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I 

АЖЭТМӒШ. 

Эртӹш ин мӓ проц когонжок органьизмтым природым: 
зэмльӓм, вӹдӹм дӓ воздухым тӹшлэн тЫмэньӹннӓ ыльы. 
Тымэньмь1 И П Ӹ Т Ӹ М Ӹ андак вэлэ кушкышвлан ӹлӹмӹм 
тымэньӓш тӹн^ӓлӹннӓ ыльы. Ӹндэ мӓ ӹлӹшӹ природым: 
кушкышвлам, ӹлӹшӹвлӓм (вӦльыквлӓм дӓ мол ӹлӹшӹмӓт) 
дӓ эдэмӹм тымэньӓш тӹн^ӓлӹнӓ. 

Кушкыш мирӹштӹ ылшы сакой йиш кушкышвлам дӓ 
НИНӸН кушмышты вӓрэшӹштӹ М~ЛЫ КЫЦЭ Т Ы М Э Н Ь Ӹ Н Ӹ Т , 

тӹдӹвлӓм цилӓ пӓлэн нӓлӹнӓ. Природышты ьппкэдурэш 
кушшы сакой кушкышвлам эдэм культур сэмӓнӹшкӹ сӓр-
тэн щоктымыжым пӓлэн нӓлӹнӓ. Ти культураьгдымы куш-
кышвлӓ халык хозайстваштына махань значэньӓн ылмыш-
тымат йажонок пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Пакыла мӓ шукы йиш ӹлӹшӹвлӓн дӓ нӹнӹн ӹлӹмӓшэш 
Т Ы М Э Н Ь М Ӹ Ш Т Ӹ М моло пӓлэн лӓктӹнӓ. Мӓнмӓн социальистьи-
чэски хозайстваштына ӹлӹшӹвлӓн, шамак толшы: колв-
лӓн, звэрвлӓн дӓ молынат махань кэрӓлӓн ылмыштым 
пӓлэн нӓлӹнӓ. Тоны ӓшнӹмӹ вӦльыквлӓн кыцэ лимӹштӹ-
мӓт пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Сэк Ӧетаткаэшӹжок эдэм кӓПӹШтӓлтмӓШӹм дӓ тӹдӹн 
ӹлӹмӹжӹм тымэнь нӓлӹнӓ. Тымэньмьша годым эдэмӹн 
Ӹлӹшӹвлӓдон (ЖИВОТныЙВлӓдон) икань ылмыжым дӓ тӹ-
дӹвлӓгӹц айырлымыжым пӓлэнӓ. Вара тидӹвлӓм цилӓ 
пӓлӹмӹкӹнӓ эдэм кышэц, ма етатьан ӸЛьӓнӹмӹжӹмӓт 
тымэнь, Пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Ти тымэнь, пӓлэн нӓлмӓшнӓ мӓлӓннӓ природым тӧр 
пӓлэн нӓлӓш тӓ тидӹн еилажым социальизм етройымы 
пӓшӓшкӹ пыртэн миӓш тымэнь шоаш кэлэш. Цилӓ тэвэ 
ти пӓлэн шомына мӓлӓннӓ социальистьичэски обшэствы 
етройымашты пыт ровотайаш пиш кэрӓл ылэш. 
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I . К у ш к ы ш в л ё н Ӹ л ӹ м ӓ ш ӹ ш т ь ! . 

Кушкышвлй кыцэ вӓрӓ^ӓлтӹт. 
Цэвэр кӓьгӹж эртэн кэш. КӓРгӹж гач жаргэн шалгышы, 

шӹжэш поспэйэн Ш О Ш Ы ныр вӹлнӹшӹ киндӹм цилӓ погэн 
нӓлӹнӹт. Цилӓ йиш кушкышыжок* манмы ганьы — пушӓ-
ҥӹвлӓжӓт, тӸШкэрвлӓжӓт, шУдывлӓжӓт П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М 

вилэн шуэньгт, нӰшмӹштӹмӓт ПӦСПЭЙӸКТЭНӸТ. Н И Н Ӹ нӱш-
мӹштӹ ылшы В Ы Р Л Ы К К Ӹ Ц толшаш ин у кушкышвлам куш-
таш тӹн^ӓлӹт. 

Кушкышвлан вырлыкышты К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЫЛЭШ, 

К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ пыракшы пэлэдӹш ӓҥӹшкӹ 
пырымыкы вырлыкаҥэшӓт, вара развивайалтэш. 

Нӱшмӹжӹ, иӹрцӹжӹ моло Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н вырлыкыш-
тым лывыргы рокышкы вацмыкышты вэлэ пуэн кэрдӹт, кук-
шы вӓрӹштӹ нинӹ ньимахань вырлыкымат пуэн ак кэртэп. 

Олмавугӹц олма вилмӹм цилӓнок пӓлӓт, П О С П Э Й Ӹ Ш Ӹ 

олма пиш куштылгын вилэш: олмавум изиш ӹрзӓлмӹкӹ 
поспэйэн Ш Ӹ Ц Ш Ӹ олмаэт йурлаок вилӹн кэӓ. Ь1рзэн ви-
лӹдэлнӓ ылгэцӓт П О С П Э Й Ӹ Ш Ӹ олма изи мардэжэшок ик 
кым-нЫл кэчӹштӹ вилӹн кэӓ ыльы. Шӹргӹ Ӧлмавувлӓн 
лачокшымат, ма-улы олмажы цилӓок ӹшкэ турэшьгжок 
вилӹн пӹтӓ, шӹжӹм шӹрголмаву лӹвӓлнӹ ташкалашат 
вӓр ылтымыла вилӹн шӹцмӹм ӹшкэок ужында вэт. Тэвэ 
тэн^эок мол кушкышынат йажонок поспэйэн шошы кӹц-
кӹштӹ вилэш, сакой йиш мӧрвлӓӓт тэхэньок ылыт. 

Тэвэ тэн^э йажон поспэйэн шӹцшӹ вӹдӓншӹ кӹцкӹ-
влӓ рок вӹлкӹ вацмыкышты нинӹн качшашлык шӹлӹштӹ 
пиш йӹлэ шӱӓш тӹн^ӓлэш. Кӹцкӹн шӹлжӹ шӱн кэмӹкӹжӹ 
К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЫЛШЫ тон^жы (вырлыкшы) рокышкок вӓрэш-
тэш. Рокышкы вӓрэштшӹ вырлыкшы шӹтӓ дӓ кушкаш 
тӹн^ӓлтэш. 
4 



Мӓдонна вь1да!гшь1 кӹцкӓн кӰшкышвлӓнӓ пишок шукы 
агыл. Мӓдонна лач шукыжок, поспэйэн шомыкышты кацка 
дӓ кукшы кӹцкӓн кушкышвла ылыт. Тэхэнь кӹцкӓн куш-
кышвлӓ: таракан пырса, пырса, викӹ дӓ пивырса ылыт. 
Тэхэнь кукшы кӹцкӹ Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ Г Э - молгэ икӓнӓштӹ ак 
вил, пӹтӓри лоцыгэ мырэн лаДакшы (авахажы) пачылтэш 
тӓ вара ижӹ поспэйэн шошы нӱшмӹжӹ (тончкы) ладакшы-
гӹц айырлэн рок вӹлкӹ вилэш. 

Кушкышвла Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ палшымы сэмӹнь 
цилӓ вӓрэ шӓрлэнӹт тӓ ӹшлӓнӹштӹ кушкаш чотэ кымда 
пространствым йӓшнэнӹт. Тэвэш, шамак толшэш имӓн 
пушӓггӹм дӓ когим нӓлшӓш, нинӹ вадывэл Иэвропыштат, 
Москва лишнӓт, Йыл шалахай вэл мычкат, еибирӹштӓт 
цилӓ вӓрэ кушкыт. Кушкышвлан Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ цилӓок ӹшкэ 
лишӓнӹштӹ дӓ лӹвӓлӓнӹштӹ вэлэ вилэш ылгэцӹ, тӹнӓм 
угӹц шӹтӹшӹ ханавлӓштӹ икана-иктьпитьш пиш торэм-
дӓт ыльы дӓ кушкынжат ак кэртэп ыльы. Когон чакышты 
кушкаш лэлӹ. Тэнз ик вӓрэш вилмӓшкӹц нинӹн цилӓ 
вӓрэ шӓрлӓшӹштӹ еакой йиш ӓмӓлвлӓ улы. Нинӹ кым-
дыкэш шӓрлӓт. 

Нӱшмӹ мардэжэш шӓлӓнӓ. 

Понар ПЭЛЭДЫШӸМ цилӓнок пӓлэдӓ вэт. Тидӹмок эчэ 
ӹ ф ӹ л ӓ л т ӹ ш ш у д ы маныт. Тэнз Л Ӹ М Д Ӹ М Ӹ М цаклаш 
пиш куштылгы. 

Ти пэлэдӹш вуйэш еары пэлэдӹш вӓрэш луды понар 
гань- йЫргэшкЫ маклака лимӹм ужында еӓй. Тидӹ пэлэ-
дӹшӹн кӹцкӹжӹ ылэш. Пасна-пасна ылшы изи, мамык 
вуйан кӹцкӹвлӓ пэлэдӹш вуйым лэвэт Ш Ӹ Н Д Э Н Ӹ Т . ( 1 - Ш 

карт. анчы). Ти кӸцкӹвлӓлӓн вӹеэн кэӓшӹштӹ изи мар-
дэж вэлэ кэлэш. Изи мардэж изиш ӸФӹлӓлмӓшэшок ӹфӹ-
лӓлтӹш ПЭЛЭДӸШӸН кӸцкӹвлӓжӹм вӹетӓрэн кэӓ. Нинӹ 
мардэжэш шачмы вӓрӹштӹгӹц таманьар киломэтьф ӧр-
дӹшкӹ вӹеэн кэӓт. 

Тидӹ ганьок кого пиеӓнӹн, тӓгӓ пиеӓнӹн дӓ мол акэл 
шУДывлӓнӓт К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ мардэжэш шӓрлӓ. 

5 



Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кушшы кыды пушан^Ын 
кӹцкӹмӓт мардэжок цилӓ вӓрэ шӓрӓ (2-шЫ 
карт. анжы). Кожын дӓ йӓктӹн эхэльӹвлӓ-
штӹ шокшы годым Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н пас-
на еӱмвлӓштӹ шула шагал шӹнзӹт тӓ ни-
нӹ лошты ылшы тОн^влӓштӹ вилӓш тӹн̂ ӓ-
лӹт. В И Л М Ӹ Ш Т Ӹ С Э М Ӹ Н Ь О К Н И Н Ӹ М мардэж 
намалэш, цилӓ вӓрэ вӹетӓрӓ. Шапкин, 
Т О П О Л Ь Ы Н дӓ ӱэн Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ изи ладак-
влӓштӹ развивайалтыт, тэвэ ти ладаквлӓ 
кан^ӹж тӹн^ӓлмӹ андакок пэчкӓлт, пыдэшт 
кэӓтӓт, тиштӹ ылшы П О С П Э Й Ӹ Ш Ӹ нӱшмӹ-
штӹ мардэжэш вӹеэн шӓрлэн пӹтӓ. 

Ти нӱшмӹвла вӹлнӹ пиш шукы вӹцкӹж 
ӱп пОетолвлӓ ылыт. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н нӱшмӹвлӓ-

жӹ воздухышты шукы вэрэмӓ каштыт, мардэж нИнӹм^цилӓ 
вӓрэ намал шӧрӓ. 

Ваштарын, шолын, шӧр-
вӓн дӓ когин Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ пае-
на-пасна ак шачэп, нинӹ кӹц-
кӹ (пӹрцӹ) К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ы Л Ы Т . 

Нинӹн К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ шылдыран 
ылэш. Шылдыран кӹцкэтвлӓ 
йажон поспэйэн шомыкышты 
вӓрӹштӹгӹц пиш куштылгын 
айырлат. Айырлымышты (вил-
мӹштӹ) еэмӹнь мардэжэш 
пиш М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ вӹетӓрӓл-
тӹт. (2-шы дӓ 3-шьг карт, 
анжы.). 

П И С Т Ӹ Н К Ӹ Ц К Ӹ Ж Ӹ Ӹ Ш К Э Т -

шӹ агыл, ӓршӓш ӓршӓш хӓлӓ 
айырлэн вазэш. Тидьш кӹц-
кӹ ӓршӓшӹштӹжӹ нӱшмӹжӹ 
пасна-пасна изи ладаквлӓш-
тӹ ылыт. Нинӹлӓн мардэжэш 
б 

1-шй[ карт. По-
н а л ПЭЛЭДӸШӸН 
мардэжэш вӹ-
еӹшӹ кӹцкӹ-

влӓштӹ. 

2-шЫ карт. Пуша(гь1влан вӹеӹ-
ш ӹ КӸЦКӸШТӸ дӓ НӰШМӸШТӸ. 
1—кож нӱшмӹ; 2—йӓктӹ нӱш-
мӹ; 3—Коги нӱшмӹ;4—Ваштар 
нӱшмӹ; 5—Шӧрвӓ нӱшмӹ; 6-— 
ӱэн пачылт шӹцшӹ дӓ мардэ-
жэш мамыкла вӹеӹшӹ нӱш-

мӹжӹ. 



З-шй карт. Шолын кӹцкӹжӹ. 4-шй карт. ПИСТӸН КӸЦКӸЖӸ. 
г 

дӹркӹ вӹСЭН кэрдэш. Рок вӹлкӹ вацмыкыжат тырын ки-
эн ак кэрт, парыс кань ӹлӹштӓшэт марэджӹм ӓрӓ дӓ ӓр-
шӓш иктӹн шӓлӓнэн П Ӹ Т Ӹ М Э Ш К Ӹ рок вӹлэц вӸетӓрӓлтэш. 

Вольыкат нӱшмӹм шӓлӓтӓ. 

Шукы йиш нӱшмӹм дӓ кӹцкӹм еакой ӹлӹшӹвлӓӓт 
пиш шукы шӓрӓт. Тидӹ еакой йиш кушкышвлан шукы 
етатьан лиӓлтэш. 

Пӱкш тӓ эхэль. Пӱкшӓт, эхэльӓт Урвлӓлӓн пиш йажо, 
тотлы качкыш ылыт. Урвлӓ ӹшлӓнӹштӹ тэлгач качка-
шышты чотэ шукы качкышым йӓмдӹлӓт. Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н 

пӹжӓшӹшкӹжӹ погэн намалмыжы годым тидӹ корныжы 
мычкы шукы эхэльӹм дӓ пӱкшӹм пӹтӓрӓ. Намал канды-
мыжы лошток ЭЧЭ иктӓ шык тидӹм кычаш цаца, тӹнӓм 
маулыжым цилӓ йамда. Урын тэнэ йамдымы пӱкшӹжӹ, 
лимӹ тӹшкӓжӹгӹц ӧрдӹЖэш лиэш. Шошьщ шомыкы пӱк-
шӹжӹ, эхэльжӹ шӹтӓт, тум дӓ пӹркэм азымлан тӹн^ӓл-
тӹшӹм пуат. 

П И Ж Э Д Ӹ Л Ш Ӹ кӹцкӹвлӓ. Шӹжӹм акэл кого шуды логӹц 
ртьшыкьг нинӹн еакой кӸцкӹвлӓштӹ выргэмэш чотэ 
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шукы пижьгн лӓктӹт. Тиштӹ мӓлӓннӓ сэк пӹтӓриок кого 
каржаьгы сӹнзӓэш кэрььлтэш, вара кальа каржаьгы дӓ мо-
лат шукы лит. Нинӹн пижӓшӹштӹ чотэ шукы крӱк пос-
тол кагаквлӓ улы. Тидӹвлӓ сагаок вЫргэмэштӓ эчэ чэрэда 
шудын, тыгыды пӱӓн кок мычашан шудын кӹцкӹжӹ пи-
жӹн лӓктӹн ӓньӓт (5-пШ карт. анчы). 

Тэхэнь кӓржаьгывлӓок шӹргӹ лошты, шуды лошты 
кашшы вӦльыквлӓн, пивлӓн дӓ звэрвлӓн М И Ж Ӹ Ш Т Ӹ Ш Т Ӹ ЧОТЭ 

когон шукы пижӹн Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . Т Э В Э ТИ 

статьан сакой шудын пижшӹ кӹцкӹжӹ 
шуды ылмы вӓргӹц таманьар киломэтӹ-
рӓш вӓрӹшкӹ, ӧрдӹшкӹ намал кэн ӱдӓлт-
мӹ лиӓлтӹт. 

Вӹдӓн мӧрвлӓ. Тотлы тотан, йаргата 
цӹрэӓн ылшы сакой йиш мӧрвлӓӓт ӹш-
К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ М шӓрӹшӓшлӓнэн 
тэхэньӹ линӹт. Йажон йакшаргэа шӹцшӹ, 
П О С П Э Й Ӹ Ш Ӹ мӧр сакой кэквлӓм токыжы 
аздара. Кэк мӧрӹм качкэш, мӧржӹ сага 
нӱшмӹжӓт попаза. Кэк коргььшкьь попа-

чэрэда, 2—пиж- з ь 1 Ш ы нӱшмӹжӹ мӧр шӹллӓ шӱн ак кэ, 
шӹ кӹцкӹ, 3—• .. .. 
шэлшӹ кӹцкӹ. кодэш та тидын шытэн кэртмашыжат ак иам. 

Йажо тотан йакшар цӹрэӓн мӧрэдӹм качкын 
шӹндӓӓт, вэс вӓрэ М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ ЧОЬГЭШТЭН кэӓ. Качмы мӧрӹн 
шӹлжӹ тидӹн К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шӱэш, шӱтӹмӹжӹ „тӱгӹ лӓк-
мӹ" годым лӓктӹн икта-варэ рокэш кодэш. Тэвэ тэнэ, 
кэк Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ж Ӹ М пӓлӹдэок мӧрӓн кушкыш 
нӱшмӹвлӓм кышак попаза ӱдэн каштэш. Ӱдӹмӹ нӱшмӹв-
лӓштӹлӓн Ш Ӹ Т Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ андак кэрӓл намозыжымат ӹшкэок 
ситӓрэн кода. 

Кушкышвла Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ М ӹшкэӓт шӓлӓтӓт. 

Садывичэш кушшы пипырсан пырса алтацажы шокшы 
кэчӹ годым цодыгэ вэлэ пыдэштӓш тӹьгӓлэш. Пырса ал-
тацаэш изи шэлӹк лимӹкӹ алтацан кок пэлжӹ тӹшӓкок 
пӹтӹрнӓлт кэӓт, пььтььрналтмашэш коргььштььпШ пырсав-

5-шЫ карт. 
П И Ж Э Д Ӹ Л Ш Ӹ 
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лӓжӹ тӦРГэштӹмӹлӓок ӧрдӹшкӹ лӓктӹн вазыт. Лӓктӹн 
вацмышты годым ик арашкы цымэргэн ак вацэп, ӹшкэ куш 
мы тӸшкӓштӹгӹц Ӧрдӹшкӹрӓк, иктЫн-иктьш вилӹн кэӓт. 

Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н НӰШМӸЖӸМ пишок йажон ӱдӹшӹ пушӓьгӹ 
ньэдотрога — тӹкӓлӓш литӹмӹ — пушӓтгӹ ылэш. Тидӹ вы-
дан кушкыш, кэчӓлтшӹ пэлэдӹшӓн, пӓрквлӓштӹ, кого 
рОшавлӓштӹ дӓ мол ӹмӹлӓн вӓрӹштӓт кушкэш (6-шӹ 
карт. анчы). Ти кушкышын ПОСПЭЙӸШӸ К Ӹ Ц К Ӹ Ж Ӹ М КИ-

дӹшкӹ кычымыкы, кычэнӓт ат ПОСПЭЙӸ, тӧрӧк шэлӹн кэӓ. 
Авахажы шэлмӹжӹ СЭМӸНЬОК пӸТӹрнӓлтэшӓт, тидӹн кӧр-
гӹштӹ ылшы тӦтгвлӓштӹ тӧргӹмӹлӓок ӧрдӹшкӹ вилӓш 
тӹтгӓлӹт. СЭДӸНДОН ВЭТ кушкышыжымат „тӹкӓлӓш ли-
тӹмӹ" аль „мӹньӹм ИТ тӹкӓл" манын ЛӸМДЭНӸТ. 

Ӹндэ тэвэ тидӹвлӓм анчэн мимӹкӹ икта-махань кӱ 
(кӹрпӹц) стэньӓэш бузина тӹшкӓ кушкын шагалмым йажо-
нок ьпгылаш лиэш. Ныр покшалан махань пушӓтгӹн гӹ-

6-шй карт. Ньэдотрога. Шалахайыштыжы кок кӹцкӹ; иктӹжӹ 
пачылт кэн, Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М кӹшкӓ. 

ньӓт хана шӹргӹ лаштык кушмымат, икта-варэ йакшар 
рок капайэн лыкмы вӹлӓн махань гӹньӓт кушмымат йажон 
ытгылаш лиэш. 

Тэтгэ толын вацшы тотгвлӓ Ш Ӹ Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Ш Т Ӹ ВЭЛЭ ӹшлӓ-
нӹштӹ йажо условии мон ак кэртэп, СЭДӸНДОН ВЭТ КОГО 

кушкышвлЗок ак лиэп. Тэтгэ „ӱдӹмӹ" нӱшмӹ шукыжок 
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йамэш. Ӹфӹлӓлтӹш пэлэдӹшӹнӓт вӹдӹшкӹ попазышы, 
купэш лишӹ, кого шӹргӹ ӹмӹлӹшкӹ вацшы, халык шукы 
кашмы ӦЛьицӓшкӹ вӓрэштшӹ ӓль кого шудан алыкышкы, 
нырышкы вацшы нӱшмӹжӹ угӹц кушкаш тӹн̂ ӓл ак кэрт. 
Ти вирвлӓгӹц пасна пӹрцӹ качшы кэквлӓштӹ дӓ кальав-
лӓштӹ, ныр кӓльавлӓштӹ, еуелЬиквлӓ, ӓрлӓнвлӓ дӓ урвлӓ 
маньар пӹрцӹм пӹтӓрӓт! Чотэ шукы пӹрцӹ (нӱшмӹ) ӹш-
тӹшӹ кушкышвла вэлэ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н шачышыштым пишок 
кымдан шӓрэн кэрдӹт, тидӹжӹ ьигылыман йӓ. Пиш чӹдӹ 
нӱшмӹ ӹштӹшӹ кушкышвла тидӹн мычыц тагынам пӹтэ-
нӹт ыльы. Нинӹм кӹзӹт ужашат акли ыльы. 

КуШкышын нӱшмӹжӹ рокыш вазын шӹтэн лӓкмӹкӹжӓт 
вӓк кэрэк шӹтэн лӓкшӹ, тидӹн эчэ угӹц шӹтӹшӹ куш-
кэш, кӹцкӹм ӹштӓ дӓ Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М шӓрӓш тӹн^ӓлэш манаш 
акли. Шамак толшы: махань гӹньӓт йажорак вӓрэш пиш 
шукы нӱшмӹ вазын, нинӹ цилӓн шӹтэнӹт, кушкаш тӹ-
ҥӓлӹт. Кыцэ вара кушкын кэрдӹт, кушкаш вӓрӹштӹ пиш 
чак, ИКӓНӓ^КтӹштӹлӓН ӓптӹртӓт, ти вэлдӹк шукыжок 
кошкат (колат). С Э Д Ӹ Н Д О Н ВЭТ зэмльӓ вӹлӓн шукы нӱшмӹ 
ӹштӹшӹ кушкышвла вэлэ, шукы Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ М махань 
гӹньӓт йӧндон шӓрэн кэртшӹвлӓ вэлэ ӹлэн тырхэн кэр-
дӹнӹт. 

Эдэмӹн культур кӰшкышвлӓн нӱшмӹм ӱдӹмӓшӹжӹ. 

Дьикий кӰшкышвлӓн шӓрлӹмӓшӹштӹ тэвэ ти кэлэеӹ-
мӹнӓ еэмӹнь лин миӓ. Кушкышвлам эдэм войа гӹнь, тидӹ 
кушкышвлан Ӹлӹмӓшӹштӹм ӹшлӓнжӹ кэрӓллӓ виктӓрӓ. 
Эдэм тагынамок кушкышвла пышкыды, пырга рокышты 
йажон кушмым цаклэн, пӓлэн шон. Сэдьшдон ВЭТ цилӓ йиш 
рокым пЫшкыдэмдӓш, йажоэмдӓш тымэнь шон. Эдэм кэквлӓ 
намал кандэн ӱдэн кодымым ак вычы, тидӹ ӹшкэок ӹш-
лӓнжӹ кэрӓлӹм дӓ йажорак рокэш, йажон шӹтӹмӹ вӓрэш 
ӱдӓ. Сэдьшдон вэт кушкыш пумы цилӓ Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М ЦИ-

лӓок рок вӹлкӹ шӓвэн ак кӹшкӹ, ӹшлӓнжӹ кэрӓлэш 
кода. 

Шачыш КОГОЭМДӸМ пӓшӓштӹ—вэрэмӓштӹ, прамой ӱдӹ-
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мӓшкӹц карагаш акли. Мӓнмӓн СССР-ьпптЫна цилӓ сов-
хозвлӓ дӓ кОлхозвлӓ, сола хозайствылан кэрӓл хӓдӹр 
ровотайышы цилӓ завотвлӓ шошым ӱдӹмӓшэш анцыцок 
йӓмдӹлӓт. Кӓнгӹж пӹтӹмӓш ӹжэпӹн ыржа дон поданным 
ӱдӓт, кӓнгӹжӹмжӹ шачыш погымы кампаньы лиэш. 
Вэрэмӓштӹ, цэла хӓлӓок ӹштэн шоктымыла ти пӓшӓм 
ӹштӓт. Ситӓлык киндӹ, кавштавичь1 хӓдӹр, молы продукт-
влӓӓт, ситӓлык сакыр дон комы хӓдӹр плучайымаш ӱдӹм 
дон погэн нӓлӹн кЭртмӓштӹнӓ, шоктымаштына ылэш. 
Цилӓ ти пӓшӓ ик овшый пландон коммуньистьичэски 
партьы ВИДӸМДОН ЛИН миӓ. 

МАЛЫН МӒДОННА Й Ӹ Р В Ӓ Ш О К КУШКЫШВЛА 
ИКАНЬ АГЫЛЭП. 

Кушкышвлан нӰШМӹШТӹммардэжӓТ, кэквлӓӓт, вольыкат 
тӓ звэрвлӓӓт цилӓ вӓрэ шӓрӓш палшат. Нинӹ ӹгпкэжӹ 
ти пӓшӓм пӓлӹдэок чотэ шукы вӓрэ шӓлӓгӓт. Малан ӹньэ 
цилӓ вӓрэок ик статьан кушкышвла ак кушэп? Малын ик 
йиш кушкыш Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кушкэш, кыдыжы алыкышты дӓ 
кыдыжы нырышты? 

Ти Йӓтмашвлӓэш кэлэсӓш манын, ик кушкышым — ӹфӹ-
лӓлтӹш (понар) шудым анчэн лӓктӹнӓ. Кыцэ тидӹ кушкэш, 
махань условиштЫ кыцэ ӹшлӓнжӹ кушкаш кэрӓлӹм моэш, 
тидӹвлӓм цилӓ пӓлэн нӓлӹнӓ. 

Ӹфӹлӓлтӹш шуды. 

Ӹфӹлӓлтӹш шуды малын кӱ шӓрӹмӹ корны покша-
ланат кушкын кэрдэш. Ти шудым мӓ цилӓ вӓрэ — корны 
тӹрӹштӓт, кынамжы эчэ кӱ шӓрӹмӹ корны покшалнат 
ужына. Корны вӹлнӹ топлот эдэмвлӓ каштыт, шудым таш-
кат, шудылан кушкаш ирӹк укэ. Ӹфӹлӓлтӹш шудын йошт 
шалгышы вургыжы укэ, тидӹн пӸлӹшвлӓштӹ рок сагаок 
киӓт. Тидӹн пӸЛӹшвЛӓштӹм мӓ ташкалок эртэнӓ гӹньӓт, 
кушкышлан кого эксьжок ак ли, ак локтылалт. 

Корны тӹрӹштӹ мол шудывлӓн кужы, йошт шалгышы 
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вургышты цилӓ ташкэн шумы, ӹфӹлӓлтӹш шудыжы гӹнь, 
корны вӹлӓнок кушкын кэрдэш. 

Корны вӹлӓн кушшы ӹфӹлӓлтӹш шуды кэчӹ айары-
мат шукы ужэш. Тидӹ йӓрӓ вӓрӹштӹ ылэш. Цилӓ йиш 
ыжар кушкышланок соты шукы кэлэш, йӓрӓ вӓрӹштӹ соты 
шукы. Сотыжы шукы дӓ кэчӹ айаржат когон ӹрӹктӓ, 
тидӹ ӹшкэ шокшыжыдон ньимадонат лэвэдӓлтӹмӹ вӹлвӓл 

V! 

рокым дӓ кынамжы эчэ кушкышын ӸЛӹШтӓШВЛӓмӓт кош-
тэн колта. Мол кушкыш кошка гӹнь, ӹфӹлӓлтӹш шудыжы 
ӹньэ малын ак кошкы? Тидӹлӓн кукшигэчЬг пишок лӱдӹш 
агыл, тидӹн важшы рок пындашкыла чотэ К Э Л Г Ӹ Ш К Ӹ вала 
дӓ К Ӹ Р Ӹ Л Т Ӹ Ш Т Э О К рок лӹвӓлнӹшӹ лывыргым Ш Ы В Ш Э Ш . 

Тидӹн ӸЛӹШтӓШВЛӓжӓт молын гань кымда агылэп, рок 
сага кишӹ ӓтгӹсӹр Ӹлӹштӓшвлӓ ылытат, Ӹшкэгӹиӹштӹ 
вӹтшӹмӓт когонок парышкы сӓрэн ак лыкэп. Тидӹлӓн 
Йӓрӓ вӓрӸШТӸ ЫЛМЫЖЫ гишӓн ӸЛӸШТӓШВЛӓШТӓТ пишок ко-
говлӓ ак кэлэп, изи ӸЛӹШтӓШВЛӓжок шукы сотым кычат. 

Лывыргы дӓ ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ ӹфӹлӓлтӹш шуды 
кыцэ кушкэш. Ӹмӹлӓн вӓрэш — шӹргӹ лошты, завор сага, 
дӓ мол шудывлӓ лоэш моло кушшы ӹфӹлӓлтӹш шу-
дын кайзыкшы воксэок вэс статьан ылэш. Тидӹ тэхэнь 
вӓрэш кушмы годымжат ӸЛӹШтӓШВЛӓжӹм рок сагаок 
шӓрӓ ылгэцӹ, нинӹм мол кушкышвла ӹмӹлтэн шӹндӓт 
ыльы. Тэхэнь вӓрӹштӹ вӹлвӓл рок топлот лывыргы. Сэ-
дӹндон кушкыш лывыргыжым ак тэргӹ гӹньӓт, кушкын 
кэрдэш. Сотыжы гӹнь тэхэнь вӓрӹштӹ чӹдӹ. С Э Д Ӹ Н Д О Н 

ТЭВЭ кушкышлан кого кымда Ӹлӹштӓшвлӓ кэрӓл ылыт. 
Тэнэ гӹнь, завор сага ӓль Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ мол шудывлӓ лоэш 
кушшы ӹфӹлӓлтӹш П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Н агыл кайзыкшат цӓрӓ вӓ-
рӹштӹшӹ ганьы агыл. Тиштӹ тидӹн Ӹлӹштӓвлӓжӹ кого-
влӓ дӓ йошт шалгышывлӓ, шукы соты кычышывлӓ ылыт. 

Пиш шӹрэ шуды лошты ӹфӹлӓлтӹш шуды малын 
кушкын ак кэрт. Ӹфӹлӓлтӹш шудын анзылны кэлэсӹмӹнӓ 
ӹшкэ сэмэш ылмашыжы — корны покшаланат кушкын кэрт-
мӓшӹжӹ моло — вэс вӓрвлӓштӹ кушмашты пишок пурым 
ак пуэп, кынамжы гӹнь тидӹм тэмдӓт вэлэ. Тидӹн вэт 
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вургыжы пиш мытык тӓ кӱшкӹ кузэн ак кэрт, тидӹн сага 
кушшы мол кушкышвла тидӹм пӹцок лэвэт шӹндӓт. Сэ-
дӹндон тэвэ шӹрэ шуды лоэш шӹтӹшӹ кушкын шон ак 
кэрт, кошка, тидӹлӓн соты ак ситӹ. 

Тишэцӹн тэхэнь раскыдэмдэн кӹтӹкӹн попымашым 
лыкташ лиэш: ӹфӹлӓлтӹш шуды соты йаратышы кушкыш 
ылэш, тидӹ кукшигэчйш, чӹдӹ лывыргым, ташкымашым 
моло цилӓ тырха, мол кушкышвла лошкы попазымыкыжы 
вэлэ тьшок лиэш, тидӹм кӱкшӹн кушшы мол кушкышвла 
пӹц ӹштӓт. Ӹфӹлӓлтӹш шудын нӱшмӹвлӓжӹ мардэжэш 
цилӓ вӓрэок вӹетӓрӓлт ӱдӓлтӹт тӓ кушкашыжы вэлэ мол 
кушкышвла лошты кушкын ак кэртэп. 

Эдэм ӹшкэ ӹлӹшӹжӹ сага кушшы шудым еэдок ташка, 
шудылан кушкаш ӓптӹртӓ. Тэнэ Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ж Ӹ Д О Н ӹфӹлӓл-
тӹш шудылан кушкашыжы, шӓрлӓшӹжӹ моло ирӹкӹм 
ӹштӓ. С Э Д Ӹ Н Д О Н тэвэ ти шуды пиш Ш Ӹ Р Э Н Ж О К корны 
тӹрӹштӹ дӓ эдэм ӹлӹш лишнӹ шукы кушкэш. 

Шӹргӹ пУшӓггӹвлӓ. 

Ӹфӹлӓлтӹш шуды гишӓн попымына примэрьшггЫ мӓ 
тидӹн шӓрлӹмӹжӹм, шӓрлӹмӓшӹжӹ лиӓлтмӹжӹ дӓ фор-
МЫЖЫГӸЦ, кушмы вӓрӹн ӰСЛОВИЖӸГӸЦ ЛИШӸМ йажонок 
ужна. Шӹргӹ пУШӓьгӹвлӓм анчэн лӓкмӹкӹнӓ ти шудын 
ганьок ылмыштым мона. 

Цӓрӓ вӓрӹштӹшӹ дӓ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ пушӓнъ!. Цӓрӓ 
вӓрэш кушшы пушӓнгӹн формыжы пиш лаштыра ылэш. 
Шӹргӹ лоэш кушшы пушӓьгӹ тэхэнь агыл. Цӓрӓ вӓрэш 
кушшы пушӓьгӹм цилӓ вэц соты ӓрӓ, СЭДӸНДОН ТИДӸН 

укшыжы цилӓ вэкӹлӓ кушкэш. Ӱкшвлӓштӹ цилӓ ӹлӹштӓш 
лэвэт шӹндӹмӓн ылыт. Пушӓьгӹн ӹлӹштӓшӹжӹ ӹшлӓнжӹ 
кэрӓл матьэриалььм нӓлэш тӓ пушӓьгӹлӓн кушкаш кэрӓ-
лӹшкӹ еӓртӓ. СЭДӸНДОН ТЭВЭ цӓрӓ вӓрӹштӹ кушшы кӹжгӹ 
тӹьгӓн пиш лаштыра кушкын шагалэш (7-шЫ карт. анчы). 
Тэхэнь пушӓьгӹ стройкалыкэш ак йары. 

Шӹрэ шӹргӹ лошты кушшы ти йиш пушӓьгӹ совсэм 
вэе етатьан ылэш (8-шь1 карт. анчы). Шӹрэ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ 
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пушМнъгвлй икйна-иктЫштьш ӓрэн шалгат, сотыжы нинӹлӓн 
пиш чӹдӹ вазэш. С Э Д Ӹ Н Д О Н шӹрэ Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш пушӓьгӹвлӓ 
сэдок сотышкыла кӱшкӹ дӓ кӱшкӹ кырмэн кушкыт. Нинӹн 
лач вуйыштышты вэлэ калпакла лэвэт шӹндӹшӹ ыжар 
имӓн укшвлӓ лит. Нинӹн тьигӹштӹ укштымы, тӧр, кужы 
ылыт, нинӹгӹц стройкалык матьэ-
риал пиш йажо лӓктэш. 

7-шы карт. Цӓрӓ вӓрӹштӹ 8-шЫ карт. Шӹргы лош-
кушшы йӓктӹ. ты кушшы йӓктӹ. 

Тэвэ тэнз шӹрэн кушшы пушӓьгӹвлӓ — Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ , 

пӓрквлӓштӹ моло—чотэ кужывлӓ, йалгавлӓ лит. 
Соты Йаратышывлӓ дӓ ӹмӹл тырхышы йиш пушӓ-

ҥӹвлӓ. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кушшы пушӓ^влӓм Икӓнӓ^ктӹштӹ-
дон тӧрэштӓрэн анчымыкы, нинӹн ӹмӹлӹштӹ икань агыл 
ылмым выртышток цаклаш лиэш. Пиш лаштыра кӧгинӓт 
ӹмӹлжӹ пӹцок агыл. Тидӹн ӸЛӹштӓшвЛӓжӹ пиш тыгыды 
ылытат, ӹлӹштӓшӓн вӹцкӹж Ӱкшвлӓштӹ ӱлкӹлӓ кэчӓлтӹ-
нӹтӓт тидӹ когон ӹмӹлтэн ак кэрт. Тэвэ вэс п у ш ӓ ^ в -
лӓм — ваштарым, пистӹм дӓ шолым нӓлшӓш, нинӹ пиш 
пӹц Ӹмӹлтӹшӹвлӓ ылыт. Нинӹн ӸЛӹШтӓШВЛӓШтӹ кым-
давлӓ, йӹгӹрэ шӹнзӓт, нинӹ вӹлкӹ вацшы сотыжы вок-
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сэок манмы ганьы рок вӹлкӹ ак вац, цилӓ сотыжымок 
ӹлӹштӓвлӓ ӓрӓт (9-шӹ карт. анчы). 

Йӓктӹнӓт ӹмӹлжӹ пӹцок агыл, /идӹн вӹцкӹж им-
влӓжӹ сотым шукок кычэн ак кэртэп. Кожын тэнэ агыл, 
тидӹн льӓпцӓкӓн шӓрлэн шӹцшӹ тыгыды имӓн ӹшкэ укш-
влӓштӹ лӹвӓлнӹшӹ рокым 
пӹцок ӹмӹлтэн шӹндӓт. Ко-
жэр лӹвӓлнӹ ньимахань ыжар 
кушкышат кушкын ак кэрт, 
сотыжат, айаржат тӹшкӹ ак 
попазы. 

пушатгӹн укшыжы чӹдӹ-
шукы ылмашыжы пУшӓтгӹлӓн 
махань палшыкым пуа, ӹлӹ- 9 _ ш й к а р т > Ш о л у к Ш -

мӓшлӓн кыцэ палша? Йӓктӹн 
дӓ когин ӹмӹлӹштӹ пиш пӹц ӹмӹлок агылэп кӹнь, нинӹ 
вӹлэц вацшы сотым пилӓок кычэн ак кэртэп, шоэ, тыгыды 
ӹлӹштӓшӓн Укшэтвлӓ сотым чотэ чӹдӹ кычат. Сотыжы 
гӹнь Ӹлӹштӓшлӓн угльэкислый газым пыжаш (разлагайаш) 
тӓ угльэрод нӓлӓш палша. Тэтгэ гӹнь, пУшӓтгӹлӓн йажон 
кушкашыжы пиш шукы соты кэлэш. Коги дӓ йӓктӹ — соты 
йаратышы ылыт. Нинӹ кушкашыжат мол пушӓтгӹ ӓптӹр-
тӹдӹм вӓрӹштӹ вэлэ йажон кушкын кэрдӹт. 

Кож, пистӹ, ваштар, шол, пӹркэм дӓ молат ӹшкӹмӹш-
тӹн пиш шӹрэ ӸЛӹШтӓШӹШтӹдон айар йӓрӹмӹм цилӓок 
кычат манаш лиэш. С Э Д Ӹ Н Д О Н Н И Н Ӹ МОЛ, КОГО пУшӓтгӹвлӓ 
лӹвӓлӓнӓт (пушӓтгӹ ӹмӹлэшӓт ӹньэ) кушкын кэрдӹт. Ти 
йиш пУшӓтгӹвлӓ ӹмӹл тырхышы ылыт. Ӹмӹлӓн вӓрэш 
шӹтӹшӹ сӓмӹрӹк кожвлӓ соты йаратышы пӰшӓтгӹвлӓн 
ӹмӹлэшок, нинӹм воксэок Ш Ӹ К Э Н лЫкмэшкӓт кушкын 
кэрдӹт. Йӓктӹн дӓ когин ханавлӓштӹ кожэр лӹвӓлӓн дӓ 
пистэр лӹвӓлӓн воксэок йамыт. 

Малын цилӓ шӹргок икань агыл. Ӹлӹштӓшӹжӹ вэт кэ-
рӓл качкышым нӓлмӹгӹц пасна эчэ иӱшӓтгӹштӹшӹ 
Вӹдӹмӓт парышкы сӓртэн воздухышкы лыктын колта. 
Ӹлӹштӓшӹжӹ пишок шалдыра гӹнь ӓль эчэ ӧрдӹжӹш-
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кӹ пишок кымдан лӓктӹн шӹнзӹн гӹнь, тӸНӓм^вӹтшӹмӓт 
шукы лыкташ тӹьгӓлэш. Тӹнэ гӹнь соты йаратышы коги-
эт, йӓктэт кукшы» рокышты мол пӰШӓьгӹвлӓгӹц йажон 
кушкыт. Ӹмӹлӹштӹ йажон кушшы кожэт, ваштарэт, 
шолэт моло нинӹлӓ кушкын ак кэртэп. Йӓктӹн вӹцкӹж 
кужы имжӹ чотэ чӹдӹ вӹдӹм парышкы сӓртӓ дӓ тидӹн 
важшат пиш К Э Л Г Ӹ Ш К Ӹ вала дӓ вӹлвӓл рокышты кукшы 
гӹньӓт лӹвӓлнӹ ылшы лывыргым нӓлӹн кэрдэш. Ошмаан 
рокыштыжы гӹнь тидӹ ньимахань ЛЭЛӸЦТЭОК кушкэш, 
тэвэ тэхэнь вӓрвлӓштӹ йӓктэр коги йарышан кушкэш. 

Шунан рокыштыжы гӹнь шукыжок кожэр ӓль ӹлӹш-
тӓшӓн мол пушӓьгӹвлӓ кушкыт. 

Кукшы вӓрӹштӹш кУшкышвлӓ. 

Кушкышын стройалтмашыжы дӓ тидӹн кушмы вӓр-
жӹдон пижмӓшӹм; мӓ алыкэш кушшы шудывлӓ вӹлэцок 
анчэн лӓктӹн кэрдӹнӓ. 

Мӓнмӓн крайыштына сэк йажо шуды кушмы вӓр вӹт 
нӓлмӹ алыквлӓ ылыт, вэс статьанжы ӹньэ рэкӓвлӓ мыч-
кы лапвлӓ воктэн Ш Ы В Ш Ы Л Т Ш Ы , Ш О Ш Ы М йӹдэ ПОЛОЙ В Ӹ Т 

нӓлмӹ вӓрвлӓ ылыт. Тэхэнь вӓрвлӓштӹ вӹлвӓл рокшы 
пиш лывыргы дӓ пиш йажон шачыктышы ылэш, сэдӹн-
дон тиштӓкэн йӧрмӹлӓок кушкын шагалэш. Тэхэнь вӓ-
рэш кушшы шудын ӹлӹштӓшӹжӹ кымда, кого ылэш, 
шудыжат тиштӹ пиш йажо ыжаргы дӓ вӹдӓн лиэш. 

Тэвэ тэхэнь вӹт Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш лапкӹц кырык вӹлнӹшӹ, 
вӹт нӓлтӹмӹ алыкышкы кузымыкы, тӹштӹ шуды сов-
сэмок вэс статьан ылмым тӧрӧкок цаклымла. Тӹштӹ шуды 
вӹт нӓлмӹ алыкыштышкььц шоэрӓк ылэш. Тиштӹ шуды 
формыжат вэс статьанрак ылэш. Шуды пӸлӹшвлӓштӹ 
вӹт нӓлмӹ алыкыштышыгььц изи пӹлӹшӓн, мытык тӓ кы-
дыжы эчэ пӸЛӹшвЛӓштӓт изи лӓштыквлӓэш шэлэдӓлт 
шӹнзӹн. Тэхэнь кушкышвла ӹшлӓнӹштӹ кэрӓл вӹдӹш-
тӹм лач утлаок парььшкы сӓрэн воздухышкы ак лыкэп. 
С Э Д Ӹ Н Д О Н ВЭТ нинӹ кукшы вӓрӹшток йажон кушкын 
кэрдӹт. Кыды шудын цӹрэштӹ лашаш шӓвэн шӹндӹмӹ 
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гань ошалгы-луды-жаргы валган (шамак толшы: шоды-
шудын — полин шудын) ылэш. Тэхэнь шудын ӹлӹш-
тӓшвлӓштӹм лач йажон тусарэнок анчалмыкыгьшь, 
ӹлӹштӓш вӹлнӹ тыгыды пынвлӓм ужаш лиэш. Нинӹ 
ӹлӹштӓшӹм вашт лэвэт ШИНДЭНӸТ. Т Э Н Э ПЫНДОН ЛЭВЭ-

дӓлт шӹцшӹ Ӹлӹштӓшвлӓ кушкышышты ылшы вӹдӹм пиш 
чӹдӹ парышкы сӓртӓт. Тэхэнь кушкышвлан важышты пиш 
К Э Л Г Ӹ Ш К Ӹ вала. Тэхэнь ылмашыжы ти шУдывлӓлӓн кук-
шигэчӹмӓт тырхаш палша. 

Когоракын кукшы вӓрвлӓштӹ ӸЛӹштӓшӹштӹм ӹфӹ-
лӓлтӹш шудыла рок сагалаок куштышы кӰшкышвлӓӓт 
улы. Тэхэнь шудывлӓ вӓрӓш пыч тӓ котьи лапа ылыт. 

Вӓрӓш пыч ӹфылӓлтӹш шудын ротньажок ылэш, 
кӓпшӹдон гӹнь—изирӓк; тидьш нарынзы П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ 

соталгы ылэш. 
Котьи лапа рок вӹлвӓл мычкы шывшылтмы изирӓк 

кӓпӓн шуды ылэш. Тидӹн ӹлӹштӓшӹжӹ 
ошалгы пынан изи Ӹлӹштӓшвлӓ ылыт, шу-
дыжы шуды хӓлӓ рок вӹлэц шывшылтэш, 
вургыжы кӱшкӹлӓ йошт шалга, вуйыштыжы 
ӹфӹлӓлтӹш шудын ганьок ошалгы ӓль ро-
зывый валган понар ганьы ылэш (10-шы 
карт. анжы). Ти шудын П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ М К Ӹ -

11 -шӹ карт. Качы очиток. 10-шы карт. Котьи лапа. 

рӹн нӓлмӹкӹ К О Ш Т Ы М Ы К Ы МОЛО гӹньӓт, кукшыжат фор-
мыжым дӓ валгыжым йажонок пэрэгӓ; СЭДӸНДОН ВЭТ ТИ 
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ПЭЛЭДӸШТОН Ш О Ш Ы М моло кукшы букэтӹм ӹштӓш ли-
эш. Ӹлӹм кӹдэжэш тидӹ пиш йажо пэлэдӹш лиэш. 

Эчэ пишок ӹшкэ статьанышты ылшы кӰшкышвлӓм 
ужаш лиэш. Нинӹ цӓрӓ ошма вӹлнӹ кушшы кушкыш-
влӓ ылыт. Ти шотышты ик кушкышым анчал лӓктӹнӓ. 
Тидӹ качы очиток ылэш. Тидӹ пиш кӹжгӹ, шӹрэ ӹл-
ӹштӓшӓн рок мычкы шывшылт кушшы шуды ылэш. Ти-
дӹн ӸЛӹШтӓшвЛӓштӹ сага-сагаок ылыт (11-шӹ карт, ан-
жы). Тэхэнь Ӹлӹштӓшвлӓ шӹрэн Ш Ӹ Н З Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н куш-
кышышты ылшы вӹдӹм пиш йажон кычат тӓ парышкы 
чӹдӹ сӓртӓт; СЭДӸНДОН вэт ти шуды кэчӹ айар паньэж-
мӓн вӓрӹштӹ ошма вӹлнӹ дӓ кӱӓн рокыштат моло куш-
кын кэрдэш. Кушкашыжы вэлэ пиш шукы соты кэлэш. 
Соты укэ гӹнь йажон кушкын ак кэрт. Тидӹ сэк когон 
соты йаратышы кушкыш ылэш. Кэчӹ сотыдэ изишӓт 
ӹлэн ак кэрт. Кӓггӹжӹм тидӹ нарынзын пэлэт шӹнзэш. 

Тидӹн качы тотшы вОльыквлӓ качкын колтымашкьщ 
тидӹм пиш пэрэгӓ. 

АмэрикЫн шокшан кукшыигэчЫ шалгымы вӓрвлӓштӹ 
лывыргыгьщ паснаок манмы ганьы эчэ вэс йиш, ӹшкэ статьа-
нышты ылшы кушкышвла кушкыт. Ти кушкышвлам 
кактус маныт (12-шы карт. анчы). Ти кушкышвла чотэ 
ӹшкэ статьанышты ылыт, нинӹ столмыла кушкыт. Кы-
Д Ы Ж Ы Г Ӹ Н Ь лач утлаок коговлӓ икпоратка пушён^Ы кӱк-
шӹцвлӓок кушкын шагалыт. Кыдыжыгьшь кого ӹлӹш-
тӓшӓн Ӱкшвлӓдон лэвэт шӹндӹмы ганьы лит. Кыдыжы 
пэцкӓ фОрманвлӓ кушкыт. 

Кактусын вургыжы топлот жар цӹрэӓн ылэш. Тидӹ 
ӹлӹштӓш вӓрэш цилӓ пӓшӓмок ӹштӓ. 

Кактус тэхэнь ылмыжыдон Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н ӰКшвлӓштӹжӹ 
моло чотэ шукы вӹдӹм урдэн кэрдэш. К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ы Л Ш Ы 

вӹтшӹ пар лин воздухышкы пишок когон шӓрлэн ак 
кэрт, вургын вӹлвӓлжӹ пишок кого агыл, вӹдӹм пиш 
пэрэгӓ, мол кушкышвлан ганьы агыл. Тидӹн им гань лин 
шӹщшӹ ӸЛӹШтӓшвЛӓштӹ вольык качмашкӹц пэрэгӓт, 
вургыжы ӹлӹштӓш пӓшӓм вашталта. 
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Тэвэ ти анзыЛЙы попымына прИмэрвлӓгӹц, кукшы 
вӓрӹштӹ кушшы кушкышвлан чӹдӹ лывыргы вӓрӹшток 
кушкаш тымэнь шомыштым чотэ йажон мӓ ужына. Тэ-
хэнь вӓрэш кушкаш Т Ы М Э Н Ь Т Ӹ М Ӹ кушкышвла кукшы 
вӓрӹшкӹ попазымыкышты кушкын ак кэртэп, кошкат. 

Эдэм кушкышвлан ӹшкэ статьан ылмыштым пӓлэн 
шонат, ӹшлӓнжӹ кэрӓл сэмӹнь войаш тӹгӓлӹн. Тидӹ 
кукшы вӓрэш кушкын кэртшӹ кушкышвлам нырым, 
корным дӓ кынамжы эчэ сола сола хӓлӓ лэвэт шӹндэн 
кэртшӹ ошма ваштарэш кӹрэдӓлӓш моло шӹндӓ. Сэк 
пӹтӓриок ошма вӹлӓн уалам шӹндэн кушташ тӹн^ӓлэш, 
вара ти шӹндӹмӹ уалажы прамойрак шӓрлӓш тӹн^ӓлмӹ-
кӹ, Л О Э Ш Ӹ Ж Ӹ йӓктӹвлӓм шӹндӓ. 10—15 и эртӹмӹкӹ ош-
ман вӓр вӹлнӹ сӓмӹрӹк йӓктэр дӓ уала кузэн шагалэш, 
ошмалан тӓрвӓнӓш ирӹк пӹтӓ. 

В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкышвла. 

кӰШКЫШвлӓлӓн вӹдӹштӹ ӹлӓшӹштӹ кукшы ошма 
вӹлнӹшӹ гань агыл, сомсэмок вэс услови ылэш, сэдӹн-
дон вэт вӹт нӓлмӹ вӓрвлӓштӹ,кушшы куш-
кышвлӓн кушмашыштат, стройалтмашыш-
тат вэс статьан ылэш. 

кӰвШинвлӓ. Йӓрвлӓштӹ дӓ рэкӓвлӓ 
В О К Т Э Н Ӹ Ш Ӹ Ш Ӹ Н З Ӹ Ш вӹтвлӓштӹ моло 
чотэ шукы кувшинвла кушкыт. Нинӹн 
ӸЛӹШтӓшвЛӓштӹ вӹт вӹлнӹ ылыт. Кӓтгӹж 
ӹрдӹн нинӹн нарынзы цӹрэӓн пэлэдӹ-
шӹштӹ лиэш, (13-шы карт.). Ош кувшин-
жӹ пиш йажо ош пэлэдӹш ылэш, тидӹм 
вэс статьанжы „ош лильи" маныт. Ку-
бышкыжын гӹнь нарынзы пэлэдӹш, сэ-
Д Ӹ Н Д О Н Т И Д Ӹ М ЭЧЭ нарынзы кувшин маныт. 

