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ОНЧЫЛ МУТ. 

Кодшо ий мэ шукыжым илыдымэ пӱртӱсым: мландым, 
вӱдым, йужым тунэмна. Ий пытымашыштэ гына кушкыл 
илышым тунэмаш тӱҥална. Ындэ мэ илышэ пӱртӱсым: 
кушкылым, илышэ-влакым, айдэмым тунэмаш тӱҥалына. 

Мэ ындэ турло-турло кушкыл-влакым, нунын кушмо 
вэрыштлан кэлшэн йӧнэштаралтмыштым палэн налына. 
Пӱртӱсыштӧ улшо тӱрлӧ кушкылым айдэмэ шкаланжэ кэл-
шышын молэмдымыжым, тӱрлӧ сорт культур кушкылым 
лукмыжым палэна. Культур кушкыл-влак калык озанлык-
лан могай пайдам пумыштым палэна. 

Варажым мэ тӱрдо^ӱрлӧ илышэ-влакым палэн налына, 
нунынат илымэ вэрышт дэн кузэ йӧнэштаралтмыштым он-
чэна. Илышэ-влак коклаштэ шукыжо: кол, кайыкдӱрлӧ 
йанлык мэмнан социалист озанлыкланна могай пайдам пу-
мыштым палэна. Адак мэмнан ашнымэ кайыкна, вольыкна 
кузэ лиймышт дэн кужэч лэкмыштым ыҥлэна. 

Пытартышлан мэ айдэмын капшэ кузэ ышталтмым; 
кузэ илымыжым тунэмаш тӱҥалына. Моло илышэ дэн 
айдэмэ коклаштэ улшо икгайлыкым, ойыртышым иалэна. 
Айдэмэ кузэ лийын, тудымат палэн налына. 

Чыла тидым мланна пӱртӱсым чын умлышашлан тунэм-
ман; пӱртӱсым раш палымӧнгӧ тудым шкэ кидышкына 
налын, социализм илыш ыштымаштУпайдаланыман. Социа-
лист общэствым ыштымаштэ умлышо, активнэ лийшашлан 
мланна ты шинчымаш-влак пэшак кӱлыт. 
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I. КУШКЫЛ ИЛЫШ. 
КУШКЫЛ-ВЛАК КУЗЭ ШАРЛАТ. 

Кэҥэж эртэн. Пасу гыч шурным погэн налмэ. Шур-
ным пырчыжэ, нӧшмыжӧ шумэкэ погэн налыт. Кушкыл-влак 
— пушэҥгэ, вондэрла, шудо чыла гайак пэлэд эртэныт, нӧш-
1̂ ым шуктэныт. Ты нӧшмӧ гыч вэс ий у, самырык куш-
кыл-влак шочыт, 

Кушкыл-влакын нӧшмышт саска кӧргыштӧ лийыт. Сас-
кажэ пэлэдыш кӧргысӧ ава-кудо тӱҥ гыч кушкэш. 

Лэвэ, вӱдыжгӧ мландышкэ нӧшмӧ вэрэштэш гын вэлэ 
тудын гыч у кушкыл кушкаш тӱҥалэш. 

Олма пу гыч шушо оЛман куштылгын мландыш вэлмым 
чыланат шынчат. Олма пуым изиш вэлэ рӱзалтэт, олма 
йӱрла йогэн кайа. Тыгай шушо олма рӱзыдэ гычат шкат 
вэлэш. Ир олма пуым эскэрыза; шыжым тудын йымалнэ 
вэлшэ олмам шуко муаш лийэш. Олма сэмынак моло сас-
кат шумэкышт шкак вэлыт. 

Тыгай пушкидо, •вӱдан саска, йэмыш мландэ ӱмбак 
вочмэкэ, тудын пушкыдыжо вашкэ шӱэш, нӧшмыжӧ млан-
дэш кодын шытэн кэртэш. 

Тугэ гынат, тыгай пушкыдо, вӱдан саскам кондышо 
кушкыл-влак пэш шукак огытыл. Мэмнан йатыр кушкылнан 
саскашт шумэкышт кукшо, пэшкыдэ лийыт. Тэвэ пурсан, 
викын, акацийын, макын отызашт шумэкышт кукшо, пэш-
кыдэ лийыт. Тыгай кукшо саска нӧшмышт дэн пырльа 
огыт його, нуно шумэкышт шэлын почылтыт. Тыгай по-
чылтшо саска гыч шушо, кукшо ношмо-влак куштылгын 
ойырлэн мландыш йогат. , 

Нӧшмыштлан кӧра кушкыл-влак мландэ мучко шар-
лэн кумда вэрым налын кэртыт. Мутлан, пӱнчэрла, куэрла 
Касвэл Йэвропышто, мэмнан дэн Моско йыр, адак Сиби-
4 » 



1 сӱр. Мардэж 
дэнэ шарлышэ 
шэргаш шудо 

нӧшмӧ. 

рыштэ кушкыт. Кушкыл-влакын нӧшмышт шкэ кушкыл 
йымакышт гына возыт ыльэ гын, кушкыл шарлэн ок кэрт 
ыльэ, чӱчкыдын ик вэрэш гына кушкын 
ваш-ваш пызырат ыльэ. 

Чынжым тыгэ ок лий. Кушкыл-влакын 
нӧшмыштым шаркалаш тӱрлӧ йӧнэшта-
ралтмышт уло, садлан ношмо-влак кумда 
вэрыш шарлэн кэртыт. 

НӦШМЫН МАРДЭЖ ДЭНЭ ШАРЛЫМЫЖЭ. 

Шэргаш шудым кажнэ йэҥ пала. Пэлэд 
эртымэкэ лийшэ пунан, чумыраш (шар) гай 
чал вуйжым раш ончэт гын, тэвэ мом ужаш 
лийэш: шэргаш шудын нӧшмыжо уло._Каж-
нэ нӧшмыжын пун вуйан кужо йолжо уло 
(1 сӱр.). Мардэж эркын гына пуалэш гынат, 
нинэ ношмо-влак, пэлэдыш вуй гыч ойырлэн, мардэж по-
чэш лу киломэтр дэнӧ ӧрдыш чоҥэштэн кайат. 

Чэртополохын\ Лэсанын, 
адак йатыр моло куштыра 
шудын нӧшмыштат тыгак 
шарлат. 

Мэмнан чодрасэ пушэҥгэ-
влакын нӧшмыштат шукы-
жым тыгак шарлат (2 сӱр.). 
Кож дэн пӱтын пӱгыль-
мышт шумэкышт кукшо жа-
пыштэ почылтыт, тужэчын 
шулдыран нӧшмышт чараш 
лэктыт, варажыщ мардэж дэн 
шарлат, 

Шопкэн, топольын, шэрт-
ньын нӧшмышт изи кычкэш 
(коробочкэш) кушкыт, тидэ 
кычкэ йэҥэжтӱҥалтышыштак 

2 сӱр. Пушэнтэ-влакын чоҥэш-
тылшэ саскашт, нӧшмышт. 1 — 
кож нӧшмӧ, 2—пӱнчӧ нӧшмӧ, 
3 — куэ нӧшмӧ, 4 — ваштар 
нӧшмӧ, 5 — нӧлпӧ нӧшмӧ, 6 — 
почылтшо шэртньэ кычкэ, ту-
жэчын пунан нӧшмышт мар-
дэж дэн чоҥэштыл шаланат. 

1 Чертополох — шӱ^ шудо. 



3 сӱр. Шоло кычкэ 4 сӱр. Пистэ кычкэ 
* орлаҥгэ. орлаҥгэ. 

Орлаҥгыштыжэ кужака ошалгэ лышташ лийэш (4 сӱр.). 
Тидэ лышташ пэлдык мучыштышо орлаҥгэ вигак мландэ 
ӱмбак ок воч, тудо йатыр жап йужышто чоҥэштылэш. 
Мландэ ӱмбак волэн вочмэкыжэ, орлаҥгэ гыч \ кычкышт 
йогэн пытымэшкэ мардэж пуэн наҥгайа. 

ИЛЫШЭ-ВЛ АК НӦШМЫМ НУЗЭ ШАРАТ. 

Шуко тӱрлӧ саска да нӧшмӧ илышэ-влак полшымо дэн 
шарлат. Тӱрлӧ кушкылын нӧшмышт, саскашт тӱрлӧ сэмын 
шарлат. 

Пӱкш дэн тумыльэгэ. Пӱкшымат, тумльэгымат ур пэш 
йӧрата. Ур тэлылан кочкашыжэ аныкым1 ышта. Шкэнжын 
пыжашышкыжэ тудо пӱкшым, тумыльэгым нумалэш. Ну-
малшыжла йужо саскажым йомдара. Йужгынам, кочышым 

1 Запас — анык. 
6 

шэлэш, мардэж тужэчын шушо пунан нӧшмым пуэн наҥ-
гайэн шара. 

Нинэ нӧшмылаштэ шуко вичкыж шӱртӧ гай йарымла 
улыт. Тыгай йарымла пэлдык нӧшмӧ йатыр жап йужышто 
чоҥэштылэш, сандэнэ мардэж нуным чыла вэрэ шаркала. 

Ваштарын, шолын, нолгын, куэн нӧшмыштым вэлэ 
огыл, кычкыштымат мардэж наҥгайа: нунын кычкыштат 
шулдыран улыт. Тыгай кычкэ шумэкыжэ шочмо орлаҥгыж 
гыч куштылгын ойырла, мардэж п 
дэнэ кайэн шарла (2 дэн 3 сӱр.). 

Пистын гын ик кычкыжэ вэлэ | 
огыл, орлаҥгыжгэ кӱрлын вэлэш. Ж) 



I 
нумал каймыжэ годым, луи альэ иктаж вэс йанлык тудым 
лӱдыкта, урлан нумалдышыжым кудалтэн кудал утлашыжэ 
вэрэштэш. Тыгэракын пӱкш альэ тумыльэгэ шочмо пу-
шэҥгыжэ дэч ӧрдыжыш наҥгайэн кудалталтэш. Шошым 
нинэ саска гыч у, самырык тумо, альэ пӱкшэрмэ шочыт. 

Пижэдышэ саска-влак. Шыжым иктаж вэрэ корэм ла-
кэш шочшо куштыра шудо лоҥга гыч эртэн кайэт гын, вур-
гэмэш йатыр тӱрлӧ саска пижэш. Тыгай пижэдышэ саска-
влак— коршангэ, липучко, чэрэда да мойын улыт (5 сӱр.). 

Тыгай коршаҥгым, липучкым, адак моло пижэдылшэ 
саскам пий, шорык, ир йанлык пуныштат ужаш лийэш' 
Варажым нинэ коршаҥгэ' гай пижэдыл-
шэ̂  саска-влак ойырлалтыт, мландэ ӱмбак 
возыт. Тэвэ тыгэ, тыгай кушкыл-влакын 
нӧшмышт тӱрлӧ илышэ-влак наҥгайымэ 
дэн йужгынам шочмо вэрышт дэч пэш 
мӱндыраниктаж монарлу киломэтр вэрэш 
шочыт. 

Пушкыдо, вӱдан саска. Тӱрлӧ сас-
кан сылнэ тӱсыжӧ, тамлэ тамжэ нуны-
лан шарлымаштэ полшаш йӧнэштарал-

. . „ г о сӱр. Пижэдышэ 
тыныт. Кӱишӧ, шушо саска кайык-вла- саска-влак: 1—чэ-
кым шкэ дэкыжэ шупшэш. Нуным кайык .рэда, 2—липучко, 

3 — коршаҥгэ. 
кочкэш, саскан пушкыдо шылжэ каиыкын 
шолыштыжо кӱйэш, нэҥгыдэ шӱман нӧшмыжӧ ок кӱй, огэ-
шат пужло. Кайык, саскам кочкын тэмэшат, ӧрдышкӧ чоҥэ-
штэн кайа, вара кӱйдымӧ ношмо-влакым тӱрлӧ вэрэ лук-
тэдэн кышка. Тыгэракын нинэ н0шмо-вла1с кайык нангаймэ 
дэн тӱрло вэрэ ӱдалтыт. 

КУШКЫЛ-ВЛАК НӦШМЫШТЫМ КУЗЭ ШАРАТ. 

Шокшо кэҥэж кэчыштэ акацийын пурса отызажэ йӱ-
кын шэлын-шэлын кайа. Шэлмэкэ тунамак пэш вашкэн 
отызан кок вэл комжат кадыргэн шинчыт. Отыза комыштын 
кэнэта кадыргэн шичмышт дэнэ пурсашт-влак йыр-ваш шы-
жалтын йогэн кайат. Нуно пэш умбакыжак кайэн огыт 



кэрт гынат, кэч мо гынат, нуно чыла ик вэрышкак огыт 
воч, шочмо вожышт дэч 'кунар гынат ӧрдышкӧ возыт. 

Нэдотрога (ит тӱкӧ) лӱман кушкылын ношмышт-влак 
пэш оҥай шаланат. Нэдотрога вӱдыжгӧ, ӱмылан, лыш-
ташан чодыра лоҥгаштэ да паркыштэ шочэш. Тудо нарын-
чэ, ӱлыкыла кэчышэ пэлэдышан лийэш (6 сӱр.). Тудын 
шушо отызажым тӱкалтэт гын, йӱкын пудэшт кайа, пу-

6 сУр. Нэдотрога. Шола вэлыштэ пэлэдышан укшыжо; пурла 
вэлыштэ кок отызажэ (иктыжэ пудэшталтынат нӧшмыжым шы-

жыкта). 
• л 
дэштшэ отызажэ пэш писын кугыргыл шинчэш, ПИСЫН 

кугыргылшыжла нӧшмыжым вийын ӧрдышкӧ шыжыкта. 
Садлан ты кушкыллан лӱмжымат нэдотрога —,,тӱкаш лий-
дымэ", альэ „ит"тӱкӧ" манын пуэныт. 

Мэ кушкыл-влакын нӧшмышт могай турло-турло^ йӧн 
дэнэ шарлымыштым умлэн нална. Тыжэчын мэ ындэ мо-
лан тошто еавар ӱмбалан, альэ иктаж могай тошто оралтэ 
ӱмбалан пушэҥгэ кушмым раш палэна. Каныш аҥаш чаш-
кэрла кушмым, адак кӱнчымӧ почэш чара шунан млан-
дэш кузэ кушкыл кушмымат"куштылгын ыҥлэна. 

Тӱрлӧ йӧн дэн шарлышэ ношмо-влак чылажак шытэн 
лэктын, у тукымым кондэн огыт кэрт. Пэш шуко нӧш-
мыжӧ шытыдэ йомыт. Шэргаш шудын нӧшмыжӧ вӱдышкӧ, 
кӱпышко, чока шудан олыкышко, альэ калык шуко кошт-
ман урэмыш вэрэштын, тугак йомэш. Пэш шуко нӧш-
мым шурно кочшо кайык-влак, адак тӱрлӧ тыгыдэ йанлык-



влак —кольа, суслик, ур, йос да мойын кочкын пытараг. 
Шагал нӧшмым ыштышэ кушкыл-влакын тукымыштат пыта 
ыльэ. Садлан шуко нӧшмым ыштышэ кушкыл-влак вэлэ 
кумдан шарлат. Кушкыл-влак нӧшмым шагал пуат ыльэ 
гын, пӱртӱсыштӧ йӧршэш пытат ыльэ. 

Нӧшмӧ мландыш логалын шытэн лэктэш гынат, йа-
тыржэ годым у кушкылым кондэн ок кэрт. Ик вэрыш 
чӱчкыдын вочшо ношмо-влак шытат гынат, шукыжо пы-
&ырналтыт, кушкын огыт кэрт. Садлан мланДэ ӱмбалнэ 
нӧшмыжым кумда вэрыш йа мардэж дэн, йа тӱрлӧ илышэ-
влак воктэн пижыктэн, йа адак иктаж могай йӧн дэн шар-
лышэ кушкыл-влак вэлэ- тукымыштым шарат. 

АЙЛЭМЫН КУЛЬТУР КУШКЫЛ НӦШМЫМ УДЫМЫЖО. 

Кӱшнӧ ойлымо сэмын ир кушкыл-влак шарлат. Кӱлэш 
кушкылым айдэмэ кушта гын, тудо кушмыштым шкалан-
жэ кӱлэш сэмын шкэ йӧндара. Пушкыдэмдымэ. да шуко тур-
гыжан мландэш сай кушмым айдэмэ ожнак палэн налын. 
Садлан тудо мландым пушкыдэмдаш, ӱйаҥдаш тӱҥалын. 
Мардэж дэн, альэ моло йӧн дэн нӧшмын, пырчын толмыштым 
айдэмэ вучэн огыл, тудо кӱлэш нӧшмым, пырчым кэлшы-
шэ вэрэш шкэ ӱдаш тӱҥалын. Садлан шыташ кӱлэш дэч 
уто нӧшмыжӧ айдэмылан кочкашыжэ кодаш тӱҥалын. 

Шурно лэктышым нӧлталшашлан жапыштэ да моштэн 
ӱдаш кӱлэш. Мэмнан дэнэ ССР Ушэмыштэ чыла совхоз 
дэн колхоз-влак, йал озанлыклан кӱлэш тарманым ышты-
шэ завод-влак шошым ӱдымӧ кампаньым эртараш онда-
как йамдылалташ тӱҥалыт. Кэҥэж мучашыштэ, шыжэ 
тӱҥалмэ годым, уржа дэн кок ийаш шыдаҥым ӱдэн кодал-
тэш. Кэҥэж пытышаш дэн шурно погымо кампаньэ эр-
таралтэш. Тидэ кампаньэ годым уло вийым шурным жапыш-
тыжэ да тӱрысньэк погэн налмашкэ пышталтэш. Ӱдымӧ дэн 
шурно погымо кампаньым сайын эртарэна гын, шурным, 
паКча саскам, моло саскамат шуко налын кэртына. Тугак 
сакырат, куымо таварат шуко лийэш. Чыла ты пашам ком-
мунист партий вуйлатымэ дэн обшо план почэш ышталтэш. 



МЭМНАН КУШКЫЛНА-ВЛАК МОЛАН ЧЫЛА ВЭРЭ 
ИкГАЙ ОГЫТ УЛ. 

Мардэжшат, кайыкшат, ныл йолан илышэ-влакшат куш-
кыл-влаклан^ пӱртӱсыштӧ нӧшмӧ шаркалашышт полшат, 
нуно кушкыл нӧшмым тӱрлӧ вэрэ наҥгайэн кэртыт. 

Тугэ лиймӧҥгӧ, вара молан ик ^ӱрлӧ кушкылышт чо-
дыраштэ, вэсышт олыкышто, кумышышт вӱдыштӧ куш-
кыт? 

Молан тыгэ лиймым.палышашлан шэргаш шудын илы-
шыжым ончалына. Тӱрлӧ вэрыштэ тудын кузэ кушмыжым, 
шарлымыжым палэн налына. 

1 
ШЭРГАШ ШУДО: 

Шэргаш шудо молан кӱй шарьшэ урэмыштат шочын 
кэртэш. Шэргаш шудым мэ чӱчкыдын корно воктэн, кӱй 
шарымэ урэмыштэ кӱй коклаштат ужына. Тыштэ калык 
чарныдэ коштэщ, тӱрлӧ моло шудым чыла гайак тошкэн 
пытара. Тугэ гынат, тушто шэргаш шудо кушкэш. Молан? 
Тудын кӱшкӧ нӧлдалт шогышо вургыжо укэ, лышташы-
жэ лапкан мландэ воктэн кийа. Шэргаш шудым тыгай вэ-
рыштэ йол дэн тошкалат гынат, тудо нимат ок сисыргэ. 
Кужо, нӧргӧ вурган моло шудо-влак чыла тошкалт пытат, 
шэргаш шудо нимо сисыргыдэ кушкэш. 

Кажнэ ужар кушкыллан кэчэ волгыдо кӱлэш, чара вэ-
рыштэ кэчэ волгыдо утларак логалэш. Кэчэ волгыдо ут-
ларак вэрэштмаштэ мландыжат утларак кошка. Тугэ гынат, 
шэргаш шудо тидлэч ок лӱд. Тудын тура, кужо вожшо 
мландыш кэлгышкэ пура. Кэлгэ мландыштэ вӱдыжгӧ эрэ 
лийэш. Лышташыжэ тудын аҥысыр, мландэ воктэн пызэн 
кийа, садлан вӱдыжгыжымат шагал колта. Шэргаш шу-
дылан лопка лышташыжэ огэшат кӱл, чара вэрыштэ аҥы-
сыр лышташышкат ситышэ волгыдо логалэш. 

Шэргаш шудо вӱдыжгӧ, ӱмылан вэрыштэ кузэ куш-
кэш. Корно дэч ӧрдыштӧ, моло щудо коклаштэ, ӱмылан 
вэрыштэ шэргаш шудо йӧршэш вэс тӱрлӧ лийэш. Тыштат 
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тудо кӱчык вурган, мландэ вэлэн пызышэ лышташан 
лийэш ильэ гын, тудлан кэчэ волгыдо пэш шагал вэрэш-
тэш ильэ. Ӱмылыштӧ тугакат вӱдыжгӧ. Тудлан шкэ вӱ-
дыжгыжым аралаш кӱлэшыжат укэ. Волгыдыжо тЫштэ 
шагалрак вэрэштэш, садлан тыгай вэрыштэ кушкыллан 
лышташыжым кумдаракым ыштымэ кӱлэш. Садлан савар 
воктэн, альэ моло кушкыл коклаштэ' кушшо шэргаш шу-
дын тӱсыжат вэсэ лийэш. Тыгай вэрыштэ тудын лыш-
ташыштат кугырак, кумдарак лийыт, кӱкшытышт дэнат 
кӱкшырак, волгыдыш лэктын шогышо лийыт. 

Тугэ гынат, корно дэч кунар ӧрдыжыш торлэт, чока 
шудо кунар талырак, шэргаш шудо тунар шагалрак шо-
чэш. Молан тыгэ лиймыжым лэнчалына. 

Кӱкшӧ, чока шудо лоҥгаштэ шэргаш шудо молан 
кушкын ок кэрт. Чара вэрыштэ кушкаш полшышо ко-
йышыжо шэргаш шудылан шудо лоҥгаштэ кушкашыжэ 
нимо пайдӓлэ огыл. Тудын вургыжо кӱчык, садлан 
тудым моло кушкыл эртэн кушкын шойыщтат, пызырат. 
Садлан чока шудо лоҥгаштэ шэргаш шудо вашкэ 
йомэш. 

Тыжэч тыгай ойым лукташ лийэш: шэргаш шудо вол-
гыдо йӧратышэ кушкыл: тудо вӱд шагал дэчат, тошкымо 
дэчат ок лӱд, моло кушкыл коклаштэ кушкын ок кэрт 
йомэш. Садлан шэргаш шудын нӧшмыжӧ мардэж дэн чыла 
вэрэ куштылгын шарла гына!т, чара вэрэш вэлэ кушкын 
кэртэш. 

Айдэмэ сурт-пэчэ воктэнжэ шудым тошкэн пытара, 
кушкаш эркым ок пу. Шэргаш шудылан тидэ кэлша 
вэлэ. Садлан тудо шукыжым айдэмэ илэм воктэн 
кушкэш. 

ЧОДРА ПУШЭНТЭ-ВЛАК. 

Шэргаш шудым т.унэмын, тидым палышна: тудын тӱр-
лӧ вэрэш шочын кэртмыжэ — формыжо, ышталтмыжэ, 
атыланышаш условийжэ дэн кылталт шога. Чодра пушэҥгэ-
влак коклаштат тидэ шотымак ужына. 
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Чара вэрысэ да чодрасэ пушэҥгэ. Чара вэрысэ 
пушэҥгэ чодрасэ пушэҥгэ дэч ладырарак, кумда укшан-
рак да кӱжгырак лийэш. Чара вэрысэ пушэҥгэ чыла 
вэлымат волгыдым налын шога, садлан тудын укшы-
жат чыла вэлкат шарлэн, лышташ дэн, имэ дэн лэвэдалт 
шога. Пушэҥгэ лышташ йуж гыч пушэҥгылан кочы-
шым налын шога. Кочышыжым волгыдышто вэлэ шу-
лыктарэн кэртэш. Садлан чара вэ-
рысэ пушэҥгэ кӱжгӧ, ладыра укшан. а ^ Ц ^ , 
лапка лийэш (7 сӱр.). Тыгай пушэҥ-
гэ стройкылан ок йӧрӧ. 

8 «ӱр. Моло пушэҥгэ-
влак коклаштэ шочшо 

чодрасэ пӱнчӧ. 7 сӱр. Чара вэрыштэ кушшо пӱнчӧ. 

Чодраш кушшо пушэнтэ йӧршэш вэс тӱрлӧ лийэш 
(8 сӱр.). Чодраштэ кажнэ пушэҥгым моло пушэҥгэ^лак 
авырэн шогат, ӱмылтат. Садлан тудлан, волгыдыш лэкташ 
тӧчэн, кӱшкыла чот кушкаш вэрэштэш. Чодрасэ пушэҥгын 
кӱшнӧ, вуйыштыжо вэлэ илэ, лышташан укшыжо лийэш. 
Чӱчкыдӧ чодраштэ шочЪо пушэҥгын вургыжо тура, шыма 
лийэш, стройкылан сай пӧрньам пуа. 

Чодрасэ пушэҥгэ дэн чара вэрыштэ- кушшо пушэҥгын 
тыгай ойыртышыштым палэн нална. / 
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Волгыдо йӧратышэ дэн ӱмылчыгышэпушэҥгэ влак. 
Тӱрлӧ пушэцтым таҥастарзна гын, нунын тӱрлӧ ӱмыл 
пумыштым палэна. Ладыра куэм налына гынат, тудынат 
ӱмылжӧ шагал лийэш. Молан? Куэн лышташыжэ тыгыдэ, 
укшыжо вичкыж, ӱлыкыда кэча. Пистэ, шоло, ваштар ну-
гыдо ӱмылым пуат. Нунын лышташышт лопка, чӱчкыдӧ, 
адак укшыштышт уло кэчэ волгыдым погэн налшашлыкын 
шарлэн шогат (9 сӱр.). , 

Пӱнчынат ӱмылжӧ шагал лийэш. Вичкыж пӱнчӧ имэ 
уло кэчэ ^волгыдым авырэн ок кэрт. Кожым налына гын, 
тудын ӱмылжӧ пэш нугыдо лийэш. Тудо чока ужар уажэ 
дэнэ уло волгыдым авыра. Сад-
лан кож йӱмалан моло кушкыл 
кушкынат огэш кэрт. 

Лышташын формыжым, ку-
зэла кушмыжым ончэн, пушэҥ-
гын койышыжат тӱрлӧ лийэш. 
Куэ дэн пӱнчӧ кэчэ волгыдым 
шагал кучат. Тугэ гынат, нун-. 
ылан -кушкаш кэчэ волгыдо 
йатыр кӱлэш. Кэчэ волгыдо 
лышташлан угльэкислый газым 
шалаташ, угльэродым налаш полша. ТыгэЖэ куэ дэн 
пӱнчылан пэш шуко волгыдо кӱлэш. Садлан нуно 
чара вэрым йӧратат, ӱмылан вэрыштыжэ 'кӱшкыла куш-
кын, волгыдыш лэкташ тыршат. Тыгай пушэҥгым волгыдо 
йӧратышэ пушэҥгэ маныт. 

Кож, пиштэ, ваштар, шоло, пӱкшэрмэ нугыдо, лопка 
лыШташан улмышт дэн чыла кэчэ волгыдым налын шо-
гат. Садлан нуно ӱмыланрак вэрыштат, моло пушэҥгэ йӱ-
маланат кушкын кэртыт. Тыгай пушэҥгым ӱмыл нытышэ 
пушэҥгэ маныт. Изи кож куэрла, пӱнчэрла йӱмаланат 
кушкын кэртэш. Кушкьш, куго лийын волгыдо йӧратышэ 
пушэнтым пызыраш тӱҥалэш. Куэ дэн йактэ моло пушэҥ-
гэ йӱмалан шочыт гынат, кушкын огыт шу, эркын мэрчэн 
кошкат. 
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Молан чыла чодра икганьэ огыл. Лышташ-влак куш-
кыллан кочышым пумо дэч поена адак пушэҥгэ вӱдым па-
рыш еавырат. Пушэҥгын лышташыжэ шолдра да нугыдо 
лийэш да кэчан вэрышкэ лэктэш гын, кушкыл вӱдым ут-
ларак парыш еавыраш тӱҥалэш. Садлан кукшо рокышто 
кушкаш волгыдо йӧратыщэ пӱнчӧ да куэ утларак кэлшат. 
Ӱмыл чытышэ кож, пиштэ да ваштар тугай огыт ул. Вич-
кыж да чоштыра имэ (пӱичын) вӱдым парыш шагал еа-
выра, тудын вӧжшо мландыш кэлгышкэ пура. Кэлгыштыжэ 
кукшо ийгэчан годым вӱд еитышын уло. Ошмаштэ кож 
кошка, а пӱнчӧ еайын кушкын кэртэш. Ошман вэрлаштэ 
мэмнан дэнэ пӱнчэр кушкэш, йужгынам пӱнчэржэ куэ 
йӧршан лийэш. 

Шун йӧршан мландыштэ шукыжым кожэрла да вар-
нышэ чодра кушкэш. Тыгай вэрлаштэ адак лышташан йӧрэ 
чодрат кушкэш. 

КУКШО ВЭРЫСЭ КУШКЫЛ-ВЛАК. 

Кушкылын шочмо вэржым ончэн ышталтмыжым, кушмы-
* жым мэмнан олык шудым ончалынат палаш лийэш. 

Эн еай олыклан эҥэр воктэныеэ, шошым вӱд шарлы-
шан олык 'шотлалтэш. Тыгай олык койа, вӱдыжгӧ млан-
дан лийэш, тужакын кӱкшӧ, чока шудо шочэш. Йатыр 
шудыжын лышташышт куго, лопка лийыт; кушкыл лыш-
таш вӱдан, нӧргӧ, чот ужаргэ !лийэш. 

Тыгай лап олык гыч кӱкшака вэрыш кӱзӹмӧ еэмын, 
кушшо кушкылын молэммыжым ужына. Тушто вӱд налмэ 
лап олыкыео дэч шудо шуэ лийэш. Йатыр шудыжын лы-
шташышт аҥыеыр, тыгыдэ лийыт. Йу^ыштын лышташышт 
тыгыдэ ужашлан пайлалтыт. Тыгай кушкыл-влак вӱдыж-
гым парыш шагал колтат, кукшо вэрыштат кушкын кэртыт. 
Йужо шудыжын тӱеыжат йалт ужаргэ ок лий, лудырак, 
ошалгырак кандэ тӱеан лийэш (арым шудо). Вургыжым, лыш-
ташыжым раш ончэт гын, тыгыдэ пунлам ужаш лийэш. 
Тыгай пунан лышташ вӱдым парыш шагал еавыра. Тыгай 
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кушкыл-влакын вожышт кэлгышкэ мландыш кайа. Тыгай 
йӧнлын ышталтмышт нунылан кук-
шо вэрыштэ куш'кашышт полша. 

Чотрак кукшо вэрыштэ куш-
шо йужо кушкыл-влакын лышта-
шышт шэргаш шудын сэмынак 
мландэ вэлэн тӱкнэн кийат. Тыгай 
лышташан шотыш варакш шудо 
(ястребинка), пырыс йол копа шудо 
(кошачья лапка) пурат. 

Варанш шудо шэргаш шудо 
тукым, тӱсшат тудын гайрак. Ва-
ракш шудо шэргаш шудо дэч ты-
гыдырак, пэлэдышыжэ ошалгэ сар 
тӱсан. Лышташыжэ гына тыгыдэ, 
пунан, мландэ воктэн тӱкнэн 
кийа„ сандэнэ вӱдымат парыш ша-
гал савыра. Пэлэд чарнымэкыжэ 
шэргаш шудо сэмынак мамыкаҥ-
шэ шар вуйан лийэш, нӧшмы,-
жӧ шэр^аш шудын ^эмынак мардэж дэн чоҥэштыл шалана. 

Пырыс йол копа шудо мландэ вэлэн кийшэ шудо. 
Тудын лышташыжэ пунан, ошалгэ, пэлэдыш вургыжо чош-

тыра. Вурго мучашыжэ тӱшка 
пэлэдышан. Пэлэдыш тӱсшӧ 
ошалгэ, йа ошалгэ чэвэр ли-
йэш (10 сӱр.). Тыгай пэлэды-
шым К)флат гынат, тудо фор-
мыжым, тӱсшым ок йомдарэ, 
садлан тугай пэлэдыш дэн 
илымэ вэрым сылнэштараш 
букэтым ыштат. 

Эн чара, ошман, кӱкшӧ 
вэрыштэ тылэчат оҥай куш-

кыл-влакым муаш лийэш. Тыгай кушкыл кочо (едкий) 
очиток. Кочо очиток лапка, мландэ вэлэн кийшэ, тыгыдэ; 
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шудо. 

11 сӱр. Кочо очиток. 
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тугэ гынат, кӱжгӧ лӧза лышташан шудо. Вурго йыржэ лыш-
ташыжэ чӱчкыдын шочэш (11 сӱр.). Тыгай лышташ-влак 
вӱдан улыт, вӱдлан пар лийын кайаш эркым огыт пу. 
Садлан очиток чот кэчэ ырыктымэ ошман альэ кӱйан вэ-
рыштат кушкын кэртэш. Тыгыдэ лышташан улмыжлан 

лийын очитоклан кэчэ волгыдо шуко кӱлэш. 
Очиток эн чот волгыдым йӧратышэ куш-
кыл манаш лийэш. Кочо очиток кэҥэжым 
сар (нарынчэ) пэлэдыш дэн' пэлэдэш. 

Очитокын кочо тамжэ тудым илышэ-
влак кочмо дэч арала. 

Амэрикын шокшо, кукшо вэрлаштыжэ 
кукшо дэч лӱддымӧ , иман кушкыл-влак 
кушкыт. Нунын лӱмышт кактус (12 сӱр.). 
Нунын тӱсышт пэш оҥай. Йужыжо мландэ 
гыч мэҥгыла койын лэктьҥ шога. Кӱк-
шытышт кӱкшӧ пушэҥгэ гайэ лийэш. 
Йужыжо укшан лийэш. Укшышт кӱжгӧ, 
аҥысыр лышташла вэлэ койыт. Кумышышт 
шар гай'улыт. 

Кактусын вургыжо эрэ ужар тӱсан. Йуж гыч ко-
чыш налмэ шоты.што тидэ ужар вурго лышташым ол-
мэшта. 

, Лышташдымэ, вӱдан, лӧза вургыжо вӱдым пар лийын 
каймэ дэч арала. Кэчэ чот ырыкта гынат, кактусын ӱмбал-
жэ куго вэрым ок налат, шагал ырыкталтэш, лышташан 
пушэҥгэ гай шарлэн шогышо шуко лышташыжэ укэ. Ты-
гэракын кактусын ужар вургыжо лышташым олмэшта, имыш-
кэ савырнышэ лышташышт пушкыдо, лӧза вургыжым 
илышэ-влак кочмо дэч аралат. 

Ончылно ойлымына гыч тэвэ мом ужына: кукшо вэрыш-
тэ кущшо кушкыл-влак кукшо вэрлан йӧнлын ышталтыныт, 
вӱд шагал дэчат огыт лӱд. Тыгай условцйлан йӧнлын ыш-
талтдымэ кушкыл-влакшэ кукшо вэрыштэ пытат. 

12х сӱр. Кактус. 



Мардэж дэнэ куснылшо ошма дэн кучэдалмаштэ айдэмэ^ 
кукшо вэрлан кэлшышэ кушкыл-влак дэн пайдалана. Ту-
гай ошма куго вэрым пустынь гайӹш савырэн кэртэш, 
корным, йалым, пасум ошма дэн пэтыра. Тыгай вэрэш он-
дак шэльуга-шэртньэ воштырлам шындэдат, кок-кум ий гыч, 
шэртньэ кушкаш тӱҥалмэкэ, нунын коклаш йактэрлам 
шындат. 10—15 ий гыч куснылшо ошма олмэш сылнэ 
йактэр кушкын шогаш тӱҥалэш. 

л 

ВУД КУШКЫЛ-ВЛАК. 

Вӱдысӧ илыш кукшо вэрысэ илыш дэч йӧршын вэс 
тӱрлӧ, садлан вӱд кушкыл-влак вэс тӱрлын ыштал-
тыныт. 

Кувшинкэ. Йэрлаштэ, эркын йогышо эҥэрлаштэ кув-
шинкэ (вӱд чача) тӱшкан^ӱшкан шочэш. Нунын шолдыра, 
лопка лышташышт вӱд ӱмбалнэ 
кийат, кэҥэжым пэлэдышышт лийэш 
(13 сӱр.). „Вӱд чача" манмэ ош кув-
шинкын пэлэдышыжэ пэш сылнэ. 
Нарынчэ кувшинкыжын пэлэды-
шцжэ изырак да нарынчэ тӱсан 
лийэш. 

Сэр гыч ончымаштэ кувшинкын 
вургыжым ужаш ок лий. Тудо вӱд 
пундашыштэ, вӱд льувыраштэ. Ту-
жэчын кувшинкэ лышташын, пэлэ-
дышын кужо вургышт вэлэ шочын 
лэктыныт. 

Кувшинкын лышташыжым вур-
гыж' дэч кӱрлын ойырэт гынат, тудо 
вӱд ӱмбалнак ийын коштэш. Лышта- .. сӱр. Кувшинкэ 

(12 гана изэмдымэ). 
шыжэ корган, коргыштыжо иуж уло, 
садлан тудо вӱд дэч куштылго. Лышта^ вургыжлан лӹш-
ташым нӧлтэн кучэн шогаш кӱлэшыжэ укэ. Лышташым 
вургыжгэ кӱрлын луктына гын, кӱжгӧ, лывыргэ, вургы-
жым ужына. Чараштэ вургыжо тойа гай шогэн ок кэрт, 
3—2780 . 11 



ӱлыкыла кандырала вэлэ кэржалтэш. Кӱрлаш гын, тудо 
чот пэҥгыдэ; тудо пэҥгыдэ кандра сэмын лышташым 
•ют кучэн шога, мардэжан, вӱд толкынан годымат лыш-
ташлан кӱрлын ойырлаш эркым ок пу. Пэлэдыш вургат 
тыгайак. 

Кувшинкэ лышташ коваштан, пэҥгыдэ. Садлан тудым 
вӱд толкынат кушкэд ок кэрт, йӱр чӱчалдышат шӱтэн 
ок кэрт. , 

Кувшинкын саскажэ кувшин форман. Шушо нӧшмыжӧ 
вӱд ӱмбаднэ ийын коштын кэртэш. Йы-
рым-йыр пижэдышэ чора дэн авыралтын, 
садлан вӱд ӱмбалнэ коштшо кайык пу-
нэш, нэрэш пижэда. Ик йэр гыч вэс 
йэрыш чоҥэштэн коштын, кайык кув-
шинкын нӧшмыжым шара. 

Тропик кундэмлаштэ, кэчывалвэл 
Амэрикыштэ, Амазонко эҥэрыштэ пэш 
куго кувшинкэ шочэш. Тудым викто-
рийа-рэгийа маныт. Тудын лышташыжэ 
мэтрат пэлэ, кок мэтр лопкытан лийэш. 

Вуд-лашка шудо (раскэ). Кэҥэжым 
пӱам, шогышо вӱдым вӱд лашка ужаргыж дэн лэвэдэш. 
Йужгынам вуд-лашка шудо талышнымэ дэнэ вӱд ӱмбал 
йӧршын лэвэдалтэш, нымогай виш ок код. 

Вуд-лашкан лышташлажэ укэ, тудо шкэжэ ужар тыр-
тыш лышташла койын вӱд ӱмбалнэ кийа, лышташ дэч 
ӱлыкылажэ кӱчык вож вик кэча (14 сӱр.). Моло кушкыл-
влак шкаланышт кӱлэшлык кочышым рок гыч налыт гын, 
вуд-лашка пӱа гыч йа эҥэр гыч налын кэртэш. Вӱдыштӧ 
кушкыллан кӱлэшлык миньэрал наста кэч кунамат уло. 
Садлан вуд-лашкалан моло кушкыл сэмын кужо да укш-
лаҤшэ вож ок кӱл. Тудын изи вожшат утларакшэ вэс 
пашам ышта: тудо лашка шудылан кумык савырнэн 
возаш эркым ок пу. Укэ гын, мардэжан годым, вӱд тол-
кын тарванымэ" дэнэ, вуд-лашка шудо кумыкталтын кэр-
тэш ильэ. 
18 
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Вӱд-лашка шудо пэш шуэн пэлэдэш, сандэн нӧшмымат 
пэш шуэн кушта. Утларакшэ тудо вож гыч тӱла, шукэ-
мэш. Тудын ужар тыртышыжэ кушкэш, вара ужашлан 
шэлалтэш, поена йылмэ гайым колта. Садэ йылмэ гайжэ 
ойырлэн поена кушкылыш еавырна. Ты тыгыдэ кушкыл-
влак вӱд кайыкын йолэшышт, пыстылэшышт, адак вӱдыш-
тӧ йӱштылшӧ вольыкын, моло илышын пунэшышт пижыт. 
Йужо вӱд лашкажэ шинчышэ вӱд гыч йогышо вӱдыш 
логалэшат, вӱд тудым вэе вэрыш йоктарэн наҥгайа. 
Тыгэ коштмо дэн ты кушкыл 'нӧшмӧ дэч поена тӱла» 
шукэмэш. 

Кэҥэж гоч вуд-лашка шудышто крахмал погына, сад-х 
лан тудо нэлэмэш. Тудо вӱдыш кэлгыш вола, вара вӱд 
пундашыш возэшат, тушто тэлым эртара. Тэлым эртарышэ 
кушкыл-влак шошым угыч вӱд ӱмбак кӱзат. Тыгэ волэн 
кӱзымӧ дэн вуд-лашка ий дэн ок авыралт, кылмымэ дэ-
чат утла. 

Тыжэч мэ ужына: вӱд кушкылат шкэ илымэ уеловий-
жылан йӧнэштаралтшэ лийэш. 

Йэр дэнэ куплаштэ вӱд кушкыл-влак эркын кушкын 
шкэ ужар шудышт дэн шӱйын пундашкэ волышо вур-
гышт, вожышт дэнэ пундашым тэмат, йэр эркын-эркын 
купышко еавырна. Пӱан, йэрын лӱкаҥын купыш еавыр-
нымышт дэн кучэдалшаш вэрч вӱд гыч кушшо да шӱйшӧ 
шудо-влакым эрыкташ вэрэштэш. Ожнак купышко еавыр-
нышэ вӱд шинчымэ вэрыштэ шӱйшӧ кушкыл кызыт куп 
тургыжыш (торфыш) еавырнэн; тудо промышлэнысыштэ 
олташ кайа. 

• 
. . > 

Мэ ындэ тӱрлӧ кушкылын шкэ илыш условийыштдэн 
кэлыштаралтын ышталтмышт нэргэн ончэн лэкна. 

Кукшо ошмаштэ кушкын шогышо кушкылын ик ойыр-
тышыжо, олыкысо кушкылын вэе ойыртышыжо уло, чо-
драштэ кушшын да вӱдыштӧ кушшо кушкылын адак 

I шкэныштын поена ойыртышышт уло. 
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Кушкылын ойыртышыштым тунэмын, пакча саскалан 
могай мландэ утларак кэлша, могай мландыш шыдаҥым 
ӱдаш, могай мландым чодралан кодаш кэлшымым айдэмэ 
палэн налэш. Тылэч поена айдэмэ шкат пӱртӱс услови-
йым вашталтэн, ӱдымӧ кушкыллан кэлшышэ условийым 
ышта. Мут гыч, купым кошта, мландыжым ачалэн, извэ-
екам шавэн, купысо рокым вэсэмда. Тыгэ ыштымэк ку-
пэш кушкын кэртдымэ кушкылым тужакын кушта. Пасу 
гыч, пакча гыч тудо кӱлдымаш куштыра шудым еомлэн 
кышка. Укэ гын, куштыра шудо нурэш, пакчаш, пасуэш, 
тужак ӱдымӧ культур кушкыллан кушкашышт эркым ок 
пу, тӱнчыктара. Чара кукшо ошмаштэ пӱнчӧ чодрам ай-
дэмэ кушта. 

Пӱртӱслан оза лиймэ Шотышто айдэмэ утларакат ышта: 
тудо организмын кӧргӧ илышыжымат вашталта, шкаланжэ 
кӱлэшлык у урлык кушкылым луктэш. 

КУЛЬТУР КУШКЫЛ-ВЛАК. 

Айдэмэ о,нчэн куштымо кушкылым культур кушкыл 
маныт. Шукышт, мут гыч: пырчан шурно, пакча саска, 
хлопчатник, йытын да мойын, мэмнан илышлан пэш кӱлыт 
Нуно мэмнам пукшат, чиктат, Нуно огыт лий ильэ гын, 
кузэ илыман ильэ — тидым шоналтэнат от мошто. 

Тугэ гынат, пэш шукэртэ ожно, кызытсэ жап дэч шуко 
тӱжэм ий ожно, айдэмэ ир кӱшкылын саскажым, нӧшмы-
жым погэн вэлэ моштэн. Кушкылым шкэ ончэн куштэн 
моштэн огыл. Шуко вара вэлэ тудо мландыш шалӓнэн 
вэлшэ нӧшмӧ гыч кушкыл кушмым, кушкыл дэч адак нӧш-. 
мӧ шочмым ыҥлэн налын. Тыгэ ыҥлэн налмэкэ, тудо шкэ 
лӱмын ӱдаш, кушкылым ончэн кушташ тӱҥалын. Тылэч 
вара айдэмӓ мландым куралын шурным ӱдышӧ лийьш. 

