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МОСКВА

I. KASVOLOIN ELO.
KUIN LEVENTYYT KASVOT.
Kesä mäni. Peltoilt jo leipä ono korjattu, se korjattii ku
vaa päis valmistuivat jyvät. Jo melkeen kaik k a s v o t — p u u t ,
pehot ja heinät kukkivat, antoivat seemenet, a seemenist tulovaal vootta ilmahtuut uuvvet, nooret kasvot.
Seemenet kasvolois ovat plodan sises, kumpa kehittyy
kukan kasvaneest pestikast, siis ku kukka oli pöllytetty.
Seemenet vaa saavat ittää silloin, jos neet joutuut märästävvää ja lämmää maaha.
Kaik tiitäät, kuin kerkiäst lankiijaat puust valmistunneet
omenat: puissa vaa puuta, ku omenat vihmanna i tokkuut maan
päälle. Monikkaan päivän peräst neet omenat, taitaa, i itse
lankiijaisivat puust, erittee tuulisääl. Niin onokii metsäomeniin
kera. Metsäomenapuun al ono paljo puust karissut plodija. Sil
viisii kerkiäst lankiijaat oksilt maaha kaik mahlakkaat plodat
ja marjat, kons tulloot kaikkinee valmeeks.
Kons mokomat mahlakkaat
(makuisat) plodat
lankiijaat
maaha, niijen pehmiä aine koht märkenöö. Siis heijen sises
olevat seemenet ilmahtuut kohallee maan päälle ja voivat jo ittää.
Mut mokompia kasvoloja, kummat toovat mahlakkaita plodija, meil ono vähä. Enemmittee meil ono mokompia kasvoloja,
kumpiin valmistunneet plodat, vassakkaisest, tulloot kuivaks
ja karhiaks. Mokompia ollaa, esimerkiks, kaikille tiijetyt pavun, herneen, saatuakatsian ja maakan plodat. Mokomat kuivat plodat evät toku seemeniinkä, a enstää lohkiijaat ja avahuut.
Siis valmeet seemenet kerkiäst lähtööt kuivaneest plodan koorest ja lankiijaat maan päälle.
Seemeniin avul kasvot voivat leventyä maan päälyst mööt
ja ottaa paljo tillaa. Sil viisii, esimerkiks, petäjä- ja koivumetsät kasvaat meil Moskovan linnan kohas, Läns-Europaas ja Siberiis. Jos seemenet ain lankiijaisivat maaha vaa emäkasvon
alle, kummaas höö valmistuivat, kasvot evät noisiis leventymmää, a höö toin toist ahistaisivat ja ahissoksest olisivat hävinneet. Mut möö näämmä, jot kasvoloin seemenet monel viisii
voivat joutua etähittee ja sil viisii leventyä suurelle plo??adille.
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Seemeniin

leventymmiin tuulen avul.

Kaikille ono hyväst tuttava kasvo maitokukka. Jos katsoa
hänen pöyhkiää harmaata palloa, kumpa tuli keltaisen kukan
sihalle, ni siis näkkyy, jot se ono tekahunt
pikkaraisist eri plodikoist, kumpiil ono pitkä
jalka ja jalan otsaas pöyhkiä zontikka (kuva 1).
Jos vaa vähäisen noisoo tuulemaa, ni neet
pöyhkiät plodikat kerkiäst lähtööt kukan pääst
ja lentäät vohduhaa. Tuuli heitä voip viijä kymu> .
meniin kilometroin päähä heijen synnykkikohast.
Sil viisii leventyyt tuulen avul ohtajaisen ja
toisiin rikkaheiniin lentävät plodikat. Tuuli
avittaa i monikkain puijen seemeniin leventymiselle (kuva 2). Kuusen ja petäjän valmistunneist kärkist kuiviil ilmoil avahuut kerkiäst
soomukset ja niijen välist karisoot siivekkäät
Kuv. 1. Tuulen
seemenet, kumpia kera tuuli veep etespäin.
mukkaa lentävät
Haavaal, toppoliil ja pajupuil seemenet kemaitokukan plohittyyt pikkaraisiis plodikka-karppilois; jo kesän
dikat.
alus nees karpit lohkiijaat
ja tuuli puhhuu niist valmistunneet ja pöyhkiät seemenet pois.
Niil seemeniil ono paljo
hoikkaisia hiuksia, kumpiin

Kuva 2. Lentävät seemenet ja plodat.
1. Kuusen seemen. 2. Petäjän seemen.
3. Koivun ploodikka. 4. Vaaherian
plodikka. 5. Saarneen plodikka. 6. Pajun
avonaiset seemenkarpit, kust lentäät
pöyhkiät seemenet. ,,,

Kuva 3. Jalajan ploda.

avul seemenet lentelööt
vozduhaas ja tuuli veep
heitä joka paikkaa.
Vaaherialt,
saarneelt,
koivult ja jalajalt
tuuli ei vee eri seemenia, a veep kokonaiset plodat: heil ovat kasvaneet niku siivet, ja kons höö
4
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valmistuut, ni siis kerkiäst karistuut emäoksast ja lentäät pois
(kuvat 2 ja 3).
Niinipuust lähtöö ei eri ploda, a koko haara pikkaraisiin
päähkäniin ja pitkulaisen lehen kera(kuva4).

A

Senen lehen avul se haara plodiloin
kera ei kerraas toku, a veenost laskiijaa
maan päälle, mut enstää kavvan lentelöö
vozduhaas. A kons se haara lankiijaa
maaha, tuuli aijaa hänt ain etemmäs, kunis
haarast evät karise eri päähkänät.

Kuin leventyyt kasvot elokkain
avul,
Ussioja plodia ja seemeniä kanteloot
erilaisii paikkoihe siivotat. Se mahtaa taKuva 4. Niinipuun
pahtua eri kasvoloil eri viisii.
piodat.
Päähkänät. Päähkänät ja tammen päähkänät ono hyvä ja toittava söökki oravia
vart. Oravat talveks kantaat suuret mytyt kormaa. Orava kantaa
ommaa pessää päähkäniä söökiks ja osa siint hävijää pitkin teetä.
Välin ono niin, jot oravan päälle hyppäjää kunitsa, tali
milläin ikkee hiisnikka. Orava viskajaa päähkänät ja pakenoo.
Sil viisii hävitetty päähkänä joutuu ettää siint
pehost, kus kasvoi. Keväest nämät hävitetyt
päähkänät ittäät ja antaat alun noorille tammipuille ja päähkänäpehkoloille.
Tarttuvat piodat. Jos männä läpi turpian
rikkaheinän, kumpa kasvaa mis ikkee entisiin
hoonein sihal, ni vaattiilois leenöö tarttunt
paljo rikkaheiniin plodiloja. Täs saap löytää
sorrioja lakkiaisia
ja heenoja
ukontelkijä,
kumpiil ono paljo tarttuvia kokkaisia. Ono
! veel yks rikkaheinä cereda, kumman ploda
tarttuu vaattiiloihe teräviil otsiil (kuva 5).
Mokomat takkiaiset, ukontelet ja toiset
tarttuvat piodat saap löytää koiriin, lampain K u y a 5 T a r t t u v a t
ja diikkoin elokkain karvois, jos vaa neet p i 0 d a t : 1— cereda, 5
elokkaat ovat männeet läpi rikkaheinäpeh- 2 — u k o n t e l k i , 3 —
kosikon. Siis neet piodat tokkuut ja puuttuut
takkiain.
maaha. Sil viisii siivotat kylväät näijen kasvoin seemeniä eri paikkoihe, välistää monfkkaan kymmenän
kilometran päähä heijen synnikkikohast.
hyvä
Mahlakkaat
maku kera marjat.
avittaat Erilaajaisiin
leventyä niijen
marjoinseemenille.
käppiä karva
Valmiit
ja

marjat manittaat lintuloja. Ku linnut fnokkiit marjoja, ni pehmiä aine marjoist linnun vatsaas sullaa, a seemenet, kummat
ollaa katettu koval kooreel, seel jäävät tervenäiseks ja voijaa
ittää. Marjoja söönt lintu lentää toisii paikkoihe, söökki hänel
vatsaas sullaa, a sen, mikä ei sula, lintu laskoo pois. Sil viisii
linnut kanteloot näitä seemeniä erilaajaisii paikkoihe.

Seemeniin leventymmiin itsestää.
Variloil kesäpäiviil lohkijelloot ^kuivat saaduakatsian plodat.
Ku vaa tekahuu niis lovi, ni plodan eri pooliskot äkkiistää
keertähyyt ja sil aikaa seemenet viskahuut eri poolii. Ettää höö
evät lankii, mut aintakkii evät lankii yhtee paikkaa, a viskahuut
eri paikkoihe.
Oikii interesnoi leventymmisen tapa ono kasvool „elä kert
minnua". Se ono veekäs heinäkasvo keltaisiin' rippuviin kukkiin kera, ja enemmittee hänt saap vassata tooreis ja viiliois
lehtimetsiis (kuva 6) ja parkois.
Jos vähän kerttää senen valmistunutta seemenkarppia, ni
hänen ploda paikaal halkiijaa, senen kooret keertähyyt ja seemenet viskahuut etähälle. Sentää hänt i saotaakii „ela kert
minnua".
Möö saimma tiitää kuin erilaajaisest voijaa leventyä kasvoin seemenet.
Nyt ono arvattava, kust voip ilmaantua noor koivu kuhe ikkee
vanhan kiviaijan päälle tali pehko vanhan stroikan päälle. Ono
kerkiä toimittaa, kuin joutui noor metsä pahaisen pellon päälle,
tali kuin joutuivat kasvot savipinnan päälle, kumpa vast paljastui perrää kanavan kaivamisen.
Mut vaa peen osa kasvoloin seemenist voip joutua hyvvää
paikkaa, ja kasvaa seel suureks ja antaa alun toisille kasvoille. Suur summain osa seemenist hävijää.
Evät voi kasvaa, esimerkiks, neet maitokukan seemenet,
kummat tuuli veep teen päälle, jokkee, sooho tali suuren uulitsan päälle. A kuin paljo seemeniä söövat seemensööjät linnut,
hiiret, suslikat, oravat ja muut elokkaat! Arvattava ono, jot
neet kasvot, kummat enemmän toovat seemeniä, voijaa i leventyä etemmäs. Neet kasvot, kummat toisivat lopen vähän seemeniä, hävijäisivät loonnost kaikkinee.
Jos seemenet i puuttuut hyvvää maaha ja ittäät, se veel ei
tiije, jot uus kasvo justii täs noisoo kasvamaa ja omal voorollaa toop plodija ja seemeniä. Jos, esimerkiks, puuttuu siihe
sammaa paikkaa paljo seement, orast leenöö niin tihtii, jot
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höö toin toist noisoot ahistammaa ja viimäin suuremp osa
siint hävijää. Sentää i hoituivat maan pääl neet kasvot, kumpiin seemeniä veep tuuli, siivotat, tali kummat leventyyt mil
ikkee toiseel viisii.

Kuva 6. .Elä kert minnua" kural pooleel ono haara
kukkiin kera; oikiaal pooleel kaks ploddaa (yks
avahui ja viskajaa seemeniä).

Kultturakasvoloin seemeniin kylvö.
Niin ono assiat diikkoil kasvoloil. Mut jos inmihiin kasvattaa itsiää vart kasvoja, ni siis hää itse tiitoisest käyttää kasvon
elloa, inmihiin jo entisist ajoist pani merkiks, jot kasvot kasvaat paremmast siin maas, kummaas ono enemmän multaa ja
kumpa maa ono pöyhkia ja murria ja hää siis oppihui tekömää ja tatehoittamaa peltoa. Inmihiin ei oottele, kons linnut
tali tuuli toovat hänelle tarpeellissiin kasvoin seemeniä, a hää
itse kylvää niitä seemeniä sinne, kuhu hänelle ono tarvis ja
kus seemenet ittäät. Ja kylvöä vart männöö vaa peen osa kasvon seemenist, a muun seemenen, tali tulon, inmihiin hukkajaa
itsiää vart.
Aikahiin ja vernoi kylvö ono tarpeelliin uslovia tulon kohottamist vart. Meijen maas, SSSR-s, kaik sovhozat, kolhozat,
kaik zavodat, kummat tekkööt kraamia maatalohust vart, valmistaijaat eessäpäin
kevätkylvökamppanian
ajaks.
Kesän
lopus kylvetää talviruist ja talvivehnää, kesäl ono
korjahuskamppania — kons kaik voimat ono pahtu siihe, jot korjata tulo
aikahee ja kokonaiseltaa. Näijen kamppanioin hyväst veemisest
rippuu se, jot saammak möö täi vootta ohto leipää, ruuhtija
ja toisia maatalohusproduktoja, saammakse ohto saahkaraa ja
materiaa. Se töö meil kaik männöö yhen plaanun mukkaa ja
kommunisticeskoin partian käyttämisen mukkaa.
7

MIKS KASVOITUS MEIL EI OO YHENLAAJAIN
JOKA PAIKAAS.
I tuuli, i linnut ja neljäjalkaiset zveerit kanteloot seemeniä
erilaisii poolii ja erilaisii paikkoihe.
Mut miks siis yhet kasvot kasvaat metsiis, toiset — niittykii, kolmannet — vees?
Jot arvata neet kaik kysymykset, piätymmä katsomaa yht
kasvoa — maitokukkaa. Tutussumma siihe, kuin hää kasvaa eri
paikois.

Maitokukka.
Miks maitokukka voip kasvaa kivilöin välis? Tihtii möö
näämmä, jot maitokukka kasvaa teen reunaas, ja veel mostovoin kivilöin välis. Täs yhtperrää käyp väki ja höö melkeen
kaik heinän talloivat. Mut maitokukan lehet lezivät maan pääl
ja jos tallaat hänen päälle, ni tavallisest mittää pahaist hänelle
ei tye. Mut heinät pitän ja murrian varren kera täs hoitiissä
evät voi.
Joka rohoiselle kasvolle pittää olla päivyen valkiaa ja avonaisees kohas hännee valkiaa tulloo paljo. Mut avonaisees paikaas päivyt kovempaa polttaa, maa kiireempää kuivaa ja kasvoille ei tappaa vlaagaa. Mut maitokukka ei kuiva täs: hänen
pitkä juuri männöö svvvää maaha, kus maa ono enemmän
märästävä. Ja lehet hänel ovat kaitaiset, peenet ja kovast loottiijaat maan päälle; sentää höö vähä höyryttäät vettä ja maitokukka ei kuiva. Suuria lehtijä maitokukalle ei oo täs i tarvis,
sentää jot avonaisis paikois ono ohto valkiaa kaitaisille lehtilöille.
Kuin maitokukka kasvaa tooreis ja viiliois paikois. Kaikkinee toisenlain ona maitokukka, kumpa ono kasvant kus ikkee teen äärees, liki laipiaa. Heinää täs vähemp tallataa ja liki
laipiaa pocvaas paremmast hoituu vlaaga. Jos täs maitokukan
lehet loottiijaisivat maan päälle, ni niitä turojaisivat toiset heinät ja kasvo hävijäis valkian vähhyyest. Laipion loon maitokukal ovat sorriat, levviät lehet, kummat verruut yllääpäin, jot
enemmän saisivat valkiaa.
Mut min etemmäs teest, sitä turpiamp ja korkiamp ono
heinä ja vähemmän ono siin maitokukkia. Katsomma miks se
ono niin.
Miks maitokukka ei voi kasvaa turpiaas heinikoos. Assia
ono mokoma, jot se, mikä avitti maitokukalle kasvaa teen reunaas, turpiaas heinikoos, ei too hänelle ennää mittää polsia,
a toop jo tuijua. Maitokukan vars ono i täskii niin lyhyt, jot
kaik heinät kasvaat senen yli ja viimäin hänt turojaat, sentää
S,

nooret maitokukat ilman valkiaa i hävijäät turpiaas heinikoos.
Toimitus ono mokoma: maitokukka ono valkiaasuvvaaja kasvo;
hää siitää kuivutta, tallomist, mut hävijää, kons kasvaat rinnaal
toiset pität ja viiliaakantavat heinät. Ja vaik senen seemenet
tuuli veep joka paikkaa, mut kasvaat seemenet vaa siin, kus ei
oo toist turpiaa heinikkoa.
Liki ommaa elokohtaa inmihiin talloo rohon ja ei anna hänelle kasvaa; sil viisi hää tiitämätä avittaa maitokukalle kasvaa
täs tyhjääs, tallatuus kohas. Sentää enemmittee maitokukka i
kasvaa teijen ääriis ja liki inmihisen elokohtia.

Metsän

puut.

Maitokukan esimerkist möö arvaisimma, jot hänen kasvamiin ja leventymmiin rippuu siint, millaist hää ono formaa, ja
miltaisiis usloviois hää kasvaa. Sitä sammaa möö Iövvämmä i
meijen metsiin puis.
Puun kasvamiin
avonaises
j
kohas ja metsän sises. Puu,
kumpa ono kasvant
avonaises
paikaas, ono haarikas ja lehti-

Kuva 7. Petäjä, kumpa ono kasvant avonaises kohas.

Kuva 8. Petäjä, kumpa ono kasvant toisiin puijen välis.

käs, haarikkaamp, ku se puu, kumpa kasvaa turpiaas metsääs.
Avonaises paikaas puu saap valkiaa joka poolest, sentää hänest
joka poolee kasvaat haarat, kummat ovat täyn lehtiä. A lehet

ollaa organoja, kummat antaat kasvoille toittoa vozduhast, ja
kumpaa neet vaa saavat ottaa valkiaas. Senen peräst puu laksun pääl tali avonaises metsän reunaas ono enemp juurikas
ja haarikas (kuva 7). Mokoma puu ei kelpaa stroikkaa vart.
Kaikkinee toist näkköä pittää sama puu, jos se ono kasvant turpiaas metsääs (kuva 8'. Täs joka puun ympäär kasvaat
toiset puut ja valkiaa ono ympäär hänt vähä. Sentää puijen
pittää venuttaissa yllääpäin, jot saavva valkiaa. Yllääl hänel vaa
i ovat elokkaat oksat ja rohoiset haarat lehtiin kera. Tihtii kasvaviin puijen rangat ovat oikiat ja lakkiat i heist tulloo hyvä
stroikkamateriala.
Sil viisii puut tehhoot toin
toiseen päälle, jos höö kasvaat liki toin toistaa rinnatukkee metsääs tali parkaas.
Valkiaasuvvaajat ja viiliaasiitäjät puuporodat. Jos
katsoa ja rinnoittaa erilaisia
puuporodia, ni saap kerkiäst
nähä sen, jot puutantaaterilaajaisia kupahaisia. Vähä antaa
kupahaist i samoi haarikas
koivu, sentää jot lehet hänel
Kuva 9. Jalajan haara.

Q v a t

h e e n o t

ja

h o i k a t

ja

haa

_

rat painuut allaapäin. Mut
niinipuu, jalaja ja vaaheria antaat paljo kupahaist. Lehet heil
ovat sorriat, istuut liki toin toistaa ja haarois kera istuut
niin, jot kaik valkia piättvy heijen rohoiselle päälykselle
(kuva 9).
Peenen kupahaisen antaa i petäjä, hänen hoikat pistelikot
vähä saavat piättää päivyen valkiaa. Mut kuusipuu rohoisiin
turpioin oksiin, „käpäliinkä", antaa niin paljo kupahaist, jot
hänen al ei mikkää muu rohoin kasvo voi kasvaa. Kuusen
„käpälät" ottaat niilt koko päivyen valkian.
Kuin siis lehen strojenjan omintukset ja niijen paikka puus
tehhoot itse puun elämissee? Vet jos koivu ja petäjä antaat
vähä kupahaist, ni siis se tiitää, jot paljo valkiaa männöö
heijen lehtiin ja pistelikkoin läpi ja heijen heenot lehet ottaat
vaa peenen osan päivyen valkiast.
Mut valkiaa heille ono tarvis sen peräst, jot niijen lehtilöis
hiilihappo lakojais ja kasvo vois ottaa uglerodan. Sil viisii, jot
kasvo sais hyväst kasvaa ja toittiissa, hänen pittää saavva paljo
valkiaa. Koivu ja petäjä ovat kovin valkiaasuvvaajat
puut ja
voivat hyväst kasvaa vaa seel, kus toiset puuporodat evät hämmennä heille.
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Mut kuusi, niini, vaaheria, jalaja ja päähkänäpuu omil turpioil lehtilöil evät valkiaa melkeen lase yhtää. Neet puut ovat
viiliaakantajat.
Nooret kuusipuut voivat kasvaa koivuloin ja
petäjiin al ja vähittee hävittää valkiaasuvvaajat puut, mut nooret petäjät ja koivut kuusikon tali niinipuijen kupahaisees
hävijäät.
Miks meijen metsät evät oo yhenlaiset. Lehet evät vaa toita
kasvoloja, mut neet veel höyryttäät vettä. Mitä suuremp ja sorriamp ono lehti, mitä enemmän näyttiijää hää päivyelle, sitä
enemmän hukkajaa hää vettä. Sil viisii kuivan maan pääl valkiaasuvvaajat koivu ja petäjä saavat mukkoittaa ommaa elloa
paremmast, ku viiliaakantajat kuusi, niini ja vaaheria. Hoikka
ja karhia havun pistelikko höyryttää vähä vettä ja petäjän juuri
männöö syvvää maaha, sinne, kus kuivaalkii ilmaal ono enemmän vettä. Liivamaan pääl kuusi kuivaa, a petäjä kasvaa hyväst; seel meil i kasvaat petäjäkankaat, välin vaa sekamittee
seel ono i koivuja.
Saviliivamaan pääl kasvaat meil tavallisest kuusimetsät ja
sekametsät, tali metsäk, kumpiis kasvaa erilaajaisia lehtipuita.

Kuiviin paikkoin kasvot.
Kuin kasvon kasvamiselle tehhoo hänen oma organisma ja
se paikka, kus hää kasvaa, saap hyväst nähä meijen niittyheiniin paalt,
Parraat meijen heinäniityt ovat jokiniityt, toiseel viisi, neet
niityt, kummat vennuut pitkin jokkia, kumpia joka voosi keväest vesi ujuttaa. Pocva mokompiis niittylöis ono hyvätulokas
ja märästävä, a heinä kasvaa täs turpia ja korkia. Täs monikkail kasvoloil ovat lehet levviät ja sorriat: roho ono veekäs ja
kimmiä.
Jos jokiniityst kohota ylemmäs ja männä kuivaa niittyä
mööt, ni äkkiistää näät, jot täs kasvoitus ono kaikkinee toisenlaajain. Täs, ensimäiseks, heinikko ei oo niin turpia, ku jokiniityys. Toiseks, täs enemmittee kasvot ollaa heenoin ja kaitaisiin lehtilöin kera, tali mokompiin lehtilöin kera, kummat ovat
leikattu pikkaraisiks osiks. Mokomat kasvot vähemmän höyryttäät vettä ja sentää paremmast elläät kuiviis ja avonaisis kohis.
Monikkail heiniil roho ono niku harmastavvaa kuvvaa (niku
jussiheiniil). Jos tarkast katsoa niijen lehtilöjä ja vartta, ni
näämmä jot höö ovat katettu heenokkaisiil hiuskarvoil.
Mokomat hiuskarvoil katetut lehet höyryttät vettä vähemmän. Juuret mokompiil kasvoloil männööt syvvää maan sissee.
Kaik neet mokompiin kasvoloin mänöt avittaat kasvaa niille
kasvoille kuiviis kohis vähemmääl veel.
1!

Kuivemmiis kohis saap trehvata i mokompia kasvoja, kumpiil lehet lezivät kohallee maan pääl — niku maitokukal. Mokompia kasvoloja ono veel sakkelikukka ja käsinkäpälä.
Sakkelikukka
ono maitokukan sukulain ja vähä voittiijaa
hännee, mut hää ono vaa heenomp ja hänen keltaiset kukat
ovat vaalakkaammat.
Käsinkäpälä
ono röömijäheinä vaalastavviin
^aaggP'' karvakkain lehtiin kera, kummat lezivät maan pääl,,
ja kovviin kukkavarsiin kera, kumpiin otsaas ovat
f
puckat vaalastavvia, tali roosovoisia kukkia.
|
(Kuva 10.) Jos revittää mokoman kukan, ni hää
i kuivanna ono mokoma, hoitaa oman forman a j
oV
karvan; sentää näist kukist saap tehä „ikkäisen"
M
kukkabuketin komnatin korissoksia vart.

Kuva 10. Käsinkäpälä.

Kuva 11. Karkia matara.

Liivamail, avonaisemmiis ja kuivemmiis paikois, kus evät
kasva toiset kasvot, voip trehvata veel interesnoimpia kasvoja.
Tääl ono jäniksenkapusta,
matalain, maan päälle loottiist
heinä; lehet sil ovat heenokkaiset, mut paksut ja höö ahtaast
istuut varrees (kuva 11). Mokomat lehet kavvan hoitaat itsessää
vesizapassaa ja höyryttäät hänt vähä, sentää jäniksenkapusta
voip kasvaa kuivan kivimaan pääl ja päivyen varis. Mut se paljo
tahtoo valkiaa, sentää ku sil ollaa peenet lehet. Tämä melkeen
ono samoi valkiaasuvvaaja kaikist meijen kasvoloist. Kesäl jäniksenkapusta kukkii keltaisiil kukil.
Hänen pahain maku hoitaa hänt siivottoin hampaist.
Varilois ja kuiviis Amerikan mais kasvaat omalaajaiset pistelikkokasvot, kummat hyväst elläät i vähäl veel. Neet ovat
kaktusat (kuva 12). Kaktusat ovat erilaajaisia. Yhet heist seisoot
niku puun korkukkaiset patsaat. Toisiil varsi ono haarikas, ja
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neet haarat voittiijaat paksuloihe lehtii. Kolmannet ovat niku
pallot.
Kaktusan varret ovat ain rohoista kuvvaa ja niijen merkitys
kasvon toittamises ono sama ku lehil, niijen rohoin pinta ono
heil lehtiin sihas. Mokoman strojenjan avul
kaktusat hoitaat omas paksuus ja lihakkaas
varrees paljo vettä. Höyryyjää se vesi vaa varren
pinnast, mut se pinta ono paljo peenemp, ku
toisiin lehtikasvoloin rohoin pinta. Sil viisii kaktusan varsi tekkoo lehtilöin töötä, a senen lehet
ovat muuttiisseet pistelikoks, kummat hoitaat
kaktussaa elokkailt.
Täst kaikest möö näärnmä, jot kuiviin paikkoin kasvoloil ono mokompia omintuksia, kummat antaat heijen kasvaa veettömis paikois. Mut
neet kasvot, Kummat evät oo mukkoittunneet
mokomaa elloo, hävijäät kuiviis paikois.
Inmihiin niitä kasvoloja, kummat saavat kasvaa vähän veen avul, mukkoitti ommaa voitteloo
liivoin kera, kummat kattaat paikoittee meil
suuria maita ja kumpia tuuli aijaa peltoloin,
teijen ja kylliin päälle. Enstää liivoin päälle Kuva 12. Kaktuss a
issutettaa pajupuita, siis yli kahen vuuvven,
°i kons tämä kasvo vahvast kasvoittuu, niijen
välilöihe räätylöittee issutettaa petäjät. Yli 10—15 vuuvven
lentoliivoin pääl vuhisoo jo noor petäjämetsä.

Vesikasvot.
Elousloviat vees ollaa toiset, ku kuivaas liivikoos, ja kasvoloil, kummat elläät vees, ono omat omintukset ja strojenja.
Kuvsinkat. Jarvilöjä ja jokiloja mööt puuttuut kokonaiset
metsät kuvsinkkakasvoja. Hänen levviät ja sorriat lehet uijuut
veen pinnaal ja kesäl heijen välis näkkyyt i näijen kasvoloin
kukat (kuva 13). Lopen käppiät kukat ovat valkiaal kuvsinkaal,
tali „veslilijaal" Keltaiseel kuvsinkaal kukat ovat heenommat
ja keltaiset ja sitä saotaa veel bulbukkaaks.
Kuvsinkan vartta emmä nää rannalt, se ono peittiist veen
pohjanattaa. Täst varrest noisoot veen päälle pität lehtivarret
ja kukkavarret, kumpiin otsaas ovat kukat.
Jos ottaa kukka varrest pois, ni kukka noisoo ujumaa veen
päälyst mööt. Lehen sises ono tyhjiä kohtia, täyn vozduhaa,
sentää kukka ono kerkiämp vettä ja hänen varrelle ei oo hätä
13

pittää kukkaa. Jos temmata veest lehti varren kera, ni näkkyy,
jot varsi ono paksu ja kovast notria: vozduhaas varsi, т к и
noorapleetti, painuu ja ei jaksa pittää lehtiä niin, ku piti; jos
proovata taittaa varsi, ni nähhää, jot hää ono kovin vahva.
Varsi, niku vahva noora, sittoo lehen rankaa kiin, jot i suureel
tuuleel laineet evät jaksa revittää
lehtiä varrest. Niin mokomat vahvat
ja notriat ovat kuvsinkaal i kukan
varret.
Kuvsinkaal lehet ovat vahvat ja
nahakkaat. Sentää heitä evät taittele
aallot evätkä löö rikki suuret vihmat.
Kuvsinkan piodat ovat niku peenet
kuksinat. Niijen valmissunneet seemenet kera saavat uijua veen päälykseel.
Joka seemen ono katettu lippiääl
kooreel, sentää seemenet tarttuut eri
vesilintuin sulkii ja nokkii. Linnut
ku lentäät toisee paikkaa, ni kanteloot
seemeniä sinne ja sil viisii kuvsinkat
leventyyt.
Lounat-Amerikan troopillisis oblastilois Amazonkajokkia mööt kasvaa
suur summain kuvsinka,
viktoriaregia, kumman lehet ovat l 1 ^—2 m
levviät, ja roozovoiset kukat ovat 40
sm levviät poikin kukkaa.
Kuva 13. Kuvsinka.
Räskä. Kesäl meijen pruudat ja
jokiapajat kattiijaat päälitse rohoiseel
ketul — räskääl. Välin hänt ono niin paljo, jot koko veenpäälys
ono sitä täynä.
Räskä ono niku peen rohoin kruga, kumpa uijuu veen pääl
ja kummast vees rippuu peen oikia juuri. (Kuva 14.) Sitä, mitä
ottaat toiset kasvot maast, räskä saap ottaa kohallee pruudan
ja joen veest, kus ono ain sitä mineralatoittua, kumpaa ono
tarvis kasvoloille.
Sentää räskälle ei oo tarvis pitkiä haarikkaita juurija, kummat ovat toisiil kasvoil. A sil peeneel juureel, kumpa räskääl
ono, ono toin merkitys: se ei anna räskän kapartussa, kons
noisoo tuuli ja vesi noisoo lainehtimmaa. Räskä kukkii harvaisee
ja toop seemeniä. Enemmittee räskä sikihyy haaroin avul. Senen
rohoin kruga kasvaa, ja laatihuu loopastiloiks, kummat harojaat
osiks, ja kasvaat uusiks räskiks.
Neet peenet räskän osat tarttuut lintuloin jalkoihe, sulkii ja
ujuviin siivottoin karvoihe, ja sil viisii joutuut uusii paikkoihe
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ja seel kasvaat. Toiset räskät joutuut virran kuletettaviks ja
männööt uusii paikkoihe. Sil viisii neet peenet kasvot sikihyyt ja leventyyt ilman seemeniin appua.
Syksyst räskä ono kovast raskas, hänes paljo kopittuu krahmalaa. Raskas räskä Iaskiijaa pohjaa ja seel veettää talvia. Keväest
räskä kohojaa taas veen päälle. Tämän paikan vaihtamisen
kautta räskä ei kerkii jäättyä.
Sil viisii i vesikasvot mukkoittaat ommaa elloa siihe paikkaa,
kus kasvaat.
Vesikasvot, kasvajees järvilöis ja pruudiis vähittee omil ruumeillaa ja jäänöksillää
kattaat pohjaa ja viimäin veen sihalle tulloo
soo. Jot voittiissa mokoman soottumisen
kera, niitä pruudia ja järviä pittää puhastaa
ja vesikasvot aijaa pois. A niis vesis, kus
vesikasvot jo ennen tukkasivat veen, tekahuu torfa, kumpaa industrias pietää polttomaterialanna.
Ja niin näist primeroist möönäimmä,mikä
yhtehös ono kasvon strojenjan ja niijen
olouslovioin välil, kummiis kasvo kasvaa.
^ u v a 14 Räskä.
Yhet omintukset ovat kuivan liivamaan
pääl kasvaviil kasvoloil, toiset ovat niittykasvoloil, kolmannet
metsäkasvoloil ja neljännet ovat vesikasvoloil.
Tutkijees näitä mänölöjä, inmihiin saap tiitää, miltaista
maata ono tarvis tarhan kasvoille, miltaista maata ono tarvis
vehnää vart ja miltain maa ono paremp jättää metsän alle.
Mut inmihiin i itse voip muuttaa loontoa ja mukkoittaa kasvoloja, kumpia hänelle ono tarvis kasvattaa. Hää, esimerkiks,
kuivattaa soon, pannoo siihe kalkkia, tekkoo maan, muuttaa
pocvan toisenlaajaiseks ja siis kasvattaa niitä kasvoloja, kummat soos evät voi kasvaa. Peltoloist ja tarhoist aijaa hää tarpeettomat rikkaheinät pois, jot höö evät hämmentäis kulttuurakasvoloja. Lentoliivoin pääl inmihiin kasvattaa petäjämetsijä.
Mut omas vallaas loonnon ylitse inmihiin männöö veel
etemmäs. Hää jo muuttaa itse organismoin loontoa ja itsiää
vart tekkoo uusia kasvosorttuloja, kumpia diikkois loonnoos
konskaa et vastaa.
KULTTUURAKASVOT.
Niitä kasvoja, kumpia kasvattaa inmihiin, saotaa kulttuurakasvoloiks. Monikkail niist, niku esimerkiks leipäkasvoil, tarhan
ruuhtiloil, puuvillaal, pellovaal, ono suuri merkitös meijen elos.
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Nyt möö i emmä voi duumata, kuin inmihiset eläisivät ilman
näitä kulttuurakasvoloia, kummat meitä toittaat ja vaatoittaat.
Mut entisiil ajoil, tuhattoja voosia takas, inmihiin vaa mahtoi korjata plodija ja seemeniä diikkoist kasvoloist. Kasvattaa
ja hoitaa kasvoloja hää ei saant eikä mahtant. Siis perrää vaa
hää pani merkiks, jot karistunneet seemenet antaat uusia kasvoloja, kumpist saavvaa yhenlaajaisia seemeniä, niku i neet, kummast se itse kasvoi. Siis jo hää noisi niitä tiitoisest kylvämää
ja kasvattammaa. Siint saa inmihiin tuli maanraatajaks.
Inmihiin, tiijetyst, niitä kasvoja, kumpia noisi kasvattammaa,
otti diikkoist ympäröiväst loonnost, diikkoist heinist, pehkoloist
ja puist. Niist i läksivät neet kulttuurakasvot, kumpia nyt inmihiin hoitaa.
Parraat kasvot kulttuurikasvoloist ovat, tiijetyst, jyväka&vot:
vehnä, ruis, odra, kagra, kukuruza, proso. Nykyisiil ajoil meijen
maas kaik tehhää sitä vart, jot enemmän kasvattaa maas näitä
viljakasvoja. Jyväkasvoin kulttuuran nostamiin ono meijen maatalohuen suuremp tehtävä. Ensimäisen pätiletkan aikanna möö
kovast suurensimma kylvömaijen ploos?adin. Nyt ono samoi
suuremp assia se, jot ylentää, kohottaa leiväntulo ja voittiissa
kuivutta vastaa. Sen peräst meijen sovhozoin ja kolhozoin peltolois kohotettaa tulloa suuremmaks ja etsitää mokompaa viljasorttua, kumpa siitää suuria poutia ja antaa paremman tulon
kolhozois, ja ma^ina-traktorastantsioin avul mukkoitettaa etimäistä
maatalohustehnikkaa: i maan raatamiin, i kylvö, i tulon korjaamiin
tekahuu traktoroil ja muil maatalohusma§inoil. [Meijen sorriat
jyväsovhozat ovat toest „jyväfaabrikkoja".
Suur merkitys ono i tarharuuhtlloil: kapussaal, uguritsaal,
nagreel, morkovkaal, vöklääl, tomatiil ja toisiil ruuhtiloil. Höö
ollaa meijen toittoproduktoin lisännä.
Veel ono suur merkitös tehnillisil kasvoloil.
Tehnillisiks
kasvoloiks saotaa mokompia kasvoloja, kummat antaat raakamaterialaa meijen faabrikkoja ja zavodoja vart. Pellovas, liina,
puuvilla antaat voloknaa, kummast kedräämisel saautettaa rihmoja ja siis kuotaa materiaa. Näijen kasvoin seemenist, niku
i podsolnuhast, puserrettaa voita. Maamunast tehhää krahmalaa, paatokkaa ja spirtua.
Valkovökläst keitetää saahkaraa. Teknillissiin kulttuurakasvoloin nostamiin — se ono toin meijen maatalohnen suuremp
tehtävä.

