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I. ВЭР, КУМДЫК ДА ГРАНИЦЭ.

Гэографий вэр дэн кумдык.

Совэт социалист рэспублик-влак ушэм (кӱчӱкын ССР Ушэм) 
Иэвразийын йӱдвэл ужашыжым налэш, туш ко Йэвропын эрвэл 
пэлыжэ дэн Азийын йӱдвэл кумышо ужашыжэ пурат.

ССР Ушэмын вэр кумдыкшо 21,3 милион кв. км. Мландэ шар 
умбалнэ кукшо вэр пӱтыньэкшэ 149 милион кв. км  щотлалтэш; 
калык илымэ вэржэ, польар элла дэч посна, 134 милион кв. км  
шотлалтэш. Тыжэч палэ: ССР Ушэм пӱтынь тӱньа калык илымэ 
вэрын ик кудымшо ужашыжым налын шога.

1 сӱр. ССР Ушэмын мландэ шарыштэ налын шогцмо вэржэ.
I

Вэр налын шогымо шотышто Британ импэрий гына (Англий 
чыла колоний-влакшыгэ) ССР Ушэм дэч кугырак лийэш. Тугэ 
гынат, Британ импэрий ик вэрыштэ огыл, тудын колонийжэ-влак 
турлӧ мландэ ужашлаштэ шаланыл кийат, иктэ вэсышт дэч окэан 
вУд дэн ойырлалт шогат, политик шотыштат лушкыдын ушналтшэ 
улыт. Мэмнан Совэт Ушэмым налаш гын, тудо мучкыж дэн уш'» 
нышо ик куго кумда вэрым налын кийа; пролэтар диктатур ул- 
мылан кӧра политик шотыштат пэш чот ушалтын. Политик шо- 
тышто тыгай пэҥгыдэ ушэман кугыжаныш туньамбалнэ моло ик- 
тат укэ. Британ импэрий дэч посна моло кугыжаныщ-влак мэмнан 
Совэт Ушэм дэн таҥастарымаштэ йатыр изи улыт. Нунын кокла 
гыч эн шолдыраштат, мутлан, АСШ, Китай, Бразилий, Франций 
(колонийлашт дэнэ пырльа налмэ годымат) ССР Ушэм дэч 2 — 2 ‘/г 
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гана изи улыт. Совэт Ушэмын эн тӱрыштӧ шогышо границэ точ- 
кышт тыгай улыт: касвэлнэ (Польшо границыштэ) эрвэл кутышын 
(восточный долготан) 26°-ышто, эрвэлыштэ (Дэжньэв мыс) эрвэл 
кутышын 1ьО°-ышто, кэчывэлнэ (Афганистан границысэ Кушка) 
йӱдвэл лопкытын (сэвэрный широтан) б5°-ышто, йӱдвэлыштэ 
(Чэльускин мыс) йӱдвэл лопкытын 77°-ышто.

ССР Ушэмын границыжэ да границэ воктэнысэ моло кугыжа-
ныш-влак.

ССР Ушэиын йудвэл дэн эрвэл границыжэ пӱтыньэк тэҥыз 
дэн кайа, касвэл дэнкэчывэл границыжэ пӱтыньэк гайак кукшо 
вэр дэн кайа, ССР Ушэмын границыжэ чылажэ 60 тӱжэм 
кутышан, тужэч 
границэ, кукшо

ЙЭВРОП

/, ужаш дэч утларакш э (43 тӱжэм км) тэҥыз

АЗИЙ
4 4  м. нв. км

мландэ границыжэ— ‘/з ужаш Д эч шагалрак 
(17 тӱжэм км). ССР Ушэмын матэрик 
ужашыжэ йӱдвэлнэ Йэвропышто Йӱдвэл 
Ийан окэан да тудын ужаш лажэ — Ба- 
рэнц тэҥыз дэн Ош тэҥыз воктэн кайа, 
Азийыштэ — Карск тэҥыз, Лаптьэвмыт 
тэҥыз, Эрвэл сибир тэҥыз, адак Чукот

БРИТАН 
ИМЛЭРИЙ 

3 6 ,4  м.
кв.км

ССР УШЭМ 
21,3м.кв.км

ФРАНЦИЙ
колонийжэ

дэнэ
12,8м.кв.кв

АСШ
9 ,7  м. кв.км

БРАЗИЛИЙ

2 сур. Йэвроп дэн Азийын, адак шолдырарак кугыжаныш-влакын кугытыштым
таҥастарымаш.

тэҥыз воктэн кайа. Совэт Ушэм воктэнысэ Йӱдвэл Ийан окэан 
Йӱдвэл польусыш шумэш Совэт Ушэмынлан шотлалтэш. Тидэ 
окэанын грӓницыжэ ССР Ушэм мландын касвэл дэн эрвэлысэ эи 
тӱр точко воктэчышт эртэн кайэн, польусэш ушнышо мэри- 
диан-влак дэн лач толэш.

Совэт Ушэмын эрвэл границыжэ Тымык окэан воктэн, тудын 
ужашлажэ — Бэранг, Охотск да Й шон тэҥыз^воктэн кайа.

Эрвэлыштэ мэмнан лышыл пошкудына — Йапоний. Йапоний 
дэн мэмнан эл коклаштэ Сахалин островышто кукш о границы- 
нат уло.

Кэчывэл границэ эрвэлыштэ Посьэт залив (икса) гыч тӱҥалэш. 
Тыштэ мэ Йшэнийын Корэй колонийжэ дэн границылэна. Ум- 
бакыжэ граннцэ Уссури эҥэр дэн йӱдвэлкыла кайа, варажым 
Амур эҥэр дэн касвэлкыла савырна. Амур дэнУссури эҥэр вэс 
вэлнэ Китайын тошто провинцыжэ — Манчжурий, тэнийсэ Ман- 
чжоу-го кугыжаныш кийа.

Тыжэч умбакыжэ касвэлкыла границэ Сайан дэн Алтай курык- 
ла рӱдӓ дэн кайа. Нннэ курык рӱдӧ вэс вэлнэ мэмнан дэн кэл- 
шэн, таҥ илышэ Монгол дэн Танну-тувин калык рэспублик улыт.

Касвэлныла адакат умбзлныракшэ, Кокла Азий кундэмыштэ, 
ССР Ушэм Китайын Син-Цзьан провинцыж дэн, Афганистан дэн.



варажым Касяий тэҥыз кундэмыштэ — Иран дэн границыла 
(Каспий тэҥызын кэчывэл сэржэ — Иранын). Кавказын кэчывэл 
ужашыштыжэ ССР Ушэмым Иран дэн Турций дэч кукшо мландэ 
граннцэ ойыра.

Касвэлысэ кукш о вэр дэн кайышэ границэ Шэм тэҥызын йӱд- 
вэл-касвэл пусакшэ гыч тӱҥалын, йӱдвэлкыла Фин заливыш 
шумэш кайа, Лэнинград лышнэ ты заливым пучкын эрта. Фин 
залив дэч умбакыжэ границэ йудвэл-эрвэлкыла, Ладого йэр дэкы- 
ла кайа. Варажым адак йудвэлкыла Колызо (Рыбачий) пэлэост- 
ровын покшэкыжак шуэш. ССР Ушэм касвэлнэ Румыний, Польшо, 
Латвий, Эстоний да Финльандий дэн границыла.

Моло границыла дэн таҥастарымаштэ касвэл границэ мыланна 
чыла шотыштат ончылно шога. Касвэл границэ лышнэ Совэт 
Ушэмын озанлык шотышто ончылно шогышо ш уко калыкан 
РУд ы ш т  — Донбас, Моско, Лэнинград улыт. Касвэл границэ вэс 
вэлнэ мэмнан дзн торгайымэ шотышто утларак кылдалт шогышо 
Касвэл Йэвроп кугыжаныш-влак улыт.

Моло вэл границэ сэмын касвэл границэ нимогай курык дэнат, 
куго эҥэр дэнат ойырлалт ок шого, тудо тӧр вэр гоч кайа. Эл 
аралымэ шотышто нимогай пуртыс аралалтышат укэ. А тидэ 
границэ вэс вэлнысэ кугыжаныш-влак коклаштэ ушанл^э, мэмнан 
дэн пэҥгыдын кэлшэн илышэ кугыжаныш укэ. Касвэл Йэвропысо 
чыла кугыжанышлаштат кугыжаныш власть буржуазий кидыштэ, 
а буржуазий, шкат шинчэда, социализм пашалан чыла шотыштат 
тушман. Совэт Ушэм ваштарэш сар тарватымэ шотышто эн чотшо, 
Гэрманийыштэ властьым фашист-влак налмэкэ, Гэрманий кожмак 
лийэ.

Касвэл границысэ, Румыний дзч йудвэлныла кийшэ кугыжа- 
ныш-влак (Финльандий, Эстоний, Литва, Латвий) путыньэк, адак 
ш уко ужаш ыж дэн (Польшо) тошто кугыжан Росий мландэ гыч 
ойырлэн лийыныт.

Румын границэ Дунайыш йогэн пурышо Прут эҥэр дэн кайа, 
тугэ гынат, 1918 ий дэч вара, Румынийын мэмнан Бэссарабийнам 
шупшын налмыж дэч вара, границэ чынжым эрвэлыш, Дньэстр 
эҥэрыш кусныш.

Касвэл границэ экономик (озанлык) шотышто пэш кулэш 
гынат, сар шотышто эн ш учката границэ.

Кэчывэл границэ гоч торгайымаш касвэл границэ дэч йатыр 
лушкыдо. Кэчывэл границэ шукыжым эртэн кошташ лийдымэ 
куго курыкла дэн кайа, тугай кужо кутышан_гынат, тидэ грани- 
цым улыжат кум вэрэ гына куртньӧ корно вончэн кайа; 1) Кавказ- 
вэсвэлнэ Иран дэн Турций границыштэ, 2) Байкалвэсвэлнэ Мон- 
гол границыштэ, адак 3) Тэҥыз воктэнысэ кундэмыштэ Манчжурий 
границыштэ.

Кэчывэл пошкудо кугыжаныш-влак шукыжомэмнан дэнкэлш эн, 
таҥ илышэ кугыжаныш улыт. Турций дэн Иранлан экономик 
шотышто импэриалист-влак кид йымач утлаш  тыршымаштышт 
ик ССР Ушэм гына полшэн шога. Сибирысэ мэмнан пош кудо 
рэспублик-влак — Монгол дэн Танну-тувин рэспублик— мэмнан 
дэн пэш лышыл пошкудыла, таҥла кэлшэн илышэ кугыжаныш
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улыт; шкэныштын народно-рэвольуционный партийышт вуйлаты- 
мэ дэн нуно производитэльнэ вийыштлан капитализм корно дэч 
посна ончы^с куш каш  услэвийым ыштат.

Иктаж элжым импэриалист-влак шупшын налыт гын вэлэ 
нинэ кугыжаныш-влакын границышт мыланна шучката лийыт. 
Тыгай лудмаш ССР Ушэм дэн Английын колонийжэ — Индий 
коклаштэ кийшэ Афганистаныштэ уло. Англий ш укэртсэк Индий 
гыч Афганистанышкэ кидшым шуйкала, тудым шкэ колонийыш- 
кыжэ савырынэжэ. Тыштэ мыланна шэкланэн, йамдэ шо- 
гыман.

Кэчывэл границыштэ мэмнан ӱмбак сар тарватымэ шотышто 
эн ш учката вэржэ Манчжурий границэ, туш то чынжым йапон 
импэриализм озалана, тудо у вэрлам шупшын налэдаш, ССР 
Ушэм ваштарэш сарым тарваташ  йамдылалтэш.

Йудвэл границым налаш гын, Йӱдвэл Ийан окэаныштэ ий 
улмылан кошташ йӧсӧ, сандэнэ туш то экономик паша дэнат 
шагал коштылтэш, сар дэн толмо шотыштат тунарак шучко огыл.

Тыштэ Мурманск порт гына Гольфстрим манмэ лэвэ тэҥыз 
йогынлан кӧра ок кылмэ; тидэ посна шотышто шога.

П. ТЭҤЫЗ-ВЛАК.

ССР Ушэм сэрым мушшо тэҥыз-влак окэан-влакын ужашышт 
улыт; эрвэлыштэ — Тымык окэанын ужашыжэ, йудвэлнэ — ЙУдвэл 
Ийан окэанын, касвэл дэн эрвэлнэ — Атлантик окэанын.

Сэр линий кужытышт шотышто йудвэл тэҥыз-влак пэрвой 
вэрыштэ шогат, нунын почэш эрвэл тэҥыз-влак кужу сэр линийан 
улыт. Кэчывэл дэн касвэл тэҥыз-влакын сэр линийышт ССР 
Ушэм мландыш шагал логалыт, тугэ гынат, экономик шотышто 
мыланна пэш чот полшат; моланжэ палэ: мэмнан тэҥыз дэн 
кондыштмо сатуна шукыжо нинэ тэҥызла дэнэ — Балтий да Шэм 
тэҥыз дэн — кондышталтэш.

Йӱдвэл Ийан окэан дэн тудын ужашлажэ.

Йӱдвэл Ийан окэан касвэлнэ Атлантик окэаныш кумда виш 
вэр дэн ушна; тидэ виш вэржэ (проход) Скандинав пэлэостров 
дэн Грэнландий кокла гыч эрта. Эрвэлнэ ЙУдвэл Ийан окэан 
Тымык окэаныш аҥысыр Б э р и н г  пролив дэн гына (89 кж) 
ушн^эн шога. Бэринг проливын^ кэлгытшат 50 м дэч кэлгэ огыл.

ЙУдвэл Ийан окэаныштэ Йэвроп дэн Азий могырыштыжо 
шуко островла улыт. Нуно шукыжо ССР Ушэмын улыт. ССР 
Ушэмыштэ тыгай островла улыт (касвэл гыч эрвэлышкыла ончык- 
тымо); Ф р а н ц И о с и ф  М л а н д э ,  У М л а н д э  луман кок куго 
остров, В а й г а ч остров дэн тудын дэч ка^вэлнырак кийшэ 
К о л г у й э в  остров. Нинэ островла чыланат Йэвропынлан шот- 
лалтыт.

Азийынлан тыгай островла шотлалтыт: Й у д в э л М л а н д э ,  
У С и б и р ,  Л ь а х о в  островла да В р а н г э л ь  М л а н д э .
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Чыла островшат Йэвразийын вӱд йӱмач шуйнышо 'матэрикыштыжэ улыт. 
Куго кэлгытла дэн таҥастарымаштэ тидэ куаш вӱдан вэрын кумдыкшо Франд 
Иосиф Мландэ мэридианыштэ 1550 км  наррак, Йэнисэй эҥэр мэридианЫштэ — 
850 км  наррак. Эрвэлыштыла тидэ тальака мландэ пундашын кумдыкшо аҥысы- 
рэмэш, тугэ гынат, тидэ куаш вэрын йӱдвэл тӱржӧ У Сибир островла дэч 
йатыр йӱдвэл гычырак кайа. Тидэ кундэиыштэ кэлгытшэ 200 м  дэч кэлгэ 
ок лий, а Сибир тэҥызлаштыжэ тулэчат тальакарак. Йӱдвэл Ийан окэанын шкэ 
кэлгытшэ тидэ мландэ пундаш дэч умбакыжэ 4000 л-ышкат шуэш.

Йудвэл Ийан окэан воктэнысэ сэрлаштэ йатыр пэлэостровла 
улцт.

Йэвропышто К о л ь с к  дэн К а н и н ;  Азийыштэ — Й а м а л  
дэн Т а й м ы р .  Азийын эн тур йудвэл-эрвэл ужашыштыжэ Ийан 
окэан дэн Бэринг тэҥыз коклаштэ Ч у к о т  пэлэостров кийа. 
Пэлэостровла дэн островла коклаштэ посна тэҥызла лийыныт; 
Йэвроп, Франц Иосиф 
Мландэ да У Мландэ 
сэрла коклаштэ — Б а- 
£ э н ц  тэҥыз, У Мландэ,
ИудвэлМ ландэ да Тай- 
мыр пэлэостров кок- 
лаш тэ— К а р с к тэҥыз,
Таймыр пэлэостров 
дэч эрвэлышкыла У 
Сибир островла дэк 
шумэш — Л а п т ь э в -  
м ы т  тэҥыз, У Сибир 
островла дэч эрвэлкы- 
ла Врангэль Мландэ 
мартэ— Э р в э л  с и б и р  
тэҥыз, Врангэль Млан- 
дэ дэч Бэринг пролив 
мартэ — Ч у к о т тэҥыз.

Барэнц тэҥыз. Ба- 
рэнц тэҥыз — мэмнан 
йудвэл тэҥызна кокла 
гыч эн касвэлнэ, тидэ 
тэҥызын сэрыштыжэ 
ССР Ушэмын Атлантик 
окэаныш лэкмэ ий нал- 
дымэ корныжо уло, 
садлан тидэ тэҥыз мо- 
ло йудвэл тэҥыз кокла 
гыч эн кулэшан. Тидэ 
— М у р м а н с к  порт.

Тидэ тэҥызлан голланд 
Б а р э н ц  л ӱ м ы м  пумо.
XVI курымышто Барэнц тидэ
тэҥызыш йатыр гана мийэн коштын, тудо мӱндыр йӱдвэл У Мландэ островэш 
пэрвой гана тэлым эртарэн. Карапшэ вэс кэҥэжымжат ий лоҥга гыч лэктын 
кэртын огыл. Барэнц алагунар йолташыжэ дэнэ кэчывэлыш пуш дэн кайаш 
лэктынат, тидэ корнэш толын шудэ колэн.

7
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Залив-влак гыч шолдыраракышт тыгай улыт; М э з э н  губа, 
Ч э ш с к губа, П э ч о р о губа. Матэрикыш утларак торашкэ пурыш а 
О ш  т э ҥ ы з а т  тугайак залив, тудын кугытшо гына кугырак. 
Барэнц тэҥызын касвэлныжэ кӱкшӧ тура сэран мучашдымэ шуко 
заливлаш т — фиорд-влак — матэрикыш кэлгын пурат; эрвэлнэ Ба- 
рэнц тэҥыз лапка сэран; сэр воктэн вэрын-вэрын островла, адак 
куаш  вэрла улэдат.

