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Alkusana 

Männä vuun myy tiiyssimmä elokkamattomast luunnost: maata, vettä, 
huukua. Ja loppu vuuveel aloimma tiiystää kasvoloin elämisest. 

Nyt myy noisemma tiiyssämmää elokkahast luunnost: kasvoloist, elok-
kahist, inmihisist. Myy tutussumma erilaisiin kasvoloin kera ja siihe, kuin 
neet kasvot mukkoittaat itsiää paikkaa, kus hyy elläät. Myy tiiyssämmä 
kuin inmihiin noisi kasvattammaa kulttuurikasvoloja. Ja tiiyssämmä kuin 
ono tarvis kult tuuri-kasvoloja meijen kansantalohuvelle. 

Etemmäs myy otamma tuttovaks erilaajaist elokkahat ja kuin hyy muk-
koittaat elämist. Kuin tehhoit ussiat elokkahat: kalat, linnut, sviirit meijen 
sosialistisee talohuksee. 

Myy saamma. tiifää, kust ovat ilmahtunneet meijen kotisiivotat. Siis 
myy noisemma tiiyssämmää kuin ono laahittu ja kuin ellää meijen ruume. 
Siis myy tiiyssämmä mitä ono yhteläist ja erilaaiaist inmihisen ja elokka-
han välil. Myy tiiyssämmä kust ilmohtui inmihiin. Kaik se pittää meijen 
tiiystää senenperäst, jot hyväst arvata luuntoa jot oppihussa ottamaa 
ommaa halttuu luuntoa ja mukkoittaa sitä meijen sosialistisee stroikkaa. 

Sitä kaik pittää meijen tiiystää, niku tulla sosialistisen yhtehyskunnan 
aktiiviseks ja tiitoiseks osamiiheks. 
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I. Kasvoloin elo. 
KUIN LEVENTYYT KASVOT. 

Kesä mäni. Pellool jo leipä ono korjattu; hänt korjattii, ku päis val-
mistuit jyvät. Jo kaik kasvot—puut, pehot ja heinät jo kukkiit, antoit sii-
menet, a siimenist tulovaal vuutta ilmahtuu nuur kasvo. 

Siimenet kasvoiois ovat peitetty ploodin fruhtin sises, kumpa ilmahtuu ja 
kehittyy kukan pestikast, siis ku kukka oli pöllytetty. 

Siimenet vaa saavat ittää, jos neet joutuut märästävvää ja lämmää 
maaha. 

Kaik tiitäät, kuin kerkiäst lank :aat puust valmistunneet ommeenat: 
puissa vaa puuta, ku ommeenat vihmana lankiaat maan päälle. Jos ono 
tuulikas ilma, ni neet ommeenat itse lankiaat puust. Niin onokii metsä-
ommeeniin kera. Metsäommenan puun al ono paljo karistunt fruhtiloja. 
Sil viisii lankiaat kaik fruhtit ja marjat, kummat tulloot kaikkinee val-
mehiks. 

Kons mokkoomat veekkähät fruhtit lankiaat maaha, pehmiä aine fruhtist 
kaik märkenöö, heijen siimenet ilmahtuut kohallee maan päälle ja voivat 
jo ittää. 

Mut mokompia kasvoloja, kummat tuuvat veekkähiä fruhtiloja, meil ono 
vähä. Enemmittee meil ono mokompia kasvoloja, kummiil valmissunneet 
fruhtit tulloot kuivaks ja karhiaks, niku pavun, hernehen, saatuakagian 
ja maakan fruhtit. Mokkoomat kuivat fruhtit enstää lohkiaat, avahuut. 
Siis valmihet siimenet kerkiäst lähtööt kuivanehest fruhtin kuurest ja lan-
kiaat maan päälle. 

Siimeniin avul kasvot sikihyyt maan päälyst myyt ja ottaat paljo til-
laa. Sil viisii pet tääjä-ja koivumetsät kasvaat meil Moskovan linnan kohas, 
Läns-Europaas ja Siperiis. Jos siimenet lankiijaisivat vaa puun alle, siis 
kasvot evät noisiis leventymmää, hyy toin toist ahistaisiit ja ahissoksest 
olliisivat hävinneet. Mut kasvot monil kuusiil joutuut etähittee kasvoloist 
ja sil viisi leventyyt suureet maa-alal. 



Siimeniin leventymmiin tuulen avul. 

Kuva 1. Tuulen 
m u k k a a l en t ävä t 

ploodikat. 

siimenet siivilöin 
Haavaal, toppol 

karppilois; kesän 
pöyhkiät siimenet 
siimenet lentelööt 

Kaikille ono hyväst tuttava kasvo maitokukka. Hä-
nelle annettii mokkooma imi sentää, jot hänel ono 
maijonlaajain mahla. Hänel ono pöyhkiä, harmaa pallo, 
kumpa tulloo keltaisen kukan peräst, ja siin näkkyy 
paljo eri pikkaraisia fruhtia, kummiil ono pitkä jalka 
ja jalan otsaas pöyhkiä sontikka (kuva 1). Jos vaa 
vähhäisen tuuloo, ni neet poyhkiät ploodikat kerkiäst 
lähtööt kukan pääst ja lentäät huukuu. Tuuli heitä 
viip ussian kilometrin päähä heijen synnykkikohast. 

Sil viisii sikihyyt tuulen avul ohtajaisen ja toisiin 
rikkaheiniin lentävät fruhtit tali ploodikat. 

Tuuli avittaa i monikkahhiin puijen siimeniin leven-
tymist. (Kuva 2). Kuuseel ja pettääjääl kuiviil ilmoil 
avahuut kerkist suumukset ja niijen välist karisoot 

kera, kumpia tuuli viip etespäin. 
iil ja pajupuil siimenet kasvaat pikkaraisiis pioodikois— 

alus karpit lohkiaat ja tuuli puhhuu valmissunneet ja 
pois. Niil siimeniil ovat hoikkaist hiukset, heijen avul 
hukuus ja tuuli viip heitä jokko paikkaa. 

Vaaheralt, saarnelt, koivult ja jal-
laajalt tuuli ei vii siimeniä, a koko-
naist ploodit: heil ovat siivet ja kons 
hyy valmistuut, ni siis karistuut ja len-
täät pois. (Kuva 2 ja 3) 

Niinipuust lähtöö koko haara pikka-
raisiin päähkäniin kera ja pitkulaisen 
lehen kera (kuva 4). 

Senen lehen avul se haara ploodi-

Kuva 2. L e n t ä v ä t s i imenet ja ploo. 
dj t . — 1. kuusen siimen, 2,— pet tää-
jän siimen, — 3. koivun ploodikka 
— 4. vaaher ian ploodikka, — 5. s a a r . 
nen ploodikka, — 6. pa jun avona i se t 
s i imenkarpi t , kus t l en tää t pöyhkiät 

s i imenet . Kuva 3. Ja l l aa jan puun ploodi. 
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Kuva 4. Niinipuun plcodit. 

loin kera viinost laskiaa maan päälle, mut enstää kavvan 
lentelöö huukuus. Kons se haara lankiaa maah, a tuuli aijaa 
hänt ain etemmäs, kunniis koko haara aukiaa eri pääh-
käniks. 

Kuin leventyyt kasvot elokkahhiin 
avul. 

Ussioja ploodia ja siimeniä kanteloot erilaisii 
paikkooi siivotat. Se mahtaa tapahtua eri kas-
voloil eri viisii. 

Päähkänät. Kaikenlaist päähkänät ja tam-
men päähkänät ovat hyvät ja toittavat syykit 
oravia vart. Orraavat talveks kantaat suuret 
mytyt kormaa. Orraava kantaa kammarihhee 
päähkäniä syykiks, hävittellöö niitä tiitä myyt. 
Välin ono niin, jot orraava pölästyy millais t ikkee sviiriä, siis hävittää 
kaik päähkänät. Sil viisii päähkänät joutuut ettää siint pehost, kus kas-
voit. Keväest nämät häviteyt päähkänät ittäät ja antaat alun nuurille 
tammipuille ja päähkänäpehkoloille. 

Tarttuvat ploodit. Jos männä läpi turpian rikkaheinän (burjan), ni 
vaattiloin pääl liinöö tarttunt paljo rikkaheiniin ploodiloja. Täs saap löy-
tää sorriat takkiaist ja hiinot ukontelen ploodit kummiil ono paljo tarttu-
via kokkaisia. Ono viii yks rikkaheinä cereda, kummat tarttuut vaattilooi 

teräviil otsiil (kuva 5). 
Mokkoomat takkiaist, ukontelet ja toiset tarttuvat 

ploodit saap löytää koiriin, lampahiin ja toisiin kar-
vakkahhiin siivottoloin karvaas, jos neet siivotat ovat 
männeet läpi rikkaheiniin. Sil viisii siivotat kanteloot 
siimeniä jokko paikkaa heijen synnykkikohast, monik-
kahast kymmeniin kilometrilöin päähä. 

Veekkähät marjat. 
Käppiäkuvaist ja makkuisat marjat kera avittaat 

leventyä kasvoloille. Valmihet marjat manittaat lintu-
loja. Linnut nokkiit marjoja, pehmiä aine marjoist lin-
nun vatsaas sullaa, mut siimenit siil jäävät tervenäi-

Kuva 5. Tarttuvat s e k s > j a i i n n u t lentäät toisii paikkooi ja laskoot i eet 
2 '0 0 ukon tel к^З^— siimenet pois. Sil viisii linnut kanteloot siimeniä etähii 

takkiain.' ja eri pa ikkoo i . 

7 



Siimeniin leventymmiin itsestää. 
Variloil kesäpäiviil kuivat kläksypuun tali s aaduakagan ploodit lohkiaat 

ja ploodin kuuret kiirtähyyt äkkistää ja sil aikaa siimenet viskahuut er 
puulii. Ettää hyy evät lankii, mut ain lankiaat eri paikkooi. 

Kasvo „elä kert minnua" ono veekäs heinäkasvo keltaisiin kukkiin 
kera, enemmittee hänt saap vassata tuurehiis lehtimetsiis (kuva 6). Jos 
vähän kerttää senen valmistunutta siimenkarppia, niin hänen ploodi pai-
kaal halkiaa, kuuret kiirtähyyt ja siimenet viskahuut etähälle. Sentää hänt 

kaivettii maast. Mut 
Kuva 6. „Elä ker ta minnua" . Kuraal puuleel о т о haara v a a pi ini o s a k a s v o -
kukki in ke ra ; oikiaal puuleel k a k s ploodia (yks avahu i | 0 j n s i i m e n i s t j o u t u u 

ja v i i ska jaa siimeniä). , .... .. . 
1 hyvvaa paikkaa, ja 

kasvaa suureks, enemmittee siimenet häviäät. Maitokukan siimenet, kum-
mat joutuut viiliää paikkaa, tiin päälle tali joen ja soon päälle, häviäät. 
Ja kuin paljo siimeniä syyvät linnut, hiiret, suslikat, orraavat ja muut 
elokkahat! Arvattava ono, jot ku kasvo tuup enemmän siiment, siis enemp 
hää i leventyy. Neet kasvot, kummat toisivat lopen vähä siiment, hävijäisi-
vät kaikkinee. 

Ono viii niin: siimen pääsöö maan päälle, ktää, mut nuur kasvo ei 
kasva, eikä anna pioodia ja uutta siiment. Jos esimerkiks, puuttuu siihe 
sammaa paikkaa paljo siiment, orast liinöö niin tihtii, jot hyy toin toist 
noisoot ahissammaa ja vlimäin paljo sitä häviää. Sentää paremmast pit-
täät puuliaa neet kasvot, kumpiin siimeniä viip tuuli, siivotat, tali leven-
tyyt neet mil toiseel viisii. 

Niin ono assiat tikkoil kasvoloil. Mut jes inmihiin tekköö itsiää vart 
kasvoa, ni siis hää itse tiitoisest käyttää kasvon elloa. Inmihiin jo entisist 
ajoist pani merkiks jot kasvot kasvaat paremmast siin maas, kummaas 

i saotaakii „elä kertä 
minnua". 

Nyt ono arvattava, 
kust ono ilmahtunt 
nuur koivu vanhan 
stroikan pääJ, kuin 
joutui nuur metsä pah-
haisen pellon pääl, tali 
kuin joutui kasvo sa-
vimytyn pääl, kumpa 

Kulttuurikasvoloin siimeniin kylvö. 
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ono enemmän multaa ja kumpa maa ono pöyhkiä ja murria ja hää siis 
oppihui tekömää ja tatehoittamaa peltoa. Inmihiin ei uuttele kons linnut 
tali tuuli tuuvat siimenet, hää itse kylvää neet siimenet, kumpia hänelle 
ono tarvis ja kummat voivat ittää. Ja kylvöä vart siiment männöö vähä, 
muun siimenen, tali tulon, inmihiin hukkajaa itsiää vart. 

Aikahiin ja vernooi kylvö kohottaat tulloa. Meijen maas, SSSR:in puu-
lees, kaik sovhosit, kolhosit ja savotat, kummat tekkööt kraamia maatalo-
hust vart, valmistaijaat iissäpäin kevätkylvökamppanian ajaks. Kesän 
lopus kylvetää talviruist ja talvivehnää, kesäl ono korjahuskamppania — 
kons kaik voimat ono pantu siihe, jot korjata tulo aikahee ja kokonai-
seltaa. Jos hyväst männöö meil kylvö ja tulon korjaamiin, niin hyväst 
saamma leipää, fruhtia ja toisia maatalohusproduktoja, saahkaraa ja ma-
teriaa. Se tyy meil kaik männöö yhen plaanun mukkaa ja kommunistisen 
partian käyttämisen mukkaa. 

MIKS KASVOT MEIL EVÄT UU YHENLAAJAIST. 
Tuuli, linnut, siivotat kanteloot siimeniä erilaisii puulii ja erilaisii paik-

kooi. Mut miks siis yhet kasvot kasvaat metsiis, toiset — niittylöil, kolman-
nehel— vesilöis? Jot arvata neet kaik kysymykset, piätymmä katsomaa 
yht kasvoa — maitokukkaa. Tutussumma, kuin hää kasvaa eri paikois. 

Maitokukka. 

Miks maitokukka voip kasvaa kivilöin välis? Tihtii myy näämmä 
jot maitoheinä kasvaa tiin reunaas, kivilöin välis. Täs yhtperrää käyp 
väki, hyy kaik heinän talloit. Mut maitokukan lehet lessiit maan pääl ja 
jos tallaat hänen päälle, ni mittää pahhaist hänelle ei tye. Mut heinät 
pitän ja murrian varren kera täs hoitiissa evät voi. 

Jokko rohoiselle kasvolle pittää olla päivyen valkia. Avonaisees kohas 
hännee valkiaa tulloo paljo. Mut avonaisees paikaas päivyt polttaa, lehet 
kuivaat, kuivaa i kasvo. Miks ei kuiva täs maitokukka? Kuiva aika mai-
tokukkaa ei hervitä: hänel ono pitkä juuri, kumpa männöö syvvää maaha, 
kus maa ono märästävä. Lehet hänel ovat kaittaist, piinet ja kovast 
luuitiaat maan päälle; sentää hyy vähä höyryttäät vettä. Suuria lehtiä 
maitokukalle ei oo tarvis, sentää jot avonaisiis paikois ono ohto valkiaa 
kaltaisille lehtitöille. 

Kuin maitokukka kasvaa tuurehiis ja viiliois paikois. Kaikkinee 
toisenlain ono maitokukka, kumpa ono kasvant kus ikkee tiin äärees, 
liki laipiaa, kus ovat jo toiset heinät. Maanpinta siin paikaas ono tuure, 
kasvon ei piä hoitaa tuurehutta. Mut valkiaa lankiaa vähä, sentää kas-

1 
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volle pittää olla jo levviät lehet. Sil viisii maitokukka, kumpa kasvaa 
laipion luun, ono toist näkköä, ku se, kumpa kasvaa avonaisees kohas. 
Laipion kohas maitokukal ovat sorriat, levviät lehet, neet verruut yllääpäin, 
niku enemmän saisivat valkiaa. 

Miks maitokukka ei voi kasvaa turpiaas heiniköös. Assia ono mok-
kooma, jot se, mikä avitti maitokukkaa kasvamaa tiin reunaas, turpiaas 
heiniköös ei tuu hänelle mittää polsia. Maitokukan varsi ono niin lyhyt 
jot kaik heinät kasvaat senen yli ja viimein hänt turojaat, sentää nuuret 
maitokukat ilman valkiaa i häviäät. 

Toimitus ono mokkooma: — Maitokukka ono valkiaasuvvaaja kasvo; 
hää sitää kuivuutta, tallomist, mut häviää kons kasvaat rinnaal toiset 
pität heinät. Ja vaik senen siimenet tuuli viip jokko paikkaa, mut kas-
vaat siimenet vaa siin kohas, kus ei oo toist turpiaa heinikköä. 

Liki ommaa kottia inmihiin tallooi heiniä, ei anna hänen kasvaa, sil 
viisii hää avittaa maitokukan kasvoa. Sentää enemmittee maitokukka 
kasvaa tiin reunaas ja liki huuniiloja. 

Metsän puut. 
Maitoheinän esimerkist myy arvaisimma jot hänen kasvamiin ja leven-

tymmiin rippuu siint, millaist hää ono formaa, ja miltaisees paikaas hää 
kasvaa. Sitä sammaa myy lövvämmä meijen metsiin puis. 

Kuva 7. Pe t t ä ä j ä , kumpa ono kasvan t 
a v o n a i s e e s kohas . 

Kuva 8. Pe t t ää j ä , ku-npa ono 
ka svan t toisiin puijen väl is . 



Puun kasvamiin avonai-
sees kohas ja metsän sises. 
Puu, kumpa ono kasvant 
avonaisees paikas, ono haa-
rikas ja lehtikäs; haarikka-
hamp ku se puu, kumpa 
kasvaa turpiaas metsääs. 
Avonaisees paikaas puu saap 
valkiaa jokko puulest, sen-
tää hänest jokko puulee 
kasvaat haarat, kummat ovat 
lehtiä täyn. Lehet antaat 
kasvoille toittoa huukust, Kuva 9. Jallaajan haara, 
kumpaa neet vaa saavat ot-
taa valkiaas. Senen peräst puu avonaisees metsän reunaas ono enemp 
juurikas ja haarikas (kuva 7). Mokkooma puu ei kelpaa stroikkaa var t . 

Kaikkinee 'toist näkköä pittää puu, kumpa ono kasvant turpiaas met-
sääs (kuva 8). Täs jokko puun ympäär kasvaat toiset puut ja valkiaa 
onoympäär hänt vähä. Sentää puut vennuut yllääpäin, niku saavva valkiaa. 
Ylähääl vaa puus ovat elokkahat oksat ja rohhoist haarat lehtilöin kera. 
Puun rangat ovat oikiat ja lakkiat; heist tulloo hyvä stroikkamateriaali. 
Sil viisii puut tehhoit toin toiseen päälle, jos hyy kasvaat rinnatukkee 
metsääs, tali parkaas. 

Valkiaasuvvaajat ja viiljaakantajat puuporodat. Jos hyväst ka tsoa 
ja yhessyttää puita erilaist porodaa, ni saap panna merkkii sen, jot puut 
antaat erilaist kupahaist. Vähä antaa kupahaist i samoi haarikas koivu,, 
sentää jot lehet hänel ovat hiinot ja hoikat haarat painuut allaa päin. 
Mut niinipuu, - jallaaja ja vaaheria puut antaat paljo kupahaist. Lehet heib 
ovat sorriat, istuut liki toin toist ja haarois istuut niin jot kaik valkia 
piättyy heijen rohhoiseel päälykseel (kuva 9). 

Piinen kupahaisen antaa i pettääjä, hänen hoikat pistelikoit vähä saa-
vat piättää päivyen valkiaa. Mut kuusipuu antaa niin paljo kupahaist jot 
hänen haariloin nai ei mikkää muu rohhoin kasvo voi kasvaa. Kuusen 
„käppäälät" ottaat niilt päivyen valkian. 

Kuin siis lehet ja niijen paikka puus tehhoit puun elämissee? Jos koivu 
ja pettääjä antaat vähä kupahaist, ni siis se sannoo, jot paljo valkiaa 
männöö läpi ja vähhäin osa vaa puuttuu niijen hiinoille lehtilöille. Mut 
valkiaa heille ono tarvis, jot niijen lehtilöis hiilihappo Iakojais ja antais 
kasvolle hiien, kumpa ono paras kasvon toitto. 

Sil viisii, jot kasvo sais hyväst kasvaa ja toittiissa, hänen pittää saavva 
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paljo valkiaa. Koivu ja pettääjä ovat valkiaasuvvaajat puut ja kasvaa 
hyväst sill, kus kenkää heitä ei hämmennä. 

Kuusi, niini, vaaheria, jallaaja ja päähkänäpuu ovat niin rohhoist ja 
lehekkäät, jot neet ei lase yhtä valkiaa läpi. Neet puut ovat viiljaakan-
tajat. Nuuret kuusipuut voivat kasvaa koivuloin ja pettääjiin al ja vähit-
tee hävittää valkiaasuvvaajat puut, mut nuuret pettääjät ja koivut kuusen 
kupahaisees häviäät. 

Miks meijen metsät evät nu yhenlaist. Lehet evät vaa toita kas-
voloja, mut neet viii höyryttäät vettä. Jos ono suur sorria lehti ni hää 
enemmän näyttiää päivyelle ja sil viisii hää enemmän hukkajaa vettä. Sil 
viisii kuivan maan pääl valkiaasuvvaajat koivu ja pettäjä saavat mukkoit-
taa ommaa elloa paremmast ku viiljaakantajat kuusi, niini ja vaaheria. 
Hoikka ja karhia havun pistelikkoi höyryttää vähä vettä ja pettääjän juuri 
männöö syvvää maaha, sinne, kus kuivaalkii ilmaal ono enemmän vettä. 
Liivamaan pääl saap kasvaa pettääjä hyväst; siil meil i kasvaat pettääjä-
kankaat , välin vaa sekamittee ovat koivut. 

Saviliivamaan pääl kasvaat kuusimetsät, sekalaist metsät ja Iehtik-
kähä t metsät. 

Kuiviin paikkoin kasvot. 
Kuin kasvon kasvamiselle tehhooi hää itse, hänen oma 

organismi ja se paikka, kus hää kasvaa, saap hyväst kat-
soa meijen niittyheiniin päält. Parraahat meijen heinäniityt 
ovat jokiniityt, toiseel viisii neet niityt, kummat vennuut 
pitkin jokkia, kumpia jokko vuusi keväest vesi ujuttaa. 
Maanpinta mokompiis niittylöis ono hyvätulokas ja märäs-
tävä, heinä kasvaa täs turpia ja korkia. Kasvoloil ovat lehet 
levviät ja sorriat; roho ono veekäs ja kimmiä. 

Jos jokiniityst kohota ylemmäs ja männä kuivaa niittyä 
myyt, ni äkkinästää näät jot täs kasvo ono kaikkinee toi-
s e n l a a j a i n . Täs heinikko ei oo niin turpia, ku jokiniityys. 
Toiseks, täs enemmittee ono kasvot hiinoloin ja kaltaisiin 
lehtilöin kera, tali mokompiin lehtilöin kera, kummat ovat 

leikattu pikkaraisiks osiks. Mokkoomat kas-
vot vähemmän höyryttäät vettä ja sentää 
paremmast elläät kuiviis ja avonaisiis kohis. 
Monikkahil heiniil roho ono niku harmas-
tavvaa kuvvaa (niku jussiheiniil). Jos tar-
kast katsoa niijen lehtilöjä ja vartta, ni tun-

Kuva 10. Kasinkäppäälä. tuu jot hyy ovat katettu hiinokkaisiil kar-

12 



K u v a 11. J än iksen -
kapus t a . 

voil — hiuksiil. Mokkoomat lehet höyryttäät vettä 
vähemmän. Juuret mokompiil kasvoloil männööt 
syvvää maan sissee. 

Kaik mokkoomiin kasvoloin mänöt avittaat kas-
vaa niille kasvoille kuiviis kohis vähemmääl veel. 
Kuiviis kohis saap vassata mokkoomat kasvot, kum-
miil lehet lessiit kohallee maan pääl — niku maito-
kukat. Mokompia kasvoloja ono viii sakkel ikukka 
ja kasinkäppäälä. 

Sakkelikukka ono maitokukan sukulain ja vähän 
voittiaa hännee, mut hää ono vaa hiinomp ja hänen 
keltaist kukat ovat kimmiämmät. 

Kasinkäppäälä ono ryymivä heinä vaalastavviin k a l a k k a h h i i n lehtilöi-
kera, kummat lessiit maan pääl ja kovviin kukkavarsiin otsaas ovat niil 
puckat vaalastavia, tali rosovoisia kukkia, (kuva 10). Jos revittää kukan 
ni hää i kuivana ono mokkooma; sentää näist kukist saap tehä pikkai-
sen* kukkabuketin komnatin korissuksia vart. 

Viii saap vassata kasvon liivamaalt samoi avpnaisiis ja kuiviis kohis, 
kus toiset kasvot evät kasva ensikää. Tämä ono jäniksenkapusta, mata-
lain, maan päälle luuttist heinä; lehet sil ovat hiinokkaist, mut paksut-
ja ahtahast istuut varrees (kuva 11). Mokkoomat lehet kavvan hoitaat 
itsessää vettä ja höyryttäät hänt vähä; sentää jäniksenkapusta voip kas-
vaa kuivan kivimaan pääl ja päivyen varis. Se kovast ' tuskajaa valkiast, 

tämä ono samoi valkiaasuvvaaja kaikist kasvoloist. 
Kesäl jäniksenkapusta kukkii keltaisiil kukil. 

Hänen pahhain maku hoitaa hänt siivottoin hampa-
hist. Varilois ja kuiviis Amerikan mais kasvaat pisteli-
koit kasvot, kummat hyväst elläät i vähäl veel. Neet 
ovat kaktusat (kuva 12). Kaktusat ovat erilaist. Yhet 
seisoot niku patsahat, puun korkehutta. Toisiil varsi 
ono haarikas, ja neet haarat voittiaat paksulooi lehtil. 
Kolmannehet ovat niku pallot. 

Kaktusin varret ovat ain rohhoist kuvvaa, ja se 
toittaa kasvoa niku lehet. 

Kaktusat omis varsiis hoitaat vettä, höyryää vesi 
vaa varren pinnast, mut se pinta ono piinemp, ku 
toisiin lehtikasvoloin rohhoin pinta. Sil viisii kaktu-
sin varsi tekköö lehtitöin tyytä, senen lehet ovat muut-

Kuva 12 Как- tiisseet pistelikoiks, kummat hoitaat kaktusia elokkahilt. 
tusat. Täst myy näämmä, jot kuiviin paikkoin kasvoloil ono 
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omintuksia, kummat antaat heijen kasvaa veettömis paikois. Mut neet 
kasvot, kummat evät oo mukkoittunneet mokkoomaa elloo, häviäät kui-
viis paikois. 

Inmihiin niitä kasvoloja, kummat saavat kasvaa vähän veen avul, 
mukkoitti ommaa voitteloo liivoin kera, kummat tuulen avul kattaat pel-
toa, tiitä ja kylliä. Enstää liivoin päälle issutettaa pajupuita räätylöittee, 
siis yli kahen vuuven, kons tämä kasvo vahvast kasvottuu, välilööi issu-
tettaa pettääjät. Yli 10—15 vuuven lentoliivoin pääl vuhisoo jo nuur pet-
tääjämetsä. 

Vesikasvot. 
Veen kasvot ovat kaikkinee toisenlaajaist, ku neet, kummat kasvaat 

kuiviis liivois, senperäst, jot elo niil ono erilaajain. 
Kuvsinkat. Järvilöjä ja jokiloja myyt saap vassata kokonaist metsät 

kuvsinkkakasvoloja. Hänen levviät ja sorriat lehet uijuut veen pinnaal, ja 
kesäl heijen välis näkkyyt kukat (kuva 13). Lopen käppiät kukat ovat 
valkiaal kuvsinkaal, tali .vesililjaal", keltaiseel kuvsinkaal kukat ovat 
hiinot ja keltaiset, sitä saotaa viii pulpukkahaks. Kuvsinkan vartta emmä 
nää rannalt, se ono peittist pohjanattaa. Täst varrest noisoot veen päälle 
pität lehtivarret ja kukkavarret, kummiis otsaas ovat kukat. 

Jos ottaa kukan varrest pois, ni kukka noisoo ujumaa veen päälyst 
myyt. Lehen sises ono tyhjiä kohtia, täynä huukua, sentää kukka ono 
kerkiämp vettä ja hänen varrelle ei oo hätä pittää kukkaa. Jos temmata 
veest lehti varren kera, ni näkkyy, jot varsi ono paksu ja kovast notria; 
huukuus varsi, niku nuurapleetti, painuu ja ei jaksa pittää lehtiä niin, ku 
piti; jos kiussata taittaa varsi, ni nähhää jot hää ono kovin vahva. Varsi,-
niku nuura, sittoo lehen ruutoo kiin, jot i suur voimakas tuuli ei jaksa 
revittää lehtiä varrest. Niin mokkoomat vahvat ja notriat ovat i kukan 
varret. Kuvsinkan kasvool lehet ovat vahvat ja lihakkahät. Sentää 
heitä evät taittele aallot evätkä suuret vihmat. 

Kuvsinkan ploodit ovat niku piinet kuksinat. Niijen valmissunneet sii-
menet kera saavat ujua veen päälykseel. Jokko siimen ono katettu lippiääl 
kuureel, sentää siimenet tarttuut eri vesilintuloin sulkilooi ja nokki. Lin-
nut lentelööt paikast paikkaa, kanteloot siimeniä uusii paikkooi ja sil vii-
sii kuvsinkat leventyyt. 

Lounat-Amerikan troopillisis mais, Amazonkajokkiä myyt kasvaa suur 
kummain kuvsinka, Viktoria regia, kumman lehet ovat l 1 / ,—2 m levviät, 
ja roosovoist kukat ovat 40 sm levviät poikin kukkaa. 

Räskä. Kesäl meijen pruuvat ja jokikohat kattiaat päälitse rohoiseel 
ke tu l—räskää l . Välin hänt ono niin paljo, jot koko veer.päälys ono täynä 
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Räskä ono niku piin rohhoin kruga, kumpa uijuu veen pääl ja kummast 
vees rippuu piin oikia juuri (kuva 14). Sitä, mitä ottaat toiset kasvot 
maast, räskä saap ottaa kohallee pruuvan ja joen veest, kummaas ono 
ain sitä mineraaliainetta, kumpaa ono tarvis kasvoloille. 

Sentää räskälle ei oo tarvis pitkiä haarikkahia juuriloja, ku ovat toi-
siil kasvoloil. Se piin juuri, kumpa ono, ei anna kapartussa räskän tuu-
lest tali aaltoloist. 

Räskä kukkii ja tuup siimeniä varahaisee. Enemmittee räskä sikihyy 
haaroin avul. Se rohhoin kruga kasvaa, harojaa osiks, kust i kasvaat 

uuvet räskät. Neet piinet räskän osat tarttuut lin-
tuloin jalkooi, sillkii ja ujuviin siivottoin karvooi ja 
sil viisii joutuut uusii paikkooi ja 
siil kasvaat. Toist räskät joutuut 
virran kuletettaviks ja sil vfisii män-
nööt uusii paikkooi. Sil viisii neet ^ T f ^ ^ ^ ^ f 
piinet kasvot sikihyyt ja leventyyt 
ilman siimenim appua. 

Syksyst räskä ono kovast ras-
kas, hänes paljo kopittuu krahma-
iia. Raskas räskä laskiaa pohjaa ja 
siin viittää talvia. Keväest räskä 
kohojaa taas veen päälle. Ku räs-
kä laskiaa syksyyl pohjaa, ni hää 
ei kerkii jäättyä. 

Sil viisii vesikasvot mukkoittaat 
ommaa elloa siihe paikkaa, kus К ц у а R R ä s k „ 
kasvaat. 

Vesikasvot järvilöis ja pruuviis 
ain vähittee kattaat pohjaa ja viimein siihe tulloo soo. Jot voittiissa 
mokkooman mänön kera, ni pruuvat ja järvet pittää puhastaa ja vesi-
kasvot aijaa pois. Niis vesis, kus vesikasvot jo tukkisiit veen, tekahuu 
torfi. Torfi ono p jltomateriaali. (Hänest ja hänen saaukist jo ono läätty 
ensimäisees osaa meijen oppikirjaa). 

Ja niin myy tiiyssimmä jot kasvon elämissee tehhoit neet olousloviat, 
kus kasvo kasvaa. Yhet omintukset ovat kuivan liivamaan pääl kasvaviil 
kasvoloil, toiset ovat niittykasvoloil, kolmannehet metsäkasvoloil ja nel-
jännehet ovat vesikasvoloil. 

inmihiin tiiystää kaik erinomaist kasvon omintukset ja arvajaa millaist 
maata ono tarvis tarhan kasvoille, millaist maata ono tarvis vehnää vart 
ja millain maa ono paremp jättää metsän alle. Inmihiin itsekii voip muut-

Kuva 13. Kuvs inka . 
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taa luuntoa ja mukkoittaa kasvoloja, kumpia hänelle ono tarvis. Hää 
kuivattaa soon, pannoo siihe kalkkia, tekkoo maan toisenlaajaiseks ja 
siis kasvattaa niitä kasvoloja, kummat ennen siin kasvaa ei voineet. Pel-
toloist ja tarhoist aijaa rikkaheinät pois, niku hyy eivät hämmentäis kult-
tuurikasvoloja. Aimaliivan pääl inmihiin kasvattaa metsilöjä. Hää 
muuttaa kasvoloin luuntoa ja kasvattaa uusia kasvosorttuloja, kumpia 
tiikkoin et konskaa vastaa. 