Ончэн куштымо кушкылым, пушэҥгым, тӱрлӧ вондэрым, 
ир кушшо шудым айдэмэ пэрвой пӱртӱс гыч налын. 
Ты ир кушшо кушкыл-влак эркын-эркын кызытеэ культур 
еортыш еавырнэныт, кызыт нуным айдэмэ шкэ ончэн куш-
та. 
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Культур кушкыл коклаштэ эн кӱлэшыжэ пырчан шурно 
улыт: шыдаҥ, уржа, шож, шӱльӧ, кукуруз, тар. Кызыт 
мэмнан элыштэ ты шурно-влакым шукырак кушташ пиж-
мэ. Пырчан шурным шуко куштымо паша — мэмнан йал 
озанлыкын кызыт тӱҥ задачыжэ. Пэрвой вичийашыштэ 
мэ ӱдымӧ мландынам пэш кугын шарэн улына. Кызыт эҥ 
кӱлэшыжэ — шурно лэктыш нӧлтымаш, кукшо .ий вашта-
рэш кырэдалмаш. Тидым шуктышашлан мэмнан совхозлаш-
тэ, колхозлаштэ кугырак лэктышан, кукшо ийым чыты-
шан пырчан культур ӱдалтэш. Машин-трактыр станцэ-вла-
кым ыштымэ дэнэ мэмнан колхозлашкэ ончылно шогышо 
йал озанлык тэхникэ пурталтэш: мландэ куралашат, шурно 
ӱдашат, тӱрэдашат трактыр да йал озанлык машин ку-
чылталтэш. Мэмнан пырчан шурно ӱдышӧ шолдыра сов-
хозна — йӧршэш „шурно фабрик" улыт. 

Кочыш шотышто пакча саскат куго вэрым налын шога: 
ковышта, киар, рэвэ, кэшыр, йошкар ушмэн, томат, ту-
лэч молыжат. Нуно мыланна кочшашлык йэшартыш йӧр-
варым пуат. 

Киндэ шурно дэч поена мыланна адак тэхникэ культу-
рат пэш кӱлэшан. Тэхникэ культурлан мэмнан фабрик-
заводысо промышлэныслан еырйом пуэн шогышо культур-
влак шотлалтыт. Йытын дэн кыньэ — мушым, хлопок — ма-
мыкым пуат; муш дэн мамыкым шӱдырэн шӱртым ыштэна, 
шӱртыж дэн выньэрым куэна. Ты кушкыл-влакын нӧш-
мышт гыч, адак кэчэ шудо нӧшмӧ гыч ӱйым луктыт. 
Парэҥгэ гыч крахмалым, патокым, спиртым ыштат. Са-
кыр ушмэн гыч еакырым шолтэн луктыт. Тэхникэ куш-
кыл ончэн куштымаш — мэмнан йал озанлыкыштэ кокымышо 
тӱҥ паша лийэш. 

ПЫРЧАН ШУРНО КУЛЬТУР. 

Шыдаҥ, уржа, шож, шӱльӧ — нинэ чылажат пырчан 
шурно улыт. Тӱжвач ончыма гыч ты шурно-влак олыкышто, 
корэмлаштэ кушшо- шудыла койыт: аҥысыр кужо лышта-
Шан, олым вурган улыт, мучашышт шинчаш пэрныдымэ 
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тыгыдэ пэлэдышан вуй дэн пыта. Наукышто тыгай кушкы-
лым злак маныт. . ( 

Шурно кушкыл утларакшэ чодрадымэ стэп мландыш-
тэ шуко уло. Тугай стэп мэмнан Совэт Ушэмын кэчывал-
вэлыштыжэ, адак стэп воктэнысэ пошкудо эллаштэ уло. 
Мэмнан кызыт удымӧ пырчан шурнынат тугай стэп гычак 
лэктыныт. 

Мэмнан пырчан шурнын тукымышт ӱдымӧ шурно дэн 
таҥастарымаштэ пэш куго ойыртышан улыт. Нунын пыр-
чышт тыгыдэ. Вуйышт ик жапыштэ ок шу, пырчэ шудэ 
ончычак шукыж годым вургышт пудыргыл пыта. 

Шурно пырчым айдэмэ кузэ вэсэмда, сайэмда. Ир 
шыдаҥын, шожын пырчыжым погымо годым, айдэмэ шол-
дыраракшым погаш тыршэн. Шолдырарак пырчыжымак 
ӱдэн, ончэн куштэн. Шолдыра пырчан кушкыл гыч тукым-
жат шолдыра пырчан шочэш. 

Тыгэ, тукым гыч тукымыш айдэмэ сай дэч сайурликым 
ойырэн ӱдэн шогэн. Садлан ӱдымӧ киндэ шурнын пырчы-
жэ ончыкыжо эрэ сайэмын, шолдыраҥын шогэн, вуйжат 
пэҥгыдэ, ик жапыштэ шушо лийын. Ир кушшо киндэ 
шурнын тугай сайлыкшэ укэ улмаш. 

Ожно шолдырарак пырчан урлыкым ойырымо шотышто 
айдэмэ шоналтэнат огыл, тугэ кӱлэшыжым тудо шинчэнат 
огыл. Тугэ гынат, сайрак урлык пырчэ шкэ ойыралтын 
шогэн. Ойырымаш тыгэ лийын шогэн: айдэмылан йӧрдымӧ 
пырчэ урлыкаш пырчэ коклашкэ шуэн логалын, мут гыч( 

пудыргылшо вуйан шурнын пырчыжэ нурэшак йогэн 
кодын, тыгыдырак пырчыжэ пуалтымэ годым куштыра дэн 
пырльа мардэж дэн ӧрдыжышкӧ пуалалтын. Вэсканарак, 
кушкылын илышыжым сайракын тунэммэкэ, киндэ ӱдышӧ-
влак, тунэмшэ агроном-влак сайрак урлыкым лӱмын 
ойыраш тӱҥалыныт. Мут гыч, нуно тыгэ ыштэныт: ӱдымӧ 
шурно коклаштэ кугырак вуйан, шолдырарак пырчан шур-
ным пасушто лӱмын кычалын погэн коштыныт, пырчыш-
тым поена оптэныт, вара, еайрак еортым лукшашлан 
лийын, тугай урлыкыад поена ӱдэныт. Тыгай уеловийыштэ 
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кӱшкылын вашталтмыжэ, сайэммыжэ ожнысо дэч вашкэрак 
вийнаш тӱҥалын. Кӱчык жапыштэ шуко у, кӱлэш сор* 
шыдаҥ, шож, уржа, шӱльӧ луктылтын. 

Шукэртэ огыл, урлык сайэмдымэ шотышто адак вэс 
йӧным муыныт — скрэщиваньым ышташ тӱҥалыныт. Ик 
сортан шыдаҥын ава-кудыжым вэс сортаншыдан гыч налмэ 
пуракшэ дэн ушаш гын, вэс тӱрлӧурлыкым^лукташ лийэш: 
тукымыштышт ача-ава формышт тӱрлӧ шот дэн ушналт 
кэртыт. Йужгынам йӧршэш у ойыртышат лэктын кэртэш 
Ик сортан кушкыл гыч пу-
ракым налын, вэс сортан куш-
кылын пэлэдышышкыжэ ша-
вымэ, вара нунын пырчыштым 
погымо,— тидэ лачак скрэ-
щиваньэ лийэш. 

•Совэт" Ушэмыштэ кызыт 
тугай паша^пэш кумдан шар-
лэн. Тидэ пашам наук почэш 
виктарэн шогаш лӱмын сэ-
лэщий станцэ-влакым поч-
мо. Тушто кугын тунэмшэ 1 5 СУР- Тӱрлӧ урлык шыдаҥын 

„ вуйышт — сандомиркэ, банаткэ 
агроном-влак тӱрло раионлан а д а к ПЭШКЫдЭ шыдаҥын. 
кэлшышэ, кугырак Лэктышан 
сай урлык шурным лукташ тыршат. Скрэщиваньым 
ыштымэ дэн, тыгылай ойыркалЭн ӱдымӧ Тдэнат кушкыл-
влакын йужо койышыштым вэсэмдымэ: вашкэрак шушо, 
йа кукшо ийым утларак Чытэн кэртшэ, йа зианым кон-
дышо (шукш, копшаҥгэ, моло) дэч лӱддымӧ, адак моло 
тӱрлӧ сай урлыкым лукмо. 

Тӱрлӧ сорт шыдаҥ^лакын ойыртЫшышт ӱмбач он-
чалма гычат шинчаш пэрна (15 сӱр.). Пырчат сайлык 
шотшо дэнэ тӱрлӧ лийэш — пушкыдо, адак пэшкыдат 
уло. 

Рис. Рис — шокшо вэрысэ купан мландэш кушшо ир 
кушкыл гыч лэкшэ шурно. Тудо мэмнан дэнысэ саганвуй 
альэ омыж гайэ. Садлан рисым моло пырчан шурно сэмын 
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ончэн кушташ ок лий, тудым ончэн куштымо пашаштэ 
ойыртыш уло. 

Рис ӱдаш нурышко вӱдым колтат, искуствэннэ купым 
ыштат. Купышто тыгылай ӱдымӧ машин дэн ӱдаш ок лийг 

садлан кызыт рисым аэроплан гыч кышкэн ӱдат. Аэроп-
ланжэ вӱд дэн лэвэдалтшэ пасу мучко пэш кӱшнак огыл 
чоҥэштэн коштэш. / 

Рисым ожнысэкак Индийыштэ, Китайыштэ, Йапонышто 
ӱдат. Ты вэрлаштэ рис — калыкын тӱҥ кочышыжо. Чумыр 
тӱньасэ калыкын ик кумышо ужашыжэ рисым кочкын 
ила. Мэмнан дэн рис Кокла Азийыштэ да Кавказыштэ 
ӱдалтэш. 

Шукэртэ огыл Кавказыштэ тыгай шынымаш ыштымэ: 
рис пасун вӱд йӱмалнэ улмыжо годым, вӱдыш карп колым 
колтат. Тужак нуно кушкыт, ӧрчат. Тӹгэ ыштымэ дэнэ рис 
пасу^гыч кок лэктышым — рисымат, колымат погалтэш. 

ПАКЧА КУЛЬТУР. 

Куштэн шуктымэшкэ йатыр ончымым да чот ӱйаҥдымэ. 
вӱдыжгӧ, сай куралмэ мландым йодшо кушкылым пакчаш 
шындат. Садлан пакчалан лапрак, вӱдлан лишыл вэрым 
пуат. Тыгай вэрыштэ мландэ 'утларак вӱдыжгӧ шога, моло 
кӱкшырак вэр гыч тушко миньэрал кочышат йӱр вӱд дэн 
мушкылтын утларак вола. 

Пакча саска коклаштэ утларак кӱлэшанжэ ковышта. 
Ковышта урлыкым айдэмэ пэш чот вашталтэн кэртын. 
Садлан кызыт ковышта урлык пэш шуко тӱрлӧ уло. 

Ковышта. Ковышта йыраҥыштэ кужын, йужгынам 
шыжэ маркэ шога. Тудо .йыраҥыш иканаштэ вэрэштын 
огыл. Ковышта нӧшмым шошым ковышта-шагэш ӱдат. 
Шагыштэ ковышта озымлап шокшо. Тыштэ тудо йӱштӧ 
дэч ок лӱд. Ковышта озым вийым погымэкэ, тудым 
йыраҥыш кусарэн шындат. Йыраҥыштэ ковышта адакат 
чот кушкэш, лышташлажэ кугэмыт, ковышта лышташ 
шыжэ вэлэш пырльа чумыргэн, ковышта вуйыш савырна. 
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Лач тыгай продуктым налшашлан мэ ковыштам ончэн 
куштэна. 

Ковышта вуйым кутыньэк пӱчкаш гын, поена лышташ-
лажэ пэш раш койэш. Лышташыжэ кӱжгӧ, ошалгэ, 
умбала-умбала кийат. Кажнэ лышташ ковышта вургӧ гыч 
лэктэш. Ковыштан вургыжо кӱжгӧ, папан. Ковыштан лыш-
ташыштыжат, вургыштыжат кочыш наста шуко погынэн 

16 еӱр. Тӱрлӧ урлык ковышта: 1 —вуйан ковышта, 2 — кольраби, 
3 — брӱссэль ковышта, 4 — пэлэдыш ковышта. 

Вуйаҥшэ ковышта тэлым эртараш йамдылалтын. Кэҥэ-
жым тудо пэлэдын огыл, нӧшмымат шочыктэн огыл. Тудо 
вэс ийыштэ ижэ пэлэдэш. Ковыштан нӧшмыжӧ айдэмылан 
кӱлэш лийэш гын, еайрак ковышта вуйьЫ шыжым поена 
ойырэн кодат, йӱштӧ логалдымэ вэрыштэ аралэн кийык-
тат, шошым еадэ ковышта вуйым йыраҥыш луктын шын-
дат. Ковышта вурго гыч тунам ужар лышташ кушкэш. 
Ковышта кушкэш, пэлэдэш, нӧшмым шочыкта. Тудын ты 
ийыштэ вуйжо огэш лий. Шкэ тукымжо — рэвэ дэн чуҥ-
гыла еэмынак, ковышта —кок ийаш кушкыл. Рэвэ дэн 
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чуҥгылан запасышт вожэшышт погына, ковыштан — лыш-
ташэшыжэ. 

Ковыштан пэрвой тӱлымӧ вэржэ — умыр-шокшо пуш-
кыдо игэчан мландэ, тэлыжат тушто мэмнан дэнысэ гай 
йӱштӧ огыл. Ир ковышта тэҥыз сэр воктэн Касвэл 
Йэвропышто кушкэш. Ковыштам эн ожныжо тушто ончэн 
кушташ тӱҥалыныт. 

Варарак ир кушшо ик тӱрлӧ ковышта урлык гыч сай-
ракшым ойырымо дэн шуко пакча урлык лукмо (16 сӱр.) 
Мэмнан тыгылай ковыштам айдэмэ ик куго вуйаным 
ышташ тунэм шуктэн. Тыгай ковышта вуйым мэ кочкына 
Тыгай ковыштам вуйан ковышта маныт. Рэвэ форман 
ковыштан вургыжо шарлэн кушкэш, кӱжгэмэш, папан 
лийэш, тудын вургыжо рэвэ, чуҥгыла гай лийэш. Тугэ 
гынат, тидэ вож огыл,— кӱжгэмшэ вурго гына. Тудо рэвэ 
•сэмын мландыштэ ок лий, чараштэ лийэш. Ты ковыштам 
вэс сэмын кольраби маныт. Брӱссэль ковыштан вургыжо 
кужо. Ты [вургыштыжо пэш пушкыдо, ныжылгэ тыгыдэ 
ӧрдыж вуйла лийыт. Брӱссэль ковыштам ты вургӹсо 
вуйлан лийын ончэн куштат. Адак пэлэдыш ковышта уло 
Ты ковыштан кушкын шудымо пэлэдышыжэ кочышлан кайа 
Кызыт ковышта урлык чылажэ 120 тӱрлӧ утла шотлалтэш 

ТЭХНИКЭ КУЛЬТУР. 

Хлопчатник. Хлопчатникын кушмо тӱҥ вэржэ шокшо 
эл. ССР Ушэмыштэ хлопок кушмо тӱҥ район-влак тыгай 
улыт: Кокла Азий, Кавказ курык вэс вэл. Тыштэ хлопок 
ӱдымӧ вэрышкэ вӱдым лӱмын канавым ыштэн колтат 
Пытартыш ийлаштэ мэмнан дэн хлопокым у районлаштат 
ӱдаш тӱҥалыныт: Крымыштэ, Йӱдвэл Кавказыштэ, Укра-
иныштэ, Ӱлыл Йул воктэн. Тыштэ канавым кӱнчэн пасуш 
вӱдым колташ ок вэрэшт. 

Хлопчатникым шошым ӱдат. Тудын озымжым ончыч 
шуэмдат. Тыгэ ыштымэ дэнэ озымлан кушкашыжэ йоҥгыдо 
лийэш да хлопчатник вийанрак кушкэш. Ӱдымӧ дэч вара 
кок тылзэ гыч хлопчатник пэлэдаш тӱҥалэш. Шырка 
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пурак дэн тӱланымэк, нӧшмыжӧ кушкащ тӱҥалэш. Нӧшмы-
жӧ грэк пӱкш кугыт коропкаштэ лийэш. Коропка кӧргыжӧ 
ала мыньар пӧлэмлан шэлалтэш. Кажнэ пӧлэмыштэ нӧшмӧ 
уло. Нӧшмӧ ошо, йа нарынчэ тӱсан пун дэн лэвэдалтын. 
Ты пунжо пырчым мардэжлан мӱндыркӧ наҥгайэн шалаташ 
полша. Лач ты пунлан — мамыклан кӧра айдэмэ хлопчат-
никым ӱда. Айдэмэ пырчым мардэжлан шалаташ ок пу 
Коропка почылташ тӱҥалмэ годымжак, тудым погэн налэш 

Ожно хлопокым кид дэн гына погат улмаш. Кызыт 
мэмнан совхозлаштэ, колхозлаштэ хлопокым "машина дэн 
погат. Машинажымат совэт инжэньэр-влак шонэнлуктыныт. 
Хлопчатникын нӧшмыжым мамыкшыгэ хлопок эрыктымэ 
заводыш наҥгайат. Тушто нӧшмым мамыкшэ дэч ойырат. 
Нӧшмӧ гыч хлопок ӱйым луктыт, мамыкшэ дэн тӱрлӧ 
выньэрым куат. 

Кугыжан Росийыштэ хлопок пэш шагал ӱдалдэш улмаш, 
садлан пэш шуко хлопокым вэс кугыжанышла гыч кондэ-
ныт. Кызыт мэ, шкэнан хлопок ӱдымӧ пашанам шарэн, 
сайэмдэн толын, шкэнан Ушэмнам хлопокым капиталист 
кугыжанышла гыч налмэ дэч утарышаш вэрч кырэдалына 
Кокымышо вичийашын мучашыштыжэ мэ шкэнан ӱдымӧ 
хлопок погымым кок пачаш кугэмдышашлык улына. 

Йытын. Мэмнан калык озанлыкыштэ йытынат пэш 
куго вэрым налын шога. Йытын вурго гыч мушым налыт, 
мушым шӱдырэн, шӱртым ыштат, шӱртыжӧ выньэр куаш 
кайа. Йытын нӧшмӧ гыч йытын ӱйым ойырат, кучажэ 
вольык пукшаш кайа. Йытын ӱй куча пэш вийан курго. 

Совэт Ушэмын йӱдвэл ужашыштыжэ кужо йытын 
ӱдалтэш, кокла ужашыштэ — кудыр йытын. Кужо йыты-
нын вургыжо кужо, укшлажэ укэ гайэ, садлан тудым 
утларакшэ мушлан лийын ӱдат. Кудыр йытынын вургыжо 
кӱчыкрак, укшлажат шукырак. Садлан пэлэдышыжат, 
пырчыжат шукырак лийэш. Кудыр йытыным нӧшмым 
утларак погышашлан лийын ӱдат. 

Йытын ӱдымӧ шотышто ССР Ушэм пӱтынь тӱньаштэ 
ончылно шога 
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У КУЛЬТУР КУШКЫЛ. 

Ожнысэк ӱдымӧ кушкыл дэч поена мэмнан йал озан-
лыкышкэ у культур кушкылат пурталтэш. 

Сойа. Шукэртэ огыл, ты кушкыл нэргэн мэмнан дэнэ 
пэш шагалжэ гына колыныт ыльэ. Китай дэн Йапонийыштэ 
еойам ала мыньар тӱжэм ий годсэк ӱдат., Сойа тыгылай 
фасоль тукым. Тудын пэлэдышыжэ ошалгэ, пырчыжэ пурса 
гайэ. Пурсажэ пэш вийан кочыш. Ты пурса вэрчын еойам 
айдэмэ ӱдаш тӱҥалын. 

Сойан пурсаж гыч ,,сойа шӧрым" пызырыктэн луктыт. 
„Шӧржым" йӱыт. Сойа шӧр гыч тӱрлӧ продуктам ышташ 
лийэш: малтымэ шӧрым, торыкым, туарам. Сойа пурса 
дэн ложашым ыштат. Ложаш дэнжэ тӱрлӧ кондитэр кочы-
шым кӱэштыт. Сойа дэн пэш шуко тӱрлӧ кочышым 
ышташ лийэш. Там шотышто, кочыш вий шотышто тудо 
шыл дэч нымат шэҥгэлнэ огыл. Садлан укэланак огьцГ" 
еойам ,,кушкыл шыл" маныт. 

Тыжэчын еойан кӱлэшыжэ пэш раш койэш. 
Садлан еойам мэмнан дэнат ӱдаш тӱҥалыныт. Сойа 

кэчывэл районлаштэ вэлэ пурсажэ лиймэш кушкын кэр-
тэш. Тудым тыгай районлаштэ ӱдаш тӱҥалмэ: Украин, 
Кавказ, Крымыштэ. Пэрвой вичийашын пытартышыжлан 
еойа ӱдымаш мэмнан дэнэ миллион гэктарыш утла шуын. 

Каучукан кушкыл-влак. Каучукым тропик мландэш 
кушшо кушкыл гыч погат. Каучукан кушкылын вӱдшӧ 1 

нугыдо, шӧр тӱсан. Каучукан пушэнтым*лодэт гын, лодымо 
вэр гычшэ нугыдо, ошалгэ вӱд лэктэш, ты вӱд пэҥгыдэ-
мын каучукыш еавырна. Мэмнан дэн ССР Ушэмыштэ 
тропикысэ гай шокшо вэр укэ, еадлан тыгай пушэҥгэ^лак 
мэмнан дэн огыт куш. Садлан кызыт маркэак рэзин про-
мышлэныслан кӱлэшлык каучукым мыланна вэс кугыжа-
ныш гыч кондаш вэрэштын. Каучукым шӧртньым тӱлэн 
налын шогэн улына. Мыланнажэ шкэнан, еовэт каучук 

* кӱлэш. Тудо мыланна калош, рэзинаҥдымэ выньэр, мэди-
1 Сок. 
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цинлан кӱлэшлык ӱзгар, пожар пучым да т. м. ышташ кӱлэш, 
утларакшэ автомобильлан, грузовиклан, вэлосипэдлан кӱ-
лэшлык шина ышташ ^кӱлэш. Каучук мыланна' противо-
газ ышташат, сар годым отравитлышэ наста дэч аралышэ 
рэзиҥгэ вургэм ышташат кӱ-
лэш. 

Мэмнан учоный-влак мэм-
нан кумда Ушэмыштына куш-
кыл-влак коклаштэ каучукан 
кушкылым кычалаш пижыч. 
Кычалмышт арам ыш лий: Ка-
захстан стэплаштэ, курыкла-
штэ каучукан кушкыл мумо: 
хондрил дэн тау-сагыз (17 
сӱр.). Ты кушкыл-влакыштэ 
каучук уло.Каучук гычшо рэзи-
ҥ ^ ӱзгарым ышташ тӱҥалмэ. 
Кызыт ты кушкыл-влакым лӱ-
мын ончэн кушташ тӱҥалмэ. 
У сортым, утларак каучукан 
сортым, лукташ тӱҥалыныт. 

Ту жапыштак мэмнан учоный-влак каучукым тыгылай 
спирт гыч лукташ йӧным муыныт. Тидэ паша—ховэт 
наукын пэш куго ончык каймыжэ. Кызыт мэмнан каучукым 
искусствэнэ ыштэн лукшо завод-влакат ыштымэ. Ындэ 
мэмнан шкэнан, совэт каучукна уло. 

И. В. МИЧУРИНЫН ПАШАЖЭ НЭРГЭН. 

Пӱртӱс вийым шкэ кидышкыжэ погэн налшаш вэрч 
чакныдэ моштэн крэдалмэ дэнэ айдэмэ куго сэҥымашыш 
шуын кэртэш. Тидым мэ Иван Владимирович Мичуринын 
пашаж гычат раш ужына. Сад ончэн куштымо шотышто 
тудо пэш шуко ыштэн. Садлан тудын лӱмжӧ пӱтынь тӱньаш 
шарлэн \ 

1 И. В. Мичурин 1935 ийыштэ ийуньын 7-жэ колэн. 
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Шкэ кужо ӱмыржым Иван Владимирович пӱтыньэк ик 
йӧратымэ пашажлан пуэн. Тудо 60 ий годсэк сайэмдымэ 
у урлык саскан пушэҥгылам, йэмыжан вондэрлам ончэн 
куштымо пашам ыштэн. Кэчывалвэлысэ кушкылым, шокшо 
вэрэш кушкын тунэмшым, тудо мэмнан йуалгэ, шокшо 
дэн йӱштӧ вашталтшан вэрэш кушкаш туныктэн, нуным 
Йӱдвэкыла, ожно тугай кушкыллан кушкаш лийдымэ млан-
дыш кусарэн моштэн. 

Йатыр жап годсэк — Октьабрысэ социалист рэвольуцо 
маркэак — И. В. Мичурин шкэтын ыштэншогэн, тудын рос 

котлан кӱлэшлык оксажат 
пэш шагал улмаш. Ӧрдыж 
гыч тудлан полшышо лий-
ын огыл. Тудын шкэнжын 
изи садшэ улмаш. Садыш-
тэ тӱрлӧ саска — йэмыш 
пушэҥгэ кушкыныт. Сад-
шэ Рӱдӧ Шэмрокан кун-
дэмыштэ, Козлов ола вок-
тэн улмаш. Тушто тудо 
шынымэ пашажым ий гыч 
ийышкэ ыштэн шогэн. 
Тудо тыгэ ыштымэ дэн 
шӱдӧ дэн тӱрлӧ шэрга-
кан, пэш оҥай у сорт 
кушкылым куштэн лук-
тын. 

Мичуринын сатыштыжэ ала мыньар сорт виноград 
кушкэш, шуэш. Виноград мэмнан дэн кэчывал вэлнэ 
гына кушкэш, кушмо вэржэ1— Кавказ, Крым, Кокла Азий. 
Мичурин виноградым шкэ дэнжэ Козлов олаш кушкаш 
туныктэн. Тидлан тудо амэрикысэ урлык виноградым мэм-
нан дэнысэ Мӱндыр Эрвэлысэ виноград дэнэ шуйэн. 
Шкэнжын сатыштэ эн сай сортан „крым" олмам кушты-
шашлан, И. В. Мичурин кэчывалвэлысэ „кандиль" сортым 
сибирысэ „китай." олма урлык дэн шуйэн. Тыгэ ыштымэ 
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18 сУр. Шола вэлнэ — ломбо кычкэ, 
пурла вэлнэ — вишньэ йэмыж, пок-
шэлнэ—вишньэ дэн ломбым шуйымо 
пушэҥгын йэмышыжэ (сӱрэтыштэ 
саска-влак тыгылай улмышт дэч 
кок пач^ш тыгыдыракын ончыкты-

мо улыт). 



дэнэ у ,,кандиль-китай" сортым куштэн луктын. Ты сортшо 
„кандиль" сорт дэч тамжым, ӱпшыжым, вӱданлыкшым 
налын, „китай" дэчшэ — йӱштым чытэн кэртмым налын. 
Йӱдвэлкыла тыгак моло кушкыл-влакат кусаралтыч: кэчы-
валвэлысэ сайрак сорт груш, пэрсик, абрикос, грэк пӱкш. 
Тыгай пушэнтэ-влак чылажат Мичуринын сатэшыжэ куш-
кын шогат. Мичурин сат гычын ты кушкыл-влак моло 
сатышкат вэрэштыт, нуно ССР Ушэмын тӱрлӧ районлаш-
кыжэ шарлат. 

Мичурин йӧршэш у культур кушкылым куштэн лук-
тын,— пэш тутло, пэш сай ӱпшан йэмышым (мӧрым) — 
актинидийым. Тудын ир тукымжо эрвэл Азийыштэ кушкэш. 
Вишньэ дэн ломбым ушымо дэнэ Мичурин адак у урлык 
кушкылым куштэн луктын; тудын саскажэ ломбо сэмынак 
орлаҥгын кэча, тамжэ гын, вишньэ гай (18 сӱр.). 

Сатыштыжэ Мичурин мом ыштэн, мом куштэн луктын — 
чылажым тыштэ каласэн от пытарэ. Чылаж нэргэн возаш 
гын, ик кнагам возаш кӱлэш. 

Совэт власть Мичуринын пашажым кӱлэш сэмын 
аклэн. Кызыт тудын сатшэ шынымэ куго учрэждэньыш 
савырнэн. Иван Владимирович тудым колымэшкыжэ- вуй-
латэн шогэн. Пэш куго паша ыштымыжлан тудым почотнэ 
акадэмиклан сайлэныт. Правитэльствэ тудым Йошкар знамэ 
паша ордэн дэн адак Лэнин ордэн дэн наградитлэн. Умба-
V « • 1Т0Г, 
кыжэ Мичурин лӱмэш тудын илымэ олажымат вэс сэмын 
лӱмдаш пунчалын. Кызыт мэмнан РСФСР-ыштэ Козлов 
ола тылэчла укэ, олмэшыжэ Мичуринск лийын. 
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II. ИЛЫШЭ-ВЛАК ИЛЫШ НЭРГЭН. 
Кушкыл дэн илышэ тукымын илышышт кылталт шогат. 

Кушкыл дэч поена илышэ тукымат мландэ ӱмбалнэ илэн 
огыт кэрт ыльэ. Кушкыл-влак шкаланышт кӱлэш кочыш 
настам рок гыч, йуж гыч налын шогат. Илышэ-влак тыгай 
настам кочкын огыт кэрт; кушкыл кочыш дэн гына илэн 
кэртыт. 

Лывэ шукш ужар лышташым кочкэш; лывЭ дэн мӱкш 
пэлэдышысэ тамлэ вӱдым йӱын илат, шорык дэн ушкал 
шудым кочкыт, пӧрткайык дэн кӧгэрчэн пырчым погэн 
кочкыт, вӱдысӧ улиткэ вӱд пундашысэ кушкылым нулдэн 
кочкэш. Ты илышэ-влак чылаштат кущкыл кочшо улыт 

Шуко йанлык-влак моло илышэ-влакым поктылын ку-
чэн кочкыт. Пирэ шорыкым кочкэш, вараксим, шыҥшальэ, 
пачэмыш, вӱд шудо шырчык, эҥрэмыш тыгыдэ илышэ-
влакым—шукшым, лывым, кармым да мойын кучэн кочкыт 
Кол вӱдысӧ шукшым, личинкым, адак моло тыгыдэ 
илышэ-влакым кочкэш. Мландэ ӱмбалнэ кушкыл ок лий 
ыльэ гын, кушкыл кочшо волььп^ тукымат ок лий ыльэ 
Тунам шыл кочшо йанлыкланат кочкашыжэ шыл ок лий 
ыльэ. Шудым кочмо дэнэ шорык шкэнжым ӧрдыкта. 
Шорыкым пирэ кочкэш гын, тудын капшэ шорык шыл 
дэн кушкын маньща. Шорыкшо вэт шудым кочкын капым 
куштэн. Садлан шорыкын капшэ мо наста дэн лийын, 
пирын капшат ту наста дэнак лийын манаш лийэш. Тыжэч 
тыгэ лэктэш: мландэ ӱмбалнэ кушкыл огэш лий ыльэ 
гын, шыл кочшо йанлыкат мландэ ӱмбалнэ илэн огэш 
кэрт ыльэ. 

Илышэ-влак коклаштэ кочыш вэрч кырэдалмаш чар-
ныдэ лийын шога; ик тӱрлӧ илышыжэ крэдалаш шуын 
за 



пижыт, вэсышт шкэныштым аралышашлан крэдалыт, 
Тӱрлӧ илышэ-влак шкэныштым тӱрлын аралат. Йанлыкым 
кочшо-влак пӱышт дэн, кужо кӱчышт дэн шкэныштым 
аралат; тыгыдэ йанлык-влакым йолышт утара, нуно чот 
кудалмэ дэн вэс йанлык дэч шкэнышгым утарат, шудо 
шырчык ужар тӱсан улмыж дэнэ шудо лоҥгаш шылын 
утлэн кодэш. Ужавалан шкэнжым аралаш нимо дэнэ. 
Аралалтшаш вэрч ужава пэш вашкэ тӱла. Укэ гын, тудым 
иктым кодыдэ шукэртак пытарат ыльэ. Ик ужава кажн.э 
ийын ала мыньар тӱжэм муным (мӧртньӧ пырчым) мунча, 
Тыгэ чот тӱлымӧ дэнжэ гына кочкын пытарымэ ужава 
олмэш, вэс ужава угыч шочынак мийа. 

Илышын капшэ шкэ илышыжлан, илымэ вэрлан кэ-
лыштарымэ. Тугэ ок лий ыльэ гын, нуно шужэн колэн 
пытат ыльэ, йа тушманышт нуным йӧршын кочкын пы-
тарат ыльэ. Садлан вольык тукым коклаштэ, кушкыл 
кокласэ сэмынак, тыгай шот уло: шкэныштым илыш усло-
вийлан кэлыштарэн шуктэн кэртшэ гына илэн, тӱлэн 
кэртыт. 

Моло илышэ-влак кокла гыч шкэ кап-кыл ышталтмэ 
шотшо дэнэ тупрӱдан илышэ ойырлалт шога. Кап кучаш 
лулэгэ уло гын, тыгайым тупрӱдан илышэ маныт. Лулэ-
гын тӱҥ ужашышт вуй коигыра дэнэ тӱпрудӧ лу улыт; 
тупрӱдӧ лу вуй гыч тӱҥалын йол альэ поч мартэ кайа, 
гудо поена ваш ушнэн шогышо йыжынла дэнэ ышталтын. 
Тупрӱдан илышэ-влак шотышко кол, ужава, шыҥшальэ, 
кайык, йанлык-влак пурат. Тупрӱдӧ айдэмынат уло. 

Илышэ-влакын кап кӧргыштӧ тыгай лулэгэ укэ гын, 
нуным тупрӱдыдымӧ маныт. Кукшо мландысэ илышэ гыч 
ты шотышко шукш, кыдэжан илышэ-влак, ужава, чывы-
тан, тазыла шукш да мойын пурат. Тупрудыдымо-влак гыч 
вӱдыштӧ илышэ-влакын капышт путырак тӱрлын ышталтын. 

Тэний мэтупрӱдан илышэ-влакым тичмашынрак тунэмаш 
гӱҥалына, эн ӱлыл груп гыч тӱҥалын эн кӱшыл — айдэмэ 
дэкэ лишэмшэ груп мартэ тунэмына. Тупрӱдан илышэ-
влакым тунэмаш тӱҥалмэ дэч ончыч 
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тупрӱдыдымӧ илышэ-влакым палэн налына - иӱа дэнэ 
йэрыштэ илышым, коллан илаш кӱлэшаҥвлакым, варажым 
тэҥызыштэ илышэ-влак гычутларакоҥайжымпалэн налына. 

Вӱдысӧ тыгыдэ, тупрӱдыдымӧ йужо 
илышэ-влак нэргэн.' 

ШЭРЭ вУДЫСӦ ТЫГЫДЭ РАКЭ. 

Пӱасэ вӱдым йанда атыш коштал налын, атым волгыдэш 
кучэн ончэт гын, вӱдыштӧ пэш тыгыдэ илышэ-влакым 
ужаш лийэш. Йужышт вӱдыштӧ тӧрыштэн коштмыла ийын 

коштыт. Садлан тугайжым „вӱд 
шуршо" маныт. Тидэ шуршо 
огыл Тидэ тыгыдэ ракэ-влак 

19 сӱр. Дафний (чот кугэм- 20 сӱр. Циклоп (чот ку-
дэн ончыктымо). гэмдэн ончыктымо). 

улыт. Нуным наукышто'дафний маныт (19 сӱр.). Утларак 
тыгыдэ, ош точко гай ракэ-влакат улыт. Нуным циклоп 
маныт (20 сӱр.). 

Дафнийжат, циклопшат тыгыдэ колын тӱҥ кочкы-
шышт улыт. Кугырак колжат утларакшэ ты тыгыдэ илышэ-
влакым кочкын ила. Тэвэ, мутлан, сиг колым налына. 
Тудо тыгай тыгыдэ ракэ укэ улмо вэрыштэ илэн ок кэрт. » 

Дафний шкэжэ вӱдысӧ пэш тыгыдэ микробым коч-
кын ила. Нуным микроскоп ^вошт вэлэ ужаш лийэш 
Микробшо кушкылын йа иктаж илышын кодшыжо шӱын 
киймэ вэрыштэ илэн кэртэш 
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ВУДЫСӦ ШУКШ-КОПШАНТЭ-ВЛАК.1 

Вӱдыштӧ коллан кочкаш йӧршӧ тыгыдэ илышэ дэч 
поена коллан тушман лийын шогышо шукшмюпшаҥгат уло. • 

Плавуньэц (вӱд таракан). Ты тыгыдэ хищник коклаштэ 
колын эн куго тушманжэ плавуньэц манмэ копшаҥгэ 
(21 еӱр.). 

Плавуньэц шэмалгэ куго копшаҥгэ, тудын ӧрдыж муч-
кыжо нарынчэ корно уло. Тудо вӱдыштӧ писын ийын 
коштэш; тудын кужо шэҥгэл йолжо иймыжэ годым 
вӱдым кольмыла куэн кайа. Тыгэ ийын коштшашлан 
тудын йолжат лач кэлыштарымэ: йолжо кумда, мучашыш-
гыжэ кужо сӧсна шу гайэ уло. 

Жапын-жапын плавуньэц вӱд ӱмбак кӱзэн мӱшкырын 
шэҥгэл мучашыжым чарашкэ луктын кийа. Тыгэ плавуньэц 
йужым кӧргышкыжӧ налын запасым ышта. Ты йуж коп-
шаҥгылан Шӱлашыжэ кӱлэш. 

Плавуньэц — пэш еут. Тудо вӱдысӧ тыгыдэ илышым: 
уш-вуйым, 'мыльэ кол дэн мӧртньым вэлэ огыл, шкэ дэчшэ 
кугырак колымат кочкэш. Утларакшэ плавуньэц нэлын тар-
ванылшэ карака дэн карплан пижэш. Илышэ колын тупэш-
ыжэ пижын, плавуньэц тудын капшым нулташ тӱҥалэш. 

Плавуньэц еайын чоҥэшта, еадлан йӱдым йужгынам ик 
пӱа гыч вэс пӱашкэ куснэн кайа. 

Шошым ава копшаҥгэ муным мунча. Муныжым вӱд 
кушкыл вургэш пыжыктыл кода. Муно гыч кум арньа 
гыч личинкэ лэктэш. 

Плавуньэцын личинкыжэ куго копшаҥгыжэ дэч куго 
ойыртышан. Тудын капшэ кужо, лывыргэ шукш кап гай, 
йолжо кум мужыр. Ты йолжо дэн личинкэ вӱд пундашыш-
тэ нушкын коштэш, ийэш. Осал паша ыштымаштэ личинкэ 
куго копшаҥгэ дэч нымат мӧҥгӧ огыл: тудо кучымо илы-
шын капышкыжэ шкэнжын айаран (йадан) кошар умшажым 
чыкэн шында да эркын-эркын тудым кӧргышкыжӧ шуп-
шын шыҥдара. 

1 Водяные насекомые — вӱдысӧ шукш •копшаҥгэ, кыдэжан-влак, 
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Кушкын шумэкшэ личинкэ сэрыш нушкын лэктэшат, 
мландыш пурэн возэш. Мландыштэ тудо куколкыш савыр-
на. Иктаж мыньар арньа гыч куколко кушкын шушо 
копшаҥгэ лийэш. 

Йаклака умдыла. Плавуньэц дэч чӱчкыдынрак вӱдыштӧ 
йаклака умдылам ужаш лийэш. Тудо ший тӱсанрак, 
йылгыжшэ. Иаклака умдыла плавуньэц сэмынак вӱдыштӧ 
кужо шэҥгэл йолжо дэн ийэш, йолжым тудо пуш кольмо 
сэмын коштыкта. Иаклака умдыла иймыжэ годым кэч 
кунамат комдык лийын кайа. Тудат вӱд ӱмбак кӱзэн 

унчылий кэча. Тушко ту-
до плавуньэц сэмынак 
йандар йуж налаш кӱза 
Тыжэчынак тудо шканжэ 
кочкаш кӱлэшлык илы-
шым кӱшыч ончэн кы-
чалэш. Тупшо ший гай 

— — —==- йылгыжшэ да тудым 

21 Сӱр. Плавуньэц. Шолаштэ-тудын шкэнжым ӱлычын, вӱд 
личинкыжэ, пурлаштэ — куколкыжо. йымач раш ужаш оклий. 

Иктаж илышылан шу-
ын пижмэкэ, умдыла тудым писэ хоботокшо дэн пӱшкылэш 
да сэдэ хоботокшо дэнак тудын капшым кӧргышкыжӧ 
шупшэш. Тудо вӱдысӧ тыгыдэ илышэ-влаклан, уш-вуйлан, 
мыльэ коллан пижэш. Хоботокшо дэн шкэнжымат арала 
Умдылам эскэрыдэ кидыш налаш гын, тудо хоботокшо 
дэн корштарымэш шуралтэн кэртэш. 

ТЭҤЫЗЫСЭ ИЛЫШЭ-ВЛАК. 

Тэҥызысэ, окэанысэ шӧнчалан вӱдыштӧ шуко тӱрлӧ 
оҥай илышэ-влак улыт. Йужышт вӱд пундашыш нигунамат 
огыт воло, йужышт эртак пундашыштэ вэлэ илат. Йужышт 
куакш вэрыштэ, шукышт ала мыньар тӱжэм мэтр кэлгыш-
тэ илат. 

Тэҥыз вӱдыштӧ вошт койшо тазыла капан мэдуз-влак 
(22 сӱр.) ийын коштыт. Нуно мэмнан ужмо моло илышэ 
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гайэ огытыл: нунын йолыштат, вуйыштат, почыштат укэ 
Вӱдыштӧ мэдуз шарэн шогалтымэ зонтла сӧралын койэш. 
Йымал могырыштыжо умшажэ уло, адак ӱлыкла кид гай 
тазыла ниалкалышэ (щупальц)-влак кэчат. Ты щупальц-влак 
дэн мэдуз тӱрлӧ тыгыдэ илышым овалтэн налэшат, умшаш-
кыжэ колта. Йӱштылшӧ йэҥ вӱдыштӧ ҥиждэгэчэ мэдузын 
капшылан тӱкна гын, мэдуз тудым нуж шудо сэмын 
почкалдара. Тыгэ мэдуз шкэнжым тэҥызысэ тушман дэч 
арала. 

Адак тэҥызыштэ илышэ губко дэн корал полип пэш 
оҥай улыт. Ӱмбач ончымаштэ нуно йӧршэш кушкылла 
койыт. Садлан учоный-влак нуным йатыр годсэк илышы-
лан шотлэн огытыл, кушкыллан шотлэныт. Полип-влак 
куго тӱшка дэн илат. Корал полипын извэска дэн лийшэ 
пэҥгыдэ лулэгышт шуко погына, садлан нунын киймэ вэ-
рыштышт тэҥызыштэ куаш лийэш. Тыгай вэрыштэ тэҥыз 
пундаш кӱш нӧлдалтмэ годым коралан куаш пундаш ко-
ралан остров лийэш. 

Тэҥыз пундашыштэ ракэ-влак нушкын коштыт. Ну-
нын коклаштышт пэш кумда, лапка капан р&<ат уло; ну-
ным краб маныт. Крабын эҥэрысэ ракын гайак азыржэ 
уло. Ты азыр дэн тудо шкаланжэ кочшаш илышэ-влакым 
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кучэн умшаш намийа. Крабын азыржэ пэш куштылгын 
тодылалтэш. Олмэшыжэ адак вэсэ кушкэш. 

Краб дэн консэрвым ыштат. 
Тэҥызыштэ адак ракэ-отшэлъник ила (23 сӱр.). Ты ракэ 

капын ончыл ужа-
шыжэ гына пэшкыдэ, 
мӱшкыржӧ пушкыдо, 
шыма. Ракэ-отшэль 
ник вӱд пундашэш 
иктаж могай йара 
ракыводым муын, 
мӱшкыржым тушко 
чыкэн шинчэш. Азыр 
дэн йолжым тӱжва-
лан кода. Ты йолжо 
дэн тудо вэр гыч 
вэрыш нушкын кош-

23 сӱр. Ракэ-отшэлъник илымэ ракывот тэш. Ракыводшымат 
ӱмбак актиний-влак илаш куснэн шин- пэлэнжак наҥгайа 

чыныт. , , 
Иктаж мо дэч лӱ-

дэш гын, ракыводышко йолжымат пуртэн пышта. Шуко 
годым ракэ-отшэльникын "ракыводэшыжэ адак вэс илышэ 
актиний кӱзэн шинчын ила. 
Актиний пэш шагал тарваны-
лэш, утларакшэ тудо вэрыш-
тыжэ тарваныдэ шинча. Ӱмбач 
ончыма гычат тудо пэлэдышла 
койэш, илышэ гай ок кой. Шу-
кыж годым . актиний тэҥыз 
пундашсэ кӱэш пижын шинчын 
ила. Рак-отшэльникын ракыво-
дышкыжат кӱзэн шинчэШ. Тыгэ 24 сӱр. Тэҥыз шӱдыр 
ыштымэ дэн тудлан вэр гыч 
вэрыш куснылаш йӧн лийэш. Рак-отшэльник куснылмо 
годым актинийымат пырльак наҥгайа. Вӱд пундашыштэ 
нушкын каймыж годым, рак-отшэльник азыржэ дэнэ 
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йошкыным тарватылэш, вудым румбыкаҥда. Ты йошкы-
нышто тыгыдэ илышэ-влак улыт Нунат йошкын дэн 
пырльа вӱд румбыкышко вэрэштыт. Актиний нуным шкэ 
ниалткалышыж дэн (щупальц) солалтэн кучэн кочкэш. 
Рак-отшэльникат актиний дэн пырльа илымэ дэн пайдам 
налэш: актиний тудым шкэнжын почкалдарышэ щупаль-
цыж дэнэ тушман дэч арала. 