Барэнц тэҥызыш Атлантик окэан гыч Гольфстрим лэвэ йогын 
толэш, садлан тудо касвэл ужашыштыжэ идалык мучко ок кылмэ. 
Тидэ лэвэ вӱд кондышо куго йогын, Скандинавийын касвэл сэр 
воктэнжэ кайэн, кокытэ шэлылтэш. Касвэлкылаойырлышо йогын- 
жо — Шпицбэргэн йогынжо — касвэлымла Шпицбэргэн архипэлаг 
воктэч савырнэн йога,_даражым йӱштӧ, шагалрак шӧнчалан, сад- 
лан шагалрак плотналыкан вӱд лончо йӱмак логалын, умбакыжэ 
вӱд йӱмал йогыныш савырнэн, эрвэлкыла, У Сибир островла дэк 
кайа. Йогынын вэс ойырлышо йогынжо — Нордкап йогынжо — 
Барэнц тэҥызыш пура, туш тыжо адакат эрвэлыш, У Мландэ сэр 
дэкыла кайышэ алагунар вожлан шэлылтэш. Эн кэчывэл ужа- 
шыжэ — Мурманск йогын— 160лгл« тора гыч Кольск пэлэостров 
сэр воктэн йога. Мурманск йогынын кумдыкшо 70— 100к:лг-ыш 
шуэш. Мурманск сэржэ тидэ йогын дэн ок мушкылт, тугэ гынат, 
тудо сэр воктэнысэ вӱдшым лэвыкта, садланак сэр воктэнысэ 
вӱдын тэмпэратуржо 0° дэч ӱлыкӧ ок воло.

Лэвэ йогын Мурманск дэнысэ сэрын касвэл ужашыжым йӱдвэл 
гыч толшо ий дэч аралэн шога манаш лийэш. Шошым вӱд ӱмбал- 
нэ эн ӱлыш тэмпэратур лиймэ годымат тыштэ тэҥыз покшэлнэ 
ий ок лий. Залив-влакшэ йужгынам кылмат. Тэҥызын эрвэл ужа- 
шыжэ ий дэн лэвэдалтэш. Лэвэ йогынын ий налмэ дэч аралымыжэ 
тэлым пэш раш койэш. Сэр воктэнысэ климытлан лэвэ шогаш 
тудын кунар полшымыжым тыгай таҥастарымаш гыч ужаш лийэш: 
Мурманскыштэ идалыкаш кокла тэмпэратур 0° наррак. Мурманск 
дэч кэчывэлнырак кийшэ Вэрхойанскыштэ (Эрвэл Сибир)— 15,6°.

Ош тэҥыз. Ош тэҥыз Барэнц тэҥыз дэнэ аҥысыр (50 км  лоп- 
кытан) пролив гоч ушнэн шога, тидэ проливым вэс сэмын »логар* 
маныт. Ош тэҥызын эн кэлгэ вэржэ — касвэл ужашыштыжэ, 
тушто 330 мэтрыш шуэш. Ош тэҥызын залившэ, вэс сэмын гу- 
ба влакшэ улыт: Д в и н а  губа, О н ь э г э г у б а ,  адак К а н д а л а к -  
ш а  губа: касвэл ужашыштыжэ, Оньэгэ заливыш пурымаштэ, 
Соловэц островла улыт. Лэвэ йогын Ош тэҥызыш ок пуро, 
тэҥыз тэлым чот йӱкша, кэҥэжымат пундаш лышнэ тэмпэратур 
— 1,5°-ыш шуэш. Вӱдшӧ Барэнц тэҥызысэ гайак шӧнчалан огыл, 
садлан вашкэрак кылма.

Тугэ гынат, Ош тэҥызым мучко ий ок нал. Сэр воктэн ий кыл- 
мэн шинчэш, йужо вэрэжэ тыгай ий 50 км  лопкытанат лийэш. Ош 
тэҥыз ий дэч май пытымашэш гӹна, адак йужгынамжэ ийунь 
пытымашэш гына эрна, кылмашыжэ октьабр тылзэ кыдалэшак 
тӱҥалэш, садыгэ тэҥызыштэ 4 — 4*/2 кэҥэж тылзылаштэ гына 
кошташ лийэш.

Ош тэҥызыштэ эн куго порт — А р х а н г э л ь с к ,  тудо Двииа 
губаштэ, тидэ губашкэ Йӱдвэл Двина эҥэр пура.
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Барэнц тэҥызыштат, Ош тэҥызыштат при ли в ' лийэш. Виш 
сэрлаштыжэ тэҥыз 2 м дэч кӱшкӧ ок нӧлталалт. Мэзэн губаш тэ 
гын, тэҥыз гыч пурышо прилив толкын аҥысыр залив дэн ишалт- 
маштэ, тэҥыз 7 м  кӱкшытышкат кӱза. Прилив толкын Ош тэҥы- 
зыш йогэн пурышо эҥэрлашкэ логалэшат, эҥэр-влак мӧҥгэшла 
йогаш туҥалыт, йужгынамжэ \Окм  дэн мӧҥгэшла йогат; эҥэрын 
тыгэ мӧҥгэшла йогымыж годым тусо калык эҥэр дэн кӱшкыла 
кӱзат.

’'|Ч. •' 4-• ■ .-*■
4  Ӓ

4 сӱр. Маточкин шар пролив.

Барэнц дэн Ош тэҥ ы зласэ промысла паша. Йӱдвэл тэҥыз- 
влак тӱрлӧ илышэ-влаклан тропик •^эҥызла^ дэч йатыр пойан улыт. 
Йӱштӧ вӱдыштӧ кислород шукырак, садла’н тушто тыгыдэ орга- 
низм-влак писынрак иланэн, шарлэн кэртыт. Тидэ тыгыдэ организм- 
влакшым ш олдырарак организм-влак кочкын илат.

Барэнц тэҥызын касвэл ужашыжэ эрвэл ужаш ыж дэч да Ош 
тэҥыз дэч илышэ тӱньалан пойанрак. Промысла шотан илышэ-влак 
кокла гыч тыштэ кол шуко, утларакш э сэльдь дэн трэска кол 
шуко. Колым шукыжым Мурманск сэрын касвэл ужашыштыжэ 
кучат. Адак палтусым, 160 кг нэлгытыш шушо куго камбалам,. 
тэҥыз олаҥгым кучат. Ош тэҥызыштэ сэльдьым, навагым, адак 
эҥэрыш нӧртмӧ кышкаш кӱзышӧ сэмгам кучат. Шӧр кочкын куш - 
шо йанлык кокла гыч тьульэньым шуко кучат. Тьульэнь кучы- 
маштэ кызыт аэропланым кучылтыт, аэроплан дэнэ тьульэнь-вла-

1 Тэҥыз вӱд кӱзымаш (нӧлталалтмаш).



кын киймэ вэрыштым ончылгоч палат. Коклан пэш шуэн гына 
бэлуха логалэш, адак йӧршэш шагал морж дэн ош маска логалыт.

Йӱдвэл тэҥызлаштэ кол кучымаш пытартыш ийлаштэ трауль- 
эрым — мэханикэ йӧнан кол кучымо судна-влакым кумдан кучылт- 
мо дэнэ пэш чот шарла. ССР Ушэмыштэ чыла кучымо колын 
10% дэч утларакшым йӱдвэл тэҥызла пуат.

Карск тэҥы з. Карск тэҥыз Барэнц тэҥыз дэн кум пролив гоч 
ушна: Й у г о р  ш а р '  — матэрик дэн Вайгач остров коклаштэ, 
К а р с к к а п к а  — Вайгач остров дэн У Мландын кэчывэл островшо 
коклаштэ, адак М а т о ч к и н  ш а р  — У Мландын кэчывэл дэн 
йӱдвэл островлажэ коклаштэ. Карск тэҥызын сэрлажэ шукыжым 
лапка да тӧр умбалан, тугэ гынат сэр тӱржӧ тӧр огыл. Б а й д а р а к  
(Карск) губа дэн О б ь  губа коклаштэ Йамал пэлэостров кийа.

Карск тэҥыз кэлгэ огыл, 20 гыч 100 м  мартэ гына, Вайгач 
лышнэ гына 560 лг-ыш ш ушо кэлгэ вэрым мумо. Лэвэ йогын тыш- 
кэ кэчывэл проливла гыч да йырым-йыр У Мландэ дэч йудвэл 
могырым толэш. Кэҥэжым тэҥызын касвэл ужашыжэ Обь дэн 
Йэнисэй эҥэрла гыч шуко лэвэ вуд лэкмэ дэнэ ыра.

Карск тэҥызыштэ кок тылзат пэлэ вэлэ кошташ лийэш, тушто 
молгынамжэ ий шуко лийэш. Кэҥэж кучык, пылан, йуалгэ, нугыдо 
тутыран, тутыш лум йӧршан йур лийын шога. Ийуньыштат талэ 
поран лийэда. Пролив-влак ийунь мучашыштэ альэ ийуль туҥал- 
тышыштэ почылтыт, почылтмо дэч вара тылзэ эртымэкэ тэҥыз 
Умбалнэ ий пыта, йужгынамжэ август мучашэш альэ сэнтьабр 
туҥалтышэш ий пыта. Карск тэҥызын эрвэл ужашыжэ касвэл 
ужашыж дэч йуштырак, ийжат туш то шуко жапышкэн кийа.

Лаптьэвмыт, Эрвэлсибир да Чукотск тэҥыз-влак. Нинэ тэҥыз- 
влак Карск тэҥыз дэч йудвэлкэ мундыркӧ лэктын шогышо куго 
Таймыр пэлэрстров дэн ойыралтыт. Таймыр пэлэостров дэч йӱд- 
вэлнылажэ Йудвэл Мландэ архипэлаг тораштак огыл. Таймыр 
пэлэостровыш кэлгышкэ Таймыр губа пура, шкэжэ тудо кок 
ужаш лан шэлалтэш: касвэл дэн эрвэл ужашлан, эрвэл ужашын 
йудвэл мучашыштыжэ Ч э л ь у с к и н  мыс уло, тудо — Азий матэ- 
рикын эн йудвэл точкыжо.

Нинэ тэҥызлаштэ вУд тэмпэратур улнӧ шога. Ийуль дэн 
августыш тат тэмпэратур 0° дэч кушкыжӧ эҥэр аҥ  воктэн гына 
лийэш, туш тыжат умбалныжэ гына, кэлгыштыжэ кэрэк кунамат 
тэмпэратур 0° дэч улнӧ лийэш. Климыт тэлымах, кэҥэжымат пэш 
йуштӧ: тэлым тэмпэратур — 54°-ыш ш умэш  волэн кэртэш; апрэль 
дэн майыштат пэш талэ поран туҥалэш; кэҥэж йуалгэ, пылан 
лийэш. Ий тэлым ик вэрыштэ ок шого, тэҥыз йогын дэнэ, адак 
мардэж дэнэ эртак кусныл коштэш. Тэлым ий сэр воктэнэ гына 
ок кусныл; тушто тудо шуко ийаш „стамух" манмэ ий ора дэнэ 
кылмэн шинчын кучалтэш. Тыгай сэр воктэн кылмэн шичшэ ий 
Лаптьэвмыт тэҥызыштэ эн лопка вэрым налэш, туштр 300—400 км 
лопкытышкат шуэш Куснылшо („дрэйфлышэ*) ий пасу-влак пэш 
кугыштат лийыт. Куснылашыжат йужгынам пэш писын куснат —

1 ,Ш ар* мут йӱдвэл калык коклаштэ^— .вончымо* альэ .кычалаш* (руш- 
лаж э .шарить*) манмэ мут лийэш.
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шагатлан 4'/2 им нарат кайэн кэртыт. Кусныл коштмо корно 
умбалныжэ иктаж могай авыртыш, мэшайышэ лийэш гын, ий 
Шэлышталташ, умбала-ӱмбала оралалташ туҥалэш, тыгай ора-влак 
Ш м да тулэч кукшыракат лийыт, тудым ,торос“ маныт. 
Йужо вэрэжэ ий-влак огыт оралалт, тӱрлӧ вэрэ шаланылыт гына. 
Лаптьэвмыт тэҥызыштэ торос шагал, тугэ гынат, ий кӱжгытшӧ 
2 м  дэч кужгыракат лийэш. Тугэ гынат, Льэна гыч, адак моло 
эҥэрла гыч лэкшэ лэвэ вуд тидэ ийым шуалдара,^ пудыртылэш, 
тэҥызын касвэл ужашыштыжэ гына, Таймыр дэн Йӱдвэл Мландэ 
Сэр воктэнэ, ий массив (ора) шуалгыдэ кодэш, тидэ кылмэ 
ий Хатанга залив дэкыракак шуэш. Тыгай ий массив-влакым 
Эрвэлсибир тэҥызыштат, адак Колыма эҥэр аҥ  дэч йудвэл-эр- 
вэлыштыла эрэак ужаш  лийэш.

Ий Чукот тэҥызыштэ пэш шолдыра, кӱжгӧ. Тидэ тэҥыз моло 
тэҥызла дэч утларак йудвэлышкыла почылт шога, йудвэл гыч 
ш уко ий годсэк кылмэн коштшо ,п ак “ манмэ польар ий толэш, 
тидэ 6—8 м кӱжгытыш шушо торосан ий. Сэр воктэн кылмэн 
шичшэ ий укэ. Эртак кусныл коштшо ий каш ак 1933 ийыштэ 
„Чэльускин“ луман пароходым лаштыртышт. Тугэ гынат, экспэ- 
дицийысэ йыҥ-влакшэ ССР Ушэм правитьыльствэ полышым пумо 
дэнэ, адак льотчик-влакын пэш чот тыршымышт дэнэ ий ӱмбалан 
колымо дэч утаралтыныт. Сэр воктэнэ мучко ий пэш чот тэм- 
дымэ дэнэ 6 м  кэлгытыш шумэш нимогай организмат илэн ок 
кэрт.

Эрвэлсибир тэҥызлаштэ промысла шотан илышэ шуко; кит, 
морж, тьульэнь, бэлуха уло. Коллан утларакш э Чукот сэр вок- 
тэнысэ сэрла пойан улыт.

Йӱдвэл тэҥ ы з корно. Польар тэҥызлаштэ кошташ пэш йӧсӧ. 
Тугэ гынат, йэвропэйц-влак, эн чотшо английан дэн голланд-влак, 
пэш ш укэртак нинэ тэҥызла гыч Йэвроп гыч эрвэл дэн кэчывэл 
Азийыш кайымэ корным почаш тӧчэныт.

Тунам Африк йыр, адах Кэчывэл Амэрик йыр кайымэ кэчывэл 
корным испан дэн португал-влак пткэ кидыштышт кучымо дэн 
куго пайдам налыт улмаш. Ончыч Йӱдвэл Амэрик йыр корным 
муаш тӧчэныт, варажым, тидэ „йудвэл-касвэл“ корно дэн кайаш 
лийдымыжым ужын, корным эрвэлныла. кычалаш туҥалыныт. 
„Йӱдвэл-эрвэл“ корным кычалаш йатыр экспэдицийы.м колтэныт 
(тидэ шотышко XVI курым мучашэш колтымо Барэнцын экспэ- 
дицийжат пура). Тугэ гынат, ий пэш шуко улмылан лийын, 
эсогыл иктыжат Карск тэҥызышкат шуын огыл, тыгэракын йуд- 
вэл-эрвэл корно кычалмым чарнэныт, адакшэ англичан-влак 
испан-влакым сэҥэнытат, нунын тэҥыз корныштымат шкэ кидыш- 
кышт шупшын налыныт, тыгэ йудвэл корныжат кулдымӧ лийын.

XVIII курымышто Сибирын йудвэл сэрлажым руш  экспэдиций- 
влак шымлаш туҥалыныт. 1878—1879 ийлчштэ гына Нордэншэльд 
луман швэд пэрвой гана тидэ корно дэнэ Атлантик окэан гыч 
Тымык окэаныш лэктын. Тудат ик тэлым корнэш шогал эртарэн 
гына лэктын шуын, тудлан корныланжэ руш  купэч Сибирӓков 
оксам пуэн полшэн. Йудвэл-эрвэл корным почмо дэнэ гэографий 
шотышто пэш шуко палэн налылтэ, садлан гэографий шотышто
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тудын значэньыжэ пэш ку- 
го, тугэ гынат, тэлым чарнэа 
шогэн эртараш логалмылан 
экономик шотышто пайда- 
лылан шотлалтын огыл, 
1914— 1915 ийлаштэ садэ^ 
корно дэнак мӧҥгэшла Ви- 
лькицкийын экспэдицийжэ, 

^ 1918— 1920 ийлаштэ—Амун- 
3 дсэн толын, нунатик тэлым 
>> корнышто шогэн эртарэныт. 
I  ЙУдвэл корнын ик ужашыш- 
? тыжэ — Карск тэҥызыштэ — 
§ XX курым туҥалтыш эш ак 
й кошташ туҥалыныт. паро-
0 ход-влак коклан-коклан Обь 

дэн Йэнисэй аҥ  дэк, адак 
тужэч мӧнтэшлат коштыныт.

Йудвэл тэҥыз корным 
Октьабр рэвольуций дэч ва- 
ра Арктикым план почэш да

1 у тэхникын чыла йӧнжӧ 
я дэн — льэдокол дэн, само- 
я льот дэн да ий коштмым
о
=г 
о

эскэраш островлаш да сэр 
воктэнэ ыштымэ радиостан-

3  ций-влак дэн—кумдан пай- 
д  даланаш туҥалмэк гына сай-

ын тунэмын йэҥ кош таш  
о. лиймэ вэрыш савыраш ту- 
“ ҥалалтэ. 1933 ий пытышаш 
в годым польар станций-влак
0 32-ыш шуын ыльэ. Ш ушаш 
„ ийлаштэ кок пачаш шукы- 
^ рак лийшаш.
* Арктикыштэ ийым, адак
4 моло йӧсылыкым сэҥэн кайы-
1 шяш нэргэн кызыт йатыр 

^  тунэмалтын. Тэвэ тыгэ ту-
. нзммылан гына 1932 ийыш- 

•>: тэ О. Й. Шмидт вуйлатымэ 
и, экспэдиций „Сибирӓков" 

льэдокол дэнэ уло тэҥыз 
корным тэлэ жаплан чарнэн 
шогыдэ ик кэҥэжыштэ эр- 
тэн кэртын. 1933 ийыштэ 
адакат О. Й. Шмидт вуйла- 
тымэ у экспэдиций колтымо 
ыльэ, тидыжэ льэдокол огыл, 
„Чэльускин" луман пароход
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ыльэ. Тидэ экспэдицийат уло Йӱдвэл корным ик кэҥэ- 
жыштэ эртэн, Бэринг проливыш пурэн улмаш. Тугэ гы- 
нат, тушто ,Чэльускин‘ ий лоҥгаш ишалтынат, дрэйф годым ий 
дэн пырльа мӧҥгэшла Чукот тэҥызыш кайэн, тужагын ий лоҥгаш 
лаштыргэн, вӱдыш пурэн кайэн. Садэ 1933 ийыштак льэдокол 
полшымо дэнэ пароход-влакым пэрвой гана Льэнааҥыш  намийымэ.

