӓм пидӹт. Пушӓгӓ локтызы, ньы-
мышт ӹлӹшӹ кроликэт кого пользы пушы урдым животный 
лин. 

Тэҥэлӓ эдэм, махань-шон дикӹй животныйвлам урдымы вольы-
кыш сӓрэн, ӹшлӓнжӹ йаралла нӹнӹм йажоэмдэн, вэсэмдэн миӓ. 

Вэрбльуд П Ӱ С Т И Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ Ш карапльы ылэш. Вӹттӹмӹ, нимахань 
к у ш к ы ш а т у к э ганьок ылшы вӓрӹштӹш йасы условим тырхэн 
к э р т ш ӹ ЖИвотныйвлӓ вЭрбльудвлӓ ылыт (48 рис.). 

48 рис. Вэрбльуд. 

Вэрбльудын алтацаҥ шӹцшӹ кымда йал лапажы пустинь ош-
машты ак валы. Вэрбльудын оташтыжы, пылвуйыштыжы пигӓдӹ 
а л т а ц ^ л ӓ улы. Шокшы ошмаэш вацмыжы годым, алтацавлӓ вӹ-
лӓнжӹ вазэш. 

Вэрбльудлан ошма йожат лӱдӹш агыл: тидӹн нэр ыражвлӓ-
штӹжӹ ошма пырымашым цӓрӹшӹ, йори клапынвлӓ улы. 

П у С Т И Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ кушшы имӓн шудым дӓ изи тӹшкӓвлӓм тӹдӹ 
качкын кэрдэш. Ти качкышым мол животный, шамак толшы — 
имни, нигнамат качкаш ак шагал. Вэрбльуд таманьар кэчӹ 
качтэ^ӱтэӓт ӹлэн кэрдэш. Тупыштышы шэл лӱгрикӓ шотэш 
тидӹ тӹнӓм ӹлӓ. Вэрбльудын ти шэлжӹ ситӓлык качкыш качкын 
ӹлӹмӹ годым погына. Вэрбльуд ӹшлӓнжӹ качкышым ак мо гӹнь, 
запас шэлжӹ чӹдэмэш, тидӹн пӰГрикӓвлӓжӹ пычаш тьшӓлӹт, 
ӧрдӹшкӹлӓ кэчӓлтӹт. 
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Пиш шукэрдок эчэ вэрбльудым эдэм урдаш тӹаӓлӹн, шукэр-
док эчэ пустиньЫштЫ тидӹн вӹлӓн грузым шывштэн. Ошмаан 
кымда пустиньвла гач вэрбльуд тон вэлэ эдэм кэн кэрдэш ылын. 

Мӓдонна, СССР -штьг , вэрбльудым Покшал А З И Ш Т Ӹ , Казах-
станышты дӓИылвэс сир еТьэпвлӓшТӹ урдат. Тӹштӓкэн тидӹ ур-
дымы вольык ылэш. Тӹштӹш колхозньыквла вэрбльуд тон ныр 
пӓшӓм ӹштӓт, лэлӹцвлӓм шывштат, мыктэн каштыт. Тӹдӹн миж-
шӹ гӹц шӹртӹм шӹдӹрӓт, ӹштӹрӓшӹм коат, пэрчӓткӓм, фуфай-
кым, цылкам пидӹт. Вэрбльуд пай, ышкал пай ганьок тотлы 
ылэш. Вэрбльуд шӹшэрӹм йӱт. 

Сэвэрвэл пучы. Тундрышты ӹлӹшӹ эдэмвлӓ еэвэрвэл пу-
чыдэ ӹлэн кэрдӹт манын, шанашат акли (49 рис.). 

49 рис. Сэвэрвэл пучы. 

Сэвэрвэл пучы тундр рокэш кушшы пучы РЭХЭНЬӸМ , ӓль 
йагэльӹм качкын ӹлӓ. Сэвэрвэл пучы гӹц паена нимахань 
вольыкат ти качкыш тон ӹлэн лӓктӹн ак кэрт. 

Пучы йал нӹл кӹчӓн ылэш: кок кӹч—кого, кымдавлӓ, кок 
кӹч — изивлӓ, кок вэлнӹ ылыт. Лымышкы ӓль Р Э Х Э Н Ь Ӹ Ш К Ӹ ша-
галмыкыжы, пучын покшал пӓрньавлӓжӹ кок вэкӹ шӓрлӓт, йал 
лапажы кымдаэмэш, йалжы вара ак валы. СЭДӸНДОН сэвэрвэл 
халык тэл корны донат, кӓнъш корны донат пучы дон кыдалышт 
кэрдэш. 

Сэвэрвэл пучын кӓпшӹ ныгыды, шокшы мижӓн ылэш. Ныгыды 
мижшӹ пучым кого ӱштӹ гӹц пэрэгӓ. 
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Сэвэрвэл пучын вуйыштыжы шукы важикӓн кок шур улы. 
Шошым шуржы вазэш, шӹжӹм у гӹц кушкэш. 

Вӓр гӹц вӓрӹшкӹ кэмӹ гӹц пасна дӓ лэлӹц шывштымы гӹц 
пасна, сэвэрвэл пучы йажо пайлык ылэш. Сэвэрвэл эдэмӹн 
сэк тотлы качкышыжы — пучы пай. Пучы кавашты гӹц выргэмЫм, 
йалэш чимӹм, ӹлӹшӹм ӹштӓт. Шӹл шӱнвлӓжӹм шӹртӹ вӓрэш 
кычылтыт. шурвлӓжӹ дон дӓ кӹчвлӓжӹ дон кӹльэм ӹштӓт. 

кӱгижӓн РоссийЬ1штЫ Сэвэрвэл еӓндӓлӹкӹштӹ пучывлӓм 
урдымаш вэрц йыштылмаш чӹдӹ ылын. Сэдьшдонок, пиш шукы 
пучы йасыланэн, шужэн колэн пӹтэнӹт. 

Кӹзӹт сэвэрвэл еӓндӓлӹкӹштӹ пучы урдымы еовхозвлӓм дӓ 
кӦлхозвлӓм ӹштӹмӹ. Тӹштӓкэн пучывлӓм йажон анжат, кӹтӓш 
йажо вӓрвлӓм айырат. Игӹлӹмӹ вэрэмӓнжӓт пучым йажон ан-
жат. Изи пУЧывлӓжӹм йажон, пэрэгэн куштат, пучын цэрвлӓ дон 
когон крэдӓлӹт. 

Кӹзӹт еовэт власть вольык урдым пӓшӓм йажоэмдӓш лин. 
Ти задачым ӹштэн шоктышашланэн, тошты худа вольык йарал, 
йажо йиш вольык тон вашталтэш. Вольык урдымаш йажоэмӹн, 
кӦЛХозвЛӓштӹ вольык витӓвлӓм йажом ӹштӓт. Вольыклан кач-
кыш еитӹжӹ манын, кормовой культурымудаш нырым когоэмдӓт. 
Силос ӹштӹмӹ йӓмвлӓм, бӓшньывлӓм ӹштӓт. Ти йӓмвлӓштӹ дӓ 
бӓШньывлӓШТӸ шуктым качкышым йӓмдӹлӓт. Сасна дон кролик 
урдымаш шӓрлӓ. Нинӹ пиш тӱлэтӓн ылытат, кӹтӹк вэрэмӓ-
шток шукы пайыМ мӓлӓннӓ пуат. Айыртэмынок имним когон 
шӓрӓт. Солахозайстваштат, еӓндӓлӹкнӓм пЭрэгӹмӓштӓт — Йак-
шар ӓрмилӓн имни пиш когон кэрӓл. 

Ӧ Б Э З Й Ӓ Н В Л Ӓ . 

Зоопаркышты, Ӧбэзйӓнвлӓм урдымы рэшоткавлӓ анзылны, еоок 
шукы эдэм погынэн шагалэш. Эдэмвлӓ нӹнӹ анзылны шукы шал-
г а т . П и ш пӹеӹн тӓрвӓнӹлшӹ, пӧтикӓлӓ Обэзйӓнвлӓ гӹц еӹнзӓштӹ-
мӓт ак колтэп. Эдэл етатьан ылмышты, эдэмӹм когон цӱдэйӹктӓ. 

Ззэр лапа ганьым агыл, мӓнмӓн китнӓ гань кидӹм Обэзйӓнӹнӹм 
ужына. Нӹнӹн парньа кӹчвлӓштӹ мол звэр кӹч кань агыл, эдэм 
гань ылэш. Шукы Обэзйӓнӹнок лицӓштӹ эдэмӹн ганьыракок 
ылэш. 

Тӹнэ гӹньӓт, Обэзйӓнвлӓ эдэм гӹц когон айырлат. Нӹнӹн 
кӓпӹштӹ миж вэлэ. Йӓлвлӓштӓт мӓнмӓн гань агылэп, йалвлӓжӹ 
вэе мыжыр кит вӓрэш ылыт манаш лиэш. Ӧбэзйӓнвлӓн, цилӓн 
ганьок, кужы пач улы. Ти ЖИвотныйвлӓ пушӓпӹ вуйышты ӹлэн. 
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кэртшӹвлӓ ылыт. Пушӓнчӹ Ӱкшвлӓштӹ дӓ зэмльӓ вӹлнӓт нӹл 
йала нинӹ кыдалыштыт. 

• 
МӓРтишкӹвлӓ. МартишкЫ-обэзйанвла (50 рис.) пиш тӓрвӓнӹл 

кэрдӹт, нинӹ кэчӹ мычкок пушӓргӹ гӹц пушӓаӹшкӹ, укш кӹц 
укшышкы Т Ӹ Р Г Э Ш Т Ӹ Л эртӓрӓт. Цӱдэйэт вэлэ, пушӓаӹ вуйышкы 
вырток кузэн кэӓт. Обэзйӓн куштылгы: 8 —10 м тӹргэштӓш, 
нинӹлӓн такэшӓт агыл. МӓрТишкӹн дӓ мол Обэзйӓнӹнӓт качкы-
шышты махань-шон кӹцкӹвлӓ, пӓрцӓвлӓ, Ӹлӹштӓшвлӓ, вурдывлӓ, 
кэк мынывлӓ, кэк игӹвлӓ ылыт. МартишкЫвла шӹрэнок ӱдӹм ныр-
влӓшкӹпырат.Вуйлалтышы паштэк кӹтӧлӓок киндӹ нырышкы нӹнӹ 

50 рис. Кукурузы нырышкы каштын толшы 
мартишкЫвла. 

кэӓт. Вуйлалтышы цилӓ вэкӹ со анжылтэш, орола. Икта-ма лӱдӹшӹм 
цаклымыкыжы, тидӹ тӹнӓмок чӹнь сӹгӹрӓл колта, сигналым 
пуа. Тӹнӓм цилӓн иквӓрэш погынат, шӹлӓш Йӓмдӹлӓлтӹт. Лӱдӹш 
эртэн кэӓ гӹнь, вуйлалтышы латнанчмы сигналым пуа, вара кэмӹ 
корнышты донок кэӓт. Нырышты Обэзйӓнвлӓ кравымашымок ӹштӓт. 
кӓчмыштыгӹц утла, нӹнӹ киндӹм когон локтылыт. Кушкышвлам 
важ гӹц шывшын лыктыт, ТОДЫШТЫТ, К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Т , К Ӹ Ш К Ӹ Л Т Ӹ Т . 

Ышмашкышты ырын-ырын пӹрцӹм шӹшкӹт, ышмаштыш мэшӓ-
кӹшкӹ пӹрцӹм оптат (ышма коргьшгш кОквэлнӓт мэшӓк кань 
у л ы ) . Т э а э л ӓ к а ч к ы ш ы м ЙӓМдӹлӹМӹкӹштӹ, в а р а ж ы Обэзйӓнвлӓ 
тотлыракым вэлэ айыраш тӹаӓлӹт. Кушкышым кӹрӹн нӓлмӹкӹ, 
пӹтӓри тотэшт анжат. Тотлы агыл гӹнь, шуэн колтат, вэсӹм 
кӹрӹт. еитӓлыкымок кравымыкы, кушкышвлам локтыл щӹндӹ-
мӹкӹ, обэзйӓн кӹтӧ мӹаэшок Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ кэӓ. 
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Пушӓнӹ вуйышкы шомыкышты, Обэзйӓнвлӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М 

итӹрӓйӓш тӹнялӹт. ИкЁна-иктйштьш миж лоштыш кавшак-ы-
влӓм, сӱквлӓм кычэн-кычэн лыктыт. Пушӓнӹ вуйышты пӹсӹ 
ылшы Обэзйӓнвлӓ зэмльӓ вӹлнӹ пишок пӹсӹ агылэп. Зэмльӓ 
вӹлнӹ, пушӓнӹ вуйыштыш кань, йӹлэ тӓрвӓнӹл кэртмӓш укэ. 

Ӓ в ӓ Обэзйӓнвлӓ ик игӹм, Ш Ӧ Э Н К О К И Г Ӹ М игӹлӓт. Обэзйӓн игӹ, 
шачмыкыжы шукат ак эртӹ, ӓвӓжӹн шӱэш цаткыдын кэчӓлтэ-
шӓт, ӓвӓжӹ цилӓ вӓрэ тӹдӹм намалыштэш. Иктӓшаньар ӓрньӓ-
штӹ обэзйӓн игӹ авальанаш тӹнялэш, шукат ак эртӹ, пушӓнӹ 

гӹц пушӓнӹш тӸРгэштӹлӓшӓт 
тӹнялэш. Л Ӱ Т М Ӹ К Ӹ Ж Ӹ , обэзйӓн 
игӹ ӓвӓжӹ докы кыргыжэш, ӹш-
кӹмжӹм пэрэгӹктӓ. Обэзйӓнвлӓ 
ӹшкэ игӹштӹм пиш йажон анжат. 

Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ. Висшый 
ӓль ЭДЭМлӓобэзйӓнвлӓ: шимпанзэ, 
горилла, оранг-утан ылыт. Шим-
панзэ дӓ горилла Африкьгштьт 
ӹлӓт. О р а н г - у т а н в л а н шачмы 
вӓрӹштӹ Борньэо дӓ Суматра 
Ӧетроввлӓ ылыт. Ти Обэзйӓнвлӓ 
м о л Обэзйӓнвлӓ гӹц когоракынок 
эдэмӹш миӓт, СЭДӸНДОН нинӹм 
эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ маныт. Т и л э ц 
пасна, ти Обэзйӓнвлӓ молы обэз-
йӓнвлӓ гӹц ышанрак ылыт. 

Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ лошты, 
шимпанзэм утларак йажон тӹш-
лэн тымэнь пӓлӹмӹ (51 рис.). Ти 
обэзнӓн Покшал Африкьиптьг, шӹ-

рэ шӹргӹ лошты ӹлӓ. Тидӹн кӓпшӹ эдэмӹн статьан дӓ мол обэз-
йӓнвлӓн ганьок кужы мижӓн ылэш. Лапа пындашыжы, йал пын-
дашыжы, лицӓжӹ вэлэ мытык мижӓн ылыт. Сэмньан-сэмньан ӓль 
изи кӹтӧлӓ, шИмпанзэвлӓ шӹргӹ мыч качкышым кӹчӓл каштыт. 
Нӹнӹ махань-шон кӹцкӹм качкыт. Кужы пӓРиьавлӓжӹ дон ук-
шым кычэн, пушӓнӹ вуйышкы пиш куштылгын шимпанзэ кузэн 
кэрдэш. Пушӓнӹ вуйышты соок ак ӹлэп. ЗэмльашкЫ валымы-
кышты, кит дон йалын ӓйӹнӹш пӓрньавлӓэш тӹкӹлӓлтӹт, нӹл 
йала каштыт. 

Кычымы шИМпанзэвлӓМ тӹшлэн анжымашты мам-шон ужаш 
лиэш. Нӹнӹн сусу лимӹштӹ, Ш Ӹ Д Э Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ , цӰдэйӹмӓшӹштӹ 
Э Д Э М Ӹ Н Ӹ Ш К Ӹ ПИШ КОГОН миӓ. Шимпанзэ игӹвлӓн матмашыштат 
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ӸрвэЗӸвлӓн матмашышкы когон миӓ. Нӹнӹ сэдӹрӓштӹ мадыт, 
ИКӓнӓ^Ктӹштӹм Т У П Э Ш Ӹ Ш Т Ӹ пуштыртэн каштыт. Мадышвлӓм, 

I тьолгыжшы хӓдӹрвлӓм моло чотэ йаратат. Шимпанзэ Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М 

I тӹгӹр вашт анжаш пиш йарата. 
Эдэмлӓ обэзйӓнӹн кӓп СТРӦЙЭНИЖӸ ВЭЛЭ агыл, МОлывлӓжӓт 

шукыжы, эдэм дон лишӹл шачыш ротньа ылмым анжыктат (ша-
мак толшы, нӹнӹн пачышты укэ). 



III. Эдэм капӹн стройэнижы дӓ 
ӹлӹмӓшӹжӹ. 

Ӹндэ мӓ эдэм кӓпӹн стройэним дӓ ӹлӹмӓшӹжӹм тымэньӓщ 
тӹпӓлӹнӓ. Ӹшкӹмнӓн кӓп стройэни дон ӹлӹмӓшӹм ТЫМЭНЬӸН 

ӹшкӹмнӓн шулык пэрэгӹмӓшӹм дӓ пӓшӓ организуйымашым кы-
цэлӓ ӹштӹмлӓ, мӓ пӓлэнӓ. Эдэм кӓп ТЫМЭНЬМӸ наукы мӓлӓннӓ 
пиш когон кэрӓл ылэш. 

Эдэм кӓп стройэни дон вольык кӓп стройэни лошты, айыр-
тэмӹн — шкшэр пукшышывлан кӓптон тӓнӓштӓрэн, иканьракок 
ылмыштым шукы ужаш лиэш. Эдэмӹнӓт дӓ шӹшэр пукшышы 
Ж И В О Т н ы й В л ӓ н ӓ Т кӓпӹштӹштӹ вуй, шӱ, моьеыр, кит-йал (живот-
ныйвлӓн анзыл дӓ шайыл йалвлӓ, эдэмӹн кит дӓ йал) улы. Эдэ-
мӹнӓт дӓ шӹшэр пукшышы шукы ЖИВОТныЙВлӓнӓТ каваштэ-
шӹштӹ ӱп ӓль миж кушкэш. Животныйвлан каваштэш ныгыды 
миж кушкэш. Эдэмӹн монгырыштыжы миж шоэн вэлэ ылэш. 
Эдэмӹнӓт дӓ шӹшэр пукшышы ЖИВОТныйвлӓнӓТ парньа вуйэшӹ-
штӹ кӹч кушкэш. Эдэмӹн кит дон йал парньа кӹчвлӓ, живот-
ныйвлӓн — йал кӹчвлӓ. 

Эдэм кӓп кӧргӹ стройэни дон шӹшэр пукшышы животный-
влан кӓп кӧргӹ стройэни лошты икань ылмашат кого. Карти-
ньиптӹ эдэм кӓп дон животныйын кӓпвлӓм пачын анжыктымы 
(52 дӓ 53 рис.). Эдэм кӓпӹштӓт дӓ шӹшэр пукшышы животныйын 
кӓпӹшгӓт оҥ дон мӹшкӹр айыртэмӹн К Ӹ Д Э Ш Т Ӹ Ш Ӹ дон (диафраг-
мы дон) КОКТЭШ пайылалтыт; нинӹ оье вӓр дон мӹшкйр вӓр ылыт. 
©ҥышты шӱм дӓ шодывлӓ ылыт, М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ — м ь ш ^ р в у ш г ы , 
шол, мокш, вӓргӹ дӓ мол Ӧрганвлӓӓт ылыт. 

Эдэмӹн кӓп дон шӹшэр пукшышы животный кӓпӹм тӧрэш-
тӓрӹмӹкӹ, икань ылмыштым шукы мона. Тэҥэ гӹньӓт, эдэмӹн 
кӓп стройэништӹжӹ ик кого айыртэм улы. Ти айыртэмжӹ тэ-
хэнь: ЖИвотныйвлӓ нӹл йала каштыт, нӹнӹн кӓпӹштӹ горизон-
тальны ылэш. Эдэм кок йала, тӧр шагал каштэш, эдэмӹн кӓп-
шӹ вэртикальны ылэш. 
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52 рис. Эдэмӹн кӧргӹ Ӧрганвлӓжӹ. Оҥ дон мӹшкӹр К Ӹ Д Э Ш Т Ӹ Ш Ӹ 

(диафрагмы) кайэш. ©ҥышты шодывлӓ (2) дӓ шӱм (3) улы. Ш о -
дывлӓ оҥ стэньӓ сага ы л ы т . Ш о д ы в л ӓ лошты шӱм улы. Шӱм 
ӹшкэ Мэшӓкӹштӹжӹ (4) ылэш. Шӱм гӹц кӹжгӹ вӹр шӓрвлӓ 
ӧрдӹшкӹлӓ кэӓт (5). МӸШКӸРӸШТӸ мышкьфвушты (6) ( т и д ӹ ш э л 
дон лэвэтмӹ), шол—вӹцкӹж (7) дӓ кь1ЖгЫ(8), мокш (9), шЗкш (Ю), 
кыжвэк х а ҥ (11) дӓ мол Органвлӓ ылыт (рисункышты нӹнӹ ак 

кайэп). 
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53-шы рис: Мӹшкӹр шэлмӹ кролик. Оҥ дон мӹшкӹр кӹдэштӹ-
шӹ (диафрагмы) лыктын нӓлмӹ. Кӧргӹ Органвлӓ кайыт: 1—мӹш-
кьфвуштыш качкыш валым вӓр, 2—мьишшрвушты, 3 — вӹцкӹж 
шол (тидӹ пиш кужы шол, рисункышты тӹҥ дон мычашыжы 
вэлэ анжыктымы), 4—слӧпӧй шол (кроликьш ти шол пиш кужы 
ылэш), 5 — кӹжгӹ шол, 6—мокш, 7 — шӓкш, 8 — мьшШрвушты 
лӹвӓл то, 9—нэлмӹ логэр дон кукшы логэр, 10—шодывлӓ, 11 — 

шӱм, 12 — вӓргӹвлӓ, 13 — кыжвэк хаҥ. 
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Эдэм кок йала тӧр каштэшӓт, китвлӓжӹ вольашты ылыт, 
Пӓшӓм Ӹштӹмӓштӹжӹ тидӹ эдэмлӓн пиш когон кэрӓл ылэш. 
Эдэмӹн стройэнижӹ дон ӹлӹмӓшӹжӹм пакыла тЫМэньМӓштӹнӓ 
мӓ ужына — эдэмӹн тӧр ашкэтмӹжӹ кӓп стройэним маханьым. 
ӹштэн дӓ махань-шон Ӧрганвлӓн пӓшӓ ӹштӹмлӓн махань вли-
йаним ӹштӓ. 

Л У Л Э Г Ӹ . 

Эдэмӹн дӓ животныйвлан кӓпӹштӹш пышкыды органвлажьш 
лулэгӹ кыча. Лулэгӹ тэрвэн шӹл пижэш дӓ тидок кӧргӹ орган-
влӓм кыча. Лулэшн кыды чӓетьӓвлӓжӹ кӧргӹ Ӧрганвлӓм пэрэ-
гӓт. Вуйгарка вуй вимӹм шушыргымаш кӹц пэрэгӓ, оҥ лу шӱ-
мӹм дӓ шодывлӓм пэрэгӓ. 

Рисункышты эдэм лулэгӹ дон ышкал лулэгьш, когыньыштым 
тӧрэштӓрӓш манын анжыктымы (54 дӓ 55 рис.). 