Кувшиньш шуды вургыжым еиргӹц 
мӓ ужын ана кэрт, тидӹ вӹт лӹвӓлнӹшӹ 
кушкыш ылэш. Ти вургыгьщ вӹт вӹлкӹ 
ӹлӹштӓш вургывлӓ дӓ пэлэдӹш йалвлӓ вэлэ кушкын лӓктӹт. 
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Кувшиньш вӹт вӹлкӹ лӓкшӹ П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ М ӓль ӹлӹш-
тӓшӹжӹм кӹрӹн нӓлмӹкӹ тидӹн вургыжы СОИКТОК 

вӹт вӹлнок шалга. Ӹлӹштӓшӹн К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ воздухтон 
тэмӓлт шӹцшӹ охыр вӓрвлӓ шукы улы, СЭДӸНДОН Т И Д Ӹ 

вӹткӹц куштылгы ылэш. Тидӹ куштылгы ӹлэшӓт тидӹм 
вургыжы изишӓт ак тӹкӹлӹ. Шуды П Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ М вур-
гыжыгэ кӹрӹн лыкмыкы, ӹлӹштӓшӹн вургыжы пиш 
кӹжгӹ дӓ лывыргы ылмым тӧрок цаклымыла. СирЫшкЫ 

лыктын шагалтымыкы, тидӹ ӹлӹш-
тӓшӹжӹм вӹдӹштӹшлӓ кычэн шал-
гэн ак кэрт, тӧрок тагыла кэрэм-
лӓ вуйстык кэчӓлтэш. Екӹштӓш 
вургыжым кӹрӓш тӹгӓлмӹкӹ лач 
тӹрӱкок кӹрӹн колташ акли, цат-
кыды ылэш: тидӹ пиш цаткыды кэ-
рэм ганьок Ӹлӹштӓшӹжӹм цаткы-
дын йалштэн шӹндэн, СЭДӸНДОН ВЭТ 

пиш кого мардэжэш лишӹ вӹт коэӓт 
нинӹн ӸЛӹШТӓШВЛӓШТӹм кӹрӹн 
лыктын ак кэрт. Кувшиньш пэлэ-
дӹш йал вӰргывлӓжӓт тэхэнь свой-
стванок ылыт. 

Кувшиньш ӸЛӹШтӓшвЛӓштӹ кӹж-
гӹвлӓ дӓ кӹжгӹ ӹлӹштӓшӓн ылыт. 

С Э Д Ӹ Н Д О Н ВЭТ нинӹм кого мардэжэш лишӹ вӹт коэв-
лӓӓт тӓ шалдыра йур пӹрцӓт ньимат ӹштэн ак кэртэп. 

Кувшиньш кӹцкӹжӹ лач изи кувшин ганьок ылэш. 
Поспэйэн шошы нӱшмӹжӹ вӹт вӹлнок ишт каштэш. 
нӱшмӹвлӓжӹ цилӓок пижшӹ вишкӹдӹ (кӹльэ ганьы) 
шӹрэн шӹндӹмӹ ганьы ылыт; нинӹ цилӓ вӓрэ, кэк пы-
нэшӓт, кэк нэрэшӓт тӓ мол вӓрэӓт пижӹн кэрдӹт. Кэк-
влӓштӹ ти вӹткӹц вэс вӹдӹшкӹ чогэштэн кэмӹштӹ 
годым кувшин нӱшмӹм сагашты нӓгэӓт, вэс вӹдэш ко-
дат. Тэвэ т э г э кувшиньш шачышыжы шӓрлӓ. 

Кэчӹвӓл вэл АмэрикЫн тропик областьыштышы Ама-
зонкы рэкӓ мычкы дӓ тидӹн притоквлӓжӹ мычкы кэ-
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лэсэн мыштыдымы ЧОТЭ КОГО кувшинвлМ кушкыт. Тидӹм 
викторийа - рэгиа маныт. Тидӹн ӹлӹштӓшӹжӹ мэтӹ-
рӓк - пэлӓк, кок мэтӹр кымдык, пэлэдӹш качшы моло 
4 0 сантьимэть'ф ылэш. П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ ТИ кувшиньш ро-
зывый валган пиш йажо пэлэдӹш ылэш. 

Рӓскӹ. Кӓьгӹжӹм мӓнмӓн пӱӓвлӓнӓ дӓ йӓрвлӓнӓ кым-
дыкэшок манмы ганьы рӓекӹ лӹмӓн кушкыштон лэвэ-
дӓлт шӹнзӹт. Кынамжы гӹнь лачокшымат вӹт вӹлвӓ-
лӹм вӹт вӹлвӓл хӓлӓ лэвэт шӹндӹмӹлӓок кушкын ша-
галэш. 

Рӓскӹн Ӹлӹштӓштӹм вургыжы жар йӹргэцлӓ вӹт 
вӹлнӹ каштэш, тидӹгӹц вӹт пындашкыла шӹртӹ гань 
вӹцкӹж, тӧр важ вала (14-шь1 картьи-
нӹм анжы). Рӓскӹ мол кушкыш каньы 
агыл, ӹшлӓнжӹ кэрӓлӹм В Ӹ Т К Ӹ Ц О К нӓ-
лӹн кэрдэш; ти вӹдэш еакой еанзал 
дӓ молы шылэн шыцшӹ матьэриалвлаок 
кушкашышты еитӓт. Сэдьшдон ТЭВЭ 

рӓекӹлӓн мол кушкышынла пиш шӓр-
лэн шӹцшӹ лаштыра важ кэрӓл агыл. 
Тӹ изи важшы тидӹлӓн кэрӓл качкыш 
погашыжы тӹнӓрок кэрӓл агыл, тидӹ 
рӓекӹлӓн вэе кэрӓлӹм ӹштӓ, вӹт вӹл-
нӹ ылшы Й Ӹ Р Г Э Ш К Ӹ Ӹлӹштӓшӹжӹм мардэжэш тӓ вӹт 
коээш моло еӓрӓл шуаш ирӹкӹм ак пу. 

Рӓекӹ пиш шоэн пэлэдэш тӓ нӱшмӹжӹмӓт пиш шоэн 
ӹштӓ. Рӓекӹ пасна-пасна айырлышы лӓШТыквлӓжӹдон 
шукэмэш. Тидӹн вӹт вӹлнӹшӹ Й Ӹ Р Г Э Ц Ӹ Ж Ӹ кушмыжы 
еэмӹнь пасна-пасна лӓштыквлӓэш шэлэш тӓ вара паена 
Ӹлӹштӓшвлӓ лит. Тэвэ тэнэ паена айырлышы изи ӹлӹш-
тӓшвлӓ кэквлӓн йалэш, пынэш, вӦльыквлӓн пынэш тӓ 
мол вӓрэӓт пижӹн вэе вӓрэ шӓрлӓт. Кыдыжы эчэ тыр 
вӹткӹц йогы вӹдӹшкӹ попазат, вэе вӓрэ йогэн кэӓт. 
Тэвэ ти етатьан рӓекӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н вырлыкшым ньима-
хань НӰШМӸДЭОК йӹрвӓш шӓрэн шокта. 

Шӹжӹ ШОМЫ вэкӹлӓ рӓекэш шукы крахмал погынэн 
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шӹнзэшӓт, лэлэмэш. Л Э Л Э М М Ӹ Ж Ӹ сэмӹнь вӹт лӹвӓкӹ 
вала дӓ тиштӓкэн тэл гач ӹлӓ. Шошым шомыкы тидӹ 
мьгнзшок вӹт вӹлкӹ лӓктэш. Тэвэ тэнз ӹлӹмӓшӹжӹм 
В И Д Ӹ М Ӹ Д О Н рӓскӹ и лоэш моло кӹлмэн ак шӹц, кӹлмӹ-
мӓшкӹц совсэмок ытаралтэш. 

Тэнз гӹнь вӹдӹштӹ кушшы кӰшкышвлӓӓт ӹшкэ 
статьан ӹлӓшӹштӹ тымэнььггЫш. 

Кушкын шӓрлӹмӹштӹ сэмӹнь, вӹт кушкышвла йӓрвлӓм, 
пӱӓвлӓм ольэн-ольэн ӹлӹш чӓеТьӓВлӓштӹдонат, колыш 
кӦТШЫВлӓШТӹдонаТ тэмӓт, вӹтвӓр (водойом) изин-ольэн 
купышкы еӓрнӓ. 

Куп лимӓштон кӹрэдӓлӓш, итӹрӓйӓш кэлэш, вӹт куш-
кышвлӓм лыктын кӹшкӓш кэлэш. вӹтвӓрвлӓ шукэрдок 
куп лимӹ вӓрвлӓэш кушкышвлагьщ котшыгьщ торф лин. 
Промышльэныстьышты торфым пу вӓрэш йылатат (торф 
кишӓн, тидӹм лыкмы гишӓн ти учэбнььькььн пӹтӓриш 
чӓетьӓштӹжок попымы). 

Анзылныш прИмэрвлӓштӹ мӓ кушкышын етройалтма-
шыжым дӓ кушмы вӓр условижььм анчэн тӧрэштӓрэн 
лӓкнӓ. Кукшы ошмашты кушшы, шӓрлӹшӹ кушкышын 
ӹшкэ еэмӓн ик етатьан айыртэм ылэш, вэе вӓрэ — алы-
кышты кУшшывлӓн ӹшкэ статьанышты, Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ куш-
шывлӓн кымшы етатьан дӓ вӹдӹштӹ кушшывлан нӹлӹм-
шӹ етатьӓн ӓйыртэмӹшты ылэш. 

Кушкышвлан цилӓ етатьан кушмы Й Ӧ Н Ӹ Ш Т Ӹ М ТЫМЭНЬ, 

пӓлэн шошы эдэм, кавштавичЫ кӹцкӹлӓн, шӓдӓьгӹлӓн 
дӓ шӹргӹлӓн моло кушкашышты махань вӹлвӓл рок кэ-
лэш, цилӓ пӓлэн шоэш. Тидӹгӹц паена эдэм ӹшкэжӓт 
ӹшлӓнжӹ кэрӓл кушкышвлам войашыжы цилӓ етатьанок 
вашталтыл миӓ. Шамак толшы: эдэм купым кошта, вӹт 
лӹвӓлнӹ ылшы рокым извоскалаьгда дӓ вара тӹшӓк ку-
пэш кушкын кэртӹмӹ кушкышвлам кушташ тенгӓлэш. 
Ныр вӹлэц, кӓВШтаВичӹгӹц моло тидӹ акэл, шудывлӓм 
цилӓ караьгда. Нигнӹм караьгдэн ӹшлӓнжӹ кэрӓл куш-
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кЫШВлӓжӹлӓн кушкаш, шӓрлӓш ирӹкӹм ӹштӓ. Кукшы, 
вилшӹ ошма вӹлӓн йӓктэрӹм кушта. 

Эдэм природым ӹшкэ статьанжы сӓрӹмӓштӹжӹ тидӹ-
влӓм вэлэ агыл, эчэ когорак вашталтышвлам ӹштӓ. Тидӹ ор-
гӓНьизмвлӓН ӹлӹмӹ СЭМӸШТӸМ вашталта дӓ нинӹгӹц ӹшкэ 
сэмэшӹжӹ ӸШЛӓНЖӹКЭРӓЛЛӓуЙиШӹЛӹШӹвЛӓм^ЙИШ куш-
кышвлӓм моло войа. Угӹц вӦйымывлӓштӹ кӹзӹт йактэ 
мӓдонна агыл, природыштыжат ньигынамат укэ ылыныт. 

Культураргдымы кушкышвлй. 
Эдэм ӹшкэ пӓшӓ ӸШтӹмӓШӹжӹдон войымы сакой 

йиш кӰшкышвлӓм культурандымы кушкышвлй манын 
лӹмдӓ. Тэвэ ти шотышты пӹрцӓн киндӹвлӓ, кавштавичЬг 
хӓдӹрвлӓ, хлопчатньык, итӹн дӓ молат эдэмлӓн ӹлӓшӹ-
жӹ пиш кого кэрӓлӓн ылыт. ПэрвишЫ эдэмвлӓ кыцэ 
культуран^дымы кушкышвладэ, качкашышты дӓ чиӓшӹштӹ 
моло моныт, тидӹ мӓлӓнна кӹзӹт чотэ шаналтэш. 

Таманьар тӹжэм и анзыц ӹлӹшӹ эдэмвлӓ дьикӹй 
кушкышвлан кӹцкӹм дӓ мӧрвлӓм погэн качкын ӹлэнӹт. 
БЫлӓнӹштӹ кэрӓл кушкышвлам нинӹ куштэн мыштыдэ-
лӹт ылын. Вара самынь вилӹмӹ нӱшмӹвлӓ шӹтӹмӹм дӓ 
кушмым, нӱшмӹ ӹштӹмӹм моло цаклэн. Тидӹм цак-
лымыкы эдэм ӹшкэок, пӓлэнок ӱдӓш, кушташ тьетӓлӹн. 
Эдэм ӓн^йӹрӓн ровтайышы лин. 

Ӱдӓш тьетӓлмӹ кӰШкыШвлӓжӹм моло эдэм йӹр ыл-
шы дьикӹй кушкышвлагьщ тӓ тӸШкэрвлӓгӹц нӓлӹн. Тэвэ 
нинӹвлӓгӹц кӹзӹт ӱдӹмӹ, шӓрӹмӹ культураьгдымы куш-
кышвлӓ линӹт. 

Культураргдымы кушкышвла лошты сэк кэрӓл куш-
кЫШвлӓЭШӹжӹ пӹрцӓн кушкышвлй — шӓдӓкгӹ, ыржа, 
шож, шӹльӹ, кукурузы, пшона ылыт. Кӹзӹт мӓнмӓн сӓн-
дӓлӹкӹштӹнӓ сэк когонжок пӹрцӓн киндӹм шӓрӓш тӓ 
кого лӓктӹшӓнӹм ӹштӓш пиш кого пӓшӓ ӹштӓлтэш. 
Мӓнмӓн сола хозайстванан сэк кого пӓшӓжь^пӹрцӓн 
киндӹм когон лӓктӹшӓнӹм ӹштӹмӓш ылэш. Ти пӓшӓ-
штӹ пӹтӓриш пӓТьильэТКӹшТӹ мӓ пиш кого ӹштэн шок-

23 



тЫмашвлӓм ӹштэн шоктэннӓ. Ӹндэ кӹзӹтшӹ сэк кого 
пӓшӓнӓжӹ — киндӹ шачышым пыток кОГОэмдӹмӹлӓ дӓ 
кукшы игэчӹ ваштарэш пыт кӹрэдӓлмӹлӓ. Ти пӓшӓвлӓм 
лачокок ӹштэн шоктышашланэн, еоВхозвлӓштӹ дӓ кол-
хОзвлӓштӹ моло кого лӓктӹш пушы йиш тӓ кукшы 
игэчӹ ваштарэш кӹрэдӓл шалгышы, .кукшы игэчӹм тыр-
хышы йиш киндӹвлӓм ӱдӓш тӹгӓлӹнӹт. Кӹзӹт угӹц 
ӹштӹмӹ МТС-вла палшымы еэмӹнь еоВхозвлӓшкӹ дӓ 
кӦЛХозвЛӓшкӹ еола хозайствашты пӓшӓ ӹштӹмӓшкӹ еэк 
анзыл Т Ь Э Х Н Ь И К Ӹ пырталтэш: кыралмашыжы, ӱдӹмӓшӹжӹ, 
киндӹ ныр вӹлэц погымашыжы моло цилӓ трактырвлӓ-
дон дӓ мол МӓШинӓвлӓдон ӹштӓлтэш. Мӓнмӓн пӹрцӓн 
киндӹ ӱдӹшӹ кого еовхозвлӓжӹ лач „пӹрцӹ ӹштӹшӹ 
фӓВрикВлӓок" ылыт. 

Кавштавичьг хӓдӹрвлӓӓт халыклан качкаш еитӓрэн 
шалгымашты чотэ кого палшыкым пуат. Мӓнмӓн еӓндӓ-
лӹкӹштӹнӓ лач когонжок: кавштам, охырэцьш, рэвӹм, 
морком, ушманым, йакшар ушманым, томатым дӓ мо-
лымат шӹндӓт. Тэвэ тидӹвлӓ ^индӹлӓн пиш кого пал-
шыкым пуат. 

Пӹрцӹ пушы кИНДӹвлӓгӹц паена мӓлӓннӓ эчэ тьэхньи-
кӹлык культурывла пиш кэрӓл ӹлыт. ТьэхньикЬглык 
культурывла манын, фӓВРикВлӓлӓн дӓ зӓвотвлӓлӓн йӧндӓ-
рӓш кэрӓл еирйо (муш, хлопок) пушы кушкышвлам лӹм-
дӓт. Итӹнгӹц, К Ӹ Н Ь Э Г Ӹ Ц , хлопчатньиккьщ мушыштым 
ваткыштым погэн шӹртӹм шӹдӹрӓт тӓ шьфтЫжЫдон еа-
кой йиш ӸШТӹрӓШвлӓм, еитцӹвлӓм коат. Рокошагӹц 
крахмалым, патыкым дӓ спиртьш ӹштӓт. Итӹнӹн, кӹньэн 
дӓ кэчӹ нӱшмьш Н Ӱ Ш М Ӹ Ш Т Ӹ Г Ӹ Ц ӱм шин лыктыт. Йакшар 
Ушмангӹц еакырым ӹштӓт. Тьэхньикьйлык кушкышвла 
еола хОЗӓйетва пӓшӓштӹ кокшы кого, кэрӓл пӓшӓ ылэш. 

Пӹрцӓн культурвла. 

Шӓдӓгӹ, ыржа, шож, шӹльӹ — нинӹ цилӓн киндӹ 
ылыт. Нинӹ мӓлӓннӓ кырык алыкыштышы дӓ вӹт нӓл-
тӹмӹ лапвлӓ воктэн кушшы ӹлӹшгӓшӓн дӓ олым вургы 
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вуйыштыжы пэлэдӹш вуйан шудым ӓШӹндӓрӹктӓт. Нау-
кыш ты тэхэнь кушкышвлам злак йишӹшкӹ айырат. 

Злак йиш кушкышвла лач когонжок Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ , 

тьэпӓн Еӓрвлӓштӹ, кэчӹвӓл лӹвӓлнӹ кушкыт. Мӓ ӱдӹ-
мӹнӓ пӹрцӓн кӰшкышвлӓӓт тэвэ ти йиш кушкышвлагЫц 
линӹт. 

Мӓнмӓн культуратгшы кИндӹнӓвлӓн прЭдкӹвлӓштӹ кӹ-
зӹтшӹ каймышты дорыц совсэмок вэс кайзыкан ылы-
ныт. Нинӹн П Ӹ Р Ц Ӹ Ш Т Ӹ кӹзӹтшӹ ганьы агыл, тыгыды 
ылын. пӦСПэйӓшӹжӓт икӓнӓштӹ, иктӧр ак поспэйэп ылын 
дӓ ӦЛымвЛӓштӓт пиш кӹрӹт ылын. 

Эдэм пӹрцӓн киндӹм кыцэ вашталтылэш тӓ йажо-
эмдӓ. Эдэм пӹтӓри дьикӹй ылшы шӓдӓтгӹн дӓ шожын 
цӹрцӹвлӓм погымыжы ГОДЫМ шалдыра пӹрцӹвлӓм вэлэ 
погэн. Погымы шалдыра П Ӹ Р Ц Ӹ Ж Ӹ М ӱдэнӹт тӓ ӹшлӓнӹ-
штӹ кэрӓлӹм ВОЙЭНӸТ. Шалдыра П Ӹ Р Ц Ӹ Г Ӹ Ц кушшы куш-
кышын шачышыжат йажо шалдыра пӹрцӓн лӓктэш. 

Тэвэ Т Э Н З ИЗИН-ОЛЬЭН, шачышкӹц шачышышкы ванчэн 
мимӹ сэмӹнь, эдэм ӹшлӓнжӹ йажоэмдӹмӹ кӰшкышвлӓм 
айырэн миэн. СЭДӸНДОН ВЭТ культуратгдымы кушкыш-
влӓн качэствышты и йӹдэ йажоланэн, ьппкэдурэш стьэ-
пӹштӹ кушшывлам цилӓ статьанок эртэн дӓ шалдыра 
пӹрцӹм, кого мардэж тырхышы олымым моло пуаш тӓ 
ныр ныр хӓлӓ иктӧр ПОСПЭЙӸШӸ лиӓш тьетӓлӹн. 

Сэк пӹтӓри тэнз айырымашым эдэм пӓлӹдэок ӹштэн 
миэн. Лачокшымат пиш простан лӓктӹн миэн, эдэмлӓн кэ-
рӓл агыл кушкышвлашть1 ӱдӹмӓшкӹ пишок шоэн попа-
зэнӹт. Шамак толшы, кӹрӹн шӹцшӹ олыман кушкышы-
жы нырэшок кодын, тыгыды пӹрцӹжӹ пуалтымашэш 
айырлалтын дӓ мол еитӹдӹмӓшӹжӓт каратгдалтыныт. Ва-
раракшы, эдэм кушкышын ӹлӹмӓшӹжӹм пӓлэн шо-
мыкыжы, киндӹ ӱдӹшӹвлӓ дӓ ТЫМЭНЬШӸ ӓгрономвлӓ 
пӓлэнок искусствыный айырымашым ӹштӓш тӹн^ӓлӹнӹт. 
Нинӹ киндӹ ӱдӹмӹ ныр вӹлнӹ шалдыра пӹрцӓн вуй-
влӓм кӹчӓлӓш тӹн^ӓлӹнӹт. Шалдыра пӹрцӹм погымыкы-
шты тидӹм паена удэнӹт, т энз Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н у йиш, 
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йажо, шалдыра пӹрцӓн киндӹм ВОЙЭНӸТ. ТЭВЭ Т Э Н З ваш-
талтыл миэн айырымашэт пЭрвишӹлӓ шамтэок ӹштӹмӹлӓ 
агыл, куштылгын дӓ йӹлэ ӹштӓлтӹн дӓ ик мытык жэ-
пӹшток шукы у йиш шӓдӓйгӹм, шожым, ржам дӓ шӹ-
льӹм айырэн шоктымы лин. 

Сэк пачэшӹжӹ тэвэ пиш шукэрдӓт агыл йажо йишӹм 
айырэн нӓлӓш манын, йажоэмдэн шоктымы кок йишӹм 
ик вӓрэш вырлыкаьгдат (хрэстӹлӓ „каштыктат"). Ик ийш 
шӓдӓьгӹн пэлэдӹш ӓнгӹшкӹжӹ вэс шӓдӓьгӹн пэлэдӹш 
шӹрхӓм пыртэн колтэт К Ӹ Н Ь , Т И Д Ӹ Г Ӹ Ц лишӹ у шӓдӓьгӹ-
жӹн кок йиш шӓдӓьгӹнӓт вашталтшы пӓлӹквлӓштӹ лин 
кэрдӹт. Кынамжы гӹнь сомсэмок у йиш лиэш. Ик йиш 
кушкышын шӹрхӓжӹм вэс йиш кушкышын пэлэдӹш 
ӓьгӹшкӹ пыртымашььм, тэьгэ ӹштэн у йиш вырлык лык-
машым хрэстӹлӓ каштыктымаш (скрэшиваньийэ) маныт. 

Тэвэ ти пӓшӓ мӓнмӓн СССР - ӹштӹнӓ пиш кымдан 
шӓрлэн. Ти пӓшӓ видӓш йори ӹштӹмӹ кушкышвлам ты-

мэньшӹ учрэждэньььвла — сэ-
льэкци еТанЦивлӓм ӹштӹмӹ. 
Ти еТаНцивлӓШТӹ когон ты-
мэньшӹ ӓгрономвлӓ пиш йа-
жо, цилӓ районвлӓэш йары-
шы, шукы лӓктӹш пушы йиш 
киндӹвлӓм кӹчӓлӹт, еакой 
етатьан „каштмашвлам" ӹш-
тӓт. Тэвэ тэьгэ ӹштэн миэн, 
йажо йишвлӓм айырэн, йӹлэ 
П О С П Э Й Ӹ Ш Ӹ йишвлӓм ӓль кук-
шы игэчӹ ваштарэш шал-
гэн кЭртшӹвлӓм ӓль локты-
зывлӓгӹц Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М ПЭ-

рэгэн кЭртшӹвлӓм дӓ мол Йишвлӓмӓт шукьь угӹц лыкмы. 
Сакой йиш шӓдӓьгӹ вуйвлӓ икана-икть'ьштььгьгц кынам-

жы вӹлвӓл кайзыкыштыдонат когон ай ырлат. Кыды шӓ-
дӓьгӹжӹ пиш кужы ӹлцӹкӓн, кыдыжы Ӹ Л Ц Ӹ К Т Ӹ М Ӹ цӓрӓ 
вуйан ылэш (15-шьг карт. анчы). Пӹрцӹ еэмӹнь шӓдӓьгӹм 
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дӓьгӹвлӓн вуйышты — еандо-
миркӹн, банаткын дӓ пин-ьадй! 

шӓдӓьгӹн. 



кок йишэш айырат: ик йишӹжӹ—пиьгӹдӹ пӹрцӓн, вэсӹ-
жӹ — пышкыды пӹрцӓн. Шӓдӓьгӹ кок иӓш, кэчӹвӓл лӹ-
вӓлнӹ, шокшырак вӓрӹштӹ ӱдӓт, ик иӓшӹжӹм мӓдонна, 
СивирЬынтьь моло, кок йӓш шӓдаьгӹ кӹлмӹмӹ вӓрӹштӹ 
ӱдӓт. Эчэ кукшы игэчӹ шалгыман вӓрӹштӹ кушкын 
кэртшӹ Х И В И Н К Ӹ манмы шӓдӓьгӹм ӱдӓт. Ти йиш шӓдӓ-
ҥӹм стьэпӓн вӓрӹштӹ, кукшы игэчӹ шалгымы вӓрӹштӹ 
когонжок ӱдӓт. 

Рис (кужы шӹрӓш). Рис шачмыжы самӹнь купыш-
тыш кушкыш, мӓдонышна амыж ӓль хыйак кань ылэш. 
С Э Д Ӹ Н Д О Н тэвэ рис ӹшлӓнжӹ кушкашыжы сомсэмок вэс 
условим кӹчӓ, тидӹм пӹрцӓн мол киндӹлӓ ӱдӓш моло 
акли. 

Рис ӱдӹм нырышкы йори йӓр ӹштӓш вӹдӹм пыртэн 
колтат. Вӹдӓн нырышты киттон ӓль» ӱдӹм Мӓшинӓдон 
Ӱдӓш ак лиӓт, рисӹм аэроплангььц, ольэн вӹсӹмӹжӹ го-
дым ӱдӓт. Аэропланжы ӱдӹмӹ годым пишок кӱшӹц ак 
вӹсӹ, пӹрцӹ йажон, кэрӓллӓ вацмы вӓргӹц вӹсӓ. 

Рисӹм пиш шукэршэнок Индьиштьь, Китӓйӹштӹ дӓ 
Йапоньышты ӱдӓт. Тӹштӓкэн ӹлӹшӹ хальькын рис сэк 
кэрӓл качкышыжы ылэш. Зэмльӓ вӹлнӹ ма-улы халыкын 
кым пайышты ик пайжы ирсӓ рисӹм качкын ӹлӓ. Ма-
донна рисӹм Покшал Азиш! ӹ дӓ Кавказышты ӱдӓш тӹ-
ҥӓлӹнӹт. 

Шукэрдйь агыл тэвэ, Кавказышты рис нырэш сазан 
(карп) игӹвлӓм колтэн, куштэн анчымы опытым ӹштэн 
анчэнӹт, Ти опыт йажон лин. Тэҥэ ӹштӓш тӹҥӓлмӹкӹ 
рис ӱдӹм ныргььц кок лӓктӹшӹм — рис лӓктӹшӹм дӓ 
кол лӓктӹшӹм ик ишток нӓлӓш лиэш. 

кӓвШТавичӹ культурвла. 

Мӓнмӓн кӓВШТаВичӹВлӓШТӹнӓ йажо, пышкыды рок 
тэргӹшӹ, шукы анчымашым дӓ тӹвӹлӓм кӹчӹшӹ куш-
кышвлӓ кушкыт. С Э Д Ӹ Н Д О Н ТЭВЭ кавштавичы вӓрвлӓм 
лап вӓрэш, вӹт тӹрэш, вӹлвӓл рокышты шукы, кэ ӓл 
вэшэства ылман вӓрэш, вӹт йогымыжы сэмӹнь ти вӓрӹ-
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шкӹ шукы кэрӓл вэшэствам йоктарэн кандымы вӓрэш 
ӹштӓт. 

КавштавичЫ хӓдӹрвлӓ лошты сэк кэрӓл кушкышыжы 
кавшта лӹмлӹ ылэш. Тидӹн ӹшкэ йыхшым эдэм палшы-
мы сэмӹнь чотэ шукы йиш, шукы кайзык йактэ шӓрэн 
шоктымашыжат пиш Л Ӹ М Л Ӹ Ш К Ӹ лыктэш. 

Кавшта. Йӹрӓнӹштӹ кынамжы пиш шукы вэрэмӓ, 
шӹжӹ йактэ моло кавштавуйвла шалгымым ужалтэш. 
Нинӹ изи, тьӹлгӓ, шошым шӹндӹмӹ азымгӹц тишкэвэ 
кушкын шоныт. Кавштан шошым шӹндӹмӹ азымжы изи 
йӓшӹквлӓэш шӹндӹмӹ нушмьшьгьщ лин. Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М 

изи йӓшӹквлӓэш шӹндэн парньикьппть1 ШӸТӸКТЭНӸТ, ва-
ра шошым Ш Ӧ К Ш Э М Д Ь Ш Ӹ К Ӹ ЙӸрӓнвлӓшкӹ ШӸНДЭНӸТ. 

Йӹрӓнӹшкӹ Ш Ӹ Н Д Ӹ М Ӹ К Ӹ нинӹ, кого ӸЛӹштӓшвЛӓм куш-
тэнӹт, нинӹн П Э Д Э Д Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ ЛИТЭ, кӓьгӹж пӹтӹшӓш 
шӹжӹ тӹгӓлмӓш кодым вуйышкы кормэшталтьшЫт. 
Тэвэ ТИДЭТ самой кавштан мӓ качмына продуктшы 
ылэш. 

Кавшта вуйым пэлэ покшэц пӹчкӹн колтымыкы, вуй 
магӹц лимӹжӹ тӧрок пӓлӹ, тидӹн вургыжы йӹр ош 
кого ӹлӹтӓшвлӓ шӓрлэн шӹнзӹн кӦрмэштӹмлӓ вуйышкы 
еӓрнӓлтӹнӹт. Кавштан ӸЛӹШтӓшӹштӹжӓт тӓ ӹлӹштӓш 
вургыштат чотэ шукы качшашлык вЭШЭСтвавлӓ погынэн 
Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Вуйжым цаткыдын кормэштэн шӹндӹшӹ 'кавшта тэл 
эртӓрӓш Йӓмдӹлӓлтӹн. Кӓгӹжӹм тидӹ пэлэттэ. Нӱшмӹ-
мӓт ӹштӹдэ. Тидӹ толшаш ин вэлэ пэлэдэш. Кавшта 
нӱшмӹм ӹштӹнэт кӹнь, кавшта погымы годымок йажо 
вуйын вургыжым пэрэгэн пӹчкӹн лык тӓ тэл гач кӹл-
МӸКТӸДЭОК урды. Щошым ти вургым йӹрӓнэш шӹндӹ. 
Т э г э шӹндӹмӹ вургэт пиш жаргэн кушкаш тӹгӓлэш, 
пэлэт шӹнзэш, кушкыш вэе пачаш ӹлӓш тӹгӓлэш ма-
шаналтэш, тӹгэ гӹньӓт тидӹн ӹндэ вуйжы ак ли. Кав-
шта кок иӓш кушкыш ылэш, тидӹ ганьы эчэ рэвӹ дӓ 
йакшар ушман ылыт. Рэвӹн дӓ йакшар ушманын куш-
каш кэрӓл запасышышты рокыштышы важышток лиэш, 
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кавштан тэнз агыл, тидӹн качкаш кэрӓлжӹ рок вӹлӓн 
кушшы вургэшЫжьг погына. 

Кавштан шачмы вӓржӹ, — шокшы пышкыды кльима-
тан, ӱштӹ тэл литӹмӹ сӓндӓлӹк ылэш. Дьикьш кавшта 
Вадывэл Йэвропыштышы таьгыж тӹрвлӓ мычкы кушкэш. 
Тӹштӹ тэвэ сэк пӹтӓриок кавштам войаш тӹн^ӓлӹнӹт. 

16-шЫ карт. Кавшта йишвлӓ: 1—вуйан кавшта; 2 — кольраби 
3 — БРӰССЭЛЬӸШТӸШ йиш; 4—пэлэдӹш кавшта. 

Пӱлӓ вэрэмӓ пӹтӹмӹкӹ, пӹтӓри ик кайзыкан ылшы 
дьикӹй кавштагӹц айырымаш палшымыдон кӹзӹт кав-
штӓвичӹвлӓ воктэн пиш шукы йишвлӓ войымы (16-шы 
карт. анчы). Кӹзӹт ма-улы йишжӹ 120 утла шотлалтэш. 

Мӓ донышна вуйан кавштагӹц пиш кого вуйым 
ӹштэн Ш О К Т Э Н Ӹ Т , Т И Д Ӹ М мӓ кӹзӹт качкына. БруссэльЫш-
тӹш кавштан вургыжы кужын кушкэшӓт, вургыжы мыч-
кы чотэ шӹрэн пӓртньӓвлӓ лӓктӹн шӹнзӹт. Тидӹм пӓрт-
ньӓжӹ гишӓн вэлэ шукы шӹндӓт. Пэлэдӹш кавштан пэлэт 
шотымы П Э Л Э Д Ӹ Ш Л Ы К Ш Ы ВЭЛЭ качмашкы кэӓ. Рэвӹ га-
ньы ылшы кольраби манмы кавштан вургыжы кӹжгӹн 
кушкэш, тидӹ лачокшымат рэвӹ ӓль ушман статьан ылэш. 
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Рэвӹ ганьыжы тидӹн важ агыл, кӓжгэм шӹцшӹ вургы 
ылэш, тидӹ рок вӹлӓн кушкэш. 

Тьэхньикйлык кушкышвла. 

Хлопчатньык. Хлопчатньыкын шачмывӓржӹ — шокшы 
пойасыштышы еӓндӓлӹквлӓ. СССР - ӹштӹнӓ хлопокым 
еэк когон войымы вӓрвлӓ — Покшал Ази, [Кавказ шайыл 
ылыт. Тӹштӓкэн хлопчатньыкым вӹт колтэн войат: шӓ-
рӓт, куштат. Пач вэкӹлӓ тэвэ у рӓйонвлӓштӹ — Кри-
мӹштӹ, Й Ӹ Т П Э Л В Э Л Кавказышты • моло нырым вӹдӓҥ-
дэн войаш тьшӓлӹнӹт. Тиштӹ вэлэ агыл, ӰКраинӹштӓт, 
Ньижньий Поволжыштат 'кушташ тӹ^ӓлӹнӹт. Тиштӹжӹ 
рокым вӹдӓвдӓш моло ак кэлӓт, хлопчатньыкым йажон 
войаш лиэш. 

Хлопчатньыкым шошым ӱдӓт. Ӱдэн П И Ш Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Ш Ӹ -

тэн лӓкшӹ азымжым шоээмдӓт. Шоээмдйщэ пишок когон 
кушкын ак кэрт. Хлопчатньык ӱдӹмӹкӹ ик - кок тӹл-
З Ӹ Э Р Т Ӹ М Ӹ К Ӹ пэлэдӓш тьетӓлэш. Пэлэдӹш вырлыкаҥмыкы 
кӹцкӹ лиэш. Тидӹн кӹцкӹжӹ кир пӱкш каньы, паена 
ылшы пӹжӓш каньывлӓэш пайылалт шӹнзӹн. Пӹжӓшӹ-
жӹ йӹдэ нӱшмӹжӹ ошы ӓль нарынзы шӹртӹ ганьыдон 
лэвэдӓлт шӹцшӹ киӓ. Тэвэ ти шӹртӹ гань ылшы самой 
Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М мардэжэш ӱдӓш ӹштӓлтшӹ пиш кэрӓлжӹ — 
шэргӓкӓн ваткы йӓрӹмжӹ ылэш. Тидӹм ти йӓрӹмжӹ ги-
шӓн вэлэ пытшок ӱдӓт. Эдэм тидӹн П Ӧ С П Э Й Ӹ М Ӹ Ж Ӹ М ак 
вычы, кир пӱкш кань Мӓклакавлӓжӹ изиш пачылташ тӹ-
ҥӓлмӹкӹжок погаш тьетӓлэш. Тӹнӓм ат погы гӹнь, ти-
дӹм мардэж вӹетӓрэн кэӓ. 

Пэрви хлопокым киттон ПОГЭНӸТ ылын. Кӹзӹт ьпй-
кӹмнӓн ИНЖЭНЬЭрвлӓ шанэн лыктын ӹштӹмӹ машинавла 
еовхозвлӓн дӓ колхозвлан хлопок ӱдӹмӹ нЫрвлӓштӹ ро-
вотайат. Погэн шӹндӹмӹ хлопокшым завотышкы шывш-
тэн нӓҥэӓт, тӹштӹ хлопокым Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ Г Ӹ Ц айырат. Хло-
пок Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ Г Ӹ Ц хлопок ӱм ӹштӓт, ХЛОПОККӸЦ лӓкшӹ 
ваткыжым шӹдӹрӓт тӓ еакой йиш вӹцкӹж еитцӹвлӓм коат. 

кугижӓ вуйлалтымы Российьпнтьг хлопчатньыкым шукы 
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ӱдӓш цацыдэлӹт, шукыжымок вэскиг кӰГИЖӓншӹвлӓГӹц 
оксала нӓлӹн шывштэнЫт ылын. Кӹзӹт мӓ хлопок ӱдӹ-
мӓшӹм шӓрэн, йажоэмдэн ӹшкьшнӓн хлопокнамок ӹш-
кӹмнӓн фӓВРикВлӓлӓн ситӓрӹм вэрц кӹрэдӓлӹнӓ. Мӓ вэс-
кит Х Л О П О К К Ӹ Ц СОМСЭМОК карангына. Мӓ кӹзӹт сэк йажо 
йиш ХЛОПОКЫМ ӱдӓш тьигӓлӹннӓ. Кокшы пӓьтильэткӹ 
пӹтӹмӓшэш хлопокнам кок пай шукэмдьИшмлык ылына, 

Итӹн. Мӓнмӓн халык хӓЗӓЙетваштына итӹнӓт пиш го-
го кэрӓлӓн ылэш. Итӹнӹн вургыжыгьщ мушым нӓлӹт. 
Вара тидӹм шӹдӹрӓт, шӹртӹм ӹштӓг тӓ еакой йиш мы-
ньэрвлӓм коат. Итӹнӹн Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ Г Ӹ Ц итӹнӱм шиктӓт, 
котшы каеажы —турандыжы —вольыклан пукшаш пишйа-
жо, шӹл шӹндӹшӹ качкыш ылэш. 

СССР - нӓн йытпэл В Э Л Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ кужы йиш, муш 
пушы итӹнӹм пиш когонок ӱдӓт. Покшал вӓрӹштӹжӹ 
гӹнь кыйыр итӹнӹм, шукы нӱшмӹ пушым когон ӱдӓт. 
Кужы йӓрӹмӓн, кужы муш пушы итӹнӹн вургыжы ук-
штымы ылэш, СЭДӸНДОН ТИДӸМ муш кишӓн вэлэ пишок 
шукыжы ӱдӓт. Кыйыр итӹнжӹн вургы мытык, шукы ук-
шан, когон пэлэдэш, шукы нӱшмӹм пуа, СЭДӸНДОН тидӹм 
лач утлажок нӱшмӹжӹ гишӓн ӱдӓт. 

СССР - нӓ итӹн уланшыжыдон еӓндӓлӹк вӹлнӹ еэк 
пайан ылэш. 

Угӹц культуран-дымы кушкышвлё. 

Мӓнмӓн еола хозайстваштына тагынамшэн ӱдӹмӹ, ку-
штымы культураьгдымы кушкышвлагьщ паена, мӓдонна 
эчэ у йиш культурвлам пырташ тьетӓлмӹ. 

Сойа. Мӓдонна вЫц-кут и пЭрвирӓк, манаш лиэш, еойа-
гишӓн шукыжы колтэлытат ылын. Китӓйӹштӹ, Иапоньышты 
моло тидӹм таманьар тӹжэм и куштат, ӱдӓт. Сойа мӓдоны-
шна таракан пыреан ротньажы ӹлэш. Тидӹ ошалгы пэлэдӹ-
шӓнш лиэш тӓ пыреа гань кӹцкӹм ӹштӓ. Тэвэ ти кӹцкӹ-
жӹ гишӓн — шӹл шӹндӹшӹ качкыш пушы гишӓн ӹньэ— 
еойам когон удӓт. 

Сойан ТОН^ЖЫГӸЦ „еойа шӹшэрӹм" пьвьфтэн, пынзал 
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лыктыт. Т И шӹшэрӹм качкыт. Ти Ш Ӹ Ш Э Р Ж Ӹ Г Ӹ Ц сакой 
йиш качкышым: ширӹ тарыкым, тывыртышым, тарам 
моло йӓмдӹлӓш лиэш. Тидӹн тогжым эчэ йаьгыштат, 
лашашыжыгӹц сакой йиш тотлы качкьгшвлам — кондьи-
тьэр хӓдӹрвлӓм — ӹштӓт. Сӧйагӹц чотэ шукы йиш кач-
кышым ӹштӓт. Ти кӓЧкышвлӓштӹ пайдон ӹштӹмӹ кач-
К Ы Ш К Ӹ Ц КОГОНОК ак айырлэп. С Э Д Ӹ Н Д О Н ВЭТ сойам — „куш-
кыш пай" манын лӹмдӓт. 

Прамойрак анчал тӹшлӓлтӹдӓ доко, сойа мӓлӓннӓ чо-
тэ кэрӓл культурагдымы кушкыш ылэш. С Э Д Ӹ Н Д О Н мӓн-
мӓн кэчӹвӓл вэл рӓйонвлӓштӹ: ӰКраинӹштӹ, Кавказышты, 
кримӹштӹ моло, поспэйэн шомы вӓрӹштӹ шӹндӓш тӹ-
ҥӓлӹнӹт. ПӸТӓриш пӓТьильэткӹ пӹтӹмӓшэш мӓнмӓн 

Сойузыштына ик М Ӹ Л Ь И О Н 

гэктараг утланыр вӹлӓнсойа 
ӱдӹм вӓрӹм ӹштэннӓ. 

Каучукан кушкыш. Кау-
чукын тропик еӓндӓлӹкӹштӹ-
шӹ пУшӓгӹвлӓэш лакеакым 
ӹштэн, пушӓгӹштӹ ылшы 
шӹшэр гань В И Ш К Ӹ Д Ӹ М ЙОК-

тарат. СССР - ӹштӹнӓ тро-
пик пушӓгӹвлӓ укэ, мӓдонна 
тэхэнь пушӓгӹвлӓ ак кушэп. 
Сэдьшдон ТЭВЭ рЭзинӹ ӹш-
тӹшӹ промышльэныстьлан 
кэрӓл каучукым пач ивлӓ йак-
тэок вэскитвлагЫц кандыдэ 
акли ылын. Мӓ каучук тӓ-
рэш Ш Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Д О Н тӱлэннӓ. 
Т э г э ӹнжӹ ли манын, мӓ ӹш-

кэок каучукым ӹштӓш тӸгӓлшӓшлык ылына. Каучук мӓ-
лӓннӓ чотэ шукы вӓрэ кэрӓл ылэш: ТИДӸНДОН калошым 
ӹштӓт, вӹцкӹж ӸШТӹрӓШзлӓм рЭзинӓгдӓт, мэдьицинэш 
кэрӓл хӓдӹрвлӓм •ӹштӓт, пожар еое кишкӓшкӹ кэӓ дӓ 
молымат ӹштӓт. Сэк когонжок — автомобиль арава шинӓ-
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влӓм, МӦТОЦИКЛЬЭТӸН, ВЭЛОСИПЭДЬШ шинӓвлӓ ӹштӹмӓшэш 
кэрӓл ылэш. Тидьшдон ЭЧЭ йадан газгӹц пэрэгӓлтӓш про-
тьивогазым ӹштӓт, кӓп локтылшы газгӹц пэрэгӓлтӓш рэ-
зинӹ выргэмьш ӹштӓт. 

Мӓнмӓн Т Ы М Э Н Ь Ш Ӹ эдэмвлӓнӓ чотэ кымда простран-
стван СССР-йпптьша каучук пушы кушкышвлам кӹчӓ-
лӓш тьетӓлӹнӹт. Кӹчӓлмӓш такэш йамтэ. Казакстаныштыш 
еТЬэпвлӓшТӹ дӓ кЫрыквлӓштӹ каучук пушы кушкышвлам 
хондриллам дӓ тау-сагызым моныт (17-шьг карт анжы). 
Ти кушкышвлаштьг каучук улы, тидӹвлӓгӹц каучукым 
лыкташ тьетӓлӹнӹт, рЭзинӹмӓт ӹштӓт. Ӹндэ ти куш-
кышвлӓм йажоэмдӓт, шукы каучук пушывлӓм ӹштӓт. 

Тидӹгӹц паена, мӓнмӓн когон ТЫМЭНЬШӸ эдэмнӓвлӓ 
каучукым иреӓ... спирткёщ ӹштӓш ТЫМЭНЬӸНӸТ. ТЭВЭ Т И Д Ӹ 

совэтски наукын чотэ кого ӹштэн шоктымашыжы ылэш. 
Кӹзӹт тэвэ искусствэный каучук ӹштӹмӹ завотвлӓм 
етройымы. Мӓнмӓн ӹндэ ӹшкӹмнӓн совэтски каучукна 
улы. 

И. В. Мичуриньш пӓшӓЖӸгишӓн. 

' Природым ӹшкэ СЭМӸНЬЖӸ еӓрӓш цацышы эдэм пы-
ток ӹшкэ пӓшӓжӹм мыштэи вИдӹмӓшӹжӹдон мам ӹш-
тэн шоктэн кэртмыжьш И. В. МичуринЬш ӹштэн шок-
тымы пӓшӓжы анчыкта. Тидӹн лӹмжӹ мӓнмӓн еӓндӓлӹк-
кӹштӹнӓ вэлэ агыл, цилӓ мир вӹлнӹ лӹмлӹ ылэш. 

Мичурин ма-улы ӹлӹмӹ курымжым Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н йара-
тымы пӓшӓэшӹжӹ эртӓрэн. Кутлу и нӓрӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н 

пӓшӓжӹм ӹштӓ. Тинӓр вэрэмӓштӹ шукы йиш йажоэмдӹ-
мӹ кӹцкӓн пУШӓьгӹвлӓм дӓ еакой мӧр йиш кӹцкӹ пушы 
тӹшкӓвлӓм пиш шукы ӹштэн шоктэн. Тидӹ у йиш куш-
кышвлӓм Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ж Ӹ Г Ӹ Ц паена кушкышвлан природышыт-
мат вашталтэн, кэчӹвӓл лӹвӓлнӹшӹ шокшы вӓрвлӓштӹ 
вэлэ кушкын кэртшӹ кушкышвлам йытпэл вэкӹлӓ пыртэн. 
Пэрви тиштӹ кушкын кэртэлыт, кӹзӹт кушкыт. 

Октьавӹр рэвольуци йактэ, пиш шукы И. В. Мичурин 
ӹшкэтшӹ, ньимахань палшыктэок, ньимахань оксатэок ман-
3—617 з з 



мы ганьы Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н пӓшӓжӹм ӹштӓш кӹрэдӓлӹн. Ти-
дӹн ЦЧО-штыш Козлов (кӹзӹт Мичуринск) халашты изи 
садыжы ылын, и йӹдэ садэшӹжӹ сакой О п ы т в л ӓ м ӹштэн. 
Тэвэ тэнз ровотайымыжы сэмӹнь у йиш кӹцкӹвлӓм 100 
йишӹмӓт утла войэн шоктэн. 

Мичуриньш садыштыжы кӹзӹт таманьар йиш вино-
град кушкэш. Виноградшы вэт мӓнмӓн кльиматышты ак 
куш, тидӹ шокшы вӓрӹм йарата —кримӹштӹ, Кавказы-
шты дӓ Покшал А З И Ш Т Ӹ вэлэ кушкэш. Виноградым Ко-
злов халаэш кушташ манын, Мучурин Амэрикьшпънп 
виноградым Мӹндӹр ИрвэлнЫш дьикӹй виноградтон 
вырлыкаьгдэн. Садэшӹжӹ сэк йажо йиш Кримьпптьпи, 

олмам кушташ манын 
К Р И М Ӹ Ш Т Ӹ Ш „кандиль" 
йишӹм СивирЫштЫш Ки-
тай олмадон вырлыкаҥ-
дымыкы „кандиль-китай-
кӹ" лин, тидӹн ваштал-
тыш пӓлӹквлӓжӹ „— кан-
диль" йишӹн тотшы дӓ 
китӓйкӹжӹн ӱштӹ тыр-
хымашыжы тидӹлӓн ваш-
талтын. Ти статсан ӹш-
тӹмӹдон кэчӹвӓл лӹв-
вӓлнӹ кушшы шукы кӹц-
к ӹ м ЙЫТПэлӹшкӹлӓ: г р у -

шым, пэрсиквлам, абри-
кӧевлӓм, кир пӱкшӹм 

молы пыртымы. Тэвэ тидӹвлӓ цилӓок Мичуриньш еадыш-
тыжы кушкыт. 

МичуринЫн еадыжыгӹц ти йиш кушкышвла СССР-нан 
цилӓ рӓЙонвлӓшкок шӓрлӓт, цилӓ еадывлӓшкӹ пырат. 

Ылшы кушкышвлагьщ вэе йиш, йажо кушкышвла ӹш-
тӹмӹгӹц паена сомсэмок у кушкышым Мичурин куш-
тэн, актьиньидьий манын лымдэн. Тидӹн ротньажы Ирвэл 
Ӓ З И Ш Т Ӹ Ш Ӹ шӸргӹвлӓштӹ кушкэш. 
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Мичурин вишньопкам ломбы вырлыктон вырлыкаьгдэ-
нӓт у йиш кушкышым ӹштэн. Тидӹ кушкашыжы ломбы 
ӓршӓш каньок кушкэш, тотшы гӹнь вишньопкан ылэш 
(18-ШЬ1 карт. анчы). 

Мичуриньш ма-улы угӹц ӹштӹмӹ кушкышвлашть1 
гишӓи тиштӹ цилӓ сирэн шокташ ак- ли — тидӹн пӓшӓжӹ 
гишӓн, ӹштэн шоктымашыжы гишӓн пасна кньигӓм сирӹ-
мӹлӓ. 

МичуринЫн пӓшӓжӹм Совэт власть пиш лӹмлэш шот-
лэн. Кӹзӹт тидӹн садыжы наукы сэмӹнь опыт ӹштӹмӹ 
Ӱ Ч Р Э Ж Д Ь Э Н Ь Ӹ Ш К Ӹ сӓрӹмӹ дӓ тиштӓкэн Иван Владьими-
рович ӹшкэ виктӓрӓ, Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н пӓшӓжӹм шӓрӓ. Тидьш 
пӓЛшышывЛӓштӹ дӓ тИМэньшьтлӓштӹ улы. Совэт прави-
тьэльствына Мичуринлан Трудовой красный знамэньӹн 
ордьэнЫм, Лэньин ордьэньш пуэн дӓ эчэ шукы вэрэмӓ 
И. В. Мичурин ӹлӹмӹ халажым вэс статьан, тидӹн лӹ-
мэш лӹмдэн. Ӹндэ мӓнмӓн РСФСР-штьша Козлов хала 
укэ, Козлов хала вӓрэш Мичуринск хала ылэш. 
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II. Ылӹшьшшлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ. 
КушкышвлМн мирдон ӹлӹшӹвлӓн ӹлӹмӓш пижӓлтэш. 

Зэмльӓ вӹлнӹ кушкышвла укэ ЫЛГЭЦӸШТӸ, ӹлӹшӹвлӓ 
ӹлэнӓт ак кэртэп ылын. Кушкышвла ӹшлӓнӹштӹ качкыш 
вЭШЭСтвавлӓм роккььц та воздухкЫц нӓлӹт. Б1лььшььвла-
жӹ тэхэнь вЭШэетвавлӓдон тэмӓлт ак кэртэп, ӹлэн ак кэр-
тэп: нинӹ кушкышвлам качкын вэлэ ӹлэн кэрдӹт. 

Лӹпӹ шукшвлӓ ыжар ӹлӹштӓшӹм качкыт, лӹпӹвлӓ, 
мӱкшвлӓ ПЭЛЭДӸШӸН тотлы вильӹм качкыт, шарыквлӓ дӓ 
Ышкалвлӓ шудым качкыт, Ӧравивлӓ дӓ ала кэквлӓ пӹрцӹм 
качкыт, шайтанвлӓ вӹт пындаштыш кушкышвлан ыжар 
ӹлӹштӓшӹм ньымыштыт. Нинӹ цилӓ кушкыш качшы ӹлӹ-
шӹвлӓ ылыт^ 

Пиш шукы ӹлӹшӹвлӓ ӹлӹшӹвлӓм кычэн качкын 
ӹлӓт. Пирӹ шарыкым качкэш, цӹгӓквлӓ, шӓкшӓльӹвлӓ 
пЫйылмывлӓ, цӹрцӹквлӓ, ӓьгӹрэмшӹвлӓ кавшаьгывлам 
кычэн качкын ӹлӓт, колвлӓ шукшвлам дӓ вӹт лӹвӓлнӹ 
ылшы мол ӹлӹшӹвлӓм качкын ӹлӓт. Зэмльӓ вӹлнӹ куш-
кыш укэ ылгэцӹ, кушкыш качшы ӸЛӹшӹвЛӓштӓт укэ лит 
ылын, тӹыӓмжӹ тэвэ ӹлӹшӹвлӓм качкын ӹлӹшӹ звэр-
влӓлӓнӓт качкашышты ньимат укэ ылын. Шарыквлӓ шу-
дым, еирэмӹм качмашэш шӹлӹм шӹндӓт. Тэвэ пирӹ ша-
рыкым кЫшкэдэшӓт пайжым качкэш кӹнь, тӹдӹн качкы-
шыжы тэьгэлӓк кӹнь шарьькын качмы вЭШэеТвавлӓгӹцок 
ылэш. Тэьгэлӓк кӹньӹ зэмльӓ вӹлнӹ кушкышвла укэ 
ылгэцӹ, ӹлӹшӹвлӓӓт ӹлэн ак кэртэп ылын. 