Jyväkasvot.
Vehnä, ruis, odra, kagra—kaik ovat leipäkasvoloja, ja omal
näöl höö voittiijaat niihe heinii, kummat kasvaat avonaisiis
niittylöis ja muis kuiviis paikois ja ollaa pitkiin ja kaitaisiim lehtiin
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kera, kumpiil ono varsi niku olki, ja senen yläotsaas ono pää
heenokkaisist kukist. Mokompia kasvoja saotaa
korsikasvoloiks.
Erittee paljo korsikasvoloja ono metsättömil steeppimail,
kummat vennuut meijen Sojuzan lounatosis ja niijen naapurimais. Mokompist steeppilöist ovat lähteneet i meijen kulttuurakasvot, jyväkasvot.
Mut meijen viljan diikkoit sukulaiset kovast erittäijäät kulttuura-jälkisuvustaa. Jyvät niil sukulaiskasvoloil ovat kovast
heenot. Päät evät valmissu yhtee aikaa ja tihtii taittuut, ennempää ku niis valmistuut kaik seemenet.
Kuin inmihiin muuttaa ja parennoittaa jyväkasvoloja. Kons
inmihiin noisi korjaamaa diikkoin vehnän ja odran jyvviä, ni
enemmittee etsi hää sorriampia jyvviä. Mokompia jyvviä hää
i kylvi, kons itse noisi kasvattammaa näitä kasvoloja. Sorriast
jyväst tulloot kasvot sorrioin seemeniin kera. Ja sil viisii inmihiin sukupolvest sukupolvee ain valitsi seemeniä ja senperäst
viimäin kulttuurakasvoloihe oli tult uusia omintuksia, kumpia
ei olt diikkoil esivanhempiil: sorriamp jyvä ja vahvemmat päät,
kummat yhtaikaa valmistuut.
Enstää tämä valitsemmiin mäni niin muitas, itseksee. Sattui
vaa sil viisii, jot niijen kasvoloin seemenet, kumpiin omintukset
evät kelvanneet inmihiselle, harvempaa joutuivat kylvettäväks.
(Esimerkiks pahaiset päät hävisivät jo pellool, heenot, pahai
set jyvät hävisivät rikkoin kera j. n. e.) Mut mööhemmäs, kons
inmihiset jo tutkivat paremmast kasvoloin elon, maanraatajat ja
opetetut, agronomat, noistii jo tiitoisest tekömää
iskusstvennoita
valitsemista kulttuurikasvoloin kasvattamises. Höö kiusin etsivät peltoloist kasvoloja sorrioin päijen tali jyvviin kera, korjaisivat seemeniä niist eriksee ja neet kylvettii eri maatykkylöihe,
jot saavva uus paremp jyväsorttu. Sil viisii kasvoloin muuttamiin hyvvää poolee noisi mänömää selvemmäst ja yli vähän
ajan jo oli' saatu paljo uusia hyvviä sorttuloja vehnää, odraa,
ruista ja kagraa. Viimäisiil ajoil noistii parennoittamaa jyvviä
ei vaa yhen valitsemisen avul, mut tehhää sitä veel i sekasikihymisen avul. Jos yhen vehnäsortun kukkapestikan kattaa toisen sortun kukkapöllyyl, ni siint vehnäkukast siis kasvaa erilain
sorttu, kumpaal ono molompiin vanhempiin tuntomerkit. Välistää siihe vehnää tulloo veel i uusia omintuksia. Kukkapöllyn
muuttamist yhest sortust toisen sortun kukkaa i saotaa sekasikihymiseks.
Nyt mokomaa töötä meil SSSR-s kovast nossetaa.
Sitä vart ovat erikoiset ucrezdenjat, selektsiastantsiat.
Seel
oppimeehet, agronomat, proovajaat kehittää mokompia kulttuurakasvoloin sorttuloja, kummat antaisivat suuren tulon ja olisivat mukkaiset kasvamaa kaikiis eri raijonoin olousloviois.
2—1321
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Sekasikihymisen avul saatii sellaiset sortut, kummat kiiree valmistuut, tali hyväst siitäät suuria poutia, tali ovat vahvoja
voitteloos viholaisiin kera j. n. e.
Päält näkömisel eri vehnä-sortut kovast erittäijäät toin toisestaa (kuva 15). Ja jyvän omintuksen mukkaa eritettää pehmiät
ja kovat vehnät.
Riissu. Riissu ono varin
maan sookasvo, niku meijen
rookoheinä tali klaisa ja senen
peräst riissun kasvattamista
vart pittää olla toiset prijomat,
ku toisiin jyväkasvoloin kasvattamises, kummat ovat lähteneet kuivist steeppimaist.
Riissun kylvöä ja kasvattamistvart pellolle lassaa vesi
ja sil viisii tehhää senen pellon päälle soo. Mut ku kylvöma?inaal soon pääl kylvää ei
saa, ni nyt kylvetää aeroplaKuva 15. Erilaajaisen vehnän, sandomirnast, kumpa lentelöö matakan, banatkan ja kovan vehnän päitä.
laisest veekkään pellon päälitse.
Riissua kasvatettaa jo entisist ajoist Indian, Kittaajan ja
Japonin mais. Niis mais riissu ono väen paras söökkikraami.
Kolmas osa inmihisist maavaran pääl toittiijaa riissuul. Meil
kasvatettaa hänt Keskoisees Aaziaas ja Kavkazaas.
Nykyisiil ajoil Kavkazaas oli tehty hyvä oopbtta riissupellon
mukkoittamises karppakalan kasvatuksee. Kons pelto oli veen
al, ni siin vees kasvatettii karppakallaa. Sil viisii ono riissupeltoloist saatu kaks tulloa, viljaas ja kalas.

Tarhakasvot.
Tarhaas kasvatettaa mokompia kasvoloja, kummat tahtoot
paljo hoolta ja hyväst tehtyä ja voimatettua maata. Sentää tarhaa vart valitaa matalia kohtia, liki jokiloja, kus maas ono
enemp vettä ja kuhu vesi toop toittuminerallaa toisist ylempäisist paikoist. Samoi suur merkitys tarhakasvoloin seas ono kapussaal. Interesnoi hää ono veel i sentää, jot inmihiin sai
muuttaa sitä kasvoa kaikeel viisii ja sai siint erilaisia sorttuloja.
Kapusta. Kavvan, mööhää syksyy saa, kasvaat kapussan
päät peentarois. Höö kasvoivat täs taimiloist, toiseel viisii, niist
noorist kasvoloist, kummat kasvoivat keväest maan kera jässik18

koihe kylvetyist seemenist. Enstää höö oltii parnikois, a siis
issutettii heitä peentaroihe. Siis peentaroihe issutetut kasvot
kasvattivat kesän lopuks suuret päät. Se i onokii se produkta,
kumpaa möö saamma kapustapeentaroist. Jos leikata kahtee
kapussan pää, ni näkkyy, jot hänes ono paljo vaalastavvia
lehtilöjä, kummat loottiijaat toin toisee ja ovat kiin paksuus
varrees. Sitä vartta saotaa kotsenaks. Lehtilöis ja varrees ono
paljo kapitettu toittuainetta.

Kuva 16. Kapussan eri sortad: 1 — kotsenakapusta.
2 — kolrabi; 3 — brysselin kapusta, 4 — kukkakapusta.

Kerälle käärihyst kapusta ono valmistant itseen talveks-,
Kesäl hää ei kukkint eikä toont seemeniä. Kukkimaa hää noisoo vast tulovaal vuuvveel. Ja jos tarhamees tahtoo kapussast
saauttaa seemeniä, ni siis syksyst hää jättää kotsenat samoi
parraist päist ja hoitaa niitä palentumisest, a keväest issuttaa
neet peentaroihe. Kotsena siis kattiijaa rohoisiil lehtilöil ja kasvo
taas alkaa ellää ja kehittyä, toop kukat ja seemenet, mut päitä
ennää ei tekahu. Kapusta ono kaksvootiin kasvo, niku i hänen
sukulaiset — nagres ja lanttu. Nagreel ja lantuul vaa kaik toittuaine ono kopittunt juurees, mut kapussaal ono toittuaine lehtilöis, kasvon maanpäällisees osas. Kapussan synnykkimaa ono
lämmään kliimatan mais. Diikkoi kapusta kasvaa merilöin ran2*
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toja möitä Läns-Europaas. Seel hänt ensimäiseks i alettii kasvattaa.
Ajan männees valitsemisen mukkaa oli diikkoist kapussast
kasvatettu ussia kapustasorttu (kuva 16).
Meijen tavalliselle keräkapussalle
inmihiin saautti suuren
pockan, tali pupu?kan, kumpa ono lehtilöist ja kumpa i männöökii söökkii. Nagreskapussalle,
kumpaa veel kutsutaa kolrabiks, kasvaa vaa ympyrkäin, lihakas kotsena, kumpa voittiijaa
nagrehen, lantun tali turnuksen juuree, mut itse assiaas tämä
kotsena ei oo juuri, a ono paksuntunt vars, kumpa ain ono
maan pääl.
Brysselin kaptissaal kasvaa pitkä varsi, kumpast kasvaa
paljo heenoja päitä, peeniä urpia. Näijen päijen peräst i kasvatettaa tätä kapustaa. Kukkakapussast männöööt söökkii senen
veel kehittymättömät kukkapupu?kat. Nykyisiil ajoil ono
jo 120 sorttua kapustaa.

Tehniceskoit kulttuurat.
Puuvilla. Puuvillan synnykkimaa ono maan§aran varin
poojassan mais. Parraat puuvillaraijonat SSSR-s ovat KeskiAazia ja Taka-Kavkaza. Tääl puuvillaa kasvatettaa maas, kumpaa
iskusstvennoist vesitettää. Viimäisiil voosiil noistii meil kasvattammaa puuvillaa uusiis raijonois: Krbmas, Pohja-Kavkazaas,
Ukrainaas ja Ala-Volgaal. Tääl peltoloja vesittää ennää ei piä.
Puuvillaa kylvetää keväest. Senen taimet harvoitettaa, jot
antaa kasvoille paremmat kasvamisen usloviat. Kylvöst kahen
kuun perrää puuvilla noisoo kukkimaa. Perrää senen ku mäni
kukan pöllyttymmiin, alkaa sikiämest kasvaa ploda—karppi, niin
suur, niku gretsian päähkänä, ja kumpa sisest ono jaettu
ussiaa ossaa. Joka osas ovat valkioil tali, keltaisiil karvoil
katetut seemenet. Neet karvat, kummat kasvool ollaa sitä vart,
jot tuulen avul seemenet leventyisivät, i ollaa meille tarpeellista voloknaa, minen peräst puuvillaa i kasvatettaa. Mut inmihiin ei oottele sitä, kons tuuli veep pöyhkiät seemenet, a
hää korjajaa karvaiset seemenet silloin, ku noisoot avahummaa
karpit. Ennen puuvillan karppiloja korjattii käel. Nyt meijen,
puuvillakolhozois ja sovhozois korjataa puuvillaa ma?inoiI
kummat ovat laatineet meijen omat inzenerat.
Korjatut seemenet laitetaa puuvillan puhassoszavodoihe, kus
seemenist eritettää liina. Seemenist tehhää voita, a liinoist —
puuvillamateriaa.
Kunikkaan aikanna puuvillaa kasvatettii vähä ja kovin
paljo puuvillaa tootii ulkomailt. Nyt möö, kohottajes puuvillan
kasvattamista, voittelemma senen poolest, jot ei tuuvva ennää
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ulkomaan puuvillaa, a kasvattaa omas maas ommaa puuvillaa.
Möö kylvämmä nyt saamoi parempia puuvillasorttuloja. Toisen
pätiletkan lopus meijen pittää nostaa puuvillan saaukki kaksinkertaisesi
Pellovas. Suur merkitös ono kansantalohues i pellovaal.
Pellovan varrest saautettaa liinaa, kummast kedrätää liinarihmaa
ja kuotaa liinakangasta. Pellovan seemenist tehhää seemenvoita, ja jäänöksist tulloo seemenkakkuja, kumpa ono hyvvää
siivottoin kormaa.
SSSR-s Sojuzan pohjaosas kylvetää pitkää pellovast,
a
keskiosas—kudrevoita. Pitäl pellovaal ono pitkä varsi, kummast saautettaa pitkää liinaa. Kudrevoi pellovas ono peenemmän jä lyhyemmän varren kera, mut siin ono mont haaraa ja
hänes ono enemmän kukkaa ja seement. Senperäst sitä pellovast kylvetää enemmän seement vart. Pellovan kasvattamisen
poolest SSSR ono maailman rikkaamp maa.

Uuvvet kulttuurakasvot.
Krome niitä kasvoja, kumpia jo aikaa kasvatettaa, meijen)
maatalohues kasvatettaa paljo i uusia kasvoloja.
Sooja. Monikas voosi takas meijen maas harva ken kuuli
mitä täst kasvost, vaik Kittaajan ja Japonin poolees soojaa
kasvatettaa jo tuhattoja voosia. Sooja ono sukulain tavalliselle
fasolille; hää kukkii valkioil kukil ja antaa seemeniä niku papu
ja näijen toittuaineel rikkain seemeniin peräst i kylvetää soojaa.
Soojan seemenist puserrettaa „soojamaitoa", kumpa männöö
söökkii. Hänest saap valmistaa erilaajaisia produktoja: jamakkaa,.
rahkaa, juustoa. Seemenist saautettaa jauhoa, kummast tehhää
erilaajaisia konditerskoita mänölöjä. Soojast valmissettaa samoi
erilaajaisia rookia, kummat oman toitun poolest lihast vaa vähä
jäävät jälelle. Sentää hänt i saotaa „kasvolihaks". Sil viisii
sooja ono kallis kulttuurakasvo. Sen peräst i meil hänt noistii
tekömää seel, kus hää saap valmistuissa: Ukrainaas, Kavkazaas
ja Krbmas.
Jo ensimäisen pätiletkan lopus soojan kylvöt ottivat maata
enemmän ku miljoonan gektaria.
Kaucukkakasvot. Kaucukkaa saautettaa monikkain troopillissiin kasvoloin maitomahlast, kumpa ono pagriaa ja kumpa
vootaa puust, jos siihe tehhää syvä aukko tali uuttu. Mut
SSSR-s ei oo troopillisia maita, sentää meil i ei kasva mokompia
puita. Kaik kaucukka, kumpa meille pittää resinkazavodoja
vart, meijen piti tuuvva ulkomailt. Maksoimma möö hänest
kullaal. Mut meille ono tarvis oma sovetskoi каисикка. Sitä
ono meil tarvis kalossija vart, rezinkavaatteita, meditsinskoita
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mänölöjä, palo?Iangoja vart, a
samoi tarpeellisemp hää ono
avtomobiililöin,
gruzovikkoin,
velosipedoin ja mototsiklettoin
sinoja vart. Kaucukkaa ono tarvis i protivogaazoin ja resinkkavaattein tekömistä vart, kumpia ono tarvis soas jaadukkaita
aineita vastaa.
Meijen oppimeehet noistii
etsimää meijen suurta Sojuzaa
mööt kasvoja, kus olis kaucukkaa. Ja Kazahstanan steeppilöilt
ja mättäilt lövvettii kaucukkakasvoja: hondrilla ja tau-sagbz
(kuva 17).
Niis ono kaucukkaa, kust jo
ono alettu tehä resinkkakraamiloja. Nyt niitä kasvoloja jo ono
noistu niin mukkoittammaa, jot
höö antaisivat enemmän kauKuva 17. Tau — sagbz.
cukkaa. Mut krome sitä meijen
oppimeehet arvattii spoosoban
tehä I'kaucukkaa prostoist spirtust. Se ono suur sovetin tiion
saautus. Meil ono jo senen kaucukan saauttamista vart stroitettu
zavodoja. Meil ono jo oma sovetskoi kaucukka.

I. V. Micurinan toist.
Mitä voip saauttaa ja tiiystää inmihiin, kons hää tiijollisest
ja mahtavast tahtoo voittaa ja alistaa itsellee loonnon, näyttäät
meille tunnetun meijen sadovnikan, Ivan Vladimirovic Micurinan tööt, sadovnikan, kumman nimi ono tuttava koko maailmalle. (J. V. Micurin kooli 7 p. ijunikuuta 1935 v.).
Kokonaisen oman pirän elon hää antoi omalle assialle.
Enemmän kuuttakymmentä vootta hää teki töötä frutktiin ja
marjasorttuloin parennoittamisen ja uusiin sorttuloin kasvattamisen hyväks. Hää omas töös proovais mukkoittaa lounatkasvoloja
meijen pohjan valjoo kliimattaa, kus höö kasvaa evät voineet.
Kavvan aikaa — Oktjabrin sotsialisticeskoihe revolutsiaa
saa — Micurin teki töötä yksintää, ja hänel oli vähä rahhaa ja
kenkää ei pitänt vaaria hänen tööst.
Hänel oli peen fruktisaadu hiljaisen provintsialnoin Kozlovan
linnan reunaas, Voronezan oblastiis, ja seel hää vuuvvest vootee
teki ommia oopbttoja. Sil viisii hää kasvatti toist sattaa uutta
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ja kallist sorttua erilaisia kasvoja. Micurinan saaduus kasvaa
ja valmistuu mont sorttua viinamarjaa. Viinamarja, niku tiijetää,
kasvaa vaa Kavkazaas, Krbmas, Keskoi-Aaziaas. Jot panna kasvamaa viinamarjaa Kozlovaas, Micurin teki sekasikehymisen
Amerikan viinamarjan ja meijens Ettäisen-Iän diikkoin viinamarjan kera. Jot saauttaa omas saaduus „Кгьтап" enssorttisia
omenia, Micurin sekais lounatsortun „kandilin" Siberin „kitaikan"
kera ja siis siint tuli uusi
sorttu „kandil-kitaika",
kumpa „kandililt" otti
maun, hyvän haison ja
mahlakkuuen, a „kitaikalt" otti hänen kylmää
siitämisen. Sil viisii oli
saautettu pohjanpoolee
i paremmat sortut lounat
gruu??ia, persikkoja, abrikossia, gretsian päähkäniä. Kaik nämät kasvaat Micurinan saaduus.
Micurinan saadust nämät
kasvot pääsööt i toisii
saaduloihe ja sil viisii
leventyyt koko SSSR-in
eri poolille.
Kuva 18. Kuras poolees ono toomimarja,
pooleel mesimarja, keskipaikaas tooMicurin saautti ihan oiklaal
men ja mesimarjan sekahus. (Kaik marjat ovat
uuvven
kulttuuurakas- otettu kuvvaa kaks kertaa peenemmäks, ku
von, erittee makkian ja
ovat höö puus).
hyväst haisovan marjan—aktinidian—kumman diikkoit sukulaiset kasvaat Itä Aazian
metsiis. Sekasikihymisen avul Micurin kehitti toomen ja mesimarjan sekasortun. Marjat siin istuut haaraas niin sakkiast ku
i toomimarjat, mut maku ono mesimarjan (kuva 18).
Kaikkia, mitä saautti omas saaduus Micurin, täs kirjaas ei
voi sannoa.
Sovetskoi valta Micurinan töötä ja saautuksia pittää hyväs
vaariis.
Hänen saadu kasvoi suureks tiitoucrezdenjaks, kumman
käyttäjännä Ivan Vladimirovic oli koolemaa saa. Omist tiitozaslugoist I. V. Micurin valittii kunnia-akademikaks. Pravitelstva
ono Micurinalle antant Punaisen töölipun ordenan ja Leninan
ordenan ja hänen kunniaksee ono muutettu sen linnan nimi,
kummaas hää niin kavvan ja paljo teki töötä. Nyt meil RSFSR-s
ennää ei oo Kozlovan linnaa, a ono linna Micurinsk.

II. ELOKKAIN ELO.
Elokkain elo ono yhtehyes kasvoloin elon kera. Ilman kasvoloja elokkaat evät vois ellää maan pääl. Kasvot ottaat toittoaineita maast ja vozduhast. Mut elokkaat evät voi ottaa
söökiks sitä toittua, sentää höö voivat ellää kasvoloin peräst.
Unilinnut ja kimalaiset toittiijaat makkiaal kukan meel, lampaat ja lehmät söövät heinää, cirkkulaiset ja kyyhkyläiset
nokkiit jyvviä, vesimaonkottaiset närivät rohhoa vesikasvoloist.
Kaik nämä elokkaat ovat
kasvonsööjiä.
Paljo elokkaita jahtiijaa toisiin elokkain peräst ja niil toittiijaa. Susi sööp lampaita, pääsköt, suenliiat, vaapsahaiset,
suenkorennot, hämölaiset lovviit sikiäisiä, kalat söövät matokkaisia ja toisia vesielokkaita. Mut jos ei olis kasvoloja, ni siis
ei olis kasvonsööjiä elokkaita: ja siis ei olis toittua hiisnoille
zveerilöille. Heinän söökiil lammas kasvattaa lihhoja ja ku
susi sööp lampaan, ni sil viisii hänen toittu tekahuu niist aineist,
kummiil toittiis lammas. Sil viisii i neet elokkaat,
kummat
toittiijaat toisiil siivotoil, evät jaksais ellää, jos ei olis maan
pääl
kasvoitusta.
Elokkail söökin peräst ain männöö voittelo: yhet elokkaat
aijaat toisia, toiset poolistaijaat. Erilaiset elokkaat poolistaat
itsiää eri viisii. Hiisnikoil ollaa asunna hampaat ja kynnet;
vähävoimaiset ja peenet elokkaat pääsööt pakkiimisel; heinäserkkaa hoitaa hänen rohoin karva. A epattömän konnan olisivat
jo aikaa hävittänneet hänen monilukuiset viholaiset, jos ei hää
olis niin sikihyvä.
Jos elokkaan ruume ei vastajais sen elotapoja ja niitä olouslovioita, kumpiis hää ellää, ni mokomat elokkaat tali hukkahuisivat näläst, tali ain olisivat viholaisiin saaukkinna. Sentää
elokasmaailmaas, niku i kasvomaailmaas, voijaa ellää ja jatkaa
sukkua vaa neet, kummat hyväst ollaa mukahunneet oman
elon uslovioihe. Ruumeen strojenjan poolest kaikist elokkaist
erittäijäät selkäpiikkäät.
Selkäpiikkäät elokkaat ovat mokomat,
kumpiil ovat luut, kumpist laatihuu sisusskiletti ruumeen pitämistä vart. Parraat skiletin osat ovat pääluu ja selkäpii, kumpa
vennuu pääluust ruumeen takaossaa saa ja ono ussiast luust,
24

piiluust, yhissetty yhtee. Selkäpiikkäät elokkaat ollaa: kalat,,
konnat, suenliiat, linnut ja zveeiit. Selkäpii ono i inmihlsel.
Elokkaita, kumpiil ei oo mokompaa sisusskilettiä, kutsutaa
selkäpiittömiks.
Maaelokkaist ilman selkäpiitä ovat: matokkaiset,
sikiäiset, hämöläiset, maonkottaiset, sliizat ja ussiat toiset
elokkaat. Mut erinomaisia ja kaikenlaajaisia oman strojenjan
poolest ollaa selkäpiittömät elokkaat, kummat elläät vees.
Meijen kirjaas möö tarkemmast katsomma selkäpiikkäitä
elokkaita, mut piämmä täs sisteemaa ja alamma alemmist
grupist ja lopetamma niihe elokkaihe, kummat strojenjan
poolest ollaa liki inmihistä. Mut ennen sitä, ku tutkia heitä,
möö tutussumma monikkaan elokkaan kera, kumpiil ei oo
selkäpiitä. Enstää katsomma niitä, kummat elläät meijen pruudois, järvilöis, ja kumpiil ono suur merkitys kalloja vart.
A siis katsomma niitä elokkaita, kummat elläät meijen merilöis
ja okeanois.

MONIKKAIST

VEES ELÄVIST SELKÄPIITTÖMIST
ELOKKAIST.
Reeskaveen kravut.

Jos ottaa pruudavettä klasibankkaa ja tarkast katsoa sita
valkiaas, ni saap panna merkiks, jot vees joka poolee liikkuut
pikkaraiset vaalastavat tali kellastavat elokkaat. Yhet heist uijuut
keikkumisel ja heitä senperäst saotaa
„vesikerppuloiks". Neet ovat peeniä.
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kala, esimerkiks, ono siika, kumpa ei voi ellää siin vees, kus
•ono vähä näitä krapuloja. Itse kravut toittiijat mikroboil kumpia
saap nähä vaa läpi mikroskopan. A mikrobat sikihyyt siin vees,
kus märkenöö kasvoloin tali elokkain jäänöksiä.

Vesisikiäiset.
Krome heenoja elokkaita, kummat ollaa kormanna kalloja
vart, vees ono paljo tujusikiäisiä, kummat kaloille toovat tuijua.
Plavuntsa. Samoi tujukas heenoist elokkaist ono pöröläin—
plavuntsa. (Kuva 21). Plavuntsa ono sorria pöröläin mussertavvaa kuvvaa, keltaisen kaiman kera ääriä möitä. Hää sukkelast uijuu vees ja hänen pität takajalat liikkuut niku airot.
Jalan strojenja plavuntsaal ono hyväst mukkoitettu mokomaa
töötä vart: neet ollaa levviät ja heijen reunat ollaa
täyn karvoja. Ajast aikaa
plavuntsa kohojaa veen
pinnalle ja kohottaa yllää
oman vatsaan takaotsan.
Sil viisii hää tempajaa vozduhaa, kumpaa ono tarvis
hänelle henkäämist vart.
Plavuntsa ono toittiimatoin hiisnikka. Hää sööp
ei vaa heenoja vesielokKuva 21. Plavuntsa, kural pooleel ono hänen matokkain, olkiaal pooleel — nukke.
kaita, niku naappapäitä,
kalanmaljkkoja,
niiskoja,
mut männöö i kalan päälle, kumpa ono suuremp häntä itsiää.
Erittee karassit ja karpat tihtii joutuut plavuntsan kynsii.
Plavuntsa hakkiijaa elävän kalan selkää ja alkaa närriä sitä.
Plavuntsa ono i tarkka lentämää ja ööl välistää kokonaiset
joukut niitä lentäät yhest pruudast toisee.
Keväest plavuntsaemä tekkoo munnia vesikasvoloin varsii.
Ja yli kolmen viikon munist tulloot matokkaiset.
Plavuntsan matokkain oikii vähä voittiijaa ommaa emmää.
Hänel ono pitkulain, painukas, niku maon ruume kolmen jalkaparin 'kera, kumpiin avul hää röömii pohjaa mööt ja uijuu.
Mut söökkikraamin etsimises tämä matokkain ei antii suurest
plavuntsast.
Hää isköö omat terävät ja jaadukkaat ikenet saaukin ruumeesse ja veenost, hiljakkaistaa immöö hänt.
Kons matokkain kasvaa, ni hää tulloo rannalle i peittää
itseen maaha ja muuttuu nukeks. A siis ussian viikon peräst
nukest pöllähtyy pöröläin — plavuntsa.
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Vesilutcikkain. Veel tihemmäs ku plavuntsat, uijuut vees hoppiaista kuvvaa vesilutcikkaiset. Sil viisii, ku i plavuntsa, se uijuu
vees takajalkoin avul, kumpia hää käyttää niku airoja. Mut hää
ain uijuu selkä yllääpäin. Tihtii hänt kera saap nähä ku hää rippuu veen pinnaas, ku hänen pittää tulla, niku i plavuntsan,
ottamaan vozduhaa.
Täst hää vahtii ommaa saaukkia. Itse hää veen alt vähä
näkkyy, sentää jot hänel ono hoppiaal paistava selkä. Ku hää
löytää saaukin, ni pistää sitä omal hoobotiil ja sil hoobotiil i
immöö saaukin. Hää aeloo veest vesisikiäisiä, naappapäitä ja
kalan maljkkoja. Sil hoobotiil hää i poolistaijaa ja kovast voip
pistää, jos otat sen katsomata kättee.

Merielokkaat:
Paljo interesnoita ja erilaajaisia elokkaita ono soolaisiis
merriin ja okeannoin vesis. Yhet näist elokkaist evät konskaa

laskii pohjaa, toiset pohjaas taas elläät yhtperrää. Monikkaat elläät
vees matalaal, monikkaat elläät ussian tuhatan metrin syvvyyees.
Uijuut meri vees läpinäkyvät studenikkaat elokkaat, meduzat
{kuva 22). Höö ensikää evät voittii niihe elokkaihe, kumpia
möö oppihuimma näkömää: ei jalkoja, ei päätä, eik häntää
niil oo. Vees meduza ono niku käppiä harotettu zontikka.
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Hänen alapoolees ono suu ja rippuut lippiät kobliaiset.
Niil meduza etsii heenokkaisia elokkaita ja laittaa neet ommaa
suuhu. Jos inmihiin ujuees kerttää meduzaa, ni meduza hänt
polttaa niku poltikkain. Sil viisii hää poolistaa itsiää merihiisni koist
Erittee interesnoita
ollaa liikkumattomat
merielokkaat;
gubkat ja korallapolipat.
Höö niin voittiijaat kasvoloihe, jot
oppimeehet kavvan aikaa heitä pitivät kasvoloinna. Elläät
polipat suurinna joukkuloinna. Kovist korallapolippoin kalkkiskiletoist tekahuut suuret korallamatalikot. A jos meren pohja
pitän ajan peräst täs
kohas kohojaa, ni korallamatalikost tulloo korallasaari.
Meren pohjaa mööt
röömiit merikravut. Ono
heijen seas mokompia*
kumpiil ono kovin levviä.
ja latsurkkain
ruume;
heitä saotaa
kraboiks.
Niil, niku i jokikravul,
ovat pihet, kumpiil höö
hakkiijaat saaukkii ja
laittaat sitä suuhuu. Kraban pihet välistää katkiijaat, mut kiiree kasvaat jällee.
Kraboist tehhää т а к Kuva 23. Erikko-krapu ja aktiniat elläät tyhjääs
kuisia konservoja.
maonkottaisees.
Ellää meres erikkokrapu
(kuva 23). Täi
kravul vaa ruumeen esiosa ono vahva, mut vatsa hänel ono
pehmiä ja herkkä. Hää meren pohjaas etsii tyhjän maonkottaisen, ja pistää sinne oman vatsaan. Pihet ja jalat hänel ollaa
kottaisen ulkopooleel, ja krapu liikkuu volillisest etes maonkottaisen kera. Mut ku tulloo mikä opasnosti, ni krapu peittää
i jalat kottaisen sissee.
Tihtii tämän maonkottaisen pääl noisoo elämää elokas
aktinia. Aktinia vähä liikkuu ja enemp voittiijaa kukkaa, ku
elokkaasse. Enemmittee hää ellää tarttuneenna veenallaisee
kivvee, tali kiviraunioo. Ku hää mukkoittaa itseen maonkottaisen päälle, kus ellää erikkokrapu, ni siis saap liikkua kottaisen kera. Erikkakrapu, ku röömii pohjaa mööt, ni kohottaa
pihtilöillää pohjarettua, kummaas ono paljo heenoja elokkaita.
Aktinia lovvii heitä kobliaisillaa ja sööp. Mut erikkokrapu kera
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saap hyvvää yhteisest elämisest aktinian kera: aktinia polttaa
omil polttokarvoil i kravun viholaisia. Meren pohjaas veel
«lläät erittee käppiät
meritähet
(kuva 24). Höö toest ollaa tähtiin formaa.
Heijen ruumeen alapoolees,
keskikohas, heil ono suu. Painuttajes ommia paistavia jalkojaa,
meritähti veenost röömii pohjaa
mööt ja sööp seelt elokkain
jäänöksiä ja liikkumattomia kravukkaisia. Paljo i toisia elokkaita ellää merivesilöis. Seel
-ellää erilaisia matokkaisia, maonkottaisia, merikubb?koja. Ja
kaik neet elokkaat ovat erilaajaisia ja elläät kera erilaajaisest.
Kuva 24. Meritähti.