1534 ийыштэ Йудвэл корно дэнэ эрвэл гыч касвэлыш „Литкэ* 
льэдорэз тугак ик кэҥэжыштэ,тэлылан корнэш чарныдэ толын^шуын.

Тыгэ, касвэл дэн эрвэлысэ совэт гавань-влак кокласэ Йудвэл 
тэҥыз корным почшаш пашам тӱҥ шотышто шуктымылан шотлаш 
лийэш. Адак Совэт Ушэм Арктикэ тунэммаштэ шкэ наук пашажэ 
дэн да шымлымэ пашажэ дэнэ моло элла коклаштэ пэрвой вэрыш 
лэктын.

Йудвэл сэрла воктэн тэҥыз корным почмын мэмнан эллан 
кок  шот дэн кӱлэшыжэ уло: ик шотыштыжо, Йудвэл тэҥыз 
корно мыланна мундыр Йӱдвэлын пойанлыкшым — шӧртньым, 
чодырам, коваштым, вулным, ошвулным, графитым да мойын 
ш упшыкташ полша, вэс шотыштыжо, тудо мэмнан М ӱндырЭрвэлна 
дэн кыл кучаш вик корно. Тымартэ мэмнан суднана-влак Мундыр 
Эрвэлыш Шэм тэҥыз портла гыч Срэдизэм тэҥызыш, тувэчын 
Суэц канал гоч Индий окэан дэн да Тымык окэан тэҥызла дэн 
коштыт. Тидэ корно пэш кужр, адак эртак моло кугыжаныш 
тэҥызла дэн кайаш вэрэштэш. ЙУдвэл тэҥыз корно йатыр кучык, 
лдак ты корно ССР Ушэм сэрла воктэн шкэнан тэҥызла дэн 
кайа.

Тымык окэан дэн тудын уж аш лаж э.

Тымык окэан шкэжэ ССР Ушэм сэр дэн Камчаткын кэчывэл- 
эрвэл сэржэ дэнэ гына ушна. ССР Ушэм эрвэл сэрын кодшо шуко 
ужашыжэ Тымык окэанын тӱр тэҥызлажэ дэн ушна: Б э р и н г ,  
О х о т с к  д а Й а п о н  тэҥызла дэн.

Бэринг тэҥыз, Бэринг тэҥыз — эрвэл тэҥызла гыч эн куго 
тэҥыз (2,4 млн. кв. км).

л
Бэринг тэҥыз дэн Бэринг пролившат тэҥызыштэ коштшо руш учоный 

Б э р и н г лӱм дэн лӱмдалтын. Тудым Пэтр I .Азий Амэрик дэн ушна мо?* манын 
палаш колтымо экспэдиций вуйлаташ шогалтэн улмаш. Кокымыш} гана экспэдн- 
ций дэн кайымэ годым Бэрингын карапшэ шаланэн, вара шкэ мумо Командор 
тушка островын ик островэшыжэ цыига чэр дэн чэрланэн колэн.

Бэринг тудын лӱм дэн лӱмлымӧ проливын кэчывэл ужашыштыжэ гына 
дийын. Тугэ гынат, Бэринг миймэ дэч 8>) ий ожнак, 1648 ийыштэ, Азвй дэн 
Амэрикым ойырышо пролив гоч йӱдвэл гыч кэчывэлыш Дэжньэв казак кайэн. 
Тугэ гынат, тудын почмыжым шинчалтын огыл.

Бэринг тэҥыз Тымык окэан дэч Амэрик сойэдиньон ш тат-вла- 
кын А л ь э у  т островлашт дэнэ, уибакыжэ касвэлныла мэмнан 
К о м а н д о р  островлана дэнэ ойыралтэш. Туло кэчывэл-касвэл 
ужашыштыжэ кэлгэ (Лльэут островла дэнэ 4 270 м), йӱдвэл-эрвэ- 
лыштыжэ куаш, туш то 203 м  дэч кэлгэ ок лий.

Сэрлажэ шукыжым тура, адак курыклан. Бэринг проливыштэ 
кэлгыт у л ы ж атб О л  гына. Сандэнэ польар басэйнын кэлгэ йӱштӧ 
вудшӧ пролив гоч толын ок кэрт. Тэлым К а м ч а т к э  сэрла вок- 
тэн йӱдвэл гыч йуштӧ йогын эрта, тидэ йогын дэнэ кэчывэлкэ
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мӱндыркӧ шумэш ийшэ ий-влак йогэн мийат. Садлан Камчаткыс» 
Пэтропавловск портыш 130 кэчышкэн судна дэн пураш ок ли^.

Бэринг тэҥызын йӱдвэлысэ куаш  ужашыштыжэ тэлым кайащ 
лийдымын ий каш ак оралалтэш. Тэҥызын тидэ ужашыжэ, Бэринг 
пролив сэмынак, ий дэч ийуль тылзыштэ гына эрна.

Охотск тэҥыз. Охотск тэҥыз Бэринг тэҥыз дэч изирак 
(1,5 млн. кв.км).  Тудо Тымык окэан дэч К у р и л ь  островла дэк 
ойырла. Тэҥызын кэчывэл-касвэл ужашыштыжэ матэрик воктэн 
С а X а л и н остров уло, тудо матэрик дэч Т а т а р пролив дэн 
ойырла. Залив кокла гыч эн шолдыражэ йӱдвэл касвэлыштэ 
улыт: Г и ж и г и н дэн П э н ж и н губа, островла гыч — Ш а н т а р 
островла. Эрвэлыштэ сэрлажэ (Камчаткэ дэнэ) лапка улыт, йудвэл- 
касвэлыштыжэ — тура да курыклан, судна шогаш кэлшышэ бухто 
шагал. Эн кэлгэ вэржэ кэчывэл ужашыштыжэ — тушто 3475 лг-ыш 
шуэш. Сэр воктэныжэ 200 м дэч кэлгэ вэрлажэ укэ. Татар про- 
ливыш йӱдвэл гыч пурымаштыжэ 20 л<-ыш вола, адак тулэч 
куашырак вэрлажат улэда.

Охотск тэҥызын йӱдвэл мучашыжэ Оньэгэ йэр лопкытышто, 
кэчывэл мучашыжэ — Крым лопкытышто. Тугэ гынат, Охотск 
тэҥыз климыт условийжэ дэнэ — польар басэйн. Тидэ тэҥыз виш 
огыл, мландэ дэн авыралтын шога, Тудын воктэнысэ Азий матэ- 
рикшэ мландэ шарын эн йуштӧ элжылан шотлалтэш; тидэ тэҥы- 
зысэ климытшат садланак йуштӧ. Тэлым Охотск тэҥыз покшэл 
ужашыж дэч посна путыньэк кылма манаш лийэш. Покшэл ужа- 
шыштыжэ тутан мардэж чучкыдын лиймэ дэнэ ий налын ок 
кэрт. Тэҥыз нойабр тӱҥалтышыштэ кылмаш туҥалэш, ийунь 
туҥалтышыштэ почылтэш. Тугэ гынат, Шантар островла дэнат, 
йудвэл ужашыштыжат ий ийуль тылзын пэлышкыжэ шумэш шога.

Кэҥэжым чучкыдын нугыдо тутыра лийэш, тидэ тутыра шокшо 
йуж ий шулымо дэн йуштэмшэ вуд умбаллан тукнымылан 
лийэш. Охотск тэҥызын тутыражэ тэҥызыштэ кошташ, адак 
йужышто кошташ пэш мэшайа. Тугэ гынат, Охотск тэҥыз гоч 
Хабаровск гыч Камчаткэ дэн Чукот пэлэостровыш кайымэ аэро- 
корно уло. Тутыра йужгынам ш уко арньашкэн шога, аэроплан 
гыч Шантар островлам муашат йӧсӦ.

Охотск тэҥызыштэ прилив пэш кушкӧ куза, эн чотшо Пэнжин 
бухтышто кугын куза: туш то 11 м-иш  шумэшкат куза.

Кызыт Охотск тэҥыз сэрлам тунэмалтэш. Игэчэ эскэраш радио- 
станцай дэн мэтэорологий станций-влак ышталтыт.

Йапон тэҥыз. Йапон тэҥыз Охотск тэҥыз дэч изирак (1 млн. 
кв. км  дэч утларак), тудо Охотск тэҥыз дэч кэчывэлнырак кийа, 
тушко кэчывэл гыч Корэй пролив гоч Тымык окэанысэ Куросиво 
лэвэ йогынын ужашыжэ йогэн пура, ту  йогын Йапон сэр воктэн 
йогэн кайа. Касвэл ужашыжэ эрвэл ужаш ыж дэч йуштырак; 
йудвэл-касвэл ужашыжэ кылма, ийын коштшо ий дэнэ лэв^эдал- 
тэш. Владивосток дэнэ ий 3*/з тылзэ жап шога. Тэлым Йапон 
тэҥызыштэ чучкыдын шторм лийэда, кэҥэжым тугак чучкыдын 
тутыра налэш. Кэҥэжым да шыжым куго тайфун-влак эртат, 
тайфун тэвэ тэҥыз покшэлнэ лийэш, йа эрвэл турыштыжб Йапон 
остррвлаштэ.
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Йапон тэҥызын сэрлажэ ССР Ушэмыштэ кӱкшӧ, тура, курыклаҥ 
улыт, адак залив дэн бухтылажэ шагал. Эн кумда П э т р  В э л и -  
к и й  луман залившэ кэчывэлнэ, тудын сэр линийжэ курык крач- 
лан пэрпэндикульарнэ кайа. Тидэ залив Муравйов-Амурскийын 
пэлэостровшо дэнэ кок заливлан — Уссури дэн Амур заливлан 
шэлылтэш. Амур залив сэрыштэ В л а д и в о с т о к  ола шинча, 
тудо мэмнан Тымык окэан сэрыштэ пэш кӱлэшан портна. Влади- 
восток дэч кэчывэлныла Корэй границэ дэнэ П о с ь э т  залив уло. 
Йапон тэҥызын эн кэлгэ вэржэ 3 000 м дэчат утларак лийэш.

Эрвэл тэҥ ы злаш тэ илышэ тӱньа дэн промысла паш а. Мэм- 
нан эрвэл тэҥызна-влак илышэ туньалан пэш пойан улыт, сад- 
ланак тушто промысла пашан кулэшыжат пэш куго. Бэринг 
тэҥыз дэнэ Охотск тэҥыз  ̂Атлантик окэанын йудвэл ужаш ыж 
дэн Йудвэл Ийан окэанын Йэвроп сэрла воктэнысэ ужашыж дэч 
илышэ-влаклан йатыр пойанрак улыт. Шӧр кочкын куш ш ыжат, 
кайыкшат, утларакшэ тыштэ кол пэш шуко. Шӧр кочкын куш ш о 
кокла гыч тыштэ алагунар турлӧ кит, кашалот, бэлуха, адак 
касаткэ улыт. Тьульэнь моткоч шуко, Бэринг тэҥызыштэ — морж 
пэш шуко. Ожно нинэ илышэ-влак моткоч шуко вэрэштыт улмаш, 
кызыт пэш шуко кучымо дэнэ шагалэмыныт. Сивуч, тэҥыз-пырыс 
(котик), тэҥыз-умдыр (бобр) тыштэ гына илат; тэҥыз-пырыс дэн 
тэҥыз-умдыржын коваштышт пэш чаплэ лийэШ. Кызыт нуно 
Командор островласэ заповэдниклаштэ да Камчаткын кэчывэл 
ужашыштыжэ кодыныт.

Тымык окэанын йудвэл ужашыжым налаш гын, коллан тудо Ат- 
лантик окэанын йудвэл ужашыж дэч утларак пойан. Тыштэ сэльдь 
кол моткоч шуко; йапон-влак тудым мландэ уйаҥдыш олмэшат 
кучылтыт. Кол кучымо пашаштэ адак лосос тукым кол-влак: кэта 
дэн горбуша пэш куго вэрым налыт. Нинэ кол-влак нӧртмӧ кышкаш. 
эҥэрлашкэ кузатат, нуным айдэмэ вэлэ огыл, йанлык-влакат кучат 
(маска, пий да мойын); Бэринг тэҥызыштэ кижуч дэн чавыча 
тугайак кулэшан улыт. ТупрУдыдымӧ илышэ кокла гыч — шол- 
дыра краб дэн крэвэткэ-влак да трэпангэ дэн голотурий-влак 
улыт.

Краб дэнэ консэрвым ыштат; консэрвшым Сойэдиньон Ш тат 
дэн Иапонийыш колталтэш, трэпангэ дэн годотурийжым Китайыш 
колталтыт.* Вуд кушкыл кокла гыч ламинарий кумдан шарлэн^ 
тудын лэнтэ гай кужо лышташыштым вэс сэмын тэҥыз ковышта 
маныт, тудым йапон дэн китай-влак кочкыт, тудым пэш аклат,-

ССР Ушэмыштэ чыла кол кучымо паша гыч 25®/о колжым 
эрвэл тэҥыз-влак пуат.

Атлантик окэанын тэҥызлаж э.

Балтий тэҥыз. ССР Ушэмлан Балтий тэҥызын изэ ужашыжэ- 
гына логалэш. Тидэ — матэрикыш пэш кэлгыш пурэн шогышо 
Фин заливын кэчывэл-эрвэл ужашыжэ. Фин заливын кутышыжо, 
Ньэва аҥ  гыч Финльандий сэрысэ Ганг олашкэ шумэш 420 клг,. 
тудын эн кумда вэрыштыжэ 120 км, уло заливын кумдыкшо 29,5 
тужэм кв. км. ССР Ушэмлан Ньэва аҥ  дэч йудвэл-касвэлкылажэ-
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■25 к х  кутыш сэр воктэнысэ ужашыжэ да кэчывэл-касвэлышкыла 
250 км  кутышан тугайак сэр воктэнысэ ужашыжэ вэлэ логалэш.

ССР Ушэмлан Фин заливын сэр воктэнысэ изэ ужашыжэ вэлэ 
логалэш гынат, тудын ССР Уш^мыш пу^рымыжо мыланна моткоч 
куго йӧным ышта: тыжэчын Касвэл Иэвроп кугыжанышлашкэ, 
адак Атлантик окэаныш вик корно дэн кайаш пэш йӧнан. Фин 
заливыштэ Н ьэва эҥэр аҥыштэ мэмнан моткоч куго портна — 
Л э н и н г р а д  шинча.

Кызытсэ Балтий тэҥызын кумда, кэлгэ лап вэрэшыжэ льэдник 
эпохышто ий тэмын улмаш; садэ ийжэ йӱдвэл гычын тышкэ 
курык пород пудыргым кондэн. Тидэ куго лап вэр ий пытымэк 
гына тэҥызыш сзвырнэн, тэҥыз сынжат шуко гана вашталдын. 
Сандэнак Балтий тэҥызыштэ куакш вэр, риф, адак тэҥыз пунда- 
шыштэ куго куй-влак шуко; нинэ кӱй моклака-влак льэдник 
эпохышто нушшо ий дэн, адак варажэ ийшэ ий дэн кондалтыныт. 
Тыгыдэ островла шуко, Фин заливын йудвэл сэржэ дэн — шхэр- 
влак улыт.

Фин залив мэмнан ужашыштыжэ кэлгэ огыл, кокла шот дэн 
30 м  наррак, йужо вэрэжэ гына 50 .«-ыш шуэш. К о т л и н остров 
дэн Ньэва аҥ  кокла ужашыштыжэ кэлгытшэ 5 м  гына, садлан 
тэҥыз судна-влаклан Лэнинградыш мийашышт лумын каналым 
кунчымӧ.

Фин заливысэ вУд шагал шӧнчалан, Кронштадт дэн Ньэва аҥ  
кокласэ ужашыштэ умбалныжэ йӧршэш шэрэ манаш лийэш. Залив 
шагал шӧнчалан, куаш, адак изэ улмыжлан, йырысэ мландыжэ 
тэлым чот йукшымылан Фин заливын эрвэл ужашыжым шуко 
жаплан ий лэвэдэш — Кронштадт дэнэ 160 кэчэ кылмэ шога. 
Тыштэ ий кужгытшӧ 80сл-ы ш  шуэш. Вуд нойабр мучашыштэ 
кылмаш туҥалэш, апрэльыштэ почылтэш, тугэ гынат, тэҥызыштэ 
майыштат ийын коштшо ий-влак улэдат.

Шошым да кэҥэжым Фин заливыштэ мардэж шукыжым эрвэл 
гычла пуа, тудо вудым залив гыч пуэн луктэш, шыжым — мардэж 
касвэл гыч пуа, тидыжэ вудым заливыш пуэн пурта.

Касвэл гычла пуышо мардэж шуко жап щогымо годым, залив 
гыч Ньэва аҥыш шуко вуд пура, садыгэ вуд кугын сэр гоч 
ташлэн лэктэш. Пытартыш гана Лэнинградыштэ 1925 ийыштэ 
тыгэ ташлэн лэктын ыльэ.

Балтий тэҥызын илышэ-влак туньажэ Нэмыч тэҥыз дэн да 
Атлантик окэан дэн таҥастарымаштэ нунын дэч йатыр нужна- 
рак. Ик тус кол-влакак тыштэ тыгыдэ улыт; норвэг сэльдьын 
кутышыжо — ЪО см, Балтий тэҥызыштэ гын, и зэ — 16 кутышан 
гына, Балтий тэҥызысэ трэска Атлантик окэанысэ дэч кок пачаш 
изэ. Тыштэ шэрэ вудыштӧ илышэ кучымо кол-влак чыла гайак 
улыт: судак, лэшч, сиг, нӧртмӧ кышкаш толшо-влак гыч — угорь, 
корьуш ка. Эн кулэшан кучымо кол — туш то илышэ салака манмэ 
сэльдь; кокымшо вэрыштэ килька шога. Шӧр кочкын кушшо- 
вл ак  кокла гыч тьульэнь вэрэштэш.