Ӹлӹшӹвлӓ лошты еоок качкыш вэрц кӹрэдӓлмӓш 
лиӓлтэш; ик цуца ӹлӹшвлӓжӹ кэчӓлтӹт, вэеӹвлӓжӹ пэрэ-
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гӓлтӹт. Махань шон ӹлӹшӹвлӓ кыцэлӓ шон шукы ста-
тьан пэрэгӓлтӹт. Шык ӹлӹшӹвлӓ ПӰШТӸДОН, К Ӹ Ч Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н 

пэрэгӓлтӹт; слапка. изи звэрвлӓ чӹнь Ш Ӹ Л М Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н пэрэ-
гӓлтӹт, Ц Ӹ Р Ц Ӹ К Ӹ М шуды йиш цӹрэжӹ пэрэгӓ. Жаван пэ-
рэгӓлтӓ шӹжӹ ньимат укэ, тидӹ кого шукы игӹм ак игӹ-
лӹ ылгэцӹ, тагынамок пӹтӓ ылын. Ик и мычкы ик жава 
таманьар тӹжэм мыным мортнььь пӹрцӹм мынза. Тидӹм 
качшы шыквлӓн качкын пӸтӓрӹмӓшӹжӹм СЭДӸНДОН ВЭЛЭ 

жава тэмӓ. 
Ӹлӹшӹн стройэньььжьь ӹлӹмӹ вӓрӹштӹжӹ ӹлӓш йа-

ралла етройэньӓн агыл ылгэцӹ, тӹ ӹлӹшӹвлӓ шужэн, 
колэн пӹтӓт ӓль шыквлӓ качкын пытӓрӓт ылын. Сэдӹн-
донок ӹлӹшӹвлӓн мирӹштӹ, кушкышвлан мирӹштӹ-
шӹлӓок, ӹлӹмӹ вӓрӹштӹш услови йажонок йарал ылэш 
кӹнь вэлэ ӹлэн кэрдӹт, ӹшкэ шачышыштым пакылаат ко-
дэн кэрдӹт. 

Цилӓ ӹлӹшӹвлӓ лошты Т У П Ӹ Р Д Ӹ лӱлӓшӓн ӹлӹшӹвлӓ 
кӓпӹштӹ дон МОЛЫГӸЦ айыртэмӓн ылыт. Кӓплӓн цаткыды 
кычык пушы шӱнвлӓ аль лувлӓ (екэльэт) ӹлӹшӹвлӓн улы 
гӹнь, тӹхэнь ӹлӹшӹвлӓм лӱлӓшӓн ӹлӹшӹвлӓ маныт. Лу-
лэгӹн еэк кэрӓл вӓрвлӓжӹ —вуйлу дон вуйлу дорц кӓп 
мычаш йактэ кэшӹ тупььрдьь ылэш. Тупььрдьь лӱлӓш лӹмӓн 
изи лувлӓгӹц лишӹ ылэш. Лӱлӓшӓн—колвлӓ, жававлӓ шӓк-
шӓльӹвлӓ, кэквлӓ дӓ звэрвлӓ ылыт. Тупӹрдӹ эдэмӹнӓт улы. 

КӧрГӸ ЛуЛЭГЬ1ДЬ1М (СКЭЛЬЭТТӸМ) ӸЛӸШӸВЛӓм Т У П Ӹ Р Д Ӹ -

дӹм ӹлӹшӹвлӓ маныт. еирӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ лошты 
шукшвлӓ, кавшаьгывлӓ, ӓьгӹрэмшӹвлӓ, мӱкшвлӓ, арашӹ-
ҥӓвлӓ, молат туп ӹрдӹдӹм ӹлӹшӹвлӓ ылыт. Вӹдӹштӹ 
ӹлӹшӹ лӰлӓштӹмӹвлӓ кӓПӹШТӹдонПИШ шукы етатьан ылыт. 
Мӓнмӓн ти курсыштына мӓ йажонок лӱлӓшӓн ӹлӹшӹвлӓм 
анчэн лӓктӹнӓ. Изивлӓгӹц ^ҥӓлӹнӓӓт, еэк кого, эдэм 
лишкӹрӓк кӓп лИМӓшӹштӹдон миэн шОшывлӓдон пӹтӓ-
рэнӓ. Нинӹ гишӓн тымэньӓш ^ҥӓлмӹнӓ анцыц, мӓ йуж 
лӱлӓштӹм Ӹлӹшӹвлӓмӓт пӓлэн лӓктӹнӓ. Пӹтӓри мӓнмӓн 
пӱӓвлӓштӹнӓ, кӓрвлӓштӹнӓ ӹлӹшӹвлӓм, мӓнмӓн колвлӓ-
нӓлӓн кЭрӓЛӓивЛӓм анчэн лӓктӹнӓ, вара тӓ^ьжвлӓштӹ, 
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Ӧкэанвлӓштӹ ӹлӹшӹ лӱлӓштӹм ӹлӹшӹвлӓм анчэн, пӓлэн 
лӓктӹнӓ. 

В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш тупӹрДӸДӸМ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ -
влӓгишӓн. 

Ширӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш изи рӓквлӓ. 

Пуӓ вӹдӹм йамдар ӓтэш кашталын, йажон кэчӹ ваш-
тарэш анчэт кӹнь, тэвэ мам ужат: ошалгы ӓль саралгы 

ӹлӹшӹвлӓ соок каньок вӹт йӹр 
сӓрнӓт. Нинӹ лошты йужшы тӹр-
гэштӹл сӓрнӓт, ти гишӓнок нинӹм 
„вӹт шуршы" маныт. Лачокшы — 
нинӹ дафньи лӹмӓн тыгыды рӓк-
влӓылыт (19-шь1 карт.). 
Тилэц тыгыды, кашшы 
ош точкавлӓ ганьрак-
влӓӓт вӓш лиӓлтӹт, — 
тидӹ циклопвла(20-шы 
карт.). 

Дафньивлаат, цик-
лоплвӓӓт тыгыды ко-

лын сэк кэрӓл качкышыжы ылыт. Шукы 

19-шь1 карт. Дафньи. 
(Когон КОГОЭМДЬШӸ.) 

20-шЫ карт. 

шалдыра колжат ти тыгыды ӹлӹшӹвлӓм ^^когоэмдӹ-
качкын ӹлӓ. Шамак толшы, сигӹвлӓ. Нӹнӹ мӹ.) 
тыгыды рӓктӹм вӓрӹштӹ ӹлэн ак кэртэп. 

Рӓквлӓжӹ микроскопэш вэлэ кайшы МикробвлӓМ кач-
кын ӹлӓт. Микробвлӓжӹ Ӹлӹшӹвлӓгӹц ӓль кушкышвлагьщ 
котшы шӱн шӹцшӓн вӹдэш тӱлӓт. 

Вӹт кавшанывлӓ. 

Кол качкышлык Ӹлӹшӹвлӓгӹц пасна, кол локтылшы 
шык кӓВшатгыВЛӓӓт вӹдӹштӹ ӹлӓт. 

Плавуньэц. Ти тыгыды хИшньӹквлӓ (шык) лошты 
кавшатгы-плавуньэц (ишӹ кавшан^ы) сэк лӱдӹш ылэш 
(21 -шӹ карт.). 
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Плавуньэц —шим валган, кайтан тӹрӓн шалдыра кав-
шаьгы ылэш. Вӹдӹштӹ тидӹ чӹнь каштэш, шайыл кужы 
йалвлӓжӹ вэшлӓ гань ыдырат. ПлавуньэцЫн Йалвлӓжӓт 
тэхэнь пӓшӓэш кэрӓллӓ лишӹ ылыт: ӹшкэ С Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н 

Н И Н Ӹ ӹшкэжӓт кымда кужы шуан тӹрӓн ылыт. 
Вэрэмӓн - вэрэмӓн плавуньэц вӹлкӹ куза дӓ мӹш-

кӹржӹн шайыл вуйжым вӹт вӹлкӹ лыктэш. Плавуньэц 
тэгэлӓ ӹшлӓнжӹ шӱлӓш кэрӓл воздухым пога. 

Плавуньэц шык (хи-
шиьӹк) ыпэш. Тидӹ 
В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ сакой 
й и ш Т Ы Г Ы Д Ь Г Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ В -

лӓ (цӹвӹтӓнвлӓ, тыгы-
ды колвлӓ, мортнььг) 
вэлэ агыл, ӹшкэгӹц-
шӹ когорак крл тэр-
вэнӓт кэчӓлтэш. Айыр-
ТЭМӸНЖОК нинӹгӹц 
мыльы карас тон са-

зан (карп) Экеӹклӓнӓт. Ӹлӹш кол тупэш кэчӓлтэ-
шӓт, тӹдӹн кӓпшӹм плавуньэц ньымышташ тӹгӓлэш. 

плӓвуньэцвлӓ йажон Ч О Г Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т . И К пӱӓгӹц вэс пӱӓ-
шкӹ йужнам йыдым чогэштэн кэӓт. 

Ӓвӓ плавуньэц шошым вӹт кушкыш вурдэш мыным 
мынца. Иктӓ кым ӓрньӓштӹ МЫнывлӓгӹц шукшвлӓ лӓктӹт. 

Плавуньэцьш личинкьгжьг (шукшыжы) цуц вэлэ куш-
кын шошы сӹнӓн ылэш. Плавуньэц шукшын кужы, лы-
выра, шукшла кӓпшӹ кым пар йалан ылэш. Ти йалвлӓ-
жӹдон пындаштон авальаныл да вӹдӹштӹ ин кэрдэш. 
Шыкшыдон тидӹ кушкын шошы ганьок ылэш. Кычымы 
ӹлӹшӹн кӓпӹшкӹ йадан ышма лувлӓжӹм кэрӹл шӹндӓӓт, 
кычым ӹлӹшӹжӹм шывшын качкэш. 

Кушкын шомыкыжы, Л И Ч И Н К Ӹ сирӹш лӓкТэш, рок 
лошкы пырэн вазэшӓт, поганьа лиэш. Вэрэмӓ шоэшӓт, 
поганьагьщ кушкын шошы кавшагы лӓктэш. 

Гладыш-клоп. Вӹт вӓрвлӓштӹ плӓвуньэцкӹц шӹрэнрӓк 
за 

21-шЫ карт. Плавуньэп. Шалахай 
вэлнӹ—шукшыжы, вургымла вэлнӹ 

поганьажы. 



ши валган клопвлМ-гладышвлМ вӓш лиӓлтӹт. Гладышат, 
плӓвуньэцлӓок, ӹшкэ кужы Йӓлвлӓжӹдон ин каштэш. 
Йӓлвлӓжӹдон тидӹ вэшлӓлӓ ыдыра. Тидӹ соок тупын 
иэш. Тидӹм вӹт вӹлвӓл тӹрӹштӹ кэчӹмӓшэш шӹрэн 
ужаш лиэш. плӓвуньэцлӓок, гладышланат ирэ воз-
духлан вӹлкӹ кузаш кэлэш. Тишэць'шок кычышашлык 
ӸЛӹшӹВЛӓжӹмӓт тидӹ анча, орола. Тупшы ши валганат 
вӹт вӹлэцӹн тидӹм цуц вэлэ цаклаш лиэш. 

Кычышашлыкшы тэрвэн гладыш кэчӓлтэшӓт, пӹсӹ 
нэржьгдон пышкылэш, ти нэржЫдонок вара тӹдӹм качкэш. 
Вӹт кавшаьгывлӓ тэрвэн, цӹвӹтӓнвлӓ тэрвэн, тыгыды 
колвлӓ тэрвэн тидӹ кэчӓлтэш. Хоботок манмы нэржЫдонок 
Ӹшкӹмжӹмӓт гладыш пэрэгӓ: самынь кидӹш нӓлмӹкӹ, 
кидӹм когон тидӹ пышкыл шӹндӓ. 

• Таныжышты ӹлӹшӹвлӓ. 
Тангыж дон окэӓн санцалан вӹдӹштӹ шукы йиш кол 

статьан ӹлӹшӹвлӓ ӹлӓт. Нӹнӹ лошты йужшы пындашкы 
ньигынамат ак валэп, йужшы пындашток ӹлӓт. Йужшы 
КЭЛГӸШТӸ агыл, йужшы таманьар тӹжэм мэтӹр К Э Л Г Ӹ Ц Ӹ Ш -

тӹ ӹлӓт. 
Таюыж вӹдӹштӹ вашт кайшы пышкыды кӓпӓн мэдузы-

влӓ сӓрнӓт (22-шы карт.). Нӹнӹ мӓ ужмына ӹлӹшӹвлӓ 
гань агылэп: йалыштат, вуйыштат, пачыштат нӹнӹн укэ. 
Мэдузы вӹдӹштӹ — шӓргӓлмӹ йажо зонт кань ылэш. Ӱл 
вэлнӹжӹ ышмажы улы дӓ ньиӓлтӹлмӹ Ӧрганвлӓжӹ (шу-
пальцы) кэчӓт. Нӹнӹдон мэдузы сакой йиш тыгыды ӹлӹ-
шӹвлӓм кыча дӓ ышмашкыжы качкышым опта. Нуштььлшьь 
эдэм мэдузы тэрвэн тӹкнӓ гӹнь, тӹдӹм мэдузы нуж гань 
пачкэн шӹндӓ. Таьгыж хИШНЬӹквлӓгӹц тэнэлӓ мэдузы 
Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М пэрэгӓ. 

Таьгыжыштььшы ӹлӹшӹвлӓ лошты вӓргӹц тӓрвӓнӹдӹмӹ 
губкы дон коралл польипвлМйт пиш пӓлӹм шоман ылыт. 
Кушкыш статьан ылытат, учоныйвла нинӹм ӹлӹшэш шот-
ЛЫДЭЛӸТ. Польипвла шукын-шукын иквӓрэш ӹлӓт. Коралл 
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польип извоскан скэльэтвлМгЫЦ кого коаш вӓрвлӓ лит. 
Шукы вэрэмӓштӹ тиштӓкэн таьгыж пындаш куза гӹнь, ти-
шӓк лкоралл Ӧетроквлӓ лит. 

22-шй карт. Мэдузывлӓ. 

Таьгыж пындашты рӓквлӓ авальанат. Нӹнӹ лошты пиш 
кымда, льапьщка кӓпӓн рӓквлӓ улы, нӹнӹм краб маныт. 
Рэкӓштӹш рӓклӓок, 
крабынат ӓзӹрвлӓжӹ ^ 
у л ы . Ӓ З Ӹ Р Ж Ӹ Д О Н 

краб качкашыжы кы-
чаат, ыьцмашкыжы —___ 
пиштӓ. Крабььн ӓзӹр- ^ г ь 
жӹ куштььлгььн кӹ- — 
рэштӓ, вӓрэшӹжӹ 
куш кэш. 

Крабтон консэр-
вӹм тиун ӹштӓш 
тӹьгалӹнӹт. 

Ӧ Т Ш Э Л Ь Н Ь Ӹ К р ӓ к 
т а г ы ж ы ш т ы ӹлӓ 23-шй карт. ОтшэльнЫк-рак тӓ актьиньи-
(23-шы карт.). Тӹ влӓРӓКПаТВЛӓмйӓшнэнӹТ. 

рӓкӹн вуйжьь вэлэ пиьгӹдӹ, мььшкььржЫ-пышкыды, льӓзӹ-
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рӓ. Отшэльныььк-рак, пындашэш махань-гььньат рӓкпадым 
моэшӓт, мӹшкӹржӹм тӹш цикӓ. Ӓзӹрвлӓжӹ дӓ йалвлӓжӹ 
тӱӓн кодыт. тигишӓн рӓк патшыгэ вӓргӹц^ӓрӹш куштыл-
гын кэӓ. Лӱдӹш улы гӹнь, йалгэ, ӓзӹргэ, рӓкпатшы кӧргӹш 
шӹлэш. 

Шӹрэнок тидӹн рӓкпатшы вӹлнӹ актьиньи манмы ӹлӹ-
шӹ ӹлӓ. Актьиньи цуц вэлэ тӓрвӓнӹлшӹ ылэш, СӸНЖӸДОН 

ӹлӹшӹлӓ агыл, пэлэдӹшлӓ чу-
чэш. Актьиньи шукыжок кӱвлӓ 
тэрвэн дӓ молэшӓт пижӹн ӹлӓ. • 
Ӧ Т Ш Э Л ь н ь Ӹ К ф ӓ К Ӹ н тэрвьшьтьь 
ӹлӹмжӹ годым, актьиньи рӓк 
патшы сагаок вӓргӹц^ӓрӹшкӹ 
каштэш. Пындаштон авальаныл 
кашмыжы годым, отшэльньььк-
рӓк ӓЗӹрвлӓжӹдон тыгыды ӹлӹ-
шӓн нальым пыдырата. Ти ты-

24-иШ карт. Таргыж -шӹдӹр. г ы д ы ӹлӹшӹвлӓм актьиньи 
ньиӓлтӹлмӹ ӦРГанвлӓжӹдон кы-

ча. ӦТШЭЛьНьӹкфӓкЛӓН [ӓКТьиньиӓТ ашым ӹштӓ: пач-
кышы ньиӓлтӹлмӹ органвлажььдон хИШНьӹквлӓгӹц рӓкӹм 
пэрэгӓ. 

Таьгыж пындашышты ӓйыртэмӹнок йажо таныж шӹ-
дӹрвлӓ ӹлӓт (24-ьньь карт.). Лачокок нинӹ шӹдӹр гань 
ылыт. Кӓпӹштӹн ӱл вэлнӹ, покшалны ышмашты улы. Йал-
влӓштӹм ӓйӹкӓлэн, таьгыж шӸДӹРВЛӓЛӓпынДаштон ольэн 
авальаныл каштыт тӓ сакой колышы ӹлӹшӹвлӓм качкыт. 
Молы ӹлӹшӓт таьгыж вӹдӹштӹ шукы: сакой йиш шук-
иьвлӓ, таьгж шӱлӹвлӓ, рӓквлӓ моло ылыт. Цилӓ ти ӹлӹШӹ 
ӹшкэ статьажы лин, ӹшкэ статьанжьь ӹлӓ. 

Колвлӓ. 
Кол кӓп вӹдӹштӹ ӹлӓш кэрӓл сэмӹнь ӹштӹмӹ. 
Кол вӹдӹштӹ иэьи. Вӹтшӹ воздухкЫц плотнарак тӓ 

тӓрвӓнӹлӓш ӓптӹртӓ. Колын вуйжы кашаргы дӓ кол тӓр-
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вӓнӹлмӹжӹ годым вӹдӹм куштылгын шэлӹн кэӓ. Колын 
шӱжӹ укэ. Тидӹн вуйжы моьгырдон цаток пижэш. Тӹ-
дӹндон иквӓрэш ик Пиьгӹдӹ ишкӹ гань ылэш. Колын 
кӓп вӹлвӓлжӹ—йаклака, тӓзӹльӓ. Тидӓт коллан иӓш когон 
палша. 

Колын шЫлдырвлӓжӹ тӓрвӓнӹл кэрдӓшӹжӹ ылыт. Ко 
лын кымда пач шылдыржы сэк кого пӓшӓжӹмок ӹштӓ. 
Силан, мускулан пачшым икана-иквэкьь лывшэдЫшт кэмӹ-
жӹдон, кол анцыкыла чӹнь кэӓ. Анцылнышы оьгын кок мы-
жыр шылдырвжы дӓ М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ КОК мыжыр шылдыр-
жы пач шььлдыргььц М Ӹ В Д Ӹ Р К Ӹ слапка ылэш. Колын ти 
шЫлдырвлӓжӹ сӓрнӓлтӓш, ӱлӹкӹлӓ валаш, кӱшкӹлӓ кузаш 
ылыт. Тилэц паснажы колын ти шЫЛдььрвЛӓштӹ кӓпӹм 
тӧр кычаш, сӓрнӓл вацмашкӹц, покан вацмашкӹц моло 
кычэн шалгат. 

Колым анчалмыкына, ышма пачмыжым, ышма чӱчмӹ-
жӹм мӓ ужына. Кол вуйын ӧрдӹж чӓетьӓвлӓжӹ пӹ-
зӹргӓлтӹт, шӓрлӓлтӹт. Тидӹ колын шӱлӹмӓшӹжӹ ылэш. 
Кол ььшмажыдон вӹдӹм роалта, варажы нашмы шэлӹк-
влӓ вашт мӹьгэшок тӱгӹ лыктэш. Колын нашмывлӓжӹ 
вуйын кок вэлнӹжӹ ылыт, Н И Н Ӹ нашмы лэвӓштон лэвэ-
дӓлтӹт. Вӹт нашмым мышкэш, кӓпкӹц нашмышкы толшьь 
вӹттон ЛИШӸЛЭМЭШ. Нашмышты вӹр ирээмэш, евэзӓэмэш: 
вӹдӹштӹ шӓлӓнӹшӹ кислород вӹрӹшкӹ вӓрэштэш, уг-
льэкислый газшьь вӹргӹц вӹдӹшкӹ кэӓ. Нашмывлӓ шӱл-
ӹмӹ орган ылыт. 

Колььн нашмы лэвӓшӹжӹм лӱлтӓлмӹкӹ, нашмывлӓм 
Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М О К йажонок ужаш лиэш. Нашмы йакшар 
йалава гань ылэш. Тыгыды пиш шукы вӹцкӹж ӹлӹш-
тӓш постол ылэш. 

Вӹдӹштӹ ӹлӓш колын стройэньжьь пишок йажо 
ылэш. Тэвэ колым еирӹшкӹ лыктын •ПИШТӸМӸКӸ, ньи-
мамат ӹштэн ак кэрт, нашмьь кошмыкы тидӹ шӱлӓтэн 
колта, шукы ак ӹлӹ. 

Мӓнмӓн ӓьгӹрвлӓштӹ, йӓрвлӓштӹ шукы йиш кол ӹлӓ, 
Эчэ шукьь йишӹжок тӓьгыжвлӓштӹ, Ӧкэӓнвлӓштӹ ӹлӓт. 
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Колвлӓ со нашмыдон шӱлӓтӓт, мол тупӹрдӓн ӹлӹшӹв-
лӓгӹц айырлат. 

Пакылажы мӓ шукы кол лоштышы ширӹ вӹдӹштӹ 
ӹлӹшӹ кок колым: карасым дӓ нужым вэлэ йажонок анча-
лына; эчэ тагыжыштышы колымат кыдыжым анчалына. 

Ширӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш колвлйнё-карас тон нуж. 

Карас. Цилӓ колвлӓнӓ лошты карас (25-шьг карт.) сэк 
Т Э Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ дӓ тырхышы ылэш. Карас ӹмӹлӓн дӓ льӓвӹ-

Кӓраевлӓ когорак вӓрвлӓштӓт ӹлӓт. Нӹнӹ тӹштӹ вӹ-
дӹштӹш кушкышвла лошты ӹлӓт. 

Карасын лудалгы еары, цӹрэжӹ ил пындашан шӹн-
цӹш вӹт цӹрэшкӹ миӓ, Тӹ вӹдӹштӹ карае тЫШманвлӓлӓн 
когон ак пӓлдӹрнӹ. 

Кӓраевлӓ рэкӓвлӓштӹ шоэн вӓш лит, нӹнӹ тӹшэц 
тырырак вӓрвлӓшкӹ кэӓш цацат. Карасын кӹжгӹ дӓ 
лашман кӓпшӹ рэкӓштӹ вӹт йогымашым еӹгэн ак-
кэрт. Рэкӓ пындаш ошман дӓ кӱӓн ылэш кӹнь, караелан 
качкыш моаш тӓ шык кОлвлӓгӹц шӹлӓш вӓр укэ лиэш. 

Кӓраевлӓ тэлэш кэлгӹ лакеышкы пырат, коаш вӹдӓн 
пӱӓвлӓштӹ гӹнь ил лошкы пырэн шӹнцӹт. 

кӓраевлӓн шӰКЭМӓлтМӓшӹщтӹ шошым пӹтӹмӹ годым 
лиэш. Нӹнӹ кӹтӧн погынат тӓ еир тӹрӹшкӹ лишэмӹт. 
Сир тӹрӹштӹ уавЛЙ дӓ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкышвла лошты 
ӓвӓ караевлӓ еаралгы мортньЫм кӹшкӓт. Нӹнӹн еагаок 
озы караевлӓ каштыт тӓ пыдыранцык вӹдӹшкӹ ошалгы 
В И Ш К Ӹ Д Ӹ М — М О Л О К Ы М — лыктын колтат. Ошалгы вишкӹдӹ 
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25-шЫ карт. Карас. 

рӓн пӱӓвлӓштӹ ӹлӓ, тӹ-
хэнь вӓрӹштӹ ньимахань 
мол колат ӹлэн аккэрт. 
Пӱӓштӹ льӓвӹрӓ дон вӹт 
пареын лошты тӹдӹ 
шукы качкышым: шӱ-
шӹ кОТШывлӓм, тыгыды 
шукш-влам моэш тӓ кач-
кэш. • -



М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Ш К Ӹ вӓрэштэш кӹнь, мортнььг кушкаш тьетӓлэш 
тӓ игӹ колвлӓ лӓктӹт. Ошалгы вӓрэштшӓн вишкӹдӹ 
мортньЫм — вырлыканшы — мортньЫ маныт. 

Мортнььг кӹшкӹмӹ годым, ик ӓвӓ колок таманьар лу 
тӹжэм мортнььш кӹшкӓ. Цилӓ МӦРтньӹвлӓок ак вырлы-
канзп, вырлыкаьгдым МӦРТньӹвлӓгӹц кол ак куш. 

Шукы мортнььш вӹт нужвлӓ, шык колвлӓ дӓ вӹт кэк-
влӓ качкыт. Пэрэгӓлт котшы мортньЫгьщ лӓкшӹ изи кол-
влӓ тыгыды кол качшы шыквлӓ вэрц йамыт. Тӹнэ лиэ-
шӓт, тӹнӓр шачышкӹц изиш вэлэ кодыт тӓ кушкыт. 
Карас когон тӱлэтӓн агыл ӹлгэцӹ, шыквлӓ нӹнӹм икӓ-
нӓшток пӹтӓрӹнэштӹ ылнэжӹ. 

26-шЫ карт. Нужгол 

Нуж. Нужым карастон тӧрэштӓрэн анчымыкына тӧрӧк 
нӹнӹн когыньыштын когон айырлымашышты сӹнзӓш кэ-
рӹлтэш. Нужын (26-шы карт) кӓпшӹ кужы, силан ылэш; 
ышмажы кого, пӱвлӓжӹ шукы, пӹсӹ ылыт. Пӱвлӓжӹ пӱ 
ӓратавлӓштӹ вэлэӓт агыл ышмадамгаштат тӓ Йӹлмӹштӓт 
шӹнцӓт. Махань шон колвлӓм, Ыжававлӓм, вӹт крисвлӓм, 
лыды игӹвлӓм тӹ шык пӱӓн ышма К Ӧ Р Г Ӹ Ж Ӹ Д О Н хвать аат 
качкэш. Нуж изи нУжвлӓмӓт качкэш. 

Нуж В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкышвла лоэш йӹмэн шагалэшӓт 
качкышлыкым орола. Тӹдӹн торэш корнан ыжаргалгы 
валган кӓпшӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкышкьщ ак айырлы. Нуж 
лишнӹрӓк вэлэ кол кайын колтыжы. Тӹдӹ пикш кань 
тӹ кол докы кэн колта дӓ роалтэн нӓлэш. Лӱтшӹ кол 
нужын пӱвлӓгӹц шоэн вэлэ ытлэн кэрдэш. 
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Нуж К О К Ш Ӱ Д Ӹ И йактэ ӹлзн кэрдэш. Шоьгы нужвлӓ 
1—2 м кыташ тӓ 20 дӓ 30 кг лэлӹцӓш йактэ шот. 

Акулывлӓ. 
Атлантьичэски окэӓнӹштӹ, тропик (шокшы)таьгыжвла-

штӹ кого шык кол-акулы (27-шьь карт.) ӹлӓ. Тӹдӹн кӓп-
шӹ чотэок кого шӹдӹр гань ылэш —кытшы нӹл мэтӹргӹ-
цӓт утла лиэш. Вуйжы — кашар нэрӓн. Пӱӓн лӱдӹш ышмажы 
вуй ӰЛВЭЛНӸЖӸ, торэш шэлӹк кань ылэш. кужикӓ кӓпшӹм, 

пиш кого, силан пачшым анчэн, акулым сэк чӹнь каш-
шэш шотлаш лиэш. Кого кӓпшӹдон, шыкшыдон чӹнь 
кашмашыжыдон жар акулы таьгыж кого кОллвӓнӓт лӱдӹш 
тышманышты ылэш, сир тӹрӹштӹ эдэм тэрвэнӓт кэчӓлтэш. 

Изи-когожььгйьц (вЭЛьичинажыгӹц) пасна жар акулььн 
мол КОЛГӸЦ айырышы шукьь вэс ӓйыртэмжӓт улы. Акулын 
СКЭЛЬЭТШӸ лун агыл, нӧргӹн ылэш. Вуй ордььжьынтььжьь 
нашмы лэвӓш укэ, вӹц пар нашмы шэлӹк тӧрок тӱгӹлӓ 
пачььлтыт. Кыловой акулы мортньььм ак кӹшкӹ — ӹлӹш 
игӹмок игӹлӓ. 

Кыловой акулььгӹц пасна, тӓьгыжвлӓштӹ, Ӧкэӓнвлӓштӹ 
вэс йиш акулывлӓӓт улы. Иуж ииш акулыжы 12 ж кыташ ыл-
эш. Шим таьгььжьышъь мӓнмӓнӓт акулы улы, когоок вэлэ аг-
ыл — мэтӹр кытан вэлэ лиэш. Ти акулым- „таьгььж котьи" 
маныт. Эдэмлӓн ти акулы лӱдӹш агыл. тӹьгэгӹньӓт кол 
кычымашлан кого ЭКСӸКӸМ ӹштӓ: шэргӹ ӓкӓн колым ко-
гон качкэш, кэлдэвлӓм кышкэт-кышкэт, колым шолыштэш. 
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Кэлгй вӹдйштӹш колвлӓ. 

Таманьар тӹжэм мэтӹрӓн К Э Л Г Ӹ Ц Ӹ Ш Т Ӹ Ш ӹлӹмӓш мол 
вӓрӹштӹшӹгӹц вэсӹ ылэш. Тэхэнь кэлгӹ таныж пында-
шым шотлэн кэлэсэн кэртӹм лэлӹцӓн вӹт тэмдӓ. Кэлгӹ 
В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ ӹ л ӹ -

шӹм вӹлкӹ лыкмы-
кы, ӹфӹлӓлт шӹн-
цэш, йужнам пыдэшт 
кэӓ. Н И Н Ӹ Н кӓпӹш-
тӹ кэлгӹ когон ТЭМ-
дӹмӹ вӓрӹштӹ ӹлӹ-
шӓшлык ылэш. Вӹл-
нӹ ТЭХЭНЬ тэмдӹмӓш 2 8"Ш Й каРт- К э л г й вӹДӹщтӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ 

кола кого ышмаан! 
укэӓт, ти ӹлӹшӹ-
влӓн кӓпӹштӹ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш газвлӓ силадон ӹфӹлӓлтӓш, 
шӓрлӓш тӹьгӓлӹт. 

Ти кЭЛГӹцвЛӓшкӹ кэчӹ соты валэн ак шо. Тиштӹ 
с о П Ӹ Ц К Э М Ӹ Ш , с о 

ӱштӹ. Вӹт тьэм-
пэратуры—2°, кӹп 
+ 2° йактэ ылэш. 

Вэрэман-вэрэ-
мӓн таьгыж кэлгӹ-
цӹн ӱштӹ пӹцкэ-
мӹшӹжӹ шукы 
валган тылдон со-
тэмӓлтэш. Тисоты 
таьгыж К Э Л Г Ӹ Ц Ӹ Ш -

92-шь1 карт. Кэлгӹ вӹдӹштӹ ӸЛӸШӸ Т Й Ӹлӹшӹвлӓгӹц 
хиазмод кол. Тидӹ вэс кого колым лиэш, нинӹ вал-

нэлӹн шӹндэн. галтыт.Тиштьг вал-
галтшы губкывлӓ, таьгыж шӹдӹрвлӓ, таьгььж шӱлӹвлӓ 
ӹлӓт. Тиштӹ валгалтшы колвлӓ ин каштыт. ПььндашыштЫ 
рӓквлӓ авальанэн каштыт. Йуж рӓкшь^ валгалтыт. 

АйыртэмЫнок К Э Л Г Ӹ Ш Т Ӹ ӹлӹшӹ колвлӓ пӓлӹм шоман 
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ылыт. 28-шь'г кӓРТьинӹШТӹ КЭЛГӸШТӸ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ кого ышмаан 
кол анчыктымы. Тидӹн ышмажы вуйжы кыташ ылэш. 
Лувлӓжӹ пышкыды ылыт. 

30-шы картьиныштьг К Э Л Г Ӹ Ш Т Ӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ ВЭС кол —хиаз-
мод кол анчыктымы. Тидӹн мЬпнкьгрвуштыжы дон мӹш-
кӹржӹ когон шывшылт, шӓрлэн кэрдэш. Ти кол ӹшкэгӹц-
шӹ кого ӹлӹшӹм нэлӹн кэрдэш. 

Когон К Э Л Г Ӹ Ш Т Ӹ ньимахань кушкышат укэӓт, кэлгӹ-
штӹш колвлӓ ӹлӹшӹм качкын вэлэ ӹлӓт. Нинӹ иктӹ-
ВЭСӸШТӸМ, ӓль кӱшӹц колэн валышывлӓм качкыт. 

Промыслан кол ломаш. 

Цилӓ колан вӓрӹшток колым кычат, лоат. Ти пӓшӓн 
сэк кэрӓлжок шукы кол кычэн кэртмӓн вӓрвлӓ таныж-
влӓ дӓ кого рэкӓ ӓнълӓ ылыт. Тиштӓкэн колӹм кэрӓллӓ 
йӓмдӹлӓт, вэс рӓйонвлӓшкӹ нӓнэӓш, санцалтат: коптьат, 
коштат, маринуйат ӓль консэрвьш ӹштӓт. Консэрвьш 
зосты коропльалэш оптэн, пайайэн ижӹ шӹндӓт. Тишток 
кол МӦртньӹМӓт пасна санцалтат. 

Промыслан колломаш пӹтӓриок Иыл ӓнэш (ӱл вӓрвлӓ-
эш) тӓ молы кого рэкӓвлӓ анэш лин. Шукы таныж кол 
ик вэрэмӓн полкын-полкын, ӓль кӧеӓктон погынэн рэкӓвлӓ 
ӓргӹш пырымым кӦЛЛОЭЦВЛӓшукэрдок цаклэнӹт. Ти вэрэ-
мӓ — М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ кӹшкӓш лӓкмӹ вэрэмӓ ӹлэш. Таныжгӹц 
рэкӓвлӓшкӹ лӓкшӹ кОлвлӓжӹм проходной (лӓкшӹ) кол 
маныт. Вовыл, Ӓстӹргӓн еэльотка, ӧеэтӹр, бэлуга, еэврӱгӓ, 
лоеое, кэта — прохотной кол ылыт. 

Кого рэкӓ ӓнълӓштӹ кӦЛЙӓМДӹЛэншӹнДӹМӹ кэлдэш-
кӹ ӹшкэок пыра. Проходной колвлӓ мортнььиптьш шо-
шым кӹшкӓт, мол вэрэмӓгӹц утла колым шошым вэрэ-
мӓн лоат. Ти еэзоным (вэрэмӓм) шошымшы П У Т Ь И Н Ӹ 

маныт. 
Кол кычым пӓшӓштӹ СССР-на цилӓ еӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ 

пӹтӓриш вӓрӹшты ылэш. Анчэт кӹнь, мӓнмӓн еӓндӓлӹк-
нӓн шукы МӸльионан халыкшым колдон пукшэн еитӓ-
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рӓш тинӓр шукы колат ак ситӹ. Колым К Ӹ З Ӹ Т Ш Ӹ Г Ӹ Ц утла 
кычаш кэлэш манын, совэт власть кол ломашым лӱктӓш, 
йажоэмдӓш цаца. Кол ломашты сэк анцылнок таныжышты 
кол ломашым лӱктэн Йажоэмдӹмӓш ылэш. Рэвольуци йактэ 
таьгыжышты колломаш шайылан котшы ылын. Кол ломы го-
дым парсан изи пышэш вэлэ каштыт ылььн. Кӹзӹт таьгыж-
влӓштӹнӓти пӓшӓм куштылтэнььт, Йажоэмдэнӹт — трал-
дон колым лоат. Трал кымда логэрӓн, мэшӓк статьан кого 
кэлдэ ылэш. Ти кэлдэм йори ӹштӹмӹ прохот—тральшык 
шывшэш. К Ӹ З Ӹ Т Ш Ӹ трӓльшыквлӓ, ӓль траӱльэрвлӓ, вӹт 
вӹлнӹ кашшьь фаврикӹ гань ылыт. Тиштӹ кэрӓллӓ кол 
йӓмдӹлмӹ, колгььц айырэн кӹшкӹмы кОтшывлӓм кэрӓл вӓ-
рӹш шокташ, кол шэл шӹрӓтӓш йори Мӓшинӓвлӓ ульь. 

Кол урдымаш 

Кол лыкмы завотвлӓ. И йӹдэ цилӓ вӹдӹштӹнӓ пиш 
V 

шукы колым кычат. Кол запаснам ӹнэнӓ чӹдэмдӹ гӹнь, 
колан хӦЗӓйетванам тӧр видӓш кэлэш. Колым тэхэнь ро-
шоттон ломыла: котшы кол тӱлэн кэртшӹ, пэрвишьь нӓ-
рок лижӹ. тигишӓн со-
вэт правитьэльствЫ кол 
пӸтӓрӹмӓштон кӹрэдӓ-
лӓш йори.законым лык-
тын. 

Мӓлӓннӓ пэрэгӓш вэ-
лэ агььл, ӹлӹш кол за-
паснамат тэмӓш тӓ шу-
кэмдӓрӓш кэлэш. Ти ги-
шӓн кол лыкмы, тӱлӹк-
тӹмӹ завотвлӓм ӹштӓт. 
Тиштӹ шэргӹ йиш кол 30-ШЬ1 карт. МортньЫгЫц кол игӹ 

и, .. лимӓш. игывлам куштат. Бэрэма 
шоэшӓт ти кол игӹвлӓм йори йӓмдӹлӹмӹ водойомыш 
(вӹдӹш) колтат. 

ЗавотыштЫжы кыцэ вара кол игӹвлӓжӹм йӓмдӹлӓт? 
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Анчэт кӹнь, Мӧртньӓн ӓвӓ колдон кушкын шошы 
озы К О Л Г Ӹ Ц ӹшкэок кол шачышым ӹштӓш лиэш. Ти-
дӹм ӹштӓш вӹткӹц ӓвӓ колым лыктытат, савыцтон ӹш-
тӹл шӹндӓт, вара ош кӧргӓн мортньЫжьш ирэ тазыш пэрэ-
гэн пӹзӹрэн лыктыт. Вара озы колым нӓлӹт тӓ тидӹмӓт 
ӓвӓлӓок ӹштӹл шӹндӓт, мортнььЪкЫм ӓвӓнлӓок пӹзӹрэн 
лыктыт. Кок йиш мортнььш пындон ӓль киттонок П Ы Д Ы -

ратыл шӹндӓт. Тӹнӓм озын шӹшэрӓн М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Ж Ӹ ӓвӓ ко-
лын цилӓ М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ П Ӹ Р Ц Ӹ К Ӹ Ш попаза дӓ ӓвӓ колын мӧрт-
ньӹм вырлыкаргда. 

Вырлыкантдам мортнььш йажон мышкын шӹндӓт. Вара 
тидӹм йори ӹштӹмӹ йогым вӹдӓн вӓрӹшкӹ колтат. Тӹш-
тӓкэн М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Г Ӹ Ц игӹвлӓ лӓктӹт (30-шы карт.). 

Кол игӹвлӓм тэнэ лыкмашты каждый шӱдӹ мортньЫ 
П Ӹ Р Ц Ӹ К К Ӹ Ц 70-ГЬЩ чӹдӹ агыл кол игӹ лакгэш. Мортнььш 
колок кӹшкӹм годым, озын шӹшэрӓн М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Ж Ӹ ӓвӓ мӧр-
тиьӹгӹц йогыш вӹдэш мышкылт кэӓ, шукы М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Ж Ӹ 

вырлыкаьгдэок кодэш. Тилэц пасна эчэ шукы мортнььш 
молы ӹлӹшӹвлӓ качкын пӹтӓрӓт, Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н М Ӧ Р Т Ь Н Ӹ 

изиш вэлэ кодэш. 
Пӱӓӓн хОЗӓйетва. Кэрӓллӓ шӹндӹмӹ пӱӓӓн хӧзӓЙет-

вагӹцӓт шукы колым мӓ нӓлӹн кэрдӹнӓ. Тоныш вольы-
кым, кэкӹм пайлан урдымлаок, нуж колым, караеым, 
карпым, лавалым колхозвлаштьг, еоВхозвлӓштӹ, хала 
лишнӹш хӦЗӓЙетвавлӓштӹ урдаш лиэш. Кӹзӹт урдымы йиш 
карпат улы. Шамак толшы зэркальный карп улы. 
Зэркальный •карпын кавашты вӹлнӹжӹ еӱкшӹ чӹдь^тӹ-
дӹндон ирӹктӓшӓт куштылгы. Кӓпӹштӹ нӹнӹн кого шӹ-
лӓн ылэш, дьикӹй КарпвлагЬщат чӹнь кушкыт. 

Вольык кашмы, пукшымы еӓрӓнлӓок, кол урдаш йӓм-
дӹлӹмӹ йажо пӱӓӓт, кӹтӹм вӓр лин кэрдэш. Пӱӓэш поч-
выгӹц мышкылт лӓкшӹ вэшэетва шукы погына. Ти вэшэ-
етвавлӓгӹц пӱӓ вӹдэш коллан кэрӓл ӹлӹшӹ дон вӹт 
кушкыш когон тӱлӓ, кушкэш. Шошым тэхэнь пӱӓшкӹ 
колым колтымыкы, шӹжэш тӹ кол когон кушкэш. 

Пӱӓӓн хӦЗӓйетвашты еэк кого ашан колжы карп ылэш. 
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Шӹнцӹш вӹдӹштӹ тидӹ кушкашат йӹлэ кушкэш, ӹлӓшӓт 
йӹлэ прИвитьньӓ. 

Шошым, апрэль пӹтӹм годым ӓль май тӹлзӹ тӹ-
ҥӓл мӹкӹ годаш карпым колтат. Тэхэнь карпым 
кӹзӹт мӓдонна йори ӹштӹмӹ питомньыквлашты ку-
штат. Колхоз пӱӓвлӓштӹ урдашат ниньш тишэц ^ҥэӓш 
лиэш. 

Пӱӓш колтымыкы, кӓгӹж гачэш тӹшӓкэн карпым ко-
дат. Шӹжӹм — Октьӓвӹр кытлан, и кӹлмӹмӓшэш, — пӱӓш-
тӹш вӹдӹм яоктарэн колтат, вара кэлгӹрӓк вӓрӹш —кол 
Йӓмӹцьпогынышы колым сачоктон каштал-каштал лоэн 
нӓлӹт. Ти пӱӓм вэс шошым йактэ ак пӱэп. Шошым эчэ 
тэмӓт, вара годаш карпым угӹц колтат. Пӱӓм колташ акли 
гӹнь, колжым кэлдэдон ӓль прэтьнььштон лоат. 

Шукы пӱӓштӹжок колым пукшат. Карпылан ыржам, 
чэчэвицьш, шолтым роколмам молымат пукшаш лиэш. 

'Карпгӹц пасна, пӱӓвлӓштӹ эчэ карасым урдат. Карас 
урдаш хыть махань пуӓӓт йара. 

Кол урдым пӓшӓштӹ цилӓ тӧр лижӹ: колжымат, пӱӓ-
жӹмӓт прамой урдаш кэлэш. Ат анчы гӹнь —пӱӓэш уты 
кушкыш кушкэш, пӱӓ купагэш. Анчыдым пӱӓвлӓштӹ кач-
кыштэ, воздухтэ кол ӹлэн ак кэрт, кола. 

Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹшьшлӓ. 

Жава. 

Ир шошым, и шылэн вэлэ кэӓ, пӱӓвлӓштӹ, купвлашгЫ 
жававлӓ мыраш ть^ӓлӹт—жава концэрт ть^ӓлэш. Тидӹ 
жава еуӓн вэрэмӓм анчыкта: тэлгач амалымашыштыгьщ 
шижӹтӓт, Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н тӰЛЭтмӓшӹштӹм йӓмдӹлӓт. Тӹшӓ-
кэнок цилӓ шӹнцӹш вӹдӹштӹ Жавагудывлӓ кайаш ть^ӓ-
лӹт. Нӹнӹ студьин гань, пиш тӓзӹльӓ, жава мортьнььг 
Маклакавлӓ ылыт. Тӹ Маклакавлӓ коргьпнтЫ шим точкавлӓ 
кайыт; тидӹ—жава мортньЫ пӹрцӹквлӓ ылыт(31-шЫ карт.). 
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Шошымшы К Э Ч Ӹ М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ пӸрцӹквлӓм ӹрӹктӓш тӹ-
ҥӓлэш. Эчэ икта-маньар кэчӹ эртӓӓт, шим „точкавлӓ за-
патойыш" сӓрнӓлтӹт. Эчэ икта-маньар кэчӹ эртӓӓт, мӧрт-
ньӹ пӸРЦӹквлӓгӹЦ тыгыды, изи цӹвӹтӓнвлӓ лӓктӹт. 

Цӹвӹтӓн воксэок кушкын шошы жава гань агыл, 
йалжы укэ, йал вӓрэш вэшлӓлӓ пачшы улы. Пачшым 
тӓрвӓтӹл, цӹвӹтӓн вӹдӹштӹ каштэш. Тидӹ нашмыдон 

шӱлӓ, вӹдэш шылышы кислородым нӓлэш. Цӹвӹтӓнӹн 
ышмажы изи; ышмажыдон В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ кушкышвлам, ко-
лышывлӓм ньымыштэш. Цилӓ еӹнжӹдонат, ӹлӹмӓшӹжӹ-
донат цӹвӹтӓн кол гань ылэш. 

^ ҥ ӹ ж шоэш. Цӹвӹтӓн кушкэш. Эчэ икта-маньар кэ-
чӹштӹ цӹвӹтӓнӹн; изи йалвлӓ лӓктӹт; пӹтӓри шайыл, 
вара анцыл йалвлӓ лӓктӹт. Изин-ольэн цӹвӹтӓн жаваш 
еӓрнӓш ть^ӓлэш: йалвлӓжӹ кужэмЫт, пачшы К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш , 

нашмывлӓжӹ йамыт, кӓп кӧргэш шодывлӓжӹ кушкыт, ыш-
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мажы шӓрлӓ. Жава игӹ шӹрэн дӓ шӹрэн сирӹш лӓктӓш 
тьетӓлэш. 

Ӧетаткаэшӹжӹ, кӓьгӹж покшалэш, жава игӹн котшы 
пачшат йамэш, ак пӓлдӹрнӹ. Цӹвӹтӓнӹн жаваш еӓрнӓлт-
мӹ вэрэмӓ пӹтӓ. 

Кушкын шошы жава вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӓ. Жава 
вӹлнӹш воздухтон (атмефэрььдон) шӱлӓ. Шайыл лапавлӓ-
штӹжӹ цара улы. Царажы парньавлӓ лошты ылэш. 
тигишӓн жава вӹдӹштӹ йажон каштэш, вӹт пындаш вала. 
Жава еирӹштӓт йажон тӹргӓ: йалвлӓжӹ еирӹштӹ каш-
ташат йарал линӹт. Кавшэьгым цаклаат, кӹльэӓн йӹлмӹ-
жӹм чӹнь лыктын колта дӓ ужмььжы кавшаьгььм ӓль шӹ-
ҥӓм шырал нӓлэш. 

Вэрэман-вэрэман жава вӹдӹшкӹ пырыдэ ак кэрт. Ка-
ваштыжы тӹдӹн цӓрӓ, пиш вӹцкӹж ылэш. Тэхэнь ка-
вашты кукшьь шокшы вэрэмӓн кошкымашкььц ытарэн ак 
кэрт. тигишӓн жава вӹт лишнӹ ӓль ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ 
ӹлӹдэ ак кэрт. 

Жававлӓ шӹжӹм пӱӓвлӓ, йӓрвлӓ пындашкьь валат тӓ, 
налььь лошкьь пырэн вазььт. Тэьгэлӓ тэлгач ӹлӓт. 

Жаван вашталт-вашталт лин мимӹжӹ пиьп пӓлӹм шо-
ман (интьэрэсный) ылэш. цӹвӹтӓнгӹц жава лимӹм ана 
палӹ ылгэцӹ, цилӓ пӓлӹктонок цӹвӹтӓнӹм колэш шот-
лынэнӓ. Анчэт кӹнь, колын гань кӓп, еӹнцӓэшнӓ кайььнок 
вашталтэш: кӓпшӹдонат, шу/ьььмжььдонат колынгань кӓпӓн-
гӹц лишӹ ӹлӹшӹ кӱшӹл клае, нӹл йалан ӹлӹшӹ еӹнӓн 
лиэш. 

Махань ӹлӹшӹвлӓм еирӹштӓт, вӹдӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ 
манына. 

Жававлӓм дӓ нӹнӹлӓн лишӹл ӹлӹшӹвлӓм еирӹштӓт, 
вӹдӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ манььт. Тидӹ тэвэ махань ӹлӹшӹвлӓ 
ылыт: ӹлӓш тӹьгӓлмӹштӹ годым кол еӹнӓн ылыт, наш-
мыдон шӱлӓт, вӹдӹштӹ ӹлӓт, вара вашталтыт, вӹдӹш-
тӓт, еирӹштӓт ӹлӓш тӹьгӓлӹт. Мыни дон тритон еи-
рӹштӓт, вӹдӹштӓт, ӹлӹшӹвлӓ шотышты ылыт. 

53 



Мӹнивлӓ. Мӹнивлӓ кӓпӹштӹ лимӓштон жава сӹнӓн 
ылыт, каваштышты вэлэ нӹнӹн тӧр агыл, изи кукрика-
влӓӓн ылэш; шайыл йалышты жавангӹц кӹтӹк, слапка-
рак ылыт. Мӹнивлӓ СОТЫГЭЧӸН шӹлӹт, вадывэкӹ вэлэ кач-
кыш кӹчӓлӓш лӓктӹт. Мӓлӓннӓ мыни пиш кого пользым 
ӹштӓ: тидӹ шукы шайтаным, кавшаьгы шукшым качкэш. 

Тритонвлӓ. Тритонвлӓ пӱӓвлӓштӹ ӹлӓт. Вэрэмӓнъэ-
рэмӓн вэлэ шодыштыгьщ локтылалтшы воздухым лыкташ, 
ирэм погаш вӹткӹц лӓктӹлдӓлӹт. Пачышты ак вац, вӹлэц 
анчэнжӹ, нӹнӹ шӓкшӓльӹ етатьанрӓк ылыт. Тритон, шӓк-
шӓльӹлӓ, еирӹштӹ ӹлӓш йаралок агыл. Каваштыжы вӹцкӹж, 
цӓрӓ, йалвлӓжӹ пиш елапка ылыт, цӸвӹтӓнвлӓн ганьок 
пачшы вэшлӓлӓ, тритонлан иӓш палша. Тэнэ гӹньӓт, коаш 
вӹтвӓр кошкэн кэмӹ годым, тритонвлӓ вэе вӓрӹшкӹ 
ванчэн кэрдӹт — вэе пӱӓм ӹшлӓнӹштӹ мон кэрдӹт. 

Мышкь'фьш (шӹрнэн) кашшывлӓ. 
Шӓкшӓльӹ гань, кышкӹ гань ӹлӹшӹвлӓм М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н 

кашшывлӓ маныт. Шӹрнэн кашташ манмы — авальанэн кӓ-
пӹм шывшаш манмы ылэш. Йалышты укэӓт, кӹшкӹвлӓ 
шӹрнэн каштыт. Шӓкшӓльӹн йалжы улы гӹньӓт, кӹтӹк 
ылэш. тигишӓн тӹдӓт шӹрнэн каштэш. 

Шӹрнэн кашшывлӓн мӓнмӓн дон кӱшӹл клае ӹлӹ-
шӹвлӓн — кэквлӓдон звэрвлӓн гань еоок икань кӓп шок-
шышты укэ. тигишӓн нӹнӹн Ӹлӹмӓшӹштӓт йӹрӹштӹ 
ылшы тьэмпэратуры палшагӹнь вэлэ лиэш. Мӓнмӓн ко-
го ӱштӓн кльимытна шӹрнэн кӓшшывлӓлӓн чӹдӹ йарал 
ылэш. Шӹрнэн кашшы ӹлӹшӹ мӓдонна шукы агыл, улы-
жат тыгыды ӹлӹшӹвлӓ вэлэ ылыт. 

Шӓкшӓльӹ. 

Шӓкшӓльӹ (32-шьг карт.) —плоток ужмына шӹрэн каш-
шы ӹлӹшӹ ылэш. Мӓнмӓн шӹргӹштӹнӓ шимӓлгӹ изи 
шӓкшӓльӹ шьгрэнжок вӓш лиӓлтэш. Тӹдӹ ӹлӹшӹ изи игӹ-
влӓм игӹлӓт. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н ЛӸМЖӸ—ӹлӹшӹм игӹлшӹ шӓк-
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шӓльӹ ылэш. Мол шӓКшӓльӹвлӓжӹ пӹтӓри мыным мын-
цат, вара МЫНӸГӸЦ ИГӸМ ЛЫКТЫТ. 

Кӓьгӹж шокшы годым соты кэчӹн К Э Ч Ӹ еотэмдӓрӹмӹ вӓ-
рӹшкӹ шӓкшльӹ лӓктэш тӓ кэчӹ йылатым вӓрӹштӹ киӓ. 
Тӹштӹ тӹдӹ кычышашлык ӹлӹшӹм — кавшаьгым ӓль 
мам гӹньӓт вэеӹм орола. Махань гӹньӓт лӱдӹш улы 
гӹнь, шӓкшӓльӹ йӹлэрӓк шӹлэш, иктӓ шэлӹкӹш пы-
рэн кэӓ. Шӓкшӓльӹн кӓпшӹ шур иш еӱмвлӓдон лэвэтмӹ 
ылэш. Лэвӓш еӱмвлӓ шӓкшӓльӹ кӓпӹм кошчымашкӹц, 
шушыргььмашкььц ытарат. 
Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹ-
шӹвлӓгӹц шӓкшӓльӹ айыр-
ла: шӓкшӓльӹ еирӹштӹ вэ-
лэ ӹлӓ. 