Kulttuurikasvot. 

Neet kasvot, kummat kasvattaa inmihiin, ovat kulttuurikasvoloja. Lei-
vän jyväl, tarhan ruuhtiloil, puuvillaal, peliovaal ono suuri merkitys meijen 
elos. Ilman näitä kulttuurikasvoloja, kummat meitä toittaat ja vaatoit-
taat, olliis ellää raskas. Mut entisiil ajoil, tuhaitia vuusia takas, inmihiin 
vaa mahtoi korjata fruhtiloja ja siimenilöjä. Kasvattaa ja hoitaa kas-
voloja hää ei saant eikä mahtant. Siis perrää vaa hää pani merkiks, jot 
karisunneet siimenet antaat uusia kasvoloja, kummist saavvaa yhenlaajai-
s i l siimeniä, niku i se, kummast se itse kasvoi. Siis vaa hää noisi niitä 
tiitoisest kasvattamaa. Siint nas inmihiin tuli maanraatajaks. 

Inmihiin otti neet kasvot, kumpia noisi kasvattamaa, tikkoist luun-
nost — tikkoist heinist, pehkoloist ja puist. Niist läksiit neet kulttuuri-
kasvot, kumpia nyt inmihiin hoitaa. 

Parraahat kasvot kulttuurikasvoloist ovat tiityst jyväkasvot: vehnä, ruis, 
osra, kakra, kukuruza, proso. Nykyhiil ajoil meijen maas pittiissää sitä, 
jot enemmän kasvattaa näitä viljakasvoloja. Se ono meijen maatalohu-
ven suuremp tehtävä. Ensimäisen pätiletkan aikaan myy kovast haro-
timma kylvölöin pinnan. Nyt ono samoi suuremp assia se, jot ylentää, kohot-
taa leiväntulo ja voittiissa kuivuutta vastaa. Senenperäst meijen sovhosiloin 
ja kolhosiloin peltolois kohotettaa tulloa suuremmaks ja etsitää mokom-
paa viljasorttua, kumpa siitää kuivikkoa ja suuria poutia ja antaa parem-
man tulon. Kolhosilois ja sovhosilois M.T.S- löin avul mukkoitettaa etimäist 
maatalohusteknikkaa: maan raatamiin, kylvö, tulon korjaamiin tekahuu 
traktoriloil ja muil maatalohusmassiinoil. Meijen sorriat jyväsovhosit — 
ovat tosi „jyväfaabrikkoja, . 

Suur merkitys ono i tarharuuhtiloil: kapussaal, uguritsaal, nakreheel, 
morkofkaal, vöklääl, tomatiil jne. Hyy lisäjäät syykkikraamiloja. 

Viii on suuri merkitys tehniiliiil kasvoloil. Tehnillisiks kasvoloiks sao-
taa mokompia kasvoloja, kummat antaat tuureht materiaalia savotoja 
vart. Pellovas, liina, puuvilla antaat voloknaa, kummast saautettaa kes-
räämisel rihmoja ja siis niist kuotaa materiaa. Siimenist puserrettaa voita. 
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Maamunast tehhää krahmaalia, paatakkaa ja pirtua. Valkovökläst keite-
tää saahkaraa. Teknillissiin kasvoloin kulttuurinostamiin — se ono toin 
meijen maatalohuven suuremp tehtävä. 

Jyväkasvot. 
Vehnä, ruis, osra, kakra — kaik ovat leipäkasvoloja, kummat voittiaat 

niihe heinii, kummat kasvaat niittylöis pitkiin ja kaitaisiin lehtilöin kera, 
kummiil ono varsi niku olki, ja yläotsaas ono pää hiinokkaisist kuk-
kiloist. Mokompia kasvoloja saotaa heinäkasvoloiks. 

Kovast paljo heinäkasvoloja ono metsättömil steeppimail, kummat ven-
nuut meijen Sojuzan lounatosis ja naapurimais. Mokompist steeppilöist 
ovat lähteneet meijen kulttuurikasvot, jyväkasvot. 

Mut meijen viljan etähäist sukulaist erittäät paljo kuittuurikasvoloist. 
Jyvät niil sukulaiskasvoloil ovat kovast hiinot. Päät evät valmissu yhtee 
aikaa ja taittuut neet iis aikaa. 

Kuin inmihiin muuttaa ja parenoittaa jyväkasvoloja. Kons inmihiin 
noisi korjaamaa tikkoin vehnän ja osran jyvilöjä, ni ain enemmittee otti 
hää sorriat jyvät. Mokompia jyvviä hää i kylvi, kons itse noisi kasvat-
tammaa näitä kasvoloja. Sorriast jyväst tulloot kasvot sorrioin siimeniin 
kera. 

Ja sil viisii inmihiin vuuvest vuutee ain valitsi siimeniä ja senenperäst 
viimein kulttuurikasvoloihe oli tult uusia omintuksia: sorria jyvä ja 
vahvat päät, kummat yhtaikaa valmistuut. Enstää tämä valitsemmiin 
mäni niin muitas, itseksee. Sattui vaa sil viisii, jot meijen kasvoloin sii-
menet, kumpiil omintukset evät kelvanneet inmihiselle, harvempaa joutuit 
kylvettäväks. Pahhaist päät hävisiit, hiinot, pahhaist jyvät hävisiit Tikkoin 
kera. Mut myyhemmäs, kons inmihiset jo tiiystiit kasvoloin elon, maan-
raatajat, agronomit, noistii jo tiitoisest valitsemmaa hyvviä jyvilöjä, kum-
mist kasvatettii kulttuurikasvoloja. Hyy kiusin etsiit peltoloist kasvoloja 
sorioin päijen kera, korjaisiit siimeniä niist eri ja neet kylvettii eri maa-
tykkylöihe niku saavva viii parempia jyvviä. Sil viisii kasvoloin muutto 
hyvvää puulee männöö selväst ja yli vähän ajan jo oli saatu paljo uusia 
hyvviä sorttuloja vehnää, osraa, ruist ja kakraa. 

Nyt parennettaa jyvviä ei vaa yhen valitsemisen mukkaa, mut tehhää 
sitä viii i sekasikihymisen avul. Jos yhen vehnäsortun kukkapestikan 
kattaa toisen sortun kukkapöllyyl ni siint vehnäkukast siis kasvaa 
erilain sorttu, kummaal ono molompiin vanhempiin tuntomerkit. Välistäät 
siihe vehnää tulloo viii i uusia omintuksia. Siikehyspöllyn muuttamist yhest 
sortust toisen sortun kukkaa saotaa sekasikihymiseks. 
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Nyt mokkoomaa tyytä ono meijen SSSR: in puulees kovast harotettu. 
Sitä vart ovat erikoist tiitolaitokset selekgia-stanpiat. Siil oppimiihet, ag- [ 
ronomit, etsiit, kenittäät mokempia kulttuurikasvoloin sorttuloja, kummat ' 
antaisiit suuren tulon ja olliisisivat mukkaisat kasvamaa kaikiis raijooni-
lois. Sekasikihymisen avul saatii sellaist sortut, kummat kiiree valmistuut, 
tali hyväst siitäät suuria poutia, tali ovat vahvoja voitteloos viholaisiin i 
kera. 

Päält näkömisel erittäät eri vehnäsortut kovast, (kuva 15). Ja jyvän j 
omintuksen mukkaa eritettää pehmiät ja vahvat vehnät. 

Riissu. Riissu ono varin maan soo- f 
kasvo, niku meijen ruukoheinä. Senen- I 
peräst riissun kasvattamiselle ei piä mo- | 
kompia mänölöjä, ku toisille jyväkas-
voloille, kummat ovat lähteneet kuivist I 
steeppimaist. Riissun kylvöä, ja kas- ' 
vattamist vart pellolle lassaa vesi ja { 
sil viisii tehhää senen pellon päälle I 
soo. Mut ku kylvömassiinaal soon pääl 
kylvää ei saa, ni nyt kylvetää aero- j 
plaanist, kumpa lentelöö matalaisest 
veekkään pellon päälitse. 

Riissua kasvatettaa jo entisist ajoist 
Indian, Kittaajan ja Japonian mais. Niis [ 
paikois riissu ono väen paras syykki-

kraami. Kolmas osa inmihisist maapallon pääl toittiaa riissuul. Meil kas- j 
vatettaa hänt Keskoisees Aasiaas ja Kavkasiis. 

Nykyhiil ajoil Kavkasiis oli tehty kiussatus: kunniis riissupelto oli veen 
al, ni siin vees kasvatettii karppa-kallaa. Sil viisii ono riissupeltoloist i 
saatu kaks tulloa, viljaas ja kalas. 

' 

Tarhakasvot. 

Tarhaas kasvatettaa mokompia kasvoloja, kummille pittää antaa paljo 
huult ja hyväst tehtyä ja voimatettua maata. Sentää tarhaa vart valitaa 
matalia kohtia, liki jokiloja, kus maa ono rikas veel, kuhu vesi tuup 
toittumineraalia toisist ylempäisist kohist. 

Samoi suur merkitys ono kapussaal. Inmihiin sai muuttaa sitä kasvoa j 
kaikeel viisii ja sai siint erilaisia sortuloja. 

Kapusta. Kavvan, usjaa syksyy nas kasvaat kapussan päät piintarois. 
Hyy kasvaat taimiloist. Taimet kasvoit siimenist, kummat kylvetää ke-
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väest. Enstää hyy olliit kylvetty paarnikkoihe ja siis issutettu piintaroihe 
Siis taimiloist kasvoit suuret päät. 

Jos leikataa kahtaa kapussan pää, ni näkkyy, jot hänes ono paljo 
vaalastavia lehtilöjä, kummat ovat kiin paksuus varrees. Sitä vartta sao-
taa kotsenaks. Lehtilöis ja varrees ono paljo kopitettu toittuainetta. 

Käärihysseet kerälle lehet valmistaat päätä talveks. Kesäl hää ei kuk-
kint eikä tuunt siimeniä. Kukkimaa hää noisoo vast tulovaal vuuveel. Jos 

tarhamiis tahtoo kapussast saauttaa siimeniä, ni siis syksyst hää jättää 
kotsenat samoi parahist päist ja hoitaa neet palentumisest, a keväest is-
tuttaa neet piintaroihe. 

Kotsena siis kattiaa rohoisii! lehtilöil ja kasvo alkaa ellää, tuup kukat , 
siimenet, mut kotsena ennää ei tekahu. Kapusta ono kaksvuutiin kasvo, 
nikui i hänen sukulaist — nakres ja lanttu. Nakreheel ja lantuul kaik 
toittuaine ono kopittunut juurees, mut kapussaal ono toittuaine lehtilöis, 
kasvon maanpäällisees osas. 

Kapussan synnykkimaa ono lämmän kliimatin mais. Tikkooi kapusta 
kasvaa merilöin rantoja myyt Läns - Europaas. Siil hänt ensimäiseks i alet-
tu kasvattaa. 

Kuva 16. Eirlaist k a p u s t a s o r t u t : 1 — Kerä-
kapus ta , 2 — Kapusta-kolrnbi , 3 — Brysselin-

k a p u s t a , 4 — K u k k a k a p u s t a . 
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Ajan männees valitsemisen mukkaa oli tikkoist kapussast kasvatettu 
ussia kapustasorttu. (Kuva 16.) Meijen kapussalle inmihiin saautti suuren 
kerän tali pään, kumpa ono lehtilöist ja kumpaa onokii tarvis syykkii. 
Nakreskapussalle, tali kolrabille, kasvaa vaa kotsena, kumpa voittiaa 
nakrehen, lantun tali turnuksen juuree, mut tämä kotsena ei oo juuri, a 
ono paksuntunt vars, kumpa ain ono maan pääl. 

Brusselin kapussal kasvaa pitkä vars, kummaas kasvaa paljo hiinoja 
päitä; niitä päitä vart i kasvatettaa tätä kapustaa. Kukkakapussast män-
nööt syykkii kukat . Nykyhiil ajoil ono jo 120 sorttua kapustaa. 

Tehnillist kulttuurit. 

Puuvilla. Puuvillan synnykkimaa ono paapallon varin vyyn mais. Par-
raahat puuvilla rajonit SSSR: in puulees ovat Keskoin Aasia ja Taka-
Kavkaasi. Tääl puuvillaa kasvatettaa maas, kumman pääle lassaa vesi, jot 
se kastuis. 

Viimäisiil vuusiil noistii kasvattammaa puuvillaa: Krimas, Pohja-Kavka-
siis, Ukrainaas ja Ala-Volgaal. Tääl peltoloja ei piä kassella. Puuvillakas-
voloja kvlvetää keväest. Orahia harvoitettaa, niku olliis avaromp kasvolle. 
Kylvöst kahen kuun perrää puuvillakasvo kukkii. Perrää senen ku mäni 
kukan pöllyttymmiin, alkaa sikiäimmest kasvaa ploodikarppi, niin suuri, niku 
saksanpäähkänä, jaattu sisest usiaa ossaa. Jokko osas ovat siimenet, 
kummat ovat katettu valkioil ja keltaisiil karvoil. Nämät siimenet hyväst 
tuuli viip paikast paikkaa karvoin avul. Mut inmihiin ei uuttele sitä, kun-
niis tuuli viip, hää korjajaa karvaist siimenet, siis ku hyy noisoot ava-
hummaa karppiloist. Niist karvoist i siis kesrätää lankaa, kummast kuo-
taa materiaa. Ennen puuvillan karppiloja korjattii käel. Nyt meijen kol-
hosilois ja sovhosilois ovat saautettu mokkoomat puuvillan korjahus-
massiinat, kummat ovat laatineet omat insenerat. 

Korjatut siimenet laitetaa puuvillanpuhassossavotoihe, kus siimenist 
eritettää liina. Siimenist tehhää voita, a liinoist-karvoist puuvilla-mate-
riaa. 

Kunnikahan aikaan puuvillaa kasvatettii vähä ja kovin paljo puuvillaa 
tuutii ulkomaalt. Nyt myy voittelemma puuvillan kasvattamisen puulest, 
emmätuu ulkomaan puuvillaa, mut tahomma, jot Sojusaas kasvais oma 
puuvilla. Myy kylvämmä nyt samoi parraahia puuvillasorttuloja. Toisen 
pätiletkan lopus meijen pittää nostaa puuvillan saaukki kaks inker ta ises i 

Pellovas. Suur merkitys ono kansantalohuves i pellovaal. Pellovahhiin 
varrest saautettaa liinaa, kummast kesrätää liinarihmaa ja kuotaa liina-
kankast . Pellovahhiin siimenist tehhää siimenvoita, ja jäänös, siimenka-
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kut, männööt siivotoille kormaks. SSSR: in puulees Sojusan pohjaosas 
kylvetää pitkää pellovast, a keskinäisees osas — kudrevoita. Pitälpello-
vaal ono pitkä varsi, kummast saautettaa pitkää liinaa. Kudrevooi pellovas 
ono piinemmän ja lyhemmän varren kera, mut siin ono mont haaraa ja 
hänes ono enemmän kukkaa ja siiment. Senenperäst sitä pellovast kyl-
vetää siiment vart. 

Pellovahan tekömises SSSR ono maailman r ikkahamp maa. 

Uuvvet kulttuurikasvot. 

Meijen maatalohuves kasvatettaa paljo i 
uusia kasvoloja. 

Sooja. Monikas vuusi t akkaas meijen maas 
ei kuulunt tätä kasvoa, mut Kittaajan ja Ja-
ponian puulees soojaa tehhää jo ussia tuhatta 
vuutta. Sooja ono sukulain fasolille; hää kuk-
kii valkioil kukil ja antaa siimenet niku pavut. 
Niije siimeniin kautta i kylvetää soojaa. Soo-
jan siimenist puserrettaa soojamaitoa, kumpa 
männöö syykkii. Hänest saap valmistaa: jämäk-
kää, rahkaa, juustoa. Siimenist saautettaa jau-
haa, kummast tehhää erilaajaisia makuisia mä-
nölöja. Soojast tulloot muitaskii hyvät ja mak-
kuisat syykit, kummat lihast vaa vähä jäävät 
jälelle. Sentää hänt i saotaa „kasvolihaks". 

Sil viisii sooja ono kallis kulttuurikasvo. Senperäst i meil hänt noistii 
tekömää sill, kus hää saap valmistuissa: Ukrainaas, Kavkasiis ja Kiimas. 
Jo ensimäisen pätiletkan lopus soojan kylvöt ottiit maata enemmän ku 
miljoonin gektaaria. 

Kaucukinkantajat. Kaucukkia saautettaa monikkahhiin troopillissiin 
kasvoloin mahlast, kumpa ono pakriaa, maijon kuvvaa. Jos kaucukki-
puuhu tilt uutun, nii siint uutust i vuutaa se mahla. Mut SSSR: in puulees 
ei oo troopillisia maita, sentää meil ei kasva mokompia puita. Kaik kau-
cukki, kumpa meille pittää resinkkasavotoja vart, tuutii ulkomailt. Mak-
soimma myy hänest kullaal. Mut meille ono tarvis oma sovetin kaucukki. 
Sitä ono meille tarvis kalossia vart, resinkavaattiiioja paloslangoja vart 
ja samoi tarvihemp hää ono avtomobiililöin, velosipedoin ja motogk-
lettoin sinoja vart. Kaucukkia ono tarvis i kaasimaskoja ja resinkka-
vaattiiloja vart, kumpia ono tarvis soas jaadukkaita kaasia vastaa. 

Meijen oppimiihet noistii etsimää meijen Sojusaa myyt kasvoa, kus ol-

Kuva 17. Tau-sagiz. 
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liis kaucukkia. Ja Kazakstanin steeppilöiit ja mätcähilt lövvettii kaucu-
kinkantajakasvo hondrilla ja tau-sagiz (kuva 17.) 

Niis ono kaucukkia, kust jo ono alettu tehä resinkkakraamiloja. Nyt 
näitä kasvoloja jo ono noistu niin mukkoittammaa, jot hyy antaisivat 
enemmän kaucukkia. Ja viii meijen oppimiihet arvaisiit tehä kaucukkia 
prostoist pirtust. Sitä saotaa sinteettiseks kaucukiks. Se ono suur so-
vetin tiion mahto. Meil ono jo sitä vart stroitettu savotoja. Meil ono jo 
oma sovetin kaucukki. 

I. V. Micurinan tyyst. 

Mitä voip saauttaa ja tiiystää inmihiin, kons nää tahtoo voittaa ja 
alistaa itselle luunnon, näyttäät yhen sadovnikan, Ivan Vladimirovic 
Micurinan tyyt, kumman imi ono tuttava koko maailmalle. 

Kokonaisen oman pitän elon hää antoi omalle assialle. Jo kuuvves kym-
menikkoi vuutta hää tekkoo tyytä — parenoittaa fruktisorttuloja ja mar-
japehkoloja. 

Hää mukkoittaa lounatkasvoloja meijen pohjakliimatille, kus hyy kas-
vaa evät voineet. Kavvan a ikaa—Oktäbr in revolytsiaa nas — Micurin te-
ki tyytä yksintää, hänel oli vähä rahhaa, ja kenkää ei pitänt vaaria hä-
nen tyyst.. Hänel oli piin fruhtisaatu hiljaisen Kozlovan linnan reunaas, 
kumpa ono Keskoisees Multaoblastiis (CCO) ja siil hää vuuvest vuutee 
teki kiussasuksii. Sil viisii hää saautti toist sattaa uutta ja kallist sorttua 
erilaajaisist kasvoloist. 

Micurinan saauus kasvaa ja valmistuu ussiaa sorttua viinamarjaa. Vii-
namarja kasvaa vaa Kavkasiis, Krimas ja Keskoi-Aasiaas. Niku panna 
kasvamaa viinamarjaa Kozlovaas, Micurin teki sekasikehymisen Amerikan 
viinamarjan ja meijen Etä-Iän tiikkoin viinamarjan kera. Jot saauttaa omas 
saauus „Krimin" enssorttuisia omenia, Micurin sekkais lounat sortun 
„kandilin" Siperin sortun, „kitaikan" kera ja siis siint tuli uusi sorttu 
„kandil-kitaika", kumpa „kandililt" otti maun, hyvän haison ja veekkyy-
ven, ja „kitaikalt" otti hänen kylmää siitämisen. Sil viisii oli saautettu 
pohjanpuulee paremmat sortut lounat-persikkoloja, abrikossia, päähkäniä 
ja gruussia. Kaik nämät kasvaat Micurinan saauus. Micurinan saaust nä-
mät kasvot pääsööt i toisii saatuloihe ja sil viisii leventyyt koko SSSR:in 
eri puulille. 

Micurin saautti ihan uuven kulttuurikasvon, makkian ja hyväst haisovan 
marjan — aktinidian — kumman sukulaist kasvaat Itä-Aasian metsiis. Se-
kasikehymisen avtil hää kehitti tuumen ja mesimarjan sekahuksen. Mar-
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jatovat haaraas niin sakkiast ku tuu-
mimarjat, mut maku ono mesimar-
jan. (kuva 18). 

Kaikkia, mitä saautti ja tiiyysti Ml-
curin ei täs kirjaas voi sannoa. 

Sovetin valta Micurinan tyytä pit-
tää hyväs vaariis. Nyt hänen saatu 
ono oppikiussatus-saatu, hänel nyt 
ono oppilapsia ja avittajat, kummat 
tekkööt tyytä hänen nevvotoin muk-
kaa ja jatkaat ja harottaat hänen 
tyytään. Pravitelstvo ono Micuri-
nalJe antant Punaisen tyylipun or-
denan ja hänen kunniaksee ono 
muutettu sen linnan imi, kummaas 
hää ellää. Nyt meil RSFSR:s ennää 
ei oo Kozlovan linnaa, a ono linna 
Micurinsk. 

Kuva 18. Kuras puulees o n o tuumimar ja , 
oikiaal puuleel mes imar ja , k e s k i p a i k a a s 
tuumer . ja mesimar jan s e k a h u s . (Kaik 
mar ja t ova t o t e t t u k u v v a a k a k s k e r t a a 

pi inemmäks, ku ova t hyy puus.) 
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IL LOKKAHHHN ELO. 
Elokkahhiin elo ono yhtehyves kasvoloin elon kera. Kasvot ott aa 

toittoaineita maast ja huukust. Mut elokkaat evät voi ottaa syykiks sitä 
toittua, sentää hyy elläätkii kasvoloin peräst. 

Unilinnun matokkaist syyvät rohhoisia lehtilöjä i unilinnut ja kima-
laist toittiaat kukan meel, lampahat ja lehmät syyvit heinää, cirkulaist 
ja kyybkyläist nokkiit jyvviä, vesimaonkottaist syyvät rohon veen kasvo-
loist. Kaik nämät elokkahat ovat kasvon syyjiä. 

Paljo elokkahia aijaat toisia elokkahia ja niil toittiaat. Susi syyp lam-
pahia, pääsköt, syerliiat, vaapsahaist suenkorennot, hämöläist lovviit 
sikiäisiä, kalat syyvät matokkaisia, ja toisia vesielokkahia. Jos ei olliis 
kasvoloja, ni siis ei olliis kasvonsyyjiä elokkahia. Ja siis ei ollis toittua 
sviirilöille. 

Heinän syykiil lammas kasvattaa lihhooja, susi ku syyp lampaan, ni 
hää toittiaa sil, mil i lammas toittiis. Sil viisii, neetkii elokkahat, kummat 
toittiaat toisiil siivotoil, evät jaksais ellää. jos ei olliis maan pääl kas-
voloja. 

Elokkahat syykin kautta ain voittiaat toin toiseen kera: yhet aeloot — 
toiset ovat vassoin, puulistaat itsiää. Erilaist elokkahat puulistaat itsiää 
kaikeel viisii. Sviirit puulistaat itsiää hampahiil ja kynsii!; vähävoimaist 
elokkahat — juuksoot pakkoo; heinäserkkaa hoitaa hänen rohhoin päälys. 
Ja epättömän konnan ollisiit jo aikaa syyneet omat viholaist, jos ei hää 
olliis niin sikihyvä. 

Jos elokkaan ruume ei vastajais sen elontapoja ja niitä olouslovioita, 
kummis hää ellää, ni mokkoomat elokkaat tali hukkahuisivat näläst, tali 
ain olliisiit viholaisiin saaukkiin. Sentää elokkahan elo, niku i kasvo-
loin, ono vaa sentää jot se ono hyväst mukkain niije olousloviloin kera, 
kus hänen pittää ellää. 

Ruumeen rakenteen puulest kaikist elokkahist erittyyt $elkäpiist. 
Selkäpiist elokkahat ovat mokkoomat, kummiil ovat luut, kummist laati-

huu skiletti ja se pittää koko ruumeht. Parraahat skiletin osat ovat pää-
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luu ja selkäpii. Selkäpii vennuu pääluust ruumeen takaossaa nas ja ono 
ussiast luust, piiluusi, yhissetty yhtee. Selkäpiist elokkahat ovat: kalat, 
konnat, syerliiat, linnut ja neljäjalkaist. Selkäpii ono i inmihisel. 

Elokkahia, kummiil ei oo mokompaa sisusskilettiä, kutsutaa selkäpiit-
lömiks. Maaelokkahist ilman selkäpiitä ovat: matokkaist, sikiäist, hämö-
läist, maonkottaist ja sliisat. Mut erinomaist ja kaikenlaajaist ono selkä-
piittömät elokkahat, kummat elläät vees. 

Meijen kirjaas myy tarkast katsomma selkäpiist elokkahat, mut piämmä 
täs sisteemaa ja alamma alemmist grupist ja lopetamma niihe elokkaihe, 
kummat voittiaat inmihissee. Enstää vaa pittää tutustaa itsiää monikkahan 
elokkaan kera, kummiil ei oo selkäpiitä. Enstää katsomma niitä, kummat 
elläät meijen pruuviis, jälvilöis ja ovat tarvekkahat kallooja vart. Ja siis 
utussumma niihe elokkaihe, kummat elläät merllöis ja okeanilois. 

MONIKKAHAT SELKAPIITTÖMIS TELOKKAHIST KUMMAT 
ELEÄÄT VEES. 

Reeskaveen kraput. 
Jos ottaa pruuvvan vettä klasipankkaa ja hyväst, tarkast katsoa, ni saap 

panna merkiks jot vees jokko puulee liikkuut pikkaraist vaalastavat ja kel-
lastavat oliot. Yhet heist uijuut vees, keikkuut ja heitä saotaa „vesikerp-
puloiks". 

Neet ovat piinet kravut — (dafnia) kuva 19. Ono viii piinempiä krapuja, 
niku vähännäkyvät tockat, — neet ovat kokkajalkaisia Qiklooppiloja. (Ku-

va 20.) 
Dafniat ja gikloopit ovat parraahat syykki-

kraamit piiniä kallooja vart. 
Ussiat suuret kalat kera toit-
tiaat näil hiinoil elokkahil. 
Siika-kala ei voi olla siin vees, 
kus ono vähä krapuloja. Itse 
kraput toittiaat mikroobiloil, 
kumpia saap nähä vaa läpi 
mikroskopin. 

Mikroobit ovat ja sikihyyt 
siin vees, kummaas märke-
nööt kasvon talin siivotan jää-
nökset. 

Kuva 19, Dafnia. (Kovas t 
suurenne t tu . ) 

Kuva 20. 
looppi (Kovast 

s u u r e n n e t t u . 
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Vesisikiäist. 
Vees ono viii paljo hiinoa siivottaa, kumpa ono kormaan kaloille, mut 

ono paljo tuholaisia, kummat kaloille tuuvat vaa tuijua. 
Samoi tuijukas hiinoist elokkahist ono pöröläin-ujuja (kuva 21). 
Ujuja ono sorria pöröläin mussertavvaa kuvvaa, keltaisen kaiman kera. 

huimast uijuu vees ja takajalat sil liikkuut niku airot. Jalat ovat-
kii hänei mokkoomat: itse levviät ja reunat täynä karvaa. Ajast aikaa 
ujuja kohojaa veen päälyksee ja kohottaa yllää oman vatsaan takaotsan. 
Sil viisii hää tempajaa huukua, kumpaa ono tarvis hänelle henkäämist vart. 

Ujuja ono toittomatoin hlisnikka. Hää syyp kaikenlaajaist hiinoa elok-
kast, naappapäitä, kalamaalikoja, niiskoja, mut aijaa i niitä kallooja, kum-
mat ovat suurempia itsiätä. Karassit ja karpat tihtii joutuut ujujan kyn-
sii. Ujuja hakkiaa elokkahan kalan selkää ja alkaa närriä sitä. 

Ujuja ono tarkka lentämää ja yyl välistää kokonaist joukut niitä len-
tääi yhest pruuvvast toisee. 

Keväest ujujan emä tekköö munnia kasvon varsii, lehtilöil.ja yli kolmen 
viikon munist tulloot matokkaist. 

Hänen poika, matokkain, vaa vähä voittiaa ommaa emmää, hänel ono 
pitkulain painukas ruume kolmen jalkaparin kera, kumpiin avul hää ryy-
mii pohjaas ja uijuu. Mut syykkiraamin etsimises hää ono niin ku suur 
ujuja. Isköö omat terräävät ja jaadukkahat ikkeenet saaukin ruumee ja 
viinost immöö hänt. Kons poika-matokkain kasvaa, tulloo rantaa, peittää 
itseen maaha ja ono niku nukke ja siis ussian viikon peräst nukest pöl-
lähtyy pöröläin — ujuja. 

Vesilutcikkain. Viii t ihemmäs uijuut vees hopiaist kuvvaa vesilutcikkaist. 
Sil viisii ku i ujuja, hää uijuu vees takajalkoin avul, kummat ovat pität ja hää 
käyttää heit, niku airoloja. Mut hää uijuu ain selkä yllääpäin. Välin hänt kera 

saap nähä ku hää kohojaa veen 
päälle, kons ottaa huukua. Täst 

jfT-- hää vahtii ommaa saaukkia. Itse 
V . hää veen alt vähä tuntuu, sentää 

ot hänel ono paistava selkä. 
Ku hää löytää saaukin, ni isköö 

siihe oman niiklan ja siist immöö. 
Hää aeloo vesisikiäisiä veest, naap-
papäitä ja kalan-maalikkoja. Sil 
niiklaal hää voittiaa ja kovast pan-
noo jos otat senen katsomatta 
kättee. 
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matokka in , oikijaal puuleel n u k k e . 



MERIELOKKAHAT 

Kuva 22. Meduzat 

Paljo erinommaist 
elokast ono suulai-
siis merivesis. Us-
siat niist evät kons-
kaa laskii pohjaa, 
monikkahat pohjaas 
taas elläät yhtper-
rää. Monikkahat 
ovat matalaisees 
vees, monikkahat 
ovat ussian tuhatan 
metrin syväs. 

Uijuut merivees 
läpinäkyvät elokka-
hat, stuutenin kuv-
vaa, meduzat (ku-
va 22). Hyy ensi-

kumpia myy oppihuimma näkömää^ 
Vees meduza ono niku käppiä haro-

kää eivät voittii niihe elokkahhii, 
Jalkoja, päätä, häntää niil ei oo. 

tettu sontikka. Alimpaisees puulees hänel ono suu ja rippuut lippiät kop-
liaist. Niil hää etsii hiinokkaisia elokkahia ja laittaa neet ommaa suuhu. 
Jos inmihiin ujuees kerttää 
meduzaa, ni hää hänt polttaa 
niku poltikkain. Sil viisii hää 
puulistaa itsiää viholaisist. 

Viii elläät meres ovvotliik-
kumattomat elokkahat: gub-
kat ja korallipoliipit. Hyy 
niin voittiaat kasvoloihe, jot 
oppimiihet kavvan aikaa hei-
tä pittiit kasvoloin. Elläät po-
liipit joukkulois. Kovist ko-
rallipoliippoin kalkkiskilee-
toist tekahuut suuret koral-
limatalikot. Ja meren pohja 
pitän ajan peräst täss kohas 
kohojaa ja korallimatalikost K a v a 2з. Erikko-krapu ja aktiniat elläät tyhjääs 
tulloo korallisaari. maonkottaisees. 
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Meren pohjaa myyt uijuut merikraput, ono 
heijen seas mokompia, kummiil ono levviä lat-
surkkain ruume, ja t i iku kravul, kera ovat pi-
het, kummiil hyy hakkiaat saaukkia ja laittaat 
suuhu. Merikravul pihet välistää katkiaat, mut 
kiiree kasvaat jällee. 

Merikrapuloist tehhää konservia. 
Ellää meres erikkokrapu (kuva 23). Täi kra-

pul vaa esi-osa ruumeht ono vahva, mut häntä 
hänel ono pehmiä. Hää pohjast etsii tyhjän maon- Kuva 24. Meritähti. 
kottaisen, pistää sinne oman häntään ja pihti-
löil etsii, kovvoittaa ja liikkuu etes volillisest maonkottaisen kera. Mut 
ku tulloo mikä hervittävä, ni krapu peittää i jalat. 