Шэм тэҥыз. Шэм тэҥыз Азов тэҥыз дэчпосна 411,5 тужэм кв. км 
вэрым налэш. Тудын эн кужо кугышыжо 1150 км, эн кумда 
лопкытшо — йудвэл-касвэл ужашыштыжэ — 543 км, эн аҥысыр
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вэржэ — Крым дэн Изэ Азий коклаштэ — 270 км. Эн кэлгэ вэрыш- 
ты ж э — 200Э дэчат кэлгырак. Шэм тэҥыз гыч лэкташ ик виш 
гына уло — тидэ Б о с ф о р  пролив; тудын кутышыжо ЪО км, лоп- 
кытшо — У-^^км, кэлгытшэ — 70 .и мартэ. Шэм тэҥызын сэрлажэ 
кэчывэл-эрвэлыштыжэ кӱкшӧ, куго курыклан улыт, курык крач- 
влакы ш т сэрлан йӧршэшак паралэльнэ кайат манаш лийэш, садлан 
йӧнан пУртус гавань-влак шагал Касвэл дэн йӱдвэл сэрлажэ 
Крым дэч моло вэрэжэ, чучкыдын тура сэран улыт гынат, кукшӧ 
огытыл, сэр воктэнжэ йатырак кумда тӧр вэр шуйна. Сэр воктэн 
шуко вэрэжэ сэр нушкын ^вола, сэр сӱмырлэн шога. Эҥэр аҥ 
кундэмлаштэ сэр — лапка. Йудвэл сэр мучко, Дунай гыч Крым 
пэлэостровыш шумэш, адак Азов тэҥыз сэр воктэнат шуко 
,лиман“ манмэ тэҥыз вуд налмэ эҥэр ложэмла дэн лап вэрла 
улыт. Йужыжо ошма йошкын дэнэ тэҥыз дэч йӧршын ойырлэны- 
тат, шӧнчалан йэлыш савырнэныт. Виш „лиман* гыч эн кугыжо 
Д н ь э п р о в с к о - Б у г с к и й  манмэ. Лапка сэран кундэмлаштыжэ 
улшо гавань-влак гыч шукыжо кыд вий дэн ышталтыныт, О д э с- 
с ы с э  эн куго гаваньат тыгэ шкэ ыштымэ. Кукшӧ сэран кундэ- 
мыштэ кок куго, чаплэ бухто уло: иктыжэ Сэвастопольысо — 
Крымын касвэл сэрыштыжэ, вэсыжэ — Кавказ сэрын йудвэл ужа- 
ш ыш тыж э—НрвороссийсКыштэ да тылэч посна йатыр вишрак 
бухто-влак — Йалтысэ, Фэодосийысэ, Батумысо. Нинэ бухтылаштэ 
чыла вэрэжат порт-влак ышталтыныт, нунын кокла гыч эн кугыжо 
С э в а с т о п о л ь  — сар порт, адак Н о в о р о с с и й с к  — сатулымо 
порт.

Тэггыз пундашын тӧрлыкшӧ да кэлгытшэ сэрын могайжым 
онча. Йӱдвэл-касвэл ужашыштэ, сэр лапка да тӧр улмаштэ, 50 м 
дэч кэлгэ вэр укэ. Моло вэрэж э— кэлгэ, эн кэлгэ вэржэ Крым 
пэлэостров дэч кэчывэлыштыла. Сэр дэчын, эн чотшо Кавказ 
сэр воктэн, вӱдвэл сэр тайылжэ моткоч туран вола, тэҥыз 
пундашыжэ гын — тӧр.

Шэм тэҥыз вӱд Срэдизэм тэҥызысэ дэч йатыр шэрырак (ӱмбалныжэ 18»/о ° 
пундашышта ^2,5%°). Шэм тэҥызысэ вӱд эҥэрла гыч шуко шэрэ вӱд йогэн 
пурымылан да Мрамор тэҥыз гыч Шэм тэҥызыш вӱд пурымо Босфор проливын 
аҥысыр улмылан шагал шӧнчалан. Вӱд 60—100 м  кэлгытыштырак, вэс сэмын 
манмаштэ, лач Мраиор тэҥыз гыч вӱд йогэн пурымо, кэлгытыштэ, шӧнчаланрак 
лийаш тӱҥалэш. Куаш йӱдвэл-касв^л ужашыштыжэ — Одэссэ дэнэ, тораштэ 
огыл куго Дньэпр дэн Дньэстр вӱд йогэн пурымаштэ, шӧнчаланлык адакат 
мартэ вола.

Босфорышто эрэак йогышо кок йогын уло: пролив пундашыштэ шӧнчалан- 
рак, садлан нэлырак вӱд Мрамор тэҥыз гыч Шэм тэҥызыш толэш, Шэм тэҥызын 
шэрырак, садлан куштылгырак вӱдшӧ 411эм тэҥыэ гыч Мрамор тэҥызыш кайа. 
Умбал йогынжо писынрак йога, шагатлан 3,5 км  кайа, йӱмал йогын кондымо 
вӱд дэч кок пачаш шуко вӱдым луктэш. Тидэ уто вӱдшӧ куго эҥэр-влак дэн парыш 
савырнышэ вӱд дэн йуж вӱд утларак вочма гыч лэктэш.

Шэм тэҥызын эрвэл ужашыжэ касвэл ужашыж дэч лэвырак.
Сэр воктэнэ тэмпэратур вӱдын умбал лончыжым пуэн кош- 

тыктышо мардэжым ончзн вашталтэш. Ий тэлым тэҥызын шэрырак 
ужаш лаш тыжэ, мутлан, Одэссэ заливыштэ лийэш, тугэ гынат, 
тудо шуко ок шого, тэҥызыштэ льэдокол-влак пэш куштылгын 
коштын кэртыт.
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Шэм тэҥызыштэ пэш чӱчкыдын тӱтан мардэж лийэда. Эн куго 
тӱтанжэ идалыкын тэлэ пэл ужашыштыжэ лийэш. Йӱдвэл сэрлаш - 
тыжэ мардэж вий кэчывэл-эрвэлысэ дэч талырак. Новороссийск 
бухтышто куры к гыч пуышо борӓ, альэ норд-ост манмэ мардэж 
пэш вийан. Тудын вийжэ тэлым пэш куго лийэш.

Борӓ заливыштэ вӱдым шыжыктылэш да шыжалтышыжым кӱшкӧ пӱтырэн 
кӱзыкта, вара тыгай шыжалтыш-влакшэ залив ӱмбалнэ пар сэмын кошташ. 
тӱҥалыт. Олаштэ урэм дэнэ кошташ ок лий: мардэж айдэмым йӧрыктэн шуа,, 
йужгынам пойэздымат ораньэк лупшал пышта, куго шар кӱйымак кӱшкӧ 
кӱзыкта. Тудо пэш писын кайа; сэкундлан 40 л-ымат эрта. Ийаҥшэ шыжал- 
тыш-влак пӧрт пырдыжэш, понар мэҥгэш, тэҥызыштэ суднаш да мойын кылмэн 
шинчыт, судна-влак тыгэ йӧршэш ийаҥыт, йужгынамжэ сэрыш луктын кудал- 
талтыт, альэ вӱдыш пурэн кайат. Тэмпэратур тэлым — 20—25° мартэ вола, 
садыгэ тыгылай годым кылмыдымэ заливымат ий лэвэдэш. Борӓ курык крач 
дэч Иӱдвэлныла атмосфэр чот тэмдымэ да тэлым тэҥызыштэ атмосфэр эркын 
тэмдымэ дэнэ лийэш. Курык крач дэч Йӱдвэлнысэ чот тэмдышэ йуж эркын-эр- 
кын погынэн курык крач гоч вонча да моткоч талэ вий дэн заливыш шуҥгалтэш. 
Тыгэ борӓ тӱҥалэш.

Тугэ гынат, Шэм тэҥызыштэ кэлгэ вэр сэр лышычак тӱҥал- 
мылан, адак тэҥызыштэ островла да вудйӱмал кӱй йӧршэш гайак 
укэ улмылан Шэм тэҥызыштэ судналан кошташ тэлымат ш учкак 
огыл.

Шэм тэҥызын ик пэш йӧнан сай шотшо уло: 200 м дэч кэлгыш- 
тыжэ вӱд сэроводород дэн варналдын, сандэн тушто нимогай 
илышат укэ. 200 м  дэч кэлгыштыжэ вӱд шӧнчаланрак да нэлырак 
лийаш тӱҥалэш; вӱдшӧ ӱмбачын пундашыш кусныл огэш кошт, 
садлан пундашышкэ кислородат волэн ок кэрт. Пундашыштэ 
кислород укэлан тӱрлӧ организм шӱймӧ годым вӱд ок шопо, 
а шуко сэроводород погына.

Ш эм  т э ҥ ы з ы с э и л ы ш э  т ӱ н ь а д э н п р о м ы с л а  п а ш а .  
Кизытсэ Шэм тэҥыз акрэт годсо йатыр куго басэйн гыч лийын 
кодын; ожнысо басэйнжэ Кокла Дунай лап вэр гыч Арал тэҥызыш 
шумэш шарлэн кийэн, Срэдизэм тэҥыз дэч кукшо мыландэ дэн 
ойыралт шогэн. Тидэ басэйныштэ вӱдшӧ Срэдизэм тэҥызысэ гайак 
шӧнчалан лийын огыл, тусо илышэ тӱньажат Каспий тэҥызыштэ 
кызыт илышэ гайрак улмаш. Босфор пролив почылтмэкэ тышкэ 
Срэдизэм тэҥыз гыч шӧнчаланрак вӱд толаш тӱҥалын. Ш ӧнчалан- 
вӱд пурымэкэ шэрырак вӱдыштӧ илаш тунэмшэ илышэ-влак 
кайышыжэ йӱдвэлкэ, тэҥызын куашырак вэрышкыжэ, куго эҥэрла 
аҥыш , адак Азов тэҥызыш, ик манаш, ш агалрак шӧнчалан кундэм- 
лаш кэ кайэныт, кодшыжо колэн пытэныт. Шэм тэҥызын шӧн- 
чалгышэ вӱдан кэлгэ вэрлашкыжэ эркын-эркын Срэдизэм тэҥы- 
зыштэ илышэ-влак куснаш тӱҥалыныт. Тугэ гынат, Срэдизэм 
тэҥыз гыч илышэ-влак пэш эркын толын шогат, садлан Шэм 
тэҥызысэ илышэ тӱньа Срэдизэм тэҥызысэ дэч йатыр нужнарак. 
Тыштэ вӱд Срэдизэм тэҥызысэ дэч шэрырак, утларак кэлгыштэ 
улшо вӱд лончо-влак сэроводород дэн йӧрналтыныт, климыт шот- 
шат илышлан кэлшышаш огыл. Садлан тыштэ илышэ шагал — 
900 тӱрлӧ тӱс гына, Срэдизэм тэҥызыштэ гын — 7 000 тӱрлӧ тӱс 
илышэ уло. Тугэ гынат, Срэдизэм тэҥыз гыч толшо илышэ тӱс- 
влакшэ Шэм тэҥызысэ дэч шукырак улыт. Срэдизэм тэҥыз гыч 
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толшо кучышаш кол гыч тыштэ тыгай кол-влак логалыт: султанкэ, 
скумбрий, кэфаль, камбала. Адак нӧртмӧ кышкаш эртэн коштшо 
кол-влак чӱчкыдын вэрэштыт: судак, рыбэц, чэхонь. Ожнысо 
басэйныштэ илышэ кол-влак кокла гыч йӱдвэлнылажэ осэтр тукым 
кол-влак кодыныт: стэрльадь, сэвруго, осэтр, шип. Бычок, кэрч 
сэльдь да сардэлькэ — камса Шэм тэҥызыштэ гына кодыныт. Шӧр 
кочкын илышэ кокла гыч дэльфин ила. Срэдизэм тэҥыз гыч толшо 
йужо колжо (султанкэ, скумбрий) тэлылан Мрамор тэҥызыш кайат.

Азов тэҥ ы з. Азов тэҥызым Шэм тэ.1 ызын куго .лиманжылан" 
шотлаш лийэш. Тудын 
кутышыжо Дон аҥ дэч 
Арабат нэркашкэ шу- 
мэш 360 км, эн лопка 
вэржэ 240 км\ ӱмбалжэ 
37,6 тӱжэм кв. км. Шэм 
тэҥыз дэн тудо кумда 
эҥэр гай койшо К э р ч  
пролив гоч ушна. Тидэ 
проливын кутышыжо 
40 км, лопкытшо 4 км, 
кэлгытшэ улыжат 4 м 
гына. Азов тэҥыз шкэ- 
жат'куаш , 15—16 м дэч 
кэлгэ огыл; йӱдвэлыш
кайымэ сэмын куашэм мийа, Таганрог дэнэ 3 м кэлгыт гына ли- 
йэш. Сэр воктэнэ шуко шуйнышо ошма нэрка-влак улыт. Эн^ку- 
жо нэркажэ — А р а б а т  с т р э л к э  — касвэлнэ Азов тэҥыз дэч 
тулэчат куашырак С и в а ш  заливым (Шӱйшӧ тэҥыз) ойыра. 
Сиваш вӱдыштӧ организм-влак дэн вӱд кушкыл-влакын кодшышт 
шуко, нуно вашкэ шӱйын шакшэ ӱпшым луктыт.

Азов тэҥыз куаш улмыжо дэнэ пароход дэн кошташ йӧнан 
огыл.

Дон аҥ  дэк толшо тэҥыз суднаш сатум оптымо, йастаркалымэ 
годым сэр дэч йатыр торашкэ кайаш вэрэштэш; судна сэр дэк 
толын ок кэрт.

Азов тэҥыз нойабр мучашэш кылма, почылдашыжэ фэвраль 
пытышашэш почылдэш.

Азов тэҥыз коллан Шэм тэҥыз дэч пойанрак; тидлан амал- 
жат уло: тэҥыз куаш улмо дэнэ коллан тыштэ шуко кочкыш 
вэрэштэш.

Шэм тэҥ ы з-А зов басэйнлан ССР Ушэмысэ кол кучымын 
10“/о-ш э логалэш.

6 сӱр. Шэм тэҥызысэ Ногын-влак.

Каспий тэҥыз.

Каспий тэҥыз Совэт Ушэмын Йэвроп дэн Азий ужаш  гра- 
ницыштэ йыржэ матэрик дэн авырналтын шога, нимогай тэҥыз 
дэнат ок ушно, куго йэр сэмын ойырлэн шинча. Тугэ гынат, 
тудым кугытшылан кӧра адак ожно годсыжлан кӧра тэҥызак 
маныт.
2* 19



ТТТТЯ I I

Шэм тэҥыз сэмынак, кызытсэ Каспий тэҥыз ала кунам ожно кумда тэҥыз 
басэйнын ужашыжэ улмаш; тудо басэйнжэ Кокла Дунай лап вэр гыч Арал 
тэҥызыш шумэш шуйна улмаш. Крым курыкла дэн Кавказ тидэ тэҥыз 
покшэлнысэ островла лийыныт. Льэдник эпохыштат (ий курымышто) Каспий 
тэҥыз кызытсэ дэч йатыр куго улмаш, тэҥыз ӱчбалжат кызытсыж дэч кӱк- 
шырак лийын. Тудо йӱдвэлнэ Общий Сырт лӱман кӱкшакаш шумэш сэр воктэ- 
нысэ чыла лап вэрым вӱдшӧ дэн лэвэд шогэн, эовэлыштэ Лрал тэҥыз дэн, 
касвэлнэ Маныч лӱман ложэм гоч тунам альэ Срэдизэм тэҥыз дэн ушныдымо 
Шэм тэҥыз дэнэ ушна улмаш. Льэдник эпохо мучашэш Шэм тэҥыз Срэднзэм 
тэҥыз дэн ушнэн. Кумо-маныч лӱман лап вэр олмышто мландэ нӧлталалтынат, 
Каспий тэҥыз Шэм тэҥыз дэч ойырлэн. Льэдник чакнымэкэ климыт кукшэм 
шогымылан Каспий тэҥызын кӱкшытшӧ волаш тӱҥалын, садыгэ Арал тэҥыз 
дэч ойырлэн.

7 сӱр. Акрэт годсо Шэм тэҥыз-кзспий басэйн. (Тэҥыз налмэ 
вэрым штрихлэи ончыктымо).

Кызыт Каспий тэҥыз — йырым-йыр мландэ дэн авырналтшэ 
басэйн; тэҥыз умбалжэ окэан ӱмбал кукшыт дэч 26 м  ӱлнырак. 
Кумдыкшо (438 тӱжэм кв. км) Шэм тэҥыз дэн Азов тэҥызын 
кумдыкыштым пырльа налмэ наррак лийэш. Эн кужо кутышыжо 
мэридиан дэнэ 1360/сйт, лопкытшо — 200 тыч ЪоОкм мартэ. Эрвэл 
сэрыштыжэ куго залив-влак улыт: К о м с о м о л ь э ц ,  К а р а -  
Б у г а з ,  адак К р а с н о в о д с к .  Кара-бугаз дэн Комсомольэц кок- 
лаштэ М а н г и ш л а к  лӱман куго пэлэостров кийа, касвэл сэрыштэ 
ньэфтьлан пойан А п ш э р о н  пэлэостров кийа. Островла йатыр 
улыт: кугырак остров гыч ньэфтьлан пойан Ч э л э к э н  островым 
шукыжо шинчат (тудо Красноводск заливыш пурымаштэ).