KALAT.
Koko kalan ruume ono mukkoitettu vees elämistä vart. Kala
-uijuu vees, a vesi ono plotnemp vozduhaa ja kovast hämmentää
liikkumiselle. Mut kalal pää eessäpäin ono kaitain, sentää hää
hyväst ujuees leikkajaa vettä. Kaglaa kalal ei oo, pää ja ruume
yhtee laatiit vahvan kiinan. Kalan nahan pinta ono lakkia ja
lippiä. Se kera avittaa kalalle selväst liikkua vettä mööt. Liikkumises kalalle avittaat plavnikat. Samoi paras töö tekahuu
levviääl häntäplavnikaal.
Selväst männöö kala ettee, yhelt
poolelt toisee liikuttaa voimakkaal muskulakkaal hännääl. Hänen
toiset plavnikat ovat pariloittee: rintaplavnikat
ja vatsaplavnikat, kummat ovat vähävoimaisemmat ku häntäplavnikka. Niijen
plavnikkoin avul hää saap kääntiissä, kohota ja laskiissa vees.
Krome sitä neet avittaat veel kalalle pittää ommaa ruumesta
oikiast, jot ei kapartua kuppeelle tali selällee.
Ku katsoa kallaa, ni näkkyy, jot kala yhtperrää avaelloo
suuta ja pään kuppeet hänel pyllistäijäät ja laskiijaat. Se kala
henkäjää. Hää ottaa suul vettä ja laskoo senen läpi kulkun,
zaabroiti loviloist, kummat ovat kahel pooleel päätä ja kummat ovat katetut saabroin kattoloil. Vesi pessöö zaabroja ja
tulloo likitykkee veren kera, kumpa jooksoo ruumeest zaabroihe.
Veri zaabrois siityy: kisloroda, kumpa ono vees, joutuu verree
ja hiilihappo verest erittyy vettee. Zaabrat kalal ovat henkäämisen organat. Kuin hyväst ono mukkoitettu kalan ruume vees
elämistä vart! Ja, taas, kuin epättömäks tulloo kala, jos visata
hänt rannalle! Hää kiiree nukkun, ku vaa hänelt kuivaat zaab29

rat. Paljo kalaporodoja ellää jokilois ja järvilöis. Veel enemmän
niitä ono merilöis ja okeanois. Toisist selkäpiikkäist elokkaist
kala erittäijää sil, jot hää ain ellää vees ja henkäjää zaabroin
avul.
Etemmäs möö tuttahumma kahen kalan, karassin ja havven
kera, kummat elläät reeskavees, ja monikkain merikalloin kera.

Meijen reeskaveen kalat — karassi ja hauki.
Karassikala. Kaikist kaloist karassikala (kuva 25) ono samoi
prostoi ja kovasiitäin kala. Hää ellää mokompiin reukkain pruudiin pohjanatas, kus evät jaksa ellää toiset kalat. Seel reust ja
natast hää löytää itsellee hyvän korman, kumpa ono erilaajaisist märänneist jäänöksist, matokkaisist ja heijen poikaisist. Ellää
karassikala i suuremmiis järvilöis. Seel hää löytäät mukaisia
elokohtia itsellee vesiheinikoos. Karassikalan buura kuva mukahuu seisovan veen ja nattapohjan kuvvaa, sentää häntä viholaisen ono rankka nähä.
Jokilois
karassikala
puuttuu harvakkaistaa ja
hää ain seelt proovajaa
männä rauhaisaa apajaa.
Hänen paksu ja hiljaa
liikkuva ruume ei jaksa
voittiissa
vassen selvää
virtaa. Ja veel, jos joen
Kuva 25. Karassi.
pohja ono kivikäs ja liivakas, ni hänen ei oo kust
saavva kormaa ja ei oo kuhu peittiissä hiisnikkakaloist.
Talveks karassikala mättiijää syvvii hautoihe matalaas vees
i kaikkinee pistiijää nattaa ja rettuu.
Kevväen lopus karassit sikihyyt. Silloin höö korjahuut joukkuloihe ja tulloot likemmäs rantoja. Tääl vesikasvoloin tihikoos
emäkalat laskoot heenoa, kellastavvaa maukkua, a kullikalat
uijuut siin saman kohas ja laskoot vettee sommelanvalKiaa Veteläistä niiskaa.
Jos niiskat puuttuut maukun sekkaa, ni maukut tulloot plodituks. Plodituist maukuist noisoot kehittymmää sikiöt ja siis
maukust tulloot kalan pojat. Kutuaikanna joka emäkala maukkumunaisia laskoo ussian kymmenän tuhatan, mut kaikist maukkumunaisist ei tye kallaa, paljo niitä jääp plodittamata ja niin
hävijää. Jos maiukku ei pääse niiskan sekkaa, ni siis hänest
kallaa ei tye.
Paljo maukkua söövät vesipöröläiset, hiisnikkakalat ja erilaajaiset vesilinnut. Etemmäs, niist kalanpoikaisist, kummat tul30

loot jäänösmaukust, suuremp osa joutuu kalan pojil toittiiviiro
hiisnikkoin saaukiks. Ja lopuks kaikist poikaisist hoituu vaa
samoi peeni osa. Näämmä, jot jos karassikala vähemmän sikihyisiis, ni hiisnikat kiiree hävittäisivät tämän kalan kaikkinee..
Hauki. Jos vaa päälitse katsot karassin ja haukikalan päälle,,
ni järkenää näkkyy, jot höö kovast erittäijäät toin toisestaa,
(kuva 26). Havviil ono pitkä, voimakas ruume ja suur suu, kumpa
ono täynä teräviä hampaita. Hampaat hänel evät vaa issu ikeniis, mut ollaa i suunlaes ja keelen pääl. Omal hammassuul
tämä toi ttii m a toi n hiisnikka ottaa kiin kaikenlaajaisia kalloja,
koonia, vesihiirijä, nooria sorsanpoikia. Sööp hauki i ommia
nooria ja heenoja poikaisia.

Enemmittee hauki seisoo liikkumata kus ikkee vesikasvolois ja seelt vahtii ommaa saaukkia. Hänen rohostava ruume
ja poikittee mänövät viirut tekkööt hänen kasvoloin seas näkymättömäks. No vot näyttiis likel heeno kala. Selväst, niku
looti, viskajaa hauki itseen oman saaukin päälle, ja harvaisee
saap toin kala männä pakkoo hervittävist hiisnikan hampaist.
Hauki voip ellää kahtee sattaa vootee saa. Vanhat havvit
voivat olla 2 metriä pität ja voivat painaa 20—30 kilogrammaa.

Akulat.
Atlantin okeanas ja troopikkoin merilöis ellää suur hiisnikkakala — sintin akula (kuva 27).
Hänen ruume ono suursummain, enemmän ku 4 metriä
pitkä. Pää hänel ono otsast terävä kärsä, a hervittävä, kamela
hammassuu, niku lovi, ono alapoolees päätä. Hänen venutettu
ruume ja erittee voimakas häntä tekkööt hänen yheks samoi
voimmakkaammiks ujujiks. Akulan suuruus, selvys ja toittiimat31

tomuus tekkööt hänen i suuriin merikalloin vihoiaiseks, a rantoin loon hää tihtii viskajaa itseen i inmihisen päälle. Krome
suuruutta, akulaal ono veel i toisia omintuksia, kummat erittäät
hänt toisist meille tuttavist kaloist. Akulati skiletti ei oo luist,
a korskuloist.
Pään kupehiis zaabroin kattoja hänel ei oo, a
ono viis avonaist zaabralovvia. Ja viimäks, siniin akula ei lase
maukkua, a hää synnyttää eläviä
poikaisia.

Kuva 27. Akula.

Merilöis ja okeanois saap vassata i toisia akuloja. Monikkaat heist ovat i 12 metriä pität. Meijen Mussaas meres kera
ellää akuloja, mut ovat neet vaa metrin pittukkaisia, ei enemmän. Sitä akulaa saotaa „merikissaks". Inmihissiä vart hää ei
oo hervittävä, mut paljo pillaa toop kalanpyyvvölle, sentää jot
hää paljo lohkii syyvvä kallist kallaa ja tihtii rööstää ja revittelloo ribakkoin verkkoloja. Sikihyy hää munist.

Syvänveen

kalat.

Ussia tuhatta metriä veen syväs elonmänö ono kaikkinee
toisenlaajain. Syvvää meren pohjaa takistaa päält suursummain vesisloja, kummaal ono
kovin raskas paino.
Sentää, kons syvänveen elokkaita nossetaa syvvyyest pinnalle, ni höö kovast paissettuut, tali i repehyyt. Heijen ruume
ono mukahust elloo
allaal vees, kus vesi
kovast takistaa. Ylempään höö evät saa
Kuva 28. — Syvänveen suursuu kala.
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sitä takistumista i sentää heitä revittäät gaazit, kummat ollaa
heijen ruumeen sises.
Suurii syvvyyksii konskaa ei näyttii päivyt. Seel ono ikkäin
pimmiä ja kylmä. Veen temperatura seel ono peen — 2°-st -f- 2°-ee.
Sitä kylmää pimmiyttä vaa välimittee valkenoittaat
erikuvaiset sommelot valkiat Se valkia lähtöö syvänveen elokkaist.Seel
elläät paistavatgubkat, meritähet, raerijoozikat. Tääl uijuut muudrat, paistavat kalat. Pohjaa
mööt röömiit kravut, ja niist monikkaat kera paistaat.
Erittee interesnoita Kuva 29. Syvänveen kala hiazmot, kumpa ono luikant
sorrian kalan.
ollaa
syvänveen
kalat.
Kuvas 28 ono näytetty syvänveen kala suursuu. Suu hänel
verruu pitkin päätä. Luut hänel ovat pehmiät. Kuvas 29 ono
näytetty toin syvänveen kala hiazmod. Vatsanmako ja itse vatsa
hänel voijaa kovast verrua. Sentää hää saap luikata sorriaa
saaukkia, sorriampaa, ku ono itse. Toittiijaat kaik syvänveen
elokkaat vaa elokastoitool, sentää suurees syvvyyees ei oo kasvoloja. Höö tali söövät toin toistaa, tali kooleneita jäänöksiä,
kummat laskiijaat ylläält.
Kalloin proombslapyytö.
Kallaa pyyvetää joka paikaas, kus vaa hää ellää, mut eriK,
tee suur merkitys ono pyyvvööl seel, kus kerraas voip saauttaa paljo kallaa — niku merilöin ja suuriin jokiloin alavirraal
ja suis. Tääl saautettu kala tehhää niin, jot hänt sais laittaa
toisii rajonoihe. Hänt soolataa, savvutettaa, kuivatettaa, marinuitetaa tali tehhää konservoja kartaisiis karppilois. Täs erittee
soolataa maukut, kumpia saautettaa kaloist.
Meil kalanpyytöproombsla oli ensimäiseks Volgan ja toisiin
suuriin jokiloin suis (alavirraas). Kalastajat jo aikaa pantii merkiks, jot yhtee aikaa vootta monikkaat kalat, kummat tavallisest elläät meres, korjahuut suurii parttiloihe ja kaik tulloot
jokiloin suuhu. Neet kalat tulloot merest jokkee kutemaa. Mo3-1321
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kompia kalloja saotaa noisija-kaloiks. Mokompia kalloja ollaa:
vobla, astrahanin sellit, osetra, beluga, sevrjuga, lohi, keta.
Sil viisii suuriin jokiloin suis kala itse tulloo laahittuihe
verkkoloihe. Enemmittee kallaa täs pyyvvetää keväest, sentää
jot melkeen kaikiil noisijakaloil ono kutuaika keväest. Tätä
sezonaa saotaa kevätputinaks,
tali kevätpyyvvöks,
Kalan pyytämises SSSR ono ensimäisiil paikoil koko maailmaas. Mut i täst kalast, mitä saavvaa, aintakkii ono vähä, jot
sööttää ussia miljona eläjä meijen maas. Senenperäst sovetskoi
valta kaikeel viisii voitteloo senen poolest, jot kohottaa veel
enemmän kalan saaukkia. Erittee suur merkitys ono meripyyvvön kehittämisel. Revolutsiaa saa merikallaa pyyvvettii oikii
vanhaa viisii, peeniil seililaivoil. Nyt meijen meris kallaa pyyvvetää paremmiil pyytökraamiloil ja tralliloin avul. Tralli 'ono
suur verkko, niku säkki, levviän kagluksen kera ja sitä veittää
perässää erinomain parahoda — traulera. Nykyiset traulerat ovat
niku seilaavat faabrikat: niis ovat marinat kalan tekömistä vart,
kalan totkujen tekömistä vart, ja ma?inat kalanrasvan sulattamista vart.
KALANKASVATUS.
Kalankasvatuszavodat. Joka voos meijen vesist pyyvvetää
oikii paljo kallaa. Jot kallazapassat ei vähentyis, pittää praav i l o i s t veittää meijen kalatalohutta ja pyytää kallaa niin, jot
jäänt kala sais sikihyssä, ja pyyvvettyin sihalle kasvais uutta
kallaa. Senenperäst sovetskoi valta antoi eri zakonat, kummat
keeltäät kalloin rööstöpyyvvön. Mut meille ono vähä hoitaa kalloja, meijen pittää veel i suurentaa meijen maan kalazapassoja.
Senenperäst meil ono stroitettu mokomat
kalankasvatuszavodat, kumpiis kasvatettaa peeniä kalloja, maljkkoja, kalleemmist ja suuremmist kaloist, ja siis nämät poikaiset lassaa
suuree vettee. Mil viisii siis zavodois saautettaa näitä maljkkoja?
Sitä vart veest pyyvvetää emäkala maukun kera, pyyhitää
hänt räpäkääl ja hiljakaistaa putissettaa hänest maukkua emalitaasii. Siis otetaa kullikala niiskan kera ja kera sil viisii putissettaa hänest niiskaa. Senen peräst niiska ja maukku puhtaal
sulal seataa yhtee. Sil viisii vetelä kullikalan niiska puuttuu
maukun looks ja maukku leenöö valmis — leenöö ploditettu tali
kututettu.
Kututettu maukku hyväst pessää, ja siis hänt pannaa mokompii aparattiloihe, kus vesi ono jooksova ja maukun munaisist seel kasvaat kalanmaljkat (kuva 30).
Sil viisii ku kasvatettaa, ni joka saast maukun munaisest tulloo 70 kalanpoikaista. A jos maukku itsestää kututtuu tavallisis
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usloviois ni suuriis vesis virta veep niiskan ääree maukust ja
sentää maukut evät kutteehu. Krome sitä veel paljo maukkua
söövät toiset vesielokkaat ja vaa peeni osa niist pääsöö kasvamaa.
Pruudatalohus. Paljo kalloja möö voimma veel saavva, jos
prudatalohuest noisemma pitämää hoolta ja vaaria. Monikkaita
kaloja, ku karppaa, lahnaa, karassikallaa, saap kasvattaa kolhozois, sovhozois, samal viisii niku kotisiivottaa, tali niku
talohuksiis liki linnaa kotilintua lihhaa vart. Ono mokompia
„kotiporodoja" karppa-kallaa, niku speilikarppa.
Speilikarpaal
ono vähä nahas soomusta ja sentää hänt
ono kerkiä puhastaa.
Ruume hänel ono lihakas ja kasvaat höö
selvemmäst ku diikkoit karppakalat, kumpia saotaa sazanoiks.
Hyvä pruuda kalloja vart ono niku
hyvä niitty siivottaa
vart.
Pruudaas kopittuu
paljo muttaa, kumpaa
pesehyy maast. Näis
usloviois muas kasvaa
paljo vesielokkaita ja
Kuva 30. Kuin maukust kasvaat maljkat.
kasvoloja,
kummat
ovat söökkinnä kaloille. Jos keväest mokompii pruudiloihe lassaa
kallaa, ni syksyst neet kalat painaat jo paljo enemmän.
Samoi polsikkaamp pruudan kaloist ono karppa-kala. Hää
i selväst kasvaa ja hyväst elähyy seisovaas vees. Keväest—
aprelin lopus tali maikuun alus—pannaa pruudaa aastajaiset
karppakalat. Näitä aastajaisia karppa-kalloja kasvatettaa nyt
erinomaisiis karppapitomnikois.
A seelt niitä voip saavva i
kolhozoin pruudiloja vart.
Karppakalat jätetää pruudaa koko kesäks. Syksyst liki oktjabrikuuta, ennen veen jäätömist, pruuda kuivatettaa ja kaik kala
pyyvvetää pois—cerpataa havvast käsihaamiil. Hävitetty pruuda
jätetää kuivaks keväesse saa, siis pruuda taas täytetää veel ja
lassaa sinne aastajsn karppoja. Jos vettä pruudast ei saa lassa,
ni kalat pyyvvetää noottiloil, tali bredniil.
Ussiois pruudois kalloja söötetää. Niitä saap sööttää rukkeel, cecevitsaal, keitetyyl maamunal ja toisiil söökkikraamiin
jätöksiil.
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Veel pruudiis kasvatettaa i karassikalloja. Karasslkalloja
vart kelpajaa melkeen vaik joka pruuda. Kalankasvatuksen
praavilnoi laatimiin tahtoo paljo hoolt ja vaaria ei vaa itse kasvatukses, no pittää vaariis pittää i pruudat, kus kasvatettaa
kalloja. Ilman katsomist pruuda voip heinättyä ja männä sooks.
Mokompiis pruudois kala kooloo vähäst söökist ja vähäst vozduhast.

MAAL JA VEES ELÄVÄT ELOKKAAT.
Konna.
Varraa keväest, ku sullaa jää pruudiis, sois alkuut konnan
laulut. Se näyttää jot tuli konniin sikihymisaika. Ja kiiree joka
seisovaas vees noisoot näkymää strudenikkaat ja lopen lippiät

konnan kyelmät. Vetelääs ja lippiääs kyelmääs näkkyyt mussat
tockat; neet tockat ovat konnan maukkumunaiset (kuva 31).
Kevätpäivyees maukut lämpenööt ja mussat „tockat" yli
monikkaan päivän jo muuttiijaat niku „prikkuloiks". Männöö
veel monikas päivä, ku näist sikiöist ilmahtuut naappapäät.
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Naappapäät yhtää evät voittii konnaa. Niil ei oo ensikää
jalkoja, mut ono pitkä aironmukkain häntä, kumman avul hää
selväst uijuu vees. Henkäjää naappapää zaabroil, niku kala.
Suu hänel ono peen, sil närrrii hää veenaluskasvoloja. Ruumeeltaa ja elonkäymisees hää voittiijaa enemmän kallaa.
Tulloo kesä. Naappapää kasvaa, hänelle ilmahtuut peenet
jalat, enstää takajalat, siis i etujalat. Naappapää alkaa veenost
muuttiissa konnaks. Jalat ain tulloot pitemmäks, a häntä lyhenöö. Zaabrat hävijäät, a heijen sihalle kasvaa kerkiäliha. Suu
männöö levviäks. Konnikkain ain tihemmäs alkaa noissa rannan päälle. Viimäin, keskikesäl, häntä konnikkaiseel hävijää
kaikkinee. Naappapään muuttumiin konnaks jo loppui.
Suur konna ellää i vees i maan pääl. Hänel ono kerkiäliha
ja hää henkäjää atmosferavozduhaal.
Takakäpäliin välilöis sil ovat hoikkaiset ujumanahkaiset,
senen peräst konna hyväst saap uijua vees. Mut hää hyväst voip
hyppiä i maan pääl: hänen jalat ollaa mukahunneet liikuttammaa
ruumesta i maata mööt. Ku konna vaa näkköö sikiäisen, hää selväst viskajaa suustaa lippiän keelen ja ottaa kiin oman saaukin.
Mut ajast aikaa konnan ono tarvis kävvä vettee. Konnaal
nahka ono paljas ja kovast hoikka. Se nahka ei voi hoitaa
hänen ruumesta kuivamisest varil ja kuivaal ilmaal ja senen
peräst hänen ain pittää pittiissä liki vettä, tali märästävis paikois. Syksyst konnat laskiijaat pruudiin tali järviin pohjaa, tukkajaat itseen nattaa ja seel veettäät talven.
Interesnoita ollaa konnan muuttumiset senen kasvamisen
aikanna. Naappapää ono tulova konna, mut sil ovat kalan tuntomerkit. Mut meijen silmiin ees tämä kalan ruumeen strojenja
muttuu niin, jot tekahuu elokas, kumpa ruumeen sklaadun ja
henkäämisen mukkaa voittiijaa jo korkiampii, kuivan maan neljäjalkaisii elokkaihe.

Mittaisia elokkaita saotaa maal ja vees eläviks.
Konnia ja toisia elokkaita, kummat oman elon alkuaikoinna
voittiijaat kallaa, henkäjäät zaabroin avul ja elläät vees, a siis
muuttiijaat ja elläät vees ja maan pääl, saotaa maal ja vees
elaviks.
Mokompia elokkaita ollaa kärnäkonna ja tritonat.
Kärnäkonna. Kärnäkonnat oman ruumeen mukkaa voittiijaat
konnii, mut vaa nahka heil ei oo lakkia, ono krompelikas ja
takajalat ovat lyhyemmät ja vähävoimaisemmat, ku konniil.
Päivääl höö peittiijäät ja illast vaa männööt saauttammaa saaukkia. Kärnäkonnat ovat polsikkaat elokkaat, sentää jot höö söövät
paljo sliizoja ja matokkaisia, kummat toovat meille tuijua.
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Tritonat. Tritonat elläät pruudaas ja ajast aikaa kohojaat
veen päälle, jot aijaa kerkiälihast pilattu vozduha pois ja ottaa
toist siitiää vozduhaa. Heil häntä hoitiijaa koko iän ja höö
ruumeen poolest voittiijaat suenliikaa. Mut erittäijäät höö
suenliiast sil, jot evät oo mukahunneet elämää maan pääl. Nahka
heil ono hoikka, paljas, jalat vähänvoimaiset, häntä aironmukkain
niku naappapäil ja se avittaa tritonalle ujumises. Mut aintakkii,
jos vesi, kus elläät tritonat, kuivaa, ni höö voivat röömiä toisee
pruudaa.

RÖÖMIJÄT.
Mokompia elokkaita, niku suenliikoja i matoloja saotaa
röömijöiks. Maot röömiit sentää, ku heil ei oo jalkoja. Suenliiaal ovat jalat, mut neet ovat lopen lyhykkäiset ja suenliika
kera röömii.
Röömijöil ruumeen temperatura ei oo yhenlain, ku meil ja
lämmän veren elokkail—lintuloil ja zveerilöil. Sentää heijen
elo kaik pittiijää siint, millain ono heijen olopaikan temperatura
ja meijen maan valjon kliimatan usloviat heitä vart ollaa vähän
mukkaisat.
Röömijöitä meil ono vähä, ja neetkii ovat peeniä.

Suenliiat.
Suenliiat (kuva 32) ovat samoi tavallissia röömijiä. Erittee
tihtii meijen metsiis saap nähä mussertavvaa suenliikaa—kumpa
synnyttää elokkahaltaa. Toiset suenliiat sikihyyt munniin avul.
Sirkiöil kesäpäiviil suenliika
etsii päivyen kohan ja istuu
siin päivyen varis. Täs hää
katseloo ommaa saaukkia—
kaikenlaajaisia sikiäisiä. Jos
mikä opasnosti tulloo, ni suenliika selväst jooksoo pakkoo
ja mihe ikkee lovveepeittiijää.
Ruume suenliiaal ono katettu
koval, vahvaal sarvisoomukseel, kumpa poolistaa häntä
kuivamisest ja loukkaamisest.
Konnaelokkaist suenliika erittäijää sil, jot hää ono kuivanmaan eläjä.
Suenliiaal jalat vaik ovat
peenet ja vähävoimaiset, mut
jooksoo hää selväst, vingerKuva 32. Suenliika.
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tellöö ommaa pitkää hännäkästä ruumesta. Jos hiisnikka hänt
hakkiijaa hännäst, ni hää omal erilaajaisee! tahottomal liikahhukseel järkenää eroittaa itsestää hännän. Visattu häntä monikkaan ajan veel vingertellöö ja kunis hiisnikka voittiijaa hänen
kera, suenliika kerkiijää paeta ja peittiissä. Yli monikkaan ajan
suenliialle häntä taas kasvaa, mut ei vaa niin pitäks, kuin oli
entiin. Senen peräst möö tihtii vassaamma suenliikoja lyhhyen
hännän kera.
Kylmääl ja sääilmaal suenliiat peittiijäät sammalii, tali kantoloin aile. A syksyst höö nukkuut talviunnee.
Senen peräst, jot suenliioil ono kova ja vahva soomus, heist
monikkaat voivat ellää i kuiviis steeppilöis ja liivikko-pustbnjois.

Meijen maot — tanvasmato ja jaadumato.
Meijen poolees kovast levehynt ono kaks maon sukkua: tanvasmato ja jaadumato. Heitä pittää mahtaa tarkast erittää,
jot ajallaa sais hoitiissa jaadukkaast hervittäväst maost ja ei,
pölästyä tanvasmattoa.
Tanvasmato.
Tanvasmattoa o n o ( k u v a 33)
kerkiä tuntaa kahest kimmiäst pläkist, kummat
ovat hänen pääs, senen
takaosas. Kaik jäänös
ruume maol ono mustaa
kuvvaa.
Tanvasmato enemmittee puuttuu
mataliis
tooreis kohis, liki pruudoja ja soita. Niku i
Kuva 33. Tanvasmato.
toisiilkii matoloil, tanvasmaol ei oo jalkoja.
Hää vingertellöö ommaa pitkää ja painukasta ruumesta yhest
poolest toisee, mut selväst sil viisii röömii maata mööt. Röömivä mato välimittee pistää pitän kakspoolisen keelen ja sil
kovvoittaa kaikkia riistoja, mitä tulloo hänelle vastaa. Sitä
keeltä tihtii kutsutaa „jaaduneeglaks", mut se nimi ei oo praavilnoi. Toittiijaa tanvasmato enemmittee konniil. Saaukin jälest,
tali kons itse männöö pakkoo, tanvasmato hyväst uijuu vees.
Jos tanvasmato hakkiijaa saaukin, ni hää luikkajaa sen kokonaiseltaa. Suu kaikiil matoloil voip niin verrua, jot saap luikata
saaukkia, kumpa ono paksump häntä itsiää. Kesäl imikkomaot
pannoot munnia, kummat ovat katettu pehmiääl nahkakcoreel.
Talveel tanvasmato nukkuu.
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Jaadumato. Jaadumato(kuva 34) ono niin suur, ku i tanvasmato. Ellää hää enemmittee metsiis. Hää ono harmaata tali buuraa
kuvvaa ja pitkin selkää sil vingertellöö mustain lintti. Välistää
puuttuu i kaikitee mustia jaadumatoja. Mut erittää heitä tanvasmaost ono kerkiä, sentää ku niil ei oo keltaisia pläkkilöjä
pääs. Ylempäises leukaluus istuut jaadumaol pität, hoikat ja
kovast terävät jaaduhampaat. Kunis mato ono rauhaas, hänen
hampain terät ovat painutettu takkaks. Kons mato avaelloosuuta saaukin ottamista tali itseen poolistamista vart, ni hampaat kohojaat. Kons mato viskajaa itseen saaukin tali viholaisen
päälle, hää isköö omat hampaat hänen ruumeesse ja siis senen
raanaa männöö maon hampaast jaadu. Se jaadu tappaa
heenokkaiset elokkaat, kumpiil mato toittiijaa. Maon
puromiin inmihiselle vaik surmaa ei too, mut antaa suuren
kivun.
Jaadumato
käyp
jahis
enemmittee ööl. Paras toittu
sille ovat metsähiiret. Päivääl
mato enemmittee lämmittäijää
päivyees. Inmihisen päälle hää
Kuva 34. Jaadumato.
ensimäiseks konsaa ei hypi,
mut ain vaa tavoittaa paeta. Mut ku senen suututtaa, tali
petoksees tallataa senen päälle, hää siis laskoo hodduu omat
jaaduhampaat.
Kons hää valmistaijaa itsiää poolistammaa ni siis sihisöö,
itse käärihyy, kohottaa pään yllää, avajaa suuta, kiiree viskajaa
pään etes ja pistää viholaista jaaduhampail.
Syksyst jaadumato synnyttää poikaisia — peeniä matoloja—
kummat ovat niin paksut ja'pität niku krantossi.