Tihtii tämän maonkottaisen pääl ellää elokas - aktiinia. Aktiinia ono 
liikkumatoin ja enemp voittiaa kukkaa , ku elokasse-siivottaa. Enem-
mittee hää ellää tarttuneen veenallaisee kivvee, tali kiviraunioo. Ku hää 
mukkoittaa itseen maonkottaisen pääl, kus ellää erikkokrapu, ni siis 
aktiinia saap liikkua hänen kera. Erikko-krapu ryymii pohjaa myyt, ko-
hottaa pihtilöillää pohjarettua, kummaas ono paljo elokkahia, aktiinia 
lovvii heitä ja syyp. Mut er ikkokrapu kera saap hyvvää yhtehisest elä-
misest aktiinian kera: aktiinia polttaa omil polttokarvoil i merikravun 
viholaisia. 

Meren pohjaas viii elläät kovin käppiät meritdhet (kuva 24). Hyy voit-
t a a t tähtilöihe. 

Alimpaises puulees, samDi keskikohas meritähen ruumeht ono suu. 
Painuttain ommia paistavia jalkojaa, meritähti ryymii pohjaa myyt ja syyp 
paljo kuulenehia elokkahia. 

Ono paljo toisiakkii elokkahia merivesilöis: maonkottaist merijoozikat 
j a kaik elokkahat ovat erilaajaist ja elläät kera erilaisest. 

Kalat. 

Kaik kalan ruume ono niin mukkoitettu, jot ellää vees. Kala uijuu vees. 
Vesi ono vahvemp ku huuku ja kovast hämmentää liikkumist vettä myyt. 
Kalal etteepäin pää ono kaitain, sentää hää hyväst leikkajaa vettä. Kak-
laa kalal ei oo, pää ja ruume yhtee antiaat niku puuklinan. Kalan nahan 
pinta ono lakkia ja lippiä. Se kera avittaa kalalle männä vettä myyt. 

Liikkumises kalalle avittaat siivet (plavnikat). Samoi paras siipi tali 
plavnikka ono levviä häntä. Selväst männöö kala ettee, yhest puulelt 
to i see liikuttaa voimakkaal lihakkaal hännääl. Hänen toiset plavnikat 
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ovat pariloittee: rintaplavnikat ja vatsaplavnikat. Neet plavnikat ova t 
vähänvoimaisemmat ku hännän plavnikat. Niijen plavnikkoin avul hää 
saap kääntiissä, kohota ja laskiissa vees. J a viii hyy avittaat kalalle 
pittää ommaa ruumeht oikiast ja ei kapartua. 

Jos katsoa elokkahan kalan päälle, ni näkkyy, jot kala yhtperrää 
avaelloo suuta ja pään kupehet vuurottee pyllistäät ja laskiaat. Se kala 
henkäjää. Hää ottaa suul vettä ja laskoo senen läpi kulkun, saaproin lo-
viloist, kummat ovat kahel puuleel päätä ja katetut saaproin kattoloil. 

Vesi pessöö saaproja ja tulloo likitykkee veren kera, kumpa juuk-
soo ruumest saaprooi. Veri saaprois sii tyy: kislorodi, kumpa ono vees, 
joutuu verree, ja hiilihappo verest joutuu vettee. Saaprat ovat henkää-
misen organit. 

Kuin hyväst ono mukkoitettu kalan ruume, jot ellää vees, ja kuin vär 
hänvoimaiseks hää tulloo, jos visata hänt rannalle! Ja kuin kiiree kala 
nukkuu, kuin vaa silt kuivaat saaprat. Paljo kalaporodia ellää jokilois 
ja järvilöis. Viii enemmän hänt ono merilöis ja okeanilois. Toisist sel-
käpiisist elokkahist kala erittää sil, jot, hää ain ellää vees ja henkäjää 
saaproin avul. 

Etemmäs myy otamma tuttovaks kaks kallaa, karassin ja havven, 
kummat elläät reeskaas, tali tuimaas vees ja viii monikkahia merlkal-
looja. v 

Meijen reeskaveen kalat, karassi ja hauki. 
Karassikala (kuva 25) ono kaikist kaloist samoi prostooi ja kovasii-

täin kala. Hää ellää reukkahiis pruuvviis, pohjanatas, kus evät jaksa 
ellää toiset kalat. Hää reust ja natast löytää itsellee hyvän korman, 
kumpa ono aima märännehist matokkaisist ja heijen poikaisist. 

Ono karassikallaa i suuriis järvilöis. Siin hyy etsiit mukaisia koht ia 
vesiheinikoos. Karassikala ono puuraa kuvva^a, niku veen ja pohjan 
kuva, sentää hää ono tuntumatoin. 

Jokilois karassikala ei kessä, hää enemmittee etsii rauhaa vettä. 
Hänen paksu ja hiljaaliikkuva ruu-

me ei jaksa olla selvääs joki vees — 
ei jaksa voittaa sitä virtaa. Ja viii 
os joen pohja ono kivikäs ja liiva-

kas , hänen ei oo, kust saava kor-
m a a j a ei oo kuhupetti issäviholaisist 
kaloist. Talveks karassi-kala mät-
täiä syvvii hautooi ja mattaalaas vees 
kaikkinee pistiää nattaa ja rettuu. 
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Keväen lopus karassit sikihyyt. Siis hyy joukkuna tulloot rantoin koh-
taa ja peittiäät vesikasvoloihe. Siil emäkalat laskoot hiinonkellastavvaa 
kuvvaa maukkua. Kulli-karassit laskoot vettee sommelanvalkiaa kuvvaa 
veteläist niiskaa. 

Jos niiskat puuttuut maukun sekkaa, ni maukut tulloot ploodituks; 
maukust sikihyyt kalan pojat. 

Kutuaikaan kala laskoo ussian kymmeniköin tuhatta maukkua, mut kaikist 
maukust ei tye kallaa, paljo häviää. Jos maukku ei pääse niiskan sek-
kaa, ni siis hänest ei tye kallaa. 

Paljo maukkua syyvät vesipöröläiset, hiisnikkakalat ja vesilinnut ja 
muut elokkahat. Paljo 
piint kallaa joutuu syy-
kiks hiisnikoille, kum-
mat toittiaat niil. 
Maukkua, kummast 
joutuut kalat, hoituu 
vähä, vaa piin osa. Viii 
vähemmän hoituu ka-
lan poikia. Jos karas-
si vähemmän siki-
hyisiis, ni jo olliis 
hävitetty. 

Hauki. Jos vaa päälitse katsot karassin päälle ja haukikalan päälle, 
ni järkenää näkkyy, jot hyy kovast erittäijäät toin toisestaa (kuva 26). 

Hauvviil ono pitkä, voimakas ruume ja suur suu, kumpa ono täynä 
teräviä hampahia. Hampahat istuut suunlaes, i kiilen pääl i ikeniis. Omal 
hammassuul toittiimatoin hiisnikka hakkiaä kaikenlaajaist kallaa, konnia, 
vesihiirilöjä, nuuria sorsanpoikia. Syyp hääi ommia nuuria ja hiinoja 
poikasia. 

Haki seisoo kus ikkee vesikasvoloin välis liikkumata ja vahtii ommaa 
saaukkia. Hänen rohostava kuva ja poikittee mänövät viirut, neet kaik 
peittäät hänt viholaisist ja tekkööt näkymättömäks. Ja ku näyttiää hiino 
kala, ni niku luuti viskajaa hauki itseen oman saaukin päälle, kumpa 
harvaisee vaa saap männä pakkoo hirvittävist hiisnikan hampahist. 

Hauki saap ellää kakssat taa vuutta. Vanhat havvit ovaj 1—2 m pi-
tät ja 20—30 kg painoist. 

Kuva 26. Hauki . 
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Akuulit. 

Kuva 27. Akuula . 

Atlantin okeaaniis ja troopikkoin meriiöis ellää suur hiisnikka-kala — sin-
n i inakkuula(kuva27) . Hänen ruume ono suur-summain, enemmän ku 4 m 
pitkä. Pää ono otsast terräävä ja hervittävä, kammala hammassuu, niku 
lovi, ono alapuulees päätä. Venutettu ruume, voimakas häntä tekkoo 
hänt samoi voimakkahimmiks hiisnikka-kaloiks. SinrHin akuula ono 
samoi hervittävä viholain sorioja kallooja vart ja rantoin luun hää tihtii 
viskajaa itsiätä i inmihisen päälle. 

Akuulaal om viii toisia omintuksia, ku suur kasvo, mitkä erittäät hänt 
toisist kaloist. 

Akuulin skiletti ei oo luist, a korskuloist. Pään kupehiis saaproin 
kattoloja ei oo, a ono viis avonaist saapralovvia. Akuula ei lase niiskaa, 
hää synnyttää elokkahia poikaisia. 

Meriiöis ja okeaanilois saap vassata i toist näkköä akuulaa. Monikkahat 
heist ovat 12 m pität. 

Syvänveen kalat. 
Ussia tuhatta metriä veen syväs elonmänö ono kaikkinee erilaajain. 

Merenpohjan päälle takistaa 
päält suur sloja vettä, kumpa 
ono kovast raskas. Sentää 
kons nossetaa syvänveen 
elokkahia yllääpäin, ni hyy 
kovast paisettuut ja viii re-
piäät. Hyy ovat oppihussee 
elämää allaal vees, kus vesi 
kovast takistaa, ylempään se 
t a k i s t a m m i i n ta l i p a i n o o n o • _ 
p i i n e m p j a s i is e l o k k a h a n si-
s ä s o l e v a g a a s i h e i t h a r o t t a a . Kuva 28. S y v ä n v e e n suu r suuka l a . 
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Mokkoomaa syyvvää 
kohtaa konskaa el näyt-
tii päivyt. Siil ono ikkäin 
pimmiä ja kylmä. Veen 
temperatuura ono —2 ja 
-j-2 kraatussia. 

Sitä pimmiää vaa väli-
mittee valkenoittaat eri-
kuvvaist valkiat. Se val-
kia lähtöö syvänveen 
elokkahist. Siil elläät pais-
tavat gubkat, meritähet, 
merijoozikat. Tääl ui-
juut muutrat paistavat 

kalat. Pohjaa myyt ryymiit kravut, ja niist monikkahat kera paistaat. 
Erinomaist ovat syvänveen kalat. 
Kuvas 28 ono näytetty syvänveen kala suursuu. Suu hänel ono pitkin 

koko päätä. Luut hänel ovat pehmiät. 
Kuvas 29 ono näytetty toin syvänveen kala hiazmod. Vatsa ja vatsan 

mako kovast hänel verruut, sentää hää saap luikata sorioja kallooja, suu-
rempia, ku itse. 

Toittiaat hyy vaa elokkahil, sentää jot veen pohjaas ei oo kasvoloja. 
Hyy tali syyvät toin toistaa, tali kuulenehia jäänöksiä, kummat laskiaat 
pohjaa. 

PROMISLA-KALANPYYTÖ. 

Kallaa pyyvvetää jokko paikaas, kus vaa hää ellää. Mut suur mer-
kitys ono promislaal, siil, kus saautettaa lopen paljo kallaa, niku meri-
löis ja suuris jokilois. Tääl saautettu kalla tehhää niin, niku hänt sais 
laittaa toisii rajonii, hänt suulataa, savvutettaa, kuivatettaa, valmlssutetaa 
konservilöja kartaisiis karppilois. Tääl erittee suulataa maukut, kumpia 
otetaa kaloist. 

Meil promisla-kalanpyyntö oli ensimäiseks Volgaal ja toisiil suuriil 
jokiloil, niijen alavirraal. Kalastajat jo aikaa pantii merkiks, jot yhtee 
aikaa vuutta kalat korjahuut suurii parttiloihe ja kaik tulloot jokiioin 
suuhu. Neet kalat tulloot merest jokkee. Mokompia kallooja saotaa 
tulliija-kaloiks. Mokkoomia kallooja ovat voobla, astrahanin sellit, setriinä, 
beluga, sevryga, lohi, keta. 

Sil viisii suuriin jokiioin suis kala itse tulloo verkkoloihe. Enemmittee 
» 
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kallaa täs pyyvvetää keväest, sentää jot kaik kalat tekkööt kuttujaan ke-
väest. Sitä aikaa saotaa kevätputiinaks. 

Kalan pyytämises SSSR ono ensimäisiil paikoil koko maailmaas. Mut 
tätä kallaa, mitä saavvaa, aintakkii ono vähä, jot syyttää ussia miljoona 
eläjää meijen maas. Senenperäst sovetinvalta etsii kaikkia oloja, niku 
kohottaa viii enemmän kalan saaukkia. Ja paljo vaaria ja huult pietää 
meripyytölöist. Revolutsiaa nas kalan pyytöä tehtii piiniil seililaivoil. Nyt 
kallaa pyyvvetää tralliloil. 

Tralli ono suur, säkkii voittiiva verkko, levviän kakluksen kera, ja sitä 
tempajaa jälest merilaiva, tralssikka. Nykyhist tralssikat, tali traulerit ovat 
niku seilaajafaabrikat: niis ovat massiinat kalan tekömist vart, kalanras-
van sulattamist vart ja toiset massiinat, kummat tekkööt kaik kalan 
totut. 

KALANKASVATTAMMIIN. 
Kalankasvat tamissavota t . Jokko vuus meijen vesilöist pyyvvetää paljo 

kallaa. Jot kallaa ei vähentyis, pittää häntpyytää niin, jot jäänt kala sais siki-
hyssä niin paljo, kuin oli paljo hänt pyyvetty. Senenperäst sovetinvalta antoj 
sakkoonat, kummat kiiltäät kalloin ryystöpyyvvön. Mut meille ono vähä 
hoitaa kallooja, meijen pittää heitä viii i kasvattaa. Senenperäst meil ono 
stroitettu kalankasvatus-savotat, kummiis kasvatettaa piiniä kallooja, maik-
koja, kallihist ja suurist kaloist ja siis nämät poikaist lassaa suurii vesilöihe. 

Kummin päin savotiis saautettaa niitä kalanpoikia? 
Sitä vart otetaa kala maukun kera veest, pyyhitää hänt räpäkääl ja 

putissettaa maukkua hänest taasii. Siis otetaa kala niiskan kera, sil vii-
sii kera putissettaa siint niiska, ja maukku ja niiska käel tali sulal sea-
taa yhtee. Sil viisii vetteelä kullikalan niiska puuttuu maukun luuks ja 
maukku liinöö valmis — kututettu. 

Kututettu maukku hyväst pessää, ja siis hänt pannaa mokompii apa-
rattilooi, kus vesi ono juuksova ja maukun muroloist siil kasvaat kalan-
poikaist (kuva 30). Sil viisii ku kasvatettaa, ni jokko saast maukun 
murust tulloo 70 poikaist. Mut suuriis vesilöis virta viip niiskan ääree 
maukust ja sentää maukut evät kutteehu. Ja siil viii paljo maukkua syy-
vät toiset vesielokkahat ja vaa piini osa niist pääsöö kasvamaa. 

Pruutatalohus. Paljo kallooja myy voimma viii saavva, jos pruuta-talo-
huvest noisemma pitämää huult ja vaaria. Monikkahia kallooja, ku kärp-
pää, lahnaa ja karassia saap kasvattaa kolhosilois, sovhosilois, niku koti-
siivottaa, tali lintua lihhaa vart. Ovat mokkoomat „kotiporodat" karp-
pa-kallaa, kuin nspeili-karppa\ „Speili-karpaal" ono vähä suumust ja 
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Hyvä pruuda kallooja vart ono 
niku hyvä niitty siivottaa vart.Pruuv-
vaas kopittuu paljo muttaa, kumpaa 
pesehyy maast. Muas kasvaa paljo 
vesielokkahla ja kasvoloja, kummat 
i ovat syykkiä kaloille. Jos keväest 
mokompii pruudilooi lassaa kallaa, 

sentää hänt ono kerki* puhastaa. 
Ruume hänel ono lihakas ja kasvaat 
hy selväst, selvemmäst ku tikkoit 
karppakalat. 

Kuva 30. Kuin maukust kasvaat n i syksyst neet kalat painaat jo paljo 

hamp pruuvvan kaloist ono karppa-kala. Hää selväst kasvaa ja hyväst 
ellää seisovaas vees. 

Keväest, aprelin lopus tali maikuun alus, pannaa pruudaa aastajaist 
karppa-kalat. Nämät aastajaist karppa-kalat kasvatettaa erinomaisiis karp-
pa-kalan pitomnikois. A siilt siisneet otetaa ja lassaa kolhosiloin pruudiloihe. 

Karppa-kalat jätetää pruudaa koko kesäks. Syksyst, oktäbriis, ennen 
veen jäätömist, pruuda kuivatettaa ja kaik kala pyyvvetää pois — cer-
pataa havvast käsihaamiil. 

Hävitetty pruuda jätetää kuivaks kevväähe nas, siis pruuda taas täyte-
tää veel ja lassaa aastajan-karppoja. Jos vettä pruuvast lassa ei saa, ni 
kalat pyyvvetää nuuttiloil. 

Ussiois pruuviis kallooja syytetää rukehiil, cecevigaal, keitetyyl maamunal. 
Viii pruuviis kasvatettaa karassiloja. Karassi-kallooja vart kelpajaa 

jokko pruuda. 
Jos tahot hyväst laatia kalan kasvattamisen, ni pittää pittää vaaria niist 

pruudiloist, kus kasvatettaa kallooja. Ilman katsomist pruuda voip hei-
nettyä ja männä sooks. Mokompiis pruuviis kala kuuloo vähäst syykist 
ja vähäst huukust. 

Varraa keväest, ku sullaa jää, pruuviis ja sois alkuut konnan laulut 
Se näyttää jot tuli konniin sikihymmiisaika. Ja kiiree jokko seisovaas 
vees noisoot näkymää konnan kyelmät. Vetteelääs ja lipiääs kyelmääsnäk-
kyyt mussat tockat; neet tockat ovat konnan maukut (kuva 31). 

ka lanpoja t . enemmän. 
Samoi hyytyisemp tali polsikka-

MAAVEEKKÄHAT. 

Konna. 
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Kevätpäivyees maukut 
lämpenööt ja mussat „toc-
kat" jo muuttiaat niku „huu-
kumerkkilöiks". Ja männöö 
viii monikas päivä, ku heist 
i lmahtuutnaappapäät. Naap-
papäät yhtää evät voittii 
konnaa. Niil ei oo ensikää 
jalkoja, mut ono pitkä airon-
mukkain häntä, kumman 
avul hää selväst uijuu vees. 
Henkäjää naappapää saap-
roil, ottaa veest kislorodin, 
kumpa ono siin sullant. Suu 
hänel ono piin, sil hää när-
rii veenaluskasvoloja. Ruu-
meeltaa ja elonkäymisees 
hää voittiaa enemmäst kai- ^ 
laa. 

Tulloo kesä. Naappapää 
kasvaa, hänel ilmahtuut pii-
net jalat, enstää takajalat, 
siis esijalat. Naappapää al-
kaa viinost muuttiissa kon-
naks. Jalat ain tulloot pitem-
mäks, a häntä ain lyhenöö. 
saaprat häviäät, a heijen sii-
jaa kasvaa kerkiäliha. Suu 

VyjV 

Kuva 31. Konnan kasvamiin . 

männöö levviäks. Konnikkain ain tihemmäs noisoo kohhoomaa rantaa. 
Ja viimein kes kesäl jäänöshäntä konnikkaiseel häviää kaikitee. Naap-

papään muuttumiin konnaks jo loppui. 
Suur konna ellää vees ja kuivikoos. Hää henkäjää huukua. Takakäp-

pääliin välilöis sil ovat hoikkaist nahkaist, senen peräst konna hyväst saap 
uijua vees. Mut hää hyväst saap hyppiä i maan pääl: Hänen jalat mah-
taat liikuttaa ruumeht maata myyt. Kuin konna vaa näkköö sikiäisen, 
hää selväst viskajaa suustaa lippiän kiilen ja hakkiaa oman saaukin. 

Mut ajast aikaa konnan ono tarvis kävvä vettee. Konnaal nahka ono 
paljas ja kovast hoikka. Se nahka ei voi hoitaa hänen ruumeht kuiva-
misest, ja senenperäst hänen ain pittää pittiissä liki vettä, tali märästävis 
kohis. 
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Syksyst konnat laskiaat pruuvan pohjaa, tali järven pohjaa ja tukkiaat 
itsiää nattaa ja siil viittäät talvia. 

Kummallist ollaa konnan muuttumist. Jos myy emmä olliis tiitäneet, 
jot naappapäist tulloot konnat, ni saisimma sannoa jot naappapäät ovat 
kallooja. Mut se muuttumiin tekahuu meijen silmiis, myy näämmä ku 
kalankuusiin elokas muuttiaa elokkahaks, kumpa oman ruumeen mukkaa 
ja henkäämisen mukkaa voittiaa jo korkiamman trapun, kuivan maan 
elokkaihe. 

Millaisia elokkahia saotaa konnaelokkahiks. 
Konnia ja toisia elokkahia kummat ens'alust voittiaat kallooi, henkä-

jäät saaproin avul, elläät vees ja siis muuttiaat, elläät vees ja kui-
vikoos, saotaa konnaelokkahiks. Mokompia konnaelokkahia ovat kärnä-
konna ja tritonit. 

Kärnäkonnat. Kärnäkonnat kovast voittiaat konnii, mut vaa nahka heil 
ono kääsnäkäs, takajalat ovat vähävoimaisemmat ku konniil. Päivääl hyy 
peittiäät ja illast vaa männööt saauttammaa saaukkia. Kärnäkonnat ovat 
polsikkahat elokkahat,sentää jot syyvät paljo sliisoja ja matokkaisia, kum-
mat tuuvat meille tuijua. 

Tritonit. Tritonit elläät pruuvvaas ja ajast aikaa kohojaat veen päälle, 
niku aijaa kerkiäst lihastaa pilatun huukun pois ja ottaa toist siitiää huu-
kua. Heil häntä hoitiaa koko iän ja hyy voittiaat syerliikaa. Mut erit-
täijäät hyy syerliioist sil, jot evät jaksa ellää maan pääl. Nahka heil 
ono lakkia, paljas, hoikka, jalat vähävoimaist, häntä aironmukkain, niku 
naappapääl, ja se avittaa tritonille ujumises. Jos vesi, kus elläät tritonit, 
kuivaa, ni hyy voivat ryymitä toisee pruudaa. 

RYYMIJÄELOKKAHAT. 

Mokompia elokkahia ku: syerliiaja maot, saotaa ryymijä-elokkahiks. Neet 
elokkahat ryymiit, vetelööt ommaa ruumeht maata myyt. Maot ryymiit, 
sentää jot heil ei oo jalkoja. Syerliikoil ovai jalat, mut hyy ovat lopen 
lyhykkäist ja syerliika kera ryymii. 

Ryymijä-alokkahhiin ruumeen temperatuura ei oo yhelain, ku inmihisel 
ja lämmän veren elokkahil — lintuloil ja sviirilöil. Sentää heijen elo kaik 
pittiää siint millain ono heijen olopaikan temperatuura. Meijen maan tem-
peratuura ono heitä vart vähän mukkaisa. 

Ryymijä-elokkahia meil ono vähä, a kummat ovat, ni ovat hiinot. 
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Syerliiat. 

Syerliiat (kuva 32) ovat ryymijä-elokkahia. Tihtii meijen metsiis saap 
nähhä mustaa syerliikaa — kumpa synnyttää elokkahaltaa. Hänt saotaa 
heinäsyerliiaks. Toiset syerliiat sikihyyt munniin avul. 

Kesäl, sirkiään päivään hää etsii päivyen kohan ja istuu siin. Täs hää 
katseloo ommaa saaukkia — kaikenlaajaist sikiäist. Jos ono mikä her-
vittävä, ni syerliika selväst juuksoo pakkoo ja miheikkee lovvee peittiää. 
Ruumeen nahka syerliiaal ono katettu koval, vahvaal suumukseel, kum-
mat puulistaat sitä kuivamlsest ja loukkaamisest. Konnaelokkahist syer-
liika erittäijää sil, jot hää ono kuivanmaan ellääjä. Hää juuksoo selväst, 
vaik jalat ovatkii piinet ja vähänvoimaist. 
Juussees hää painuttelloo pitkää ruumeht, 
kumpa loppuu häntää. 

Jos hiisnikka hänt hakkiaa hännäst, ni 
hää omal erilaajaiseel instinktiiviseel liikku-
misel järkenää eroittaa itsestää hännän. Vi-
sattu häntä monikkahan ajan viii vinkertel- Щ 
löö ja kunniis hiisnikk^ vottiaa hänen kera, 
syerliika kerkiää paeta ja peittiissä. Yli 
monikkahan ajan syerliiaal häntä taas kas-
vaa, mut ei vaa niin pitäks, kuin oli en-
tiin. Senen peräst myy tihtii vassaamma syer-
liioja lyhhyen hännän kera. 

Kylmääl ja sääilmaal syerliiat peittiäät sammalii, tali penkäriin alle. A 
syksyst hyy nukkuut talveks. Senen peräst, jot syerliioil ono kova ja 
vahva suumus, heist monikkahat voivat ellää kuiviis steeppilöis ja liivikois 
puusta-mais. 

Kuva 32. Sverliika. 

Meijen maot — tanvasmato ja jaadumato. 

Meijen puulees kovast levehynt ono kaks maon sukkua: tanvasmato ja 
jaadumato. Heitä pittää mahtaa tarkast erittää, niku aikahee sais hoi-
tiissa jaadukkahast hervittäväst maost ja ei polästyä tanvasmatoa. 

Tanvasmato. Tanvasmatoa ono (kuva 33) kerkiä tunnustaa kahest kel-
taisest pläkist, kummat ovat pään pääl, senen takapuulest. Kaik jäänös 
ruume maol ono mustaa kuvvaa. Tanvasmato enemmittee puuttuu vastaa 
mataliis tuuriis kohis, liki pruudilooi ja soita. Niku toisiilkii matoloil ; 

tanvasmaol ei oo jalkoja. Hää vinkertellöö ruumeht yhest toisee puulee, mut 
selväst sil viisii ryymii maata myyt. 
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Ryymiees mato välimittee pistää 
pitän kakspuulisen kiilen ja sil kov-
voittaa kaikkia riissoja, mitä tulloo 
hänelle vastaa. 

Sitä kiilt kutsutaa „jaaduniiklaks" 
mut se kutsumiin ei oo totta. 

Toittiaa tanvasmato konniil. Saau-
kin jälest, tali kons itse männöö 
pakkoo, tanvasmato hyväst uijuu 
vees. Jos tanvasmato hakkiaa saau-
kin, ni luikkajaa kokonaiseltaa. Suu 

kaikiil matoloil voip niin verrua, jot saap luikata saaukkia, kumpa ono 
paksump hänt itsiää. Kesäl imikko-maot pannoot munnia, kummat ovat 
vaatoitettu nahka-kuureel. Talveel tanvasmato nukkuu. 

Jaadumato. Jaadumato (kuva 34) ono niin suur ku i tanvasmato. Ellää 
hää enemmittee metsiis. Hää ono harmaata, tali puuraa kuvvaa ja pitkin 
selkää sil verruu mustain lintti. Välistää puuttut kaikitee mussat jaadu 
maot. Mut erittää heitä tanvasmaost ono kerkiä, niil ei oo keltaisia 
pläkkilöjä. 

Ylempäisees leukaluus istuut jaadumaol pität, hoikat ja kovast terrää-
vät jaadukkahat hampahat. Kunniis mato ono rauhaas, hänen hampahiin 
terät ovat painutettu takkaaks. Kons mato avaelloo suuta itseen puulista-
mist vart, ni hampahat kohojaat. Kons mato viskajaa itseen viholaisen 
päälle, isköö hää omat hampahat hänen ruumehesse ja siis senen raanaa 
männöö hänen hampahast jaadu. 

Se jaadu tappaa hiinokkaist elokkahat, kummiil mato toittiaa. Maon 
puromiin inmihisille vaik ei oo surma, mutta antaa suuren kivun. 

Jaadumato käyp ohhotaas yyl. Paras syykkikraami sil ovat metsähiiret. Päi-
vääl mato enemmittee lämmittäijää päivyees. Inmihisen päälle hääensimäiseks 
ei hypi, mut ain vaa tavvoittaa paeta. 
Mut ku senen saat suuttumaa, tali tal-
laat hänen päälle, ni siis hää lyyp jaa-
dukkahat hampahat ruumehesse. Kons 
se valmistaa itsiää puulistammaa, ni se 
sihisöö, itse käärihyy ja siis kohottaa 
pään yllää, avajaa suuta ja pistää vi-
holaist jaadukkahil hampahiil. 

Syksyst jaadumato tekköö poikaisia 
— piiniä matoloja — kummat ovat niin 

p a k s u t j a p i t ä t n i k u k r a n t o s s i . Kuva 34. J aadumato . 
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Kuva 33. Tanvasmato . 
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VVariloin maijen ryymijät. 
Kaik ryymijäelokkahat ovat herkät lämmän ja kylmän vaihool. Sentää 

enemmän mokompia elokkahia ellää varilois troopikkoin puuliis. Siil saap 
vassata suuria ryymijöjä. 

Maot. Troopikkoin mais ono paljo erilaajaisia jaadukkahia matoloja, 
kummat ovat enemmän hervittävät ku meijen maot. Neet ku purroot ni 
tulloo paikaal surma inmihisille i elokkahille. Ono troopikkoin puulees i 

Kuva 34. Krokodila. 

toisia matoja, ilman jaadua. Samoi soriammat heist — ovat udavat, kum-
mat ovat 6 m pität, a välin i 10 metriä. Nämät maot voivat luikata koko-
naiseltaa sian, .tali kilin, mut hyy vaa enemmittee toittiaat hiinoil elokkahib 

Udavamato enstää oman saaukin tappaa, kiirtehyy senen ympääri ja 
takistaa kamalaal volmallaa. Ja siis hää saaukin luikkajaa kokonaiseltaa 
ja senen peräst ei syy usiaa viikkoa. 

Krokodilat. Afrikan, Aasian ja Amerikan mais elläät krokodilat (kuva 
35). Monikkahat krokodilat ovat 8 m pität. Heijen ruume ono katettu 
pantseriil luutykkylöist. Kerkiäst ja selväst liikkuu vees krokodila. Hänel 
käppäälääs varpahiin välisovat nahkaist ja molemmist kupehist takissettu 
häntä avittaa hänelle uijua. 

Krokodilat ovat toittiimattomat hiisnikat. Toittiaat hyy kala!, mut syy-
vät i maaelokkahia, kummat elläät maan pääl. 
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Krokodila lessii veen al, veen päällitse vaa näkkyy senen pulkkasilmät, 
ja nenän otsa, kumman pääl ovat nenähuukumet. Sil viisii krokodila saap 
henkätä, näkköö kaik ympäär, mut itse rannast jääp tuntumattomaks. Jos 
millain elokas tulloo juumaa vettä, ni hää äkkinästää hyppäjää senen 
päälle ja hakkiaa siihe suurel teräviil hampahiil täytetyyl suul. Sattuu jot 
kroködila tempajaa vettee i inmihisiä. 

Krokodila tihtii tulloo rantaa ja mataliis kohis lessii ja lämmittäijää 
päivyees. Mut kuivan maan pääl hyy ovat hiljaist ja sentää ku vähä mitä 
kuuloot hervittävvää, etsiit kiiremmäs vettä. Jokko vuusi imikkoi-kro-
kodila tuup päälle kahen saan munnaa ja peittää neet liivooi tali nattaa. 

Pantserikonna. Pantserikonna kovast erittäijää toisist ryymijäelokkahist. 
Hänen ruume ono katettu paksuul luukatol i vatsa i selkäpuuh Pää, jalat 
ja häntä vaa näyttläät ulolle mut ku ono mikä hervittävä, ni hää i neet-
kii tempajaa sissee. 

Pantserikonna ryymii veenost. Hänen ei huuli männä pakkoo, sentää 
jot hänel ono pantseriis hyvä puulissos. Pantseri ja skiletti pantserikon-
naal ovat yhtehiin kokonaisuus. Ono pantserikonnia i SSSR-in lounat 
puuliis. 

LINNUT. 
Kaik linnun ruumeen mänö ono tekahunt lentämist vart. Linnun ruume 

ono katettu sulil. Sulat ovat pään pääl, kaklaas ja ruumeen pääl. Mut 
samoi sorriammat ja vahvat sulat ovat siivilöis ja hännääs. Mitä vart 
sulat ovat linnuul? 

Linnut, niku sviirit — ovat lämmäverrist elokkahat. Sulat ja puuhka 
hoitaat lintua kylmäst. Sulkiloin ja puuhkan välilöis ono huuku, kumpa, 
tiijemmä myy, pahhaisest laskoo lämmäätä. 

Mut siipilöis ja hännääs sulat ovat toist asjaa vart. Suuria vahvoja 
sulkia siivilöis kutsutaa siivisuliks, a hännääs — häntäsuliks. Lintuloil 
ei oo hampahia, leukaluun sijas heil ono kerkkiä sarVikas nokka. 