Лулэгьш тӹҥ чӓетьӓжӹ тупӹрдй ылэш. Тидӹ икжак-иктьг 
тэрвэн пижшӹ лӱлӓшвлӓ гӹц лишӹ ылэш. Т У П Ӹ Р Д Ӹ лун кӱшӹл 
вуйжы вуйгарка дон пижэш; покшал вӓржӹ дон ӧрдӹж лувлӓ 
пижӹт. Ӧрдӹж лувлӓ оҥ лу дон анзыл вэлнӹжӹ шукыжок пи-
жӹт. Тупьфд61н покшалжы дӓ оҥ лу, ӧрдӹж лувлӓ йарэлӓ, ок 
кльэткӓм ӹштӓт. 

Пулыш еавала лу дон дӓ кэлдэ лу дон оҥ лу кльэткӓ тэрвэв-
кит лу пижэш. Йал лувлӓ выца лу дон пижӹт. 

Лулэгӹ стройэнин общый планжы тэхэньӹ ылэш. 

Лувлӓн ИКӸжӓ^иКтӹштӹ д о н пижмӓшӹштӹ. 

Эдэм кӓп Л У Л Э Г Ӹ Ш Т Ӹ цилӓжӹ 220 лу шотлалтэш. Ти лувла-
иктЫ-вэсь1 дон шукы етатьан пижӹт. 

Вуйгарка лум туеарэн анжэнӓ гӹнь, тӹштӓкэн ыргышвлйм. 
ужына. Вуйгарка лувлӓ ти Ыргышвлӓ дон икть1-вэсь1 тэрвэн пи-
жӹт. Тидӹ лувлӓн тӓрвӓнӹдӹм пижӹкӹштӹ ылэш. 

Тупӹрдӹ лӱлӓшвлӓ икть1-вэсь!шть1 дон нОргӹ йарэлӓ пижӹт. 
Нӧргӹ лывыра дӓ тапыла ылэш; СЭДӸНДОНОК тупьфдь! лун тӓр-
вӓнӹл кэртмӓшӹжӹ улы: пӱгӹнӹмӓш дӓ кӓеӹргӹмӓш. Ти лувлӓ 
когон тӓрвӓнӹмлӓ пижтэлыт, тиштӓкэн когон тӓрвӓнӹлмӓш 
лин ак кэрт. 

Йажон тӓрвӓнэн кэртмӹлӓжӹ лувлӓ йэжӹнӹштӹ пижӹт. 
Шамак толшы, пулыш йэжӹгӓм анжалына, пулыш еавала дон 
кыды етатьан пижэш — тӹдӹм ужына (56 рис.). Кок лун вӓш 
ПИЖМӸШТӸ : пулыш лун Й Ӹ Р Г Э Ш К Ӹ вуйжы дӓ кӧргӹшкӹлӓ ӓйӹн-
ӓлтшӹ пулыш еавала лун ладэмжӹ рисункышты кайэш. Кок-
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тынат нинӹ йаклака нӧргӹ вӹлвӓлӓн ылыт дӓ йэжӹҥ айырышы 
вильӹ дон шӹрӹмӹ ылыт. Ти вильӹ йэжӹҥ вӹлвӓл лувлӓм 
шӹрнӹмӓш кӹц пэрэгӓ. В Ӹ Л Э Ц Ӹ Н Ж Ӹ йэжӹаӹм пишцаткыды цара— 
йэжӹн мэшӓк лэвэдэш. Йэжӹҥ мэшӓк дӓ йалштышвлӓ лувлӓм 
цаткыдын пижӹктӓт. 

лу, 12—йал вурды лу, 13—йалапа лу. 

Лу йэжьшвлӓ улат, лувлӓ тӓрвӓнэн кэрдӹт. Кыды йэжьдажӹ 
когонок ЛЫК ЛИН кэрдэш, кыдыжы изин вэлэ. Йэжӹавлӓн лык 
лин кэртмЫштЫм ӹшкӹмнӓн кӓпӹшток ужына. 
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55 рис. Ышкал лулэгӹ. 

Лун с т р о й э н и ж й . 

Лун. стройэнижьш пӓлӓш животныйын иктӓ йал лу П Ӹ Ч К Ӹ К Ӹ М 

анжэн лӓктӹнӓ (57 рис.). 
П Ӹ Ч К Ӹ К Ӹ Ш Т Ӹ тӧрӧк кайэш, тидӹ вашт лу агыл, пычла лу 

ылэш. Пычла лу, тӹдӹн кыташок вашт лу гӹц куштылгы. 
Тӹня гӹньӓт, пычла лу, вашт 
Лу ганьракок цаткыды. 

56 рис. Пулыш йэжӹҥ 
(лош пӹчмӹ): 1—пулыш лу 
вуй, 2—пулыш савала ла-

дэм, 3—йэшӹҥ мэшӓк. 

57 рис. Лу (лош пӹчмӹ): 1 — л у 
вуйыштыш нӧргӹ, 2 —лун шу-
жа!гшы вэщэстважы, 3 — лун пи-
ҥӹдӹ вэщэстважы, 4 — лун вим-
жӹ, 5 — лун вӹлвӓл пигӓдӹ вэ-

щэстважы. 
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Л у ПӸЧКӸКӸШТӸ тӧрӧк кайэш, т и д ӹ цилӓ вӓрэок икань вэ -
щ э с т в а агыл. Й э ж ӹ ҥ вӓр вуйышты шужан (пышкыды) вэщэства 
ылэш, еТЭНЬӓвлӓшТӸжӹ — пинӹдӹ вэщэетва. Лу К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ 

вим улы. 
Вӹлвӓл пигӓдӹ вэщэствам лу вӹлнӹш цара лэвэдэш. Тидӹ 

лулан когон кэрӓл ылэш. Лу вӹлвӓл цара вашт, шӓрвлӓ мычкы 
вӹр толэш, тидӹ лувлӓм тэмӓ. Лу вӹлвӓл цара лум кушта, кӹж-
гэмдӓ. Лу вӹлвӓл цара кӹршӹ лумат ушландара. Лу вӹлвӓл 
цара шушыргымыкы, лу пыдыргаш тьшӓлэш. Сэдьшдон лу вӹл-
вӓл царам пиш пэрэгӓш кэлэш. 

Луштыш вЭЩЭСтвавлӓ. 

Л у н еВОЙетВЫВЛӓжӹ лун стройэнижЫ гишӓн вэлэ агыл, л у ш т ы 
ылшы вЭщэетвавлӓ гишӓнӓт лиӓлтӹт. Л у ш т ы ш вэщэствавлам 
пӓлӓш Опытвлӓм ӹштэн анжэнӓ (58 рис.) . 

1 опыт. Махань гӹньӓт лум, шамак толшы, шалдыра колын ӧр-
дӹж лужым нӓлӹнӓ. Тидӹм кЫртниваштыр мычашэш пижӹктэнӓ 

дӓ спирт тыл еалы-
мэш кычэнӓ. Лу йы-
ла. Йылымашэш лу 
шимэмэш, шӱӓҥэш. 
Вара шӱжӹ изин-
ольэн шыла дӓ ош 
ломыж лиэш. Тӹ-
шӓкэн йылыдымы ВЭ-
ЩЭствавлӓ вэлэ ко-
дыт. Тэҥэ гӹнь, Алу-
шты органтэски вэ-
щэствавлй улы — 
нӹнӹ йылат, дӓ йы-
лыдымы миньэраль-
ный еэщэетеаелӓ 
улы — нӹнӹ ак йы-
лэп (ломыж). 

Тылэш кальалт шӹцшӹ лун вашталтмыжым ӹндэ пӓлэнӓ. 
Кальалт шӹцшӹ лум еалым гӹц лыктына дӓ ӱкшӹктэнӓ. Тидӹм 
киттон тӹкӓл анжэнӓ: лу куштылгын кӹрэш дӓ шӓлӓнӓ. Кальым 
лу пинӹдӹ, падыра ылэш. 

2 опыт. Вэс лум эчэ нӓлӹнӓ (колын ӧрдӹж лумок) дӓ-
тидӹм вӹт привайыман еанзал кислота ӓтӹшкӹ колтэнӓ. Кисло 
ташты лун миньэральный вЭЩЭСтвавлӓ шылат, шылымышты го-
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1—лум йылатымаш, 2—киелоташты лум 

нӧртӹмӓш. 



дым, угльэкислый газын изи ханълӓ айырлат. Лум цашэш-кок-
тэш, ӓль вэс урок йактэ кислотаэш кодэнӓ. 

Лум кислоташты шукы К И К Т Ӹ М Ӹ К Ӹ , луэш органичэски вэщэ-
етвавлӓ вэлэ кодыт. Лум кислота гӹц лыктына, вӹдэш мышкына 
дӓ махань лин, тӹшлэн лӓктӹнӓ. Кислотаэш нӧртӹмӹ луэт пыш-
кыды дӓ лывыргы ылэш. Тидӹм ӓйӓшӓт, пӱкшэмлӓ йалшташат лиэш. 

Тэнэ гӹнь, минъэральный вэщэетважы гишӓн лу пиьеӹдӹ дӓ 
падыра ылэш, органичэски вэшэетважы гишӓн пышкыды дӓ лы-
выргы ылэш. 

Ӹ р в э з ӓ лу д о н ш о н ы лу. 

Ӹлӹмнӓ еэмӹнь мӓнмӓн лувлӓнӓ когон вашталтыт. Ӹрвэзӹ-
влӓн лушты органичэски в Э Щ Э С т в а в л ӓ пишок шукы. СэдЫндонок 
нӹнӹн лушты лывыра, ӓйӹнэн кэртшӹ ылэш. Тӹ вэрэмӓн ӹр-
вэзӹ лум ӓйыртэмӹнок пэрэгӓш кэлэш. Тӧр шӸнзӸДӸмӓшэш дӓ 
шалгыдымашэш, сила нӓлтӹмӹ лэлӹцӹм кычылтмашэш ӹрвэ-
зӹвлӓн лушты какльанэн кэрдэш дӓ ти какльака курымэш ко-
дын кэрдэш. 

Лу какльанымаш ӹрвэзӹ ц э р — р а х и т тонат эчэ лин кэр-
дэш. Худан качкын ӹлӹмӓшэш дӓ худа условишть1 ӹлӹмӓшэш 
ӹрвэзӹвлӓ рахит тон йасыланат. кӱгижӓн Российьппть1 ровочый-
влӓ шукыжы П Ӹ Ц К Э М Ӹ Ш , лывыргы пӦДвалвлӓштӹ ӹлэнӹт, качка-
шыжат худан качкыныт. Тэхэнь условиштЫ ӹлӹмӓшэш рахитӓн 
тьэтьӓвлӓ кушкыныт. СССР-шть1 ровочыйвла дӓ нӹнӹн тьэтьӓ-
влӓштӹ йажо условишть1 ӹлӓт, кӹзӹт ӹрвэзӹвлӓ шоэн вэлэ ра-
хит тон цэрлӓнӓт. 

Ӹлӹмӹ еэмӹнь мӓнмӓн лувлӓнӓ миньэральный вэщэетва дон 
тэмӓлтӹт. Ӹрвэзӹвлӓн лу ӓйӹнэн кэрдэш кӹнь, икжывлӓн мӹ-
ҥэшлӓ — кӹрӹн кэрдэш. Ш ^ ы эдэмӹн лушты органичэски вэ-
щэетва чӹдӹ, миньэральный вэщэстважы шукы. Сэдьшдон лу 
кӹрмӓш шон-ы эдэмвлӓн шЫрэнжок лиӓлтэш. 

Ӹлӹм еэмӹнь тэҥэлӓ луна вашталт миӓ. 

Т у п й р д ы . 

Т У П Ӹ Р Д Ӹ цилӓ лулэгьш тӹ^жӹ ылэш манын мӓ попышна. Эдэ-
мӹн Т У П Ӹ Р Д Ӹ Ш Т Ӹ 33 ӓль 34 лӱлӓш ылэш. Тупьфдьш 5 тэхэнь 
отдьэлэш пайылат: 1) шӱ, 2) оҥ ӓль туп, 3) кӹдӓл, 4) крэстьэц 
дӓ 5) пач (59 рис.). 

Шӱштӹ 7 лӱлӓш. Шӹшэр пукшышы цилӓ животныйвланат 
цилӓн ганьок шӱштӹ 7 лӱлӓш кӹц ылэш. Пиш кужы шӱӓн кого 
жирафынат, Ш У Ш Т Ӹ Ш Ӹ лӱлӓшвлӓжӹ изи кальан нӓрок ылыт. 
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Ш ӹ ш э р п у к ш ы ш ы ж и в о т н ы й в л а ДОН ЭДЭМ ИКТЬРВЭСӸлӓн лишӹл 
ылмым тидӹ анжыкта. 

Шӱштӹш лӱлӓшвлӓ изивлӓ ылыт. Нинӹ вуй лэлӹцӹм вэлэ 
намалыт. Нинӹ лоштыш нӧргӹ ланзыжы еитӓлыкок кӹжгӹ ылэш. 
С Э Д Ӹ Н Д О Н шӱм икана-ик вэкӹ йажон еӓрӓш лиэш. Тидӹм ӹшкэок 
ӹштэн кэрдӹдӓ. 

Онын ӓль тупын 12 лӱлӓш ылэш. Ти лӱлӓшвлӓ тэрвэн ша-
йыцын ӧрдӹж лувлӓ пижӹт. Ти лӱлӓшвлӓ шӱштӹш кӹц когораквла 

ылыт, нинӹлӓн когорак лэлӹцӹм еӹпӹмлӓ. Н и -
НӸвлӓӓт ИКТЬРВЭСӸШТӸ ТЭрВЭНОК НӦрГӸ ДОН ПИ-
жӹт. тӓРВӓнӹлмӓшӹжӹ вэлэ тиштӹ чӹдӹ: ӧр-
д ӹ ж лувлӓ ӓптӹртӓт. 

Оҥ ӓль туп лӱлӓшвлӓ паштэк кӹдӓл лӱлӓш-
влӓ ылыт. Тиштӹ цилӓжӹ 5 лӱлӓш. Нинӹ эчэ 
когорак лӱлӓшвлӓ ылыт, эчэ когорак лэлӹцвлӓм 
еӹпӓт. Кӹдӓл лӱлӓшвлӓ лошты кӹжгӹ нӧргӹ 
ланзы улы. Кӹдӓлӹштӹ когоракынок ӓйӹнӓш» 
тӓрвӓнӓш лиэш. 

Шӱштӹшӹ, тупыштышы, кӹдӓлӹштӹшӹ лӱ- • 
лӓшвлӓ лоштыш нӧргӹ вэе еэмӹньӓт когон кэ-
рӓл ылэш. Тидӹ тапыла рэееор гань рӹшкӓлт-
мӹм изиэмдӓ; мӓнмӓн кӓпнӓ кашмына годым, 
кыргыжмашты, тӸргэштӸМнӓ годым рӹшкӓлтэш. 
Лӱлӓшвлӓ лошты нӧргӹ укэ ылгэцӹ, цилӓ ти 
рӸШКӓлтмӓшвлӓ карштышым когон пӓлдӹртӹ-
нэштӹ. 

кӸДӓЛГӹЦӱЛӸКӸЛӓАТЛэстябэч лӱлӓшвлӓ ылыт. 
Тиштӹ 5 лӱлӓш иквӓрэш пижӹн Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

59 рие. Крэстьэц выца лу дон пижэш. Тидӹ мопырын. 

дӹжӹ'Н(пӹ ч кӹн ц а т к ы д ы ' й н ь 3 н тӹкӹжӹ ы л э ш -
анжыктымы). Эдэмӹн Т У П Ӹ Р Д Ӹ Ж Ӹ пач лӱлӓшвлӓ дон пӹ-

1 — шӱ лӱлӓш- тӓ. Шӹшэр пукшышы животныйвлан, шукы-
влӓ, 2 — опын жынок, пач лулэгьппть1 пиш кого. Эдэмжӹн, 
аль тупын, 3 иквӓрэш ушналтшы 4 ӓль 5 лӱлӓш вэлэ, тидӹ 

кушкын шотымы пач ылэш. Тидӓт, пачан живот-
ныйвла дон эдэмӹн лишӹл ылмым анжыкта. 
Эдэмӹн изин-ольэн йамын мишӹ пачшы кы-

дыжын 5 лӱлӓшӓн, кыдыжын — 4-ан. Тэвэ малын эдэмвлӓн 
тупьфдьппть! икнӓр лӱлӓш агыл: 33 ӓль 34 ылэш. 

Эдэмӹн тупӹрдӹжӹм цэла хӓлӓок анжэн мимӓштӹ тӧр агыл 
ылмыжым ужаш лиэш, — тидӹ кок ӓйӹкӓн ылэш: иктӹжӹ шӱ 
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5 — копчикьш 



лӱлӓшвлӓ доны, вэсӹжӹ кӹдӓлӹштӹ; 62 рисункышты ти ӓйӹк-
влӓм пикш тон анжыктымы. Ти ӓйӹквлӓ ӹрвэзӹ годымок эчэ лит-
Ӓзӓ вуйжым тӧр намалаш тымэнь-
мӹкок, шӱ лӱлӓшвлӓ доны ӓйӹ-
нӓлтэш. Вара ӓзӓ кашташ тьигӓл-
мӹкӹ, кӹдӓл лувлӓ доны ӓйӹк 
лиэш. 

Ь1шкэдурэш лишӹ форман ту-
пӹрдӹм мӓ анжышна. Кынамжы 
эдэмвлӓн какльака тупӹрдӓт лин 
кэрдэш. Школышкы кашшы ӹрвэ-
зӹвлӓн Т У П Ӹ Р Д Ӹ Ш Т Ӹ , к-лассышты 
тӧрсӹр шӹнзӹмӓшэш кыдыжын как-
льана (бО рис.). ТупьфдЫ какльа-
нымаш здоровалан пиш худа. Ту-
пӹрдӹ какльанымашэш кӧргӹ ор-
ганвлӓ пӹзӹрнӓт, — шӱлӹмӓш лэлэ-
мэш, вӹр шалгымаш моло лиэш. 

Пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ тӧр шӹнзӹ-
мӓш ӓль тӧр шалгымаш пишок кэрӓл ылыт. Пӓшӓ ӹштӹм годым 
минут-кокты физкультурым ӹштӹмӓшӓт пишок кэрӓл. Физкульту-
рым организованно ӹштӓш кэлэш. 

Оҥ лу. 
Оҥ ӓль туп лӱлӓшвлӓэш шайыцын ӧрдйж лувлӓ пижӹт, 

Эдэмӹн ӧрдӹж лужы 12 мыжыр, анзыцын нинӹ шукыжок он лу 
дон пижӹт дӓ он кльэткӓм ӹштӓт. 

Ӧрдӹж лувлӓ Т У П Ӹ Р Д Ӹ лӱлӓшвлӓэш йэжьшлӓ пижӹт, анзы-
цынжы оҥ луэш нӧргӹ дон пижӹт. Сэдьшдон оҥ кльэткӓн икла-
штык тӓрвӓнӹмӓшӹжӹ улы: воздухым коргьишш шӱлӓлтӹмӹ 
годым тидӹ куза, шӱлӓлтэн лыкмы годым вала. 

Кӓпӹмтӧр ат урды гӹнь, Т У П Ӹ Р Д Ӹ какльана. Тьшэок оҥ кльэт-
кӓн формат вашталтэш. Шӹнзӹм годым стӧл тӹрэш оч"ым соок 
ТӸКНӸКТЭТ кӹнь, оҥ кльэткӓ льӓпцӓкӓ лин кэрдэш. Тэнэлӓ ли-
мӓшӹжӹ шодывлӓн дӓ шӱмӹн ровоташтым худаэмдӓ. Пӓшӓ ӹш-
тӹмӹ годым прамой шӹнзӓш, прамой шалгаш кэлэш. 

Кит-йал лувлӓ. 
Эдэмӹн китшӹ дон йалжы стройэништЫ дон когон иктӹшкӹ 

миӓт. Китӓт, йалат кым отдьэлэш айырлат. Кидӹштӹ пулыш, 
китвурды дӓ лапа ылыт. Йалышты ӓрдй, йалвурды, йалапа. Ки-
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60 рис. Самынь шӹнзӹмӓшэш' 
тупЫрдь1 какльанымаш (стӧл-

жӹ кӱкшӹ). 



дӹштӓт, йалыштат лу икнӓрӹ — 30 рӓдӹ. Йал дон кит икань пӓ-
-шӓм ак ӹштэп. Йал кӓп намалшы дӓ кандыштшы орган ылэш. 
Китшӹ гӹнь, пиш шукы йиш пӓшӓм ӹштӓ: кит тон махань-шон 
хӓдӹрвлӓм нӓлӹн кэрдӹнӓ, вӓр гӹц вӓрӹшкӹ нӹнӹм тӓрвӓтэнӓ 
дӓ молымат ӹштэнӓ. Сэдьшдонок мӓнмӓн китнӓ пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ 
когон кэрӓл ылэш. Кит дон йал лу икань агылэп. Кит лу вӹцкӹж-
рӓк дӓ куштылгырак. Йал лужы кӹжгӹ дӓ лэлӹрӓк. Кит лувлӓ ут-
ларак тӓрвӓнэн кэртмӹлӓ пижӹнӹт, йал лувлӓштӹ тьшэок агыл. 

Китлапа дон йалапа лошты кого айыртэм улы. Сэк кого айыр-
тэмжӹ тэхэнь ылэш: кидӹн кого парньажы пишок тӓрвӓнӹл 

кэрдэш, вэс парньавлӓ 
•ваштарэш ылэш. Кого 
парньана тэхэнь ылэшӓт, 
китнӓ мам-шон кыяылт-
шы орган ылэш. Йалын 
кого парньажы мол нӹл 
парньа сагаок ылэш. Сэ-
дӹндон йалапана тӹкӹ-
лӓлтмӹ орган ылэш. 

Эдэмӹн прамой йала-
пажы ӓйӹнӓлшӹ, пын-
даштыжы карэм постол 

улы, СЭДӸНДОНОК ТИДӸ, рэссор гань, таныла ылэш. Кашмы, 
кыргыжмы готшы рӸшкӓлтмӓш пышкыдэмьгт. Шоэнӓт агыл, 
льӓпцӓкӓ йалапан эдэмвлӓӓт улы (61 рис.). 

Льӓпцӓкӓ й а л а п а тор кэмӹм, тор бӦтинкӹм чимӓшэш дӓ пӓ-
шӓэшӓт лиэш, шамак толшы: лэлӹ груз намалшы ровочый-груз-
чиквлӓн моло. Льӓпцӓкӓ йалапаан ЭДЭмвлӓлӓн кашташышты 
кӓньӹсӹр, йасы. 

Эдэм кит дон йал лулэгйм пӓлэн лӓкмӹкӹ, тэвэ ӹндэ мам 
ужына: эдэмӹн йалжы дӓ китшӹ ик йиш пӓшӓм ак ӹштэп, ни-
нӹн стройэништат икань агыл. Эдэм тӧр шалгаат дӓ тӹдӹн 
кӓпшӹ вэртикальный положэништь1 ылэшӓт, йал дон кит икань 
пӓшӓм ак ӹштэп. 

61 рис. 1—прамой йалапа кишӓ, 
2 — льӓпцӓкӓ йалапа кишӓ. 

Кидӹм, йалым м о н ы р э ш П И Ж Ӹ К Т Ӹ Ш Ӹ лувлӓ. 