Variloin maijen röömijät
Kaik röömijäelokkaat ovat herkät lämmän ja kylmän vaiholle. Sentää kaikkiis enemmän mokompia elokkaita ellää varilois troopikkamais. Seel saap vassata kaikkiis suuria röömijöitä.
Maot. Troopikkamais ono paljo erilaajaisia jaadukkaita
matoloja, kummat ovat enemmän hervittävät ku meijen maot.
Neet ku purroot ni tulloo surma inmihiselle i elokkaille.
Ono troopikkamais i toisia matoloja, ilman jaadua. Samoi
sorriammat heist ovat udavat, kummat ovat kuutta metriä,
a välin i kymment metriä pität. Nämät maot voivat luikata ko40

konaiseltaa sian, tali kilin, mut höö vaa enemmittee toittiijaat
heenoil elokkail.
Udava erittäijää tanvasmaost i sil, jot hää ei luikkaa ommaa
saaukkia elokkaaltaa, mut enstää tappaa sen, keertähyy senen
ympäär ja takistaa kamalaal voimallaa. Siis hää saaukin
luikkajaa kokonaiseltaa ja senen peräst ei söö mittää ussiaa
viikkoa.
Krokodilat. Afrikan, Aazian ja Amerikan jokilois ja järvilöis
elläät krokodilat (kuva 35). Monikkaat krokodilat ovat 8 metriä

Kuva 35. Krokodila. Veest näkkyy toisen krokodilan silmät ja
nenähookomet.

pität. Heijen ruume ono katettu pantseriil luutykkylöist tali sarvisoomuksist. Kerkiäst ja selväst liikkuu vees krokodila. Hänel
käpälääs varpain välis ovat ujumanahkaiset, a voimakas, molommist kupehist takissettu häntä avittaa hänelle uijua.
Krokodilat ovat toittiimattomat hiisnikat. Toittiijaat höö enemmittee kalal, mut tihtii tulloot i maaelokkain jälest.
Krokodila lezzii veen al, veen päälitse vaa näkkyyt senen
pulkkasilmät, ja nenän otsa, kumman pääl ovat nenähookomet.
Sil viisii krokodila saap henkätä ja näkköö, mitä tekahuu ympäär, mut itse rannast jääp näkymättömäks. Jos miltain elokas
tulloo joomaa vettä, ni hää äkkiistää hyppäjää senen päälle
ja hakkiijaa hännee suureel, teräviil hampail täytetyyl suul.
Sattuu, jot krokodila tempajaa vettee i inrnihissiä.
Krokodila tihtii tulloo rantaa ja matalois kohis lezzii ja lämmittäijää päivyees. Mut kuivan maan pääl höö evät oo niin
sukkelat ja ku vähä mitä kuuloot hervittävvää, etsiit kiiremmäs
vettä. Joka voosi imikkokrokodila toop päälle kahen saan
munan ja peittää neet liivaa tali nattaa.
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Cerepahat. Cerepahat kovast erittäijäät toisist röömijäelokkaist. Heijen ruume ono katettu paksuul luupantseriil, kumpa
tekahuu kahest poolest, selkä- ja vatsapoolest. Pää, jalat i
häntä vaa näyttiijäät ulkopoolelle, mut peenemmän opasnostin aikanna cerepaha tempajaa i neetkii sissee.
Cerepaha röömii kovin veenost. Hänen ei piä männä pakkoo
hiisnikoist sentää, ku hänel ono pantseriis hyvä poolissos. Pantseri ja skiletti cerepahal ollaa kiin toin toiseen kera, ollaa yhes.
Cerepahoja ono i SSSR-an lounatoblastilois.
LINNUT.
Kaik linnun ruumeen mänö ono tekahunt lentämistä vart.
Linnun ruume ono katettu sulil. Sulat ovat pään pääl, kaglaas
ja ruumeen pääl.
Mut samoi sorriammat ja vahvat sulat ovat siipilöis ja hännääs. Mitä vart sulat ovat linnuul?
Linnut, niku i zveerit, ovat lämmäveriset elokkaat. Sulat ja
puuhka hoitaat lintua kylmäst. Sulkiin ja puuhkan välilöis ono
ain vozduhaa, kumpa, tiijemmä möö, ono lämmän pahhain provodnikka.
Mut siipilöis ja hännääs sulat ovat jo toist assiaa vart. Suuria
vahvoja sulkia siipilöis kutsutaa siipisuliks, a hännääs—häntäsuliks.
Lintuloil ei oo hampaita ja leukaluun sijas heil ono kerkiä
sarvinokka.
Lintuloil ovat kovin hoikat, mut vahvat luut. Suuremmat
luut ovat sisest täytetty vozduhaal. Vozduharakot niil ovat i sisuksiin välilöis. Kaik tämä tekkoo linnun ruumeen kerkiämmäks,
ku maaelokkain ruume.
Kaikkiin lintuloin strojenjaas ono paljo yhtehistä, sentää ku
höö ollaa mukkoitettu lentoa vart. Kaik höö ovat vhtä koosia,
senen peräst lintua ono hyvä i kerkiä erittää toisist elokkaist.
Mut kormaa itsellee linnut saauttaat erilaajaisest ja sitä vart höö
erittäijäät toin toisestaa. Erilaajaiset omintukset ovat hiisnikkalintuloil, toiset seemensööjiil, sikiäissööjiil j. n. e.
HIISNIKKALINNUT.
Hiisnikkalinnut ovat hyväst tuntuvat. Heil ovat koverat nokat
ja voimakkaat käpälät suuriin ja teräviin kynsiin kera. Meijen
Sojuzaas ovat hiisnikkoja kokot, sakkelit, hyypiäät ja muut.
Monikkaat hiisnikkalinnut toovat inmihisille tuijua, kanteloot
kannoja ja peeniä jahtilintuloin poikaisia.
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Mut ussiat hiisnikat, niku monet sovaporodat, toovat polsia,
hävittäät hiirijä susiikkoja ja toisia närijöjä, kummat toovat
tuijua meijen peltoloille.
Kokko. (Kuva 36) ono suur summain hiisnikkalintu. Monikkaat kokot (nokast hännän otsaa saa)
ollaa kokonaist metriä.
Kokot pittäät jahtia jäniksiin, hiiriin, lintuloin ja elokkain jälest.
Välistää kokot karjast kanteloot
voonaisia ja kilinpoikaisia. Kokko
lentää yllääl maast. Omil tarkoil
silmiil hää näkköö saaukin etähält
saa. Äkkiistää ja kiiree hää ylähält
lentää allaa ja kynsiil hakkiijaa saaukkii kiin, koval nokal särköö saaukin
pääluun, ja siis ku alkaa syyvvä, ni
hänen nokan terävät reunat leikkajaat
lihhaa, niku sakset.
Kanasakkeli ellää meijen metsiis,
ja hää ono voimakas, suuri, mut hyvin
tarkka hiisnikka.
Hää konskaa ei lennä ylähääl, a
enemmittee viskajaa itsiää saaukin
Kuva 36. Kokko.
päälle peitost. Hää peittiijää kuhu
ikkee puun oksii, katsoo ja vahtii
ommaa saaukkia ja selväst siis lentää saaukin päälle. Kanasakkeli ono tujukas lintu. Hää hävittää jahtilintuloin poikaisia ja
kanteloo kotilintuja.
SEEMENSÖÖJÄT.
Punarinta. Talveel, metsiin reuniis ja saadulois, keskoisees
SSSR-n osas, saap tihtii nähä kokonaisia joukkuloja punarintoja. Heijen käppiä viheltämmiin kuuluu etähält saa. Mussat,
paistavat siivet, valkia hännän päälys, punain rinta kukkolintuloil—kaik nämät käppiäst erittäät punarintapartin lumekkain
tali härmikkäin haaroin päält.
Tunniloittee istuut punarinnat puus ja toittiijaat seemeniil.
Pihlajan ja katajan marjoin sisest höö saauttaat seemenijä ja
muun marjan viskajaat pois. Tihtii toittiijaat höö veel i saadupuijen pupu?koil. Paksu ja kova nokka ono hyvä tämän kovan
saaukin saauttamista vart.
Talven aikanna joukkulois lentelööt punarinnat metsiä ja
saaduloja mööt ja etsiit söökkiä, a keväest höö lentäät turpioihe
metsii. Seel höö tekkööt pessiä ja toovat poikaisia.
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Kärkkälintu. Kärkkälinnut toittiijaat kuusiin seemeniil, kumpia kaivaat kuusen kärkist (kuva 37).
Inmihisen temmata sormiloil seemeniä ei oo kerkiä, mut
kärkkälintu 2—3 minutiis saap omal nokal tyhjentää kärkän
seemenist. Hänen i nokka ono niin laahittu, niku saavva hyväst
kaivaa seemeniä: nokan yläosa ja alaosa männööt ristii toin
toiseen takkaks.
Kärkkälinnun pessiä saap
löytää i talveel, sentää jot linnuul ono ohto syykkikraamiloja
ympäär vootta poikaisiin sööttämist vart.
MEIJEN YSTÄVÄT,
S1KIÄISSÖÖJÄT.
Neet linnut, kummat toittiijaat
sikiäisiil, ovat kovast veiterät ja
selvät. Monikkaat niist etsiit
ty puun rangoist, lehtilöist ja haaroist sikiäisiin matokkaisia. niijen
poikaisia ja nukkiloja.
Toiset parttilois lentelööt kärpäisiin, unilintuloin, sääsköin
jälest, kumpia lovviit lennoos.
Kuva 37. Kärkkälintu.
Hävittäjes tujulaisia, nämät
linnut toovat inmihisille suurta
polsia. Sentää heitä pittää hoitaa ja ei rikkoa heijen pessiä.
Pääskö. Keväest, aprelikuun lopus, tali maikuun alus etähält Afrikan poolest tulloo meille jällee selvälentäjä ja cikertäjä pääskö. Lentää tänne, tekkoo pesän sarajaa, läävää, kattoloin alle ja hautoo pojat.
Lopen selväst pääskö lentää. Kerkiit vaa nähä hänen valkian
rinnan ja mussat paistavat siivet, ku hää jo lensi pois. Hää
lentää hoomuksest ja iltaa saa, ain aeloo kärpäisiä, sääsköjä
ja toisia sikiäisiä, kumpia hää sööp itse ja kummiil ommia poikaisia toittaa. Nokka pääsööl ono levviä ja terävä ja sil ono
kovin mukkaisa lovvia sikiäisiä. Kesän lopus pääsöt korjahuut
parttiloihe. Päivääl höö lentelööt korman etsoos, a illast korjahuut jokiloin ja järvilöin rantoihe ja rookoheinikoos veettäät
ööta. Ja ku syksyyl tujulaiset vähenööt, ni pääsöt korjahuut ja
partittee lentäat Keski-Afrikan poolee.
Sikiäisiä hävittäjes pääsöt toovat inmihisille suurta polsia.
Konskaa ei piä laottaa ja rikkoa tämän polsikkaan linnun pessää!
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Sinitsat. Sinitsat, ovat metsiin, parkkoin, saaduloin eläjät.
Partittee lentelööt höö haaralt haaralle, puust puuhu.
Höö etsiit pöröläisiä, kärpäisiä, sikiäisiin munnia ja matokkaisia.
Omil teräviil nokil höö sikiäisiä kaivaat puun loviloist, kooren alt. Niil tujulaisiil toittiijaat höö itse ja toittaat niil ommia
poikaisia.
Mut raskas elo ono sinitsoil talveel, kons puut kattiijaat
lumel ja jääl. Siis höö evät saa itsellee sikiäisiä. Paijo heitä
silloin i hukkahuu.
Möö jaksamma hoitaa niitä lintuja surmast. Näitä lintuja
pittää sööttää. Tehkää kormu?kat ikkunalle, ripussakkaa puuhu,
tookaa leivän muruloja ja kaikenlaajaisia seemeniä.
Sinitsat ovat meijen ystävät. Jos enemmän leenöö sinitsoja,
siis enemmän leenöö hävitetty tujulaisia, kummat toovat tuijua
tarhoille ja saaduloille.
KUIN SIKIHYYT LINNUT.
Kaik linnut tekkööt munnia. Munist tulloot pojat. Jot arvata,
miltain ono munan strojenja, katsomma kanan munnaa.
Kananmuna ono katettu päält koval kalkkikooreel. Säremmä
hiljakkaistaa kooren ja sisuksen valamma tarelkalle. Möö näämmä,
jot kooren al ono veel valkia hoikkain nahka.
Itse kananmuna ono kahest osast: ruskulaisest ja valkulaisest. Valkulain valui tarelkaa mööt, mut ruskulain veel ono
hoikkaisen ruskulaisnahan sises.
Ruskulaisen sil pooleel, kumpa ono yllääpäin, ono sirkiäin
pläkki, ja hänest aikaakii kasvaa poikain. Ruskulain ja valkulain
kananmunast männöö pojan toittoo. Jot kasvais poika, pittää
olla lämmää. Lintu, hautojees munnia, lämmittää heitä omal
ruumeel. Ja ku poika jo kasvaa suureks, ni rikkoo hää kooren
ja tulloo munast pois.
KOTILINNUT.
Kyyhkyläiset.
Pertin pääl, katon al elläät koko joukut kyyhkyläisiä. Täs
höö elläät pariloittee, vitsoist ja olest tehhää pesät, munniit ja
hautoot poikaisia. Poikaiset tulloot munast peenet, sokkiat,
ilman sulkia. Enstää kyyhkyläiset sööttäät niitä mokompaal
niku rahka-aineel, kumpa heil tekahuu kuvus. Yli kahen viikon
linnunpojat jo kattiijaat sulil, a yli 4—5 viikon jo lentäät
pesäst.
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Kotikyyhkyläisiä ono mont porodaa. Kaik neet porodat inmihiin saautti diikkoist porodast, harmaansinisesi
kyyhkyläisest
^ ^
(kuva 38).
Monikkaat porodat ovat
näytetty kuvas 39. Yks poroda
I;
erittäijää toisist sil, jot hää
Щй^щрч.
saap puhhua suureks oman
||\
kuvun. Sitä saotaa kupukyyhPavlinakyyhkyläiseel
ono
käppiä, levviä häntä. Turmana
ono interesnoi sil, jot lennoos
hää männöö yli pään.
Jakobintsaal ono niku vorotnikka sulist ympäär kaglaa.
—
K
a
i
k
neet kyyhkyläiset ollaa
käppiöjä ja näitä kyyhkyläisiä
Kuva 38. Diikkoi kyyhkyiäin.
P i e t ä ä käpehyttä vart. Ussiat
kyyhkyläiset löytäät omat pesät i siis, kons heitä viijää pois ussian saan kilometrin päähä.
Senen omintuksen inmihiset panivat merkiks jo vanhoil ajoil
ja noistii kyyhkyläisiä mööt laittamaa kirjoja.
v^^tfe^ \

Kuva 39. Erilaiset kyyhkyläisporodat. 1— turmanakyylikyläin,
2 — jakobintsa, 3 — pavlinakyyhkyläin, 4 — kupukyyhkyläin.
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Kons mäntii kulkomaa pitkää matkaa, ni kyyhkyläisiä otettii
kera ja jos piti kottii laittaa kirja, ni siottii kirja hännee kiin
ja lastii lentämää. Lentäjees kottii höö toivat kerallaa kirjoja.
Näitä kyyhkyläisiä i saotaa
postikyyhkyläisiks.
Sota-aikanna neet postikyyhkyläiset toovat paljo polsia.
Tihtii razvedcikka ku joutuu viholaisiin frontan takkaks, ei saa
antaa tiitää omille telefonan tali telegrafan mukkaa. Viholain
leikkajaa provodat, kuunteloo. Sentää soas tihtii tiitoja lähetettää
kyyhkyläisiin kera. Razvedcikka ottaa razvedkaa kerallee kyyhkyläisen ja senen kera lähettää kirjan. Ei oo kerkiä nähä häntä
ja ampua.
Lapset tihtii kasvattaat kyyhkyläisiä vaa tiukkua vart. Höö
vottiijaat heijenkä pität päivät, aeloot heitä, krapujaat kattoja
möitä. Mokomast kyyhkyläisiin hoijost ei oo mittää polsia, a
se vaa veep paljo aikaa ja sentää toop i tuijua.

Kanat.
Kanan alkuperä. Varilois mais itä-lounat Aaziaas, Indiaas,
£eiloniil ja Malaijiin saarilois turpioja pehkoloja mööt häylyyt
nytkii diikkoit bankivakanat (kuva 40), kumpiis hyväst saap
nähä kotikannoin sukulaisen. Diikkoil bankibakukol,
niku i meijen prostoil kotlkukoil, ovat kirjavat, kimmiät sulat, kultakuvvaa
kagla,punertava selkä, mussertavat siivet ja bronzamettalliin läihky vääriis
häntäsulis.
A diikkoil bankivakanal
niku meijen tedriil, metsäkanal ja perepelkaal ono
pläkikkäät sulat, kummat Kuva 40. Diikkoit bankivakukko ja kana.
peittäät heitä kasvoloinvälis.
Mokoma, niku kurpakas, ono tihtii i meijen kotikana.
Kaikist diikkoist kanaporodist bankivakukko vaa laulaa
„kukkurekkuu" ja se veel enemmän sannoo sitä, jot täst
porodast inmihiin saautti ja kehitti meijen kotikanat.
Mikä ono teht kanast kotilinnun. Mitä erinomaisia omintuksia löysi inmihiin kannoin diikkoist esivanhempist ja kuin
hää mukkoitti neet erinomaiset omintukset itsiää vart?
Ensimäiseks, kaik kanalinnut ollaa sorriat ja lihakkaat ja
antaat makuisaa, hyvvää lihhaa. Senen peräst ei ilman assiaa
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pietä jahtia mokompiin lintuloin peräst ku tedri, metso, räbcikka, metsäkana ja lounatpoolen fazanat.
Lihhaa vart inmihiin kasvattaa i kotikannoja, ja sitä vart
valitsoo lihakkaampia porodia. Toiseks—diikkoit kanat lentäät
vähä ja enemmittee elläät maan pääl. Tämä omintus oli kera
hyvä, ku bankiva alkoi tulla kotikanaks. Meijen kanat toittiijaat
kaik päivät tanvaal ja pois evät taho lentää.
Ja, lopuks, kaik kanat ovat pesitöslintuloja.
Se merkitsöö
sitä, jot poikaiset, puippuiset, tulloot munist jo niin kehittynneitä, jot järkenää noisoot jalalle ja partiis kävvät emän jälest.
Mut toisiin, pesälintuloin,
niku kyyhkyläisen, puippuiset
tulloot munast epättömät, ilman sulkia ja heitä pittää vanhempiin
kavvan elättää pesäs. Ja möö jo arvaamma, kuin suur merkitös oli i sil assiaal, ku kana ei oo pesälintu, a ono pesitöslintu.
Munat pesälintuloil ovat enemmittee peenet, ja pesäs niitä
ono vähä, muitas lintu ei jaksais toittaa epättömmiä poikaisia.
Mut pesitöslinnut munniit sorrioja munnia, sentää jot joka
munast ei tye peen paljas poikain, a tulloo suur, kasvant ja
kehittynt puippuin. Ja sentää ku munat männööt meille söökkii,
ni inmihiin pittää vaariis mokompia lintuloja, kummat toovat
sorrioja munnia. Mut ei oo ohto siint, jot kanalinnut munniit
suuria munnia—höö munniit niitä kokonaisen kymmenikön,
tali veel enemmän, niin paljo, jot emäkana vois kaik neet
kattaa omal ( ruumeel. Se pesitöslintuloil voip tapahtua senen
peräst, jot emän ei oo tarvis kantaa pessää kormaa ja puippuisiin itsenäisyys kerkenöittää emälle hoitaa suurta pesitöstä. Se
ono mukkaisa i inmihistä vart, kons hää kasvattaa puippuisia.
Jos inmihiin antais voiin kanalle, ni kana munijais 10—15
munnaa ja alkais heitä hautoa, kuin tekkööt i hänen diikkoit
sukulaiset. Mut ku inmihiin ottaa munat pois, eikä anna heitä
hautoa, ni pannoo hää kanan sil viisii munimaa uuvvestaa ja
korjajaa munnia vuuvvees 10 kertaa tali veel sitäkii enemmän
(100—150 munnaa).
Kanaporodat. Perrää senen ku kana oli tehty kotilinnuks,
inmihiin valitsemisen mukkaa sai paljo uusia porodoja, kummat
erittäijäät toin toisistaa sulkiin, harjan forman, suuruuen ja
toisiin tuntomerkkilöin mukkaa.
Meitä vart ovat neet porodat paremmat, kummat i hyväst
munniit, ovat i suuria, ja kummat siitäät ellää kvlmääs ja toorees ilmaas. Mokompia porodia ovat: leggorn, plimutrok, rodailand. Näihe poronoihe nyt i vaihetaa meijen prostoit kyläkanat.
Inkubatsia. Hautojees kana istuu munniin pääl, lämmittää
heitä omal hippiääl ja ajast aikaa kääntelöö. Näis usloviois
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munan sises kasvaa puippuisen sikiö ja 21-1 päivääl munist
tulloot puippuiset. Kunis kana hautoo munnia ja käyp puippuisiin kera, hää ennää ei muni.
Mut kanan hippiän lämmän sihast saap ottaa lämmää karassilampust, elektrogrelkast tali lämmääl veel täytetyist trubist. Senen
peräst stroitetaa mokompia erinomaisia apparattoja, inkubaattoroja. Höö ovat niku jässikät, niijen sissee laahitaa kananmunnia,
kumpia lämmitettää lämmääl vozduhaal. Pittää vaa sitä lämmäätä
pittää ain tasaisest, liki 40°, niku ono i kanan ruumeel. Munnia pittää ajast aikaa käännellä, niku sitä tekkoo i kana.
Puippuisiin hautomista inkubatoran avul saotaa inkubatsiaks. Jos ono inkubaattora, ni kannaa hautomista vart ennää
ei piä ja kaik kanat koko kesän saavat munnia.
Ensimäisiil päiviil puippuisille ono tarvis lämmää. Kons
puippuiset ovat kanan kera, ni höö tihtii mättiijäät emän siipilöin
alle ja emä lämmittää heitä omal ruumeel. Jos puippuiset ovat
tulleet inkubaattoran avul, ni siis heille tehhää „emä", brudera.
Se ono niku zontikka, tali lampun hattu, kumpa ono pantu palavan lampun tali peenen kiukaan päälle. Puippuiset korjahuut
senen bruderan alle ja saavat sitä lämmäätä, mitä heille pittää.
Nyt meil ovat kokonaiset faabrikat puippuisiin hautomista
vart. Ono suuret lintusovhozat, kumpiis ono ussia tuhatta
kannoja, mut puippuisia seel havvotaa vaa inkubaattoran avul.
Inkubaattorat ottaat seel suuria hooneita, ja niis saap yhel
ajal hautoa kymmeniä tuhattoja puippuisia.

IMETTÄVÄT ELOKKAAT.
Imettävviä ovat mokomat elokkaat, kumpiil ruume ono
katettu karvaal ja kumpiil imikkosiivotat toittaat ommia poikaisia maijool.
Kaik imettävät elokkaat ovat lämmäveriset. Karvakas nahka
ono heil sitä vart, jot hoitaa ommaa ruumeen lämmäätä.
Senen peräst, lämmävariset imettäväiset, niku linnutkii, ovat
vähemmän kiin ympäärolevist olousloviloist, ku kylmäveriset,
kummat, kuin vaa tulloo kylmä aika, noisoot veenokkaiseks
ja männööt uumattomaks.
Sentää erilaajaiset imettävät ovat leventynneet koko maata
mööt — kylmii ja variloihe maihe. Ono i imettävviä, kummat
elläät meres, niku hyle ja kiitta.
Ono mokompaisia imettävviä, kummat toittiijaat kasvoloil.
Neet ovat kasvonsööjiä. Ono veel hiisnikkoja tali zveerijä.
Höö söövät toisia elokkaita.
Yksiä inmihiin tappaa niku tujukkaita, toisiin päälle käyp
jahis lihhaa, nahkaa vart, ja monikkaita teki veel kotisiivotaks.
4—1321
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VARILOIN JA KYLMIIN MAIJEN DHKKOIT ELOKKAAT.
Zirafa. Zirafa — ono varin Afrikan elokas (kuva 41). Hänel ono
kovin pitkä kagla, hoikat, pität jalat, ja etujalat ollaa pitemmät,
ku takajalat. Peenen pään pääl hänel ono pari lyhyttä sarvia.
Ruume hänel ono katettu karvaal sorrioin buuriin pläkkilöin kera.
Omal synnykkimaal hää
r
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toittiijaa puun lehtilöil ja
hänen pität jalat ja pitkä kagla
kera ovat mukaisat söökin
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Indiaas ja Afrikaas.
Kuva 41.]Zirafa.
Neet ovat samoi suuremmat ja sorriammat kaikist maa
elokkaist. Höö voijaa olla ^31/2 m. korkioja ja voivat painaa
enemp 3 tonnia.
Erinomain slonan tuntomerkki ono liikkuva, verrunt nenä,
kummast ono tekahunt voimakas, muskulakas hoobotti. Slonalle
ono kovast tarvis se hoobotti. Hää saap laskia hoobotin maaha
saa ja käännellä hänt joka poolee. Omal hoobotiil slona
saauttaa itsellee söökkiä, katkoo puist haaroja lehtilöin kera,
tali ottaa puckan heinää ja pannoo itsellee suuhu.
Jos hää tulloo joomaa veen looks, ni tempajaa vettä hoobottii ja siis vallaa itsellee suuhu, ja variloil päiviil valeloo
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vettä selän päälle, jot viilahussa. Hoobotin avul slona saap
kantaa raskaat herret, keertää juuriloittee puut ja saap nostaa
maast i samoi heenot riissat. Sentää ku kagla slonal ono lyhyt
ja hää ei saa painaa päätä maaha saa, ni ilman hoobottia hää
ei sais juuvva vettä eikä sais ottaa kormaa.
Suust slonal ono pylkistynt kaks suurta hammast, kummat
ollaa heil meijen ylempiin esihampais sihas. Yks mokoma
hammas voip painaa 50 kg. Niil hampail hää hoitaa itsiää
viholaisist, kaataa puita, tali kiskoo puust koorta.

Kuva 42. Indian slona.

Närimist vart slonal ovat poskihampaat, heitä ono vaa
neljä, mut höö ovat kovin levviät ja sorriat.
Suur-summain slonan ruume ono paksuin jalkoin pääl,
kummat voittiijaat patsaisse.
Jalkaterän reunaas ovat varpaat, kumpiis ovat peenet kapjaiset.
Slona ono hiljain ja rauhain elokas. Mut suuttunt slona
jurmast männöö viholaisen päälle. Hää hakkiijaa siihe hoobotiil, talloo jaloil, isköö hampail. Sil viisii slona voittaa tigrankii.
Afrikan poolees slonnia kovast hävitettii, heitä tapettii heijen
hampain peräst, kumpist saavvaa kallista slonan luuta. Mut
Indiaas niitä tavoitettaa kiin elokkaaltaa ja siis tehhää kotisiivotaks ja pannaa tekömää kaikenlaist töötä, kus pittää olla
4*
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suur voima. Mut kiin otetut slonat harvaa sikihyyt ja sentää
kotislonnia ei voi kutsua kotisiivotaks.
Leva. Afrikan ja Läns-Aazian variloil steeppilöil ellää suur
vihakas hiisnikka — leva (kuva 43). Ommaa ruumest mööt hää
paljo voittiijaa meijen kissaa. Ku leva käyp, ni hää peittää
kynnet, tallajaa pehmiäst, niku kissa, käpäliin tallopotuskan
päälle. Senen peräst hää voip niin hiljaa tulla, jot kenkää ei
kerkii kuulla.
Leva ono harmaankeltaista kuvvaa, niku liiva. Sentää liivois
tali kuivaas kasvoituksees levvaa ono rankka hoksata.

Kuva 43. Kulli-ja imikkoleva.

Kullileva imikost erittäijää sil, jot kulliil ono suur harja.
Hampaat leval ovat niku kissaal, mut vaa paljo sorriammat.
Ja kovast ovat hänel kasvaneet silmähampaat — terävät torahampaat.
Paras levän söökki ono steeppilöin heinääsööjät elokkaat.
Hää heitä vahtii veen joomisen aikanna, ja senenperäst peittiijää pehkoloihe tali kivilöin takkaks. Hää äkkiistää hyppäjää
merkille pantun saaukin päälle, lööp sitä voimakkail käpälillää
ja isköö senen niskaa omat terävät hampaat.
Jahtii leva lähtöö illan hämäriis.
Tihtii leva hyppii i kotisiivottoin päälle. Hää hyppäjää yli
aijan, käpälän isul kaataa lehmän tali härän ja purroo hänelt
kulkun.
Imikkoleva synnyttää 2—3 pläkikäst poikaista, kummat
voittiijaat kissan poikaisii.
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Tigra. Levast erittäijää tigra sil, jot hää ellää metsiis ja
turpiaas rookoheinikoos, a leva steeppilöis.
Meil SSSR-s tigroja saap vassata lissurin oblastiis, Ettäisees
Jäs ja Keskoi-Aazian respublikois. Mut paras tigran synnykkimaa ono India.
Tigra (kuva 44) veel enemmän ku leva voittiijaa suursummaisee kissaa. Hänen näkö, jalat, häntä, kaik mänöt ovat ku
kissaal. Karva hänel ono punertava, mustiin viiruloin kera.
Kuulumattomil harkkomuksil liikkuu tigra tihikoos kasvoloin
välis. Hänen kirjava viirukas nahka tekkoo hänen näkymät-

Kuva 44. Tigra.

tömäks ympäröiväs rookosikos. Pehkolois tigra vahtii saaukkia:
metsäsikkoja, kililöjä, oleniloja ja toisia elokkaita.
Suureel hypyl hää viskajaa itseen saaukin päälle ja isköö
terävät kynnet ja hampaat siihe. Käpälän isku tigraal ono niin
voimakas, jot hää äkkiistää voip katata selkäpiin i hepoiselt.
Tigra toop paljo tuijua talohuelle. Välin tigra ellää liki
kyllää ja tappaa kotisiivottoja.
Tigra ono hervittävä i itse inmihiselle.
Tihemmäs inmihisen päälle hyppäjäät vanhat tigrat, kumpiil
ono raskas aella selviä ja voimakkaita elokkaita. Tigra vahtii
inmihissiä pehkolois ja pitäl hypyl viskajaa itseen loitsemänijän
tali jahtimeehen päälle.
Merikarnu. Kylmiis poljarnois mais ellää merikarhu (kuva 45).
Merikarhu erittäijää kovin buurast tali metsäkarhust. Hää
ellää kaikkinee toiseel viisii ja hyväst mukahuu elämää pol53

jarnoin talven lumis ja jäis. Hänen valkia karva ono lumen
karvaa ja sil viisii hänt ono rankka nähä, ku hää vahtii ommaa
saaukkia. Se turpia karva hoitaa karhua i poljarnoist pakkaisest.
Hänel i jalanpohjatkii kera ollaa katettu karvaal ja sentää hää
kylmää yhtää ei kuule.
Merikarhua saap trehvata Pohja-Pohjarnoin okeanan jäälonttiloil. Seel hää pittää jahtia hylkeen jälest, kumpa onokii
hänelle paras söökki. Karhu uijuu lopen hyväst. Hänen ruumeen
kaitain esipooli hyväst leikkajaa vettä ja soutaa hää voimakkail
käpäliil, varpain välis kumpiil ovat ujumanahkaiset.

Kuva 45. Merikarhu.

Merikarhuul hervittävviä viholaisia melkeen ei oo, ku vaa
yks inmihiin. Merikarhua ammutaa hänen nahan, lihan ja
rasvan peräst. Senen karvakkaat turpiat nahat männööt kovjoroiks. Lihhää ja rasvaa söövät poljarnoin maijen eläjät.
MERIZVEERIT.
Hyle. Hyle ono merizveeri (kuva 46). Toisii imettävvii
zveerilöihe hää voittiijaa sil, jot hänen ruume ono katettu
karvaal, jot henkäjää hää atmosferavozduhaal, jot imikkohyle
synnyttää elokkaita poikia ja sööttää niitä omal maijool, niku
kissa tali sika. Hyle ono imettävä
elokas.
Suuremp osa toisist zveerilöist ellää kuivan maan pääl ja
saauttaa seel itsellee kormaa, mut hyle toittiijaa kaloil ja hänen
saaukkia pittää saauttaa veest. Hänen i ruume ono mokoma,
jot ono mukaisamp uijua, ku kävvä kuivaa maata mööt.
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Hylkeen ruume voittiijaa kallaa, mut hännän sihas hylkeel
ono verutettu takas kaks takajalkaa, kumpiin tallukat ovat
muuttiisseet levviöiks lastiloiks ja varpaat ovat yhissetty yhtee
paksuul nahal. Neet takalastit i ovat hylkeen parraat liikkumisorganat.
Karva hylkeel ono lyhyt ja lakkia eikä hämmennä hänelle
ujumises vettä mööt.
Kuivan maan pääl hyle liikkuu etes kovin hiljaa ja pahaisest.
Hänen ujumalastit evät oo mukaisat käymistä vart.

Kuva 46. Hylkeitä; etemmäs ono imikkohyle poikaisen kera.