Lintuloil ovat hoikat, mut vahvat luut. Suuremmat luut ovat sisest 
täytetty huukuul. Huukurakot niil ovat i sisuksiin välilöis. Kaik nämät 
huukumänöt tekkööt linnun ruumeen kerkiämmäks, ku maaelokkahhiin 
ruumeen. 

Kaikkiin lintuloin rakentees ono paljo yhtehist. Kaik hyy ovat yht 
kuusia, senenperäst lintua ono hyvä i kerkiä erittää toisist elokkahist. 
Kormaa itsellee linnut saauttaat erilaajaisest ja, sitä vart hyy erittäijäät 
toin toisestaa. Erilaajaist tuntomerkit ovat hiisnikkalintuloil, siimenensyyjä-
lintuloil, sikiäissyyjä lintuloil. 
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Hiisnikkalinnut. 
Hiisnikkalinnut ovat hyväst 

tuntuvat. Heil ovat kovverat 
nokat, voimakkahat käppäälät 
suuriin ja terrääviin kynsiin 
kera. Meijen sojusaas ovat hiis-
nikkoja kokkoi, sakkeli, hyy-
piäs ja toiset. Monikkahat 
hiisnikkalinnut tuuvat inmihi-
sille tuijua, kanteloot kannooja 
ja piiniä linnunpoikasia. Mut 
ussiat hiisnikat, ku monet so-
vaporodat, tuuvat polsia, hä-
vittäät hiirilöjä, suslikkoja ja toisia närijöjä, kummat tuuvat tuijua mei-
jen peltoloille. 

Kokkoi (kuva 36) — ono suur-summain hiisnlkkalintu. Monikkahat 
kokoit (nokast hännän otsaa nas) ono kokonaist metriä. Kokoit pittäät 
jahtia jäniksiin, hiirilöin, lintuloin ja elokkahhiin jälest. Välistää kokoit 
karjast kanteloot vuunaisia ja kilinpoikaisia. Kokkoi lentää ylähääl. 
Omil tarkoil silmiil hää näkköö saaukin etähält nas. Äkkinästää ja kii-
ree hää ylähält lentää allaa ja kynsilöil hakkiaa kii, koval nokal särköö 
saaukin pääluun, ja siis ku alkaa syyvvä, ni hänen nokan reunat leik-
kajaat lihhaa, niku sakset. 

Kanasakkeli ellää meijen metsiis, ja hää ono voimakas, suuri, mut 
ta rkka hiisnikka. Hää konskaa ei lennä ylähääl, a enemmittee viskajaa 
itsiää saaukin päälle peitost. Hää peittiää kuhu ikkee koivun oksii, kat-
soo ja vahtii ommaa saaukkia ja selväst siis lentää saaukin päälle. Ka-
nasakkeli ono tujukas lintu. Hää hävittää jahtilintuloin poikasia ja kan-
teloo kotilintuloja. 

Siimenensyyjät. 
Punarinta. Talveel, metsiin reuniis ja saatulois, keskoisees SSSR-in 

osas, saap tihtii nähä kokonaisia joukkuloja punarintoja. 
Heijen viheltämmiin kuuluu etähält nas. Mussat, paistavat siivet, val-

kiain hännän päälys, punnain rinta kukkollintuloil — kaik nämät käppiäst 
erittäät punarintapartin lumekkahhiin tali härmikkähhiin haaroin päält. 

Tunniloittee istuu punarinta puus ja toittiaa siimenilöil. Pihlajan ja 
kattaajan marjoin sisest hyy saauttaat siimenilöjä ja muun marjan viska-
jaat pois. Toittiaat hyy viii saatupuijen urvlii. Paksu ja kova nokka 
ono hyvä tätä kovvaa saaukkia vart. 

Kuva 36. Kokkoi. 
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Talven aikaan joukkulois lentelööt pu-
narinnat metsiä ja saatuloja myyt ja ke-
väest hyy lentäät turpioihe metsii. Siil 
hyy tekkööt pesssiä ja tuuvat poikaisia. 

Kärkkälinnut toittiaat kuusiin siimeniil, 
kumpia kaivaat kuusen kärkist (kuva 37). 
Inmihisen temmata sormiloil siimeniä ei 
oo kerkiä, mut kärkkälintu 2—3 minutiis 
saap omal nokal tyhjentää kärkän siime-
nist. Hänen i nokka ono niin laahittu, 
niku saava hyväst kaivaa siimeniä. Kärk-
kälinnun pessiä saap löytää i talveel, sen-
tää jot linnuul ono ohto syykkkraamiloja 
ympäär vuutta poikaisiin syyttämist vart. 

Meijen ystävät, sikiäissyyjät. 
Neet linnut, kummat toittiaat sikiäisiil, ovat kovast veitärät ja selvät, 

Monikkahat niist etsiit puun rankoist lehtilöist ja haarroist matokkaisia. 
niijen poikaisia, ja nukkiloja. Toiset parittee lentelööt huukuus kärpäsiin, 
unilintuloin, sääskölöin jälest, kumpia lovviit lennoos. 

Hävittäes tuholaisia, nämät linnut tuuvat inmihisille polsia. Sentää 
heitä pittää hoitaa ja ei rikkoa heijen pessiä. 

Pääsköi. Keväest, aprelikuun lopus, tai' maikuun alus etähält Afrikan 
puulest tulloo meille jällee selvälentäjä ja cikertaja pääsköi. Lentää tänne, 
tekkoo pesän sarajaa, läävää, kattoloin alle ja hautoo pojat. 

Lopen selväst pääsköi lentää. Kerkiit vaa nähä hänen valkian rinnan 
ja mussat paistavat siivet, ku hää jo lensi silmist pois. Hää lentää huu-
muksest ja iltaa nas, ain aeloo kärpäisiä, sääskölöjä ja toisia sikiäisiä, 
kumpia hää syyp itse ja kummiil omia poikasia syyttää. Nokka pääsköil 
ono levviä ja terräävä, sil ono mukaisa lovvia sikiäisiä. Kesän lopus 
pääsöit korjahuut parttiloihe. Päiväät hyy lentelööt korman etsoos, a 
illast korjahuut jokiioin ja järvilöin rantooi ja ruukuheiniköös viittäät 
yytä. Ja ku syksyyl tuholaisia ono jo vähä, ni pääsöit korjahuut ja par-
tittee lentäät keskoi-Afrlkan puulee. 

Hävittäes tuholaisia, pääsöit tuuvat inmihisille suurt polsia. Konskaa 
ei piä laottaa ja rikkoa tämän polsikkahan linnun pessää! 

Sinitsat. Sinitsat. ovat metsiin, saatuloin ellääjät. Partittee lentelööt 
haarast haaraa, puust puuhu. Hyy etsiit pöröläisiä, kärpäisiä, munnia ja 
sikiäisiin matokkaisia. Omil teräviil nokil kaivaat hyy sikiäisiä puun lo-

Kuva 37. Kärkkäl in tu . 
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viloist, kuuren alt. Niil tujulaisiil toittiaat hyy itse ja toittaat niil ommia 
poikaisia. 

Raskas elo ono sinitsoille talveel, kons puut kattiaat lumel ja jääl. 
Siis hyy evät saa itsellee sikiäisiä. Paljo heitä siis i häviää. 

Myy jaksamma hoitaa niitä lintuloja surmast. Heitä pittää syyttää. 
Tehkää lautaiset ikkunalle, r ipussakkaa puuhu, tuukaa leivän muruloja 
ja kaikenlaajaist siiment. 

Sinitsat ovat meijen ystävät. Jos enemmän Iiinöö sinitsoja, siis enem-
män liinöö hävitetty tuholaisia, kummat tuuvat tuijua tarhoille ja saa-
tuloille. 

Kuin sikihyyt linnut. 

Kaik linnut tekkööt munnia. Munist tulloot pojat. Niku arvata, miltain 
ono munan rakenne, katsomma kanan munnaa. 

Kananmuna ono katettu päält koval kalkkikuureel. 
Säremmä hiljakaistaa kuuren ja sisuksen valamma tarelkalle. Myy 

näämmä jot kuuren al ono viii valkia hoikkain nahka. 
Itse kananmuna ono kahest sortust: ruskulaisest ja valkulaisest. Val-

kulain valui tarelkkaa myyt, mut ruskulain viii ono hoikkaisen keltaisen 
nahan sises. 

Ruskulaisen sil puuleel, kumpa ono yllääpäin, ono sirkiäin pläkkt 
hänest aikaakii kasvaa poikain. Ruskulain ja valkulain kananmunasi 
männöö pojan toittuu. Niku kasvais poika, pittää olla lämmä. Lintu 
hautoo munnia, lämmittää heitä omal ruumeel. Ja ku poika jo kasvaa 
suureks, ni rikkoo hää kuuren ja tulloo munast pois. 

KOHUNNUT. 
Kyyhkyläiset. 

Pertinpääl, katon al elläät koko joukut kyyhkyläisiä. Täs hyy elläät 
pariloittee, vitsoist ja olest tehhää pesät, munniit ja hautoot poi-
kaisia. Poikaist tulloot munast piinet, sokkiat, ilman sulkaa. Enstää 
kyyhkyläist syyttäät niitä mokompaal niku rahka-aineel, kumpa heil tekahuu 
kuvus. Yli kahen viikon linnunpoijat jo kattiaat sulil, a yli 4—5 viikon 
jo lentäät pesäst. 

Kotikyyhkyläisiä ono mont porodaa. Kaik neet porodat inmihiin 
saautti tikkoist porodast, raunio kyyhkyläisest (kuva 38). Monikkahat 
porodat ovat näytetty kuvas 39. Yks poroda erittäijää toisist sil, jot hää 
saap puhhua suureks oman kuvun. Sitä saotaa kupukyyhkyläiseks. Pav-
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Kuva 38. Tikkooi kyyh-
kyläin. 

iinakyyhkvläiseel ono käppiä, levviä häntä. Tur-
mana iis lentoa männöö yli pään. Jakobinilain 
— sil ono niku vorotnikka, sulat ympäär kaklaa. 
Kaik neet kyyhkyläist pietää käpehyttä vart. 

Ussiat kyyhkyläist löytäät omat pesät i siis, 
kons heitä viijää pois ussian saan kilometrin pää-
hä . Senen omintuksen inminist pantii merkiks jo 
vanhoil ajoil ja noistii kyyhkyläisiä myyt laitta-
maa kirjoja. Kons mäntii kulkomaa pitkää mat-
kaa , ni kyyhkyläist otettii kera ja jos piti kottii 
laitttaa kirja, ni sittoit kirjan hännee kii ja laskiit 
lentämää. Näitä kyyhkyläisiä i saotaa postikyyhkyläisiks. 

Sota-aikaan neet postikyyhkyläist tuuvat paljo polsia. Sotatiiystäjä ot-
taa kerallee kyyhkyläisen ja ku joutuu viholaisiin frontan takkaa, kust 
et saa laittaa viistiä telefonaa myyt, ni siis hää laittaa kyyhkyläisen kir-
jan kera. Kyyhkyläist ylähääl ei oo kerkkiä nähä ja ampua. 

Lapset kasvattaat kyyhkyläisiä, kummat ovat ja liinööt tarpehellist 
Puna-armialle soan aikaan. Niitä postikyyhkyläisiä pittää kasvattaa ja 
pittää vaariis. Jos kyyhkyläisiä kasvatettaa vaa tiukkua vart niku mo-
nikkahat tekkööt, ni se ono pahhain i a mlllaistkaa polsia ei tuu. 

Kanat. 

Kuva 39. Erilaist kyyhkylä isporodat : 1 — 
rauniokyyhkyläin, 2 — post ikyyhkyläin, 3 — 
lokkikyyhkyläin, 4 — jakobini lain kyyhky-
läin, 5 — pavli inakyyhkyläin, 6 — kupu-

kyyhkyläin . 
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Kanan alkutulo. Varilois mais 
Itä-lounat Aasiaas, Indiaas, Ceilo-
niil ja Malaijin saarilois — turpioita 
pehkolooi myyi häylyyt nytkii 
tikkoit bankivakanat (kuva 40) 
kumpiis hyväst saap nähä koti-
kannoin sukulaisen. Tikkoil ban-
kiva kukoil, niku meijen prostoil 
kotikukkoloil, ovat kirjavat kim-
miät sulat, kultakuvvaa kakla, 
punertava selkä, mussertavat sii-
vet ja bronsa-metalliin Iäihky hän-
täsulis. A tikkoi bankivakanal, 
niku meijen tetriil ja metsäkanal, 
perepelkaal ono pläkikkäätsulat, 
kummat peittäät heitä kasvoloin 
välis. Mokkooma, niku kurpakas 
ono usjast i meijen kotikana. 



Kaikist tikkoist kanan porodist bankivakukkoi vaa laulaa „kukkurek-
kuu" ja se viii enemmän sannoo sitä, jot täst porodast inmihiin saautti 
ja kehitti meijen kotikanat. 

Mikä ono teht kanast kotiiinnun. Mitä erinomaisia omintuksia löysi 
inmihiin kannoin sukulaisist ja kuin hää mukkoitti neet erinomaist omin-
tukset itsiää vart? 

Ensimäiseks, kaik kanan kuusia sorriat ja l ihakkahat linnut antaat ma-
kuissa lihhaa. Senenperäst ei ilman asjaa pietä jahtia mokompiin lintu, 
loin peräst ku tetri, metsoi, räbcikka, metsäkana ja lounat puulen-fazanit-
Lihhaa vart inmihiin kasvattaa kotikannooja, ja sitä vart valitsoo lihak-
kaampia porodia. Toiseks — tikkoit kanat lentäät vähä ja enemmittee 
elläät maan pääl. Tämä omintus oli kera hyvä, ku bankiva alkoi tulla 
kotikanaks. Meijen kanat toittiivat kaik päivät tanvahaal ja pois evät 
lennä. Ja lopuks kaik kanat ovat pesitöslintuloja. Se merkitsöö sitä,, 
jot poikaist, puippuist, tulloot munist jo niin kehittyneitä, jot järkenää 
noisoot jalalle ja partiis kävvät emän jälest. 

Mut toisiin, pesälintuloin, kuin kyyhkyläisen, puippuist tulloot epättö-
mät, ilman sulkia ja pittää kavvan elättää heitä pesäs. 

Ja myy arvaamma, kuin suur merkitys oli i sil asjaal, ku kanan puip-
puisiil pittää antaa vähemmän huult ku muijen lintuloin poikaisille. Munat 
pesälintuloil ovat hiinot, ja pesäs niitä ono vähän, muitas lintu ei jaksais 
toittaa poikaisia. 

Mut pesitöslintuioin munat ovat sorriat, sentää jot jokko munast ei tye 
piin poika, a tulloo ei piin ja paljas a suur, kasvant puippuin. J a sentää 
ku sorriat munat männööt syykkii, ni inmihiin pittää vaariis mokompia 
lintuloja, kummat tuuvat sorioja munnia. 

Kanalinnut munniit kokonaisen kymmeniköin munnia, tali niin paljo 
jot emä-kana vois kaik neet kattaa omal ruumeel. Se voip tapahtua se 
nen peräst, jot hänen ei oo tar- _ 
vis kantaa pessää kormaa, ku r/v^T 
puippuist itse mahtaat jo nokkia ja "y K 

etsiä syykkiä. 
Sentää Inmihisille ono mukkaisa 

kasvattaa kanalintuloin puippuisia. 
Jos inmihiin antais voiin ka-

nalle, ni kana munijais 10—15 
munnaa ja alkais heitä hautoa, 
kuin tekkööt i hänen tikkoit su-
kulaist. Mut ku inmihiin ottaa 
munat pois, eikä anna heitä hau-

Kuva 40. Tiikkoit b a n k i v a k u k k o ja 
kana . 
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toa, ni pannoo hää kanan silviisii munimaa uuvestaa ja sil viisii korja-
j a a munnia 10 kertaa enemmän (100—150) vuuvees. 

Kannoin porodat. Perrää senen ku kana oli tehty kotilinnuks, inmihiin 
valitsemisen mukkaa sai paljo uusia porodia, kummat erittäät toin toisist 
sulkia myyt, harjan formaa myyt, suurutta myyt ja toisiil erinomaisiil 
merkkilöil. 

Meitä vart ovat neet porodat paremmat, kummat hyväst munniit, ovat 
sorriat ja kummat hyväst siitäät ellää kylmääs ja tuurees ilmaas. Mokom-
pia porodia ovat: leghorn, plimutrok, rod-aisland. Näihe porodoihe nyt 
i vaihetaa meijen prostoit kyläkanat. 

Inkubacia. Hautoees kana istuu munniin pääl, lämmittää heitä omal 
hipiääl ja ajast aikaa kääntelöö. Sil viisii munan sises kasvaa puippuisen 
sikiö ja 21 päivääl munist tulloot puippuist. Kunniis kana hautoo munnia 
ja käyp puippuisiin kera, hää ei muni. 

Mut kanan hipjän lämmän siijaa saap ottaa lämmäätä karassilampust 
elektrelommittäjäst tali lämmääl veel täytetyist truvist. Senenperäst stroi-
tetaa mokkoomat erinomaist apparatit, inkubaatorit. Hyy ovat niku jässi-
kät ; sissee laahitaa kananmunnia, kumpia lämmitettää lämmääl huukuul. 
Pittää vaa sitä lämmäätä pittää ain tassaisest, 40°. Munnia pittää ajast 
alkaa käännellä, niku sitä tekkoo i kana. Sitä tyytä, kons tehhää puip-
puisia inkubaatorin avul, saotaa inkubaciaks. Jos ono inkubaatori, kan-
naa, hautomist vart ennää ei piä ja kaik kanat koko kesän saavat 
munnia. 

Ensimäisiin päiviin puippuisilie ono tarvis lämmää. Kons puippuist ovat 
kanan kera, ni heitä kana ottaa ommiin siipilöin alle ja lämmittää heitä 
omal ruumeel. Jos puippuist ovat tulleet inkubaatorin avul, ni siis heille 
tehhää bruder. Se ono niku zontikka, tali lampun hattu, kumpa ono pantu 
palavan lampun päälle, tali piinen kiukaan luuks. Puippuist korjahuut 
senen bruderin alle ja saavat sitä lämmäätä, mitä heille pittää. 

Nyt meil ovat kokonaist faabrikat puippuisiin hautomist vart. Ono suu-
ret lintusovhosit, kummiis ono ussia tuhatta kannooja, mut puippuisia 
havvotaa vaa inkubaatorin avul. Inkubaatorit ottaat suuret huuneet, heis 
saap samal ajal hautoa ussian kymmeniköin tuhatan puippuisia. 

IMETTÄVÄIST EL0KKAHAT. 

Imettäväist—elokkahat ovat mokomia, kummiil ruume Ono katettu kar-
vaal ja kummiil imikkosiivotat toittaat ommia poikaisia maijool. 

Kaik imettäväist elokkahat ovat lämmäverrist. 
Karvakas nahka ono heil sitä vart, jot hoitaa ommaa ruumeen lämmää. 
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Senen peräst, lämmäverrist imettäväist, niku linnutkii ovat vähemmän 
rippuvaist olouslovioist ja evät hervii tulovaa kylmää, a kylmäverrist, kuin 
vaa tulloo kylmä aika, noisoot viinokaiseks ja männööt uumattomaks. 

Sentää imettäväisiin eri laajat ovat leventyneet koko maata myyt—kyl-
mii ja variloihe maihe. Ono i imettäjiä, kummat elläät meres, ku hyle ja 
kiitta. 

Ono imettäväisist elokkahist mokompia, kummat toittiaat kasvoloil. 
Neet ovat kasvonsyyjiä. Ovat viii hiisnikat tali sviirit. Hyy syyvät elok-
kahia. 

Yksiä inmihiin tappaa niku tujukkahia, toisiin päälle käyp jahis lihhaa, 
nahkaa vart ja monikkahia teki viii kotisiivotaks. 

Variloin ja kylmiin maijen tikkoit elokkahat. 

Ziraffa. Ziraffa — ono varin Afrikan 
elokas (kuva 41). Hänel ono kovast pitkä 
kakla, hoikat pität jalat, ja esijalat pitem-
mät ku takajalat . Piinen pään pääl oon 
pari lyhyttä sarvia. Ruume ono katettu 
karvaal sorijoin puuriin pläkkilöin kera. 

Omal synnykkimaal hää toittiaa puun 
lehtilöil ja hänen pität jalat ja pitkä kakla 
kera ovat mukkaisat syykin saauttamist 
vart. Ziraffa ellää mokompiis paikois, kus 
heinästeeppilois kasvaa eri paikois puita. 
Varil päivääl heinä r äy tyy ja puis roho 
jääp sviisaks. Näijen puijen lehet ovatkii 
paras syykki ziraffoja vart. 

Kons ziraffa seisoo puun al, ni hänen 
kakla ono ku puun nahka. Ylähält hää 
näkköö ettää, sentää hää saap jo pitän 
matan pääst nähä likentelövän sviirin tali 
muun viholaisen. Traval juuksoo tämä 
pitkäjalkain siivotta omast viholaisest ja 
jos hää ono tavattu kiin, ni siis hää puu-
listaa itsiätä kapjoil. 

Slona. Slonat (kuva 42) elläät troopik-
koin metsiis Indiaas ja Afrikaas. Neet ovat 
samoi suuremmat ja soriammat elokka-

1 hist. Hää ono 3 -=- m korkia ja painaa 3 Kura 41. Ziraffa. 

47 



tonnia. Erinomain slonan tuntomerkki ono liikkuva, verrunt nenä, kum-
mast ono tekahunt voimakas, muskuliin kärsä. Slonalle ono kovast tarvis 
se kärsä. Hää saap laskia kärsän maaha nas ja käännellä hänt j okko 

Kuva 42. lndian s iona . 

puulee. Omal kärsääl slona saauttaa itsellee syykkiä, katkooi puist haa-
roja lehtilöin kera, tali ottaa puckan heiniä ja pannoo itsellee suuhu. Jos 
hää tulloo juumaa veen luuks, ni tempajaa vettä kärsää ja siis vallaa 
itsellee suuhu, ja variloil päiviil valeloo vettä selän päälle, niku viila-

48 



hussa. Kärsän avul slona saap kantaa raskahat herret, kiirtelöö juuriloit-
tee puut ja saap nostaa maast hiinommatkii riissat. Kakla slonal ono ly-
hyt ja hää ei saa painaa päätä maaha nas. Ilman kärsää hää ei sais vettä 
eikä ottaa kormaa. 

Suust slonal ono pylkistynt kaks kovvaa hammast. Yks mokkooma 
hammas voip painaa 50 kg. Niil hampahiil hää hoitiaa, tali kantaa her-
siä, tali kiskoo puun kuuriloja. 

Närimist vart sloual ovat poskihampahat, heitä ono vaa neljä, mut hyy 
ovat levviät ja sorriat. 

Suur-summain slonan ruume ono paksuloin jalkoin pääl, kummat voit-
tiaat patsahisse. 

Jalanterän reunaas ovat varpahat, kummiis ovat kapjat. 
Slona ono hiljain ja rauhain elokas. Mut suuttunt slona jurmast männöö 

viholaisen päälle. Hää hakkiaa siihe kärsääl, tallooi jaloil, isköö hampa-
hiil. Sil viisii slona voittaa tigrankii. 

Afrikan puulees slonnia kovast hävitettii, heitä tapettii heijen hampahiin 
peräst, kummist saavvaa kallist „slonan luuta". Mut IndiaasHiitä tavoitettaa 
kiin elokkahaltaa ja siis tehhää koti-siivotaks ja pannaa tekömää kaikel-
laist tyytä, kummaas pittää olla suur voima. Mut kiin otetut slonat harvaa 
sikihyyt. 

Leva. Afrikan ja Läns-Aasian variloil steeppilöil ellää suur vihakas 
hiisnikka — leva (kuva 43). Ommaa ruumeht myyt hää voittiaa meijen 
kissaa. Ku leva käyp, ni hää peittää kynnet, tallajaa pehmiäst, niku kissa, 
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käppääliin tallopotuskan päälle. Senenperäst hää voip niin tulla,jot kenkää 
ei kerkii kuulla. 

Levä ono harmaan- kellaist, kuvvaa niku liiva. Se tekköö härit liivois, 
tali kasvoloin välis näkymättömäks päivyen varil. Kullileva imikoSt erit-
täijää sil, jot kulliil ono suur harja. Hampahat leval ovat niku kissaal, 
mut vaa sorriammat. Ja kovast ovat kasvaneet silmähampahat — terräävät 
torohampaat. Paras levän syykki ono steeppilöin heinääsyyjät elokkahat-
Hää heitä vahtii veenjuumisen aikaan, ja senenperäst peittiää pehkoloihe 
tali kivilöin takkaaks . Hää äkkinästää hyppäjää saaukin päälle, lyyp sitä 

Kuva 44. Tigra. 

Jahtii leva lähtöö illan hämmäriis. Tihtii leva hyppii kotisiivottiin päälle. 
Hyppäjää yli aijan, käppäälän isul kaataa lehmän tali härän ja purroo 
hänelt kulkun. Imikkoileva synnyttää 2—3 pläkikäst poikaist, kummat 
voittiaat kissan poikaisii. 

Tigra. Levast erittäijää tigra sil, jot hää ellää metsiis ja turpiaas ruu-
kuheiniköös, a leva steeppilöis. Meil SSSRrs tigran saap vassata Ussurin 
oblastiis, E t t ä i sees—Jäs ja Keskoi-Aasian respublikois. Mut paras tigran 
synnykkimaa ona India. 

Tigra (kuva 44) viii enemmän ku leva voittiaa kissaa. Hänen näkö, 
jalat, häntä, kaik mänöt ovat ku kissaa!. Karva hänel ono punertava, 
mustiin viiruloin kera. 

Kuulumattomiil harkkomuksiil liikkuu tigra kasvoloin välis. Hänen kir-
java viirukas nahka tekköö hänen näkymättömäks ruukosikos. Pehkolois 
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tigra vahtii saaukkia: metsäsikkooja, 
kililöjä, petroloja ja toisia elokkahia. 

Suureel hypyl hää viskajaa itseen 
saaukin päälle ja isköö terräävät 
kynnet ja hampahat siihe. Käppäälän 
isku tigraal ono niin voimakas, jot 
hää äkkinästää voip katata selkä-
piin hepoiselt. 

Tigra tuup paljo tuijua talohu. 
velle. Välin tigra ellää liki kyllää 
ja tappaa kotisiivottoja. 

Tigra ono paha i inmihiselle. 
Tihemmäs inmihisen päälle hyppäjäät vanhat tigrat, kummiil ono raskas 
aella selviä ja voimakkahia elokkahia. Se vahtii inmihist pehkolois ja 
pitäl hypyl viskajaa itseen loitsemänijän tali jahtimiihen päälle. 

Mer ikarhu. Kylmiis poläärimais ellää merikarhu (kuva 45). 
Merikarhu erittäijää kovin puurast karhust. Hää ellää kaikitee toiseel 

viisii ja hyväst mukahuu e'ämää polääritalven lumis (a jäis. 
Valkia karva hänel ono lumen kuvvaa ja sil viisii häntä ono rankka nähä, 

ku hää vahtii ommaa saaukkia. Se turpia karva hoitaa karhua polääri-
pakkaisest. Hänen jalanpohja kera ono katettu karvaal ja sentää hää kyl-
mää yhtä ei kuule. 

Merikarhua saap vassata Pohja-Poläärimeren jäälontliloil. Siil hää pittää 
jahtia hylkehen jälest, kumpa onokii hänelle paras syykki. Karhu uijuu 
lopen hyväst. Hänen ruumehen kaitain esipuul leikkajaa vettä ja soutaa 
hää voimakkahil käppääliil, varpahiin välis kummiil ovat ujumanahkaist. 

Merikarhuul hervittäviä viholaisia ei oo, ku yks inmihiin. Merikarhua 
ammutaa hänen nahan, lihan ja rasvan peräst. Senen karvakkahat turpiat 
nahat männööt kovjoroiks. Lihhaa ja rasvaa syyvät pöläärimaijen inmihist. 

MERISVIIRIT. 

Hyle. Hyle ono merisviiri (kuva 46). Toisii imettäväisii sviirilöihe hää 
voittiaasil, jot hänen ruume ono katettu karvaal, jot henkäjää hää huukuul, jot 
imikkohyle synnyttää elokkahia poikia ja syyttää niitä omal maijool niku 
kissa, tali sika. 

Hyle ono imettäväin-elokas. 
Enemmittee sviirit elläät kuivan maan pääl ja saauttaat siil itsellee kor-

maa, mut hyle toittiaa kaloil ja hänen saaukkia pittää saauttaa veest. 
Hänen i ruume ono mokkooma, jot ono mukaisamp uijua, ku kävvä kui-
vaa maata myyt. 

Kuva 45. Mer ikarhu . 
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Hylkeen ruume voittiaa kallaa, mut hännän siijaa hylkeel ono verutettu 
k a k s takajalkaa, kumpiin tallukat ovat lastit ja varpahat ovat yhtee 
yhessetty paksuul nahal. Neet takalastit ovat hylkeen parraahat avittajat 
liikkumises. 

Karva hylkeheel ono lyhyt ja lakkia eikä hämmennä hänelle ujumises. 
Kuivan maan pääl hyle liikkuu etes hiljaa ja pahhaisest. Hänen ujuma-

lastit evät oo mukkaisat käymistä vart. Hylkeet ettää veest evät mää, 
hyy kuivan maan päälle tulloot vaa huukaamaa ja makkaamaa. Kokonai-
siin parttiloin hylkehet lessiit siis rannaas, tali jäälontin pääl. Ku vähän 
vaa ono mikä hervittävä, ni hyle etsii vettä, vees hää pääsöö kiiremmäs 
pakkoo ku kuivan maan pääl, kus hää ei maha juussa. 

Varraa keväest imikkohyle männöö peittopaikkaa jäälonttiloihe, tali 
»saariloihe ja siil synnyttää poikia. 

Hylkehet elläät meijen Pohja-
merilöis, Kaspian meres, Baikalin, 
Ladogan ja Onegan järvilöis. Hyl-
kehen päälle pietää jahtia hänen 
rasvan ja nahan peräst. Kaikkiin 
enemmän hylkehiä saavvaa Wal-

Kuva 46. Hyle. kiast merest. Heijen löytämist vart 
nykyhisil ajoil kävvätaeroplaanit . 

Kiitta. Kiität (kuva 47̂ ) ovat samoi suuremmat kaikist nykyhisist elok-
kahist. Ono kiittoja, kummat ovat 30 m pität ja painaat 150 tonnia. 
Mokkooma kiitta ono 250 kertaa raskahamp härkää ja 50 kertaa raska-
hamp slonnaa — samoi suurt kaikist maaelokkahist. 

Kiitta ellää okeaanilois ja suuriis merilöis. Ennen kiittää luettii kalaks, 
sentää ku hää voittiaa kallaa ja konskaa veest ei tye maan päälle. Mut 
kiitta ono suur-summain merisviiri. Hänel ono lämmä veri, henkäjää hää 
huukua, synnyttää elokkahia poikia ja emäkiitta syyttää niitä maijool. 
Kiitta ono imettäväin elokas. 

Miks tämä elokas ei voittii yhtää toisii imettäväisii elokkahhii? Myy 
tiiemmä jot kalan ruume ono mukkaisa vees elämist vart, kiitta kera 
ellää vees, ku kala, sentää hänen ruume i voittiaa kallaa. 

Niku kaloilkii, kiitän häntä ono ujumasiivi. Mut kiitän häntä vees vaa 
ono lappeellaa, ja ei seiso niin kupehittee, ku kaloil. Takajalkoja kii-
taal ei oo ensikää a esijalat ovat muuttuneet Iyhyiks ujumalastiloiks. Mut 
näis lastilois kera ovat samat luut, ku toisiilkii imettäväisin elokkahil. 

Kiitän nahka ono paljas, nahan al ono paksu rasvasloja. Se rasva 
hyväst hoitaa ruumeen lämmän, senenperäst kiität voivat ellää kylmiis 
poläärimerilöis. 
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Kerkiälihat kiitaal ovat suur-summaist, antaat tillaa paljool huukuul 
Sentää kiitta saap olla veen al 15—20 minuttia. 

Vaik kiitta ono suur elokas, mut toittiaa hää hiinokkaisiil elokkahil, 
enemmittee sliisoil ja krapuloil, kumpia paljo ellää merivees. Kiitaal 
ujuees ono suu avattu, se ono niku tralli, ja sil se lovvii hiinoa saaukkia. 
Hampahia hänel ei oo, mut suun laest rippuut mokkoomat luuplastinkat, 
niku leikattuin reuniin kera. Niitä plastinkoja saotaa „kiitän uussiloiks". 
Kons kiitta pannoo kiin suun, ni vesi suust läpi plastinkoin siivitsyy, ja 
jääneet elokkahat hää luikkajaa. 

Kuva 47. Kiitta. 

Yhest kiitast voip saauttaa rasvaa ja kiitän uussia 10—15 tuhattaa 
kultaruplaa. 