Тэҥыз пундаштэ адак пэш йытыра тэкыз шӱдыр •влак 
илат (24 сӱр.). Нуно кэрнак шӱдыр гай улыт. Капын ӱлыл 
могырыштышт покшэлнэ умшашт уло. Тарванымышт годым 
кунын лучышт кагыргэн кэртыт. Присоско манмэ поена 
ӱзгарыштым тарватылын тэҥыз пундашыштэ эркын нушкын 
кайат. Кайшыштла тӱрлӧ тыгыдэ шукшлам да мойын кочкыт. 

Тэҥыз вӱдыштӧ моло илышэ-влакат шуко тӱрлӧ улыт: 
тӱрлӧ шукш, ракэ, тэҥыз шоҥшо да кубышкэ-влак. 

Кол. 
Колын уло капшэ вӱдысӧ илыш условий дэн кэлыш-

гаралтын ышталтын. 
Кол вӱдыштӧ ийын коштэш. Вӱд йуж гайэ огыл, плот-

нарак, вӱдыштӧ йужысо еэмын куштылгын кошташ ок 
лий. Тугэ гынат, колын вуйжо ончычшо аҥысырэмэш, 
еадлан иймэ годым вӱдым куштылгын шэҥын кайа. Колын 
шӱйжӧ укэ. Вуйжо капшэ дэн вик ушна. Вуйдэнпырльа 
капшэ ик пэҥгыдэ ишкэ гай лийын шога. Колын могыр-
жо йывыжа, йаклака. Тйдэ коллан вӱдыштӧ писын ийын 
кошташыжэ полша. 

Кол шулдыржо дэн ийын коштэш. Колын иймыж го-
дым, эн куго пашам поч шулдыржо ыштэн шога. Тудо 
лопка. Папан, вийан почшо дэн ик вэк, вэс вэк писын 
лупшымыж дэнэ кол ончык кайа. Колын адак мужыран 
шулдыржо уло: кокыт онышто, кокыт мӱшкыр йымалнэ 
Нуныжо вий шотышто поч шулдыр дэч йатыр мӧҥгӧ 
улыт. Ты шулдыр-влак дэн кол кораҥын, еавырныл кош-
тэш, вӱдыштӧ кӱза да вола. Тылэч поена ты шулдыр-влак 
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коллан капшым иктӧр кучэн шогаш полшат, шӧрын йӧр-
лын кайымэ, комдык савырнэн вочмо дэч кучэн шогат. 

Колым ончымо годым, тидым ужаш лийэш: тудо ум-
шажым эрэ почын-пэтырэн шога, тунамак тудын вуйысо 
кок вэл ужашыкат тэвэ торлат, тэвэ ушнат. Тидэ колын 
шӱлымыжым ончыкта. Тудо умшашкыжэ вӱдым налэшат 
шӱлымӧ сога шэлшэ гычшэ мӧҥгӧ луктын колта. Колын 
согажэ вуйын кок могырыштыжо лийэш, тудо сога лэвэ-
диш дэн пэтырымэ. Сога кокла гыч каймыж дэнэ вӱд 
вӱр дэк чак мийэн эртэн кайа. Вӱржӧ согаш кап гыч 
толын коштэш. Тыгэ вӱр воктэчак вӱд эртэн кайымэ дэн 
вӱр сайэмэш: вӱдысӧ кислород вӱрыш пура, угльэкислый 
газшэ вӱр гыч вӱдыш ойырлалт лэктэш. Сога —колын 
шӱлымӧ органжэ. 

Колын капшэ вӱдыштӧ илэн кошташ могай сайын 
кэлыштарымэ! Колым сэрышкэ луктын кудалтэт гын, тудо 
могай йӧндымӧ лийэш! Тудо сэрыштэ сога йӱмалнысэ 
вӱдыжгыжӧ кошкымэшкэ вэлэ ила, варажэ шӱлыш налын 
кэртдэ кола. 

Мэмнан эҥэрлаштэ, йэрлаштэ шуко тӱрлӧ кол-влак 
илат. Тэҥызыштэ, окэаныштэ кол адакат шуко уло. Тупрӱ-
дан моло илышэ-влак дэч колын ойыртышыжо тыгайэ: кол 
тутыш вӱдыштӧ ила, согаж дэн шӱла. 

Кол кокла гыч мэ кокытшым гына ончалына — карака 
дэн нужым. Нуно мэмнан дэнэ шэрэ вӱдлаштэ илат. Адак 
тэҥызыштэ илышэ икмонар колым ончэна. 

« 

ШЭРЭ ВУДЫШТӦ ИЛЫШЭ МЭМНАН КОЛ-ВЛАК —КАРАКД 
ДЭН НУЖ 

Карака. Мэмнан дэнысэ чыла кол кокла гыч карака 
кочыш шӧтышто эн васартылдымэ, тӱрлӧ нэлэ-йосым 
утларак чытэн кэртшэ кол (25 сӱр.). Карака лавыран, 
йошкынан, румбыкан вӱдыштӧ ила. Тыгай вӱдыштӧ моло 
кол-влак иктат илэн огыт кэрт. Тушто, лавыра дэн йош-
кынышто, карака шкаланжэ кочкышым шуко муэш; тӱрлӧ 
шӱйшӧ настам, тыгыдэ шукшым, личинкым. 
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25 сӱр. Карака. 

Карака кугырак йэрлаштат ила. Тушто нуно вӱд" шудо-
лоҥгаштэ илашышт йӧнан вэрым муыт. 

Кӱрэнрак тӱсан улмыж дэн карака шогышо вӱдын 
йошкынан вӱд пундаш тӱслан кэлша. Садлан тыштэ ка-
ракам тушман кол вашкэ ужын ок кэрт. 

Карака эҥэрлаштэ шагал ила, йогын вӱдыш вэрэштэш 
гынат, шогышо вӱдыш вашкэрак кайаш тырша. Тудыв 
кӱжгӧ, нэлын тарванылшэ капшэ йогын вӱдыштӧ ийын 
кошташ ок йӧрӧ. Эҥэрын пундашыжэ ошман, йа кӱан 
гын, тугай вӱдыштӧ ка-
рака кочкашыжэ нымат ок 
му, тушман дэч шылын ут-
лашыжат вэр укэ. Карака 
тэлылан кэлгэ выньэмыш 
пурэн возын кийа, куакш 
пӱаштэ мойын йошкыныш 
пурэн возэш. 

Шошым мучашыштэ карака-влак тӱлат. Нуно, кӱтӧ 
сэмын, тӱшкаш погынэн вӱд сэрдэк чакырак мийат. Тыштэ 
вӱд уа, вӱд шудо лоҥгаштэ ава карака-влак нарынчалгэ 
мӧртньым луктыт. Узо карака-влак тыштак коштын, вӱдыш-
кӧ ошалгэ вишкыдым колтат. Ты вишкыдэ садэ мӧртньыш 
вэрэштэш гын, мӧртньӧ тӱланэш; тӱлаҥшэ мӧртньӧ гыч 
кол иланаш тӱҥалэш, вара тыгыдэ кол-влак лэктыт. 

Мӧртньӧ кышкымэ годым, кажнэ ава кол ала мыньар 
лу тӱжэм мӧртньӧ пырчым луктэш. Кажнэ мӧртньӧ пыр 
чыжак тӱлаҥын огэш кэрт. Тӱлаҥдымэ мӧртньӧ гыч кол 
ок шоч. 

Вӱдыш луктын колтымо мӧртньым вӱд копшаҥгэ^лӓ-
кат, осал колат, тӱрлӧ вӱд кайыкат, шуко кочкын пытарат 
Мӧртньӧ гыч шочшо тыгыдэ йыльэ колжат чылажак илэн 
ок шу, шукышт тӱрлӧ осал кол логарыш вэрэштын пы-
тат. Тыгыдэ колым кочкын илышэ тушман йатыр уло 
Тыгэ лиймэ дэн илэн толын мӧртньӧ гыч шочшо мыльэ 
кол гыч пэш шагалжэ илышэ кодыт. Тыжэч палэ: карака 
тынар. тӱлаҥшэ ок лий ыльэ гын, тушманышт тудьш 
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иктэ коддэ кочкын пытарат ыльэ, тӱньаштэ карака иктат 
ок код ыльэ. 

Нуж. Нужым карака дэн таҥастарэна гын, нунын кок-
лаштэ куго ойыртыш улмым вигак ужына. Нужын (26 сӱр.) 
капшэ кужо, вийан, умшажэ пэш куго, умша тичшэ 
писэ пӱй шынчылтыт. Пӱйжӧ оҥылаш луышто вэлэ огыл, 
умша ношмыштат, йылмыштат уло. Шуко пӱан куго ум-
шаж дэнэ тидэ тэмдымэ хищник тӱрлӧ колым, ужавам, вӱд 
кольам, лудигым солалтэн кочкэш. Нуж шкэнжын шоч-
шыжымат кочкэш, кугырак нужшо тыгыдэ нужым солалта 

26 сӱр. Нуж. 

Шукыж годым нуж вӱд уа, шудо лоҥгаштэ тарваныдэ 
шога, колым солалташ вучэн шога. Тудын капшэ торэш 
корнан ужар тӱсанрак. Тыгай улмыжлан, нужын ужар 
шудо лоҥгаштэ ваҥымыж годым, тудым вашкэ шижаш ок 
лий. Нуж ваҥымэ вэр воктэч иктаж вэс кол эртэн кайа 
гын, нуж тудын ӱмбакэ пикшла кайэн кэрылтэшат, койым 
кэнэта руалта. Нужын шучко пӱйжӧ дэч пэш шагал колжо 
утлэн кэртэш. 

Нуж 200 ий маркэ илэн кэртэш. Шонто нужын кап-
шэ 1—2 м кужытыш * шуэш, нэлытшэ 20—30 кг нарым 
шупшэш. 

АКУЛ. 

Атлантик окэаныштэ, тропик тэҥызлаштэ куго хищнэ 
кол—-кандэ акул ила (27 сӱр.). Тудын капшэ куго 
шӱдыр гай, кужытшо ныл мэтр утла. Вуйыштыжо кошар 
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мучашан нэржэ уло, пэш шуко пӱан умшажэ, вуйын 
ӱлыл вэлныжэ торэш кийшэ шэлшыла койэш. Капшэ кужо 
улмо дэн, утларакшэ вийан почан улмыжлан акул нымо 
дэч лӱддэ писын ийын коштэш. Куго капан, тэмдымэ ул-
мыж дэн, писын ийын коштмыж дэн,, кандэ акул тэҥы-
зысэ моло коллан осал тушман шотышто шога. Тэҥызысэ 
куго кол-влакат акул дэч лӱдыт Тэҥыз сэр воктэнжэ 
акул айдэмыланат шуын пижэш 

27 сӱр. Акул. 

Капшэ куго улмо дэн вэлэ огыл, тыгылай кол дэн 
таҥастарма гыч акулын моло шотыштат ойыртышыжо 
шуко. Акулин лулэгижэ лу дэн огил, нӧргӧ дэн иштал-
тин. Вуйын кок могырыштыжо тудын сога лэвэдышыжэ 
укэ, вич мужыр сога шэлшыжэ чараштэ улыт, лэвэдалтын 
огыт ул. 

Умбакыжэ, кандэ акул мӧртньим ок кышкэ, игыжим 
илишим шочикта. 

Кандэ акул дэч поена тэҥызлаштэ моло тӱрлӧ акулат 
уло. Йужо тӱрлыжӧ 12 мэтр кужытан лийэш. Акул мэм-
нан Шэм тэҥызыштат уло. Шэм тэҥызысэ акул шолдыра 
огыл — мэтр кужыт вэлэ: ты акулым „тэҥыз пырыс" 
маныт. Айдэмылан тудо лӱдмашан огыл; кол кучымо 
пашаштэ гына пэш куго эҥгэкым конда: шэргакан колым 
шуко кучэн кочкэш, кол кучымо вапшым чӱчкыдынак 
кушкэд локтылэш. * 
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КЭЛГЭ ВУДЫШТӦ ИЛЫШЭ КОЛ-ВЛАК. 

Ала мыньар тӱжэм мэтр кэлгыштэ илыш условий 
йӧршын вэсэ, моло вэрысэ гай огыл. Тыгай кэлгэ тэҥы-
зын пундашыжым пэш кӱжгӧ лончо вӱд тэмда, тудын 

нэлытшэ путырак 
куго. Тугай кэлгыш-
тэ илышэ-влак куа-
шыштэ илэн огыт 
кэрт. Кэлгыштэ илӹ-
шым тӱжвак лукмо 
годым, нунын капышт 
шӱвыроҥла чот чы-
малтэш, йужгынам 

пудэштэшат. Нунын капыштат кэлгэ вӱдыштӧ чот ишы-
ман вэрыштэ илаш кэлыштаралтын. Тӱжвалнэ тугай чот 
ишымаш, пызырымаш укэ. Нунын кӧргысӧ газышт чот 
ишымэ ваштарэш чараклэн шогышо улыт. Садлан чот 

28 сур. Кэлгыштэ илышэ кугумша кол. 

29 еӱр. Кэлгыштэ илышэ хиазмод кол. Тудо вэс куго колым нэльж 

кэлгыштэ илышым •вӱд гыч лукмэкэ, тудын капшэ чымал-
тэш, — кӧргыштӧ улшо газшэ тудым тыгэ чымэн шога. 

Ты кэлгэ вэрышкэ кэчэ волгыдо ок логал. кТыштэ эрэ 
пычкэмыш, эрэ йӱштӧ шога. Вӱдын тэмпэратуржо ӱлнӧ. 
—2° гыч + 2° мартэ. 
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Тыштэ йӱштӧ пычкэмыштэ жапын-жапын тӱрлӧ тӱсан 
тул гай волгалтмашат лийэш. Тидэ кэлгыштэ илышэ-влак 
волгалтыт. Тыштэ волгыдым колтэн шогышо губко, тэҥыз 
шӱдыр, тэҥыз шоҥпкнвлак улыт. Тыштэ пэш сӧралэ 
волгыдо лукшо кол-влак ийын коштыт. Пундашыштэ 
ракэ-влак нушкыт, нунат йужышт волгыдым луктыт. 

Кэлгыштэ илышэ кол-влак путрак сӧралэ улыт. 28-шэ 
сӱрэтыштэ тугай кэлгыштэ илышэ кол — кугумша ончык-
тымо. Тудын умшажэ вуйжо мучко шарлэн шога. Ты 
колын лужо пушкыдо.1 

29-шэ сӱрэтыштэ кэлгэ вӱдыштӧ илышэ вэс тӱрлӧ 
кол ончыктымо. Тудын лӱмжӧ хиазмод. Тудын пагаржэ 
дэн мӱшкыржӧ чот шарЛэн 'кэртэш. Ты кол шкэ дэчшэ 
куго капан вэс илышымат нэлын кэртэш. 

Кэлгэ вӱдысӧ илышэ-влак илышым гына кочкын илат. 
Кэлгыштэ нимогай кушкыл кушмаш укэ. Нуно йа иктэ 
еэсыштым кочкыт, йа кӱшыч волэн вочшо колышо код-
шым кочкын илат. 

КОЛ КУЧЫМО ПРОМЫСЛА. 
Кол илымэ вэрыштэ колым чыла вэрэат кучат. Колым 

промысла шот дэн кучаш кол шуко улмо, колым икана-
штэ шуко кучаш лиймэ вэрыштэ вэлэ лийэш — тэҥы-
зыштэ, куго эҥэрла аҥыштэ. Кучымо колым тушто кучымо 
вэрэшак кӱлэшын йамдылат, — вэс районлаш наҥгайаш 
йӧршым ыштышашлан колым шӧнчалтат, коптитлат, кош-
тат, мариновайат, альэ калай атыш оптэн консэрвым ыштат. 
Туштак кучымо кол гыч лукмо мӧртньым поена шӧн- * 
чалтат. • 

Промысла шотан "кол кучымаш мэмнан дэн эн ончыч-
шо Йул вӱд аҥ дэн моло куго эҥэрлан аҥыштышт 
шарлаш тӱҥалын. Кол кучышо-влак, тэҥызыштэ илы-
шэ кол-влакын талукышто палэ жап шумэк куго тӱш--
кан погынэн эҥэрын аҥышкыжэ пурымым, шукэртак 
палэн налыныт. Ты кол-влак тэҥыз гыч эҥэрыш мӧрт-
ньым кышкаш пурат. Тыгай колым эртэн кайшэ кол 
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маныт. Тыгай кол-влак вобло, астрахан сэлдь. осэтр. 
ошкол, сэврьуга, лосось, кэта улыт. 

Куго эҥэрын аҥыштыжэ шӱпшын шындымэ вапшыш 
кол ышкэ пура. Тыштэ колым эн шукыжым шошым 
кучаш лийэш. Мэмнан дэн колжат шукышт мӧртньым 
шошым кышкат. Кол кучымо ты сэзоным шошымсо кучы-
маш маныт. 

Колым шуко кучымо шотышто ССР Ушэм пӱтынь 
тӱньаштэ ик ончыл вэрым налын шога. Тугэ мэмнан 
дэн кол пэш шуко кучалтэш гынат, мэмнан элысэ шуко 
миллион йэҥан калыклан кочкашышт альэ ситышынак ок 
кучалт. Садлан совэт власть кол кучымо пашам чот вийаҥ-
даш пижын. Ты шотышто утларакшэ тэҥызыштэ кол ку-
чымым чот вийаҥдаш кӱлэш. Рэвольуцо дэч ожно тэҥы-
З Ы Ш т э колым пэш шэҥгэлан кодшо йӧн дэн кучалтын 
парусан тыгыдэ судна дэн гына кучэн коштыныт улмаш; 
Кызыт мэмнан тэҥызлаштэ кол кучымо тэхникэ йатыр 
кӱшнӧ шога; кызыт трал дэн колым кучат. Трал — тидэ 
кумда аҥан мэшак форман пэш куго вапш. Ты вапшым 
шкэ почэшыжэ лӱмын ыштымэ пароход шупшэш. Тудым 
тральшык, вэс сэмын адак траулэр маныт. •Кызытсэ трау-
лэр-влак йӧршэш фабрик гай улыт: кажнэ траулэрыштэ 
тӱрлӧ машина уло. Йужо машинажэ колым] эрыкта, йужы-
жо кол эрыктымэ дэч тӱрлӧ кодшым кӱлэшлан кучылтэш, 
йужыжо колын койажым пэлта. 

КОЛ АШНЫМЭ ПАША. 

Кол ашнымэ завод-влак. Мэмнан йэрла дэн пӱйала-
штэ кажнэ ийын пэш шуко кол кучалтэш. Кол запас ынжэ 
мӧҥгэшталт манын, кол озанлыкым моштэн виктарэн 
шогаш кӱлэш. Колым пытарымэш кучаш тыршыман огыл, 
кодшо колжо тӱлэн шогыжо, кучымо кол олмэш угыч 
эрэ кушкынак шогыжо. Тидым илышыш пуртымым эскэ-
рышашлан, сутла койын колым кучэн пытараш тыршымэ 
ваштарэш кырэдалшашлан совэт правитэльствэ лӱмын за-
коным луктын. 
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Мыланна колым аралымэ дэн гына ок ситэ. Мыланна 
шкэнан элнан илышэ кол запасшым эрэ тэмэнак шогаш 
кӱлэш. Тидлан лийын мэмнан дэн лӱмын кол ашнымэ 
завод-влак ышталтыт. Ты заводышто шэргырак колын 
мыльыштым ашнэн луктыт. Вара кугырак лиймэкышт 
мыльэ колым куго вӱдыш колтат. 

Мыльэ колым заводышто кузэ ашнэн луктыт? 
Тидлан мӧртньан ава колым кучэн луктын, ончыч 

шовыч дэн ӱштылыт, вара мӧртньыжым эскэрэн тэмдалын 
эмалированэ тазыш лук-
тыт. Вара узо колым на-
лын, ӧшалгэ вишкыды-
жым (молоки) тугак тэм-
далын луктыт. Тыгэ ыш-
тымэкэ мӧртньыжымат, 
вишкыдыжымат пыстыл 
дэн йа кид дэнак варат. 
Тунам узо колын шӧр 
гай вишкыдыжэ чыла 
мӧртньӧ нӧшмыш логалэ-
шат, мӧртньӧ тӱлаҥэш. 3 0 М 0 Р ™ Ь 0 гыч мыльэ кушмо. 

Тӱлаҥшэ мӧртньым сайын мушкыт. Вара тудым лӱмын 
ыштымэ кол ашнымэ аппаратыш колтат. Аппарат мучко 
вӱд эрэ йогэн кайа Вара мӧртньӧ гыч мыльэ кол-влак 
шочыт (30 сӱр.). 

Колым искусствэнэ тӱлаҥдэн ашнымэ годым, кажнэ^ 
шӱдӧ мӧртньӧ нӧшмӧ гыч 70 нарыжэ мыльэ кол лийэш 
Вӱдыштӧ шкэ шот дэн тӱлаҥмэ годым, мӧртньӧ йатыр-
жэ тӱлаҥдэ кодэш. Йогышо вӱд шӧр гай вишкыдым 
ӧрдыжыш йоктарэн наҥгайа. Садлан мӧртньӧ шагалжэ 
тӱлаҥэш. Тулэч поена адак шуко мӧртньым тӱрлӧ илышэ-
влак кочкыт. Садлан шагалжэ гына тӱлаҥын кэртэш. 

Колым пӱаштэ ашнэн куштымо. Пӱаштэ колым мош-
тэн ашнымэ дэнат мэ колым шуко налын кэртына. Йужо 
кол-влакым — карп, ловал, каракам колхозлаштэ, еовхоз-
лаштэ. ола пэлэнысэ озанлыклаштэ ашнаш лийэш. Вольы-
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кым, кайыкым шыллан ашнымэ сэмынак, колымат лӱмын 
ашнаш лийэш. Лӱмын ашнымэ поена „еурт урлык" карп 
колат уло. Тыгай еурт урлык коллан, мут гыч,зэркальнэ 
карп манмэ кол шотлалтэш. Зэркальнэ карпын кобаштыш-
тыжэ шӱмжӧ пэш шагал, еадлан тудым эрыкташат куш-
тылго. Тудын шылжэ пэш чока, адак кушкашыжат сазан 
манмэ ир карп дэч писын кушкэш. 

Вольыклан кошташыжэ еай олык кӱлмӧ еэмынак, кол-
лан илашат еай пӱа кӱлэш. Пӱа вӱдыштӧ коллан кочшаш-
лык наста шуко лийэш. Ӱмбал рок гыч пӱашкэ йӱр вӱд 
дэнэ, шошым вӱд дэнат тӱрлӧ наста йогэн пура. Ты наста 
вӱдысӧ тыгыдэ илышэ-влак дэн кушкыл-влаклан кочкашышт 
кайа. Ты тыгыдэ илышэ дэн кушкыллажым кол кочкын 
ила. Тыгай пӱа вӱдыш шошым колым колташ гын, шыжы-
лан нуно чот кушкын шуыт. 

Пӱаштэ утларакшэ карп колым очэн кушташ пайдалэ 
Тудо кушкашат вашкэ кушкэш, илымэ йотыштыжат шин-
чышэ-вӱдыштӧ еайын илэн кэртэш. 

Шошым, апрэль мучашыштэ, йа майын тӱҥалтышыш-
гэ талукаш карпым пӱаш колтат. Талук мартэжэ нуным 
мэмнан дэн кызыт лӱмын ыштымэ карп питомникыштэ 
ончэн куштат. Тушто талукаш карпым колхоз пӱаш 
колташат налаш лийэш. 

Пӱаш колтымо карп тушто кэҥэж гоч ила. Шыжым, 
октьабр тылзэ кутлаштэ, ий налмэ дэч ончыч, пӱа гыч 
аӱдым волтат. Кэлгырак выньэмыш погынышо чыла колым 
изи атма дэн кошталын погэн налыт. Иара пӱажым вэс. 
шошо маркэ кукшым кодат. Тунам пӱ^шкэ вӱдым угыч 
тэмат, талукаш карпым угыч колтат. Пӱа гыч шыжым • 
вӱдым колташ ок лий гын, карп колжым прэтньык альэ 
кэлдэ дэн кучэн луктыт. 

Пӱаштэ шуко вэрэ колым лӱмын пукшэн шогат. Карп-
лан уржам чэчэвицым (йасмык пурса), шолтымо парэҥ-
гым, йал озанлыкштэ тӱрлӧ кодшым пукшаш лийэш. 

Пӱаштэ карпым вэлэ огыл, каракамт лӱмын ашнаш лийэш. 
Карака ашнаш колхозысо кэч могай цӱат йӧра манаш лийэш 
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Кол ашнымым сайын шындышашлан, тыршэн, кумы-
лым пыштэн ыштыман, колым сайын ончымат ок ситэ, 
пӱажымат кӱлэшын ончыман. Пӱам сайын от ончо гын, 
тудо шудаҥэш, лӱкӧ налаш тӱҥалэш. Тугай пӱаштэ кол 
илэн ок кэрт: кочышыжат ситышын ок лий, шӱлашыжат 
йандар йуж ок ситэ. 

Мландыштат-вудыштат илышэ-влак. 
УЖАВА (МУНИЙ). 

Шошым ий шулэн каймэкак пӱаштэ, купышто ужава 
кычкырымэ йӱк шэргылташ тӱҥалэш. Тидэ ужава-влакын 
гӱлаҥаш тӱҥалмыштым ончыкта. Шукэш огыл чыла 

шынчышэ в}'длаштэ ужава мӧртньым ужаш лийэш. Ужава 
мӧртньӧ вошт койшо адак пэш тазыла. Ужава мӧртньӧ 
ораштэ тыгыдэ шэм пырчэ-влак койыт. Тидэ ужава мӧрт-
ньӧ пырчэ-влак улыт (31 сӱр.) 

31 сӱр. Ужаван шочын—кушмашыжэ 
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Шошым кэчэ мӧртньӧ пырчым чотырак ырыкташ -тӱ-
ҥалэш. Иктаж мыньар кэчэ гыч шэм пырчэ-влак запьа-
той гайыш савырнат. Адак иктаж мыньар кэчэ эрта, 
мӧртньӧ гыч тыгыдэ ушвуй-влак лэктыт. 

Ӱшвуй куго ужавалан йӧршэш ок тол. Тудын йолжо 
укэ, сандэнэ тудыН кужо пуш кольмо гай почшо уло. Ты 
почшо дэнэ ӱшвуй вӱдыштӧ ийэш. Ӱшвуй сога дэн шӱла. 
Шӱлаш кӱлэшлык кислородым тудо вӱд гыч ойырэн налэп]. 
Тудын умшажэ изи. Умшаж дэн тудо тыгыдэ кушкыл-
влакым нулда, адак тӱрлӧ колышо кодшым кочкэш. Кап-
1пым ончэтат, илыш кощпыжым ончэтат, ӱшвуй утларак-
шэ кол гай койэш. 

Кэҥэж шуэш. Ӱшвуй кушкэш. Иктаж мыньар арньа 
гыч тудын изи йолжо лэкташ тӱҥалэш — ончыч шэҥгэл 
йолжо, вара ончылжо. Ӱшвуй эркын-эркын ужаваш савыр-
на. Тудын йолжо утыр кужэмэш, почшо утыр кӱчыкэ-
мэш. Шӱлымӧ согажэ йомэш, кап кӧргыштыжӧ сога олмэш 
шодо кушкэш. Умша лопкаҥэш. Изи ужава чӱчкыдыракын 
да чӱчкыдыракый в)>д гыч сэрыш лэкташ тӱҥалэш. 

Кэҥэж кыдалан изи ужаван почшо йӧршын йомэш, 
палыжат ок код. Ӱшвуй йӧршын ужавашкэ савырныш, 
Ындэ тудо куго ужава лийэ. 

Куго ужава вӱдыштат, сэрыштат илэн кэртэш. Тудо 
атмосфэр йуж дэн шӱла. Ужаван шэҥгэл йол парньа кок-
лаштыжэ чар1 уло. Садлан ужаВа вӱдыштӧ сайын ийэш, вӱд. 
йымачат писын ийын кайа. Тудо мландэ ӱмбалнат тугак 
сайын тӧрштыл кошташ: тудын йолжо кукшо вэрыштэ 
кошташат кэлшышэ. Шыҥам, лывэ гайым да мойн ужын. 
ужава умша 'гычшэ пижыктышан йылмыжым чараш лук-
тын^шуйалта. Тыгэ тудо коншаш тыгыдэ илышэ-влакым 
руалтэн куча. 

Ужава кукшышто эрэ Шогэн ок кэрт. Тудын ковашты-
жэ чара, пэш вичкыж. Шокдю кэчыштэ коваштыжэ шкэн-
жым кошкымо дэч аралэн ок кэрт. Садлан ужавалан 
вӱд дэч торашкэ ойырлаш ок вэрэшт. Садлан тудо 

'^Перепонка — чар, чора. 
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вӱд воктэнак коштэш, жапып-жапын вӱдыш пурэн лэктэш. 
Чараш лэктэш гынат, тудо ӱмылан вэрыштэ коштэш. 

Шыжым ужава пӱа пундашышкэ, йэ^ пундашышкэ пура. 
Тушто йошкынышко пурэн возын кийа. Туштак тэлым эр-
га ра» 

Ужаван кушмыжо годым лийшэ вашталтмыжэ пэш оҥ-
ай. Ушвуй гыч ужава лиймым она шинчэ ыльэ гын, мэ 
ӱшвуйым коллан шотлэна ыльэ. Кол гай капан ӱшвуй 
мэмнан шинча ончылнына кукшышто илышышкэ савыр-
ныш: тудын капшат, шӱлымӧ органжат кукшышто илышэ 
нил йолан эн кӱшыл илышэ-влакын гай. 

МОГАЙ ИЛЫШЭ-ВЛАКЫМ ВУДЫШТАТ-МЛАНДЫШТАТ ИЛЫШЭ 
МАНЫНА. 

Ужава аДак йужо моло тугай илышэ-влак шкэ илы-
шыштышт ончыч кол гайэ лийыт, сога дэн щӱлат, вӱдыш-
тӧ илат, варарак вашталтытат, вӱдыштат, кукшыштат 
илышэ лийыт. Тугай илышэ-влакым вудыштат-кукшыш-
шат илышэ маныт. Ужава дэч моло тыгэ илышэ адак 
жаба дэн тритон улыт. 

Жаба. Жабан капшэ ужаван гайак. Ойыртышыжо ты-
гай гына: жабан коваштыжэ йаклака огыл, котыран, адак 
шэҥгэл йолжо ужаван дэч кӱчыкырак, лунчырийрак. Кэчы-
валым жаба шылын кийа, рӱмбӓлгымӧҥгӧ гына кочкашы-
жэ кычалаш лэктэш. Жаба мыланна куго пайдам пуа 
Тудо тӱрлӧ осал шукшым, личинкым кочкын ила. 

Тритон (вӱд шыҥшальэ). Тритон пӱаштэ ила. Тудо 
шукыжым вӱдыштӧ кийа. Жапын-жапын гына вӱд ӱмбак 
лэктын, пужлышо йужым шодо гычшо луктын, йандар 
йужым кӧргышкыжӧ налэш. Тритонын ӱмыржӧ мучко поч-
ию пэлэнжак лийэш. Ӱмбач ончыма гыч тритон шыҥ-
шальэ гай койэш. Ойыртышыжо тыгай уло: шыҥшальэ 
кукшо вэрыштэ илэн коштэш, тритонын капшэ кукшо, 
вэрыштэ илаш кэлыштарымэ огыл. Тудын коваштыжэ 
вичкыж, чара, йол вийжэ пэш шагал, почшо, ӱшвуйын 
гайак пуш кольмо гайэ, тритон почшо дэн ийэш. Тугэ 
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гынат, куакш пӱаштэ вӱд кошка мойын гын, тритон ку-
кшо мландэ дэнат эркын нушкын вэс пӱашкэ кайэн кэр-
тэш. ' 

Нушкын коштшо-влак. 
Шыҥшальэ да кишкэ гай илышэ-влакым нушкын кошт-

шо маныт. Нуно мландэ ӱмбалнэ нушкын коштыт, садлан 
нуным тугэ маныт. Кишкын йолжо укэ, садлан тудо 
нушкэш. Шыҥшальын йолжо уло гынат, пэш кӱчык, 
садлан тудат капшым мландэ ӱмбалнэ шӱдырэн коштэш 

Нушкын коштшо-влакын кӧргӧ шокшышт иктӧр ок то-
го. Ты ШОТЫШТО нуно шокшо вӱран илышэ гай—вольык, 
йанлык, кайык гай огытыл. Шокшо вӱран илышын вӱржӧ 
тутыш ик гай шокшо шога, ок йӱкшӧ. Садлан нушкын кошт-
шо-влакын илышышт йужын тэмпэратуржым онча. Тӱжвал 
нэ шокшо гын, нунын кӧргӧ тэмпэратурыштат нӧлталал-
тэш. Мэмнан дэнысэ йӱштӧ дэн шокшо вашталтышан кли-
мыт нунылан ок кэлшэ. 

Садлан нушкын коштшо-влак мэмнан дэнэ пэш кугы-
нак огыт илэ, шагал улыт, улыжат тыгыдэ вэлэ улыт 

ШЫҤШАЛЬЭ. 

Шыҥшальэ (32 сӱр.) — мэмнандэнысэ нушкын коштшо 
Мэмнан дэнэ чӱчкыдыракын чодраштэ изи, шэмалгэ шыҥ 
шальым ужаш лийэш. Ты шыҥшальым илышиньэк шочшо 
шыҥшальэ маныт. Ава шыҥшальэ игыжым илышыньэк 
ышта. Моло урлык шьтшальэ-влак муным мунчэн тӱлат 

Ойар, шокшо кэчыштэ шыҥшальэ кэчан вэрышкэ лэк-
тэшат, ырыктэн кийа. Тыштэ тудо шкаланжэ кочкаш 
кычалэш, тӱрлӧ шукхҥкопшаҥгым руалткала. Иктаж мо 
дэч лӱдэш гын, шыҥшальэ писын кудалын, иктаж шэлшэ 
рожыш пурэн шылэш. Шыҥшальын капшэ кол шӱм гай 
дэн лэвэдалтын. Тыгай лэвэдышыжэ шыҥшальын капшым 
кошкымо дэч, эмганымэ дэч арала. Шыҥшальэ ӱмыржым 
кукшо вэрыштэ гына эртара. Ужава сэмын кукшыштат 
вӱдыштат ок илэ. 
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Шыҥшальын йолжо изи, вийан огыл гынат, тудо пи-
сын кудал кэртэш. Кудалмыжэ годым кужо капшым 
кагыртылын кудалэш. Почэш кудалшэ иктаж тушманжэ 
гудым поч гычшо руалтэн куча гынат, шыҥшальэ ӧрын 
ок шогал: рошт шупшылалтэшат, почшо дэч ойырлалтын. 
умбак кудалэш. Кудалтэн 
кодымо почшо ик жап ка-
гыргылын кийа. Шыҥша-
льын тушманжат садэ поч 
дэнак шӱраҥыштэш, ты 
жапыштэ шыҥшальэ шкэжэ 
умбак кудалын утлэн кэр-
тэш. Иктаж жап эртымэк 
шыҥшальын почшо угыч 
кушкэш. Тугэ гынат, тош-
то гайак кужо ок лий. Тугай 
кӱчык почан шыҥшальымат 
мэ йатыр ужын кэртына. 

Йӱштӧ, лавыртышан кэчыштэ шыҥшальэ рэгэнчыш 
шылэш, йа пундыш (омарта) йымак пурэн возэш. Шыжэ 
гыч тӱҥалын шыҥшальэ вэс шошо маркэ малэн эртара 

Коваштышт кол шӱм гай дэн лэвэдалтмылан, йужо 
шыҥшальэ^лак кукшо стэп вэрыштат, пустыньыштат илэн 
кэртыт. 

МЭМНАН ДЭНЫСЭ КИШКЭ ВЛАК —КУМЫЖ ВУЙАН КИШКЭ 
ДЭН ШЭМ КИШКЭ. 

Мэмнан элыштэ шуко вэрэ кок тӱрлӧ кишкэ уло — 
кумыж вуйан кишкэ дэн шэм кишкэ. Нунын ойыртыш-
ыштым палэн мошташ кӱлэш: шэм кишкэ дэч шкэн-
дам аралыман, тудо айаран; кумыж вуйан кишкэ дэч 
лӱдман огыл, тудо осалым ок ыштэ, йэҥым чӱҥгал ок 
кэрт. 

Кумыж вуйан кишкэ (33 сӱр.). Кумыж вуйан кишкым 
тудын вуйысо кок нарынчэ тамга гай гычшэ куштылгын 
палаш лийэш. Тамгажэ шойа коркан кок вэл могырыш-
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тыжо улыт, _ Кумыж вуйан кишкэ капын кӱшыл вэлжэ 
шэм тӱсан. * 

Тыгай кишкэ утларакшэ вӱдыжган, лап вэрыштэ, пӱа 
дэн куп лишнэ илэн эртара. Моло кишкэ сэмынак кумыж 
вуйанын йолжо укэ. Нушкын каймыжэ годым, дывыргэ 

кужо капшым кагырты-
лын кайа. 

Ну шкын кайшэ киш-
кэ кок вэк торалтшэ му 
чашан йылмыжым тутыш 
луктэш. Ты йылмыж дэн 
тудо корнышто ваш лиймэ 
тӱрлӧ настам тӱкалтэн 
ончэн кайа. Ты йылмыжым 

33 Сӱр. Кумыж вуйан , кишкэ. ,,умдо" маныт. Тыгэ манмэ 
йоҥылыш. 

Кумыж вуйан кишкэ утларакшэ ужавам кочкын ила 
Ужавам, молым поктылшыла, йа тушман дэч шылмыжэ-
годым, кумыж вуйан кишкэ вӱдышкат пурэн ийын кэртэш, 
вӱд йымачат кайэн кэртэш" Кучымо ужавам, мойын киш-
кэ пӱтыньэк икканаштэ нэлэш. Чыла тӱрлй кишкынат 

-умшашт пэш чот шарлэн 
кэртэш. Садлан киШкэ шкэж 
дэч кӱжгымат нэлэш. 

Кэҥэжым кумыж вуйан 
ава кишкэ муным мунча. 
Муно шӱмжӧ пушкыдо, 
вичкыж коваштэ гай, Тэлым 
кишкэ малэн эртара. 

Шэм кишкэ (34 сӱр ). 
Шэм кишкын кужытшо кумыж вуйанын нарак. Тудо шу-

кыж годым чодраштэ ила. Тудын тӱсыжӧ утларакшэ' сур 
йа кӱрэн, тупшо мучко кагыргылшэ кужо шэмалгэ корно 
кайа. Иужгынамжэ йӧршэш шэм тӱсанат вэрэштэш. Шэм 
кишкым кумыж вуйан кишкэ дэч ойыркалэн мошташ 
лийэш. Шэм кишкын вуйыштыжо нарынчэ тамга огэш лий 
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Шэм кишкын кӱшылоҥылаш луыштыжо кужо, вичкыж 
•пэш писэ айаран пӱй уло. Тып киймыжэ годым, шэм 
кишкын пӱйжӧ кошар мучашыж дэн кӧргышкыла савыр-
нэн кийа. Шкэнжым аралышашлан тарванымыж годым, 
йа иктаж илышылан кэрылтмыж годым, кишкэ умшажым 
кара. Тунам тудын пӱйжӧ кыньэлын шогалэш. Ты пӱйжым 
кишкэ тыгай годым тушманын, йа кочшашлык илышын 
капышкыжэ кэрын шында. Тыгэ ыштымэ дэнэ шуралтымэ 
вэрьппкэ пӱй гыч айар (йад) вэрэштэш. Ты айар вэрэшт-
мэ дэн тыгыдэ илышэ-влак колат, Вара кишкэ нуным 
кочкэш. Кишкэ чӱҥгалмэ дэнэ айдэмэ огэш коло гынат. 
иэш чот йӧслана. 

Шэм кишкэ кочкаш кычалаш йӱдым лэктэш. Тудо 
утларакшэ чодрасэ кольам кучэн кочкэш. Кэчывалым 
тудо кэчыш лэктын ырыктэн кийа. Айдэмэ ӱмбак тудо 
вик ок тӧрыштӧ, айдэмэ лишэммэ годым кишкэ шылаш 
вашКа. Кишкым сыратылат гын. йа шиждэгэчэ тошкалат 
гын вэлэ ч)^галэш. Шкэнжым аралаш йамдылалтмэ годым, 
кишкэ лӱдыктышыла чужла, чумыргылэш, вара вуйжым 
писын шуйалтэн, умшажым карэн, тушманым чӱҥгалэш 

Шыжым шэм кишкэ иктаж мыньар игым ышта. Шо-
чын гына лэкшэ изи кишкэ-влак кӱжгыт дэҥ кужыт шо 
тыштышт карандаш гай лийыт. 

ШОКШО ЭЛЛАСЭ НУШКЫН КОШТШО-ВЛАК. 

Чыла нушкӹн коштшо-влак йӱштӧ дэн шокшым пэш 
вашкэ щижыт. Садлан нушкын коштшо-влак шукыжо 
гропикысэ шокшо эллащтэ улыт. Тушто эн куго нушкын 
коштшо-влакат улыт. 

Тропик кишкэ. Тропикысэ эллаштэ айаран (йадан) 
кишкэ-влак пэш шуко улыт. Нуно мэмнан дэнысэ шэм 
кишкэ дэч шучко улыт. Нунын чӱҥгалмышт дэн айдэмат, 
вольыкат кола. 

Тропик эллаштэ айардымэ кишкат улыт. Нунын кок 
лаштэ эн щолдыражэ удав (пиктышэ). Тудын кужытшо куд 
мэтрыщ, йӱжыжын лу мэтрышкат шуэш. Ты кишкэ казам 



йа соснам пӱтыньэк нэлын кэртэш. Шукыж голым нуно 
тыгыдырак илышэ-влакым кочкын илат. 

Кумыж вуйан кишкэ шкэ кочмо илышыж-влакым илы-
шыньэк нэлэш. Удав тугэ ок ыштэ. Тудо ончыч пиктэн 
пуштэш, вара ижэ нэлэш. Тудо казан, альэ моло вольы-
кын йыржэ пӱтырнэн савырнат, шӱштӧ дэн шупшын шын-
дымыла чот пикта. Кочышыжым нэлмэк, удав иктаж мы-
ньар арньам кочдэ чыта. Тудын нэлмыжэ кӧргыштыжӧэр-
кын кӱэш 

35 сӱр. Крокодил. Вӱдыштӧ вэс крокодилын шинчажэ дэн нэр 
рожшо койэш. 

Крокодил. Африкысэ, Кэчывэл Азийысэ, Амэрикысэ 
эҥэрлаштэ, йэрлаштэ крокодил ила (35 сӱр.). Йужо кро-
кодилын кужытшо 8 мэтр лийэш. Крокодилын капшэ 
пэҥгыдэ панцырь дэн лэвэдалтын. Панцырьжэ лу лопчык-
влак да тӱкӧ йӧрышан пластинкэ-влак. Вӱдыштӧ крокодил 
куштылгын, писын ийын кайа. Йол парньа коклаштыжэ 
тудын иймэ коваштэ уло. Вийан, аҥысыр почшо дэн 
тудо ийэш. 

Крокодил —пэш сут тушман. Тудо утларакшэ колым 
кочкын ила. Сэрыштэ илышэ-влакымат чӱчкыдын покты-
лын куча. 

Крокодил шкэжэ вӱд йымалнэ кийа, чарашкэ шкэн-
жын мугыльгэн шогышо шинчаж дэн нэр мучашыжым 
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ВЭЛЭ луктэш. Нэр мучашыштыжэ нэр рожшо уло. Тыг* 
киймэ дэн крокодил шӱлэнат кэртэш, йырым-йыржэ мо 
ышталтмым ужынат кэртэш. Тудым шкэнжым сэр гыч 
вашкэ ужаш ок лий. Вӱд тӱрышкӧ иктаж йанлык мийэн 
шогалын, йӱаш тӱҥалэш гын, крокодил тудын дэк кэнэта 
тӧрыштэн мийа да писэ пӱйан куго умшаж дэн руалта 
Пӱйжӧ тудын шуко. Йужгынам айдэмымат тыгэ вӱдыш 
шӱдырэн пурта. 

Крокодил-влак сэрыш чӱчкыдын лэктыт. Тушто нуно 
йошкынышто кэчэш ырыктэн кийат. Сэрыштэ крокодил 
тунарак писэ огыл. Иктаж мо дэч лӱдмэкшэ крокодил 
мӧҥгӧ вӱдыш пураш вашка. Ава крокодил кажнэ ийын 
кокшӱдӧ муно нарэ мунча. Муныжым тудо ошмаш йа 
йошкынэш урэн кода. 

Чэрэпахэ. Чэрэпахэ моло нушкын коштшо илышэ-
влак дэч пэш куго ойыртышан. Тудын капшэ пэҥгыдэ 
гӱкӧ лу дэн лийшэ панцырь дэн лэвэдалтын. Мӱшкыржат 
тупшат тугай панцырь дэн лэвэдмэ. Чэрэпахын вуйжо. 
йолжо, почшо гына чарашкэ койэш. Иктаж мо дэч лӱд-
мэкэ, чэрэпахэ вуйжымат, йолжымат, почшымат панцырь 
йымак пуртэн шылта. 

Чэрэпахэ пэш эркын нушкэш. Тудлан тушман дэч 
утлышашлан кудалаш ок вэрэшт, пэҥыдэ панцырьжэ ту-
дым тушман дэч пэш сайын арала. Чэрэпахын панцырьжэ 
лулэгыж дэн иктыш ушналтшэ улыт. 

Чэрэпахэ ССР Ушэмын кэчывэл кундэмлаштыжатуло 

Кайык-влак. 
Кайыкын пӱтынь капшэ йужышто чоҥэштэн кошташ 

кэлшышэ. Кайыкын капшэ пыстыл дэн, пун дэн лэвэ-
далтын. Пыстыл дэн пун кайыкын вуйыштыжат, шӱйыш-
гыжат, капыштыжат уло. Эн куго, эн пэҥгыдэ пыстылж:» 
шулдырышто да почышто лийэш. Тыгай пЯстылаҥмыж-* 
молан кӱлэш? 