Йалвлӓжӹ изи, елапка 
ылыт кӹньӓт, шӓкшӓльӹ 
пачла кӓпшӹм ӓйӹкӓлэн 
чӹнь кыдалэш. Поктышы 
ХИШНЬӸК (шык) тӹдӹн 
пачшым кычэн нӓлэшкӹнь, 
т ӹ ш ӓк о к пачшым шӓкшӓ-
льӹ кӓпшӹгӹц айырэн ко-
да. Кӹрӹн котшы Пачшьь' иквэрэмӓ лЫвшэдӓлэш. Х И Ш Н Ь Ӹ К 

пач еага шалгымжы нӱжвэц шӓкшӓльӹ шӹлэш, Х И Ш Ь Н Ӹ К Ӹ Ц 

ытаралтэш. Кӹрӹн котшы пач вӓрэш угӹц пач кушкэш, 
пэрвишЫгань кужы вэлэ ак ли. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н , шӹрэнок кӹ-
тӹк пачан шӓкшӓльӹм ужына. 

Йуран, ӱштӹ кэчӹн шӓкшӓльӹвлӓ рэхэнь лош шӹлӹт 
ӓль важлӹвӓк пырат. 

Сӱмӓн шур йиш лэвӓшӹжӹдон йуж шӓкшӓльӹ кукшы 
етьэпӹштӓт, ошман пустиньЫштат ӹлэн кэрдэш. 

Мӓнмӓн кӹшкӹвлӓнӓ—кымыж вуйан кӹшкӹ дон шим 
кӹшкӹ. 

Мӓнмӓн еӓНДӓлӹкӹштӹНӓ кымыж вуйан кӹшкӹ дон 
гадьукы (шим кӹшкӹ) когон шӓрлэнӹт. Ь1шкььмььм чӹ-
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ҥӓлмӓшкӹц пэрэгӓш, ти кок йиш кӹшкӹм айырэн мыш-
таш кэлэш. Гадьукыгӹц лӱдӓш кэлэш, кымыж вуйан кӹш-
кӹгӹц лӱдӓш ак кэл. 

Кымыж вуйан кӹшкӹ. Кымыж вуйан кӹшкӹм (ЗЗ-шЫ 
карт.) шайагарэм кок вэлнӹшӹ сары пӓтнӓвлӓм ужынок 

пӓлӓш лиэш. Молы вӓ-
рэжӹ кӓпшӹ шим вал-
ган ылэш. 

Пӱӓвлӓ дон куггвлӓ 
лишнӹ, ӹлӹкшӹ вӓр-
влӓэш Ш Ь Ф Э Н Ж О К кы-
мыж вуйан кӹшкӹм 
ужаш лиэш. Мол кӹш-
кӹнлӓок тидӹнӓт йал 

ЗЗ-шЫ карт. Кымыж вуйан кӹшкӹ. т л 

укэ. Ик вэц вэс вэкы ку-
жы, лывыра кӓпшӹм ӓйӹкӓлэн ти кӹшкӹ пиш чӹнь кэӓ. 

Кэшӹ кӹшкӹ кок вуйан Й Ӹ Л М Ӹ Ж Ӹ М ЛЫКТЭШ тӓ 
ма попаза,— Й Я М Ӹ Ж Ӹ Д О Н ньиӓлтӹлэш. Ти йӹлмӹм шукы-
жок шылаҥы маныт. Тидӹм самынь попат. 

Кымыж вуйан кӹшкӹ 
шукыжок ыжава качкын 
ӹлӓ. Кычышашлыкшым пок-
тымыжы годым ӓль лӱ-
дӹшкӹц шӹлмӹжӹ годым 
ти кӹшкӹ вӹдӹштӹ чӹнь 
иэш, вӹт пындашкы вала. 
Сакой К Ӹ Ш К Ӹ Н О К ышмажы 
когон шӓрлэн кэрдэшӓт, 
ӹшкэ Г Ӹ Ц Ш Ӹ К Ӹ Ж Г Ӹ М НЭЛӸН кэрдэш. 

Ӓвӓ кӹшкӹ ^ҥӹжӹм П Ы Ш К Ы Д Ы каваштан цара 
сӱкӓн мыным мынца. Тэлгач кӹшкӹвлӓ амалат. 

Шим кӹшкӹ. Шим кӹшкӹ (36-шы карт.) кӓпшӹдон 
кымыж вуйан кӹшкӹ ганьок ылэШ. Тӹдӹ шукыжы шӹр-
гӹштӹ ӹлӓ. Шим кӹшкӹ шимӓлгӹ луды ӓль луды ылэш. 
Туп мычкыжы какльака шим корны улы. Кынамжы цилӓ 
шим валган кӹшкӹмӓт ужаш лиэш. Ти кӹшкӹм кымыж 
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вуйан К Ӹ Ш К Ӹ Г Ӹ Ц айыраш лиэш: шим кӹшкӹн вуйышто!-
жы, кымыж вуйанӹн гань, шим пӓтмӓ укэ. 

Шим кӹшкӹн кӱшӹл ышма луштыжы кужы, вӹцкӹж, 
пиш кого йадан пӱвлӓ шӹнцӓт. Латна ылмыжы годым, 
кӹшкӹн тӹ пӱвлӓжӹ мычашын шайылкыла киӓт. Икта-ма 
тэрвэн кэчӓлтмӹжӹ ӓль Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М ытараш ышмам пач-
мыжы годым тӹ йадан пӱвлӓжӹ шагалыт. Кычышашлык 
тэрвэн кэчӓлтмӹжӹ годым, йадан пӱвлӓжӹм кӓпӹш кэрӹл 
шӹндӓ, пӱвлӓгӹц шушырыш кӹшкӹ йад вӓрэштэш. Ты-
гыды ӹлӹшӹвлӓм тӹ йад пуштэш. Эдэмлӓн шим кӹшкӹ 
чЕПгӓлмӓш, колымылаок агыл гӹньӓт, эдэмӹм пиш когон 
йасыландэра. 

Шим кӹшкӹ качкышым йыдым кӹчӓлэш. Тӹдӹн сэк 
кэрӓл качкышыжы — шӹргӹ кальавлӓ ылыт. Шим кӹшкӹ 
СОТЫГЭЧӸН КЭЧЭШ ӹрэн киӓ. Тӹдӹ эдэм тэрвэн пӹтӓриок 
ак кэчӓлт, эдэм ЛИШӸЛЭММӸ ГОДЫМЖЫ шӹлӓш цаца. Трӓз-
нӓт ӓль ташкал шӹндӓт кӹнь, тӹдӹ чӹн̂ ӓл колта. Ӹшкӹм-
жӹм ытараш тӹн^ӓлмӹжӹ анцыц, шим кӹшкӹ лудыктэн 
йыжла, пӹтӹрнӓлт шӹнцэш, вара вуйжым анцыкыла шуэн 
колта, ышмажым когон кӓрэн шӹндӓ дӓ тышманжым йа-
дан пӱвлӓжӹдон пырэш. 

Шӹжӹм шим кӹшкӹ таманьар игӹм игӹлӓ. Игӹвлӓ-
жӹ крандаш кань вэлэ ылыг. 

Шокшы вӓрӹштӹшӹ М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н ( Ш Ӹ Д Ӹ Р Н Э Н ) кашшывлӓ. 

Шыдырнэн кашшывлӓ цилӓнок ӱштӹ дон шокшым 
когон цаклышы ылыт. Шукыжок шьщЫрнэн кашшывлӓ 
тропик еӓНДӓлӹквлӓштӹ ӹлӓт. Сэк кого шӸдӹрнӹшӹвлӓ-
жӓт тӹшток ӹлат. 

Кӹшкӹвлӓ. Тропик еӓНДӓлӹквлӓштӹ шукы йиш йадан 
кӹшкӹ улы. Мӓнмӓн йытпэл вэл шим кӸШкӹвлӓнӓгӹц 
нинӹ лӱдӹшӹрӓк ылыт. Нинӹ чӹн^ӓлмӹкӹ эдэмӓт, воль-
ыкат кола. 

Тропик еӓНДӓлӹквлӓштӹ йадыдым кӹшкӹвлӓӓт ылыт. 
Сэк кого кӸшкӹвлӓжок удавлӓ ылыт. Нӹнӹн кытышты 
6 м, кынзмжы 10 м йактэ шоэш. Удавлӓ тыгыды ӹлӹ-
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шӹвлӓм вэлэ качкын ӹлӓт кӹньӓт, кэсӹмӓт ӓль саснамат 
цэла хӓлӓок нэлӹн колтэн кэрдӹт. 

Кымыж вуйан кӹшкӹ кычымжым ӹлӹшӹ хӓлӓок нэлэш, 
удавлӓ кычымыштын кӓп йӹр пӹтӹрнӓлт шӹнцӹтӓт, пиш 
кого лӱдӹш силадон пӹзӹрӓл пуштыт. Кычымжым нэлӹн 
колтаат, М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шукы вэрэмӓ кӱктӓ, качка-
шыжы таманьар ӓрньӓ ньимат ак кач. 

Крокодьилвлй. Африкьш, Кэчывӓл вэл Азин, Амэри-
кӹн рэкӓвлӓ дон йӓрвлӓштӹ крокодьилвла ӹлӓт (35-шЫ 

35-шЫ карт. Крокодьил. Вэс крокодьилын еӹнцӓвлӓжӹ дон нэр 
мычашьщы вэлэ вӹт лӹвэц кайыт. 

карт.). Йуж крокодьил 8 мэтӹр кытан ылэш. Нинӹн 
кӓпӹштӹ пиш пингӹдӹ лэвӓшӓн ылэш: пӱ гань лувлӓ дӓ 
шур луан капцакавлӓ шӹнцӓт. Вӹдӹштӹ крокодьил куш-

тылгын, чӹнь каштэш. Лапаштыжы еилан царавлӓ улы; 
иӓш кэрӓл П Ӹ З Ӹ Р Н Ь Ӹ К пачшы крӦкоДьиллӓн иӓш палша. 

крӦКодьилвлӓ тэмӹн кэртӹмӹ хИшньӹквлӓ ылыт. Шу-
кыжок, нӹнӹ кол качкын ӹлӓт, сирьпитьпп Ӹлӹшӹвлӓмӓт 
шӹрэнок кычат. 

Крокодьил вӹдӹштӹ киӓ, вӹлвӓл еӹнцӓжӹ дон нэр 
мычашыжым вэлэ вӹт вӹлкӹ лыктэш. Тэнзлӓ крокодьил 
шӱлэн кэрдэш, йӹржӹ ма улы—ужэш, Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М еир-
гӹц ужаш ак ли. Махань-гьшьат ӹлӹшӹ вӹт тӹрӹшкӹ 
миэн вэлэ шагалэш, шукы пӹеӹ пӱӓн кого ышмажыдон 
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тӹшӓкэнок крокодьил тӹдӹм шырал нӓлэш. Кынам-тинам 
крокодьил эдэмӹмӓт вӹдӹш шывшын пырта. 

крӦКодьилвлӓ шӹрэнок еирӹшкӹ лӓктӹт; кэчӹ шок-
шэш вазыт тӓ цӓштон ӹрэн киӓт. Крокодьилвла еирӹштӹ 
В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ гань проворныйок, пӹеок агылэп, — изирӓк 
лӱдӹшӹм вэлэ цаклэн колтат — тӹшӓкэнок вӹдӹшкӹлӓ 
шӹлӓш цацат. Каждый год ӓвӓ крокодьил кок шӱдӹ нӓр 
мыным мынца дӓ ошмаэш ӓль нальэш мӱдӓ. 

чэрэпахывлӓ. чэрэпахывлӓ цилӓ молы Ш Ӹ Д Ӹ Р Н Ӹ Ш Ӹ -

влӓгӹц пиш когон айырлат. Нӹнӹн кӓпӹштӹ цаткыды лу 
лэвӓшӓн ылэш. Вуй дон пачшы вэлэ вӹлнӹ ылыт. Лӱдӹш 
йӹдэок чэрэпахы вуйжымат, пачшымат лэвӓш лӹвӓкӹжӹ 
тайа. 

Чэрэпахы пиш ольэн каштэш. ХишньЫквлагЫп тидӹ-
лӓнкыргыж шӹлӓш ак вӓрэшт пиьгӹдӹ: лэвӓшӹжӹ — ти-
дӹн ӹньӓн оролыжы ылэш. Чэрэпахын лэвӓш тон лулэ-
гӹжӹ (СКЭЛЬЭТШӸ) иквӓрэш пижшӹ, цэла ылыт. 

СССР-ьш кэчӹвӓл вэл ӦбЛаеТьвЛӓштӹжӓт — чэрэпа-
хывлӓ улы. 

Кэквлӓ. 

Кэк кӓп цилӓжок чоьгэштэн кэртшӹ ылэш. 
Кэк кӓп — пынан ылэш. Кэкӹн вуйыштыжы, шӱштӹжӹ, 

капӹштӹжӹ пын дон мамык улы. Сэк шалдыра, цаткыды 
пынжы шылдыр дон пачыштыжы ылэш. Малан вара кэ-
кӹн п ы н ж ы кэрӓл ылэш? 

звэрвлӓлӓок, кэквлӓ — шокшы вӹрӓн ылыт. Кэкӹн 
пынжы дон мамыкшы тидӹм ӱштӹгӹц пэрэгат, ытарат. 
Пын дон мамык лошты воздух еоок улы. Воздух вашт 
шокшы худан пыра, лӓктэш. 

Шылдыр пын дон пач пын вэе вӓрэ кэрӓл ылыт. 
Шылдырыштышы шалдыра пынвлӓм мӓ лызшыш пынвлӓ 
манына, пач пЫнвлӓжӹм — виктӓрӹш пынвлӓ манына. Ти 
пынвлӓ малан кэрӓл ылыт,— Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Г Ӹ Ц О К кайэш. Чо-
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Ҥ Э Ш Т Ӹ Л Ш Ӹ ӹлӹшӹлӓн куштылгы кӓп пишок кэрӓл ылэш. 
Лэлӹ кӓпӹм зэмльӓ вӹлэц лӱктӓш йасы. Кэк кӓпӹн 
шукы йиш ӓЙыртэмвлӓжӹ кӓп лэлӹцӹм куштылтымаш ылэш. 

Кэкӹн пӱжӹ укэ, лэлӹ пӱ арата вӓрэш шур йиш нэрӹм 
мӓ ужына. Кэкӹн пиш вӹцкӹж, цаткыды лувлӓ ылыт. Кого-
рак лувлӓжӹ воздух кӧргӓн ылыт. Воздухан изи xаҥвлӓ 
кэкӹн кӦРгисвлӓ лоштат улы. Тидӹм кӧргӹ итӹрӓйӹмӹ 
годым ужаш лиэш. Цилӓ тидӹ кэк кӓпӹм зэмльӓ вӹлнӹ 
ӸЛӹшӹВЛӓнгӹц куштылгым ӹштӓ. 

Чоҥэштӹшӓшлык кӓпӹштӹдон цилӓ кэкӹнок кӓпӹштӹ 
ик статьан лишӹ ылэш. Тӹдӹм анчэн, кэкӹм молы ӹлӹшӹ-
влӓгӹц Иккӓнӓшток айыраш лиэш. Тэҥэ гӹньӓт, лыды 
дон цӹгӓкӹн, тыртньа дон тыманан ӓйыртэмӹштӹ улы. 
вӸЛВӓЛӹштӹдон кэквлӓ пиш шукы статьан ьцыт. Кэк-
влӓн айыртэмвлаштьш тӹшлэн тэвэ мам ужына: кэк 
кӓпӓт ӹлӹмӓш сэмӹнь лишӹ ылэш. Ик сэм айыртэмӹм 
шык кэквлӓнӹм, вэсӹм—пӹрцӹ кӓчшывлӓнӹм, кымшым— 
к а в ш а ^ ь кӓчшывлӓнӹм ужына. 

Шык кэквлӓ. 
Шык кэкӹм куштылгын пӓлӓш лиэш. Тӹдӹн нэржӹ 

кагакла ылэш, лапажы кого пӹсӹ кӹчӓн ылэш. 
Мӓнмӓн Сойузыштына кучкыж-

влӓ, вӓрӓшвлӓ, ӱ^гвлӓ, молы шык 
кэквлӓӓт ӹлӓт. Нӹнӹ тоныш кэк тон 
кычышашлык кэквлӓм качкыт тӓ 
эдэмлӓн кого ЭКСӸКӸМ ӹштӓт. Нӹ-
нӹ лошты шукы ашы ӹштӹшӓт улы. 
Шамак толшы: тыманавлӓ, ӱ ^ в л ӓ . 
Нинӹ кальавлӓм, рок МОрэнвлӓМ, 
молы ньЫМЫШТШЫВлӓМӓТ когон 
пӹтӓрӓт, нЫрвлӓнӓм нӹнӹгӹц пэ-
рэгӓт. 

Кучкыж (36-шьг карт.) — пуш 
36-шы карт. Кучкыж. кого шык кэк ылэш. Йуж кучкыжшы 
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(нэр Мычашкӹц пач мычаш йактэ) мэтӹр кыташ 
ылыт. 

КучкыжвлМ морэнеш, К Ӹ Р И С Ӹ М , сакой кэкӹм, молы 
Ӹлӹшӹвлӓмӓт кычат; йужнам кӹтӧгӹц шарык патьавлӓм, 
кэсӹ патьавлӓм намалыт. Кучкыжвла пиш кӱшнӹ Ч О Н Э Ш Т Ӹ -

лӹт. Пӹсӹ еӹнцӓштӹдон кычышашлыкыштым М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц О К 

ужыт. Пиш чӹнь валат тӓ пӹеӹ кӸЧвлӓштӹдон ӹлӹшӹм 
шырал нӓлӹт, какльака нэрьпнтЫдон вуйым чӱчӓт. Качмы-
жы годым пӹеы тӹрӓн нэржӹ шӹлӹм кайыцлаок пӹчкэдӓ. 

Вӓрӓш мӓнмӓн шӸРгӹвлӓштӹнӓ ӹлӓ. Тӹдӹ кого 
еилан, йой, шык кэк ылэш. Вӓрӓш ньигынамат кӱшнӹ 
ак Ч О Н Э Ш Т Ӹ Л , ХЫТЬ кынамат, йывырт вӓргӹц чонэштэн 
лӓктэшӓт, кычышашлыкшы тэрвэн кэчӓлтэш. Пушӓьгӹ 
укшвлӓ лоэш шӹлӹн шӹнцэшӓт, кычышашлыкшым орола, 
вара чӹнь, цаклыдэок тӹдӹн вӹлкӹ шыралтэш.. 

Вӓрӓш —экеӹк ӹштӹшӹ кэк ылэш. Тидӹ кычышашлык 
кэквлӓм шукым пӹтӓрӓ, тоныш кэкӹмӓт намалэш. 

Пӹрцӹм качшы кэквлӓ. 
Йакшар онан кэк. Тэлӹм шӹргӹ тӹрӹштӹ, паркышты, 

еадышты СССР-нан покшал вӓрӹШтӹЖӹти кэк полкым 
шӹрэн ужаш лиэш. 

Йажо йукан мырышты мь'шдьгрцьшок нинӹн ылмыш-
тым анчыкта. Озывлӓжӹн Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ шылдыр дон па-
чышты, ош пач тьигӹштӹ, йакшар онышты — лыман ӓль 
ӧршӓн укшышты Ш Ӹ Н Ц Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ годым ти кэк цуцам 
пиш цэвэрӹн айырат. 

Йашкар онън кэквлӓ пушӓнЫ вуйышты шукы шӹнцӓт, 
тоным качкыт, П Ӹ З Ӹ Л М Ӹ Н , лӹмэгож мӧрӹн тоным айыр-
эн-айырэн качкыт, кӧргӹ пышкыдыжым кӹшкӓт. Эчэ пло-
тыракок кӹцкӓн пушӓнЫн пӓртньӓм качкыт. Тидӹн кӹж-
гӹ, цаткыды нэржӹ пинЫдӹ качкыш качшашлык ылэш. 

Садыгӹц еадыш, паркыгӹц паркыш, шӹргӹ тӹргӹц 
шӹргӹ тӹрӹш тэлӹм нӹнӹ Ч О Н Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т , шошым кого 
шӹргӹш чонэштӓт. Тӹштӹ пӹжӓшьш ӹштӓт, игӹм лыктыт. 
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Кльӧст. 

КльӦетвлӓ кож эхэль еӱм лошты ылшы нӱшмӹ кач-
кын ӹлӓт (37-шЫ карт.). Эдэм кож ЭХЭЛЬГӸЦ Н Ӱ Ш М Ӹ Ж Ӹ М 

парньадон куштылгын лык-
тын ак кэрт, кльӧет 2—3 
минутышток нэржЫдон ка-
пайэн, айырэн лыктэш. 
К Л Ь Ӧ С Т Ӹ Н нэржӹ эхэль 
нӱшмӹ айыршашлык ылэш: 
кӱшӹл нэр мычаш тон ӱл 
нэр мычаш хрэетӹлӓ вӓш 
ЛИТ, ИКТЬ>1-ВЭСЬ1ШТЬ1 ШЭЙЫК 

лӓктӹт. 
Кльост имычкок еитӓ-

лӹк качкышым мон кэрдэ-
шӓт, мынан аль игӓн пӹжӓ-
шӹм тэлӹмӓт моаш лиэш. 
К о ж Э Х Э Л Ь Ӹ Ш Т Ӹ И МЫЧКОК 

нӱшмӹ улы, кльӧетвлӓ еоок тидӹм мон кэрдӹт. 

Мӓнмӓн йаратым тӓнълӓнӓ—кавшаны 
качшы кэквлӓ. 

Кавшаьгы качшы кэквлӓ пиш пӹеӹ ылыт. Йужшы 
пушӓьгӹ йӹр, лиетӹ лошты еӓрнӹлӹт, шукы йиш кавша-
ҥывлӓн шукшыштым, поганьаштым качкыт. Йужшы цуцан-
цуцан ӹвӹрӓвлӓ, лӹпӹвлӓ, кужынэрвла паштэк возду-
хышты Ч О Н Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т тӓ чоҥэштӹмӓшэшок нӹнӹм кычат. 

Эксӹк ӹштӹшӹ кавша^тлӓм качмыштыдон, ти кэквлӓ 
эдэмлӓн кого ашым ӹштӓт. тигишӓн нӹнӹм лишнӹнӓ 
ӹлӓш тымдаш, пэрэгӓш кэлэш, пӹжӓшӹштӹм пыдырташ 
аккэл. 

Цӹгӓк. Шошым, апрэль тӹлзӹ пӹтӹм годым ӓль май 
тӹлзӹ тьетӓЛмӹкӹ^мӹндӹр Африкььгьщ чӹнь чоҥэштӹл-
шӹ цӹгӓк мьетэш мӓ докына толэш. Толэшӓт, еарайэш, 
витӓэш, лэвӓш лӹвӓлӓн пӹжӓшӹм тышка, игӹм лыктэш. 
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Цӹгӓк пиш чӹнь чонэштЫлэш. Т Ӹ Д Ӹ Н ШИМ шылдыр-
жым, ош ОНЧКЫМ ужылдалат вэлэ,— тагышкат шон. Ирокок 
тӹгӓлэшӓт, ПӸЦКЭМӸШ йактэ чогэштЫлэш, ӓрашӹгӓвлӓм, 
кужынэрвлам, мол кавшагымат ӹшкэӓт качкэш, игӹв-
лӓжӹмӓт пукша. Цӹгӓкӹн нэржӹ кымда, кашар мычашан, 
кавшагы кычаш пиш йарал ылэш. Цӹгӓквлӓ шӹжӹ вэкӹлӓ 
цуцан-цуцан погынаш тӹгӓлӹт. СотыгэчЕш кавшагывлӓ 
паштэк Ч О Г Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т , вадэш ӓгӹр тӹрӹш, йӓр тӹрӹш 
погынатат, тӹшкӓ зуйышты амалат. Шӹжӹ вэкӹлӓ, кав-
ш а г ы Ч Ӹ Д Э М М Ӹ К Ӹ , цӹгӓквлӓ кого цуцан покшал Афри-
кӹшкӹ чогэштӓт. 

• 

Кавшагы качмыштыдон цӹгӓквлӓ кого ашым ӹштӓт. 
Ти ашан кэкӹн пӹжӓшӹжӹм ньигынамат идӓ пыдырты! 

Кӹсиӓ. кӹсиӓвлӓ — шӹргӹ кэк, сады кэк, паркы кэк 
ылыт. Нӹнӹн изи цУцавлӓштӹ укшкЫц укшыш, пушагӹ-
гӹц пушӓгӹш Ч О Г Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т . Н Ӹ Н Ӹ кӓвшагывлӓм, кав-
ш а г ы МынывлӓМ, шУкшвлӓм кӹчӓлӹт. Нинӹн шукшы-
штым пушӓгӹ Ш Э Л Ӹ К К Ӹ Ц , каргыж лӹвэц лыктын лык-
тын качкыт. кӓвшагывлӓм нӹнӹ ӹшкэӓт качкыт, игӹш-
тӹмӓт пукшат. 

Тэлӹм, пушӓгэш лым шӹцмӹкӹ, и К Ӹ Л М Ӹ М Ӹ К Ӹ , кӹсиӓ-
влӓлӓн ӹлӓшӹштӹ йасы лиэш. Тӹнӓм нӹнӹ кавшагым 
мон ак кэртэп, шукыжы шужэн колат. 

Шужэн кОлымашкӹц мӓ нӹнӹм ытарэн кэрдӹнӓ. Нӹнӹм 
пукшаш вэлэ кэлэш. Кормушкавлам окньа шайылан шӹн-
дӹдӓӓт, сакой нӱшмӹм, к и н д ӹ п ы д ы р г ы м пиштӹдӓ. 

кӹсиӓвлӓ — мӓнмӓн йаратым тӓгвлӓнӓ ылыт: нӹнӹм 
пэрэгӓш кэлэш. Кӹсиӓ тӱлӹм сэмӹнь еаДывичӹлӓн, кавшта-
вичӹлӓн экеӹк ӹштӹшӹ кавшагывлӓ чӹдэмӹт. 

Кэквлӓ кыцэ тӱлӓлтӹт. 

Цилӓ кэк мыным мынцат, МЫНЫГӸЦ игӹм лыктыт. Мыны 
лимӓшӹм пӓлэн шоаш манын цӹвӹ мыным йажонок анчэнӓ. 

Мыны еӱк пигӹдӹ извоскаан ылэш. 
Мыны еӱкӹм пэрэгӓлӹн пыдыртэнӓ дӓ коргьпкьш цӓш-
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кӓш Йоктарэнӓ. Тӹнӓм мыны сӱк кӧргӹ вэлӓн царан оы 
лэвӓшӓм ужына. 

Мыны. кӧргӹ мыны ошы дон мыны йакшарган ылэш. 
Мыны ошыжы шӓрлэн кэш, йакшаргыжы ӹш шӓрлӹ: вӹц-
кӹж лэвӓшӹжӹ кычыш. 

Мыныйакшаргын кӱшӹл вэлнӹжӹ соты пӓтмӓ5 кайэш. 
Тӹ пӓтмӓгӹц игӹ ӹльӓнӓш тӹн^ӓлэш. Мыны йакшаргат мы-
ны ошы ганьок ӹльӓнӹкӹн качкышыжы ылэш. 

Ӹльӓнӹклӓн кушкашыжы шокшы кэлэш. Мыным кӓп-
шӹдон кэк ӹрӹктӓ, тэнэ игӹжӹм лыктэш. Кушкын шоэ-
шӓт, ӹльӓнӹк мыны сӱкӹм пыдыртэн лӓктэш. 

Тоныш кэквлӓ. 
* 

Кӓдӹвлӓ. 

ПортвуйвлаштЫ, ӹлӹш лэвӓшвлӓ коргьипты шӹрэнок 
кӓдӹвлӓ аран-аран ӹлӓт. ЬЛшкэдурэшьштгЫ коктын-коктын 
айырлат, проста пӹжӓшвлӓм тыгыды Ӱкшвлӓдон дӓ олымдон 

оптат; мыным мынцатат, игӹм 
лыктыт. Игӹвлӓштӹ изивлӓ, 
слӧпӧйвлӓ, пЫНДымвлӓ лӓктӹт. 
Игӹштӹлӓн пӹтӓри андак нӹ-
нӹ тывыртышла качкышым пук-
шат. Тывыртышла вэшэства 
кӓдӹ зобэш лиэш. Кок ӓрньӓ 
нӓрӹштӹ кӓдӹигӹвлӓ пынангыт, 
4 — 5 ӓрньӓштӹ пӹжӓшкӹц чо-
ҥэштэн лӓктӹт. 

Тоныш кӓдӹ шукы йиш 
38-шы карт. Вольашты ӹлӹшӹУлы. Цилӓ й и ш т о н ы ш кӓдӹм 

кӓдй. ыжаргырак дьикӹй кӓдӹгӹц 
эдэм ӹштэн (38-шЫ карт.). 

Йуж йиш кӓдӹвлвӓжӹ 39-пш картьинЫштЫ анчыкты-
мы. Дутиш кӓдӹ молы йиш кӓдӹгӹц оҥ шӓрэн кэр-
мӹжӹдон айырла. Павыльинла кӓдӹ пиш цэвэр, шӓрт-
лӓкӓ пачан ылэш. Турман чоҥэштӹмжӹ годым вуйын — 
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пачын сарнйлт-сёрнМлт кэӓ. Йакобиньэц шӱжӹ йӹр пын 
воротньикан ылэш. Ти кӓдӹвлӓ пиш цэвэр, йажо ылыт. 
Нинӹм анчаш урдат. 

Йуж кӓдӹжӹм пиш шукы киломэтӹрӓш вӓрӹшкӹ нӓнэт 
кӹньӓт, тоныш пӹжӓшӹштӹм соикток мот. Кӓдӹвлӓн ти тӹ-
шӹштӹм эдэм шукэрдок пӓлэнӓт, нинӹм еирӹмӓштон кол-
таш тьетӓлӹн. Мьтндьфкьт кэмӹ годым эдэмвлӓ еагашты 

39-цш карт. Сакой йиш кадӹвлӓ: 1—дутиш, 2— павльинла 
кӓдӹ, 3 — турман, 4 — йакобиньэц. 

кӓдӹвлӓм нӓнэӓт; токышты еирмӓшӹм колташ кэлэш 
кӹнь, кӓдӹ шӱэш еирӹмӓшӹм йалштат. Пӹжӓш токы тол-
мыжы годым кӓды еирӹмӓшӹмӓт намал толэш. Ти кӓдӹвлӓм 
пошты кӓдӹ маныт. 

ӒрМиштӓт пошты кӓдӹм урдат. РазвэтчЫк тышман 
шайыкы йывырт миэн шагалэшӓт, ӹшкэ ЭДЭМвлӓштӹлӓн 
тьэльэфондонат, тьэльэграфтонат увэрӹм пуэн ак кэрт. 
Тьэльэфон ваштырым ӓль тьэльэграф ваштырым тышман 
пӹчкэдӓ ӓль ӹшкэ колыштэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н войнашты увэр-
влӓм плотыракок кӓдӹвлӓдон колтат. РазвэтчЫк еагажы 
кӓдӹм нӓнэӓ дӓ Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н еирӹмӓшӹм колта. Кӱшӹц 
Ч О Н Э Ш Т Ӹ Ш Ӹ кӓдӹм цаклаш ӓль лӱӓш куштылгы агыл. 

Б^вэзӹвлӓ плоток кӓдӹвлӓм урдат. Йужнам лэвӓш-
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влӓ мыч кэчӹ мычкы каштыт, кӓдӹвлӓдон йыштылыт, 
кӓдӹвлӓм поктылыт. ТЭХЭНЬ „кӓдӹм урдымаш" толкан агыл. 
Тэнэ урдымашты ньимахань ашат укэ, вэрэмӓм вэлэ нӓ-
лэш тӓ ЭКСӸКӸМ вэлэ ӹштӓ. 

Война годым Йакшар ӓрМилӓннӓ кэрӓл лишӓшлык 
кӓдӹвлӓм мӓлӓннӓӓт урдаш кэлэш. П о ш т ы кӓдӹвлӓм урдэн , 
еӓндӓлӹкнӓн пЭРЭГӓлтмӓшӹм пИвгӹдэмдэнӓ. 

Цӓвӹлӓ. 

Цӓвӓн лимӓшӓжӓ. Ирвэл дон кэчӹвӓл лоштышы 
Азин еӓНДӓлӹквлӓштӹ — И Н Д Ь И Ш Т Ӹ , ЦЭЙЛОНЫШТЫ , Зонд 
ӦеТроквлӓшТӹ — шукы тӹшкӓӓн шӸргӹвлӓштӹ кӹзӹтӓт 
банкивски дьикӹй цӓвӓвлӓ ӹлӓт (40-шь1 карт.). Нӹ-

нӹ томаштыш цӹвӹ ша-
чышок ылыт. Банкивски 
дьикӹй ӓптӓнӹн тоныш 
проста ӓптӓнӹнлӓок, йуж 
йажо ӓптӓнӹнлӓок пын-
жы йаргата ылэш, шӧрт-
ньӹ валган шӱ, йакшаргы-
рак туп, шимӓлгӹ шыл-
дыр, вьгргэньЫ валган 
еарлала пач ылэш. Бан-
кивски дьикӹй цӹвӹ, 

кӹдӹрлӓок, мызылаок, выльдырцанлаок аларак пынан 
ылэш; Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н тӹшкӓвлӓ лошты тидӹм пӓлӓш акли. 
Мӓнмӓн тоныш цӹвӹвлӓнӓӓт шукы „мызыла" пынан ылыт. 
Цилӓ цӹвӹ йиш кэквлӓ лошты банкивски ӓптӓн вэлэ 
„кукурэку" манын мыра. Эдэмӹн банкивски цӹвӹгӹц то-
ныш цӹвӹм ӹштӹмжӹ тишэцӹн йажонок кайэш. 

Цӓвӓ тоныш кэк малын лин. Мӓнмӓн тоныш цӹ-
вӹвлӓнӓн шукэршЫ шачышыштын шэргӹ ӓкӓн Т Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М 

эдэм маханьым мон, ТИДӸНДОН мам ӹштэн? 
пӹТӓрижок, цӹвӹ йиш кэк цилӓ шалдыра, кӹжгӹ шӹлӓн 

ылэш, качшащлык тотлы пайан ылэш. Кӹдӹрвлӓ, еузывлӓ, 
мызывлӓ хир мызывлӓ паштэк, кэчӹвӓл вэлнӹлӓжӹ фазан-
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влӓ паштэк ӦХотньыквлӓ такэш ак кашэп. Тоныш цӹвӹмӓт 
эдэм пайланок урда, кого йишӹш сӓрӓш цаца. Варажы, 
дьикӹй цӹвӹвлӓжӹ чӹдӹ Ч О Н Э Ш Т Ӹ Л Ӹ Т , зэмльӓ вӹлнок ӹлӓт. 
Банкивски цӹвӹм кидэш тымдымыкыжы, тоныш кэкӹш 
сӓрӹмӹкӹжӹ, тидӹн зэмльӓ вӹлнок ӹлӹмӓшӹжӹм эдэм 
ӹшлӓнжӹ кэрӓлӹш сӓрэн. Мӓнмӓн тоныш цӹвӹ влӓнӓ кэчӹ 
мыч йал лӹвӓл качкышышток ӹлэн кэрдӹт, томагӹц ч о г э -
штэн шӹлӓш ак цацэп. Ӧетаткаэшӹжӹ, цилӓ цӹвӹ йиш кэк-
влӓ — игӹлӹкшы кэкылыт. Нинӹн игӹвлӓштӹ МЫНЫГӸЦ 

лӓкмӹкӹшток цилӓн ӓвӓштӹ паштэк кашташ тӹгӓлӹт. 
Цӓрӓ игӹм Л Ы К Ш Ы кэквлӓн тэнэ агыл; шамак толшы, 
кӓдӹн ӓль цӓгӓн-МЫНЫГӸЦ цӓрӓ, елапка игӹвлӓ лӓктӹт, 
нӹнӹм пӹжӓшӹшток шукы вэрэмӓ анчымла, пукшымла. 
Цӹвӹн поспэйэн ШОШЫ И Г Ӹ лыкмашыжы поспэйэн шо-
тӹмы игӹ лЫКшывлӓгӹц кого кэрӓлӓн ылмыжым кӹзӹток 
мӓ ыгылэн кэрдӹнӓ. 

Цӓрӓ И Г Ӹ М Л Ы К Ш Ы кэквлӓн МЫНЫШТЫ — цьшьшгЫцтыгы-
ды, пӹжӓшӹштӹ мынышотшат щукы агыл. Мыны шукы 
гэцӹ, ти кэквлӓ елапка Игӹвлӓштӹм пукшэнӓт ӹнэштӹ 
ыл шоктэп. ПОСПЭЙЭН ШОШЫ ИГӸМ ЛЫКШЫ кэквлӓ шалдыра 
мыным мынцат. Нӹнӹн мыны кӧргэш цӓрӓ, елапка игӹ 
агыл, кого, поспэйэн шошы игӹ кушкэш. Мыны качкаш 
кэрӓл ылэшӓт, шалдыра мыны мынцыш кэк мӓнмӓн хо-
зайстваштына утлаок ашан ылэш. 

Тидӹ вэлэ агыл, мыныжымат цӹвӹ шукым мынца, 
лум ӓль утларакат -мынца, кӓпшӹдон маньар лэвэт кэрдэш, 
тӹнӓрӹм мынца.' 

Поспэйэн шошы игӹм лыкшы кэклӓн вэлэ шукы игӹм 
лыкташ лиэш: тидӹлӓн пӹжӓшӹшкӹ качкышым намалаш 
ак кэл. Токо лӓкшӹ игӹвлӓн ӹшкэок качкыш кӹчӓлмӹштӹ 
ӓвӓштӹн пӓшӓм пиш куштылта, шукы игӓн еэмньӓжӹм 
пукшэн шокташ цацаш ӓвӓжӹлӓн ак кэл. Ц Ӹ В И Г Ӹ ЛЫКМЫ 

пӓшӓштӹ эдэмлӓнӓт тидӹ пиш кого ашым пуа. 
Эдэм цӹвӹн Ӹлӹмӓшӹшкӹжӹ ак пыры ылгэцӹ, 10—15 

мыным мынцалтаат, Мынывлӓжӹ вӹлӓн дьикӹй ротньа-
влӓжӹлӓок цӹвӹ пӱктӓш шӹцнэжӹ. Цӹвӹ мыным мынцым 
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СЭМӸНЬОК ЭДЭМ погэн миӓ, цӹвӹлӓн шӹнцӓш ирӹкӹм ак 
пу, со мынцыкта. Тэнэлӓ ӹштэн, цӹвӹм лу гӓнӓ утла 
мынцаш (100—150) эдэм тымдэн шоктэн. 

Цӓвӹ вырыквлӓ. Цӹвӹм тоныш кэкӹш сӓрэн шокты-
мыкыжы, айырэн-айырэн эдэм шукы йиш цӹвӹм ӹштэн: 
иктӹ-в Э С Ӹ Ш Т Ӹ Г Ӹ Ц изи-когоштыдонат, пынан^машышты-
донат, шэргэштьгдонат, молы пӓЛӹклвӓдонат ӓйыртэмвлӓ 
линӹт. 

Йажон мынцыш йиш, кого кӓпӓн, уштЫ-шокшым тыр-
хышы, начкэш ЭКСӹКлӓнӹдӹм йиш цӹвӹвлӓ мӓлӓннӓ сэк 
кэрӓл ылыт. Тэхэнь йиш цӹвӹвлӓ льэггорн, пльимутрок, 
род-айланд ылыт. Солаштышы тыгыды цӹвӹвлӓ вӓрэш 
ти анчыктымна йиш цӹвӹвлӓм ӹндэ урдаш тӹн^ӓлӹнӹт. 

Инкубаци. 

Мыны вӹлнӹ шӹнцэн, цӹвӹ ӹшкэ кӓпшӹдон мыным 
ӹрӹктӓ, вэрэман-вэрэман МынывлӓМ вэс вэлӓ сӓрӓ. Ти 
шокшэш, еӓрӹкӓлмӓшэш мыны К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ӹльӓнӹк куш-
кэш. 21-шӹ кэчӹн мыны еӱк коргЫгьщ ПОСПЭЙӸШӸ , кушкын 
шошы Ц Ӹ В И Г Ӹ лӓктэш. Кылыклаш тӹн^ӓлмӹгӹц Ц Ӹ В И Г Ӹ В -

лӓгӹц айырлымы йактэ цӹвӹ ак мынцы. 
Цӹвӹ кӓп шокшы вӓрэш кӹрӓеин лампы шокшымат, 

элэктричэствы шокшымат, шокшы вӹдӓн пыч шокшы-
мат нӓлӓш лиэш. Ти пӓшӓлӓн ӹшкэ етатьанжы аппаратам— 
инкубатырым йӓмдӹлӓт. Инкубатыр—йӓшӹк кань ылэш. 
Тӹдӹн кӧргэш мыным оптат. Тӹшкӹ ӹрӹш воздух 
пыраат, мыны ӹрӓ. Инкубатыр коргьплтЫш воздухын шок-
шыжы цӹвӹ кӓп шокшы гань вэлэ 40° нӓрӹ вэлэ лижӹ. 
Шӹнцӹш цӹвӹлӓок мыным кынам-тимм еӓрӓл пиштӓш 
кэлэш. Инкубатырэш цӓвигӓ лыкмашым инкубаци ма-
ныт. Инкубатыр улы гӹнь, кылыклыш цӹвӹ аккэл, цилӓ 
цӹвӹок мыным мынцаш тӹн^ӓлӹт. 

Ӹлӓш тӹн^ӓлмӹштӹ андак цӸВигӹВлӓлӓн шокшы кэлэш. 
цӸвигӹвлӓм ӓвӓ лыктын гӹнь, игӹвлӓ шӹрэнок ӓвӓштӹ 
шылдыр лӹвӓк пырэн-пырэн шӹнцӹт, ӓвӓштӹ нӹнӹм 
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ӹшкэ кӓп шокшыжыдон ӹрӹктӓ. Т э г э гӹнь, мӓӓт тидӹ-
мок Ӹштӹшӓшлык ылына: ӓвӓ шокшы вӓрэш кыцэ гӹньӓт 
тӹхэнь шокшымок путэ ана кэрт. Цӹвӹ вӓрэш ӓвӓм 
ӓшкэ ӹштэн пуат. Тӹ ӓвӓм брудьэр маныт. Тӹдӹ зон-
тьык кань, аважур гань ылэш. Тӹ зонтьык ӓль аважур 
йӹр погынэн-погынэн, ц Ы В и г ӹ В Л ӓ ӹрӓт. 

Кӹзӹт мӓнмӓн пиш шукы „ Ц Ӹ В И Г Ӹ фӓВриквлӓнӓ" улы— 
цӹвӹ урдышы кого еовхозвлӓ улы. Тӹштӹ таманьар тӹ-
жэмӹн мынцыш ЦӸВӸМ урдат, игӹм инкубацидон вэлэ 
лыктьгг. Тэхэнь еоВХозВЛӓштӹ Инкубатырвлӓ ӹлӹшӹм 
ӹлӹш хӓлӓ йӓшнӓт, инкубатырышты ЦӸВИГӸМ икӓнӓшток 
тӹжэмӹн лыкташ лиэш. 

Шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓ. 

Шӹшэр пукшышывла ӓль звэрвлӓ — мижӓн кӓпӓн, токо 
шачшы игӹвлӓм ӹшкэ шышэрыштьщон пукшэн куштышы 
ӹлӹшӹвлӓ ылыт. 

Шӹшэр пукшышывла цилӓнок — шокшы вӹрӓн ӹлӹшӹ-
влӓ ылыт. Мижӓн каваштышты нӹнӹн кӓп шокшыштым 
кыча. Шокшы вӹрӓн шӹшэр пукшышывла, кэквлӓлӓок, 
вӓрӹм когон ак тэргэп. Ӱштӹ вӹрӓн ӹлӹшӹвлӓ вэлэ, 
ӱштӹ лимӹкӹ, МЫЛЬЭМӓш тӹгӓлӹт, вара тӹгӹт. ТӸгишӓн 
шукы йиш шӹшэр пукшышывла зэмльӓ йӹрок шӓрлэнӹт. 
Нинӹ шокшы еӓНдӓлӹкӹштӓт, ӱштӹ еӓНдӓлӹкӹштӓт ӹлӓт. 
Тагыжышты ӹлӹшӹ шӹшэр пӰкшышывлӓӓт улы. Нӹнӹ 
тьӰльэньвлӓ дон китвлӓ ылыт. 

Шӹшэр пукшышывла лошты кушкыш качкын ӹлӹшӹ-
влӓӓт улы. Тӹхэнь ӹлӹшӹвлӓм шуды качшывлӓ маныт. Хиш-
нӹйвлӓӓт улы. Нӹнӹ ӹлӹшӹвлӓм качкыт. Эдэм йуж звэ-
р ӹ м , экеӹк ӸШТӹМӹШТӹгиШӓн, л Ӱ Д ӹ Ш ӹ Ш Т ӹ г и Ш ӓ н , пӹтӓ-
рӓш цаца; вэе звэрвлӓжӹ паштэк пайышты ӓль каваштыш-
тыланэн каштэш; кымшы звэрвлӓм кидэшӹжӹ тымдэн, 
тоны ӹлӹшӹвлӓм ӹштэн. 
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Шокшы сӓндӓлӹк тон ӱштӹ сӓндӓлыкӹ-
штӹшӹ дьикӹй звэрвлӓ. 

Жираф. Жираф (41-иШ карт.) — шокшы Афри-
кӹштӹ ӹлӹшӹ ылэш. Тидӹн шӱжӹ пиш кужы, йалвлӓжӹ 
кужы, вӹцкӹж ылыт, анцыл йалвлӓжӹ шайыл Йалвлӓгӹц 
ӓйыртэмӹнок кужы ылыт. Изи вуйыштыжы кок изи-

шур улы. Жирафын кӓп-
шӹ шалдыра хыва пӓтнӓн, 
мижӓн ӹлэш. 

Шачмы вӓрӹштӹжӹ 
жираф пушӓьгӹ ӹлӹштӓ-
шӹм листӹ качкын ӹлӓ; 
тӹштӓкэн тидӹн кужы 
йалвлӓжӹ кӹчӓлӓш кэрӓ-
лэш лишӹ ылыт. Шу-
дан стьэп мычкы иктӹн-
иктӹн пушӓьгӹвлӓ кушман 
вӓрвлӓштӹ жираф ӹлӓ. 
Кэчӹн кого шокшэш шу-
дан кушкышвла выльат, 
пушӓьгӹ ӹлӹштӓш жаргок 
кодэш. Жираф тӹ жар 
ӹлӹштӓш к а ч к ы н вэлэ 
ӹлӓ —манаш лиэш. 

Пушӓьгы лӹвӓлнӹ шал-
гымжы годым, жираф 

41-шӹ ка^т. Жираф. шӱжӹм пушӓьгӹ тӹьгэшок 
шотлаш лиэш. Тидӹн сӹн-

цӓжӹ кӱшӹцӹн пиш М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ ужэш, тӹГишӓнок тӹ 
ӹлӹшӹ лӱдӹшӹмӓт анцыцок ужэш. Кужы йалан жираф 
поктышыжььгььц торгььштон кыдал шӹлэш. Тышманжы 
ТИДӸМ ПОКТЭН ШОЭШ КӸНЬ, ПИЬГӸДӸ кӸЧВЛӓжӸДОН тӹдӹм 
роаш тӹьгӓлэш. 

Слон. СлОнвлӓ (42-шьь карт.) Индьи дон Африкььн 
тропик (шокшьь) шӸргӹвлӓштӹ ӹлӓт. Сирььштьь ӹлӹшӹвлӓ 
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Лошты — слон сэк кого ылэш. Тӹдӹн кытшы З у 2 мэтӹр 
нӓрӹ ылэш, лэлӹцшӹ 3 тОнныгӹцӓт утла ылэш. 

Слонын кого айыртэмжок — кужын шывшылт шӹцшӹ 
виӓш нэржӹ ылэш. Ти нэргӹц силан, кӹжгӹ шӹлӓн хо-
ботшы лин. Слонын ӹлӹмӓштӹжӹ хобот пиш когон 
кэрӓл ылэш. Хоботшым слон рок йактэ виктӓрэн шӹндэн 
кэрдэш, йӹрвӓш сӓрӹкӓлэн кэрдэш. Хоботшыдон слон кач-
кышым нӓлэш — ӹлӹштӓшӓн укшым кӹрэш ӓль шуды 

42-шы карт. И Н Д Ь И Ш Т Ӹ Ш СЛОН. 

арам нӓлэшӓт, ышмашкыжы пиштӓ. Вӹт тӹрӹшкӹ миӓӓт, 
хоботышкыжы вӹдӹм пога, тӹшэц ышмашкыжы опталэш, 
шокшы кэчӹн хоботышкыжы вӹдӹм шывшын-шывшын 
тупышкыжы йӧрӓ, свэзӓлӓнӓ. Слон хоботшыдон лэлӹ пӹ-
рэньӓм элтӓлэн, вэс вӓрэ намал кэрдэш, пушӓьгӹм важгэ 
лыктын кэрдэш, рок вӹлэц сэк тыгыды хӓдӹрвлӓм нӓлӹн 
кэрдэш. Шӱжӹ пиш кӹтӹкӓт, вуйжым ӱлӹк валтэн ак 
кэртӓт, хоботтэ слон йӱнӓт, качкынат ӹнэж кэрт. 

Слон ышмагӹц пиш кого кок бивэнь лӓктӹн шӹнцӹ-
нӹт. Тидӹ —слонын пӱвлӓжӹ, анцыл пӱвлӓ вӓрэш ылыт. 
Каждый пӱн лэлӹцшӹ 50 кг нӓрӹ ӹлэш. Бивэньжььдон 
слон тышманжыдонат кӹрэдӓл кэрдэш, пушӓьгӹмӓт йӧрэн 
кэрдэш, пушантӹн каргыжшььмат вактын кэрдэш. 
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Качкыш пыраш слонын оныр пӱвлӓжӹ улы. О н ы р 
пӱжӹ нӹлӹт вэлэ. Нӹнӹ пиш пинЫдӹ, кымда ылыт. 

Пиш кого кӓпшӹм слон столмы гань кого, кӹжгӹ 
Йӓлвлӓжӹдон намалэш. Йалапавлӓжӹ тӹр мыч изи кӹ-
чӓн парньавлӓ улы. 

Слон смирнӓ, латна ӹлӹшӹ ылэш. Ш Ӹ Д Э Ш К Ӹ М Ж Ӹ 

годым тышманжы тэрвэн арышы гань кэчӓлтэш. Тӹдӹм 
хоботшыдон кыча, йалжыдон ташка, пӱвлӓжӹдон шуэн-
шуэн колта. Тэнэок слон тьигырдонат кӹрэдӓлэш. 

Африкьшггы слоным КОГОН пӹтӓрэнӹт. Кок кого 
пӱжӹлӓнэн слоным кычат. Тӹ пӱ (слон лу манмы) 
шэргӹ ӓкӓн ылэш. И Н Д Ь И Ш Т Ӹ Ж Ӹ СЛОНЫМ ЖИВОЙ хӓлӓ 
кычат, кидэш тымдат, лэлӹ пӓшӓвлӓм пуат. Кидӹштӹ 
слон ак тӱлӹ. ТӸгишӓн слоным тоныш ӹлӹшэш шот-
лаш акли. 

Льэф. Африкь! дон Вадывэл Азин шокшы, кукшы стьэп-
влӓштӹ кого, лӱдӹш шык звэр-льэф ӹлӓ (43-шы карт.). 
Кӓпшӹдон льэф тоныш котьи статьан ылэш. Кашмыжы 
годым кӹчвлӓжӹм кӧргӹш пырта, котьингань кӹпцӹк 
пындашан парньа дон лапажы вэлэ кашташыжы кодэш. 
ТӸгишӓн льэф йуктэок, Й Ӹ В Ӹ Р Т О К кычышашлыкшыдокы 
миэн кэрдэш. 

Льэфӹн валгыжы, ошма гань, лудалгырак сары ылэш. 
Ошмаан П Ӱ С Т И Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ , ЙЫЛЭН Ш Ӹ Ц Ш Ӹ кушкыш лошты тӹ-
дӹм цаклашат акли. 

Озы льэф тон ӓвӓ льэф лошты айыртэм улы — 
озыжын шӱ йӹржӹ кого, ныгыды йажо аржа улы. 

Льэфӹн пӱвлӓжӹ котьин гань ылыт тӓ котьинжЫ-
гӹц коговлӓ ылыт. Тӹдӹн кашар пӱвлӓжӹ утлаок 
пӹсӹ ылыт. 

Льэфӹн йаратым качкышыжы — С Т Ь Э П Ӹ Ш Т Ӹ Ш шуды 
качшы ӹлӹшӹвлӓ ылыт. Тӹдӹ тӹшкӓвлӓ ӓль кӱ маклака-
влӓ шайыкы шӹлӹн шӹнзэш тӓ вӹт йӱмӹштӹ годым орола. 
Льэф оролэн, йӓмдылэн шӹндӹмы качкыш вӹлкӹжӹ чӹнь 
кыдал ^миӓӓт, кэчӓлтэш, силан лӓпавлӓжӹдон шэлэшӓт, 
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кашар пӱвлӓжӹдон шайагарэмгьщ пырыл шӹндӓ. Льэф 
качкыш лоашыжы рӹмӓлгӹ вэрэмӓн лӓктэш. 

Льэф вольык вӹлкӓт шӹрэнок кэчӓлтэш. Кӱкшӹ 
пичӹгач тӹргэштӓӓт, ышкалым ӓль ӱшкӱжӹм кого лапа-
жыдок шэлэшӓт, йӧрэн шуа, вара логэрӹм пырыл колта. 

Льэв котьи игӹ гань игӹвлӓм, 2—3 игӹм пьфтЫ-пьгр-
тӓнвлӓм игӹлӓ. 

43-шй карт. Озы льэф тон ӓвӓ льэф. 