Sentää kiitän jälest pietää kovvaa jahtia. Kiitän jahtii laitetaa kiitanpyy-
täjälaivoja, kummiis kiitän ampumist vart ovat erinommaist tykit. Uusiil 
kiitän pyytäjälaivoil ono kaik mukkoitettu kiitän tekömist vart. Elektro-
moottoriloil liikkuvat veitset leikkajaat kiitän ruumehen tykkylöiks, suurii 
kattilois sulatettaa rasvaa, eri massiinat hiinontaat luut ja tekkööt luujau-
haa, kumpa männöö peltovalloa vart. Meil SSSR:s kiitanpyytö ono vallan 
halluus, sentää se hyväst kohojaa. 
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Elokkahat kummat inmihiin teki koti-siivotoiks. 

Entiset alkuinmihist evät pitäneet kotisiivottiloja, mut olliit jahtimiihiä 
ja liikkuit paikast paikkaa. Hyy toittiisivat lihal tikkoist elokkahist, 
kumpia saivat tappaa, a nahoist ommeltii vaattiiloja. 

Inmihiin tappoi tikkoita lampahia, vuuhiloja, härkiä, lehmiä jahepoisia. 
Niijen elokkahhiin tapettuin imikkoloin luunt ei ole raskas ottaa kiin 
elokkahaltaa heijen poikaisia. Kiiotetut pojat sai helpost tehä kotisiivo-
taks. Kons hyy kasvoit suuriks, ni jo toittiisivat liki inmihisen elopaikkaa 
evätkä hervinneet inmihist. 

Ja kons hyy alkoit sikihyä ni tulliitkii kaikkinee kotisiivotaks, a inmi-
hiin tuli heijen peremiiheks. Sil viisii inmihisest tuli karjankasvattaja. 

Myyhemmäs inmihiin oppihui saamaa polsia elävistkii siivotoist: leh-
mäst maitoa, härät ja heppoist pani tyyhy, lampahast otti villaa jne. 

Täs, ku i kasvoloin kasvattamisees, inmihiin alkoi kasvattaa siivottaa valit-
somisen mukkaa—valitsi parempia, kehnompia tappoi syytäväks, a parem-
mat jätti sukkua jatkamaa. Alus se tekahui niku itseksee, senperäst ku keh-
nommat elokkahat tapettii ennempää, a parempia piettii kavvempaa, neet 
toivat poikia, kummat kera olliit hyvviä. Mut siis perrääpäin inmihiin 
oppihui tiitoisest saauttammaa hyvvää porodaa: ja siis ilmahtuit voimak-
kahat heppoist — kummat väittäät suuria kuurimia, selvät ja kerkiät hep-
pois t— kummat kovast juuksoot, paljomaitoist lehmät, rasvakkahat siat 
jne. 

Lehmän alkutulo. Ussia vuusisata takas Europaas eli sorria ja voima-
kas elokas — kumpaa kutsuttu tuuroiks. Tämän elokkahan pääluita viii 
nytkii löytyy maan sisest. Niist tuuroist inmihiin ennen saautti sarvikka-
hat kotisiivotat — härät ja lehmät. Enstää lehmiä ja härkiä piettii tyyn 
tekömist vart ja siis vaa perrääpäin inmihiin noisi pitämää vaaria heist 
niku maijon antajist. Viimäist tuurat olliit tapettu koltsattaa vuutta takas. 
Niihe tuurooi voittiaat nyt neet siivotat, kummat tekkööt peltotyytä ja 
väittäät raskahia kuurmia Ukrainaas, mut Ukrainan karjaal ono karva 
vähän vaalakamp ku oli heijen sukulaisil tuuroil. 

Toiset karjaporodat, niku hollannin, holmogorin, jaroslavin, inmihiin 
kovast ono muuttant: hyy evät uu niin voimakkahat, mut enemmän 
antaat maitoa. 

Hyvät porodalehmät entisiil ajoil olliit vaa hoviherroin talohuksilt, kulak-
koin kotilois, mut köyhiil enemmittee olliit kehnokkaist lehmät, kummat 
antoitvähä maitoa. Mokompaa kehnoa porodaa tiietyst ei kasvatettu, mut köy-
hiis talohuksiis ei voitu tehä valintaa suvun jatkamist vart, el voitu rek-
nata, pittääks syntynt vasikka tappaa tali ei. Ja vaarin pitämiin oli kehno, 
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vähä oli kormaa ja kylmät oltii huunehet. Nyt vast, ku köyhät taloit 
männiit yhtee, suuree kolhosii, nyt saavat hyy antaa enemmän huult ja hyväst 
hoitaa siivottaa lämmiis kolhosiloin lääviis. 

Heppoisen alkutulo. Enemp ku viiskymment vuutta takas yks venhä-
läin matkamiis Przevalski löysi syväs Aasiaas, steeppilöis, tikkoin, hep-
poisen. Se siivotta oli niin i kusuttu Przevalskin heppoiseks. Se ono piint 
laajaa, lyhhyen harjan kera. Karva sil ono bullaana, niku liiva tali päi-
vyen polttaman kasvon kuva. Neet heppoist tapunoittee kävvät steeppi-
löil ja heitä katsoo ori-esivahtija. Jos vähän kus ono hervittävä, juuksoot neet 
pakkoo, muitas avonaisees paikaas viholaisest et peittii, ku et maha 
juussa. Inmihiin valinnan mukkaa saauttikkii ja viii parenti niijen steep-
piheppoisiin omintuksia ja kasvatti juuksijaheppoist ja sattuulaheppoist. 

Ja kons inmihisille tuli tarvis voimakasta hepoist, ni hää valitsi voi-
makkahammat ja sorriammat heppoist ja niijen jälkisuvust kasvatti kuuri-
maheppoist. 

Sian alkutulo. Tikkooi sika, tali metsäsika i nyt ellää turpiois sois 
lounat rajonilois niku: Kavkasiis, keskoi-Aasiaas. Se ono voimakas elo-
kas, kummaal ovat suuret silmähampahat, mil hää hoitiaa ja puulistaijaa 
sviirilöjä vastaa. Paksu karhia harjas ei kulu eikä tartu kasvoloihe kiin, 
kons metsäsika männöö läpi turpian pistelikkokasvoloin tihikon. Mok-
kooma karva ei lämmitä, mut hänel ono nahan nai suur paksu sloja ras-
vaa ja se hoitaa palentumisest kylmääs soos. 

Metsäsika ono kaikkiruukain elokas. Hää syyp maast päähkäniä, hii-
noja elokkahia, kärsääl roittaa maata, etsii siiit juuria, matokkaisia, 
sliisoja. Imikkosika tekkoo tihikkoo pesän ja tuup siil 5 — 10 porsasta. 

Nyt ono arvattava, jot miks i meijen kotisika suvajaa piihtaroija reus, 
miks heil hyvän korman peräst kasvaa nahan alle rasvasloja. Se ono 
sentää, jot hänen esivanhempiin synnykkikohta ono soopaikka. Sian muk-
kaisuus lihotettavaks oli inmihiselle hyväks ja hää valinnan mukkaa sitä 
omintusta viii parenti. Sian kaikkiruukaisuus oli hyväks — meijen kotisika 
syyp kaikkia syykin jäänöksiä. Hänen hyvä sikihymmiin antaa inmihi-
sille kera paljo polsia. Vaa metsäsian voimaa ja suuria silmähampahia ei 
oo tarvis inmihisille, sentää kotisiial ei oo niin paljo voimaa, se ono rau-
haisamp eikä sil pitkiä silmähampahia. 

Kroolikan alkutulo. Tikkoit kroolikat elläät Läns-Europan lounatmais. 
Kuvvaa ja ruumeht myyt krolikat voittiaat jäniksee, mut ovat vähän pii-
nemmät ja erittäijäät jäniksest. Jänis norraa ei tii, kroolikat elläät nori-
lois. Siil rauhaas ja peltoos hiisnikoist synnyttää emäkroolikka monta, 
ussiast 10—12 paljast, epätöint ja sokiaa poikaa. Kroolikat toittiaat kas-
vokormaal ja pilajaat saatuloja ja metsiä. 
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Kroolikan inmihiin teki kotisiivotaks sentää, jot kroolikka kovast siki-
hyy. Yhest parist yhes vuuvees saap sikihyttää ussian saan kroolikkoja 
ja sil viisii saap saauttaa paljo hyvvää lihhaa, kumman maku voittiaa 
kananlihhaa. Viii kroolikast saavvaa pöyhkiää karvanahkaa, monikkahist 
suitaa puuhka ja kuotaa siint lämmiä riistoja. Sil viisii kroolikast, när-
riä-tujulaisest, tuli polsikas kotisiivotta. 

Sil viisii inmihiin ottaa hyväks elokkahhiin omintuksia, muuttaa ja pa-
rentaa niitä itsiää, ommaa polsia vart. 

Verblyyda, liivikon laiva. Vähä ken elokkahist jaksaa ellää kuiviil veet-
tomil mail, kus ei oo ensikää kasvoloja. Mut verblyyda siil ellää (kuva 48). 

Kuva 48. Verblyyda. 

Levviä, villlkäs jalan pohja verblyydaal ei uppoo liivois. Hänen rin-
naas ja polvilois ovat kovat villit, kumpiin päälle hää luuttiaa, ku laskiaa 
varin liivan päälle. 

Liivatormia verblyyda kera ei pelkää, sentää ku senen nenähuukoimet 
kattiaat kattoloil, jot liiva ei pääs nennää. 

Verblyyda saap toittiissa pistelikoil heiniil ja pehkoloil, kummat kas-
vaat liivikkomaas, ja kumpia toin siivotta, vaik heppoin, syymää ei nois. 
Verblyyda voip ussian päivän olla ilman vettä, ilman syykkiä. Sen aikaa 
hää toittiaa korpiin avul, kummiis ono rasvaa. Se rasva kopittuu verblyy-
daal siis, kons hänel ono hyvä syykki. Mut jos verblyyda ei lövvä itsellee 
syykkiä, ni rasvan sappassu hukkahuu — ja kehnottunneet korpat ripisööt 
kupehiil. 
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Jo entiseen aikaan verblyyda ono tehty kotisiivotaks ja mukkoitettu 
väittämist vart. Liivikkomaata myyt kuurmia väittää jaksaa vaa ver-
blyyda. 

Meil SSSR.s kasvatettaa verblyydia Keskoi-Aasiaas, Kazakstafiis ja 
Volgan takkaisiis steeppilöis. Tääl hää ono niku kotisiivotta. Kolhosnikat 
tekkööt hänel peltotyytä, väittäät kuurmia, aetaa heijen selläs. Hänen 
karvast tehhää sarkaa, sormikkaisia, fufaikkoja ja sukkia. Verblyydan 
liha ono • makkuisa ja toittava, niku lehmän liha. Verblyydan maltoa 
juuvvaa. 

Kuva 49. Pohjan petro. 

Pohjan petro. Pohjan maan ellääjät evät voi ellää ilman petroa (kuva 49). 
Paras petron syykki onojäkkää lä , petron sammal, kumpaa lopen paljo 
kasvaa tundraal. Millainkaa toin siivotta ei saa ellää sil kormaal. 

Petron jalas ono neljä kynnekäst varvast, kaks leviää ja suurt ja kaks 
piint kupehiis. Kons petro noisoo lumen päälle, keskimäist varpahat, tali 
sorkat, harojaat, ja jalka ei vaijoo. Senenperäst pohjan ellääjät saavat 
aijaa petrool talveel i kesäl. 

Lämmä, turpia karva kattaa petron ruumeht ja hyväst hoitaa 
sitä suurist pakkaisist. Pään pääl petrool ono pari haarikast sarvia. Ke-
väeel sarvet häviäät ja syksyst kasvaat jällee. 

Liha petrool ono makkuisa ja se ono hyvä syykki pohjan eläjille. Hä-
nen nahast tehhää vaatetta, kenkiä ja huunehia. Petron suunet m u k k o i t -
taa rihmoiks, sarvet ja kapjat männööt klejun valmistamist vart. Kunik-
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kahan aikaan vähä piettii huult pohjan eläjist ja heijen petroloist. Senen 
peräst paljo hukkahui niitä läsylöihe ja nälkää. 

Nyt Pohjaas ono organisoitu petrosovhosiloja ja kolhosiloja. Siil petroloist 
pietää suurt huult, valitaa hyvät karjamaat, voittiissaa läsylöjä vastaa ja 
kasvatettaa hyväst petron vasikkoja. 

Nyt sovetin valta tahtoo parenoittaa siivottoin tali karjan kasvattami-
sen. Senenperäst hiino, poroditoin siivotta hävitettää, a hänen siijaa kas-
vatettaa hyväporoduist karjaa, kumpa ono mukaisaa paikallissee elloo. 
Paremmast pietää vaaria siivotist sovhosilois ja kolhosilois, kus laahitaa 
hyvät läävät. Sentää jot parenoittaa kormat, harotettaa kormiin kylvö-
maata, tehhää silossihautoja, kus happanoitetaa ja valmissutetaa kormaa 
siivottaa vart. Kohotettaa kroolikkoin ja sikkoin kasvoa, jot tulliis enem-
män lihhaa. Erinomaist huult pietää heppoisest, kumpaa ono kovast tarvis 
maatalohuves ja maan puulissoksees — Puna-Armiaas. 

Marakatit. 
Kletkoin iis, kus ovat marakatit, zooparkaas ain seisoo suur joukko 

väkkiä. Väki kavvan seisoo ja kummittelloo senen päälle, ku marakatit 
riipistellööt, irvistellööt. Ja kaikkiis kummemp ono se assia, jot marakatti 
niin voittiaa inmihissee. 

Käppääliin siijaa marakatil ovat käet, kummat voittiaat meijen kässii. 
Sormilois heil ovat kynnet, niku meil. Ussiaal marakatil näkö ono niku 
inmihisen liitsa. 

Mut hyy kovast i erittäijäät inmihisest. Ruume heil ono katettu kar-

Kuva 50. Mar t i ska t kukuruzapel lon ryystön peirää. 
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K u v a 51. S impanss i . 

vaal. Jalat evät oo ku meijen, a ovat kera 
niku käet. Monil marakattiloil ono pitkä 
häntä. Hyy ovat elokkahia, kummat hy-
väst ovat oppihusseet elämää puis. Oksia 
ja maata myyt hyy juuksenteloot neljälä 
jalal. 

Mart iskat . Martiskamarakatit (kuva 50) 
ovat kovast veitärät, koko päivät hyy 
keikkuut haarast haaraa, puust puuhu. 

Lopen selväst hyy krapuvaat puun ran- •.,-
koja myyt. Ruume heil ono kerkiä ja V 
kerkiäst hyy hyppiit 8—10 m ylitse. Mar-
tiskan syykki ono erilaajaisiin kasvoloin 
fruhtit, urvat, lehet, varret, lintuloin mu-
nat ja poikaist. 

Tihtii hävittäät hyy kylvöpeltoa. Koko 
joukku, käyttäjä iis, lähtööt hyy pellolle. 
Käyttäjä vahtii eik oo kus mitä hervit-
tävvää. Kuin vaa mitä kuuloo, niin an-
taa vinkuvan äänen. Siis koko joukku 
korjahuu yhtee ja valmistaijaa pakkoo. Jos ei oo mittää, ni käyttäjä taas 
antaa tiitää ja joukku taas ja tkaa vanhaa asjaa. Pellool hyy ovat ku ros-
boinikat. Evät niin paljo syy, ku travviit. Revittellööt kasvoloja, karissel-
loot, viskeloot, katkeloot. PIol pannoot suuhu jyvät, peittäät erinomai-
see säkkii, kumpa ono heil posken sisupuulees. Kons ono jo korjattu 
ohto, matriskat viii enemmän valitsoot. Revittäät kasvon, vähä mais-
taat, viskajaat pois. Ja ku kyllähyyt varassoksest ja travituksest, niin 
kaikin männööt jällee metsää. 

Siil hyy laatihuut kaikin puuhu ja alkuu puhassos. 
Toin toisilt etsiit hyy karvoist pistelikoit, syypäläist. 
Marakatit ovat lopen selvät puuellääjät, mut maan pääl hyy niin selvät 

evät oo, ja evät jaksa kovast juussa. 
Imikot marakatit synnyttäät vaa yhen, harvaisee kaks poikaist. Yli vä-

hän ajan peräst, hänen poikkain ripustaijaa emän kaklaa a se kanteloo 
hänt jokko paikkaa kerallaa. Männöö viii monikas viikko ku poika itse 
jo noisoo ryymimää ja kiiree noisoo krappuumaa puita myyt. Jos ono 
mikä hervittävä ni poikain juuksoo emälle hoitoo. Vanhemmat marakatit 
lopen hyväst pittäät vaaria omist polst. 

Inmihisenmuutoist marakatit. Inmihisenmuutoisia ovat marakatit: sim-
panssi, gorilla, orangutandja gibbon. Simpanssi ja gorilla elläät Afrikaas. 
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Orangutanin synnykkimaa ono saaret Borneo ja Sumatra. 
Gibbonit elläät Indo-Kittaajan varilois osis. 
Miileltää hyy ovat elokkahist kaikkiis viisahammat. 
Kaikkiis paremmast inmihisenmuutoisist marakattiloist tiijetää simpanssi 

•(kuva 51). Se marakatti ellää Kesk-Afrikan turpiois metsiis. Hänen ruume, 
niku toisiil inmihisen muutoisiil marakattiloil, ono katettu pitbiil karvoil. 
Liitsa, kämmenet ja jalanpohjat ovat vaa paljahat. Kokonaiseel pereheel 
lovajaat simpanssit metsiis, kus etsiit syykkiä, kumpa ono enemmittee 
fruhtiloist. Simpanssit oikii hyväst krapuvaat puita myyt, hakkiaat haari-
loihe pitkiil sormiloil, käsil ja jaloil. Mut koko aikaa hyy evät oo puis. 
Kons hyy laskiaat maan päälle, ni kävvät neljääl käel ja luuttiaat painet-
ttuin sormiloin päälle. Kumma ono katsoees simpanssin päälle, kons hää 
ono otettu kiin ja ellää inmihisen luun. Hyvvää miilt, vihhaa, ihmettä hää 
näyttää niin ku i inmihiin. Nuuret simpanssit t iukkaat, niku lapset. Hyy 
liukuut maata myyt, väittäät toin toistaa selän pääl. Hyy suvajaat liiloja 
ja kaikkia käppiöjä riistoja. Hyväl miileel simpanssi katsoo itsiätä 
speilist. 

Sil viisii inmihisen muutoist marakatit voittiaat inmihissee ei vaa ruu-
meen puulest ja se näyttää jot marakatit ovat likempäist sukulaist inmi-
hisille. 
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HI. INMIHISEN RUUMEEN RAKENNE 
JA ELÄMIIN. 

Nyt myy noisemma tiiystammää kuin ellää ja mil ellää ja mil ellää 
meijen ruume. Jos myy tiiyssämmä kuin ellää ja kuin ono laatihunt mei-
jen ruume, siis arvaamma kuin pittää hoitaa tervehyttä ja kuin hyväst 
järjestää meijen tyy. Inmihisen ruumeht tutkivaal tiiool ono suuri merki-
tys meitä vart. 

Ono paljo yhteläist inmihisen ruumees ja elokkahhiin ruumees, erittee 
imettäväisiin. Kuin inmihisel niin i imettäväisiil siivotoil ruumehees ono 
mont ossaa: pää, kakla, itse ruume, jalat ja käet. (Esi i takajalat elok-
kahil, käet ja jalat inmihisel.) Inmihisel i elokkahil hipjä ono katettu 
karvoil. Mut elokkahil se ono katettu turpiaal karvaal, a inmihisel ono 
katettu harvaisiil hiuksiil. Sormiloin ja varpahiin otsiis inmihisel ovat 
kynnet, siivotiil kapjat, sorkat tali kynnet. 

Sisusrakenne heil kera ono paljo yht kuusia. Kuvis (kuva 52 i 53) 
ono näytetty avattu inmihisen ja elokkahan ruume. Kuin inmihisen ruu-
mehees, niin i elokkahan ruumehees kespaikaas ono mokkooma väli-
l iha— kutsutaa hänt diafragmaks, kumpa ruumeen jakkaa kaheks puu-
leks: rintaonsee ja vatsaonsee. * 

Rintaonsees ovat: syänmuna, kerkiäliha; vatsaonsees ovat: vatsanmako, 
suulet, leipäiiha, pockat ja toiset organit. 

Sil viisii inmihisen ja elokkahan ruumehees myy näämmä paljo yhtehist, 
niis ovat yhteläist organit. J o k k o organi tekkoo ommaa tyytä, kumpa 
ono tarvis koko ruumeelle. Syänmuna liikuttaa ruumehees veren, kerkiä-
liha ono henkäämist vart, vatsanmaos ja suulilois sullaa syykki, pockiis 
erittyy kusi ja niin etes. 

Ku yhessämmä inmihisen ja elokkahan ruumeht, ni paljo ono heis 
yhteläist, mut ono i erityksiä. Suuremp eritys ono se, jot inmihiin käyp 
kahel jalal, seisiil, ruumeht pittää suuraa, vertikaalisest, mut imettäväist 
elokkahat käyvät neljääl jalal ja ruume heil ono gorisontaalisest. 
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Kuva 52. Inmihisen s i susorgan i t . Näkkyy r in tava t -
san välil iha, d laf ragma, kumpa j a k k a a ruumeen kah -
tee ossaa . R i n t a o n s e e s ova t kerkiäl iha j a syänmu-
na. Kerkiäi ihhoin välis ono s y ä n m u n a , hää ono 
vaa to i te t tu syänmunasuma l . S y ä n m u n a s t lähtööt 

ve r i suune t . 
Va t saonsees ono v a t s a n m a k o (kumpa ono k a t e t t u 
rasvaal . ) suu le t p a k s u t i hoikat , leipäliha ja toiset 

organit ( k u v a s hyy e v ä t oo näyte t ty) . 
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K u v a 53. Ava t tu krool ikka. R i n t a v a t s a n väliLha ono o t e t tu 
pois. Näkkyyt s i su so rgan i t : 1 — syykk ike rus , 2 — v a t s a n m a k o , 
3 — ho ikkasuu l i . Se ono oikiin p i tkä ja siint ono näy t e t t y v a a 
a l k u ja o t s a , 4 — umpisuuli , (kroolikaal hää ono k o v a s t suur) 6 — 
paksusuu i i , 7 — leipäliha, 8 — sappi rakko, (hänes kopi t tuu sappi) 
9 — v a t s a n m a o n a lus rakko , 12—13 k u l k k u ia kerus , 10 — ker-

kiäliha, 15 — s y ä n m u n a , 30 — pocka, 32 — k u s i r a k k o . 

63 



Kuva 54. Inmihisen ski le t t i . 1 — Viimein kaklapii luu, 
2 — viimein rintapiiluu, 3 - viimein sivupiiluu, 4 — 
Rist luu ja hän t ä luu 5 — kylkiluut , 6 — r inta luu, 7 — 
lapjaluu, 9— har t i ja luu, 10, 11 — kynsva r s luu t , 12, 13 
14 — käs i te rän luut , 16 — bedraluu, 17 — polviluut, 

18 — säär i luu, 20, 21, 22 — j a l k a t e r ä n l u u t 

Senenperäst, ku inmihiin 
käyp seisiil, käet hänel ovat 
volillaa ja sil ono suuri merki-
tys tyys. Jos viii etes noisem-
ma tiiystämmää inmihisen ruu-
meen rakennetta ja senen elä-
mist, ni siis arvaamma, jot kuin 
paljo ono tehhointruumeen ke-
hittymisee se, jot inmihiin 
käyp seisiil ja kuin inmihisen 
tyy tehhooi eri organiloin elä. 
missee ja tyyhy. 

Skiletti. 

Skiletti inmihisille ja elok-
kahille ono vahva pittääjä peh-
miöil ruumeen osil. Skilettii 
ovat kiinitetty muskulat, ski-
letti viii avittaa pittiissä monik-
kahille sisus organiloille. Mo-
nikkahat skiletin osat hoitaat 
viii usiaa organia. Pääluut hoi-
taat päänaivoja. Rintaluut hoi-
taat syänmunnaa ja kerkiälih-
haa. 

Kuvilois yhestämist vart ono 
näytetty inmihisen ja lehmän 
skiletti (kuva 54 ja 55). Paras 

skiletin osa ono selkä-
pii, kumpa ono ussiast 
luust ja neet ovat yhes-
setty yhtee kiin. Ylem-
päin otsa hänel ono kiin 
pääluus. 

Selkäpiin keskikohas 
yhistyyt kiin kylkiluut. 
Enemmittee kylkiluut ovat 
kiin rintaluus. Täst sel-

käpiin kesosast, kylkiluist ja rintaluust tekahuu rintakletka. 
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Rintakletkaa inmihi-
sel lapjaluijen ja har-
tialuun avul yhistyyt 
käsitöin luut. Jalkoin 
luut yhistyyt sivuloihe. 
Mokkooma ono inmihi-
sen skiletin sheema. 

Kuin luut yhistyyt 
toin toisee. 

Kuva 55. Lehmän ski let t i . 
Inmihisen skiletiis ono 220 

luuta. Neet luut ovat yhissetty kiin toin toiseen kera eri viisii. Jos 
tarkast katsoa pääluun päälle, ni näkkyyt ompelukset, niis paikois luut 
ovat kiin liikkumattomast. 

Selkäpiinluut ovat yhes kiin korskun avul. Korsku ono painokas ja 
notria, senenperäst selkäpii voip liikkua: painuttaissa, noissa jällee oikiast. 
Täs ono puulittee liikkuva korskuliitos, ja liikkumiin täs ono kovast 
rajoitettu. 

Liikkuvat luut ovat yhes kiin jäseniin avul. Katsomma esimerkiks 
jäsent, kumman avul hartialuu ono kiin lapjaluus (kuva 56). 

Kuvas näkkyy kaks yhistyvvää pintaa: ympärläin hartialuun pää ja lap-
jaluun lovenpäälys. Molloomat päälykset ovat katettu lakiaal korskuul 

ja voiettu erinomäiseel veteblääl voitiil, 
kumpa tekahuu jäsenees. Se voije hoi-
taa jäsenen päälykset hiirtymisest. 

Päälyspuulest jäsen ono katettu vah-
vaal ketul, jäsensumal. Jäsensuma ja 
jäsensitomukset hyväst yhistäät yhtee 
luut. 

Jäseniin avul meijen luut tulloot lii k— 
kuviks. Toist jäsenet vähä liikkuut, 
toist enemmän. Senen saap hyväst arva-
ta, jos noiset kuuntelommaa ommiin 
luijen liikkumist eri jäsenilöis. 

Luun rakenne. 
. Jot tiiystää mist ono luu, katsomma 

Kuva 56. Hartiajäsen: 1 — hartia- . .,, , , *ii 
luun Pää, 2 - lapaluun jäsenlovi, sahattua luuta, millaisesi ikkee siivo-

3 - jäsensuma. tast (kuva 57). 
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Sahatuus luus näkkyy, jot luu ono 
sisest tyhjä, niku trupkan kuusia. Trup-
kan kuusia luu ono kerkiämp ku luu 
ilman sisust. Ja se on niin vahva ku i 
toin luu. Luun aine ei oo jokko kohas 
luuta yhelain. Luun pääs ono luu sisest 
uutukast, niku gubka, a seinät ovat ko-
vat, plotnat. Luun sises ono aine, kum-
paa kutsutaa ytimeks. 

Päälitse luu ono katettu luunpäällys-
nahkaiseel. Hää paljo tehhooi luun elä-
missee. 

Tämän luunpäälyksen nahkaisen kautta 
veri suuniloja myyt vuutaa luihe ja toit-
taa niitä. Senen Iuunahkaisen avul luun 
paksuus kasvaa. Senen nahkaisen peräst 
praavihuut i katatut luut. 

Kuva 57. Luu (leikattu pitkin: j o s luunpäälysnahkain ono pilattu, ni 
1 - korsku, (kattaa luun pään) s j j s l a k o j a a j ] u u . siint jo näkkyy, kuin 
2 — g u b k a n l a a j a i n l u u , 3 — vah- .... , ,, , ...., , . 
va luu, 4 - yttiimet, 5 - luun- P i t t a a h o i t a a luunpaälysnahka.st. 

päälys . 

Mist ainest ovat luut tekahunneet. 
Luijen omintus ei pittii vaa senen rakenteest, no i siint, mist neet ovat 

tekahunneet. Jot tiiystää, mist ainest ono luu, tiimmä mok-
koomat kiussatukset (kuva 58). 

Kiussatus 1. Otamma millaisen ikkee luun, esimerkiks kyl-
kiluun sorriast kalast. Yhen otsan täst luust siomma rautavitsaa 
kiin ja paamma pirtulam-
pun lekkoo. Luu pallaa. 
Hää männöö mussaks ja 
hiiltyy. Siis hiili pallaa ja 
luu männöö valkiaks. Sil 
viisii hänest ovat jääneet 
vaa palamattomat aineet. 

Luus ono siis palavia, 
organisia aineita ja pa-
lamattomia — minerali 
aineita ( tuhka). 
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Kuva 58Г Kius sa tus 
miin, 2 — luun su la t t ammi in hapos . 

— luun polt ta-



Tiiyssämmä, kuin muuttiis luu perrää senen ku poltimma. Ota m m 
luun lekost ja annamma jäähtyä. Kertämmä Käel: luu kerkiäst katkiaa 
ja murenoo. Poltettu luu ono kova ja rappia. 

Kiussatus 2. Otamma toisen luun (kera kalan kylkiluun) ja lasemma 
sen klasitrupkaa, kummaas ono vettä ja suulahappoa. Suulahapos luust 
sullaat mineraliaineet ja näkkyy ku kohojaat hiilihapporakot yllää. Jätäm-
mä luun happoo tunniks kaheks, tali viii toisee oppitunnii nas. 

Perrää senen, ku luu ono kassettu happoo, hännee jäävät vaa organist 
aineet. Otamma luun hapost, pesemmä vees ja taas noisemma kiussaa-
maa. Hapos kassettu luu ono pehmiä ja notria: hänt saap painaa ja 
sittooa solmuu. 

Sil viisii näkkyy, jot mineraliaine antaa luulle kovvuuven ja rappiuven, 
a organist aineet antaat luulle pehmiyven ja notriuven. 

Nuuret ja vanhat luut. 

Meijen elämisen aikaan luut kovast muuttiaat. Lapsiin 
luis ono paljo organisia aineita. Sentää heil luut ov4t pa|-
nukkahat ja notriat. Tähä aikaa pittää kovast hojtaa 
heitä. Istumiin tali seisomiin, tali raskahiin painotoin kan-
tamiin koverruttaa kasvuijäs olevan inmihisen luut ja neet 
voivat koveraks jäävä кок o iäks. 

Koveraist ja vaivaist luut tulloot viii läsyst — rahitist. 
Rahittiläsy tulloo kehnost syykist ja kehnost elost. Ku-
nikkahan aikaan Vennäenmaal tyyläist elliit pimiöis, tuu-
rilojs kuuppakerroksiis ja toittiisiit kehnost ja mokompast 
elost usjaa tuli rahittiläsy lapsii. SSSR :in tyyläist ja 
heijen lapset elläät paremmast, sentää rahittilapsia ono 
nyt vähemm än. 

Ajast aikaa >meijen luut ain enemmän kopittaat mine-
raliain eita. Jos lapsiil luut ovat painukkahat, ni vanhoin 
inmihissiin luut ovat rappiat ja kerkiämmäst taittuut, 
sentää jot heis ono vähä organisia aineita ja lopen paljo 
mineraliaineita. 

Sentää vanhat inmihiset tihemmäs taitteloot luita. Sil 
viisii eläees luut muuttaat ainetta ja itse muuttiaat. 

Selkäpii. 

Kuin jo oli saottu, selkäpii ono samoi paras skiletin 
osa. Inmihisenselkäpii ono 33 tali 34 piiluust. Hänes 

Kuva 59. Inmi-
hisen se lkäpi i . 
1 —j kak lan pii-
lut , 1 — rinta-
tali se lkäpi i lu t , 
3 — s ivup i i luu t , 
4 — ris t ipi i lut . 
5 — hän täp i i lu t . 
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ono 5 ossaa: 1) kakla 2) rinta tali selkä, 3) sivu- 4) risti- ja 5) häntäosa 
(kuva 59). 

Selkäpiin kaklaosa tekahuu 7 piiluust. Kaikiil imettäväisin elokkahil 
kera ono kaklaas 7 piiluuta. Suur-summaiseel ziraffaal pitän kaklan kera 
ono sevvert kaklaas piiluita, ku i piineel hiireel lyhhyen kaklan kera. Se 
näyttää jot yhtehys ono inmihisen ja imettäväisiin elokkahhiin välis. 

Kaklapiiluut ovat hiinot, heijen pittää pittää vaa pään painoa. Mut 
korskusloja niijen välilöis ono paksu, senen peräst kaklaosa saap enem-
män liikkua. Tämän saap kerkiäst proveroittaa itseen pääl. 

Rinta- ja selkäjako ono 12 piiluust. Neet ovat piiluut, kumpiis ono 
kiin takkaan kylkiluut. Rinta piiluut ovat sorriammat, ku kaklapiiluut, 
heijen pittää kantaa suurt raskautta. Hyy ovat kera yhes kiin korskun 
avul, mut liikkumiin rintaosas ono ahissettu niihe kiinitetyil kylkiluil. 

Rintaosan al ono sivuosa. Hänes ono 5 piiluuta. Neet ovat viii soriam-
mat, sentää jot heijen pittää kantaa viii suurempaa raskautta. Sivupii-
luijen välilöis ono paksut slojat korskua, ja sentää se osa saap paljo 
tehä liikkehiä. 