Вольыкын сэмынак, кайыкын вӱржӧ шокшо. Пыстыл 
дэн пун кайыкым йӱштӧ дэч аралэн июгат. Кажнэпыстыл 
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пун коклаштэ йуж эрэ- лийэш; йужшо шокшым вашкэ 
ок колто. 

Шулдыр дэн почысо пыстыллажэ вэс шотан улыт. Шул-
дырысо куго пыстылжэ кайыклан чоҥэшташ кӱлэш. Чоҥэшт 
тымэ годым, кайык ты кужо пыстыл дэн лупшэн кайа 
Садлан шулдырысо пэҥгыдэ, куго пыстыллажым лутиышо 
пыстыл маныт, почысыжым — виктарышэ маныт. Тидэ лӱм 
пумо гыч нунын молан кӱлмыштым вигак палаш ЛЬйэш. 

Кайыкын пӱжӧ укэ. Пӱан нэлэ оҥылашлу олмэш кайы-
"кын тӱкӧ луан куштылго нэржэ уло. Кайыкын лужо вич-

кыж гынат, пэш пэҥгыдэ. Кугырак лужо кӧргашан улыт, 
кӧргыштышт йуж уло. Йужан шӱвыроҥ^лак кӧргышты-
жат улыТ. Кӧргым лукмо годым, 'нуным ужаш лийэш 
Ты шот улмо дэнэ кайыкын капшэ мландэ ӱмбалнэ илышэ 
нольык тукым дэч куштылгырак лийэш. 

Чыла кайык-влакын капышт чоҥэшташ кэлшышэ. Сад-
лан чыла кайыкын кайышт икгайракын ышталтын. Садлан 
моло илышэ тӱшкаштэ кайыкым мэ иканаштэ палэна 
Тугэ гынат, тӱрлӧ кайык шканЫшт кочкаш кочкышым 
тӱрлын кычал муыт. Шыл кочшо кайыкын шкэнжын ойыр-
тышыжо уло; пырчэ кочшо кайыкын — шкэнжын, шукш-
копшаҥгэ кочшын—адакат шкэнжын поена ойыртышы-
жо уло. 

ШЫЛ КОЧШО КАЙЫК-ВЛАК'. 
.Шыл кочшо кайыкым палаш нэлэ огыл. Тудын нэржэ 

еагыльэ гай кагыр, йолжо вийан, кӱчшӧ куго, писэ му 
чашан. 

Мэмнан Совэт Ушэмыштэ шыл кочшо кайык-влак тыгай 
улыт: арыслан кайык (орьол), вараш, ӱҥгӧ, адак молат 
Йӱжӧ шыл кочшо кайыкш^ айдэмылан эҥгэкым ышта: 
сӱрТ кайыклан логалэш, чодрасэ лӱйшаш кайыкым коч-
кэш. Шыл кочшо кайык коклаштэ айдэмылан пайдам 
кӧНДышат улыт, мут гыч, тумына, ӱҥгӧ кольам, сусликым, 
шуруо локтылшо моло йанлык-влакым пытарат. 

, | ( .;' -Хищные птицы ——шыл кочшо кайык-влак • • \ 
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Орьол. Орьол (35 сур.) шыл кочшо, пэш куго, осал 
кайык. Йужо орьолын кужытшо 1 мэтрыш шуэш (нэр 
гыч почыш шумэш). 

Орьол мэраҥым, куго кольам, тӱрлӧ кайыкым да мой-, 
ын кучэн кочкэш. Йужгынам нуно кӱтӧ гыч шорык пачам, 
каза 'пачам да мойын солалтэн наҥгайат Орьол пэш 
кӱшнӧ чоҥэштэн коштэш. Шкэнжын писэ шинчаж дэнэ 
орьол мӱндӱркӧ ужэш. Иктаж кӱлэш йанлыкым ужмэкэ 
орьол пэш писын волэн кайа да кошар кӱчшӧ дэн тудым 
кормыштал шында. Кагыр мучашан 
нэржэ дэн йанлыкын вуй 'корка-
жым шӱта. Кӧчмыжо годым, нэржын 
кӱзӧ гай писэ тӱржӧ шылым кузэ 
кӱлэш, тугэ йӱчкэш. 

Вараш. Вараш мэмнан чодраштэ 
ила. Тудо куго капан, вийан, пэш 
чойа кайык. Кайыкым кучаш лэк-
мыжэ годым, тудо нигунамат кӱш 
кӱзэн ик тураштэ пӧрдын чоҥэш-
тэн ок кошт. Тудо ончыч укш лоҥ-
гаш шылын ваҥа, вара тужэчын 
чоҥэштэн лэктьй, ваҥымэ кайыкым 35 с у р Орьол. 
кэнэта руалтэн куча. 

Вараш — айдэмылан эҥгэкым ^ыштышэ * кайык Тудо 
лӱйшаш шэргакан чодра кайыкым [пытара, сурт кайык-
ланат чӱчкыдын логалэш. 

ШУРНО ПЫРЧЭ КОЧШО КАЙЫК-ВЛАК. 

Ӧрш кайык.1 ССР Ушэмын кокла кӱтдемлаштыжэ 
гэлым чодра тӱрыштӧ, сатыштэ тӱшкан^чоҥгэштылшэ ӧрш 
кайык тӱшкам шуко ужаш лийэш. 

Нунын шӱшкалтэн муралтымышт мӱндӱрчак шокта, 
кушто улмыштым палдара. Ӧршын шулдыржо шэмэ, йыл-
гыжшэ, оҥжо йошкаргэ, поч ӱмбалжэ ошо. Лумаҥшэ 
пушэҥгэ укшышто тӱшкан шинчышэ орщ-влак путырак 

1 Снегирь — ӧрш кайык, йошкар оҥан кайнк. 
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сылнын койыт. 0рш-влак пушэҥгыштэ шинчаш пэш 
йӧратат. Пушэҥгыштэ шагат дэнэ да мойын вычымалдэн 
шинчат, пушэҥгэ кычкым кочкыт. Нуно пызлэ кычкэ 
дэн лӱмэгож кычкэ гыч томжым ойырэн кочкыт, пушкы-
дыжым кудалтат. 0рш-влак сатысэ пушэҥгын кичкылы 
кыштымат кочкыт. Пэҥгыдэ, кӱжгӧ нэрышт дэн ӧрш 
влак тыгай пэшкыдэ кочкышымат шалатэн кочкын кэртыт 

Кочкашышт кычалын, орш-влак тэлым сат гыч сатыш 
паркыш, чодраш тӱшкан чоҥэштэн коштыт. Шошым куго 

чодраш куснат. Тыштэ ну-
но пыжашым оптэн игым 
пӱктэн луктыт. 

Важык нэр (кльост). 
Кльост кайык кож пӱгыльмӧ 
нӧшмым кочкын ила. Нӧш-
мыжым пӱгыльмӧ лыгэ йӱ-
мач чӱҥгэн луктэш (37 сӱр.). 
Пӱгыльмӧ гыч нӧшмым па-
рньа дэн сӱвызэн лукташ 
куштылго огыл. Кльост 
шкэнжын пэҥгыдэ нэржэ 
дэн пӱгылъмӧ гыч пырчэ-
влакым 2—3 минут гыч 

0 - .. „ , . луктын пытара. Кльостын 37 сУр. Важык нэр (кльост). 3 г 

нэржэ пӱгыльмӧ гыч нӧш-
мым луктын кочкаш кэлыштарымэ. Кльостын пыжашыш-
тыжэ игым,. муным тэлымат ужаш лийэш. Тудо шкалан-
жат, игыланжат кочкышым кэч кунамат шуко муын кэр-
тэш. Пӱгыльмыштӧ талук мучко нӧшмым муаш лийэш 
Садлан кьлостлан кочкыш укэ дэч лӱдаш ок вэрэшт. 

ШУКШЖОПШАҤГЭ1 КОЧШО КАЙЫК-ВЛАК МЭМНАН 
ПОЛШЫШЫНА УЛЫТ. 

Шукн^копшаҥгэ кочшо кайык-влак пэш писын чо-
ҥЭШтылыт. Йужыжо пушэҥгэ шӱмыштӧ, пушэҥгэ лыш-

1 Насекомые— шукш-копшантэ, кыдэжан-влак. 
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таш коклаштэ шкаланышт кочкышым кычалыт. Тӱрлӧ 
шукш-копшантын гусэницыштым, муныштым, куколкыштым 
кочкыт. Вэсышт кэчыгут йужышто чоҥэштылын шыҥам, 
лывым, ӱвырам кучэн кочкын илат. 

Осал шукн^копшаҥгым пытарымэ дэнэ ты кайык-влак 
айдэмылан куго пайдам пуат. Садлан нуным шкэнан дэк 
тӱрлын лишэмдаш тыршаш, тӱрлӧ йӧн дэн аралаш кӱлэш. 
Пыжашыштым шалатылмэ ваштарэш чот крэдалман. 

Вараксим. Вараксим мэмнан дэк шошым апрэль муча-
шыштэ альэ май тӱҥалтышыштэ мӱндӱр вэр гыч — Африк 
гыч чоҥэштэн толэш. Пыжашым сарай, кудо лэвэдыш, 
вита лэвэдыш лӱвалан оптэн, игым луктэш. 

Вараксим пэш писын чоҥэштылэш. Ош оҥжо, йыл-
гыжшэ шэм шулдыржо шинчалан пырт гына пэрна да 
койдымо лийэш. Тудо эрдэн эрак тӱҥалын, пычкэмыш 
лиймэшкэ чоҥэштылэш, кармым, шыҥам, лывым кучэн 
шкат кочкэш, игыжымат пукша. Вараксимын нэржэ лоп 
ка, кошар мучашан, шукп^копшаҥгым кучаш пэш йӧнан 

Кэҥэж пытышашэш вараксим тушкан-тушкан погынэн 
коштыт. Кэчывалым нуно кочкашышт кычалын чоҥэшты-
лыт, кастэнэ вӱд сэр воктэн погынэн уа лоҥгаштэ йӱдым 
эртарат. Шыжэ вэлэш, шукн^копшаҥгэ шагал кодмо го 
дым, вараксим-влак тӱшкан погынэн Рӱдӧ Африкыш чоҥ-
эштэн кайат. Шукн^коршаҥгьщ пытарымэ дэнэ вараксим 
мыланна пэш куго пайдам пуа. Тидэ пайдалэ кайыкын 
пыжашыжым нигунамат ида тӱкӧ! 

Киса. Киса чодраштэ, паркыштэ, сатыштэ илышэ кайык 
Киса-влак укш гыч укшыш, пушэҥгэ гыч пушэҥгыш чоҥэш-
тыл коштыт. Тыгэ нуно копшаҥгым, шыҥам, личинкым, ку-
колкым кычалын коштыт. Шкэныштын писэ нэрышт дэн 
нуно пушэҥгэ шэлшэ гыч, пушэҥгэ шӱм йӱмач шукшым, 
копшаҥгым чӱҥгэн кочкыт, игыштланат нумал пукшат. 

Тэлым, пушэҥгэ лум дэн лэвэдалтмэ, ийаҥмэ годым, 
кисалан илаш пэш йӧсӧ. Киса тунам шукшым муын ок 
кэрт. Садлан тэлым киса коклаштэ шужэн колышыжат 
йатыр лийэш. 
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Мэ кисам шужэн колымо дэч утарэн кэртына. Ты кайы-
кым тэлым пукшаш кӱлэш. Окна ончык кормушкым луктын 
сакыза. Тушко тӱрлӧ пырчым, киндэ пудыргым пыштыза. 

Киса-влак мэмнан таҥна улыт. Нуным чаманаш кӱлэш. 
Киса кайык монарэ шуко лийэш, тӱрлӧ шукнжопшаҥгат 
тунарак шуко пытарымэ лийыт. Мэмнан пекчанат, >сатнат 
нунын дэч утаралтыт. 

КАЙЫК-ВЛАК КУЗЭ ШУКЭМЫТ (ӦРЧАТ). 
Чыла кайык-влак муным мунчат. Муно гыч игым пӱк-

гэн луктыт. Мунын кузэ ышталтмыжым палышаш вэрч 
чывэ муно ышталтмым ончэна. 

Муно ӱмбачынжэ пэшкыдэ извэсткан шӱм дэн лэвэ-
далтын. 

Муно шӱмым пудыртэн, вишкыдыжым кӱмыжыш ЙоК-
тарэна. Шӱм кӧргыштӧ вичкыж чорам ужына; ты чора 
шум дэн муно вишкыдым ойыра. 

Муно вишкыдэ кок тӱрьлӧ ужаш гыч лийшэ, иктыжэ — 
муно ошо (бэлок), вэсыжэ — оптэм. Муно ошо кӱаГыж 
кумдыкэш шалана. Оптэм вичкыж чора дэн вӱдылалтмыж-
лан огэш шаланэ. 

Оптэмын кӱшкӧ, лийын шогышо могырыштыжо ош 
пырчэ уло, тэвэ тывэчын шочыш тӱҥалтыш1 вийнаш тӱ-
ҥал^ш. Муно оптэм муно ошо сэмынак шочыш тӱҥалтыш-
лан кочыш л ийэш. • 

Шочыш тӱҥалтышлан иланашыжэ шокшо кӱлэш. Пӱкты-
шӧ чывэ, муным кап шокшыж дэн ырыктэн, шочыш тӱҥал-
тышлан кӱлэш шокшым пуа. Кап шокшо дэн иланэн кушшо 
кайык игэ муно кӧргӧ гыч шӱмым пудыртэн тӱжвакэ лэктэш. 

СУРТ КАЙЫК-ВЛАК. 
КӦГЭРЧЭН. 

Сурт коклаштэ илышэ когэрчэн-влак тӱрлӧ оралтэ вуй 
лэвэдыш йымалнэ погынэн илат. Нуно мужыр дэн илышэ, 
кайык улыт. Воштыр да олым дэн * ыштымэ пыжашэ-

1 Зародыш — шочыш туҥалтыш, тулэтом. 



шышт муным мунчэн, игым луктыт. Игышт изэ, сокыр. 
пундымо шочыт. Пэрвой жапыштэ кӧгэрчэн игыжым пагар-
жэ гыч ойырлышо» шӧр гай наста дэн пукша. Кок арньа 
нарэ жап гыч кӧгэрчэн игэ пунаҥэш, пыжаш воктэн копг-
тышташ тӱҥалэш, ныл-вич арньа гыч чоҥэштэн кэртэф. 

Сурт кӧгэрчэн урлык шуко тӱрлӧ уло. Тидэ чыла 
урлыкшымат айдэмэ ирыштэ илышэ чэвэр кандалгэ кӧ-
гэрчэн гыч луктын (38 С ) ф . ) . Тыгай йужо кӧгэрчэнжым 
39-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо. Оваргышэ пагаран кӧгэр-
чэн моло кӧгэрчэн дэч шкэ куго пагаржым овартэн кэрт-
мыж дэн ойыртышан. Павлин 
гай манмэ кӧгэрчэн оваргэн 
шогышо сылнэ почан. Турман 
кӧгэрчэн вуй коч чоҥгэштыл-
мыжэ дэн ойыртышан. Йако-
биньэц кӧгэрчэнын шӱйжӧ йыр 
шӱшажэ уло. Чыла ты кӦгэрчэн-
влакым сылнэ улмыштлан кӧ-
гэрчэн йоратышэ-влак ашнат. 

Йужо когэрчэн-влакым 10 
альэ 100 киломэтр коклаш наҥ-
гайэт гынат, нуно шкэ пыжа- 3 8 сур- И р кӧгэрчэн 
шыштым муын кэртыт. 

Когэрчэн-влакын тыгай шотыштым айдэмэ шукэртак-
палэн налын, кӧгэрчэн дэн сэрыш кондыштмаштэ пайда-
ланаш тӱҥалын. Мӱндӱркӧ кошташ лэкшэ-влак пэлэнышт 
кӧгэрчэным налыт, лэкмэ вэрыщкышт сэрышым колташ 
кӱлмӧ годым, сэрышым кӧгэрчэн вэлэн пыжыктэн колтат. 
Сэрышым кӧгэрчэн шкэ- пыжашышкыжэ конда. Тыгай 
кӧгэрчэным пошто кондыштшо кӧгэрчэн маныт. 

Пошто кондыштшо кӧгэрчэн дэн сар пашаштат пайда-
ланат. Йужгынам развэдчик тушман шогымо вэр шойык 
лэктын, тэлэфон дэнат, тэлэграф дэнат увэртарэн огэш 
кэрт. Тушман тэлэфон-тэлэграф воштырым кӱрыштэш 
альэ ойлымым колышт кэртэш. Сандэн сар жапыштэ кӧ-
гэрчэн дэн увэртарымэ пэш сай йӧн. Тыгай годым 
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развэдчик пэлэнжэ 'кӧгэрчэным налэшат. сэрышыжым кӧ-
гэрчэн вэлэн кылдэн колта. Кӱшыч чоҥэштышэ кӧгэр-
чэным вашкэ ужынат от кэрт, лӱйэн пушташат вашкэ 
гына огэш лий. 

Рвэзэ-влак кӧгэрчэным модшашлан гына ашнаш йӧра-
тат. Кэчэ мучко жапым кӧгэрчэн дэн эртарат—ик вэр 
гыч вэс вэрыш поктэн колтат, оралтэ ӱмбак кӱзэн кош-

тыт. Тыгай „кӧгэрчэн ашнымэ паша" йӧндымӧ паша, Ти-
дын нимогай пайдажат укэ, шуко жапым налэш, зийаным 
вэлэ конда. 

ЧЫВЭ. 

Чывэ кувэч лийын. Азийын кэчывал дэн эрвэл ужа- • 
шысэ шокшо эллаштыжэ, Индийыштэ, Цэйлонышто да Зонд 
островлаштэ, чӱчкыдӧ вондэрла коклаштэ, кизытат банкав 
чывэ манмэ ир чывэ-влак илат (40 сӱр.). Нуно тӱсышт 
дэн йӧршэш мэмнан ашнымэ чывылан кэлшышэ улыт. 

Ир банкив агытанын ӱмбал пыстыл лэвэдышыжэ йа-
лысэ тыгылай урлык агытанын гайак, адак тыгай тӱсан 
культур урлык кокла гычат лийэш; шӧртньалгэ шӱйан, 
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йошкаррак тупан, шэм шулдыран, сорлала кадыргэн шогы: 
шо почшо шэм-курэн йылгыжшэ тӱсан лийэш. 

Банкив чывын ӱмбал пыстыл лэвэдышыжэ, мэмнан 
дэнысэ кӱдыр, музо, пулдырчо сэмын, вондэрла коклаштэ 
шылаш кэлшышэ чувар тӱсан. Тыгай чувар тӱсан чывэ 
ашнымэ чывэ коклаштат лийэш. Чыла чывэ тукым ир кайык 
гыч банкив агытан гына „кэкрэк-крэк" манын мура. Тидыжэ 
мэмнан чывэ-влакын банкив ир чывэ дэч лэкмыштым 
утларак ишанлын ончыкта. 

Чывэ кузэ сурт кайык лийын. Айдэмэ сурт чывын 
ожсо ир тукымын могай сайлыкшым муын, ты сайлыкшэ 
дэн илышыштэ кузэ 
пайдаланаш тӱҥалын? 

Пэрвойак, чыла чы-
вэ тукым куго капан, 
кочкаш йӧршӧ та-
мылэ шылым пушо 
улыт. Тэвэ сандэнак 
музым, ир музым, кӱ-
дырым, КЭЧЫВЭЛЫШТЭ' 4 0 сур. Ир б а н к и в а г ы т а н д э н э чывэ. 

фазаным шыллыштлан 
вэрчак кучат. Чывымат айдэмэ шыллан вэрч ашна, сан-
дэн тудо шолдыра урлык чывым лукташ тырша. Вара-
жым, ир чывэ шагал чоҥэштылэш, шукыжым мландыш-
так эртара. Ир чывын мландыштэ илаш тунэммыжымат 
айдэмэ шкэ кӱлэшыжлан кэлыштарэн: ашнымэ чывэ кэчэ 
мучко суртыштак коштэш, кочышым кычалэш, сурт гыч 
пэлкэ чоҥэшташ ок тыршэ. Мучашэш тидым каласаш 
возэш: чывэ тукым кайык-влакын игышт муно гыч лэк-
тын шумэкиьитак авашт почэш кошташ тӱҥалыт. Моло 
кайыкын тыгай огыл. Мутлан, кӧгэрчэным альэ чаҥам 
налына: нунын игышт муно гыч чара, начар лэктыт, ӓвашт-
лан йатӹр жап пыжашэш пукшэн кушташ вэрэштэш. 
Чывын тыгай шотан улмыжо айдэмылан могай пайдам 
пуа—мэ вашкэ умлэн кэртына. 

Игыштым пыжашэш пукшэн куштышо кайык-влакын 
5 - 2 7 8 0 ,63 



мунышт тыгыдэ да нуно шукат ӦГЫТ мунчо. Шуко муным 
мунчышо лийыт гын, игыштым пукшаш йӧсӧ лийэш ыльэ. 
Чывэ тукым кайык^влак шолдыра муным мунчат, нунын 
муно кӧргэшышт чара огыл, вийнэн шушо игэ лэкшаш. 
Тэвэ сандэн нунын мунышт шолдыра лийэш. Муно пэш 
сай кочыш лиймылан, мэ озанлыкыштэ шолдыра муно 
мунчышо чывэ-влакым ашнаш тыршэна. 

Тылэч поена, чывэ лу альэ лу дэчат шукырак муным 
мунчэн, чылажымат шкэ йымаланжэ пӱктэн кэртэш. Шуко 
игым луктын нумал пукшышаш лийэш гын, чывэ тукым 
кайык-влакат шуко игым луктын огыт кэрт ыльэ, луктыт 
гынат, пукшзн огыт шукто ыльэ. Шуко игым луктын, шкэ 
пэлэнышт кондышт куштымышт айдэмыланат пайдалэ лийын. 

Ир чывэ 1 0 — 1 5 муным мунчат, пӱкташ шинчэш. 
Айдэмэ огэш ончо ыльэ гын, ашнымэ чыват тугайак лийэш 
ыльэ. Мунчымо м у ф м погзн шогэн, айдэмэ чывым лу 
гана утла мунчаш туныктэн (идалык мучко 100—150 му-
ным мунча), йужо урлыкшо тулэчат утла мунча. 

Чывэ урлык-влак. Ашнаш туныктымо чывым эрэак 
шкэ ойырэн (еайлэн) шогэн, айдзйэ шуко урлык чывым 
луктын. Нуно иктышт-вэсышт дэч пыстыл (пун) лэвэды-
шышт дэнат, кэкрэкышт дэнат, кугытышт дэнат, моло 
палышт дзнат ойыртышан улыт. Шуко муно мунчы-
шышт, куго капанышт, шокшым-йуштым утларак чыты-
шышт айдэмылан ашнашыжэ утларак пайдалэ ул^гг. Тыгай 
урлык-влаклан лэггорн., плимутрок, род-айланд шотлал-
тыт. Кызыт мэмнан дэнэ йаллаштэ ашнымэ тыгылай чывэ-
влакым шолдыра урлык дэн вашталташ тӱҥалмэ. 

Инкубацэ. Пӱктышӧ чывэ муно ӱмбалнэ шинчэн шкэ-
кап шокшо дэнэ муньш ырыкта, жапын-жапын муным 
еавыркала. Тыгэ ыштымэ дэнэ муно кӧргыштӧ чывигэ 
лийаш тӱҥалэш, 21-шэ кэчыштэ муно гыч чывигэ лэк-
тэш. Муно ӱмбалнэ пӱктэн шинчымэ да чывигэ ончымо 
годым чывэ муным ок мунчо. 

Сынзн налмэкэ, пӱктышӧ чывын шокшыжым вэс 
Шӧхшо, мут Гыч, ;кэросин лампэ шокшо Дӧнэ, элэктричэс 



шокшо альэ ырыктымэ вӱдым пуч гоч колтымо шокшо дэнэ 
алмашташ лиймым палэн налмэ. Чывигым аважэ дэч поена 
лукташ поена инкубатӹр манмэ ӱзгар ышталтэш. Тудо 
йашлык гай лийэш. Инкубатыр кӧргэш муным оптатат, 
вара нунын гоч ырыктымэ йужым колтат. Йужын тэмпэ-
ратуржым гына ик еэмын, кайык кап шокшо тэмпэратур 
гай + 40°-ым кучыман. Муныжым жапын-жапын пӱктышӧ 
чывэ еавыркалымыла еавыркалыман. Инкубатырэш муно 
гыч чывигэ лукмым инкубацэ маныт. Инкубатыр лиймэ 
дэнэ чывылан муным пӱктыкташ ок кӱл, пӱктымӧ олмэш 
чывэ муным мунча. , 

Муно гыч лэкмэкэ чывигылан шокшо кӱлэш. Пӱктышӧ 
чывэ игым луктын гын, чывигэ-влак чӱчкыдын ава шулдыр 
йымак шкэныштым ырыкташ погынат. Инкубатырыштэ 
лукмо чывигылан шкэныштым ырыкташ „^рудэр" манмэ 
ырыктышэ ӱзгар ышталтэш. 

Тудо зонт гайэ, альэ лампэ йа изэ коҥга ӱмбалан 
лэвэдыш (абажур) ыштымэ гайэ. Ты зонт альэ лэвэдыш 
йымалнэ шокшо шога, еандэнэ чывигэ-влак тышкэ погы-
нэн шкэныштым ырыктат. 

Кызыт мэмнан „чывигэ лукмо фабрик" — кайык ашны-
мэ совхоз-влак улыт. Тушто тӱжэм дэнэ мунчышо чывым 
кучат, чывигыжым инкубатырэш луктыт. Тыгай еовхозыш-
то инкубатырлан куго пӧртла ыштымэ, чывигыжым шуко 
лу тӱжэм дэнэ луктыт. 

Шӧр кочкын кушшо илышэ-влак. 
Шӧр кочкын кушшо илышэ-влак, альэ ир йанлык-влак— 

шкэ игыштым ава шӧр дэнэ пукшэн куштат, нунын капышт 
пун (мэж) дэнэ лэвэдалтын. 

Чыла шӧран илышэ-влак шокшо вӱран улыт. Кап 
коваштым лэвэдшэ мэж капын шокшыжым аралаш куш-
кэш. Шӧран илышын альэ йанлыкын вӱржӧ шокшо, еан-
дэнэ тудо кайык еэмынак коч куштат илэн кэртэш — йӱштӧ 
кундэмыштат, шокшо альэ моло ийгэчан вэрлаштат. Йӱштӧ 
вӱран илышэ-влакым налаш гын, нуно изыш йӱштӧ толмо 
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дэнат лунчырн лийыт, вара тӱҥын шинчыт. Садлан шӧран 
тӱрлӧ илышэ-влак пӱтынь мландэ ӱмбалнэ шарлэн илат — 
шокшо эллаштату йӱштӧ эллаштат. Тэҥызыштэ илышэ 
шоран-влакат улыт, тидэ — тьулэнь дэн кит. 

Шӧран илышэ-влак коклаштэ кушкыл кочшат улыт. 
Тыгай илышэ-влакым шудо кочшо маныт. Адак шыл кочкын 

илышыжат улыт. Нуно вэс 
илышын шылжым кочкыт. 
Айдэмэ ик йанлыкшым туш-
ман, шучкоулмыжлан пыта-
ра, вэсыштым шылыштлан, 
коваштыштлан лийын куча, 
кумышыштым кидлан тунык-
тэнат сурт вольыкым ыштэн. 

ШОКШО ДЭНЭ ЙӰШТО 
ЭЛЛАСЭ ИР ЙАНЛЫК 

ВЛАК. 

Жираф. Жираф шокшо 
Африкыштэ илышэ ир йан-
лык (41 сӱр.). Тудын шӱй-
жӧ моткоч кужо, йолжат 
кужо, вичкыж; ончыл йолжо 
шэҥгэлсыжэ дэч йатыр ку-
жырак. Жирафын изэ вуй-
ыштыжо кок кӱчык тӱкӧ 
уло. Капшэ мэж дэнэ лэ-

вэдалтын, пӱтынь кап мучко кӱрэн тӱсан палэ-влак улыт. 
Жирафлан шкэ илымэ вэрлаштыжэ,! пушэҥгэ лышта-

шым кочкын илаш вэрэштэш. Тудын кужо йолжо дэнэ 
кужо шӱйжӧ кӱкшӧ пушэҥгэ гыч лышташ кӱраш пэш 
сай кэлыштаралтыныт. Жираф вэрын-вэрын пушэҥгэ 
шочман, шудан ир мландыштат ила. Шокшо, йӱрдымӧ 
жап годым шудо лывыжгэн, йӧршэш когаргэн иыта, 
пушэҥгылаштыжэ лышташ лывыжгыдэак, ужаргак кодэш. 
Тыгай пушэҥгэ лышташла жирафын тӱҥ кочкышыжо лийэш. 
68 у 
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Жираф иктаж могай пушэҥгэ йымалнэ шога гын, ту-' 
Дын кужо шуйжым пушэҥгэ рӱдылан альэ кӱжгӧ укшлан 
шотлаш лийэш. Вуйым нӧлтымыжӧ дэнэ жираф пэш мӱн-
дыркӧ ужэш, садлан иктаж тушман толэш гын, тудо вашкэ 
ужын кэртэш. Тудо тушманым ужэшат, кужо йолжо дэнэ 
чот кудал колта. Тушманжэ поктэн шуэш гын, тудо шкэ 
пэшкыдэ кӱчшӧ дэнэ тудым чума. 

Слон. Слон-влак (42 сӱр.) Индий дэнэ Африкын 
•тропик чодраштышт илат. Мландэ ӱмбалсэ чыла илышЭ-

42 сӱр. Индийсэ слон. 

влак гыч слон эн куго йанлык. Тудо 3'/2 мэтр кӱкшыт 
мартэ лийэш, нэлытшэ 3 тон утла лийэш. 

Слонын кужо, тарванылшэ нэржэ пэш оҥай. Тидэ 
кужо нэржым хобот маныт. Хобот пэш вийан, чока-шы-
лан лийэш. Слонын тидэ кужо нэржэ коч могай пашаш-
тат пэш кӱлэш — кочмаштат, йӱмаштат, йӱштылмаштат, 
шкэнжым тушман дэч аралымаштат. Слон шкэ хоботшым 
мландэ мартэ шукта, тӱрлӧ' могырышкыла савыркалэн 
кэртэш. Хоботшо дэнэ слон шканжэ кочкышым налэш — 
лышташан укшлам кӱрлын налэш, шудым пӱтырэн налын 
умшашкэ шӱка. Вӱд йӱмӧ вэрышкэ миймэкэ, хобот 
кӧргышкӧ вӱдым шупшын, умшашкыжэ йоктара, адак 
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шокшо годым шкэ ӱмбакшат шыжыкта. Хоботшо дэнэ 
слон кӱжгӧ пӧрньамат нумалэш, пушэҥгымат вожшыгэ 
луктэш, адак мландэ гыч пэш тыгыдэ ӱзгарымат налын 
кэртэш. Слонын шӱйжӧ пэш кӱчык, сандэн тыгай кужо 
хобот дэч поена тудо кочкынат, вӱдым йӱынат ок кэрт 
ыльэ. 

Слонын- умша гыч кок куго азу пӱй — клык манмэ 
лэктэш. Ты пуй-влак мэмнан ончыл пӱй олмэш улыт. 
Кажнэ тыгай пӱйжӧ 50 килограмм нэлытан лийын кэртэш. 
Ты клык манмэ дэнэ слон шкэнжым тушман дэч арала, 
адак пушэҥгым еӱмыра альэ пушэҥгэ шӱмым кушкэ-
дэш. 

Кочышым умшаштэ тыгыдэмдаш, пураш ныл куго да 
кумда оҥгыр пӱйжӧ уло. 

Слонын куго капшым пэш кӱжгӧ пӧрньа гай йол-влак 
кучат. Йол копа тӱрыШтӧ парьна-влак улыт. Кажнэ пар-
ньажэ кӱчан. 

Слон пэш ӱҥшӧ йанлык. Тугэ гынат, тудым шыдэш-
тарэт гын, тудо пэш еырэн кэртэш, нымо ончыдэ тушман 
ӱмбак толэш. Шкэ хоботшо дэнэ кучэн йол йымак шуэн 
тошка, альэ клыкшэ дэнэ кӱшкӧ налын шуа. Тыгэ слон 
тигрымат тошкэн альэ кӱшкӧ шуэн колтэн кэртэш. 

„Слон лу" манмэ шэргакан азу пӱй лу вэрчшэ елоным 
Африкыштэ шуко пытарэныт. Индийыштэ ир елоным кучаш 
тыршат, тудым кидлан туныктатат, тӱрлӧ паша ышташ ку-
чылтыт. Индийыштэ нэлэ пашам кидэш туныктымо елонлан 
ыштыктат. Слоным кучымӧҥгӧ, тудо ок тӱлӧ, игым ок кон-
до, еадын дэнэ слон-влак огыт шукэм. Садлан тыгэ кидэш 
туныктымо елоным еурт вольык манаш ок лий. 

Лэв. Африк дэн Касвэл Азийын пэш шокшо етэплаш-
тыжэ пэш шучко куго йанлык — лэв ила. Тудын капшэ 
чыла шотышто мэмнан пырыс кап гайэ (43 еӱр.). Кошт-
мыжо годым лэв кӱчшым пырыс еэмынак кӧргышкӧ шуп-
шын шында, пушкыдо парьна ӱмбалнэ коштэш, еадлан 
тудо кучышаш йанлык дэкэ моткоч шып мийэн кэр-
тэш. 
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Лэвын пун тӱсшӧ лудырак-сарэ, ошма тӱсан. Тыгай 
тӱсшӧ тудлан ошман ир мландыштэ альэ кэчэ когарты-
мэ кушкыл лоҥгаштэ палыдымэ лийын кэрташыжэ полша. 

Узо лэвшын ава лэв дэч ойыралт шогашыжэ шӱй йыр 
куго оржа уло. , . 

Лэвын пӱйжӧ пырысын гайэ, пырысын дэч шолдара 
гына улыт. Лэвын кошар азу пӱйжӧ пэш чот вийан. 

Лэв ир мландысэ шудо кочшо йанлыкым кочкын ила 
Тудо йымэн возын, - вӱд йӱаш толмо вэрлаштэ кӱй ора 
альэ чашкэрыштэ оролэн кийа. Шылмэ вэр гыч тӧрыштэн 

43 сӱр. Лэв дэнэ ава лэв. 

йанлык ӱмбак кӱзэн возэш, шкэ вийан йол 4 копаж дэнэ 
чот пэрэн, кошар пӱйжӧ дэнэ шӱй гыч пураш тӱҥалэш 
Йанлык кучаш лэв кас вэлэш, рӱмбалгымэ годым лэктэш. 

Тудо чӱчкыдын сурт вольыкымат куча. Кӱкшӧ савар1 

коч тӧрыштэн пурэн, ушкалым альэ ӱшкыжым вийан йол 
копаж дэнэ пэрэн колтэн, сӱмырэн шуа, вара писэ пӱйжӧ 
дэнэ шӱйжым пурын пуштэш. 

Ава лэвшэ кок—•кум игым ышта. Игышт пырыс игэ 
гай лийыт, коваштышт ола лийэш. 

Тигр. Тигр лэв сэмын стэилаштэ илэ. Тудо чод-
раштэ, шыгыр вӧндэрлан чашкэрлаштэ ила. 

• С . \'1 
П 

1 Савар, кульма — забор. 



Мэмнан дэн ССР Ушэмыштэ тигр Уссурий крайь штэ. 
Мӱндыр Эрвэлыштэ, Кокла Азий рэспубликлаштэ улэда 
Тугэ гынат, нунын тӱҥ шочмо вэрышт — Индий. 

Тигр (44 сӱр.) тӱсыж дэн пырыслан лэв дэчат утларак 
толэш. Тудын вуйжо, йолжо, почшо, чыла койышыжо — 
йӧршэш пырысын гайак. Капшэ гына пырыс дэч куго 
Пунжо йошкаргырак, туп гыч ӧрдышкӹла шэм корно-влак 
улыт. 

Чодраштэ, ир чашкэр лоҥгаштэ тигр шып коштэш. 
коштмыжым шижашат ок лий. Тудын корнан ӧрдыжшӧ 
тростник вондэр лоҥгаштэ огэш ойыралт, тигрым палашат 
ок лий. Тигр кужо щудо альэ шыгыр чашкэр лоҥгаштэ 
шылын возын, иктаж толшо йанлыкым вучэн кийа: ир сос-
нам, казам, пӱчым, моло йанлыкымат. Писын, кугын тӧрш-
талтэн тигр пӱсӧ азу пӱйжӧ дэн кӱчшым кэрын, вийан 
копаж дэнэ туп рӱдӧ луым кӱрлын йанлыкым пуштэш. Тигр 
пэш вийан, тудо копаж дэнэ пэрэн колтэн, имньэ туп 
рӱд^амат кӱрлын кэртэш. 

Тигр айдэмылан пэш куго тушман, тудлан куго зийа-
ным ышта. Тигр айдэмэ илымэ лышнэ коштын вольыкым 
шуко пытара. 

44 сӱр. Тигр 
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Тьгр дэч айдэмылан шкаланжат лӱдаш вэрэштэш. Иэҥ 
ӱмбак утларакшэ шоҥго тигр толэш, тудо чот кудалшэ 
писэ йанлыкым альэ вольыкым кучэн ок кэрт, садлан тудо 
йэҥым кучаш ваҥа. Вондэрла лоҥгаш шылын возэшат, 
шэкланыдэ эртэн кайышэ йэҥ ӱмбак, пычалзэ ӱмбак тӧрыш-
тэн, тудым пуштэш. 

Ош маска. Йӱдвэлысэ йӱштӧ эллаштэ ош маска ила 
(45 сӱр.). Тудын мэмнан дэнысэ шэм маска дэч ойырты-
шыжо йатыр уло. Тудын илыш койышыжо йӧршэш вэс 

45 сӱр. Ош маска. 

тӱрлӧ. Тудын капшэ йӱд йымалсэ ий* дэн лум лоҥгаштэ 
илаш пэш сайын кэлыштаралтын. 

Ош маскан пунжо ошо, сандэнэ тудым ош лум альэ ий 
ӱмбалнэ ужаш йӧсӧ, садлан йанлык дэкэ альэ айдэмэдэкэ 
шиждэ лишэмын кэртэш. Маскан пунжо пэш нугыдо, тудо 
маскам йӱштӧ дэч сай арала, маскан йол пундашыжат нун 
дэнэ лэвэдмэ. Сандэн тудо йӱштым ок шиж. 

Ош маскам Йӱдвэл Польар тэҥыз ий ӱмбалнэ чӱч-
кыдын ужаш лийэш. Тыштэ тудо тьулэньым куча, тудо 
утларакшэ тьулэньым кочкын ила. Маска пэш сай^ийэш. 
Шкэ аҥысыр капшэ дэнэ тудо вӱдым шэҥын кайа," вийан 
копаж дэнэ вӱдым чот удыра, парньа коклаштэ улшо чо-
ражэ ийаш полща. .. . • • • 1' -
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Ош маскан айдэмэ дэч моло лӱдшаш тушманжэ укэ. Ош 
маскам коваштыжлан, шылжылан» койажлан вэрч кучат 
Тудын коваштыжэ кӱварэш шарымэ ковьорым ышташ кайа; 
шылжэ дэнэ койажым йӱштӧ вэрынцэ илышэ йэтг-влак 
кочкыт. 

ТЭҤЫЗ ЙАНЛЫК-ВЛАК. 

Тьулэнь. Тьулэнь — тэҥыз йанлык (46 сӱр.). Тудын кап-
шэ моло йанлык сэмынак пунан. Тудо атмосфэр йуж дэнак 

шӱла, ава тьулэньжэ 
^ Ш к игым илышым шочык-

та, пырыс, пий, кролик, 
сӧсна сэмынак игыжым 
чызэ шӧржӧ дэн пук-
ша. Тьулэнь — шӧрым 
кочкын кушшо илышэ. 

д в ^ ш Щ В * у ^ р ^ Ш г ^ ^ ^ Щ Моло йанлык-влак 
•4 " г ы ч шукышт мландэ 

Ш Щ ^ ^ ^ ^ ӱмбалнэ, кукшышто 
/ илат, туштак шкала-
(> ш/ Г нышт кочкышымат му-

ыт, тьулэнь колым коч-
кын ила, колым тудлан 

46 сӱр. Тьулэнь-влак. 
вӱдышто поктылын ку-

чаш вэрэштэш. Садлан тудын капшат вӱдыштӧ ийын кош-
таш кэлшышэ, кукшо вэрыштэ кошташ кэлшышэ огыл. 

Тьулэньын капшэ кол кап гайрак. Кол поч олмэшыжэ 
гына шуйнышо кок шэҥгэл йолжо уло. Шэҥгэл йолын 
коптакшэ лопка, парньа коклаштэ кӱжгӧ коваштэ шуп-
шылтын. Ты шэҥгэл йол коптак гайжэ дэн тьулэнь утла-
ракшэ ийын коштэш. х 

Тьулэньын пунжо кӱчык, шыма (йаклака), вӱдыштӧ 
ийын кошташыжэ ок мэшайэ. 

Кукшо вэрыштэ тьулэнь пэш эркын нушкын коштэш, 
тудын иймэ йол коптакшэ кошташ огыт йӧрӧ. Садлан 
тьулэнь вӱд дэч торашкэ ок кай, вӱд гыч лэктэш гынат, 
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шукылан огыл, каналташ, малаш гына лэктэш. Тьулэ нь-влак 
сэрыш йа ий ӱмбак кӱтӧ дэн лэктын возын кийат. Иктаж 
мо дэч изыш лӱдэш гын, тьулэнь вӱдыш пураш вашка. 
Тыштэ тудо кукшо вэрысэ нарэ ок лӱд, тыштэ писын 
ийын тушман дэч утлэн кэртэш* 

Эр шошым ава тьулэнь-влак улакрак вэрыш ий ум-
бак йа отрош лэктын возытат, тужак илышэ игым ыштат. 

Тьулэнь йӱдвэлысэ мэмнан тэҥызлаштэ, Каспий тэҥы-
зыштэ, Байкал, Ладого, Оньэга йэрлаштэ ила. Тьулэньым 
койажэ дэн коваштыжлан лийын поктыл кучат. Тэҥызыш-
тэ тьулэнь улмо вэрым кычалаш аэропланым колтат. 

47 сӱр. Кит. 

Кит. Кит (47 сӱр.) моло илышэ коклаштэ эн куго капан. 
30 м кужытан да 150 т нэлытын кит-влакат улыт. Тыгай 
кит ӱшкыж дэч 250 гана, слон дэч 50 гана нэлырак. 
Слонжо вэт кукшышто илышэ гыч эн куго капан. 

Кит окэан дэн куго тэҥызлаштэ ила. Ожно китым 
коллан шотлэныт. Тӱжвач ончыма гыч кит чынак кол гай 
койэш, эрэ вӱдыштӧ коштэш, кукшо вэрыш нигунамат 
ок лэк. Чынжым Кйт тэҥызысэ пэш куго йанлык. Тудын 
вӱржӧ шокшо; кит атмосфэр йуж дэн шӱла, игыжэ шӧран 
илышэ игэ сэмын илышэ шочыт, ава кит игыжым шӧржӧ 
дэн пукша. Кит — шӧр кочкин кушшо илышэ. 

Вара молан ты йанлык шӧр кочкын кушшо моло йанлык 
гай огыл? 
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Кӱшнӧ мэ кол капын вудыштӧ илаш кэлыштарымым 
ужна. Китат кол илымэ условийыштак ила. Садлан тудын 
капшэ кол кап форман лийын. Тутыш вӱдыштӧ илышэ 
йанлыклан — китлан кол форман кап вэлэ кэлша. 

Кол Сэмынак кит поч шулдыржо дэн ийэш. Китын 
поч шулдыржо кол поч шулдыр сэмын ӱлыч кӱшкыла 
ок кий, вӱд ӱмбалнэ лап кийа. Китын шэҥгэл йолжо укэ, 
ончыл йолжо кӱчык лаптакыш савырнэныт. Ты лаптакыштэ 
лужо шӧр кочшо моло йанлыкын нарак уло. 

Китын коваштыжэ чара, коваштэ йымалнэ кӱжгӧ лон-
чо койа уло. Ты койа китын капыштэ улшо шокшым кӧр-
гыштӧ кучэн шога, ок кылмыктэ. Садлан кит йӱштӧ 
польарнэ тэҥызлаштэ илэн кэртэш, йӱштӧ дэч ок лӱд. 

Китын шодыжо пэш куго, садлан кӧргышкыжӧ йужым 
куго запасым налын кэртэш. Икана йужым налмэк, кит 
15—20 минут вӱд йымалнэ лийын кэртэш. 

Кит пэш куго капан гынат, тыгыдэ илышэ-влакым 
кочкын ила, утларакшэ тазыла капан илышым, ракым коч-
кэш. Тугай илышэ-влак тэҥыз вӱдыштӧ шуко улыт. Ий-
мыжэ годым кит умшажым карэн ийэш. Тудын умшажэ 
кол кучымо атма гай. Карымэ умшашкэ тыгыдэ илышэ-
влак логалыт. Китын пӱйжӧ укэ. Умша тошма гычшэ ӱлы-
кыла лапка пластинкэ-влак кэчат. Пластинкэ тӱрлажэ шэ-
лыштман. Ты пластинкым кит ӧрш" маныт. Умшашкыжэ 
вӱдым налмэк, кит умшажым пэтыра да вӱдым ӧршыж 
вошт йоктарэн луктэш. Тыгыдэ илышэ-влак китын умшаш 
кийэн кодыт. Кит нуным нэлэш. 