Каспий тэҥызыштэ шолдьгра порт-влак тыгай улыт: Апшэрон 
пэлэостровышто Б а к у  да Иул аҥыштэ А с т р а х а н ь .  Вӱдшӧ 
куаш  улмылан тэҥыз судна-влак Астрахань дэк чак мийэн огыт 
кэрт, тэҥыз судна гыч сатум йастараш кӱлмӧ годым, Астрахань 
дэч 61 км  ӧрдыжэш йастарэн тыгыдэ судна-влак дэн кондат.
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Каспий тэҥыз пундаш тӧрлык шотшо дэнэ кум ужашлан шэлыл- 
тэш. Йудвэлнысэ ик кумышо ужашыжэ пэш куаш: тыштэ 20 м  дэч 
кэлгэ ок лий. Каспий тэҥызын тидэ ужашышкыжэ йогэн пурышо 
эҥэр-влак — Тэрэк, Кума, Йул, Урал, Эмба йошкын дэн ошмам пэш  
шуко кондат, садыгэ тэҥызын йӱдвэл ужашыжэ эркын-эркын эрэ ку- 
ашэм шога. Сэр дэч тораштэ огыл тэҥыз ӱ мбач изыш нӧлталалт шо- 
гышо остроБ-Блак чотдымо шуко улыт. Тэҥызын кыдал дэн кэчывэл 
ужашыштыжэ кок кэлгэ басэйн улыт, кыдал ужашыштыжэ ты 
Бэрлаштэ тэҥызын кэлгытшэ 770 дэн 975 л-ыш  шуэш. Апшэрон 
пэлэостров дэнэ нинэ кок басэйн-влак 
вӱд йӱмалсэ кӱй лондэ.м дэнэ ойырал- 

' тыт, тидэ чоҥгата тураштэ тэҥыз кэл- 
гыт 270 м  гына. Тидэ чоҥгата — Кав- 
каз курык крачын эрвэлыш шуйны- 
шо мучашыжэ. Й /двэл  ужашыштэ, 
шуко шэрэ вӱдым КОНДЫШО Йул б У д  
ушнымаштэ Бӱдын шӧнчаланлыкшэ 
7 ,5 %о, кэчыБэлныжэ— 15%о-ыш шуэш.
Шбнчал тэҥыз гыч эрэ К ара-Бугаз 
залиБЫШ лэктын шога, тужак турлэн 
(шундэн) шинчэш; садлан вӱд пэш  
чот парлана гынӓТ, тэҥызыштэ шӧн- 
чал ок шукэм. Кара-Бугаз — куго ку- 
акш залиБ, кугытшо дэнэ Ладого йэр 
дэн тудым тэҥыз дэнэ ушышо аҥысыр, 
куаш пролив кугытымат_эрта. Шокшо, 
кукшо игэчан годым заливысэ вӱд  
пэш писын парлана, садланак тэҥыз 
гыч чарныдэ вӱд эрэ пурэнак шога.
Кара-Бугаз вӱдыштӧ шӧнчал 186%{,- 
ышкат шуэш, адакшым химичэски йан- 
дар глаубэр шӧнчалат ойыралтэш.
Кара-Бугазыш пурышо кол вашкэ 
кола. Кызыт Кара - Бугазыштэ гла- 
убэр шӧнчал луктылтэш.

Каспий тэҥызын йӱдвэл ужашыштыжэ тэлэ йӱштӧ лийэш, вӱдшат 
шэрырак, садлак тушто тэҥыз нойабрын пэлыжэ гыч март пы- 
тымэшкэ ий дэн пэтырналтэш, садыгэ пароходат коштмым чар- 
на. Тугэ гынат, тэҥызын кыдал ужашыштыжэ ий шагал лийэш, 
тудыжат йӱдвэл могырым толшо. Кэчывэл ужашыштыжэ йатыр 
шокшырак, тидэ- адакшэ кэчывэлныла улмо дэч посна тэҥызын 
кэлгэ ул.мыжымат онча. '

Каспий тэҥызыштэ вӱд касвэл сэр воктэн йӱдвэл гыч кэчы- 
вэлыш йога, вара эрвэл сэр дэкыла савырнэн йӱдвэлкыла йога. 
Тудо йогын шукыжым йӱдБЭлымла пуышо мардэж дэнэ тарвана. 
Вӱд, Шэм тэҥызысэ сэмынак, кэлгыштыжэ сэроводород дэн  
варналтын. Тугэ гынат, тӱрлӧ илышэ влак илымэ вӱд лончоКаспий 
тэҥызыштэ Шэм тэҥызысэ дэч кэлгырак, тудо 400 ж-ыш шуэш.

К а с п и й  т э ҥ ы з ы с э  и л ы ш э  т ӱ н ь а  д э н п р о м ы с л а  
п а ш а .  Шӧр кочкын кушшо кокла гыч Каспий тэҥызыштэ тьу-
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льэнь гына ила. Кол шукыжо Шэм тэҥызысэ гайэ улыт: сэльдь, 
бычок, судак, плотва (Йулышто вобл маныт), ловал да мойын. 
Осэтр тукым гыч: стэрльадь, ошкол, сэвруга, шип. Тысэ кол 
гыч пэлыжэ утла Каспий тэҥызыштэ гына илат, моло тэҥызлаштэ 
укэ улыт. Рак тукым дэн моло тыгыдэ илышэ-влакат тугак 
моло вэрэ укэ улыт.

Каспий тэҥызыштэ илышэ-влак шуко тӱрлӧ огытыл, тугэ гынат, Каспий 
тэҥыз илышэ тӱньалан пэш поИан. Тэҥызыш йогэн пурышо эҥэр-влак пэш 
шуко организм дэн кодшо-влакым кондат, тудым кочкын тӱрлӧ тыгыдэ ор- 
ганизм дэн кушкыл-влак тӱлат, нуныжо шолдыра илышэ-влаклан кочкыш лий- 
ыт. Тэҥыз кунар куаш, тудо илышылан тунар пойан. Илышэ-влак куаш вэрлаш- 
тыжэ кэлгэ вэр дэч шуко пачаш шукырак улыт. Тэҥызын куаш вэрлаштыжэ 
тэҥызысэ кол-влак тӱлат, кочкышым муыт, игым луктыт, тушто колымат шуко 
кучалтэш. Садлан Каспий тэҥыз шкэ куаш вэрлажэ дэнэ (Йул аҥысэ дэльты- 
лажэ) кол кучымо шотышто пэш пайдалэ улыт.

Ш олдырарак кол кучьшо вэрлажэ эҥэр аҥлаш тэ улыт; Йул 
аҥыштэ, Урал, Тэрэк, Кура аҥлаштэ. Каспий тэҥыз Совэт Ушэ- 
мыштэ кучымо колын пэлыжэ нарым пуа, чумыр кол кучымын 
* / 4  ужашыжэ йӱдвэл куаш  ужашыжлан логалэш. Эн шукыжо 
вобл кучалтэш, вара шолдыра частиковый манмэ кол-влак: судак, 
сазан, ловал, варажэ сэльдь дэн осэтр тукым кол-влак. Тьу- 
льэньымат ш уко кучат.

III. РЭЛЬЙЭФ (МЛАНДЭ УМБАЛЫН ФОРМЫЖО).
ССР Ушэм Йэвразий матэрикыштэ вэрым налэш. Тудо 

Йэвразий матэрикын касвэл гыч эрвэлышкыла пэш кӱкшӧ ку- 
рык крачла дэн кӱкшӧ тӧр вэрла пӱчкын эртымэ пойас дэч 
йӱдвэлыштыла шарлэн кийа. Тидэ пойасыш мэмнан мланды- 
нан кэчывэл тӱрысӧ кӱкшырак курык крач-влакат пурат. Ум- 
бакыжэ йӱдвэлышкыла Йӱдвэл Ийан окэан сэр дэкылажэ ку- 
го кумда вэр тайнэн мийа. Садлан Совэт Ушэмын мландэ 
ӱмбалжэ ик гайрак. Уло кумдыкын ’/зо ужашыжэ гына тэҥыз 
ӱмбал кӱкшыт гыч 2 000 м дэч кӱшкӧ нӧлталалтэш: Кокла 
Азий курыклаштэ эн кӱкшӧ вэрлажэ 7 000 — 7500 м-ыш шуэш. 
Кодшо ужаш  мландэ ӱмбалжэ кок тӧр ужашлан шэлылтмэ гай: 
иктыжэ окэан ӱмбал кӱкшыт гыч 200 м кӱкшытыш шушо лап вэр, 
вэсыжэ 200 гыч 2000 м  кӱкшытыш шушо вэр. Лап ^вэржэ Совэт 
Ушэм мландын касвэл ужашыжэ дэн эрвэлыштэ Йӱдвэл Ийан 
окэан сэрын шуко ужашыжым налэш, кӱкш ака вэржэ — эрвэл 
ужашым налэш. Лап вэрын эн кэлгэ волэм вэржэ Каспий тэҥыз 
йырыштэ, тушто вэр окэан ӱмбал кӱкшыт дэч 26 м ӱлнӧ шога.

Мэмнан элын рэльйэфшэ моткоч кужо 'Тэологий пэриод-влак 
эртымаштэ шуко тӱрлӧ вий-влак логалмэ дэн вашталтын, вэс- 
тӱрлэмын толын, тидэ тӱсым налын.

ССР Ушэмын мландэ ӱмбалжым вэстӱрлэм толмыж дэн да 
шукэртэ лиймэ шотшо дэнэ кум ужаш лан шэлаш лийэш: 1) Йэвроп 
матэрикын эрвэл ужашыжым Урал курыкыш шумэш налын кийшэ, 
кэчывэл гыч Крым дэн Кавказ курыкла, эрвэл гыч Урал курык 
авырэн шогымо кумда, изыш нӧлталалт шогышо тӧр взрлан; 
2) Урал гыч Йэнисэй эҥэрыш, тудын воктэнысэ кэчывэлысэ Туран 
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лап вэр дэн границэ воктэнысэ кэчывэл курыклаш: Копэт-Даг, 
Памир-Алай, Тьань-Ш ань, Алтайыш шумэш шарлэн кийшэ тулэ- 
чат кумда лап вэрлан да 3) Йэнисэй дэч Тымык окэаныш ш умэш  
шуйнышо Эрвэл Сибир курыклан эллан.

Икымшэ ужашыжэ 5 млн. кв. км  наррак вэрым налэш, кокым- 
шыжо — 7 млн. кв. км, кумышыжо — 9,3 млн. кв. км.

/. ИЭВРОПЫСО УЖ АШ .

Эрвэлйэвроп тӧр вэр.

Мландыжын составш э да лиймыжэ. Эрвэл Йэвроп Касвэл 
Йэвроп гай курыклан огыл, тудо тӧр вэр. Совэт Ушэмын Йэв- 
ропысо ужашыжэ чыла гайак тидэ тӧр вэрыштэ кийа, турлаштыжэ 
гына курык крач-влак нӧлталтыт: эрвэлыштэ — У р а л  курык, 
кэчывэлыштэ — К р ы м  дэн К а в к а з  курыкла. Тидэ тӧр вэрым 
шкэнжым Э р в э л й э в р о п  тӧр вэр маныт. Тугэ гынат, тидэ тӧр 
вэрыштэ йужо вэрэжэ гына тӧр, тыштэ шукыжым кӱкш ака дэн 
лап вэрла улыт; нинэ кӱкшака-влакын эн кӱкшӧ вэрышт окэан 
ӱмбал кӱкшыт дэч 400 м  дэч кӱкшыракышт укэ.

Тидэ элын тӧр улмыжын чийжэ тыгайэ: тыштэ мландэ лончо-влак акрэт 
годсэк лап кийат, йужо вэрэжэ гына пӱрэмалтмыла мутыльгыл шинчыныт. 
Мландэ лончылажэ шукыжым акрэт годсо пэҥгыдэ йошкын пород гыч ыштал- 
тыныт. Кристалан пород-влак йӱдвэл-касвэлнэ (Кольск пэлэостров дэн Карэл 
мландэ, вэс сэмын манмаштэ, Ош тэҥыз, Ладого да Оньэгэ йэр коклаштэ) 
да кэчывэлнэ (Дньэстр эҥэр дэн Азов тэҥызын йӱдвэл сэржэ коклаштэ) гына 
улыт. Эрвэлйэвроп лап вэрысэ сэмын лончылалт вочшо мландым, вэс сэмын 
манмаштэ, йӱмалан шичшэ кристал пород-влакым ӱмбач акрэт годсо йошкын 
пород лончо пэтырымым гэолог-влак плита  маныт, а мландэ ӱмбак лэктын 
шогышо куго ора кристал породым шчит маныт. Эрвэлйэвроп тӧр вэрат 
плита гай. Йӱдвэл-касвэлысэ тӱжвак лэктьш шогышо кристал породым Балт ик  
шчит маныт (тудо касвэлыш умбакыжат, Финльандий дэн эрвэл Швэцийыш 
шуйна); кэчывэлнысэ лэктын шогышо кристал породым — Азов-Подольск шчит 
маныт. Эрвэлйэвроп плитан ӱмбалжэ пэҥгыдэ йошкын пород гыч лийшэ. 
Тидэ пэҥгыдэ йошкын породын йӱмалныжэ мучко тӱрлӧ кэлгытыштэ крис- 
тал пород-влакак кийат. Шчит-влак мландэ комын акрэт годсо ужашлашт 
улыт, нуно тэҥыз вӱд йӱмак йӧршэш гайак логалын огытыл. Плитам налаш 
гын, тудо мландэ илышын тӱрлӧ жапыштыжэ тэвэ нӧлталалтын, тэвэ волэн, 
сандэнэ тудын ӱмбалныжэ жапын-жапын тэҥыз дэн кукшо мландэ алмашталтын 
шогэныт; тугэ гынат, тыштэ тэҥыз пэш кэлгыжэ нигунамат лийын огыл. 
Мландэ лончо тура шогалын нӧлталалтмэ, волымо годым йужгынам мландэ 
лончо волымаш-влак лайыныт, садлан вэрьш-вэрын плитан ик ужашыжэ вэсыж 
дэчын кӱкшырак лийын.

Эрвэлйэвроп тӧр вэрын кызытсэ рэльйэфшэ алагунам ожнак 
мландэ лончо волымаш-влак дэн, адак эҥэр-влакын шкэ ложэмыш- 
тым кэлгэмдэн йогымо пашашт дэн лийын.

Умбач шичшэ лончо. Акрэт годсо рэльйэф дэн тудын пэҥ- 
гыдэ йошкын породшо илэн-толын уло Эрвэлйэвроп тӧр вэр 
мучко гайак пушкыдырак мландэ дэнэ лэвэдалтын; пэҥгыдэ 
пород-влак тидэ вара шичшэ пушкыдо мландэ лончо йумачын 
шукыжым эҥэр сэрлашкэ лэктын шогат (мутлан, Куйбышэв дэч 
изыш кӱшнырак Йулын пурла сэрысэ Ж игули курыкын извэст-
ньакшэ.
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Ӱмбал пуш кыдомландэлончокок турлб йӧн дэн лийын: 1)ожны- 
со жапыштэ тидэ тӧр вэрын куго ужашыжым — йудвэл-касвэл уж а- 
шыжым куго льэдник пызырэн толмо дэнэ да 2) пэш ш укэртат 
огыл тидэ тӧр вэрым тэҥыз налын шогымо дэнэ тэҥыз гыч тӱрлӧ 
кушкыл, илышэ дэч кодшо турлэн (шундэн) шичмэ дэнэ.

Ий пызырымэ жап дэн тудын дэч кодшо лончо. Мэмнан 
дэк чакӹрак улшо гэологий эпохышто Эрвэлйэвроп тӧр вэрын 
касвэл ужашыжэ, Гэр- 
ман тӧр вэр ^эмынак, 
ик манаш, Йэвропын 
уло йудвэл-касвэл ужа- 
шыжэ чыла ий ком. дэн 
пызыралтын улмаш.
Тидэ куго льэдникын 
РУд ы ж ӧ  Скандинав пэ- 
лэостровышто улмаш.
Тужэчын ий кызытсэ 
Финльандий мландэ дэ- 
нэ кэчывэл-эрвэлыш - 
кыла нушкын волэн, 
тӧр вэрын уло йӱд- 
вэл-касрэл дэн кокла 
ужашыжым лэвэдын.
Тудын кэчывэл грани- 
цыжэ Житомир дэч 
Крэмэнчуг дэк кайэн,
Дньэпрым вончэн, ва- 
ражэ Полтавэ гоч йӱд- 
вэлкыла, Брӓнск дэч 
касвэлымрак, Тула дэ- 
кэ кайэн. Тужэчын ада- 
кат кэчывэлкыла, кэ- 
чы вэл-эрвэлкыла са- 
вырнэн, -Сталинград ту- 
рашкыракак шумэкэ 
угыч йудвэлкыла ка- 
дыргэн, Горький дэн 
С ура анг дэч эрвэлыш- 
тырак Йулым вончэн.
Умбакыжэ ийын грани- 
цыжэ эрвэлышкыла да
йудвэл-эрвэлышкыла Пэрмь могырыш, тувэчын йудвэл-эрвэлышкы- 
ла кайэн. Туштыжо Скандинавысэ ий Урал-Тиманысэ ий дэнэ 
ушнэн. Урал-Ти.манысэ льэдникын рудыжӧ Йӱдвэл Уралыштэ кийа 
улмаш, тудын эрвэл туржӧ Обь эҥэрыш шумэш шуын ул- 
маш. Тыгэракын, Скандинав льэдник кок вэрэ — кызыт Дньэпр 
дэн Дон йогымо корэм кайымаштэ — нинэ эҥэр кокласэ кукшака 
кок могырым кок йылмэ дэнэ торашкэ кэчывэлкэ пызырэн волэн 
улмаш. Нушкын волышо ий, эркын нушкын гынат, тидэ тӧр вэр 
Умбал тусыжым йӧршын вашталтэн. Йӱдвэл-касвэлыштэ тудо-
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\0 сӱр. Йул воктэн Жигули курыклаштэ лэктын 
шогышо извэстньак.



.|Д.|

мландэ ӱмбалым тӧрлатэн, кӱй курыклам шымартэн, йыргэштэн, 
йыгырэ паралэль корнылам корэн волэн лакылам ыштэн. Кэчы- 
вэлыштыракшэ тӧр вэрэш шуным, ошмам шындэн, валун манмэ 
тӱрлӧ кугытан кӱй моклакалам шалатыл кышкэн кодэн; нинэ 
кӱй моклакалам ий Скандинавий дэн Финльандийын мӱндыр 
кундэмлашт гыч кондэн; шуко кӱй моклакаштышт нушкын^йы- 
галт толмышт дэнэ лийшэ коркалалтмэ палышт кодыныт. Иӱд- 
вэлнэ валун-влак пэш ш уко вэрэштыт, йал озанлык пашаштат 
мэшайат. Льэдник тӱр нушкын кайымаштыжэ ий кондымо шаргӱй, 
ошма, шун да валун-влак дэнэ чоҥгала лийын кодыныт — тугай
_________________________  чоҥгам мучаш морэнэ

маныт. Льэдник кок гана 
нушкын толын да мӧҥ- 
гэш чакнэн, тӧр вэр кок 
гана дэч шагал огыл 
ийаҥын; тидэ кок гана 
ийаҥмэ гычшат мучаш 
морэнэ-влак кодыныт, ну- 
но кызытат Эрвэлйэвроп 
тӧр вэрын уло йӱдвэл-кас- 
вэл ужашыжэ мучко кор- 
нын-корнын волат, нунат 
рэльйэфым вэстӱрлэмдат.