Тьигыр. Тьигыр Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ дӓ шӹрэ тростньик лошты 
ӹлӓ. Тэнэ ӸЛӹмӓшӹжӹдон С Т Ь Э П Ӹ Ш Т Ӹ Ӹ Л Ӹ Ш льэфкӹц 
айырла. 

СССР-штьша Уссурийски крайышты, Мӹндӹр ирӹ-
вэлнӹ дӓ Срэдньэ-азиатски рэспубликывлаштьг тьигыр-
влӓ ӹлӹт. тьигырвлӓн шачмы вӓрӹштӹ — Индьи ылэш. 

Тьигыр (44-шӹ карт.) льэф каньат агыл, когон кого-
эмдӹм котьи гань ылэш. Тӹдӹн нэржӹ, йалжы, пачшы 
дӓ молжат котьин ганьок ылыт. Мижшӹ шим корнан 
йакшаргалгы ылэш. 

Тьигыр кушкышвла лошты ольэн, йал йук ӹштӹдэок 
каштэш. Тӹдӹн корнан моныржы йӹрвӓш ылшы тыгыды 
пӱшӓьгӹ влӓгӹц ак айырлы. Шӹрэ тӹшкӓ лоэш шӹлӹн 
шӹнцэшӓт еаенавлӓм, кэеӹвлӓм, пучывлӓм дӓ мол ӹлӹ-
шӹвлӓмӓт орола. Ужмы ӹлӹшӹ вӹлкӹжӹ П Ӹ С Ӹ Н , КОГОН 
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тйргэштэн вазын кэчӓлтэш тӓ пӹсӹ пӱвлӓжӹдон тӹдӹм 
пырыл шӹндӓ. Тьигыр силан ^апажыдон шэлэшӓт имньи 
тУпӹрдӹмӓт кӹрӹн кэрдэш. 

Тьигыр хӦЗӓйетвалан шукы Э К С Ӹ К Ӹ М ӹштӓ. Кынамжы 
тӹдӹ солавлӓ лишнӹ ӹлӓш тӹн^ӓлэшӓт тоныш вольык 
вӹлкӹ кэчӓлтӓш тьетӓлэш. 

44-шЫ карт. Тьигыр. 

Тьигыр эдэмлӓнӓт лӱдӹш ыл|ш. Шоьгы тьигырвлӓ чӹнь 
кэшӹ ӹлӹшӹвлӓм кычэн ӓккэртэпӓт, эдэмвлӓ вӹлкӹ 
кэчӓлтӓш тьетӓлӹт. Тьигыр эдэмӹм оролымыжы годым 
тростньик лоэш шӹлӹн шӹнцэш, вара ужэшӓт цаклы-
дэок кэшӹ охотньык ӓль эртэн кэшӹ эдэм вӹкӹ когон 
тыргэштэн вазын кэчӓлтэш. 

Ош мӧскӓ. Польарный ӱштӹ еӓНДӓлӹквлаштӹ ош мӧекӓ 
ӹлӓ (45-ШЬ1 карт.). Тьетэ гӹньӓт ош мӧекӓ луды мӧекӓ-
гӹц когон айырла. Тӹдӹ вэе стагьан ӹлӓ, польарный 
ивлӓ дон лым лошты йажон ӹлӓ, эртӓрӓ. Ош мижшӹ 
ош лымдон йарлаат, ужмы качкышлыкшыдокы цаклык-
тыдэок миэн кэрдэш. Мижшӹ ӱштӹгӹц тӹдӹм когон 
ытара. Иал пындашыжы мижӓн ылэшӓт, тӹдӹ ӱштӹм 
ак шиж. 
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Ош мӧскӓм Йытпэл пОльӓрный татгыж ивлӓ вӹлнӹ 
шӹрэн вӓш лит. Тӹштӹ тӹдӹ йаратым качкыш ылшы 
тьӰЛьэньвЛӓм лоа. Мӧскӓ пиш йажон иэш. Мӧскӓ анцы-
кыла В Ӹ Ц К Ӹ Ж Э М Ш Ӹ кӓпшӹдон вӹдӹм пачын миӓ дӓ пар-
ньавлӓжӹ лоштыш цараан силан лӓпавлӓжӹдон вӹдӹштӹ 
ыдырэн кэӓ. 

45-шь! карт. Ош мӧскӓ. 

Ош мӧскӓн эдэмгӹц пасна мол лӱдӹш тЫшманвлӓжӹ 
укэ ганьок. Тӹдӹм кавашты, пай дӓ шЭлгишӓн лоат. Ош 
мӧскӓ кавашты шукыжы кӦвӧрвлӓшкӹ кэӓ; пай дон 
шэлжӹ йытпэл вэлнӹш эдэмвлӓн качмашкы кэӓт. 

Таныжышты ӹлӹшӹ звэрвлӓ. 
Т Ь Ӱ Л Ь Э Н Ь . Тьульэнь— такгыж звэр ылэш (31-шӹ карт.). 

Мол звэр гань тэвэ маштыдон тьӰЛьэньвЛӓӓт ылыт: кӓ-
пӹштӹ нӹнӹн мижӓн ылэш. Тьульэньвла атмасфэры воз-
духтон шӱлӓт. Ӓвӓ ТЬӰЛЬЭНЬ живой игӹлӓок, кӦтьилӓок 
ӓль пилӓок, крольыклаок аль сасналаок игӹжӹм шӹшэр пук-
шэн кушта. Т Ь Ӱ Л Ь Э Н Ь — шӹшэр пукшыш ӹлӹшӹ ылэш. 

Мол звэрвлӓ шукыжы еирӹштӹ ӹлӓт, сирЫшток 
качкышымат ӹшлӓнӹштӹ мот. ТьульэньжЫ кол качкын 
ӹлӓ, колжым вӹдӹштӹ поктылэш. тигишӓн тидӹн кӓпшӓт 
еирӹштӹ агыл, вӹдӹштӹ кашшашлык ылэш. 
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Тьульэнььш кӓпшӹ кол кӓп каньырак ылэш. Кол пач 
вӓрэшӹжӹ вэлэ шайыкыла шывшылт шӹцшӹ кок шайыл 
йалжы ылэш. Тидӹн йал лапажы кольмы гань ылэш, ласт 
лин. пӓрньавлӓжӹ икӓнӓ — иктӹштӹ дон кӹжгӹ кавашты-
дон пижӹнӹт. Шайыл лаетвлӓжӹ—вӹдӹштӹ кашташыжы кэ-

рӓл Ӧрганвлӓжӹ ылыт. 
ТьульэньЬш мижшӹ 

кӹтӹк, йаклака ылэш, 
вӹдӹштӹ кэӓшӹжӓт 
ак ӓптӹртӹ. 

еирӹштӹ тьӱлэнь-
влӓ пиш плахайын каш-
тыт, ишӓшлык лает-
влӓштӹ еирӹштӹ каш-
таш ак йарэп. Тьӱ-
льэньвлӓ вӹткӹц мӹн-
дӹркӹжӹ акат кара-
ҥэп, еирӹшкӹжӓт кӓ-
нӓлтӓш тӓ амалалаш 
вэлэ лӓктӹлдӓлӹт. Тӹ-
нӓм кӹтӧлӓок еирӹштӹ 

ӓль и вӹлнӹ киӓт. Изи лӱдӹш вэлэ улы гӹньӓт, тьульэнь 
вӹт тӹрӹшкӹ кэӓш талаша. Тидӹлӓн вӹт тӹрӹштӹ ӓль 
вӹдӹштӹ лӰттӹмлӓрӓк вӓр ылэш. С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ Т И Д Ӹ пра-
мой каштын ак кэрт. 

Шошым шомы андакок ӓвӓ тьӰльэньвлӓ и В Ӹ Л Н Ӹ Н Ӹ Ш 

ӓль острокыштыш йӹвӹрт вӓрӹшкӹ к а р а ^ ҥ тӓ тӹштӹ 
игӹм игӹлӓт. 

Мӓнмӓн [йытпэл вэлнӹш тӓ^Пквлӓштӹнӓ, Каспийски 
таныжышты, Байкальски, Ладожски, Оньэжски йӓрвлӓштӹ 
тьульэньвла ӹлӓт. Тьульэньвлам шЭлӹштӹлӓНЭН, кавашты-
штыланэн кычат. Т а ^ п к ы ш т ы тьульэнь кӹчӓлӓш аэроплан-
влӓм колтат. 

Китвлӓ. Китвлӓ (47-шы карт.) кӹзӹтшӹ ӹлӹшӹвлӓ 
лошты еэк кого ӹлӹшӹ ылыт. ЗОл/ кытан, 150 т лэлӹцӓн 
китвлӓ улы. Тэхэнь кит Ӱ Ш К Ӱ Ж Г Ӹ Ц 250 гӓнӓ, СЛОНГӸЦ 50 
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гӓнӓ лэлӹ ылэш. Слонжы еирӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ лошты 
еэк кого ӹлӹшӹ ылэш. 

Китвлӓ окэӓнӹштӹ дӓ кого тӓьгыжвлӓштӹ ӹлӓт. Тоштын 
китӹм колэш ШОТЛЭНӸТ. Тидӹн кӓпшӓт кол еӹнӓнок ылэш, 
вӹткьщ ньигынамат еирӹшкӹ ак лӓк. Прамойрак анчэнжӹ, 
тидӹ — еэк кого таьгыж звэр ылэш. Китӹн вӹржӹ шокшы 

47-шЫ карт. Кит. 

ылэш. Кит атмасфэрЬь воздухтон шӱлӓ, живой игӹвлӓм 
игӹлӓ, игӹвлӓжӹм ӹшкэ шьыпэржььм пукшэн кушта. 
Тьульэньлаок, китӓт — шӹшэр пукшыш ӹлӹшӹ ылэш. 

Малььн вара ӹньэ кит шӹшэр пукшышы молы звэрвлӓ 
гань агыл? 

Мӓ пӓлэнӓ ӹндэ — колын кӓпшӹ вӹдӹштӹ вэлэ ӹлӓш 
йарал ылэш. Китӓт, коллаок, вӹдӹштӹ вэлэ ӹлӓ. Вӹткӹьх 
лӓктэок ӹлӹшӹ китлӓнӓт колын гань кӓпшӹ вӹдӹштӹ 
ӹлӓш еэк кэрӓл ылэш. 

Колынлаок, китӹнӓт пачшьь (плӓвНьикшӹ) вӹдӹштӹ 
кашташ еэк кэрӓл орган ылэш. Нӹнӹн ӓйыртэмӹштӹ иктӹ 
вэлэ: китӹн пачшы киӓ, колын-шалга. Шайыл йалвлӓжӹ 
китӹн воксэок укэ, анцыл йалвлӓжӹ лапа линӹт. Анчэт 
кӹнь, лапаштыш лувлӓжӹ моло шӹшэр пукшышывлан 
лувлӓ ганьок ылыт. 

Китӹн каваштыжы цӓрӓ, лӹвӓлнӹжӹ кӹжгӹ шэл улы. 
Кит кӓпӹштӹш шокшым ти шэл пиш когон пэрэгӓ; тиги-
шӓн китвлӓ ӱштӹ вӹдӓн польар тӓГыжвлӓштӓт ӹлэн кэрдӹт. 
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Китӹн шОдывлӓштӹ пиш кого ылыт, шодышкыжы 
шукы воздух пыра. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н В Ӹ Т пындашты кит 
15 — 20 минут ӹлэн кэрдэш. 

Пиш кого ылэш кӹньӓт, кит тыгыды ӹлӹшӹвлӓм 
качкын ӹлӓ: шӓйтанвлӓм, рӓквлӓм нэлэш. Таьгыжышты 
тэхэнь тыгыды ӹлӹшӹ пиш шукы. Кит ышмажым пачы-
нок каштэш; ышмажы тидӹн —тыгыды ӹлӹшӹм кычышы 
кэлдэжӹ ылэш манаш лиэш. Китӹн пӱжӹ укэ, пӱ вӓрэш 
ышма тамгажыгӹц шэлӹк тӹрӓн кымда плӓеТьинкӹвлӓ 
ӱлӹкӹлӓ кэчӓт. Ти плӓеТьинкӹвлӓм кит уе маныт. Ышма 
пӸЗӹрӓлмӹжӹдон кит Ышмажыгӹц вӹдӹм лыктэш. Вӹтшӹ 
кит уе йалававлӓ вашт лӓктэш, ышмаш вӓрэштшӹ ӹлӹшӹ-
влӓжӹ кодыт. Кит нинӹм нэлэш. 

Кит шэл дон кит уеым ик киткӹц 1 0 — 1 5 тӹжэм 
тӓьгӓшӹм шортньы ӓктон нӓлӓш лиэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н китӹм пыт 
кычаш цацат. Кит кычаш кит кычымы пЫрохотвлӓ кэӓт. 
Китвлӓм йори ӹштӹмӹ пушкадон пуштыт. Угӹц ӹштӹмӹ 
пЫРохотвлӓштӹ таьгыжышток китӹм кэрӓлӹш еӓрӹмӹ вӓр-
влӓ ульь. Элэктричэски двигатьэльдон П Ӹ Ч К Э Д Ӹ Ш Ӹ кӹзӹвлӓ 
кит кӓпӹм пӹчкэдӓт, пиш кого патвлӓэш шэлжӹм 
шолтат, йори ӹштӹмӹ Мӓшинӓвлӓ лужым шӓлӓтӓт тӓ 
почвы п Ы Ш К Ы Д Э М Д ӹ Ш ӓ Ш Л Ы К лу лашашым лужььгььц ӹштӓт. 
СССР-штьь кит кычым пӓшӓ государства кидӹштӹ ылэш, 
ти пӓшӓ когон анцыкььла кэӓ, кушкэш. 

Вольыкыш еӓрӹмӹ ӹлӹшӹвлӓ. 
Пӹтӓри ӹлӹшӹ эдэмвлӓн томашты урдымьь тоны-

шаьгдымьь Ӹлӹшӹзлӓштӹ укэ ылын. Нӹнӹ охотньычыйэн 
вэлэ каштыныт. Нӹнӹ пуштын кычэн кэртмӹ дьикӹй 
ӹлӹшӹвлӓн пайым качкыныт, кычььмы ӹлӹшӹвлӓн ка-
ваштыгӹцшӹ чиӓшӹштӹ вььргэмььм ӹштэнӹт. Эдэмвлӓлӓн 
дьикӹй шарыкымат, дьикӹй кэеӹмӓт, дьикӹй ӱшкӱжӹмӓт, 
дьикӹй ььшкалымат, дьикӹй имньимат пушташ вӓрэш-
тӹн. Пуштын пиштӹмӹ ӓвӓ пэлэн ӹлӹшӹ ылшы 
патьам, пӹрэзӹм ӓль цамам ӹлӹшӹмок кычаш куштылгы 
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ылын. Кычэн кандымы изивлӓ кидӹшкӹ йӹлэ ты-
мэньӹт; нӹнӹ вара кушкын] шоктымыкышты эдэмвлӓн 
ӹлӹш лишнок кашташ тепгӓлӹт, эдэмгӹц вара акат 
лӱтэп. Кидэш ТЫМЭНЬШӸ Ӹлӹшӹвлӓгӹц шӓчшывлӓштӹ 
эдэмӹн томашты ӹлӹшӹвлӓжӹ линӹт. Эдэм вольыкым 
урдышы лин. 

Таманьар вэрэмӓ эртӹмӹкӹ эдэм Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н ТОНЫШ 

ӹлӹшӹжӹм кычылт мышташ тӹнълӹн: нӹнӹгӹц шӹ-
шэрӹм шывшылаш ТЫМЭНЬӸН, ӱшкӱжӹм, имньим пӓшӓшкӹ 
шагалтэн, шарыкын мижшӹм тӹрэдӹн, молымат ӹштэн. 
шудывлӓм войымаштышлаок, тиштӓкэнӓт эдэмэт айыры-
машым ӹштӓш тӹнълӹн, йажорак вӦльыквлӓм пльэмӓлӓн 
кодэн, нӹнӹвлӓм пиш шэргэш шотлэн. пӹтӓрижӹ ньимат 
цаклыдэок тэхэнь ӓйырымашвлӓ Ӹштӓлтӹнӹт, силадымы-
рак ӹлӹшӹвлӓм эдэмвлӓ качкаш пуштыныт, йажорак 
силан Ӹлӹшӹвлӓжӹм шукырак урдэньйт, нӹнэт шу-
кырак ӹлӹмӹ вирдон шӓЧышвлӓштӹм кодэн миэнӹт, 
ЭДЭМвлӓлӓн шэргӹ ӓкӓн вырлыкыштым КОДЭНӸТ . Вара-
ракшы эдэмвлӓ цаткыды, силан, йажо Ӹлӹшӹвлӓгӹц йа-
жо шачмым цаклаш тьшӓлӹнӹтӓт, пӓлэнок айырымашым 
ӹштэнӹт. Варажы шЭргӓкӓнвлӓ, шукы статьан томашты 
ӰРДЫМЫьиӹШӹвлӓлин миэнӹт: силан ровочый ИМньивлӓ — 
лэлӹ шывшывлӓ, чӹнь дӓ куштылгын кэшӹ ИМньивлӓ — ры-
саквлӓ дӓ .тьгргэштэн кэргшӹвлӓ, айыртэмьшжок шукы 
шӹшэр пушы голландски ӹшкалвлӓ, шэлӓн ан\льийски сас-
навлӓ дӓ молат линӹт. 

Ышкал махань ӹлӹшӹгӓц лин. Таманьар шӱдӹ и 
пэрви шалдыра дӓ силан дьикӹй ӹлӹшӹвлӓ Йэвропышты 
ӹлэНӹт. Нӹнӹм тошты эдэмвлӓ тур] маныныт. турвлӓн 
вуйгарка ЛУЛЭГӸШТӸ кӹзӹтӓт эчэ шоэн- шоэн зэмльӓштӹ 
вӓрэштӓлтӹт. Пиш когон пэрвижок эчэ дьикӹй турвлӓм 
томашты урдымы шуран вольыкышкы эдэм сӓртэн. Вара 
эдэм ӱшкӱжэш, ышкалэш шон. Шуран вольык сэк пӹтӓ-
рижок ныр пӓшӓштӹ кычылтмы ылын, вараракшы вэлэ 
ышкалым шӹшэр пушы шэргӓкӓн ӹлӹшэш эдэм шотлаш 
тӹнълӹн. Остатка дьикӹй турвлӓм КЫМШӰДӸ И пэрви 
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пуштын пӹтӓрэнӹт. Изи-когоштыдон, кӓп СЭМӸШТӸДОН 

дьикӹй турышкы когонок М И Ш Ӹ ВОЛЬЫК, ӰКраинӹштӹ 
ныр. пӓшӓ ӹштӓш тӓ лэлӹц шывшташ урдымы луды вольык 
улы. ӰКраинӹштӹ урдымы вольыкын мижшӹ вэлэ нӹнӹм 
шачыктышы пэрвишы дьИКӹйвлӓнгӹц изиш соталгырак 
ылэш. Мол пОродывлӓжӹ, шамак толшы, голландски во-
льык, холмогорски, йарославски моло, когоракынок ваш-
талтыныт. Нинӹ кого силанок агылэп кӹньӓт, шӹшэрӹм 
шукым пуат. 

Пэрви йажоэмдӹмӹ породы Ышкалвлӓм пӦмэшӹквлӓн 
шалдыра хӦЗӓйетвашты ӓль кулаквлан хӦЗӓЙетвавлӓштӹ 
вэлэ ужаш лиэш ылын, хрЭеӓньвлӓжӹн изи Ышкалвлӓ 
вэлэ, вӹлэц анчаш кынтымывла, чӹдӹ шӹшэрӓнвлӓ ылы-
ныт. Тэхэнь „вырлыкшым" йорижок иктӓт войыдэлыт, 
нэзэрвлӓн тыгыды хӦЗӓйетвашты Ӹлӹшӹвлӓжӹм пльэмӓлӓн 
айыраш ак ли ылын, тӓ шачшы пьгрэзьшьш кодышаш, тӓ 
шӹшкӹлшӓш. хрэеӓньӹн худа ышкалжат пэлэ шужэнок 
ӹлэн, ӱштӹ еарайвлӓштӹ тэлгач кӹлмэн шалгэн. Кӹзӹт 
вэлэ вэт, хрЭСӓньвлӓн тыгыды хӦЗайетвавлӓ колхозын шал-
дыра хозайствашкы цымырнымыкы, Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н ВОЛЬЫК 

йажоэмдэн кэртмӓшӹм ӹштэн кэрдӹт, колхозын во-
льык пичӹвлӓштӹ вольыкыштым йажо условишты ур-
дэн кэрдӹт. 

Имньи махань ӹлӹшӓгӹц лин. Вӹслӹ и утла пэрви 
корныгашшы рушын лӹмлӹ Пржэвальски Ази покшалныш 
мӹндӹр еТЬэпвлӓшТӹ пэрэгӓлт котшы дьикӹй имньивлам 
ужын. Ти ӹлӹшӹвлӓм учоныйвла Пржэвальскин имньи 
манын Л Ӹ М Д Э Н Ӹ Т . Т И Д Ӹ — мытык аржаан, изи имньи ылэш. 
Тидӹн пынжы хыла, ошмаан пустин цӹрэӓн, ӓль кэчӹ 
йылатымы етьэп шуды цӹрэӓн ылэш. Ти изи имньивла 
кӹтӧдон ӹлӓт, кӹтӧжӹм ожы вуйлалта. Иктӓмӓ лӱдӹш 
Л И Ш Ӹ Л Э М М Ӹ ГОДЫМ Н Ӹ Н Ӹ ЧӸНЬ кыдал шӹлӹт. Мол 
етатьанжы линжӓт кэртэ, С Т Ь Э П Ӹ Ш Т Ӹ шалдыра кӓпӓн 
ӹлӹшӹлӓн шӹлӓш вӓр укэ, йӓрӓ вӓрӹштӹшӹлӓн пӹеӹ 
йалвлӓ вэлэ кэлӹнӹт. Эдэм, айырэн мимӹдон, етьэпӹш-
тӹшӹ чӹнь кыдал кэн кэртшӹ имньивлам эчэ когонок 
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пӹсӹн кыдал кэртшьтлМшкЫ сӓрэн ШОКТЭН , нӹнӹгӹц 
рЫсаквлӓм дӓ екакунвлӓм войэн кэрдӹн. Эдэмлӓн пӹеӹ 
И М Н Ь И Н Г Ӹ Ц паена, имньин еилажы кэрӓл лимӹкӹ, эдэ-
мэт цаткыды йалан, лулэгӓн имньивлам айырэн кодаш 
ТӸН^ӓлӸН» ЛЭЛӸ ВОЗЫ ШЫВШЫ ИМНЬИВЛӓМ лыктын войэн 
кэрдӹн. 

Сасна махань ӓлӹшкӹц лин. Дьикӹй еаена ӓль ка-
бан мӓнмӓн еӓндӓлӹкнӓн кэчӹвӓл рӓЙонвлӓштӹш куп шуды 
лошты кӹзӹтӓт эчэ ӹлӓ, шамак толшы: Кавказышты дӓ 
Йытвэл А З И Ш Т Ӹ ӹлӓ. Тидӹ еилан ӹлӹшӹ ӹлэш. Ышма-
штыжы кок кого кашар пӱ улы. Тӹ пӱвлӓдон Х И Щ Н Ь Ӹ К -

влӓгӹц пэрэгӓлтэш. Кӹжгӹ, пинЫдӹ шужы тӹдӹн ак тӹгӓ-
нӹ, кушкышвлаэш моло чакыракышкы пырымыкат ак 
пиж, йаклака ылэш. Тэхэнь миж шокшым йажон ак 
пэрэгӹ. Шокшыгьщ пЭрэгӓлтӓшӹжӹ кавашты лӹвӓлнӹшӹ 
шэл ланцыжы еаенан улы. Тидӹ кӓп кӹлмӹмӓшӹц ӱштӹ 
воздухышты, куп начкышты кимӹжӹ годымат пэрэгӓ. Дьи-
кӹй еаена — ма-мшон качшы ӹлӹшӹ ылэш. Тидӹ пушӓнЫ 
вӹлэц вилшӹ эхэльӹм, пӱкшӹм поетара, махань-шон изи 
ӹлӹшӹвлӓм качкэш, нэр тЫртЫшЫжЫдон рокым пыргэдэш, 
качкаш йарал важвлӓм айыра, йӹлвлӓм, шукшвлам кач-
кэш. Шӹрэрӓк пушӓны лоэш пӹжӓш постолым ӹштӓ дӓ 
5 — 10 игӹм игӹлӓ. 

Мӓнмӓн томаштыш еаенавлӓнӓн айыртышыштым тӓ 
ӹндэ ӹшкэок цаклэн кэрдӹдӓ. Нӹнӹн шачыш важышты 
купышты ӹлӹшӹвлӓ ылыныт. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н тоныш еаена-
влӓнӓӓт льӓвӹрӓштӹ киӓш йаратат. Тэвэ малын нинӹм йа-
жон пукшымыкы кавашты лӹвӓлӓнӹштӹ кӹжгӹ шэл 
ланзы шынзэш. Саснам пукшэн шӹндӓш лиэшӓт, эдэмлӓн 
пользым пуаат, эдэм еаенам айырэн миэн дӓ йажоэмдэн. 
Саена цилӓок качкэш, махань-шон мышкылтышым йӱэш, 
еакой еӱквлӓм качкэш Дьикӹй еаена шукы игӹм шачык-
тарэн кэрдэш, шӹрэ цышмэр лошты куштэн шоктэн 
кэрдэш. Эдэмлӓн тидӹвлӓжӹ пишок кынэш толын. То-
машты урдымы еаенан йӹлэ шУкэммӓшӹжӹ мӓлӓннӓ шукы 
йажо шэлӓн пайым пуа. Саснан еилажы дӓ лӱдӹшлӓ 
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кашар пӱвлӓжӹ эдэмлӓн кэрӓл агыл ылыныт, лӱдӹшлӓ 
ылыныт. Тэвэш ӹндэжӹ ужына, томашты урдымы Ысна-
влӓнӓн силаштат чӹдӹрӓк, ӹшкэжӓт дьикӹй еаенавлӓгӹц 
латнарак ылыт, кашар пӱштӓт елапкан развивайалтшыш 
кы еӓрнэн. 

Крольик махань ӹлышӹгӹц лин. 

Дьикӹй крольиквла Вадывэл Йэвропын когоракынок 
кэчӹвӓлвэл ӦбЛаетьвЛӓштӹ ӹлӓт. Пыныштыдон, кӓпӹш-
тӹдон мӓ донышна МӦрэнвлӓшкӹ миӓт, Изирӓквлӓ вэлэ 
ылыт тӓ ӹлӹмӓш еэмӹштӹ изиш вэе етатьанрак ылэш. 
Морэнвлӓ пӹжӓшлӓн рокым ак капайэп, крӦЛьиквЛӓжӹ 
рок пӹжӓшӹштӹ ӹлӓт. Тӹшӓкэн, хИшньӹквлӓ уштымы 
вӓрэш, 10-^12 цӓрӓ игӹм крольик игӹлӓ. Крольиквла 
маханьшон кушкышвлам качкын ӹлӓт, кынамжыеады-
влӓм дӓ шӹргӹ пУшӓьгӹвлӓм локтылыт. 

Крольикььм томашты ӹлӹшӹм ӹштӹмӹкӹ, эдэмлӓн 
тӹдӹн шукы игӹ игӹлӹмӓшӹжӹ пишок йӧнэш толын: ик 
мыжыр крольикк&ьц ик и мычкы таманьар шӱдӹ крольи-
кэш шоаш лиэш. Тэнэлӓ шукы йажо пайым нӹнӹгӹц 
нӓлӓш лиэш. Нинӹн пай йажо, тотшыдон цӹвӹн ганьрак 
ылэш. Томашты урдымы крӦЛьиквЛӓгӹц, пайгӹц паенажы, 
пышкыды каваштым нӓлӹт, кыды йиш крольиккьщпШ 
пышкыды шӹмӓ мамыкым нӓлӹт. Мамыкшыдон шокшы 
пИЖоргывлӓм, пЭРчӓткӓвлӓм дӓ мол шокшы хӓдӹрвлӓм 
пидӹт. ^Пушӓьгӹ ньымышт Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ йардымы худа крольик-
кӹц томашты ӹлӹшӹшкӹ пользы пушы ӹлӹшӹшкӹ 
крольик еӓрнӓлтӹн. 

Айыртэмӓн ылшы томашты урдымы ӹлӹшӹвлӓм эдэмэт 
кычымыжыдон ӹшкэ шанымылажы вашталтэн дӓ йажоэм-
дэн миӓ. 

Вэрбльӱт—пустин карапльы. Вӹттӹмӹ, пушӓьгӹдӹмӹ 
кукшы вӓрӹштӹш йаеьь условии тэрпэн кэртшӹ ӹлӹшӹ-
влӓ шукок агььлэп. Тӹхэнь ӹлӹшӹвлӓ —вЭрбльӱтвлӓ ылыт 
(48-шЫкарт.) 

Вэрбльутььн пуаҥ шӹцшӹ кымда йалапажы пустин 
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ошмашты ак валы, вэрбльӱтӹн огыштыжы, пылвуйыш-
тыжы пиьгӹдӹ маклака ӱлы. Шокшы ошмаэш вацмыжы 
годым нӹнӹвлӓ вӹлӓн вазэш. 

вЭрбльӱтлӓн ошма йожат лӱдӹш агыл: нэр ыражвлӓ-
штӹжӹ питӹрӹшӹ клапынвлӓ улы, нӹнӹ ошма пыры-
машым цӓрӓт. 

48-шы карт. Вэрбльӱт. 

Вэрбльут имӓн шудым дӓ изи тӹшкӓвлӓм, пустин-
ӹштӹ кушшывлам качкын кэрдэш. Имньи моло ньигнамат 
ти качкышым качкаш ак шагал. Вэрбльӱт таманьар кэчӹм 
качкыштэӓт, вӹттэӓт эртӓрэн кэрдэш. Тӹдӹ тӹ ӹжэпӹн 
тупыштышы шэл пӱгрикӓ шотэш ӹлӓ. вэрбльӱтӹн шэлжӹ 
йажо качкышым качкын ӹлӹмӹ годым еитӓлыкок погына-
Вэрбльӱт ӹшлӓнжӹ качкаш ак МОГӸНЬ, туп ПӰГРИКӒВЛӒШТӸ 

ылшы шэлжӹ пычаш тӹгӓлэш. Тӹнӓм вара, пӰГрикӓвлӓжӹ 
изиэмӓш тӹгӓлӹт, вара ӧрдӹшкӹлӓ кэчӓлтӹт. 

Пиш шукэрдок эдэм вэрбльӱтӹм урдаш тӹгӓлӹн, 
шукэрдок эчэ пустинвла вашт крузым шывшташ вэр-
ӧльӱтӹм кычылтыныт. Вэрбльӱт тон вэлэ эдэм ошмаан 
кымда пустинвла гач ванчэн кэрдэш ылын. 

Мӓ донна, С С С Р - т Ы ш Покшал А З И Ш Т Ӹ , Казакста-
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нышты дӓ Йыл вэс С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш еТьэпвлӓшТӹ вЭРбльӱтвлӓм 
урдат. Тӹштӓкэн тӹдӹ — томашты урдымы ӹлӹшӹ ылэш. 
Тӹштӹш кӦЛХозньыквЛӓ вЭрбльӱттон нӹр пӓшӓм ӹштӓт, 
лэлӹцвлӓм шывштат, мыктэн каштыт. Тӹдӹн М И Ж Ш Ӹ Г Ӹ Ц 

ӹштӹрӓшӹм коат, пэрчӓткӓм, фуфайкым, цылкам пидӹт. 
Вэрбльӱт пай ышкал пай ганьок тотлы Т Э М Ӹ К Т Ӹ Ш Ӹ ЫЛЭШ. 

Вэрбльӱт шӹшэрӹм йӱт. 
Йӹтвэл пучы. ТундырвлаштЫ ӹлӹшӹ эдэмвлӓн йыт-

вэл пучыдэ ӹлэн К Э Р Т Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М шанашат ак ли (49-шы карт.) 

49-шй карт. Йытвэл пучы. 

о 
Иытвэл пучын качкышыжы льишайньык —пучы рэ-

хэньӹ, ӓль йагэль ылэш. Тундр вӹлвӓл рокым когон 
рэхэнь дон йагэль лэвэдӹт. Ти качкыштон ньима-
хань ӹлӹшӓт, йытвэл пучгьщ паена, ӹлэн лӓктӹн ак 
кэрт. 

Пучы йал нӹл кӹчӓн ылэш: кок кӹч — кого, кымда ылыт, 
кок монырыштыжы кок изи кӹч ылыт. Лымышкы ӓль 
Р Э Х Э Н Ь Ӹ Ш К Ӹ шагалмыжы годым пучын покшал парньа-
влӓжӹ шӓрлӓт, йалапа кымдаэмэш тӓ йалжы вара ак валы. 
Сэдьшдонок йытвэл халык пучывладон тэл корныштат, 
кӓнЫж корныштат вӓргӹц^ӓрӹшкӹ каштын кэрдӹт. 
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Йытвэл пучын кӓпӹм шокшы, ныгыды миж лэвэдэш* 
кого ӱштӹ гӹцат пучым пэрэгӓ. 

Йытвэл пучын вуйыштыжы укш кань кок шур улы.. 
Шошым шомыкы шурвлӓжӹ лӓктӹн вазыт, шӹжӹм мӹнэ-
шок угӹц кушкыт. 

вӓргӹцтӓрӹшкӹ кэмӹ дӓ лэлӹц шывштымыгЫц пасна,. 
йытвэл пучы мол пӓшӓштӓт кычылталтэш. Пучын пайжы 
тотлы. Йытвэл эдэмӹн сэктотлы качкышыжы пучы пай 
ылэш. Пучы каваштыгӹц выргэмьш, йалэш чимӹм, ӹлӹ-
шӹм ӹштӓт. шӰнвлӓштӹм шӹртӹ вӓрэш кычылтыт, шур-
влӓжӹ дӓ кӹчвлӓжӹ кӹльэ ӹштӹмӓшкӹ кэӓт. 

кӱгижӓӓн РоссийьпитЫ йытвэл халык вэрц Тӓ нӹнӹн пу-
чыштывлӓ вэрц когон тыргыжландэлыт. С Э Д Ӹ Н Д О Н пучы-
влӓ йасыланэн шужэн моло пиш шукы колэн пӹтэнӹт. 

Кӹзӹт Йытлӹвӓл вэлнӹ пучы урдымы еовхозвлӓ дӓ 
кОлхозвлӓ органьизуйымы ылыт. Тӹштӓкэн пучывлӓм пиш 
йажон анчат, кӹтӓш йажо вӓрвлӓм айырат. Изи пучывлажьш 
йажон, пэрэгэн анчат, пучывлӓн цэрдон когон кӹрэдӓлӹт. 

Кӹзӹт Совэт власть вольык урдым пӓшӓм йажоэмдӓш, 
лӱктӓш лин. Тидӹм ӹштӓшӹжӹ худа вырлыкан вольык 
изин-ольэн гажо йиш вольыктон вашталтэш. Вольык урды-
маш важоэмӹн, кӦЛхозвЛӓштӹ вольик витӓвлӓ пиш йа-
жон ӹштӹмӹ ылыт. Вольыклан качкыш еитӹжӹ манын, 
пушкышашлык еакой йиш культурым ӱдӓш нырым кого-
эмдӓт. Силос ӹштӹмӹ йӓмвлӓм, бӓшньывлӓм ӹштӓт. Ти 
Йӓмвлӓштӹжӹ дӓ бӓШНьывлӓШтӹжӹ шуктым качкышым 
йӓмдӹлӓт. Сасна урдымаш тӓ крольик урдымаш шӓрлӓ. 
Нинӹ пиш тӱлэтӓн ылытат изишЫшток шукы пайым мӓ-
лӓннӓ пуат: АйыртэмЫнжок имньи урдым вэрц когон ша-
нат. Имньи еола хӦЗӓйетвашты дӓ еӓндӓлӹкнӓм пэрэгӹмӓш-
тӹ — йакшар ӓрмиштӹ пиш когон кэрӓл ылэш. 

Обэзйӓнвлӓ. 
Зоопаркыштыш обэзйӓнӓн рэшоткавлӓ анцылны еоок 

шукы эдэм шалга. Эдэмвлӓ нӹнӹ анцылны шукы шалгат, 
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пиш пӹсьш тӓрвӓнӹлшӹ пӦтьикӓлӓ ӦбэЗЙӓнвлӓгӹц сӹнзӓш-
тӹмӓт ак колтэп. Обэзйӓнӹн эдэм гань ылмыжы эдэмӹм 
когон цӱдэйӹктӓ. 

Звэр лапа вӓрэш обэзйӓнӹн мӓнмӓн китнӓ гань кит-
шӹм ужына. Нӹнӹн парньа МЫчашвлӓштӹ мол звэр кӹч 
кань агыл, эдэм кӹч кань ылэш. Шукы обэзйӓнӹн лицӓ-
жӓт эдэмӹн ганьыракок ылэш. 

Тӹнэ гӹньӓт Обэзйӓнвлӓ эдэмгӹц когон айырлат. Нӹнӹн 
кӓпӹштӹ мижӓн Йӓлвлӓштӓт мӓнмӓн гань агыл, анцыл 

50-шй карт. Кукурузы нырышкы каштын толшы мартишкывла. 

йалвлӓжӹ кит вӓрэш ылыт. Обэзйӓнвлӓ цилӓн ганьок кужы 
пачан ылыт. Ти ӹлӹшӹвлӓ—пушӓьгӹ вуйышты ӹлэн кэртшӹ 
ӹлӹшӹвлӓ ылыт. Пушӓьгӹ Ӱкшвлӓштӹ дӓ зэмльӓштӹ нӹл 
йала кыдалыштыт. 

Мартишкывла. Мартишкы-обэзйанвла (51-шӹ карт.) 
пиш тӓрвӓнӹл кэрдӹт, нинӹ кэчӹ кыт мычкок пушӓ-
ҥӹгӹц п у ш ӓ ^ ш к ӹ тьТргэштЫл, укш кӹц укшыш кыргыш-
тал эртӓрӓт. Цӱдэйэт вэлэ, Обэзйӓнвлӓ ӱлӹц пушӓҥ^! 
вуйышкы вырток кузэн кэат. Обэзйӓн куштылгы кӓпӓн 
ылэшӓт, 8—10 м тӹргэштӓш тидӹлӓн ньимат лэлӹ агыл. 
Обэзйӓнӹн качкышыжы — махань-шон кӹцкӹвлӓ, пӓрцӓвлӓ, 
Ӹлӹштӓшвлӓ, мынывлӓ, кэк игӹвлӓ ылыт. Мартишкывла 
шӹрэнок ӱдӹм нЫрвлӓшкӓт пырат. Вуйлалтыш паштэк кӹ-
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тӧлӓок киндӹ нырышкы нӹнӹ кэӓт. Лӱдӹш ылмашым вуй-
лалтышы со орала. Иктӓ ма лӱдӹшӹм цаклымыкыжы, 
тӹнӓмок тидӹ чӹнь сӹгӹрӓлмӹ йукым — сигналым пуа. 
Тӹнӓм вара цилӓнок, шӸлшӓшлӓнэн, иквӓрэш погынат. 
Лӱдӹш эртэн кэӓ гӹнь вуйлалтышы латнагмы сигналым 
пуа, вара кэӓш лӓкмӹ корныштыдонок кэӓт. Обэзйӓнвлӓ 
нЫрвлӓштӹ лачок кравымашымок ӹштӓт. Нӹнӹ, качмыш-
тыгӹц утла, когон локтылыт. Кушкышвлам важгӹц шыв-
шын лыктын миэн тодыштыт, кЫрьццтьгг, К Ӹ Ш К Ӹ Л Т Ӹ Т . 

Ышмашкышты кормыжын-кормыжын пӹрцӹм шӹшкӹт» 
ышмаштыш йори мэшӓкӹшкӹ пӹрцӹм тайат (ышма кӧр-
гӹштӹ, кок вэлнӓт йори мэшӓк улы). Т э г э качкышым 
ЙӓМДӹлӹМӹкӹштӹ, Обэзйӓнвлӓ варажы тотлыракым айы-
раш тӹгӓлӹт. Кушкышвлам кӹрӹн нӓлмӹкӹштӹ пӹтӓри то-
тэшт анчат, тотлы агыл гӹнь, тӹдӹм шуэн колтатат вэсӹм 
кӹрӹт. еитӓлыкымок кравымыкышты, кушкышвлам локтыл 
кодымыкышты, обэзйӓн кӹтӧ мӹгэшок Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ кэӓ. 

Пушӓгӹ вуйышты вара нӹнӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М итӹрӓйӓш 
тӹгӓлӹт. 

Икӓнӓ-ИКТӸШТӸН миж лоштыш тим, шуршым, пыйим 
дӓ махань-шон еӱквлӓм кычэн-кычэн лыктыт. 

Пушӓгӹ вуйышты пӹеӹ ылшы Обэзйӓнвлӓ зэмльӓштӹ 
пиш пӹеок агылэп. Зэмльӓ вӹлнӹ пушӓгӹ вуйыштыш 
кань йӹлэ тӓрвӓнӹл кэртмӓш нӹнӹн укэ. 

Ӓвӓ Обэзьӓнвлӓ иктӹм, шоэн кок ипӹм, игӹлӓт. Обэзйӓн 
игӹ шачмыкыжыракок ӓвӓжӹн шӱштӹ кэчӓ, ӓвӓжӹ цилӓ 
вӓрэок тидӹм намалыштэн. Икта-маньар ӓрньӓ Эртӓлӓлмӹкӹ 
обэзйӓн игӹ ӓвӓжӹ йӹр каштыкала, шукат ак эртӹ пушӓгӹ-
гӹц пушӓгӹш Т Ӹ Р Г Э Ш Т Ӹ Л кэртшӹ лиэш. Лӱдӹш улы годым 
обэзйӓн игӹӓвӓжӹдокы чӹнь кыргыжэш, Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М пэрэ-
гӹктӓ. Обэзйӓнвлӓ ӹшкэ игӹштӹм пиш йажон анчат. 

Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ. Эдэмлӓ Обэзйӓнвлӓ, кӱшӹл класс 
ӓль эдэм етатьан Обэзйӓнвлӓ—шимпанзэ, горила, оранг-
утан— ылыт. Шимпанзэ дӓ горилла АфрикЫштЫ ӹлӓт. 
Оранг-утанвлан шачмы вӓрӹштӹ Борньэо дӓ Суматра 
Ӧетроквлӓ ылыт. Гиббонвлӓ Индо-Китай шокшы чӓеть-
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ӓштӹ ӹлӓт. Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н вуй шамыштыдон ти обэз-
йӓнвлӓ молы ӦбэЗйӓнвлӓгӹц кӱшнӹ ылыт. 

Эдэм статьан Ӧбэзйӓнвлӓм цилӓгӹц утлажок шимпан-
зэм тымэнь пӓлӹмӹ (51-шӹ карт.). Ти обэзйӓн Африкь! 
покшалныш шӹрэ шьфгьипты ӹлӓ. Тидӹн кӓпшӹ—эдэм 
статьан мол Ӧбэзйӓнвлӓн ганьок, кужы мижӓн ылэш. Лапа 
пындашыжы, йал пындашыжы, лицӓжы, йӓлӹнгӹц мытык 
миждон лэвэтмӹ ылыт. Сэмньан-сэмньан ӓль кӹто цуцала 

51-шӹ карт. Шимпанзэ. цӰдэйӹмӓшӹштӹ эдэмӹнӹ-
шкӹ пиш когон миӓ. Шимпанзэ игӹвлӓн матмашышты ӹрвэ-
зӹвлӓн матмашышкы миӓ. Нӹнӹ сэдӹрӓштӹ мадыт, икӓнӓ-
И К Т Ӹ Ш Т Ӹ М Т У П Э Ш Ӹ Ш Т Ӹ пуштыртэн каштыт. Мадышвлӓм, 
тьолгыжалтшы хӓдӹрвлӓм моло чотэок йаратат. Шимпан-
зэ тӹгӹр вашт Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ М анчаш пиш йарата. 

Эдэмлӓ обэзйӓнӹн С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ Ж Ӹ ВЭЛЭ агыл, молвлӓ-
жӓт, эдэмдон ик шачыш ылмыштым акчыктат. 

шИМПаНзэвлӓшӹргӹ мыч кач-
кышым кӹчӓл каштыт. Нӹнӹ 
махань-шон кӹцкӹм качкыт. 
Шимпанзэ кужы парньавлӓ-
ЖӸДОНуКШвлӓМКычэН кэрдэш, 
пиш куштылгын пушӓьгӹ вуй-
ышкы кузэ кэрдэш. Нӹнӹ пу-
шӓьгӹ вуӓышты соок ак ӹлэп, 
зэмльӓшкӹ валымыкышты нӹл 
йала каштыт, кидӹн дӓ йалын 
ӓйӹнӹш пӓрньавлӓэш тӹкӹ-
лӓлтӹт. 

Кычымы шИМпанзэвлӓМ ты-
мэнь анчымащты мам шон 
ужаш лиэш. Нинӹн сусу лимӓ-
шӹштӹ, шӸДэшкӹмӓшӹштӹ, 



III. Эдэм кӓпӹн стройэньыжы дон 
ӹльшӓшӹжӹ. 

Ӹндэ мӓ эдэм кӓпӹн стройэнььшьг дон ӹлӹмӓшӹ-
жӹм тӹмэньӓш тьотӓлӹнӓ. Мӓ ӹшкӹмнӓн кӓпӹн стройэ-
ньӹжӹ дон ӹлӹмӓшӹжӹм тымэнь шонна, ӹшкӹмнӓн шу-
лыкнам кыцэ пэрэгӹмӹлӓ, пӓшӓ ӹштӹмӓшӹм кыцэ орга-
ньизуйымыла моло — пӓлэнӓ. Эдэм кӓп ТЫМЭНЬМӸ наукы 
мӓлӓннӓ пиш когон кэрӓл ылэш. 

Эдэм кӓп е т р О Й Э Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ дӓ ӹлӹшӹвлӓн кӓп С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ -

штӹ, ӓЙыртэмӹнжок шӹшэр пукшышывлан дон иканьвлӓ 
шукы улы. Эдэмӹнӓт, шӹшэр пукшышы Ӹлӹшӹвлӓнӓт 
шукыжынок, кӓпӹштӹ вуй, шӱ, моҥыр дӓ мычашвла 
(звэрвлӓн, вӦльыквлӓн анзыл дӓ шайыл йалвлӓ, эдэмӹн 
кит тӓ йал) улы. Эдэмӹнӓт, шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓ-
нӓт шукыжынок каваштышты ӱптон ӓль миждон лэвэтмӹ 
ылэш. Б^ӹшӹвлӓжӹн каваштышты шӹрэнок ныгыды миж-
дон лэвэтмӹ, эдэмӹн М О ^ Ф Ы Ш Т Ы Ж Ы мижшӹ пишок шоэ. 
Эдэмӹнӓт, пӹшэр пукшышы Ӹлӹшӹвлӓнӓт парньаштышты 
шур йиш лӓктӹш улы: эдэмӹн парньа кӹчвлӓ, ӹлӹшӹ-
влӓн — кашар кӹч ӓль кымда кӹчвлӓ. 

Эдэм кӓп СТРОЙЭНЬӸН шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓн 
кӓп стройэнььщон икканьракшы кого ылэш. Картьины-
штӹ эдэмӹн пачмы кӓп тӓ ӹлӹшӹн пачмы кӓп анчыктымы 
(52-цШ дӓ 53-шьг карт.). Эдэм кӓпӹштӓт, шӹшэр пук-
шышы ӹлӹшӹн кӓпӹштӓт оҥ дон мӹшкӹр лошты кӹжгӹ 
шӹлӓн кӹдэж улы, дьиафрагмыдон кок кӹдэжэш пайы-
лымы вӓр улы: оҥ вӓр дӓ мӹшкӹр вӓр пайылымы ылыт. 
Оҥ вӓрӹштӹ шӱм дӓ шодывлӓ ылыт, мӹшкӹр вӓрӹштӹ— 
мьшжьфвушты, шол, мокш, вӓргӹ дӓ мол Ӧрганвлӓӓт ылыт. 
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Тэҥэ, эдэмӹн кӓпӹштӓт, ӹлӹшӹвлӓн кӓпӹштӓт ик 
йиш Ӧрганвлӓок ылыт. Ти Органвлӓ каждыйжок кӓплӓн 
кэрӓл ӹшкэ пӓшӓштӹм ӹштӓт. Шӱм кӓпӹштӹш вӹрӹм 

52-ШБ1 карт. Эдэмӹн кӧргӹ Ӧрганвлӓжӹ. Мӹшкӹр дон о г а м 
кӹдэштӓрӹшӹ кӹдэж кайэш. Оҥ вӓрӹштӹ шодывлӓ дӓ шӱм. 
Шодывлӓ оҥ стэньӓ сага ылыт. Шодывлӓ лошты шӱм ылэш. 
Шӱм ӹшкэ сагашы Мэшӓкӹштӹжӹ ылэш. Шӱмгӹц ӧрдӹшкӹлӓ 
вӹр кандышшы пычвлӓ кЭӓ^МӹШкӹрвӓрӹШтӹ — мЫшкЫрвушты 
ылэш. (тидӹ шэлдон лэвэдӓлтӹн), шол, мокш тӓ молорганвла 

эчэ ылыт. 
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2 — мьИшкырвушты, 3 —вӹцкӹж ш о л ^ ӹ ҥ дӓ мычаш), 4 — слӧпӧй 
шол, б ^ к ӹ ж г ӹ шол, б — мокш, 7 — шӓкш, 8 — мьашкЫрвушты 
лӹвӓл то, 9 — логэр пындаш тӓ кукшы логэр, 10 — шодывлӓ 

11—шӱм, 12 — вӓргӹвлӓ, 13 — кыжвэк хаҥ. 
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тӓрвӓтӹлэш, шӱлӓш шодывлӓ ылыт, мЫшкьфвуштышты 
дӓ шолышты качкыш кӱктӓлтэш, вӓргӹштӹ кыжвэк лиэш. 
Пакылажат тэнэок, каждый орган ӹшкэ пӓшӓжӹм ӹштӓ. 

Эдэмӹн кӓпӹм дӓ шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓн кӓ-
нӹм тӦрэштӓрӹмӹкӹ икань ылмыштым шукы мона. Т э н э 
гӹньӓт, эдэмӹн кӓп стройэнььинтЫ, иктӹт, кого айыртэ-
мок улы. Ти айыртэмжӹ тэвэ кышты ылэш: ӹлӹшӹвлӓ 
нӹл йала каштыт, нӹнӹн моьгырышты горизонтальла 

54-цШ карт. Эдэмӹн лулэгӹ. 1—вуйгарка, 2 — кэлдэлу, 3 — 
пулыш савала, 4 — ӧрдӹжлу, 5 — он-лу. 6 — тупЫрдЫ лу, 7 — таз, 
8 — пулыш лу, 9 — пулыш анцыл лу, 10 — лапалу, 11—ӓрдӹ лу, 

12 — йал вурды лу, 13 — йал лапалу. 
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ылэш. Эдэмӹн тӧр ашкэдӹш ылэш, тӹдӹ кок йалдон 
каштэш, кӓпшӓт вэртьикальла ылэш. 

Эдэмӹн тӧр ашкэдӹш ылмыжыдон китвлӓжӹ ирӹкӹ-
штӹ ылыт, пӓшӓм ӹштӹмӓштӹ нӹнӹ пиш когон кэрӓл 
ылыт. Эдэмӹн стройэньЫжЫ дон ӹлӹмӓшӹжӹм пакылаат 
тымэнь мимӓштӹ, эдэмӹн тӧр ашкэдӹшӹжӹ тӹдӹн кӓп 
стройэньЫшкЫ кыцэ тӹкнэн, пӓшӓ ӹштӹмӓш махань шон 
ӦРганвлӓнӓн махань вльийаньЫм ӹштӓ, тӹдӹм ужына. 

Эдэмлӓнӓт тӓ Ӹлӹшӹвлӓнӓт кӓпӹн пышкыды Органвлӓ-
жӹм кычышы тӹкӹ—лулэгЫ ылэш. Лулэгӹ тэрвэн шӹл-
шӱнвлӓ пИЖӹктӓлтӹт, лулэгӹ кӧргӹ Ӧрганвлӓм кыча. Лу-

лэгӹн кыды чӓетьӓвлӓжӹ кӧргӹ Ӧрганвлӓм пэрэгӹшӹ ылыт. 
Тэнэ тэвэш вуйкарка лу вуй вимӹм шушыргымашкЫц 
пэрэгӓ, оҥ лу шӱмӹм дӓ шодывлӓм пэрэгӓ. 

Картьиньгшты эдэмӹн лулэгЫжЫ дӓ ышкалын лулэгӹ-
жӹ анчыктымы (54-шь"1 дӓ 55-шЫ карт). 

ЛулэгЫн тӹҥ чӓеТьӓВлӓжь^Тупӹрдӹ ылэш. Икьшшк-иктЫ 
тэрвэн П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ лӰлӓшвлӓгӹц тидӹ лишӹ ылэш. Туп 
ӹрдӹ лун кӱшӹл чӓетьӓжӹ вуйгаркадон П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ . П О К -

шал вӓрӹштӹ ӹрдӹ лудон ӧрдӹж лувлӓ П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ . Ӧр-
дӹж лувлӓ, шукыжок анцыл вэлнӹжӹ, оҥ лудон пижӓл-

Лулэгӹ. 

55-иш карт. Ышкалын лулэгӹ. 
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тӹнӹт. Туп ӹрдӹ лун покшал чӓстьӓжӹ ӦРдӹжвлӓдон дӓ 
оҥ лудон о ^ л у м ӹштӓт. 

Пулыш савала лу дӓ кэлдэлу о^пу клэткӓдон пижмӓшӹ-
штӹ кӱшӹл мычаш лувлӓдон (китлудон) пижӹктӓтӹн. Ӱл 
мычаш лувлӓ (йаллувлӓ) таздон пИЖӹктӓлтӹт. 

Лулэгӹ стройэнььш обший планжы тэхэньӹ ылэш. 

Лувлӓ ИКӸЖӓК ИКтӹдонышты кыцэ пижӹт. 

Эдэм кӓп лулэгьпптьг цилӓжӹ 220 лу шотлалтэш. Ти 
лувлӓ ИКӸЖӓ^НКТӸШТӸДОН кыцэ-шон П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ ЫЛЫТ. 