Ик кит гыч койам, кит ӧршым 10—15 тӱжэм тэҥгэа-
шым шӧртньӧ шот дэнэ налаш лийэш. Садлан китым 
кучаш пэш чот толашат. Кит кучаш лӱмын кит поктымо 
пароход дэн кайат. Пароход гыч китым лӱмын ыштымэ 
пушко дэн лӱат. У сэмын ыштымэ пароходышто кит капым 
пӱчкэдымэ узгар-влак улыт. Элэктричэс вий дэн коштыкты-
мо кузо-влак китын капшым пӱчкэдат, куго подлаштэ шэ-
лым пэлтат, лӱмын ыштымэ машин-влак луым шалатэн 
тыгыдэмдат, ложашыш савырат. Ложашыжэ мландэ ӱаҥ-
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даш кайа. Мэнман дэнэ ССР Ушэмыштэ кит пуштмо 
пашам совэт кугыжаныш кидыш налмэ дэнэ чот вийнэн 
шога. 

АЙДЭМЭ СУРТАҤДЫМЭ ЙАНЛЫК-ВЛАК. 

Шукэртэ ожно илышэ йэн^-влак вольыкым ашнэн мош-
тэн огыт ул, нуно вэр гыч ;вэрышкэ куснэн коштшо со-
нарзэ улыт улмаш. Могай ир йанлыкым пуштын кэртыныт, 
тудын шылжым кочкыныт, коваштыж дэнэ шкаланышт 
вургэмым ыштэныт. Айдэмылан ир шӧрыкымат, ир каза-
мат, ир ушкалымат, ир имньымат пушташ вэрэштын. Ава 
ир йанлыкым пуштмэкэ тудын пэлэнсэ игым кучаш нэлэ 
огыл улмаш. Рвэзэ йанлыкым кондымэкэ, пукшэн ашны-
мэ йанлык айдэмэ кидыштэ илаш тунэмыныт; кушмӧҥгӧ 
айдэмэ илымэ вэр лишнэ коштын шудым кочкыныт, йэҥ 
дэч лӱдмым чарнэныт. Кидыштэ ашнымэ йанлык тӱлаш 
тӱҥалынытат, йӧршын сурт вольык лийыныт. Айдэмэ 
волъык ончышо лийын. 

Илэн-толын айдэмэ сурт вольык дэч пайдам, налаш, па-
шам ыштыкташ тӱҥалын: ушкал дэч шӧрым налаш тунэ-
мын, ӱшкыж дэнэ имньым паша ыштыкташ тӱҥалын, 
шорыкын мэжшым тӱрэдаш тунэмын. Кушкылым ойырэн 
куштымо сэмынак, тыштат айдэмэ эн шолдыра дэнэ таза-
жым гына ойырэн кучаш тӱҥалын. Пэрвой айдэмэ тыгэ 
ойырымашым умлыдэ ыштэн, мутлан манаш, чэрлыжым 
кочкаш пуштэдэн, тазажым, вийанжым ашнаш кодэн. Эн 
сай, таза йанлыкшэ сайын тӱлэн кэртын, пайдамат айдэ-
мылан шуко кондэн. Сай, шолдыра, таза урлыкын тукымжат 
тугайак лийын. Вольыкын пайда пумыжым умлымэкэ 
айдэмэ вольык урлыкым шкэ шонымыж дэнэ, умлэн 
ойырэн сайэмдаш тӱҥалын. Тыгэ вольык урлык (тукым) 
ойырэн сайэмдымэ дэнэ ир йанлык гыч пэш кусо пайдам 
пушо урлыкым айдэмэ ончэн луктын: ир имньэ гыч ви-
йан, шуко нэлым шупшыктышо, альэ писын кайышэ 
имньым, ир ушкал гыч шуко шӧран ушкалым, ир сӧсна 
гыч койа соснам да мойын луктын. 
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Ушкалын ир ушкал гыч лиймыжэ. Ала монар шӱдӧ 
ий ожно Йэвропышто шолдыра, пэш вийан, тур маимэ 
ир йанлык илэн улмаш. Турын вуй коркажым йужгы-
нам кызытат мландыштэ муаш лийэш. Тидэ ир тур манмэ 
йанлык гыч айдэмэ пэш ожнак тӱкан сурт вольыкым 
ушкал дэнэ ӱшкыжым ончэн луктын. Пэрвой тӱкан шолд-
ра вольык дэнэ пасушто мландым куралыныт, тырмалэныт, 
вара гына айдэмэ ушкалын шӧр пумо пайдажым палэн 
налынат, тудым лӱмын шӧржӧ вэрч юнчаш тӱҥалын. Пы-
тартыш ир тур-влак кум шӱдӧ ий ожнырак пуштэдэн 
пытаралтыныт. Тур дэнэ кизытсэ украин ӱшкыжым альэ 
ушкалым таҥастараш гын, турын капшэ, молыжат кизыт-
сэ украин вольык гай улмыштым раш ужаш лийэш. 
Украиныштэ кизыт ӱшкыж дэнэ мландым куралыт, нунын 
тӱсышт гына турын дэч лудырак. Голандкэ да холмогор, 
йарослав тукым ушкалым налына гын, ты вольык вийан 
огыл, шӧрым гына шуко пуат. Ты ушкал тукым ир ушкал 
дэч шукырак вашталтшэ, шӧр пуыкташ ончэн куштымо 
улыт. 

Рэвольуцо дэч ончыч сай шолдыра урлыкан ушкалым 
куго помэшык альэ кулак озанлыкыштэ гына ужаш лийэш 
ыльэ. Йорло дэнэ кокла "крэстйанжын тыгыдэ, шагал ню-
ран каза гай ушкал гына улмаш. Тыгай „урлык" гыч сай, 
урлыкым, шӧран, шуко шылан ушкалым кушташ ныгӧат 
шонэн огыл. Тыгыдэ йорло озанлыкыштэ урлыклан во-
льыкым ойыраш вэрэштын огыл. Вольык пукшаш шудо да 
шурно шагал годым, вольык, сайэмдымэ нэргэн шонашат 
вэрэштын огыл. Адак пичкэмыш да йорло лиймэ дэнэ вӱ-
тажат алама улмаш, мардэж дэн йӱштӧ вӱта вошт кош-
тын, ончашыжат моштэн огыт ул. Кизыт гына, шолдыра 
колхозыш ушнымо дэнэ, крэстйан-влак вольык урлыкым 
сайэмдэн, вольыкым сай шокшо, волгыдо колхоз вӱташтэ 
ончэн кэтыт. 

Имньэ кузэ лийын. Ир мландым тунэм коштшо Пржэ-
валь^кий 50 ий ожно Азий кӧргысӧ мӱндӱр стэпыштэ ир 
имньэ-влакым муын. Ты ир имньым Пржэвальский имньэ 
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маныныт. Тидэ—"кӱчык оржан изэ имньэ. Пунжо кула, 
стэпысэ ошма тӱсан, альэ кэчэ дэнэ когаргышэ кушкыл 
тӱсан. Стэпыштэ имньэ-влак кӱтӧ дэнэ коштыт, кӱтым 
ожо вӱдэн коштэш. Иктаж мо лэч лӱдыт гын, кудалын 
шылыт. Чара вэрӹштэ тыгай шолдыра йанлыклан моло 
сэмын тушман дэч утлашат ок лий. Имньын чот кудал 
кэртмыжым палэн налын, айдэмэ эн талыжым ойырэн толын 
пэш чот кудал кэртшэ имньым — рысакым да писын ку-
далшым ончэн луктын. Айдэмылан нэлым шупшын кэртшэ 
имньым ончэн кушташ кӱлэш лийынат, тудо имньэ кокла 
гыч эн вийанжым, кугыракшым ончаш тӱҥалын. Тыгэ, ир 
да тыгыдэ имньэ гыч ойырэн ончэн куштымо дэнэ писын 
кудалшэ альэ нэлым шупшын кэртшэ имньэ-влак лийыныт. 

Сӧснан ир сосна гыч лиймыжэ. Ир сӧсна, альэ кабан, 
кызытат мэмнан кэчывэлсэ купан шыгыр чашкэрлан 
вэрлаштэ, мутлан, Кавказ дэн Йӱдвэл Азийыштэ •ила. 
Кабан вийан йанлык. Умша гычшэ куго азу пӱй лэктын 
шога, тидэ пӱй дэно кабан шкэнжым тушман дэч арала. 
Кабанын капэшыжэ кӱжгӧ, шуэ шу кушкэш. Чашкэрла-
штэ шэҥын коштмаштэ тыгай шу ок його, ок пиж, 
шуэ шужо кабан капым ок ырыктэ. Кабанын коваштэ 
йымалнэ койа лончо лийэш; ты койажэ кабаным йӱштӧ 
годьш, купышко пурымыжо годым, кылмымэ дэч арала. 
Ир сӧсна чылажымат кочкэш: мландэ ӱмбалнэ тумыльэгым, 
пӱкшым пога, тӱрлӧ тыгыдэ илышэ-влакым, нэржэ дэнэ 
мландым пургэдын шэрэ вожлам, шукшым, личинкым да 
мойын кочкэш. Чашкэрыштэ ава сӧсна, шкаланжэ вэрым 
йамдылэн, 5—10 игым ышта. 

Тыжэч мэ сурт сӧснан тӱрлӧ ойыртышыжым палэн 
кэртына. Сурт сӧснан ожсо тукымжо куплаштэ илэнат 
сандэнэ кызытсэ сурт сосна-влак лавраштэ почаҥаш йӧ-
ратат, садланак сай пукшымаштэ сӧсна коваштэ йымал-
нэ койа кушкэш. Сайын пукшымо дэнэ сӧсна ӧрда, шукӧ 
шылым, койам пуа. Тидым умлэн налмэкэ, айдэмэ соснам 
ойырэн [ончэн, еай урлыкым луктын. Сӧсна коч момат 
кочкын кэртэшат, тудым суртыштат тӱрлӧ кодшо кочыш 



дэнат пукшаш лийэш. Ир сӧснан чашкэрлаштэ шуко игым 
ыштэн куштымыжат айэдэмылан пайдӓлэ лийын: шуко 
игым игылэн, сӧснан чот шукэммыжэ куго пайдам пуа. 
Соснам сайын ончэн пукшымаштэ тудо чот кушкэш, шуко 
койа шылым пуа. 

Сӧснан вийжэ да шучко азу пӱйжӧ гына айдэмылан 
кӱлдымӧ да шучко лийын. Сурт сӧснан азу пӱйжӧ ир 
сӧснан гай огыл, изэ, кӱчык; сурт сӧсна ӱҥшӧ, йэҥ дэч 
ок лӱд, шкэжат ир кабанла сырэн йэҥым ок поктыл. 

Сурт кролйкын ир кролик гыч лиймыжэ. Ир кролик 
Касвэл Йэвропын кэчывэлысэ шокшырак вэрлаштэ ила 
Кап-кыл ышталтмыжэ, пун тӱсшӧ дэнэ тудо мэмнан мэраҥ 
гай койэш. Илымэ койыш шотышто гына ойыртышыжо 

•уло. Мэраҥ рок йымалан выньэмым ок ыштэ, кролик 
мландыштэ выньэм гайым ыштэн ила. Тушто тудо тӱрлӧ 
тушманжэ дэч лӱддэ шылын кийа. Ава кролик 10—12 
сокыр чара игым ышта. Кролик-влак тӱрлӧ кушкылым 
кочкын илат, нуно чӱчкыдын сатыштэ, чодраштэ пушэҥгым 
локтылыт. 

Ир кроликым сурт кролик ыштымэкэ, айдэмэ тудын 
чот тӱлэн кэртмыжым пайда пумашкэ савырэн: ик мужыр 
кролик гыч идалык коклаштэ ала монар шӱдӧ кроликым 
тӱлыктэн кушташ лийэш. Тыгэ ончэн куштэн, сай, чывэ 
шыл гай шуко шылым налаш лийэш. Шыл дэч поена кро-
лик еай коваштым, пуным пуа. Пунжо дэнэ шокшо пиж-
гэргым, адак моло шокшо чийэмым пидыт. Тыгэ, зийан 
кондышо, пушэҥгым локтылшо кролик гыч айдэмэ пайда-
лэ еурт кроликым ыштэн. 

Айдэмэ ир йанлыкым еуртышто ашнымэ вольыкыш 
-еавырэн, тудын пайда пушашлык ойыртышым шинчэн, 
вольыкым еайэмда, адакат пайдалым ышта. 

Вэрбльуд (тӱйэ) — ир мландэ корабль. Ошман ир 
мландыштэ вӱд укэ, шудат ок шоч, пушкыдо ошмаштэ 
.кошташат пэш нэлэ, йол вола. Тыгай вэрыштэ пэш шагал 
илышэ-влак илэн кэртыт. Ты ир мландыштэ вэрбльуд гы-
на коштын кэртэш (48 еӱр.). 
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Вэрбльудын пэшкыдэ кумда йол-коптакшэ ир мландэ 
ошмаштэ ок воло. Оҥ дэн пулвуйыштыжо коваштыжэ 
пэшкыдэ, йол таганысэ коваштэ гай; шокшо ошмаш воч-
мыж годым, тудо коваштэӱмбакыжэвозэшат, ошма ок ко-
гартэ. Тудо ошман талэ мардэжшэ дэчат ок лӱд: тудын 
нэр рожшо поена пэтыртыш дэнэ пэтыралтэш, тыгэ ошма 
кӧргышкӧ ок логал. 

Вэрбльуд иман шудо дэйэ вондэрлам кочкын кэртэш. 
Ошман ир мландыштэ тыгай кушкыл гына кушкэш, тыгай 
иман кушкылым моло илышэ, мутлан имньэ, кочкын ок кэрт 

48 еӱр. Вэрбльуд (тӱйэ). 

Вэрбльуд, ир мландэ коч кайымэ годым, кок-кум кэчэ 
нарэ кочдэ-йудэ кайэн кэртэш. Ты годым тудо шкэ туп 
пӱгырыштӧ улшо койа дэнэ ила. Пӱгырыштӧ койажэ ко-
чыш еитышын улмо годым погына. Вэрбльудлан кочыш ок 
еитэ гын, туп пӱгырысӧ койажэ изэмаш тӱҥалэш. Пучышо 
пӱгыржӧ куптыргылын ӧрдышкӧ кэчалтэш. 

Шукэртэ ожчак айдэмэ вэрбльудым шкэ кйдыштэ ку-
чаш тӱҥалын, еурт вольыкыш еавырэн, тудын дэнэ ир 
мландэ коч кошташ, еатум да мойын шупшыкташ тӱҥалын. 
Тудо лиймэ дэнэ гына айдэмэ пэш кумда ошман ир млан-
дэ коч коштын кэртын. 
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мнан Совэт Ушэмыштэ вэрбльудым Кокла Азийыш-
тэ, Казахстаныштэ, адак Йул шола вэлысэ стэплаштэ ку-
чат. Тыштэ тудо сурт вольыклан шотлалтэш. Вэрласэ 
колхозник-влак тудын дэнэ пасу пашам ыштат, тӱрлӧ нэ-
лымТшупшыктат, кушкыж шынчын коштыт. Мэжшэ дэнэ 
сукнам ыштат, пижгэргым, шокшо тувырым, чулкам да 
мойын пидыт. Тудын шылжэ ушкал шыл гайак тамлэ. 
Вэрбльуд шӧрым йӱыт. 

Йӱдвэлысэ шордо. Йӱштӧ вэлысэ тундрышто —кыл-
мышэ купан мландыштэ илышэ калык-влак йӱдвэл шор-
до дэч поена илэн огыт кэрт (49 еӱр.). 

49 еӱр. Йӱдвэлысэ шордо. 

Йӱдвэл шордын тӱҥ кочышыжо — шордо рэгэнчэ 
(ягель). Тидэ рэгэнчэ чыла тундр кумдыкым лэвэд кушкэш. 
Нимогай вэс илышэ ты рэгэнчым кочкын ок кэрт, еан-
дэн тундрышто илэнат огыт кэрт. 

Шордо йолышто ныл кӱч уло, кок кӱчшӧ куго, вэс 
кокытшо изэ улыт, кок могырышто кушкыт! Лумышто 
альэ рэгэнчыштэ шогымо годым кок кокла кӱчшӧ торлат, 
йол копажэ шарла, еандэн шордын йолжо ок воло. Ты-
гэ, йӱдвэлнэ илышэ-влак тэлымат, кэҥэжымат тундрышто 
шордым кычкэн коштыт. 
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Шордын коваштыжЫм шокшо нугыдо мэж лэвэдэш, 
сандэнэ тудо йӱштӧ годыМӓт ок кыймэ. 

Шордын вуйыштыжо укшла шарлэн кушшо кок тӱкӧ уло. 
Шошым тӱкыжӧ лэктын возэш, шыжым адакат •кушкэш. 

Иӱдвэлысэ шордым кычкэн тундрышто коштыт, тӱрлӧ 
сатумат шупшыктат. Тулэч коч шордым адак моло кӱлэш-
ланат ашнат. Шордын шылжэ пэш тамлэ, коваштыжэ дэнэ 
вургэмым, йол чийэмым, пижым ургат, шӧнжӧ дэнэ шӱртӧ 
олмэш вургэмым ургат. Тӱкӧ дэнэ кӱчшӧ лӱмӧ (клей) 
шолташ кайа. 

Кугыжан Росийыштэ йӱдвэл калык-влак илыш сайэмдаш . 
нымат ышталтыногыл, садлан тундрышто илышэ-влакын шор-
дышт тӱрлӧ чэр дэнэ, курго укэ дэнэ шуко колэн пытэныт. 

Кызыт мэмнан дэнэ йӱдвэлнэ лӱмын шордо ашнымэ 
совхозла дэй колхозлам ыштымэ. Тушто шордым пэш 
сайын ончат, шордо коштыкташ вэрым кычалыт, самырык 
шӧрдым сай ончэн куштат, тӱрлӧ чэр дэн кучэдалыт. 

Кызыт совэт власть вольык ончымо пашам нӧлталаш 
да сайэмдаш задачым шындэн. Тидлан ожнысо тыгыдэ ур-
лык вольык сайэмдымэ урлык дэн да вэрысэ илышлан 
кэлшышэ дэн вашталталтыт. Сай ыШтымэ колхоз вольык 
пэчыштэ вольык ойчаш сай условий ыштымэ. Вольыклык 
кургым Ситышын пушашлӓн кургылык культур ӱдымым 
шарымэ, силос выньэм дэн силос башньэ ышталтыт; туш-
то вольыклан шуктымо курго йамдлалтэш. Кролик дэн 
сӧсна ашнымэ паша кумдан шаралтэш, пэш чот тӱлымышт-
лан кӧра нуно шуко шылым пуат. Адак имньэ ончымо 
пашалан куго вэр пуалтэш. Имньэ йал озӓнлыкыштэ да 
эл аралымэ пашаштэ — Йошкар армийыштэ пэш кӱлэшан 
вольык. 

ОБЭЗЙАН-ВЛАК (МАЙМЫЛ/ 

Олалаштэ тӱрлӧ йанлык ончыктӹмо сад уло, тудым» 
зоопарк маныт. Тыштэ обэзйанат шуко тукым кучӓлтэш. 
Рэшоткан вэр кӧргыштӧ обэзйан-влак илат. Рэшотка ӧнчыл-
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но коч кунамат щуко й Э 1 Г - в л а к обэзйан модмым, пущэҥ-
гыштэ тӧрштылмым, кузымым-волымым да мойын ОНЧЭН 

шогат, пэш писын тарванымыштым ӧрын ончат. Ончышо-
влак тудын айдэмэ гай коймыжым ӧрын ончат. 

Чынак, моло йанлык гыч обэзйан айдэмылан эн лишыл 
йанлык лийэш. Тудын кид копажым ончэна гын, айдэмын-
лак койэш. Парньа мучаштэ обэзйанын моло йанлыкын гай 
кӱч огыл, айдэмын гай кӱч кушкэш. Йатыр обэзйан-влакын 
чурийышт айдэмынла койэш. 

Тугэ гынат, обэзйаным айдэмэ дэнэ таҥастармаштэ, 
тудын шкэ 'ойыртышыжат уло. Обэзйанын капшэ мэж дэнэ 
лэвэдалтын. Йолышт айдэмын гай огыл, вэс мужыр кид 
гай улыт. Чыла обэзайн-влакат кужо почан улыт манаш 
лийэш. Обэзйан-влак пушэҥгыштэ илаш кэлышышэ улыт. 
Укшлаштэ, мландэ ӱмбалнэ обэзйан нил йолын коштэш. 

Мартышкэ (изэ обэзйан). Мартышкэ манмэ обэзйан-
влак пэш писэ улыт, кэчэ мучко укш гыч укшышко, 
пушэҥгэ гыч пушэҥгышкэ тӧрштылыт (50 сӱр.). Обэзйан 
пушэҥгышкэ пэш куштылгын кӱзэн кэртэш. • Куштылго 
капан обэзйан 8—10 мэтр нарыш тӧрштэн вончаш нымо-
шат ок шотло. Мартышкэ тӱрлӧ" пушэҥгэ саскам кочкын 
ила. Адак лышташым, шудо вургым, кайык муным, кайык 
игым да мойын кочкэш. Мартышкэ обэзйан-влак ӱдымӧ 
пасушкат 'кочкаш чӱчкыдын лэктыт. Вӱдышӧ (вожатый) 
обэзйан почэш обэзйан-влак куго тӱшка дэн шурно пасу-

. шко лэктыт. Вӱдышӧ обэзйан шкэ тӱшкажым чот орола, 
тушман толмым эскэра. Иктаж мом шижэш гын, кычкыра-
лын йӱкым пуа. Обэзйан-влак йӱк пумым колытат, погы-
нэн, шылаш йамдылалтыт. Лӱдмаш укэ гын, пасушто нуно 
чыла толэн кайат, кочмыжым шуко огыт коч, утларакшэ 
токшэн да мойын пытарат. Ӱдымӧ шурным пӱчкэдэн кыш-
кат, кӱрыштыт, кормыж нарэ умшашкэ пыштэн, поена 
мэшак гай калтам шурно дэнэ тэмат. КочЬш погымаштэ 

I обэзйан-влак . пэш кычалтылшэ улыт, шурным кӱрыш-
тын, эн еайжым гына погат, молыжым тошкат, кӱрышт 
кышкат. 
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' Пасум толэн пытарымэкэ, обэзйан-влак мӧҥгэш чодраш 
кайат. Пушэҥгышкэ кӱзэн шичмэкэ шкэныштым эрыкташ 
тӱҥалыт, нуно пунлоҥгаштыштиктэ^эсын тигыдэ тийым, 
моло илышым кычалыт. Иктаж шырпэ пурэн гын, туды-
мат луктын моштат. 

Пушэҥгыштэ кӱзэҥволэн, тӧрштылын моштышо обэз-
йан-влак мландэ ӱмбалнэ тугак писын коштын да мойын 
огыт мошто. 

50 сӱр. Мартышкэ-влак кукуруз пасум толаш мийэныт. 

Ава обэзйан ик игым адак шуэн кок игым ышта. 
Шочмэкыжэ обэзйан игэ аважын шӱэш кэчалтын коштэш, 
тудым аважэ коч кушкат нумалыштэш. Иктаж монар 
арньа гыч обэзйан игэ шкат пушэҥгышкэ кӱзапьволаш 
тунэмэш Иктаж мо дэч лӱдэш гын, аваж дэкэ куржэш, 
туДын шэҥгэк шылэш. Обэзйан игым ачаж дэнэ аважэ 
пэш шыман ончэн куштат. 

Айдэмэ гай обэзйан-влак. Эн кӱшыл, альэ айдэмэ 
гай обэзйанлан — шимпанзэ, горилла, оранг-утан шотлал-
тыт. Шимпанзэ дэн горилла Африкыштэ илат. Оранг-ута-
нын тӱҥ илымэ вэржэ — Борнэо дэн Суматра. 

Ты обэзйан-влак уш шотышто моло обэзйан дэч утла 
кӱшнӧ шогат. Нуно адак капышт, тӱсышт дэнат айдэмы-
лаН моло дэч утларак толыт. 3 
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Айдэмэ гай обэзйан-влак гуч эн утларакшэ щимпанзэ 
обэзйаным тунэм падэн налыныт (51 сӱр.). Тидэ обэзйан 
Рӱдӧ Африкын шыгыр чодран вэрлаштыжэ ила. Шимпан-
зын капшэ кужо ӱп дэнэ лэвэдмэ, кид копа дэнэ йол 
копа пундашэш, адак шӱргэш гына ӱп ок куш. Шимпан-
зэ-влак йэш дэнэ, альэ тӱшка дэнэ1 чодраштэ коштыт, 
кочкаш кычалыт. Шимпанзэ-влак утларакщым пущэҥгэ 

йоча модмо гайак модыт. Нуно кӱварыштэ пӧрдалыт, иктэ 
вэсым тупэш нумалыштыт. Тӱрлӧ модышым йӧратат, иктаж 
могай чэвэр тӱсан ӱзгарым да мойын пэш йӧратат. Вошт-
ончышышто шкэныштым ончылташ йӧратат. 

Ик манаш, айдэмэ тӱсан обэзйан-влак кап-кыл ышталт-
мышт дэн вэлэ огыл (мутяан, [нуно почдымо улыт) ко-
йышланымаштышт тӱрлӧ ойыртэм палэ улмо дэнат нуно 
айдэмэ дэн лишыл тукым улмыштым ончыктат. 

баскам ;кочкын илат. Нуно пу-
шэҥгышкэ пэш сайын кӱзэн 
кэртыт, кужо парньашт дэнэ 
укшлам кучэн, коч кушкат 
кӱзэн кэртыт. Шимпанзэ эрэ-
ак пушэҥгыштэ огэш илэ^ 
мландэ ӱмбалнат коштэш, ко-
штмыжо годым тудо парньам 
кадырта, мушкындо ӱмбалнэ 
коштмыла нил йолжо дэн 
коштэш. 

51 сӱр. Шимпанзэ. 

Шимпанзым тунэмын ту-
дын йатыр оҥай койышыжым 
палэн налыныт. Тудын тӱрлӧ 
койышыжым, сырымым, йы-
выртымым, ӧрмым айдэмэ 
койыш гайак манаш лийэш. 
Рвэзэ шимпанзэ-влак эйдэмэ 
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III. АЙДЭМЭ КАП ЫШТАЛТМЭ ДА 
ТУДЫН ИЛЫШЫЖЭ. 

Ындэ мэ айдэмэ капын ышталтмэ дэнэ капын илышы-
жым тунэмаш тӱҥалына. Айдэмэ кап дэнэ тудын илышы-
жым тунэммэ дэнэ пырльа мэ шкэнан тазалыкнам кузэ 
арӓлаш кӱлмӧ, кузэ тазалык аралышаш вэрч пашам орга-
низоватлаш кӱлмӧ нэргэн палэн н'алына. 

Айдэмэ кап илыш тунэммэ наук мыланна пэш кӱлэшан. 

Айдэмэ капын ышталтмыжым моло илышын дэнэ та-
ҥастарэн ончымэкэ, нунын шуко шотышто икгай улмым 
ужына. Утларакшэ шӧран илышэ дэнэ айдэмэ коклаштэ 
лишэммаш куго уло. 

Айдэмын, тпуко ; моло шӧран илышэ-влакын капышт 
тыгай ужашан улыт: вуй, шӱй, тӱн кап1, кид-йол (йан-
лыкын — ончыл дэнэшэҥгэл йол, айдэмын —кид дэнэйол). 

Айдэмын, моло шӧран илышэ гыч шукыжын кап коваш-
тэш ӱп альэ пун кушкэш. Йанлык-влакын капышт шукы-
жым чока пун (мэж) дэнэ лэвэдалтэш, айдэмын пунжо ша-
гал. Айдэмын кид дэнэ йэл парньа мучаштэ, йанлыкын йол 
парньа мучашыштэ кӱч уло, айдэмын кӱчшӧ ик тӱрлӧ, 
йанлык-влакын вэс тӱрлӧ. 

Капын кӧргысӧ ужаш-влак ышталтмым таҥастрэна 
гын, тыштат мэ айдэмэ дэн моло илышэ-влак коклаштэ 
икгай улмым шуко муына. 

Сӱрэтыштэ айдэмэ дэнэ йанлыкын кап кӧргым почын 
гаҥастарэн ончыктымо (52 дэнэ 53 сӱр.). 

Айдэмэ кап, йанлык капат кӧрган2 улыт.- Ты^ кап 
кӧргӧ — оҥ дэн мӱшкыр ойырышо кӱжгӧ чора гай дэнэ, 

1 Туловище. 
2 Полость. 
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52 сӱр. Айдэмэ кап кӧргысӧ орган-влак. Оҥ дэнэ мӱшкыр гойы-
рышо чора (1) койэш. Оҥкӧргыштӧ шодо (2) дэнэ шӱм (3) койэш; 
шодо оҥ кӧргӧ пырдыж — ӧрдыжлу воктэн тӱкнэн шога, шодо-
влак коклаштэ шӱм кийа; тудо шӱм воктэнсэ сумка дэн (4) 
чикталтын; шӱм дэч шолдыра вӱр корно (5) кайат. Мӱшкыр 
кӧргыштӧ — мӱшкӹр пушто (6) (тудо изиш сальникдэнэлэвэдмэ),. 
вичкыж шоло (7), кӱжгӧ шоло (8), мокш (9) дэн шэкш шӱвыроҥ 
(10), шондо шӱвыроҥ (11), адак моло орган-влакат (нуныжо сӱ-

рэтыштэ огыт кой). 
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53 сӱр. Кролик кӧргӧ почын ончыктымо. Оҥ дэнэ мӱшкыр ой-
рышо чора пӱчкын лукмо. Кӧргӧ орган-влак койыт: 1 — к у к ш о 
логар, 2 — мӱшкыр пушто, 3 — вичкыж шоло (тудо пэш кужо, 
сӱрэтыштэ тӱҥалтышыжэ дэн мучашыжэ вэлэ ончыктымо), 
4 — с о к ы р шоло (тудо кроликын пэш куго лийэш), 5 — кӱжгӧ 
шоло, 6 — мокш, 7 — шэкш шӱвыроҥ (тушто шэкш погына)^ 
8 — мӱшкыр пушто йымал ту, 9 — логар аҥ дэнэ илэ логар, 
10 — шодо, 11—шӱм, 12— вэргэ, 13 — шондо шӱвырӧҥ. 



альэ диафрагма дэнэ кок ужашлан пайлалтэш: ик ужа-
шыжэ оье кӧргӧ, вэсыжэ мӱшкыр кӧргӧ манылтэш. Он' 
кӧргыштӧ шодо дэн шӱм улыт, мӱшкьфкӧргыштӧ — мӱш-
кыр пушто, шоло, мокш, вэргэ, шондо шӱвыроҥ, адак моло 
орган-влак улыт. 

-54 сӱр. Айдэмын лулэгыжэ: 1 — в у й коҥгыра, 2—вачэ-лу , 3 — 
туп-лу, 4 — ордыж-лу, 5 — ончлу, 6 — тупрӱдӧ, 7 — т а з - л у , 8 — 
пулыш-лу, 9 — кидвурго-лу, 10 — кид-копа-лу, 1 1 — эрдэ-лу, 

12 — йолвурго-лу, 13 — йол-копа-лу. 

Тыгэ, айдэмэ капыштат, моло илышэ-влак капыштат 
орган-влак ик_гайак улыт. Ты орган-влак гыч кажныжэ 
уло каплан кӱлшӧ иктаж могай ик пашам ышта. Тыгэ, 
шӱм кап мучко вӱрым коштыкта, шодо дэнэ илышэ шӱла, 
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мӱвдкыр пуштр дэн шолышто кочыш кӱйэш., вэргыштэ 
шондо вӱд ойырла да мойын. 

Айдэмэ капым шӧран йанлык кап дэнэ таҥастарэн, 
мэ шуко икгайлык шотым ужына. Тугэ гынат, айдэмэ 
капкыл ышталтмаштэ пэш куго ик ойыртыш уло. Шӧран 
йанлык-влак чыланат нил йолын коштыт. Айдэмыжэ тура 
шогэн кок йолын коштэш. 

Тыгэ коштмо дэнэ айдэмын кок кидшэ йара лийэш, 
гудын кидшэ паша ыштымаштэ пэш кӱлэш. Айдэмэ 
капкылын ышталтмыж дэн илышыжым умбак тунэмаш 
тӱҥалмаштэ мэ ужына: тыгэ тура шогэн коштмылан 
лийын, айдэмын капкыл . ышталтмыжэ молэмын, паша 
ыштымэ дэнэ капын тӱрлӧ органыштат молэм толыныт. 

Лулэгэ. 
Айдэмэ капымат, вольык капымат лулэгэ куча. Лулэгэ 

капын пушкыдо^ужашлажлан .,энэртыш лийэш. Лулэгыш 

55 сӱр. Ушкал лулэгэ. 

шӧн, шыл-йарымла пижын шогат, лулэгэ кӧргӧ орган-
лам кучэн шога. Л^лэгын йужо ужашлажэ адак кап кӧр-
гысӧ орган-влакым аралат. Тыгэ, вуй кощгыра-лу— вуй 
торыкым арала, оҥ курыш—шӱм дэнэ шодым. 

Сӱрэтыштэ айдэмэ лулэгым, адак таҥастараш ушкал 
лулэгым ончыктымо (54 да 55 сӱр.). 

Лулэгын тӱҥ ужашыжэ—ту прӱдӧ-лу. Тупрӱдӧ-лу 
цочэ-почэ ушымо йыжынла дэнэ ыщталтын. ТупрУдо-луын 
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56 сӱр. Вачэ йыжыҥ (пӱчкын он-
чыктымо): 1—пулыш-лу вуй му-
гыльо, 2 — туп-луын лакыжэ, 3— 

йыжыҥ калта. 

57 сӱр. Лу (пӱчкын ончыктымо): 
1—лу мугыльо ӱмбалсэ нӧргӧ, 
2 —луын шинчан настажэ, (суз-
шо), 3—пэшкыдэ лу, 4 — л у вэм, 

5 — луын ӱмбал чоражэ. 
9С 

кӱшыл ужашыжэ вуй кон-
гыра-лу дэнэ ушна, тупрӱ-
дын кокла ужашыштыжэ— 
ӧрдыж лу-влак ушнат. Ӧр-
дыж лу-влак шукыжо 0 1 Г - Л у 

дэнэ ушналтыт. Тупрӱдӧ 
луын ты кокла ужашыжэ ӧр-
дыж-лу да 01г-лу дэнэ пыр-
льа он курыш манылтэш. 

Вачэ-лу дэн туп-лу ай-
дэмын оҥ курыш дэнэ кид 
лу-влакым ушат. Йол лу-
влак таз-лу дэнэ ушналтыт 

Лулэгэ тэвэ тыгэ ыш-
талтын. 

ЛУ-ВЛАК ВАШ-ВАШ КУЗЭ 
УШНАЛТЫТ. 

Айдэмэ капыштэ чылажэ 
220 лу нарэ шотлалтэш. 
Ты лу-влак ваш-ваш тӱрлӧ 
сэмын ушалтыт. Вуй коҥ-
гыра луым тӱслэнак ончэна 
гын, поена лу-влакургымы-
ла ушымо улыт. Тидэ—тар-
ванылдэушалтмаш лийэш. 

Тупрудо-луышто поена 
йыжьет-влак нӧргӧ дэнэ 
ушалтыт. Нӧргӧ кадыргы-
лын, шуйнэнат кэртэш, еад-
лан тупрудо-лу тӱрлӧ мо-
гырышкыла кадыргылын 
кэртэш. Тугэ гынат, туп-
рудо-лу чыла еэмын ка-
дыргыл ок кэрт: айдэмэ 
пӱгырнэн, вара - мӧҥгэш 



вик лийын гына кэртэш. Тидым—луын пэлэ тарваяыл-
шан ушалтмаш маныт. • 

Тарваныл кэртшын йыжын-лу гына ушалтыт. Мут-
лан,* пулыш-лу дэнэ туп-лу ушымо- йыжыҥым налы-
на (56 сӱр.). Сӱрэтыштэ ваш тӱкнышӧ - кок лу ӱмбал 
ончыктымо: пулыш-лу мучашын мугыльо ӱмбалжэ дэнэ 
туп-луын лакэ ӱмбалжэ. Кок луын ӱмбалжат йаклака 
нӧргӧ дэнэ лэвэдмэ, тудо йыжыҥ гыч лэкшэ вишкыдэ 
наста дэнэ шӱралтэш. Ты вишкыдэ наста йыжыҥыштэ кок 
лу ваш-ваш йыгалтмэ годым тӱганымэ дэч арала. 

Ӱмбачшэ йыжыҥ чоткыдочорадэнэ сайын лэвэдалтын, 
тудым йыжын калта маныт- Иыжыҥ калта дэнэ йыжыҥ 
шӧн 1 лу-влакым- чоткыдын ваш-ваш пижыктэн кучат. 

Йыжыҥ дэнэ пижыктымаштэ лу-влак коштын кэртыт, 
йужо лужо. утларак коштэш, йужыжо шагалрак. Тыдым 
мэ тӱрлӧ йыжыҥ лу коштмым эскэрэн ужын кэртына. 

ЛУ КУЗЭ ЫШТАЛТЫН.-1 

Луын "кузэ ышталтмыжым палаш иктаж могай илышын 
кужо луым пильа дэнэ кутыньэк пӱчкын лукмым налына 
(57 сӱр.). 

Пӱчмӧ лужо кӧрган, пуч- гайэ. Пуч кӧрган лу куштыл-
го, пэҥгыдылык шотышто пучдымо лу гайак. 

Пӱчмӧ луым тӱслэнак ончэна гын, тыдым ужына: луын 
настажэ чыла вэрэ икгай огыл. Луын мучашсэ мугыльы-
жо — шинчан-лу, тӱжвал ужашыжэ чоткыдырак, нымогай 
шинча да монь укэ. 

Лу кӧргыштӧ лу вэм манмэ наста уло. 
.Ӱмбачын луым чора лэвэдэш, тудым лу ӱмбал чора 

маныт. Луын илышыштэ ӱмбал чоражэ пэш кӱлэшан. Ту-
дын коч луышко вӱр корно дэнэ вӱр толэш, лулан кочыш 
наста кондалтэш. Лу ӱмбалсэ чоран паша ыштэн шогы-
мыжо дэнэ лу кушкэш, кӱжгэмэш. Лу кӱрлмӧ годым 
ӱмбал чоражэ кӱрлмым ушаш полша, Луым кӱрлмӧ лэч 
пэш аралыман: ӱмбал чора кӱрылмӧ дэнэ лу пужлэн кэртэш 

® Связки. 
е» 
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Курлшӧ луым угыч ушныкташ, тӧрлаташ пэш йӧсӧ. 
Луын ӱмбал чоражым сусыртымаштэ лу шӱэш, тышэч лу 
ӱмбалсэ чорам сусыртымо дэч аралымын кӱлэшыжэ пэш 
раш койэш. 

ЛУ МОГАЙ НАСТА ДЭНЭ ЫШТАЛТЫН. 

Луын койышыжо (чоткыдылыкшо, пушкыдылыкшо да 
мойын) луын кузэ ышталтмыжым вэлэ огыл, могай наста 
дэнэ ышталтмыжымат онча. Луын могай наста дэнэ ыш-
талтмыжым палаш тыгай шынымашым ыштэна (58 сӱр.). 

/шэ шынымаш. Иктаж могай луым, мут гыч, куго 
колын ӧрдыж лужым налына. Ты луым кӱртньӧ воштыр 

Тыгэ йӱлалтымэ^дэнэ луын койышыжо кузэ вашталт-
мым палэн налына. Йӱлалтымэ годым луым тул гыч 
луктынат, тудым йӱкшыктэна. Кидыш налын ончэна: тудо 
куштылгын кӱрлэш, шалана. Йӱлалтымэ лу • пэшкыдэ, 
адак падӓра. 

2-шо шынымаш. Вэс луым налына (куго колын ӧр-
дыж лужымак). Тудым мэ шӧнчал кислота дэнэ варымэ 
вӱдыш колтэна. Кислоташтэ луын миньэрал настажэ шула, 
шулымо годым [углэкислый газ лэктэш. Луым кислоташ 
иктаж ик-кок шагатлан йа вэс урок маркэрак кодэна. 

58 сӱр. Луым шынэн еЛиымо: 1 — л у йӱла-
тымэ, 2 — луым кислоташтэ нӧртымӧ. 

мучашэш кылдэн. 
спирт лампэ тулэш 
кучэна. Лу йӱлаш 
тӱҥалэш, шэмэ-
мэш, шӱйаҥэш. 
Вара лу эркын йӱ-
лэн пыта, ошэмэш, 
йӱлыдымӧ настажэ 
гына кодэш. Ты-
жэч мэ ужына: лу-
ышто кушкыл на-
ста дэнэ адак йӱ-
лыдымӧ миньэрал 
наста уло(ломыж). 



Кислоташтэ шуко жап луым нӧртымӧ дэнэ тудо миньэ-
рал настажым йӧршын шулыктара, кушкыл настажэ гына 
кодэш. Тыгэ шулыктарымэ луым кислота гыч луктына,. 
вӱд дэн мушкына да тудын могай лиймыжым ончалына. 
Кислоташтэ нӧртымӧ лу пушкыдо, лывыргэ лийэш: тудым 
тӱрлын кадыртылаш, кылдашат лийэш. 

Тыгэ, луын чоткыдо дэн падра улмыжо миньэрал 
наста улмо дэнэ лийэш, пушкыдылыкшо дэн лывыргэ> 
иойышыжо кушкыл наста улмо дэнэ лийэш. 

РВЭЗЭ ЛУ ДЭНЭ ШОҤГО ЛУ. 

Илэн толмо сэмын кажнэ илышын — айдэмын альэ 
вольыкын, моло йанлыкынат лужо вашталтэш. Икшывым 
налына гын, тудын луышто шуко кушкыл наста уло^ 
садлан йочан лужо пушкыдырак, кадыргэнат кэртэш. Ты 
жапыштэ йочан лужым пэш аралыман. Йоҥылыш шин-
чымэ альэ шогымо дэнэ, иктаж могай нэлым нумалмэ 
дэнэ йочан альэ рвэзын лужо кадырга, тыгэ лийын куры-
мэш кодын кэртэш. 

Адак лочо шинчышэ йочан лужо кадырга, ты чэрым 
лочо чэр альэ рахит маныт. Йочан илымэ условий алама 
гын, йа сайын огыт пукшо гын, тудо лочо лийэш. Кугы-
жан Российыштэ пашазэ-влак утларакшым вӱдыжгӧ, пыч-
кэмыш подвал кыдэжлаштэ илэныт, кочмо-йумо шотшат 
пэш алама улмаш, сандэнэ икшывышт шукыжым лочо 
лийыныт. 

ССР Ушэмыштэ пашазэ-влак тыгай пычкэмыш подва-
лыштэ да монь огыт илэ, садлан икшывыштат лочо чэр дэрэ 
шагал чэрланат. 

Йэҥ монар утларак ила, луышто тунар шукырак ми-
ньэрал наста погына. Икшывын луышт пупкыдо гын, 
шоҥп^влакын пэш пэшкыдэ лийэш. Йоча йужгынам камбо-
зэш гынат, л у ж О / ок пудырго, шоҥго йэҥын камбочмо дэнэ 
лужо пудыргэн кэртэш: шоҥго йэҥын луышто кушкыл на-
с т а ж э пэш шагал. Садлан шоҥго йэҥ^лакын луышт чӱч-
кыдын пудыргат. .. 
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Тыгэ айдэмын лужо ӱмыр мучко вашталт шога, садлан 
чоткыдылыкшат вашталт толэш. 

ТУПРУДО-ЛУ. 

Тупрӱдӧ-лу — лулэгӹн тӱҥ ужашыжэ манын каласышна. 
Айдэмын тупрудо-лужо — 33 альэ 34 йыжьш-лу дэнэ ыштал-

тын. Тупрӱдӧ лу-влак вич ужашлан пайлал-
тыт: 1)шуй-лу, 2) оҥ, альэ туп-лу, 3) кыдал-
лу, 4) кыдал йымалДыжыҥла, 5) поч-лу 
(59 сӱр.). 

Шӱй кыдэжышкэ 7 йыжыҥ пура. Коч 
могай шӧран илышынат шӱй йыжыҥ лу-
жо шымыт лийэш. Кужо шӱйан жира-
фынат тугак шым лу шотлалтэш, кольан 
кӱчык шӱйыштат тугак шым йыжыҥ. Тыдэ 
айдэмын моло шӧран илышэ дэнэ лишэм-
мым ончыкта. 

Шуй-лу йыжьпг-влак изэ улыт. Ты лу-
влак вуйын нэлытшым гына кучат. Нӧргӧ 
лончыжо йыжыҥ коклаштэ. кӱжгӧ, садлан 
шӱй кыдэж йыжыҥ луым тӱрлын тарваты-
лаш лийэш. Тыдым кажнэ йэҥ вуйжым 
савыркалымэ дэнэ палэн кэртэш. 

59 сӱр. Айдэмын он альэ туП кыдэж йыжын-лу. Тыштэ 
тупрудо-лужо Ю • - Т 

(пӱчкын ончык- чылажэ 12 иыжыҥ шотлалтэш. Ты иы-
тымо): 1—шӱй жыҥ дэнэ ӧрдыж лу-влак ушалтыт. Оҥйы-
алмтупйыжыҥ- жьпг-влак шӱй Йыжыҥ лу лэч шолдырарак 
ла, 3—кыдал йы- улыт, нунылан куго нэлытым нумалаш вэ-
жыҥла, 4—кыдал рэштэш. Ты йыжыҥ коклаштат нӧргыжӧ 
йымал йыжыҥла, 
5—поч йыжыҥла. кӱжп), тарватылашыжэ ты лу-влакым пэш 

ок лий, ӧрдыж лу-влак кучат. 
Оҥ йыжыҥ^у почэш кыдал йыжын лу-влак кайат, 

тидэ лужо 5 шотлалтэш. Кыдал лу-влак адакат шол-
дырарак улыт, нуно адакат кугырак нэлытым нумалыт. 
Кыдал йыжыҥ^у коклаштэ нӧргыжӧ пэш кӱжгӧ, ты 
кыдэжыштэ лу-влакым тӱрлын тарватылаш лийэш, сад-
ас 4 



лан айдэмэ тӱрлынат кадыргыл кэртэш: ончыкылат, шэҥ-
гэкылат, ӧрдышкылат. 