Китвлӓ пулыш савала дӓ кэлдэ лу дон монырэш пижӹт. Кэл-
д э л у о ҥ л у д о н п и ж э ш . О т а н кӰШӸЛчӓетьӓЖӸМ ниӓлтэнок к э л -
д э л у м м о а ш лиэш. К а ж д ы й к э л д э л у п у л ы ш еавала дон пижэш. 
П у л ы ш еаваламат т у п ы н кушӹл чӓетьӓжӹм ниӓлтэнок пӓлӓш 
лиэш. Каждый пулыш еавала пулыш лу дон йэжь^лӓ пижэш. 
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Йалвлӓ дон моаырым выца лу пижӹктӓ. Выца лу кок кого 
Лу ГӸЦ ЛИШӸ ЫЛЭШ. АНЗЫЛ ВЭЛНӸ НИНӸ ИКӸЖӓ^ИКТӸШТӸ д о н о к 
пижӹт, шайылныжы крэстьэц лудон пижӹт. Выца лушты кого 
лӓксаквлӓ улы. Ти лаксаквлашкЫ ӓрдӹ лун вуйжы пыра. 

Тэаэлӓ мӓнмӓн йалвлӓнӓ выца луэш тӸкӹлӓлтӹтӓт, кӓпӹн 
лэлӹцӹм намалыт, кычат. 

Вуйгарка. 

Эдэмӹн вуйгаркашты кок чӓстьӓ улы: вим дон лицӓ чӓстьӓ 
(62 рис.). Вимӓн вуйгаркажы иквӓрэш ушналтшы, тӓрвӓнӹдӹмӹ 
лувлӓ гӹц лишӹ. Тӹштӹ вуй вим ылэш. 

Лицӓ лувлӓжӓт цилӓн ганьок тӓрвӓнӹдӹмлӓ, иквӓрэш уш-
налтшы ылыт, ик лужы вэлэ — ЫШманӱларатаЖЫ — тӓрвӓнӹмлӓ 
пижэш. 

Шӹшэр пукшышы ЖИВОТНЫЙВЛӓ-
нӓт вуйгаркаштышты тӹхэнь чӓ-
стьӓвлӓок ылыт дӓ лувлӓжӓт эдэм 
вуйгаркаштыш лувлӓ ганьракок ылыт. 
Тэаэ гӹньӓт, эдэм вуйгарка мол жи-
вотныйвлан вуйгарка гӹц когон айырла. 

Ш ӹ ш э р п у к ш ы ш ы ЖИВОТнЫЙВЛӓн 
лицӓ л у в л ӓ ш т ӹ анзыкыла к у ж ы н лӓк-
тӹт, э д э м ж ӹ н к о г о н развивайалтшы 
лэпкӓ л у лӹвӓлнӹ лицӓ л у ж ы ылэш. 
}Кивотныйвлйн лицӓм нэр ( м о р д ы ) 
маныт, эдэмӹнжӹм лицӓ маныт. Жи-
вӦтныйвлӓн а н з ы к ы лӓкшӹ о а ы л а ш 
л у ш т ы кычышашлык в ӹ к ӹ кэчӓлтӓш, 
тЫшманвлӓ гӹц пэрэгӓлтӓш, качкыш 
погаш дӓ молыланат кэлэш. К о к йала 
к а ш ш ы , йӓрсӹшӹ кидӓн эдэмӹн цилӓ ти пӓшӓвлӓм китвлӓжӹ 
ӹштӓт. Ӹ н д э пӓлӹ — эдэмӹн вуйгарка стройэнижЫ в у й вим к о -
гон развивайалтмы гишӓн, к о к йал д о н каштын кэртмӹ дӓ к и т -
влӓ йӓрӓштӹ ы л м ы гишӓн тӹхэньӹ ылэш. 

Лулэгьш анжымна годым эдэмӹн лулэгӹ стройэни дон шӹ-
шэр пукшышы ЖИВОТнЫЙВлӓн лулэгӹ стройэни лошты иктӹш 
мимӹм шукым мона. Тӹаэ гӹньӓт, эдэмӹн лулэгӹ стройэништЫ 
ӓЙыртэмжӹмӓт пӱлӓ пӓлӹшнӓ. Эдэмӹн ти ӓЙыртэмвлӓжӹ, кок 
йала каштын кэртмӓшэш лишӹ ылыт. 
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62 рис. Эдэм вуйгарка. 
Ыргышвлӓ кайыт. Ти ыр-
гышвлӓ вуйгаркан лувлӓм 

иквӓрэш пижӹктӓт. 



ШӸЛВЛӒ ДӒ НӸНбШ ПӒШӒШТбЬ 

Китнӓмӓт, йалнамат, вуйнамат дӓ цилӓ кӓпнӓмӓт мӓ тӓрвӓтӹл 
кэрдӹнӓ. Мӓнмӓн цилӓ тӓРьӓНӸмӓшвлӓНӓжӹ шӹлвлӓн силадон 
лиэш. Шӹлвлӓ шукыжок лулэгэш пижшӹ ылыт, нӹнӹм ӹшкэ 

кӓпӹшток куштылгын моаш ли-
э ш - Шӹлвлӓ шӹртӹ шӱн дон лу-
лэгэш пижӹт, нӹньш кит пӓгӓ-

/ \ ^Шк / ж рӹштӹ ниӓлтэнок моаш лиэш. 
\ —Ж— Шӹлвлӓ кӹтӹкэм кэрдӹт, кӹ-

тӹкрӓк литӓт КӸЖГЭМӸТ . Шукы 
шӹлжок лувлӓэш пижӹтӓт, кӹтӹ-
К Э М М Ӹ Ш Т Ӹ ГОДЫМ лувлӓм тӓрвӓ-

^тӱрА т а т - рисункышты кит лувлӓ дӓ 
^ л Ж ч л \ шачмы шӹл анжыктымы (кидӹн 
А / / мол шӹлвлӓжӹм рисункышты ан-

\ ^ Ш п X I / жыктымы агыл). Ти шӹлӹм кит 
\ и ^ У сила пӓлӓш кычал анжат. Кит шӹл 

\ ч л / / кӹжгӹрӓк кӹнь, кит силан ылэш, 
.. Шӹлӹм К Ӹ Т Ӹ К Э М Д Ӹ М ГОДЫМ, ТИ-

63 рис. Шачмы шылын кыцэ- „ 
шон кӸТӸкэммӓШӸЖӸ. Д Ы КЫТЫКЭМЭШ да кыжгэмэш. Ри-

сункышты тидӹ йажон кайэш. Лу 
тэрвэн пижшӹ шӹл, К Ӹ Т Ӹ К Э М М Ӹ Ж Ӹ годым, лум шывшэш, тӹнӓм 
К Ӹ Н Ь Э Р В У Р Д Ы какльарга. 

Шӹл кӹтӹкэммӓш. 

Шӹл КӸТӸКЭММӸМ ТЭХЭНЬ ОПытвлӓм ӹштэн пӓлӓшлиэш. 
1 опыт. Шокш кӓргӓлтэн, кит хӓлӓ цӓрӓэмдэнӓ. Кидӹм лыш-

кыдын ӱлӹкӹлӓ колтэн, шачмы шӹлӹн покшал турэжӹ шӹртӹ 
дон К Ӹ Ж Г Ӹ Ц Ш Ӹ М висэнӓ. Вара висӹм шӹртӹм линьэйкаэш пиш-
тэнӓ, кит йӹр маньар сантимэтр ылмыжым пӓлэнӓ. 

Ӹндэ китнӓм кӱшкӹлӓ цаткыдынок ӓйӓлтэнӓ. Шачмы шӹлнӓ 
когон КӸТӸКЭМ Ш Ӹ Н З Ӹ . Эчэӓт тӹдӹн турэок китнӓм висэнӓ, 
маньар сантимэтр ылмым пӓлэнӓ. Кит кӹжгӹцнӓ, шӹл мытыкэм-
мӹкӹ, утларак лиэш. Тэпэлӓ висӹмӓшнӓ анжыкта: шӹл мыты-
кэммӹжӹ годым КӸЖГЭМЭШ дӓ мытыкэмэш. Сэдьшдонок, кидӹн 
ӱл чӓстьӓжӹм тидӹ лӱлтӓлэш. Кӓпнӓн мол чӓетьӓштӹш шӹл-
влӓӓт тэнэлӓок кӹтӹкэм кэрдӹт. 

2 опыт. Токо пуштын шумы жаван шайыл йалапажым пӹч-
кӹн нӓлӹнӓ. Пӹчмӹ кавашты тӹржьш еавыц тон кычэнӓ дӓ 
трӱк шывшыл, жаван йалапа гӹц каваштыжым кыдаш нӓлӹнӓ. 
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Кавашты цылкалаок кыдашалтэш. Каваштым кыдаш нӓлмӹ ла-
пашты шӹлвлӓ дӓ луэш пижшӹ ошын тьолгыжалтшы шӹртӹ 
шӱнвлӓ йажон кайыт. 

Шӹл лошты йал мӹшкӹр шӹл манмы. улы. Эдэм кӓпӹштӓт 
тэхэнь шӹл улы. Вӹт тон жаван йалапам нӧртӓлтэнӓ дӓ стьокла 
лаштыкэш пиштэнӓ. Йал мӹшкӹр шӹл вӹлкӹ Ц Ӹ В Э Ш Т Ӹ Ш санза-

лым пиштэнӓ (64 рис.). Иктӓ маньар вэрэмӓ эртӹмӹкӹ жаван йал 
мӹшкӹр шӹлжӹ санзалэш кӹтӹкэмӓш тьшӓлэш. Тэнэлӓ шӹл 
К Ӹ Т Ӹ К Э М М Ӹ М мӓ ужына. 

Эдэм кӓпӹштӓт, животныйвлан кӓпӹштӓт шӹлвлӓ вэлэ кӹтӹ-
кэм кэрдӹт. Кӹтӹкэм кэртмӓш — шӹлвлӓн свойствышты ылэш. 

Шӹлвлӓ шукыжок лувлӓэш пижӹт манын, кӱшнок попышна. 
Нинӹ лулэгӹ шӹлвлӓ ылыт. Вэс шӹлвлӓӓт эчэ улы. Нӹнӹ кӧргӹ 
ӦРГанвлӓштӹш шӹлвлӓ: шӱмӹштӹ, шолышты, мьишшрвуштыш-
ты, ханышты ылыт. Нинӹ кӧргис шӹлвлӓ ылыт. 

Лулэгӹ шӹлвлӓ дӓ к б р г и с шӹлвлӓ кӹтӹкэм к э р т ш ӹ ылыт; 
кӹтӹкэм кЭртмӓштон шӹлвлӓ цилӓнок икань ылыт. 

Кӧргӹ шӹлвлӓ кӧргӹ органвлан ӹшкэ пӓшӓштӹштӹ когон 
кэрӓл ылыт. Тэнэлӓ, шӹлӹн К Ӹ Т Ӹ К Э М М Ӹ Ж Ӹ гишӓн мӓнмӓн 
шӱмнӓ ровотайа дӓ кӓп мычкына вӹрӹм кымдыкэш кандыштэш. 
Тэнэлӓ, мӹшкӹрвушты дӓ шолышты ылшы шӹлӹн кӹтӹкэм 
кэртмӹ вир дон мӹшкӹрвуштышты дӓ шОлвлӓштӹ качмы-
на кэӓ. 

Лулэгӹ шӹлвлӓ (65 рис.) пӓшӓ Ӹштӹмӓштӹнӓ пиш когон кэ-
рӓл ылыт. Шӹлвлӓ кӹтӹкэм кэртмӹ гишӓн мӓ цилӓ пӓшӓнӓм 
ӹштэнӓ. 

64 рис. Шӹл дон ӹштӹмӹ опыт. Шӹлӹшкӹ 
санзалым пиштӹмӹ. 

Шӹлвлӓн пӓшӓштӹ. 
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65 рис. Эдэм шӹлвлӓ: 1 — шачмы шӹл, 2 — пӰлышвӹлвӓл шӹл, 
3 — оныштыш кого шӹл, 4 — кого ньацка шӹл, 5 — йал мӹш-

кӹр шӹл. 

Шӹл цӓТкыдэмдӹмӓш пӓшӓн дӓ физкультурын 
кэрӓлӹштӹ. 

Лулэгӹ цӓткыдэмдӓш дӓ Ӧшгӹдэмдӓш пӓшӓ ӹштӹмӓш дон 
физкультурын кэрӓлжӹм мӓ ӹндэ пӓлэнӓ. Пӓшӓ ӹштӹмӓш дон 
физкультуры ӓйыртэмӹнок шӹлнӓм цӓткыдэмдӓш пиш когонок 
кэрӓл ылыт. Соок физкультурым ӹштэнӓ гӹнь, мӓнмӓн шӹлнӓ 
П И Н Ӹ Д Э М Э Ш , паткыдэмэш. Физкультурым ӹштӹдӹмӹ, физичэски 
пӓшӓм ӹштӹдӹмӹ эдэмӹн кӓпшӹ льӓзӹрӓ, слапка лиэш. Мӓ-
лӓннӓ ӹшкӹмнӓн шӹлнӓм цӓткыдэмдӓш кэлэш. 

Физичэски пӓшӓ ӹ ш ӹ ш эдэмӹм, шамак толшы, м>лот тон 
ровотайыш эдэмӹм, физич с:<и пӓшӓ дон физкультурым ӹштӹ-
Д Ӹ М Э Д Э М Д О Н тӧрэштӓрэнӓ. Молот тон ровотайышы эдэмӹн шӹл-
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жӹ махань пиаӹдӹ, силан ылэш! Тидӹ соок пӓшӓ ӹштӹм дон 
ӹшкэ шӹлжӹм цаткыдэмдӓ. Физичэски пӓшӓ ӹштӹмӓш шӹлӹм 
цаткыдэмдӓ. 

Ик йиш пӓшӓ Ӹштӹшвлӓн цилӓ шӹлжок тӹ пӓшӓ ӹштӹ-
мӓшэш ак цаткыдэм. Тидӹн кыды шӹлжӹ кэчӹ йӹдэок пӓшӓэш 
когон цаткыдэм миӓ, молжы кодын миӓт. СЭДӸНДОН , цилӓ шӹ-
лӹмок цӓткыдэмдӓш манын, физкультурым ӹштӓш кэлэш. Физ-
культуры ирсӓ шӹлӹм вэлэ ак цаткыдэмдӹ (ӓКРаЗВИВайыХтидӹ 
цилӓ организмьш цаткыдэмдӓ. Прамой организуйымы физкуль-
туры, ыш культурлаок, пиш кэрӓл ылэш. 

КАЧМАШ. 

Ӹлӓш дӓ ровотайаш эдэм качшашлык ылэш. Эдэмлӓн качкыш 
кэрӓл ылэш, качкыштэ ӹлэн ак кэрт. Качкышнажы мавлӓ гӹц 
ылэш, пӹтӓри тӹдӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Мӓнмӓн качкышна мавлӓ гӓц ылэш. 

Мӓ махань-шон качкышым качкына. Кушкыш канкышым мӓ 
шукым качкына. С ы к ы р , шӹрӓш, овощвлӓ пушӓаӹ к ӹ ц к ӹ , ш у д ы 
к ӹ ц к ӹ — цилӓ нинӹвлӓ к у ш к ы ш э ш л и ш ӹ прОдуктвлӓ ы л ы т . Мӓ 
пайым, шӹшэрӹм, ӱм, шэлӹм, мынымат ш у к ы м качкына — цилӓ 
нинӹ ЖИвотныйвлӓ гӹц лишӹ прОдуктвлӓ ылыт. Нинӹвлӓ гӹц 
пасна мӓ миньэралъный качкышым качкына: санзалым дӓ молы-
мат, вӹдӹм йӱнӓ. 

Качмы продуктыштына кушкышынышты, животныйынышты 
махань вэщэствавла ылыт, ӹндэ тӹдӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

1 опыт. -Тыгыдын ПӸЧКЭДӸМӸ продуктам, примэрлӓн пайым, 
роколмам 25 г рӓдӹ висэнӓ. Висӹм продуктнам камакаэш ӓль 
вэс вӓрэ коштэнӓ. Вэс урокышты вэс пачаш висэнӓ. Коштымыкы 
нӹнӹ куштылгат, продуктыштыш вӹт пар лин пӹтэн. Ти опыт 
продуктышты вӹт улым анжыкта. 

2 опыт. Коштымы продуктым (пайым ӓль роколмам) изиш 
нӓлӹнӓ. Тидӹм ваштыр мычашэш пижӹктэнӓ дӓ спирт тыл са-
лымышкы нӓлӹн миэнӓ. Коштымы пай ӓль роколма йылымышты 
годым шӱӓаӹт. Вара изин-ольэн йылэн пӹтӓт дӓ изиш ломыж 
кодэш. Ти опыт качмы продуктвлйштӹ йылышы органичэски 
вэщэства дӓ йылыдымы минъэралъный вэщэства улым анжыкта, 
дӓ органичэски вэщэстважы миньэральный гӹц шукы ылэш. Ор-
ганичэски вэщэстважы ма ылэш — тӹдӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 
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Крахмал. Качкыш продуктыштыш органически вэщэствавла 
лошты ШӸРЭНЖОК крахмалым моаш лиэш. 

3 опыт. Вӹдӓн ӓтӹшкӹ Ц Ӹ В Э Ш Т Ӹ Ш крахмалым пиштэнӓ дӓ 
вӹтшӹм лыгалталына. Крахмал йарышан вӹдӹм шолаш пыры-
мэшкӹ спирт еалымэш ӹрӹктэнӓ. Тидӹ крахмалан вишкӹдӹ 
кльэстьЫр лиэш. Ти В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц Ӹ М ӱкшӹктэнӓ дӓ икта-маньар пать-
калтыш йодым патькалтарэна: йодэш крахмал кловойаьеэш. Йо-
дым шукыракок П И Ш Т Ӹ М Ӹ К Ӹ , крахмал шимэмэш. Тэнялӓ крах-
мал улым йоды дон пӓлӓш лиэш. 

4 Опыт. Ош еыкыр лаштыкышкы, кӱшӹ роколмашкы йодым 
патькалтарымыкы, кловой тамгавлӓ лит. Тэня гӹнь, ти продукт-
влӓштӹ крахмал улы. Кушкыш продуктышты шӹрэнок крахмал 
улы. Шукы крахмалан прӦдуктвлӓжӹ еыкыр, шӹрӓш, роколма 
ылыт. 

Сакыр. Кушкыш продуктышты шӹрэнок еакырым моаш лиэш. 
Продуктышты еакыр шукы гӹнь, тотшы донок тидӹм пӓлӓш лиэш. 
Сакыр когонжок еакыр СВӦКЛЫШТЫ, ТОТЛЫ кӸцкӹвлӓштӹ дӓ 
кавштавичь! мол хӓдӹрӹштӓт улы. Сакыр животный продуктыш-
тат улы, шамак толшы Ш Ӹ Ш Э Р Ӹ Ш Т Ӹ . 

Крахмал дон еакыр ик цуца вэщэствашкы, пырат. Ти вэщэ-
етвам углъэвод маныт. 

Шэл, ӱ. Кушкыш продуктыштат, животный продуктыштат 
шэл, ӱ улы. СЭДӸНДОНОК НИНӸМ КОК йишэш, — кушкышвлан ДОН 

ЖИВОТныЙВЛӓнэш айырат . 
Кушкыш ӱ — тидӹ К Э Ч Ӹ НУШМӸН, КӸНЬЭ нӱшмӹн дӓ мол куш-

кышын ылыт. Животныйын шэлжӹ дӓ ӱжӹ—тидӹ ышкал ӱ, 
еаена шэл, пай шэл ылыт. 

Шэлӹм дӓ ӱм проста опыт ӹштэнок пӓлӓш лиэш. 
5 опыт. Кэчӹ нӱшмӹм ӓль кӹньэ нӱшмӹм итрӓйэнӓ, тоныш-

тым ош пумагашкы пиштэнӓ. Нинӹм ош пумага дон лэвэдӹнӓ дӓ 
икта-ма пинӹдӹ маклака дон ӓль йамдар дон.пӹзӹртэнӓ. Пумагаэш 
тамгавлӓ лит. Кэчӹ нӱшмӹн, кӹньэ нӱшмӹн, итӹн нӱшмӹн дӓ 
мол кушкышвлан нӱшмӹнӓт ӱ улы. 

Ош пумагаэш тьшэлӓок ӱ ӓль шэл пыдыргым тЭМдӓлМӹкӹнӓӓт, 
тӹхэнь тамгаок кодэш. Тэня ӹштӹмӹ дон п р о д у к т ы ш т ы шэл, ӱ 
улым пӓлэн кэрдӹнӓ. 

Бэлоквлӓ. Животный дӓ кушкыш прӦДуктвлӓштӹ эчэ бэлок-
влӓ улы. Ти вэщэетва мӓлӓннӓ пишок кэрӓл ылэш. 

Цӹвӹ мыны ошым цилӓнок пӓлӓт, тидӹ животный бэлок 
ылэш. Бэлок—пайыштат, шӹшэрӹштӓт, тывыртышыштат, тараштат 
улы. Цилӓ нинӹ животный бэлок ылыт. Бэлок кушкыш продук-
тыштат улы. Кушкыш бэлок пӓлӓш тэхэнь опытым ӹштэн анжэнӓ. 
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6 опыт. Чӓй цӓшкӓшкӹ ик савала ош лашашым дӓ вӹдӹм 
пиштэнӓ, вара нунншкьш ӹштэнӓ. Марльы лошкы ӓль шоэ са-
выц лошкы НӰНЖӸКШЬШ пӹтӹрӓлӹнӓӓт, тидӹм вӹдӓн стопкаш 
колтэнӓ, парньавлӓ дон пӹзӹртӹлӓш тьшӓлӹнӓ. 

Стопкашты пыдранзыкан вӹт лиэш. Савыцын тыгыды ыраж 
гӹц лашашыштыш крахмал пӹрцӹвлӓ лӓктӹтӓт, вӹтнӓ пыдрана. 
Крахмалым воксэок лыктын пӹтӓрӓш манын, 10—15 минут нӓрӹ 
стопкашты НӰНЖӸКӸМ цӹвэштӹлӹнӓ. Вара котшы Н Ӱ Н Ж Ӹ К Ӹ М 

савыцкэок лыктына, савыцым шӓргӓлӹнӓ дӓ ма котмыжым анжа-
лынаТэнэлӓ НӰНЖӸКӸМ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ мышмашэш НӰНЖӸКЭШ кльэйӓлт-
шӹ дӓ шывшылтшы вэщэства вэлэ кодэш. Тидӹ — кльэйковина, 
кушкыш бэлок ылэш. 

Тэнэ ГӸНЬ, мӓнмӓн качкышыштына угльэвод, ӱ, шэл, бэлок, 
вӹт дӓ миньэральный еанзалвлӓ улы. Цилӓ ти вэщэствавла мӓ-
лӓннӓ качкаш кэрӓл ылыт. 

Качкыш шуктымаш. 

Качмы цилӓ кӓчкышвлӓнӓ ышмашты, мьппкьгрвуштышты, шо-
лышты вашталт миӓт. Тӹ вашталтмашвлам качкыш шуктымаш 
маныт. Качмына орган йӹдэ пачэлӓ вашталт мимӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Качкышым пӱвлӓ дон пырмаш. 
Качкыш ышмашты пӱ дон пырмашэш 
пӹтӓри тыгыдэмэш. 

Пӱвлӓнӓ цилӓок икань агылэп (66 
рис.). 

Анзыл пӱвлӓ пӹчшӹ пӱвлӓ ылыт, 
нинӹ дон качкышым пырыл нӓлӹнӓ. 
Пӹчшӹ пӱвлӓ сага кок моггырышты 
кашар пӱвлӓ ылыт. Пакыла шалдыра 
пӱвлӓ, окыр пӱвлӓ кэӓт. Он-ыр пӱвлӓ 
дон качкышым пырына. 