Ий мӧҥгэш йӱдвэлыш - 
кыла чакнымэкэ, тудын 
шындэн кодымо опша дэн 
шуным ий шулымо дэнэ 
лийшэ эҥэр вӱд мушкын 
наҥгайэн мучко шарка- 
лэн, ужашыжым мардэж 
пуэн шалатэн, садыгэ ий 
шудымо вэрлашкыжат, 
ик манаш, тӧр вэрын уло 
кэчывэл ужашышкыжэ 
Крым дэн Кавказ курык 
дэк шумэш шун дэн ошма 
шарлэн. Ий шындэн коды- 
ма гыч лийшэ нинэ тыгы- 

посна пород лийын; тудо тыгыдэ

11 сӱр. ИИын Эрвэлйэвроп тӧр вэрыштэ шар- 
лымэ кэчывэл границыжэ.

дэ пырчыла гыч льосс манмэ 
пырчылан пурак гай ошман рок, садлан пэш вашкэ мушкылтэш.

Морэнэ йыраҥла ончылан ий шулымо дэнэ лийшэ эҥэр-влак 
шуко ошмам кондэн шындэныт; тудо ошма Припьать, Дньэпр, 
Ока, Цна, т. м. эҥэр-влак ложэмлаштэ кумда вэрым налын кийа. 
Морэнэ йыраҥ-влак кокласэ выньэмлаштэ нунын дэч кэчывэлыш- 
тыла тӱрлӧ кугытан шуко тӱрлӧ йэр-влак кодыныт.

Тэҥы з гыч турлэн шичшэ (йошкын). Ий мӧҥгэш чакнымэкак 
Эрвэлйэвроп тӧр вэрын ужашыжэ тэҥыз вӱд дэн лэвэдалтын: 
йӱдвэл ужашыжым Йудвэл Ийан окэан вӱд налын, кэчывэл-эрвэл 
ужаш ыж ым — тунам йатыр куго улшо Каспий тэҥызын вӱдшӧ 
лэвэдын.
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12 сӱр. Эрвэлйэвроп тӧр вэрэш ий курымышто! шичшэ мландэ. (Коркалэн 
(штрихлэн) ончыктымо корныжо — морэнэ йыраҥ-влак улыт; точкыла дэн 
ончыктымыжо — ошма шичмэ кундэмла; шэм корныжо — льоссын йӱдвэл гра-

ницыжэ).

Йӱдвэл Ийан окэан тунам кызытсэ Ош тэҥыз дэн Балтий 
тэҥыз гоч Атлантик окэан дэн ушнэн шога улмаш; тидэ ушнэн 
шогыма гыч Ладого дэн Оньэгэ йэр кодыныт. Йудвэл-эрвэлыштэ 
ий кондэн шындымэ мландым тэҥыз йатырак мушкын наҥ- 
гайэн.
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Кэчывэл-эрвэлыштэ Каспий тэҥыз чакнымэкэ шӧнчал дэн, 
альэ кызытат Каспнй тэҥызыштэ нлышэ мольуск-влакын рак- 
вотышт дэн варналтшэ ошман да шунан мландэ кодын. Каспнй 
тэҥыз воктэнысэ лап вэрын шуко ужашыжэ окэан ӱмбал кӱкшыт 
дэч йатыр улнӧ кийа. Тудын умбалжат вэрын-вэрын тӧрак огыл, 
ошма кукш акала коклаштышт шӧнчалан рок дэн шӧнчалан йэрла 
улэдат.

Йогышо вӱдын пашажэ. Эрвэлйэвроп тӧр вэр гыч ий дэн 
тэҥыз чакнымэкэ, тудын умбалжэ йогышо вуд дэн вашталташ 
туҥалын. Ий пызырымэ дэч ончычак улшо эҥэр-влак эркын- 
эркын шкэ корныштым ончыч умбалан шичшэ пушкыдо млтн- 
дым, варажым шичшэ мландэ йумалнысэ туҥ породламат пуч- 
кын корным почыныт. Тыгэ лнйшэ эҥэр ложэм-влак рэльйэфым

13 сӱр. Морэнэ йыраҥла. Ончылно валун-влак кийат.

адакат йотырак вэстурлэмдэныт. Кэчывэлнэ, льоссын куштыл- 
гын мушкылтмыжо дэнэ, эҥэр ложэмлаш йур вуд дэн да шошым 
вуд дэн мушкылт лийшэ урылдыш дэн корэмла ушнэныт. Тыгэ 
лнймэ дэнэ тӧр вэр кызытсэ тусан лнйын; кызыт тыштэ йӧршэш 
тӧр вэржэ пэш шагал кодын.

Могай рэльйэф -влак улыт. Рэльйэфын лиймэ условнйжэ дэн 
могай улмыжлан кӧра Эрвэлйэвроп тӧр вэр ныл ужашлан 
шэлылтэш: 1) йӱӧвэл-касвэл ужашлан (Кольск пэлэостров д”энэ 
Карэлнй), тыштэ мландэ умбал льэдннкын пызырэн, коркалэн, 
шалатыл толмыж дэнэ вэстурлэмын, 2) кокла  ужаш лан (льоссын 
йудвэл граннцышкыжэ шумэш налын кнйшэ кодшо ужашыжэ), 
тыштыжэ мландэ умбалым льэдннк куго знйаным кондыдэ, шала- 
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тыдэ вэстӱрлэмдэн, 3) кэчывэл ужаш лан, тыштэ мландэ ӱмба- 
лым эн чотшо йогышо вӱд вэстӱрлэмдэн, вара 4) кэчывэл-эрвэл 
ужаш лан, тыштэ йогышо вӱд пэш шагал лиймэ дэнэ мландэ 
ӱмбалжат ик тӱрлырак, корэмла дэнэ да мойын коркалалтын 
огыл.

Йӱдвэл-касвэл ужашыштэ мландэ ӱмбал (рэльйэф) ий пызырымэ 
дэнэ вэспгурлэмын. Тыштэ мучко ийын шалатыл, коркалэн 
кодымо пашажэ койэш. Тыштэ ий кӧндэн шындымэ мландэ пэш 
шагал. Мландэ ӱмбакэ шымартымэ, чара кӱй курык саҥга-влак 
лэктын шогат, нуно шукыжым вычкыж лончо мландэ дэнат пэтыр-

14 сӱр. Льэдник пызырымэ дэн лийшэ йэр*1 штэ морэнэ чоҥга.

налтын огытыл. Мучашдымэ шуко выньэмлаш вӱд тэмынат, йэр- 
влак лийыныт, нуно ваш-ваш шуҥгалт йогышо эҥэрла дэнэ 
ушнат; йэр-влак йӱдвэл-касвэл гыч кэчывэл-эрвэлышкыла куты- 
ньэк кийат, шуҥгалтыш йогынышт акрэт годымак, ий пызырэн 
толаш  тӱҥалмэ дэч ончычак лийыныт.

Ий кондэн шындымэ турасэ кыдал ужашыштыжэ мландэ 
ӱмбал морэнан. Тыштэ ий тунар кугынак шалатылын огыл, 
тудо тыжак йӱдвэл гыч шалатыл, коркалэн кондымыжым шындэн 
кодэн. Тыштэ мландэ ӱмбал шукыжым чоҥгатан. Чоҥгала дэнэ 
морэнэ йыраҥла коклаштышт лап вэр улэдат, туш то тӱрлӧ- 
тӱрлӧ форман, тэвэ тыртыш, тэвэ кужака йэрла улыт. Эҥэр-влак 
йэрлам сылнын койыкгэн ваш-ваш ушэн шогат. Адак йужо вэрэжэ 
чоҥгаталан вэр коклаштак тӧр вэрат вэрэштэш.
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Кумышо, кэчывэл ужашыжэ льосс шарлымэ кундэм дэн лачэш 
толэш, тудо тӧр вэран _улмыжо дэн ойыртышэн. Рэльйэфшэ- 
тӧр ӱмбалан-корэмлан. Ӱмбач ончымо годым тӧр койшо мландэ 
умбалым эҥэр ложэмлан тура сэрышт, корэмла да урылдыш- 
влак гына пужат; тидэ тӱрлӧ корэмла дэн тӧр вэрын ӱмбалжэ 
торэш-кутынь пӱчкылт лэвэдалтын.

Нылымшэ, кэчывэл-эрвэл ужашыжэ ожно Каспий тэҥыэын 
пундашыжэ улмо кундэм дэн лачэш толэш. Тидэ утларак тӧр 
ӱмбалан  рэльйэф. Тыштэ йогышо вӱдын пашажэ мландэ 
ӱмбалан эн шагал логалын, йогышо. вӱд олмэш тыштэ вэрын- 
вэрын мардэжын пашажэ раш койын шога. Мардэж тыштэ ошма 
дэнэ имньэ таган сынан ошма чоҥгалам — бархан-влакым чумыра.

Эрвэлйэвроп тӧр вэрын рэльйэф ш э. Тыгэракын, йӱдвэл ужа- 
шыштэ кӱкш ака-влак шукыжым морэнэ йыраҥ гыч лийыныт. 
Тидэ шотышко Кольск пэлэостровын йӱдвэл-касвэл ужашыш- 
тыжэ 1240 м кӱкшытыш шумэш нӧлталалт шогышо кристал 
породан кӱкшӧ Х и б и н  курык дэн йӱдвэл-касвэл ужаш ыш тэ 
Пэчора эҥэр дэч касвэл гычырак кайэн Канин пэлэостровыш 
шуйнышо 310 Л€ кӱкшытан лапкарак акрэт г о д с о Т и м а н  к р ӓ ж  
манмэ гына огыт пуро.

Кольск пэлэостров касвэл ужашыштыжэ йатыр гана нӧлталал- 
тын, волэн шогэн, тудым вӱд мушкын, ий пызырэн йагылтэн. 
Сандэнэ пэҥгыдэ породан кӱкшака-влак кумыктымо под пундаш 
форман лийыныт. Хибин курыкын кӱкш акаш т-влакат тыгай ку- 
мыктымо под пундаш форман улыт. Тиман крьаж акрэт годсо 
йошкын пород гыч лийын кодын; тудат пачаш-пачаш кугын 
шалаталтын, шолдыргэн.

Эрвэлйэвроп тӧр вэрын морэнан йыраҥла гыч кугыракш» 
кокыт: Валдай чоҥгата дэн Смольэнск-Моско йыраҥ-влак.

В а  л д а й  йыраҥ (321 м) Йул дэн Касвэл Двина эҥэрын тӱҥал- 
тыш мучашыштышт вэрым налэш. Тудо тыжэчьш йӱдвэл- 
эрвэлышкыла да кэчывэл-касвэлышкыла шуйна. Йӱдвэл-эрвэл 
ужашыштыжэ тудын дэч кум вож ойырла: иктыжэ — Ладого 
дэн Оньэгэ йэрла коклаштэ, вэсыжэ — Оньэгэ йэр дэн Оньэгэ 
эҥэр коклаштэ, кумышыжо — Ош тэҥызын Мэзэн губажэ дэкэ- 
шуйна. Валдай йыраҥын мучашыжэ Минск дэк, варажэ Польшо 
дэн Гэрманий мландышкат шуэш. Валдай йыраҥ Эрвэлйэвро- 
нышто тӱҥ вӱд ойыртэмлан шотлалтэш; тувэчын Балтий, Каспий, 
Шэм тэҥызын куго эҥэрлаштэ тӱҥалыт. Валдай йыраҥ куты - 
шэшак эн шукыжым тудын дэч кэчывэлыштылажэ, льэдник дэнэ 
лийшэ йэрла йатыр улыт.

Кэчывэлыштырак кийшэ вэс йыраҥжэ — С м о л ь э н с к -М о с - 
к о  йыраҥ (283 м). Тудо касвэлнэ Минск ола дэнэ Валдай йыраҥ 
вэлэн эҥэрта, йӱдвэл-эрвэл ужашыштыжэ Й ӱ д в э л  у в а л  вэлэн 
эҥэрта. Йӱдвэл увалжэ — 260 м кӱкшытан лапка кӱкшака-влак, 
нуно кӱрлын-кӱрлын йӱдвэл-эрвэлыш Урал курыкыш шумэш 
шуйнат. Йӱдвэл Увалат Йӱдвэл Ийан окэан дэн Каспий тэҥы - 
зын басэйнышт коклаштэ вӱд ойыртыш лийын шога.

Тӧр вэрын кэчывэл ужашыштыжэ йӱдвэл гыч кэчывэлыш- 
кыла мэридиан линий дэн йатыр кӱкш ака-влак шуйнат, нуно 
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Дньэпр, Дон, Ока, Йул эҥэр-влакын лапэмышт дэнэ ойырлэн 
шогат. Нинэ кӱкшака-рлак коклаштэ рӱдӧ вэрым С р э д -  
н ь э р у с к и й  кӱкшака (309 м) налэш, тудо Эрвэлйэвроп тӧр 
вэрын кэчывэл ужашыжын покшэчыракшэ эрта. Тудо Валдай 
йыраҥ дэч кэчывэлымрак тӱҥалэш, вара-вара эркын-эркын шар- 
лэн, 1300 л:л<-ышкыракак шуйнэн Доньэц эҥэр дэкэ шуэш. Туш - 
тыжо тудын дэкэ Д о н ь э ц  к р ь а ж  (361 л«) ушна. Срэдньэруский 
кӱкшака льэдяик жап дэч ончычак улмаш, садланак ий кэчывэ- 

^лыш нушшыжла кок ужашлан шэлын, Дньэпр дэн Донын лапшэ 
дэнэ йогэн. Тидын эрвэл тайылжэ турарак, касвэлныжэ изэ 
тайылан.

Доньэц крьаж акрэт годсо пӱрэмалтшэ курык гыч кодын. Тудо 
йӱдвэл-касвэл гычын кэчывэл-эрвэлышкыла шуйна. Тидэ тӧрсыр

15 сӱр. Йул воктэнысэ кӱкшака лышнэ корэмла лиймаш.

мландэ лончылажэ пэҥгыдэ пород гыч: извэстньак, ошман кӱй, 
сланьэц гыч лийыныт, нуно ӱмбала-ӱмбала лап огыт кийэ, пӱрэ- 
малтын кийат. Пэшкыдэ породышко кэлгышкэ эҥэр ложэмла 
пӱчкылт пурат. Доньэц крьаж мландэ шӱйлан, шӧнчаллан пойан, 
адак кӱртньӧ дэн тӱсан мэталат улыт.

Срэдньэруский кӱкшака дэч касвэлыштыла Д н ь э п р ы н  л а п  
в э р ж э  кийа, тудын шэҥгалныжэ В о л ы н - П о д о л ь с к  к ӱ к -  
ш а к а  (418 м), тудо Азов-Подольск шчитын ужашыжэ, эрвэл 
ужашыштыжэ кристал пород гыч ышталтын. Дньэпрын лап 
вэржэ ӱлыл мучашыштыракшэ Подольск кӱкшака дэч шчитын вэс 
ужашыжым — А з о в  т э ҥ ы з  в о к т э н ы с э  к ӱ к ш а к а  в э р ы м  
ойыра. Дньэпр вӱдын кристал орам, вэс сэмынжэ кӱй йыраҥ-влак 
манмым, йогэнэртымаштыжэ Дньэпрыштэ лондэмла улмаш. Дньэп-

31



рэш гидроэлэктростанцым ыштымэкэ нинэ лондэмлам вӱд на- 
,лын.

Срэдньэруский кукшака дэч эрвэлыштыла О к а - Д о н  л а п  
в э р  кийа. Тидэ лап вэр дэнат кэчывэлыш пэш торашкэ льэд-- 
ник нушкын волэн; тыштэ кумда вэрым ий шулымо дэн лийшэ 
эҥэр-влакыш кондымо ошмашт лэвэдын.

Дньэпр воктэнысэ лап вэр дэн Ока-Дон лап вэр кэчывэлыштэ 
Ш эм  т э ҥ ы з  в о к т э н ы с э  л а п  в э р ы ш  ушнат, Тидэ лап 
вэржэ Шэм тэҥыз дэн Азов тэҥыз сэр воктэнэ кайэн эрвэлысэ 
Ставрополь плато дэкэ шумэш шуйна.

Ока-Дон лап вэр дэч эрвэлыштыла И у л  в о к т э н ы с э  к ӱ к -  
ш а к а  уло; тудо Горький гыч туҥалын Сталинградыш шумэш 
Йулын чыла пурла сэржым налэш. Тудат касвэлышкыла, Дон 
эҥэрын лап вэр дэкыла, эркын^тайыл дэн вола, вэс могырышкы- 
лажэ Йул дэк мийэн лэктын, Йулынкукшӧ тура пурла сэрыш- 
кыжэ савырна. Эрвэлышкыла Самара дэнэ лэктын шогымо 
ужашыжым Ж и г у л и  к у р ы к ( 3 7 1  л«) маныт. Кэчывэлыштэ Йул 
воктэнысэ кукш ака лапкарак, аҥысыр курыклаш— Й э р г э н ь ы ш  
(190 л«) вонча. Йэргэнь-влак кэчывэлкыла Маныч эҥэр ложэм 
дэк шумэшкэ 350 км  торашкэ шуйна^.

Касвэлыштэ эшэ умбалныракшэ, Йул вэс могырышто, У р а л  
в о к т э н ы с э  к у к ш а к а  туҥалэш, тудо эркын-эркын Урал дэк 
нӧлталалтэш. Тудын эн кукшӧ вэржэ — О б ш ч и й  С ы рт(650л<). 
Тыштэ льэдник кондэн шындымэ рок укэ, тугэ гынат, шуко вэрэ 
мландэ умбакэ извэстньак дэн гипс чарашкыракак лэктын шогат, 
туш то карст койыш кумдан шарлэн (йомшо эҥэр-влак, волэм 
вэрла, пэшчор-влак).