Hylkeet ettää veest i evät mää ja kuivan maan päälle tulloot vaa hookaamaa ja makkaamaa. Kokonaisinna karjoinna
hylkeet lezivät siis rannaas tali jäälontin pääl. Ku vähäin vaa
ono mikä hervittävä, ni hyle ruttiijaa vettee.
Vees hää pääsöö kiiremmäs pakkoo, ku kuivan maan pääl,
kus hää ei maha joossa.
Varraa keväest imikkohyle männöö peittopaikkaa jäälonttiloihe, tali saarii, ja seel synnyttää poikia.
Hylkeet elläät meijen Pohjamerilöis, Kaspian meres, Baikalan, Ladogan ja Onegan järviis.
Hylkeen päälle pietää jahtia rasvan ja nahan peräst. Heijen
etsimistä vart nykyisiil ajoil kävvät aeroplanat.
Kiitta. Kiität (kuva 47) ovat samoi suuremmat kaikist nykyisist elokkaist. Ono kiittoja, kummat ovat 30 m. pität ja painaat
150 tonnia. Mokoma kiitta ono 250 kertaa raskaamp härkää
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ja 50 kertaa raskaamp slonnaa — samoi suurempaa kaikist maa
elokkaist.
Kiitta ellää okeanois ja suuriis meris. Ennen kiittää luettii
kalaks, sentää ku hää voittiijaa kallaa ja konskaa veest ei tye
maan päälle. Mut kiitta itse assiaas ono suursummain merizveeri. Hänel ono lämmä veri, henkäjää hää atmosfera-vozduhaal,
synnyttää elokkaita poikia ja emäkiitta imettää niitä omal
maijool. Kiitta ono imettävä
elokas.
Mut miks tämä elokas ei voittii yhtää toisii imettävvii
elokkaihe? Möö tiijemmä, jot kalan ruume ono mukkaisa vees

Kuva 47. Kiitta. Kiitta noisoo veen pinnalle ja pois henkäjää nenähookomist vözduhaa, kumpa ono sekahunt vesihöyryn ja heenokkaisiin vesitilkkoin kera.

elämist vart. Kiitta kera ellää vees, ku i kala, sentää kalanmootoin ruumeen forma oli mukaisamp i merizveeriä vart,
kumpa ain ellää vees.
Niku i kaloilkii, kiitän häntä ono ujumalastinka, mut kiitän
häntä vaa ono lappeellaa, ja ei seiso niin kupehittee, ku kaloil.
Takajalkoja kiitaal ei oo enslkää, a esijalat ovat muuttuneet
lyhhyiks ujumalastiloiks. Mut näis lastilois kera ovat samat luut,
ku i toisiinkii imettävviin elokkain jalois.
Ki'tan nahka ono paljas, mut nahan al hänel ono paksu
rasvasloja. Se rasva hyväst hoitaa ruumeen lämmän, senen
peräst kiität i voivat ellää kylmiis poljarnois merilöis.
Kerkiälihat kiitaal ovat suur-summaiset ja niihe männöö
paljo vozduhaa, sentää kiitta saap olla veen al 15—20 minuttia.
Vaik kiitta ono suur elokas, mut toittiijaa hää heenokkaisil
elokkail, enemmittee sliizoil ja krapuloil, kumpia paljo ellää
merivees. Kiitaal ujuees ono suu avattu ja se ono niku tralli
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heenoa saaukkia vart. Hampaita hänel ei oo, mut suun laest
rippuut mokomat luuplastinkat, niku leikattuin reuniin kera.
Niitä plastinkoja saotaa „kiitän uussiloiks".
Kons kiitta pannoo kiin suun, ni vesi suust plastinkoin
reuniin läpi siivitsyy, ja suuhu jääneet peenet elokkaat hää
luikkajaa.
Yhest kiitast voip saauttaa rasvaa ja kiitän uussia 10—15
tuhattaa kultcrublaa.
Sentää kiitän jälest pietää kovvaa jahtia. Kiitän jahtii laitetea
kiittapyytölaivoja, kumpiis kiitän ampumist vart ovat erinomaiset tykit.
Uusiil kiitän pyytölaivoil ono kaik mukkoitettu kiitän
ruumeen tekömist vart. Elektromotoriil liikkuvat veitset leikkajaat kiitän ruumeen tykkylöiks, suuriis kattilois sulatettaa
rasvaa, eri ma?inat heenontaat luut ja tekkööt luujauhoa, kumpa
männöö peltovalloa vart. Meil SSSR-s kiitanpyytö ono riikin
halluus ja hyväst kohojaa ja kasvaa.
ELOKKAAT, KUMMAT INMIHIIN TEKI KOTISIIVOTOIKS.
Entiset alkuinmihiset evät pitäneet kotisiivottoja. Höö olivat
jahtimeehiä ia liikkuivat paikast paikkaa. Höö toittiisivat lihal
diikkoist elokkaist, kumpia saivat tappaa, a nahoist ommeltii
itsellee vaatteita.
Inmihiin tihtii tappoi i diikkoita lampaita, diikkoita kitsijä,
diikkoita härkiä, diikkoita lehmiä ja diikkoita hepoisia. Niijen
elokkain tapettuin imikkoin loont ei olt raskas ottaa kiin elokkaaltaa heijen poikaisia. Kiinotetut pojat sai helpost tehä
kotisiivotaks. Kons höö kasvoivat suuriks, ni jo toittiisivat liki
inmihisen elopaikkaa evätkä hervinneet inmihissiä.
Ja kons höö alkoivat sikihyssä, ni tulivatkii kaikkinee kotisiivotaks, a inmihiin tuli heijen peremeeheks. Sil viisii inmihisest tuli
karjankasvattaja.
Mööhemmäs inmihiin oppihuu saamaa polsia elävistkii
siivotoist: lehmäst maitoa, härät ja heppoiset pani tööhö, lampaast keritsi villaa j. n. e.
Täs, ku i kasvoloin kasvattamises, inmihiin alkoi kasvattaa
siivottaa valitsomisen mukkaa—-valitsi elon omaks sukkua
jatkamaa niitä, kummat näyttiisivät paremmiks, kumpia piti
kaliiimpinna.
Alus se tekahui niku itseksee, sen peräst ku kehnommat
elokkaat, esimerkiks, tapettii ennempää, a parempia piettii kavvempaa, ja siis neet kavvempaa elivät ja toivat poikia, kummille antoivat omat hyvät omintukset. Mut siis perrääpäin
inmihiin oppihui tiitoisest saauttammaa hyvvää porodaa välit57

semiseti mukkaa ja siis ilmahtuivat uuvvet paremmat ja erilaajaiset siivottaporodat: voimakkaat hepoiset—kummat väittäät
suuria koormia, selvät ja kerkiät hepoiset—kummat kovast
jooksoot, paljomaitoiset lehmät, erittee rasvakkaat siat j. n. e.
Lehmän alkuherä. Ussia sata voos takas Europaas eli sorria ja voimakas elokas — kumpaa meijen esiätit kutsuttii tuuraks. Tämän elokkaan pääluita veel i nytkii löytyy maan sisest.
Niist diikkoist tuuroist inmihiin jo entisinnä aikoinna saautti
sarvikkaat kotisiivotat—härät ja lehmät. Enstää lehmiä ja härkiä piettii töön tekömist vart ja siis vaa perrääpäin inmihiin
noisi pitämää vaaria heist niku maijon antajist.
Viimäiset diikkoit tuurat oltii tapettu enemp ku koltsattaa
vootta takas. Niihe tuuroihe voittiijaat ruumeen ja suuruuen
poolest nyt neet siivotat, kummat tekkööt peltotöötä ja veittäät
raskaita koormia Ukrainaas, mut Ukrainan karjaal ono karva
vähän vaalakkaamp, ku oli heijen sukulaisiil diikkoil tuuroil.
Toiset karjaporodat, niku gollannin, holmogorin, jaroslavin,
inmihiin kovast ono muuttant: höö evät oo niin voimakkaat,
m u t enemmän antaat maitoa.
Hyvät porodalehmät entisiil ajoil oltti vaa suuriis hovinherroin talohuksiis, kulakkoin kotilois, mut suuremmaal osal
talonpojist enemmittee oltii kehnokkaiset lehrnät, kummat antoivat vähä maitoa. Mokompaa kehnoa „porodaa", tiijetyst,
kenkää kiusiil ei kasvattant, a tekahui se poroda sil viisii, ku
köyhiis peeniis talohuksiis ei saatu tehä valitsomist suvun jatkamista vart, ei voitu reknata, pittääkse syntynt vasikka jättää
elämää vai pittääkse tappaa. Ja vaarin pitämiin oli kehno, vähä
oli kormaa ja kylmät oltii hooneet. Nyt vast, ku köyhät talot
mäntii yhtee, suurii kolhozoihe, nyt saavat talonpojat antaa
enemmän hoolta karjalle ja hyväst hoitaa siivottaa lämmiis kolhozan lääviis ja kasvattaa parempaa porodaa.
Hepoisen alkutulo. Enemp ku viiskymment vootta takas
yks tunnettu venäläin matkamees Przevalski löysi syväs Aaziaas,
steeppilöis, seel hoituneita diikkoita hepoisia. Sitä hepoista
niin oppimeehet i noistii kutsumaa Przevalskin hepoiseks. Se
ono peent laajaa hepoin, lyhhyen harjan kera. Karva sil ono
bulana, niku liiva, tali päivyeel poltetun kasvon karva. Neet
hepoiset tabunoittee kävvät steeppilöil ja heitä katsoo ori-esivahtija. Jos vähäin kus ono hervittävä, jooksoot neet hepoiset
pakkoo, muitas avonaisees paikaas viholaisest suuren elokkaan
ono kehno peittiissä ja viholaisest seel voip päässä vaa pakkiimisel.
Inmihiin valitsomisen mukkaa saauttikkii ja veel parensi
niijen steeppihepoisiin omintuksia ja kasvatti jooksijahepoiset
rbsakat ja satulahepoiset.
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А kons inmihiselle tuli tarvis ei selvää, a voimakast hepoist,
ni hää valitsi voimakkaammat ja sorriammat heppoiset ja niijen jälkisuvust kasvatti koormahepoisia.
Sian alkuperä. Diikkoi sika tali metsäsika i nyt ellää turpiois meijen maan lounatrajonois niku esimerkiks Kavkazaas ja
Keskoi-Aaziaas. Se ono voimakas elokas, kummaal ovat suuret
silmähampaat, mil hää hoitiijaa ja poolistaijaa zveerilöist.
Paksu karhia harjas ei kulu eikä tartu kasvoloihe kiin, kons
sika männöö läpi turpian pistelikkotihikon. Mokoma karva
pahaisest hoitaa lämmäätä, mut sial ono nahan al suur paksu
sloja rasvaa ja se hoitaa palentumisest kylmääl ilmaal ja soovesis.
Metsäsika ono kaikkirookain elokas. Hää sööp maast päähkäniä, kaikkia heenoja elokkaita, kärsääl roittaa maata, etsii
seelt juuria, matokkaisia, sliizoja. Imikkosika tekkoo tihikkoo
pesän ja toop seel 5—10 porsasta.
Nyt teille leenööt arvattavat i monikkaat meijen kotisian
omintukset. Heijen esivanhemmat oltii soopaikkoin eläjiä, sentää i kotisika suvajaa peehtaroija reus, ja sentää heil hyvän
korman peräst hänelle kasvaa nahan alle rasvasloja. Sian mukkaisuus lihoitettavaks oli inmihiselle hyväks ja hää valitsomisen mukkaa sitä omintusta veel parensi. Sian kaikkirookaisuus
oli kera hyväks—meijen kotisika sööp kaikkia söökin jäänöksiä. Metsäsian hyvä sikihymmiin, kumpa voip imettää porsaitaa
hyväs peittopaikaas, turpian tihikon sises, kelpais inmihisille,
sentää ku sika, kiiree sikihyes, antaa paljo hyvvää ja rasvaista
lihhaa. Vaa sian voimaa i suuria hampaita ei olt tarvis inmihiselle, sentää möö i näämmä, jot kotisial ei oo niin paljo
voimaa, se ono rauhaisemp eikä sil oo pitkiä silmähampaita.
Kroolikan alkuperä. Diikkoit kroolikat elläät Läns-Europan
lounatmais. Oman karvan ja ruumeen mukkaa kroolikat voittiijaat jäniksee, mut ovat vähän peenemmät ja erittäijäät jäniksest omil elotavoiltaa. Jänis norraa ei tee, a kroolikat elläät
noris. Seel rauhaas ja peitoos hiisnikoist synnyttää emäkroolikka
30—12 epätöint ja sokkiaa poikaa. Kroolikat toittiijaat kasvokormaal ja tihtii pilajaat saaduja ja metsiä.
Tehhees kroolikan kotisiivotaks inmihiin otti polsiks kroolikan hyvän sikihymmiisen. Yhest parist yhes vuuvvees saap
sikihyttää ussian saan kroolikkoja ja sil viisii saap saauttaa
paljo hyvvää lihhaa, kumman maku voittiijaa kananlihan makkuu. Veel kroolikast saavvaa pöyhkiää karvanahkaa, a monikkaist suitaa puuhkaa ja kuotaa siint lämmiä riistoja. Sil viisii
kroolikast, närijätujulaisest, tuli polsikas kotisiivotta.
Sil viisii inmihiin ottaa hyväks elokkain omintuksia, muuttaa ja parentaa niitä itsiää, ommaa polsiaa vart.
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Verbljuda, liivikon laiva. Vähä ken elokkaist jaksaat siitää
rankkoja elouslovioja kuiviil mail, kus ono vähä vettä ja ei oo
melkeen ensikää kasvoloja. Mut verbljuda seel ellää (kuva 48).
Levviä, villikäs jalan pohja verbljudaal ei uppoo liivois.
Hänen rinnaas ja polvilois ovat kovat villit, kumpiin päälle
hää loottiijaa, ku laskiijaa varin liivan päälle.
Liivatormia verbljuda kera ei hervii, sentää ku senen nenähookomet kattiijaat kattoloil, jot liiva ei pääse nennää.

Kuva 48. Verbljuda.

Verbljuda saap toittiissa pistelikoil heiniil ja pehkoloil,
kummat kasvaat liivikkomaas, ja kumpia toin siivotta, esimerkiks hepoin, söömää ei noise.
Verbljuda voip ussian päivän olla ilman vettä, ilman söökkiä. Sen aikaa hää toittiijaa ommiin gorbiin avul, kummiis ono
kasvant rasvaa.
Se rasva kopittuu verbljudaal siis, kons hänel ono kyllääst
söökkiä. Mut jos verbljuda ei Iövvä itsellee söökkiä, ni rasvan
zapassu hukkahuu—ja kehnottunneet gorbat rippuut hänel
kuppeis.
Jo varraa entisinnä aikoinna verbljuda ono tehty kotisiivotaks ja mukkoitettu koormiin väittämistä vart. Vaa verbljudan
avul inmihiin voi männä suuriin liivikkomaijen, pustbnjoin yli.
Meil SSSR-s kasvatettaa verbljudoja Keskoi-Aaziaas, Kazahstanas ja Volgan takaisiis steeppilöis. Tääl hää ono tavalliin
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kotisiivotta. Sikäläiset kolhoznikat tekkööt hänel peltotöötä,
veittäät koormia, aetaa heijen seläs. Hänen karvast tehhää sarkaa, sormikkaisia, fufaikkoja ja sukkia. Verbljudan liha ono
makuisa ja toittava, niku i lehmän liha. Verbljudan maitoa
juuvvaa.
Pohjan oleni. Rankka ono duumata tundran väen elost
ilman olenia (kuva 49). Paras olenin söökki ono jäkälä, olenin

Kuva 49. Pohjan oleni.

sammal, kumpaa lopen paljo kasvaa tundraal. Milläinkää toin
kotisiivotta ei saa ellää sil kormaal.
Olenin jalas ono neljä kynnekäst varvast, kaks levviää ja
suurt ja kaks peent kupehiis.
Kons oleni noisoo lumen tali sammalen päälle, keskimäiset
varpaat, tali sorkat, harojaat, ja jalka ei vaijoo. Senen peräst
pohjan eläjät saavat aijaa oleniil i talveel i kesäl.
Lämmä, turpia karva kattaa olenin ruumesta ja hyväst hoitaa
sitä suurist pakkaisist. Pään pääl oleniil ono pari haarikasta
sarvia. Keväeel sarvet hävijäät ja syksyst kasvaat jällee.
Krome ajamista ja koormiin väittämistä, oleni antaa i
muuta polsia. Liha hänel ono makuisa ja se ono hyvä söökki
pohjan eläjille. Hänen nahast tehhää vaatetta, kenkiä ja hooneita. Olenin soonet mukkoitettaa rihmoiks, sarvet ja kapjat
männööt klejun valmistamista vart.
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Kunikkaan aikanna vähä piettii hoolta pohjan eläjist ja olenin kasvattamisesi Senen peräst paljo hukkahui olenija läsylöihe ja nälkää.
Nyt Pohjaas ono organisoitettu olenisovhozoja ja kolhozoja.
Seel oleniloist pietää suurta hoolta, valitaa hyvät karjamaat,
voittiissaa läsylöjä vastaa ja kasvatettaa hyväst oleniloin vasikkoja.
Nyt sovetin valta pani tehtäväksee siivottoin tali karjan kasvattamisen parennoittamisen ja nostamisen. Senen peräst entiin
heeno, poroditoin siivotta hävitettää, a hänen siijaa kasvatettaa
hyväporodaista karjaa, kumpa ono mukaisa paikallissee elloo.
Paremmast pietää vaaria siivotoist sovhozois ja kolhozois,
kus laahitaa hyvät läävät. Sentää jot parennoittaa kormat, harotettaa kormakultturoin kylvömaata, tehhää silossahautoja ja
basnjoja, kus happanoitetaa ja valmissutetaa kormaa siivottaa
vart. Kohotettaa kroolikkoin ja sikkoin kasvattamist, kummat
oman sikihymisen kautta voivat antaa lyhhyees ajas paljo lihhaa. Erinomaista hoolta pietää hepoisest, kumpaa ono kovast
tarvis maatalohues ja maan poolissoksees—Puna-Armiaas.
OBEZJANAT.
Kletkoin ees, kus ovat obezjanat, zooparkaas ain seisoo
suur joukko väkkiä. Väki kavvan seisoo ja kummittelloo senen
päälle, ku obezjanat nagrettavast riipistellööt, irvistellööt ja
sukkelast liikkuut. Ja kaikist kummemp inmihiselle ono se assia,
jot obezjana niin voittiijaa inmihissee.
Käpäliin sihas obezjanal ovat käet niku meil. Sormiis heil
ollaa kynnet ku inmihisel. Ussioil obezjanoil näkö ono niku
inmihisen liitsa.
Mut senen kera höö kovast i erittäijäät inmihisest. Ruume
heil ono katettu karvaal.
Jalat heil evät oo ku meijen, a ovat kera niku toiset käet.
Melkeen kaikiil obezjanoil ono pitkä häntä. Höö ovat elokkaita,
kummat hyväst ovat oppihusseet elämää puis. Oksia ja maata
mööt höö jooksenteloot neljääl jalal.
Marakatit. Marakatit (kuva 50) ovat kovast veiterät, koko
päivät höö keikkuut haarast haaraa, puust puuhu. Lopen selväst höö krapujaat puun rankoja mööt. Ruume heil ono kerkiä
ja kerkiäst höö hyppiit 8—10 m ylitse. Marakatin söökki, ku
i toisiil obezjanoil, ono erilaajaisiin kasvoloin plodat, pupuskat,
lehet, varret, lintuloin munat ja poikaiset.
Tihtii hävittäät höö kylvöpeltoja. Koko joukko, käyttäjä ees,
lähtööt höö pellolle.
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Käyttäjä ain vahtii, eikse oo kus mitä hervittävvää. Kuin
vaa mitä ikkee kuuloo, kerraas antaa vinkuvan äänen, trevo-gasignaalan. Siis koko joukko korjahuu yhtee ja valmistaijaa
pakkoo. Jos opasnosti mannöö yli, ni käyttäjä taas antaa tiitää
siint ja joukko taas jatkaa vanhaa assiaa.
Pellool höö ovat, ku rasboinikat. Evät niin paljo söö, kutravviit. Revittellööt kasvoloja, karistelloot, viskoot, katkoot.
Koko piol pannoot suuhu jyvviä, peittäät niitä erinomaisee
säkkii, kumpa ono heil posen sisäpoolees.

Kuva 50. Marakatit kukuruzapellon ryyssön perrää.

Kons ono sil viisii jo korjattu ohto, marakatit veel enemmän noisoot valitsemmaa. Revittäät kasvon, vähäin maistaat ja
viskajaat pois ja etsiit uutta. Ja ku kyllähyyt varassoksest ja
travituksest, ni kaikin männööt jällee metsää.
Seel höö laatihuut kaikin puuhu ja alkuu puhassos.
Toin toisilt etsiit höö pois karvoist pistelikot, sööpäläiset.
Marakatit ovat lopen selvät puueläjät, mut maan pääl höö
niin selvät evät oo, ja evät jaksa kovast joossa.
Imikkomarakatit synnyttäät vaa yhen, harvaisee kaks poikaista.
Yli vähän ajan peräst, hänen poikain ripustaijaa emän kaglaa,
a se kanteloo hänt joka paikkaa kerallaa. Männöö veel monikas viikko, ku poika itse jo noisoo röömimää ja kiiree noisoo
krappuumaa puita mööt. Jos ono mikä hervittävä, ni poikain
kiiree jooksoo emält hoitoa etsimää. Vanhemmat marakatit lopen
hyväst pittää vaaria omist pojist.
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Inmihisenmootoiset obezjanat. Inmihisenmootoisia, korkiampia obezjanoja ollaa: ?impanze, gorilla, orang-utan. $impanze
j a gorilla elläät Afrikaas. Orang-utanan synnykkimaa ollaa
saaret Borneo ja Sumatra.
Inmihisenmootoisiks heitä saotaa sentää, jot höö enemmän,
ku toiset obezjanat, voittiijaat inmihissee. Meeleltää höö kera
ovat toisia elokkaita korkiammaal.
Kaikkiis paremmast inmihisenmootoisist obezjanoist ono tutkittu ?impanze
(kuva 51). Tämä obezjana
ellää Keski-Afrikan turpiois
metsiis. Hänen ruume, niku
toisiil inmihisenmootoisiil
obezjanoil, ono
katettu
pitkiil karvoil, mut liitsa,
kämmälet ja jalanpohjat
ovat paljaat. Perehittee tali
peeniis karjois lovajaat simpanzet metsiis, kus etsiit
söökkiä, kumpa ono enemmittee erilaajaisist fruktiloist.
Simpanzet oikii hyväst
krapujaat puita mööt, hakkiijaat haariloihe pitil sormiloil, käsil ja jaloil. Mut
koko aikaa höö evät oo
Kuva 51. $lmpanze.
puis.
Kons höö laskiijaat maan päälle, ni kävvät neljääl käel,
tallajaat painettuin sormiin päälle.
Paljo ono tutkittu ?impanze-obezjannaa, kons hää ono otettu
kiin ja ellää inmihisen loon. Hyvvää meelt, vlhhaa, ihmettä,
hää näyttää niin ku i inmihiin. Nooret $impanzet tiukkaat samal
viisii, niku i inmihisen lapset. Höö liukuut maata mööt, veittäät toin toistaa selän pääl. Höö suvajaat liiloja ja kaikkia
käppiöja riistoja. Hyväl meeleel ?impanze katsoo ommaa kuvvaa
speilist. •
Sanal sannoa, ei vaa inmihisenmootoisiin obezjannoin ruumeen strojenja (esimerkiks, ku niil ei oo häntää), mut i toiset
heijen povedenjan omintukset näyttäät, jot höö ollaa inmihisen
likempäisiä sukulaisia.

III. INMIHISEN RUUMEEN STROJENJA
JA HÄNEN ELO.
Nyt möö noisemma tutkimaa kuin ellää ja mil ellää inmihisen ruume. Jos möö saamma tiitää kuin ono laatihunt
meijen ruume, ni' siis arvaamma, kuin pittää hoitaa ommaa
tervehyttä ja kuin hyväst organisoittaa meijen töö. Inmihisen
ruumesta tutkivaal tiiool ono suur merkitys meitä vart.
Ono paljo yhteläist inmihisen ruumees ja elokkain ruumees,
erittee imettävviin. Kuin inmihisel, niin i monikkail imettävil
elokkail ruumees ono mont ossaa: pää, kagla, itse ruume,
jalat ja käet. (Etu- i takajalat elokkail, käet ja jalat inmihisel).
inmihisel i monikkail elokkail hippiä ono katettu karvoil. Mut
elokkail se tihtii ono katettu turpiaal karvaal, a inmihisel
karvat ollaa hippiääs harvaa. Sormiin ja varpain otsiis inmihisel
ja monikkail elokkail ollaa kynnet, toisiil elokkail kapjat tali
sorkat.
Sisusstrojenja heil kera ono paljo yht koosia. Kuvis (52 i
53) ono näytetty avattu ihmihisen ja elokkaan ruume. Kuin
inmihisen ruumees, niin i elokkaan ruumees keskipaikaas ono
mokoma poolosti, kumman erilaajain väliliha — kutsutaa hänt
diafragmaks — jakkaa kahtee ossaa: rintopoolostii ja vatsapoolostii. Rintapoolostiis ovat: syänmuna, kerkiäliha; vatsapoolostiis
ovat: vatsanmako, soolet, leipäliha, pockat, ja toiset organat.
Sil viisii inmihisen ja elokkaan ruumees möö näämmä paljo
yhteist, niis ovat yhteläiset organat. Joka organa tekkoo ommaa töötä, kumpa ono tarpeelliin koko ruumeelle. Syänmuna
liikuttaa ruumees veren, kerkiäliha ono henkäämist vart, vatsan
maos ja sooliis sullaa söökki, pockiis erittyy kusi ja niin etes.
Ku rinnoitamma inmihisen ja elokkaan ruumesta, ni paljo
ono heis yhteläist, mut ono i erityksiä. Suuremp eritys ono se,
j o t inmihiin käyp kahel jalal, seisiil, ruumesta pittää sooraa,
vertikalnoist, hänel ono soora käykki, mut imettävät elokkaat
kävvät tavallisest neljääl jalal ja ruume heil ono gorisontalnoist.
5—1321
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Kuva 52. Inmihisen sisusorganat. Näkkyy rintavalsan väliliha diafragma (1),
kumpa jakkaa ruumeen kahtee ossaa. Rintapoolostiis ovat kerkiäliha (2) ja
syänmuna (3). Kerkiällhhoin välis ono syänmuna, hää ono vaatoitettu syänmunasumal (4) Syänmunast lähtööt verisoonet — 5. Vatsapoolostlis ono vatsanmako (6), kumpa osittee ono katettu rasvaal, soolet hoikat (7) i paksut (8),
leipäliha — 9, sappirakko (10), kera kusirakko — (11) i toiset organat (kuvas
höö evät näy.)

Sen peräst ku inmihiin käyp seisiil, käet hänel ovatjvolillaa
ja sil ono suur merkitys töös. Jos veel etes noisemma tutkimaa
inmihisen ruumeen strojenjaa ja senen elämist, ni siis arvaamma
jot kuin paljo tehoi ruumeen kehittymisee se, jot inmihiin
käyp seisiil ja kuin inmihisen töö tehhoo inmihisen eri organoin elämissee ja niijen tööhö.
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Kuva 53. Avattu kroolikka. Rintavatsan välillha ono otettu pois. Näkkyyt
sisusorganat: 1 sööKkikerus, 2 vatsanmako, 3 hoikka sooli (se ono oikiin pitkä
ja kuvas ono näytetty vaa senen alku ja otsa), 4 umpisooli (kroolikaal hää
ono kovast suur), 5 paksusooli; 6 leipäliha; 7 sappirakko (hänes kopittuu sappi)>
8 perna, 9 kulkku ja kerus, 10 kerkiäliha, 11 syänmuna, 12pockat, 13 kusirakko5*
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Kuva 54. Inmihisen skiletti: 1 — pääluu, 2 — kljucitsa, 3 — lapjaluu, 4 — kylkiluut, 5 — rlntaluu, 6 — selkäpii, 7 — taasi, 8 — hartialuu, 9 — käsivarren luut,
10 —ploluut, 11 —bedraluu, 12 — sääriluut, 13 — jalkaluut.

SKILETTI.
Skiletti inmihisille ja elokkaille ono vahva pitäjä, kumpaa
loottiijaat kaik pehmiät ruumeen osat. Skilettii ono kiinnitetty
muskulat, skiletti pittää i sisusorganoja. Monikkaat skiletin osat
hoitaat veel i sisusorganoja. Pääluut hoitaat pääaivoja; rintaluut hoitaat syänmunnaa ja kerkiälihhaa.
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Kuvis 54 ja 55 ono näytetty inmihisen skiletti ja rinnoittan e t vart ono näytetty lehmän skiletti.
Glavnoi skiletin osa ono selkäpii. Se ono tekahunt ussiast
luust, piiluusi ja neet ovat yhissetty yhtee kiin. Ylempäin skiletin osa ono kiin pääluus. Selkäpiin keskikohas yhistyyt hänen
kera kylkiluut. Enemmittee kylkiluut eespäin ovat kiin' rintaluus. Täst selkäpiin keskiosast, kylkiluist ja rintaluust tekahuu
rintakletka.

Kuva 55. Lehmän skiletti.

Rintakletkaa inmihisel lapjaluijen ja kljucitsan avul yhistyyt
hässiin luut. Jalkoin luut yhistyyt sivuloihe (taasii). Mokoma
ono inmihisen skiletin sheema.

Kuin luut yhistyyt toin toiseen kera.
Inmihisen skiletiis ono liki 220 luuta. Neet luut ovat yhissetty kiin toin toiseen kera eri viisii.
Jos tarkast katsoa pääluuta, ni siin näkkyyt niku ompelokset.
Neet yhistäät pääluun eri luita toin toiseen kera. Niis paikois
luut ovat kiin
liikkumattomast.
Selkäpiis eri piiluut toin toiseen kera ovat kiin korskun
avul. Korsku ono painokas ja notria, ja senen peräst selkäpii
voip liikkua: painuttaissa, noissa jällee oikiaks. Täs ono pcolittee liikkuva korskuliitos, ja liikkumiin täs ono kovast rajoitettu.
Liikkuvat luut ovat toin toisessaa kiin jäseniin
avul. Katsomma esimerkiks jäsenet, Kumman avul hartialuu ono kiin
lapjaluus (kuva 56).
Kuvas näkkyy kaks yhistyvvää pintaa: pylkistynt ympärläin
hartialuun pää ja lapjaluun lovenpäälys. Molommat päälykset
ovat katettu lakkiaal korskuul ja voijettu erinomaiseel voiteel,
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kumpa tekahuu jäsenees.
Se voije hoitaa jäsenen
päälykset heertymisest.
Päälyspoolest jäsen ono
katettu vahvaal ketul —
jäsensumal.
Jäsensuma ja
jäsensitteet hyväst yhistäät
yhtee luita.
Jäseniin avul meijen
luut tulloot liikkuviks, mut
toiset jäsenet liikkuut vähemmän, toiset enemmän.
Senen saap hyväst arvata,
jos noiset kuuntelommaa
ommiin luijen liikkumist
eri jäseniis.
Kuva 56. Hartiajäsen: (leikattu): 1 — hartialuun pää. 2 —lapjaluun jäsenlovi. 3 —
jäsensuma.

Kuva]57. Luu (leikattu pitkin). 1 — korsku,
kumpa kattaa luun päätä, 2 — gubkmlaajain
luumassa, 3 — vahva luumassa, 4 — ytimet,
5 — luun päälys.
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Luun strojenja.
Jot tuttahussa luun strojenjan kera, katsomma miltaisen ikkee elokkaan sahattua jalkaluuta (kuva 57).
Sahatuus luus näkkyy, jot
luu ono sisest tyhjä, niku
trubkan koosia. Trubkaluu
ono kerkiämp ku saman
suurukkain luu ilman sisust.
Mut se ono niin vahva ku
i toin luu.
Sahatuus luus näkkyy,
jot luun aine ei oo joka
kohas luuta yhenlain. Luun
pääs ono luu sisest uutukas,
niku gubka, a seinät ovat
kovat, plotnoit. Luun sises
ono aine, kumpaa kutsutaa
ytimeks.
Päälitse luu ono katettu
hoikaal ketul,
luunahkaiseel. Hää paljo tehhoo luun
elämissee. Tämän luunahkaisen kautta veri soonija
mööt vootaa luihe ja toittaa
niitä. Senen luunahkaisen

avul luun paksus kasvaa. Senen nahkaisen peräst praavihuut
i katatut luut.
Jos luunahkain ono pilattu, ni siis lakojaa i luu. Siint jo
näkkyy, kuin pittää hoitaa luunahkaista.

Mist aineist ovat luut tekahunneet.
Luijen omintus ei pittii vaa senen strojenjast, no i siint,
mist neet ovat tekahunneet. Jot saavva tiitää, mist aineest ono
luu, teemmä mokomat oopbtat.
1-n oopbtta. Otamma miltaisen ikkee luun, esimerkiks kylkiluun sorriast kalast. Yhen otsan täst luust siomma rautavitsaa
kiin ja paamma spirtulampin lekkoo. Luu
pallaa. Hää
männöö
mussaks ja hiiltyy. Siis
hiili luust vähittee pallaa
ja luu männöö valkiaks.
Sil viisii hänest ovat
jääneet vaa palamattomat aineet. Luus ono
siis palavia,
organisia
aineita
ja palamattomia — miner ala-aineita
(tuhka).
T i i y s s ä m m a , kuin
muuttiistii luun omintukset senen peräst ku Kuva 58. Oopbtat luun kera: 1 — luun polttamiin, 2 — luunsulattammiin kislotaas.
sen poltimma. Otamma
luun lekost ja annamma
jäähtyä. Kertämmä häntä käel: luu kerkiäst katkiijaa ja murenoo.
Poltetty luu ono kova ja rappia.
2-n oopbtta.
Otamma toisen luun (kera kalan kylkiluun)
ja lasemma sen klasitrubkaa, kumpaas ono vettä ja soolakislottaa. Soolakislotaas luust sullaat minerala-aineet ja näkkyy ku
kohojaat hiilihapporakot yllää. Jätämmä luun kislottaa tunniks
kaheks, tali veel toisee oppitunnii saa.
Perrää senen, ku luu ono kassettu kislotaas, hännee jäävät
vaa organiset aineet. Otamma luun kislotast, pesemmä sen
vees ja taas noisemma tutkimaa senen omintuksia. Kislotaas
kassettu luu ono pehmiä ja notria: hänt saap painaa ja sittoa
solmuu.
Siil visii näkkyy, jot miner al a-aineist rippuu luun
kovvuus ja rappius a örganisist aineist rippuu luun pehmiys ja
notrius.
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Nooret ja vanhat luut.
Meijen elämisen aikanna luun sostava kovast muttiijaa. Lapsiin luis ono paljo organisia aineita, i sentää heil luut ovat
painokkaat ja notriat. Tähä aikaa pittää kovast hoitaa heitä.
Koverain istumiin tali seisomiin, tali raskain painoloin kantamiin kovertaa lapselt tali kesenkasvoiselt luut ja niin koveraiseks neet jäävät koko iäks.
Koveraiset ja vaivaiset luut tulloot veel läsyst — rahitast.
Rahittaläsy tulloo kehnost söökist ja kehnost elouslovioist.
Kunikkaan aikanna Vennäenmaal tö.öläiset elivät kehnost,
pimmiöis, tooreis kooppakerroksiis ja toittiisivat kehnost; mokompiis usloviois ussiaa tuli rahittaläsy lapsii. SSSR:n tööläiset
ja heijen lapset elläät paremmast, sentää rahittalapsia ono nyt
vähemmän.
Ajast aikaa meijen luut ain enemmän kopittaat mineralaainetta. Jos lapsiil luut ovat painukkaat, ni vanhoin inmihissiin luut ovat rappiat ja kerkiämmäst taittuut, sentää jot heis
ono vähä organisia aineita ja lopen paljo minerala-aineita. Sentää vanhat inmihiset tihemmäs i taitteloot luita.
Täi viisii elon ajal luut muuttaat oman sostavan ja omat
omintukset.