Ӓзӓн ик и пӹтӹшӓш кодым пӱвлӓ 
лӓктӓш тьшӓлӹт. 3 и шомашэш ти-
дӹн 20 шӹшэр пӱ лӓктэш. Ти пӱвлӓ 
плотокаш агылэп. 7 и эртӹмӹкӹ, иктӹ паштэк вэеӹ вилӹт, вӓрэ-
шӹштӹ плотокаш у пӱвлӓ лӓктӹт. Тэнэлӓ 12—13 иэш 28 пло-
токаш пӱ лӓктэш, вара 17 и Э Р Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Ж Ӹ , шӹрэнок 4 пӱ эчэ 
лӓктэш. Ти нӹл пӱжӹм ыш пӱвлӓ маныт. 

Качкышым маньар тыгыдын пырына, тӹнӓр куштылгын нэлӹн 
кэрдӹнӓ. Тӹдӹ йажон шун кэрдэш. Сэдьшдон, качкышым йажон 
пыраш, тыгыдэмдаш кэлэш. 
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1 — кого оггыр пӱвлӓ, 2— 
изи оггыр пӱвлӓ^—кашар 
пӱвлӓ, 4—пӹчшӹ пӱвлӓ. 



Пӱм ирэн урдымаш. Пӱм ирэн урдымаш здорованам пэрэгӓ. 
С Э Д Ӹ Н Д О Н пӱм ирэн урдаш кэлэш. 

Качмыкы, пӱ лоэш качкыш ӹнжӹ кот манын, ышма кӧргӹм 
лип вӹт тон шӱӓлтӓш кэлэш. Ышмам ат шӱӓлтӹ гӹнь, качкыш 
котшыш микробвлӓ пырат дӓ тӹдӹ шӱӓш тӹнялэш, пӱвлӓм 
локтылэш. 

Пӱм прошок тон мышкаш кэлэш. Пӱ шотка каждыйынок пасна 
лишӓшлык. Амалэн кӸньӹлмӹкӓт, амалаш вацмы годымат пӱм 
мышкаш кэлэш. Ышма К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ылшы микробвлӓ лошты, пӱм 
локтыл кЭртшӹвлӓӓт улы. Нӹнӹ пӱ карштышым пишок когом 

мӓнмӓн кым мыжыр ылэш (67 рис.). Качкышым нӧртӹм гӹц 
пасна, Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т ЭЧЭ изиш тидӹм шукта. 

Сыкырым шукы пырмыкы, тотлы тотан лимӹм тӓ ӹшкэок 
ӓньӓт цаклэдӓ. Сыкырышты ылшы крахмал Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т ТОН йар-
лалтмашэш изиш сакырышкы сӓрнӓлт миӓ, СЭДӸНДОН ТОТЛЫ ТОТ 

лиэш. Шӹвӹльвйт — тидӹ качкыш шуктыис вильӹ, крахмалым 
шуктышы ылэш. Тэня гӹнь, качкыш шуаш тьшӓлмӓш ышма кӧр-
гӹ гӹцок тӹнялӓлтэш. 

Нэлмӓш. Пырын ТЫГЫДЭМДӸМӸ дӓ Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т ТОН нӧртӹмӹ 
качкыш, ышма кӧргӹ шӹл дон йӹлмӹ шӹл мытыкэммашэш ло-
гэр ӓьейшкй миӓ, дӓ нэлӹн колтымы лиэш. Нэлмӹ качкыш логэ-
рӹшкӹ вӓрэштэш. Нэлмӹ логэр, кукшы логэр шайылны ылэш. 
Нэлмӹ Л О Г Э Р Ӹ Ш Т Ӹ кӹтӹкэм кэртшӹ шӹл улы. Качкыш валэн 
мимӹ сэмӹнь ти шӹл КӸТӸКЭМ миӓ, качкышым мьишшрвуштышкы 
шӹкӓ (68 рис.). 

М Ӹ Ш К Ӹ Р В У Ш Т Ы Ш Т Ы качкыш шумаш. М Ӹ Ш К Ӹ Р В У Ш Т Ы О Ҥ 

дон мӹшкӹр ло К Ӹ Д Э Ш Т Ӹ Ш Ӹ сага, М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ шалахай вэлнӹ 
ылэш. Мьпцкь1рвушты шӹл ГӸЦ ЫЛЭШ, кӧргӹжӹ — тазыльа цара 
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ӹштӓт, пӱжӹмӓт пыдыртат. 
Карштыш пӱвлӓм тӧрлӓш 
кэлэш. Эдэмӹн пӱвлӓжӹ пы-

67 рис. Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т товлӓ. г й « Й 0 Р И пычвлӓ вашт лӓк-
т ӹ н м и ӓ . Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т ТО 



дон лэвэтмӹ. Тазыльа царашты пиш шукы изи товлӓ улы, нӹнӹ 
МӸШКӹрвуШтылан мӹшкӹрвушты вильӹм ӹштӓт. Тидӹ качкыпт 
шуктыш вильӹ ылэш. Ти вильэш мьпшшрвуштышты ик маза-
рак бэлоквлӓ шут. 

Качкыш шумаш сэк когонжок мьпшшрвуштышты лиэш ма-
нын, шукыжы шанат. Тэн-э шанымаш самынь ылэш. МьпнкЫрвуш-
тышты бэлок вэлэ шуэш, ти-
дӹжӓт цилӓок агыл эчэ. Кач-
кыш шумаш когонжок шол-
влӓштӹ лиэш. Качкышым шо-
лышкы, мытыкэм кэртшӹ 
мьипкЫрвуштын шӹлвлӓ шӹ-
кэн валтат. 

Шолышты качкыш шумаш. 
Мӹшкӹрвушты гӹц кужы вӹц-
кӹж шол кэӓ. Вӹцкӹж шол 
тьшӓлтӹш К Ӹ Д Э Ж Ӹ Ш Т Ӹ МӸШ-

кӹрвушты лӹвӓл вильӹ, мӹш-
кӹрвушты лӹвӓл тогӹц айыр-
ла. Ти вӹцкӹж шол кӹдэжӹш 
кок мокшышты ровотайалтшы 
шӓкш вӹт айырла. Мокш пиш 
кого то ылэш. Мокш оҥ дон 
мӹшкӹр лом К Ӹ Д Э Ш Т Ӹ Ш Ӹ Л Ӹ -

вӓлнӹ, вургымла вэлнӹ ылэш. 
Вӹцкӹж шолын тазыльа цара-
шты пиш шукы, пиш изи то-
влӓ улы. Ти товлӓ шолышкы 
шол вильӹм айырат. Мӹшкӹр-
вушты лӹвӓл вильӹ дӓ вӹц-
кӹж шол вильӹ качкышышкы 
айырлымашэш дӓ тэҥэок шӓкш 
вӹт айырлымашэш качкышын 
цилӓ составшы: бэлок, ӱ, 
шэл, угльэвод вӹцкӹж шо-
лышты йаралынок шут. 

Качкыш шумашэш бэлок, ӱ, шэл дӓ угльэвод шылэн кэртшӹ 
еэщэстеаелӓ лит. Ти вэщэствавла, вӹцкӹж шол гӹц вӹрӹшкӹ 
вӓрэштӹтӓт, цилӓ кӓп йӹр шот. Шуктэн кэрттьшЫ качкышыжы 
вӹцкӹж шол гӹц кӹжгӹ шолышкы кэӓ. Тӹштӓкэн вӹтайырлым 
сэмӸНЬ, ШуТЭ КОТШЫ К а Ч К Ы Ш Ы Ж Ы (КОТШЫЖЫ) КЭМӸ [СЭМӸНЬ пи-
ҥӹдэмэш. Варажы тидӹ тӧр шол вашт тӱгӹ лӓктэш. 
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68 рис. Эдэмӹн качкыш шук-
тышы Ӧрганвлӓжӹ: 1—качкыш 
нэлмӹ логэр, 2—мЫшкЫрвушты, 
3—мокш, 4—шӓкщ хаҥ, 5—мӹш-
кЫрвушты лӹвӓл то, 6— вӹцкӹж 
шол, 7—кӹжгӹ шол, 8—тӧр шол. 



Тэмӓшӹ вЭЩЭСтвавлӓм вӓрӓньвӓрӹш шоктымаш. 

Тэмӹшӹ вэщэствавла вӹцкӹж шол гӹц вӹрӹшкӹ вӓрэштӹ-
тӓт, нӹнӹм кӓп йӹрок вӹр шокта. Нӹнӹ гӹц вара мӓнмӓн кӓп 
вэщэства лиэш. Качкышын тэмӹшӹ вэщэстважы мӓнмӓк кӓпнӓн 
вэщэства лимӓшӹм — вӓрӹшкӹ шоктымаш маныт. Тэнэлӓ качмы 
качкышна сэк остаткаэшЫжок мӓнмӓн кӓп вэщэетва лиэш. 

Качмашын тӹҥ правилыжы. 

Шулык пэрэгӹмӓштӹ качмашын кэрӓлжӹ (значэнижӹ) пиш 
кого. Качмашнажат прамой организуйымы лишӓшлык. Качкышым 
еуткашты нӹл рӓдӹ, плоток ик вэрэмӓн качмыла. Кынам-шон 
качмаш здоровам локтылэш. 

Ӓшӹндӓрӓш кэлэш, качкыш йарэ цэр кандышшы микробвлӓ 
кӓпӹшкӹ вӓрэшт кэрдӹт. Сэдьшдонок качкышым итӹрӓн йӓм-
дӹлӹмлӓ, льӓвӹргӹдӹмӹ лижӹ. Качмы годым кит тон кычыма-
шэш качкыш шораҥ кэрдэш. СэдЫндонок, качкаш шӹцмӹ анзыц, 
кидӹм йажон мышмыла. Ик ӓтӹ гӹц ӹшкэтӹн вэлэ качкаш йара. 
Ик ӓтӹ гӹц шукын качкат, йӱӓт кӹнь, вашталтшы цэрвлӓ вашталт 
кэрдӹт. 

Качмы годым качкышым пиш йажонок пырын тЫгыдэмдӓш 
кэлэш. Йажон пырын шоктыдым качкыш мьшкьфвуштышты, 
шолышты худан шуэш, вӹрӹшкӹ чӹдӹ кэӓ. 

Прамой качкаш йажо качкыш кэлэш. Качкышышты бэлок, ӱ, 
шэл, угльэвод, миньэрал еанзал дӓ вӹт .лишӓшлык. Пишӹжок 
бэлок кэрӓл ылэш. Качкышым шукым качкат кӹньӓт, качкышы-
шты еитӓлык бэлок укэ гӹнь, организм йасыланаш ть^ӓлэш, 
кӓплӓн кэрӓл вэщэетва укэ лиэш. Мол вэщэствавла тидӹм ваш-
талтэн ак кэртэп. Тӓ иӓштӓ ӸРвэзӹвлӓлӓн еуткаш 80 г нӓр бэ-
лок кэлэш. 

Ти кэлэеӹмӹ вэщэствавла гӹц паена витамин вэщэстваан кач-
кыш кэрӓл ылэш. Бэлоквлӓм, ӱм, шэлӹм, угльэводым, миньэрал 
еанзалым дӓ вӹдӹм еитӓлыкок эдэм качкэш кӹньӓт, качкышышты 
витамин укэ гӹнь, махань-шон цэрвлӓ: цинга, рахит дӓ молат пи-
жӹн кэрдӹт. Ти цэрвлӓм тӧрлӓш еэк йажо льэкӓрцӹжӹ шукы 
виТаминӓн качкыш вэлэ ылэш. Рӓхитӓн ьфвэзьшлалан врачвлӓ кол 
шэлӹм йӱӓш шӱдӓт. Кол шэлӹштӹ шукы витамин улы. Ыжар кач-
кышышты, евэзӓ КӸЦКӸШТӸ , кӓВштавичӹ хӓдӹрӹштӹ, евэзӓ шӹшэ-
рӹштӹ дӓ кӱтӹм ӱштӹ шукы витамин улы. Мӓнмӓн качкышыш-
тына витамин лишӓшлык. 

Кэрӓл еэмӹнь качмашым, качкышын еитӓлыкшым ровота ӹш-
тӹмӓш тон тӧрэштӓрӓш кэлэш. Маньар кого пӓшӓм эдэм ӹштӓ, 
ЭО 



кӓпӹштӹш вЭщэетвавлӓ тӹнӓр шукы пӹтӓт. СЭДӸНДОН, качкы-
шыжат тидӹлӓн шукырак кэрӓл лиэш. Л э л ӹ пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ, 
куштылгы пӓшӓ ӹштӹмӹ готшы гӹц, качкышыжат шукырак кэлэш. 

Мӓнмӓн еӓНДӓлӸКӸштӸНӓ хОЗӓйетва дӓ ӹлӹмӓш в а ж гӹцок у 
етатьан Ӹштӓлтэшӓт, качмашат у етатьан организуйалтэш. И йӹдэ 
когон дӓ когон общэствэнный канмашкы ванжэн миэнӓ. Про-
мышльэнный халавлӓштӹ киндӹ кӱэшмӹ завотвлӓм, пиш кого 
фабрикьЬкухньавлам етройымы. Н и н ӹ общэствэнный столовый-
влӓшкӹ киндӹм, лэмӹм колтат. шкӦлвлӓштӓт шокшы качкыш пук-
ш ы м а ш когон дӓ когон шӓрлӓ, шукэмэш. Цилӓ фӓбрикӹштӹ дӓ 
з а в о т ы ш т ы манмы ганьок рӦВочыйвлӓлӓн еТоловыйвлӓм —„качмы 
цэхвлам" пачмы. Мӓнмӓн колхоз д о н еоВХозВлӓштӹнӓ общэствэн-
ный качмашкы ванжат. Шукы МӸЛЛИОН эдэм общэствэнный етоло-
вЫйвлӓштӹ качкыт. Мӓнмӓн социалистичэеки еӓНдӓлӹкӹштӹнӓ 
вэлэ трУйышвлӓн качкыш йажоэмдӹм вэрц крэдӓлмӓш пыт кэӓ. 
С Э Д Ӹ Н Д О Н о б щ э с т в э н -

ный качмы вӓр мӓ донна 
когон шӓрлэн. Т и д ӹ м 
ӹндэ эчэ когоракын 
цӓткыдэмдӓш дӓ йажо-
эмдӓш кэлэш. 

ШӰЛ 61МӒШ. 

Эдэмлӓн ӹлӓш кач-
кыш тон вӹт кӹц пае-
на эчэ воздух кэлэш. 
Эдэм качкыштэ иктӓ-
маньар ӓрньӓ ӹлэн кэр-
дэш эчэ, вӹттэ иктӓ-
маньар кэчӹ ӹлӓ, воз-
духтэжЫ гӹнь, иктӓ-
маньар минутат ӹлэн 
ак кэрт. 

Мӓ е у т к а ш т ы 10 000 литр гӹцӓт утла воздухым кӧргӹш-
кӹнӓ шӱлэнӓ (шӱлӓлтэн нӓлӹнӓ). Ти воздух кӹц мӓ ӹшлӓннӓ 
ӹлӓшнӓ кэрӓл кислородым шодышкына нӓлӹнӓ. 

В о з д у х ы н ш о д ы ш к ы п ы р ы м к о р н ы ж ы . 
Мӓ воздухым нэр вашт ӓль ышма вашт кӧргӹшкӹнӓ шӱлэнӓ. 

Кӧргӹш шӱлӓлтӹм воздух нэр гӹц логэр ӓнӹш вӓрэштэш (69 рис.). 
Логэр ӓҥ кукшы логэр тьшӓлтӹш ылэш. Тидӹ нӧргӓн ылэш. 
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69 рис. Логэр ӓҥ, кукшы логэр дӓ шо-
дыштыш укшланышы бронхывлӓ. 



Воздух логэр ӓҥ гӹц кукшы логэрышкӹ. кэӓ. Кукшы логэр нӧр-
гӓн кок пычэш — брОНХЫвлӓэш пайылалтэш. Бронхывлӓ шодышты 
пиш тыгыды Укшвлӓэш пайылалтыт. Тыгыдын укшланымашыжы 
пиш изи шоды ханвлӓ дон пӹтӓ. кӧргӹшкӹнӓ шӱльшӹ воздух 
вара шодын изи xаҥвлӓшкӹ пыра. Ти изи xаҥвлӓштӹ тыгыды 
вӹр шӓрвлӓ шукы улы. Иквӓрэшӹжӹ нӹнӹ шоды ылыт (70 
рис.). 

кӧргӓшкӹлӓ дӓ тӱгӹлӓ шӱлӹмӓш. 
кӧргӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹм годым оҥ кузымым дӓ воздухым 

шӱлӓлтэн лыкмы годым оҥ валымым цилӓн цаклат. Тӹнӓм оҥ кӧр-
гӹн шӹгӓцшӹ вашталтэш. Ти ваш-
талтмашым тэхэнь П Р И М Э Р Ӹ Ш Т Ӹ 

ужаш лиэш. 
/ опыт. Воздухым кэлгӹн шӱ-

лӓлтэн лыкташ дӓ оҥ йӹр шӹртӹ 
дон висӓш кэлэш. Тэҥэ висӹмӹкӹ, 
кэлгӹн шӱлӓлтэн шӹндӓш дӓ тьшэ-
ок оҥ йӹрӹм висӓш кэлэш. Кокӓ-
нӓ висӹмӹм тӧрэштӓрэн анжэнӓ. 
кӧргӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹм годым оҥ 
шӓрлӓ (кымдаэмэш), тӱгӹлӓ шӱлӓл-
тӹм годым оҥ пӹзӹрнӓ. 

Тӹнӓм шоды шӹгӓцӓт ваштал-
тэш: кӧргӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹм го-
дым, воздух шодышкы пыра дӓ шо-
ды шӓрлӓ, мӹ ҥэш шӱлӓлтэн лык-

мы годым, воздух шоды гыц лӓктэшӓт, шоды пӹзӹрнӓ. Шоды 
гӹц цилӓ воздух нигнамат ак лӓк. Тӱгӹлӓ сэк когон шӰлӓлтӹмӹкӓт, 
шодэш воздух изиш кодэш. 

К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ дӓ мьшэш шӱлӹмӓшӹжӹ кыцэ ӹньэ лиэш? 
ПӸТӓриок шӱлӹм шӹлвлӓ МЫТЫКЭМӸТ. Ти шӹлвлӓжӹ ӧрдӹж 

лувлӓ ло шӹлвлӓ ылыт. Ти шӹлвлӓ мытыкэммьицть1 годым ӧр-
дӹж лувлӓм лӱктӓт, оҥ кльэткӓ шӓрлӓ. Тидӹ паштэк шодывлӓ 
шӓрлӓт, шОдывлӓшкӹ воздух пыра. Кӧргӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹмӓш 
тэҥэ лиэш. 

Шӱльш шӹлвлӓ лышкымыкышты, оҥ кльэткӓ вала. Шодывлӓ 
пӹзӹрнӓт, К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Г Ӹ Ц воздух лӓктэш. Тӱгӹлӓ шӱлӓлтймӓш 
тэҥэ лиэш. 

Шӱлӹмӓштӹ оҥ дон мӹшкӹр ло кӹдэштӹшӓт пӓшӓм ӹштӓ. 
К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлӓлтӹм йӹдэ тидӹ вала, тӱгӹ шӱлӓлтӹм йӹдэ 
куза (71 рис.). 
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70 рис. Эдэмӹн шодывлӓжӹ. 



К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлӓлтӹм паштэкмьшэшшулалтэн лыкмаш лиэш. 
Кого эдэм латнан шӱлӹмжӹ годым минутышты 15 гӓнӓ нӓрӹ 
шӱлӓлтӓ. Пӓшӓ ӹштӹмӹ годым, шӱлӹмӓш шӹрээмэш, коргышкЫ 
дӓ мӹаэш шӱлӹмӓш кэлгэмэш. Тидӹм тэхэнь опыт ӹштэн пӓлӓш 
лиэш. 

2 опыт. Ик минутышты маньар гӓнӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ дӓ мӹаэш 
шӱлӓлтэдӓ, лыдын анжыда. Вара кок-кым минут киттӓм чӹнь 
тӓрвӓтэн мидӓ дӓ, ик минутышты маньар гӓнӓ шӱлӓлтэдӓ, тӹдӹм 
эчэӓт лытта. Пӓшӓм чӹнь ӹштӹмӹ годым, шӱлӹшнӓ шӹрээмэш 
дӓ кэлгэмэш. Пӓшӓ ӹштӹмӹ годым кислород шукырак кэлэшӓт, 
угльэкислый газшат шукырак айырлаат, тэаэ лиэш. 

Шӱлӹмӹ годым шодышты воздух вашталтмаш. 
Йӹрнӓ ылшы воздух тон мӓ шӱлэнӓ. Воздухын составышты 

— кислород, — азот дӓ эчэ пиш чӹдӹ угльэкислый газ улы. Кӧр-
5 5 

гӹшкӹ шӱлӹм воздух тэхэнь ылэш. 
Мӹаэш шӱлӓлтэн лыкмы воздухын со-
с т а в и т вэсӹ ылэш. Т И Д Ӹ М Ӧпытвлӓштӹ 
ужаш лиэш. 

1 Опыт. Вашт кайшы извоска вӹдӓн 
стопкашкы ОХОНицӓ пыч вашт ӓль олым 
вашт шӱлӹштӓм ӹфӹлӹдӓ. Стопкаштыш 
извоска вӹт икта-маньарышты пыдра-
ныш вӹт лиэш. Шӱлӓлтэн лыкмы воз-
духышты угльэкислый газ шукы ылмым 
тидӹ анжыкта. 

Мӹаэш шӱлэн лыкмы воздухышты 
угльэкислый газ коргьипкЫ шӱлӹмӹ 
воздухыштыш кӹц 150-гана гӹцӓт шукы 
ылмым пӓлӹмӹ. Тӹаэок, шӱлэн лыкмы 
воздухышты, К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлӹмӹ возду-
хыштыш кӹц кислород чӹдӹ ылэш. Азо-
тым нӓлӹнӓ гӹнь, тидӹ шӱлэн лыкмы 
воздухыштат К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шулӹмӹ воз-
духыштыш нӓрӹрӓкок ылэш. Тӹаэ гӹнь, 
кислород шодэш кодэш, угльэкислый 
газ айырлэн лӓктэш. 

2 опыт. Ӱшть!, кукшы Ӧхоницӓм нӓ-
лӓш дӓ ышма докы нӓлӹн миэн шӱлӓш кэлэш, Тидӹ шулэн лыкмы 
воздухышты вӹт пар шукы ылмым анжыкта. Тӹаэ гӹнь, угльэ-
кислый газ гӹц пасна, шодышты. вӹт айырла (вӹт парла лӓктэш). 
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I 
71 рис. О а кӧргӹ: 

I — шӱлӓлтэн лыкмыкы, 
II — шӱлӓлтэн шӹндӹ-
мӹкӹ. К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱ-
лӓлтӹм годым о а дон 
мӹшкӹр ло кӹдэштӹ-

шӹ ӱлӹкӹ вала. 



Нэлмӹ кислородшы шоды гӹц кыш кэӓ дӓ айырэн лыкмы уг-
льэкислый газшы кышэц лӓктэш? 

КӦРГӸШКӸ шӱлӹмӹ в о з д у х ш о д ы н изи ханялӓжьш тэмӓ. Изи 
ханвлӓ тыгыды вӹр шӓр в э л э ылыт, т ӹ ш т ӹ вӹр йога. Ш о д ы 
ханялӓштӹ кислородым вӹр ш ы в ш э ш дӓ кӓп йӹр шӓрӓ. В ӹ р 
кислородым кӓпӹн махань-шон ӦРганвлӓлӓн пуа , органвлан па-
ш а ӹштӹмӓшэш л и ш ӹ угльэкислый газым мӹняш нӓлэш. Т э н я 
кӓпнӓн цилӓ органвлйэш&жы кислород кодэш, угльэкислый газшы 
айырла. 

Сеэзӓ ирэ в о з д у х вэрц крэдӓлмӓш. 