Тӧр вэрын кэчывэл-эрвэл ужашыжым К а с п и й  т э ҥ ы з  в о к -  
т э н ы с э  ' л а п  в э р  налэш. Тудын йатыр ужашыжэ окэан умбал 
кукшыт дэч улнӧ кийа (26 м). Касвэлнэ Каспий тэҥыз воктэнысэ 
лап вэр Шэм тэҥыз воктэнысэ лап вэр дэн — Йэргэнь дэн Став- 
рополь плато кокласэ К у м о - М а н ы ч  к э л г э  в э р  дэн ушна.

Тӱрласэ пӱрэман курык-влак.
Эрвэлйэвроп тӧр вэрым кэчывэл дэн эрвэлымла авырэн шогышо курык 

крач-влакын плита дэч тыгай ойыртышышт уло: нунын мландэ ком лончышт 
лап тӧр огыт кийэ, нуно чумыргэн лэктын, пӱрэмалт кийат (24 страницыш- 
тэ 9-шэ сӱрэтым ончыза).

Шчит дэн плита мландэ •коиын акрэт годсо ужашыжэ улыт. Тидэ — пэш 
чот пэҥгыдэмшэ пэшкыдэ ора; пэш чот пэҥгыдэм шичмыж дэнэ тудо шэлын 
ӱлыкӧ волэн, кӱшкӧ кӱзэн вэлэ кэртэш, туртын, пӱрэмалтын огэш кэрт. Тугэ 
гынат, плита тӱрлаштыжэ мландэ комын пушкыдырак (угларак пластичнэ) 
вэрлажат уло. Лач тидэ гэосинклиналь манмэ вэрлаштэ ӧрдыж гыч тэм- 
дымэ дэнэ курык пӱрэм-влак — курык крач-влак — лийыт. Мландэ историйыштэ 
курык пӱрэм-влак лийм ш алагунар пэ^иод лийын. (1адланак курык-влак ожны- 
сырак да варарак лийшыштат улыт. Акрэт годсо курык-влак шукырак зийаным 
ужыныт; садланак нуно лапкарак улыт, адак курык вуйыштат кошаргэ, пӱсӧ 
огытыл. Варарак лийшэ курык-влак пэш кӱкшӧ улыт, рэльйэфышт раш ойыр- 
лэн шога. Мландэ историйын ик эпохыштыжо лийшэ курык крач-влак кэч 
кунамат пӱрэмалтмэ ик кумда систэмыш пурат. Пӱрэмалтмын эн пытартыш 
альпийский  манмэ пӱрэмалтмаш эпохыштыжо лийшэ мэмнан Кавказ дэн 
Крым курыкна-влак ик кумда курык пӱрэмалтмэ систэмын ужашышт гына
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улыт. Тидэ куго пӱ^рэмжэ кэсвэлышкылэ уло Йэвроп мэтэрик кутышэш кэйэ 
(Альпэ, Кэрпэт, Балкэн), эрвэлышкылэжэ умбэкэ Азийыш шуйнэ (Копэт-Дэг 
Пэмиро-Алэй, Гиядукуш, Гимэлэй). ’

Урэл курык эльпийский мэнмэ пӱрэмэлтмэ 9П0Х0 дэч ончычсо гэрцинст й  
мэнмэ пӱрэмэлтмэ эпохышто лийын, тудэт обшо пӱрэмэлтмэ систэмышкэ пурэ. 
Тидэ пӱрэмжэ ик могырышкыжо У Млэндыш шуйнэ, вэс могырышкыжо — 
Азийыш — Кэзэкстэн гоч Гьэнь-Шэньыш, умбэкыжэ Кэсвэл Китэйыш.

Курык пӱрэм-влэк лиймэ годым, лиймэ почэшыжэт кэч кунэмэт вулкэн 
лийэш, млэндэ ӱмбакэ лэвышэ магмэ пород-влэк чымэлт лэктыт, млэндэ чыты- 
рэлтмэш лийэш. Сэдлэнэк мландэ чытыралтмэш кызытэт эльэ п^рэмалтмыш- 
тым чарныдымэ курык пӱрэм-влэк воктэн лийэш (ССР Ушэмын Йэвроп ужэ- 
шыжын кэчывэлыштыжэ — Кэвказ дэнэ Крымыштэ, Азий ужэшыштыжэ— Коклэ 
Азийыштэ, Бэйкал лышнэ).

16 сӱр. Тӱҥ Кавкэз курык крэй. Улнӧ шэлшылаштэ пыл койэш.

Крым курыкла. Крым курыкла Крым пэлэостровын кэчывэл 
ужашыжым налыт; туш то нуно кэчывэл-касвэл гыч йӱдвэл-эр- 
вэлышкыла кутышыж дэнэ 150 км-ыи, торэшыж дэнэ 35 км  вэрым 
налын корнын шупшылтыт. Касвэл ужашыштыжэ тудо торэш 
дожэмла дэн пайлалтын, паралэльнэ кайышэ кум курык йыраҥ 
лийын шуйнат. Кэчывэлнысэ эн кӱкшӧ йыраҥжэ 1500ж -атэрта  
( Р о м а н - К о ш  — 1543 м), вэс кок курыкшо-йатыр лапкарак улыт.

Крым курыкын кэчывэл йыраҥжэ—курык пӱрэмын йӱдвэл ик 
пэлыжэ лийэш. Курык пӱрэмын вэс — кэчывэл—пэлыжэ мландэ 
комын кугын волымыж дэч вара Шэм тэҥызын кэлгз, волэм 
пундашыжэ лийын.

Кавказ курыкла. Кавказ курык-влак Шэм тэҥыз дэн Каспий 
тэҥ ы з кокласэ мландыштэ улыт, нуно йӱдвэл-касвэл могырым 
кэчывэл-эрвэлышкыла шуйнат. Нунын кутышыштым вик линий 
дэнэ висымэ годым 1300 км-ыш, торэшыжэ — 200 км  мартэ шуйна. 
Кавказ курык-влакын пэш кӱкшӧ Рӱдӧ курык крачшэ уло; рУдӧ 
ужашыштыжэ лум дэн да ий дэн лэвэдалт шога, курык вуйлажэ 
вэрын-вэрын 5000 м-ат эртат, адак йатыр лапкарак курык крач- 
влак улыт, нунын кокла гыч йужыжо Рудӧ курык крачлан пара- 
лэльнэ кайат, йужышт лук лийын торэшла кайат.
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Кавказ курык крачыштэ 2500 — 2800 м кӱкты ты ш тӧ курык 
вончэм (пэрэвал)-Блак улыт, тыгай кӱкшӧ вэрласэ вончэм-влакаг 
пэш шагал.

Садлан курык крач воктэн кошташ пэш йӧнысыр. Курык 
вончэм-влак гыч луманракышт:^ К р э с т о в ы й ,  М а м и с о н с к и й  
да  К л у х о р с к и й .

Кавказ курык крач дэч кэчывэлыштылажэ К а в к а з в э с в э л  
к у р ы к а н  э л  кийа. Туш то кӱкшӧ А р м ь а н  к у р ы к л а  улыт 
(кӱкшытышт 2000 ж-ыш шуэш); нуно умбак йогэн лэкшэ вулкан 
пород-влак дэнэ лэвэдалтыныт. Армьан кукшӧ тӧр вэр йудвэл- 
касвэл дэн йудвэл-эрвэл могырым курык крачла дэн авыралтын; 
моло курык крачышт кукшӧ тӧр вэрын эрвэл туржӧ дэнэ Рудӧ 
Кавказ курык крач сэмынак йӱдвэл-касвэл гыч кэчывэл-эрвэл 
могырыш кайат.

Курыклаштэ йӧрышӧ вулкан-влакат улыт; нунын кокла гыч 
ССР Ушэм мландыштэ эн кукшыжӧ А л а г э з  (4095 лг).

Йӧрышӧ вулкан-влак Рудӧ Кавказ курык крачыштат улыт. 
Кав}(азын эн кукшӧ курыквуй-влак — Э л ь б р у с  (5630 иг) дэн 
К а з б э к  (5043 и<)—йӧрышӧ вулкан-влак улыт.

Кавказвэсвэл курыкан эл Рудӧ Кавказ курык крачын кыдал 
ужашышкыжэ С у р а м  к у р ы к к р а ч  дэн ушнэн шога; тидэ 
курык крач дэч касвэл дэн эрвэлышкылажэ мландэ волымо дэнэ 
лийшэ Р и о н дэн К у р и н лап вэрла кийат. Рион лап вэр кас- 
вэлыштылажэ Шэм тэҥызын мландэ волымо дэн лийшэ кэлгэ 
пундашыжэ дэн ушна, эрвэлыштылажэ Кура лап вэр Каспий 
тэҥызын мландэ ком волымо дэнэ лийшэ кэлгэ пундашан ужа- 
шыжэ дэн ушна.

Урал курыкла. Урал курык лач Йэвроп дэн Азийын границыш- 
тышт шога. Кутышыжо 2500 км-ыш. шуэш, торэшыжэ йудвэл- 
ыштэ 50 ки£ гыч кэчывэлыштэ \ЪОкм мартэ лийэш. Урал курык 
мэридиан кутыш дэн йудвэлым кэчывэлыш шуйнышо кужо да 
кугырак йатыр курык крач-влакым уша. Урал курык Кавказ 
курык дэч йатыр ожнысо жапыштэ лийын. Садланак тудо шукырак 
зийаным ужын, шаланыл, шолдыргэн шогэн, вуд дэн мушкылтын, 
тудын кукшытшат кукшӧ огыл.  ̂Эн кукшӧ курык вуйыштат 
1900 мэтрышкырак вэлэ шуыт. Йудвэл дэн кэчывэл ужаш ыш т 
кукшырак улыт (Й удм л Уралыштэ Н а р о д н а й а  курык— 1875 м, 
Кэчывэл У-ралыштэ Й а м а н - т а у — 1639 л), Уралын кыдал ужа- 
шыжэ йатыр лапкарак. Уло Уралын кокла кукшытшӧ 500 Л£ дэч 
утла огыл. Кошташ Урал куго йӧнысырымак ок ыштэ. Тидэ 
Кавказ гай огыл.

Урал курык гоч ш укэртак орава корно-влакым, варажым 
куртньӧ корным ыштэн кошташ туҥалыныт.

Акрэт годсо курыклан эл улмыжо дэнэ Урал турлӧ пайдалэ 
кунчэн лукшашлан, утларакш э куртньӧ рудалан пэш пойащ 
адак Уралыштэ вургэньэ, шӧртньӧ, платина, мландэ шуй, тусан 
мэтал уло.

ЙУдвэл-касвэлыштыжэ Вайгач остров дэн У Мландыш У рал 
дэч Пай-хой курык крач кайа, тудо кукшӧ огыл.
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2. КАСВЭЛСИБИР Д Э Н  АРАЛКАСПИЙ  УЩ АШ -ВЛАК. 

Касвэлсибир дэн Туран лап вэр-влак.

Урал курык дэч кэчывэлыштыла Урал курыкын лэктын шо- 
гышо курык мучашыжэ дэн Каспий тэҥыз коклаштэ Эрвэлйэвроп 
тӧр вэр тулэчат кумда вэр налшэ вэТ: тӧр ^ э р  дэнэ ушна. Тидэ 
тӧр вэр касвэл гыч эрвэлыш — Урал дэч Йэнисэй эҥэр мартэ, 
йӱдвэл гыч кэчывэлыш — Йудвэл Ийан окэан дэч тидэ тӧр вэ- 
рым Кокла Азийсэ да Иранысэ кӱкшӧ тӧр вэрла дэч ойырышо 
кӱкшӧ курык крач-влак дэкэ шумэшкэ шарлэн кийа. Тӧр вэрын 
йӱдвэл ужашыжэ К а с в э л с и б и р  л а п  в э р  манылтэш, кэчывэл 
ужашыжэ — Т у р а н  л а п  в э р  манын лумдымӧ. Нуным йудвэл 
лопкытын 50° дэч кэчывэлыштырак кийшэ К а з а х  к у р ы к  йыраҥ 
ойыра, тидэ курыкшо кӱкшӧ огыл. Казах курык йыраҥ Урал 
дэкэ ок шу, садыгэ касвэлыштыжэ кок лап вэржат „Тургай 
пролив* манмэ тугайак лап аҥысыр полоса дэнэ ушнат.

Кузэ лийиышт да составыш т. Касвэлсибир дэн Туран лап вэр-влак Эр- 
вэлйэвроп тӧр вэр сэмынак плита улыт. Нэҥызыштыжэ тугак кристал пород 
гыч лийын. Кристал породан нэҥызшэ тугак варарак шичшэ йошкын лончо- 
влак дэнэ лэвэдалтын; нинэ лончылажэ пӱрэмалтын огытыл, изыш гына туртын 
толкыналтмыла лийи.ныт, садланак тӧр вэрлан посна ужашыштым жапын-жа- 
пын тэҥыз вӱд налын шогэн. Тугэ гынат, тидэ плита Эрвэлйэвроп плита дэч 
варасырак жапыштэ лийын. Нэҥызшын кристал породышт мландэ ӱмбакэ 
Уралыштэ, Казах курыкышто, Арал тэҥыз дэч кэчывэл-эрвэлыштырак Кызыл- 
кум пустыньыштэ лэктын шогат (24 страницыштэ У-шэ картым ончо).

Умбач шичшэ мландэ лончо. Акрэт годсо нэҥызым лэвэд 
шичшэ пород-влак кокла гыч льэдник пызырымэ эпохо дэч ончыч 
лийшэ пород-влакшэ утларак шарлэныт. Тунам кызытсэ Касвэл- 
сибир лап вэрын куго ужашыжым тэҥыз налын шога улмаш. 
Тургай пролив гочшо Туран лап вэр дэн Каспий тэҥыз воктэнысэ 
лап вэрышкат тэҥыз вӱд пурэн. Тидэ тэҥызын шындэн кодымыжо 
шукыжым. шун, ошма куй (песчаник) улыт. Вараракшэ льэдник 
пызырымэ эпохышто, Касвэлсибир лап вэрын йӱдвэл ужашыжэ 
льэдник дэн лэвэдалтын; ийжэ Урал гычын волэн. Иртыш дэн Обь 
иктыш ушнэн йогымашкэ — йӱдвэл лопкытын 61 градусышкыжо 
шуын улмаш. Алтай курык крач гычат льэдник-влак пэш кугын 
волэныт. Льэдник ийын шулымыжо да  чакнымыжэ годым шуко 
вуд лийын. Вудлан йудвэлышкыла йогашыжэ йУдвэлышкэ чак- 
нышэ ий шкак мэшайымэ дэнэ льэдник вуд кэчывэлышкыла йогэн, 
тунам йатыр кумда улшо Аралкаспий басэйныш логалын.

Урал гыч толшо ий йӧршэш мӧҥгэш чакнымэкэ, Касвэлсибнр 
лап вэрын йудвэл ужашыжэ адакат тэҥыз йумак кайэн, тэн ызшэ 
ий кондэн шындымэ мландыжым мушкын наҥгайэн. Вэс могырым- 
жо, Алтай курык гыч волышо ий шулымо дэн лийшэ вудш ӧ 
лап вэрын кэчывэл-эрвэл ужашышкыжэ йатыр шаркуй дэн ошмам 
кондэн. Тыгэракын Касвэлсибир лап вэрыштэ умбач шичшэ 
мландыжэ тыгай лийын: йӱдвэлыштэ—ошма, йужо вэрэжэ валун 
дэн йӧрэ, кэчывэлыштэ—ошма куй дэн льосс шун, йужо вэрэжэ 
шаркуй дэн йӧрэ; Туран лап вэрыштэ тэҥыз шындымэ ошма 
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кӱйым шолдыртымо дэнэ лийшэ да эҥэр вуд шындымэ ошма, 
вара шун да льосс.

Рэльйэфым йогышо вӱд дэн мардэжын вэстӱрлэмдымышт.
Касвэлсибир лап вэрысэ мландэ ӱмбал вэстӱрлэмдымаштэ йогы- 
шо вӱдын пашажэ Эрвэлйэвроп тӧр вэрысэ нарэ шинчаш ок 
пэрнэ. Тидым эн ончычак элын пэш тӧр улмыжо дэнэ умыл- 
тараш лийэш. Касвэлсибир лап вэр йӱдвэл гыч кэчывэлыш 
2000 — 2400 кж-ыш шумэш шуйнэн кийа, касвэл гыч эрвэлкылажэ 
2000 км ыш. Тидэ кумда вэр мучко рэльйэф ик сэмын тӧр кийа, тэ- 
ҥыз ӱмбал кӱкшыт дэч изы п гына кӱшнырак шога. Иртышын Сэ- 
мипалатинск лышнэ кӱкшытшӧ тэҥыз ӱмбал дэч 209ж-лан кӱшны- 
рак, О.ЧСКЫ Ш Т0 -68 л^-лан, Бэрэзовышто, Ооьын ӱлыл мучашышты- 
ж э—30 м. Тыштэ йатыр шӱдӧ киломэтр вэр коклаш кайымаштат 
шинчалан нимогай тӧрсыр ок пэрнэ. Кӱртньӧ корно алагунар лу 
киломэтрыш шумэш сортала вик шуйнэн кийа, нымогай тайылат 
укэ гайэ. Лап вэрын кугырак ужашыжым йӱдвэлнэ куп дэнэ 
чодра лэвэдыт. Кэчывэлнэ гына, Барабин стэпыштэ, Ӧбь дэн 
Иртыш коклаштэ яГрив“ („орж а‘) М1 нмэ изэ кӱкшака-влак дэнэ 
тӧрсырэмэш, нинэ кӱкшака-влак йӱдвэл-эрвэл гыч кэчывэл-касвэл- 
кыла шуйнэн кийат. Адак кэчывэлнырак, Кулундин стэпыштэ, 
рэльйэф алагунам ожно йогышо эҥэр-влакын корэмышт дэнэ тӧр- 
сырлана.

Оржа мачмыштат, корэмлажат шичшэ мландым льэдник вӱд 
иушкын наҥгайымэ дэнэ лийыныт.