Selkäpii.
Kuin jo oli saottu, selkäpii ono samoi paras skiletin osa.
Inmihisen selkäpii ono 33-st tali 34-st piiluust. Hänes ono
5 ossaa: 1) kaglaosa, 2) rinta- tali selkäosa, 3) sivuosa, 4) ristiosa ja 5) häntäosa (kuva 59).
Selkäpiin kaglaosa tekahuu 7 piiluust. Interesno ono tiitää,
jot melkeen kaikiil imettävil elokkail kera ono kaglaas 7 piiluuta.
Suursummaiseel zirafaal pitän kaglan kera ono sevvert piiluuta
kaglaas, ku i peeneel hiireel lyhykkäisen kaglan kera. Se näyttää, jot ono yhtehys imihisen ja imettävviin elokkain välis. Kaglapiiluut ovat heenot, heijen pittää pittää vaa pään painoa. Mut
korskusloja niijen välilöis ono paksu, senen peräst kaglaosa saap
enemmän liikkua. Tämän saap kerkiäst proveroittaa itseen pääl.
Rinta- tali selkäosa ono 12 piiluust. Neet ovat piiluut, kumpiis takkaan ono kiin kylkiluut. Rintapiiluut ovat sorriammat,
ku kaglapiiluut, heijen pittää kantaa suurt raskautta. Höö ovat
kera kiin toin toisees korskun avul, mut liikkumist rintaosas
ahistaat piiluihe kiinnitetyt kylkiluut.
Rintaosan al ono sivuosa. Hänes ono 5 piiluuta. Neet ovat
veel sorriammat, sentää jot heijen pittää kantaa veel suurempaa
raskautta. Sivupiiluijen välilöis ono paksut slojat korskua, ja
sentää se osa saap paljo enemmän liikkua.
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Korskuil, kummat ovat kaglan, rinnan ja sivupiiluijen välilois, ono veel i toin suur merkitys. Höö, niku notriat ressorat,
slaabentaat tuppimissia ja lykkimissiä, kumpia saap meijen
ruume käymisen, jooKSomisen, hyppimisen aikanna. Jos piiluijen
välilöis ei olis korskua, ni mokomat tuppimiset kuuluisivat
kovast ja antaisivat kivun.
Sivuosan al ono ristiosa, tali krestetsa. Hää ono 5-st piiluust,
kummat ovat kasvattunneet toin toisee ja laatiit yhen luun.
Ristiosa yhestyy taasin kera ja ruume
siihe luuhu plotnoist loottiijaa.
Selkäpii inmihisel loppuu häntäossaa
(kopcikkaa). Ussiaal imettäväl elokkaal tämä
osa ono kovin pitkä jä hänestono tekahunt
hännän skiletti. Mut inmihisel häntäosa o n o
4-st tali 5-st kasvattunneest piiluust, kum-

Kuva 59. Inmihisen selkäpii (leikattu). 1— kaglapiiluut. 2 — r i n t a - t a l i
selkäpilluut. 3 — sivupiiluut. 4 — ristipiiluut.
5 — häntäpiiluut.

Ris. 60. Selkäpiin kovertummiin kehnon
istumisdn peräst (korkian kannen takkaan).

mist tekahuu peen häntä. Se näyttää, jot
inmihiin ono sukulain hännäkkäille elokkaille. Tämä hännän otsa monikkail inmihisil ono 5-st, toisiil
4-st piiluust. Senenperäst erilaisiil inmihisil ono 33, a toisiil
34 piiluuta.
Jos nyt katsomma selkäpiin päälle kokonaiseltaa, ni näämmä,
jot hää ei oo oikia, a hänes ono kaks koveruutta: yks kaglaosas, toin sivuosas. Kuvas 59 strelkoil ono neet koveruuet näytetty. Neet tekahuut lapsen iäs. Kons laps alkaa pittää päätä
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•oikiast, hänel tekahuu koveruus selkäpiin kaglaosas. Siis kons
laps alkaa kävvä, hänel tekahuu koveruus selkäpiin sivuosas.
Möö katsomma selkäpiin normalnoita formaa, mut välistää
inmihisil ono vääristynt selkäpii. Oppilapsiil väärä selkäpii ono
tihtii senen peräst, ku höö vääräst istuut klaassaas (kuva 60).
Selkäpiin vääristymmiin ono pahhain tervehyelle. Senen vääristämisen kautta ahistuut sisusorganat, henkäämiin tulloo raskaaks, se ahistaa veren käymist ruumees.
Töön aikanna pittää istua i seissa oikiast. Ja ono tarvis
töön aikaan pittää välistää fiskultturaminutti. Pittää organisoitetust tehä fiskulttuuraa-

Rintakletka.
Rinta- tali selkäpiiluihe yhistyyt takkant kylkiluut. Normalnoist inmihisel ono 12 parria kylkiluita, ees höö ovat enemmittee kiin rintaluus ja heist tekahuu rintakletka. Sentää ku kylkiluut takkaan ovat kiin selkpiin kera jäseniin avul ja esipoolees rintaluun kera korskun avul, ni rintakletka ono liikkuva:
hää kohojaa, kons henkäämmä vozduhaa ja laskiijaa, kons
vozduhaa lassaa pois.
Jos pahaisees olos piät ruumesta, ni vääristyy selkäpii. Se
sama tekahuu i rintakletkan kera, hää männöö urodlivoiks. Jos
istujees ain rinnaal loottiissa yhtperrää kannen reunaa, ni siis
tulloo rinta latsurkkaiseks, a se kera ono pahhain tervehyttä
vart, sentää ku siis evät tee hyväst töötä syänmuna ja kerkiäliha. Senen peräst pittää hyväst seissa i istua töön aikaan.

Jalkoin ja kässiin luut.
Inmihisen käsitöin ja jalkoin strojenja ono yht laajaa. Käsi
i jalka jakahuu kolmee ossaa. Käes ono hartiavars,
kynsvars
ja käsiterä. Jalas bedra, sääri, jalkaterä.
Käes ja jalas ono
luita yhtpaljon—30. Mut jalat ja käet tekkööt erilaist töötä.
Jalat ovat ruumeen organat, ruumeen pitämistä ja käymist
vart. Käet tekkööt kaikenlaajaist töötä; möö voimma niil ottaa
riistoja, liikuttaa niitä toisee paikkaa j. n. е.. Senen peräst
käsil ono suur merkitys meijen tööelos. Jalkoin ja kässiin luut
kera ovat erilaajaiset. Käen luut ovat hoikemmat ja kerkiämmät.
Jalan luut ovat paksummat ja raskaammat. Käen luut ovat
yhissetty toin toiseen kera liikkuvammast, ku jalkoin luut.
Kovast erittäijäät toin toisestaa käsiterän ja jalkaterän luut.
Samoi paras käsiterän eritys jalkateräst ono se, jot suur sormi
käes, peukalo, ono kovast selvä liikkumaa ja ono joka sormen
vastaas. Sentää ku peukalon olo ono mokoma, ni meijen käsi
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ono hakkiimisorgana.
Mut suur varvas jalas ono loottiist kaikkii toisii ja jalkaterä ono organa, kumpaa loottiijaa ruume,
loottiimisorgana.
Normalnoi inmihisen jalkaterä ono painuttaissut, niku lookka,
ja ono niku notria ressori. Senen peräst se pehmenöittää tuppimissia, kumpia möö saamma käymisen ja jooksomisen aikaan.
Mut tihtii saap vassata
inmihissiä, kumpiil jalkaterän pohja ono latsurk—1
käin ja jalkaterä ei oo
painuttaist.
Latsurkkain jalkaterän pohja tulloo ahtain
ja kaitoin kenkiin pitämisesi Se saap tulla veel
1
professionalnoist tööst,
niku esimerkiks, lastaaja- Kuva 61. 1. Normalnoin jalanpohjan jälet.
tööläisiil, kumpiin pittää
2. Latsurkkalsen jalanpohjan jälet.
kantaa paikast paikkaa
raskaita lastija. Inmihiset, kumpiil ono latsurkkain jalkaterän
pohja, kuuloot kippua käymisest.
Sil viisii, ku katsoimma käen ja jalan strojenjan, möö näämmä,
jot käen ja jalan luijen strojenja erittäijää senen mukkaa, jot
höö tekööt erilaist töötä. A erilaist töötä höö tekkööt sentää,
ku inmihiin käyp seisiil, jot hänen ruume ono vertikalnois
polozenjaas.

Luut, kumpiin avul käet ja jalat ovat kiin ruumees.
Käet ovat kiin ruumees lapjaluijen ja kljucitsoiti avul. Kljucitsat ovat yhes rintaluun kera. Niitä saap hyväst kovvoittaa
itseltää rinnan yläosas. Joka hartialuu yhistyy lapjaluun kera.
Lapjaluita saap kovvoittaa itseltää yläosas selkää. Joka lapjaluu
yhistyy hartialuun kera jäsenen avul. Jalat yhistyyt ruumeen kera
taasin avul. Taasiis ono kaks suurt taasiluuta. Eest höö vahvast
yhistyyt toin toiseen kera, a takkaan ristiluun avul. Joka taasiluus ono suur hauta — paikka, kumpaa männöö bedraluun pää.
Sil viisii jalan luut loottiijaat taasii ja pittäät itseen pääl
koko ruumeen raskautta.

Pääluu.
Inmihisen pääluus erittäijää kaks ossaa: aivo-osa ja liitsaosa
(kuva 62). Aivo-osa ono tekahunt luist, kummat ovat yhissetty
keskenää liikkumattomist luist. Hänes ollaa pääaivot.
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Melkeen kaik liitsaluut kera ovat yhissetty toin toiseenka
liikkumattomast, vaa yks luu — alaleuka — ono yhissetty niin,
jot voip i liikkua.
Imettävviin elokkain pääluu ono
tekahunt samoist osist, i siin ovat
kaik i neet samat luut. Mut kuin
kovast inmihisen pääluu erittäijää
elokkain pääluust!
Imettävil elokKail liitsaluut kovast antiijaat etteepäin, a inmihisel
höö ovat pääluun aivo-osan al,
kumpa ono kovast kehittynt.
Elokkail ono morda, a inmihiseel—liitsa. Senen peräst, jot elokkail leukaluut kovast antiijaat ettee,
höö voivat hakkia niil saaukkia,
hoitiissa viholaisist, korjata kormaa
Kuva 62. Inmihisen pääluu. Näkj. n. e. Inmihisel kaikkea sitä töötä
kyyt ompelokset, kumpiin avul
tekkööt käet, sentää jot hänel
yhistyvt luut toin toiseenka.
oikian käykin peräst käet ovat
svobodnoit. Sil viisii pääluun strojenja inmihisel ono yhtehyes
senen kera, jot hänel ono kovin kehittynneet pääaivot ja jot hää
käyp kahel jalal ja hänel ono svobodnoit käet.
Katsojees skiletin strojenjaa, möö löysimmä paljo yhenlaajaista inmihisen ja imettävviin elokkain välil. Mut veel möö
näimmä, jot inmihisen skiletin strojenjaas ono paljo mokompia
erityksiä, kummat rippuut inmihisen oikiast käykist.

MUSKULAT

JA HEIJEN TÖÖ.

Möö yhtperrää liikuttelemma käsil, jaloil, pääl ja koko meijen ruumeel. Kaik meijen liikkumiset möö teemmä
muskuloin
avul.
Muskuloja saap hyvin kovvoittaa itseltää, kovin monikkaat
niist ollaa kiinnittynneet meijen skilettii. Muskulat kiinnittyyt
luihe kuivasooniin avul, kumpia kera ono kerkiä kovvoittaa
itselt, esimerkiks käest liki käen terrää.
Muskulat voivat takistua, ja silloin höö tulloot lyhyemmäks,
mut paksummaks. Sentää, jot muskulat enemmittee ovat kiin
luis, höö takistujes pannoot liikkumaa luut.
Kuvas 63 ono näytetty käen luut ja kakspäin muskula (toisia käsimuskuloja kuvas ei oo näytetty). Se ono se sama muskula, kumpaa kovvoitettaa, kons tahotaa tiiystää, ovatko käet
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voimakkaat. Sentää, jot min paksummat ollaa muskulat, sitä
voimakkaammat höö ovat.
Kuvas näkkyy, jot takistumisest muskula tulloo lyhyemmäks
mut paksummaks. Takistumisest muskula veittää luuta, kumpaa
hää ono kiinnitetty ja käsi painuu
kynsvarrees.

Muskuloin takistummiin.
Muskuloin takistumisen kera
saap tuttahussa oopbttoin avul.
1-noopbtta. Rappaamma hian
yllää, jätämmä käen alassin.
Piämmä kättä volillaa allaa päin
ja mittaamma rihmaal käen ympäryksen siint kohast, kus ono kakspain muskula. Siis senen rihman venutamma mittalineikan
päälle ja tiiyssämmä, mont santimetraa ono käen ympärys.
Nyt kovin painamma käen
kynsvarrees. Kakspäin muskula
kovin takistui. Uuvvestaa mittaamma käen ympäryksen siint Kuva 63. Erilaiset kakspäisen muskulan taklstumispolozenjat.
samast kohast ja tiiyssämmä,
mont santimetraa se ono. Käen
ympärys muskulan takistumisest leenöö suuremp. Neet mittaa
miset näyttäät, jot muskula taki: tumisest tulloo paksummaks

Kuva 64. Oopbtat muskulan kera. Muskulan päälle
ono pantu soolaa.

mut lyhhyemmäks, sentää hää i nostaa käen alaossaa. Sil
viisii takistuut i toiset muskulat meijen ruumees.
2-n oopbtta. Otamma leikatun senku vaa tapetun konnan
takakäpälän. Hohlaal otamma leikatust kohast nahan ja selväst
tempaamma nahan konnan käpäläst. Nahka kiskohuu, niku
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sukka jalast. Käpälääs, kummast kisoimma nahan, hyvin näkkyyt
muskulat ja valkiat paistavat kuivasoonet, kumpiin avul höö
kiinnittyyt luihe.
Muskuloin seas ono suur säärimarjan
muskula,
mokoma
muskula ono i inmihisel. Kassamma konnan käpälän veel ja
paamma sen klasitykyn päälle. Paamma säärimarjan muskulan
päälle näpil soolaa (kuva 64). Yli vähän ajan soolan tehomisest konnan säärimarjan muskula noisoo takistummaa. Ja siis
möö näämmä, kuin takistuu muskula.
Niku inmihisen ruumees, niin i elokkain ruumees vaa muskulat voivat takistua. Takistummiin
ono muskuloin
omintus.

Muskuloin

töö.

Niku jo oli saottu, muskulat enemmittee ovat kiin luis. Neet
ovat skiletin muskulat. Mut ono muskuloja, kummat ovat sisus
organois: syänmunas, vatsanmaos, soonilois, kusirakos. Neet
ovat sisuksiin
muskuloja.
Kaikiil näil muskuloil ono sama omistus — takistummiin.
Sil kaik muskulat voittiijaat toin toisee.
Sisuksiin muskuloil ono suur merkitys sisusorganoin töös.
Muskuloin takistumisen peräst tekkoo töötä meijen syänmuna
ja pannoo liikkumaa vertä meijen ruumees. Soolilois ja vatsanmaon seiniis oleviin muskuloin takistumisen avul liikkuu etes
vatsanmaos ja soolilois toitto. Skiletin muskuloil (kuva 65) ono
merkitys meijen tööelos; Meijen muskuloil takistumisen peräst
möö saamma tehä kaik meijen tööliikkumiset.

Töön ja fizkulttuuran merkitys muskuloin
kehittämises.
Möö jo tiijemmä, mikä merkitys ono tööl ja fizkulttuuraal
skiletin kehittymisee ja vahvistumisee. Erittee suur merkitys
niil ono meijen muskuloin vahvistumist ja kehittymist vart. Jos
möö tihemmäs liikutamma muskuloja, ni höö männööt voimakkaammaks ja vahvemmaks. Ja taas ilman liikkumist höö männööt vähävoimaiseks ja räystähyyt. Meijen pittää kehittää meijen
muskuloja.
Rinnoitamma inmihist, kumpa tekköö fiziceskoita tööta, vaik
tööläistä vasaranlööjää, mokoman inmihisen kera, kumpa ei tee
fiziceskoita töötä eikä fizkulttuuraa. Kuin ovat vahvat ja voimakkaat muskulat vasaranlööjääl! Hää yhtperrää kiinnittää heitä
töös. Niin töö kovast tehhoo muskuloin kehittymisee.
Mut professionalnois töös evät kaik muskulat oo töös, a
vaa monikkaat. Neet muskulat kiinnittyvät päiväst päivää ja
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Kuva 65. Inmihisen muskulat. Nummeroil ono näytetty: 1 —
kakspäin muskula. 2 — d e l t a n k u v v a i n muskula. 3. — suur rintamuskula. 4. — suur perämuskula. 5, —säärimarjan muskula.

kovin kehittyyt, mut kaik toiset muskulat jäävät jälelle kehittymisesi Sentää. jot saavva kaik muskulat kehittymmää, pittää
tehä fizkultuuraa. Fizkulttuura kehittää muskuloja ja vanvissuttaa koko organismaa. P r a a v i l o i s t organisoitettu fiziceskoi
kulttuura ono niin tarpevalliin, kn i umstvennoi kulttuura.

TOITTIIMIIN.
Jot ellää ja tehä töötä, inmihisen ono tarvis toittiissa. Söökki
ono inmihiselle tarvis, ilman söökkiä inmihiin elläa ei jaksa.
Tiiyssämmä enstää, mist ono tekahunt meijen söökki.
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Mist o n o meijen söökki.
Möö toittiimma kaikenlaajaiseel söökiil. Paljo möö otamma
kosvosöökkiä. Leipä, pudro, ruuhtit, plodat, marjat — kaik neet
ollaa kasvoproduktoja. Möö otamma i lihaasöökkiä. Liha. maito,
slivkivoi, rasva, kananmunat — kaik neet ovat elokasproduktoja,
lihasöökkiä. Ja veel möö otamma i mincralasöökkiä:
keittosoolaa, kalkkisooloja ja muita, ja veel vettä. Tiiyssämmä miltaisia
aineita ono kasvoproduktois ja elokasproduktois.
1-n oopbtta. Mittaamma 25-n grammoin heenoks leikattua
produktaa, esimerkiks lihhaa, maamunnaa. Mitatut produktat
kuivatamma kiukaas, tali pliitan pääl. Toiseel urokaal mittaamma
kuivatetut produktat. Perrää kuivattamisen höö painaat paljo
vähemmän, sentää jot heist höyryis vesi. Se näyttää, jot
söökkiproduktois
ono vettä.
2-n oopbtta.
Otamma peenen tykyn kuivatettua söökkiä
(lihhaa, mamunnaa). Kiinnitämmä sen provolokan otsaa ja
lasemma spirtovkan lekkoo. Kuivatettu liha ja maamuna pallaat
ja männööt hiileks. Siis hiili vähittee pallaa ja jääp vaa vähän
tuhkaa. Se näyttää, jot söökkiproduktois ono palavia organisia
ja palamattomia minerala-aineita,
ja organisia aineita niis ono
paljo enemmän, ku minerala-aineita.
Tiiyssämmä nyt, mitä organisia aineita ono söökkiproduktois.
Krahmala. Organisist aineist, kumpia ono söökkiproduktois,
tihemmäs puuttuu krahmala.
3-s oopbtta. Klasitrubkaa veen kera viskaamma näpil krahmalaa ja sommellamma veen. Veen krahmalan kera keehutamma
spirtovkan lekos.Tulloo vetelä krahmalakleisteri. Veteläisen aineen
klastitrubkaas jäähytämmä ja tilkutamma hännee monikkaän
kapiin joodan rastvoraa: krahmala joodast
männöö
siniseks.
Jos vallaa paljo joodaa, ni krahmala männöö mussaks. Sil viisii joodan avul saap löytää krahmalan.
4-s oopbtta. Tilkutamma joodaa pikkuruisen valkian leivän
tykyn tali keitetyn maamunan päälle—tulloo siniin pläkki. Se
näyttää, jot näis produktois ono krahmalaa. Hää tihtii puuttuu
kasvoproduktois. Krahmalaal rikkaita produkteja ovat leipä,
pudro, maamuna.
Saahkara. Kasvoproduktois tihtii saap vassata i sahkaraa.
Jos saahkaraa ono paljo produktois, ni siis saap tunnustaa senen maun mukkaa. Kaikkiis enemmän ono saahkaraa saahkaravöklääs, ono hänt i makkiois marjois, plodilois ja tarharuuhtilois. Saahkaraa ono i elokasproduktois, esimerkiks maijoos.
Krahmala ja saahkara kuuluut yhtee ainegruppaa ja saotaa
niitä uglevodoiks.
80

Rasvat. Rasvoja ono i kasvo- i elokasproduktois, sentää
eritettää kasvo- i elokasrasvoja.
Kasvorasvoja ollaa konopliseemen ja pellovavoi ja toiset.
Elokasrasvoja ollaa slivkivoi, sianrasva, lehmänrasva j. n. e.
Rasvan saap tiiystää prostoil viisii.
5-s oopbtta.
Otamma koorest puhassetun seemeckan tali
konoplin jyvän i paamma sen valkian paperin päälle, katamma
sen sil samal paperiil ja trääkissämmä mil ikkee koval kraamiil,
esimerkiks puteliil. Paperin päälle jäävät rasvakkaat
pläkit.
Seemeckan, konoplin ja pellovan ja ussian toisen kasvon seemeniis ono rasvaa.
Jos trääkistää valkian paperin pääl muruisen slivkivoita,
tali rasvaa, ni siis paperii jääp mokoma ikkee rasvakas pläkki.
Sil viisii saap löytää rasvan produktoist, kumpiis ono paljo
rasvaa.
Valkulaiset. Elokas- ja kasvoproduktois ono veel valkulaist.
Se ono meille kovast tarpevalliin toittoaine.
Kaikille ono tuttava kananmunan valkulain — se ono elokasvalkulaista.Va\V.VL\a\s\.a ono lihas, maijoos, rahkaas, juustoos.
Kaik neet ovat elokasproduktoja. Mut valkulaista ono i kasvoproduktois. Jot tuttahussa kasvovalkulaisen kera, teemmä mokoman oopbtan.
6-s oopbtta. Paamma blyydeckan pääile cääjylusikan vehnäjauhoa, valamma vähän vettä ja valmissutamma murun taikinaa. Käärimmä sen marlin tali harvaisen materian sissee, lasemma kuppii veen kera ja sormiil noisemma trääkistämmää.
Vesi kupis noisoo sommelaks. Se ono sentää, jot jauhost
läpi harvaisen materian erohuut (peeneet krahmalamurut. Noisemma 10—15 minuttia trääkistämmää taikinaa kupis veen
kera, jot aijaa jauhast pois krahmala. Perrää senen otamma
veest marlin taikinan jäänöksen kera, avvaamma sen ja katsomma, mitä jäi. Perrää senen, ku taikina pesehyy, jalelle jääp
lippiä ja venukas aine. Se ono kasvon valkulain — kleikovina.
Ja niin meijen söökiis ono uglevodoja, rasvaa,
valkulaista
vettä jä mineralasoolaa.
Kaik neet aineet ovat tarpevalliset
meijen toittoa vart.

Söökin sulamiin.
Söökki, kumpaa möö otamma, kaikeel viisii muuttiijaa suus,
vatsanmaos, soolilois. Sitä söökin muuttumist kutsutaa söökin
sulamiseks. Tiiyssämmä, kuin söökki muuttuu meijen söökinsulatusorganois.
Hampain töö. Suun poolostiis söökin ensimäiseks heenontaat hampaat. Hampaat meil evät oo kaik yhenlaiset (kuva 66).
6-1321
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Etuhampail möö puremma söökkiä. Niijen molompiis pooliis
ovat silmähampaat. Etemmäs ovat sorriat juurihampaat, kumpiil möö närimmä söökin.
Lapseel ilmahtuut hampaat en2 3
4
simäisen vuuvven lopus. 3-ks vuuvveks hänel kasvaa 20 maitohammast. Neet evät kasva koko iäks:
perrää 7 vuuvven höö toin toiseen
jälest lankiijaat pois ja vaihtuut
toisii. Ja niin 12—13 vuuvveks kasvaa 28 yhtperräist hammast, a perrää
17 ikävuuvven tihtii kasvaa veel
4 hammasta. Niitä saotaa muudrostin hampaiks.
Jos möö närimmä heenommaks
söökin, ni hää kerkiämmäst, luikKuva 66. Inmihisen hampaat. 1 —
kahuu i paremmast sullaa. Sentää
suuret juurihampaat, 2 — p e e n e t
juurihampaat, 3 — silmähampaat,
ono tarvis hyvin närriä söökki.
4 — etuhampaat.
Hampain hoitamiin. Hampain
vaariis pitämisel ono suur merkitys
meijen tervehyttä vart. Perrää söökin pittää huuhtoa suuta
lämmääl veel, jot aijaa pois söökin murut, muitas niis noisoot
elämää mikrobat ja söökin jäänös alkaa noissa märkenömmää.
Pittää itsiää opastaa siihe,
jot puhastaa hampaita sutii
i p o r o n a a l . Kaikkiis paremp
ono tätä tehä hoomuksest ja
illast ees nukkumist. Mikroboin seas, kummat joutuut
suun poolostii, ovat i mokomat, kummat pilajaat ja murenoittaat hampaita ja siis hampaita oikii kovin kivistää. Kippiöjä hampaita ono tarvis
lecittää. Inmihiin, kummaal
ono murenoitettu hampaat,
p a h a i s e s t närrii söökkiä ja se

Kuva 67. Sylkirakot.

pahaisest hänel sullaa.
Söökin sulamiin suus. Närityn söökin kastaa sylki, kumpa
tekahuu sylkirakkolois ja kumpa sylkitrubkia mööt tulloo suun
poolostii. Sylkirakkoja meil ono 3 parria (kuva 67). Sylki ei vaa
kassa söökkiä, mut vähän i sulattaa sitä. Töö, taitaa, panitta merkiks sen, jot ku kavvan närit suus leipää, nii hää tulloo makkian
makuiseks. Se tulloo sentää, jot sylen tehomisest krahmala,
kumpa ono leivääs, osittee muuttiijaa saahkaraks tali sukuriks.
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Sylki ono söökin sulattamismahlaa,
kumpa sulattaa krahmalaa,
Sil viisii söökinsulamiin alkuu jo suun poolostiis.
Luikkaamiin. Näritty ja sylel kassettu söökki suun poolostin
ja keelen muskuloin takistumisen avul lykkähyy kulkkuu ja tulloo luikatuks. Luikattu koma
söökkiä pääsöö söökkikeruksee, kumpa ono trubkan näkköä ja jono kulkkukeruksen
takkaan. Söökkikeruksen seiniis ovat mflskulat; höö takistuut ja senen avul söökkikomka lykkähyy söökkikeruksen läpi vatsanmakkoo
(kuva 68).
Söökin sulamiin vatsanmaos. Vatsanmako ono rintavatsan peregorodkan al vatsapoolostin kuraosan ylempäisees poolees. Vatsanmaon
seinät ovat muskulakkaat a
sisest ovat katettu lippiääl
ketul. Hänes ono paljo heenoja rakkoja, kummat antaat
vatsanmakkoo
vatsanmaonmahlaa. Se ono söökinsulattamis mahlaa, kumman tehomisest vatsanmaos
osittee
sullaat valkulaiset.
Ussiat meinajaat jot söökin
sulamiin männöö vaa vatsanmaos, mut se ei oo niin.
Kaikist söökkimänölöist vatsanmaos sullaat vaa valkulaiset, mut i neetkii vaa osittee. Kuva 68. Söökinsulattamlsen organat
Söökin sulamiin parahillaa inmihiset 1—söökkikerus, 2 — vatsan3 — leipäliha, 4 — sappirakko,
männöö soolilois. Sooliloihe 5mako,
— perna, 6 — hoikkasooli, 7 — paksusöökki lykkähyy vatsanmaon
sooli, 8 — oikiasooli.,
muskuloin takistumisen avul.
Söökin sulamiin soolilois. Vatsanmaost männöö pitkä
hoikka sooli. Senen alkuossaa vootaa pernamahla, kumpa tekahuu pernaas, vatsanmaon al. Siihe sammaa hoikan soolen
ossaa tulloo i sappia, kumpa tekahuu leipälihas. Leipäliha ono
suursummain rakko, kumpa ono vatsapoolostin oikiaas yläpoolees rintavatsan peregorodkan al. Hoikan soolen lippiääs ketus
ono paljo heenoja rakkoja, kummat tekkööt i antaat soolimah6*
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laa. Pernamahlan, soolimahlan ja säpin tehomisest hoikkaisiis
soolilois sullaat kaik söökin osat: valkulaiset, rasvat ja uglevodat.
Söökin sulamises valkulaiset, rasvat ja uglevodat
muuttiijaat sulaviks aineiks. Neet aineet imehyyt hoikast soolest verree ja männööt hänen kera koko ruumest mööt.
Sulamattomat söökin jäänökset hoikkaisest soolest lykkähyyt
paksun soolee. Senen seinii imehyy vesi ja sulamattomat söökin jäänökset siin ain männööt kovemmaks. Siis paksun soolen
läpi höö viskahuut pois.

Kuin omahuut toittoaineet.
Toittoaineet, kummat imehyyt hoikkaisiis soolilois, männööt
verree ja joutuut hänen avul koko ruumesta mööt. Heist siis
tekahuut meijen ruumeen aineet. Toittoainein muuttumist
meijen ruumeen aineeks saotaa omahumiseks. Sil viisii meijen söökki viimäiseks muuttiijaa meijen ruumeen aineiks.

Glavnoimmat toittiimispraavilat.
Toitool ono suur merkitys meijen tervehyttä vart i sentää
toiton pittää olla oikiast organisoitettu. Ottaa söökkiä pittää
tarkast aikahee, neljä kertaa suutkiis. Tolkutoin söömiin ono
paha tervehyelle.
Pittää muistaa, jot söökin kera voip päässä meijen ruumeesse läsymikroboja, sentää söökkiä pittää valmistaa puhtaast ja
sen pittää olla puhasta. Söömisen aikaan hänt voip tehä reukkahaks käsil, sentää ennen söömist pittää pessä käet. Juuvva
i syyvvä pittää eri astiast, senperäst jot yhtein astia voip olla
erilaajaisiin tarttuviin tautiloin alkunna.
Söömisen aikaan pittää söökki hyväst närriä, muitas pahaisest näritty söökki kehnost sullaa vatsanmaos ja soolilois ja
pahaisest omahuu.
Praaviloita toittoa vart suur merkitys ono söökin sostavaal.
Meijen toittoa vart ovat tarpevalliset: valkulaiset, rasvat, uglevodat, mineralasoolat ja vesi. Erittee suur merkitys ono valkulaisiil. Saap syyvvä i paljo söökkiä, mut jos hänes ono vähän
valkulaisia, ni meijen organisma leenöö vajanain, sentää jot
organisman tekahumist vart pittää olla valkulaisia ja mikkää
ei voi olla niijen sihas. Teijen ikäisille lapsille ono tarvis valkulaisia 80 grammaa suutkiis.
Mut krome nimitettyjä aineita toittoa vart ono tarvis veel
erinomaisia aineita — vitaminoja. Jos inmihiin ohto ottaa valkulaisia,, rasvoja, uglevodoja, mineralasoolaa ja vettä, ja siin
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söökiis ei oo vitaminoja, ni siis hänelle ilmahtuut kaikenlaiset
läsyt, niku cinga, rahitta j. n. e. Paremp lekarstva näitä läsyjä
vastaa ono se söökki, kumpa ono rikas vitaminoil. Esimerkiks,
lapsille, kummat ovat rahitan läsys, doktorit käskööt juuvva
kalanrasvaa, kummaas ono paljo vitaminoja. Vitaminoja ono
paljo kasvolois, sveesois plodis ja ruuhtilois, sveesaas maijoos,
slivkivois. Meijen söökiis objazatelno pittää olla vitaminoja.
Jos oikiast toittiissa, pittää veel valita söökkimänöt mukaisaks sille löölle, mitä teet. Min enemmän tekkoo inmihiin
tööt, sen enemmän hukkahuu hänen ruumeen ainetta ja sen
enemmän pittää olla söökkiä, jot täyttää hukattua ainetta. Sil
viisii raskaan töön aikaan meille ono tarvis enemmän söökkiä,
ku kerkiän töön aikanna.
Meijen maas, kus männöö uuvvestaa talohuen ja koko elon
stroikka, uutta viisii organisoitetaa i toittiimiin. Kotitoitost möö
ain enemmän ja enemmän määmmä ob^estvennoihe
toittoo.
Zavodalinnois meil ovat stroitettu suuret leipäzavodat, suursummaiset faabrikka-kuhnit, kummat antaat leipää ja lounatta
ob?estvennoihe stolovoihe. Objazatelnoit varit murkinat ain enemmän i enemmän alkaat olla i §kouluis.
Melkeen kaikiis faabrikois ja zavodois enemmittee ovat
avattu tööläisiä vart stolovoit—„toittofehat". Meijen kolhozois ja sovhozois kera männää jo ob?estvennoihe toittoo. Ob?estvennoita toittoa meil pittiijäät jo miljonat inmihiset. Vaa meijen
sotsialisticeskois maas pietää niin suurt hoolt tööväen toitost,
sentää meil i ono niin kehittynt ob^estvennoi toitto. Meijen
pittää veel enemmän sitä kiinnittää, kehittää ja parennoittaa

HENKÄÄMIIN.
Krome söökkiä ja vettä inmihisen elämist vart ono tarvis
o vozduhaa. Ilman söökkiä inmihiin saap ellää monikkaan viikon, ilman vettä—monikkaan päivän, a ilman vozduhaa hää ei
jaksa ellää i monikast minuttia. Suutkiis möö henkäämmä
enemmän ku 10000 litraa vozduhaa. Siint vozduhast meijen
kerkiälihois möö saautamma meijen elämissee koviil tarvikkaan
kislorodan.

Kuin vozduha pääsöö kerkiälihhaa.
Möö henkäämmä vozduhan nenän tali suun läoi. Nenäpoolostist ja suust hengätty vozduha pääsöö kulkkuu (kuva 69).
Kulkku —se ono keruksen alkuosa. Hää ono tekahunt korskuloist.
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.Kuva 69. Kulkku, kerus, bronhat ja niijen haarat
kerkiälihas.

Kulkust vozduha
pääsöö
keruksee,
kumpa kera ono korskuloist. Kerus harojaa
kahtee
korskutrubkaa—bronhiloihe. Kerkiälihois bronhat ovat
haarikkaat ja ain antaat peenempiä ja peenempiä haaroja, kummat loppuut kerkiälihan rakkoloihe. Kerkiälihan
rakkoloihe
v i i m ä i s e k s pääsöö
hengätty
vozduha.
Näist kerkiälihan rakkoloist, kumpiin seinät ovat täynä peeniä
verisoonia, i ovatkii
tekahunneet kerkiälihat (kuva 70).