В о з д у х мӓлӓннӓ когон кэрӓл ы л э ш . Мӓ кэчӹнь йӹрнӓ ылшы 
в о з д у х кӹц 600 л кислородым нӓлӹнӓ, тӸнӓрӹрӓкӹмок угльэки-
слый газым шӱлэн лыктына. Т ӹ гишӓн йӹрнӓ ылшы в о з д у х ы н 
составшы в а ш т а л т э ш . Т и д ӹ м мӓ ӹ ш к э о к цаклэнӓ. Ш у к ы эдэмӓн 
дӓ вЭНТИЛЬӓцидӹм п о р т ь п п т а ш у к ы ӹлӹмӹкӹ, шӱлӓш пӹцкӓтӓ 
лиэш, в у й к а р ш т а ш т ӹ н я л э ш , пӓшӓ ӹштӓш акли л и э ш . Т ӹ пӧрт 
кӹц тӱгӹ лӓКТӓТӓ^изиш в э л э свэзӓ в о з д у х ы ш т ы к а ш т а т — м о н я ф 
куштылгэм кэӓ, й о н я т а н о к чучаш т ӹ н я л э ш . П о р т ь а л т ш ы в о з д у х 
организмэшна х у д а ылмым, свэзӓ в о з д у х организмэшна й а ж о 
ылмым т и ш э ц йажон пӓлэн кэрдӹнӓ. С Э Д Ӹ Н Д О Н , ӹлӹмнӓ вӓрӹш-
тӹшӹ, пӓшӓм ӹштьшнӓ вӓрӹштӹшӹ воздухым со уэмдӓш кэлэш. 
Т о н а т , ш к о л ы ш т а т окньам дӓ фортычкым шӹрэрӓкӹн п а ч а ш кэ -
л э ш . с в э з ӓ в о з д у х ы ш к ы шӹрэн лӓктӓш кэлэш. 

Организмлан пыракан воздухат худа ылэш. Пырак воздухы-
шты каштэш. Шӱлӹм воздух сага шодышкы пырак вӓрэштэшӓт 
ш о д ы м льӓвӹртӓ, р а з д р а ж а й а . К ы д ы производствыштыжы: кӱ шӱ 
лыкмашты, цэмэнт ӹштӹмӓштӹ, мэталл хӓдӹр ӹштӹмӓштӹ, та-
вак фӓбрикӹштӹ дӓ мол вӓрэӓт производствы пырак лиэш. Пӹсӹ 
тӹрӓн пыраквлӓ, воздухым кӧргӹш шӱлӹм годым, шодым шу-
шыртат. Фабриквлашть1 дӓ зӓвотвлӓштӹ пырак тон крэдӓлӓш 
п ы р а к шЫвшшывлӓм, вЭНТИЛьӓцивлӓм дӓ молымат ӹштӓт. 

Пыракышты соок шукы МӸЛЛИОН микроб улы. Тӹ микробвлӓ 
шодышкы вӓрэштӹт. Тэня эдэм ӹшкэжӹ акат цаклы, лӱдӹш ту-
бэркульоз цэрӓн лиэш. Тубэркульоз дон крэдӓлӓш, пӹтӓриок пырак 
тон крэдӓлӓш кэлэш. Тубэркульозан эдэмӹм лицӓш йори учрэж-
дьэньӹвлӓ ӹштӹмӹ ылыт: тубэркульоз диеПанеэрвлӓ, тубэркульоз 
еанаторивлӓ. Рэвольуци йактэ тэхэнь учрэждьэньь!вла труйыш-
влӓлӓн укэ ылын. Ти учрэждьэнььшлам еовэт власть ӹштэн. 

Шӱлӹм воздух щодышкына нэр вашт ӓль ышма вашт пыра. 
Воздух нэр вашт пырымы годым, пырак кӹц дӓ микробвлӓ гӹц 
йажоракын Итӹрӓйӓлтэш. Кӧргӹш шӱльшӹ воздухыштыш пырак 
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нэр мижэш да тазыльаэш пижэшат, шодышкы ирэрӓк воздух вӓ-
рэштэш. Тӹлэц пасна эчэ кӧргӹш шӱлӹмӹ ӱштӹ воздух нэр вашт 
эртӓӓт ӹрӓ, ӹрӹмжӹ шӱлӹм Ӧрганвлӓм кӹлмӹмӓш кӹц пэрэгӓ. 
Нэр вашт шӱлӓш тымэньӓш кэлэш. 

Сеэзӓ ирэ воздух вэрц крэдӓлмӓштӹ, тавак шывшмы донат 
крэдӓлӓш кэлэш. Тавак шывшмаш — ӹшкӹмӹм отравымаш ылэш. 
Тавак Ш Ӹ К Ш Ӹ Ш Т Ӹ силан йад — никотин кӓпӹм изин-ольэн отра-
ельӓйӓ. Тавакым ӓйыртэмӹнӧк ӸРвэЗӸвлӓлӓн дӓ нӓРӓштӓвлӓлӓн 
шывшаш ак йары. Тавак шывшывлӓ йӓллӓнӓт худам ӹштӓт. Ни-
нӹ тавак шӹкш тон воздухым локтылыт. 

Сеэзӓ, ирэ воздух вэрц крэдӓлмӓш пиш кэрӓл ылэш. Кого ха-
лавлӓштӹ дӓ промышльэнный цЭНтрвлӓштӹ воздух пыракан, 
шӹкшӓн ылэшӓт, айыртэмьшок свэзӓ ирэ воздух вэрц крэдӓлӓш 
кэлэш. Тӹхэнь халавлӓштӹ пырак шагалмаш кӹц вэрэман-вэрэ-
мӓн Ӧлицӓвлӓэш вӹдӹм шӓвӓт. Тӹштӹ „ыжар строитьэльствы" 
когон шӓрлӓ: у паркывлӓм, еквэрвлӓм, бульварвлам ӹштӓт, пу-
шӓнӹ шӹндӹм вӓрвлӓ кымдаэмӹт. Ыжар кушкышвла сотышты 
воздух кӹц угльэкислый газым нӓлӹт, ӹшкэ гӹцӹштӹ кислородым 
лыктытат, тэпэлӓ портьалтшы воздухым йажоэмдӓт. Мӓлӓннӓыжар 
пУшӓпӹвлӓм пэрэгӓш дӓ у гӹцӓт шӹндӓш кэлэш. Ти пӓшӓштӹ 
школышты КОГО палшымашым ӹштэн кэрдӹт. Сеэзӓ ирэ воздух 
вэрц крэдӓлмӓш, мӓнмӓн цилӓнӓн пӓшӓ ылэш. 

Вырсы годым отравышы вэщэствавлё гӹц пЭрэгӓлтмӓш. 

Капиталиствла видӹмӹ войнашты, эдэмвлӓм пуштын пӹтӓ-
рӓш эчэ ик хӓдӹрӹм—отравышы вэщэетвам нӹнӹ кычылташ 
тьшӓлӹнӹт. 

ПӸТӓриок хлорым колташ тӹпӓлӹнӹт. Хлор нарынзалгы ыжар 
цӹрэӓн лэлӹ газ ылэш. Тидӹ зэмльӓ вӹлӓн вазэш, окопышкатпыра. 
Хлор шӱлӓлтэн колтыктыш (удушающий) газ ылэш. Шӱлӹмӹ 
годым шодышкы пыра. Хлорым шукым шӱлэн шывшмыкы колылма.. 

Тӹшэцӓт когон отравышы вэщэетва иприт ылэш. Иприт ӱӓн-
рӓк В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц ЫЛЭШ. Воздухышты тидӹ пиш куштылгын шӓрлӓ. 
Ипритӓн воздухым шӱлӹмӹкӹ, шоды локтылалтэш, каваштышкы 
вӓрэштмӹкӹ, когон йылата, шӱктӓ. Иприт шӱлӓлтэн колтык-
тышы дӓ шӱктӹш вэщэетва ылэш. Иприт тон отравалтмаш шӹ-
рэнок колымашкы шокта. Войнашты отравыш вэшэствавлам 
фронтышты вэлэ агыл, тилыштат кычылташ тӹпӓлмӹм вычаш 
лиэш. Сэдьшдонок война годым отравыш вэщэствавла гӹц кыцэ 
пЭрэгӓлтмӹлӓ, тӹдӹм мӓлӓннӓ пӓлӓш кэлэш. 

Отравыш вэщэствавла гӹц пэрэгӹш йажо хӓдӹржӹ противо-
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заз ылэш. Противогаз рэзишш маскы ылэш, тидӹм вуйэш чиэн 
шӹндӓт. Маскы гӹц мэталличэски коропльашкы Р Э З И Н К Ӹ пыч 
кэӓ. Коропльашты воздухым отравышы вэщэствавла гӹц ирӹк-
тӹшӹ, нэлшӹ вэщэства, шамак толшы, йори ӹштӹмӹ шӱ улы. 
Ти Ирӹктӓлтшӹ воздух тон противогазышты эдэмвлӓ шӱлӓт. 

Т ӹ ш э ц п а с н а эчэ о т р а в ы ш вЭЩЭСтвавлӓ г ӹ ц к а в а ш т ы м п э р э -
гӓш, о т р а в ы ш в э щ э е т в а пырэн К Э Р Т Т Ӹ М Ӹ р э з и н о в ы й выргэм, кэм, 
п э р ч а т к ы у л ы . 

Мӓ противогазым дӓ пэрэгӹш выргэмьш кычылт мышты-
шашлык ылына. 

ВӸР КАШМАШ. 
Мӓнмӓн кӓпэшнӓ вӹр пиш кэрӓл ылмы гишӓн мӓ попышна. 

Вӹр кӓпӹштӹ кӓплӓн кэрӓл вэщэствавлам дӓ кислородым кан-
д ы ш т э ш , кӓплӓн к э л т ӹ м вЭЩЭСтвавлӓм: у г л ь э к и с л ы й газым дӓ 
молымат караггда. Вӹр ма ылэш, кӓпӹштӹнӓ кыцэ каштэш, тӹ-
дӹм ӹндэ пӓлэн анжэнӓ. 

Вӹр. 
Кӓпнӓм шушыртымыкы, шушыр гӹц вӹр лӓктэш. Вӹр ныгыды, 

вӹр патькалтышым микрос-
коп вашт анжымыкы, вӹр 
махань ылэш, тӹдӹм ужмы-
ла. Вӹрӹштӹ йакшарги дон 
ош тьэльцавлӓ ылыт (72 
рис.). Йакшар тьэльцавлӓ 
вӹрӹштӹ пиш шукы ылыт. 
Нӹнӹ Й Ӹ Р Г Э Ш К Ӹ форман 
ылыт. Тыгыды йакшар тьэль-
цавлӓ пиш шукы ылытат, 
вӹрӓт йакшаргы ылэш. Йак-
шар тьэльцавлӓ кӓпӹштӹ-
нӓ кислородым кандыштыт. 

Ош тьЭльцавлӓжӹ чӹдӹ-
рӓк ылыт. Нӹнӹ йакшар 
вӹр тьэльцавлӓ гӹц шалды-
рарак ылыт дӓ формыштат 
икань агыл. Нӹнӹ укшым 
лыктын, вӹрӹштӹ хыть кы-
ды вэкӹ кэн кэрдӹт. Ош 

тьэльцавлӓ кӓпнӓм микробвлӓ гӹц пэрэгӓт. Кӓпӹшкӹнӓ вӓрэштшӹ 
микробвлам нӹнӹ кычэн дӓ шуктэн колтэн кэрдӹт. Вӹрӹшгӹ эчэ 
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йакшаргы ылэш. Токо йогэн лӓкшӹ 

72 рие^ Микроскоп вашт кайшы эдэм 
вӹр. Йакшар тьэльцавлӓ дӓ тама-

зар ош тьэльца кайыт. 



вӹр амалтыш еэщэстеаелӓ ылыт. Нӹнӹ шушырышты вӹрӹм 
амалтат. 

Вӹр амалым годым, шушыр вӓрӹм питӹрӹшӹ тыгыды шӹр-
тӹвлӓ вӹр гӹц айырлат; тӹнэ лиэшӓт, вӹр йогымаш чӹдэмэш. 
Вӹр когон йога гӹнь, колымы йактэ шоаш лиэш. 

Вӹрӹштӹ питатьэльный вэщэствавла ылыт. Ти вэщэствавла 
шол гӹц вӹрӹшкӹ вӓрэштӹт. Эчэ махань-шон органын ӹшкэ 
пӓшӓ ӹштӹмӓшэш лишӹ вэщэствавла (угльэкислый газ дӓ молат) 
вӹрӹшкӹ вӓрэштӹт. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр кашмаш. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр со каштэш. Вӹр кашмым пэрвиш тымэнь-
шӹвлӓок эчэ пӓлӓт ылын. Кыцэ каштэш, тӹдӹжӹм вэлэ йажо-
нок пӓлӹдэлыт ылын. Тидӹм пӹтӓриок 1628 ин АнглиштЫш учо-
ный Вильйам Гарвэй пӓлэн. Тӹ пӓ-
лӹмӓш кого научный пӓлӹмӓш 
ылын. 1928 ин цилӓ сӓндӓлӹкӹш-
тӹш УЧоныйвлӓ Гарвэйӹн вӹр каш-
машым пӓлӹмӹлӓн К Ы М Ш Ӱ Д Ӹ И шо-
мым празныйэнӹт. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр кандыщтшыжы 
шӱм ылэш (73 рис.). Шӱм шоды-
влӓ лошты, шалахай вэлнӹ онгыш-
ты ылэш. 

Шӱм шӹл гӹц ылэш. Тидӹ кы-
тын кок пэлэш (вургымла дон ша-
лахайэш) пайылалтэш, икӓнӓ иктӹ 
лоштышты вӹр ак кашт. Шӱмӹн 
каждый пэлӹжӹ кок йатажан ылэш: 
кӱшӹл йатажшы — прэдсэрди, ӱл 
йатажшы — жэлудочэк. Прэдсэрди 
дон жэлудочэк лошты клапан дон 7 3 р и с Эдэмӹн шӱмжӹ. 
чӱчӹлт кэртшӹ ыраж улы. 

Кок прэдсэрдишкат пычвлӓ пырат. Ти пычвлӓ мычкы шӱм 
докы вӹр миӓ. Ти пычвлӓ еэна шӓрвлӓ ылыт. Кок жэлудочэк 
тоцат пычвлӓ кэӓт. Ти пычвлӓ мычкы шӱм гӹц вӹр кэӓ. Тидӹ 
артэри шӓрвлӓ ылыт. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр кашмым ӹндэ анжэн лӓктӹнӓ (74 рис.). 
Шоды гӹц шалахай вэл прэдсэрдишкь1 вэна шӓр мычкы шукы 

кислородан, йаргата йакшар цӹрэӓн вӹр йогэн толэш. Шалахай 
прэдеэрдин шӹлжӹ К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш дӓ вӹр тэмдӹмӓшэш клапан па-
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чылтэш, тӹнӓм шалахай вэл прэдсэрди гӹц шалахай жэлудочэ-
кӹш вӹр кэӓ. Шалахай жэлудочэкын шӹлжӹ К Ӹ Т Ӹ К Э М М Ӹ годым 
клапан ЧӰЧӸЛТЭШ дӓ вӹр кого артэри шӓрӹшкӹ — аортышкы чӹнь 
йогэн лӓктэш. Аорты шӓр изи дӓ изи артэри шӓрвлӓэш пайылал-
тэш, тӹ шӓрвлӓ мычкы кӓпӹн цилӓ ӦРГанвлӓшкӹжӹ вӹр йога. 

О с т а т к а ж ы м изи артэри шӓр-
влӓ когон изи пычвлӓэш — 
кӓпилльӓрвлӓэш пайылалтыт. 
кӓПилльӓрвлӓ цилӓ кӓп кым-
дыкэш шот. Вӹр ти кӓпилльӓр-
влӓштӹ кӓпнӓлӓн кислородым 
дӓ т э м ӹ ш ӹ м о л вЭЩЭСтвавлӓм 
пуа; угльэкислый газым дӓ 
акэл мол х у д а вЭЩЭСтвавлӓм 
мӹнэш нӓлэш. Тӹнӓм вӹр цӹ-
рэӓт вашталтэш: йаргата йак-
ш а р г ы гӹц пӹцкӓтӓ йакшар 
цӹрэӓн лиэш. 

Т ӹ м ӹ к ӹ кӓПилльӓрвлӓ изин-
ольэн иктЫ-вэсь1шта дон пи-
ж ӹ т дӓ вэна шӓрвлӓ лит. И з н 
вэна шӓрвлӓ изин-ольэн иктӹ-
вэеӹштӹ д о н пижӹт дӓ кого 
вэна шӓрвлӓ лит. Вэна шӓр-
влӓ мычкы ш у к ы угльэкислый 
газан вӹр вургымла вэл п р э д -
сэрдишкЫ йогэн пыра. 

Вургымла вэл прэдеэрдин 
шӹлвлӓжӹ К Ӹ Т Ӹ К Э М М Ӹ годым, 
пачылтшы ыраж вашт, вур-
гымла Ж Э Л У Д О Ч Э К Ӹ Ш К Ӹ вӹр 
йогэн пыра. Вургымла >кэлудо^ 
ЧЭКӸН ШӸлвлӓжӸ МЫТЫКЭММӸ 

74 рис. Эдэмӹн вӹр кандыш- годым, клапанжы пачылтшы 
шы Ӧрганвлӓжӹ: шӱм дӓ вӹр кан- ыражым чӱчэш дӓ вӹр артэри 
дышшы шӓрвлӓ. Шӱм гӹц артэ- Ш а р в л а мычкы шодышкы йо-
ри шӓрвлӓ мычкы дӓ шӱм докы г а ш т й н ^ л э ш . 
вэна шарвла мычкы выр йогымым 

пикшвлӓ анжыктат. Шодышты выр угльэкислыи 
газым пуа, кислородым нӓлэш, 

тидӹм мӓ пӓлэнӓ. Пӹцкӓтӓ йакшар цӹрэӓн вӹр гӹц йаргата йак-
шар цӹрэӓн вӹр мӹҥэшок лиэш. Вӹр шоды гӹц вэна шӓрвлӓ 
мычкы вургымла пэл шӱмӹшкӹ йогэн пыра, тӹшэц артэри шӓр-
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влӓ мычкы пилӓ кӓп кымдыкэш йогэн шоэш. Шӱм ровотайымы 
годым вӹр тэнэ цӓрнӹдэок каштэш. 

Курымна мычкы шӱм цӓрнӹдэок ровотайа. Тӹпэ гӹньӓт, шӱм 
кӓнӹдэок ровотайа идӓ машаны. Шӱм шӹл мытыкэм мимӹ йӹдэ 
ЛЫШКЫДЭММӸ жэп дон кӓнӹм жэп лилдӓлэш. Шӱм ровотайымашты 
ровота дон кӓнӹм цэрот улы. Тӹ гишӓн вэлэ шӱмнӓ шагалтэок 
ровотайа. 

Шӱмӹм пэрэгӓш кэлэш. 

Кого пӓшӓ годым шӹрэн дӓ когон шӱлӹмӓшэш шодышты ма 
лиэш тӹдӹм мӓ пӓлэнӓ. Кого пӓшӓ годым шӱмӓт шӹрэн мытыкэ-
мӓш тӹпӓлэш дӓ вӹрӓт кӓпӹштӹнӓ чӹнь йогаш тӹпӓлэш. Ти-
дӹм пӓлӓш опытвлам ӹштэнӓ. 

1 опыт. Тырын ылмы годым маньар гӓнӓ шӱм К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш 

лытта. Кого эдэмӹн шӱмжӹ тырын ылмыжы годым, минутышты 
7 5 гӓнӓ К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш . И З И Ӹрвэзӹвлӓн дӓ кушкын шОтымвлӓн 
изиш шукырак кӓнӓ К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш . 

2 опыт. Кок-кым минут нӓрӹ физкультур упражньэнььш чӹ-
ньӹрӓк ӹштэн анжыда. Вара, минутышты маньар гӓнӓ шӱм кӹ-
тӹкэмэш, лыдын анжыда. 

Пӓшӓ ӹштӹмнӓ годым шӱмнӓн пӓшӓжӹ когоэмэш. Тӹпэ гӹнь, 
кого пӓшӓ годым кӓпӹштӹнӓ вӹрӓт чӹнь каштэш. Кого пӓшӓм 
ӹштӹмӹ годым, кислород дон тэмӹшӹ мол вэщэства кӓплӓн шу-
кырак кэрӓл лиэш. Тӹнӓмок сакой йардым мол вэщэствавла кӓпӹ-
штӹ шукы лит. Тӹ вЭЩэетвавлӓжӹм вӹр канда дӓ нӓнэӓ. 

Шӱмӹм пэрэгӓш кэлэш. Шӱмлӓн еӹпэн кэрттьш пӓшӓм ӹштӓш 
акэл. Футбол гань когон йагалдарышы мадышвлӓ дон утла шукы 
мадаш акэл. Тэхэнь пӓшӓэш шӱм йанчлла, вэрэмӓ шотэок пыжла. 
Алкоголь, никотин, ныгыды чӓй, ныгылы кофэ шӱмлӓн худам 
ӹштӓт. Ти вэщэствавла ӸРвэзӹвлӓлӓн дӓ кушкын шӦтымвлӓлӓн 
ӓйыртэмӹнок ак йарэп. 

КӒПЭШНӒ лишӹ КЭРӒЛ АГЫЛ ВЭЩЭСТВАВЛА ДА 
ЛОКТЫЛШЫ ВЭЩЭСТВАВЛӒ КӒПНӒ ГӸЦ КЫЦЭ 

АЙЫРЛАТ. 
Кӓпӹштӹнӓ со махань-шон кэрӓл агыл вэщэствавла дӓ локтыл-

шЫВэщэетвавлӓ лит. Нинӹ угльэкислый газдӓ молвлӓ ылыт. Ти 
вэщэствавла вӹрӹшкӹ пырат дӓ вара кӓп кӹц айырлат. Ти вэщэ-
етвавлӓм айырэн лыкшы органвлӓ: вӓргӹвлӓ, кавашты дӓ тӹнэок 
шоды ылыт. Шоды угльэкислый газым дӓ вӹт парым айырэн 
лыктэш. 
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Шодын айырэн лыкмы пӓшӓжӹм мӓ пӓлэнӓ. Ӹндэ вӓргӹ дон 
каваштын айырэн лыкмы пӓшӓштӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

• 

Вӓргӹвлӓ дӓ нӹнӹн пӓшӓштӹ. 

Кок вӓргӹнӓ улы, нӹнӹ тупЫрдЫ кок вэлнӹ, кӹдӓл вӓрӹштӹ 
ылыт (75 рис.). 

Вӹр шӓрвлӓ мычкы вӓргӹвлӓшкӹ сакой кэрӓл агыл вэщэст-
вавлӓм дӓ локтылшы вэщэствавлам вӹр канда. Вӓргӹштӹ вӹр 
тӹ вэщэствавла гӹц айырла, ирээмэш, нӹнӹжӹ гӹц кыжвэк лиэш. 
Вӓргӹ гӹц ирэ вӹр йогэн лӓктэш. Вӓргэш лишӹ К Ы Ж В Э К Ш Ӹ КЫЖ-

вэк йоктарыш пычвлӓ мычкы кыжвэк ханыш-
кы йога, вара вЭрэмӓавэрэмӓн кыжвэк хаҥ 
гӹц тӱгӹ йогэн лӓктэш. 

Кыжвэк вӹт кӹц лишӹ ылэш. К Ы Ж В Э К Ӹ Ш -

тӹ махань-шон кэрӓл агыл, йардымы вэщэ-
етвавлӓ шылышы ылыт. 