Korskuloil, kummat ovat kaklan, rinnan ja sivupiiluijen välilöis, ono viii 
toin merkitys. Hyy ovat niku notriat ressorit, kummat tekkööt vähävoi-
malseks tuppimiset ja lykkimiset, kumpia saap meijen ruume käymisestä 
juuksomisest, hyppimisest. Jos piiluijen välilöis ei olliis korskua, ni mok-
koomat tuppimiset kuuluisivat kovast ja antaisivat kivun. 

Sivuosan al ono ristiosa. Hää ono 5 piilust, kummat ovat kasvattun-
neet toin toisee ja antaat yhen luun. Ristluut yhistyyt lanneluijen kera 

ja ovat yhes hyvät pylvät ruumeht vart. 
Selkäpii inmihisel loppuu häntäossaa tali 

häntää. Ussiaal imettäväiseel elokkahal tämä 
häntäosa tali häntä ono pitkä, ja hänest ono 
tekahunt hännän skiletti. 

Inmihisel häntäosa ono 4 ' t a l i 5 kasvat-
tunnest piilust, kummist tekahuu piin häntä. 
Se näyttää jot inmihiin ono sukulain häntä, 
elokkahille. Se hännän otsa monikkahil 
inmihisil ono 5, toisiil 4 piilust. Senenpe-
räst erilaisiil inmihisil 1 ono 33—34 piiluuta. 

Jos nyt katsomma selkäpiin päälle koko-
naiseltaa, ni näämmä, jot hää ei oo oikia, 
a hänes ono kaks koveruutta: yks kaklan, 
toin sivuosan. Kuvas 59 strelkoil ono neet 
koveruuvet näytetty. Neet tekahuut lapsi-iäs. 
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Kuva 60. Väär i s tyn t selkäpii 
väär in i s tumisen peräs t (kor-

kian k a n n e n t a k k a a n ) . 



Kons laps alkaa pittää päätä oikiast, hänel tekahuu koveruus kaklaosas. 
Siis kons laps alkaa kävvä, hänel tekahuu koveruus sivuosas-

Myy katsoimma selkäpiin normaaliformaa, mut välistää inmihisil ono 
vääristynt selkäpii. Oppilapsiil väärä selkäpii ono senen peräst, ku hyy 
vääräst istuut oppikansiloin takkaan (kuva 60). 

Väärä selkäpii ono pahhain tervehyvelle. Senen vääristymisen kaut ta 
ahistuut sisusorganit, ono raskas henkästää ja se ahistaa verenkäymist. 

Tyyn aikaan pittää istua ja seissa oikiast. Ja ono tarvis tyyn aikaan 
pittää välistää fiskultturiminutti. Ja ajast aikaa, sistemattisest tehä fis-
kulttura-kiinityksiä. 

Rintakletka. 

Rinta- tali selkäpiiluihe yhistyyt takkant kylkiluut. Normalisest inmi-
hisel ono 12 parria kylkiluita, iis hyy ovat yhes kiin rintaluun, kera ja 
heist tekahuu rintakletka. 

Sentää, ku kylkiluut takkaan ovat kiin selkäpiin kera jäseniin avul, ja 
esipuulest ovat yhissetty rintaluun kera korskun avul, ni rintakletka ono 
liikkuva: hää kohojaa, kons henkäämmä huukua ja laskiaa,kons huukua 
lassaa pois. 

Jos pahhaisees elos piät ruumeht, ni vääristyy selkäpii. Se sama voip 
olla rintakletkan kera. Jos istua ja rinnaal luuttiissa yhtperrää kannen 
reunaa, siis tulloo latsurkain rinta ja se kera ono pahhain tervehyttä 
vart: evät tii hyväst tyytä syänmuna ja kerkiäliha. Senen peräst pittää 
hyväst seissa i istua tyyn aikaan. 

Jalkoin ja käsitöin luut. 

Käsilöin ja jalkoin luun rakenteelt ovat yhtlaajaist. Käsi ja jalka jaka-
huu kolmee ossaa. Käes ono hartiavars, kynsvars ja käsiterä. Jalas 
bedra, sääri, jalkaterä. Käes ja jalas ono yhtsevvert luuta — 30. Mut 
jalat ja käet tekkööt erilaist tyytä. 

Jalat ovat ruumehen organat, 
kummat piättäät ruumeht ja kum-
mat liikuttaat sitä etes. Käet 
tekkööt kaikenlaajaist tyytä; niil 
myy voimma hakkiissa kraami-
looi jne. Senen peräst niil ono 
suur merkitys meijen tyys. Jal-
koin ja käsilöin luut ovat erivah-
vuist. Käen luut ovat hoikem-
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Kuva 61. 1 — Ja lan j ä l e t 2 — l a t s u r a k -
ka isen ja lan j ä l e t . 



mat ja kerkiämmät ku jalan luut. Neet ovat enemp liikkuvat ku jalan 
luut. 

Kovast erittäät toin toisestaa käsiterän ja jalkaterän luut. Suur sorm' 
käes, peukalo, ono kovast selvä liikkumaa ja painuttaijaa kaikille sormi-
loille vastaa. Peukalon mokkoomast omintuksest pittijää se, jot meijen 
käsi ono hakkiija-orgatii. Mut suur varvas jalas one luuttiist kaikkii toi-
sii varpaihe ja jalkaterä ono meil organi minen päälle luuttiaa ruume. 

Normaalijalkaterän pohja ono painettu vempeleel, hää ono ku notria 
ressori. Senenperäst se pehmenöittää tuppimisiä, kumpia myy saamma 
käymisen ja juuksemisen aikaan. Mut ono inmihisil tihtii mokkoomat 
jalkapohjat, latsurkkaist, kummiis ei ooyhtää painoa (kuva 61). 

Latsurkkain jalkapohja ono enemmittee tult kaitaisist ja ahtahist 
kengist. Mokkooma jalka viii voip tulla tyyst inmihisille, kummat 
koko iskään kanteloot raskast painoa, ku lastaajat. Inmihissiin, kum-
miil ono latsurkkain jalkapohja, ono kipu paljo kävellä. 

Sil viisii myy näämmä, jot käen ja jalan rakenne erittäijää toin toises-
taa sil, jot hyy tekkööt erilaajaist tyytä. Ja tämä ono senen peräst, jot 
inmihiin käyp seisiil, jot hänen ruume ono vertikaalitilas. 

Luut, kumpiin avul käet ja jalat ovat kiin ruumehees. 
Käet ovat ruumehees kiin lapja- ja hartialuijeti avul. Hartialuu ono 

kiin rintaluus. Senen hyväst saap kovvoittaa omast ruumehest rinnan 
yläpuulest. Jokko hartialuu ono yhissetty lapjaluuhu kiin. Lapjalnut 
saap kera kovvoittaa omast ruumest selän yläpuulest. Jokko lapjaluu 
jäseniin avul ono kiin hartialuus. 

Jalat ovat ruumees kiin Sivuloin tali taasin avul. Taasi tekahuu ka-
hest suurest luust. Etupuulest hyy ovat kiin toin toisees, ja takkaan 
ovat ynissynneet ristluuhu. Jokko sivuluus ono suur kuuppa, kumpaa 
männöö bedraluun pää.. Sil viisii meijen jalat pylvittäät runmeht ja 
pittäät itseen pääl koko ruumeen raskahutta. 

Pääluu. 

Ihmisen pääluus eritettää kaks pääluuossaa: aivo-osa ja liitsa-osa. 
(kuva 62). Aivo-osan luut ovat liikkumattomast yhes kiin. Senen sises 
ovat aivot. 

Kaik liitsaluut kera ovat yhes kiin liikkumattomast, vaa yksi luu, ala-
leuka, voip liikkua. 

Imettäväisiin elokkahhiin pääs kera ovat neet samat osat ja luut kui 
mmihisel. Mut kuin erittäijää kovast inmihisen pääluu elokkahhiin luust! 
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Imettäväisin elokkahil liitsaluut kovast 
antiaat ettee päin, mut inmihisel liitsaluut 
ovat suureks kehittynehiin aivoluijen al. 
Sentää saotaa, jot inmihisel ono näkö, 
tali liitsa, a elokkahil ono morda. 

Elokkahil ono morda etteepäin sentää, 
jot hyy hänel hoitiaat viholalsilt, korja-
jaat kormaa jne. Inmihisel, kumpa käv-
vyy kahel jalal, sitä tyytä tekkööt käet. 
Inmihisel pääluun rakenne pittiää siis siint, 
jot hänen aivot ovat suuret ja kehittyn-
neet, jot hää käyp kahel jalal ja jot käet 
ovat hänel volillaa. 

Katsoees inmihisen ja elokkahhiin skilettilöja myy löysimmä heis paljo 
yhtäläist. Mut samas myy näimmä, jot inmihisen skiletiis ono paljo erin 
omaist sentää, jot inmihiin käyp seisiil. 

MUSKULIT JA HEIJEN TYY. 
Myy yhtperrää liikuttelemma käsilöil, jaloil, pääl ja kokonaiseel ruuu 

meel. Kaik neet liikkeet myy tiimmä muskuliloin avul. Muskulia saap 
kovvoittaa hyväst omas ruumees. Paljo heist ono kiin meijen skiletiis 
Muskulit luijen kera ovat kiin kuivasuuniloin avul, kumpia kera saap 
kovvoittaa käes liki käen terrää. Muskulit voivat takistua, tulla lyhem-

mäks ja paksummaks. Ku muskulit ovat enem-
mittee kiin luis, ni kons hyy takistuut, ni lii-
kuttaat sil viisii luita. 

Kuvas ono näytetty (kuva 63) käsiluut ja 
kakspäine muskuli, toiset muskulit evät uu 
näytetty. Se ono sama muskuli, kumpaa saap 
kovvoittaa, kons tiiyssettää, ovatko voimakka-
hat käet, sentää jot mitä paksummat muskuli 
ovat, sitä hyy ovat voimakkahammat. 

Kuvas näkkyy, jot takistumisest muskuli 
tulloo lyhemmäks ja paksummaks. Takistues-
saa muskuli liikuttaa luuta, kummaas hää ono 
kiin ja siis tulloo käsi painetuks kynsvarrees. 

Muskulilloin takistummiin. 
Muskulilloin takistumisee saap tutustua kius-

satuksiin avul. 

Kuva 62, Ihmisen p ä ä l u u . Näk 
kyy t ompe lokse t , kumpiin a v u 

luuf ova t to i s i s saan kiin. 

kulin t ak i s tumi in . 

71 



Kiussatus 1. Rappaamma hian, käsi jääp alassin. Lasemma käen vo-
'lillee allaapäin ja mittaamma rihmaal käen paksuuven siin samas kohas, 
kus ono kakspäin muskuli. Siis linekan mukkaa katsomma, mont san-
t imetra ono käsi paksu. 

Nyt kovast painamma käen kynsvarrees. Kakspäin muskuli kovast 
takistuu. Siis uuvestaa mittaamma siint kohast käen paksuuven ja kat-
somma, mont sant imetra se ono paksu. Käen paksuus liinöö suuremp, 
kons muskuli ono takissettu enemmän. Se näyttää jot muskulit takistu-
misees tulloot paksummaks, mut lyhenööt ja senen lyhenemisen peräst 
kohottaat käen alaosan. Sil viisii takistuut toisetkii meijen ruumeen mus-
kulit. 

Kiussatus 2. Otamma takakäppäälän senkuvast tapetult konnalt. Hoh-
laal tempaamma nahan reunast ja käppäälän yli kisomma nahan. Nahka 

Kuva 64. Kiussa tus muskul in kera . 
Muskul in päälle on Pan tu s u u l a a . 

kiskohuu, niku sukka jalast. Käppäälääs hyväst näkkyyt muskulit ja 
valkiat paistavat kuivat suunet, kumpiin avul hyy ovat kiin luis. 

Muskulilloin seas ono säärimarjamuskuli — mokkooma muskuli ono i 
inmihisel. Kassamma konnan käppäälän lämmääs vees ja paamma hänen 
klasitykyn päälle. Paamma siis säärimarjamuskulin päälle suulaa, (kuva 64) 
Yli vähän ajan myy näämmä, kuin suulan tehomisest takistuu muskuli. 

Kuin inmihisen ruumees, niin i elokkahhiin ruumees takistuut musku-
lit. Takistummiin ono muskulilloin omintus. 

Muskulilloin tyy. 

Kuin jo oli saottu, enemmittee muskulit ovat luis kii. Neet ovat skile-
tin muskuliloja. Mut muskuliloja ono i sisusorganilois: syänmunas, vat-
sanmaos, suulilois, kusirakos. Neet ovat sisäorganiloin muskuliloja. 

Kaik muskulit saavat takistua ja täs kaik voittiaat yhtee. Muskulilloil 
ono suur merkitys sisäorganiloin tyys. Senen peräst jot takistuu muskuli, 
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tekkoo tyytä syänmuna, liikuttaa vertä meijän ruumees. Senenperäst jot 
takistuut muskulit, kummat ovat vatsan maon ja suuliloin seiniis, liikkuu 
syykki vatsanmaos ja suulilois. Skiletin muskuliloil ono suur-summain 
merkitys meijen tyys. Muskuliloin takistumisen kautta myy tiimmä kaiki 
tyyli ikkeet . 

Kuin tehhoi tyy ja fiskulttuuria muskuliloihe. 
Myy jo tiijemmä kuin tehhooi tyy ja fiskulttuura skiletin vahmistumist 

vart. Erittee suur merkitys ono niil meijen muskuliloin kehittymisees. Jo s 
myy tihtii kiinnittämmä muskuliloja, hyy tulloot vahvemmaks ja voi-
makkahaks . Mut ilman kiinnityst hy räystyyt ja ovat vähänvoimaist. Sen 
peräst meijen ono tarvis kiinnittää muskuliloja. 

Kuva 65. Numeriil ova t n ä y t e t t y inmihisen musku l i t : 1 — k a k s -
päine muskuli , 2 — de l t t amuskul i , 3 — suu r r in tamuskul i , 4 — 

suu r marjamuskHli , 5 — s ä ä r i m a r j a m u s k u l i . 
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Yhessämmä tyyläist, vaik seppää, inmihist, kumpa tekkoo tyytä, senen 
inmihisen kera kumpa ei tii tyytä eikä fiskulttuuraa. Kuin ovat voimak-
kahat muskulit sepäl tali vassaaraniskiääl! Hää yhtperrää kiinnittää heitä 
tyys. Sil viisii tyy kovast tehhooi muskuloin vahvistamisees. 

Mut mokompaas professiatyys vahvistuut vaa monikkahafmuskuli t . Nämät 
muskulit tekkööt tyytä ja vahvistuut jokko päivä, a toiset muskulit evät 
kehity yhenlaajaisest. Niku kiinnittää kaikkia muskuliloja, pittää tehä 
fiskulttuuraa. Fiskulttuura ei tehoi vaa muskuliloihe, mut kiinnittää koko 
organismia. Hyväst organisoitu fiskulttuura ono tarpeelliin meijen elolle 
ku i oppimiin. 

TOITTIIMIIN. 
Niku ellää ja tehä tyy inmihisen ono tarvis toittiissa. Syykki ono 

inmihisille tarvis, hää ilman syykkiä ellää ei saa. Tiiyssämmä enstää, mist 
tekahuu meijen syykki. 

Mist ono tekahunt meijen syykki. 
Meijen toittu, syykki, ono kaikenlaajain. Paljo on kasvosyykkiä. Leipä, 

putro,tarharuuhtit, saatufruhtit, marjat — kaik neet syykkimänöt ovat kas-
voloist. Ono meil viii i siivottatoittua. Liha, maito, slivki, voi, rasva, 

\ kananmunat — neet kaik ovat siivottoloist. Ono viii mineralitoittua: suula, 
kalkkisuulat, vesi ja muut. 

Tiiyssämmä, millaist aineet ovat syykkikraamilois, kummat ovat kasvo-
loist ja siivottoloist. 

Kiussatus 1. Mittaamma 50 gr hiinonnettua syykkikraamia, lihhaa ja 
maamunnaa. Mitatut syykkikraamit kuivatamma kiukaas. Mittaamma neet 
perrää kuivattamisen. Nyt neet syykkikraamit painaat vähemmän, sentää 
jot heist kuivi- vesi. Se nyättää jot syykkikraamiis ono vettä. 

Kiussatus 2. Otamma piinen tykyn kuivatettua syykkiä (lihhaa ja maa-
munnaa) laahimma sen rautavitsan otsaa ja lasemma lekkoo. Kuivatettu 
liha ja muna pallaat ja männööt hiileks. Siis hiili pallaa otsaa nas ja 
jääp vaa tuhka. Se näyttää, jot syykkikraamiis ono palavia organisia 
aineita ja palamattomia mineraliaineita, mut organisia aineita ono enemmän. 

Nyt tiiyssämmä mikä se ono organiaineet syykkimänös. 
Krahmali. Tihemmäs kaikkia aineita syykiis ono krahmali. 

Kiussatus 3. Klasitrupkaa veen kera viskaamma näpil krahmaliä ja som-
mellamma veen. Siis senen veen kiihutamma. Siis tulloo vetteelä krah-
malikleisteri. Annamma kleisterin jäähtyä ja lasemma sinne monikkahan 
kapiin jootua; krahmali jootust viännöö siniseks. Mut jos vallaa paljo 
jootua, ni krahmali männöö mussaks. Sil viisii saap tiiystää krahmalin. 
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Kiussatus 4. Tilkutamma kapiin jootua valkialeivän pallaisen päälle, 
tali keitetyn maamunan päälle. — Tulloo sinniin [pläkki. Se sannoo sitä, 
jot näis syykkilöis ono krahmalia. Hänt ono kasvosyykiis. Kaikkiis rik-
kahamppia krahmaliil ovat leipä, putro, ja maamuna. 

Saahkara. Kasvosyykkiis ono viii saahkaraa. Jos ono saahkaraa paljo, 
ni senen tunnet makkua myyt. Kaikkiis enemmän saahkaraa ono saah-
karavöklääs, mut ono hänt ohto i marjois, saatu- ja tarhaplodilois. Saah-
karaa ono i siivottasyykiis, niku maijoos. 

Krahmali ja saahkara kuuluut yhtee ainegruppaa ja heitä kutsutaa hii-
lihidraattiloiks. 

Rasvat. Rasvaa ono kasvosyykkilöis i siivottasyykiis, sentää eritettää 
kasvorasvaa ja siivottarasvaa. 

Kasvorasvaa ovat — Siimenvoi, pellovasvoi jne. Siivottarasvaa ovat 
— slivkit, voi, sianpekki, rasva jne. 

Siivottarasvan saap tiiystää prostoist. 
Kiussatus 5. Otamma puhassetun pellovassiimenen, tali siimeckan, paamma 

hänen valkian paperin päälle, katamma kera valkiaal paperiil ja päält 
takissamma niku putteelin. Paperin päälle jäävät rasvapläkit. Se näyt-
tää jot siimeckois, pellovassiimeniis, ain ono rasvaa. Jos sil viisii val-
kian paperin päälle trääkistää murun voita, ni paperin päälle kera tulloo 
rasvakas pläkki. 

Valkulalst. Siivotta- ja kasvosyykkikraamilois ono viii valkulaist. Sitä 
ono kovast tarvis toittua vart. 

Kaikille ono tuttava kananmunan valkulain — se ono siivottavalkulaista. 
Valkulaist ono viii i lihas, maijoos, rahas, juustoos. Kaik neet ovat 

siivottasyykkiä. Mut ono valkulaist i kasvolois. 
Kiussatus 6. Paamma blyydeckan päälle cääjulusikan valkiaa jauhaa, 

valamma vettä ja tiimmä murun taikinaa, paamma senen taikinan marlän 
sissee, lasemma kuppii veen kera ja noisemma takistammaa sormiloil. 

Vesi kupis männöö sommelaks. Se ono sentää, jot jauhast vettee tul-
loot hiinot krahmalimurut. Sekkoitamma taikinaa 10—15 minuttia, niku 
aijaa kaik krahmali. Perrää senen katsomma taikinaa, mitä siihe jäi. Per-
rää pesömisen jääp lippiä ja venukas aine — se ono kasvon valkulaist— 
kasvokleju. 

Ja niin meijen syykiis ono hiilihidraattia, rasvaa, valkulaist, vettä ja 
mineralisuulaa. Kaik neet aineet ovat kovast tarpevallist meijen toittuu. 

Syykin sulatus. 

Syykki, kumpaa myy paamma suuhu, muuttiaa kaikeelviisii suus, vat-
sanmaos ja suulilois. Sitä muuttumist saotaa syykinsulatukseks. Nyt tutus-
summa kuin syykki muuttiaa meijen syykkiorganilois. 
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K u v a 66. Inmihisen hampaha t : 
1 — suu re t posk ihampaha t 2 — 
pi ine t posk ihampaha t 3 — sil-
m ä h a m p a h a t , 4 — e s i h a m p a h a t . 

Syykin hiinontammiin hampahiil. Suus 
syykkii joutuu hampahiin hiinonnettavaks. 
Kaik hampahat evät uu yhenlaajaist (ku-
va 66). 

Esihampahiil myy haukkaamma syykkiä. 
Esihampahiin molommiil puuliil ovat silmä-
hampahat, perrää niijen ovat poskihampa-
hat, kummiil myy jauhamma syykin. 

Hampahat lapseel joutuut ensimäisen vuu-
ven lopus. Kolmee vuuttee nas hänelle kas-
vaa 20 maitohammast. Neet hampahat ovat 
vaa aikahist, perrää 7 v. hyy lähtööt pois 
ja vaihtuut uusii. 17 vuuvveks kasvaa 28 

hammast, ja siis viii kasvaa 4 hammast, kumpia saotaa vHsahushampahiks. 
Mitä enemmän närimmä syykkiä, sitä herkiämp hänt ono luikata ja sitä 

paremmast se sullaa. Senenperäst syykkiä pittää hyväst närriä. 
Hampahiin hoitamiin. Meijen tervahyttä vart ono tarvis hampahia pit-

tää hyväs vaariis. 
Perrää syykin pittää huuhtoa suu lämmääl veel, niku huuhtoa syykin 

jäännökset, muitas jäännöksiis ilmoittuut mikroobit ja syykki alkaa märätä. 
Ono tarvis viii puhastaa hampahia sutii ja poroskaal. Paremp sitä tehä 

ono huumuksest ja illast iis makkaamist. Suus ono i mokompia mikroo-
bia, kummat laottaat hampahia, ja hampahia siis noisoo kovast kivistäm-
mää. Läsyhampahia pittää praavittaa. Inmihisel, kummaal ono laonnehet 
ja murenneet hampahat, ono pahhain tervehys, sentää ku hänel kehnost 
sulahuu syykki. 

Syykin sulamiin suus. Nä-
ritty syykki kastuu sylel, kum-
paa erittäät sylkirakot, kum-
pia ono meil suus kolt parria 
j a kust sylki suunia myyt juuk-
soo suuhu (kuva 67). Sylki e' 
vaa kasta syykkiä, a vähän i 
sulattaa häntä. Jos panna mer-
kille, ni saap kuulla, jot ku 
närit leipää, ni tulloo makjas-
tava maku. Se ono senenpe-
räst , jot sylki muuttaa krah-
malin, kumpa ono leivääs^ 
saahkaraks . Sylki ono syy- Kuva 67. Sylkirakot . 
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kinsulatus mahlaa, kumpa sulattaa krah-
malia. Sil viisii syykinsulatus alkuu jo 
suun sises. 

Leikkaamiin. Näritty ja sylel kassettu 
syykki suun ja kiilen muskuliloin takis-
tumisen avul lykkähyy kulkkuu ja lui-
kataa. Luikattu syykkikoma joutuu syyk-
kiheruksee, kumpa ono niku trupka ja ono 
huukukeruksen takkaan. Syykkikeruk-
sen seiniis ovat muskulit, hyy takistuut 
ja syykkikoma lykkähyy vatsanmakkoo 
(kuva 68). 

Syykin sulamiin vatsanmaos. Vatsan-
mako ono rintavatsan diafragman al vat-
san kuraosan ylempäisees puulees. Vat. 
sanmaon seinät ovat muskulikkahat ja si-
suspuulest ono voijettu lipiääl ketul. 
Hänes ono paljo hiinoja rakkoloja, kum-
mat tekkööt vatsanmakkoo vatsamahlaa. 
Se ono mokkoomaa vetteelää ainetta, 
kumman avul vatsanmaos osittee sullaat 
valkulaist. 

Ussiat meinajaat jot syykin sulamiin 
tapahtuu vaa vatsanmaos, mut se ei oo 
totta. Vatsanmaos vaa sullaat valkulaist 
ja neetkii vaa osittee. Paras syykin su-
lamiin ono suulilois. Suuliloihe syykkj 
lykkähyy vatsanmaon muskuliloin takis-
tumisen avul. 

Syykin sulamiin suulilois. Vatsanmaost männöö pitkä suuli. Senen 
alkuossaa tekahuu pernamahlaa, kumpaa valmistaa perna. Siihe sammaa 
hoikan suulen alkuossaa tulloo i sappia, kumpa tekahuu leipälihas. Lei-
päliha ono suur-summain rakko, kumpa ono ylempäisen vatsaosan oikiaas 
puulees rintavatsan diafragman al. Hoikan suulen lipiääs ketus ono paljo 
hiinokkaisia suunia, kummat tekkööt ja erittäät suulimahlaa. 

Pernarnahlan, suulimahlan ja säpin avul hoikkaisiis suulilois viimäiseks 
sullaat kaik syykkimänöt: valkulaist, rasvat ja hiilihidraatit. 

Syykin sulatuksen tulokseen valkulaist, rasva ja hiilihidraatit muuttiaat. 
sulaviks aineiks. Neet aineet joutuut hoikkasuulest verree ja männööt 
koko ruumeht myyt. 

Kuva 68. Inmihisen syyk insu la tus -
organ i t : 1 — syykkikerus , 2 — 
v a t s a n m a k o , 3 — leipäliha, 4 — 
sappirakko, 5 — perna, 6 — hoik-
kasuul i , 7 — paksusuul i , 8 — oi-

kiasuuli . 
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Sulamattoman syykin jäänökset hoikkasuulest lykkähyyt paksusuulee. 
Senen seini imihyy vesi ja syykin jäänös ain männöö kovemmaks. Siis 
jäänös oikian suulin kautta männöö pois. 

Kuhu männööt toittuaineet. 
Toittuaineet, kummat imihyyt hoikaas suulees, joutuut verree ja män-

siööt koko ruumeht myyt. Toittuaineet muuttiaat meijen ruumeheks. Sil 
viisii meijen syykki viimein muuttiaa meijen ruumehen aineks. 

Syykkipraavilat. 
Toittu kovast tehhooi meijen tervehysse, sentää senen pittää olla oikiast 

j a tolkukkahast organisoitu. Ottaa syykkiä pittää tarkast, aikahee, neljä 
kertaa suutkiis. Tolkutoin syymiin ono paha tervehyvelle. 

Pittää muistaa, jot syykin kera meijen ruumehesse voip joutua läsymik-
Toobiloja. Sentää syykki pittää valmistaa puhtahast, senen ei piä olla 
reukast . Syymisen aikaan syykki reuttahuu käsist ja sentää ennen syy-
mist pittää pessä käet. Juuvva ja syyvvä pittää eriastiast, senenperäst jot 
yhtehisest astiast syymiin voip harottaa tarttuvia tautiloja. 

Syykki pittää närriä hyväst, senenperäst jot kehnost närittyy syykki sul-
Jaa pahaisemmast ja ruumeheel ono siint vähä polsia. 

Suur merkitys ono syykin sostaavaal. Ruumeheel kovast pittää valku-
laisia, rasvaa, hiilihidraattiloja, mineralisuulaa ja vettä. Erittee suur mer-
kitys ono vaikulaisiil. Saap syyvvä paljon syykkiä, mut jos siin ono vähä 
valkulaisia, ni meijen organisma ei tye kylläiseks, sen peräst jot mikkää 
aine ei voi olla valkulaisiin sijas. 

Teijen ikkäisiil lapsille ono tarvis valkulaist sutkiis 80 grammaa. 
Mut viii ono tarvis toittuu erinomaist ainetta — vitamiineja. Jos inmi-

hiin saap ohto valkulaist, rasvaa ja hiilihidraattiloja, mineralisuuloja, vettä 
ja ei saa vitamiinoja, ni hänel voip tulla läsy £inga, rahitta ja muut. 
Paremp lekarstva siis ono se syykki, kummaas ono paljo vitamiinoja. Lap-

• sille, kummat lässiit rahittaa, toktori käsköö juuvva kalarasvaa, kummaas 
•ono paljo vitamiinoja. Paljo ono vitamiinoja kasvolois, tarhan ja saaun 
tfruhtilois, maijoos, slivkiis, vois. Meijen syykiis ono kovast tarvis olla 
vitamiinoja. 

Jost oikiast toittiissa, pittää viii valita syykkimänöt mukaisaks sille 
dyylle, mitä tiit. Min enemmän tekkoo tyytä inmihiin, sen enemmän huk-
kahuu hänen ruumeen ainetta, sen enemmän pittää olla syykkiä, niku 
•vaihtaa hukattua ainetta. Raskahan tyyn aikaan ono tarvis syykkiä enem-
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män, ku kerkiän tyyn aikaan. Sentää meil tyyläist, kummat ovat raska-
hiis tois, saavat viii lisätoittua. 

Meijen maas, kus tekahuu talohuksen ja koko elon stroikka uuvelle 
pohjalle, laahitaa uuvellee i toittiimiin. Kotitoittu vähittee vaihtiaa yhte-
hissee toittuuhe. Savotalinnois meil ono stroitettu suuret leipäsavoat, 
suuret faabrikkakuhnit, kummat valmistaat lounahia ja leipiä stolovoita 
vart. Varit lounaist ovat meil ain enemmän i oppilois. 

Jokko faabrikaas i savotaas ono stroitettu yhtehist stolovoit. Kolhosi-
lois ja sovhosilois kera tehhää mokompia stolovoita. Väen yhtehist sto-
lovoit toittaat jo miljonia vakkiä. Vaa meijen sosialistisees maas niin pie-
tää huult tyy inmihissiin toitust, mut meijen pittää 1 viii sitä assiaa kimit-
tää ja parenoittaa. 

HENKÄÄM. 

inmihissiin elloa vart viii ono tarvis huukua. Ilman syykkiä inmihiin 
ellää monikkahan viikon, ilman vettä monikkahan päivän, mut ilman huu-
kua inmihiin kuuloo monikkahan minutin peräst. 

Suutkiis myy henkäämmä enemmän ku 10000 litraa huukua. Täst huu-
kust meijen kerkiälihhaa joutuu meille elloa vart tarvis kislorodi. 

Kuin huuku pääsöö kerkiälihhaa. 

Myy henkäämmä huukua 
nenän tali suun kautta. Ne-
näst ja suust huuku pääsöö 
kulkkuu (kuva 69). Se ono 
keruksen alus ja ono kors-
kust. Kulkust huuku män-
nöö huukukeruksee, kumpa 
kera ono tekahunt korskust. 
Kerus harojaa kaheks kors-
kuhaaraks — bronhifcs. 

Kerkiälihas bronhit ovat 
haarikkahat , haarat jaka-
huut piinemmäks ja jokko 
haara loppuu kerkiälihan 
rakkoo. Henkätty huuku 
puuttuu viimäin niihi rak-
koloihe. Niist rakkoloist 
ovatkii tekahunneet meijen 

Kuva 69. Kulkku, h u u k u k e r u s , b ronha t ja hänen 
h a a r a t kerkiäl ihas. 
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Kuva 70. Inmihisen kerkiä l iha . 

kerkiälihat (kuva 70). Niijen rakkoloir* 
seinät ovat täynä hiinoja verisuuniloja. 

Kuin henkätää ja poishenkätää 
huukua. 

Jokko inmihiin taittaa ono pant mer-
kille, kuin meijen rinta kohojaa ku hen-
käämmä huukua ja kuin se laskiaa ku 
henkätää huukua pois. Sil viisii rinnan 
tilavuus muuttiaa. Sitä saap katsoa mo-
kompaas kiussatuksees. 

Kiussatus 1. Tiimmä suuren henkää 
miisen huukua ja mittaamma rihmaal rin-
nan ympäryksen. Perrää senen lasemma 

huukun pois ja taas mittaamma rinnan. Ja nyt yhessytämmä molloo-
mat mitat. Ensimäin mitta ono pitemp, ku toin. 

Kerkiälihat sil ajal muuttaat ommaa tilavuutta. Ku huuku männöö ker-
kiälihhaa, ni hää harojaa, a ku tulloo pois, ni kerkiäliha antiaa. Huuku 
kaik ei tye pois, ain vaik kuin vähä, mut jääp. 

Kuin siis henkäämiin ja uloshenkäämiin tapah-
tuu? 

Ensimäiseks takistuut henkäämismuskulit, kum-
mat ovat kylkiluin välilöis. Takistumisest mus-
kulit kohottaat kylkiluita ja rintakletka harojaa. 
Senen mukkaa harojaa kerkiäliha, kumpaa män-
nöö huuku. Sil viisii tapahtuu sisseehenkäämiin. 