Kuin hengätää ja poishengätää vozduhaa.
Joka inmihiin, taitaa, ono pant merkiks, kuin kohojaa meijen
rinta, kons henkäämmä, ja laskiijaa, kons poishenkäämmä. Sil
ajal i rintapoolostin objoma muuttiijaa. Sen saap nähä mokomast oopbtast.
1-n oopbtta. Pittää tehä syvä
poishenkäämiin ja selväst mitata
rihmaal rinnan ympärys. Perrää
senen tehä syvä henkäämiin ja
kera mitata rinnan ympärys. Jos
rinnoittaa molommat mitat, ni
näkkyy, jot henkäämisen perrää
rinnan ympärys männöö suuremmaks, a perrää poishenkäämisen
männöö peenemmäks.
Samas veel muuttiijaa i kerkiälihan objoma: henkäämises
vozduha männöö kerkiälihhaa,
i neet harojaat, poishenkäämises
vozduha tulloo pois i höö laskiijaat. Mut kaik vozduha kerkiälihoist ei tye konskaa pois. Vaik
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Kuva 70. Ihmihisen kerkiälihat.

tekisimmä kuin suuren ja syvän henkäämisen, mut ain osa
vozduhast jääp kerkiäiihhaa.
Kuin siis henkäämiin ja poishenkäämiin tapahtuu?
Ensimäiseks takistuut henkäämismuskulat, kummat enemmäksee ovat kylkiluijen välilöis. Takistumisest nämät muskulat
nostaat kylkiluita ja rintakletka sil ajal harojaa. Senen jälest
harojaat kerkiälihat, kumpii männöö
vozduha. Niin meil tapahtuu henkäämiin.
Kons henkäämismuskulat antiijaat,
rintakletka laskiijaa. Senen jälest laskiijaat kerkiälihat ja heist tulloo vozduha pois. Sil viisii tapahtuu poishenkäämiin. Täs assiaas tehhoo i rintavatsan peregorodka. Joka henkäämisel
hää laskijaa, a joka poishenkäämisel
kohojaa (kuva 71). Perrää joka henkäämisen tapahtuu poishenkäämiin.
Rauhalljses olos aikainmihiin tekkoo
15 henkäämist minutiis. .Töön aikaan,
erittee raskaan fiziceskoin töön aikaan,
henkäämiin tulloo tihemmäks i henkäämiset ja poishenkäämiset tulloot syvemmiks. Sen saap proveroittaa itseltää
mokoman oopbtan avul.
2-n oopbtta. Lukekaa, mont hen •
Kuva 71. Rlntapoolosti: 1 —
käämist töö teettä minutiis. Siis sel- henkäämisen
aikanna.2—poisväst, energiceskoist liikuttakkaa käsil henkäämisen aikanna. Näkkyy,
2—3 minuttia, perrää senen taas luke- Jot henkäämisest rintavatsan
peregorodka laskiijaa.
kaa mont henkäämist töö teettä minutiis. Sil viisii näättä jot raskaast tööst
henkäämiin ja poishenkäämiin käyp tihemmäks ja syvemmäks.
Se ono sentää, jot töön aikaan enemmän hukkahuu kislorodaa
ja enemmän eroittuu hiilihappogaazia.

Kuin muuttiijaa vozduha kerkiälihois henkäämisen
aikaan.
Möö henkäämmä vozduhaal, kumpa ono meijen ympäär.
Töö tiijettä, jot tämä vozduha ono 1/5-st osast kislorodaa ja
4/5-st osast azottaa ja jot vozduhaas ono veel peen osa hiilihappoa.
Vot niist osist ono se vozduha, kumpaa möö henkäämmä.
Poishengätyys vozduhaas ono jo toin sostava. Sen saap nähä
mokompist oopbtoist.
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1-n oopbtta. Stokanaa sirkiän kalkkiveen kera klasitrubkan
tali olen läpi puhukaa poishengättävvää vozduhaa. Yli vähän
ajan kalkkivesi stokanaas männöö sommelaks. Se näyttää, jot
poishengätyys vozduhaas ono paljo hiilihappogaazia.
Ono jo saatu tiitää, jot poishengätyys vozduhaas hiilihappogaazia ono 150 enemmän ku sissee hengättäväs vozduhaas.
Mut poishengätyys vozduhaas kislorodaa ono vähemmän, ku
sissee hengättäväs vozduhaas. Mut mitä kuuluu azottaa, ni sitä
poishengätyys vozduhaas ono sevvert ikkee, ku i sissee hengättäväs vozduhaas. Ja niin kerkiälihois
ottahuu
kisloroda,
a erittyy
hiilihappo.
2-n oopbtta. Ottaa kylmä, kuiva klasi, panna suun ettee ja
hengätä hännee päin. Klasin päälle istuujaat heenokkaiset vesitilkat, klasi „hiestyy". Se näyttää, jot poishengätyys vozduhaas
ono paljo vesihöyryä. Sil viisii kerkiälihas erittyy ei vaa hiilihappo, mut veel i vesi (vesihöyrynnä). Mut kuhu hävijää kerkiälihoist luikattu kisloroda ja kust ottahuu niist eritettävä
hiilihappo?
Hengätty vozduha täyttää kerkiälihhoin rakot; niijen- seinät
ovat täynä heenokkaisia verisoonija, kumpiis vootaa veri. Kerkiälihhoin rakkolois verree luikkahuu kisloroda ja männöö koko
meijen ruumest mööt. Veri kislorodan antaa erilaisille meijen
ruumeen organoille ja ottaa hiilihapon, kumpa tekahuu näijen
organoin töön aikanna. Ja sil viisii meijen ruumeen kaik organat ottaat kislorodaa ja antaat pois
hiilihappoa.

Voittelus puhtaan ja SYeesan vozduhan poolest.
Vozduhaal meitä vart ono suur merkitys. Joka päivä möö
luikkaamma meitä ympäröiväst vozduhast 600 litraa kislorodaa
ja veel sevvert ikkee annamma pois hiilihappoa. Senenperäst
muuttiijaa meitä ympäröivän vozduhan sostava. Ja sen möö
kuulemma itsest. Kons kavvan tapahtuu olla komnatiis, kus
ono paljo väkkiä, kus ei oo ventilatsiaa, tulloo tukehoitus,.
alkaa kivistää päätä ja hävijää kaik töömahto. Mut vaa lähet
täst komnatist ja oot sveesaas vozduhaas, ku kuulet itsiää jo
paremmast. Siint näkkyy, kuin vrednoist tehhoo meijen organisman päälle pilattu vozduha ja kuin hyvin tehhoo sveesa vozduha. Senen peräst pittää yhtperrää uuvvistaa vozduhaa komnattilois, kus möö elämmä ja hooniilois, kus möö teemmä
töötä. Pittää tihemmäs avata ikkunoja i fortockoja, ku kois,,
niin i opis. Pittää enemmän olla sveesaas vozduhaas. Vrednoi
ono organismalle i pöllykäs vozduha. Pölly lentelöö vozduhaas.
Hengätyn vozduhan parvees joutuu hää i kerkiälihhaa, ahtaa
rikkaa ja kiusajaa niitä.
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Monikkais tööpaikois kopittuu veel i niin saottu
tööpöllyr
sysist, Qementisi, metallast,tupakast j. n. e. Pöllykkäiset raaniittaat
kerkiätihhoja. Jot voittiissa pöllynkä, faabrikois ja zavodois
tehhää sistematiceskoita tööhooniiloin uborkkaa, laahitaa -pöllynimijöitä, praavilnoi ventilatsia ja niin etes.
Pöllyys ain ono miljonoja mikroboja ja heijen seas ono
meijen hervittävä viholain—tuberkulosin mikroba. Pöllykkään
vozduhan henkäämisest tuberkulosin mikrobat joutuut kerkiälihhaa. Ja niin, itse näkemättä sitä, inmihiin saap hervittävän läsyn—
tuberkulosin. Voitteluus tuberkulosia vastaa ensimäiseks pittää
voittiissa pöllynkä. Jot lecittää tuberkulosist,meil ono organisoitettu
spetsialnoit ucrezdenjat: tuberkulosidispanserat,
tuberkulosisanatoriat. Mokompia ucrezdenjoja ei olt tööväkkiä vart revolutsiaa
saa, a neet ucrezdenjat ovat stroitettu sovetskoi vallan aikanna.
Vozduha, kumpaa möö henkäämmä, joutuu meijen kerkiälihhaa nenän tali suun läpi. Ja ono niin, jot kons vozduha männöö läpi nenän, hää paremmast puhastuu pöllyst i mikroboist.
Pölly, kumpa ono hengättäväs vozduhaas, tarttuu karvoihe
i lippiää nenän sisuspintaa, a kerkiälihhaa joutuu jo puhtaamp
vozduha. Krome sitä, männees nenän läpi hengättävä kylmä
vozduha paremmast lämpenöö i se hoitaa vrednoist kylmäst
henkäämisen organoja. Pittää oppihussa henkäämää nenän läpi.
Voitellees sveesan vozduhan poolest, pittää voittiissa i tupakan polttamisen kera. Tupakan polttamiin ono itseen myrkyttämistä: tupakan savvuus ono paljo kovvaa jaadua — nikotinaa.
Nikotina vähittee myrkyttää organismaa. Erittee ono vrednoi
polttamiin lapsille ja podrostkoille. Polttavat toovat tuijua i toisille, sentää, jot tupakan savvuul höö myrkyttäät vozduhaa.
Ob?estvennoi blagoustroistvan paras hooli ono voittelus
sveesan ja puhtaan vozduhan poolest, erittee suuriis linnois,
industria^entrois, kus vozduha tihtii pöllyttyy ja savvuttuu. Jot
voittiissa pöllynkä, seel sistematiceskoist valellaa ploo§?adija ja
uulitsoja veel. Seel kovast harotettaa „rohoist stroikkaa", laahitaa uuvvet parkat, skverat, bulvarit, levitettää rohoisiin issutuksiin ploo??adija. Rohoiset kasvot valkiaas luikkajaat vozduhast hiilihappoa ja erittäät kislorodaa ja sil praavittaat pilattua
vozduhaa. Meijen pittää hoitaa rohoisia issutuksia ja issuttaa
uusia. Suuren avun täs töös saavat antaa oppilapset. Voittelus
puntaan ja sveesan vozduhan poolest ono meijen yhtein tehtävä.

Hoitiimiin

sota-jaaduaineist.

Sois, kumpia pittäät kapitalistat, höö noisivat mukkoitammaa veel yht uutta inmihissiin tappamissredstvaa — sota-jaaduaineita.
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Ensimäiseks oli mukkoitettu hlora. Se ono raskas gaazi keltarohoista kuvvaa. Hää virtajaa maata mööt ja joutuu okoppiloihe. Hlora ono tukehoittava gaazi. Henkäämises hää tehhoo
kerkiälihhaa, a kons henkäämmä paljo tätä gaazia, leenöö
surma.
Veel enemmän tappava sota-jaaduaine ono ipritta. Se ono
voijekas, vetelä zidkosti, kumpa kerkiäst höyrvyjää vozduhaas.
Ipritan höyryn henkäämisest lakojaat kerkiälihat. Jos ipritta
puuttuu nahan päälle, ni tekahuut polttorakot, paiseet. Sil
viisii ipritta
ono tukehoittavaa
ja paisetuttavaa
ainetta.
Ipritan otraava tihtii antaa surman. Ono paljo i toisia sotajaaduaineita. Pittää ootella, jot soan aikaan sota-jaaduaineita
noissaa mukkoittammaa ei vaa frontaal, mut i frontan selkäpooleel, tblas. Sentää meijen pittää tiitää, kuin hoitiissa sotajaaduaineist.
Samoi paras sredstva sotajaaduaineist ono protivogaza.
Se
ono rezinkain maska, kumpa pannaa päähä.
Rezinkatrubkan avul hää ono kiin metallikarpinka, kummaas
jaadua luikkaavat aineet, niku, esimerkiks, eri viisii valmissettu
sysi, puhastaat vozduhan jaadust. Sitä puhassettua vozduhaa
i henkäjäät inmihiset protivogaazaas.
Krome sitä, jot hoitiissa sota-jaaduaineist, kummat tehhoot
i nahan päälle, pittää olla spetsialnoita rezinkavaatteita, kenkiä
i sormikkaisia, kummat evät lase läpi näitä aineita.
Meijen pittää mahtaa polsovoittaa protivogaazanka i hoito-vaatteinka.

VERENKÄYMIIN.
Möö jo läkäisimmä siint, millain merkitys meijen ruumees
ono verel. Veri kanteloo ruumees toittoaineita ja kislorodaa ja
aijaa ruumeest siin tekahunneita kaikenlaisia kelpaamattomia ja
vrednoita aineita: hiilihappoa ja toisia. Nyt tiiyssämmä, mitä
ono itsestää veri ja kuin hää käyp meijen ruumees.

Veri.
Jos kons meijen tapahtuu raanittaa ruumesta, ni raanast
vootaa veri. Se ono sakkia punain zidkosti. Jos katsoa verikaplia, kumpa vast voosi, mikroskopan läpi, nii siis saap nähä
miltain ono meijen veri. Verizidkostiis ono punaisia ja valkioja
veriteltsoja
(kuva 72). Punaisia veriteltsoja veres ono oikii
paljo. Höö ovat ympärläist formaa. Sentää jot kovin paljo ono
näitä peeniä veriteltsoja, veri pittää punaist kuvvaa. Punaiset
veriteltsat kanteloot meijen ruumees kislorodia.
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Valkioja veriteltsoja veres ono vähemmän. Höö ovat sorriammat punaisia ja heil ei oo määrättyä formaa. Höö laskoot roskia, ja sil viisii voivat
liikkua veres joka poolii.
Valkiat veriteltsat hoitaat meijen ruumesta
mikroboist. Höö voivat
hakkiissa ja
sulattaa
mikroboja, kumpia joutuu meijen ruumeesse.
Verizidkostiis ono i mokompia aineita, kumpiin
avul veri keertähyy myttyy.
Ku veri vootaa raanast, ni hänest erittyyt
pikkuruiset
rihmaiset,
kummat tukkiijaat raanan ja sil viisii vähemmän hävijää vertä. Suur
veren vooto voip antaa
surman.
Verizidkostiis kyy paljo punaisia ja monikkaita valkioja veriono toittoaineet, kummat
teltsoja.
joutuut verree sooliloist,
ja veel i neet aineet, kummat tekahuut meijen ruumees hänen
erlaisiin organoin töön aikaan (hiilihappo j. n. е.).

Kuin liikkuu veri meijen ruumees.
Veri meijen ruumees ono yhtperrää liikkuvaas olos. Siint
tiisivät jo vanhan ajan oppimeehet, mut evät tiitäneet tarkast,
kuin veri liikkuu ruumees. Ensimäiseks tiiysti sen anglian tiitomees Viljam Garvei 1628 v. Maailman tiitomeehet pitivät kolmensaan vuuvven praaznikan siint, ku Garvei sai tiitää ja
tutki verenkäymisen.
Paras veren liikuttaja meijen ruumees ono syänmuna (kuva 73).
Hää ono rintapoolostiis kerkiälihhoin välis ja ono vähän kääntynt otsaal kurraa poolee. Syänmuna ono muskuloist. Pitkittäin
peregorodka hänen jakkaa kahtee ossaa (oikiaa ja kurraa), kummat evät avahu toin toisehee. Joka osa jakahuu kahtee kerrokseel ylempäisee, esisyämee ja alakertaa syänmakkoo. Molompiin
esisyämen ja syänmaon välis ono uuttu, kumman voip panna
kiin klaapana.
Molompii esisyämii männöö soonet, kumpia mööt veri vootaa syänmunnaa. Neet ollaa veenat.
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Molompist syänmakoloist männööt soonet, kumpia mööt veri
männöö pois syänmunast.
Neet ovat arteriat. Katsomma kuin liikkuu veri meijen
//^ДУЙ
ruumees (kuva 74).
{[КШп
Kurraa esisyämee veeV^Mffii
noja mööt kerkiälihoist
ЗУмК.
vootaa veri, kummaas ono
paljo kislorodaa. Hää ono
k i m m i ä n p u n a i s t karvaa.
fМ1шл U f ^ i c ^ \
Kuran esisyämen muskuloin takistumisen avul avatun uutun läpi veri kurast
esisyämest vootaa kurraa
svämakkoo. Kons takistuut
kuran syänmaon muskulat,
klaapanapannookiin tämän
uutun i veri voimakkaast
viskahuu sorriaa arteriaa—

Kuva 73. inmihisen

syänmuna.

Kuva 74. Inmihisen verenkäymisorganatsyänmuna ja verisoonet. Strelkat näyttäät
mihe poolee liikkuu veri arterloja mööt
(syänmunast) i veenoja mööt (syänmunnaa).

aortaa.
Aorta ain harojaa heenommiks ja heenommiks
arterioiks, kumpia mööt veri vootaa kaikkii ruumeen organoihe.
Viimäiseks heenot arteriat haarittaijaat heenokkaisiks trubkiks — kapillaroiks,
kummat harojaat meijen ruumeen joka
kohtaa.
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Kapillarois veri antaa meijen ruumeen organoille kislorodaa
ja toittoaineet i ottaa hiilihapon ja toiset ruumees tekahunneet
kelpaamattomat ja vrednoit aineet. Samas muuttijaa veren karva:
kimmiänpunaisest hää tulloo tummanpunaiseks. Kapiilarit siis
vähittee männööt yhtee ja niist tekahuut veenat. Heenot veenat
vähittee männööt yhtee ja tekahuut ain suuremmaks, sorriammiks veenoiks. Veenoja mööt hiilihapokas veri vootaa oikiaa
esisyämee.
Oikian esisyämen muskuloin takistumisen avul avatun uutun
läpi veri oikiast esisyämest vootaa oikiaa syänmakkoo. Kons
takistuut oikian syänmaon muskulat, klaapana pannoo kiin senen uutun, i veri arteriaa mööt männöö kerkiälihhaa.
Kerkiälihois, kuin möö tiijemmä, veri antaa
hiilihapon,
a ottaa kislorodan. Tummanpunaisest hää uuvvestaa männöö
kimmiänpunaiseks.
Kerkiälihoist veri veenoja mööt uuvvestaa virtajaa syänmunan kurraa poolee ja täst arteriaa mööt uuvvestaa männöö
koko ruumest mööt. Niin yhtperrää liikkuu veri ruumees, kunis tekkoo töötä syänmuna.
Syänmuna piättymätä tekkoo töötä koko meijen iän. Mut ei
saa duumata, jot syänmuna tekkoo töötä hookaamata. Syänmunan muskuloin joka takistumisen perrää ono lousaamisen ja
hookaamisen vooro. Meijen syänmunan töös vooroo vaihtiijaa
töö i hookahus. Senen peräst meijen syänmuna piättymätä
i tekkoo töötä koko meijen iän.

Pittää hoitaa syänmunnaa.
Möö jo tiiyssimmä, kuin tehhoo meijen töö kerkiälihhoin
tööhö: raskaan töön aikaan möö henkäämmä tihemmäs i syvemmäs. Sil viisii raskaan töön aikaan tihemmäs takistuu syänmuna
ja selvemmäs liikkuu meijen ruumees veri. Sen saap nähä mokomaas oopbtaas.
1-n oopbtta. Lukekaa, mont kertaa takistuu syänmuna rauhallises olos. Aikainmihisel rauhallises olos syänmuna takistuu
75 kertaa minutiis. Lapsiil ja podrostkoil vähä enemmän.
2-n oopbtta. 2—3 minutin välis tehkää monikas energicnoi
fiziceskoi upraznenja. Perrää senen lukekaa, mont kertaa nyt
takistuu syänmuna minutiis. Ono kerkiä tiiystää, jot meijen
syänmunan töö, kons i möö teemmä töötä, voimistuu. Sil viisii
kovan töön aikaan veri meijen ruumees liikkuu selvemmäst. Se
ono i arvattava, jot raskaan töön aikaan ruumest vart ono tarvis
enemmän toittoaineita i kislorodaa ja hänes enemmän tekahuu
i kaikenlaisia kelpaamattomia ja vrednoita aineita. A vet i niitä
i toisia toop i veep kerallaa veri.
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Pittää hoitaa syänmunnaa. Ei saa hänt väsyttää raskaal,
ylivoimaiseel tööi. Ei saa sitä kovin väsyttää väsyttävil tiukkuloil, niku futboiaal ja mokompiil toisiil. Siint syänmuna vässyy
ja kulluu ees aikaa. Vrednoist tehhoo syänmunnaa veel i alkogoli, nikotina, kova cääjy, kova kohvi. Erittee vrednoita ovat
neet aineet lapsia ja podrostkoja vart.

KUIN JOUTUUT POIS MEIJEN RUUMEEST HÄNES
TEKAHUNNEET KELPAAMATTOMAT JA VREDNOIT
AINEET.
Meijen ruumees yhtperrää tekahuu kaikenlaisia kelpaamattomia vrednoita aineita: hiilihappoa i toisia aineita. Nämät aineet
joutuut verree, a siis männööt ruumeest pois. Näijen ainein
ajamistöötä tekkööt erittämisorganat:
pockat, nahka ja veel kerkiälihat, kumpiin
avul erittyy hiilihappo ja vesihöyryt.
Kuin kerKiäliha tekkoo eritöstöötä, möö
jo tiijemmä. Nyt pittää saavva tittää, kuin
eritöstöötä tekkööt pockat ja nahka.

Pockat ja heijen töö.
Pockia meil ono kaks, höö ovat molompiil pooliil selkäpiitä, senen sivuosas
(kuva 75). Vesisooniloja mööt pockii vootaa
veri, kummaas ono paljo kelpaamattomia
Kuva 75. Lapsen kusi- ja vrednoita aineta. Pockiis veri puhastuu
organat: pockat, kumniist aineist ja niist tekahuu kusi. Pockist
mist männööt kusitrubjo
takas vootaa puhassettu veri. Pockiis
kat kusirakkoo.
tekahunt kusi trubkia, kusitrubKia mööt
vootaa kusirakkoo, kummast siis ajast aikaa viskahuu pois. Kusi
ono tekahunt veest, kummaas ollaa sulaneet kelpaamattomat ja
vrednoit aineet.

Nahka.
Nahka ono meijen ruumeen kate, hää hoitaa ruumesta vrednoist ulkopoolisist vlijanjoist, mut hää samas ono i erittämisorgana: läpi nahan erittyy hiki.
Hiki tekahuu heenois hikirakkoiois, kummat ollaa nahas. Hiki,
niku i vesi, ono veest, kumpaas ovat sulaneet kaikenlaiset kelpaamattomat ja vrednoit aineet, mut vaa vähemmääs määrääs.
Hiki meil erittyy yhtperrää, mut paljo hikkiä erittyy silloin,
kons meille ono vari. Vari meille tulloo ulkopoolisest lämmäst»
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esimerkiks päivyest, kiukaast, tali sisuslämmäst, esimerkiks,,
kons meijen ruume lämpenöö kovan töön peräst.
Jot tiiystää hien merkityksen, saap tehä mokoman prostoin
oopbtan.
Oopbtta. Pittää kastaa käsi spirtuus ja viuhuttaa sitä.
Kuuluu, ku spirtun höyryymisest kylmähtyy käsi. Sil viisii
kylmähtyy ruume hien höyryymisest.
Nyt noisoo arvattavaks, miltain merkitys ono hien erittymisel silloin, kons meille ono vari. Hien höyryymisest meijen
ruume kylmähtyy ja sil hoitiijaa vrednoist ylimääräisest varistumisest.

Hoolenpitämiin meijen nahast.
Tervehyen hoitamisen peräst pittää pittää hoolt nahast.
Pöllyn ja reun kera nahan päälle joutuut mikrobat ja toiset
heenokkaiset elävät, kummat toovat erilaisia nahan läsyjä.
Töö jo tiijettä nahan läsyst, karstast, Humman toop kovin heenokkain puukki — karstapuukki; ono paljo muitakii nahan
läsyjä. Jot hoitiissa niist läsylöist, pittää pittää nahka puhtahues.
Ja erinäisest pittää tihemmäs pessä kässiä, sentää jot höö
enemmittee männööt reukkahaks. Pittää tihemmäs pessä päätä.
Aika ajast, vaik yks kerta viikoos, pittää pessiissä saunaas.
Opasnoita ono nahan raanittammiin. Välin ono ohto pikkaraisest riimussoksest nahan pääl, jot läpi senen männööt ruumeesse läsymikrobat. Senen peräst pittää hoitiissa kaikenlaisist
nahan raanittamisist. Jos tapahtuu raanittaa nahkaa, ni siis
tekahunt raana pittää pessä puhtaal veel, polttaa jooduul ja
sittoa puhtaal marliil, tali hohlaal. Joodu tappaa raanaa puuttuneet mikrobat, a puhas hohla hoitaa raanaa reust. Pittää
muistaa, jot reukkaast raanast voip tulla serjosnoi assia.

NERVASISTEEMA.
Meijen ruumees männöö loppumatoin töö ja kaik meijen
organat tekkööt töötä sopuisast keskenää. Mikä siis tekkoo
sopuisaks tämän meijen ruumeen organoin sloznoin töön?
Suur merkitys täs töös ono nervnas<steemaal. Nerva sisteema— se ono pää-ja selkäaivot parvees kaikkiin nervoin kera
(kuva 76).
Pääaivot ovat pääluun aivo-osas, selkä-aivot — selkäpiin
kanalaas. Sentää aivot hyväst hoituut ulkopoolisist loukkaamisist. P ä ä — j a selkäaivoist männööt nervat, kummat haarittaijaat ja sittoot aivoja kaikkiin ruumeen organoin kera.
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Nervoin omintukset.
Ees sitä ku tiiystää aivoin
tööst, tutussumma nervoin omintuksiin kera.
Oopbtat. Otamma senku vast
tapetun konnan leikatun takakäpälän. Kisomma käpäläst nahan.
Harotamma bedran muskulat.
Niijen välist möö lövvämmä
valkiaal paistavan
istumisnervan. Mokoma nerva ono i inmihisel. Nyt ostoroznoist eritämmä
nervan otsan muskuloist. Paamma käpälän puhtahaisen klasin
päälle, kumpa ono kassettu lämmääl veel. Nervan otsan paamma
puhtaan paperin päälle, jot hää
ei kerttäis muskuloja (kuva 77).
1. Näpissämmä nervan otsan
pintsetaal. Näkkyy, ku samal
aikaa takistuu käpälän muskula.
2. Leikkaamma saksiil nervan
otsan. Kera näkkyy kuin siihe
aikaa takistuu käpälän muskula.
3. Paamma nervan päälle
näpil keittosoolaa ja oottelemma
monikkaan minutin. Yli vähän
ajan, kons soola pääsöö nervaa,
saap nähä kuin takistuut musKuva 76. Inmihisen nervasisteema.
kulat käpälääs.
Näis oopbtois möö kiusaisimma
nervaa eri viisii, näpistämisel, leikkaamisel, soolaal. Kuin möö emmä kiusajais, se ain

Kuva 77. Oopbtta nervan kera: nervan päälle ono pantu soolaa.
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kerttähyy.
Kerttähymmiin männöö nervoja mööt muskuloihe
i muskulat takistuut. Nämät oopbtat tutustaat meitä nervan
omintuksiin kera: nervat voijaa kerttähyssä ja veittää etes
kerttähymist. Kerttähymmiin meijen ruumees männöö yksiä
nervoja mööt tunto-organoist aivoihe, toisia mööt aivoist muskuloihe ja rakkoloihe.
Ku saimma tuttavaks nervan omintukset, ni noisemma tutkimaa selkä- ja pääaivoin töötä ja strojenjaa.

Selkäaivot ja niijen merkitys.
Selkäaivot ovat niku pitkä valkia ?nurarihma ja hänest
männöö 31 pari nervoja. Selkäaivon nervat haarittaijaat kaglan,
ruumeen, kässiin ja jalkoin nahas ja muskulois ja veel monikkais
sisusorganois.
Oopbttoin mukkaa oppimeehet saivat tiitää, jot selkäaivoil
ono suur merkitys niis liikkumisis, kummat tapahtuut ilman
meijen tahtoa. Tutussumma senen kera esimerkist.
Olkoo niin, jot töö petokseel kertittä käel mitä ikkee varria
riistaa. Töö veel että kerenneet meinata, mikä tuli, ku selväst
tempaatta käen takas. Tali, olkoo niin, töö oottelomata pissittä
neeglaal sormen. Töö kera että kerenneet arvata mikä tuli, ku
sukkelast tempaatta käen. Kaik neet liikkumiset, kummat tapahtuut vassuksenna kerttämiselle, möö teemmä selkäaivon kautta.
Mut möö saamma i tormozoittaa
liikkumista, vastaa kerttämiselle. Paamma, jot töö otitta käel stokanan varria cääjyä.
Käelle ono kovast vari, mut katsomata siihe, töö että lase
stokanaa käest, mut paatta sen kannelle tali lavvalle. Tali,
paamma, teille sormee mäni puikko ja teilt varil terävääl
neeglaal kaivetaa sitä puikkoa sormest. Neegla pistää, teille
ono kipu, mut töö että tempaa kättä, töö senen liikkumisen
piätättä. Miks se ono niin? Se ono niin sentää, jot möö omal
kovitetul voiil piätämmä liikkumisen kerttähymiselle vastaa.
Mut täs jo ollaa assiaas i pääaivot. Selkäaivot omas töös ovat
pääaivoin halluus. Pääaivot ono samoi suuremp ja vaaznoimp
organa meijen nervasisteemaas.

Pääaivot ja niijen merkitys.
Inmihisen pääaivoloil ono kovin sloznoi strojenja (kuva 78).
Hänes ono suur aivo, peen aivo ja aivoranka. Aivoranka ono
selkäaivon jatko. Aivorangan takkaan ovat yhes kiin peen
aivo ja suur aivo.
Pääaivoist männöö 12 nervaparria. Höö haarittaijaat enemmittee liitsan ja kaglan muskulois ja nahas, silmiis, korviis,
7—1321
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lippiääs nenän ketus, keelees, hampais j. n. e. Yks nervapari
haarittaijaa sisusorganois: Syänmunas, kerkiälihois, vatsanmaos,
soolilois j. n. e. Selkäaivoin avul ja hänen nervoin avul pääaivot ovat yhistynneet kaikkiin toisiin ruumeen organoin kera.
Tutussumma pääaivoin eri ossiin kera.
Aivoranka. Sitä ossaa aivorangast, kumpa ono niku selkäaivoin jatko, saotaa pitkulaiseks
aivoks. Hänel ono suur elomerkitys. Jos elokkaalt leikata, tali laottaa pitkulain aivo, ni
hää järkenää kooloo. Surma
tulloo sentää, jot syänmuna
piättyy ja loppuu henkäämiin.
Sil viisii, pitkulaiseel aivool
ono suur merkitys syänmunan
ja henkäämisen organoin töös.
Toisiil aivonrangan osil ono
suur merkitys ruumeen eri
ossiin liikkumisen sovittamises. Elokkailt, kummilt nämät
aivonrangan osat otettii pois,
hämmentyi liikkumiin, höö
evät mahtaneet kävvä, joossa,
uijua, lentää ja niin etes. Se
näyttää, miltain merkitys ono
näil aivorangan osil.
Peen aivo. Takkant aivorankaa yhistyy peen aivo. Hää
ono pääluun niskaosas. Jos
elokkaalt ottaa pois,
tali
laottaa peen aivo, ni hänel
Kuva 78. Inmihisen pää ja kagla (leikattu). Näkkyy suur aivo, peen aivo ja
hämmentyyt kaik ruumeen
yläosa selkäaivoist.
liikkumiset ja hää hävittää
tasapainon. Siint näkkyy millain merkitys ono peeneel aivool.
Suur aivo. Suur aivo kera niin ono yhissetty aivorankaa.
Hää ottaa kaik ylempäisen osan pääluust ja kattaa sen al
olevat pääaivoin jäänösosat. Syväl poikkilovel suur aivo jakahuu
kahtee pocli?aaraa (kuva 79), kummat ovat yhes kiin. Suuriin
aivoin pooli?aaroin päälys ei oo rovnoi: hänes ono paljo
vakoloja ja viiruloja. Hää ono harmaasi aivoaineest ja saotaa
sitä suuriin aivoin pooli?aaroin kooreks. Suureel aivool ono
suur merkitys meijen elämises. Kaik meijen liikkumiset,
kumpia möö teemmä meijen voiin tahol, volilliset liikkumiset, tapahtuut ain suuren aivon avul. Kaik meijen tiijolliset
postupkat möö teemmä suuren aivon kautta. Suur aivo ono
meijen duumaamisen organa. Ja min enemmän ono kehittynt
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suur aivo, sen enemmän ono kehittynt duumaamiin,
duumaamismahto.
Suuren aivon tööst rippuu i meijen clenajaokas jutto. Jos
pilahuu suuren aivon pooli§aaroin kooren määrätty kohta, ni
inmihiin ei noise mahtamaa läätä.
Jos rinnoittaa erilaisiin elokkain ja inmihisen pääaivoja, ni
näkkyy, jot samoi kehittynt suur aivo ono inmihisel. Erittee
ono kovin kehittynt inmihisel otsakeeron aivo-osat. Senen
peräst, jot ono kovin kehittynt suur aivo, inmihisel ono kehittynt soznanja, tiijokkuus, sentää hää voip tutkia ja saavva
tiitää loonnon ja ob?estvan zakonoja. Ja ku tiijemmä neet zakonat,
ni möö jaksamma ottaa ommaa halttuu loonnon voimat ja ob§estvennoin elon ilmahukset.
Tutkijees nervasisteman töötä,
tiito laottaa kaik petosjutot, religian
opit hengest, kumpa niku käyttää
inmihisen ruumesta. Senen parvees
tiito laottaa veel töötätekeviä vart
vrednoin religian opin surmattomast
hengest ja senen surmantakaisest
elost. Opettajes hengen pästämisest, religia kutsuu töötätekeviä
Suuren aivon pooli§aarat
keeltiimää voittelust paremman Kuva 79.
(yllält katsottunna).
elon poolest maan pääl, ja, siis,
pokornoist terppimää burzuazian painamista, eksplotatsiaa ja
tööttömyyttä. Pokornoille hää lupajaa ikkäisen hyvän elon
raajuus, a niitä, kummat evät oo pokornoita, hää hervittellöö
ikkäisiil aadun vaivoil.
Sitä religian juttoa hengen päästämisest kaikiil viisii pittiijäät kapitalistat, sentää jot se veerahuttaa töötätekeviä revolutsionnoist voittelust ja avittaa pittää töötätekeviä hallussaa
ja eksploatiroittaa heitä. Tämä religian jutto, niku jaadu, myrkyttää töötätekeviin tiijokkuutta. Sentää meijen pittää voittiissa
religian kera: religia ono meijen klassaviholaisen asu.