Вуйгарка лум пишок йажон анчэнӓ гӹнь, тӹштӓкэн 
Ыргышвлӓм ужына. Вуйгарка лувлӓ ти ыргышвладон 

икьпкак-иктЫштЫдон пи-
Жӹктӓлтӹт. Тидӹ — лу-
влӓн тӓрвӓнӹдӹмӹ пи-
ЖӸктӓлтмӓш ылэш. 

ТупЫрдьш айыртэм 
лӱлӓшвлӓжӹ икьшак-ик-
Т Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н норгьгдон пи-
жӓлтӹт. Нӧргӹ лывыра 
да т а ^ ь л а ылэш; сэдӹн-
донок туп ӹрдӹ лун 
тӓрвӓнэн кэртмӓшӹжӹ 
улы. 

Ти лувлӓн пэлэ тӓр-
вӓнӹшӓн пИЖӸктӓлтмӓш 
вэлэ ылэш, тиштӓкэн 
когон тӓрвӓнӹмӓш лин 
ак кэрт. 

Лувлӓ йажон тӓрвӓнэн кэртмӹлӓжӹ икьшак-иктЫштЫ-
дон ЙЭЖьотвлӓштӹ пижӓлтӹт. Примэрлӓн пулыш йэжӹ-
ҥӹм анчалына, кыды статьан пулыш лу пулыш савала-
дон пижӓлтэш моло, вара ужына (57-шЫ карт). К о к 
вӹлвӓл вӓш пИЖӓлтшӹвлӓ картьинЫштЫ кайыт: пулыш 
лун, пӰгӹрнӓлтшӹ вӹлвӓлдӓ кӧргӹшкӹлӓ ӓйӹнӓлтшӹ 
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56 -шӹ карт. Пулыш йэжӹҥ (лош 
пэлэ пӹчмӹ): 1 — пулыш лун вуйжы, 
2 — пулыш савала ладэм, 3 — йэжӹҥ 

мэшӓк. 



пулыш савала лун вӹлвлӓ-
жӹ (ладэм). Кок вӹлвӓлгэ 
йаклака нӧргӹ дон лэвэдӓл-
тӹнӹт, В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц Т О Н Ш Ӹ -

рӹмӹ ылыт. Ти В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц 

Й Э Ж Ӹ Ь Г Ӹ Ш Т Ӹ айырлалт лӓк-
тэш, йэжӹҥ вӹлвӓл лувлӓм 
шӹрнӹмӓш кӹц пэрэгӓ. Вӹ-
лэцӹнжӹ йэжЬ"еть1м пиш 
цаткьпы царадон — йэжӹҥ 
мэшӓктон лэвэтмӹ. Йэ-
жӹҥ мэшӓк тӓ йалштыш-
влӓ лувлӓм цаткьтдын пи-
жӹктӓт. 

лувлӓнӓн йэжб^влӓш-
тӹ улат, тӓрвӓнэн кэртмӓ-
шӹштӹ нинӹн улы. Кыды 
й э ж ь ^ ж ӹ когорак тӓрвӓ-
нӹшӓн ылэш, киды лужы 
Йэирӓкӹн вэлэ тӓрвӓнӹлӹт. 
Йэжьетвлӓнӓн тӓрвӓнэн кэртмььштьгм мӓ ӹшкэок пӓл кэр-
дӹнӓ. 

Л у н С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ Ж Ӹ . 

Лун СТРОЙЭНЬӸЖӸМ пӓлӹшӓшлӓнэн, иктӓ ӹлӹшӹн мычаш 
китӓль йалкужы лу П Ӹ Ч К Ӹ К Ӹ М анчэн лӓктӹнӓ (БЭ-шЬькарт). 

П Ӹ Ч К Ӹ К Ӹ Ш Т Ӹ тӧрок кайэш, тидӹ вашт лу агыл, 
пычла лу ылэш. Пычла лу вашт лугӹц куштылгы ылэш. 
Тьетэ гӹньӓт, пычла лу вашт лу ганьракок цаткыды ылэш. 

Лушты цилӓ вӓрэок икань вэшэства агыл, тидӹ пӹч-
кӹкӹштӹ кайэш. Лун йэжӹҥ вӓр вуйыштыжьь шужан 
вэшэства ылэш, еТЭНьӓвлӓшТӹжӹ — п и ^ д ӹ . Лу кӧр-
гӹштӹ лу вим улы. 

Лу вӹлэцӹн лу вӹлвӓл царадон лэвэдӓлтӹн. Тидӹ лу 
ӹлӹмӓшлӓн кого кэрӓлӓн ылэш. Лу вӹлвӓл цара вашт, вӹр 
кандышшы шӓрвлӓ мычкы, вӹр толэш, ти лувлӓм тэмӓ. Лу 
вӹлвӓл царан пӓшӓжӹдон лун кӹжгӹц кушмашыжы лин 
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57 — шӹ карт. Лу (лош пэлэ пӹч^ 
мӹ): 1—нӧргӹ, 2—Лун шужантпы 
вэшэстважы, 3—лун пингӹдӹ вэ-
шэетважы, 4—лун вим, 5—лун 

вӹлвӓл ишгӹдӹ вэшэстважы. 



миӓ. Лу вӹлвӓл царан пӓшӓжӹдон кӹршӹ луат тӧрлӓнӓ. 
Лу вӹлвӓл цара шушыртымаш лу пыжлымашкы шокта. 
Лу вӹлвӓл царам пэрэгӓш кэрӓлжӹ тишэцӹн пишок кайэш. 

Лувлӓ махань вэшэстваан ылыт. 

Лувлӓн тӹшӹштӹ С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ Г Ӹ Ц ВЭЛЭ ак лӓкэп, ма-
хань вЭШЭСтвагӹц ылэш, тӹдӹгӹц эчэ лӓктӹт. Лушты 
махань вЭШЭСтвавлӓ улы, тӹдӹм пӓлӹшӓшлӓнэн Опытвлӓм 

ӹштӓлтэнӓ (58-шьа 
карт). 

1 - и ш о п ы т . 
Икта-махань лум 
нӓлӹнӓ; шамак тол-
шы, колын ӧрдӹж-
лужым. Тидӹм кӹ-
ртньиваштыр мы-
чашэш пижӹктэнӓ 
дӓ спиртовкы ты-
лышкы цикӓлӹнӓ. 
Лу йыла. Йылы-
машэш лу шимэ-

мэш, шӱӓнэш. Вара шӱэт изин-ольэн шыла дӓ ломӹ-
жалт ошэмэш. Тӹшӓкэн вара йылышы вэшэства аккот. 
Тэнэ ылэш кӹнь, шокшэш йылышы кушкыш вэшэствавла 
дӓ йылыдымы миньэрал вэшэствавла (ломыж) лушты улы. 

Тылэш кальалт шӹцшӹ лун тӹшӹжӹ вашталтмым 
ӹндэ пӓлэнӓ. Кальалт шӹцшӹ лум салымгӹц лыктына дӓ 
ӱкшӹктэнӓ. Тидӹм киттон тӹкӓл анчэнӓ: луэт ӹндэ куш-
тылгын кӹрэш, шӓлӓнӓ. Кальымы лу — пинӹдӹ, падыра 
ылэш. 

2 - ш ӹ о п ы т . Вэс лум нӓлӹнӓ (колын ордьшлумок) дӓ 
тидӹм санзал кислота йарэшӓн вишкӹдӹцӓн пробиркӹ-
шкӹ колтэнӓ. Кислоташты лун миньэрал вэшэствавла шы-
лат, шылымы годымжы угльэкислота газын шОнэштӓлт-
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йылатымы, 2) кислоташты лумо нӧртӹмӹ. 



мӓш айырлэн куза. Лум вдшэш-коктэш, ӓль вэс урок 
Йактэ кислотаэшок кодэнӓ. 

Лум кислоташты кужы ӹжэп нӧртэн К И К Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Т Ӹ -

шӓкэн органан вэшэствавла вэлэ кодыт. Лум киелотагӹц 
лыктына, вӹдэш мышкына дӓ тидӹн тӹшӹжӹм пӓлэн 
лӓктӹнӓ. Кислоташты нӧртӹмӹ лу пьнш^ыды, таныла 
ылэш. Тидӹм ӓйӓшӓт лиэш, пӱкшэмлӓ йалтшашат 
лиэш. 

Тэнэ ылэш кӹнь, миньэрал вЭшэетвагӹц пинӹдӹ дӓ 
падыра лӓктэш, органан вЭшэетвагӹц пышкыды дӓ 
таныла лӓктэш. 

Ӹ р в э з ӹ дӓ шоҥы лувлӓ. 

Мӓнмӓн ӹлӹмӹ курымьцптына лу когон вашталтэш. 
Ӹрвэзӹвлӓн лушты органан вэшэствавла пишок шукы. 
СэдЫндонок нӹнӹн лушты лывыра, ӓйӹнэн кэртшӹ 
ылэш. Ти ӹжэпӹн лум ӓйыртэмӹнок пэрэгӓш кэлэш. Тӧр 
Ш Ӹ Н Ц Ӹ Д Ӹ М Ӹ Д О Н , шалгыдымыдон, сила нӓлмӹгӹц лэлӹ на-
малтыш кычымашэш Ӹрвэзӹвлӓн ӓль кушкын шотымыв-
лӓн лушты какльакаэм кэрдэш тӓ курымэшьппток ти 
какльака кодын кэрдэш. 

Лун какльанымаш ӹрвэзӹ цэрдонат — рахиттонат лин 
кэрдэш. Ӹрвэзӹвлӓ рахиттонжы худа качкыш качкын 
ӹлӹмӓшэш тӓ худа условиштЫ ӹлӹмӓшэш йасыланат. 
кӱгижӓн РоссийьпптЫ рОвочыйвлӓ шукыжы П Ӹ Ц К Э М Ӹ Ш , 

лывыргы пӦДвалвлӓштӹ ӹлэнӹт, качкашыжат худанкач-
кыныт. Тэхэнь условиштЫ ӹлӹмӓштӹ рахитӓн тьэтьӓвлӓ 
кушкыныт. Кӹзӹтшӹ ӹжэпӹн СССР-штЫ равочыйвлӓ дӓ 
нӹнӹн тьЭтьӓвлӓштӹ йажо условиштЫ ӹлӓт, кӹзӹт ӹр-
вэзӹвлӓ шоэн вэлэ рахиттон цэрлӓнӓт. 

Ӹлӹмӹ еэмӹнь мӓнмӓн лувлӓнӓ когон дӓ когон миньэ-
рал вэшэствадон тэмӓлт миӓт. Ӹрвэзӹвлӓн лушты ӓйӹ-
нӹл кэрдэш, шовдшлан лушты йӹлэ кӹрӹн кэн кэр-
тшЫ ылэш. Шоҥы эдэмӹн лушты органан вэшэетва 
чӹдӹ ылэш, миньэрал вэшэстважы пиш шукы ылэш. 
Сэдьшдон Ш0^1 эдэмвлӓн шЫрэнжок лу кӹрмӓш лиэш. 
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Курым мычкы ӹлӹмӓштӹ, тэвэш тэьгэлӓ, мӓнмӓн 
лушты вашталтмашвла лин миӓт. 

.1 

Т У П Ӹ Р Д Ӹ . 

Тупььрдьь — лулэгььн тӹьгжӹ ылэш манын попышна. 
Эдэмӹн туяӹрдӹжӹ 33 ӓль 34 лӱлӓшӓн ылэш. Нинӹ-

влӓм 5 айыртэмэш айырат: 1) шӱнӹнэш, 2 оьгынэш ӓль 
тупынэш, 3) кӹдӓлӹнэЪн, 4) крэстцовы-
йэш тӓ 5) КӦПЧИКӸНЭШ ӓль пачынэш 
(59-шы карт.). 

Т У П Ӹ Р Д Ӹ Н шӱштӹш айьфТэмжӹ 7 лӱ-
лӓшкӹц лишӹ ылэш. Шӹшэр пукшышы 
Ӹлӹшӹвлӓнӓт цилӓнок шӱштӹшӹ лӱлӓшвлӓ 
7-ӹткӹц ылыт.Пиш кужы шӱӓн пиш кого 
жирафын изи кальан кӹтӹк шӱштӹшӹ 
нӓрӹ лӱлӓш нӓрок лӱлӓшӹжӹ ылэш. Тэвэ 
тидӹ шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓ лишкӹ 
эдэмӹн мимӹжӹм анчыкта. 

Шӱштӹш лӱлӓшвлӓ пиш изивлӓ ылыт. 
тидӹвлӓдон вуй лэлӹцӹм вэлэ намал-
мыла,, •Нӹнӹ лоштышы нӧргӹ ланцыжы 
кӹжгӹ ылэш. С Э Д Ӹ Н Д О Н шӱ айььртэмӹш-
тӹ когоракынок икана-иквэк оьгырышт 
кэртмӹ улы. Тидӹм ӹшкэок цаклэн 
кэрдӹдӓ. 

Онын дӓ тупын айыртэмжӹ 12 лӱлӓ-
шӓн ылэш. Ти лӱлӓшвлӓ тэрвэн шайыцын 
Ӧрдӹжлувлӓ пижӹт. Ти лӱлӓшвлӓ шӱ-
штӹшкӹц шалдыравлӓ ылыт, нинӹлӓн ко-
горак лэлӹцӹм еьетӹмӹлӓ. Нинӹвлӓӓт 
икӹжӓк-ИКТӸШТӸД он норгььдон пижӹк-

тӹмӹ ылыт. тӓрвӓнӹмӓшӹжӹ тиштӹ чӹдӹ: Ӧрдӹжлувлӓ 
ӓптӹртӓт. 

Оьгын айыртэмжӹ пӓШтэккӹдӓлӹн айыртэмжӹ ылэш. 
Тидӹ 5 лӱлӓшкӹц лишӹ ылэш. Тидӹ эчэ когорак лӱлӓшвлӓ 
ылыт, когорак лЭлӹцвлӓмок еӹьгӓт. Кӹдӓл лӱлӓшвлӓ ло-
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59 - шы карт. 
Эдэмӹн тупӹр-
дӹжӹ (пӹчкӹн 
анчыктымы) 1 — 
шӱ лӱлӓшвлӓ, 
2 — онын ӓль 
тупын,3—кӹдӓ-
лӹн, 4 — крэ-
етьэц, 5 — коп-

чик. 



шты кӹжгӹ нӧргӹ ланцы улы. Ти ӓйыртэмӹштӹ кого-
ракынок тӓрвӓнӹмӓш лин кэрдэш. 

Шӱштӹшӹ лӱлӓшвлӓ, туп лӱлӓшвлӓ, кӹдӓл лӱлӓшвлӓ 
лоштышы нӧргӹ эчэ вэс сэмӹнь пишок кэрӓл ылыт. 
Нинӹ таныла рэссорла рӸшкӓлтмӹм иЗиэмдӓт. Мӓнмӓн 
кӓпнӓ вэт, кашмына годым, кыргыжмына годым, тӹргэ-
штӹмӹнӓ годым рӹшкӓлтэш. Лӱлӓшвлӓ лошты нӧргӹ укэ 
лимӹкӹ, цилӓ ти рӸшкӓлтмӓш-
влӓнӓ кого йасымок пӓлдӹр-
тӹнэштӹ. 

Кӹдӓл айыртэм ӱл вэлнӹ 
крэстьэц айыртэм ылэш. Тидӹ 
иквӓрэш пижшӹ вӹц лӱлӓш-
кӹц лин. Крэстьэц таздон 
ПИЖӸЛТЭШ. Т И Д Ӹ монырын цат-
кыды тӹкӹжӹ ылэш. 

Эдэмӹн ту пӹрд ӹжӹ коп-
чик айыртэмдон, ӓль копчиктон 
пӹтӓ. Шӹшэр пукшышы ӹлӹ-
шӹвлӓн шукыжынок ти айыр-
тэм пиш кого, тидӹ нӹнӹн 
пач лулэгӹштӹ ылэш. Эдэмжӹн копчикшЫ 4 ӓль 5 ик-
вӓрэш ушналтшы лӰлӓшвлӓгӹц лишӹ ылэш. Тидӹ кушкын 
шотымы пачын котшыжы ылэш. Тидӹ эдэмӹн пачан ӹлӹшӹш 
ЛИШӸЛЭММӸМ анчыктышы ылэш. Эдэмӹн изин-ольэн йамын 
мишӹ пачшы кыды эдэмжӹн 5 лулӓшӓн, кыдыжын 4-ан 
ылэш. Тэвэ малын эдэмвлӓн икнӓр лӱлӓш агыл: 33 тон 34. 

Эдэмӹн туцӹрдӹжӹм цэла хӓлӓок анчэн мимӓш-
тӹнӓ тӧрокок тидӹн тӧр агыл ылмыжым ужаш лиэш,— 
тидӹ кок ӓйӹкӓн ылэш: иктӹжӹ шӱ лӰлӓшвлӓдоны, вэ-
сӹжӹ кӹдӓлӹштӹ ылэш. КартьинЫштЫ ти ӓЙӹКВЛӓпикштон 
анчыктымы ӹлыт. Нинӹ ӹрвэзӹ годымок эчэ лит. Ӓзӓ вуй-
жым тӧр намалаш тымэньмьшок шӱ айыртэм лӱлӓшвлӓ-
штӹжӹ ӓйӹнӓлгэш. Вара ӓзӓ кашташ Т Ӹ Н Ъ Л М Ӹ К Ӹ кӹдӓл 
лӰлӓшвлӓштӹ ӓйӹк лиэш. 

Ышкэдурэшьгжььразвивайалтшы тупЫрдьш мӓ анчышна. 
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60-шы карт. Т У П Ӹ Р Д Ӹ 
какльанымаш. 



Кынамжы эдэмвлӓн какльака тупӹрдӓт лин кэрдэш. 
Школышкы кашшы Ӹрвэзӹвлӓн тупьфдьпптЫ кынамжы 
классышты тӧр еӹнцӹдӹмӓшэш какльана (бОшӹ карт). 
Туп ӹрдӹ какльанымаш здоровалан худа ылэш. ТупЫрдЫ 
какльанымашэш кӧргӹ Органвлӓ пӹзӹрнӓт, шӱлӹмӓшӹм 
лэлэмдӓт, вӹо шалгымаш моло лиэш. 

Пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ тӧр шӹнцӓш ӓль тӧр шалгаш пи-
шок кэрӓл ылэш. Пӓшӓ ӹштӹмӹ годым минут-коктэш 
физкультурымат ӹштӓш пишок кэрӓл. Физкультурым ор-
ганьизуйэн ӹштӓш кэлэш. 

Оҥ лу. 
С ^ ы н ӓль тупын лӱлӓшвлӓэш шайыцын ӧрдӹж лувлӓ 

пижӓлтӹт. Эдэмӹн ордЫжлужы 12; анцылныжы нинӹ шу-
кыжок отаудон пижӓлтӹт тӓ оҥ кльэткӓм ӹштӓт. 

Ӧрдӹжлувлӓ шайылны ӹрдӹ лӱлӓшвлӓэш йэжьетлӓ 
пижӓлтӹт тӓ анцылныжы норгЫдон оҥ луэш пИЖӹктӓлтӹт. 
Оҥ кльэткӓн и к л а ш т ы к тӓрвӓнӹмӓшӹжӹ улы: воздухым 
коргЫшкьг шӱлӓлтӹмӹ годым тидӹ куза, шӱлӓлтэн л ы к м ы 
годым вала. 

Кӓпӹм тӧр урдыдым дон тупырдьг какльана. Тэҥэок 
ти вирдон оҥ кльэткӓн формат худа вэкӹ вашталтэш. 
Шӹнзӹм годым еоок етӧл оголэш О Ҥ ! ^ Т Ӹ К Н Ӹ К Т Э Т кӹнь, 
оҥ кльэткӓ льӓпцӓкӓэмэш. Тэҥэлӓ лимӓшӹжӹ шодывлӓн 
дӓ шӱмӹн ровоташйымашыштым худаэмдӓ. Пӓшӓ ӹштӹ-
мӹ годым прамой шӹнзӓш, прамой шалгӓш кэлэш. 

МЫчашвлӓн лувлӓ. 

Эдэмӹн МЫчашвлӓжӹ — кит тон й а л — иктӹшкӹ миӓт. 
Китӓт, йалат кым айыртышэш айырлалтыт. Кидӹштӹ—пу-
лыш, пулыш-анцыл дӓ китлапа ылэш. Йалыштыжы ӓрдӹ, 
йалвурды, йалапа ылэш. Кидӹштӓт, йалыштат икнӓр лу—ЗО, 
Йалвлӓ дӓ китвлӓ пӓшӓжӹм иканьым ак ӹштэп. Йал—кӓп 
н а м а л ш ы дӓ кандыштшы орган ылэш. Китшӹ гӹнь пиш 
шукы, еакой пӓшӓм ӹштӓ: киттон махань-шон хӓдӹрвлӓм 
нӓлӹн кэрдӹнӓ, вӓргӹц вӓрӹшкӹ нӹнӹм тӓрвӓтэнӓ. 
Сэдӹ вирдонок мӓнмӓн китнӓ пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ пиш 
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кого кӓрӓлӓн ылэш. Кит тон йалын лушты икань агы-
лэп. Кит лу вӹцкӹжрӓк тӓ куштылгырак ылэш. Иал лужы 
кӹжгӹрӓкӓт—лэлӹрӓкылэш. Китлувлӓ когоракын тӓрвӓнэн 
кэртмӹлӓ П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ ЫЛЫТ, йалын лувлӓжӹ тӹнэок агыл. 

Китлапа дон йалапа лоштыш кого айыртэмжок—кидӹн 
кого парньажы ылэш.Кого парньа пишок тӓрвӓнӹл кэрдэштӓ 
вэс парньавлӓ вашта-
рэш ылэш. Кого пар-
ньанан тӓрвӓнӹлмӹжӹ 
когоат, китнӓ — мам-
шон кычылтшы орган 
ылэш. Йалын кого пар-
ньажы мол нӹл пар-
ньа сагаок ылэш. Сэ-
дьшдон йалапа—тӹкӹ-
лӓлтмӹ орган ылэш. 

Эдэмӹн прамой йал-
л а п а ж ы ӓйӹнӓлшӹ ылэш, п ы н д а ш ы ш т ы ж ы карэм постол 
улы, СЭДӸНДОНОК Т И Д Ӹ рэссор гань т а н ы л а ылэш. Кашмына 
годым, к ы р г ы ж м ы н а годым рӸШкӓлтмӓШнӓ СЭДӸНДОНОК 

п ы ш к ы д э м э ш . 
Льӓпцӓкӓ йалапаан эдэмвлӓ кашмаштышты рӹшкӓлт-

мӓшӹштӹм когонок цаклат. Нинӹлӓн тидӹ пишок йасы ылэш 
(61-шӹ карт). Льӓпцӓкӓ йалапа тор кэмӹм, ботьинкьш 
чимӓшэш тӓ пӓшӓэш лиэш, шамак толшы: лэлӹ груз 
намалшы ровочый-грузчыквлан моло лиэш. 

Эдэмӹн китшӹн дӓ йалжын лулэгЫштьш пӓлэн лӓкмӹ-
кӹ, тэвэ ӹндэ мам ужына: эдэмӹн йалжы дӓ китшӹ ик йиш 
пӓшӓм ак ӹштэп, нинӹн стройэньЫштЫ икань агыл. Тидӹ 
йажонок кайэш. Эдэмӹн кӓпшӹ вэртьикальла ылэш. Кок 
йала ӓшкэтмӓшӹжӹ тэхэнь айырымашкы эдэмӹм шоктэн. 

МЫчашвлӓм м о н ы р э ш ПИЖЫКТӸШӸ лувлӓ. 

Анцыл Мычашвлӓ—китвлӓ— пулыш савала дӓ кэлдэ 
лудон монырэш пИЖӹктӓлтӹт. Кэлдэ лу оҥ лудон пижӹк-
тӓлтэш. (^ҥын кӱшӹл чӓстьӓштӹ ньиӓлтэнок тидӹм пӓ-
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62-шы карт. 1 — Прамой развивайалт-
шы йалапан пӓлӹкшӹ, 2 — Льӓпцӓкӓ 

пӓлӹк. 



лӓш лиэш. Пулыш саваламат тупын кӱшӹл чӓетьӓштӹжы 
ньиӓлтэнок пӓлӓш лиэш. Каждый пулыш еаваладон пу-
лыш лу йэжьнгдон пижӓлтэш. 

Ӱл МЫчашвлӓн—йалвлӓн — монырдон пижмӓшӹштӹ— 
таз ылэш. Таз кок кого таз лугӹц лишӹылэш. Анцыл вэлнӹ 
икӹжӓк-ИКТӸШТӸДОН таз лувлӓ пижӓлтӹт, шайылныжы 
крэстьэц лудон пижӓлтӹт. Тазын каждый луштыжыкого 
лӓкеаквлӓ улы. Ти лакеаквлашкЫ ӓрдӹ лун вуйжы 
пыра. Тэнэлӓ мӓнмӓн кӓпнӓ тазыдон ӓрдэш тӹкӹлӓлтӹн, 
мӓнмӓн йалвлӓнӓ кӓпӹн лэлӹцӹм намалыт, кычат. 

Вуйгарка. 

Эдэмӹн вуйгаркашты кок чӓетьӓм ужыт: вимӓнӹм 
дӓ лицӓнӹм (63-шы карт.). Вуй вим каркажы иквӓрэш .уш-
налтшы, тӓрвӓнӹдӹмӹ лувлӓгӹц лишӹ ылэш. Тидӹн кӧр-

^ - г — ^ гӹштӹ вуй вим ылэш. 
\ Лицӓ лувлӓжӓт иквӓрэш, тӓрвӓ-

/ /"'.' - г ,л 1 нӹмӹлӓ, цилӓн ганьок ушналтшы 
Д ( ' ъУ-^, I .УЛ "лыт, ик лужы вэлэ — ышман ӱл 

^ Г аратажы—тӓрвӓнӹмӹлӓ пижӹк-
ж Л / тӓлтӹн. 

Шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹвлӓн 
х I Ш Ё о т о ВУ** к а Р к а ш т а т ТӹХэнь чӓетьӓвлӓ-

Ч ^ ^ / ^ Т мок ужыт, тӹхэнь ганьракок лу-
влӓ ылыт. Тэнэ гӹньӓт, эдэм 

62-шы карт. Эдэмӹн вуй- в у й г а р к а м о л ӹлӹшӹвлӓн в у й -
гарка. Ыргышвла кайыт. г ^ 
Ти ыргышвла вуйгаркан г а р к а г ӹ ц к о г о н айырла! 
лувлӓМ иквӓрэш пижӹк- Шӹшэр пукшышы ӹлӹшӹв-

тӓт. 
лан лица л у в л а ш т ӹ анцыкыла ку-

жын лӓкшӹ ылыт, ЭДЭмвлӓжӹн лицӓ л у ш т ы когон раз-
в и в а й а л т ш ы лэпкӓ лу лӹвӓлнӹ ылыт. Сэдьшдонок ӹлӹ-
шӹвлӓн лицӓм рушла морда м а н ы т ( м а р ы л а ж ы к ы д ы ӹл-
ӹшӹнжӹм нэр маныт, к ы д ы ж ы н ы м вуй маныт), эдэмӹн-
жӹм лицӓ маныт. Ӹлӹшӹвлӓн анцыкы лӓкшӹ ОЕГЫЛЭШ 

лушты качкыш вӹлкӹ кэчӓлтӓш, тЫШманвлӓгӹц пэрэгӓл-
тӓш, качкыш погаш тӓ м о л ы л а н а т кэлӹт. Тор к а ш м ы дӓ 
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йӓрсӹм кидӓн эдэмӹн цилӓ ти пӓшӓм китвлӓжӹ ӹштӓт. 
Ӹндэ пӓлэнӓ, эдэмӹн вуйгаркажы вуй вимжӹ когон р аз-
вивайалтмы статьан, кок йалдон кашмы статьан, йӓрсӹ м 
кит ылмы статьан лиэш. 

Эдэмӹн лулэгӹ стройэнььгдон шӹшэр пукшышы ӹлӹ-
шӹвлӓн лулэгӹ стройэньЫ лошты шукым иктӹш мишӹм мӓ 
мона. Эдэмӹн лулэгӹ стройэньЫштЫ шукы айыртэм тӧр 
кашмыжым, кок йала кашмыжым кок йала каштын кэрдӓш 
шомыдон Т Ӹ Д Ӹ Н стройэньЫ вашталтмыжым моло ужна. 

Шӹлвлӓ дӓ нӹнӹн пӓшӓштӹ. 
Мӓ соок китнӓдон тӓРвӓнӹквлӓм ӹштэнӓ. Тэгэок йа л-

донат, вуйдонат тӓрвӓнӹлӹнӓ. Мӓнмӓн цилӓ тӓрвӓнӹ-
мӓшвлӓнӓм шӹлвлӓн силадон ӹштэнӓ. Шӹлӹм кормэ ш-
тэн цаклаш куштылгы, нӹнӹвлӓ 
шукыжок лӰлэгӹвлӓэшнӓ пижӓлт-
шӹ ылыт. Шӹлвлӓ лулэгэш шӹр-
тӹ шӱндон пИжӹктӓлтӹт, нӹнӹ-
влӓжӹмӓт кормэштэн моаш лиэш, 
шамак толшы: К И Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш лапа-
доны ньиӓлтӹл моаш лиэш. 

Шӹлвлӓ мытыкэм кэрдӹт, 
тӹнӓм•нинӹ мытыкрак литӓт, кӹж-
гэмӹт. Шукы шӹлжок лувлӓэш 
пИЖӹктӓлтӹтӓт, мытыкэммьгштьт 
годым лувлӓн тӓрвӓнӹмӓшӹм ӹш-
тӓт. Картьиньгштьг китлувлӓ дӓ 
кок вуйан шӹл анчыктымы (ки-
дӹн мол шӹлвлӓжӹ кӓртьинӹ-
штӹ анчыктымы агыл). Тэвэш ти шӹлӹм, кит сила пӓлӓш 
кӹчӓл анчат. Кит шӹл кӹжгӹрӓк кӹнь, кит силан ылэш. 

Шӹлӹм М Ы Т Ы К Э М Д Ӹ М Ӹ ГОДЫМ ШӸЛ МЫТЫКЭМЭШӓТ КӸЖ-
гэмэш. Картьиньгштьг тидӹ йажон кайэш. Шӹл мыты-
кэммӹжӹ годым, пИжӹктӓлтмӹ лум шьгвшэш. Тэгэлӓок 
тэвэш кидӹн ӓЙӹнӓлтмӓшӹжӹ лиӓлтэш. 
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63-шы карт. Кок вуйа 
шӹлӹн кыцэшон ыл-

машыжы. 



Шӹлӹн М Ы Т Ы К Э М М ӓ ш ӹ ж ӹ . 

Шӹл МЫТЫКЭММӓшӹМ опыт ӹштэн пӓлӓш лиэш. 
1 - и ш о п ы т . Шокшым кӓргӓлтэн, кит хӓлӓ цӓрӓэм-

дэнӓ. Кидӹм лышкыдын ӱлӹкӹлӓ колтымыкы, кок мыча-
шан шӹлӹн покшал вӓрӹштӹ К Ӹ Ж Г Ӹ Ц Ш Ӹ М висэнӓ. Вара 
шӹртӹм льиньйкӓэш ӓн̂ ӓлтэн кит йӹр маньар сантьи-
мэтӹр ӹлэш, тӹдӹм пӓлэнӓ. Тэнэ ӹштэн кидӹн ^кӹж-
гӹцшӹ пӓлӹ лиэш. 

64-шй карт. Шӹлдон ӹштӹмӹ опыт. Шӹлӹшкӹ санцалым пиш-
тӹмӹ. 

Ь1ндэ китнӓм силанок кӱшкӹлӓ. ӓйӓлтэнӓ. Кок мычаш 
вуйан шӹлнӓ кӹтӹкэм шӹнзӹ. Эчэӓт тӹдӹн турэок кит-
нӓм висӹмӹкӹ, кынар сантьимэтЫр ылэш,—пӓлэнӓ. Тӹнӓм 
кит кӹжгӹцнӓ шӹл мытыкэммЫкЫ висӹмнӓ вӓрӹштӹ 
кӹжгӹ лиэш. Тэнэлӓ виеӹлмӓшнӓ, шӹл мытыкэммьшЫ 
К Ӹ Ж Г Э М М Ӹ Ж Ӹ М анчыкта. СэдЫндонок вэт, шӹл кӹжгэм 
кэрдэшӓт, кидӹн ӱл чӓетьӓжӹм лӱлтӓл кэрдӹнӓ. Кӓпнӓн 
мол чӓетьӓштӹш шӹлвлӓӓт тэнэлӓок мытыкэм кэрдӹт. 

2 - ш ы о п ы т . Токо пуштын шумы жаван шайыл йа-
лапажым пӹчкӹн нӓлӹнӓ. П Ӹ Ч М Ӹ Ш Т Ӹ кавашты тӹржӹм 
еавыцтон кычэнӓ дӓ тӹрӱк шывшыл колтэн, жаван йала-
пагӹц каваштыжым кыдаш нӓлӹнӓ. Кавашты цылкалаок 
кыдашалтэш. Каваштым кыдаш нӓлмӹ лапашты шӹлвлӓ 
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дӓ ошын тьолгыжалтшы шӹртӹ шӱнвлӓ йажон кайыт, 
нинӹвлӓдон луэш пИжӹктӓлтӹт. 

Шӹл лошты йал М Ӧ Р Т Н Ь Ӹ Ш Ӹ Л улы. Эдэмӹн кӓ-
пӹштӓт тэхэнь шӹл улы. Лип вӹттон'|жавам нӧртӓлтэнӓ 
дӓ стьокла лаштыкэш пиштэнӓ. Йал мортнььг шӱнӹшкӹ 
Ц Ӹ В Э Ш Т Ӹ Ш санцалым пиштэнӓ (64-пШ картын). Иктӓ лаш-
тык вэрэмӓштӹ жаван йал Мӧртньӓн шӹлжӹ санцалэш 
МЫТЫКЭМӓш тӹнълэш. Ш ӹ л мытыкэммьш тэнълӓ мӓ 
ужына. 

Эдэмӹн кӓпӹштӓт, ӹлӹшӹвлӓн кӓпӹштӓт шӹлвлӓ вэлэ 
мытыкэм кэрдӹт. Мытыкэм кэртмӓш шӹлвлӓн вэлэ тӹш 
ылэш. 

Шӹлвлӓн пӓшӓштӹ. 

Шӹлвлӓ шукыжок лувлӓэш пИЖӹктӓлтӹт манын кӱш-
нок попышна. Нинӹ лулэгӹ шӹлвлӓ ылыт. Коргьгшты 
ылшы ӦРГанвлӓштӓт шӹлвлӓ улы: шӱмӹштӹ, мьипкьфву-
штышты, кыжвэк ханышты. Нинӹ коргис шӹлвлӓ ылыт. 

Нинӹжӓт, нӹнӹжӓт мытыкэммалтпШ тӹшӓн ылыт; шӹл-
влӓн цилӓнок тиштӓкэн иккань ылмшыты ылэш. 

Кӧргӹ шӹлвлӓ кӧргӹ ӦРганвлӓлӓн пӓшӓ ӹштӓшӹштӹ 
когон кэрӓл ылыт. Тэнълӓ, шӹлӹн мытыкэм кэртмӓш 
вирдон мӓнмӓн шӱмнӓ ровотайа дӓ кӓп мычкына вӹрӹм 
кымдыкэш кандыштэш. Тэнълӓ, мьпнкырвушты дӓ шолы-
шты ылшы шӹлӹн мытыкэм кэртмӓш вирдон мӹшкӹр-
вуштышты дӓ шОлвлӓштӹ качмына кэӓ. 

Лулэгӹ шӹлвлӓ (65-шы карт.) пӓшӓ Ӹштӹмӓштӹнӓ пиш 
когон кэрӓл ылыт. 

Шӹл МЫТЫКЭМӓЛТМӓшТон мӓ цилӓ труйым пӓшӓнӓм 
ӹштэнӓ. 

Шӹл развивайышашлан пӓшӓ дон физкультурын кэрӓ-
лӹштӹ. 

Лулэгӹ развивайаш тӓ пинЫдэмдӓш пӓшӓ ӹштӹмӓш, 
физкультуры кыды сэмӹнь кэрӓл ылыт, мӓ ӹндэ пӓлэнӓ. 
Пӓшӓ ӹштӹмӓш тӓ физкультуры ӓЙыртэмӹнжок мӓнмӓн 
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шӹлнӓм развивайаш тӓ пИргӹдэмдӓш пиш когонок кэрӓл 
ылыт. Соок физкультурым мӓ ӹштэнӓ гӹнь, мӓнмӓн шӹл-
нӓ ПИРГӸДЭМЭШ, цаткыдэмэш. Физкультурым ӹштӹдӹмӹ, 
физичэски пӓшӓм ӹштӹдӹмӹ эдэмӹн кӓп пышкыды, слап-
ка лиэш. Мӓлӓннӓ ӹшкӹмнӓн шӹлнӓм развивайаш кэлэш. 

65-шы карт. Эдэмӹн шӹлвлӓ: 1—кокмычаш вуйан шӹл. 2—пулы-
шын вӹлвӓл шӹл, 3—онын кого шӹл, 4—кутан ньацка шӹл 

5—мортньан шӹл. 

Физичэски пӓшӓ ӹштӹшӹм, шамак толшэш, молоттон 
ровотайыйш ровочыйым, физичэски пӓшӓм дӓ физкуль-
турымат Ӹ Ш Т Ӹ Д Ӹ М Ӹ М ТИДӸНДОН тӧрэштӓрэнӓ. Молоттон 
ровотайышы эдэмӹн шӹлжӹ ПИРГӸДӸ , силан ылэш. Тидӹ 
соок, пӓшӓ Ӹштӹмӓшэшок шӹлжӹм цаткыдэмдӓ. Физичэски 
пӓшӓ ӹштӹмӓш шӹл развивайалтмашлан когон палша. 
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Ик йиш пӓшӓ Ӹштӹшӹвлӓн цилӓ шӹлжок пӓшӓ ӹш-
тӹшӹвлӓн цилӓ шӹлжок пӓшӓ Ӹштьшӓшэш ак развцва-
йалт. Тидӹн кыды шӹлжӹ кэчӹ йӹдэок пӓшӓэшӹжӹ раз-
вивайалт миӓ, молжы развивайалттэок кодыт. С Э Д Ӹ Н Д О Н , 

цилӓ шӹлӹмок развивайышашланэн, КЭЧӸНЬОК физкульту-
рым ӹштӓш кэлэш. Прамой органьизуйымы физкультуры, 
ыш культурылаок пишок кэрӓл ылэш. 

Качмаш. 
Ӹлӹшӓшлӓнэн дӓ ровотйышашланэн, эдэм качшаш-

лык ылэш. Эдэмлӓн качкыш кэрӓл ылэш: эдэм качкыштэ 
ӹлэн ак кэрт. Качкышнажы мавлӓгӹц ылэш, тӹдӹм мӓ 
пӹтӓри пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Мӓнмӓн качкышна мавлӓгӹц ылэш. 

Мӓ махань шон качкышым качкына. Кушкыш качкы-
шым шукым мӓпӹтӓрэнӓ. Сыкыр, шӹрӓш. пушӓьгӹ кӹц-
кӹ, шуды кӹцкӹ — цилӓ нинӹвлӓ кушкышвлагьщ лиӓлт-
шӹ прОдуктывлӓ ылыт. Тэнэок мӓ ӹлӹшӹ качкышым 
качкына. Пай, шӹшэр, ӱ, шэл, мыны—цилӓ нинӹ ӹлӹш-
влӓгӹц лиӓлтшӹ прОдуктывлӓ ылыт. нинӹвлӓгӹц пасна мӓ 
миньэралан качкышым качкына: санцалым дӓ молвлӓ-
мӓт, тэнэок вӹдӹмӓт. 

Качмы продуктышты кушкышын, ӹлӹшӹн махань 
вэшэствавла ылыт, ӹндэ тӹдӹм анчалына дӓ пӓлэнӓ. 

1 - и ш о п ы т . Т Ы Г Ы Д Ы Н П Ы Ч К Э Д Ӹ М Ӹ прӦдуктывлӓм, при-
мэрлӓн пайым, роколмам 50 г рӓдӹ висэнӓ. Висӹмӹ про-
дуктынам камакаэш ӓль вэс вӓрэ коштэнӓ. Вэс урокэш вэс 
пачаш висӓлтэн анчэнӓ. Кошкымыкышты чӹдӹ лэлӹцӹм 
шывшыТ, вӹдэт пар лин кузэн пӹтэнӓт, тэнэ лиэш. 
Тидӹ ӹндэ продуктышты вӹт улым анчыкта. 

2 - ш ы о п ы т . Коштымы продуктам (пайым ӓль роко-
лмам) ӹндэ изиш нӓлӹнӓ. Тидӹм ваштыр мычашэш пи-
жӹктэнӓ дӓ спирт йылымы тыл салымышкы нӓлӹн миэнӓ. 
Коштымы пай ӓль роколма йылымышты годым шӱӓьгӹт. 
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Вара тыл вуйэт шылэн кэӓ дӓ ломыж вэлэ кодэш. Тидӹ 
ӹндэ, качмы прӦДуктывлӓштӹ органан вэшэства дӓ миньэрал 
йылыдым вэшэства улым анчыкта. Органан вэшэстважы 
шукырак, миньэрал вэшэстважы чӹдӹрӓк ылэш. 

Ӹндэ качмы продуктыштыш органан йылышы вэшэ-
стважы ма ылэш, тӹдӹм пӓлЭн лӓктӹнӓ. 

Крахмал. Качмы продуктышты соракок крахмал вэ-
шэства вӓш лиӓлтэш. 

3 - ш ы о п ы т . Вӹдӓн прОбиркӹшкӹ Ц Ӹ В Э Ш Т Ӹ Ш крах-
малым колтэнӓ дӓ вӹтшӹм лыгалталына. Крахмал йарышан 
вӹдӹм шолаш пырымэшкЕг спирт лампы ТЫЛ салым вӹлнӹ 
ӹрӹктэнӓ. Крахмалӓн вишкӹдӹ кльэстьыр лиэш. Ти виш-
К Ӹ Д Ӹ Ц Ӹ М Ӹ Н Д Э ӱкшӹктэнӓ дӓ ВӸЛКРЛЖӸ ЙОДЫМ икта-маньар 
патькалтышым патькалтарэна: йодэш крахмал кловойанып. 
Шукыракок йодым патькалтарымыкы, крахмал шимэмэш. 
Крахмал улым йодыдон тэнэлӓ пӓлӓш лиэш. 

4 - ш ы о п ы т . Ош сыкыр лаштыкышкы, кӱшӹ рокол-
машкы йодым патькалтарэна дӓ кловой тамгавлӓ лит. Тэ-
ҥэ гӹнь ти прӦДуктывлӓштӹ крахмал улы. Кушкышк&ш 
ӹштӹмӹ продуктышты шӹрэнок крахмал улы. Шукы крах-
малан прӦдуктывлӓжӹ — сыкыр, шӹрӓш, роколма. 

Сакыр. Кушкыш продуктышты шӹрэнок сакыр улы. 
Продуктышты сакыр шукыгьшь, тотшыдонок тидӹм 
пӓлӓш лиэш. Сакыр когонжок сакыран СВӦКЛЫШТЫ, 

тотлы кӸцкӹвлӓштӹ дӓ кавштавичы мол хӓдӹрӹштӓт 
улы. Сакыр ӹлӹшӹ продуктыштат, шамак толшэш: шӹ-
шэрӹштӹ улы. 

Крахмал дӓ сакыр ик цуца вэшэствашкы пырат. Ти 
вэшэствам угльэвод маныт. 

Шэл. Кушкыш продуктыштат ӹлӹшӹ продуктыш-
тат шэл улы. Сэдьгндонок кушкышын дӓ ӹлӹшӹн шэлӹм 
айырат. 

Кушкыш шэлвлӓ тидӹ — К Э Ч Ӹ Н Ӱ Ш М Ӹ , кьгньэнушмы, 
ИТӸННӰШМӸ дӓ молынат ылыт. Ӹлӹш шэлжӹ тидӹ—ыш-
кал ӱ,сасна шэл, пай шэл. 

Шэлӹм простанок пӓлэн лӓкташ лиэш, 
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5 - ш ы о п ы т . кЭЧьШӱШМӹМӓЛьКӹНьэНӱШМӹМитрӓйЭНа 
дӓ тоьгыштым ош пумагашкы пиштэнӓ, ош пумага дон лэ-
вэдӹнӓ дӓ икта-ма пиггӹдӹ маклакадон пӹзӹртэнӓ, шам-
ак толшы: йамдардон. Пумагаэш шэл тамгавлӓ кодыт. Кэ-
Ч Ӹ Н Ӱ Ш М Ӹ Н дӓ мол кушкышвлан нӱшмӹштӓт шэл улы. 

Ош пумагаэш тьотэлӓок ӱ пыдыргым ӓль шэлӹнӹм 
тЭМдӓЛМӹкӹнӓӓт тьотэлӓкок шэл тамгавлӓ кодыт. Тэн'э-
лӓ ӹштӹмӹкӹ прӦДуктывлӓштӹ шэл ылмым мӓ пӓлэн 
кэрдӹнӓ. 

Бэлоквлӓ. Ӹлӹшӹн дӓ кушкыш прӦДуктывлӓштӹ эчэ 
бэлоквлӓ улы. Ти вэшэства мӓлӓннӓ пишок кэрӓл, тэмэн 
кэртшӹ вэшэсгва ылэш. 

Цӹвӹ мыны ошым цилӓнок пӓлӓт; тидӹ—ӹлӹшӹн 
бэлок ылэш. Тэнэок бэлок пайышты, Ш Ӹ Ш Э Р Ӹ Ш Т Ӹ , ТЫ-

выртышышты, тарашты улы. Цилӓ тидӹ ӹлӹш бэлок 
кушкыш продуктыштат улы. Кушкыш бэлокым пӓлӹшӓ-
шлӓнэн тэхэнь опытым ӹштэн анчэнӓ. 

6 - ш й о п ы т , чӓйцӓшкӓшкӹ чӓй савала ош лашашым 
пиштэнӓ, вӹдӹм пиштӓлӹнӓ дӓ нунчьжьш ӹштэнӓ. Марльы 
лошкы ӓль шоэ савыц лӦШКЫПӹТӹРӓлӹнӓдӓвӹдӓн стоп-
кашкы колтэнӓ, тӹштӹ парньавладон пӹзӹртӹлӓш тьотӓ-
лӹнӓ. 

Стопкашты пыдранзыкан вӹт лиэш. Савыцын тыгыды 
ыражгӹц лашашыштыш тыгыды пӹрцӹвлӓ крахмал лӓк-
тӹтӓт вӹтнӓ пыдырана. 10—15 минут нӓрӹ стопкаштыш 
вӹдӹштӹ савыц лоштыш нӱнчӹкнӓм, крахмалым вок-
сэок лыктын пӸТӓРӹшӓшлӓнэнок, цӹвэштӹлӹнӓ. Вара 
савыц лоэш котшы нӱнчӹкнӓм савыцкэок лыктына, савы-
цым шӓргӓлӹнӓ дӓ котшыжым ӹндэ анчалына. Тэнэлӓ 
нунчьжьш вӹдӹштӹ мышмашэш кльэйӓлтшь! дӓ шывшылт-
шы вэшэства кодэш. Тидӹ — кушкыш бэлок — кльэй 
ковина манмы ылэш. 

Т э н э гӹньӹ, мӓнмӓн качкышыштына угльэвод , шэл, 
бэлок, вӹт тӓ миньэрал сацнал ылыт. Цилӓ ти вэшэ-
етвавлӓ мӓлӓннӓ качкаш кэрӓл ылыт, мӓнмӓм тэмэн кэрт-
шӹвлӓ ылыт. 
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Качкыш кӱктӹмӓш. 

Мӓнмӓн качмы кӓчкышвлӓнӓ, ышмашты мЫшкьфвушты-
шты, шолышты вашталт миӓт. Тӹ вашталтмашвлам 
качкӹш кӱктӹмӓш маныт. Ӹндэ тэвэш качкышнажы кач-
кыш кӱктӹшӹ ӦРГанвлӓштӹнӓ пачэлӓнок моло кыцэ 
вашталт миӓт, тидӹм пӓлэн лӓктӹнӓ. 

Качкышым пӱвлӓдон пырын йарыктымаш. Ышма 
К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ качкыш пӹтӓриок пӱ-
дон тЫГыдэмдӓлтэш. Пӱвлӓнӓнӓ 
цилӓок икань ӓгылэп (66 карт.). 

Анцыл пӱвлӓнӓдон — пӹчшӹ 
пӱвлӓнӓдок качкышым пырылына. 
Пӱвлӓ кок моргырышты кашар 
пӱвлӓ ылыт. Пакыла шалдыра пӱ-
влӓ, тӹҥ пӱвлӓ ылыт. нинӹвлӓдон 

66-шы карт. Эдэмӹн пӱ- мӓ качкышым йа^штэнӓ. 
ВЛӓ: 1 Ӧрдӹж кого пӱ- Дзан ик и годым пӰвлӓлӓктӓш 
вла, 2— изи ордыж пӱ- ^ 
влӓ, 3—кашар пӱвлӓ, ть^ӓлӹт. 3 и шомашэш тидӹн 

4— пӹчшӹ пӱвлӓ. шӹшэр пӱ 20 лӓктэш. Ти пӱвлӓ 
плоташок агылэп. 7 и эртӹмӹкӹ иктӹ паштэк вэсӹ вилӹт 
тӓвэсӹвлӓ вӓрэшӹштӹ у пӱвлӓ кушкын миӓт. 17 и йактэ 
пӱвлӓштӹ курымаш пӱвлӓ 28 пӱ кушкыт. Тӹмӹкӹ эчэ-
нӹл пӱ кушкыт. Ти нӹл пӱжӹм ыш пӱвлӓ маныт. 

Качкышым соок тыгыдын йа^пнтэнӓ гӹнь, куштыл-
гын нэлӹн валтэн кэрдынӓ. Тидӹ куштылгын кӱктӓлт 
кэрдэш. еэдӹлӓнэнок качкышым йажоракын пырын тыгы-
дэмдӓш кэлэш. 

Пӱм ирэн урдымаш. Пӱм ирэн урдымаш здоровам пэ-
рэгӓш пишок кэрӓл ылэш. 

Качмыкы лип вӹттон ышма кӧргӹм шӱӓлтӓш кэлэш, 
качкышкӹц кОТШывлӓм ышмагӹц к а р а ^ а ш кэлэш. Ышмам 
шӱӓлтэн ат ми гӹнь, котшы качкыш шӱӓш тӹ^ӓлэш, 
пӱвлӓм локтылэш. 

Пӱвлӓм прошоктон мышкаш кэлэш. Изи шотка каж-
дыйынок лишӓшлык. Амалэн К Ӹ Н Ь Ӹ Л М Ӹ К Ӹ дӓ амалаш вацмы 
годым пӱм мышкаш кэлэш. Ышма кӧргӹштӹ ылшы мик-
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роб-лошты, пӱм пыдыртэн кэртшӹвлӓ улы. Нӹнӹ пӱ кар-
штышым пишок когом ӹштӓт, пӱжӹмӓт йардымым ӹш-
тӓт. Иасы пӱвлӓм тӧрлӓш кэлэш. Эдэмӹн пӱвлӓжӹ пы-
дыргышы ылыт кӹнь, качкыш кӱктӹмӓш худа лиэш. 
Тидӹ здоровалан йажо агыл. 

Ышма К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ качкыш кӱмӓш. Тыгыдын пырмы 
качкыш Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т Т О Н ' нӧртӓлтэш, Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т Ш Ӹ товлӓ-
гӹц лӓктэш, вара пычвлӓ 
ваш лӓктӹн миӓ (67-шьг 
карть). Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Т ТО 

мӓнмӓн кӹм мыжыр ылэш. 
шӸвӹльвӹтнӓ качкы-

шым вэлэ ак нӧртӹ, ти-
дӹ качкышым эчэ изиш 
кӱктӓ. Тӓ цаклэндӓ ӓнь-
ӓт, сыкырым шукы пыр-
мыкы тӹдӹ тотлы тотан 
лиэш. Сыкырышты ылшы 68-шЬ> к а Р т - ШӸВӸЛЬВЫТ товлӓ. 

крахмал сакырышкы сӓрнӓлт миӓ дӓ тотлы тот лиэш. 
ШӸВӸЛЬВӸТ—качкыш кӱктӹшӹ вильӹ ылэш. Тэнэ гӹньӹ 
качкыш кӱӓш тӹгӓлмӓш ышма кӧргӹ гӹцок тӹгӓлӓлтэш. 

Нэлмӓш. Пырмы дӓ шьтЫльвьгттон нӧртӹмӹ кач-
кыш, ышма кӧргӹ шӹл дӓ йӹлмӹ мытыкэммашэш логэр 
ӓгӹшкӹ кэӓ вара нэлӓлт кэӓ. Нэлӹн валтымы качкыш 
качкыш корнышкы вӓрэштэш. Качкыш корныжы пыч кань 
кукшы логэр шайылны ылэш. Качкыш логэр тэрвэн шӹл 
улы. Ти шӹл качкыш валэн мимӹ сэмӹнь мытыкэм миӓ, 
качкышым мьпнкь'фвуштышкы шӹкӓ (68-цШ карт.). 