Kons henkäämismuskulit antiaat, männööt vä-
hävoimaiseks, rintakletka laskiaa ja takistaa ker-
kiälihan päälle, kerkiälihat antiaat ja laskoot huu-
kun pois. Sil viisii tapahtuu peishenkäämiin. 

Täs asjaas paljo tehhooi diafragma. Kons huu-
kua henkätää, diafragma kohojaa, kons huuku 
aetaa pois — diafragma laskiaa (kuva 71). 

Perrää huukun henkäämisen jarkenää tulloo 
tarvis aijaa huukua pois. Rauhaisees mänös in-
mihiin tekköö 15 henkäämist minutiis. Tyyn ai- £ u v , a 7 1 • R'nt a?n S : 1— 
. _ , , , , . h u u k u n henkäämi in , 2— 
kaan, erittee raskahan tyyn aikaan henkäämiin huukun poishenkäämiin. 
ono tihti ja syvemp. NäkkyyJot diafragma las-

Sitä saap proveroittaarnokompaas kiussatuksees. ' huukua. 
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Kiussatus 2. Lue mont kertaa pois henkäät minutiis, siis selväst 
liikuta käsilöil 2—3 minuttia ja siis lue taas, kuin mont poishenkäämist 
nyt tiit. Näättä, jot tyyn ja liikuttamisen aikaan henkäämiin tapahtuu 
tihemmäs ja syvemmäs. Se ono senen peräst jot tyyn aikaan enemmän 
hukkahuu kislorodia ja enemmän erittyy pois hiilihappokaasia. 

Kuin muuttiaa huuku kerkiälihas henkäämisen aikaan. 

Myy henkäämmä huukua, kumpa ono meijen ympäär. Myy tiijemmä, 
jot huukkust ono 1/5 kislorodia, ja 4/5 azottia ja-jot viii ono oikii vänä hiili-
happokaasia. Mokkooma ono huuku, kumpaa myy henkäämmä itsehee. 
Se huuku, kumpaa sisest ajamma pois, ono vähän toisenlaajain. Sen saap 
nähä mokomiis kiussatuksiis. 

Kiussatus 1. Stokanaa pannaa sirkiää kalkkivettä ja klasitrupkan tali 
olen läpi puhutaa siihe poishenkättävvää huukua. Vähän ajan peräst vesi 
männöö sommelaks. Se näyttää, jot siin huukuus, kumpaa myy hen-
käämmä pois, ono paljo hiilihappokaasia. 

Ono jo tiiyssetty, jot siin huukuus, kumpaa henkäämmä pois, ono 100 
kertaa enemmän hiilihappokaasia ku siin huukuus, kumpaa henkäämmä 
sissee. Mut kislorodia siin ono vähemmän. Azottia melkeen yhenlaajai-
sest. Sil viisii kerkiälihas luikkahuu kislorodia ja erittyy pois hiilihap-
poa. 

Kiussatus 2. Otetaa kylmä, kuiva klasi, pannaa suun ettee ja henkiis-
sää. Klasin päälle tulloot hiinot kaplit vettä — saotaa, jot klasi „hiestyy". 
Se näyttää jot siin huukuus, kumpaa henkäämmä pois, ono paljo vesihöy-
ryä. Sil viisii kerkiä lihast tulloo i vettä (vesihöyryyn). 

Kuhu hävviis siis kisloroda ja kust joutui kerkiälihhaa hiilihappo? 
Henkätty huuku täyttää kerkiälihan rakot; heijen seinät ovat täynä 

himokkaista verisuuniloja, kumpia myyt vuutaa veri. Kerkiälihhoin rakko-
loist veri otta^ kislorodin ja viip koko ruumeht myyt. Veri kislorodain 
antaa erilaisille ruumeen organiloille ja itse rikastuu hiilihappokaasiil, kum-
paa tekahuu niin organilois heijen tyyn aikaan. Sil viisii kaik meijen 
ruumehen organit ottaat kislorodia ja erittäät hiilihappoa pois. 

Voittelo puhtahan ja sirkiän huukun puulest. 
Huukua ono kovast tarvis. Jokko päivä myy luikkaamma huukus 

600 litraa kislorodia ja sevvert henkäämmä hiilihappoa pois, Senenperäs 
muuttiaa se huuku, kumpa ono liki meitä. Ja sen järkenää itse kuulet. 
Kons uut kavvan siin huunees, kus ono paljo vakkiä, kus ei viilahuteta 
ihuukua, ni noisoo tukehoittamaa, alkaa kivistää päätä ja inmihiin ei 
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jaksa siis tehä tyytä. Mut ku vaa määt sirkiää huukuu, ni kerrast tulloo 
paremp. Siint ono arvattava, kuin pahaisest tehhooi pilahunt pahhain 
huuku ja kuin ono hyvä meille sirkiä huuku. Sentää pittää huunilois 
yhtperrää viilahuttaa huukua. Pittää tihemmäs avaella ikkunoja, oviloja 
kois sekä opis. Pittää enemmän olla sirkiääs huukuus. 

Kovast pahhain meijen ruumeht vart ono pöllykäs huuku. Pöllyä ono 
huukuus. Huukun kera pölly pääsöö kerkiälihhaa, karissuttaa ja reuttaa 
heitä. 

Monikkahis tyypaikois tekahuu mokkooma tyypölly. kivihiili-, sementti-! 
metalli-, tupakkapölly jne. Pöllyt teräviin reuniin kera raanittaat kerkiä-
lihhaa. Niku voittiissa pöllyn kera, faabrikois ono tehty pöllynimmiät, 
ventiläättorit ja tihtii puhassettaa huuniloja. 

Pöllyys ain ono miljonia mikroobiloja ja heijen seas samoi hervittävä 
viholain, tuberkuloosin mikroobi. Huukun henkäämises tuberkuloosin 
mikroobit puuttuut kerkiälihhaa. Ja niin inmihiin tiitämättä noisoo 
läsimää hirvittävvää läsyä, tuberkuloosia. Niku hoitiissa tuberkuloosist, 
pittää voittiissa pöllyä vastaa. Niku praavittaa lässiiviä tuberkuloosist 
ono meil stroitettu mokkoomat niku polnitsat: tuberkuloosidispanserit ja 
tuberkuloosisanatoriat. Neet ovat stroitettu sovetin vallan aikaan, ennen 
mokkoomia tyyinmihisiä vart ei olt. 

Huuku, kumpaa myy henkäämmä, pääsöö kerkiälihhaa nenän ja suun 
läpi. Ja kons huuku pääsöö nenän läpi, hää paremmast puhastuu pöllyst 
ja mikroobiloist. Huukust pölly tarttuu nenän seinää, kummaas ono kar-
voja ja kumpa ono katettu lipiääl aineeheel. Se pölly tarttuu niihe kar-
vooi ja lipiää aineehe, a kerkiälihhaa puuttuu puhas huuku. Ja kylmä 
huuku viii nenäs vähän lämpiää ja ei voi tehä tuijua meijen ruumeel. 
Pittää ain tavoittaa henkätä nenän läpi. 

Ku voittiissaa sirkiän huukun puulest, ni pittää voittiissa polttamisen 
kera. Polttamiin ono itseentappamista: tupakan savvuus ono voimakas 
jaadu — nikotina. Nikotina vähittee laottaa meijen ruumeht. Paljo tujua 
tuup tupakan polttamiin lapsille ja nuuristolle. Polttajat tuuvat tujua toi-
sillekkii, tekkööt pahaiseks ja jaadukkahaks huukun. 

Puhtahan ja sirkiän huukun peräst kovast pietää huult suuriis linnois, 
kus huuku tihtii ono pilattu pöllyyl, savvuul. Niku olliis vähemmän pöl-
lyä, liotettaa uulitsoja veel, issutettaa rohoisia puita, laahitaa parkat, bul-
varit. Rohhoist kasvot valkiaas luikkajaat huukust hiilihappokaasia ja 
erittäät itsiäst kislorodia ja sil viisii puhastaat ilmaa. 

Meijen ono tarvis hoitaa ja viii issuttaa uusia rohoisia kasvoloja. Suurt 
appia täs asiaas voivat antaa oppilapset. Sirkiän ja puhtahan huukun 
Puulest pittää voittiissa meijen kaikin yhes. 



Kuin hoitiissa sotajaaduainehilt. 
Sois, kumpia kävvät kapitalistit, noistii mukkoittammaa väen tappamist 

vart sotajaaduainehia. 
Ensimäiseks niist oli hloora. Se ono raskast kaasia, keltarohhoist 

kuvvaa. Hää levittäijää maata myyt ja pääsöö okoppiloihe. Hloora ono 
tukshoittaua kaasi. Henkäämises hää tehhooi kerkiälihan päälle; suur 
määrä hlooraa tappaa inmihisen. 

Viii voimakkahamp tappoaine ono ipritta. Se ono voijekas, ja 
kovast höyryjää päivyees. Henkäämises se laottaa kerkiälihat. Jos 
ipritta puuttuu hipjän päälle ni hipjän päälitse tulloot paisteet. Sil viisii 
ipritta ono tukehoittava ja laoittava aine. Jos puuttuu iprittaa sissee, ni 
tihtii tulloo surma. Ono viii paljo muitakii tappoainehia. Senenperäst 
pittää mahtaa hoitiissa niist, senenperäst jot tuloviis sois noissaa niitä 
laskomaa ei vaa frontaal, no i frontan selkäpuuleel. 

Paras hoito voittiissa niitä vastaa ono gaasimaska. Se ono resinkast 
ja pannaa päähä. Resinkatrupkaal hää ono yhes metallikarpin kera, 
kummaas ono mokkoomia ainehia, kummat puhastaat huukua jaadust, 
niku erillittee valmissettu hiili. Sil puhassettua huukua henkäjäät inmi-
hist kaasimaskaas. 

Hipjän hoitamist vart ono mokkoomat resinkkavaattiit, kenkät ja 
sormikkaist, kummat ei lase jaaduhuukua läpi. 

Meijen pittää mahtaa hyväst mukkoittaa kaasimaskaa ja kaasivaattiiloja. 

VERENKÄYMIIN. 
Myy jo vähän tiiyssimmä mikä merkitys meijen ruumeel ono verel. 

Veri kanteloo ruumeht myyt toittuainehia ja kislorodia ja erittää ja aijaa 
pois ruumest jaadukkahat kelpaamattomat aineet: hiilihappokaasia ja toisia. 

Nyt tiiyssämrnä mikä ono veri ja kuin hää käyp ruumeht myyt. 

Veri. 
Jos tapahtuu meijen raamittaa ruumeht, ni raanast vuutaa veri. Se 

ono sakkia, punnain, vetteelä aine. Jos sviisaa veritilkkaa katsoa läpi 
mikroskopin, ni siis saap nähä mitä veres ono. Veres ono punnaisia ja 
vdlkioja veripallokkaisia (kuva 72). 

Punnaisia veripallokkaisia veres ono lopen paljo. Hyy ovat ympärläist, 
niku veerut. Senenperäst, jot veres ono paljo punnaisia pallokkaisia, veri 
ono punnaist kuvvaa. Neet punnaist pallokkaist kanteloot kislorodia mei-
jen ruumeht myyt. 
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Valkioja veripallokkaisia veres ono 
vähemmän. Hyy ovat soriammat ku 
punnaist, mut torma heil ono kaiken-
laajain. Neet valkiat pallokkaist las-
koot roskia ja niijen avul voivat liik-
kua 'veres jokko puulee. Hyy ovat 
meijen ruurtieen hoitajat mikroobiloja 
vastaa. Hyy hakkiaat ja sulattaat it-
sees neet mikroobit, kumpia löytäät 
ruumehees. 

Veres viii ovat mokkoomat aineet, 
kummat pannoot kiirttthymmää veren. 
Jokkahiin näki, jot veri kiirtyy. Ve-
ren kiirtyees erittyyt siint niku pikka-
raist rihmat, kummat kattaat raanaa 
ja piättäät* veren vuutamast. Paljost veren vuutamisest voip tulla surma 

Veres ovat toittuaineet, kummat tulloot verree suuliloist, ja niitä ainehia 
kummat tekahuut meijen ruumeen jokko orgrnin tyyn aikaan (hiil ihappo 
kaasi ja toiset). 

Kuin liikkuu veri meijen ruumees. 
Veri meijen ruumees ain liikkuu. Sitä männöä jo oli tiiyssetty ennen, 

mut vaa ei hyväst arvattu, kuin hää liikkuu. Kaikkiis ensimäiseks sen 
tiiysti anglialain oppimiis, Viljam Harvei 1628 v. Se oli suur oppityy. 

1928 v. maailman oppimiihet piettii kolmen-
saan vuuven praasnikan Harvein lövvön peräst 

Paras veren liikuttaja ono syen (kuva 73 
Hää ono rinnaas, kahen kerkiälihan välis, ku 
ras puulees. 

Syänmuna ono muskulist. Pitkittee perego-
rotkaal hää ono jaattu kaheks puuleks: oikiaa 
ja kurraa, kummat evät avahu toin toisehee. 
J o k k o syänmunan puulisko viii jakahuu ka-
heks kerrokseks: ylempäisee kertaa, esisyämee 
ja alakertaa, syänmakkoo. Esisyämen ja syän-
maon välis ono uuttu, kumpa kattiaa katol. 

Molompii esisyämil männööt suunet, kumpia 
myyt vuutaa veri syänmunnaa, neet ovat vee-
nat. Molompist syänmakoloist ovat kera suu-
net, kumpia myyt veri vuutaa syänmunast pois, 

Kuva 72. Inmihisen veri mikroskoo ' 
pin al . 

Kuva 73. Inmihisen syän-
muna . 
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neet ovat arteriat. Nyt katsomma, kuin 
vuutaa veri meijen ruumees (kuva 74). 

Kurraa esisyämee veenoja myyt kerkiä-
lihast vuutaa veri, kumpa ono rikas kis-
lorodil, ja ono sirkiän punnaist kuvvaa. 

Kuran esisyämen muskuliloin takistues 
veri lykkäjää katon auk ja veri kurast 
esisyämest vuutaa kurraa syänmakkoo. 
Kons takistuut kuran syänmaon muskulit, 
ni katto männöö kiin ja veri kovast lyk-
kähyy sorriaa arteriaa — aortaa. 

Aorta ono haarikas, ja senen jokko 
haara viip vertä meijen ruumehen jokko 
ossaa. Ja viimein hiinot arteriat viii haa-
rittaijaat hiinokkaisiks haaroiks, kappi-
lärisuuniks, kumpia ono meijen koko ruu-
mehees. Kappilärisuuniis veri antaa ruu-
meen organiloille kislorodin ja toittuai-
neet ja ottaa hiilihapon ja toiset tujukka-
hat aineet. Siis muuttiaa veren kuva, sir-
kiänpunaisest hää tulloo mussanpunaiseks. 

Kappilärisuunet viimein männööt yhtee 
ja antaat veenoja. Hiinot veenat män-
nööt yhtee ja antaat suuria, sorrioja vee-
noja. Veenoja myyt männöö veri, täynä 
hiilihappokaasia, ja vuutaa oikiaa esisyä-
mee. 

Oikian esisyämen muskulilloin takistues, 
avahuu katto ja veri vuutaa oikiaa syän-
makkoo. Kons oikian syvänmaon mus-
kulit takistuut. ni katto männöö kiin ja 
veri arteriaa myyt männöö kerkiälihhaa. 
Kerkiälihas veri antaa hiilihappokaasin, a ottaa, kislorodia. 
naisest kuvast muuttiaa' veri taas sirkiänpunaiseks. 

Kerkiälinast veenoja myyt taas vuutaa veri syänmunan kurraa ossaa ja 
täst arteriaa myyt taas männöö koko ruumeht myyt. Sil viisii veri yht-
perrää vuutaa meijen ruumeht myyt, kunniis tekköö tyytä syänmuna. 

Syänmuna konskaa ei piäty tyyst, ain tekköö, kunniis elämmä. Mut ei 
piä meinata, jot syänmuna ei piä huukahusaikaa, sitä huukahust myy 
emmä vaa paa merkiks. Perrää senen ku takistuu syänmunan muskuli, ni 

Kuva 74. Verenkäymisorgan i t : sy -
ä n m u n a ja ve r i suune t . S t r e l k a t 
n ä y t t ä ä t k u m p a a puulee l i ikkuu 
veri aer ter io ja myyt s y ä n m u n a s t 

j a veeno j a myyt s y ä n m u n n a a . 

Mussan pu-
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hää antiaa ja tekköö huukahusajan. Hänel tyy ja huukahusaika ain män-
nööt vuuroo ja senenperäst meijen syänmuna saap tehä tyytä piättömättä 
koko elämisen ajan. 

Pittää hoitaa syänmunnaa. 
Myy jo tiiyssimmä, kuin tehhooi tyy kerkiälihan tyyhy: raskaan tyyn 

aikaan myy henkäämmä tihemmäs ja syvemmäs. Sil viisii i syänmuna 
kera raskahan tyyn aikaan tihemmäs takistuu ja selvemmäs liikkuu veri 
meijen ruumees. Sitä saap katsoa kiussatuksees. 

Kiussatus 1. Lukekaa, mont kertaa tykkää syänmuna ruumeen ollees 
rauhaas. Aikahisel inmihisel rauhaas ollees takistuu syänmuna 75 kertaa. 
Lapsiil ja kesenkasvuisiil ono se luku vähän enemmän. 

Kiussatus 2. 2—3 minuuttia tehkää fiskulttuuraa. Perrää senen taas 
lukekaa, mont kertaa nyt tykkää syänmuna yhes minutiis. 

Ono arvattava, jot tyyn aikaan voimistuu syänmunan tyy ja verikii sel-
vemmäs vuutaa meijen ruumees. Se ono sentää, jot tyyn aikaan meijen 
ruumeelle ono tarvis enemmän toittua i kislorodia ja enemmän silloin te-
kahuu kelpaamattomia aineita, kumpia tuup ja viip veri. 

Pittää hoitaa syänmunnaa. Ei piä väsyttää hänt raskahaal ylivoimai-
seel tyyl. Ei saa sitä väsyttää rankaal tiukuul, ku futboliil, se kera vä-
syttää iis aikaa. Paljo tuijua tuup syänmunalle alkogoli, nikotina, kova 
cääju, kova kohvi. Lapsille ja nuuritsolle neet aineet tuuvat tuijua viii 
enemmän, heijen pittää niist olla etemmäs. 

KUIN EROiTTUUT MEIJEN RUUMEEST HÄNES 
TEKAHUNNEET KELPAAMATTOMAT JA 

TUJUKKAHAT AINEET. 
Meijen ruumees yhtperrää tekahuut kelpaamatto-

mat ja tu jukkahat aineet: hiilihappokaasi ja toiset. 
Neet aineet joutuut verree, a siis männööt pois ruu-
mehest. Aijaat pois niitä ainehia mokkoomat or-
ganit: pockat, hipjä ja kerkiäliha, kummat erittäät 
hiilihappokaasia ja vesihöyryä. 

Kerkiälihan tyyn kera myy jo uumma tuttovat, 
nyt pittää tutustua pockiin ja hipjän tyyhy. 

Pockat ja heijen tyy. 
Pockia meil ono kaks, hyy ovat selkäpiin kahel 

puuleel S i v u l o i n osas (kuva 75). 

K u v a 75. Kus io rgan i t 
lapsi i l : pocka t , k u m -
m a s t m ä n n ö ö t k u s i -
t r u p k a t k u s i r a k k o o . 
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Verisuuniloja myyt pockii vuutaa veri, kummaas ono paljo kelpaama-
toint ja tujukast ainetta. Pockiis veri puhastuu ja niist aineist tekahuu 
kusi. Pockist vuutaa pois jo puhas veri. Tekahunt kusi kusitruppia myyt 
tilkkuu kusirakkoo, kummast välimittee lassaa pois. 

Kusi tekahuu veest, kummaas ono sulaneet kusiaine, keittosuula ja toi-
set aineet. 

Hipjä. 
Hipjä ono meijen ruumeen katto, kumpa hoitaa meijen ruumeht. Mut 

se viii ono organi, kumman kautta erittyy hiki. 
Hiki tekahuu hiinokkaisiis hikiraokklois. Hiki kera ono veest, kum-

maas ovat sulaneet neet samat aineet, kummat ovat i kuses, mut vaa 
niitä ono vähemmän. Hiki tekahuu meil yhtperrää, mut paljo tulloo hänt 
siis, kons meille ono vari. Vari tulloo tali päivyest, varist kiukaast, tali 
sisusvarist, kumpa tulloo kovan tyyn peräst. 

Jot saavva tiitää, mikä merkitys hiel ono, tiimmä mokkooman kiussa-
tuksen. 

Kiussatus. Kassa pirtuul käsi ja viuhuta sitä huukuus. Kuuluu ku käsi 
kylmehtyy. Sil viisii männöö hipjä kylmäks, kons tulloo hiki. 

Nyt ono arvattava, mikä merkitys ono hien erittymiseel silloin, kons 
meil ono vari. Hiki höyryjää ja meijen hipjä jäähtyy ja vari meille ei tii 
tuijua. 

Hipjän hoitamiin. 

Niku hoitaa tervehyttä, pittää pittää suurees vaariis ommaa hipjää. 
Pöllyn ja reun kera hipjän päälle puuttuut mikroobit ja toisia piiniä 

elokkahia, kummat pannoot hipjän läsimää. Ono hipjän läsy — karsta, 
kumpa tulloo hiinokkaisist karstapuukkiloist. Ono paljo toisiakkii hipjän 
läsylöjä. Jot hoitiissa niist läsylöist pittää olla puhtahus, pittää tihemmäs 
pessä kässiä. Päätä pittää pessä tihemmäs. Vaik yks kerta viikoos pit-
tää kävvä saunaas. 

Pahhooja ovat hipjäraanat. Välistää vaa yht riimustamist ono ohto, 
ku mikroobit pääsööt hipjän alle ja tekkööt läsyn. Senenperäst pittää 
hoitaa hipjää riimustamisest. Jos ilmahtuu raana, ni pese se puhtahaal 
veel, kasta jootuul ja sio valkiaal hohjaal. Jootu tappaa mikroobit, hohla 
hoitaa reust. Pittää muistaa, jot reust, voip tulla läsy, jos se joutuu 
verree. 
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Nervasisteema. 

Meijen ruumees ono loppumatoin tyy ja kaik 
meijen organit tekkööt tyytä sopuisast. Ken 
avittaa mukkoittaa sitä tyytä meijen ruumees 
sopuisast? Suur merkitys täs asjaas ono ner-
vasisteemaal. Nervasisteemaa kuuluut aivot ja 
seIkäyttiin kaikkiin nervilöin kera. (kuva 76). 

Aivot ovät pääluus, selkäyttiin ono selkäpiin 
sises. Sil viisii aivot ovat hyväst hoijettu. 
Aivoloist ja selkäyttiimest männööt nervit, kum-
mat omil haaroil yhistäät aivot kaikkiin orga-
niloin kera. 

Nervliöin omintukset. 
Ennen ku tiiystää aivoloin tyytä, pittää tu-

tustua narvilöin omintuksiin kera. 

Kiussatukset. Otamma takakäppäälän sen-
kuvast tapetult konnalt. Kisomma käppäläst 
nahan. Harotamma jalan muskulit ja heijen 
välis lövvämmä valkian, paistavan istumaner-
vin. Mokkooma nervi ono i inmihisen ruumees. 

Nyt eroitamma nervin otsan muskulist ja käppäälän paamma klasin 
päälle, kumpa ono kassettu lämmääs vees. Nervin otsan paamma val-
kian paperin päälle, niku se ei yhtää kertäis muskulia. 

1. Näpissämmä nervist pin^etiil. Näkkyy, ku takistuu käppäälän mus-
kuli. 

2. Leikkaamma nervin otsan saksiloil. Kera hyväst näkkyy, kuin ta-
kistuu siihe aikaa muskuli. 

3. Paamma näpil nervin päälle suulaa ja monikkahan minutin uuttelem-
ma. Yli vähän ajan suula al-
kaa tehhooi ja muskuli noisoo 
takistummaa (kuva 77). 

Näin kiussatuksiis kiussai-
simma nervilöjä kaikeel viisii: 
näpistämiseel, leikkaamisel, 
suulaal, ja jokko kerta ain kcrt-
tähyi nervi, se kerttähymmiin 
kuului muskulii ja muskuli ta-
kistui. Neet kiussatukset näyt-
t ä ä t m e i l i e n e r v o i n o m i n t u k s i a : Kuva 77. Kiussa tus nervin ke ra . Nervin 
n e r v i t s a a v a t k e r t t ä h y i s s ä ja päälle ono p a n t u suu laa . 

Kuva 76. Ihmisen nervisis-
teema. 
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kerttä toisia organiloja. Se kerttähymmiin märtnöö yksiä nervilöjä myyt 
kuulo-organist aivoloihe ja toiset nervit aivoist viivät kerttähymisen mus-
kuliloihe päin. 

Nyt saimma tiiystää nervilöin omintuksia ja katsomma nyt kuin ono 
laahittu ja mitä tekkööt aivot ja selkäyttiin. 

Selkäyttiin ja senen merkitys. 

Selkäyttiin ono niku pitkä valkia snura ja hänest lähtöö 31 parria ner-
viä. Neet nervit haarittaijaat kaklan, ruumehen, jalkoin, käsilöin hipjää, 
muskuliloihe ja monikkahhii sisusorganiloihe. 

Kiussatuksiin avul oppimiihet arvaisiit jot selkäyttiimeel ono suur mer-
kitys niille liikkeille, kus liikkumiin ono ilman meijen käskemist. Jos 
meijen käsi kerttää mitä varria riistaa, järkenää käsi tempanuu pois vaik 
et kerent viii arvata mikä tuli. Jos niikla pistää kättee, ni käsi kera 
järkenää tempahuu pois. Ja itse viii et kerent arvatakkaa mikä tuli, ku sel-
väst tempaat käen. Kaik neet liikkeet, kummat tapahtuut kerttähymisen 
avul, tekahuut selkäyttiimen kautta. 

Mut myy jaksamma olla vassoin sille kerttähymiselle. Otamma käei 
stokkaanan varin cääjun kera, käelle ono kovast raskas vari, mut käsi 
stokanaa ei viskaa, a pannoo kannen 
päälle. Tali välin ono niin: männöö 
puikko sormee ja niiklan teräl kaivetaa 
se puikko pois; teitä kivistää, mut 
kät tä että nyhä pois ja käen tempaa-
mist piätättä. Miks ono niin? Se ono 
sentää, jot sitä kerttähymisest tulovaa 
liikettä myy piätämmä omal voiil ja 
siinassiaas jo avittaat aivot. Selkäyt-
tiimen tyy ono pääaivoloin halluus. 
Pääaivot ovat meijen nervisisteeman 
paras organi. 

Pääaivot. 

Aivot ovat kovast muudrast laahittu 
(kuva 78). Niis ono suuret aivot, pii-
net aivot ja aivoranka. Aivoranka ono 
selkäyttiimen jatko. Aivorankaas ovat 
kiin piinet aivot ja suuret aivot. 

Aivoloist männöö 12 parria nervilöjä. 

Kuva 78. Pää j a kak la ( läpileikka-
hus). N ä k k y y t suure t aivot, piinet 
aivot j a a ivoranka ja se lkäy t t i imen 

ylempäin osa. 
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Neet nervit haarittaijaat, liitsan ja kaklan hip-
jää ja muskuliloihe sekä silmiin, korviin ja 
nenän Iipiäkettuu, kiilee, hampahii jne. Yks 
pari nervilöjä haarittaijaa sisusorganiloihe: 
syänmunnaa, kerkiälihhaa, vatsanmakkoo, 
suuliloihe. Selkäyttiimen ja siint lähtoviin 
nervilöin avul pääaivot ovat kaikkin organi-
Ioin kera yhtehyves. 

Myy nyt tutussumma aivoloin eri ossiin 
kera. 

Aivoranka. Sitä aivorangan ossaa, kumpa 
ono selkäyttiimen jatko, saotaa pitkulaiseks 
aivoks. Sil ono suur merkitys elämissee. 
Jos elokkahalt leikataa se pitkulain aivo 
pois, ni elokas järkenää kuuloo. Surma 
tulloo sitä vart, jot piättyy syänmunan liik-

kumiin ja loppuu henkäämiin. Sil viisii pitkulaiseel aivool ono suur mer-
kitys syänmunan ja henkäämisorganiloin tyys. 

Toiset aivorangan osat käyttäät ruumeen eri ossiin liikkumist. 
Jos elokkahilt otat aivorangast neet osat pois, hyy evät jaksa kävvä, 

juussa, lentää, uijua. Se kaik näyttää, kuin suur merkitys ono näil aivo-
rangan osil. 

Piinet aivot. Takkaan aivorankaas kiin ovat piinet aivot, hyy ovat 
pääluun niska-osas. Jos elokkahilt ottaa piinet aivot pois, ni elokas ei 
voi seissa, se hävittää tasapainon ja senen liikkumiin hämmentyy. Se kera 
näyttää jot sil osal kera ono suur merkitys. 

Suuret aivot. Suuret aivot kera ovat yhes kiin aivorangan kera, hyy 
täyttäät kaik ylempäisen osan pääluust ja kattaat itseheel toiset aivo-osat. 
Suureel, syväl lovel suuret aivot jakahuut kahtee puuliskoo (kuva 79), 
kummat alapuulelt ovat yhissetty. Suuriin aivoloin päälys tali pinta ei 
oo tassain: hänes ono paljo vakoloja. Neet ovat harmaast ainehest ja 
saotaa sitä suuriin aivopuuliskoin kuuriks. Suuriil aivoloil ono meijen 
elol suur-summain merkitys. 

Kaik meijen liikkeet, mitä myy tiimmä omal voiil, volillist liikkeet, 
tapahtuut suuriin aivoloin kautta. Kaik meijen tiitoin elämiin tapahtuu 
suuriin aivoloin avul. Kaik meijen tiitoin tyy ja elämiin ono yhtehyves 
suuriin aivoloin tyyn kera. Neet ovat meijen miiliorgani. Min suurem-
mat ovat suuret aivot, sen enemmän ono kehittynt tuuviaamiin, miilel-
liin elo. 

Suurist aivoloist pittiää i meijen läkkäähysomintus. Jos määrätty kohta 
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suuriin aivoloin kuurest ono vähänkii pilattu, ni inmihiin ei arvaa ennää 
läätä. 

Jos yhessyttää erilaisiin elokkahhiin ja inmihisen pääaivoloja, ni nääm-
mä, jot samoi suuremmat ja kehittyneemmät aivot ovat inmihisel. Erit-
tee hänel ovat kasvaneet suuriin aivoloin otsakiiro-osat. Senenperäst 
jot suuret aivot inmihisel ovat korkiast kehittynneet, hänel ono kehittynt 
arvaamisomintus. Senenperäst hää voip tutkia luunnoos ja yhtehyskun-
naas olevia zakkooniloja. Ja ku myy tiiemmä neet zakkoonit, ni myy 
mahamma, käyttää luuntoa ja yhtehyskunnan elon ilmiöjä. 

Tiiystäes nervisisteeman tyytä, tiito laottaa kaik petos-jutot inmihisen 
hengest, jot henki niku käyttää inmihisen ruumeht ja elloa. Oppimiin 
viii paljastaa senen tujukkahan kirkon petoksen, kumpa opastaa jot henki 
ono surmatöin ja perrää kuulomisen viii ellää. 

Religia opettaa, jot henki pittää avittaa synnist ja siis jot hyväst elos, 
pittää kiiltiissä maan pääl ja terppiä kaik pahhaist mänöt, mitä tyyinmi-
hissiin kannettavaks pannoot pursuit ja heijen likempäist. Se opettaa, 
jot jos uut rauhaas ja terpit kaikkia, ni pääset parempaa elloo raajuus, 
mut jos uut vassoin ja etsit hyvvää, ni pääset iäks aatuu. 

Sitä religian juttoa kovast pittiäät kapitalistit, sentää ku se tyytäteke-
vän väen viirahuttaa revolutsisest voittelost ja avittaa pitämää heitä omas 
halluus ja ryystämää heitä. Se religian jutto pettää ja tappaa tyyväen 
tiitoisuutta. Senenperäst meijen pittää religiaa vastaa voittiissa ja muistaa 
jot religia ono asu meijen klassivihollisen käsis. 

Kuulomisorganit. 

Inmihisel, niku i ylempäisiil elokkahil, ono viis kuulomisorgania: näkö-
organit—silmä; kuulo-organit—korva; nuuhko-organi—nenä, makuor-
gani — kiili; tunto-organi — hipjä. 

Näkö-organi. Silmät ovat silmäkuuppilois ja ovat ympäär hyväst puu-
lissetut luil ja silmiin kattoloil. Kuin vaa silmää kerttää mikä ikkee 
riista, ni silmä äkkinäst kattiaa. Silmiin katot yhtperrää liikkuut ja sil-
män päälys tulloo märästäväks kyynelist, kummat tekahuut kyynelrakko-
lois. Se kyynel pessöö silmäst pöllyt ja mikroobit, kummat puuttuut 
silmää. 