Cuvstvaorganat.
Inmihisel, ku i ylempäisiil elokkail, ono 5 ulkonaist
cuvstvaorganaa: näköorgana — silmät, kuulo-organat — korvat,
nuuhko-organa — nenä,
makuorgana — keeli,
tunto-organa —
nahka.
7*
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Näköorgana. Silmät ovat laahittu silmäkooppii ja niitä
hyväst hoitaat ympäär olevat luut ja silmiin katot. Ku vaa
mikä ikkee riista kerttää silmää, ni silmäkatot äkkiistää männööt kiin. Ku silmäkatot liikkuut, ni silmän päälys yhtperrää
tulloo märästäväks kyynelzidkostist, kumpa tekahuu" kyynelrakkolois. Se kyynelzidkosti pessöö pois silmää puuttuneen
pöllyn ja mikrobat.
Silmä ono melkeen pallon formaa. Senen seinät ovat ussiast
obolockast, kumpiin sises ono läpinäkyvät aineet.
Jos katsoa silmää päält, ni möö näämmä valkian vcdkulaisobolockan, kumpa eest vaihtuu läpinäkyväks
sarviobolockaks.
Valkulaisobolockan al lezzii
tumma sooniobolocka, kummaas ono paljo heenokkaisia
verisoonija, kummat toittaat
silmää (kuva 80). Eest sarviobolockan al näkkyy kuvikas
kruga — se ono raduznoiobolocka, kumpa ono sooniobolockan jatkonna. Raduznoi
oboloska ono kaikenlaist karvaa: harmaa, vaalakkasinniin,
koricnevoin j. n. e. Raduznoi
obolockan karvast i pittiijää
„silmän kuva". Raduznoin
obolockan keskikohas näkkyy
mustain kruga—silmäterä. Se
Kuva 80. Inmihisen silmä. Sarvloboono uuttu raduznois oboloclocka ono otettu pois, valkulaisobolocka
ono leikattu i käännetty. Näkkyy rakaas. Kovas valkiaas silmäduznoi obolozka, silmäterä, soonioboterä peenentyy, a slaabois
locka, näkönerva.
valkiaas — suurentuu.
Silmäterän takkaan silmääs ono läpinäkyvä cecevitsan
näkköä riista, hrustalikka; kaik silmäpoolostin jäänösosa kera
ono täynä läpinäkyviä aineita.
Silmäterän läpi pääsöö silmän sissee päivyen valkia. Valkia
männöö läpi kaikkiin silmääs oleviin läpinäkyviin ainein,
joutuu silmän takaseinää ja kerttähyttää sisusobolockaa, n. s.
verkko-obolockaa,
kumpa ono näkönervan haariloist. Kerttähymmiin nervaa mööt männöö pääaivoihe ja senen peräst möö
näämmä katsottavvia riistoja.
Näöl ono suur merkitys meijen elos ja töös ja meijen
pittää hoitaa silmiä kaikenlaisist loukkaamisist ja läsylöist. Ei
kelpaa kuinkaa heeroa silmiä reukkail, roojakkail käsil, pyyhkiissä reukkaal korvukseel tali räpäkääl. Reun kera voivat
puuttua silmää mikrovat, kummat toovat silmäläsyn. Erittee
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opasnoi ono tarttuva silmäläsy — trahoma. Tihtii hää tekköö
silmät sokkiaks. Kovin opasnoita ovat i silmiin loukkaamiset.
Jot hoitaa hyvvää näkköä, pittää tehä töötä praavilnoil
valkiaal. Tööst slaabois valkiaas vässyyt silmät ja vähenöö
näkö. Mut silmille ono vrednoi i kova valkia —hää laottavast
tehhoo verkko-obolockan päälle. Joka silmäkivust pittää ain
männä doktorille.
Kuulo-organa. Se, mitä kutsutaa korvaks, ono vaa korvan
ulko-osa — korvalehti,
kummast männöö kuulohodu,
korvan
sissee. Sisuskorva ono otsakeeron kuveluijen sises.
Sisuskorvaas ono kuulonervan otsa ja täs ottahuut vastaa äänikerttähymiset.
Korva ono kovin vaaznoi organa, ja kuulon hävviimiin ono
suur vahinko inmihist vart. Inmihiin, kumpa syntyy kluuhkoin,
tulloo kluuhkoi-mykäks, sentää jot kuulemata inmihisen juttoa,
hää ei saa oppihussa läkkäämää. Kluuhkoiks voip tulla
vaik mis iäs korvan pilahumisen tali läsimisen peräst. Senen
peräst pittää hoitaa korvia loukkaamisist ja ei lassa niihe mikroboja.
Nuuhko-organa. Nuuhko-organa meil ono nenäpoolostin
yläosan lippiä obolocka. Hänes haarittaijaat nuuhkonervan
otsat. Heenokkaiset haisovan aineen murut puuttujessaa nenän
lippiää obolockaa kerttähyttäät nuuhkonervan otsia. Nervan
kerttähymmiin männöö aivoo ja möö saamma arvon haisost.
Nuuhko-organan avul möö tiiyssämmä, onko puhas hooku,
kumpaa möö henkäämmä, onko hyvä söökki, kumpaa möö
söömmä. Sil viisii möö hoijamma itsiää jaadukkaist aineist,
mut vaa niist, kummat haisoot.
Makuorgana. Makuorgananna meil ono keeli, kumman lippiääs obolocKaas ovat makusoskat. Heist haarittaijaat makunervan
loput. Syles sulavat aineet tehhoot makunervan otsaa, nervaa
mööt kerttähymmiin männöö aivoo ja möö saamma tolkun
maust: makkiast, happamast, soolaisest, karkiast. Senen makuorganan avul möö hoijamma itsiää jaadukkaist aineist, kummat
voivat joutua meijen ruumeesse söökin kera.
Tunto-organa. Nahka, kumpa ono niku katto, ja hoitaa
meijen ruumesta vrednoist ulkopoolisiist tehomisist, ono veel i
tunto-organa.
Nahas joka kohas ono tuntonervoin otsia, kummat ottaat
itsehee erilaajaisia kerttähymisiä, senen peräst möö tunnemma
kerttämisen, lämmää, kylmää, kippua. Tuntocuvstvaal ono suur
merkitys meijen ruumeen hoitamises vrednoist ulkopoolisist
tehomisist. Erityin merkitys tuntocuvstvaal ono sokkioja vart,
kumpiil hää tihtii ono näön sihas.
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Möö saimma tiitää inmihisen ruumeen strojenjast ja senen
elost. Samas möö tihtii rinnoitimma inmihisen ruumesta ja ylempäisiin elokkain ruumesta ja näimmä niis paljo yhteist. Se
näyttää inmihisen elokasloontoa. Mut inmihisen ruumeen strojenjaas ono i vaa hänelle kuuluvia erityksiä. Kons möö rinnoitimma inmihisen ruumesta ylempäisiin ellokkain ruumeenka, ni
möö panimma merkiks inmihisen eron elokkaist, hänen oikian
käykin. Senen peräst, ku inmihiin käyp kahel jalal, käet hänel
ovat volilliset töötä vart. Töö ono paras inmihisen eritys elokkaist. Inmihiin valmistaa ja mukkoittaa tööasuja. Siihe saa ei
tult ykskää elokas. Elokkaat vaa korjajaat sitä, mitä antaa
loonto valmiinna. Mut inmihiin tööasuloin avul tekkoo mokompia produktoja, kumpia ei oo valmiinna loonnoos. Inmihiin
ottaa voiton loonnost ja pittää hänt omas halluus.
Mut inmihiin ei ottant ommaa halttuu loontoa sil viisii, kuin
voittaja ottaa ommaa halttuu voitetun maan. Inmihiin saap tiitää
loontoa ja loonnon zakonoja ja vaa näijen zakonoin avul hää
voip olla loonnon isäntännä. Tiito sil i suurentaa meijen valtaa
loonnon päälle, ku hää antaa meille tiitää loonnon zakonoja.
Senen peräst, ku inmihisel ono kovast kehittynneet pääaivot,
hänel ono kehittynt tiijokkuus, a inmihisen töö ono
tiijokasta.
Inmihiin tekkoo töötä plaanun mukkaa. Jos inmihiin mitä ikkee
tekkoo, esimerkiks stroittaa kottia, ni ensimäiseks hää duumaajaa, stroittaa omas pääs tämän koin plaanun ja siis senen
plaanun mukkaa stroittaa koin. Mokompaa soznatelnoita tööntekkoa elokkail ei oo. Elokkaat tekkööt, niku saotaa, instinktivnoist.
Ja niin töö ono se, mikä erittää inmihisen [elokkaist. Ja töö
ei oo proklätie synnilöist, kuin opettaa religia, a inmihisen
elolle tarpevalliin uslovia, sentää, jot ilman töötä ei jaksa ellää inmihiin. Kuin möö etemmäs saamma tiitää, töön peräs
vaa inmihiin i tuli inmihiseks.

INMIHISEN ALKUPERÄSI.
Kuin ilmahtui inmihiin maan päälle? Vot kysymys, kummast
jo entisist ajoist duumais väki ja kumpaa kysymyksee etsi
vassust.
Eri kansat laahittii paljo kaaskoja inmihisen ilmahtumisest
maan päälle. Mut kaik neet legendat ollaa, tiijetyst, duumattuja. Eri religiat kera proovasivat antaa vassust tälle kysymykselle. Kaik religiat opettaat, jot inmihisen teki jumala. Sitä katsomust uskovaiset i pittiijäät.
Entisiil ajoil i oppimeehet pittiisivät sitä meinaamist, jot
inmihisen teki jumala. Siihe aikaa tiito oli religian painamisen
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a l ja Kirkko kamelast piinais oppimeehiä, jos h ö ö evät opettann e e t niin, kuin oli saottu „svja^ennois kirjaas".

Mäni paljo aikaa ku loonnontiito teki eron religiast. Paljo teki
loonnontiijon päästämiseks religiast suur anglian oppimees
Carlz Darvin (kuva 81). Darvin ensimäiseks toimitti, jot jumala
ei teht eikä loont inmihistä, a hää loonnollista tiitä vanhempinna aikoinna tuli elokaspredkoist tali esivanhempist. Darvin
omal oppimukseel antoi suuren
iskun religlalle ja kirkkomeehet
kovast voittiisivat Darvinan opin
kera.
Ja meijen päiviin kirkko ja
sitä pitävä burzuazia voitteloot
Darvinan opin kera, sentää jot
se hävittää religiaa.

Mitä sannoot jäänösorganat, kummat ovat
inmihisen ruumees.
Inmihisen ruumees ono niin
saottuja jäänösorganoja. Niin
kaikiil inmihisil, kel enemmän,
kel
vähemmän, ruume ono
katettu hiuksiil. A millaln merkitys ono niil karvoil inmihisen
ruumeen pääl?
Kuva 81. Carlz Darvin.
(1809 — 1882 vv.)
Karvat, kummat kattaat imettävviä elokkaita, ovat heille polesnoit. Höö hoitaat heijen ruumesta kylmäst. A karvat inmihisen ruumees ovat muitas hänelle, sentää jot höö evät jaksa
olla hoitajanna kylmäst. Nämät karvat inmihisen ruumeen pääl
ovat jäänöksennä
siint karvakatteest, kumpa konslee turpiast
kattoi meijen elokaspredkoin ruumeita.
Harvaisee i nyt syntyy inmihissiä, kumpiin ruume ono katettu turpioil karvoil. Ja ku neet inmihiset kasvaat, ni i karvat
ruumees heil kera tulloot kovin turpiaks (kuva 82).
Ja niin löytyyt inmihisel hänen elokaspredkoin tuntomerkit.
Jäänösörgana inmihisel ono i selkäpiin häntäosa. Elokkail, kumpiil ono häntä, selkäpiin osa ono ussiast piist, inmihisel hää
ono vaa 4—5 piist. Tämä kehittymätöin sisushäntä inmihisel
ono jäänös siint hännäst, kumpa oli hänen elokaspredkoil.
Mut tapahtuu, jot syntyy inmihissiä i ulkopoolisen hännänkä
(kuva 83). Kaikkiis tihtii se ono pehmiä häntä, ilman luita. Mut,
vaik i lopen harvaa, i ulkopoolisees hännääs ono piiluita, kuin
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i elokkail. Siin kera sil viisii löytyy
inmihisel hänen elokaspredkoin
tuntomerkki. Paljo i muita jäänösorganoja ono inmihisen ruumees,
kumpia mööt oppimeehet sannoot,
jot inmihiin ono ilmahtunt elokaspredkoist.

Mitä näyttää inmihisen ja
inmihisenmootoisiin
obezjannoin yhtehys.
Ennemmäs möö tuttahuimma
senen kera, kuin paljo yhteläist ono
inmihisen ja ylempäisiin elokkain
Kuva 82. Karvakaa inmihiin
ruumeen
strojenjaas. Mut näist elokAdrian Evtihiev.
kaist kaikkiis enemmän yhteist ono
inmihisel ja inmihismootoisiil obezjanoil. Sentää heille i annettii
mokoma nimitös:
inmihisenmootoiset.
Inmihisenmootoiset obezjanat elläät variloin maijen metsiis.
Höö krapujaat puita möitä, mut välin laskiijaat maan päälle
ja proovajaat liikkua etes kahel jalal, ku i inmihiin. Kävvät höö
pahaisest, loottiijaat ommiin pitkiin etukässiin
päälle, niku keppilöin päälle, tali viuhkaat
niil vozduhaas.
Inmihisenmootoisiin obezjannoin pää kovin
voittiijaa inmihisen päähä. Levvat heil evät
niin kovast antii ettee, ku toisiil elokkail.
Nahka heil ono katettu turpiaal karvaal, mut
liitsaas, kämmäliis ja jalanpohjaas heil kera
ei oo karvoja, ku i inmihisel. Inmihisen mootoisiil obezjanoil niku inmihisel, ei oo ulkopoolista häntää. Kynnet kera heil ollaa ku i
inmihisel.
Ja veel enemmän yhteistä ono inmihisen
ja inmihisenmootoisiin obezjannoin sisusstrojenjaas. Inmihisen ja inmihisenmootoisiin
obezjannoin skiletin strojenjaas ono paljo
yhteist. Inmihisemootoisiil obezjanoil ollaa
"neet samat muskulat, ku i inmihisel. Kaik
sisus organat inmihisenmootoisiil obezjanoil
ollaa samat ku i inmihisel ja niil ono sama
i merkitys. Ja inmihisenmootoisiin obezjannoin
aivot kera enemmän voittiijaat inmihisen ^ u v a §3. Hännäkäs
aivoihe, vaik paljo ollaa peenemmät ja vaik
poika.
104

heijen päälyksees ei oo niin paljo vakoloja ku inmihisen aivoin'
päälyksees. Ja niin möö näämmä, jot inmihisen ja inmihisen
mootoisiin obezjannoin välis ono kovin suur yhtehys. Kaikist
elokkaist inmihisenmootoiset obezjanat ovat likempännä inmi-histä. Se näyttää, jot inmihiin ono sukulain
inmihisenmootoisille
obezjanoille.
No saapko tämän osnovanjan mukkaa tehä mokoman vbvodan,
jot inmihiin i tuli nyt elävist inmihisenmootoisist obezjanoist.
Ei, kuin möö näämmä etemmäs, mokompaa vbvodaa tiitoei tee.

Ket siis oltii inmihisen

predkat?

Eri maaplastiloist maata kaivajees tiitomeehet löytäät konslee elänein elokkain kivettynneitä luita. Min syvemp ono
maaplasti, sitä hää ono vanhemp, a senen peräst siint lövvettävät luut ovat vanhempiin elokkain luita.
Kaivajees tiitomeehet löytäät veel i entisiin obezjannoin ja
entisiin inmihissiin luita. Ja vot ono niin, jot entiisen obezjanan
luita löytyy syvemmiis ja vanhemmiis maaplastois, ku entisen
inmihisen luita. Sil viisii obezjanat ovat aikaisempia elokkaita,
ku inmihiin.
Yhen kaivekin aikanna Aaziaas, Javan saareel oppimeehet
löysivät monikkaita vanhempiin aikoin eläjän luita, kumpaa
höö noisivat kutsumaa obezjana-inmihiseks.
Täs eläjääs oltii
yhes i inmihisen i obezjanan tuntomerkit. Lövvettyin luijen
mukkaa saap itsellee kuvattaa tämän obezjana-inmihisen. Kasvo
obezjana-inmihisel oli melkeen niku i inmihisen. Bedran luuta
mööt saap sannoa, jot obezjana-inmihiin liikkui etes ei neljikoil, mut kahel jalal. Mut käi aintakkii hää pahaisest, ei niin
ku inmihiin, no i ei niin epättömäst, ku obezjana. Pääluuta
mööt saap sannoa, jot pääaivo obezjana-inmihisel oli paljo
suuremp ku obezjanal, mut paljo peenemp ku inmihisel. Sanal'
sannoa, se ei oo obezjana eikä inmihiin, a obezjana-inmihiin,
kumpaal ollaa i obezjanan ja inmihisen tuntomerkit.
Viimäiseel ajal Kitajan maas ono lövvetty eläjän luut, likiomat obezjana-inmihisen luille, mut kumpiis jo ono enemmän
inmihisen tuntomerkkilöjä. Eri paikois ono lövvetty i entisiin
alkuinmihissiin
luita. Niijen lövvettyin luijen mukkaa tiitomeehet saivat tiitää, miltain oli alkuinmihiin. Alkuinmihisel oli veel
paljo obezjanan tuntomerkkilöjä. Ommaa kehittymist mööt hää>
oli ylempään obezjana-inmihist, no, tiijetyst, paljo alempanna
nykyistä inmihistä. Aivoin pääluu alkuinmihisel oli suuremp,,
ku obezjana-inmihisel. Siis aivot hänel olivat enemmän kehittynneet ku obezjana-inmihisel.
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Alkuimihiin pittiis oikiaa käykkiä. Hää käi jo paremmast,
ku obezjana-inmihiin, mut ei vaa niin hyväst, ku nykyin inmihiin. Luijen strojenjaa mööt näkkyy, jot hää käi korbaisissaa,
ja jalat hänel ain oltii vähän painettu polvist. Käet hänel olivat volilliset ja hää mukkoitti jo tööasuja, kumpia itse valmisti kivest.
Sil viisii, tutkijees entisiin obezjannoin ja entisen inmihisen
kaivettavvia jäänöksiä, tiito teki vbvodan, jot inmihiin tuli entisist, nyt jo hävinneist obezjanoist. Nämät entiset obezjanat
i ovat i inmihisen, i veel eläviin inmihisenmootoisiin obezjannoin
predkoja.

Töön tehomiin entisen obezjanan
muuttumises inmihiseks.
Jos inmihisen predkat ovat entisiä inmihisenmootoisia obezjanoja, ni kuin tapahtui näijen obezjannoin inmihistymiin?
Sattoja tuhattoja voosia takas tropiceskoi metsiis, materikan
pääl, kumpa nyt ono Indian okeanan pohjaas, eli kovin kehittynt poroda inmihisenmootoisia obezjanoja. Nämät entiset obezjanat elivät parttilois puis ja olivat krappuuja-elokkaita. Höö
tihtii laskiisivat maan päälle ja tihtii liikkuivat vaa jalkoin pääl,
a käsil höö hakkiisivat erilaajaisii riistoihe, kumpia oli heijen
ympäriil. Ja jos ensimäisiil ajoil tämä liikkumiin kahel jalal
oli slucainoita, ni perrääpäin, ku hävisivät metsät ja niijen
sihalle tulivat steepit, se käykki tuli tavalliseks.
Niin pitkinnä aikoinna meijen samoi ettäiset predkat ain
enemmän i enemmän ottivat omaksee oikiaa k&ykkiä. Ja käykist päässetyt käet höö panivat nyt toisee tööhö: niil höö pitivät erilaajaisia asuloja — kivviä, keppijä, kumpia höö löysivät
loonnoos ja kumpiin avul höö saauttivat söökkiä, löivät viholaisia ja hoitiisivat niist. Ja niin etujalat liikkumisorganoist, miltaisia höö olivat ennen, ain enemmän i enemmän muuuttiisivat
inmihisen käsiks.
Oikian käykin omaksummiin teoii meijen predkoin koko
ruumeen strojenjaa. Töö, taitaa, muissatta, miltaisia osobennostija oli inmihisen skiletin strojenjaas (selkäpiin, pääluun, kässiin, jalkoin strojenjaas), kummat ovat yhtehyes inmihisen
oikian käykin kera. Kaik neet osobennostit tekahuivat ussian
tuhatan vuuvven aikanna. Niin ajan peräst muuttiis meijen
predkoin ruumeen strojenja ja ain enemmän i enemmän likentyi inmihisen ruumeesse.
Suuremp merkitys meijen predkoin inmihisiks muuttumises
oli tööl. Jos ennen höö mukkoittivat vaa niitä asuloja, kumpia
höö löysivät loonnoos valmiinna, ni nyt höö noisivat valmistam106

maa asuloja itse. Töö i alkuu asuloin valmistamisest. Alus neet
olivat oikii prostoita asuloja kivest ja keppilöist, mut siis neet
ain enemmän mänivät sloznoimmaks. Töö voimakkaast tehoi ku
ruumeen strojenjan muuttiimissee, niin i meijen predkoin meelen
kehittymisee.
Töös ja töön tehomisen al syntyi ja kehittyi
clenajaolliin
jutto, sentää, jot yhteisen töön aikaan alkuinmihissiin predkoin
piti tehä töötä yhes ja heille tuli tarvis mitä ikkee sannoa toin
toisellee. Töön tehomisen al kehittyys тъ$1еше, duumaamiisja meinaamismahto.
Mokomast tehoi töö meijen predkoloin
pääaivoloin kehittymisee ja neet ain enemmän i enemmän likentyivät inmihisen aivoja. Kehittyivät aivot, kehittyi duumaamismahto, kehittyi clenajaolliin jutto, ja ain enemmän ja enemmän sirkeni inmihisen tiijokkuus, soznanja. Niin ussioin sattoin
tuhattoin voosiin aikanna töön tehomisen al mäni entisiin obezjannoin inmihistymiin, ja töö oli pohjanna inmihissiin alkuob?estvan syntymises ja kasvamises.
Möö nyt lyhhyest saimma tiitää siint, mitä opettaa tiito inmihisen alkuperäst. Hää toimittaa meille, jot vaa töön avul
inmihiin tuli inmihiseks. Tiito näyttää tyhjäks religian opit siint,
jot inmihisen teki jumala, kuin hää näyttää tyhjäks i miltaisen
ikkee jumalan olemisen.

LISÄ

TEHTÄVÄT

ITSENÄIST
I. Kasvoloin

TÖÖTÄ

VART.

elo.

A. Teemast: .Kuin leventyyt

kasvot*.

1. Pittää löytää tervenäin maitokukan pallo i lukkia mont
ono hänes erinäist seement, ploodikkaa. Kuin paljo tulis kasvoloja, jos ykskää seemen ei hävijäis ja jos joka seemenest tulovaal vootta kasvais mokkooikkee maitokukka? Lukkia, mont
seement voip tuuvva tulovaal vuuvveel koko tämän maitokukan
suku. Ja jos niin assia männöö etes—lukkia, kuin paljo leenöö
jälkisukkua meijen maitokukal yli vuuvven, yli kahen vuuvven.
2. Korjata ja katsoa lentäviä plodikkoja, vaaherian, niinin,
saarnen, koivun, maitokukan, ja ohtajaisen seemeniä. Korjata
valmiita, mut veel avvaamattomia petäjän ja kuusen kärkkijä.
Laatia kollektsia teemalle: „Seemeniin leventymmiin tuulen
avul".
3. Korjata ja tutkia tarttuvia ploodija — repeinikast, ukon
telest ceredast ja toisist kasvoloist. Korjatut seemenet laatia
sorttuloin mukkaa eri karppiloihe. Laatia kollektsia: „Seemeniin
leventymmiin siivottoin avul".
4. Korjata ja tutkia plodija kuiviin ja lohkiiviin karppiloinka,
niku maakanpäitä, kellokukan plodija, papukasvoin plodija
ja toisia. Laatia kollektsia.
B. Teemast: „Miks kasvoitus ei oo joka paikaas

yhenlaajain".

1. Korjata ja kuivattaa maitokukkia, kummat kasvoivat erilaajaisis usloviois:
a) maitokukkia avonaisest kuivast paikast lehtiinkä, kummat
lezivät maan pääl ja kovin ovat leikoittunneet;
b) maitokukkia, kummat kasvoivat viilijääs paikaas ja märästävis kohis, suuriin, levviöin, yllää kohonnein lehtilöinkä.
Kasvot kaivaa juuriloinka ja kuivattaa. Paremmat kuivatetut
kasvot kleittää paperilehen päälle, tehä vastaavat kirjutokset ja
ripustaa klaassan seinälle.
108

2. Ottaa elävää nurkkaa vart monikaas nurmitykky karkiast
matarast. Eri kasvot laatia ikkunan päälle ilman maata ja katsoa,
kavvanko höö jäävät sil viisi elloo.
V. Syksytehtävät

teemast

„Kalit uurakasvot

1. Avittajes syksytulon korjaamises tarhaas, pittää panna
tnerkiks erilajaisia kapussan sorttuja ja toisia tarhakasvoloja.
2. Laatia kollektsia erilaajaisist viljakasvoin sorttuloist.
3. Saauttaa sovhozoist tali kolhozoist tätä rajonaa vart uusia
kulttuurakasvoja ja uusia parennoitettuja kulttuurakasvoin sorttuja.

II. Elokkain elo.
A. Teemast: , Kai al ja vees elävät

selkäpiittömät".

1. Pyytää elävää nurkkaa vart peeniä kalloja — karassija,
särkijä, ukleikkoja j. n. e. Valmistaa niitä vart akvariuma tali
klasibankat. Akvariuman pohjaa panna sloja hyväst pestyä
jokiliivaa, a liivaa issuttaa elodeja, tali toisia vesikasvoja (rohoiset kasvon lehet erittäät valkiaas kaloille tarvikasta kislorodaa).
Sööttää kalloja punaisiil vesilicinkoil, matokkaisiil, kravuil,
{dafnijoil, cikloppiloil) valkian leivän muruloil (ei viskoja paljo,
jot korma ei happaniis).
2. Ottaa nukkunt sveesa kala, löytää hänelt silmät, suu,
nenänhookomet, zaabrakatot ja zaabrat, plavnikat, parikkaat
{rinta- ja vatsaplavnikat) ja parittomat (häntä-, selkä- ja alaplavnikka). Kuvattaa kala plavnikkoinka ja kirjuttaa, kuin kutsutaa
joka plavnikkaa. Proovata painaa häntää oikiaa ja kurraa poolee, ja siis toiseel viisi, yllää, allaa. Miltaisee poolee häntä paremmäst ja kerkiänmäst painuu? Mikä merkitys sil ono kalan
liikkumist vart.
3. Katsoa, kuin liikkuu kala akvariumas. Miltaiset plavnikat
tekkööt siis glavnoita töötä? Soutaako kala omil parikkail plavnikoil selvän ujumisen aikaan. Miltaisiil plavnikoil liikuttaa kala,
kons hää seisoo paikallaa?
4. Rinnoittaa toin toiseen kera ukleikkaa ja säynestä tali silmua.
Kumpa heist enemmän uijuu ja miltain enemmän pittiijää pohjaas? Miltaist karvaa ollaa pohjakalat ja mikä merkitys sil ono?
5. Lovvia haamiil pruudast pöröläisiä-plavuntsoja ja lutcikkaisia. Kesäl lovvia seelt plavuntsan ja suenkorennan licinkoja.
Issuttaa neet hiisnikat peenii bankkoihe, sööttää niitä sikiäisiil,
matokkaisiil, heenoil kaloil ja naappapäil. Katsoa, kuin kaik neet
hiisnikat hakkiijaat ja söövät saaukin. Katsoa, kuin plavuntsa
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ja vesilutcikkain zapassoittaat vozduhaa, kuin höö uijuut vees,,
a siis ottaa pois heitä bankkast ja laskia kannen tali lavvan
päälle, — kuin höö täs liikkuut etes?
B. Teemast: .Vees ja maal elävät elokkaat" ja

.Röömijät".

1. Ottaa elävääs nurkaas pitämist vart erilaajaisia konnia
i kärnäkonnia, valmistaa heitä vart mukaiset olopaikat — terrariumat. Ono tarvis, jot terrariumas olis pohjanalus veenkä,
kunne konnat voisivat laskiissa (vettä pittää vaihtaa ja pittää
puhassost). Sööttää konnia i kärnäkonnia sikiäisiil (kärpäisiil,
torokkanoil-prussakkoil, licinkoil) ja matokkaisiil.
Katsoa, kuin konnat ja kärnäkonnat henkäjäät, kuin höö
hakkiijaat ja luikkajaat kormaa. Ottaatko höö kooleneita liikkumattomia sikiäisiä?
2. Ottaa kiin pruudast elävää nurkkaa vart tritonoja. Panna,
heitä akvariummaa (bankkaa); ylempäisen bankkan reuna sisest
pittää voitaa rasvaal, tali voil, jot tritonat ei sais röömiä pois.
Sööttää niitä licinkoil, heenokkaisiil krapuisiil, vihmamatokkaisiil. Katsoa kuin tritonat uijuut ja kuin liikkuut etes pohjaa
mööt. Miltaiset organat avittaat heille liikkumises, kons höö
uijuut ja kons liikkuut pohjaas? Mist näkkyy, jot tritonat henkäjäät kerkiälihoil?
3 Ottaa keväest konnan kyelmää, panna bankkaa ja tarkastaa naappapäijen kehitystä?
4. Ottaa elävää nurkkaa vart suenliika. Sööttää sitä sikiäisiil
(torokkanoil, kärpäisiil), antaa vettä joomist vart. Katsoa, kuin
liikkuu suenliika etes, kuin hää kovvoittaa vastaa puuttuvia
riistoja keeleel, kuin hakkiijaa ja sööp saaukkia, kuin joop
vettä.
V. Teemast:

.Linnut'.

1. Ottaa kiin, tali ostaa elävää nurkkaa vart monikas lintu;
jyvänsööjiä: (punarinta, kärkkälintu, ciza, ?egla) ja sikiässööjiä
(sinitsoja). Antaa heille mukaista söökkiä: jyvänsööjiä sööttää
seemeniil ja leipämuruloil (syksyst jo zapassoittaa heitä vart
surepan, repeinikan, koivun ja muijen kasvoloin seemeniä; sikiässööjiä sööttää pehmiääl kormaal—varis vees paahutetuil muurahaisiin munil (muurahaisiin nukkeloil) sekamittee kassetun
ja survoitun suuhkarin kera, kuiviil ja paahutetuil buzinan marjoil. Sinitsoja sööttää liha- ja rasvamuruisiil, licinkoil ja matokkaisiil. Rinnoittaa jyvänsööjän ja sikiässööjän nokkia toin toiseen
kera. Rinnoittaa sikijäissööjiin ja jyvänsööjiin povedenjaa,—kummat heist ovat enemmän liikkuvia ja mikä merkitys sil o n o
heijen elämist vart?
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2. Kävvä lintusovhozaas, tuttahussa munniin änkubatsianka
ja senen kera, kuin seel kasvatettaa ja pietää puippuisia.
3. Kesäl tarkastaa puippuisiin kehitystä — kuin heil kasvaat
sulat, kuin kehittyyt kukkoloil §poorat, kons noisoot erittäimää
kanat kukkoloist, kons kana jättää omat puippuiset.
G. Teemast: ,Imettävät

elokkaat'.

1. Pittää kävvä siivottasovhozaas tali kolhozaas. Tuttahussa
siivottoin sööttämisen ja pitämisen uslovioinka, ja senen kera,
kuin kasvatettaa noort karjaa.
2. Kävvä plemennois krolcatnikas, kus kasvatettaa erilaajaisia
krolikkaporodoja. Tiiystää, mil erittäijää yks poroda toisest,
mitä karvaa ollaa silmät erilaisiil porodoil.
3. Laatia krolcatnikka ?kouluus. Organisoittaa hoolen pitämiin
krolikoist. Oppihussa tekömää suuria krolikkoja, emäkrolikkoja
ja emän loont otettuja krolikan poikia vart kormanormija (korinan normat tiiystää krolikkoin kasvattamiskirjoist).
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