Кавашты. 
Кавашты кӓпнӓн лэвӓшӹжӹ ылэш. Каваш-

ты махань-шон Йардымвлӓ гӹц кӓпнӓм вӹлэц 
пэрэгӓ. Кавашты тилэц паена эчэ айырэн лык-
шы орган ылэш: кавашты ваш пӱжвӹт лӓк-
тэш. 

Пӱжвӹт каваштыштыш пиш тыгыды пӱж-
вӹт товлӓэш лиэш. пӰжвӹдӹштӓт, кыжвэ-
кӹштӹш каньок, шылышы йардым вэщэ-

етвавлӓок ылыт. Нӹнӹ К Ы Ж В Э К Ӹ Ш Т Ӹ Ш К Ӹ Ц чӹдӹрӓк вэлэ ылыт. 
Пӱжвӹт со йога, шокшы годымжы молнамшы доц шукы лӓк-
тэш. Тӱнӹш шокшы кэчӹ Ӹрӹктӹмӓшэш, камак 1 йылымашэш, ӓль 
кӧргӹ шокшы пӓшӓ годым кӓпнӓ ӹрӹмӓшэш мӓлӓннӓ шокшы 
лиэш. Тэхэнь шОкшывлӓэш мӓ пӱжӓлтӹнӓ. 

П Ӱ Ж В Ӹ Д Ӹ Н кэрӓлжӹм пӓлӓш тэхэнь проста опытым ӹштӓш 
лиэш. 

Опыт. Кидӹм спирт тон нӧртӓш дӓ воздухышты шалалта-
лаш кэлэш. Спирт шӧрлӹм еэмӹнь кит йуалгэн мимӹм тӹнӓм 
цаклымла. 

Пӱжвӹт кошкымы годымат тэҥэок кӓп йуалга. 
Мӓлӓннӓ шокшы ылмы годым, когон п,'жӓлтмӓшӹн кэрӓлжӹм 

ӹндэ ыаылаш лиэш. Пӱжвӹт лӓкмӹ годым кӓпнӓ йуалга дӓ утла 
ӹрӹмӓш кӹц кӓпнӓ пэрэгӓлтэш. 
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75 рис. Ӓзӓн кыж-
вэк Ӧрганвлӓжӹ: 
вӓргӹвлӓ, вӓргӹ-
влӓ гӹц кыжвэк ха-
ҥыш пырышы кы-
жвэк пычвлӓ кайыт. 



Каваштынам ирэн урдымаш. 
Шулыкым пэрэгӓш кӹнь, каваштым ирэн урдаш кэлэш. 
Пырак йарэ дӓ льӓвӹрӓ йарэ каваштышкы микробвлӓ дӓ мол 

тыгыды ӹлӹшӹвлӓ вӓрэштӹт. Нӹнӹ каваштэш махань-шон кар-
штышвлӓм ӹштӓт. Ыдыртыш цэрӹм тӓ пӓлэдӓ, Л Ӹ Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ М 

пиш изи кльэщ ӹштӓ; кавашты цэрвлӓ молат шукы улы. Тӹ цэрвлӓ 
гӹц пэрэгӓлтӓш, каваштым ирэн урдаш кэлэш. Айыртэмьшок ки-
дӹм шӹрэн мышкаш кэлэш, кит мол гӹц утла льӓвӹргӓ. Вуйым 
шӹрэн мышмыла. Вэрэмӓштӹ, шамак толшы ӓрньӓштӹ икӓнӓ 
момоцашкы пыраш кэлэш. 

Кавашты шушыртымаш лӱдӹш 
ы л э ш , цЭрлӓндӓрӹш МИкробвлӓлӓн 
пыраш кынамжы каваштышты изиш 
ыдыралтмы вӓрок ситӓ. Сэдьшдон 
каваштым шушыртымаш кӹц пэрэ-
гӓш кэлэш. Кавашты шушырга гӹнь, 
шушыргыш вӓрӹм ирэ вӹт тон мыш-
каш дӓ йодым шӹрӓлӓш кэлэш, 
вараирэ савыц тон йалшташкэлэш. 
Йоды шушырыш вӓрэштшӹ ми-
кробвлӓм пуштэш; ирэ савыцшы 
шушырым льӓвӹргӹмӓш кӹц пэрэгӓ. 
Шушыр вӓрӹм льӓвӹртӹмӓшэш па-
кыла йасы лин кэртмӓшӹм ӓшӹн-
дӓрӓш кэлэш. 

НЬЭРВНЫЙ СИСТЬЭМӸ. 
Кӓпӹштӹнӓ цӓрнӹдэокпӓшӓ кэӓ. 

Кӓпӹштӹш цилӓ органнаок иктӹ-
вэсӹштӹ лошты соглас тон пӓшӓм 
ӹштӓт. Кӓпнӓн тэхэнь сложный пӓ-
шӓжӹм кӱ вара виктӓрӓ? Тиштӓкэн 
ньэрвный СИСТЬЭМӸ кого значэньӓн 
ылэш. Вуй вим дӓ тупйрдй вим 
цилӓ ньэрвы дон иквӓрэш ньэрвный __ _ 
систьэмй ылыт (76 рис.). Вуй вим 7 6 РИС" 
вуйгаркашты ылэш. Тупь1рдь1 вим 
Т У П Ӹ Р Д Ӹ лувлӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЫЛЭШ, ВИМ тэнялӓ тӱцӹн шушыргы-
маш кӹц йажон пэрэгӹмӹ ылэш. Вуй вим гӹцӓт дӓ Т У П Ӹ Р Д Ӹ ВИМ 

гӹцӓт ньэрвывлӓ кэӓт. Тӹ ньэрвывлӓ укшланалт пайылалтыт дӓ 
вимӹщ цилӓ орган дон пижӹктӓт. 
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Ньэрвын еВОЙетВЫВлӓжӹ. 

Вимӹн пӓшӓжӹм тымэньӓш тӹггӓлмӹ анзыц, ньэрвын евойетвы-
влӓжӹм пӓлэн анжэнӓ. 

Опытвлӓ. Токо вэлэ пушмы жаван шайыл йалжым нӓлӹнӓ. 
Иалын каваштыжым айырэн шуэнӓ, ӓрдӹштӹш шӹлвлӓжӹм ӧр-
дӹш караггдэнӓ. Тӹ шӹлвлӓ лошты мӓ ошын Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ еэда-
лищный ньэрвым мона. Тэхэнь ньэрвы эдэм кӓпӹштӓт улы. 

Ньэрвы мычашым ольэн шӹл гӹц караггдэнӓ. Жава йалым ли-
вӹ ВӸТ тон нӧртӹмӹ ирэ ӦХоницӓшкӹ пиштэнӓ. Ньэрвы мыча-
шым шӹлӹшкӹ тӹкнӹдӹмлӓ ирэ пумагашкы пиштэнӓ (77 рис.). 

1. Ньэрвы мычашым пинцэт тон цӹвэштэнӓ. цӸвэштӸМӓшэш 
йалыштыш шӹлвлӓ мытыкэм кэмӹм ужаш лиэш. 

2. Ньэрвы мычашым кайыц тон пӹчмӓшэш йалыштыш шӹлвлӓ 
тьшэок мытыкэм кэмӹм ужына. 

3. Ньэрвы вӹлкӹ еанзалым ЦӸВЭШТЭН пиштэнӓӓт, икта-маньар 
минут вычалына. Икта-маньар минутышты ньэрвышкы еанзал 
пырэн шоэшӓт, йалыштыш ньэрвывлӓ мытыкэммьш ужаш лиэш. 

Ти Ӧпытвлӓштӹ-
нӓ мӓ ньэрвым шу-
кы етатьан: ципци 
д о н ЦӸВЭШТЭН, п ӹ ч -

кӹн анжэн, еанзал 
шӓвэн раздражайэн-
нӓ. Ньэрвым хыть 
кыцэ тӸкэдӓлӹштӓт 
кӹньӓт, соикток воз-

77 рие. Ньэрвы дон ӹштым опыт. Ньэрвы й а л т э щ ( т § 
вылкы еанзалым пиштымы. ^ ; " ^ 

вӓнӓ). Возбужда-
йалтмаш ньэрвы мычкы шӹлӹшкӹ кэӓ дӓ шӹл КӸТӸКЭМЭШ. ТИ 

опытвлӓ ньэрвын свойствывлажьш пӓлӹктӓт. Раздражайыма-
шэш ньэрвы возбуждайалтэш дӓ возбуждайалтмашыжы пакыла 
кэӓ. Кӓпӹштӹнӓ возбуждьэнььг ик ньэрвывлӓжӹ мычкы шижмӹ 
Органвлӓ гӹц вимӹшкӹ кэӓ, мол ньэрвывлӓжӹ мычкы вим гӹц 
шӹлӹш дӓ товлӓшкӹ кэӓ. 

Ньэрвын еВоЙетыВлӓжӹм пӓльшнӓ, ӹндэ тупьгрдьг вим дон 
в у й вим стройэним дӓ пӓшӓштӹм тЫмэньмӓшкӹ ванжэнӓ. 

Т У П Ӹ Р Д Ӹ В И М дӓ тӹдӹн значэньӹжӹ. 

Тупьфдьг вим кужы ош кӓндӹрӓ гань ылэш, Т У П Ӹ Р Д Ӹ вим 
гӹц 31 мыжыр ньэрвы лӓктэш. ТупЫрдьг вимӹн ньэрвы каваш-
тышкы дӓ шӱн, пулышын, кит-йалын шӹлвлӓшкӹ укшвлам колта, 
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тэнэок кӧргӹ органвлёшкат кыдышкыжы укшланалт пыра. 
Опытвлӓ ӹштэн учоныйвла пӓлэнӹт: мӓ ӹшкэ пӓлӹдӹмӹ тӓр-
вӓНӸМӓшвлӓшТӸНӓ туп ӹрдӹ вим кого значэньӓн ылэш. Тидӹм 
тэхэнь прИмэрвлӓштӹ пӓлӓш лиэш. 

Тӓ икта-махань шокшы хӓдӹрӹш киттӓм ТӸКНӸКТЭН колтэндӓ 
лижӹ. Ма лин моло, шаналтэн шоктыдэок, тӓ киттӓм трӱк шыв-
шыл нӓлӹдӓ. Ӓль им дон парньадам самынь пышкыл колтэндӓ. 
Тӹнӓмӓт шаналтэнӓт ада шокты, парньадам шывшыл нӓлӹдӓ. 
Раздражайымашэш лишӹ тӓРВӓНӹлмӓшвлӓм Т У П Ӹ Р Д Ӹ в и м пал-
шым дон мӓ ӹштэнӓ. 

Раздражайымашэш лишӹ ОТВЭТӸМ мӓ тормыжлэя кэрдӹнӓ. 
Шамак толшы, кидӹшкӹдӓ шокшы вӹдӓн стопкам кычэндӓ. Ки-
дэштӓ когон шокшы гӹньӓт, стопкам ада колталты, стӧл вӹлкӹ 
шӹндэдӓ. Ӓль парньашкыда шӹрпӹм пыртэн кОлтэндӓӓт, пӹсӹ 
им дон парньада гӹц лыктыт. Им шыралэш, парньада каршта 
гӹньӓт, киттӓм .шывшыл ада нӓл. Тидӹ малын тэпэ лиэш? Раз-
дражайымашэш лишӓшлык отвэ-
тӹм мӓ пыт ана колтат, тэнэ лиэш. 
Тиштӹ вуй вим участвыйа. Ту-
пӹрдӹ вим ӹшкэ пӓшӓштӹжӹ 
вуй вимӹм колыштэш. Вуй вим— 
ньэрвный еиетьэмӹнӓн виешый 
органжы ылэш. 

Вуй вим дӓ тӹдӹн значэ-
ньӹжӹ. 

Эдэмӹн вуй вимжӹ пиш слож-
ный етройэньӓн ылэш (78 рис.). 
Вуй вимӹштӹ кого вим, изи вим 
дӓ вим ӹрдй ылыт. Вим ӹрдӹ 
Т У П Ӹ Р Д Ӹ вимӹн пакыла кэмӹжӹ 
ылэш: вим ӹрдэш изи вим дӓ 
кого вим пижӹт. 

Вуй вим гӹц 12 мыжыр ньэр-
вы лӓктӹт. Тӹ ньэрвывлӓ шукы-
жок лицӓштӹш дон шӱштӹш ка-
ваштывлӓэш дӓ шӹлвлӓэш, еӹн-
зӓэш, пӹлӹшэш, нэрьпптьип цара каваштэш, йӹлмэш, пӱвлӓэш 
дӓ мол вӓрэӓт ТЫГЫДЭМӸТ. И К мыжыр ньэрвы кӧргӹ ӦРганвлӓштӹ: 
Ш У М Ӹ Ш Т Ӹ , ШОДЫШТЫ, М Ӹ Ш К Ӹ Р В У Ш Т Ы Ш Т Ы , ШОЛЫШТЫ МОЛО ТЫГЫ-

дэмэш. Тупь1рдь1 ньэрвы дон дӓ тӹшэц лӓкшӹ Укшвлӓжӹ дон вуй 
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78 рис. Эдэмӹн вуй дон шӱ-
жӹ (лош шэлмӹ). Кого вим, 
изи вим, вим ӹрдӹ дӓ Т У П Ӹ Р Д Ӹ 
вимӹн кӱшӹл чӓетьӓжӹ кайэш. 



вим мол Органвлӓ дон пижшӹ ылэш. Вуй вимӹн пасна чӓетьӓ-
влӓжӹн кэрӓлӹштӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Вим ӹрдӹ. Вим ӹрдӹн тупь1рдь1 вимӓн вӓржӹм кужикӓ вим 
маныт. Ти вим ӹлӹмӓштӹ когон кэрӓл ылэш. Вольыкын кужикӓ 
вимжӹм каран\цымыкы, ӓль шушыртымыкы, вольык тӧрӧкок кола. 
Шӱм шиӓш цӓрнӓ, шӱлӹш пӹтӓ дӓ вольык кола. Тэаэ ылэш 
кӹнь, шӱм дон шулӹм Ӧрганвлӓн ровотайымашты кужикӓ вим 
когон кэрӓл ылэш. 

Ӹрдӹ вимӹн мол чӓетьӓвлӓжӹ кӓпӹн махань-шон чӓетьӓвлӓн 
тӓРВӓНӹлмӓшӹштӹм согласывайымашты когон кэрӓл ылыт. Ти 
чӓетьӓвлӓм караадымыкы, ЖИвотныйвлӓ каштынат, кыдалат, инӓт, 
чоӓэштэнӓт ак кэртэп. Тидӹ вим ӹрдӹн чӓетьӓвлӓжӹ когон кэ-
рӓл ылмым анжыкта. 

Изи вим. Вим ӹрдӹ тэрвэн шайыцын изи вим пижэш. Изи вим 
шайагарэм вэлнӹ ылэш. Животныйын изи вимжӹм караадымыкы 

ӓль шушыртымыкы, тӹдӹн кашмашы-
жы пыжгайалтэш, тӧр шалгэн кэрт-
мӓшӹжӹ йамэш. Изи вимӹн кэрӓлжӹ 
тишэц кайэш. 

Кого вим. Кого вимӓт вим ӹрдӹ 
дон ушнышы ылэш. Кого вим вуй лун 
кӱшӹл вэл вӓржӹм йӓшнӓ дӓ вуй 
вим чӓетьӓвлӓм лэвэдэш. 

Кэлгӹ дӓ кыт мычкыла кэшӹ шэ-
лӹк, вуй вимӹм кок пэлшарэш шэ-
лэш. Кок пэлшар икЫжак-иктьшгш 
дон пижшӹ ылыт (79 рис.). Кого ви-
мӹн пэлшарвлажьш вӹлвӓлӹштӹ тӧр 
агыл: лӓкеаквлӓ, кишӓвлӓ шукы улы. 
Ти вимӹн вӹлвӓлжӹ луды вэщэетва 
гӹц ылэш. Тидӹм кого вим пэлша-
рын каргыжшы (вӹлвӓлжӹ) маныт. 

Кого вим ӹлӹмӓштӹнӓ пиш кого значэньӓн ылэш. Ӹшкэ вольа-
на дон тӓРВӓНӹЛмӓшВЛӓНӓм кого вим палшым дон мӓ ӹштэнӓ. 
Цилӓ сознатьэльный ӸШтӹмӓШвлӓнӓ кого вим палшым дон лин миӓт. 

К о г о вим — шаным органна ылэш. К о г о вим маньары когон 
развитой ылэш, шанэн кЭртмӓшӹжӓт тӹнӓрӹ кого лиэш. 

Кого вим пӓшӓм ӹштӓӓт, мӓнмӓн шамак тон попэн кэртмӓшнӓ 
лиэш. Кого вим пэлшар каргыжын иктӓ вӓржӹм шушыртымыкы, 
эдэм попаш цӓрнӓ. 

Ж И В о т н ы Й В л ӓ н в у й В И М Ӹ Ш Т Ӹ М ЭДЭМӸН в у й в и м д о н т ӧ р э ш -

тӓрӹмӹкӹ, эдэмӹн кого в и м ж ӹ еэк когон развитой ылэш. Эдэм 
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79 рие. Эдэмӹн кого ви-
мӹн пЭлшарвлӓжӹ (вӹлэц 

анжымашты). 



вимӹн лэпкӓ вэлжӹ мол вимвлӓ гӹц ӓйыртэмӹнок развитой ылэш. 
Кого вим когон развитой ылэшӓт, эдэм развитой сознаньан ылэш. 
Сэдьшдои эдэм природы дон общэствын законвлӓм тымэнь дӓ 
пӓлэн шон кэрдэш. Ти законвлӓм пӓлэн, природы силам дӓ об-
щэствэнный ӹлӹмӓштӹш ЙӓВЛьэньӸВЛӓм мӓ пӓлэн кэрдӹнӓ. 

Ньэрвный систьэмьш пӓшӓжӹм ТЫМЭНЬӸН, йӓҥ улы, йӓҥ эдэм 
кӓпӹм виктӓрӓ манын, рэлигин алталэн тымдымашыжым наукы 
ьшылдара. Йӓҥ гишӓн, колымыкат ӹлӹмӓш улы манын тру-
ЙЫшвлӓлӓн рэлигин врэдный тымдымашыжым наукы ьшылда-
рэн миӓ. Рэлиги йӓҥ ытарым гишӓн тымдымыжы дон тру-
Йышвлӓм зэмльӓ вӹлнӹш йажо ӹлӹмӓш вэрц крэдӓлмӓш кӹц 
отказаш ӱжэш, буржуазии пӸзӹртӹмӓшӹм, эксплоатацим, пӓшӓ-
дэ ӹлӹмӓшӹм (бЭЗработицӹм) тырхаш шӱдӓ. Колыштшывлалан 
райышты йажо ӹлӹмӓшӹм согоньла дӓ рэлиги ваштарэш кэ-
шӹвлӓм адыштыш курым йасыланымаш тон лӱдӹктӓ. 

Йӓҥ ытарым гишӓн рэлигин тымдымашыжылан кӓПИТаЛИСТВЛӓ 
цилӓ статьан палшат. Ти тымдымашыжы труйышвлам рэвольу-
ционный крэдӓлмӓш кӹц караода дӓ нинӹм П Ӹ З Ӹ Р Т Э Н урдаш, эк-
сплоатируйаш палша. Рэлигиозный тымдымаш трУйышвлӓн шамым 
дурман гань локтылэш. Сэдь1ндонок мӓлӓннӓ рэлиги ваштарэш 
когон крэдӓлӓш кэлэш: рэлиги — классовый врагнан орудижЫ 
ылэш. 

Шижмӹ Органвлӓ. 

Эдэмӹнӓт, висшый ЖИВотныйВлӓн ганьок, тӱвэл шижмӹ ор-
ганжы 5 ылэш: анжым орган — сӹнзӓ, колышмы орган — пӹлӹш, 
ӱвшйцмӹ орган—нэр, тот пӓлйм орган — йӹлмӹ, шижмӹ ор-
ган— кавашты. 

Анжым орган. Сӹнзӓ—лаксышты ылэш. Тидӹ йӹрвӓш ылшы 
лувлӓ дон дӓ сьшза-хал дон йажон пэрэгӹмӹ ылэш. Икта-махань 
хӓдӹр вэлэ сӹнзӓшкӹ тӹкнӹжӹ, еӹнзӓгомдыш ӹшкэок кымалт 
кэӓ. Сӹнзӓ еӹнзӓвӹт тон нӧрӓ, ти вӹтшӹм еӹнзӓвӹт товлӓ лыктыт. 
Ти вӹт еӹнзӓшкӹ вӓрэштшӹ пыракым дӓ МикробвлӓМ мышкэш. 

Сӹнзӓ, шар ганьрак форман, Й Ӹ Р Г Э Ш К Ӹ ылэш. Сӹнзӓн вӹл-
вӓлжӹ таманьар цараан ылэш, К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ вашт кайшы вэщэ-
етвавлӓ ылыт. 

Сӹнзӓм вӹлэц анжымашты ейнзӓ ошым ужына. Анзылны 
тӹдӹн вӓрэш роговой оболочка (цара) ылэш. Сӹнзӓ ошы лӹ-
вӓлнӹ пиш шукы тыгыды вӹр шӓрӓн цара улы (80 рис.). Шур 
йиш вэщэстваан цара лӹвӓлнӹ шукы йишӓн йӹргэц кайэш, ти-
дӹ тыгыды вӹр шӓр царан пакыла кэшӹ шанавйллӓ царажы 
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ылэш. Шанавӹллӓ царажы шукы йиш: луды, "кловой, пӹцӓлгӹ 
кловой, кӹрӓн дӓ мол йишӓт улы. Шанавӹллӓ цара покшалны 
шим йӹргэц — сӹнзӓ сарта кайэш. Сӹнзӓ сарта шанавӹллӓ цара 
покшалны ылэш. Когон соты годым, сӹнзӓ сарта пӹзӹрнӓ, пӹц-
кэмӹшрӓк кодым — шӓрлӓ. Сӹнзӓ сарта шайылны, сӹнзӓ кӧр-
гӹштӹ вашт кайшы ЧЭЧЭВИЦӸ пырса гань хрусталик улы; сӹнзӓн 
мол чӓетьӓвлӓштӹ тэхэньок вашт кайшы вэщэствавла ылыт. Сӹн-
зӓ еарта ваш еӹнзӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ СОТЫ йалвлӓ пырат. Соты йалвлӓ 
еӹнзӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ы Л Ш Ы вашт кайшы вэщэствавла вашт эртӓт, 
еӹнзӓ шайыл етэньӓ йактэок шот дӓ тӹштӹ ылшы К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш 

царам—еэтчаткым раздражайат. 
Сэтчаткы анжым ньэрвы щӓр-
лэн Ш Ӹ Ц Ш Ӹ Укшвлӓжӹ гӹц ЛИ-

ШЬ! ылэш. Возбуждайымашыжы 
ньэрвы мычкы вуй вимӹшкӹ кэӓ. 
Тӹнэ лиэшӓт, анжым хӓдӹр-
влӓнӓм мӓ ужына. 

Ылӹмӓштӹнӓ дӓ пӓшӓштӹнӓ 
ужмаш когон кэрӓл ылэш. Сэ-
дьшдон еӹнзӓм локтылмаш кӹц 
пэрэгӓш кэлэш. Сӹнзӓм льӓвӹрӓн 
кит тон, льӓвӹрӓн еавыц тон ӓль 
ПЛОТЬЭНЦӸ ДОН ӹштӓш ак йары. 
Льӓвӹрӓ йарэ еӹнзӓшкӹ ми-
кробвлӓ вӓрэшт кэрдӹт дӓ еӹнзӓ 
каршташ тьшӓл кэрдэш. Айыртэ-
мӹнжок вашталтшы цэр—трахо-
мы. лӱдӹш ылэш. Трахомы шу-

кыжымок СЛӦПӦЙ йактэ шокта. Сӹнзӓм шушыртымашат — ко-
гон лӱдӹш ылэш. 