Йыжьщ-лу кокласэ нӧргӧ, орвасэ .рэссор сэмын, кошт-
мо, тӧрыштымӧ, куржмо годым чытырымэ дэч капым 
арала. Йыжьет-лу коклаштэ нӧргӧ ок лий гын, тӧрышта-
шат, куржашат ок лий ыльэ: кажнэ тоШкалмым, кажнэ 
тӧрштымым шижына ыльэ, адак чытыралтмэ дэнэ кап 
корышташ тӱҥалэш ыльэ. 

Кыдал йыжыет-лу йымалнэ кыдал йымал иыжын-лу 
кыдэж лийэш, чылажэ вич лу. Нуно ваш пижын ик лу гай 
лийыныт. Ты лу-влак таз-лу 
дэнэ ушалтыт, чыла каплан чот-
кыдо эҥэртыш лийыт. 

Тупрудо-лу мучаштэ поч-лу 
кыдэж манмэ лийэш. Шӧран йан-
лык-влак гыч шукыжын ты 
кыдэжшэ пэш куго, тудо поч 
лулэгэ лийэш. Айдэмын поч 
луыштыжо 4 альэ 5 йыжыҥ 
гына лийэш. Чыла лу-влак 
чот ваш ушналтшэ улыт, нинэ 
лу-влак ожно айдэмын поч 
улмыжым ончыктат. Айдэмын 
тидэ йомын толшо лужо йужын нилыт, йужын визыт уло, 
тидлан вэрч тӱрлӧ йэҥын тупрӱдыштыжӧ 33 альэ 34 йыжыҥ-
лу лийэш. 

Айдэмын пӱтынь тупрудо-лужым ончалына гын, тудо 
вик огыл, —кок ужашыжэ кадыргэн шога: шӱй кыдэжшэ 
дэн кыдал кыдэжшэ. 59-шэ сӱрэтыштэ кадыргымыжэ пикш 
дэнэ ончыкталтын. Тупрӱдӧ луын кадыргымыжэ айдэмын 
йоча годымжо лийэш. Вуйым кучаш тунэммэ годым, азан 
шӱй йыжыҥ лу-влак кадыргат, кошташ тӱҥалмӧҥгӧ кы-
дал лу-влак кадыргат. 

Тыштэ мэ тупрӱдӧ йыжыҥлан чьи^ кушмыштым он-
чышна./Тупрӱдӧ-лу влак адак йоҥылыш шинчымэ дэнат ка-
дыргэн кэртыт (60 сӱр.). .Тыгэ йоча школышто йоҥылыщ 
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60 сӱр. Йоҥылыш шинчымэ 
дэнэ тупрӱдӧ кагыргымэ. 



шинча гын, тудын тупрӱдӧ лужо кадыргэн кэртэш. 
Йоҥылыш кадыргымэ дэнэ кӧргысӧ орган-влак пизырнал-
тыт, шӱлашат йӧсӧ лийэш, капыштэ вӱр кӱлэш сэмьш 
коштын ок кэрт. 

Паша ыштымэ годым, йочалан кадыргыдэ шинчаш альэ 
шогаш кӱлэш. Адак урок годым, урок коклаштэ физкультур 
минутым ыштыман. Физкультурым пырльа, шотшо дэнэ 
ыштыман. 

О Ҥ КУРЫШ. 
# 

Ӧрдыж лу-влак тупрудо-луын оҥ йыжыҥлажэ, альэ 
туп-лу дэнэ ушалтыт. Айдэмын 12 мужыр ӧрдыж лужо 
уло, ты лу-влак ончылно он-лу дэнэ ушымо улыт, тыгэ 
он курыш лийэш. 

Ӧрдыж лу-влак шэҥгэлнэ йыжыҥ дэнэ ушалтыт, ончыл-
ныжо — нӧргӧ дэнэ ушалтыт, садлан шӱлыш налмэ гоДым, 
оҥ курыш кӱза, шӱлыш лукмо годым — вола. 

Йоҥылыш шинчымаштэ тупрӱдӧ лу йоҥылыш кадырга, 
адак оҥ йурышат йоҥылыш кушкэш. Лудаш, возаш шич-
мына годым, эрэ ӱстэл ӱмбалан эҥэртэн возын шинчаш 
тӱҥалына гын, оҥ курышна лайка лийэш. Тыгэ лиймэ 
дэнэ шодо дэн шӱмлан паша ышташ нэлэ. Шинчы-
маштэ альэ шогымаштэ коч кунамат шкэ капьШ кӱлэш 
сэмын тӧр кучыман. 

КИД ЙОЛ ЛУ-ВЛАК. 
I 

Айдэмын кид дэнэ йол лу-влак шукыжым икгайэ ыш-
талтыныт. Кидат, йолат,ткум ужашлан пайлалтэш. Кидыштэ-— 
пулыш, кид вурго, кид копа йыжын-лу улыт. Йолышто 
эрдэ, йол вурго, йол копа йыжын-лу улыт. Кидыштат, 
йолыштат 30 лу гыч шотлалтэш. Тугэ гынат, кид дэнэ 
йол тӱрлӧ пашам ыштат. Йол — кап кучышо, адак коштмо 
орган. Кид дэнэ тӱрлӧ паша ышталтэш: кид дэнэ мэ 
тӱрлӧ ӱзгарым, молымат кучэн, вэр гыч вэрышкэ нумал 
кайэн да мейын кэртына. Садлан мэмнан паша ышты-
маштына кид пэш куго вэрым налэш. Кид лу дэнэ йол 
луым таҥастарэна гын, йолжын кӱжгырак, кидшын 
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61 сӱр. 1 — таза йол копа кыша, 2 — 
лапка йол копа кыша. 

вичкыжрак улыт. Кид лу утларак тарваныл кэртшашьш 
ушымо улыт. .Кид дэнэ йолым таҥастарымаштэ йол йыжыҥ 
дэнэ кид йыжыҥ коклаштэ куго ойыртыш уло. 

Кид дэнэ йол лу коклаштэ эн куго ойыртышыжо —кид 
копа дэн йол копа кокласэ ойыртыш лийэш. Кидын куго 
парньажым моло парньа-влак дэнэ ваш ышташ лийэш, 
адак тудо пэш писын тарванылэш, йолын куго парньажым 
тыгэ ышташ ок лий. Тыгэ кид куго парньам моло парньа 
дэнэ ушаш лиймэ дэнэ 
мэ коч момат кучэн 
кэртина. Йолын куго 
парньажэ моло парньа 
дэк пизыралмэ. Йол ко-
па капин энэртиши-
ЖЭ. 

Айдэмын йолжо та-
за гын, копанй кӧргыш-
кыла ыштэн кадырты-
мэ. Тыгэ ыштьшэ дэнэ коштмаштэ йол пружин гайэ лывыр-
гын тошкалэш, чытыралтмым да монь изэмда. Айдэмын 
йол копажэ кадыр о'гыл, оҥа гай лапка гын, коштмаштэ 
лывыргын тошкалаш ок лий (61 сӱр.). 

Тыгай лапка йол копа аҥысыр, шыгыр кэм альэ бо-
тинкэ чиймэ дэнэ лийэш. Куго нэлытым нумалмаштат йол 
копан кадыржэ изэмэш, лапка лийэш. Лапка йол копан 
йэҥлан ошкылашыжэ йӧсӧ. 

Кид лу дэнэ йол луым ончэн налмӧҥгӧ, мэ тидым 
палышна: кид дэнэ йолын ышталтмаштэ ойыртыш улмыжо 
тӱрлӧ паша ыштыма гыч лийын. Айдэмэ йанлыкла нил 
йолын коштэШ ыльэ гын, тудын кидшэ йара ок лий ыльэ, 
пашамат ыштэн ок кэрт ыльэ, айдэмын тура шогэн кок 
йолын коштмыж дэнэ кидшэ да йолжо тӱрлӧ пашам ыштат. 

КИД-ЙОЛЫМ КАП ДЭНЭ УШЫШО ЛУ-ВЛАК. 

Айдэмын кидшэ кап дэнэ туп лу да вачэ лу дэнэ 
ушалтэш. Вачэ лу оҥ лу дэнэ ушалтэш. Тудын оҥ лу 
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дэнэ ушалтмыжым кид • дэнэ оҥын кӱшыл ужашыжым 
тэмдалынат палаш лийэш. Кажнэ вачэ лужо туп-лу дэнэ 
ушалт шога. Вачэ луым оҥын кӱшыл ужашыштэ кид дэнэ 
куштылгын муаш лийэш. Кажнэ туп-лу да вачэ-лу йыжыҥ 
дэнэ ваш ушалтыт. 

Йол дэнэ кап таз-лу дэнэ ушалтыт. Таз-лу кок куго 
таз-лу дэнэ ушнэн ышталтын. Ончылно нуно ваш-ваш 
ушалтыт, шэҥгэлнэ поч-лу дэнэ. Кажнэ таз-луышто кэлгэ 
лакэ уло, ты лакышкэ эрдэ лу мугӹльо (вуй) пура. 

Тыгэ таз-лу, йол лу ӱмбалнэ шинчэн, айдэмэ капым 
куча. 

ВУЙ КОҤГЫРА. 

Вуй коҥгыра кок ужашлан шэлылтэш: вуй торык корка 
лулан, шӱргӧ лулан (62 сӱр.). Вуй торыкын коркажэ тар-

ванылдэ ушалтшэ лу-влак дэнэ 
ышталтын. Ты корка кӧргыштӧ 
вуй торык лийэш. 

Шӱргӧ лу-влакат чыла гайак 
тарванылдэ ушымо улыт, ӱлыл 
оҥлаш лу гына тарваныл кэртэш. 

Шӧран йанлыкын вуй коҥграш-
тыжат луышт айдэмын гайак улыт 
манаш лийэш. Тугэ гынат, айдэ-
мын вуй коҥгыражэ йанлыкын 
дэч кугын ойыралтэш. 

Шӧран йанльж-влакын шӱргӧ 
луышт ончык лэктын шогат, айдэ-
мын шӱргӧ лужо чот кушшо вуй 

корка йымалнэ улыт. Садлан вольыкын шӱргижым, айдэ-
мын сэмын, чурий огыт ман. Оҥлаш лужо ончык лэкмэ дэнэ 
йанлык шкэнжым тушман дэч арала, кургым пога. Айдэмэ 
чыла ты пашам кидшэ дэнэ ышта, садлан тудлан ончык лэк-
шэ оҥлаш лу ок кӱл. Айдэмын вуй торыкшо йанлыкын дэнэ 
таҥастарымаштэ чот кушкын, айдэмэ кок йол дэнэ капым 
вик (тӧр) кучэн коштэш, адак ончыл йол олмэш улшо кидшэ 
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62 сӱр. Айдэмэ вуй коҥ-
гыра. Поена лу-влак ушы-

мо ургыш койыт. 



дэнэ тудо коч момат ыштэн кэртэш. Садлан вуй коҥгыра 
ышталтмыжэ вуй торыкын кушмыжӧ вэрч вашталт толын. 

Лулэгэ ышталтмым ончэн налмӧҥгӧ, айдэмэ дэнэ шӧран 
моло илышэ лулэгэ коклаштэ икгай улмым шӱко мӱна. 
Тыдын дэнэ пырльа мэ айдэмэ капын ойыртыш лиймымат 
ужна: ты ойыртышышт айдэмын вик (тура) шогэн кошт-
мо дэнэ лийын. 

Чока-шыл1 да тудын пашажэ. 
Шкэнан вуйна, кидна, йолна, уло капна дэнэ тӱрлӧ 

сэмын тарванылына. Чыла ты тарванылмаигыжэ чо-
ка-шыл полшымо дэнэ лийэш. 
Чока-шылым кид дэнэ кучэн 
шижын кэртына. Чока-шыл шу-
кыжым шӧн дэнэ луэш пижык-
талтэш. Шӧнжым кид вургым 
кучэн шижаш лийэш. 

Чока-шыл туртын кэртэш, 
туртмо дэнэ кӱчыкэмэш, кӱжгэ-
мэш. Чока-шыл утларакшым луэш 
пыжыктымэ, садлан 'тудо турталт-
мыж' дэнэ лу-влакым тарватылэш. 

63 сӱрэтыштэ кид лу дэнэ кок-
вуйан чока-шыл ончыктымо (моло 
чока шылжэ сӱрэтыштэ ончык-
тымо огыл). 

Йэҥын вийан улмыжым па-
лышаш вэрч, лач тыдэ чока шылым кучэн ончат: чока-шыл 
кӱжгырак гын, кид вийжат утларак лийэш. 

Сӱрэт гыч койэш: чока-шыл туртмыж дэнэ кӱчыкэ-
мэш, кӱжгэмэш. Турталтмэ дэнэ шыл пижшэ луым шуп-
шэш, тыгэ шыл турталтмэ дэнэ кыньэр вуйэш КИД тоды-
лалтэш. 

63 сӱр. Коквуйан чока 
шылын тӱрлӧ годым турт-

мыжо. 

1 Мышцы, мускулы. 
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ЧОКА ШЫЛЫН ТУРТАЛТМЫЖЭ. 

Чока-шылын турталтмыжым шынымашым ыштэн палаш 
лийэш: 

1-шэ шынымаш. Кидым нӧлталын, тувыр шокшым 
вачэ мартэ кэргалтэна. Кидым ӱлыкыла колтэн, шӱртӧ 
дэнэ коквуйан чока-шыл вэрым кид йыр висэна. Санти-
мэтрлан шэлэдымэ линьэйкэш шӱртӧ кужытым висэн на-
лы на. 

Ындэ кыньэр вуйэш кидым чот тодылына. Кок 
вуйан чока-шыл йатыр туртын. Киднам адакат тошто 

64 сӱр. Чока-шылым шынымаш. Шылэш шӧнча-
лым пыштымэ. 

висымэ вэрыштак висэн налына, монар сантимэтр лий-
мым палэна. Чока-шыл туртмо дэнэ тудын кӱжгытшӧ 
кугэмэш. 

Тыгэ вискалэн мэ чока-шылын туртлхыж дэнэ ту-
дын кӱчыкэммыжым да кӱжгэммыжым палэн жэртына. 
Шыл кӱчыкэммэ дэнэ кидын ӱлыл ужашыжэ нӧлталал-
тэш. Мэмнан капнан моло чока-шылыштат тыгак тур-
талтыт. 

2-шо шынымаш. Кизыт гына пуштмо ужаван шэҥгэл 
йолжым пӱчкын налына.^ Пӱчмӧ вэрыштэ коваштыжым 
лапчык дэнэ кучэн, содор шупшылын тудым кушкэд 
налына. Коваштыжэ чулкала кудашалтэш. Ужава йолын 
коваштэ тӧргалтмэ вэрыштэ чока-шылжэ дэнэ йыл-
гыжшэ шӧнжӧ раш койыт. Шӧн дэнэ шыл луэш пыжык-
талтыныт. 
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Чока-шыл коклаштэ куго йол мӧртньӧ чока-шыл ман-
мэ уло. Тыгай чока-шыл айдэмынат уло. Ужава йолым 
вӱд дэнэ нӧртэн, йанда ӱмбалан пыштэна. Йол мӧртньӧ 
чока-шылэш шӧнчал чывыштышым шавалтэна (64 сӱр.). 
Иктаж монар жап эртммӧҥгӧ, шӧнчал логалмэ дэн йол 
мӧртньӧ чока-шыл турташ тӱҥалэш. Тыгэ ыштэн, мэ чока-
шылын турталтмыжым ужына. 

Айдэмэ капыштат, моло плышэ капыштат чока-шыл 
вэлэ Туртын кэртэш. Туртмаш — чока-шылын кой-
шыжо. 

ЧОКА-ШЫЛЫН ПАШАЖЭ. 

Чока-шыл йатыржэ луэш пыжыкталтыт. Ты шылым 
лулэгэ чока-шыл маныт. Тылэч поена кап кӧргӧ орган 
чока-шылат улыт: шӱмыштӧ, мӱшкыр пуштышто, шо-
лышто, вэргыштэ. Тыгай чока-шылым кӧргӧ чока шыл 
маныт. 

Коч могай чока-шьцйкат турталтын кэртэш' ты шотыш* 
то чыла чока-шылат икгай улыт. 

Кӧргӧ ч орган-влакын чока-шылышт шкэ органыштлан 
паша ыштымаштэ пэш кугын полшэн шогат. Тыгэ, чо-
ка-шыл турталтмэ дэнэ мэмнан шӱмна пашам ышта, кап 
мучко вӱрым коштыкта. Мэмнан мӱшкыр пуштын, 
адак шолын пырдыжыштэ улшо чока-шыл турталтмэ 
дэнэ кочыш эртаралтэш, мӱшкыр пушто дэн шоло мучко 
кайа. 

Лулэгэш пижшэ чока-шылжэ паша ыштымаштэ пэш 
кугын полшэн шога. Чока-шыл турталтмэ дэнэ мэ паша 
ыштымаштэ тӱрлӧ еэмын тарванылына (65 еӱр.). 

ПАША ДЭНЭ ФИЗКУЛЬТУРЫН ЧОКА-ШЫЛ ВИЙАҤДАШ 
ПОЛШЫМЫШТ. 

Айдэмэ лулэгэ вийнымэ да чоткыдэмдымаштэ паша 
ыштымэ дэнэ физкультур пэш куго вэрым налыт, путы-
ракшэ тидэ Чока-шыл вийаҥмаштат кугын полшэн шога. 
Шкэнан чока-шылнам, чӱчкыдын пашам ыштыктэн, мэ чЬт 
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вийаҥдэна. Паша ыштыдэ илышэ йэҥын чока-шылжэ пуш-
кыдо, вийдымэ лийэш. Мланна шкэнан чока-шылым вийаҥ-
даш кӱлэш. 

Кид дэнэ паша ыштышэ йэҥым, мутлан, чӧгыт дэнэ 
кырышэ апшатым налын, тудым паша ыштыдэ альэ физ-

65 сӱр. Айдэмын чока-шылжэ. Цифр дэн ончыктымо: Г—кок 
вуйан чока-шыл, 1 — кум лукан чока-шыл, 3 — куго оҥ чока-
шыл. 3 — шичмэковарчэ куго чока-шыл, 5 — йол мӧртньӧ чока-

шыл. 

культур ыштыдэ илышэ йэҥ дэнэ таҥастарэна. Чӧгыт 
дэнэ кырышэ апшатын кид чока-шылжэ пэш вийан, пэҥ-
гыдэ лийэш. Тудо чока-шылжым тутыш паша ыштымэ дэнэ 
вийаҥда. Кид паша да физкультур чока-шылым тыгэ ви-
йаҥдат. 
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Тугэ гынат, эртак ик профэссий пашам ыштышэ йэҥын 
паша ыштымащтыжэ чыла чока-шылжэ пашам ок ыштэ, 
ок вийаҥ; ик тӱрлӧ чока-шылжэ гына пашам тутыш ышта. 
Садлан чыла чока-шылым вийаҥдышаш вэрч апшатланат, 
моло йэҥланат физкультурым ыштыман. Чын шот дэнэ 
физкультурым ыштымэ, уш дэнэ паша ыштымэ сэмынак, 
кажнэ йэҥлан кӱлэш. 

Кочмаш. 
Кажнэ йэҥлан илышаш, паша ыштышаш вэрч кочкаш 

кӱлэш. Айдэмэ, моло илышат кочыш дэч поена илэн огыт 
кэрт. Ындэ мэ ончычак кочышышто мо-мо улмым палэн 
налына. 

МЭМНАН КОЧЫШЫШТО МО-МО УЛО. 

Мэ тӱрлӧ кочышЫм кочкын илэна. Кушкыл кояышым 
мэ моло дэчутлараккочкына. Киндэ, •'пучымыш, вож-еаска, 
мӧрӧ да мойын кушкыл гыч лийшэ кочыш-влак улыт. 
Тылэч поена мэ илышэ пумо кочышымат кочкына. Шыл,. 
шӧр, ӱй, шэл, муно—-йанлык, вольык да кайык пумо ко-
чыш-влак улыт. Тылэч поена мэ кочышышко адак миньэ-
рал кочышымат пуртэна: шӧнчалым, извэекан шӧнчалым, 
молымат, адак вӱдым. 

Ындэ кушкыл гыч ыштымэ, адак йанлык пумо- кочы-
шышто могай наста-влак улмым палэн налына. 

1-шэ шынымаш. 25 грамм гыч тыгыдэмдымэ шылым-
адак парэҥгым виеэн налына. Виеэн налмэ продукт-влакым 
коҥгаш коштэна. Вэе урокышто коштымынам виеэн ончэ-
на.Коштымэкэ продукт-влакын нэлытышт изэмэш, тыштэ 
вӱд парыш еавырнэн йомын. Ты шынымаш мыланна кочы-
шышто вӱд улмым ончыкта. 

2-шо шынымаш. Коштымо шылым альэ парэҥгым 
изыш налына. Кӱртньӧ воштыр мучашэш кылдэн, тудым 
епирт лампэ тулэш кучэн йӱлалтэна. Коштымо шыл дэнэ 
парэҥгэ тулэш йӱлэн шӱҥгайэ лийыт. Тулэш кучымаштэ 
хиӱйжат эркын йӱлэн пыта, изиш гына ломыж кодэш. 



Тышэч мыланна койэш: кочышышто йӱлышӧ кушкыл наста 
да йӱлыдымӧ миньэрал наста уло. Тӱрлӧ нас^д шотышто 
миньэрал настажэ. пэш шагал, кушкыл настажэ шуко. 

Ындэ кочышышто кушкыл нЬста могай улмым палэн 
налына. 

Крахмал. Кушкыл дэн илышын наста гыч кочышышто 
чӱчкыдын крахмал лийэш. 

3-шо шынымаш. Пробиркышкэ вӱдым пыштэн, тушко 
адак ик чывыштыш крахмалым пыштэна, вара лугалтэна. 
Пробиркысэ вӱд дэнэ крахмалым спирт лампэ тулэш 
ырыкташ тӱҥалына, шолмэшкэ ырыктэна. Пробиркыштэ 
вишкыдэ крахмал лапаш (клэйстэр) лийэш. Вара пробир-
кым йӱкшыктэнат, тушко иктаж монар чӱчалтыш иодым 
чӱчыктэна: иод колтымо дэнэ крахмал кандэ тӱсан 
лийэш.. Иодым шукырак пышташ гын, крахмал шэмэмэш. 
Тыгэ иод дэнэ крахмал улмым палаш лийэш. 

4-шэ шынымаш. Ош киндэ да шолтымо парэҥгэ 
ӱмбак иодым чӱчыктэна, тыгэ ыштымӧҥгӧ, ош киндат, 
парэҥгат кандэ тӱсан лийэш. Тыжэч мэ ош киндыштэ Да 
парэҥгыштат крахмал улмым палышна. Крахмал кушкыл 
продуктышто чӱчкыдын лийэш. Шуко крахмалан кочыш-
влак: киндэ, параҥгэ, пучымыш. 

Сакыр. Кушкыл кочышышто адак чӱчкыдын сакыр 
лийэш. Кочышышто сакыр шукырак лийэш гын, тудым 
тамжэ дэнат палаш лийэш. Шэрэ таман гын, ты кочы-
шышто сакыр уло. Сакыр утларакшым сакыр ушмэныштэ 
уло, шэрэ саскаштат, йэмышыштат, мӧрыштат сакыр уло. 
Сакыр илышэ пумо кочышыштат уло, мут гыч шӧрыштӧ. 

Крахмал дэнэ сакырым ик тӱшка насташкэ пуртат, 
ты тӱшкам углэвод маныт. 

Койа. Койа кушкыл кочышыштат, илышэ кочышыштат 
уло, садлан кушкыл койам йанлык койа дэч ойырат. 

Кушкыл койа —кэчшудо ӱй, йытын ӱй, кыньэ нӧшмӧ 
ӱй да мойын улыт. Илышэ койажэ — шӱшмӧ ӱй, сӧсна 
шэл, ушкал шэл да мойын. 

Койам куштылгын палаш лийэш. 
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5-шэ шырымаш. Кэчшудо, альэ йытын нӧшмым эрык-
тэн, ош кагазэш пыштэна, вара ӱмбач кагаз дэнак лэвэ-
дына. Иктаж могай пэшкыдэ ӱзгар дэнэ, мутлан, бутылка 
дэнэ пызыралына, кагазэш ӱйын палыжэ кодэш. Кэчшу-
дын, кыньэн, йытынын, моло кушкылынат нӧшмыштӧ 
шуко ӱй уло. 

Ош кагазэш шӱшмӧ ӱйым, альэ шэлым тэмдалаш гын, 
тыгайак ӱйан палэ кодэш. Тыгэ мэ кочмо насташтэ койа 
улмым палэн кэртына. 

Ошо (бэлок). Илышэ альэ кушкыл кочышышто адак 
ошо (бэлок) манмэ наста уло. Тудо пэш вийан, айдэмылан 
пэш кӱлэш наста. 

Чывэ мунысо ошым коч кӧат шрнча — тидэ илыисын 
ошыжо. Ошо наста шылыштат, торыкыштат, сырыштат 
уло. Ты кочыш илышэ-влак пумо продукт улыт. Кушкыл 
кочышыштат ошо наста уло. Тидым палышаш вэрч тыгай 
шынымашым ыштэна. 

6-шо шынымаш. Чай коркаш ик совла шыдаҥ ло-
жашым пыштэна. Изыш вӱдым пыштэн, руаш нӧнчыкым 
ыштэна. Марльэ дэнэ пӱтырэн, тудым вӱдан коркашкэ 
пыштэна, кид дэнэ тэмдышташ тӱҥалына. Чашкаштэ вӱд 
румбыкаҥэш. Тыгэ румбыкаҥмыжэ марльэ вошт крахмал 
пырчэ-влак шарлымэ дэнэ лийэш. Руаш нӧнчыкым иктаж 
ГО —15 минут тэмдышташ гын, ложаш гыч крахмалым 
йӧршын ойырэн налаш лийэш. Тылэч вара руаш нӧнчык-
нам вӱд гыч налын ончэна гын, пижшэ лӱмӧ (кльэй) гайэ 
шуйнылшо настам ужына. Тидэ — кушкыл-влак ошо 
клэйковинэ манылтэш. 

Тыгэ, мэмнан кочышышто улыт: ӱглэвод, койа, 
ошо, вӱд, адак миньэрал шончал-влак. Чыла ты наста-
влак айдэмылан кочкаш кӱлэш улыт. 

• 

МУШКЫРЫШТӦ КОЧЫШ КУЗЭ кУЙЭШ. 

Мэ тӱрлӧ кочышым кочкына. Кочмына годым умша 
кӧргыштӧ, мӱшкыр пуштыШто, шоло-влакыштэ кочышын 
тӱрлын вашталтмыжым кочыш кӱймаш маныт. Мэмнан 
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кочыш кӱйыктышӧ орган-влакыштэ кочыш наста кузэ ваш-
талт толэш —тидым палэн налына. 

Пӱй дэнэ кочышым тыгыдэмдымаш (пурмаш). Умша 
кӧргыштӧ кочышым эн пэрвойак 
пӱй дэнэ тыгыдэмдэна. Мэмнан пӱй-
на-влак ик гайэ огытыл (66 сӱр.). 

Ончыл пӱй дэнэ мэ кочы-
шым—киндым, вож саскам, молы-
мат пурлын» пӱчкын налына. Ты 
пӱйым ончыл пӱй маныт, ончыл 
пӱй дэнэ кочышым пӱчкын на-
лына, садлан пӱйжат пӱчшӧ пӱй 
манылтэш, ты пуй-влак пӱчкаш 
кӱлытат пӱсӧ улыт. 

Ончыл пӱй дэч кок могырышто азу (ора) пӱй уло, 
вара шолдра онгыр «ӱй лийэш- Оҥгыр пӱй дэнэ мэ ко-
чышым тыгыдэмдэна. 

Азан пӱйжӧ идалык шумылан лэктыт, 3 ий тэммылан 
йочан 20 шӧр пӱй лийэш. Ты пуй-влак/ йӧршынак огыт 
код, 7 ий шумэк лэктын 
возыт, вара вашталтдымэ 
пӱйкушкэш. Тыгэ 12—13 
ий мартэ айдэмын 28 
вашталтдымэ пӱй куш-
кэш, 17 ий дэч вара адак 
нил пӱй шочэш. Ты 
пӱйым шэҥгэл онгыр пӱй 
маныт. 

Кочышым монар ут-
ларак тыгыдэмдэна, ту-
дым ,нэлаш тунар куш-
тылгырак, кочыш тунар 
сайрак кӱйыкталтэш. Садлан кочышым коч кунамат сайын 
пурман, сайын тыгыдэмдыман. 

Пӱйым кузэ аралыман. Мэмнан тазалык аралымаштэ 
пӱйым аралымаш пэш кӱлэш паша. 
108 
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65 сӱр. Айдэмын пӱйжӧ: 
1 — куго оҥгыр пӱй, 2 — 
изырак ӧҥгыр пӱй, 3 — 
азу пӱй, 4 — ончыл пӱй. 

67 сӱр. Шӱвылвӱд лукшо ту дэнэ 
умшашкэ шӱвылвӱд лукшо корно. 
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^Кочмэкэ пӱйым лэвэ вӱд дэнэ шӱйалташ кӱлэш. Тыгэ 
шӱйалтымэ дэнэ мэ умша^птэ пӱй коклаш кодшо кочыш 
пудыргым мушкын луктына.- Пӱйым сайын шӱйалташ огыл 
гын, кодшо кочыш настажэ шӱйэш, тыгэ микроб-влак по-
гынэн кэртыт, пӱйым шӱйыктат. 

Адак кажнэ кэчын эрдэнат, кастэнат, кажнэ кочмо по-
чэш пӱйым порошок дэнэ эрыктыман. Пӱйым огына эрыктэ 
гын, моло микроб коклаштэ пӱй шӱйыктышӧ микроб ум-
шаш кодын пӱйым локтылэш. Шӱйшӧ пӱй чот коршташ 
тӱҥалэш. 

Коршташ тӱҥалшэ пӱйым эмлаш кӱлэш, эмлыдэ пӱй 
шаланэн, шӱйын пыта, вара айдэмэ кочышым сайын пурын 
огэш кэртат, тазалыкшэ мӧҥгэштэш, мӱшкыр пуштат, шо-
лат корышташ тӱҥалэш. 

Кочышын умша кӧргыштӧ кӱймыжӧ. Умшаштэ ты-
гыдэмдымэ кочыш шӱвылвӱд дэнэ нӧрталтэш. Шӱвылвӱд-
шым поена ту луктын шога. Мэмнан шӱвылвӱд лукшо ту 
кумыт улыт (67 еӱр.). 

Шӱвылвӱд кочышым нӧртымӧ дэч поена адак кӱйык-
тэнат шога. Киндым шукырак пурат гын, тудо шэрын 
чӱчэш. Тидэ —шӱвылвӱд дэнэ киндысэ крахмалын еакы-
рышкэ еавырнымыжым ончыкта. Шӱвилвӱд ночиш нас-
там нӱйиктишӧ, крахмалым еакырышкэ еавырышэ виш-
кидэ наста лийэш. Тыгэ кочыш умшаштак кӱйаш тӱ-
ҥалэш. 

Кочыш нэлмэ. Тыгыдэмдымэ, шӱвылвӱд дэнэ нӧртымӧ 
кочыш йылмэ шӱкалмэ, адак умша чока-шыл турталтмэ 
дэнэ логар анышкэ вэрэштэш, вара нэлын колталтэш. Нэ-
лын колтымо кочыш чумырка илэ логарышкэ вэрэштэш. 
Илэ логаржэ пуч гай, шӱлымӧ кукшо логар шэҥгэлнэ 
лийэш. Логар пырдыжыштэ туртшо чока-шыл уло, турталт-
мыж дэнэ тудо кочышым мӱшкыр пуштышко шӱкэн кол-
та (68 еӱр.). 

Кочышын мӱшкыр пушгышто кӱймыжӧ. Мӱшкыр 
пушто оҥ ^дэнэ мӱшкыр кокла чора йымалнэ, мӱшкырын 
кӱшыл вэлныжэ шолаштэ кийа. Мӱшкыр пуштын кӧргӧ 
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вэлжэ чока-шыл дэнэ лэвэдмэ, адак тазыла ӱмбалан чора 
уло. Ты чораштэ мӱшкыр пуштышко вишкыдэ наста лук-
шо шуко тыгыдэ ту-влак улыт. Тидэ вишкыдэ —кочыш 
кӱйыктышӧ наста, тудо кочышысо ошым кӱйыкташ полша. 

Шукыжо, — кочыш мӱшкыр пуштышто кӱйэш, — манын 
шонат. Тыгэ шонымо йоҥы-
лыш лийэш. Кочыш наста 
гыч мӱшкыр пуштышто 
ошо гына кӱйэш, тудыжат 
чылажак тушто ок кӱй. Ко-
чыш утларакшым шолышто 
кӱйэш. Мӱшкыр пуштын 
чока-шылжэ турталтмэ дэнэ 
кочыш шолышко шӱкал-
тэш. 

Кочышын шолышто кӱй-
мыжӧ. Мӱшкыр пушто гыч 
кужо вичкыж шоло кайа. 
Ты шолын тӱҥалтыш ужа-
шышкэ мӱшкыр пушто гыч 
вишкыдэ наста толэш. Ту-
дым мӱшкыр пушто йы-
малсэ ту луктэш. Адак 
вичкыж шолын тыужашыш-
какшзлгшлэктыншога, тудо 

63 Сӱр. Айдэмын кочыш кӱйыкты- мокшышто йамдылалтэш; 
шӧ органжэ: 1 — илэ логар, 2 — 
мӱшкыр пушто, 3—мокш, 4—шэкш м о к ш 01Г Дэн мушкыр кокла-
шӱвырон^б—мӱшкырпушто йы- сэ чорайымалнэ, мӱшкырын 
мал ту, 6— вичкыж шоло, 7 - к ӱ - к у ш ы л у Ж а ш ы ш т ы ж э пурла 

жго шоло, 8—вик шоло. ^ ^ ^г 
вэлнэ кийшэ куго ту. Вич-

кыж шоло кӧргысӧ тазылан чораштыжэ пэш тыгыдэ ту-
влак улыт, шолышко шоло вишкыдэ настам луктын шо-
гат. Мӱшкыр пушто вишкыдэ да шоло вишкыдэ наста 
дэнэ, адак шэкш лэктын шогымо дэнэ вичкыж шолышто 
кочышышко пурышо наста—ошо, койа, углэвод йӧршын 
кӱйын' шуыт. 
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Тыгэ, кочышкӱйын шумӧнгӧ, ошо, койа, углэвод шулат. 
Ты наста-влак вичкыж шоло гыч вӱрышкӧ, тувэчын кап 
мучко кайат. 

Кӱйын кэртдымэ кодшо кочыш настажэ вычкыж шоло 
гыч кӱжгӧ шолыш шӱкалтыт* Ту шоло тужэчын уло вӱд-
шым шупшын налэш, варажэ кӱйдымӧ кодшо кочкыш ут-
ларак да утларак пэшкыдэмэш, вара вийаш шоло дэнэтӱж-
вак луктын кудалталтэш. 

КОЧЫШ НАСТАН ВУРЫШ КАЙЫМЫЖЭ. 

Вичкыж шолышто вӱрышкӧ шыҥышэ кочыш наста кап 
мучко кайа. Ты кочыш наста гыч мэмнан капыштэ улшо 
наста-влак лийыт. Кочыш настан мэмнан вӱрыш шыны-
мым кап насташ савырнымэ маныт. Тыгэ кочмо наста-
влак мэмнан кап насташ савырнат. 

КУ?Э КОЧМАН. 

Кочмо мэмнан тазалыкланна пэш кӱлэш, тазалыкна кузэ 
кочмынам онча, садлан шот дэнэ кочман. Жап шотышто 
кузэ вэрэштын, тугэ кочман-йуман огыл, ик палэ жапыштэ 
кочман, мутлан, суткаштэ ныл гана гыч. Жап кучыдэ коч-
мо тазалыклан зийаным вэлэ ышта. 

Кочмо-йумо годым тидым мондыман огыл: кочыш дэнэ 
пырльа тӱрлӧ чэр пыжыктышэ микроб-влак вэрэшт кэр-
тыт. Садлан кочыш йамдылмаштэ арулыкым пэш чот эскэ-
рэн ыштыман: шолтышаш кочыш настам сайын мушман, 
шолтымо, кӱэштмэ атэ-шоржо ару лийжэ. Кочмо годым мэ 
кочышым лавра кид дэнэ лавраҥдэнкэртына, садланкочмо-
дэч ончычжидым сайынмушман. Кажнэ йэҥлан кочкашыжэ 
поена атэ, еовла лийжэ. Ик кӱмыж гыч кочмаштэ чэран 
йэҥжэ чэрым молылан пижыктэн кэртэш. 

Кочмо годым кочышым еайын пурын тыгыдэмдыман. 
Аламан пурмо кочыш мӱшкыр пуштышто, шолышто кӱйын 
шуын ок кэрт, шуко кочыш арам йомэш. Сайын тыгыдэм-
дэн пурмо кочыш вэлэ чыла кочыш настажым айдэмэ кап-
лан пуэн кэртэш. 
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Вий пумо шотышто кочыш кочышлан тӧр ок тол. Йужо 
кочышышто кӱлэш кочыш настажэ пэш шагал, садлан ту-
дым шуко кочкат гынат, пайдажэ шагал лийэш. Мэмнан 
кочышышто ошо, койа, углэвод, миньэрал шончал-влак, 
адак вӱд лийман. Мэмнан йаплан путыракшэ ошо наста 
кӱлэш. Кочышышто ошо наста шагал лийэш гын, коч 
монар шуко ит коч, пайдажэ тазалыклан ситышын ок лий. 
Тидэ ошо настам моло наста дэнэ алмашташ ок лий. Тэн-
дан ийашан йоча-влаклан кэчэш 80 грамм нарэ ошо наста 
кӱлэш. 

Кӱшнӧ ончыктымо наста-влак лэч поена адак вэс тӱр-
лӧ — витамин манмэ наста кӱлэш. Кочмо кочышышто ошо, 
койа, углэвэд, миньэрал наста, вӱд еитышын улмо годым, 
тушто витамин наста ок лий гын, айдэмэ тӱрлӧ чэр дэнэ 
чэрланаш тӱҥалэш: тудын пӱй шыл корышташ, пуалаш 
тӱҥалэш — цынга чэр пижэш, лочо (рахит) манмэ чэрат 
лийэш, моло чэр дэнат чэрланэн кэртэш. Тыгэ айдэмэ ша-
гал витаминан кочышым кочкын илэн чэрланэн гын, туд-
лан витаминан кочышым пукшыман. Тыгэ, йоча лочо лий-
эш гы», кол койам йӱкташ пуат. Кол койаштэ витамин пэш 
шуко. Витамин ужар кочышышто, вож саскаштэ, олмаштэ, 
мӧрыштӧ шуко уло. Тока лӱштымӧ шӧрыштат, шӱшмӧ 
ӱйыштат витамин шуко шотлалтэш. 

Адак кочмаштэ паша ыштымымат ончыман. Тӱрлӧ паша 
ыштымаштэ кочышыжат тӱрлӧ лийман. Айдэмэ монар ут-
ларак, нэлырак пашам ышта, тудо тунар шукырак шкэ ка-
пысэ настажым йомдара, еадлан шагалэмшэ настам кочыш 
дэнэ олмэштарыман. Тыгэ, пашам чот ыштымэ годым, ко-
чышыжат шукырак кӱлэш. Нэлэ альэ тазалык мӧҥгэшта-
рышэ пашаштэ шогышо пашазылан кочышым йэшарэн пу-
ыман. 

Кизыт Совэт Ушэмыштэ илыш йӧршын вашталтэш, 
мэ социализм илышым ыштэна, тошто шкэт озанлык ол-
мэш социализм озанлык ышталтэш, тошто йӱла олмэш у 
йӱлам илышышкына пуртэна. Кочыш-йуыш шотыштат чыла 
пашам мэ у шот дэнэ ыштэна. Шкэт, поена, мӧҥгыштӧ 
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кочмо олмэш мэр кочьшыш кусналтэш. Промышлэннэ 
олалаштэ киндэ кӱйэшташ поена завод-влак ышталтыныт, 
кочыш шолташат кочыш шолтымо фабрик-влак ыштал-
тыныт. Ты завод-влак олаштэ альэ фабрик-заводышто 
шуко йэҥлан киндым кӱйэштыт,кочышым шолтат, общэст-
вэннэ етоловойышко колтат. Кажнэ школышто кизыт шок-
шо кочыш утларак да утларак лийэш. Кажнэ заводыш-
то, кажнэ фабрикыштэ общэствэннэ столовой—„кочыш-
йӱыш цэх" почмо. Совхоздэнэ колхозлам налына гын, туш-
тат поена кочмаш олмэш пырльа кочмаш ышталтэш, мэр 
столовой-влак почылтыт. Мэмнан дэнэ общэствэннэ етоло-
войлаштэ тӱжэм дэнэ йэҥ^лак кочкыт. Мэмнан социализм 
ыштымэ элыштына гына кочмо-йумо шотышто пашазэ дэн 
шэмэр-влак илышым еайэмдаш тыршат. Мыланна общэст-
вэннэ столовой почмо, киндэ кӱйэштмэ, кочыш шолтымо 
фабрик-влакым шукэмдыман, пашаштым еайэмдыман. 

Шӱлымаш. 
Айдэмылан илашыжэ кочмо дэн йӱмӧ дэч поена йӱж 

кӱлэш. Кочыш дэч поена йэҥ иктаж монар арньа илэн кэр-
тэш, вӱд йӱдэ иктаж кок-кум кэчэ ила, йуж дэч поена, 
шӱлыдэ иктаж минут нарэ вэлэ илэн кэртэш. 

Ик еуткаштэ мэ 10000 литр йужым шӱлэн налына. 
Тынар йуж гыч мэ шкэнан шодышко илаш кӱлэш кисло-
родым налына. 

ШОДӸШКО ЙУЖ КУЗЭ ПУРА. 

Мэ йужым кӧргышкӧ нэр дэнэ альэ умша дэнэ шӱлэн 
налына. Нэр гыч альэ умша кӧргӧ гыч йуж логар анышкэ 
вэрэштэш (69 еӱр.). Логар аҥ —шӱлымӧ кукшо логарын 
тӱҥалтышыжэ. Тудо нӧргӧ дэнэ ышталтын. 

Логар аҥ гыч йуж кукшо (шӱлымӧ) логарышкэ кайа. 
Тудат нӧргӧ дэнэ ышталтын. Кукшо логар кок пучлан шэ-
лалтэш. Ты пучым бронх маныт. Шодышто ты пучла ада-
кат укшла ӱмбакэ шарлат, тыгыдэмыт, пытартышлан шодо 
шӱвырон манмэ лийэш. Шодо шӱвыроҥышко мэмнан 
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шӱлэн налмэ йуж пура. Тыгай тыгыдэ дэч тыгыдэ шӱвы-
рорг-влак пэш тыгыдэ вӱр корно-влак дэнэ пырльа ушалтмэ 

дэнэ шодо лийэш 
(79 сӱр.). 

АЙДЭМЭ КУЗЭ ШУЛА. 

Шӱлымына го-
дым мэ йужым шӱ-
лалтэн налына, вара 
шӱлалтэн луктына. 
Шӱлалтэн налмэ го-
дым оҥна кӱш кӱзи, 
мӧҥгэш шӱлалты-
маштэ оҥ вола. Тыгэ 
шӱлымаштэ мэмнан 
оҥ кӧргӧ овара, вара 
изэмэш. Тидым ты-
гай шынымаш гыч 
палаш лийэш. 

1-шэ шынымаш. Шӱлышым мӧҥгэш лукмэкэ оҥ йыр 
шӱртӧ дэнэ висэна. Тылэч вара кугын шӱлалтэн йужым 
оҥышкына пуртэна, тыгак оҥ-
нам висэн налына. Висымым 
таҥастарэн ончэн, мэ оҥ ку-
гыт вашталтмым палэн на-
лына. 

Шӱлымӧ годым шодо кугы-
тат вашталтэш: шӱлыш налмаш-
тэ, йуж оҥышкына пурат, шо-
дына шарла, шӱлыш лэкмаштэ, 
йуж лэктэшат, шодо пизырнал-
тэш. Тугэ гынат, шодо гыч йуж 
йӧршынӓк нигунамат ок лэк, 7 0 С У Р _ ДЙДЭМЭ шодо. 
шодэш йуж кодэш. Эн кэлгын 
шӱлалтэн мӧҥгэш йужым луктына гынат, шодэш йуж 
садак кодэш. 
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Вара айдэмэ шӱлышым кузэрак налэш да кузэ луктэш? 
Эн пэрвойак ӧрдыжлу коклаштэ улшо шӱлымӧ чока-

шыл турталтмэ дэнэ оҥ курыш нӧлталтэш. Оҥ курыш шар-
лымэ дэнэ шодат шарла, кугэмэш, йуж пура. Тыгэ шӱлы-
шым налына, йужым шодышко пуртэна. Шӱлымӧ чока-шыл 
лушкыдэммэкэ оҥ курыш вола, шодьщ пызыра, шодо пы-
зырымэ дэнэ йуж шодо гыч мӧҥгэш 
лэктэш. Тыгэ игӱлиш лэкт'эш. 