М Ӹ Ш К Ӹ Р В У Ш Т Ы Ш Т Ы качкыш кӱмӓш. Мьипкьфву-
ШТЫ ОГ ДОН М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н К Ӹ Д Э Ж ЛӹвӓЛНӸ М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н 

шалахай вэлнӹ ылэш. Мышкьфвушты шӹлгӹц лишӹ 
ылэш, К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ тазыльа царадон лэвэтмӹ ылэш. Тӹш-
тӓкэн пиш шукы изи товлӓ улы, нӹнӹ мьшжьфвуштышкы 
М Ӹ Ш К Ӹ Р В У Ш Т Ы вильӹм йоктарат. Тидӹ качкыш кӱктӹшӹ 
вильӹ ылэш. Ты вильӹ палшымыдон мьшшьфвуштышты 
изиш бэлоквлӓ кӱт. 
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Качкыш кӱктӹмӓш мьппкьфвуштышты лиэш манын 
шукыжы шанат. Тэнэ шанымаш самынь ылэш. Мьпп-
кьфвуштышты бэлок вэлэ изиш кӱктӓлтэш. Качкыш 

кӱктӹмӓш когонжок шол-
влӓШТӹлиӓлТЭШ. Мӹшкӹр-
вуштын мытыкэм кэртшӹ 
шӹлвлӓ Ш Ӹ К Ӹ М Ӹ Д О Н К И Ш -

кӓшкӹ качкыш шӹкӓлт миӓ. 
Шолышты качкышын 

кӰКтӓлтмӓшӹжӹ. Мӹшкӹр 
вуштыгЫц кужы вӹцкӹж 
кишкӓ ӧрдӹшкӹ кэӓ. Вӹц-
кӹж кишкӓн Т Ӹ Н Ъ Л Т Ӹ Ш ай-
ЫрТЭМЬ1ШКЬ1ЖЬ1 МӸШКӸр-
вушты лӹвӓл вильӹ айыр-
лалтэш. Ти вильӹ мӹшкӹр-
вушты лӹвӓл тогӹц айыр-
ла. Ти ӓЙыртэмӹшкок мок-
шышты ровотайалтшы "шӓ-
кш вӹт лӓктэш. Мокш пиш 

кото то ылэш. Ти то оҥ 
дон мӹшкӹр лоштыш КӸ-
дэж лӹвӓлнӹ вургымла вэ-
лиӹ ылэш. Вӹцкӹж шо-
лын тазыльа царашты пиш 
шукы тыгыды изи товлӓулы. 
Нинӹвлӓ шолышкы ШОЛ 
вильӹм ӹштэн айырат. 
Мьшжьфвушты лӹвӓлӹн дӓ 

шолын вильӹ качкышышкы айырлалт мимӓшэш, шӓкш вӹт 
мимӓшэш вӹцкӹж шолышты цилӓ качкыш чӓстьӓжок, 
пӹтӓртӹшӹн цилӓ: бэлок, шэл, угльэвод кӱктӓлтӹт. 

Качкыш кӱн мимӓшэш бэлоквлӓ, шэлвлӓ дӓ угльэ-
водвлӓ шылэн кэртшӹ вЭШэетвавлӓШкӹ еӓрнӓлтӹт. Ти 
вэшэствавла вӹцкӹж кишкӓштӹ вӹрӹшкӹ шывшылтЫт тӓ 
цилӓ кӓп йӹр шот. 
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68-шй карт. Качкышым кӱктӹшӹ 
эдэмӹн Ӧрганвлӓжӹ: 1 — качкыш 
нэлмӹ логэр, 2 — мЫшкь1рвуш-
ты, 3 — мокш, 4 — шӓкш, 5 — 
мЫшкЫрвушты лӹвӓл то, 6 — 
вӹцкӹж шол, 7 — кӹжгӹ шол, 

8 — тӧр шол. 



Кӱктэн КЭрТТЬ1МЬ1 качкышыжы вӹцкӹж Ш О Л Г Ӹ Ц кӹж 
гӹ шолышкы шӹкӓлтэш. Тӹштӓкэн вӹт шывшылтэш, 
тӓ качкышын кОтшывлӓжӹ когон дӓ когон пиьгӹдэм 
миӓт. Варажы нӹнӹ тӧр Ш О Л Г Ӹ Ц тӱгӹ лӓктӹт 

Тэмӹшӹ вЭШЭСтвавлӓм вӓрӹшкӹ шоктымаш. 

Тэмӹшӹ вЭШЭСтвавлӓ вӹцкӹж кишкӓштӹ шывшылтыт, 
вӹрӹшкӹ вӓрэштӹт, варажы кӓп йӹр тидӹм вӹр шокта. 
Н Ӹ Н Ӹ Г Ӹ Ц Ш Ӹ мӓнмӓн кӓпнӓн вэшэетва вара лиэш. 
Тэмӹшӹ вЭШЭСтвавлӓ мӓнмӓн кӓп вэшэствашкы еӓр-
нӓлтмӓшӹжӹм вӓрӹшкӹ шоктымаш маныт. Тэнэлӓ 
мӓ качмывлӓнӓ пачэшӹжок мӓнмӓн кӓп вэшэствашкы 
еӓрнӓлтӹт. 

Качмашын тӹҥ правилыжы. 

Мӓнмӓн шулан качмаш пиш когон кэрӓл ылэш [Сэдӹн-
донок качмашна прамой органьизуйымы лишӓшлык ылэш. 
Качкышым вэрэмӓштӹ качмыла, еуткашты иктӓ нӹл рӓдӹ 
качмыла. Вэрэмӓдэ качмаш шулан Э К С Ӹ К Ӹ М канда. 

Эчэ вэеӹм кэлэеӓш кэлэш. Качкыш йарэ мӓнмӓн кӓ-
пӹшкӹнӓ цэр кандышы микробвлӓ вӓрэшт кэрдӹт. Сэдӹн-
донок качкышна итӹрӓн йӓмдӹлӹмӹ льӓвӹрӓдӹмӹ ли-
шӓшлык ылыт, качмы годым качкыш льӓвӹргӓлт кэрдэш. 
Сэдьшдонок качмы анцыц кидӹм мышкаш кэлэш. Качкаш, 
йӱӓш ӹшкэтӹн, ик ӓтӹгӹц кэлэш. Ик ӓтӹгӹц шукын 
качмашэш, йӱмӓшэш вашталтшы цэр ванчэн кэрдэш. 

Качмы годым пиш йажонок качкышым пырын тыгы-
дэмдӓш кэлэш. Йажон тыгыдэмдьгдЫмЫ качкыш мӹшкӹр-
вуштышты, шолышты кужын кӱктӓлтэш, вӓрӹшкӹ чӹдӹ 
шоэш. 

Прамой тЭМшӓшлӓнэн качкышын йишӹжӹ, еоетавшы 
кого кэрӓлӓн ылэш. тЭмшӓшлӓнэн бэлок, шэл, угльэвод 
миньэральный еанцал кэрӓл ылыт. Пишьшок бэлок 
кэрӓл ылэш. Качкышым шукым качкаш лиэш. Тӹштӓкэн 
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тЭмӹшӓшлыкшы чӹдӹ гӹнь, органьизм йасыланаш тӹ-
ҥӓлэш. Бэлок кӓп еТРойэньӹлӓннӓ пишок кэрӓл ылэш. 
Тидӹм молыдон ньимадонат вашталташ акли. Тӓ иӓштӓ 
ӸРвэзӹвлӓлӓн 80 г бэлок еуткашты кэлэш. 

Ти кэлэеӹмӹ вЭШэетвавлӓгӹц паена тЭмшӓшлӓнэн 
МӦЛВэшэетВаВЛӓ — витаминвлё кэлӹт. Бэлоквлӓм, шэлӹм, 
угльэводым, миньэрал еанцалым дӓ вӹдӹм еитӓлыкынок 
эдэм нӓлӹн миӓ гӹнь, ти качкышыштыжы вИТаминвлӓжӹ 
укэ ылыт кӹнь, тӹнӓм махань-шон цэрвлӓ развивайалтыт, 
шамак толшы: щота, рахит тӓ Молывлӓӓт. Тэҥэ ылмы годым 
еэк йажо тӧрлӹмӓшӹжӹ—шукы виТаминӓн качкыш ылэш 
Шамак толшы, рахитӓн ӸРвэзӹвлӓлӓн, врачвлӓ кол шэлӹм 
йӱӓш шӱдӓт. Кол Ш Э Л Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шукы витамин улы. 
Ыжар качкышышты, евэзӓ К Ӹ Ц К Ӹ Ш Т Ӹ , кавштавичЫ 
хӓдӹрӹштӹ, евэзӓ шьннэрЫштЫ, кӱтӹм ӱштӹ шукы 
витамин ылэш. Мӓнмӓн качкышыштына хыть ма-да 
витамин лишӓшлык. 

Кэрӓл етатьан качмы годым качкышын еитӓлыкшым 
ровота Ӹштӹмӓштон шотлаш кэлэш. Кого пӓшӓм ӹштӹмӓ-
штӹжӹ эдэм шукы вэшэствам пӹтӓрӓ, сэдьшдон тидӹлӓн 
шукырак качкыш кэрӓл ылэш. Пыт кычэн кого пӓшӓм 
ӹштӹмӓштӹ куштылгы пӓшӓ ӸШТӹмӓШТӹШӹгӹц шукы-
рак качкыш кэрӓл ылэш. Сэдьшдон лэлӹ пӓшӓштӹшӹ 
дӓ здорова локтылшы производствыштышы рОвочыйвлӓ 
шукырак качкышым плучайат. 

Мӓнмӓн еӓНДӓлӹкӹштӹНӓ хОЗӓйетва дӓ ӹлӹмӓш важ-
гӹцок у етатьан ӹштӓлтэш, качмашат у етатьан органьи-
зуйалтэш. Изин-ольэн и йӹдэ мӓ обшыствадон качма-
шышкы когон дӓ когон ванчэн миэнӓ. Промышльэностьан 
кого халавлӓштӹ киндӹ кӱэшмӹ завотвлӓ, пиш кого фа-
врикы-кухньавла етройэн шӹндӹмӹвлӓ ылыт. Нинӹвлӓ 
обшэствэнньгй еТоловыйвлӓм КИНДӸДОН , лэмдон еитӓрӓт. 
Ирок качмаш шкОлвлӓшкӹ пырэнок миӓ. Цилӓ фаври-
кӹштӹ, завотышты ганьок рӦВочыЙВлӓлӓн етоловыйвлӓ 
„качмы цэхвлӓ" пачмы. Мӓнмӓн кӦЛхозвЛӓштӹ дӓ 
еоВХОЗВлӓштӹ иквӓрэш качмашкы ванчат. Мӓнмӓн еоциа-
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льистьичэски еӓндӓлӹкӹштӹ вэлэ трӰйышывлӓлӓн качкыш 
йӧнӓтӹмӹ вэрц кӹрэдӓлӹт. С Э Д Ӹ Н Д О Н качмы вӓр когон 
шӓрУӓ. Тидӹм ӹндэ цӓткыдэмдӓш тӓ йажоэмдӓш кэлэш. 

Шӱлымӓш. 

Эдэмлӓн ӹлӓш качкыш тон вӹткӹц паена эчэ воздух 
кэлэш. Эдэм качкыштэ икта-маньар ӓрньӓӓт ӹлэн кэрдэш, 
вӹттэ икта-маньар кэчӹ ӹлэн кэрдэш, воздухтэ гӹнь иктӓ 
маньар минутат ӹлэн ак кэрт. 

Мӓ еуткашты 10000 лЫитӹргӹцӓт утла воздухым кӧр-
гӹшкӹ шывшына. Ти воздухкЫц шодыштына мӓ ӹлӓшнӓ 
кэрӓл кислородым плучайэнӓ. 

Воздух шодышкы кыцэ шоэш. 

Мӓ воздухым нэр ваш ӓль ышма ваш шывшына. Шыв-
шмы воздухна нэргӹцӓль ышмагӹц л о г э р ӓ г ӹ ш (гор-
таньыш) вӓрэштэш 
70 -шӹ карт.). Ло-

гэр аг-кукшы ло-
рӹн тӹгӓлтӹшӹжӹ 
ылэш. Тӹдӹ нӧргӹ-
тӹц лишӹ ылэш. 

Воздух логэр' ӓг-
гӹц кукшы л о г э -
р ӹ ш к ӹ кэӓ. Кук-
шы логэрӓт нӧргӹ 
луан ылэш. Кукшы 
логэр кок нӧргӹ 
пычэш — б р о н х ы -
влӓэш пайылалтэш. 
Бронхывлӓ шодыш-
ты тыгыды укшвлӓ-
эш пайылалтыт. Тӹ 
пӹтӓт. 

1 1 5 

70-шЫ карт. Кукшы логэр, шӱлӹм логэр 
дӓ шодыштыш укшан бронхывлӓ 

тыгыды укшвла шоды хагвладон 



Шывшмы воздухна вара шоды хӓнълӓшкӹ пыра. 
Когон тыгыды вӹр кандышшы шӓрвлӓӓн, пиш шукы 
ти тыгыды ханълӓ шоды лит (71-шӹ карт.). 

К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ дӓ мӹнэш шӱлӹмӓш кыцэ лиӓлтэш. 

Коргьпнкьг шӱлӓлтэн нӓлмӹ дон мӹнэш шӱлӓлтэн лык-
мы годым, оҥ куза дӓ вала. Тӹдӹм цилӓн цаклат. Ты-
нам оҥ кӧргӹ шӹҥӹц вашталтэш. Тӹ вашталтмашым 
тэхэнь при мэр ӹштӹ ужаш лиэш. 

1 - ш о п ы т . Кэлгӹн шӱлӓтэн лыкташ тӓ тӹ вӓргӹц 
оҥ йӹр Ш Ӹ Р Т Ӹ Д О Н висӓш кэ-
лэш. Тэҥэ висӹмӹкӹ эчэ кэл-
гӹн шӱлӓлтэн шӹндӓш тӓ ть'шэ-
ок оҥ йӹрӹм висӓш кэлэш. 
Кок кӓнӓ виеьшӓшэш лишӹм 
тӧрэштӓрэн анчымыкы, шӱлӹм 
годым ОҤ кӧргӹ шепгӹцӹн ваш-
талтмашым пӓлӓш лиэш. 

Тӹнӓм шоды шепгӹцӓт ваш-
талтэш: кӧргӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹ-
мӹ годым воздух шодышкы 

7 0 - ш ы карт. ЭДЭМӸИ ШО- п ы Р а Л ° Д Ы ш 3 Р л а - М Й 1 Г Э Ш 

дывлӓжӹ шӱлӓлтэн лыкмы годым воздух 
ШОДЫГӸЦ лӓктэш тӓ шоды цымырга. Ш О Д Ы Г Ӹ Ц ньигына-
мат цилӓ воздух ак лӓк. Сэк когон шӱлӓлтэн колтымыкат 
вӓк шодэш воздух кодэш. 

К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ дӓ м ь ^ э ш шӱлӹмӓш кыцэ лиӓлтэш? 
пӹтӓриок ӧрдӹж лувлӓ лошты ылшы шӱлӹм шӹлвлӓ 

шывшылтыт. Тӹ шӹлвлӓ шывшылтмашэш оҥ шӓрлӓ. Тӹ 
шӓрлӹм паштэк шодывлӓ шӓрлӓт тӓ воздух пыра. Кӧр-
гӹшкӹлӓ шӱлӓлтӹмӓш тэҥэ лиӓлтэш. 

Шӱлӹмӓшкӹ дьиафрагмат пыра. Дьафрагма шӱлӓлтэн 
шӹндӹмӹ йӹдэ ӱлӹк вала, шӱлӓлтэн лыкмы йӹдэ кӱшкӹ 
куза. (71-шы карт.). 

кӧргӹшкӹлӓ шӰлӓлтӹмӹвлӓ паштэк мӹ^эш шӱлӓлтэн 
лыкмаш кэӓ. Кого эдэм тырын шӱлӹмӹжӹ годым, мину-
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тышты 15 гӓнӓ нӓрӹ шӱлӓлтӓ. Пӓшӓӹштӹмӹ годым, тала-
шым пӓшӓ годым ӓйыртэмӹнок шӱлӹш шӹрээмэш тӓ кӧргӹ-
шкӹ дӓ мӹнэш шӱлӹмӓш кэлгэмэш. Тидӹм ӹшкэ вӹлӓн 
тэнэ ӹштэн анчаш лиэш. 

2 - ш ы о п ы т. Тӓ минутышты маньар гӓнӓ коргьннкЫ 
дӓ мӹнэшлӓ шӱлӓлтэдӓ, — лытта. Вара кок—кым минут 
киттӓм чӹнь тӓрвӓтэн мидӓӓт, ты-
нам минутышты маньар гӓнӓ шӱлӓл-
тӹмӓш лиэш, тӹдӹмӓт лытта. Пӓшӓм 
чӹнь ӹштӹмӹ годым, шӱлӹщ шӹрэ-
эмэш тӓ кэлгэмэш. Пӓшӓ ӹштӹмӹ 
годым кислород шукырак кэӓ дӓ 
угльэкислый газат шукырак айырал-
тэшӓт, Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н ТЭНЭ лиӓлтэш. 

Шӱлӹмӓ годым шодышты воздух 
кыцэ вашталтэш. 

Мӓ йӹрнӓ ылшы воздухтон шӱ-

лэнӓ. Тӹ воздухышты 4" кисло-
5 

4 
род, — азот та эчэ пиш чӹдӹ угльэ-

5 
кислӹй газ улы. К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлэн 
шывшмы воздухнан составшы тэ-
хэнь ылэш. Мӹнэш шӱлэн лыкмы 
воздухнан составшы изиш вэсӹ ылэш. Тидӹм тэхэнь 
Ӧпытвлӓштӹ ужаш лиэш. 

1 - ш о п ы т . Вашт кайшы извоска вӹдӓн стопкашкы 
ОХОНьицӓ пыч ваш ӓль олым ваш шӱлӓлтэн лыкмы воз-
духым колташ кэлэш. Стопкаштыш извоска вӹт иктӓ-
маньарышты пыдыранцык лиэш. Тӹ пыдыранцык ылмаш 
п^лӓлтэн лыкмы воздухышты углэьэкислый газ шукы 
ылмым анчыкта. 

К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлэн пыртымы воздухыштышкьщ мӹ-
нэш шӱлӓлтэн лыкмы воздухышты угльэкислый газ 
ЮОгӓнӓ гӹцӓт шукы ылмым пӓлӹмӹ. Тӹнэ гӹньӓт, шӱ-

71-шы карт. Оҥ кӧргьь 
I—шӱлӓтэн лыкмыкы. 
II. шӰЛӓЛтэншӹндӹмӹ-
кӹ. Шӱлӓлтэн шӹндӹ-
мӹ годым, оҥ дон мӹш-
кӹр лоштыш кӹдэж. 

ӱлӹкӹ вала. 



лэн лыкмы вздухышты, коргышкЫ шӱлэн пыртым возду-
хыштышкЫц кислород чӹдӹ ылэш. Азот шӱлэн лыкмы 
воздухыштат коргьппкЫ шӱлэн пыртым воздухыштьнн 
нӓрӹрӹкок ылэш. Тӹнэ гӹнь, кислород шодэш кодэш, 
угльэкислый газ лӓктэш. 

2 - ш ы о п ы т . Ӱштӹ, кукшы ӦХОНьицӓМНӓлӓш тӓ ыш-
ма докы нӓлӹн миэн шӱлӓш кэлэш. Тӹнӓм ӦХоньицӓэш 
тыгыды вӹт патькалтышвла шӹнцӹг—Ӧхоньицӓ „пӱжӓл-
тэш". Тӹдӹ шӱлэн лыкмы воздухышты вӹт пар шукы 
ылмым анчыкта. Тӹнэ гӹнь, угльэкислый газгӹц пасна, 
ШОДЫГӸЦ ЭЧЭ В Ӹ Т лӓктэш (вӹт парла лӓктэш). 

Нэлмӹ кислородшы ШОДЫГӸЦ КЫШ кэӓ, дӓ айырэн лык-
мы угльэкислый газшы кышэщ нӓлӓлтэш? 

К Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ шӱлэн пыртым воздухна шодын изи хаҥ-
влӓжӹм тэмӓ. Xаҥвлӓн стэньӓштӹ вӹр йогыман изи вӹр-
шӓрвлӓӓн ылыт. Шодыштыш xаҥвлӓштӹ кислородым вӹр 
шывшэш тӓ кӓп йӹр шӓрӓ. Вӹр кислородым кӓпӹн ма-
хань шон ӦРганвлӓлӓн пуаат Ӧрганвлӓн пӓшӓ ӹштӹмӓшэш 
лишӹ угльэкислый газым нӓлэш. Тэҥэ, кӓпнӓн цилӓ ор-
ганвлӓэшӹжӹ к и с л о р о д кодэш тӓ угльэкислый газ 
айыралтэш 

Овэзӓ, ирэ в о з д у х вэрц кӹрэдӓлмӓш. 

Воздух мӓлӓннӓ когон кэрӓл ылэш. Мӓ кэчӹнь 
йӹрвӓшнӓ ылшы воздухкьщ 609 льитӹр кислородым нэ-
лӹнӓ дӓ тӸнӓррӓкӹмок угльэкислый газым айырэн лык-
тына. Тӹ гишӓн йӹрвӓшнӓ ылшы воздухнан составшы 
вашталтэш. Тӹдӹм мӓ ӹшкэок шижӹнӓ. Шукы эдэмӓн дӓ 
вЭНТьильӓцӹдӹм портьпнтЫ лимӹкӹ шӱлӓш пӸЦКӓтӓ лиэш, 
вуй каршташ тьотӓлэш, пӓшӓ^ӹштӓш акли лиэш. Тӹ пӧрт-
кӹц лӓктӓт тӓ изиш вэлэ свэзӓ воздухышты лиӓт, ӹшкӹ-
мӹм йажон чувствуйаш теотӓлӓт. Портьалтшы воздухын 
органьизмэшна худа ӹштӹмӹжӹ дӓ евэзӓ воздухын йажо 
пӓшӓжӹ тишэц кайэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н , ӸЛӹМнӓвӓрӹштӹш воз-
духьтм дӓ пӓшӓм ӹшгӹмнӓ вӓрӹштӹш воздухым со уэмдӓш 



кэлэш. Тӧнат тӓ школыштат окньам дӓ фортычкым шӹрэрӓ-
кӹн пачаш кэлэш. Сеэзӓ воздухышты шӹрэн лиӓш кэлэш. 

Кӓпэш пыракан воздухат худа ылэш. Пырак возду-
хышты каштэш. Шулӹм воздух сага пырак шодышкы 
вӓрэштэш тӓ тӹдӹм льӓвӹртӓ дӓ раздражайа. Кыды прои-
зводствыштыжы: кӱӓьгшӹ шӱ лыкмашты, цэмэнт ӹштӹмӓ-
штӹ МЭТаЛ ХӓДӹрӹштӹМӓштӹ, тавак фӓВрикӹштӹдӓ мол-
вӓрэӓт пӓшӓ ӹштӹмӹ готшы пырак лиӓлтэш. 

Воздухым К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ ШЫВШМЫ годым, пӹсӹ тӹрӓн 
пыраквлӓ шодым шушыртат. ФавриквлаштЫ дӓ завотвлӓш-
тӹ пырактон кӹрэдӓлӓш пырак шЫвшывлӓм, йарал вэнь-
тИльӓцӹвлӓм дӓ молымат ӹштӓт. 

Пыракышты соок шукы мЫльион микроб ылыт. Тӹ мик-
роблӓ лошты мӓмнӓн лӱдӹш тышман —тубэркульоз мик-
кроб улы. Пыракан воздухым шывышмы годым, тубэр-
кульоз микробвлӓ шодышкы вӓрэштӹт. Тэнэ эдэм ӹшкэ 
цаклыдэок лӱдӹш тубэркульоз цэрӹм пижӹктӓ. Тубэр-
кульоздон крэдӓлӓш кӹнь, пӹтӓриок пырактон крэдӓлӓш 
к э л э ш . Тубэркульоз лицӓш мӓнмӓн йори больньицьтла ӹш-
Т Ӹ М Ӹ ЫЛЫТ:; тубэркульоз дьиспансэрвла, тубркульоз сана-
тӧривлӓ ӹштӹмӹ. трӰЙышвлӓлӓн рэвольуци йактэ тэхэнь 
учрэждьэнььшла укэ ЫЛЫНЫТ. Ти ӰЧЬЭЖДЬЭНЬӸВЛӓм совэт 
власть ӹштэн. 

Щӱлӹм воздух шодышкына нэр ваш ӓль ышма ваш 
пыра. Воздух нэр ваш пырымы годым, пыраккӹц тӓ мик-
робвлӓгӹц лучи айыралтэш. Кӧргӹш шывшмы воздухыш-
ты ылшы пырак нэрӹштӹ ылшы пынвлӓэш тӓ тӓзӹльӓэш 
пижэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н шодышкы ирэрӓк воздух вӓрэштэш. 
Тӹшэц пасна эчэ шӱлэн пыртым ӱштӹ воздух нэр ваш 
эртӓӓт ӹрӓ; Ӹ Р Ӹ М Ӹ Ж Ӹ Д О Н шӱлӹм Ӧрганвлӓм кӸлмӹмӓшкӹц 
пэргэӓ. Нэр ваш шӱлӓш тӹмэньӓш кэлэш. 

свэзӓ ирэ воздух вэрц крэдӓлмӓштӹ, тавак шывшмыдон 
крэдӓлӓш кэлэш. Тавак шывшмаш—ӹшкӹмӹм отравымаш 
ылэш. Тавак Ш Ӹ К Ш Ӹ Ш Т Ӹ силан йад — ньикотьин улы. Ньи-
котьин кӓпӹм изин-ольэн Ӧтравльӓйӓ. Тавак шывшмаш 
ӓйыртэмнӹок ӸРВэзӹВлӓлӓндӓ нӓрӓштӓв̂ ӓлӓн худа ылэш. 
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Тавак шывшывлӓ йӓллӓнӓт худам ӹштӓт. Нинӹ тавак шӹк-
штон воздухым шӱлӓш йардымым ӹштӓт. 

Сеэзӓ ирэ в о з д у х в э р ц крэдӓлмӓш халык ӹлӹмӓшӹн сэк 
кэрӓл ылэш. К о г о халавлӓштӹ дӓ п р о м ы ш л е н н ы й цэнгр-
влӓштӹ воздух пыракан, шӹкшӓн ылэш. Тӹхэнь хала-
влӓштӹ пырак ш а г а л м а щ к ь щ вЭрэмӓнъэрэмӓн Ӧльцӓвлӓэш 
вӹдӹм шӓвӓт. Т ӹ ш т ӹ „ ы ж а р с т р о й ы м а ш " кОГОНшӓрлӓ: у 
паркывлӓм, еквэрвлӓм, бульварвла.м ӹштӓт, пушӓргӹ шӹн-
дӹм вӓрвлӓ кымдаэмӹт. Ы ж а р к у ш к ы ш в л а с о т ы ш т ы воз -
д у х к ь щ угльэкислый газым нэлӹт тӓ к и с л о р о д ы м ӹшкаэгӹ-
цӹштӹ лыктыт . Тӹнгэ Ӹ Ш Т Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н п о р т ь а л т ш ы воз-
д у х ы м тӧрлӓт. Мӓлӓннӓ ы ж а р п у ш а н Ы в л а м пэрэгӓш кэл эш тӓ 
угӹцӓт шӹндӓш кэлэш. Ти пӓшӓштӹ ш к о л ы ш т ы ТЫМЭНЬШӸ-

влӓ изи п а л ш ы м а ш ы м о к Ӹштӹшӓшлык агылэп. Сеэзӓ ирэ 
в о з д у х в э р ц крэдӓлмӓш — мӓмнӓн цилӓн пӓшӓнӓ ылэш. 

Вырсы годым отравыш вЭшэетвагӹц ытаралтмаш. 

Капитальиствла вырсышты эдэмвлӓм пӹтӓрӓш эчэ ик 
хӓдӹрӹм — отравыш вэшэствам воздухыш колташ тӹнъ-
лӹнӹт. 

пӹтӓриок хлорым кол таш Т Ӹ Н Ъ Л Ӹ Н Ӹ Т . Хлор еаралгы-
ыжар цӹрэӓн лэлӹ газ ылэш. Тидӹ зэмльӓ вӹлӓн вазэш тӓ 
окопышкат пыра. Хлор-пьщ колтыш газ ылэш. Шӱлӹ-
мӓшэш шодышкы пыра. Шукы хлорым коргьИпкьг шыв-
шын Ш Ӹ Н Д Ӹ М Ӹ К Ӹ колымла. 

Тӹшэцӓт когон пушшы отравыш вэшэетва иприт ылэш. 
Иприт ӱӓнрак В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц ЫЛЭШ. Воздухышты тидӹ пиш 
куштылгын шӓрлӓ. Иприт парым шывшмыкы шоды пы-
дырга. Иприт каваштышкы вӓрэштэшӓт, когон йылата 
шӱктӓ. Иприт—пӹц колтышы шӱктӹш вэшэетва ылэш. 
Иприттон отравымаш шӹрэнок колымашкы шокта. Выр-
сышты отравыш вэШэевавлӓ молат шукы улы. Война 
лин колтымыкы, отравыш вЭШЭСтвавлӓм войнашты вэлэ 
агыл, война укэӓн вӓрӹштӓт кычылташ ТӸНЪЛМӸМ 
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вычаш лиэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н вэрсы годым отравыш вэшэствав-
лӓгӹцкыцэ ытаралташ кЭЛЭШ^ӹдӹммӓЛӓнӓ пӓлӓш кэлэш. 

Вырсы годым отравыш вэшэствагьщ пэрэгӹш хӓдӹр 
протьивогаз ылэш. Протьивогаз — рэзинкЫ маскы ылэш. 
Тидӹ вуйышкы йажон чиктӓлт шӹнцэш. Тӹшэц мэтальи-
чэски коропльашкы рэзинкЫ пыч кэӓ. Коропльашты 
воздухым отравыш вэшэствагьщ ирӹктӹшӹ, нэлшӹ вэшэ-
етва ылэш, шамак толшы: йори ӹштӹмӹ шӱ. Ти ирӹктӹм 
воздухтон протьивогазышты эдэмвлӓ шӱлӓт. 

Тӹшэц паена эчэ каваштым отравыш вэшэствагьщ 
пэрэгӓлтӓш вЭШЭСтвавлӓ пырэн кэртӹмӓн йори ӹштӹм 
рэзинкЫ выргэм, йалэш чимӹ дӓ пижоргы улы. 

Протьивогазым дӓ пэрэгӹш выргэмьгм кычылт мыш-
тышашлык ылына. 

Вӹр кашмаш. 

Вӹр кӓпӹштӹнӓ махань кэрӓлӓн ылэш, тӹдӹм мӓ 
тишкэвэк йактэок пӓлэннӓ. Вӹр кӓпӹштӹ питатьылный 
вЭШЭствалӓм дӓ кислородым кандыштэш, кӓплӓн кэлтӹм 
вЭШЭСтвавлӓм: угльэкислый газым дӓ молымат караьгда.. 
Вӹр ма ылэш, кӓпӹштӹнӓ кыцэ каштэш, тӹдӹм ӹндэ 
пӓлэн анчэнӓ. 

Вӹр. 

Кӓпнӓм шушыртымы годым шушььргьщвььр лӓктэш. Вӹр 
йогышы ныгыды йакшаргы В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ц ылэш. Токо йогэн 
лӓкшӹ вӹр патькалтышым микроскоп ваш анчымыкы, 
вӹр махань ылэш,—ужмыла. Вӹрӹштӹ йакшаргы дон 
ош вӹр тьэльцавлӓ ылыт (72-шы карт.). ' 

Йакшар вӹр тьэльцавлӓ вӹрӹштӹ пиш шукы ылыт. 
Нӹнӹ йыргэшкьь маклака форман ылыт* Тыгыды йакшар-
вӹр тьэльцавлӓ пйш шукы ылыт тӓ вӹрӓт йакшаргы 
ылэш. Йакшар вӹр тьэльцавлӓ кӓпӹштӹнӓ кислородым 
кандыштыт. 
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Ош вӹр тьЭльцавлӓжӹ чӹдӹрӓк ылыт. Нӹнӹ йакшар 
вӹр тьЭЛьцавЛӓгӹц шалдырарак ылыт тӓ формыштат икань 
агыл. Нӹнӹ укшым лыктын колтат тӓ вӹрӹштӹ хыть 
кыды вэкӹ кэн кэрдӹт. Ош вӹр тьэльцавлӓ кӓпнӓм мик-
робвлӓгӹц пэрэгӹшвЛӓ ылыт. Кӓпӹшкӹнӓ вӓрэштшӹ мик-

роблӓм нӹнӹ кычат тӓ шолтэн 
колтэн кэрдӹт. 

Вӹрыштӹ эчэ вӹр амалытш 
вэшэствавла ылыт. Шушыргьщ 
йогыш вӹр амалышым цилӓнок 
пӓлӓт. Вӹр амалымы годым, шу-
шыр вӓрӹм питӹрӹшӹ тыгыды 
шӹртӹвлӓ вӹргӹц айырлат; тьотэ 
лиэшӓт, вӹр йогымаш чӹдэмэш. 
Вӹр когон йогымыкы колаш 
лиэш. 

Вӹрӹн В И Ш К Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ питать-
ӹльный вэшэствавла ылыт. Нӹнӹ 
кишкӓгӹц вӹрӹшкӹ вӓрэштӹт. 

Эчэ махань шон органжы пӓшӓм ӹштӹмӓшэш лишӹ вэшэст-
вавла (угльэкислый газ дӓ молат) вӹрӹшкӹ вӓрэштӹт. 

Вӹр кӓпӹштӹнӓ кыцэ сӓрнӓ. 

Вӹр кӓпӹштӹнӓ со сӓрнӓ. ТӸгишӓн пэрвиш ТЫМЭНЬШӸ-

влӓок эчэ пӓлӓт ылын. Вӹр кӓпӹштӹ кыцэ сӓрнӓ, тӹдӹ-
жӹм йажонок пӓлӹдэлыт ылын. Тидӹм пӹтӓриок 1628 ин 
англьиштьпн Т Ы М Э Н Ь Ш Ӹ Вильйам Гарвэй пӓлэн. Тӹ пӓлӹ-
мӓш кого научный пачмаш ылын. 1928 ин еӓНдӓлӹкӹштӹш 
тЫМэньшӹвлӓ Гарвэйӹн вӹр еӓРНӹМӓшкишӓН пӓлӹмӓшӹ-
жӹлӓн кымшудЫ и шомы айом ӹштэнӹт. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр еӓртӹшӹ шӱм ылэш (73-шы карт.). 
Шӱм онгышты, шодывлӓ лошты, шалхай вэлнӹ ылэш. 

Шӱм шӹлгӹц ӹштӹмӹ. Тӹдӹ кытын кӸДэштӹмӓштон 
коктэш: вургымла дон шалахайэш пайылалтэш. Тӹ кок 
пайын икӹжӓк-иктӹшкӹштӹ вӓш ак лиэп. Шӱмӹн каждый 
пэлӹжӹ кок йатажэш пайылалтэш: кӱшӹлжӹ — шӱм анцыл 
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тьэльцавлӓ кайыт. 
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лиэш, ӱлжӹ—жэлудок лиэш. Шӱм анцыл дон жэлудок 
лошты клапандон чӱчӹлт кэртшӹ ыраж улы. 

Кок шӱм анцылышкат пычвлӓ пырат. Ти пычвлӓ мычкы 
шӱм докы вӹр миӓ. Ти пычвла-вэнЫ ылыт. Кок жэлудок 
тоцат пычвлӓ кэӓт. Ти пычвлӓ мычкы шӱмгӹц вӹр кэӓ. 
ТидЫ-артэривла ылыт. 

Кӓпӹштӹнӓ вӹр сӓрнӹмӓшӹм, ӹндэ анчэн (74-шьг 
карт.) лактӹнӓ. 

Ш О Д Ы Г Ӹ Ц шалахай шӱм анцылышкы вэна мычкы шукы 
кислородан, йаргата йакшар цӹрэ-
ӓн вӹр йогэн толэш. Шалахай шӱм-
анцылын шӹлжӹ К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш тӓ 
вӹр тэмдьшӓшэш клапан пачылтэш, 
тӹнӓм шалахай шӱм анцылгӹц ша-
лахай жэлудыкыш вӹр йога. Ша-
лахай жэлудыкын шӹлжӹ кӹтӹкэм-
мӹ годым клапан чучЫлтэш тӓ вӹр 
кого артьэришкьг — аортышкы чӹнь 
йогэн лӓктэш. 

А о р т ы и з и Укшвлӓэш пайылал-
т э ш , т ӹ укшвлӓ м ы ч к ы в ӹ р кӓпӹн 
цилӓ ӦРГанвлӓшкӹжӹ йога. Остат- 73-шы карт. Эдэмӹн 
к а ж ы м т ы г ы д ы а р т ь э р и в л а к о г о н ты- шумжӹ 
г ы д ы пычвлӓэш — кӓПилльӓрвлӓ-
эш пайылалтыт, нӹнӹ цилӓ кӓпӹшкӹнӓ шот. Вӹр ти ка-
пИЛЛьӓрвЛӓштӹ кӓпнӓлӓн кислор<?Д тон питатьылный 
вэшэствам пуа дӓ углькислый газ дон акэл, худа вэшэ-
етвавлӓм нӓлэш. Тӹнӓм вӹр цӹрэӓт вашталтэш: йаргата 
йакшаргыгьщ пӹцкӓтӓ йакшаргы лиэш. 

Тӹмӹкӹ кӓПилльӓрвлӓ изин - ольэн иктӹ - вэеӹштӹ-
дон пижӹт тӓВЭНаВлӓлит. Тыгыды вэнавлӓ изин-ольэн погы-
нэн кого дӓ кого вэнавлӓ лит. Вэнавлӓ мычкы шукы угльэки-
слый газан вӹр вургымла шӱм анцылышкы йогэн толэш. 

Вургымла шӱманцылын шӹлвлӓжӹ кӹтӹкэмӹ годым 
клапан пачылтэш тӓ вургымла жэлудыкышкы вӹр йогэн 
пыра. Вургымла жэлудыкын шӹлжӹ шывшылтмы годым 
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клапан чучьытэш тӓ вӹр артьэривла мычкы шодышкы 
йогаш тӹнълэш. 

Шодышты вӹр угльэкислый газым пуа дӓ кисло-
родым нӓлэш; тидӹм мӓ 
пӓлэнӓ. Пӹцкӓтӓ йакшар 
цӹрэӓн вӹргьщ йаргата йак-
шар цирэӓн вӹр лиэш. 

Вӹр Ш О Д Ы Г Ӹ Ц вэнавлӓ 
мычкы вургымла пэл шӱ-
мӹшмӹ йогэн толэш тӓ 
тӹшэц артьэривла мычкы 
кӓп йӹр йогэн сӓрнӓ. Шӱм 
ровотайымы годым вӹр 
тэнэ цӓрнӹдэок сӓрнӓ. 

Курымна мычкы шӱм 
цӓрнӹдэок ровотайа. Шӱм 
кӓнӹдэок ровотайа идӓ 
машаны. Шӱм шӹл кӹтӹ-
кэм мимӹ йӹдэ лышкыдэм-
мӹ дӓ кӓнӹмӹ жэп лин миӓ. 
Шӱм ровотайымашты кӓ-
нӹм цэрот улы. ТӸгишӓн 
шӱмнӓ курым шагалтэок 
ровотайа. 

"74-шь1 карт. Эдэмӹн вӹр сӓр-
тӹш Ӧрганвлӓжӹ: шӱм дӓ вӹр 
сӓртӹш шӓрвлӓ, (шӱмгӹц) ар-
тьэривлӓ мычкы дӓ (шӱм докы) 
вэнавлӓ мычкы вӹр йогымым 

пикшвлӓ анчыктат. 

Шӱмӹм пэрэгӓш кэлэш. 

Пӓшӓ годым мӓ шӹрэн 
дӓ кэлгӹн шӱлэнӓ. Пӓшӓ 
шӱмӹм мам ӹштӓ, мӓ пӓ-
лэнӓ. Пӓшӓ годым шӱм 
шӹрэн вьгрьшытыкэмэш тӓ 

кӓпӹштӹнӓ чӹнь сӓрнӓш тӹнълэш. Тэвэ ти опытым ӹштӹ-
мӹкӹ тидӹм ӹньӓнӓш лиэш: 

1 - ш о п ы т . Шӱм ровотайыдымы годым маньар гӓнӓ 
К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш лытта. Кого эдэм шӱм тырын ылмы годым 
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минутышты 75 кӓнӓ нӓрӹмытэкэшэш. Изи ӸРвэзӹвлӓндӓ 
кушкын шотымывлан шӱмӹштӹ кого ЭДЭмвлӓнгӹц изиш 
шукырак мытыкэмэш. 

2 - ш о п ы т . Кок-кым минут нӓрӹ кит-йалдон ӹштӹм 
упражньэнььшлам чӹньӹрӓк ӹштэн анчыда. Тӹнэ ӹштӹ-
мӹ паштэк, шӱм минутышты маньар гӓнӓ мытыкэмэш, 
лытта. 

Пӓшӓ ӹштӹмӹнӓ годым, шӱмнӓн пӓшӓ ӹштӹмӓшӹ-
жӓт когоэмэш. Т Ӹ Н Э ГӸНЬ , пыт кычэн пӓшӓ ӹштӹмӹ го-
дым кӓпӹштӹнӓ вӹрӓт чӹнь каштэш. Пӓшӓм пыт ӹш-
тӹмӹ годым, кӓплӓн кислород тон питатьылный вэшэст-
ваат шукырак кэрӓл лиэш. Тӹнӓм сакой йарыдым вэшэс-
теавлӓӓт шукы лит. Тӹ вЭШЭСтвӓвлӓм вӹр канда дӓ 
нӓнэӓ. 

Шӱмӹм пэрэгӓш кэлэш. Шӱмлӓн еӹнэн кэртӹм пӓшӓм 
ӹштӹктӓш аккэл. Футбол дӓ мол йаьгылыктышы мадышвлӓ-
дон шӱмӹм лэлэмдӓш аккэл. Лэлӹ пӓшӓэш шӱм вэрэмӓ 
шотэок йаьгыла дӓ пӹтӓ. Алкоголь, ньикотьин, ныгыды 
чӓй, ныгыды кофэ шӱмлӓн худам ӹштӓт. Тӹ вэшэ-
етвавлӓ ӸРвэзӹвлӓлӓн дӓ кушкын шӦтымывлӓлӓн айыртэ-
мӹнок ак йарэп. Нӹнӹ тӸХэньвлӓгӹц караьгшашлык ылыт. 

Кӓпэшнӓ лишӹ кэрӓл агыл дӓ 
локтылшы вЭШЭСтвавлӓ кӓпнӓ-

гӹц кыцэ айырлэн лӓктӹт. 

Кӓпӹштӹнӓ со махань шон кэрӓл агыл дӓ локтылшы 
вЭШЭСтвавлӓ: угльэкислый газ дӓ МОлвлӓӓт лиӓлтӹт. Тӹ 
вЭШЭСтвавлӓ вӹрӹшкӹ пырат тӓ вара кӓпкӹц лӓктӹт. Тӹ 
вЭШЭСтвавлӓм айырэн лыкшы Органвлӓ: вӓргӹвлӓ, кавашты 
дӓ шоды угльэкислый газым да вӹт парым айырэн лыктыт. 

Шоды лыкмы пӓшӓжӹм мӓ пӓлэнӓ. Ӹндэ вӓргӹ дон 
каваштын лыкмы пӓшӓштӹм тӹшлӓнӓ. 



Вӓргӓвлӓ дӓ нӓнӓн пӓшӓштӓ. 

Мӓмнӓн кок вӓргӹнӓ улы. Нӹнӹ тупЫрдЫ кок вэлнӹ, 
кӹдӓл вӓрӹштӹ ылыт (75-шЫ карт.). 

мычкы сакой кэрӓл агыл дӓ локтылмы 
вэшэшэстваан вӹр почкышкы йога. Тӹ 
вэшэствавла вӹргӹц вӓргэш кодыт тӓ нӹ-
Нӹгӹц кыжвэк лиэш. Вӓргӹгӹц ирэ вӹр 
лӓктэш. Вӓргэш лишӹ кыжвэк —кыжвэк 
йоктарыш пычвлӓ мычкы кыжвэк ханы-
шкы йога, вара вэрэмӓн - вэрэмӓн тугӹ 
лӓктэш. 

Кыжвэк вӹткӹц лишӹ ылэш. Кыж-
В Э Ш К Ӹ Ш К Ӹ махань ШОН вэшэствавла мо-
чэвины, санцал дӓ молат улы. 

Кавашты. 

Кавашты — кӓпнӓн лэвӓшӹжӹ ылэш. 
Тӹдӹ лӦктылшывлӓ кӓпӹм пэрэгӓ. Ка-

вашты эчэ айырэн лыкшы орган ылэш: кавашты ваш 
пӱжвӓт лӓктэш. 

Пӱжвӹт каваштыштыш тыгыды пӱжвӓт товлӓэш лиэш. 
пӰжвӹдӹштӓт кыжвэк ӹштӹш йардым вЭШЭСтвавлӓок 
К Ы Ж В Э К Ӹ Ш Т Ӹ Ш К Ӹ Ц чӹдӹрӓк вэлэ ылыт.. 

Пӱжвӹт со йога. Шокшы годым молнамшыгьщ ко-
гон лӓктэш. Мӓлӓннӓ тӱнӹш шокшыгьщ, шамак толшы: 
кэчӹ Ӹрӹктӹмӓшэш, камакаэш, пыт ӹштӹм пӓшӓ годым 
коргЫштьгш шокшы годым шокшы лиэш. 

П Ӱ Ж В Ӹ Д Ӹ Н кэрӓлжӹм пӓлӓш опытым ӹштӓш лиэш. 
О п ы т . Кидӹм спирттон нӧртӓш тӓ воздухышты ша-

лалталаш кэлэш. Спирт шӧрлӹм еэмӹнь кит йуалгэн 
мимӹм цаклымла. Тӹнэок пӱжвӹт лӓкмӹкӓт кӓп 
йуалга. 

Мӓлӓнӓ шокшы ылмы годым, когон пӰжӓлтмӓшӹн кэ-
рӓлжӹм ӹндэ ынылаш лиэш. Пӱжвӹт лӓкмӓшэш кӓпнӓ 
йуалга дӓ локтылшы ӹрӹктэн колтымашкьщ пэрэгӓлтэш. 
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Вӹр шӓрвлӓ 

75-шй карт. Ӓзӓн 
кыжвэк органвлй-
жӹ: вӓргӹвлӓ, тӹ-
шэц кыжвэк ха-

ҥыш пырышы ^ 
кыжвэк пычвлӓ. 



Каваштым анчымаш. 
Шу капӹм урдаш кьшь, кӓваштым анчаш кэлэш. 
Пырак йарэ дӓ льӓвӹрӓ йарэ каваштышкы микробвлӓ 

дӓ мод тыгыды ӹлӹшӹвлӓ вӓрэштӹт. Нӹнӹ каваштэш ма-
хань шон карштышвлам ӹштӓт. Кавашты цэр — ыдыртыш 
кишӓн тӓ пӓлэдӓ; кавашты цэрвлӓ молах шукы улы. Тӹ 
цЭРВЛӓГӹЦпэрэГӓЛТӓш манын, каваштым ирэн урдаш кэлэш. 
Ӓ Й Ы Р Т Э М Ӹ Н О К кидӹм шӹрэн мышкаш кэлэш: тӹдӹ когон 
льӓвӹргӓ. Ӓрньӓштӹ икӓнӓ момоцашты мышкаш кэлэш. 

Кавашты шушыр тымаш лӱдӹш ылэш. Кавашты цэрлӓ-
нӹктӹш микробвлӓ пыраш кынамжы изиш ыдыралттмы 
вӓрок ситӓ. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н каваштым шушыртымашкЫц пэрэ-
гӓш кэлэш. Каваштым шушырташ вӓрэштэш кӹнь, шушыр-
гыш вӓрӹм ирэ вӹттон мышкаш тӓ йодым шӹрӓлӓш, 
вара ирэ савыцтон йалшташ кэлэш. Йоды шушырыш 
вӓрэштшӹ МикробвлӓМ пуштэш; ирэ савыцшы шушыр льӓ-
вӸргӹмӓшкӹц пэрэгӓ. Шушыр вӓрӹм льӓвӹртӹмӓшэш 
пакыла йасы лин кэртмӓшӹм ӓшӹндӓрӓш кэлэш. 

Ньэрвы СИСТЬЭМӸ. 
Кӓпӹштӹнӓ цӓрнӹдӹм пӓшӓ кэӓ. Кӓпӹштӹш цилӓ орган-

наок икӹжӓк-ИКТӸШТӸДОН согластон ӹштӓт пӓшӓм. Кӓпнӓн 
тэхэнь сложный -ровотажым кӱ вара согласуйа? Тӹштӓкэн 
ньэрвы СИСТЬЭМӸ КОГО кэрӓлӓн ылэш. Вуй вим дӓ туп 
вим цилӓ ньэрвыштыдон — ньэрвы С И С Т Ь Э М Ӹ ылыт. 
{76-шы карт.). 

Вуй вим вуйкаркашты ылэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н ВИМ тӱцӹн 
шушыртымашкьщ йажон пэрэгӹмӹ ылэш. Туп вим тупӹр-
дӹшгӹ ылэш. Вуй вимгӹцӓт тӓ туп вимгӹцӓт ньэрвывлӓ 
кэӓт. Тӹ ньэрвывлӓ Укшвлӓэш пайылалтыт тӓ вимӹм кӓпӹ-
штӹш цилӓ органдон пижӹктӓт. 

Ньэрвын ӹшкэ сэмвлӓжӹ. 
вИМӹН ПӓШӓЖӹмтымэНьмӹ анцыц, ньэрвын ӹшкэ сэмв-

лӓжӹм пӓлэн анчэнӓ 
О п ы т в л ӓ . Токо пушмы ыжава йалым нӓл^нӓ. 
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Йалын каваштыжым айырэн шуэнӓ. Ӓ Р Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш шӹлвлӓ-
жӹм тӓрвӓтэнӓ. Тӹ шӹлвлӓ Лошты ошы, Й Ӹ Л Г Ӹ Ш Ж Ӹ С Ӹ Ц М Ӹ 

ньэрвым мона. Тэхэнь ньэрвы эдэм кӓпӹштӓт улы. 
Ньэрвы мычашым ольэн шӹлгӹц каран^дэнӓ. Тӹ йалым 

ливӹ вӹттон нӧртэн ирэ охо-
ньицӓшкӹ пиштэнӓ. Ньэрвы 
мычашым ирэ пумагашкы пиш-
тэнӓ, шӹлӹшкӹ ӹнжӹ тӹкнӹ. 

1. Ньэрвы мычашым пин-
цэттон цӹвэштэнӓ. Цӹвэштӹ-
мӓшэш йалыштыш шӹлвлӓ кӹ-
тӹкэм кэмӹм ужаш лиэш. 

2. Ньэрвы мычашым кайыц-
тон пӹчкӹнӓ. Пӹчмӓшэш йа-
лыштыш шӹлвлӓ кӹтӹкэм кэ-
мӹм ужына. 

3. Ньэрвы вӹлкӹ санцалым 
Ц Ӹ В Э Ш Т Э Н пиштэнӓӓт икта-ма-
ньар минут вычалына. Ик ма-
ньарышты, ньэрвышкы санцал 
пырэн шоэшӓт, йалыштыш ньэр-
вывлӓ кӹтӹкэуӓлт кэмӹм ужаш 
лиэш (77-шьг карт.). 

Ти ӦПытвлӓштӹнӓ мӓ ньэр-
вым шукы статьан: ципцидон, 
пӹчкӹн аичэн, санцалдон раз-
дражайэннӓ. Ньэрвы хыть 
кыцэ тӸкэдӓлӹштӓт кӹньӓт, 

соикток возбуждайалтэш (тӓрвӓнӓ). Возбуждайалтмаш 
ньэрвы м{э1чкы шӹлӹшкӹ кэӓ дӓ шӹл К Ӹ Т Ӹ К Э М Э Ш . Т И 

опытвлӓ мӓмнӓн ньэрвын ӹшкэ еэмвлӓжӹм пӓлӹктӓт. Раз-
дражайымашэш ньэрвы возбуждайалтэш тӓ возбуждайалт-
машыжы пакыла кэӓ. Кӓпӹштӹнӓ возбуждьэньЫ ик 
ньэрвывлӓ мычкы шижмӹ ӦРганвлӓгӹц вимӹшкӹ кэӓ, 
мол ньэрвывлӓ мычкы вимгӹц шӹлӹш дӓ товлӓшкӹ 
кэ^. 
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76-шы карт. Эдэмӹн ньэр-
в ы СИСТЬЭМӸЖӸ. 



Ньэрвын ӹшкэ еэмвлӓжӹм пӓлэнӓӓт, туптон вуй вим 
стройэньЫм дӓ ӸШтӹмӓШӹШтӹм тЫмэньмӓшкӹ ванчэнӓ. 

Туп вим дӓ тӹдӓн кэрӓлжӹ 

Туп вим ошы кужы кӓндӹрӓ гань ылэш. Тӹшэцӹн 31 
м ы ж ы р ньэрвы лӓктӹт. Туп в и м н ь э р в ы шӱн, кӓпӹн дӓ 
кит-йалын кавашты дӓ шӹлвлӓшкӹ, эчэкӧргӹ ӦРГанвлӓшкӓт 
к ы д ы ш к ы ж ы у к ш -
елӓм колта. 

Опытвлӓм ӹштэн 
анчымыдон тымэнь-
шӹвлӓ „Шаныдэок 
ӹштӹм движэньӹ в-
л ӓ ш т ӹ туп вим ко-
го кэрӓлӓн ылэш" ма-
ныт. Тидӹвлӓм при-
МЭрвлӓштӹ пӓлӓш ли-
эш. 

Тӓ икта-махань шокшы хӓдӹрӹш тӹкнэн колтэндӓ 
лижӹ. Ма лин моло, шаналтэн шоктыдэок, киттӓм тӹрӱк 
шывшыл нӓлӹдӓ. Ӓль еамынь имдон парньадам пышкыл 
колтэндӓ. Тӹнӓмӓт шаналтэнӓт ада чуч, парньадам шыв-
шыл нӓлӹдӓ. Раздражайымашэш лишӹ тӓРВӓНӹлмӓшвлӓм 
туп вим палшымдон мӓ ӹштэнӓ. 

Раздражайымашэш лишӹ отвэтьш мӓ тормыжлэн кэр-
дӹнӓ. Шамак толшы, кидӹшкӹдӓ шокшы вӹдӓн стопкам 
кӹчэндӓ. Кидэштӓ когон шокшы гӹньӓт, стопкам ада 
колталты, етӧл вӹлкӹ шӹндэдӓ. Ӓль парньашкыда шӹр-
пӹм пыртэн кОлтэндӓӓт,"пӹеӹ мычашан имдон парньада-
гӹц шӹрпӹм лыктыт. ИМ шыралэш, парньада карштагӹ-
ньӓт, киттӓм шывшын ада нӓл. Тидӹ малын тэнэ лиэш? 
Раздражайымашэш лишӓшлык отвэтьш мӓ пыт ана кол-
тат, тэнэ лиэш. Тиштӹ вуй вим участвыйа. Туп вим 
ӹшкэ пӓшӓштӹжӹ вуй вимӹм колыштэш. Вуй вим — 
ньэрвы еиетьэмӹнӓн высшый органжы ылэш. 