Йажон ужмашым пэрэгӓш, прамой сотышты пӓшӓм ӹштӓш 
кэлэш. П Ӹ Ц К Э М Ӹ Ш Т Ӹ пӓшӓ ӹштӹмӓшэш еӹнзӓ йаггыла, ужмаш 
пыжла. Сӹнзӓэш когон еотат ак йары: когон соты еэтчаткым пы-
дырта. Хыть махань еӹнзӓ карштыш тонат доктыр докы кэӓш кэ-
лэш. 

Колышмы орган. Пӹлӹш манын, пӹлӹш комдышым вэлэ мӓ 
пӹлӹш манына. Тидӹ вӹлэц кайшы пӹлӹшнӓ ылэш. Тӹшэцӹн 
пӹлӹш К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ колмы ыраж пыра. Кӧргӹ пӹлӹш пӹлӹш тӹҥ 
лушты ылэш. Кӧргӹ П Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ йук колышмы ньэрвын мычаш-
влӓжӹ ылыт, тӹштӹ йукын рӓЗдражэньӹжӹ прнимайалтэш. 

Пӹлӹш пиш кэрӓл орган ылэш. Клухой лимӓш эдэмлӓн кого 
экеӹк ылэш. Клухой шачшы эдэм, попымашым ак колат, попаш 
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80 рис. Эдэм еӹнзӓ. Роговой обо-
лочкам кӓраТоымььеӹнзӓ ошым 
пӹчмӹ дӓ ӱлӹк еӓрӓлмӹ. Ша-
навӹллӓ цара, еӹнзӓ еарта, ты-
гыды вӹр шӓрӓн цара, ужмы 

ньэрвы кайыт. 



тымэнь ак кэрт, апай лиэш. Пӹлӹшӹм шушыртымыкы дӓ пӹлӹш 
карштым паштэк эдэм хыть махань иӓшӹнӓт клухой лиэш. Шу-
шыртымаш кӹц, микробвлӓ пырымаш кӹц пӹлӹшӹм пэрэгӓш кэлэш. 

Ӱвшӹцмӹ орган. Ӱвшӹцмӹ органна нэр кӧргӹн кушӹл вэл 
цара кавашты ылэш. Тӹштӹ ӱвшӹцмӹ ньэрвы мычашвла шӓлӓнӓт. 
Пышан вэщэстван чотэ изи лӓштыквлӓжӹ нэр К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш цара-
шкы вӓрэштӹт дӓ ӱвшӹцмӹ ньэрвы мычашвлам раздражайат. Ти 
ньэрвы мычкы вимӹшкӹ вОзбуждьэньӹ кэӓ, вара мӓ пышым ши-
жӹнӓ. 

Ӱвшӹцмӹ орган дон мӓ воздух ирэ ылмым, качкыш йажо ыл-
мым пӓлэнӓ. Ти пӓлэн кэртмӓшнӓ дон йадан вэщэствавла дон лок-
тылалтмаш кӹц (пышан гӹц вэлэ) ӹшкӹмнӓм пэрэгэнӓ. 

Тот пӓлӹм орган. Тот пӓлӹм органна йӹлмӹ ылэш. Иӹлмӹн 
тӓзӹльӓ каваштыштыжы тот шывшывлӓ ылыт. Ти шывшывлӓ. 
штӹ, тот пӓлӹш ньэрвы мычашвла шӓлӓнӓт. Качкыш вэщэствавла 
Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Д Э Ш йарлалтытат, тот пӓлӹм ньэрвывлӓн мычашкы 
тӹкнӓт, ньэрвы мычкы вимӹшкӹ вОзбуждьэньӹ шоэш дӓ вара тот-
лым, шапым, санзаланым пӓлэнӓ. Тот пӓлӹм органна улыат, кӓ-
пӹшкӹнӓ качкыш йарэ йадан вэщэства вӓрэштмӓш кӹц ӹшкӹм-
нӓм пэрэгэнӓ. 

Шижмӹ орган. Каваштына кӓпнӓм вӹлэц пэрэгӓ. Ти каваш-
ток шижмӹ орган ылэш. Каваштышты цилӓ вӓрэ шижшӹ ньэрвы 
мычашвла шӓрлэн Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . Ньэрвы Мычашвлӓ махань-шон раз-
дражайалтмашым цаклат. СЭДӸНДОН мӓ сакой тӸКНӸмӓшвлӓм: 
шокшым, ӱштӹм дӓ молымат шижӹнӓ. Тӱ вэлнӹш йардым тӹк-
нӹмӓшвлӓ гӹц пЭРЭгӓлтмӓштӹ шижмӹ орган когон кэрӓл ылэш. 
Шижмӹ орган ӓЙыртэмӹнжок еЛӧпӧйвлӓлӓн когон кэрӓл ылэш. 
Ти орган нӹнӹн ужмы органыштым шукы вӓрэжок вашталта. 

Мӓ эдэм кӓпӹн стройэнижЫм дӓ ӹлӹмӓшӹжӹм пӓлӹшнӓ. Ти 
пӓлӹмнӓ гач эдэм кӓп дон виешый животный кӓпӹм тӧрэштӓрэн 
анжышна дӓ шукы иканьым мона. Ти икань ӹлмаш эдэмӹштӹ 
животный природы, ылнашым анжыкта. Тӹҥэ гӹньӓт, эдэм кӓ-
пӹштӹ ӹшлӓнжӹлӓ айыртэм эчэ улы. 

Эдэм кӓп дон виешый животныйын кӓпӹм тӦрэштӓрӹмнӓ го-
дым, эдэмӹн ӓйыртэмжӹм, тӧр кашмыжым мӓ анжыктышна. Эдэм 
кок йал дон каштэшӓт, китвлӓжӹ пӓшӓ ӹштӓш йӓреӓт. Живот-
ный гӹц айырлымашты тӹк айыртэмжӹ эдэмӹн пӓшӓ (труд) 
ылэш. 

Эдэм пӓшӓ хӓдӹрӹм йӓмдӹлӓ дӓ тӹдӹм кычылтэш. Тишкэвэк 
йактэ ик животныйат шотэ. ЖИвотныйвлӓ природы пумым вэлэ 
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погат. Пӓшӓ хӓдӹр палшымы дон природышты йӓмдӹ ылтым про-
дуктвлам эдэм ӹштӓ. Эдэм природым еьшӓ дӓ ӹшкӹлӓнжӹ кэрӓл 
пӓшӓм ӹштӹктӓ. 

Война тӓрвӓтэн нӓлмӹ еӓндӓлӹкӹм вуйлалтым гань эдэм 
природым ак вуйлалты. Эдэм природым дӓ природы законым 
шотэш пиштӓ дӓ тӹ законвлӓм пӓлэн вэлэ природым вуйлалтэн 
кэрдэш. Наукы природын законвлӓ пӓлӹмӓшӹм пуаат, приро-
дыштыш влаетьнам когоэмдӓ. 

Вуй вим когон шанэн кэрдэшӓт, эдэм развитой шаман ылэш, 
эдэмӹн пӓшӓжӓт сознатьэльны ӹштӹмӓш ылэш. Эдэм пӓшӓм 
план дон ӹштӓ. Эдэм иктӓ-мам ӹштӓ гӹнь, шамак толшы: пор-
там ӹштӓ гӹнь, пӹтӓриок тӹ пӧрт планым вуйыштыжы шана. 
Вара тӹ пландон портшьш ӹштӓ. Животныйвлан тэхэнь шанэн ӹш-
тӹмӓшӹштӹ укэ. Животныйвла инстинктивно (шаныдэок) ӹштӓт. 

Пӓшӓ эдэмӹм животныйвла гӹц айыра, тидӹм ӹндэ пӓлэнӓ. 
Рэлиги тымдымла: пӓшӓ — еулык гишӓн прокльатайымаш агыл, 

пӓшӓ—эдэмлӓн ӹлӓш кэрӓл ылэш-
Эдэм пӓшӓдэ ӹлэн ак кэрт. Эдэм, 
пӓшӓ ӹштӹмӓшэш вэлэ эдэмжӓт 
лин. Тидӹм мӓ анзыкыла пӓлэнӓ. 

ЭДЭМ ЛИМБ1 ГИШӒН. 
Зэмльӓ вӹлнӹ эдэм кыцэ лин? 

Ти йатмаш гишӓн шукэршэнок 
эдэмвлӓ шанэнӹт, йатмашэш от-
вэтӹм моаш цацэнӹт. 

Зэмльӓ вӹлнӹ эдэм лимӓш ги-
шӓн махань-шон халык шукы 
ЛЬЭГЭНДӸМ ЛЫКТЫН. Т Ӹ льэгэндӹ-
влӓ такэш шайавлӓ вэлэ ылыт. 
Махань-шон рЭЛигивЛӓӓт ти йат-
машэш ОТВЭТӸМ пуаш цацэнӹт. 
Цилӓ рэлигижок эдэмӹм йымы 
ӹштэн маныт. Иымылан ӹньӓ-
нӹшвлӓ тэнз тымдымлан ӹньӓнӓт. 

Пэрвиш вэрэмӓн ӰЧоныйвлӓӓт эдэмӹм йымы ӹштэн манын 
тымдымы В Э К Ӹ ылыныт. Учоныйвлӓ „евӓщэннӹй пИсаништӹ" 
кэлэеӹмлӓ ак тымдэп ылын гӹнь, нӹнӹм когон мутьэнЫт, луш-
тыныт. Тӹнӓм наукы рэлигин кит лӹвӓлнӹ ылын. 

Йэстьэствознани рэлиги гӹц караамэшкӹ, шукы вэрэмӓ эртэн. 
Иэстьэствознаним рэлиги гӹц караадаш Англишташ кого учоный 
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81 рис. Чарльз Дарвин 
(1809—1882). 



Чарльз Дарвин шукым ӹштэн (81 рис.). Эдэм, йымы пумы 
агыл, йымы ӹштӹмӹ агыл, тидӹ йэстьэствэнный корны дон шу-
кэршӹ вэрэмӓнок эдэм гань животный шачышышты гӹц лин 
манын, Дарвин пӹтӓриок анжыктэн. 

Дарвин ӹшкэ тымдымашыжы дон рэлигим когон сэвӓл колтэн. 
дӓрвинӹн тымдымаш ваштарэш цэрковньыквла когон крэдӓлӹнӹт. 

Кӹзӹтӓт эчэ цэркӹ дӓ тидӹм кычэн урдышы буржуази, Дар-
винӹн тымдымашыжы рэлигим пыдыртаат, ти тымдымаш ваш-
тарэш крэдӓлӹт. 

Эдэм кӓпэш котшы Органвлӓ мам анжыктат. 
Эдэм кӓпӹштӹ котшы орган манмывлӓ улы. Цилӓ эдэмӹнок, 

кыдыжын КОГОН, кыдыжын КОГОН агыл, кӓпӹштӹштӹ миж улы. 
Ти мижшӹ эдэм кӓпӹштӹ махань значэньӓн ылэш вара? 

Шӹшэр пукшышы ЖИВОТныЙВлӓлӓн кӓп лэвэтшӹ мижӹштӹ 
кэрӓл ылэш. Миж нӹнӹм ӱштӹ гӹц пэрэгӓ. Эдэм кӓпӹштӹш миж 
эдэм кӓпӹм ӱштӹ гӹц ак пэрэгӓт, кэрӓл агыл. 
Эдэм кӓпӹштӹш миж пэрвиш шӓЧышвлӓштӹн 
кӓпӹштӹ ылшы ныгыды миж гӹц котшы ылзш. 

Кӹзӹтӓт эчэ 
шоэн-шоэн ныгы-
ды миж кӓпӓн 
эдэмвлӓ шачыт. 
Кушмышты сэ-
мӹнь, тэхэнь эдэм-
влӓн кӓпӹштӹш 
мижӹштӹ когон 
кушкэш (82 рис.). 

Животный ша-
чыш ылмы пӓлӹк-
шӹ эдэмӹн тэҥэ 
кайэш. 

Эдэмӹн котшы 
органжы эчэ ту-
пӹрдӹ пач ылэш. 

Пачан животныйвлан пачыштышты шукы лӱлӓшвлӓ (позвоноч-
никзлӓ) улы, эдэмӹн 4 — 5 вэлэ. Эдэмӹн кушкын шотым пачшы 
пэрвиш животный шачышын пач кӹц котшы ылэш. 

Кынамжы пачан эдэмвлӓӓт шачыт (83 рис.). Ти пач пшрэнжок 
лутымы, пышкыды лиэш. Шоэн луан пачан эдэмӓт лиэш. Тиш-
тӓт эдэмӹн пэрви ӹлӹшӹ животный шачыш ылмашыжы пӓл-
дӹрнӓ. 
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82 рис. Мижӓн эдэм — 
Адриан Йэвтихийэв. 

83 рис. Пачан 
ӹрвэзӹ. 



Эдэм кӓпӹштӹ эчэ шукы мол котшы органвлаат ылыт. Учо-
ныйвлӓ ти котшы Ӧрганвлӓм анжэн эдэм животныйвлан пэрвиш 
шӓчышвлӓштӹ гӹц лимӹм анжыктат. 

Эдэмӹн дӓ эдэмлӓ обэзйӓнӹн иканьрак ылмышты мам 
анжыкта. 

Эдэм кӓп дон висшый животныйын стройэнипгш шукы икань 
ылмашым тишкэвэк йактэок пӓлӹшнӓ. Цилӓ ЖИвотныйвлӓ лошты 
эдэмӹшкӹ когоракынок эдэмлӓ обэзйӓн миӓ. Сэдьшдонок нӹнӹм 
эдэмлй обэзйӓн маныт. 

Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ шокшы еӓНдӓлӹкӹштӹш пушӓпӹвлӓ ву-
йышты ӹлӓт. Шукыжок нӹнӹ пушӓн^ӹвлӓ вуйышты каштыт, кы-
намжы зэмльӓ вӹлкӹ валат дӓ эдэмлӓок кок йала кашташ ца-
цат. Кашмышты годым нӹнӹ анзыл йалышты дон ӓн^лтӹш пан-
дыла ӓн^ӓлтӹл ӓль воздухым равэдӹл кэӓт. 

Эдэмлӓ" Ӧбэзйӓнвлӓн вуйышты эдэм вуй ганьышкок миӓ. 
Нӹнӹн он-ылаш лушты мол ЖИВотныЙВлӓн гань анзык лӓктӹн 
шӹцшӹ агыл. Кӓпӹштӹ ныгыды миж дон лэвэтмӹ ылэш, шӹргӹш-
тӹштӹ, лапа пындаштышты, йал пындаштышты, эдэмӹн ганьок, 
миж укэ. пӓРНьавлӓштӹштӹ, эдэмӹн ганьок, кӹчвлӓ ылыт. Эдэмлӓ 
Ӧбэзйӓнвлӓн, эдэмӹн ганьок, вӹлнӹ ылшы пачышты укэ. 

Эдэмӹн дон эдэмлӓ обэзйӓнӹн кӧргӹ стройэништЫ шукы икань 
улы. Эдэмӹн дон эдэмлӓ обэзйӓнӹн лулэгӹ СТРОЙЭНИШТӸ икань-
влӓ шукы улы. Нӹнӹн шӹлӹштӓт эдэмӹн ганьок. Эдэмлӓ обэзйӓ-
нӹн кӧргӹ органвлӓжӓт эдэмӹн каньок ылыт дӓ знӓчэньӹштӓт 
ТӸХЭНЬОК ЫЛЭШ . Аражы изирӓк ылэш кӹньӓт, эдэмлӓ Ӧбэзйӓнвлӓн 
вуй вимӹштӓт эдэмӹн ганьок ылэш, вуй вим вӹлнӹжӹ вэлэ эдэ-
мӹн гань шукы лакеак агыл. 

Эдэм дон эдэмлӓ обэзйӓн лошты когон икань ылмашым мӓ 
ӹндэ ужына. Цилӓ ЖИвотныйвлӓ лошты эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ эдэм 
докы еэк лишӹл ылыт. Тидӹ эдэм дон эдэмлӓ обэзйӓнвлӓ ик 
роды гӹц лӓкшӹвлӓ ылмым анжыкта. 

Кӹзӹт ӹлӹшӹ эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ гӹц эдэм лин манаш лиэш ӹньэ? 
Укэ, наукы тэхэнь выводым ак ӹштӹ; тидӹ гишӓн пакыла мӓ ужына 

Эдэмӹн тошты шачышвлӓжӹ кӱвлӓ ӹньэ ылыныт? 
Учоныйвлӓ капайымаштышты зэмльӓн махань-шон ланзывлӓш-

тӹжӹ тагынам ылшы животныйвлан кӱӓьгшӹ лувлӓм мот. Зэмльӓ 
ланзы маньар К Э Л Г Ӹ Ш Т Ӹ ЫЛЭШ , зэмльӓ тӹнӓр пэрвинш ылэш дӓ 
тӹ ланзышты момы лувлӓӓт пэрвиш животныйвлан лувлӓ ылыт. 

Учоныйвлӓ капайымаштышты пэрвиш Ӧбэзйӓнвлӓн лум дӓ пэр-
виш эдэмвлӓн лумат мот. Обэзйӓн лувлӓ эдэм лувлӓ кимӹ вӓр 
110 



гӹц когон лӹвӓлнӹш лӓнзывлӓштӹ киӓт. Тьшэ ылэш кӹнь, обэз-
йӓнвлӓ пэрви ӹлӹшӹ животныйвла ылыт. 

Икрӓдӹ Ӓ З И Ш Т Ӹ Ш Иава островышты капайымы годым учо-
ныйвлӓ пэрви ылшы ӹлӹшӹн лум монытат, тӹ лум обэзййн-эдэм 
манын ЛӸМДЭНӸТ. Т И ӹлӹшӹэш Обэзйӓнӹнӓт дӓ эдэмӹнӓт пӓ-
лӹквлӓштӹ Иквӓрэш линӹт. Тӹ момы ӹлӹшӹн лувлӓжӹм анжэн 
обэзйан-эдэм махань ылын пӓлӓш лиэш. 

Обэзйӓаэдэмӹн кытшы эдэмӹн ганьракок ылын. Тӹдӹн ӓрдӹ 
лувлӓжӹм анжэн, тидӹ нӹл йала агыл, кок йала каштын манаш 
лиэш. Тидӹ эдэм гӹц худан, обэзйӓнжӹ гӹц йажоракын каштэш 
ылын. Тидӹн вуй лужым анжымыкы, вуй вимжӓт обэзйӓнӹн гӹц 
кого ылын, дӓ эдэмӹн Г Ӹ Ц Ш Ӹ М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ изи ылын. 

Кэлэсӓш кӹнь, тидӹ обэзйӓнӓт агыл, эдэмӓт агыл ылын, тидӹн 
обэзйӓн пӓлӹквлӓжӓт дӓ эдэм пӓлӹквлӓжӓт ылыныт. 

Пач вэкӹлӓ Китӓйӹштӹ Иава островышты момы лу лишкӹ 
мишӹ ӹлӹшӹн лувлӓм момы. Ти момы лувлӓштӹ ЭДЭМӸНӸШКӸ 

когоракын миӓт. 
Мол вӓрӹштӓт пэрвиш эдэмйн лувлӓм чӹдӹмок момы агыл. 

Учоныйвлӓ момы лувлӓм анжымышты дон пэрвиш эдэм махань 
ылын, тӹдӹм пӓлэнӹт. Пэрвиш эдэмӹн обэзйӓн пӓлӹквлӓжӹ шукы 
ылын. Нӹнӹ Ӧбэзйӓаэдэмвлӓ гӹц кӱшнӹрӓк ылыныт, кӹзӹтшӹ 
эдэм гӹцшӹ когон ӱлнӹ ылыныт. 

Пэрвиш эдэмӹн вимӓн вуй лужы обэзйӓн-эдэмӹн гӹц кого 
ылын. Тӹаэ ылын гӹнь, вуй вимжӹ обэзйан-эдэмьш гӹц когон-
рак развивайалтшы ылын. 

Пэрвиш эдэм тӧр каштэш ылын. Эдэм обэзйӓаэдэм гӹц йажо-
ракын каштын ылын гӹньӓт, кӹзӹтшӹ эдэм гань йажон каштэ. 
Тӹдӹ пугЫргэн каштын, йалвлӓжӹ со пылвуйышты изиш как-
льаргышы ылыныт. Китвлӓжӹ йӓрсӓт ылын дӓ кӱвлӓ гӹц ӹштӹмӹ 
пӓшӓ хӓдӹрӹм кычылтын. 

Наукы пэрвиш обэзйӓн дон пэрвиш эдэмӹн кОтшывлӓм ты-
мэньӹн дӓ эдэм пэрви ылшы, кӹзӹт колэн пӹтӹшӹ обэзйӓн гӹц 
лин манэш. Тӹ пэрвиш Обэзйӓнвлӓ кӹзӹт ылшы эдэмлӓ обэзйӓн 
йишвлӓн дӓ эдэмвлӓн пэрвиш шачышышты ылыныт. 

Пэрвиш Обэзйӓнлӓн э д э м ӹ ш еӓрнӓлтӓшӹжӹ пӓшӓ (труд) 
кыцэ палшэн. 

Эдэмвлӓн шачышышты пэрвиш эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ ы л ы н ы т 
кӹнь, т ӹ Обэзйӓнвлӓ кыцэ вара эдэмӹшкӹ еӓрнӓлтӹнӹт? 

Шукы шӱдӹ тӹжэм и пэрви тропичэски Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ , матьэри-
кӹштӹ, кӹзӹт Инди окэан пындаш ылмы вӓрӹштӹ, когон раз-
витой эдэмлӓ обэзйӓн йых ӹлэн. 'Гӹ пэрвиш Обэзйӓнвлӓ кӹтӧн 
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лушӓнӹ вуйышты ӹлэнӹт ылын дӓ кӱшкӹ кузышы ЖИвотныйвлӓ 
ылыныт. Нӹнӹ шӹрэн зэмльӓ вӹлкӹ валат ылын дӓ шайыл йалыш-
ты дон каштыт, Йӹрвӓшӹштӹ момы хӓдӹрвлӓм анзыл йалышты 
дон погат ылын. Пӹтӓри андак, йужнамжы вэлэ случайны кок 
йал дон каштыт ылын гӹнь, льэс пӹтӹмӹ сэмӹнь нӹнӹ со кок йал 
дон кашташ тьшӓлӹнӹт. Тэня когон шукы вэрэмӓшӹ шачыш-
влӓнӓ йажон дӓ йажон тӧр кашташ ТЫМЭНЬӸНӸТ . Йӓрсӹ-
шӹ анзыл Йалвлӓштӹ дон вэс пӓшӓм ӹштӓш Т Ӹ Н Я Л Ӹ Н Ӹ Т : при-
родышты момы махань-шон хӓдӹрӹм — кӱм, пандым кычылтыныт, 
нӹнӹ палшым дон качкышым моныт, тЫшманвлӓ гӹц ытаралтыныт 
дӓ нападайэнӹт ылын. Анзыл йалвлӓ кашмы Органвлӓ гӹц когон 
дӓ когон эдэм кидӹшкӹ еӓрнӓлтӹнӹт. 