Шӱлаш шодо дэнэ мӱшкыр пуш-
то кокласэ чорат(диафрагмэ) полша. 
Шӱлыш налмаштэ тудо вола, шӱлыш 
лукмаштэ мӧҥгэш кӱза (71 сӱр.). 

Шӱлыш Налмэ почэш мӧҥгэш 
"шӱлалталтэш. Куго йэҥ минутышто 
15 кана нарэ шӱлалта. Паша ышты-
маштэ айдэмэ чӱчкыдынрак шӱла, 
кэлгынрак шӱлалта. Тидым тыгай 
шынымаш дэн палаш лийэш. 

2-шо шынымаш. Шотлэн налза, 
тэ минутышто мызар гана шӱлал-
тэда? Вара кидда дэн кок-кум ми-
нут наррак чот гына лупшкэдылзат, 
минутышто ындэ монар гана шӱлал-
тымыдам иютлэн налза. Таҥастары-
мэкэ мэ ужына: пашам талын ыш-
тымаштэ айдэмэ чӱчкыдынрак адак 
кэлгынрак шӱлаш тӱҥалэш. Паша 
кислород шукырак кӱлэш, адак углэкисльщ газ шукырак 
лукталтэш, садлан шӱлашат кэлгынрак кӱлэш, 

71 сӱр. Оҥ кӧргӧ: I— 
шӱлыш лукмаштэ, II— 

шӱлыш налмаштэ. , 
Шӱлыш налмэ годым 
оҥ дэн мӱшкыр кок-
ласэ чора чымалтыи 

ӱлыкырак вола. 

ыштымаштэ йэҥлан 

ШУЛЫМЫНА ГОДЫМ ШОДЫШТО ЙУЖ КУЗЭ 
ВАШТАЛТЭШ. 

Мэ шкэнан йырысэ йуж дэнэ шӱлэна. Тэ шинчэда, 
йужыщто V5 ужашыжэ кислород лийэш, */б ужашыжэ — 
азот. Адак йужышто изыш гына углэкислый газ уло. Тэвэ 
тыгай мэмнан шӱлымӧ йужна. Шӱлэн лукмо йужшо ты-
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гайак огыл. Тидым палышаш вэрч тыгай шынымашым ыш-
тэна. 

1-шэ шынымаш. Стаканышкэ извэскан вошт койшо 
вӱдым пыштэна. Вара йанда пучым альэ олым пырчым 
налын, ты вӱдыш мэмнан шӱлэн лукмо йужнам пуаш тӱ-
ҥалына. Тыгэ ыштымэ дэнэ иктаж монар жап гыч стака7 

ныштэ вӱд румбыкаҥэш. Шӱлымӧ йужым извэскан вӱ-
дыш колтымо дэнэ мола^ тудо румбыкаҥэш? Шӱлышыштӧ 
углэкислый газ улмо дэнэ вӱд румбыкаҥэш. Тыгэ мэ ты-
дэ шынымаш дэнэ шӱлэн лукмо йужышто углэкислый газ 
улмым палышна. 

Шынымашым ыштэн палэн налыныт: шӱлэн лукмо йу-
жышто, шӱлымӧ (йандар) йуждэнэ таҥастарымаштэ, углэ-
кислый газшэ 100 кана утларак лийэш, кислородшо шӱлэн 
лукмаштэ йандар йужысо дэч шагалрак. Азотшо шӱлэн 
налмэ дэнэ шӱлэн лукмо йужышто икгайак лийэш. Тугэ 
гын, мэмнан шодо йуж гын кислородым налэш, углэкис-
лый газым луктэш. 

2-шо шынЫмаш. Кукшо йӱштӧ йандам налын умша 
дэкэ намийэн, тудын ӱмбак шӱлаш тӱҥалына. Йанда ӱм-
балан пэш тыгыдэ вӱд чӱчалтыпьвлак шинчыт, йанда 
„пӱжалтэш". 

Тидэ — шӱлэн лукмо йужышто вӱд улмым ончыкта. 
Тыгэ шӱлышыштӧ углэкислый газ дэч поена адак вӱд уло, 
тудо шодо гыч пар лийын лэктэш. 

Шодэш кодшо кислородшо куш кайа, шӱлэн лукмо 
угкэкислый газшэ кушэч погына? 

Шодышко пурышо йӱж шодын тыгыдэ шувырош-вла-
кым тэма: нунын кӧргӧ ӱмбалыштэ пэш тыгыдэ вӱркор-
но-влак улыт; ты пуч гай вӱркорнышто вӱр коштэш. Шо-
дын шӱвыроҥ гыч кислородым вӱр налэш, кап мучко 
наҥгайа. Кислородым вӱр капын тӱрлӧ ужашлан пуа, кис-
лород олмэш углэкислый газым пога; тудыжо капын ужа-
шышт паша ыштымышт годым лийэш. Тыгэ, мэмнан 
капысэ ныла ужаш-влак кислородым налыт, шкэжэ 
углэкислый газым луктыт. 
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ЙАНДАР ЙУЖ ВЭРЧ КЫРЭДАЛМАШ. 

Йандар йуж мыланна пэш кӱлэш, кэчэ йэда кажнэ йэҥ 
йуж гыч 600 литр кислородым»налэш, тунарак углэкис-
лый газым шӱлэн луктэш. Тыгэ лиймэ дэнэ йуж ваш-
талтэш: кислород шагалэмэш, углэкислый газ шукэмэш. 
Тидым мэ шкат шижына. Форточко укэан пӧртыштӧ альэ 
пӧлэмыштэ йэҥ шуко гын, йуж шӱлаш нэлэ лийэш, вуй 
корышташ тӱҥалэш, йэҥ паша ыштэн кэртдымэ лийэШ. 
Тыгай пич йужан пӧрт гыч йандар йужышко лэкмэкэ 
шӱлашат куштылго, вуй корыштымат эрта. Тыжэч, пуж-
лышо йужын тазалыклан зийан кондымыжо, йандар йужын 
тазалыкым сайэмдымыжэ раш койын шога. Садлан мыланиа 
классыштэ, илымэ пӧлэмыштэ, пӧртыштӧ коч кунамат йан-
дар йужым кучыман: окнам, фортычкым чӱчкыдын почэ-
даш кӱлэш. Адэк пич йужан пӧртыштӧ шинчаш ок кӱл, 

, утларак йандар йужышто коштмаТь 
Айдэмын тазалыкшым пуракан йужат мӧҥгэштара. 

Пурак йужышто коштэш. Тудо шӱлымӧ йуж дэнэ пырльа 
шодышко пура, тушто лавыра сэмын шынчын, шодым 
локтылэш, айдэмылан тӱрлӧ чэрым пижыкта, Йужо па-
шаштэ пурак шуко лэктэш, тыгайым паша пурак маныт: 
мландэ шӱй пурак, цэмэнт, мэталл, тамака пуракдамойын. 
Пӱсӧ шӧран пурак шодыш логалын, тудым сусырта. 
Фабрик дэнэ заводышто пуракӹм пурак шупшшо машина 
дэнэ, »лэктричэствэ дэнэ пӱтырымӧ шулдыран фортычко 
дэнэ да мойын эрыктат. 

Пуракыштэ коч кунамат тӱрлӧ микроб-влак миллион 
дэн коштыт, тыгай микроб коклаштэ тазалыклан шучко 
микроб — тубэркульоз (чахотко, кокыртыш) микробат уло. 
Тудо пуракан йуж дэнэ шодышко вэрэштэш, айдэмылан 
тубэркульоз чэрым пижыкта. Тыгэ айдэмэ шиждэ пэш 
шучко чэр дэнэ чэрлана. Тубэркульозым сэҥышаш вэрч 
мыланна эн пэрвойак йужысо пурак дэнэ кучэдалман. 
Тубэркульоз эмлаш лӱмын санаторий, диспансэр манмэ 
эмлымэ вэр улыт, Октьабр рэвольуций мартэ пашазэ дэнэ 
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шэмэрлан тыгай эмлымэ вэр укэ ыльэ,—тыгай эмлымэ 
вэрым совэт власть ыштэн. 

ЩодыШко йуж умша гыч альэ нэр гыч вэрэштэш. Нэр вошт 
эртымэ дэнэ йуж пурак дэч эрыкталтэш. Шӱлэн налмэ 
йужысо пурак нэр пунэш, тазылаш пижэш, тыгэ тудо эрык-
талтэш, садлан нэр гоч кайшэ йужышто микроб-влак 
шагалэмыт. Адак нэрыштэ мэмнан шӱлэн налмэ йӱштӧ йуж 
ыра; тыгэ логар, шодо — мэмнан шӱлымӧ органна — кыл-
мымэ дэч аралалтыт. Коч кунамат нэр дэнэ шӱлаш кӱлэш. 

Йандар йуж вэрч кучэдалмаштэ мыланна тамака 
шупшмо ваштарэш кучэдалман. Тамака шупшмо годым, ай-
дэмэ шкэнжын тазалыкшым шкэ йомдара: тамака шик-
шыштэ пэш вийан йад уло, тудым никотин маныт. Никотин 
эркын-эркын тазалыкым пужа. Тамака шупшмо путырак-
шэ рвэзэ-влаклан куго зийаным конда. Тамака шупшшо-
•влак шканышт вэлэ огыл, йужым пужымышт дэнэ мо-
лыланат зийаным ыштат. 

Куго олалаштэ, шуко фабрик-заводан вэрлаштэ шикш, 
пурак, лавра да монь, шуко погына, садлан тыштэ 
урэмым, сурт пэчым, завод кудывэчым пурак дэн лавра 
дэч эрыктымаш куго пашалан шотлалтэш. Пурак пыта-
;раш урэмыштэ вӱдым шават. Урэмлаштэ пушэҥгым шуко 
шындат: у паркым, сквэрым, бульварым шарат. Волгыдо 
годым пӱшэҥгын ужар лышташлажэ йуж гыч углэкислый 
газым погат, тудын олмэш кислородым луктыт. Тыгэ 
кушкыл-влак йужым эрыктат, тазалык аралаш полшат. 
Ӧлалаштэ, йаллаштат пушэҥгым шындыман. Ты пашаштэ 
тунэмшэ-влакат пэш куго полышым пуэн кэртыт. Йандар 
йуж вэрч кучэдалмаш — мэмнан куго пашана. 

САР ГОДЫМ ЙАДАН ГАЗ ДЭЧ АРАЛАЛТМАШ. 

Капиталист-влак,— моло эллам толашыштылмэсарыш-
тышт адак калык пуштэдымэ ик йӧным — тӱрлӧ йадан 
газым — пурташ тӱҥалыныт. 

Эн пэрвой хлорым пуртэныт. Хлор — сар-ужаргэ тӱсан 
нэлэ газ лийэш. Тудо йуж дэч нэлэ лиймэ дэнэ мландэ 
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ӱмбач кайа, окопыш пура. Хлор — айдэмым тӱнчыкта-
рэн пуштшо газ. Шӱлымӧ годым тудо шодышко логалын 
тудым локтылэш, айдэмэ хлорым шуко шӱла гын, кола. 

Иприт газым налаш гын, тудо адакат вийан, шучко 
_газ. Тудо ӱй гай вишкыдэ наста, куштылгын вишкыдэ 
наста гыч газ лийын кэртэш. Иприт газ шодыш вэрэш-
тэшат, тудым йӧршын локтылэш. Капэш логалэш гын, 
коваштэ йӱлатымэ гай лийэш, адак пуалэш, шӱйаш тӱҥа-
лэш. Тыгэ, иприт айдэмым тӱнчыктарышэ, капым пу-
алтарэн шӱйыктышӧ газ лийэш. Иприт дэнэ тӱнчыкта-
ралтмэ годым айдэмэ шукыж годым чытэн о к кэрт, кола 

Хлор дэнэ иприт дэч поена моло еар газат уло. Ка-
питалист-влак еарым тарватат гын, газ дэнэ йэҥым фрон-
тышто вэлэ огыл, тудлэч мӱндырнат газ дэнэ пушташ тӱҥа-
лыт. Садлан мыланна шкэнам еар газ дэч аралаш тунэмман. 

Сар газ дэч шкэнам аралымаштэ „противогаз" манмэ 
ӱзгар эн кӱлэшлан шотлалтэш. Тудо вуйэш чиймэ рэзин 
маскэ. Тудым вуйэш чийэн, шинчам, нэрым, упшам пэтырэн 
рэзин пуч дэнэ лӱмын эрыктымэ, йамдылымэ шӱй вошт 
шӱлат. Газан йуж шӱй оптымо-коробкашкэ вэрэштэшат, 
газ дэч эрыкталтэш, пучыш йандар йуж гына пура, ты 
йуж дэнэ йэҥ шӱла. Противогаз ок лий ыльэ гын, айдэмэ 
шкэнжым еар газ логалмэ дэч аралэн ок кэрт ыльэ. 

Капым еар газ дэч аралаш рэзииаҥдымэ вургэм, рэзин 
нэрчаткэ, кэм уло. Кажнэ йэҥлан, кажнэ тунэмшылан газ 
дэч аралышэ противогазым палыман, тудым чийаш, тудын 
дэнэ шӱлаш туиэммаи. 

Капыштэ вӱр коштмо. 
Вӱрыи каплан кӱлэшыжэ нэргэн каласымэ ыльэ. Вӱр 

капыштэ коштын, кап мучко кочыш настам, кислородым 
коштыкта, угльэкислый газым пога, шодыш кондэн тӱжвак 
лукташ полша. Тылэч поена тудо капыштэ улшо тӱрлӧ 
оккӱл, каплан зийан кондышо настам пога, тӱжвак лук-
таш полша. Ындэ мыланна вӱр мо тугай улмым, тудын 
кузэ капыштэ коштмыжым палэн налаш кӱлэш. 
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ВУР. 

Капнам сусыртэна гын, сусыртымо вэр гыч вӱр йогаш 
тӱҥалэш. Вӱр—нугыдо, йошкар вишкыдэ наста. Вӱр 
чӱчалтышым микроскоп йымалан пыштэн ончэна гын, тудып 
могай улмыжым палэн кэртына. Вӱрыштӧ йоьикар дэнэ 
ош вӱр падраш-влак улыт (72 сӱр.). 

Вӱрыштӧ йошкар вӱр падраш шуко уло. Йошкар вӱр 
падраш йыргэшкэ лийэш. Йошкар тӱсан падраш улмо ^энэ 

вӱржат йошкар тӱсан. 
Тидэ йошкар тӱсан па-
драш-влак мэмнан капна 
мучко кислородым шар-
калат. 

Ош тӱсан вӱр пад-
рашыжэ вӱрыштӧ туна-
рак укэ. Нуно йошкар-
гэ дэч шолдрарак улыт, 
адак формыштат икгай 
огыл. Йол гайым луктын 
вӱрыштӧ тӱрлӧ могырыш-
кыла кайэн кэртыт. Ош 
вӱр падраш-влак мэмнан 
капым тӱрлӧ чэр конды-
шо бактэрий дэч аралат. 

Нуно капыш логалшэ осал бактэрийым кучэн кочыш сэмын 
кӱйыктэн пуштын кэртыт. Вӱрыштӧ адак вӱр тувыргык-
тышо, малтышэ наста уло. 

Сусыр гыч лэкшэ вӱр тувырга альэ мала. Ты годым 
в\ф гыч пэш тыгыдэ шӱртӧ пырчэ гай лэктэш; тудо су-' 
сырым пэтыра, вӱрлан йогаш ок пу. Капым вӱр йогымр 
дэч пэш аралыман: капыштэ вӱр шагалэмэш гын, айдэмэ 
туйэшка, колэнат кэртэш. Вӱрын вишкыдэ насташтыжэ 
каплан кӱлэш кочыш наста уло. Кочыш настам вӱр шоло 
гыч шупшэш. Вӱрыштак адак кап орган-влак паша ыштымэ 
дэн погынышо наста^влакат улыт (угльэкислый газ да 
мойын). 
1 2 0 ' ' 

7 2 сӱр. Айдэмэ вӱр микроскоп дэн 
ончымаштэ тыгэ койэш. Тушто шу-
ко йошкар да иктаж мыньар ош 

вӱр падраш койэш. 



МЭМНАН КАПЫШТЫНА ВУР КУЗЭ КОШТЭШ. 

Мэмнан капыштына вӱр чарныдэ коштэш. Тидым ту-
нэмшэ-влак ожно шукэртак палэн налыныт. Тугэ гынат, 
нуно вӱр коштмо нэргэн чылажым шинчэн огытыл. Вӱ-
рын коштмыжым пэрвой гана англичан тунэмшэ Вильйам 
Гарвэй 1628 ийыштэ палэн налын. Наукын ончык кай-
маштэ тидэ пэш куго пашалан шотлалтын. 1928 ийыштэ 
чыла тӱньасэ тунэмшэ-влак Гарвэйын вӱр коштмо закон 
мумыланжэ 300 ий шумо пайрэ-
мым ыштэныт. 

Мэмнан капыштэ вӱрым кош-
тыктышо тӱҥ орган — шӱм (73 
сӱр.). Тудо оҥышто, шодо-влак-
коклаштэ, шола вэлнэ лийэш. 

Шӱм — чока-шыл дэнэ ышта-
лтшэ мэшак гай. Кӱшыч ӱлыкыла 
кайышэ пырдыж дэнэ тудо кок 
ужашлан пайлалтэш: пурла дэнэ 
шолалан. Ты пурла дэнэ шола/ 
ужаш иктэ гыч вэсышкэ вӱр вэ-
рэштдэ ойырлалтыт. Шӱмын каж-
нэ пэлашыжэ адак кок пачашлан 
пайлалтэш: кӱшыл пачашлан — 
шӱм онныл (предсердие), ӱлыл 
пачашлан—йымалужаш (желудочек). Кажнэ шӱм ончыл дэн 
шӱмын йымал ужашыжэ коклаштэ виш уло, тудо клапан 
дэнэ пэтыралт кэртэш. 

Шӱмын кок ончыл ужашышкат пуч-влак толыт, вӱрым 
шӱмышкӧ кондат, тыдэ пучым шэм вӱр корно (вены) маныт. 
Шӱмын кок йымал ужашыжэ гыч пуч-влак кайат, нуно шӱм 
гыч вӱрым наҥгайат. Ты пучым артэрий пуч маныт. 

Ындэ капыштына вӱр коштмым ончэн лэктына. (74 сӱр.). 
Шола ончыл шӱмышкӧ вӱр корно дэнэ кислородан 

вӱр толэш, тудо волгыдо йошкар тӱсан. Шола шӱм ончыл 
чока-шыл турталтмэ дэнэ вӱр пэтыртышым шӱкаш тӱҥа-
лэш, тудо почылтэш, вӱр шӱмын шоласэ йымал ужашышкэ 

73 сӱр. Айдэмын шӱмжӧ. 



вэрэштэш. Ты ужашын чока-шыл турталтмэ дэнэ-клапан 
пэтырналтэш, вара вӱр талын аорта манмэ кӱжгӧ вӱр 
корныш лэктэш. 

Аорта вӱр корныштоутларак даутларакукшла шукэмэш, 
вичкыжэмэш, капын кажнэ ужашышкэ шуын вӱрым конда. 

Тыгэ шукэм, вичкыжэмтол-
мо дэнэ тудо пэш чот вич-
кыж вӱр корныш савырна, 
чыла капыштэ шарла: тыгай 
вичкыж вӱр корным — ка-
пилъар маныт. Ты капильа-
рыштэ вӱр кислородшым 
каплан пуа, шкэжэ углъэ-
кислый газым налэш. моло 
оккӱл, каплан зийан кон-
дышо рюрдымӧ настам пога. 
Кислород пумӧҥгӧ, угльэ-
кислый газ дэн каплан ок-
к)'Л моло настам погы-
мӧҥгӧ, вӱрын тӱсшат ваш-
талтэш, шэмалгэ-йошкаргэ 
лийэш. 

Пэш чот тыгыдэмшэ 
вӱр корно-влак изын-изын 
ушнаш тӱҥалыт, кӱжгэмыт, 
вара шэм вӱр корно ли-
йыт.. Ты шэм вӱр корно 
дэнэ углэкислотам погышо 
вӱр кап гыч мӧҥгэш пурла 

74 сӱр. Айдэмым Вӱр коштыктышо шӱмышкӧ погына. 
органышт: шӱм, вӱр корно. Стрэл- 3 

кэдэнэвӱрынкушкылакаймыжым Тудын чока-шылжэ тур-
ончыкталтэш — йошкар вӱр корно т а л т м э дэнэ пурласэ йымал 
дэнэ (шум гыч), адак шэм вӱр кор-

но дэнэ (шӱмышкӧ) ужашышкэ клапан почыл-
тэш, вӱр тушко кайа. Йы-

мал ужашын чока-шыл турталтмэ дэнэ ты клапан пэтырнал-
тэш, вӱр йошкар вӱр корныш лэктын шодыш кайа. 
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Шодыштыжо вӱр угльэкислый газым пуа, кислородым 
налэиг. Шэмалгэ-йошкаргэ вӱр шодышто адакат волгыдо 
йошкаргэ лийэш. 

Шодо гыч вӱр адак шӱмышкӧ, тудын шола ужашышкыжэ 
толэш, тыжэч йошкар вӱр корно (артэрий) дэнэ кап мучко 
шарла. Тыгэ шӱмын паша ыштэн чарнымэшкыжэ вӱр 
капыштэ коштэш. 

Мэмнан шӱмна колымэшкына чарныдэ пашам ышта. 
Тугэ гынат, шӱм нигунам ок канэ манаш ок лий. Укэ, 
шӱмын чока-шылжэ турталтмӧҥгӧ лушкыдымэш, ты жа-
пыштэ мэмнан шӱмна кана. Тыгэ шӱмнан вӱрым капыштэ 
коштыктымо годым паша ыштымэ жапат, канымэ жапат 
лийэш. Тыгэ паша ыштымэ дэнэ канымым алмаштэн, шум-
на мэмнан курымна мучко чарныдэ пашам ышта. 

шт * 

ШУМЫМ АРАЛАШ КУЛЭШ. 

Пашам талын ыштымьша годым, мэ кэлгын адак чӱч-
кыдынрак шодо дэнэ шӱлэна,—манын ойлышна. Паша 
ыштымаштэ мэмнан шӱмнат чотырак пашам ышта, вӱр-
нат капыштэ чотырак коштэш. Тидым тыгай шынымашым 
ыштэн палэн кэртына. 

1-шэ шынымаш. Паша ыштыдэ шып шинчымаштэ ик 
минутлан шӱм монар кана пэра, шотлэн налза. Куго йэ-
ҥын шӱмжӧ ик минутышто 75 кана гнарэ пэра. Икшывэ-
влакын тулэч утларак пэра. 

2-шо шынымаш. Иктаж кок-кум минут нарэ физ-
культур упражнэньым ыщтыза. Тылэч вара шотлэн налза, 
ик минутышто монар кана шӱмда пэра. 

Паша ыштымаштэ шӱмнат вийанрак пашам ышта, сад-
лан капыштэ вӱрна вашкэрак коштэш. Молан тыгэ лийэш, 
умлаш нэлэ огыл: вэт пашам вийан ыштымына годым 
кочыш настажат утларак кӱлэш, садлан кислородшат 
вӱрлан шукырак кӱлман. Вӱрыштӧ угльэкислый газ, кап-
лан йӧрдымӧ наста шуко погынат, нуным кап гыч содор-
рак погэн тӱжвак лукман. Тидэ пашажым чыла вӱр ышта. 

Мыланна шӱмым аралаш кӱлэш. Тудлан пэси нэлэ па-
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шам ыштыктыман огыл. Тазалыклан кэлшыдымэ модыш, 
мутлан, футбол, топ (мэчэ) дэнэ чот курыштал модмаш 
да монь шӱмым чот нойыктарат, локтылыт. Моткоч .шуко 
пашам ыштэн, шӱм жап шудэ тӱгана. Арака йӱмӧ дэнэ 
алкоголь манмэ йад, тамака шупшмо дэнэ никотин йад. 
шӱмлан логалын, тудым локтылыт. Пэш йошкар чай, нугыдо 
кофэ йӱмат шӱмлан ок кэлшэ. Тыгай шӱм локтылшо 
настам икшывылан йӱаш да мойын ок лий: икшывылан 
нуно пэш чот логалыт, пужат. 

Кап гыч тӱрлӧ оккӱл, зийан кондышо 
наста кузэ кудалталтэш. 

Мэмнан капыштына тутыш тӱрлӧ оккӱл, зийан кондышо 
наста погына: углэкислый газ да мойын. Кап гыч ты наста-вла к 
вӱрышкӧ вэрэштыт, вара кап гыч йӧршын луктын кудалтал-
гыт. Кап гыч оккӱл, йӧрдымӧ настам вэргэ дэн коваштэ 
луктыт, адак шодо угльэкпслый газ дэн вӱд парым луктэш. 

Шодын йӦрдымӧ наста лукмо пашаж нэргэн мэ шинчэна. 
Ындэ мэ вэргэ дэнэ коваштын оккӱл 
настам кудалтымэ пашаштым палэн 
налына. 

ВЭРГЫН ПАШАЖЭ. 

Айдэмын вэргыжэ кокыт, нуно туп-
рӱдын кыдал ужаш кок могырышто ли-
йыт (75 сӱр.). 

Вӱр корно дэнэ вэргышкэ вӱр толэш; 
ты вӱрыштӧ тӱрлӧ йӧрдымӧ, каплан 
зийан ыштышэ наста уло. Вэргыштэ 
вӱр тыгай наста дэч эрыкталтэш, вар;г 
вэргэ гыч таза вӱр лэктэш. Вэргыштэ 

лийшэ шондо поена корно дэнэ шондо шӱвыроныш йогэн 
лэктэш, вара тышэч жапын-жапын тӱжвак кудалталтэш. 

Шондышто вӱд, адак вӱдэш шулышо тӱрлӧ кӱлдымӧ 
наста-влак лийыт. 
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КОВАШТЭ. 

Мэмнан капнам коваштэ пэтыра, тудо- капым тӱжвач 
тӱрлӧ йӧрдымӧ логалмэ дэч арала. Тылэч поена коваштэ 
адак оккӱл настам тӱжвак лукшо капын органжат лийэш. 
Коваштэ вошт пӱжвӱд тӱжвакэ лэктэш. Пӱжвӱд коваш-
тысэ пӱжвӱд туышто ышталтэш. Тидэ ту-влак пэш ты- -
гыдэ улыт. Пӱжвӱдыштӧ шондысо еэмынак вӱд уло, адак 
тӱрлӧ шулыктарымэ наста-влак пурат, наста чотшо гына 
шагалрак шотлалтэш. 

Пӱжвӱд коч кунамат лэктын шога. Тугэ гынат, шукы-
жым шокшо годым йэктэш. Шокшо годым мэ чот пӱжал-
тына. Шокшыжо кэчэ альэ коҥга ырыктымэ дэнэ, альэ 
кӧргӧ шокшо лэктын шогымо дэнэ лийэш. Пашам чот 
ыштымаштэ кап ыра, еадлан мыланна шокшын чӱчэш. 

Пӱжвӱдын кӱлэшыжым тыгай шынымаш дэнэ ончыкташ 
лийэш. 

Шынымаш. Спиртэш кидым нӧртэн йужышто еолка-
лэн ончыза. Спирт кошкымо дэнэ кидлан йуалгын чӱчэш. 
Пӱжалтмэ почэшат тугак лийэш: пӱжвӱд лэкмэ дэнэ капна 
йӱкша. 

Тыжэч мыланна шокшо годым пӱжалтмын кӱлэшыжэ 
раш койэш. Пӱжалтмаштэ капна йӱкша, мэмнан капна уто 
шокшо дэч аралалтэш. Уто шокшо каплан коч кунамат 
зийаным конда. 

МОГЫР КОВАШТЫМ КУЗЭ АРАЛЫМАН. 

Тазалык аралышашлан могыр коваштым еайын ара-
лыман. 

Пурак да лавра дэнэ пырльа мэмнан кап коваштэш 
тӱрлӧ микроб, моло тыгыдэ илышэ-влак логалыт, нуно 
коваштым тӱрлӧ еэмын чэрландарэн кэртыт. Удыртыш 
чэрым тэ чыланат шинчэда. Ты чэр лавран илымаштэ пэш 
чот шарла. Удыртыш — могыр коваштэ чэр. Удыртышым 
удыртыш пудий манмэ микроб пижыкта. Коваштэш пижшэ 
моло чэрат шуко улыт. Тыгай чэр дэч могыр коваштым 
аралышаш вэрч коч кунамат могырым арун кучыман. Путы-
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ракшэ кидым чӱчкыдын шовын дэнэ мушман: тӱрлым 
кучылтмаштэ, паша ыштымаштэ кидэш лавра шуко пижэш. 
Вуйымат чӱчкыдынрак мушман. Жапын-жапын мочашкэ 
пурымаи. Шокшо мочаштэ могырым шокшо вӱд да шовын 
дэнэ мушкаш гын, лавыра сайын мушкылтэш. 

Коваштэ сусыртымо дэч лӱдаш кӱлэш. Йужгынам 
коваштым изиш гына удыкралымэ дэнат бактэрий-влак 
капыш пурэи шӱчко чэрым пижыктэн кэртыт. Садлан коч 
кунамат коваштым сусыртымо дэч чот аралаш кӱлэнь 
Иктаж мо дэнэ коваштым сусыртэт альэ пӱчкат гын, йан-
дар вӱд дэнэ мушкын, тунамак иод эм дэнэ когартэн, 
йандар лапчык дэн, йа марльэ дэн пидман. Иодым шӱрэн, 
сусырышко вэрэштшэ бактэрий-влакым пуштына, ару 
лапчыкшэ сусырым лавыраҥмэ дэч арала. Сусырым лавыра 
пурымо дэч чот аралыман; йужгынам сусырыш лавыра 
вэрэштмэ дэнэ тудо вӱрыш логалэшат, вӱр пужлымо 
дэнэ йэҥ пэш чот чэрлаИэн, колэнат кэртэш. 

Вэм (ньэрв) систэм. 
Мэмнат капыштына чарныдэ паша ышталтэш, капыо 

чыла орган-влак иктэ-вэсэ дэнэ кэлшэн пашам ыштат. 
Тыгай куго, шуко паша капыштэ кузэ ваш-ваш кэлышта-
ралт ышталтэш? Тыштэ вэм (ньэрв) систэм пэш куго 
вэрым налын шога. 

Мэмнан вуй вэм (вуй торик) дэнэ тупрӱдӧ вэм. 
адак пӱтынь капиштэ шарлишэ еӓм йарым-влак—вэм 
(ньэрв) систэм манылтэш (76 сӱр.). 

Вуй вэм вуй коҥгыраштэ лийэш, тупрӱдӧ вэм—туп-
рӱдӧ кӧргыштӧ. Тыгэ, мэмнан вуй торык дэнэ тупрӱдӧ 
вэм сай аралалтыт. Вуй вэм дэчат, тупрӱдӧ вэм дэчат кап 
мучко вэм-влак кайат, укшла шарлат, вуй вэмым капын V 
чыла органжэ дэнэ ушат. 

ВЭМЫН койышыжо. 
Вуй торыкын пашажым тунэммэ дэч ончыч, вэмын 

койшыжым палэн налына. 
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Шынымаш-влак. Кизыт гына пуштмо ужаван шойыл 
йолжым пӱчкын налына, коваштыжым кудаш налына. Эрдын 
чока ньылжым тораҥдэна. Шыл коклаштэ ошо, йылгыжшэ 
тичмэ вэмым муына. Тыгай вэм айдэмэ капыштат уло. 

Вэм мучашым шэкланэн шыл 
дэч ойырэна. Ужава йолым лэвы-
рак вӱд дэнэ нӧртымӧ йандар 
йандаш пыштэн, вэм мучашым 
ару кагазэш шылэш тӱкныды-
мын пыштэна (77 сӱр.). 

1. Вэм мучашым пинцэт дэ-
нэ чывышталына, тыгэ ыштымэ 
годын, ужава йол чокашыл тур-
тэш. 

2. Вэм мучашым вашкӱзӧ 
дэнэ пӱчкына. Пӱчмӧ годым 
йолысо чока-шыл адакат тур-
талтэш. 

3. Вэм ӱмбалан ик чывыш-
тыш шӧнчалым пыштэнат, иктаж 
монар минут вучэна. Вэмыш 
шӧнчал витымэк, ужава йол 
чока-шыл турташ тӱҥалэш. 

Ты шынымаштэ мэ вэмым 
тарваташ тӱрлӧ сэмын шижта-
рышна (таратылна): чывыштална, 
пӱчна, шӧнчалым пыштышна. 

Тыгэ ыштылмына годым вэм 
шижтаралтын коч кунамжат 
тарваныш. Шижтаралтмыжэ вэм коч чока шылыш кайау 

чока-шылжэ шижтарымэ дэнэ туртэш. Тыгэ шынэн налын, 
мэ вэмын койышыжым палэн нална: вэмым шижтараш 
лийэш, адак тудо шижтарымым колтэн кэртэш. Мэмнан 
капыштына шижтарымаш ик тӱрлӧ вэм дэнэ шижшэ орган 
дэч вуй вэмыш кайа, вэс тӱрлӧ дэнышт — вуй вэм дэч 
чока-шыл дэн ту-влак дэкэ. 
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Вэмын койышыжым палэн налмэк, тупрӱдӧ вэм дэн 
вуй вэмын ышталтмышт дэн пашаштым тунэммашкэ 
вончэна. 

77 сӱр. Вэм йарымым шынымаш. Вэм 
йарымэш шӧнчал пыштымэ. 

ТУПРУДӦ ВЭМ ДЭН ТУДЫН ПАШАЖЭ. 

Тупрӱдӧ вэм кужо ош кандра гай, тудын дэч% 31 му-
ч жыр вэм ӧрдышкыла кайа. Тупрӱдӧ вэмын вэм йарымышт 

шӱйысӧ, капысэ, кид-йолысо чока-шыл дэн коваштэ мучко 
да адак йужо кӧргӧ органышкат шарлат. 

Тунэмшэ-влак тӱрлӧ сэмын шынэн тидым палэн налыныт: 
мэмнан шоныдэ тарванылмаштына чока-шылым тупрӱдӧ вэм 

тарваташ полша. Ти-
дым примэр гыч па-
лэн налына. 

Мут гыч, мэ шиж-
дэ кид дэнэ иктаж 
могай шокшо кӱрт-
ньым тӱкалтэна. Шо-
налтэнат она шукто, 
киднам шупшын на-
лынат. Альэ шиждэ 

кидым имэ дэнэ шуралтэн колтэна. Мо лиймым умлэн 
шуктыдэак адакат кидым содор шупшын налына. Чыла 
тидэ тарванылмашыжэ шижтарымэ почэш тупрӱдӧ вэм 
паша ыштымэ дэнэ лийэш. 

Тугэ гынат, мэ иктаж мо дэнэ вэмым шижтармэ почэш 
тарванымашым ыштыдэат кодын кэртына. Мутлан шокшо 
вӱдан стаканым кид дэнэ налын улыда. Шокшо стакан 
кидым йӱлата; тугэ гынат, тэ кид гыч стаканым огыда ку-
далтэ, тудым ӱстэмбакэ шындэда. 

Альэ парньаш шырпэ пурымэкэ тудым эҥдымэ имэ 
дэнэ луктына. Имэ шуралтымэ дэнэ парньа коршта; тугэ 
гынат, тэ кидым шупшын огыда нал, кид шупшын налмэ 
гыч шкэндам чарэда. Молан тыгэ лийэш? 

Ты корштымым чытэн, мэ шкэ эрыкна дэнэ кид шуп-
шын налшашым чарэна. Тыштэ вуй вэм паша койэш. 
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Тӱпрӱдӧ вэм вуй вэм гыч лэктын шога, капыштэ па-
шам ыштымаштыжат тудын почэш ышта. Вуй вэм — 
мэмнан капысэ вэм систэмын эн куго виктарышэ ор-
ганжэ. 

ВУЙ ВЭМ (ВУЙ ТОРЫК) ДА ТУДЫН ПАШАЖЭ. 

Айдэмын вуй вэмжым моло кап ужаш дэнэ таҥаста-
рэна гын, тудо моло гай тыгылай шотан огыл" (78 сӱр.)-
Тудо — куго ьуй вэм, изэ 
вуй вэм, вуй вэм вурго 
ужашлан пайлалтын. Вуй 
вэм вургыжо тупрӱдӧ вэм 
гыч толэш. Тудын дэнэ ку-
го вуй вэмат, изэ вуй вэ-
мат ушнэн шогат. 

Вуй вэм гыч 12 мужыр 
вэм лэктын шога. Нуно 
утларакшым коваштыштэ, 
шӱргӧ шылыштэ, шинчаштэ, 
нэрын тазыла лукшо кӧргӧ 
коваштыштэ, йылмыштэ, 
шӱйыштӧ да мойын шар-
лэн шогат. 78 сӱр. Айдэмын вуй дэнэ шӱйжӧ 

Ик мужыр вэмжэ кӧргӧ (пӱ™0 ш о т д э н э ончыктымо^Сӱ-
рэтыштэ куго вуи вэм, изэ вуй 

орган-влакыштэ — шӱмыш- вэм> в у й в э м в у р г 0 д а тупрӱдӧ 
ТӦ, ШОДЫШТО, мӱшкыр пуш- вэмык кӱшыл у ж а ш ы ж э койыт. 
тышто, шолышто да мойын шарлэн шога. Тупрӱдӧ вэм 
дэн тудын дэч шарлышэ вэм дэнэ вуй вэм капын моло 
'чыла органжэ дэнэ ушна. 

Ындэ вуй вэмын поена ужашлажын паша ыштымыш-
тым палэн налына. 

Вуй вэм вурго. Тупрӱдӧ вэм мучашысэ вуй вэм ужа-
шым нуйака езм маныт. Тудо илышыштэ пэш куго вэ-
рым налын шога. Йанлыкын ты вуйвэм ужашыжым пӱчкын 
лукташ альэ чот сусырташ гын, шӱмын паша ыштымыжэ 
чарнымэ дэнэ, адак шӱлыш кӱрылмӧ дэнэ йанлык туна-
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мак кола. Тыжэчын —чуйака вэм дэч поена мэмнан шӱм 
дэнэ шӱлымӧ орган-влакын пашам ыштэн кэртдымышт 
койэш. 

Вуй вэм вургын моло ужашышт мэмнан капын тӱрлӦ 
ужашышт тарванылмым ваш кэлыштараш полшат. Йан-
лыкын ты вэм ужашыжым пӱчкын лукташ гын, тудын 
капшэ ^тарванылмаш шотышто чэрлана: тудо коштынат, 

кудалынат, ийынат, моло еэмынат 
тарваныл ок кэрт. Тыжэч мыланна 
ты вуй вэм ужашын кӱлэшыжэ 
раш койэш. 

Изэ вуй вэм. Вуй вэм вурго 
дэнэ тудын шэҥгэлнысэ изэ вуй 
вэм ушналт шога. Вуй вэмын ты 
ужашыжым пӱчкын лукташ альэ 
чот сусырташ гын, йанлык кош-
тын ок кэрт, руштшо гай лийэш. 
Тыжэчын изэ вуй вэмын кӱлэшыжэ 
раш койэш. 

7 9 СУвРам"Длшар.,Г В у й Куго вуй вэм. Куго вуй вэм 
вуй коҥгыран кӱшыл ужашыжым 

налэш, тудат вуй вэм вурго дэнэ ушалтэш. Куго вуй вэм 
ӱмбач кийа, моло вуй вэм ужашлан лэвэдышыжэ манаш 
лийэш. 

Куго вуй вэмын покшэчшэ мучко кэлгын волышо ко-
рэш кайа, вуй вэмым кок пэлшарлан ужашла (79 еӱр.). 
Ты пэлашышт ӱлнӧ ваш ушналтыт. Вуй вэм пэлшарын 
ӱмбалжэ тӧр огыл — шуко кадыргылшэ корныла уло. Тудо 
еур тӱсан вэм наста дэнэ ышталтын, куго вуй вэм пэл-
шар-влакын комжо манылтэш. 

Куго вуй •вэм мэмнан илышыштэ пэш куго вэрым на-
лэш. Чыла мэмнан шкэ эрык, шкэ шонымо дэнэ ыштымэ 
тарванылмаш — куго вуй вэм улмо, тудын полшымо дэнэ 
ышталтэш. Шонэн' ыштымэ чыла пашана вуй вэм паша 
ыштэн шогымо дэнэ гына ышталтэш. 

Вуй вэм — айдэмын шонымо органжэ. Айдэмын вуй 
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вэмжэ монар кугырак кушкэш, уигакилжат тунарак ви-
йанрак лийэш, тунар тудо сайынрак умлэн, шонкалэн 
кэртэш. 

Куго вуй вэм паша ыштымэ дэнэ айдэмэ ойлэн кэр-
тэш; вуй вэм комын ойлымаш виктарышэ ужашыжым 
сусырташ гын, айдэмэ ойлэн кэртдымэ лийэш. 

Айдэмын вуй вэмжым тӱрлӧ моло илышын дэнэ таҥас-
тараш гын, тудо эн чот вийнэн шушо, куго вуй вэм. Ай-
дэмын вуй вэмжэ эн чотшо саҥга тураштыжэ вийнэн, 
кугэмын. Вуй вэм чот вийнымэ дэнэ айдэмын ушакылжат 
тугак вийнэн шога. Садлан тудо пӱртӱсын да общэствын 
законыштым тунэмын, умлэн кэртэш. Нинэ законым шин-
чэн, мэ пӱртӱс вийым сэҥэн кэртына, адак тошто обшэс-
твэннэ илышым сэҥэн, у общэствэннэ илышым ыштэн 
кэртына. 

Вэм систэмын айдэмэ капыштэ паша ыштымыжым 
тунэмын, вэран чон нэргэн шойак туныктымыжым науко 
тӱжвак луктэш. Вэра дэнэ тӱрлӧ поп, карт, молла-влак 
пичкэмыш шэмэр-влакым аҥырташ тӧчат, айдэмылан чо-
ным йумо да мойын пуэн манын олталат, капын чыла па-
шажым чон вуйлата манын шойыштыт. Науко вэран чон 
нэргэн, тудын нигунам колыдымо, вэс тӱньаштэ илымэ 
нэргэн шойакыштым тӱжвак луктэш. Чоным утарымэ 
вэрч туныктэн, вэра мландэ ӱмбалнэ шэмэр илышым 
сайэмдышаш вэрч кучэдалаш ок ӱж, капиталист-влакын 
гяизырэн, толэн илымыштым чытэн илаш шӱда. 

Капиталист класс ваштарэш кырэдалдэ, нунын кул шо-
^ышто илышылан, капиталист дэн поп-влак — колымэкыда 
райыштэ курымэш йывыртэн илымашым йумо пуа — манын 
олдалат, колыштдымыштым, капиталист власть ваштарэш 
кырэдалшыжым тамыкыштэ ийа-влак ныгунам йӧрыдымӧ 
тулышто йӱлалташ тӱҥалыт манын лӱдыктылыт. 

Вэран чон утарымэ нэргэн туныктымыжо шэмэр-вла-
кым рэвольуцион кучэдалмаш дэч шӧра, нуным капита-
лист кид йымалнэ пизырэн ашнаш полша. Садлан капи-
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талист-влак тыгэ туныктымым тӱрлӧ сэмын шараш полшат. 
Вэра дэнэ аҥыртарымаш — шэмэр-влаклан пэш куго зийа-
ным конда. Садлан мыланна вэра ваштарэш кучэдалаш 
кӱлэш: вэра — мэмнан класс тушманнан тарманжэ. 

ШИЖТАРЫШЭ ОРГАН-ВЛАК. 

Айдэмын, айдэмэ дэкэ лышэмшэ моло кӱшыл илышэ-
влакын сэмынак, шижтарышэ органжэ визыт уло: ончымо 

орган—щинча, колыштмо ор-
ган— пылыш, ӱпшычмӧ ор-
ган — нэр, тамым шижмэ — 
йылмэ, тӱкнымым шижмэ — 
коваштэ. ч 

Ончымо орган. Айдэмын 
шинчажэ шӱргӧ лу коклаш-
тэ, шинча лакыштэ улыт. 
Иктаж мо тӱкнымӧ дэч шин-
ча шӱргӧ лу адак шиича 
комдыш дэнэ аралалтыт. Ик-
таж мо шинчаш тӱкна гын, 

Шинча ончылсо йанда гай нас- ТудЫН комдышыжо тунамак 
тажэ пӱчкын лукмо. Шинча т т т 
ошо пӱччын кораҥдымэ. Шин- П^тыралтэш. Шиича комдыш 
ча сорта, вӱр корнан чора, тӱ- пэтыралтмаштэ эрэ шинча 
сан чора, ончымо вэм-влак в у д данэ н 0 р т а л т э Ш ) ш и н ч а 

вӱдшым поена ту йамдыла. 
Шинча вӱд вэрэштшэ пурак дэнэ бактэрийым мушкын 
луктэш. 

Шинчан формыжо шар гай чумыраш. Шинчан ӱмбал-
жэ ала монар пачашан. Кӧргыштыжӧ вошт койшо наста 
уло. 

Шинчам тӱжвач ончаш гын, тудым ӱмбачынжэ ош ту* 
сан чора лэвэд шога, тидэ ош чора ончылно гына йанда 
гай вошт койшо тӱкӧ настан чора дэнэ алмашталтын. 
Шинчан ошо йымалнэ вӱр корнан чора1 кийа, ты чора-

80 еӱр. Айдэмын шинчажэ. 

1 Сосудистая оболочка. 
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штэ шинчашкэ вӱрым кондышо вӱр корно-влак пэш шуко 
улыт (80 сӱр.). Ончылно, йанда гай тӱкӧ настан чора йы-
малнэ шонак пыл гай койшо тӱсан чора1 уло, тудо вӱр 
корнан чора лончын ужашыжэ лийэш. Тӱсан чора тӱрлӧ 
лийэш—лудо, кандэ, пэлкандэ, шэмэ, кӱрэн тӱсан. „Шинча 
сын" тидэ тӱсан чора могай улмым онча. Чоран тӱсшӧ 
лудо гын, шинча сынат тугайак—„шара шинча" маныт, 
чоражэ шэмэ гын, „шоптыр шинча" маныт. 