77-шЫ карт. Ньэрвыдон ӹштӹм опыт. 
Ньэрвы вӹлкӹ еанцалым пигатӹмӹ. 

9 - 6 1 7 
1 2 9 



Вуй вим дӓ тӹдӹн кэрӓлжӹ. 

Эдэмӹн вуй вимжӹ пиш сложный етройэньӓн ылэш 
(78-шЫ карт.). Вуй вимӹштӹ кого вим, изи вим дӓ вим 
ӹрдӹ ылыт. Вим ӹрдӹ туп вимӹн пакыла кэмӹжӹ ылэш. 
Вим ӹрдэш изи вим дӓ кого вим пижӹт. 

Вуй вимгӹц 12 мыжыр ньэрвы лӓктӹт. Тӹ ньэрвывлӓ 
шукыжок лицӓштӹш тон 
шӱштӹш кӓваштывлӓэш тӓ 
шӹлвлӓэш, еӹнзӓэш, пӹ-
лӹшэш, нэрььштььш тӓзӹ-
льӓ каваштэш, йӹлмэш, пӱ-
влӓэш тӓ мол вӓрэӓт тыгы-
дэмӹт. И к мыжыр ньэрвы 
кӧргӹ ӦРганвлӓштӹ: шӱмӹ-

( штӹ, шодышты, мӹшкӹр-
' вуштышты, кишкӓштӹ мо-

ло ТЫГЫДЭМЭШ. Туп ньэр-
выдон дӓ тӹшэц лӓкшӹ 
ӰКШВЛӓжӸДОН вуй вим 
мол органвладон пижшӹ 
ылыт. 

Вуйвимӹн паена чӓетьӓ-
влӓжӹн кэрӓлӹштӹм анчал 
миэнӓ. 

Вим ӹрдӹ. Вим ӹрдӹн туп вимӓн вӓржӹм кужикӓ 
вим маныт. Тӹ вим ӹлӹмӓштӹ" кого кэрӓлӓн ылэш. 
Вольыкын кужикӓ вимжӹм караьгдымыкы ӓль шушыр-
тымыкы, тӹдӹ тӧрӧкок кола. Шӱм шиӓш цӓрнӓ дӓ шӱлӹш 
пӹтӓ дӓ вольык кола. Тӹьгэ ылэш кӹнь, шӱм дон шӱлӹм 
Ӧрганвлӓн ровотайымашты кужикӓ вим кого кэрӓлӓн ылэш. 

Ӹ р д ӹ вимӹн мол чӓетьӓвлӓжӹ кӓпӹн махань-шон чӓе-
тьӓвлӓн тӓРВӓНӹлмӓшӹштӹм согласовайымаштьь к о г о кэ-
рӓлӓн ылььт. Ти чӓетьӓвлӓм караьгдымьькы ЖИвотныйвлӓ 
каштын, кыргыж, ин, чоьгэштэн ак кэртэп. Тидӹ вим 
ӹрдӹ чӓетьӓвлӓн кого кэрӓлӓн ылмым анчыкта. 
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78-иШ карт. Эдэмӹн вуй дон 
шӱжӹ (лош шэлмӹ). Кого вим, 
изи вим, вим ӹрдӹ дӓ туп ви-

мӹн кӱшӹл чӓетьӓжӹ кайэш. 



Изи вим. Вим ӹрдӹ тэрвэн шайыцын изи вим пижэш. 
Изи вим шайагарэм вэлнӹ ылэш. Животныйын изи вим-
жӹм караьгдымыкы ӓль шушыртымыкы, тӹдӹн кашма-
шыжы пыжгайалтэш, тӧр лимӓшӹжӹ йамэш. Изи вимӹн 
кэрӓлжӹ тишэц кайэш. 

Кого вим. Кого вимӓт вим Ырдьщон^ушнышы ылэш. 
Кого вим вуй лун кӱшӹл вэл вӓржӹм йӓшнӓ дӓ вуй 
вим чӓетьӓвлӓм лэвэдэш. 

Кэлгӹ дӓ кыт мычкыла кэшӹ шэлӹк вуй вимӹм кок пэл-
шӓрэш шэлэш. Кок пэлшӓр^ икЫжак-иктЫштЫдон пын-
даштышты ушнат (79-шЫ карт.). Кого вимӹн пэлшӓр вӹл-
вӓлжӹн вӹвлӓлӹштӹ тӧр агыл лӓкеаквлӓ, кишӓвлӓ шукы 
ылыт. Тӹ вӹлвӓл вим луды 
вЭшэетвагӹц лин. Тӹдӹм кого 
вим пэлшӓрӹн каргыжшы ма-
ныт. 

Кого вим ӹлӹмӓштӹнӓ ко-
гон кэрӓл ылэш. Ӹшкэ вольа-
надон ӸШТӹмӓШвлӓнӓм кого 
вим палшым дон ӹштэнӓ. Пӓ-
лэн ӸШТӹмӓШвлӓнӓ кого вим 
улат лит. Пӓлэн ӹштӹмӓш-
влӓнӓ кого вим пӓшӓ дон пи-
жӹкӓн ылыт. 

Кого вим — шаным ор-
ганна ылэш. Кого вим маньа-
ры кого ылэш, тумайэн кЭртмӓшӹжӓт тӹнӓрӹ кого лиэш. 

Кого вим пӓшӓм ӹштӓӓт шамактон попымаш лиӓлтэш. 
Кого вим пэлшӓрӹн каргыжшын иктӓ вӓржӹм шушырты-
мыкы эдэм попаш цӓрнӓ. 

МӓХаньгӹньӓт ӹлӹшӹвлӓн вуй] В И М Ӹ Ш Т Ӹ М ЭДЭМӸН вуй 
вимдон тӧрэштӓрэн анчымыкы, эдэмӹн кого вимжӹ еэк 
кого ылэш. Эдэм вимӹн лэпкӓ вэлжӹ мол вимвлӓгӹц 
анцык кэшӹ ылэш. Кого вим кого ылэшӓт, эдэм анцык кэшӹ 

с 
ылэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н ЭДЭМ природын законвлӓм тымэнь дӓ 
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79-шЫ кӓртДЭдэмӹн кого 
вимӹн пэлшӓржӹ (ку-

шӹл вэлжӹ). 



пӓлэн шон кэрдэш. Тн зӓконвлӓжӹм пӓлэн природы силам 
дӓ халык ӹлӹмӓшӹн лимӓшвлӓм мӓ еЬпгэн кэрдӹнӓ. 

Ньэрвы систьэмьш ТЫМЭНЬӸН, ЭДЭМ кӓпӹм вуйта управ-
льӓйӹшӹ йӓҥ гишӓн рэльиги алталымашым наукы вӹлкӹ 
лыктэш. Йӓэтишӓн, йӓҥ кӦЛыдыМгишӓн, колымыкат ӹлӹмӹ-
гишӓн эчэ рэльигьг тымда. Тидӹмӓт рэльигЫ вӹлкӹ лыктэш. 

Рэльиги йӓҥ ЫТарыМГишӓн тымдымыжыдон труйыш-
влӓм зэмльӓ вӹлнӹш йажо Ӹлӹмӓшвэрц крЭдӓлмӓшкӹц 
отказаш ӱжэш, буржуази тэмдӹмӓшӹм, эксплоатацим, пӓ-
шӓдэ ӹлӹмӓшӹм тырхаш шӱдӓ. кӦлышывлӓлӓн райышты 
йажо ӹлӹмӓшӹм сӧрӓ дӓ Р Э Л Ь И Г Ӹ ваштарэш кэшӹвлӓм 
хадыштыш курым йасыланымаштон лӱдӹктӓ. 

Йӓҥ ЫТарыМГишӓн рэльигЫн тымдымашыжылан капита-
льиствлӓ цилӓ статьан палшат. Тӹдӹ трУйышвлӓм рэвольӱ-
ционный крЭдӓлмӓшкӹц каравдадӓ нӹнӹм П Ӹ З Ӹ Р Т Э Н урдаш 
тӓ эксплоатьируйаш палша. Рэльиги вэрц тымдымаш 
трУйышвлӓн шамым дурман гань локтылэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н мӓ-
лӓннӓ рэльигьщон крэдӓлӓш когон кэлэш: рэльигьг клас-
совый врагнан хӓдӹржӹ ылэш. 

Шижмӹ Органвлӓ. 

Эдэмӹнӓт высшый ӹлӹшӹвлӓн ганьок тӱлвэл шижмӹ 
органжы 5 ылэш: анчым орган—сӹнзӓ, колышмы орган— 
пӹлӹш, ӱвшӹцмӹ орган—нэр, тот пӓлӹм орган—йӹлмӹ 
шижмӹ орган — кавашты. 

Анчӹм орган. Сӹнзӓ сӹнзӓ лаксышты ылэш. Тидӹ 
йӹрвӓш ылшы лУвлӓжӹдон дӓ еӹНЗӓхалвлӓдоН йажон 
пэрэгӹмӹ ылэш. Икта-ма хӓдӹр вэлэ еӹнзӓшкӹ тӹкнӹжӹ, 
еӹнзӓ халвлӓ ӹшкэок чӱчӹлт кэӓт. СӸнзӓхал кашмы го-
дым, еӹнзӓвӹттон еӹнзӓ нӧрӓ. Тӹ вӹт еӹнзӓш вӓрэштшӹ 
пыракым дӓ МикробвлӓМ мышкэш 

Сӹнзӓ шӓр форман, йӹрэшкӹ ылэш. еТЭНьӓвлӓШТӹжӹ 
иктӓ маньар вӹлвӓл (оболочкы) ылэш, нӹнӹн К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ -

жӹ вашт кайшы вэшэствавла ылыт. 
Сӹнзӓм тӱлвэц анчымына годым, нӹнӹн еӹнзӓ ошьш 
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ужына. Анцылны тӹдӹн вӓрэш роговой оболочкы ылэш. 
Сӹнзӓ ошы лӹвӓлнӹ сӹнзӓ пукшыш когон шукы тыгыды 
вӹр шӓрӓн сосудьистый оболочкы ылэш (81-ш карт.). Ро-
говой оболочкы лӹвӓлнӹ шукы йишӓн йӹргэц кайэш, 
сосудьистый оболочкын пакыла кэшӹжӹ радужный обо-
лочкы ылэш. Радужный оболочкы шукы йиш улы: луды, 
кловой, пӹцӓлгӹ кловой, кӹ-
рӓндӓ МӦлЙишӓтулы. Радуж-
ный оболочкы махань ылэш, 
сӹнзӓӓт ТӸХЭНЬОК ылэш. Ра-
дужный оболочкы покшалны 
ш и м йӹргэц — сӹнзӓ сарта 
кайэш. Сӹнзӓ сарта радужный 
оболочкыштыш ыраж ылэш. 
Когон соты годым, сӹнзӓ сарта 
пӹзӹргӓ, пӸцкэмӹшрӓк ко-
дым — шӓрлӓ. Сӹнзӓ сарта 
в а ш СӹНЦӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ соты 80-шй карт. Эдэм сӹнзӓ. Рого-

у вои оболочкым карагдымы, 
йалвлӓ пырат . С о т ы йалвлӓ сӹнцӓ ошым пӹчмӹ дӓ ӱлӹк 
Сӹнзӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЫЛШЫ вашт сӓрӓлмӹ. Радужный оболоч-

кы, сӹнзӓ сарта, сосудьистый 
к а и ш ы в э ш э с т в а в л а в а ш т эр - оболочкы ужмы ньэрвы кайыт. 
тӓт, сӹнзӓн шайыл стэньӓжӹм 
шот тӓ тӹштӹ ылшы коргьпнтЫш оболочкым анчым ньэр-
вы укшвлӓ гӹц лишӹ сэтчаткым аздарат. Аздаралтмаш 
ньэрвы мычкы вуй вимӹшкӹ кэӓ. Тӹнэ лимӓшэш анчым 
хӓдӹрвлӓнӓм мӓ ужына. 

Ӹлӹмӓштӹнӓ дӓ пӓшӓштӹнӓ ужмаш кого кэрӓлӓн 
ылэш. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н сӹнзӓм локтэн шумашкӹц пэрэгӓш кэ-
лэш. Сӹнзӓм льӓвӹрӓн киттон, льӓвӹрӓн савыцтон ӓль 
плотьэнцьщон ӹшташ ньигӹцэӓт акли. Льӓвӹрӓ йарэ 
сӹнзӓшкӹ микробвлӓ вӓрэшт кэрдӹт тӓ сӹнцӓ каршташ 
тӹн̂ ӓл кэрдэш. Айыртэмьшжок сӹнзӓгӹц сӹнзӓш ваш-
талтшы цэр трахомы —ылэш. Трахомы шукыжымок слӧ-
пӧй йактэ шокта. Сӹнзӓм шырал шӹндӹмӓш тӓ шушыр-
тымаш —когон лӱдӹш ылэш. 

Йажон ужмашым пэрэгӓш, йаралын еоТэмдӓрӹмӓшТӹ 
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пӓшӓм ӹштӓш кэлэш. Соты еитӹдӹм вӓрӹштӹ пӓшӓ 
Ӹштьшӓшэш ужмаш пыжла. Сӹнзӓэш когон еотат ак йары: 
когон соты еэтчаткым пыдырта. Хыть махань еӹнзӓ 
карштыштонат токтырдокы кэӓш кэлэш. 

Колышмы орган. Пӹлӹш манмы пӹлӹшӹн тӱл вэлжӹ— 
пӹлӹш комдыш вэлэ 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 колыштмы ньэрвын мы-
чашвлӓжӹ ылыт. Клухой шачшы эдэм, эдэм попымашым 
ак колат, попаш тымэнь аккэрт, Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н апай лиэш. 
Шачмыкы вараат пӹлӹшӹм шушыртымашэш тӓ каршты-
машэш эдэм клухой лин кэрдэш. Тӹдӹдон шушыртымаш-
кӹц тӓ микробвлӓ пырымашкЫц пӹлӹшӹм пэрэгӓш кэлэш. 

Ӱвшӹцмӹ орган. Ӱвшӹцмӹ органна—нэр коргӹ кӱ-
шӹл вэл тӓзӹльӓ каваштыжы ылэш. Тӹштӹ ӱвшӹцмӹ 
ньэрвы Мычашвлӓ ТЫГЫДЭМӸТ . Пышан вэшэстван чотэ 
изи лӓштыквлӓжӹ нэр К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш тьӓзӹльӓшкӹ вӓрэштӹт 
тӓ ӱвшӹцмӹ ньэрвы МЫчашвлӓМ [аздарат. Тӹ ньэрвы мычкы 
аздарымаш вимӹшкӹ кэӓ, вара мӓ пыш улым цаклэнӓ. 

Ӱвшӹцмӹ органдон мӓ шӱлӹм воздухна ирэ ылмым, 
качкышна йажо ылмым пӓлэнӓ. Тӹ пӓлэн кЭртмӓштон лок-
тыл йадан вЭШЭСтвавлӓЭШ локтылалтмашкЫц ӹшкӹмнӓм 
пэрэгэнӓ. 

Тот пӓлӹм орган. Тот пӓлӹм органна—йӹлмӹ ылэш. 
Йӹлмӹн тӓзӹльӓ каваштыштыжы тот шывшывлӓ ылыт. 
Тот шЫвшывлӓштӹ (тот пӓлӹш ньэрвы Мычашвлӓ) тыгы-
дэмӹт. Качкыш вэшэствавла Ш Ӹ В Ӹ Л Ь В Ӹ Д Э Ш йарлалтытат 
тот пӓлӹм ньэрвывлӓн мычашкы тӹкнӓт, вара ньэрвы 
мычкы аздаралтмаш вимӹшкӹ шоэш тӓ вара тотым пӓлэ-
нӓ: тотлым, шапым, еанцаланым, качым пӓлэнӓ. Тот пӓлӹм 
органна улат кӓпӹшкӹнӓ качкыш йарэ йадан вэшэетва 
вӓРэштмӓшкӹц ӹшкӹмнӓм пэрэгэнӓ. 

ш и ж м ӹ о р г а н . Кавашты вӹлэц тӸКНӹшӹвлӓгӹц кӓпнӓм 
пэрэгӓ. Ти кавашток—шижмӹорган ылэш. Каваштышты ци-
лӓ вӓрэ шижшӹ ньэрвы Мычашвлӓ шӓрлэн Ш Ӹ Н Ц Ӹ Н Ӹ Т . Ньэр-
вы мычашвла махань -шон аздарымашвлам погат. Тӹдӹн-
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дон мӓ сакой тӸКНӹмӓшвлӓм: шокшым, ӱштӹм дӓ молы-
мат шижӹнӓ. Тӱл вэлнӹш йардым тӸКНӹмӓшвлӓгӹц пэрэ-
гӓлтмӓштӓт шижмӹ орган когон кэрӓл ылэш. Шижмӹ 
орган ӓЙыртэмӹнжок еЛӧпӧйвлӓлӓн когон кэрӓл ылэш. 
Ти орган нӹньш ужмы орган укэштЬгм вашталта. 

Мӓ эдэм кӓпӹн С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ Ж Ӹ М дӓ ӹлӹмӓшӹжӹм пӓ-
лӹшнӓ. Ти пӓлӹмӹнӓ гач эдэм кӓп тон высшый ӹлӹшӹн 
кӓпӹм тӧрэштӓрэн анчэннӓ дӓ шукы иканьым монна. Ти 
икань ылмаш э д э м й ш т ӹ ӹлӹшӹ природы ылмашым ан-
чыкта. Эдэм кӓпӹштӹ ӹшлӓнжӹ йарал айыртэм эчэ улы. 

Эдэм кӓп тон высшый ӹлӹшӹн кӓпӹм тӦрэштӓрӹмӹнӓ 
годым эдэмӹн ӓйыртэмжӹм—тор кашмыжым ӓнчыктэннӓ. 
Эдэм кок йалдон каштэшӓт, китвлӓжӹ пӓшӓ ӹштӓш йӓр-
еӓт. Э д э м ӹ н ӹлӹшӹгӹц айырлымаштыш т ӹ ҥ айыр-
т э м ж ӹ пӓшӓ (труд) ылэш. 

Эдэм пӓшӓ хӓдӹрӹм йӓмдӹлӓ дӓ тӹдӹм кычылтэш. 
Тишкэвэк йактэ ик ӹлӹшӓт шотэ. Ӹлӹшӹвлӓ природы 
пумым вэлэ погат. Эдэм пӓшӓ хӓдӹр палшымыдон при-
родышты ылтым прӦдуктывлӓм ӹштӓ. Эдэм природым 
еь^ӓ дӓ ӹшкӹлӓнжӹ кэрӓл пӓшӓм ӹштӹктӓ. 

Вырсы тӓрвӓтэн нӓлмӹ еӓндӓлӹкӹм вуйлалтымыла, 
эдэм природым ак вуйлалты. Войуйэн нӓлшӹ, нӓлмӹ 
еӓндӓлӹкӹн законым шотэш ак пиштӹ. Эдэм природы 
законым шотэш пиштӓ дӓ тӹ законвлӓм пӓлэн вэлэ при-
родым вуйлалтэн кэрдэш. Наукы природы законвлӓ пӓ-
лӹмӓшӹм пуаат, природыштыш влаетьнам когоэмдӓ. 

Вуй вим когон шанэн кэрдэшӓт, эдэм шаман ылэш, 
э д э м ӹ н пӓшӓжӓт — ш а м д о н ӹштӹмӓш ылэш. Э д э м план-
дон пӓшӓм ӹштӓ. Эдэм икта-мам ӹштӓ гӹнь, шамак 
толшы: пӧртӹм ӹштӓ гӹнь, пӹтӓриок тӹ пӧрт планым 
вуйыштыжы ӹштӓ "вара тӹ пландон пбртшьш ӹштӓ. Б1ль1-
шӹвлӓн тэхэнь шанэн Ӹштӹмӓшӹштӹ укэ. Ӹлӹшӹвлӓ 
„шаныдэок" ӹштӓт маныт. 

Ӹндэ пӓлэнӓ, пӓшӓ эдэмӹм Ӹлӹшӹвлӓгӹц айыра. Рэльиги 
тымдымыла пӓшӓ — еуЛыккишӓн прокльатайымаш агыл, 
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эдэм ӹлӹмӓшӹн кэрӓлжӹ ылэш. Эдэм пӓшӓдэ ӹлэн 
аккэрт. Эдэм пӓшӓ ӹштӹмӓшэш вэлэ эдэм лин. Тидӹм 
мӓ анцыкыла пӓлэнӓ. 

Эдэм лимӹ гишӓн. 
Зэмльӓ вӹлнӹ эдэм кыцэ шачын? Ти йатмашкишан пэр-

вишэн эдэмвлӓ шанэнӹт тӓ отвэтьш моаш цацэнӹт. 
Зэмльӓ вӹлнӹ эдэм лИМӓшкишӓн сакой халык шукышай-

ам (ЛЬЭГЭНДӸМ) ЛЫКТЫНЫТ. Тӹшайавлӓ — линкэртьшьш ша-
нэн лЫкмашвлӓ ылыт. Махань-
шон рЭЛьигиВЛӓӓт ти йатма-
шэш кэлэсӓш цацэнӹт. Цилӓ 
рэльигЫок-эдэмйш йымы ӹш-
тэн—маныт. Йымылан ӹньӓнӹ-
иьвлӓтэьгэ тымдым В Э К Ӹ ЫЛЫТ. 

Пэрвиш вэрэмӓн тымэнь-
шӹвлӓӓт тӹ в э к ӹ ылыныт. На-
укым тӹнӓм РЭЛЬИГӸ ТЭМДЭН 

урдэн. тЫМЭньшӹвлӓ „свӓшэ-
ный писаньышты" кэлэсӹмӹ-
лӓ ак тымдэп ылын гӹнь, нӹ-
нӹм цэркӹ ӹшкэ статьанжы 
кычылтын. 

Природы пӓлӹмӓш рэльи-
гӹгӹц караьгын гӹнь, шукы 
вэрэмӓ эртэн. Природы пӓлӹ-
мӓшӹм рЭЛьиГӹГӹцкараьГдаш 

Англьиштььш когон ТЫМЭНЬШӸ Чарльз Дарвин (81-шы 
карт.) шукым ӹштэн. Эдэм йымы пумы, йымы ӹштӹмӹ 
агыл, пэрвиш вэрэмӓнок ӹлӹшӹвлӓн пэрвиш шачышыш-
тыгӹц лин манын, Дарвин пӹтӓриок анчыктэн. 

Дарвин ӹшкэ тымдымашььжььдон рэльигььм когон сэвӓл 
колтэн, Дарвинын тымдььмаштон цэркӹш кашшывлӓ когон 
крэдӓлӹнӹт. Кӹзӹтӓт эчэ цэркӹ дӓ тӹдӹм кычэн урдышы 
буржуази Дарвинььн тымдььмаштон крэдӓлэш. РэльигигЫц 
караьгдаат, тӹ тымдььмаштон кӹрэдӓлӹт. 
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Эдэм кӓпэш котшы Органвлӓ мам анчыктат. 

Эдэм кӓпӹштӹ котшы орган манмывлӓ улы. Цилӓ эдэ-
мӹнок, кыдыжын КОГОН, КЫДЫЖЫН когон агыл, кӓпӹштӹштӹ 
миж улы. Тӹ мижвлӓ эдэм кӓпӹштӹ махань значэньӓн 
ылыт вара? 

Шӹшэр пукшыш ӹлӹшӹвлӓн кӓп лэвэтшӹ мижӹштӹ 
нӹнӹлӓн кэрӓл ылэш. Миж нӹнӹм ӱштӹгӹц пэрэгӓ. 
Эдэм кӓпӹштӹш миж, эдэм 
кӓпӹм ӱштӹгӹц ак пэрэгӓт, 
кэрӓл агыл. Эдэм кӓпӹштӹш 
миж пэрвиш шӓЧышвлӓштӹн 
кӓпӹштӹ ылшы ныгыды миж-

' гӹц котшы ылэш. 
Кӹзӹтӓт эчэ шоэн ныгыды 

миж кӓпӓн эдэмвлӓ шачыт. 
Тӹхэнь эдэмвлӓн кӓпӹштӹш 
мижӹштӹ кушмышты сэмӹнь 
кушкын миӓ (82-шы карт.). 
Эдэмвлӓн ӹлӹшӹ шачыш ыл-
маш пӓлӹкӹштӹ тэнэ кайэш. 

Эдэмӹн котшы органжы эчэ тупырды пач ылэш. Пачан 
ӹлӹшӹвлӓн пачыштышты шукы тыгыды лу ылыт; эдэмӹн 
4 — 5 лу вэлэ. Эдэмӹн К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш кушкын шотым пачшы 
пэрвиш ӹлӹшӹ шачышын пачкӹц котшы ылэш. 

Кынамжы пачан эдэмвлӓӓт шачыт (83-шЫ карт.). Тӹ 
пач лутымы, пышкыды лиэш. Шоэн луан пачан эдэмӓт 
лиӓлтэш. Тиштӓт эдэмӹн пэрви ӹлӹшӹ шачыш ылмашыжы 
пӓлдӹрнӓ. 

Эдэм кӓпӹштӹ эчэ мол котшы Ӧрганвлӓӓт ылыт. Ты-
МЭньшӹвлӓ тӹ котшы органвладон ӹлӹшӹвлӓн пэрвиш 
шӓЧЫШвлӓШТӹгӹц эдэм лимӹм анчыктат. 

Эдэмӹн дон ЭДЭМЛӓ^бэзйӓнвЛӓн иктӹш мимӹштӹ мам 
анчыкта. 

Эдэм кӓп тон высшый ӹлӹшӹн стройэньЫштЫштЫ 
шукы икань ылмашым тишкэвэк йактэок пӓлэннӓ. Цилӓ 
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ӹлӹшӹвлӓ лошты э д э м к о г о н о к эдэмлӓ Обэзйӓнӹшкӹ 
миӓ. Т Ӹ Д Ӹ Н Д О Н О К нӹнӹм Э д э м л ӓ о б э з й ӓ н маныт. 

ЭДЭМлӓюбэзйӓнвлӓ шокшы еӓНДӓлӹкӹштӹш пушӓгӹвлӓ 
вуйышты ӹлӓт. Шукыжок нӹнӹ пушӓгӹвлӓ вуйышты 
каштыт, кынамжы зэмльӓ вӹлкӹ валат тӓ эдэмлӓок кок 

йала каштыт. Кашмышты годым нӹнӹ 
анцыл Йалыштыдон ӓгӓлтӹш пандыла 
ӓгӓлтӹл каштыт ӓль воздухым равэдӹл 
кэӓт. 

ЭДЭМЛӓ^бэзйВЛӓнӓн вуйышты эдэм вуй 
гань ылэш. Нӹнӹн огылаш лушты мол 
ӹлӹшӹвлӓн гань анцык лӓктӹн шӹцшӹ 
агыл. Кӓпӹштӹ ныгыды миждон лэвэтмӹ 
ылэш, Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш Т Ӹ , лапа пындаштышты, 
йал пындаштышты эдэмӹн ганьок миж 
укэ. Парньавлаштьшты эдэмӹн ганьок 
кӹчвлӓ ылыт. ЭДЭМЛӓюбэзйӓнвЛӓн эдэмӹн * 
ганьок вӹлвӓл пачышты укэ. 

Э д э м д о н э д э м л а - о б э з й а н ь ш кӧргӹ 
С Т Р Ӧ Й Э Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ Ш Т Ӹ шукы икань улы. Эдэ-
мӹн дон ЭДэмлӓюбэзйӓнӹн лулэгӹ етройэ-

ньӸШТӹШТӹИКаНьвлӓШукыулы. Эдэмла -обэзйанвлан ш ӹ л -
влӓштӓт эдэмӹн ганьок ы л ы т . Эдэмлӓ-обэзйӓн кӧргӹ 
ӦРГанвлӓштӓт эдэмӹн ганьок ылыт тӓ кэрӓлӹштӓт 
ТӸХЭНЬОК ЫЛЭШ. Аражы изирӓк ылэш кӹньӓт, эдэмлӓ-
Ӧбэзйӓнвлӓн вуй вимӹштӓт эдэмӹн ганьок ылэш, 
вуй вим вӹлнӹжӹ вэлэ эдэмӹн гань шукы лакеак 
агыл. 

Э д э м д о н ЭДэмлӓюбэзйӓн лошты когон икань ылмашым 
мӓ у ж ы н а ӹндэ. Цилӓ ӹлӹшӹвлӓ лошты ЭДЭМлӓюбэзйӓнвлӓ 
эдэмдокы лишӹл ылыт. Т и д ӹ э д э м ӹ н д о н э д э м л ӓ ю б э -
эйӓнвлӓн ик ш а ч ы ш ы м анчыкта. 

Эдэм кӹзӹт ӹлӹш ЭДЭМЛӓюбэЗЙӓнвЛӓгӹЦ лимӹ вивы-
дым тишэц ӹштӓш лиэш ма? Наукы тэхэнь вивыдым ак 
ӹштӹ. 

83-шй1 карт. 
Пачан ӹрвэзӹ. 
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Эдэмӹн тошты шачышвлӓжӹ кӱвлӓ ылыныт. 

тЫМэньшӹвлӓ капайымаштышты зэмльӓн махань шон 
лӓНцывлӓштӹжӹ тагынам ылшы ӹлӹшӹвлӓн лувлӓм мот. 
Зэмльӓ ланцы кэлгӹ лин мимӹ сэмӹнь, зэмльӓ пэрвишьт 
лин миӓ дӓ тӹ ланцышты момы лувлӓӓт пэрвиш ӹлӹшӹ-
влӓн лувлӓ лит. 

ТымэньшЫвла капайымаштышты пэрвиш Ӧбэзйӓнвлӓн 
лум дӓ пэрвиш эдэм лум мот. Обэзйӓн лувлӓ эдэм лувлӓ 
кимӹ вӓргӹц когон лӹвӓлнӹш лӓнцывлӓштӹ кимӓштӹ 
вӓш лиӓлтӹт. Тӹнэ ылэш кӹнь, Обэзйӓнвлӓ эдэмгӹц пэрви 
ӹлӹшӹ ылыт. 

Ӓ З И Ш Т Ӹ Ш Йава острокышты капайымы годым тымэнь-
шӹвлӓ эдэм лу ганьым монытат ӦбэЗЙӓнлӓэдэмӹм лӹм-
дэнӹт. Тӹ ӹлӹшӹштӹ Обэзйӓнӹнӓт тӓ эдэм пӓлӹкӓт ылын. 
Тӹ момы лувлӓдон ӦбэЗЙӓнлӓэдэмӹм ӹшкэ дурэш ша-
наш лиэш. 

ӦбэЗйӓнлӓэдэмӹн кытшы эдэмӹн гань ылын. Ӓрдӹ 
лувлӓжӹм анчэн Ӧбэзйӓнлӓэдэм нӹл йалдон агыл, кок 
йалдон каштын манаш лиэш. Тӹ ӹлӹшӹ эдэмлӓ агыл, 
худан каштын гӹньӓт, обэзйӓнлӓ каштэш ылын. Вуй лужым 
анчэн, ӦбэЗйӓнлӓэдэмӹн вуй вимжӓт Ӧбэзйӓнӹнгӹц кого ' 
ылын дӓ Э Д Э М Ӹ Н Г Ӹ Ц Ш Ӹ изи ЫЛЫН. 

Кэлэсӓш кӹнь, тӹ ӹлӹшӹ обэзйӓнӓт агыл, эдэмӓт 
агыл, Ӧбэзйӓнлӓэдэм ылын, иктӹ вӹлнок обэзйӓн пӓлӹкӓт 
тӓ эдэм пӓлӹкӓт ылыныт. Ӧбэзйӓнлӓэдэм тоштын ылшы 
Обэзйӓнгӹц тошты годшы эдэмӹш вашталтмаш кань ылэш. 

Пачвэкӹлӓ Китӓйӹштӹ Ӧбэзйӓнлӓэдэм лишкӹ мишӹ 
ӹлӹшӹн лувлӓм момы. Тӹ момы лувлӓштӹ эдэмӹн статьан-
жы шукы ылын. 

Мол вӓрвлӓштӓт пэрвиш эдэмӹн лувлӓм чӹдӹмок момы 
агыл. тЫМЭньшӹвлӓ момы лувлӓм анчымаштон пэрвиш эдэм 
махань ылын, тӹдӹм пӓлэнӹт. Пэрвиш эдэмӹн обэзйӓн 
пӓлӹквлӓжӹ шукы ылын. Нӹнӹ ӦбэЗЙӓНЛӓэдэмвЛӓгӹц 
кӱшнӹрӓк ылыныт, кӹзӹтшӹ эдэмгӹц когон ӱлнӹ ылыныт. 

Пэрвиш эдэмӹн вимӓн вуй лужы ӦбэЗЙӓНЛӓэдэмӹНГӹц 
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кого ылын. Тӹнэ ылын гӹнь, вуй вимжӹ тӹдӹн обэзйӓнлӓ-
ЭДЭМӸНГӸЦ когонрак развивайалтшы ылын. 

Пэрвиш эдэм тӧр каштэш ылын. Тӹдӹ обэзйанла-эдэм-
гӹц йажоракын каштын ылын гӹньӓт, кӹзӹтшӹ эдэм 
гань йажон каштэ. Тӹдӹ пугЫргэн каштын, йалвлӓжӹ со 
пылвуйышты изиш какльаргышы ылыныт. Китвлӓжӹ йӓр-
сӓт ылын дӓ кӱвлӓгӹц ӹштӹмӹ пӓшӓ хӓдӹрӹм кычылтын. 

Н а у к ы пэрвиш обэзйӓн дон пэрвиш эдэмӹн кОтшывлӓм 
ТЫМЭНЬӸН дӓ эдэм пэрви ылшы Обэзйӓнгӹц лин ма-
нэш. Т ӹ пэрвиш Обэзйӓнвлӓ кӹзӹт ылшы эдэмла -обэзйан 
йишвлӓн дӓ эдэмвлӓн пэрвиш шачышышты лит. 

Пэрвиш обэзйӓнйн эдэм лимӓштй пӓшӓн рольжы. 

Шукы тӹжэм и пэрви тропик льэеӹштӹ, кӹзӹт И Н Д Ь И Й -

<ски окэӓн пындашты ылмы вӓрӹштӹ когон развитой 
эдэмла-обэзйан йых ӹлэн. Тӹ Обэзйӓнвлӓ кӹтӧн пушӓьгӹ-
влӓштӹ ӹлэнӹт ылын дӓ кузышы ӹлӹшӹвлӓ ылыныт. Нӹ-
нӹ шоэн агыл зэмльӓ вӹлкӹ валат ылын дӓ шайыл йалыш-
тыдон каштыныт, Йӹрвӓшӹштӹ момы хӓдӹрвлӓм анцыл 
Йалыштыдон кычат ылын. Пӹтӓри андак кынамжы вэлэ 
кок йалдон каштыт ылын гӹнь, вэрэмӓ эртӹмӹ сэмӹнь тӹ 
Йалвлӓдон со кашташ тӹьгӓлӹнӹт. Тэнэ, когон шукы 
вэрэмӓ эртӹмӹкӹ, пэрвиш шачышнавлӓ большы дӓ тӧр 
кашташ ТЫМЭНЬӸНӸТ . Йӓрсӹшӹ анцыл Йӓлвлӓштӹм вэс 
пӓшӓшкӹ кычылташ тьотӓлӹнӹт: природышты момы ма-
хань шон хӓдӹрвлӓм: кӱм, пандым кычылтыныт тӓ нӹнӹ 
лалшымыдон качкышым моныт, тЫШманвлӓгӹц ытаралты-
ныт тӓ нападайэнӹт ылын. Анцыл йалвлӓ кашмы орган-
влӓгӹц когон дӓ когон эдэм китвлӓшкӹ еӓрнӓлтӹнӹт. 

Тӧр кашташ тЫмэньмӓш пэрвиш шӓчышвлӓнӓн кӓп 
еТРОЙэНЬӹшкӹшТӓТ тӹкнэн. Эдэмӹн лулэгӹ стройэньЫш-
тӹжӹ, эдэмӹн тӧр кӓШМаШыжыгиШӓн лишӹ айыр-
тэмвлӓм ( Т У П Ӹ Р Д Ӹ стройэньЫ, вуй лун, йалвлӓн) тӓ 
ӓшӹндӓрэдӓ еӓй. 

Ти ӓйыртэмвлӓ шукы тӹжэм ивлӓ эртӹмӹ мычкы 
лин миэнӹт. Тэнэ И Р Ӹ К Ӹ Н ^ Р Ӹ К Ӹ Н пэрвиш шӓчышвлӓнӓн 
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кӓп С Т Р О Й Э Н Ь Ӹ Ш Т Ӹ вашталтын дӓ большы дӓ большы 
Э Д Э М Ӹ Н Ӹ Ш К Ӹ Л И Ш Э М Ӹ Н . 

Пэрвиш шӓчышвлӓнӓм эдэмӹшкӹ сӓртӹмӓштӹ пӓшӓ 
кого кэрӓлӓн ылын. Нӹнӹ пэрви природышты ылшы 
йӓмдӹ хӓдӹрӹм вэлэ кычылтыныт ылын гӹнь, ӹндэ ха-
дӹрвлӓм ӹштӓш Т Ӹ Н Ъ Л Ӹ Н Ӹ Т . Хӓдӹр ӹштӓш тӹнгӓлмӓш-
кӹц пӓшӓ тепгӓлӓлтэш. Пӹтӓри кӱгещ тӓ пандыгӹц ӹштӹм 
проста хӓдӹрвлӓ ылынӹт, вара когон дӓ когон йажоэм 
миэнегт. Пӓшӓ пэрвиш шӓЧӸшвлӓлӓннӓ кӓп стройэньег 
вашталтмаштат, развивайалтмаштат палшэн. 

Пӓшӓ ӹштешӓште! ЭДЭмвлӓлӓн мам-шон кэлэсӓш кэ-
лэш ылынат, шамактон попымаш лӓктӹн. Пӓшӓ палшым-
дон шанэн мыштымаш лин. Пӓшӓ вуй вим развивайалт-
машты тэнъ палшэн дӓ тӹдег когоракын дӓ когоракын эдэм 
вуй вимӹшкӹ лишеыэмечн. Вмм развивайалтын, шанымаш 
развивайалтын, шамактон попымаш развивайалтын, кого-
ракын эдэмӹн шамжы пачылтын. 

Тешэм ивлӓ мычкы, пӓшӓ палшымыдон, пэрвиш обэ-
эйӓнлӓн эдэмӹш, сарнегмашегштег лин миэн, пӓшӓгишӓн 
эдэмеш пэрвобытный обшэствы лӓктӹн. 

Мӓ тиштЬ1 кечтӹкегн эдэм лИМеггишӓн наукы тымды-
машым пӓлегшнӓ; эдэм пӓшӓгишӓн вэлэ эдэм лин манын 
наукы мӓлӓннӓ анчыкта. Наукьг — эдэмегм йымы ӹштэн — 
маньгн рэльигин тымдымашым йарыдымашэш лыктэш, 
Иктӓшахань йымы ылэш манын тымдымашьшат наукы 
йарыдымэш лыктэш. 
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прИЛОЖЭН вӹ. 

Ь1шкэдурэш ӹштӓш пумы пӓшӓвлӓ. 
1. КУШКЫШВЛАН ӸЛӸМӒШӸШТӸ. 

А. „Кушкышвлй кыцэ шӓрлӓт" манмы пӓшӓэш. 
1. Мамык вуйан П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Н мамыкшы вилӹн кэтӹм 

шудым моаш тӓ маньар нӱшмӹжӹ улы, лыдаш кэлэш. Тӹ 
П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Н ик нушмӹжӓт ак йам ылгэцӹ, иэш маньар 
тэхэнь кушнэжьь Ик мамык вуйан П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Н ыныкав-
лӓжӹн тӹнӓм маньар нӱшмӹ лиэш? Ти пӓшӓ пакылаат 
тӹнэок кэӓ манын, тӹ мамык вуйан пэлэдӹш кӹц эчэ ик 
иштЫ-коктышты маньар пэлэдӹш лӓктэш? 

2. Ваштарын, пистӹн, шолын, шӧрвӓн, когин, мамык 
вуйан П Э Л Э Д Ӹ Ш Ӹ Н Ч О Н Э Ш Т Ӹ Ш кӹцкӹвлӓм, тыгыды куш-
кышвлӓм дӓ нУшмӹвлӓм погаш тӓ анчаш кэлэш. Кож дон 
йӓктӹн поспэйэн шошы дӓ пачылт шотым Эхэльвлӓм 
погаш кэлэш. »Мардэж палшымыдон нушмӹ шӓрлӹмӓш" 
манмы пӓшӓэш кольэкцим ӹштӓш кэлэш. 

3. Пачылтшы макым, йӹьгӹл вуйан пэлэдӹш кӹцкӹ-
влӓм, таракан пырса йиш кушкышвланЫм дӓ молынымат 
кӹцкӹм погаш тӓ анчаш кэлэш, кольэкцим ӹштӓш кэлэш. 

4. Каржаргын, кальа каржаргын дӓ молынымат кӹц-
кӹштӹм дӓ токо лӓкшӹ изи каржаьгым погаш тӓ анчаш 
кэлэш. Погымывлам йиш кӹц йишлӓн пасна крӦПльавлӓшкӹ 
оптэн миӓш; „Ӹлӹшӹвлӓдон нӱшмӹм шӓрӹмӓш" ко-
льэкцим ӹштӓш кэлэш. 

Б. .кУшкӹшвлӓ мӓдонна малый цилӓ 
вӓрэок икань агылэп" манмы пӓшӓэш. 

1. Махань шон вӓрӹштӹ кушшы мамык вуйан пэлэдӹш-
влӓм: а) кукшы вӓрӹштӹ рок вӹлнӹ кишӹ когон пӹч-
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мӓн ӹлӹштӓшӓн мамык вуйан ПЭЛЭДӸШӸМ дӓ б) ӹмӹлӓн 
дӓ лывыргы вӓрӹштӹ лӱктӓлт шӹцшӹ кымда дӓ кого 
ӹлӹштӓшӓн мамык вуйан ПЭЛЭДӸШӸМ погаш тӓ кошташ 
кэлэш. Кушкышвлам вожгэ лыкташ тӓ кошташ кэлэш. 
Коштымы мамык вуйан пЭЛэдӹшвЛӓдӓм Йажовлӓжӹм ик 
листӹ пумагаэш тышкаш тӓ лӹвӓлӓнӹштӹ сирэн миӓш, 
вара клас стэньӓэш сӓкӓш кэлэш. 

2. Живой уголокышкы йылатэн качшы шудан рокым 
нӓлӓш кэлэш. Икта-маньар кушкышым окньа анцылан рок-
тэок пиштӓш тӓ ӹлӹкшок кимӹ ӹжэпшӹм оролаш кэлэш. 

В. „Культурный кушкыш кишӓн" шӹжым пумы пӓшӓвлӓ. 

1. Шӹжӹм кавштавичы пӓшӓштӹ ӹ ш т ӹ м ӹ годым, 
махань шон йиш кӓвштавлӓм дӓ мол кӰШкыШвлӓмӓт ан-
чалаш к э л э ш . 

2. Культурный кушкышвладон кольэкцим ӹштӓш 
кэлэш. 

3. еоВХОЗВлӓштӹ аль кӦЛхозвЛӓштӹ районышты у 
культурный кушкыш Ылшывлӓм дӓ йажоэмдӹм куль-
турный кушкышвлам моаш кэлэш. 

II. Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ В Л Ӓ Н Ӹ Л Ӹ М Ӓ Ш Ӹ Ш Т Ӹ . 

А. „Вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ Т У П Ӹ Р Д Ӹ Д Ӹ М ӹлӹшӹвла" дӓ 
„колвлӓ" манмы пӓшӓэш. 

1. Живой уголокыи1ты урдаш изи колвлӓм—кӓраевлӓм, 
кадамавлӓм дӓ мол колымат кычаш кэлэш. Нӹнӹлӓн охо-
ньицӓ ванкывлӓм (аквариумвлам) йӓмдӹлӓш кэлэш. Аква-
риум пындашэш рэкӓштӹш ошмам йажон мышкын пиш-
тӓш кэлэш. Тӹ ошмаэш вӹдӹштӹ кушшы кушкышвлам 
шӹндӓш (ыжар кушкышвла кОлвлӓлӓн кэрӓл кислородым 
айырат). Игӹ кОлвлӓлӓн „мотилььш" ( В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш йакшар 
шукшвлӓ), шукшвлам, изи рӓквлӓм (дафньывлӓ дӓ циклоп-
влӓ), калац пЫдыргывлӓм пукшаш кэлэш (качкыш котмы-
кыжы ӹнжӹ шапы манын, шукым качкышым кӹшкӓш акэл). 

2. Амалышы евэзӓ колым нӓлӓш тӓ еӹнзӓжӹм, нэр 
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Ыражвлӓжӹм, ышмажым, нӓшмывлӓжӹм дӓ нашмы лэвӓш-
влӓжӹм, мыжыран шылдырвлажьш (ӦЬГыштышвлӓм дӓ мӹш-
кӸРӹштӹшвлӓм) дӓ мыжыран агыл шылдырвлам (пачыным, 
тупыным) моаш кэлэш. Шылдыран колым рисуйаш тӓ шыл-
дыр лӹмвлӓжӹм сирэн миӓш кэлэш. Пачым вургымла вэкӹ 
дӓ шалахай вэкӹ ӓйэн анчаш, вара кӱшкӹ дӓ ӱлӹк ӓйэн 
анчаш кэлэш: пач кыды вэкӹлӓ когон дӓ куштылгын ӓй-
ӹнӓ? Кол кашмашты тидӹ малан кэрӓл, пӓлӓш кэлэш? 

3. Аквариумышты колвлӓн кашмым анчаш кэлэш. Колын 
кашмаштыжы махань шЫлдырвлӓжӹ кого пӓшӓм ӹштӓт? Кол 
чӹнь кашмыжы годым мыжыран шылдырвлажьгдон ыдыра 
вара? Кол тырын ик вӓрӹштӹ шалгымыжы годым, махань 
шылдырвлажьш тӓрвӓтӹлэш? 

4. Укльэйкьш ӓль пӓрдӓшӹм дӓ шиповкым ӓль йун 
колым тӧрэштӓрэн анчаш кэлэш. Кыды колжы чӹнь каш-
тэш, кыдыжы вӹт пындашты шукы ӹлӓ? Вӹт пындашты 
ӹлӹш колвлӓ махань валган ӹлыт, тӹдӹ нӹнӹлӓн малан 
кэрӓл ылэш? 

5. Шолтым колын туп ӹрдӹжӹм моаш тӓ Ш Ӹ Л Ж Ӹ Г Ӹ Ц ай-
ыраш, ирӹктӓш кэлэш; вара анчаш тӓ Т У П Ӹ Р Д Ӹ лувлӓжӹм 
рисуйаш кэлэш. 

6. Шактон пӱӓштӹ жук-плавунвлам дӓ клоп-гладиш-
влӓм кычаш кэлэш. Кӓьгӹжӹм плӓвунцььвлӓн шукшьшьтым 
дӓ цӸрцӹквлӓн шукшььштым моаш кэлэш. Тӹ шыквлӓм 
изи вӓнкывлӓшкӹ колташ тӓ кӓвшаьгывлӓм, шукшвлам, 
тыгыды колвлӓм дӓ цӸвӹтӓнвлӓм нӹнӹлӓн пукшаш кэлэш. 

Тӹ шыквлӓн качкыш хватьььмыштььм дӓ качмыштым 
анчаш кэлэш. Плавуньэц тӓ гладишӹн воздух йӓмдӹлӹ-
мӹштӹм дӓ вӹдӹштӹ кашмыштым анчаш кэлэш (кашта-
шышты махань йал улы?) тӓ вара ванкььгӹц кычэн лык-
таш тӓ стӧл вӹлкӹ колташ, стӧл вӹлнӹ нӹнӹ кыцэ каштыт? 

Б. „Вӹдӹштӓт, еирӹштӓт ӹлӹшӹвлӓ дӓ шӹрнэн 
кашшывлӓ" манмы пӓшӓэш. 

1. Урдым вӓрӹм тэррариумым ӹштӓш тӓ живой уголо-
кышты урдаш Ыжававлӓм да МЫнивлӓМ погаш кэлэш. Урдым 
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вӓрӹштӹ вӹт ӓтӹ лишӓшлык, тӹ вӹдӹшкӹ ыжававлӓ 
пырэн К Э Р Д Ӹ Ш Т Ӹ ( В Ӹ Д Ӹ М вашталташ тӓ ирэн урдаш кэлэш)-
Ыжававлӓлӓн дӓ М Ы н и в л ӓ л ӓ н кӓвшанывлӓм (шӹгӓвлӓм,. 
тӓраканвлӓм, шукшвлам) дӓ шукшвлам пукшаш кэлэш. 
Ыжававлӓн дӓ МЫнивлӓн Ш Ӱ Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М , качкыш хватьы-
мыштым дӓ нэлӹн колтымыштым анчаш кэлэш. Колышым 
тӓрвӓнӹлтӹмӹ кӓвшагывлӓм нӹнӹ качкыт агэп? 

2. Живой уголокэш пӱӓштӹ тритонвлӓм кычаш кэлэш. 
Ванкышкы колтымыкы лӓктӹн ӹнжӹштӹ кэртэп манын,. 
ванкын кӧргӹ вэл тӹржӹм шэлдон ӓль ӱдон шӹрӓш кэ-
лэш. трИтонвлӓлӓн „мотилььш", изи рӓкӹм, йур йӹлӹм 
пукшат. тритонвлӓн вӹт пындашты кашмыштым дӓ имӹ-
штӹм оролаш кэлэш, махань Ӧрганвлӓжӹ кашташ палшат? 
тритонвлӓн шодыдон ШӰЛӸМӸШТӸМ ма дорцын пӓлӓш 
лиэш? 

3. Шошым ыжава мортнььш нӓлӓш, ванкыш пиштӓш 
тӓ цӹвӹтӓн кушмым анчаш кэлэш. 

4. Живой уголокышты урдаш шӓкшӓльӹм кычаш кэлэш. 
Нӹнӹлӓн кӓвшагывлӓм (шӹгӓвлӓм, тӓраканвлӓм) пукшаш 
тӓ йӱӓшӹштӹ вӹдӹм пуаш кэлэш. Шӓкшӓльӹ кыцэ каш-
тэш, вӓш лимӹ хӓдӹрвлӓжӹм кыцэ ЙӸЛМӸДОН ньиӓлтӹлэш,. 
качкышым кыцэ хватьа дӓ качкэш, вӹдӹм кыцэ йӱэш,— 
анчаш кэлэш. 

В. „Кэквлӓ" манмы пӓшӓэш. 

1. Живой уголокышты урдаш пӹрцӹ качшы кэквлӓм 
(йакшарогым, кӓзӓльӓм, алагэкӹм) дӓ кавшагы качшь^влӓм 
(кӸсиӓвлӓм) кычаш ӓль нӓлӓш кэлэш. Нӹнӹлӓн йарал 
качкышым пукшаш кэлэш; пӹрцӹ кӓчшывлӓлӓн нӱшмӹв-
лӓм дӓ сыкыр пЫдыргывлӓм пукшаш кэлэш (нӹнӹлӓн су-
рэпӹн, каржагын, когин дӓ молын нУшмӱвлӓм шӹжӹмок 
йӓмдӹлӓш кэлэш), кавшагы кӓчшывлӓлӓн шокшы вӹдэш 
парым „кыткы М Ы Н Ы В л ӓ М " нӧртӹм сухари пыдыргы йарэ 
дӓ парым бӱзинӹм пукшаш кэлэш. Кеиӓвлӓлӓн пай 
лӓштыквлӓм, шэл лӓштыквлӓм, лӹпӹвлӓм дӓ шукшвлам 
пукшаш кэлэш. Пӹрцӹ качшы дӓ кавшагы качшы кэквлӓн 
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Н Э Р Ӹ Ш Т Ӹ М тӧрэштӓрэн анчаш кэлэш, Кавшаны качшывлӓ 
дон пӹрцӹ качшы кэквлӓ лошты кыдывлӓжӹ пӹсӹрӓк, 
тидӹ Ӹлӹмӓштӹштӹ малан кэрэл. 

2. Цӹвӹ урдышы совхозышкы кэӓш тӓ цӸвигӹвлӓ 
инкубатырышты кыцэ лӓктӹт, кыцэ нӹнӹм анчат, пук-
шат,— анчаш кэлэш. 

3. КӓнЫжӹм Ц Ӹ В И Г Ӹ кушмым, пынышты кушмым, 
ӓптӓнвлӓн кэкрэк кушмым, цӹвӓш тон ӓптӓнӓш игӹвлӓн 
айырлымым, ӓвӓн Игӹвлӓжӹгӹц айырлымым анчаш кэлэш. 

Г. „Шӓшэр пукшышы ӓлӓшӓвлӓ" манмы пӓшӓэш. 

1. Вольык урдыш совхозышкы ӓль колхозышкы кэн 
толаш кэлэш. Вольык урдымым дӓ пукшымым, ӹрвэзӹ 
вольык анчэн куштымашым пӓлӓш кэлэш. 

2. Шукы йиш крольык урдыман вӓрӹшкӹ кэӓш кэ-
лэш. Ик породы вэс породыгьщ мадон айырла, породы-
влӓн сӹнзӓштӹ махань валган ылыт, пӓлӓш кэлэш. 

3. Школэш крольык урдым вӓрӹм ӹштӓш кэлэш. 
крӦЛЬиквЛӓм анчаш тӹнълӓш кэлэш. Кого крӦЛьыквлӓлӓн, 
ӓвӓвлӓлӓн, цӹзӹ шьипэрьшггьш пукшыш ӓвӓвлӓлӓн, ӓвӓ-
гӹц каран^шы игӹвлӓлӓн пушашлык качкышым йӓмдӹлэн 
мышташ тымэньӓш кэлэш (пукшым нормым крольык ур-
дымым вэс кньигӓштӹ пӓлӓш). 
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