Silmä on melkeen pallon formaa. Senen seinät ovat ussiast katost ja 
sises ono läpinäköviä ainehia. Samoi etimäin katto silmääs ono valkulain 
kumman esi osas ono läpinäkyvä sarvikatto. Valkulaisen al ono suuni-
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Kuva 80. Inmihisen s i lmäkk. Sarvi-
k a t t o ono o te t tu pois, valkula in 
l e i k a t t u j a r a v a t t u . Näyy kaar-
toka t to , s i lmäterä , s u u n i k a t t o j a 

ka t somanerv i . 

katto, kummaas ono paljo verisuuniloja, 
kummat toittaat silmää (kuva 80). 

Esipuulees sarvikaton al näkkyy kuvi-
kas kruga — se ono kaartokatto, kumpa 
ono suunikaton jatko. Kaartokatto ono 
erilaajaist kuvvaa-harmaa, vaalakkasinniin, 
sinniin, kori^nevoin. (Senen peräst sitä 
i saotaa kaartkatto, se ono kuvikas ku 
vihmakaarto.) Siint i pittiää silmiin ku-
va. Kaartokaton kespaikaas näkkyy 
musta kruga — silmäterä. Se ono uuttu 
kaartokatos. Suurest valkiast se silmä-
terä kaijentuu, a pimmiääs harojaa. Silmä-
terän takkaan silmääs ono läpinäkyvä 
hrustalikka ja silmäterän iis viii silmän 
sises ono läpinäkövää ainetta. Läpi sil-
mäterän valkia pääsöö kessilmää. Valkia 

männöö läpinäkyvän aineen läpi, joutuu silmän takaseinää ja kerttiää 
senen sisuskaton verkkokattoo kumpa tekahuu haarikkahist näkönervi-
löist. Nervin avul kerttähymmiin männöö pääaivoo ja senenperäst myy 
näämmä riistoja. 

Näol ono suur merkitys meijen elos ja tyys. Sentää pittää kovast sil-
miä hoitaa loukkahuksist . 

Reukkahiil käsil silmiä ei kelpaa hiiroa, reukkahaal hohlaal kera ei saa 
pyyhkiä silmiä. Reun kera silmii puuttuut mikroobit i silmää noisoo 
kivistämmää. Kovast hervittävä ono tarttuva läsy trahoma, kumpa tihtii 
tekkoo silmän sokkiaks. 

Pittää kovast hoitaa silmää lyymisest ja riimustamisest. Niku hoitaa 
hyväst silmiä, pittää tehä tyytä hyvän valkian aikaan, vähä valkia pilajaa 
silmiä, mut kovast suur valkia kera tuup tuijua silmälle: se laottaa verk-
kokattoa. Ku vähän vaa kivistää silmiä, ni pittää männä tohtorille. 

Kuulo-organi. Korvaks enemmittee saotaa vaa senen näköväist ossaa — 
korvalehtiä, kummast männöö kuulohotu korvan sissee. Sisuskorva ono 
otsakiiron kupehiis. Sisuskorvaas ono kuulonervin otsat, kummat lovviit 
kaikkia sinne kuuluvia ääniä. 

Korva ono kovast tarpevalliin organi ja kuulomisen hävviimiin liinöö 
inmihist vart suur peta. Inmihiin, kumpa syntyy kluuhkoin, ei maha läätä, 
hää ei kuule kuin läkäjäät toiset ja sentää el jaksa oppihussa läkkäämää. 
Kluuhkoiks saap tulla viii i korvan kivistämisest tali lyymisest. Sentää 
korvaa pittää hyväst hoitaa. 
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Nuuhko-organi. Nuuhko-organiks saotaa lipiää kattoa ylempäisees 
nenäosas. Hänes haarittaijaat nuuhkonervin otsat. Haisovat aineet ku 
puuttuut lipiää kattoo, niin kututtaat sitä nuuhkonerviä. Nerviä myyt 
kerttähymmiin männöö aivoloihe ja sentää myy arvaamma haisoa. 

Nuuhko-organin avul myy tiiyssämmä, onok se huuku puhast, kumpaa 
myy henkäämmä, onok hyvvää syykki, kumpaa myy syymmä. Senen 
avul myy hoijamma itsiää kaikist pahhaisist jaadukkahist aineist, kummat 
haisoot. 

Makuorgani. Makuorganiks saotaa kiilt, kumman lipiäkaton pääl ovat-
makusyklät.Heis ovat makunervilöin otsat. Syles sulaneet toittuaineet teha 
hoit makunervilöihe, nervilöjä myyt kerttähymmiin männöö aivoloihe jt , 
myy arvaamma maun: makkian, happaman, suulaisen, karkian. Makuor-
ganin avul myy hoitiimma kaikist jaadukkahist pahanmakkuisist ainehist 
kummat voivat päässä meijen ruumehesse syykin kera. 

Tunto-organi. Hipjä, kumpa kattaa meijen ruumeht ja hoitaa meitä 
kaikist tujukkahist tapahtumisist, ono viii i tunto-organi. Hipjääs ono 
paljo tuntonervilöin haaroja, kummat lovviit kaikkia kerttähymisiä. Sen-
tää myy kuulemma kerttämisen, lämmän, kylmän, kivun. Täi tunto-orga-
niil ono suur merkitys meijen ruumeen hoitamises kaikkia tuppimisia 
vastaa. Erittee suur merkitys ono täi organiil sokkioita vart, kummiil se 
vastajaa silmiä. 

Myy saimma tiitää kuin ono laahittu ja kuin ellää inmihisen ruume. Ja 
myy tihtii ain yhessytimmä inmihisen ruumeht elokkahan ruumeen kera 
ja löysimmä heis paljo yhteläist. 

Se näyttää jot inmihiin ono sukkua elokkahille. Mut inmihisen ruumees 
ono viii erinomaisuuksia, kummat ovat vaa inmihisel. Ylempäisist elokka 
hist hää jo erittäijää sil, jot hänel ono seisova käykki ja senen peräs-
käet ovat hänel volillist, tyytä vart. Tyynteko ono paras eromerkki, kumpa 
eroittaa inmihisen elokkahist. 

Inmihiin valmistaa ja pannoo tekkoo tyyasuloja. Sitä ei tii ykskää elo-
kas. Elokkahat korjajaat vaa sitä, mitä antaa luunto. Mut inmihiin val-
mistaa tyyasuloin avul mokompia tuuttehia, kumpia valmihia luunnoos efr 
oo. Inmihiin ottaa luunnon voimat ja käyttää niitä avuksee. Mut inmihiin 
ei sil viisii käytä luuntoa ku voittaja soas käyttää voitettua maata. Voit-
taja ei pittii voitetun maan zakkooniloist. 

Inmihiin tiiystää luunnon zakkoonit ja vaa senen peräst hää saap voit-
tiissa luunnon kera. Tiito avittaa meitä t ä i voitteloos, se toimittaa meille 
luunnon zakkooniloja. Senenperäst, jot pääaivot ovat kovast inmihisel 
kehittynneet, ono inmihisel kehittynt arvo ja inmihisen tyy ono jo tiitoist 
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tyytä. Inmihiin tekköö tyytä plaanun mukkaa. Jos hää esimerkiks, tekköö 
kottia, ni hää enstää meinajaa kaik päässää, ajattelloo plaanun ja siis 
vast tekköö senen mukkaa koin. Mokompaa tiitoista ajattelomist ja 
arvaamist elokkahil ei oo. Elokkahat elläät, kuin saotaa, instinktii-
visest. 

Ja niin tyynteko ono paras inmihisen eromerkki. Tyy ono inmihisen 
elämist vart, ilman tyytä inmihiin ei saa ellää, mut religia opastaa, jot 
tyy ono annettu synnilöin peräst. Se oppimiin ono petos. Tyynteon peräst 
vaa inmihiin tuli inmihiseks. 

KUST ILMAHTUI INMIHIIN. 

Kuin ilmahtui inmihiin maan päälle? Sitä kysymyst kavvan ajattelliit 
inmihist jo entiseel ajal ja etsiit vassust siihe. 

Eri kansat laatiit paljo kaaskoja inmihisest. Eri religiat kera kaivoit 
vassust tälle kysymykselle. Hyy opastaat, jot inmihisen ono teht jum-
maala. Sitä uskoa pittiäät uskovaist inmihist i nytkii. 

Entisiil ajoil i oppimiihet olliit siihe puulee, jot inmihisen ono teht jum-
maala. Silloin kaik tiito oli kirkon ja religian halluus, ja kirkko kamalast 
piinais oppimiihiä, jos hyy evät opettaneet niin, kuin ono saottu ,,jum-

manalan kirjaas". 
Mäni paljo aikaa ennen ku luunnontii-

to errois religiast. Siihe erroo paljo tehhois 
suuren anglialaisen oppimiihen Carlz Dar-
vinin (kuva 81) tutkimukset. 

Darvin ensimäiseks toimitti, jot inmihiin 
ono pitkiin aikoin kuluees kehittynt elok-
k a i s t , ja jot hänt ei oo teht jummaala. 
Darvin omal toimitokseel otti suuren voiton 
kirkost ja kirkon miihet ovat kovast voit-
tiisseet Darvinan opin kera. Viii nytkii kirk-
ko voittiaa tätä oppia vastaa yhes kapita-
listoin kera, senen peräst, ku se oppi hävit-
tää religiaa. 

Mitä sannoot jäänös-organit, 
kummat ovat inmihisen ruumees. 

Inmihisen ruumees ono jäänösorganiloja. 
Kaikiil inmihisil, kel enemmän, kel vähem-
män, koko ruume ono katettu karvoil. Mitä 

Kuva 81. Carlz Darvin 
(1809—1882 vv.) 
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Kuva 82. Karvakas inmihiin — 
Adrian Evtihijev. 

\a r tovat neet huikset tali karvat inmihisen 
ruumeen pääl? Karvat, kummat kattaat sii-
vo'an nahkaa, tuuvat siivotalle polsia. Hyy 
hoilaat siivottaa kylmäst. Mut inmihisen 
hipj in hiukset evät inmihist kylmäst hoija. 
Neet hiukset inmihisen ruumees ovat jää-
nöäset niist karvoist, kammat turpiast kat-
toit elokkahan ruumeht, kummast kehittyi 
inmihiin. 

Harvaisee nytkii syntyy inmihisiä, kum-
mat ovat katettu turpiaal karvaal. J a kas-
von mukkaa neet karvat kasvaat pitäks 
(kuva 82). Sil viisii inmihisel ilmahtuu hänen 
esivanhempiin, elokkahhiin tuntomerkkilöjä. 

Elokkahil, kummiil ono häntä, se skiletin osa ono ussiast piist. Mut 
inmihisel se ono vaa 4—5 piist. Se kasvamatoin sisushäntä ono inmihi-
sel senen hännän jäänös, kumpa oli hänen elokasesiättilöil. 

Mut syntyy kera mokkoomia Inmihisiä, kummiil häntä kera näyttiää 
(kuva 83). Tihemmäs se häntä ono ilman luita. Mut harvaisee se ono 
i häntäluijen, piiluijen kera. Se kera näyttää, jot inmihisel ilmahtuu elo-
kasesiättilöin merkkilöjä. 

Ono paljo i toisia jäänös-organiloja inmihisen ruumees, kummat näyttäät 
tiitomiihille, jot inmihiin ono kehittynt elokkahist. 

Mitä näyttää inmihisen ja inmihisenmuutoi-
siin marakattiloin yhtehys. 

Ennemmäs myy jo näimmä, kuin paljo ono yhteläist in-
mihisen ja ylempäisiin elokkahhiin ruumehees. Kaikist 
elokkahist enemmittee voitiaat inmihissee inmihisenmuu-
toist marakatit. Ilman asjaa heille mokkoomaa immiä ei 
annettu. Inmihisenmuutoist marakatit elläät variloin mai-
jen metsiis. Hyy enemmittee krapujaat puis, mut välistää 
männööt i maata myyt kahel jalal, ku inmihiin. Mut käv-
vät hyy kehnost, luuttiaat ommiin kässiin päälle tali viuh-
kaat käsil huukuus. 

Heijen päät kovast voittiaat inmihisen päähä. Heil leu-
kaluut evät antii niin etteepäin ku toisiil elokkähil. Hipjä 
heil ono katettu karvaal, mut liitsaas, kämmeniis ja jal-

Kuva 83 Hän- kapohjiis karvoja ei oo niku i inmihisel. Niil marakatti-
näkäs poika. loil, niku i inmihisel, ei oo näkyvää häntää. 
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Sormilois heil, n iku i inmihisel, ovat kynnet. 
Viii enemmän yhteläist ono sisusmänölöis inmihisel ja inmihisenmuu-

toiseel marakatil. Skiletit Inmihisel ja inmihisenmuutoiseel marakatil ovat 
yhtkuusia. Inmihisenmuutoiseel marakatil ovat neet samat muskulit, ku 
i inmihisel. Kaik sisusorganit hänel ovat neet samat ku i inmihisil ja nii-
jen merkitys ono sama. Inmihisenmuutoisen marakatin suuret aivot ovat 
mokkoomat, ku i inmihisel, mut ovat paljo piinemmät ja heijen päälyk-
sees ei oo niin paljo loviloja ja vakoloja, ku inmihisen aivoloin pinnaas. 

Sil viisii myy näämmä jot inmihisen ja inmihisenmuutoisen marakatin 
välil ono suur yhtäläisyys. Kaikist elokkahist inmihisenmuutoist marakatit 
ovat kaikkiis likemmäs inmihisille. Se näyttää, jot inmihiin ja inmihisen-
muutoin marakatti ovat sukkua keskenää. Mut saako sannoa, jot inmihiin 
ono kehittyntkii nykyhisist irimihisenmuutoisist marakattiloist? Ei, mokonr 
paa toimitust tiito ei anna. 

Ken siis oli inmihisen esiätti? 
Eri maasloist tiitomiihet maata kaivaees ovat löytäneet erilaajaisiin 

eunen elänehhiin elokkaijen luita. Min syvemmäs ono maan rääty, sen 
vanhemmalt ajalt se ono, senen aikahisimpiin elokkahhiin luita siilt löv-
vetää. Kaivaees löytyy marakatin ja inmihisen luita. Mut marakatin luita 
ono syvempään maan sises, ku inmihisen luita. Se sannoo, jot marakati 
elliit ennen inmihist. 

Aasiaas, Jaavan saarees, oppimiihet löysiit ussian luun, kummat olliit 
senen elokkahan, mille hyy antoit imen marakatti-inmihiin. Hänes ollij 
inmihisen ja marakatin yhtäläist merkit. Luita myyt saap laatia kuvan 
marakatti-inmihisest. 

Hänen kasvo oli inmihisen suurukkain. Jalkoin luita myyt saap sannoa 
jot hää jo käi kahel jalal, mut vaa ei niin hyväst, ku inmihiin. Pääluuta 
myyt näkyi, jot pääaivot sil marakatti-inmihisel olliit paljo suuremmat, ku 
toisiil marakattiloil, mut piinemmät ku inmihisel. 

Sil viisii se elokas ei oo marakatti, eikä inmihiin, a marakatti-inmihiin 
kumpa piti itsees inmihisen ja marakatin tuntomerkit. 

Viimäisiil ajoil Kittaajaas ono Iövvetty elokkahan luita, kumpa oli liki 
marakatti-inmihist, mut enemmän jo voittiis inmihissee. 

Erilaisiis paikois ono Iövvetty paljo i entisen väen, alkuinmihissiin 
luita. Niijen luijen avul oppimiihet toimittaat miltain oli entiin alku 
inmihiin. 

Entiseel alkuinmihisel oli viii paljo marakatin tuntomerkkilöjä. Hää-
ommaa kehityst myyt oli ylempään marakatti-inmihist, mut alempaan, ku 
nykyhiin inmihiin. 
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Pääaivot alkuinmihisel olliit suuremmat ku marakatti-inmihisel; sentää 
hää miileltää oli ylempään kun marakatti-inmihiin. 

Alkuinmihiin piti oikiaa käykkiä. Hää käi paremmast, ku marakatti-
inmihiin, mut aintakkii kehnommast, ku nykyhiin inmihiin. Hää kävvees 
oli ain painuttant, korbaisiis, jalat ain polviioin kohas olliit vähä painu-
neet. Käet hänel olliit volillaan ja hänel oli kivest tehtyjä tyyasuloja. Ja 
sil viisii tiito teki mokkooman toimituksen, jot inmihiin ilmahtui niist 
marakattiloist, kumpia ennää nyt ei oo. Neet entiset marakatit ovatkii 
inmihisen ja nykyhyisiin inmihisenmuutoisiin marakatti-porodoin entisiä 
esiättilöjä. 

Kuin tyy tehhooi siihe, jot entisest marakatist tuli 
inmihiin. 

Ussia sata vuutta takas, troopillisis metsiis, siin maas, kumpa nyt ono 
Indian okeanin pohjaas, eli erinomain miiltää myyt poroda inmihisenmuu-
toisia marakattiloja. 

Neet entist marakatit elliit suuriis joukkulois puis ja olliit krappuuvat 
elokkahat. Hyy tihtii laskiisiit ja käivät jaloil ja käsil hyy hakkiisit riis-
soist kiin, kummat olliit ympäär. Ens aikaa hyy käivät kahel jalal har-
vaisee, mut siis ku hävviis metsä, heijen käykki jäi oikiaks. 

Sil viisii meijen esiätit pitän ajan kuluees ain enemmän kiinittiit oikiaa 
käymist. Ja kässiä hyy mukkoittiit nyt toisee tyyhy, pittiit kiyilöjä, kep-
pilöjä, minkä avul hyy saauttiit itsellee syykkiä ja noisiit itsiää puulistam-
maa viholaisist. Ja sil viisii heil jalat — käet, liikkumisorganit vähin ain 
muuttiisiit inmihisen käsiks, hakkiimisorganiloiks. 

Seisova käykki noisi tehoimaa jo heijen koko ruumeen päälle. Muis-
satta, mitä erinomaisuuksia eri organilois (selkäpiis, käsilöis, jalois, pääs), 
kummat pittiisiit oikiast käykist, tuli ruumehesse senen peräst. Ussia tu-
hatta vuutta mäni siihe muutfumissee. Ja niin veenost muuttiis meijen 
esiättilöin ruume ja ain enemmän noisi voit+iimaa inmihissee. 

Kaikkiis enemmän siihe muuttiimissee tehhooi tyy. Ennen meijen esiätit 
vaa mahtoit ottaa ja mukkoittaa sitä, mikä oli valmis asu, nyt hyy 
alkoit jo valmistaa ommia riistoja. Enstää neet riissat olliit prostoit, ki-
vilöist ja keppilöist, mut siis perrää neet kraamit tulliit paremmiks tyy-
asuloiks. Tyy tehoi siihe, jot meijen-esiätilöin ruume muuttui ja samal 
kehittyit i heije miilen omintukset. 

Tyyn avul ilmahtui kiili, läkkähys, sentää jot tyyinmihisel oli jo tarvis 
läätä toin toiseen kera, sannoa toin toisellee tuumiaa. Tyy tehoi miilen 
kasvoo, kehittyi tuumaamiin, tali ajattelu. Sil viisii kehittyit aivot suu-
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remmaks ja kaik ain muuttiis inmihisen puillee. Kasvoit aivot, kehittyi 
tuumaamiin, läkkäähys, ja inmihiin tuli tiitoiseks. 

Ja niin ussian tuhatan vuuven peräst, tyyn avul mäni inmihisen muut-
tumiin entisest marakatist ja tyyn avul ilmahtui inmihisyhtehyskunnan 
alkuforma. 

Myy nyt uumma lyhvest saaneet tiitää; mitä opastaa inmihisen kehitty-
misest tiito. Se toimittaa meille, jot inmihiin tuli inmihiseks vaa tyyn 
kautta. Tiito näyttää petokseks religian opit siint, jot inmihisen ono teht 
jummaala ja hä/ i t tää viii kaik jutot i jummaalan olemisestkii. 

« 
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KÄSKYTYYT. 

I Kasvoloin elämiin. 
A. Teemast „Kuin leventyyt kasvot". 

1. Pittää löytää maitokukan pallo ja lukkia, mont siiment ono hänes. 
Kuin paljo tulliis kasvoloja, jos ykskää siimen ei hävijäis, a jokko siime-
nest kasvais uus maitokukka? Pittää lukkia, kuin paljo maitokukkia voi-
vat tuuva toiseel vuuveel kaik maitokukan jälkeläist. Lue kuin paljo kas-
voloja tulliis sil viisii yli kahen vuuven. 

2. Pittää korjata ja tutkia vaaherian, niinipuun, jallaajan, koivun, mai-
tokukan ja muijen lentäviä ploodia. Pittää korjata viii valmihia avvaamat-
tomia pettääjän ja kuusin kärkkilöjä. Ja pittää laatia kollek<;ia teemalle: 
»Kuin leventyyt kasvot tuulen avul". 

3. Pittää korjata ja katsoa tarttuvia ploodiloja ja siimenilöjä, takkiai-
selt, ukontelelt ja muilt. Korjatut siimenet pittää sorttuissa eri karppilooi 
ja tehä kollek^ia: „Siimeniin leventymmiin siivottiloin avul". 

4. Pittää korjata ja katsoa ploodit kuiviin karppiloin kera — maakun 
pää, kellokukka, papukasvot. Laatia kollekcia. 

B. Teema: „Miks kasvot evät uu jokko paikaas yhenlaajaist". 

1. Korjata ja kuivattaa maitokukat, kummat kasvoit eri kohis ja eri 
paikois: 

a) avonaiseel, kuivaal paikaal, kus se ono kaitaisiin lehtiin kera; 
b) kumpa kasvoi märästäväs kohas, suuriin, leviöin ja seisoviin lehtiin 

kera. Kasvot pittää kaivaa juuriloinee ja kuivattaa. Paremmat kasvot 
kleittää paperilehen päälle, kirjuttaa mukkaist kirjutokset ja riputtaa 
oppipertin seinälle. 

2. Pittää ottaa monikas maatykky, kus kasvaa jäniksenkapustaa ja 
panna ikkunan päälle ilman maata ja vahtia kuin kavvan se kasvo viii 
noisoo elämään 

C. Syksykäskytyyt teemalle. „Kulttuurikasvot". 

1. Avittaes korjata tarhan tulloa, pittää katsoa erilaisiin kapussoin 
sorttua ja toisia tarhan kasvoloja. 
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2. Laatia kollekga erilaisist viljasorttuloist. 
3. Saauttaa sovhosiloist, tali kolhosiloist uusia, parennettua sorttua. 

kulttuurikasvoloja. 

II Elokkahhiin elo 
A. Teemast: „Kalat" „Selkäpiittömät vesielokkahat". 

1. Pittää pyytää elokast nurkkaa vart piinempiä kallooja-karassiloja, 
rautakärhiäisiä, säynehiä ja toisia. Valmistaa heitä vart akvarium, tali 
klasipankat. Senen pohjaa laskia hyväst pesty jokiliiva, ja liivooi issut-
taa elodejaa, tali toist vesikasvoo (neet kasvot valkiaas erroittaat kislo-
rodia). Syyttää kallooja pittää punaisiil vesimatokkaisiil, hiinoisiil krapu-
loil (dafniat ja ciklopit) ja valkian leivän muruloil (mut syykkiä ei piä 
panna paljo, muitas se happanoo). 

2. Ottaa nukkunt kala, löytää senen silmät, suu, nenähuukut, saapra-
katot, saaprat, parillist siivet (rinta ja vatsasiivet.) ja toiset siivet (häntä, 
selkäsiivet). Kuvattaa kala siivilöin kera ja kirjuttaa, kuin kutsutaa jokko 
siiviä. Kiussata painaa häntää oikiaa, kurraa puulee, — yllääpäin, allaa-
päin. — Kumpaa puulee häntä enemmän painuu? Mikä merkitys kalalle 
ono liikkuvast hännäst? 

3. Katsoa, kuin kala liikkuu akvariumas. Mitä tyytä tekkööt siivet? 
Soutaako kala omil parillisil siivilöit, kons selväst liikkuu? Miltaisia sii-
vilöjä lykkii kala, kons ono rauhaas? 

4. Pittää yhessyttää uklikkaa ja säynäst, rautakärhiäist ja koiranvunt-
tia silmun kera. Kumpa heist uijuu selvemmäst ja kumpa kavvemmas 
pittiää pohjaas? Mitä kuvvaa ovat pohjakalat ja mikä merkitys ono sil 
kuval? 

5. Pittää pyytää haameel pruuvast ujujapöröläisiä ja vesilutcikkaisia. 
Kesäl pyytää ujujan ja suenkorennan poikaisia. Laatia neet hiisnikat eri 
pankkooi. Syyttää niitä pittää sikiäisiil, matokkaisiil, hiinoil kaloil ja 
naappapäil 

Katsoa, kuin kaik nämät hiisnikat hakkiaat saaukkia ja syyvät. Kat-
soa, kuin ujuja ja vesilucikkain ottaat huukua; kuin hyy uijuut vees; 
ottaa heijet pankkoist ja laskia kannelle, ja katsoa kuin hyy kanneel 
liikkuut? 

B. Teema: „Konnaelokkaat" ja „Ryymijät". 

1. Pittää ottaa monikas erilain konna ja kärnäkonna, valmissuttaa 
heitä vart huune — terrarium. Pittää vaa tehä terrariumas mokkooma 
vesiastia, kunne konnat noisoot käymää, pittää vaa vaihtaa vettä ja pit-
tää puhassost. Syyttää konnia ja kärnäkonnia pittä^jsikiäisiil (kärpäisiil, 
torakkani!, niije matokkaisiil ja muil). Katsoa kuin konnat henkäjäät, 
kuin hyy hakkiaat syykkiä ja luikkajaat. Ottaatk hyy kuulehia sikiäi-
siä? 

2. Pittää saauttaa pruuvvast tritonia. Panna heitä akvariummaa (pan-
kaa). Sisest pankan seinät pittää voitaa rasvaal tali voil, niku tritonit 
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evät ryymiis pois. Syyttää pittää heitä punaisiil vesimatokkaisiil, hiinok-
kaisiil krapuloil, vihmamatokkaisiil. Katsoa kuin tritonit uijuut ja kuin 
männööt pohjaa myyt. Millaist organit heille avittat liikkua? Mist näkkyy 
jot tritonit henkäjäät kerkiälihal? 

3. Pittää ottaa keväest konnan kyelmää, panna pankkaa ja katsoa 
naappapään kasvamist. 

4. Ottaa elokast nurkkaa vart syerliika. Syyttää sitä pittää sikiäisiil 
(karpäsiil, torakkaniloil) ja antaa vettä. 

Katsoa kuin hää liikkuu tilakaa, kuin hää kovvoittaa riistoja kiileel, kuin 
hakkiaa saaukkia, kuin juup vettä. 

C. Teema: „Linnut". 

1. Tavata kiin, tali ostaa monikas lintu — siimensyyjiä (punarinta, 
kärkkilintu, cirkkulain, ciza ja segla) sikiäissyyjiä—(sinitsa). Antaa heil-
le ommaa toittua, siimenensyyjiä syyttää jyväl ja leipämuruloil (syksyst 
jo valmistaa heille koivunsiimeniä); sikiäissyyjille syyttää pehmiää kor-
maa — paahettua varis vees, „muurahaisiin munnia", survottua suuhkaria 
kuiviil ja paahetuil buzinamarjoil. Sinitsalle pittää antaa muru lihhaa ja 
rasvaa, matokkaisia ja poikasia. Yhessyttää siimenensyyjiin ja sikiäissyy-
jiin nokkia. Katsoa, kummat heist ovat veittärät ja kuin se tehhooi hei-
jen elloo. 

2. Pittää kävvä lintukasvatus-sovhosiis, tutustua inkuba$ian kera ja 
kuin hänes kasvatettaa puippuisia. 

3. Kesäl katsoa kuin kasvaat puippuis t ,—kuin kasvaat heil sulat, kuin 
kasvaat kukoil spoorit, kuin arvataa kukkoloja ja kannoja puippuisist, 
kons kana jättää puippuista. 

D. Teema: „Imettäväist elokkahat" 
« 

1. Kävvä siivottasovhosiis tali kolhosiis. Ottaa tuttovaks, kuin syytetää 
siivottaa, kuin kasvatettaa nuurt siivottaa. 

2. Kävvä krolikkaläävääs, kus kasvatettaa kroolikkoja. Tiiyssyttää, mil 
erittää yks kroolikka-poroda toisest, ja millaist kuvvaa ovat eri poroduil 
silmät. 

3. Tehä kroolikkaläävä opin luuks. Järjestää kroolikan katsomiin.Pittää 
oppihussa, kuin syyttää suuria kroolikkoja, imikkoja, kumpiil ovat piinet 
(syykin normast tiiystää kirjoist). 
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Kirjan sisus. 
1 Alkusana . . . 

1. Kasvolo in e lo . 

Kuin l e v e n t y y t k a s v o t 
Siimeniin leventymmiin tuulen avul. . . . • 
Kuin leventyyt kasvot e lokkahhi in avu l 
Siimeniin leventymmiin i tsestää 
Kult tuurikasvoloin s i imeniin kylvö 
Miks k a s v o t me i l e v ä t uu yhenlaaja i s t 
Maitokukka 
Metsänpuut • 
Kuiviin paikkoin kasvot • 
Vesikasvot • 
Kult tuur ikasvot 
Jyvviin kulttuuri 
Tarhakul t tuur i t - . . . . 
Teknlllist kulttuurit • 
(Juvet kult tuurikasvot • • 
Micurinan tyys t • , 

II. Elokkahhi in e lo . 

Monikkahist se lkäpl l t tömis t e lokkahis t , k u m m a t elläät reeskavees . . . . 
Reeskaveen kraput 
Vesisikiäist • • 
CJjuja 
Vesilutcikkain 
Merielokkahat 

Kalat. 

Meijeen reeskaveen kalat — karassi ja hauki 
Karassi • 
Hauki 
Rkuulit 
Syvänveen kalat 
Promls la-kalanpyytö • . 
Kalankasvattammiin 
Kalankasva t tammissavota t 
Pruuta ta lohus 

* 

Maaveekkähät . 

Konna . • • . . . . 
Miltaisia e lokkahla saotaa konnae lokkah tks 
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Ryymijäelokkahat . 

Syerliiat 37 
Meijen maot — tanvasmato ja j a a d u m a t o 37 
Variloin mai jen ryymijät 39 

Linnut 

Hiisnikka-l innut 41 
Si imenensyyjä t linnut 41 
Meijen ys tävä t , s ik iä i ssyyjät - • 42 
Kuin s i k i h y y t l innut 43 
Koti l innut 43 
Kyyhkyläist 43 
Kanat • • . 4 ' 

Imet tävä i s t e lokkahat . 

Variloin ja kylmiin mai jen t ikko i t e l o k k a h a t 47 
Merielokkahat . . . . 51 
Elokkahat , k u m m a t inmihi in teki kotisiivotaks 54 
Marakatit ' 8 

III. Inmihi sen r u u m e e n rakenne ja e lämiin. 

Ski letti 64 
Kuin luut yhistyyt toin to i see 65 
Luun rakenne 65 
Mist a inest ova t luut t ekahunnee t • . . . 6(> 
Nuuret ja vanhat luut • 67 
Selkäpii 67 
Rintakletka • • 
Jalkoin ja käsilöin luut • 6!) 
Luut, kumpiin avul käet ja jalat ovat kiin r u u m e h e e s 7 , 1 

Pääluut 70 

Muskulit ja he i jen tyy . 

Muskulilloin tak is tummiin 
Muskulilloin tyy • 72 
Kuin t ehhooi tyy ja f iskult tuura muskuli loihe 7.5 

Toitt i imiin. 

Mist o n o tekahunt mei jen syykki. . . . • • 74 
Syykin su la tus 
Kuhu männöö t toi t tuaineet . . . . • • 
Syykkipraavilat 7 i ' 

Henkäämiin . 

Kuin h u u k u pääsöö kerkiä l ihhaa . 
Kuin henkätää ja kuin po i shenkä tää huukua 80 
Kuin muutt iaa huuku henkäämisen aikaan 81 
Volttelo sirkiän ja puh t ahan huukun puulest • 81 
Kuin hoitiissa so ta jaaduainehi l t 85 

Verenkäymi in . 
Veri • • 83 
Kuin l i ikkuu veri mei jen r u u m e e s • • • 
Pittää hoitaa s y ä n m u n n a a • . . . 8o 

103 



Kuin ero i t tuut m e i j e n r u u m e s t h ä n e s t e k a h u n n e e t k e l p a a m a t t o m a t 
ja tu jukkahat a inee t . 

Pockat ja he i jen tyy 86 
Hipjä , 87 
Hipjän hoitamiin. . . • • . . . . . . 87 

Mervis i s teema. 

Nervilöin omintukse t . . . . 88 
Selkäyttiin ja senen merki tys . - 89 
Pääaivot • • • • 89 
Kuulomisorgani t • 91 

Kust i lmahtui inmihiin. 

Mitä sannoo t jäänösorgani t , k u m m a t ovat r u u m e e s 94 
Mitä näyttää inmihiin ja inmihisenmuutois i in marakat t i loin yhtehys. . . . 95 
Ken siis oli ihmisen esiätt l? • • . . • . . . 96 
Kuin tyy t ehhoo i si ihe, jot ent isest marakat is t tuli inmihiin 97 
Käskytyyt oppi lapsia vart • - • • • . . . 99 
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Hinta 85 кор. 
Kannet 30 кор. 

11 - XII 

3 - 5 ' 
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