Шинчан тӱсан чора покшэлнэ шэм йыргэшкэ уло, ту-
дым шинча сорта маныт. Тудо тӱсан чорасэ (лончысо) 
виш лийэш. 

Шинча сорта виш пэш волгыдо годым изэмэш, вол-
гыдо шагал лиймаштэ кугэмэш, йыргэшкэ лийэш. Шинча 
сорта шэҥгэлнэ шинчаштэ вошт койшо чэчэвицэ фор-
ман шинча кӱй (хрусталик) кийа, шинча кӧргысӧ моло 
йара вэржым чыла вошт койшо вишкыдэ налын шога 
Шинча сорта гыч шинчашкэ волгыдо пура. Тудо шинча 
кӧргысӧ вошт койшо наста вошт эртэн, шинчан кӧргӧ 
шэҥгэлнысэ вэм корнан лончыш логалэш, вэм-влаклан 
шижтара. Шижтармашыжэ вэм дэнэ вуй вэмыш кайа, вара 
мыланна ончымо ӱзгар койэш. 

Айдэмын илышыштэ, паша ыштымаштэ шинча пэш куго 
вэрым налын шога, садлан шинчам чэрланымэ дэч, моло 
сэмын локтылмо альэ сусыртымо дэч чот аралыман. 

Лавран кид альэ шовыч дэнэ шинчам нигунамат ӱш-
таш ок кӱл. Лавра дэнэ пырльа шинчашкэ чэр шарышэ 
бактэрий-влак вэрэшт кэртыт. Путракшэ шучко трахом 
шинча чэр дэч лӱдман. Тудо пижшэ чэр. Трахом дэнэ 
чэрланышэ-влакым жапыштэ эмлаш огыл гын, сокыр лийыт 
Шинча сусыртымат, иктаж мо дэнэ пэрымат шинча таза-
лыкым чот мӧҥгэштарэн кэртэш, садлан коч кунамат шин-
чам иктаж мо логалмэ альэ пэрымэ дэч аралаш кӱлэш. 

Шинчан тазалыкшым аралышаш вэрч, коч кунамат 
паша ыштымаштэ волгыдо ситышын лийжэ. Волгыдо ок 

* Радужная оболочка 
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ситэ гын, шинча нойа, тазалыкшэ мӧҥгэштэш. Утыж дэн 
волгыдо улмат шинчалан ок кэлшэ, тыгай волгыдо шин-
чан вэм лончым локтылэш. Шинча чэрланымэ годым коч 
кунамат врач дэк кайыман. 

Колыштмо орган. Пылыш дэнэ колыштына, манмэ го-
дым, мэ утларакшым пылышын тӱжвалсэ ужашыжэ — пы-
лыш. ракэпод манмэ нэргэн гына ойлэна. Пылыш ракэ-
под гыч кӧргӧ пылышышкэ пылыш рож кайа. Кӧргӧ пы-
лышыжэ шӱргӧ лу кӧргыштӧ лийэш. Кӧргӧ пылышыштэ 
колыштмо вэмын мучашыжэ лэктын шога. Тидэ пылыш 
вэм дэнэ мэ коч мо шоктымымат колын кэртына. 

Пылышат айдэмылан пэш кӱлэш. Пылыш дэнэ кол-
дымо — соҥгыра йэҥлан паша ышташат, моло шотыштат 
илаш пэш йӧсӧ. Тудын шинчажэ ужэш гынат, чыла тӱньа 
тудлан колышо гай: нымомат ок кол, нигэ дэнэ кутырэ-
нат ок кэрт. 

Соҥгыра шочшо ойлаш тунэм ок кэрт. Йоча годым 
пылыш колмым чарна гын, айдэмэ йылмыдымэ лийэш„ 
Сусыртымо, чэрланымэ дэнэ да мойын аза шочмӧҥгыжат 
соҥгыра лийын кэртэш. Садлан пылышым сусыртымо, мик-
роб логалмэ дэч чот аралаш кӱлэш. 

Ӱпш шижмэ орган. Ӱпш шижмэ органлан мэмнан нэр 
кӧргын кӱшыл ужашысэ тазылан чора шотлалтэш. Нэр 
кӧргӧ тазылан лончышто ӱпш шижшэ вэм-влак шарлат. 
Иктаж могай ӱпшан настан пуракшэ йа паржэ нэрышкэ 
вэрэштэш гын, тудо тазылан чарасэ вэм мучашлан шиж-
тара, тудо ӱпшын шижтармыжым вуй вэмышкэ шуктат, мэ 
ӱпшым шижына. 

Ӱпш шижмэ орган улмо дэнэ мэ йужын йандаржьш, 
кочышын сайжым да мойын палэн кэртына. Ӱпшым сайын 
шижын, мэ шкэнам йадан, тазалык локтылшо наста кочмо 
дэч аралэн кэртына. Тыжэч мыланна нэрын тазалык ара-
лымаштэ кӱлэшыжэ пэш раш койын шога. 

Там шижмэ орган. Тамым йылмэ шижэш, йылмыштэ 
там шижшэ чорката-влак улыт. Ты там шижшэ вэм-вла-
кын мучашышт лийэш. Шӱвыл вӱдэш шулышо кочкыш тидэ 
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там шижшэ вэм мучашыш логалэшат, тудо шижтаралтэш, 
шижтаралтмыжэ вэм дэнэ вуй вэмыш кайа, вара мэ тамым: 
тамылэ, шопо, шӧнчалан, кочо улмым шижына. Там шиж-
шэ орган дэнэ мэ шкэ капышкына кочыш дэн пырльа йа-
дан настам колтымо дэч аралалтына. 

Тӱкалтыш шижшэ орган. Мэмнан коваштына капым 
тӱжвач лэвэдын, каплан тӱрлӧ йӧрыдымӧ логалмэ дэч арала. 
Коваштак мэмнан тӱкалтыш шижмэ органна лийэш. Ко-
ваштыштэ мучко тӱрлӧ тӱкалтышым шижшэ вэм-влак 
шарлат. Тидлан вэрч мэ йӱштӧ, альэ шокшо логалмым, 
капэш иктаж мо тӱкнымым шижын кэртына. Мэмнан кид 
парньаштына тӱкнымым шижшэ вэм-влак пэшкыдым альэ 
пушкыдым, шокшым альэ йӱштым, корштымым сайын 
шижын кэртыт. Тӱкалтыш орган мэмнан капнам иктаж 
мо логалын зийаным ыштымэ дэч аралаш полша. Со-
кыр-влакын кид дэнэ тӱкалмышт, шижмышт путрак куго 
вэрым налэш, шуко шотышто шинча дэн ужмымат олмэш-
тара. 

Мэ ындэ кап дэнэ тудын илышыжым палэн нална. Ту-
нэммына годым мэ айдэмэ кап дэнэ кӱшыл илышэ-влакын 
капыштым таҥастарэна, капышт ышталтмаштэ икгай 
улмым шуко муына. Тыгай таҥастарымаш гыч мэ айдэмын 
алышэ (животное) гыч лиймыжым ужына. Тугэ гынат, 
айдэмэ кап ышталтмаштэ шкэ ойыртышыжо уло. 

Айдэмэ кап дэнэ моло илышэ капым таҥастарымаштэ — 
айдэмын вик шогэн коштмыжо дэнэ ойыралтмэ нэргэн 
ойлышна. Кок йола коштмылан кӧра, айдэмын кидшэ йара 
лийэш, садлан паша ышташ кэлыштаралтын. Илышэ-влак 
дэнэ танастарымаштэ айдэмын тӱн ойыртышыжо — 
паша ыищымаштыжэ. 

Айдэмэ паша ыштымэ тарманым шкэ йамдыла, шкэ 
кучылтэш, тудын дэнэ пашам ышта. Ты мартэ альэ ик 
илышат шуын огыл. Моло илышэ-влак пӱртӱс куштэн йа-
мдылымым гына погэн кэртыт. Айдэмэ шкэ ыштымэ тар-
манжэ дэнэ пӱртӱсыштӧ лийдымэ продуктым луктын, 
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ыштэн кэртэш. Паша тарманым штымэ дэнэ айдэмэ пур-
тӱсым сэҥа, тудым вуйлаташ, шкаланжэ кэлыштараш 
тунэмэш. 

Айдэмэ пӱртӱсым сар дэнэ мландым кырэдал налшэ 
иктаж могай кугыжа сэмын ок вуйлатэ. Айдэмэ пӱртӱс 
закон-влакым тунэмын, палэн налын гына тудым вуйлатэн 
кэртэш. Пӱртӱсын законжым наук почэш тунэмына, наук 
дэнэ гына мэ пӱртӱс законым палэн налын, илышлан 
кэлыштарэн кэртына. Наук мыланна пӱртӱс закон палы-
машым пуэн, мэмнан пӱртӱс вуйлатымашым нӧлталэш, чот-
кыдэмда. 

Айдэмын вуй вэмжэ чот вийнымэ дэнэ тудын ушыжат 
чот вийаҥын. Айдэмын пашажат — ынлэн ышталтэш. 
Айдэмэ чылажымат план почэш ышта. Айдэмэ иктаж мом 
ышта гын, мут гыч, шкаланжэ пӧртым ышта гын, эн пэр-
войак тудо ты пӧрт ыштымэ нэргэн шоналта, шкэ вуйыш-
тыжо ты пӧртын планжым ышта, вара ижэ пӧртшым 
ышташ тӱҥалэш. Тыгэ уш дэнэ шонэн, ыштышаш паша 
планым ыштэн, вольык альэ йанлык-влак нымомат ыш-
тэн огыт кэрт. Моло илышэ-влак уш дэнэ умлэн налын 
нымомат ыштэн огыт мошто, нуно шкэ инстинкт почэш 
гына шкаланышт кочышым кычалыт, шкэныштым тушма-
нышт дэч аралат. 

Тыгэ, паша — айдэмым моло илышэ-влак дэч ойырышо 
тӱҥ ойыртыш. Айдэмын паша ыштымыжэ,— вэра туныктымо 
сэмын,—йазык вэрч йумын каргымэ дэнэ ыштымэ паша 
огыл, айдэмылан илашыжэ паша кӱлэш лийэш. Паша ыш-
тыдэ айдэмэ илэн ок кэрт. Айдэмэ — паша ыштымэ дэнэ 
гына айдэмэ лийын. . 

Айдэмын лиймыжэ нэргэн. 
Мландэ ӱмбалнэ айдэмэ кузэ лийын — ты нэргэн йэҥ-

влак акырэт годымак шонаш тӱҥалыныт, умлаш тӧчэныт. 
Тӱрлӧ калык-влак айдэмын мландэ ӱмбалнэ лиймыжэ 

нэргэн шуко тӱрлӧ лэгэндым шонэн луктыныт. Тыгай 
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ойлымаш йомак шотышко гына пура. Тӱрлӧ вэра-влакат 
айдэмын кужэч лиймыжэ нэргэн комакым луктын тунык-
тэныт. Кэч могай вэрат,—айдэмым йумо пӱйрэн, йумо ыш-
тэн,— манын туныкта. Йумылан инанышэ-влакат тидэ ой-
ым кучат. 

Ожно тунэмшэ-влакат айдэмэ кужэч лиймэ нэргэн 
тыгак шонэныт. Тунам наук—вэра паша вуйлатышэ тӱрлӧ 
чэркэ, папа, поп да мойын кид йымалнэ улмаш. Иктаж 
тунэмшэ айдэмэ лиймэ альэ 
тӱньа лиймэ, кэчэ, шӱдыр, 
тылзэ коштмо нэргэн „йумын 
кнагаштэ". возымо дэч вэс 
сэмын туныкташ тӱҥалэш 
гын, тудым йӱлатэн да мой-
ын пуштыныт. 

Шуко жап эртымӧҥгӧ гы-
на пӱртӱс тунэммэ наук, вэ-
ра почэш туныктымо дэч ой-
ырлэн, шкэ чын наук корно 
дэнэ кайаш тӱҥалын. Пӱртӱс 
илыш тунэммэ наукым вэра 
дэч утарымаштэ англичан ку-
го тунэмшэ Чарльз Дарвин 81 сур. Чарльз Ларвин 
шуко ыштэн (81 еӱр.)- Дар- (1809—1882). 
вин эн пэрвой,— айдэмэ йумо 
ыштымэ дэнэ огыл, ожно, шукэртсэ жапыштэ шкак илышэ 
гыч лийын,—манын ончыктэн пуэн. 

Дарвинын айдэмэ лиймэ нэргэн наук почэш тыгай ту-
ныктымыжо йумылан инанымын шойакшым тӱжвак луктын, 
вэрам еэҥымэ пашаштэ пэш кугын полшэн, еандэнэ вэра 
паша вуйлатышэ, капиталист-влак Дарвин туныктымо ваш-
тарэш шогалыныт, кырэдалаш тӱҥалыныт. 

Чэркэ да чэркылан полшэн шогышо буржуазий кызы-
тат Дарвинын туныктымыж ваштарэш кучэдалыт. Нуны-
лан вэран шойажым чараш лукмо ок кэлшэ. 
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АЙДЭМЭ КАПЫШТЭ ЙОМШАШ ОРГАН-ВЛАК МОМ УМЛАН-
ДАРАТ. 

82 сӱр. Пунан йэҥ — 
Йэвтихийэв Адриан. 

Айдэмэ капыштэ йомшаш орган-влак улыт. Тыгэ, ай-
дэмын могырыштыжо пун уло. Пун йужыжын шагалрак, 

йужыжын шукырак лийэш. Айдэ-
мэ - могырэш кушшо пун вара 
молан кӱлэш? 

Шӧран илышэ капэш пун 
кушмо тудым йӱштӧ дэч арала. 
Айдэмын могыржым лэвэдшэ 
пун ок ырыктэ, садлан тудо 
мыланна огэш кӱл. Тыжэч мэ 
умлэн кэртына: айдэмын ала-
гунам, шукэртэ ожно илышэ 
кугэзыжын капшэ моло илышын 
сэмынак пун дэнэ лэвэдалтын 
улмаш. Тыгэ айдэмэ могырэш 

кушшо пун тудын кугэзыжын коваштым лэвэдшэ пун гыч 
кодын. 

Йужгынам кизытат йанлык гай] нугыдо пун кушшо 
коваштан йэ!г-влак шочыт. Айдэмэ кушмо 
сэмын пунжат капыштэ чот кушкэш (82 сӱр.). 

Тыгэ айдэмэ кугэзын моло илышэ гыч 
лиймыжэ ончыкталтэш. 

Айдэмын моло илышэ гыч лиймыжым 
тупрӱдын поч йыжыҥыштат ончыхтат. Пэчан 
илышэ-влакын почышт шуко йыжыҥан улыт. 
Айдэмын тупрӱдӧ поч ужашыштэ 4—5 йы. 
жыҥ гына шэтлалтэш. Тидэ айдэмын куш-
кын шудымо кӧргӧ почшэ — айдэмэ кугэзын 
тӱжвал поч улмым ончыкта, тудо айдэмын 
кугэзыж дэч кодын. 

Айдэмэ коклаштэ тӱжвал почан шочшо-
влакат улыт (83 сӱр.). Тыгай поч утларак-
шым пушкыдо, йыжыҥ дэч поена кушкэш. 
Йужгынам йыжыҥан почанат •шочыт. Тидат 
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айдэмын моло илышэ гыч лиймыжым ончыкта. Айдэмын 
капыштэ тыгай йомын толшо кодшо орган-влыкым тунэм-
шэ-влак шуко муыт, тыгэ нуно айдэмын моло илышэ дэч 
лиймыжым ончыктэн пуат. 

АЙДЭМЭ ДЭНЭ АЙДЭМЫЛА КОЙШО ОБЭЗЙАНЫН ЛИШЭМ 
ШОГЫМЫШТ МОМ ОНЧЫКТА. 

Ончылно мэ тидым палэн налын улна ыльэ: айдэмэ 
дэнэ моло кӱшыл илышын, капыштым таҥастарэна гын, 
шуко икгай ышталтмашым муына. Чыла шӧран йанлык гыч 
айдэмыла койшо обэзйанын капшэ шуко шотышто айдэмэ 
кап гайак, садлан тыгай обэзйан-влакым айдэмила койшо 
обэзйан маныт. 

Айдэмыла койшо обэзйан-влак шокшо [эллаштэ пушэҥ-
гыштэ илат. Мландэ ӱмбалнэ нуно шагал коштыт, чоды-
расэ пушэҥгылаштэ илат. Иужгынам пушэҥгэ гыч волэн 
мландэ ӱмбалнэ айдэмыла кок йол дэн коштыт. Коштмаш-
тышт нуно айдэмыла сайын кок йол дэнэ коштын огыт 
мошто, кужо ончыл кид гай йолэшышт эҥэртэн, альэ сол-
калэн ошкылыт. 

Айдэмыла койшо обэзйанын вуйжо йӧршэш айдэмын 
гайла кайэш. Шӱргӧ лужо пэш кумда огыл. Оҥлаш лужат 
моло йанлыкын сэмын ончык кугын лэктын ок шого 
Капышт нугыдо пун дэнэ лэвэдмэ гынат, шӱргӧ дэнэ йол 
копашт айдэмын гайак чара, пун ок куш. Йолышто тудын 
кӱчшӧ моло йанлык гайэ огыл, айдэмэ кӱч гайэ. Адак 
гыгай обэзйанын айдэмэ сэмынак тӱжвал почшо укэ. 

Айдэмэ дэнэ айдэмыла койшо обэзйанын кап кӧргӧ 
орган-влак таҥастарымаштэ адак шукырак лишэммым 
ужына. Лулэгышт шуко шотышто икгайак. Айдэмыла 
койшо обэзйанын чока-шылжэ йӧршын айдэмын гайэ 
Чыла моло кӧргӧ органышт икгайак улыт. Айдэмыла 
койшо обэзйанын вуйвэм ышталтмыжэ айдэмын вуй вэмла 
койэш, кугытшо гына изырак, адак вуй вэм ком ӱмбалнэ 
кадыргылмаш айдэмын вуй вэмысэ нарэ укэ. 

Тыжэч мыланна палэ, айдэмэ дэнэ айдэмыла койшо 
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обэзйан коклаштэ икгай улмыжо пэш шуко. Чыла моло 
илышэ гыч айдэмыла койшо обэзйан айдэмэ дэкэ эн чот 
лишэм шога. Тыгэ мыланна айдэмэ дэнэ айдэмила кой-
то обэзйанын ик туким улмышт койин шога. 

Тугэ гынат, тыжэчын айдэмэ кызыт илышэ айдэмыла 
койшо обэзйан гыч лийын манаш лийэш мо? Укэ, наук 
тыгай ойым ок ыштэ. Тидым умбакыжэ ужына. 

АЙДЭМЫН КУГЭЗЫЖЭ КО УЛМАШ ВАРА? 

Мландым кӱнчымаштэ тӱрлӧ лончылаштэ тунэмшэ-
влак шукэртэ ожно илышэ-влак лулэгым муыт. Лончыжо 
монар кэлгыштэ лийэш, тунар утларак ожнысырак лулэгэ 
муылтэш. 

Мландэ кӱнчымаштэ тунэмшэ-влак ожсо обэзйан дэнэ 
айдэмын лулэгымат муыт. Кӱнчымаштэ тидым ужыныт: 
ожсо обэзйан-влакын лулэгышт айдэмын дэч кэлгэ лон-
чышто кийат. Тугэ лиймӧҥгӧ, обэзйан айдэмэ дэч ожны-
рак илэн. 

Азий лишнэ Йава островышто кӱнчымӧ годым тунэм-
шэ-влак ик кана обэзйан лу-влакым муыныт. Моло обэзйан 
да айдэмэ лулэгэ дэнэ таҥастарэн тунэммӧҥгӧ, мумо обэз-
йаным обэзйан-айдэмэ манын лӱмдэныт. Тыгэ, ты илышэ 
шкэ кап ышталтмыжэ дэнэ обэзйан дэнэ айдэмэ коклаштэ 
улмаш. Обэзйан-айдэмэ лулэгэ мумо почэш тудын кап 
могай улмыжым палаш лийэш. 

Айдэмэ лулэгэ дэнэ таҥастарымаштэ тудын кӱкшыт-
шӧ айдэмын гайак улмаш. Эрдэ луым таҥастарымаштэ 
обэзйан-айдэмэ ныл йол дэнэ огыл, кок йол дэнэ коштын 
Тугэ гынат, тудо айдэмэ сэмынак сайын коштын моштэн 
огыл адак моло обэзйан дэч сайрак коштын. Вуй коҥгы-
ражым ончэн вуй торыкшо обэзйанын дэч кугырак улмаш 
гынат, айдэмын дэч йатыр изэ улмаш. 

Кӱчыкын ойлаш гын, обэзйан дэч кӱшнырак, айдэмэ 
дэч ӱлнырак шогэн: обэзйанат огыл, айдэмат огыл — обэз-
йан-айдэмэ улмаш. Тидэ илышэ обэзйан гыч айдэмыш 
вончышо илышэ улмаш. 
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Шукэртэ огыл Китайыштэ обэзйан-айдэмэ дэкэ лишэм-
шэ илышын лулэгыжым мумо, тудо обэзйан-айдэмэ дэчат 
утла айдэмэ дэкэ лишэмэш. 

Тӱрлӧ вэрлаштэ мландыштэ тӱпгодсо айдэмын лулэ-
гым мумо. Тӱҥгодсо айдэмэ лулэгым обэзйан да кизытсэ 
айдэмэ лулэгэ дэнэ таҥастарымаштэ, тӱҥгодсо айдэмэ 
могай улмым палэн налыныт. Тудын кап ышталтмыжэ 
шуко шотышто обэзйан кап дэнэ икгай улмаш. Уш шо-
тышто тӱҥгодсо айдэмэ кизытсэ айдэмэ дэч шуко шэҥгэ-
лан кодшо улмаш, обэзйан-айдэмэ дэчшэ кӱшнырак шогэн 

Тӱҥгодсо айдэмын вуй вэм коҥгыражэ обэзйан-айдэмын 
дэч кугырак, садлан вуй вэмжат тудын чотырак вийнышэ 
улмаш. 

Тӱҥгодсо айдэмэ вик шогэн, обэзйан-айдэмэ дэч сайрак 
коштын моштэн. Тудо пӱгырнэн, йолжым пулвуйышто 
кадыртэн коштын. Кидшэ тудын йара улмаш, коштмо Цго-
дым мландэш эҥэрташ ок кӱл улмаш, садлан тудо кидшэ 
дэнэ паша тарманым кучылтын; тарманжым кӱй дэнэ 
ыштэн. 

Тыгэ, мландэ гыч кӱнчэн лукмо айдэмэ дэнэ обэзйан 
лулэгым тунэмын, айдэмын ожсо колэн пытышэ обэзйан 
гыч лиймым наук палэн налын. Ты тӱҥгодсо обэзйан-влак 
айдэмын кугэзыжэ, адак кизытсэ обэзйан тукымын кугэ-
зышт лийыт. 

I 
ТУҤГОДСО ОБЭЗЙАН ГЫЧ АЙДЭМЭ ЛИЙАШ ПАША КУЗЗ 

ПОЛШЭН. 

Айдэмын кугэзыжэ тӱҥгодсо обэзйан улмаш гын, туд-
лан айдэмэ лийашыжэ мо полшэн? 

Шуко шӱдӧ тӱжэм ий ожно кизытсэ Индий тэҥыз 
вэрыштэ кукшо мландэ улмаш. Шокшо тропик чодран 
вэрлаштэ айдэмыла койшо обэзйан-влак илэныт. Нуно 
тӱшка дэнэ пушэҥгылаштэ илымышт годым, мландэ ӱмбак 
чӱчкыдын волэн, кок шэҥгэл йол дэнэ коштыныт. Ончыл 
йолышт дэнэ корнышто вэрэштшэ настам, укшлам, тойам 
молымат кучат улмаш. Ончычшо кок йол дэнэ йужгынам 
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гына коштыныт, илэн-толын эркын-эркын чодыра шагалэ-
мын, утларак мландэ ӱмбалнэ коштмо дэнэ, кок шэҥгэл 
йолэш шогалын эрэ тыгэ кошташ тӱҥалыныт. Тыгэ кужо 
жап коклаштэ мэмнан тӱҥгодсо кугэзына — айдэмэ гай 
обэзйан-влак кок йол дэнэ вик шогэн кошташ тунэмыныт. 
Тыгэ коштмаштэ нунын ончыл йолышт кошташ кӱлдымӧ 
орган лийын, йара улмо дэнэ коштмо олмэш вэс пашам 
ышташ тӱҥалын: тӱрлӧ кӱйым, тойам, пӱртӱсыштӧ мумо 
моло ӱзгарым кучэн, кочышым кычалыныт альэ шкэныш-
тым тушман дэч аралэныт, тулэч молымат ышташ тӱҥа-
лыныт. Тыгэ ончыл йол-влак эркын-эркын, коштмо орган 
гыч кучымо органыш — кидыш савырнэныт, айдэмэ кид 
лийыныт. 

Кок йол дэнэ вик шогэн коштмо — капын ышталтмы-
мат вашталтэн. Ончылно вик шогэн кок йол дэн коштмо 
дэнэ тупрӱдын, вуй коҥгыран, йолын [кузэ вашталтмышт 
нэргэн ойлымо ыльэ. Айдэмэ вэлкэ савырнымэ тӱрлӧ 
ойыртыШыжо ала монар шуко тӱжэм ий коклаштэ куш-
кын толын. Тыгэ эркын-эркын мэмнан кугэзына-влакын 
капышт вашталт толын, утларак да утларак айдэмэ кап 
дэкэ лишэмын. 

Айдэмыла койшо обэзйан гыч айдэмэ [лиймаштэ паша 
ыштымэ чылаж дэч коч полшэн. Ончычшо нуно пӱртӱ-
сыштӧ мумо ӱзгарым вэлэ кучылтыныт гын, вара паша 
ыштымэ ӱзгарым ышташ тӱҥалыныт. Паша — ӱзгар ыш-
тымаш гыч тӱҥалалтэш. Эн пэрвой тыгылай ӱзгарым кӱй, 
тойа дэнэ ыштэныт, вара шкэ гычат шонэн луктын сайрак 
ӱзгарым ышташ тӱҥалыныт. Паша ышташ тӱҥглмэкэ, 
мэмнан тӱҥгодсо кугэзына-влакын капыштат вэсэмащ, 
ушакылыштат кушкаш тӱҥалын. 

Паша ышташ тӱҥалмэ почэш мэмнан тӱҥ годсо ку-
гэзэ-влак мутланашат тунэмаш тӱҥалыныт. Тӱшкан 
илымаштэ, паша ыштымаштэ нунылан ваш ойлаш кӱлэш 
лийын. Паша ышташ тӱҥалмэ почэш ушакыл вийнаш тӱ-
ҥалын, шонкалаш моштымат кушкын толын. Паша ыш-
гаш тунэммэ — мэмнэн кугэзынан вуй вэмжылан вийна-
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шыжэ полшэн, утларак да утларак айдэмыш савырэн. 
Вуй вэм вийнымэ дэнэ айдЭхМын ушыжо почылт толын, 
шонаш тунэмын, мут дэнэ ваш ойлаш тунэмын, эркын-
эркын айдэмэ шкэнжын айдэмэ улмыжым, ушакилан лий-
мижим шинчаш тӱҥалын. 

Тыгэ шуко тӱжэм ий годсэк тӱҥгодсо обэзйан-влак 
пашан полшымыж дэн айдэмыш савырнэн толыныт, паша 
ыштымэ дэн тӱҥгодсо айдэмэ общэствэ лийын. 

Тыштэ мэ кӱчыкын айдэмэ кузэ лиймэ нэргэн наукын 
гуныктымыжым палэн нална; наук тыгэ туныкта: айдэмэ 
паша ыштымыж дэнэ гына айдэмэ лийын. 

Наук, — нимогай йумо укэ, — манын туныкта. Тугак 
рэлигийын айдэмым йумо пӱйрэн манын туныктымыжымат 
наук шойакыш луктэш. 
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Г-

Йэшартыш„ 

ШКЭ ГЫЧ ЫШТЫШАШ ПАША-ВЛАК 

I. Кушкыл илыш 

А. „Кузэ кушкыл-влак вэр гыч вэрыш куснат" тьэмылан. 

1. Шэргаш вуй шудо пэлэдышым кычал муза. Мамык гвэл-
дымэ вуйым налын, вуйышто монар нӧшмӧ улмым шотлэн налза. 
Шотлэн налмэ нӧшмӧ нарэ шэргаш вуй пэлэдыш вэс ийыштэ 
шочэш гын, чылажэ монар нӧшмӧ пырчэ вэс ийыштэ шочэш 
ыльэ? Тугак шочмо годым ик ий гыч, кок ий гыч монар нӧшмӧ 
лийэш ыльэ? 

2. Ваштарын, пиштын, шолын, куэн, шэргаш вуйын, пэсан 
шудын чоҥэштылшэ, пунан альэ шулдыран нӧшмым, саскан 
орлаҥгыштым погыза, ончэн налза. Кожын, адак пӱнчын лийын 
шушо нӧшмӧ вэлдымэ пӱгыльмым (эгэльым) погыза. 

Моло кушкыл-влакын чоҥэштылшэ нӧшмым погэн, колэкций-
влакым ыштыза. Колэкцийжэ: .Мардэж дэнэ вэр гыч вэрыш наҥ-
гайымэ ношмо-влак* тьэмылан лийжэ. 

3. Пижшэ нӧшман кушкылым погыза, нунын пижшэ нӧшмыш-
тым ончэн налза (коршаҥгэ, липучко, чэрэда, молат). Погымо 
кушкыл нӧшмым ойыркалэн, „Вольык кузэ нӧшмым вэр гыч вэ-
рыш кусныктарэн кэртэш" лӱман нӧшмӧ колэкцийым ыштыза. 

4. Кошкэн шэлшэ калтан макэ вуйым, шэлшэ отызан пурсам, 
шэлшэ калтан покром да мойын погэн, колэкцийым ыштыза. 

Б. „Кушкыл-влак молан чыла вэрэ икгай огыт ул" тьэмылан 

1. Тӱрлӧ вэрыштэ кушшо шэргаш вуйым погэн коштыза; 
а) кукшо чара вэрыштэ кушшо, мландыштэ кийшэ, чот шэлыш-
талтшэ лышташаным; б) ӱмылан, вӱдыжгӧ вэрыштэ кушшо кум-
да, лӧза, нӧлталтшэ лышташаным. Кӱлэш кушкылым вожгэ кук-
дэн луктын коштыман. Эн сай кушкылжым кагазэш кльэй дэн 
пижыктэн, йымаланышт лӱмыштым возэн, пырдыжэш сакыман. 

2. Пӱртӱс луклан иктаж лӧза кушкылын (кочо очиток) кок-
кум вожым налын, рок дэч поена окнаш пыштыза, мыньар жап 
•лэн кэртмыштым эскэрыза. 
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В. Культур кушкыл погаш пумо шыжымсэ паша 

1. Шыжым пакчаштэ вож-саска лукмо да погымо годым па-
шам ыштыза, тӱрлӧ урлык ковыштам, моло вож-саскамат эс-
кэрыза. 

2. Тӱрлӧ урлык шурно колэкцийым ыштыза. 
3. Совхоз дэнэ колхозышто ты районлан кэлшышэ ӱдымб, 

куштэн лукмо у сай шурно дэн моло культур кушкыл пырчым 
да нӧшмым погыза. 

II. Илышэ-влак нэргэн. 

А. „Кол" дэнэ „Вӱдысӧ тыгыдэ тупрӱдыдымӧ илышэ-влак" 
тьэмылан. 

1. Пӱртӱс пусаклан тыгыдэ колым — каракам, шэрэҥгым, 
олаҥгым да мойын кучыза. Йанда атым альэ, аквариумым йам-
дылыза, атэ пундашэш йогын гыч налмэ сайын мушмо ошмам 
пыштыза. Ошмаш иктаж могай вӱд кушкылым шындыза (ужар 
кушкыл волгыдэш коллан шӱлаш кӱлэш кислородым луктэш). 
Коллан „мотыльым" (йошкар тӱсан вӱд шукшым), шукшым, тыгыдэ 
ракым (дафний да циклоп), ош киндэ пудыргым пукшыман (шу-
ко кышкыман огыл — кодшо кочкышыждэнэ вӱд шопэн кэртэш). 

2. Кучымо колым тӱҥмэҥгыжак налын, тудын шинчажым, 
умшажым, нэр рожшым, сога лэвэдышым, согажым, мужыран 
шулдыржым (оҥ шулдыр дэнэ мӱшкыр йымал шулдыр), мужыр-
дымо шулдырым (поч, туп, почйымал шулдыр-влак) ончэн налза. 
Колым сӱрэтлыза, кажнэ шулдырын лӱмжым сэрыза. Кол ]почым 
чыла могырышкыла кадыртылза. Пурла дэнэ шолашкэ, альэ 
кӱшыч ӱлыкла кадырташ куштылгырак? Тыгэ кадыртылмыжэ. 
коллан кошташыжэ молан кӱлэш? 

3. Аквариумышто, йа йанда атыштэ кол коштмым эскэрыза. 
Колын иймаштыжэ могай шулдыржо эн куго пашам ышта? Пи-
сын коштмыжо годым мужыран шулдыржо дэнэ ийын кайа, альэ 
укэ? Шып, тарваныдэ шогымо годым тудо могай шулдырым 
тарватылэш? 

4. Тӱрлӧ кол-влакын вӱдыштӧ ийын коштмыштым эскэрыза. 
Кудыжо писынрак коштэш, кэлгыштырак лийэш? Вӱд пундаштэ 
илышэ кол-влакын тӱсышт могайэ? Молан тыгай тӱсан лийман? 

5. Вӱд пӱйаштэ кокуш (сак) дэнэ вӱд тараканым, вӱд умды-
лам кучыза. Кэҥэжым туштак вӱд таракан шукшым, вӱдвара 
(вӱд шудо шырчык) шукшым кучызат, нуным поена атэш шын-
дыза. Нуно моло кыдэжан-влакым (насэкомыйым) кочкын илышэ 
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улыт, садлан нунылан шукшым, тыгыдэ колым, ӱшвуйым пук-
шыман. 

Тидэ хищнэ илышэ-влак кочышлан логалшым кузэ кучат, 
кочкыт, эскэрыза. 

Вӱд копшаҥгэ да вӱд умдыла вӱд йымалнэ шӱлаш йужым 
кузэ погат, кузэ вӱдыштӧ ийын коштыт, эскэрыза. Могай йолышт 
ийын кошташ кэлыштарымэ? Вӱд гыч луктын ӱстэл ӱмбак кол-
тыза, коштмыштым эскэрыза. 

Б. „Мландэ дэнэ вӱдыштӧ илышэ" да „Нушкын коштшо-влак" 
тьэмылан. 

1. Пӱртӱс лукышто ончаш тӱрлӧ ужавам налын, нунылан 
илаш йӧршӧ вэрым ыштыман, тудым тэррариум маныт. Тэрра-
риум пундашэш поена атэш вӱдым шындаш кӱлэш, тушко ужа-
ва влак пурэн кэртышт (вӱдым вашталтыман, тэррариумым арун 
кучыман). Ужавалан кыдэжан тӱрлӧ илышым пукшыман — шы-
ҥам, тараканым шукшым. Кузэ ужава шӱла, кузэ тудо кочышым 
куча, кузэ кочышым нэлэш, эскэрыза. Колышо кыдэжаным нэлэш, 
укэ — эскэрыза. 

2. Пӱртӱс луклан вӱд пӱйаштэ тритоным кучыза, банкыш вӱ-
дым пыштэн, тудым тушко колтыза. Кӱшнӧ банкын кӧргӧ тӱр-
жым йыр шэл альэ ӱй дэнэ шӱрыза. Тыгэ ыштымӧҥгӧ, нуно атэ 
гыч лэктын огыткэрт. Пукшаш—„мотыль" манмым, адак тыгыдэ 
ракым, йылым. Тритонын ийын коштмым, пундаштэ коштмым 
эскэрыза. Могай орган дэнэ ийыт, коштыт — палэнналза. Тритон 
мо дэнэ шӱла — шодо дэнэ альэ тудын кол гай еогажэ уло? 
Шодо дэнэ шӱлымыжым кузэ палэн налаш лийэш? 

3. Шошым ужава мӧртньым налын, банкыш пыштыза, ӱшвуй 
кушмым эскэрыза. 

4. Пӱртӱс луклан шыҥшальым кучыза. Тудлан тӱрлӧ кыдэ-
жаным (таракан, шыҥа) пукшыза, йӱаш вӱдым пуза. Коштмыжым, 
йылмэ дэнэ ваш лиймэ ӱзгар нийалкалымым, кыдэжаным кучымы-
жым, кузэ кочмыжым, вӱд йӱмыжым эскэрыза. 

В. „Кайык-влак" тьэмылан. 

1. Пӱртӱс луклан тӱрлӧ кайыкым шкэ кучаш альэ налаш— 
шурно кочшым (ӧршкайык, важык нэр, казыла, молат), адак кыдэ-
жан-влак кочшым (киса). Шкэ кочышышт дэнэ нуным пукшыза: 
шурно кочшылан пырчэ, нӧшмӧ, киндэ пудыргым пукшыза, 
нуным пукшаш шыжымак коршаҥгэ, рэвэ шудо нӧшмым, куэ 
кычкым, молымат йамдылман; кыдэжан-влак кочшым—пушкыдо,. 
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шокшо вӱдэш нӧртымӧ кутко муно кочыш дэнэ пукшыман; ты 
кочышышко нӧртымӧ сукарам, коштымо кугурудо-вондо (бузина) 
мӧрым нӧртэн пыштыман. Кисалан адак шэл, шыл падрашым, 
шукшым, личинкым кочкаш пуман. Кисан нэржым кыдэжаным 
кочшо кайык нэр дэнэ таҥастарыза. 

Шурно кочшо дэнэ кыдэжаным кочшо кайык койышым та-
ҥастарыза — кудыжо писынрак тарванылэш, чоҥэштылэш? Молан 
кыдэжаным кочшылан писынрак тарванылман, чоҥэштылман? 

2. Кайык ашнымэ совхозышко экскурсийым ыштыза, чывигэ 
ончэн куштымым эскэрыза. 

3. Кэҥэжым чывигэ кушмым 'эскэрыза: нунын пун, пыстыл 
кузэ кушкэш, агытанын йолышто шпор (ора, азу кӱч) кушкэш» 
кунам чывигэ гыч агытан дэнэ чывэ лиймым палаш лийэш, пӱк-
тышӧ игыжэ ончымым кунам кудалта. 

Г. „Шӧран илышэ-влак" тьэмылан. 

1. Вольык ончымо совхозышко альэ колхозышко экскурси-
йым ыштыза. Вольыкым кузэ пукшат, йӱктат, кузэ вӱтам кучат, 
тыгыдэ вольыкым кузэ, могай йӧн дэнэ ончэн куштат, палэн 
налза. 

2. Сай урлык кролик лукмо фэрмыш экскурсийым ыштыза. 
Тӱрлӧ пайда пушо урлык лукмым (шыллан, коваштылан, пунлан) 
эскэрыза. Ик тукым кролик вэсэ-влак дэч мо шотышто ойрал-
тэш, эскэрыза. Тӱрлӧ тукым кроликын шинчашт могай тӱсан,. 
палэн налза. 

3. Школышто кролик вӱтам ыштыза. Кролик ончаш—пукшаш, 
йӱкташ тунэмза. Куго кроликлан, ава-кроликлан (игэ пукшышы-
лан), ава дэч ойырлышо кролик игылан кролик кочыш нормым: 
палаш, тудым йамдылаш тунэмза. (Могай нормо дэнэ пукшаш,. 
кочыш нормышко мом налман — поена лукмо кнагаштэ муман). 

Кэҥэжым пӱртӱс илышым тунэмаш экскурсийым ыштэн, 
тӱрлӧ кушкылым, илышэ-влакым погэн тунэмман. Пӱртӱс илыш 
тунэммым — еынэн ыштымым, эскэрымым тэтрадьэш возымо — 
тунэммаштэ пэш кӱлэш паша. 
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МУТЭР 

Азу-пУй — клык. 
Айдэмыла койшо обэзйан — че-

ловекоподобная обезьяна. 
Арлан — хомяк. 
Атыланымаш, вийнымаш — раз-

витие. 
Важмалдык тӱлаҥдарымаш — 

скрещивание. 
Важык нэр (кайык) — клест. 
Васартылшэ, кычалтылшэ — раз-

борчивый. 
Волгыдо йӧратышэ кушкыл — 

светолюбивое растение. 
Вурго — ствол, стебель. 
Вӱд лашка (шудо) — ряска. 
Вӱдан саска—-сочный плод. 
Вӱр корносистэм — кровеносная 

система. 
Вуй вэм, вуй торык — головной 

мозг. 
Вуйвэм вурго — ствол мозга. 
Вуй коҥгыра — череп. 
Вӱд таракан — плавунец. 
Вӱр корнан чора — сосудистая 

оболочка. 
Вэм — нерв. 
Изи вуйвэм — мозжечек. 
Илышэ — животное. 
Илыдымэ пӱртӱс — неживая при-

рода. 
Илышэ пӱртӱс — живая природа. 
Илэ логар — пищевод. 
Ир — дикий. 
Йад, айар —яд. 
Йандар, эрэ, ару — чистый. 
Йаклака умдыла — гладыш. 
Йанлык — зверь, дикое живот-

ное. 
Йол вурго — голень. 
Йошкар вӱр к о р н о — артерия. 
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Йӧнэштарымаш — приспособле-
ние. 

Йӧрэ чодра, варнышэ чодра — 
смешанный лес. 

Карака, карас — карась. 
Кап — тело. 
Кап тӱҥ — туловище. 
Киса, кыса — синица. 
Кид-йол — конечности. 
Кол шулдыр — плавник. 
Колыштмо орган — органслуха. 
Кочыш, кочкыш — пища. 
Кочыш кӱймаш (мӱшкӱр пуш-

тышто, шолышто)—пищеваре-
ние. 

Кугэзз — предок. 
Кудыр йытын — лен-кудряш. 
Кужо й^тын — лен-долгунец, 
Кукшо логар — дыхательное гор-

ло. 
Культур кушкыл— культурное 

растение. 
Курал, тарман — орудие. 
Курго, вольык альэ кайык 

кочыш — корм. 
Кушкыл — растение. 
Кушкыл кочшо илышэ —траво-

ядное животное. 
Кӱшыл илышэ —высшее живот-

ное. 
Кыдэжанилышэ, шукнькопшаҥ-

гэ — насекомое. 
К ыч кэ — почка. 
Кэлдэ — невод. 
Лапка йол копа —плоская сту-

пня. 
Ло вал — лещ. 
Логар аҥ — гортань. 
Лулэгэ — скелет. 
Маймыл — обезьяна. 



Миньэрал наста —минеральное 
вещество. 

Мландыштат, вӱдыштат илышэ 
— земноводное. 

Могыр, кап — тело. 
Молэммаш, вашталтмаш— изме^ 

нение. 
Мӧртньӧ — икра. 
Мыльэ кол, ньуго, мульо — мел-

кая рыба. 
Наста — вещество. 
Нушкын коштшо — пресмыкаю-

щееся. 
Нӧргӧ — хрящ. 
Ончыл пӱй — передние зубы, рез-

цы. 
Ончымо орган — орган зрения, 
Оҥгыр пӱй—коренные зубы. 
Оҥ курыш — грудная клетка. 
Орлаҥгэ —кисть. 
Огыза, калта — стручек. 
Ошо — белок. 
Ош вӱр падраш-влак—белые 

кровяные тельца (шарики). 
Ӧрш, йошкар оҥан кайык — 

снегирь. 
Пакча саска, пакча йэмыш — 

овощ. 
Пап-шыл, чока-шыл — мускулы, 

мышцы. 
Пэсан шудо — осот. 
Пырыс йол копа шудо — кошачья 

лапка. 
Саклаш, аралаш — беречь, охра-

нять. 
Саска, йэмыш — плод. 
Суртаҥдаш, кидлан туныкташ — 

одомашнить, приручить. 
Сога — жабры. 
Сога виш — жаберная щель. 
Сога лэвэдыш — жаберная по-

крышка. 
Тазыла — слизь. 
Тазылан чора — слизистая обо-

лочка. 

Там шижмэ орган —органвкуса. 
Тукым, насыл — род, порода. 
Тубэркульоз, чахотко — чахот-

ка. 
Тувыргалтэш — свертывается. 
Тупрӱдӧ — позвоночный столб. 
Тупрӱдӧ йыжыҥ — позвонок. 
Ту — железа. 
Туртмаш —сокращение. 
Тӱиэ — верблюд. 
Тӱкалтыш шижмэ орган— орган 

осязания. 
Тӱкӧ — рог. 
Тӱкӧ наста — роговое вещество. 
Тӱкӧ настан чора — роговая 

оболочка. 
Тыгылай — простой. 
Ӱшвуй — головастик. 
Ӱпш шижтарымэ орган — орган 

обоняния. 
Чуйака вэм — продолговатый 

мозг. 
Шижтарымаш, таратымаш —раз-

дражение. 
Шинча сорта—зрачек. 
Шинчан л у — губчатая кость. 
Шодо — легкие. 
Шонан пыл тӱсан чора, тӱсан 

чора — радужная оболочка. 
Шордо — олень. 
Шӧр кочкын кушшо илышэ, 

шӧран йанлык — млекопитаю-
щее животное. 

Шуйымаш, шувымаш—привив-
ка. 

Шурно кушкыл—злаки. 
Шӱвыроҥ — пузырь. 
Шыл кочшо йанлык — хищное 

животное. 
Шынымаш — опыт. 
Шэргаш вуй — одуванчик. 
Шэм вӱр корно — вены. 
Эн ожсо, акрэд годсо —перво-

бытный. 
Эскэраш — наблюдать. 
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