Тӧр кашташ тЫмэньмӓш пэрвиш шӓчышвлӓнӓн кӓп стройэни-
шкӓт тӹкнэн. Эдэмӹн лулэгӹ стройэништьшЫ, эдэмӹн тӧр кашма-
шыжы гишӓн лишӹ ӓЙыртэмвлӓм (тупьфдЫ стройэнин, вуй лун, 
йалвлӓн) ӓшӹндӓрэдӓ еӓй. Ти ӓйыртэмвлӓ шукы тӹжэм ивлӓштӹ лин 
миэнӹт. Тэня ирьшьш-ирьшЫн пэрвиш шӓчышвлӓнӓн кӓп етро-
ЙЭНИШТӸ вашталтын дӓ когон дӓ когон Э Д Э М Ӹ Н Ӹ Ш К Ӹ Л И Ш Ӹ Л Э М Ӹ Н . 

Пэрвиш шӓчышвлӓнӓм пӓшӓ когонжок эдэмӹшкӹ еӓртэн. Нӹ-
нӹ пэрви природышты ылшы йӓмдӹ хӓдӹрвлӓмяэлэ кычылтыныт 
ылын гӹнь, ӹндэ хӓдӹрвлӓм ӹштӓш ' Т Ӹ Н Я Л Ӹ Н Ӹ Т . Хӓдӹр ӹштӓш 
тӹнялмӓш кӹц пӓшӓ тӹнялӓлтэш. Пӹтӓри кӱ гӹц дӓ панды гӹц 
ӹштӹм проста хӓдӹрвлӓ ылыныт, вара тӹ хӓдӹрвлӓ когон дӓ 
когон йажоэм миэнӹт. Пэрвиш шӓчышвлӓнӓн кӓп стройэни 
вашталтымаштат дӓ ышышты развивайалтмаштат пӓшӓ ӹштӹ-
мӓш пиш кого палшымашым ӹштэн. 

Пӓшӓ ӹштӹмӓшэш шамак тон попымаш развивайалтын. Эдэм 
лин шОшывлӓлӓн пӓшӓ Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ годым Икӓнӓ^ктӹлӓн кэлэ-
еӓшкэрӓл лин миэн. Пӓшӓ ӹштӹмӓшэш шанымаш развивайалтын— 
тумайэн кэртмӓш лин. Пӓшӓ мӓнмӓн шӓчышвлӓнӓн вуй вим раз-
вивайалтмашты тэня палшэн дӓ тӹдӹн вуй викжӹ когоракын 
эдэм вуй вимӹшкӹ ЛИШӸЛЭМӸН . Вуй вим, Шанымаш, попымаш раз-
вивайалт миэн, эдэмӹн шамжы (сознанижьй) когоракын пачылтын. 

Шукы шӱдӹ тӹжэм ивлӓ мычкы, пӓшӓ ӹштӹмӓшэш, пэрвиш 
обэзйӓн эдэмӹш еӓрнӓлт миэн, пӓшӓ гишӓн, эдэмӹн пӹтӓриш 
общэства вара лин. 

Мӓ тиштӹ кӹтӹкӹн эдэм лимӹ гишӓн наукын тымдымашым 
пӓлӹшнӓ; эдэм пӓшӓ дон вэлэ эдэм лин манын наукы мӓлӓннӓ 
анжыкта. Эдэмӹм йымы ӹштэн манын рэлигин тымдымашым на-
укы йардымашэш лыкгэш. Тӹняок, хыть махань йымы улы ылэш 
манын тымдымашымат наукы йардымашэш лыктэш. 



Праложэни. 

ӸШКЭДУРЭШ ӹштАш ПУМЫ ПӒШАВЛА. 

I. Кушкышвлан ӹлӹмӓшӹштӓ. 

А. „Кушкышвла кыцэ варан-вйрэш кушкыт" тьэмэш. 

1. Мамыкшы вилтӹмӹ ӹфӹлӓлтӹш ПЭЛЭДӸШӸМ моаш дӓ ма-
ньар нӱшмӹжӹ улы, лыдаш кэлэш. Тӹ ПЭЛЭДӸШӸН ик нӱшмӹжӓт 
ак йам ылгэцӹ, ик иштӹ маньар пэлэдӹш кушнэжьь Ӹфӹлӓл-
тӹш пэлэдӹш »Ыныкавлӓн" тӹнӓм маньар нӱшмӹ лиэш? Пакылаат 
тэнэок лин миӓ гӹнь, ти ӹфӹлӓлтӹш пэлэдӹш кӹц эчэ ик 
иштӹ, кок иштӹ маньар пэлэдӹш лин кэрдэш? 

2. Ваштарын, пистӹн, шолын, шӧрвӓн, кугин, ӹфӹлӓлтӹш пэ-
лэдӹшӹн, чэртополохын, ЧОПЭШТӸШ нӱшмӹвлӓм, таравлӓм погаш 
дӓ анжаш кэлэш. Кож дон йӓктӹн поспэйэн шошы дӓ пачылт 
шотымы Эхэльвлӓм погаш кэлэш. „Мардэжэш нӱшмӹ шӓрлӹмӓш" 
пӓшӓэш колльэкцим ӹштӓш кэлэш. 

3. К а р ж а п ы м , кальа каржапым дӓ молымат погаш дӓ анжаш 
кэлэш. Погымывлём йиш кӹц йишлӓн йӓмдӹлӹмӹ пасна короп-
льавлӓшкӹ оптэн миӓш: „ЖИВотныЙВлӓӓт нӱшмӹм шӓрӓт" ман-
мы колльэкцим ӹштӓш кэлэш. 

4. Пачылтшы макым, йӹпӹл вуйан пэлэдӹш нӱшмӹм, таракан 
пырса йиш кушкышвлан пырсаштым погаш дӓ анжаш кэлэш. 
Колльэкцим ӹштӓш кэлэш. 

Б. „Малын мӓдонна кушкышвла цилӓ вӓрэ икань агыл" 
тьэмэш. 

1. Махань-шон вӓрӹштӹ кушшы ӹфӹлӓлтӹш пЭлэдӹшвлӓм: 
а) кукшы вӓрӹштӹ кушшы, рок вӹлнӹ кишӹ, когон П Ӹ Ч К Ӹ Л Т 

шӹцшӹ ӹлӹштӓшӓн ӹфӹлӓлтӹш ПЭЛЭДӸШӸМ; Б ) ӹмӹлӓн дӓ лы-
выргы вӓрӹштӹ кушшы, лӱктӓлт шӹцшӹ кымда дӓ кого ӹлӹш-
тӓшӓн ӹфӹлӓлтӹш ПЭЛЭДӸШӸМ погаш дӓ кошташ кэлэш. Кушкыш-
влӓм важгэ лыкташ дӓ кошташ кэлэш. Коштымы ӹфӹлӓлтӹш пэлэ-
д Ӹ Ш В Л ӓ Д ӓ М Й а ж о в Л ӓ ж ӹ М ик листӹ пумагаэш тышкаш кэлэш, лӹвӓ-
лӓнӹштӹ сирэн миӓш, вара класс стэньӓэш сӓкӓш кэлэш. 
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2. Живой уголокышкы шавынь шудан рокым, пӹчкӹн нӓлӓш 
кэлэш. Икта-маньар кушкышым окньа анзылан роктэок пиштӓш 
дӓ ӹлӹкшок кимӹ жэпшӹм оролаш кэлэш. 

В. „Культурный кушкышвла" тьэмэш шӹжӹм пумы 
пӓшӓвлӓ. 

1. Шӹжӹм кавштавичЫштЫ пӓшӓ ӹштӹмӹ годым махань-шон 
йиш кӓвштавлӓм дӓ мол кӰШкышвлӓмӓт анжалаш кэлэш. 

2. Культурный кушкышвла дон колльэкцим ӹштӓш кэлэш. 
3. еоВХозвлӓштӹ ӓль колхозвлаштЫ, районышты у культур-

ный кушкышвлам моаш кэлэш. 

II. Животныйвлан ӹлӹмӓшйштй. 

А. .Вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ Т У П Ӹ Р Д Ӹ Д Ӹ М йуж ЖИвотныйвлӓ гишӓн" 
дӓ .Колвлӓ* тьэмывлӓэш. 

1. Живой уголокышты урдаш изи колвлӓм — кӓраевлӓм, П Ы Н Д Ӹ Р -

вӹвлӓм дӓ мол колымат кычаш кэлэш. Нӹнӹлӓн Охоницӓ банкы-
влӓм (аквариумвлам) йӓмдӹлӓш кэлэш. Аквариум пындашэш рэкӓш-
тӹш ошмам йажон мышкын пиштӓш кэлэш. Тӹ ошмаэш вӹдӹштӹ 
кушшы кушкышвлам шӹндӓш (ыжар кушкышвла кОлвлӓлӓн 
кэрӓл кислородым айырат). Игӹ кОлвлӓлӓн „мотильЫм" (вӹдӹш-
тӹш йакшар шУкшвлӓм), йӹлӹм, тыгыды рӓквлӓм (дафнивлам, 
цИклопвлӓм), калац пыдыргым пукшаш кэлэш, котшы качкыш 
ӹнжӹ шапы манын, шукы качкышым пуаш акэл. 

2. Амалышы евэзӓ колым нӓлӓш дӓ еӹнзӓжӹм, нэр ыражвлӓ-
жӹм, ышмажым, нӓшмывлӓжӹм, нашмы лЭвӓшвлӓжӹм, мыжыран 
ш Ы Л Д Ы р в Л ӓ ж ӹ м ( о г а ш т ы ш влӓм дӓ мьшшЫрьиптЫшвлам) дӓ мы-
жыран агыл шылдырвлёжьш (пачыным, тупыным) "моаш кэлэш. 
Шылдыран колым риеуйаш дӓ шылдыр лӹмвлӓжӹм еирэн миӓш 
кэлэш. Пачым вургымла вэкӹ дӓ шалахай вэкӹ ӓйэн анжаш, ва-
ра кӱшкӹ дӓ ӱлӹк ӓйэн анжаш кэлэш. Кыды вэкӹлӓ пач когон 
дӓ куштылгын ӓйӹнӓ? Кол кашмашты тидӹ малан кэрӓл, пӓлӓш 
кэлэш. 

3. Аквариумышты колвлӓн кашмым анжаш кэлэш. Колын каш-
маштыжы махань шЫлдырвлӓжӹ кого пӓшӓм ӹштӓт? Кол чӹнь 
кашмыжы годым, мыжыран шЫлдырвлӓжӹ дон ыдыра вара? Кол 
тырын ик вӓрӹштӹ шалгымжы годым, махань шЫЛдырвЛӓжӹм 
тӓрвӓтӹлэш? 

4. ӰКЛЬЭЙКӸМ ӓль пӓрдӓшӹм дӓ шиповкым ӓль йун колым тӧ-
рэштӓрэн анжаш кэлэш. Кыды колжы чӹнь каштэш, кыдыжы 
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вӹт пындашты шукы ӹлӓ? Вӹт пындашты ӹлӹш колвлӓ махань 
валган ылыт, тӹдӹ нӹнӹлӓн малан кэрӓл ылэш? 

5. Пӱӓштӹ плавуньэц кавшаггывлам дӓ клоп-гладишвлам шак 
тон кычаш кэлэш. Кӓггӹжӹм ин кашшы кавшаггывлан шукшыш-
тым дӓ цӸрцӹквлӓн шукшыштым моаш кэлэш. Тӹ шыквлӓм изи 
бӓнквлӓшкӹ колташ дӓ кавшаггывлам, йӹлвлӓм, тыгыды колвлӓм 
дӓ цӸвӹтӓнвлӓм нӹнӹлӓн пукшаш кэлэш. 

Тӹ шыквлӓн качкыш кычымыштым дӓ качмыштым анжаш 
кэлэш. Плавуньэц кавшаггын дӓ гладишӹн воздух йӓмдӹлӹмӹ-
штӹм, вӹдӹштӹ кашмыштым анжаш кэлэш; вара банкы гӹц кычэн 
лыкташ дӓ стӧл вӹлкӹ колташ кэлэш. Стӧл вӹлнӹ нинӹ кыцэ 
каштыт? 

Б. „Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ" дӓ „ М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашшы-
влӓ" тьэмывлӓэш. 

1. Урдым вӓрӹм — тэррариумым ӹштӓш дӓ живой уголокыш-
ты урдаш жававлӓм дӓ МЫнивлӓМ погаш кэлэш. Урдым вӓрӹш-
тӹ вӹт ӓтӹ лишӓшлык, тӹ вӹдӹшкӹ жаваЕЛӓ пырэн К Э Р Д Ӹ Ш Т Ӹ 

(вӹдӹм вашталташ дӓ ирэн урдаш кэлэш). Жававлӓлӓн дӓ 
МЫнивлӓлӓн кавшаггывлам (шӹггӓвлӓм, тӓраканвлӓм) дӓ йӹлвлӓм 
пукшаш кэлэш. Жававлӓн дӓ МЫнивлӓн Ш Ӱ Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М , качкыш 
кычымыштым дӓ нэлӹн колтымыштым анжаш кэлэш. Колышым, 
тӓрвӓнӹлтӹмӹ кавшаггывлам нӹнӹ качкыт, агэп? 

2. Живой уголокэш пӱӓштӹ тритонвлӓм кычаш кэлэш. Банкыш-
кы колтымыкы, тритонвлӓ лӓктӹн ӹнжӹштӹ кэртэп манын, бан-
кын кӧргӹ вэл тӹржӹм шэл дон ӓль ӱ дон шӹрӓш кэлэш. Три-
тОнвлӓлӓн .мотилььш", ИЗИ рӓкӹм, йур йӹлӹм пукшат. Тритон-
влӓ вӹт пындашты кыцэ каштыт, кыцэ ит, махань органвлаштьг 
кашташ палшат, оролаш кэлэш. Тритонвлӓ шоды дон шӱлӹмӹш-
тӹм ма доцын пӓлӓш лиэш? 

3. Шошым жава мортньЫм нӓлӓш дӓ банкыш пиштӓш кэлэш. 
Цӹвӹтӓн кушмым анжаш кэлэш. 

4. Живой уголокышты урдаш шӓкшӓльӹм кычаш кэлэш. Нӹ-
нӹлӓн кавшаггывлам (ӓРашӹггӓвлӓм, шим тӓраканвлӓм) пукшаш 
дӓ йӱӓшӹштӹ вӹдӹм пуаш кэлэш. Шӓкшӓльӹ кыцэ каштэш, 
вӓш лимӹ хӓдӹрвлӓжӹм кыцэ йӹлмӹ дон ниӓлтӹлэш, качкышым 
кыцэ кыча дӓ качкэш, вӹдӹм кыцэ йӱэш — анжаш кэлэш. 

В. »Кэквлӓ" тьэмэш. 

Живой уголокышты урдаш пӹрцӹ качшы кэквлӓм (йакшароггым, 
цуньам,' кӓзӓльӓм, алагэкӹм) дӓ кавшаггы качшывлӓм (кӸсиӓвлӓм) 
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кычаш ӓль нӓлӓш кэлэш. Нӹнӹлӓн йарал качкышым пукшаш 
кэлэш; пӹрцӹ кӓчшывлӓлӓн нӱшмӹвлӓм дӓ сыкыр пЫдыргывлӓм 
пукшаш кэлэш (нӹнӹлӓн сурэпьш, каржанын, кугин дӓ молын 
нӱшмӹвлӓм шӹжӹмок йӓмдӹлӓш кэлэш), кавшаны кӓчшывлӓлӓн 
вӹдэш парым »кыткы МынывлӓМ" нӧртӹм сухари пыдыргы йарэ 
дӓ парым бӱзинӹм пукшаш кэлэш. кӸеиӓвлӓлӓн пай лӓштыквлӓм, 
шэл лӓштыквлӓм, лӹпӹвлӓм дӓ йӹлвлӓм пукшаш кэлэш. Пӹрцӹ 
качшы дӓ кавшаны качшы кэквлӓн Н Э Р Ӹ Ш Т Ӹ М тӧрэштӓрэн ан-
жаш кэлэш. Кавшаны качшывлӓ дон пӹрцӹ качшы кэквлӓ лош-
ты кыдывлӓжӹ пӹеӹрӓк, Ӹлӹмӓштӹштӹ пӹеӹштӹ малан кэрӓл 
ылэш?, 

2. Цӹвӹ урдым совхозышкы кэӓш дӓ цӸвиГӸвлӓ инкубаты-
рышты кыцэ лӓктӹт, кыцэ нӹнӹманжат, пукшат — пӓлӓшкэлэш. 

3. Кӓнӹжӹм цӸвиГӸ кушмым, пынышты кушмым, ӓптӓнвлӓн 
кэкрэк кушмым, цӹвӓш дон ӓптӓнӓш игӹвлӓн айырлымым, игӹ-
влӓжӹ гӹц ӓвӓн айырлымым анжаш кэлэш. 

1. Вольык урдым совхозышкы ӓль колхозышкы кэн толаш кэ-
лэш. Вольык урдымым дӓ пукшымым, ӹрвэзӹ вольык анжэн 
куштымашым пӓлӓш кэлэш. 

2. Шукы йиш кролик урдымы вӓрӹшкӹ кэӓш кэлэш. Ик по-
роды вэе породы гӹц ма дон айырла, пОродывлӓн еӹнзӓштӹ махань 
валган ылыт, пӓлӓш кэлэш. 

3. Школэш кролик урдым вӓрӹм ӹштӓш кэлэш. крӦликвлӓм 
анжаш тьшӓлӓш кэлэш. Кого крӦЛиквлӓлӓн, цӹзӹ Ш Ӹ Ш Э Р Ӹ Ш Т Ӹ М 

пукшыш ӓвӓ крӦЛиквлӓлӓн, ӓвӓ гӹц каранчиы игӹвлӓлӓн пушаш-
лык качкышым йӓмдӹлэн мышташ тымэньӓш кэлэш (пукшым 
нормым, кролик урдымым вэе книгӓвлӓштӹ рӓлӓш кэлэш). 

Г. „Шӹшэр пукшышы ЖИвотныйвлӓ" тьэмэш. 
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Гладыш 80 

Тапыж ЖИвотныйвлӓ — 

Колвлӓ. 

Ширӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш колвлӓнӓ — карас дон нужгол 33 
Карас ' — 
Нужгол 34 

Акулывлӓ 85 
К Э Л Г Ӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш колвлӓ 36 
П р о м ы с л о в о й к о л л о м а ш 37 
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К о л у р д ы м а ш 38 
Кол войымы вавотвлӓ — 
Пуӓӓн хОЗӓйетва 39 

Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ. 
Жава 39 
Махань животныйвлам еирӹштӓт, вӹдӹштӓт ӸЛӸШӸВЛӓманына 41 

Мӹнивлӓ — 
Тритонвлӓ — 

М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашшывлӓ. 
шӓкшӓльӹвлӓ 42 
Мӓнмӓн кӹшкӹвлӓнӓ — кымыж вуйан кӹшкӹ дон шим 

кӹшкӹ 43 
Кымыж вуйан кӹшкӹ — 
Шим кӹшкӹ — 

Шокшы вӓрӹштӹшӹ М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н кашшывлӓ 44 
Кӹшкӹвлӓ ч — 
крӦКодилвлӓ 45 
Чэрэпахывла 46 

Кэквлӓ. 
Ш ы к к э к в л а 46 

Кучкыж 47 
Вӓрӓш — 

П ӹ р ц ӹ к ӓ ч ш ы к э к в л ӓ — 
Иакшар оаан кэк — 
Кльӧст 48 

М ӓ н м ӓ н й а р а т ы м т ӓ а в л ӓ н ӓ — к а в ш а а ы к а ч ш ы 
к э к в л ӓ — 

Цӹгӓк • . . . . — 
Кӹсиӓ 49 

К э к в л ӓ к ы ц э т ӱ л ӓ л т ӹ т — 
Т о н ы ш к э к в л ӓ — 

Кӓдӹвлӓ — 
Цӹвӹвлӓ 51 

Шӹшэр пукшышы ЖИВОТНЫЙВЛӓ. 
Шокшы еӓндӓлӹк дон ӱштӹ еӓндӓлӹкӹштӹ ӹлӹшӹ дикӹй 

звэрвлӓ 54 
Жирафа — 
Слон — 
Льэф 56 
Тигр 57 
Ош мӧекӓ 58 

Т а а ы ж з в э р в л ӓ 
ТЬӰЛЬЭНЬ 
Китвлӓ 59 

Э д э м ӹ н т о н ы у р д ы м ы в о л ь ы к в л ӓ 61 
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Ышкал кыцэ лин . 62 
Имни кыцэ лин • . . — 
Сасна кыцэ лин 63 
Кролик кыцэ лин — 
Вэрбльуд пустиньЫштйш карапльы ылэш 64 
Сэвэрвэл пучы 65 

О б э з й ӓ н в л ӓ 66 
Мартишкйвла 67 
Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ 68 

III. ЭДЭМ КӒПӸН СТРОЙЭНИЖЫ ДӒ ӸЛӸМӒШӸЖӸ. 

Лулэгӹ. 
Лувлӓн ИКӹжӓК^Ктӹштӹ дон пижмӓшӹштӹ 73 
Лун стройэнижЫ 75 
Луштыш вЭЩЭСтвавлӓ 76 
Ӹрвэзӹ лу дон шон-ы лу 77 
Туп ӹрдӹ • . — 
Оҥ лу 79 
Кит-йал лувлӓ — 
Кидӹм, йалым м о т а р э ш П И Ж Ӹ К Т Ӹ Ш Ӹ лувлӓ 80 
Вуйгарка 81 

Шӹлвлӓ дӓ нӹнӹн пӓшӓштӹ. 
Шӹл кӹтӹкэммӓш 82 
Шӹлвлӓн пӓшӓштӹ 83 
Шӹл цӓТкыдэмдӹмӓш пӓшӓн дӓ физкультурын кэрӓлӹштӹ . . 84 

Качмаш. 
Мӓнмӓн качкышна мавлӓ гӹц ылэш 85 
Качкыш шуктымаш 87 
Тэмӹшӹ вЭЩЭСтвавлӓм вӓрӓн^ӓрӹш шоктымаш 90 
Качмашын тӹҥ правилыжы — 

Шӱлӹмӓш. 
Воздухын шодышкы пырым корныжы 91 
кӧргӹшкӹлӓ дӓ тӱгӹлӓ шӱлӹмӓш 92 
Шӱлӹмӹ годым шодышты воздух вашталтмаш 93 
евэзӓ ирэ воздух вэрц крэдӓлмӓш 94 
Вырсы годым отравышы вЭЩэствавлӓ гӹц пЭрэгӓлтмӓш . . . . 95 

Вӹр кашмаш. 
Вӹр 96 
Кӓпӹштӹнӓ вӹр кашмаш 97 
Шӱмӹм пэрэгӓш кэлэш 99 

Кӓпэшнӓ лишӹ кэрӓл агыл вэщэствавла дӓ локтылшы 
вЭщэетвавлӓ кӓпнӓ гӹц кыцэ айырлат. 

Вӓргӹвлӓ дӓ нӹнӹн пӓшӓштӹ ЮО 
Кавашты — 
Каваштынам ирэн урдымаш 101 
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Ньэрвный СИСТЬЭМӸ. 
Ньэрвын свойствывлажь1 102 
Тупьфдьл вим дӓТӸДӹНЗНачэНьӹжӹ — 
Вуй вим дӓ тӹдӹн значэньӹжӹ 103 
Шижмӹ Органвлӓ • 105 

Эдэм лимӹ гишӓн. 
Эдэм кӓпэш котшы Органвлӓ мам анжыктат 109 
Эдэмӹн дӓ эдэмлӓ обэзйӓнӹн иканьрак ылмышты мам ан-

жыкта 110 
Эдэмӹн тошты шачышвлӓжӹ кӱвлӓ ӹньэ ылыныт? — 
Пэрвиш Обэзйӓнлӓн эдэмӹш еӓрнӓлтӓшӹжӹ пӓшӓ кыцэ палшэн 111 

Приложэни. 
Ь1шкэдурэш ӹштӓш пумы пӓшӓвлӓ • . . . 113 
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