Туран лап вэрыштэ йогышо вӱдын пашажэ пэш шагал; тугэ 
гынат, тыштэ мардэжын пашажэ шинчаш чот пэрна. Тыштэ 
мландэ ӱмбалым шукыжым мардэж вэстӱрлэ.чдэн. Тӱжвак лэктын 
шогышо ош.ма кӱйым пуэн шолдыртэн, мардэж тудым ошмашкэ 
савырэн. Мардэж ӱштын наҥгайымэ ошма вэрын-вэрын кумда 
вэрым пэтырэн, тудым ошман пустыньыш савырэн, тыгай ошман 
пустынь шуко тӱжэм квадрат киломэтр вэрым налын кийа. Ша- 
ланыдэ кодшо ошма кӱйжӧ вэрын-вэрын ӱстэл форман кӱкшака 
сэмын лэктын шогат. Мландэ ӱмбакэ пэҥгыдэ пород лэктын 
шогымаштэ мардэж вий дэн шолдыргымын кышажым мучко ужаш  
лийэш; тидэ алагунар мэтр кӱкшытан мардэж „кочмо“ (шумымо) 
кӱй мэҥгэ-влак улыт. Умбакыжат шолдыртымо да ошма пырчы- 
лам ваш нӱжымӧ дэнэ льосс лийэш, тудым мардэж ӱштын наҥ- 
гайэн, шукыжым курык тӱҥэш шында, шурно шочыктышо ӱмбал 
рокым ышта. Льосс мландан вэрын кумдыкшо йатыр лу киломэтр 
нарыш шуэш. Ожнысо эҥэр-влак шындымэ ошма тулэчат кумда 
вэрым налэш.

Шокшо кэҥэж кэчын ошман пустыньлашгэ мардэж ошман пуракым кушкӧ 
пӱтырэн кӱзыкта. Тидэ мардэж нӧлтымӧ пурак кумда тӧр вэр мучко шарла. 
Куштылгырак пуракшэ чот ырышэ йужын кушкӧ кын элмыж дэнэ моткоч 
кӱшкӧ кӱ.эа. Тыгай годым эрдэн воштончыш (кӱзгӧ) га I йандар шинчышэ кав 
кэчываллан вудака шовыч дэнэ вӱдылмӧ гай шэмэмэш. Кэч >ш тыгылай шинча 
дэнат тура ончаш лий ш; тидэ пурак вошт тудо кэчэ йолжым колтэн ок кэрт, 
шкэжат шэмэмшэвулно онто гай вэлэ койэш. Кэчэ шичмэкэ шокшо йуж кӱш 
кӱзымым чарна, кӱш кыньэлшэ пуракат шинча дэн овалтэн ужаш лийдымэ 
кумда вэрыш турлэн (шундэн) шинчэш. Тидэ шичшэ йужысо пурак льоссыш 
савырна, садыгэ шурно шочыктышо нарынчэ сынан ӱмбал рок лийэш.
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М огай рэльйэф -влак улыт? Рэльйэфын тӧрлыкшым ончэн да 
лиймэ условийжым ончэн, Касвэлсибир дэн Туран лап вэрлам кум 
ужаш лан шэлалтэш: 1) кэчывэлысэ курык крач-влак дэч йуд- 
вэлысэ Казах курыкыш шумэш — кэчывэл ужашлан, 2) Казах 
курык дэч йӱдвэл лопкытын 56° мартэ — кокла  ужашлан да 
3) йӱдвэл лопкытын 56° дэч Карск тэҥызыш шумэш — йӱдвэл 
ужашлан.

Рэльйэф утларакш э кэчывэл^ ужашыштэ тбрсыр. Тыштэ шуко 
вэрым ошман пустынь налэш. Йошкаргырак-еарэ да лудо тӱсан 
куснылшо ошма кӱкшытышт йужгынам 12— 15 л-ы ш  шушо сорла 
гай чоҥгалаш—барханыш чумыргэн. Ошмаш иктаж могай куш- 
кыл вожым колдэн кушкын шуэш гын, тудын ушыкшӧ дэнэ 
ошма куснылмым чарна, вара изырак чоҥгалан альэ изэ толкын- 
лала койын шинчышэ тӧррак ошман стэпыш савырна. Кӱйан 
альэ шаргуйан вэр пэш шагал.

Туран лап вэрыштэ ошма висак плато сэмэшкэ лапка шун 
лончан кӱкшака-влак улыт; нуно тӱрыштышт тура сэр дэн пы- 
тат.

Пустыньыштэ пэш шуэн лийшэ йӱрын вӱдшӧ тунамак ошмаш 
шыҥэн, кэлгэшырак вУдыжгӧ лийын кодэш. Пустыньыштэ садла- 
нак кушкыл илэн кэртэш. Шунан пустыньым налаш гын, тушто 
вочшо йӱр вӱд тунамак парыш савырна, сандэнэ туш то кушкыл 
илэн ок кэрт. Тыгай вэрлам „шужэм стэп* маныт.

Кокымшо ужашыштыжэ, Казах курык йыраҥ дэн йудвэл лоп- 
кытын 56° коклаштыжэ, вэр ик сэмын тӧр кайа. Лач Казах 
курык йыраҥыштэ гына акрэт годсо курык пурэм гыч кодшо 
пэнгыдэ куй пород-влак чараш лэктын шогат. Моло вэрэжэ тӧр 
вэр ложэмлаштэ эҥэр йогымо корэмла дэнэ гына изыш тӧрсырэ- 
мэш. Каспий тэҥыз воктэнысэ лап вэр сэмынак мландыш тыштат 
шӧнчал шыҥэн, эҥэрласэ вУдат шӧнчал таманрак. Тидэ тӧр вз- 
рыштэ пэш шуко посна ойырлэн шинчышэ йэр-влак улыт; йужыжо 
шӧнчалан, йужыжо шэрэ вудан улыт.

Кумышо, йудвэл ужашыжэ тулэчат тӧррак, ик гай умбалан- 
рак. Мландэ умбалым эҥэр-влакын кукшырак сэрысэ чоҥгата- 
лашт гына изыш тӧрсырэмдат.

Турласэ пӱрэман курык-влак.

Туран тӧр вэр дэнэ Касвэлсибир лап вэр кэчывэл гычын 
А л т а й ,  Т ь а н - Ш а н ь ,  П а м и р - А л а й ,  К о п э т - Д а г  курыкла 
дэнэ авыралтын. Алтай дэнэ Тьань-Ш ань — акрэт годымак лийшэ 
курыкан эл улыт; молыжо — рвэзырак улыт, мландэ ком пурэ- 
малтмын альпийский эпохыштыжо лийыныт.

Алтай. Курыкан Алтай эл пэш кумда вэрым налэш; тидэ эл 
04 ССР Ушэмын Монголий дэн Китай кокласэ кугыжаныш гра- 
ницыжэ кайа. Алтайын кэчывэл курык крачышт Рудӧ Азийыш 
кэлгышкэ пурэн шога. Тидэ — акрэт годсо пурэмалтшэ кундэм, 
тудо умыржӧ мучко шуко зийаным ужын, вэстурлэмын толын; 
ик кутышын йӧршэш гайак тӧр вэрыш савырнэн шуын улмаш 
тугэ гынат, вара адакат нёлталалтын, мландэ ком волэн да мо-
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йын, тӧрсыр лийын. Садлан тыштэ кайаш лийдымэ, кэлгэ шэлшэ- 
влак дэн пырльа тура сэран кумда, тӧр умбалан кӱкшӧ курык- 
влакым, адак йужо вэрэжэ 30 км-ыш шушо лопкытан курык 
кутышэш шуйнышо ложэм-влакым вашлийаш лийэш.

Лач Монголий границыштэ Табын-богдо-ола (450Э м) луман 
кукшӧ массив уло, тудын дэчын тУрлӧ вэлышкыла Алтайын 
тӱҥ курык крач-влакышт шарлат. Ш уко курык крачшэ идалы- 
кын шуко ужашыштыжэ лум дэн лэвэдалт шогат, нуным ,бэлки“ 
маныт. Эн кукшӧ курык крачшэ К а т у н  бэлки, тушто Алтайын 
моткоч кукшӧ курык вуйжо — Б э л у х а  (4550 лг) шога. Алтайыш- 
тэ льэдник Кавказысэ нарэ укэ; льэдникыштат изырак улыт.

ЙУдвэл-эрвэлышт^ К у з н ь э ц к  А л а т а у  дэн С а л а и р  крӓж 
манмэ кок курык крач Касвэлсибир лап вэрыш кэлгышкэ пуч- 
кылт пурэн шогат. Нунын коклаштышт К у з н ь э ц к  мландэ шуй 
басэйн кийа.

- Алтай — акрэт годсо курыкан эл; тудо пайдалэ кунчэн лук- 
шаш пойанлыклан пэш пойан.

А лтай'дэч кэчывэл-касвэлкыла лапкарак курык крач — Т а р -  
б а г а т а й  — кийа.

Тьань-Ш ань. Тьань-Ш ань ССР Ушэмыштэ эн кумда вэрым 
налын шога. Тудын кутышыжо Совэт Ушэмыштэ 1500 клг-ат 
эрта, лопкытшо—350 км, моткоч кукшӧ курык вуйлаш т 7000 м-ыт 
шушышт уло. Тьань-Ш аньын курык крачышт эрвэлыштэ Китай 
мландыш лэктыт; Тьань-Шаньын путынь кутышыжо 20ӧ0л:лг-мат 
эрта. Тьань-Ш ань йудвэл лопкытын 40^ дэн 46° коклаштышт кийа. 
(Кавказат тидэ лопкыт кутлаштак).

Тьань-Шань — пытартыш гана мландэ ком пурэмалтмэ годым 
угыч пурэмалтшэ акрэт годсо курыкан эл. Садланак Тьань-Шань- 
ыштэ кызытат коклан-хоклан мландэ чытыралтэш.

Тьань-Шаньын курык крач-влакшэ кэчывэлышкыла пӱгыргэн 
шогышо пугӧ сэмын лопкыт (широта) кутышэшла эрвэл гыч кас- 
вэлышкыла шуйнэн кийат. Эрвэлыштэ крач-влак чакырак улыт, 
касвэлыштыжэ торлат.

Йудвэл-эрвэлысэ крач-влакышт лапкарак улыт, тугэ гынат, 
нуныштынат кукшытышт 4600 — 4800 ж-ыш шуыт. Лач Китай 
границыштэ уло Тьань-Ш аньлан кукшӧ курык вуйан куго Хан- 
Тэнгри(7020лг)курык кийа. Тудын дэчын касвэлышкыла 5500лг-ыш 
шушо кукшытан алагунаррак курык крач-влак турлӧ могырыш 
шарлат. Курык крач-влак кокла гыч эн кукшыжӧ кэчывэлысэ 
К о к ш а а л - т а у  (6000 л/). Климыт кукшо улмо дэнэ лум линий 
кушнӧ кийа (3000 — 3700 м), тугэ гынат, Тьань-Ш ань курык 
крач-влак лум линий дэч йатыр кушнӧ улмышт дэнэ курык 
крачлаштэ кумда вэр лум дэн да ий дэн лэвэдалтыт. Хан-Тэнгри 
гыч мландэ шарын куго льэдникшылан шотлалтшэ льэдник-влзк 
волат; И н ы л ь ч э к  льэдникын кутышыжо 70 а:л/-ыш шуэш, шуко 
льэдникшэ 20 км  кутышан улыт. Кызыт Тьань-Шаньын льэдник- 
шэ-влак чакнэн шогымо жапыштэ улыт.

Памир-Алай. Кокшаал-тау курык крач касвэлышкыла шуйнэн 
А л а й  купык крачыш ушна. Тидэ курык крачат 6000 л/кукш ы- 
тан, тудо Тьань-Шаньым тудын дэч кэчывэл-касвэлыштыла 
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кийшэ Памир-Алай курыкан эл дэнэ уша. Памир-Алай курык 
крач-влак кужытыш т да кумдыкышт шот дэнэ Тьань-Ш ань курык 
крач-влак‘дэч мӧҥгырак улыт, кукшытышт шот дэн нуным эртат. 
Нунат лопкыт (широта) кутышэшла шуйнат, пӱгырышт гына 
Тьань-Ш аньысэ сэмын кэчывэлышкыла огыл, йӱдвэлышкыла ка- 
дыргэн шогат.

Алай курык крач вэс могырышто кэчывэлыштыла кумда Алай 
ложэм кийа, ложэм вэс могырышто Памир-Алай курык систэмын 
крачышт нӧлталалтыт — Л э н и н  п и к а н  (7128 ж) Заалай курык 
крач дэн П э т р  1-ын курык крачшэ, туштыжо уло ССР Ушэм- 
лан эн кӱкшӧ курык вуй С т а л и н  п и к  (7495 л<) шога. Тыштак 
ССР Ушэмлан эн куго Ф э д ч э н к о  льэдник уло; тидэ льэдни- 
кын кутышыжо 77 км-ыш. шуэш, чыла ӧрдыжла гыч ушнышо 
льэдник-влак дэн пырльа шотлымо годым кумдыкшо 1300 кв. 
Аглг-мат эрта. Заалай курык крач дэч кэчывэлышкыла „Тӱньа 
лэвэды ш “ манмэ кӱкшӧ курыкан Памир эл кийа. Тудын дэкэ 
Азий матэрикысэ курык-влак (Тьань-Шань, Куэнь-Лунь, Карако- 
рум, Гималаи, Гиндукуш) мийэн ушнат, садлан тудо нинэ курык- 
лам иктыш ушышо кылдыш гай койэш.

Памир — пэш кӱкшӧ курыкан эл. 5700 — 6000 лг кӱкшытан 
курык вуй-влак тыштэ ик лу  вэлэ огыл, 4800 — 5600 лг кӱкшы- 
тан  курыклажэ — шӱдӧ дэнэ шотлалтыт. Курык крач-влакым 
ойырэн шогышо ложэмла-влакат 3500—4000 м кӱкшытыштӧ улыт. 
Вончэм-влакын кӱкшытыштат йатыржэ годым Монбланым эртат. 
Садланак Памирышкэ мийэн кошташ пэш йӧсӧ.

Памирын кӱкшӧ курыклан районлажым, Арктикым тунэммэ сэмынак, кодшо 
ийлаштэ гына тунэмаш, шкэ кыдыш налаш тӱҥалмэ. Тидэ пытартыш лу ий 
коклаштэ ыштымэ экспэдиций-влак ожно мийаш лиЙ 1ымылан шотлалтшэ кун- 
дэмламат эртэн коштыныт; моткоч куго курык вуйлашкат кӱзалтын: курым 
мучко лум шулыдэ кийымэ линий дэч кӱшан мэтэорологий станций-влакым 
ышталтын. Ожно кошташ лийдымэ курык вончэмла гоч кӱй корно ышталтын. 
Экспэдиций-влак Памирыштэ йатыр шэргакан кӱнчэн лукшаш пойанлыкым, 
тудын шотышто шӧртньымат муыныт.

Копӓт-Даг. Памир-Алайын курык крачшэ Аму-дарйа дэк шу- 
мэш гына шуэш. Умбакыжэ тудым Кара-кумын кэчывэл тӱрыш- 
кыжӧ Афганистан дэн Иран гыч толшо Гиндукуш курык крач 
алмашта. Тудо йудвэлышкыла пӱгыргэн йӱдвэл-касвэлышкыла 
шуйна. ССР Ушэм дэн Иран кокласэ границыштэ тидэ курык 
крачым Копэт-Даг маныт. Копэт-Даг 800 км  нарэ вэрыш шуйна. 
Варажым Каспий тэҥызыш ш удэ кэчывэлкыла савырнэн Иран 
мландэш Эльбрус курыкын крачшэ лийэш. Копэт-Дагын кукшыт- 
шӧ 2900 .и наррак. Копэт-Дагын йӱдвзл сэржэ пзш тура, садлан 
ССР Ушэм могыр гыч кузаш пэш йӧсӧ.

Кызытсэ курык лиймаш кончыш -влак. Тьань-Ш ань дэч 
тӱҥалын, касвэлыштэ Кавказ дэн Крым курыклаш шумэшкэ 
куры к пУрэм-влак мучко кызыт мландэ комын чучкыдын ты вэ- 
рыштэ луҥгымыжӧ гыч курык лиймаш кончышым ужына. Тыштэ 
мландэ чытыралтмаш кумда вэрыш шарла, тудо куго зийаным 
конда, шалатылэш.
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1902 ийыштэ Андижаныштэ (Тьань-Ш ань) мландэ пэш чотчы- 
тыралтын; тунам 26 тӱжэм пӧрт шаланэн, 4600 утла йэҥ колэн. 
1907 ийыштэ мландэ Караталыштэ (Памир-Алай) пэш чот чыты- 
ралтын, тунамат 10 тӱжэм наррак йэҥ колэн. Кокла Азийыштэ 
кажнэ ийлан кокла ш от дэн 3 кэчэ мландэ чытыралтмэ логалэш. 
Пыкшэрак шижаш лиймэ мландэ умбал луҥгалтмэ дэн пырльак» 
коклан-коклан куго мландэ чытыралтмаш лийэда, тыгайжэ пэш 
кумда вэрыш шарла (Андижанысэ—350 тужэм кв. км  утла), кужо 
жапышкэн чытыра, адак куатлэ шалатылшэ вийан лийэш. Тугэ 
гынат, Кокла Азийыштэ мландэ чытыралтмаш ш агалрак лийэш, 
адак куатыш тат мӧҥгырак.

3. ЭРВЭЛСИБИР УЖ АШ .
Йэнисэй эҥэр дэн Тымык окэан сэр коклаштэ кийшэ Эрвэл- 

сибир курыкан эл кумда вэрым налэш, калыкшэ пэш шуэн ила; 
садланак тудо ССР Ушэмын пэш шагал шымлымэ ужашыжэ. 
Альэ 1926 ийыштэ гына мундыр йудвэл-эрвэлыштэ гэографий 
наук ты мартэн шинчыдымэ куго Чэрский курык крачым палэн 
налмэ, тидэ — куго курыкан эл, тудын кутышыжо 1000 км  
наррак, кукшытшӧ 3 000 л-ы ш  шуэш.

Эрвэл Сибирын вэржэ^ мландэ умбал тӧрлыкшӧ шот дэн кум 
ужаш лан шэлылтэш: 1) Йэнисэй дэн Льэна эҥэр кокласэ кумда 
Кокласибир кукшӧ тӧр вэр; кэчывэл-эрвэлыштэ тудо Льэнам 
вонча да Алдан эҥэрын басэйнжым налын, Становой курык крач 
дэк шумэш шуйна; 2) тидэ кукшӧ тӧр вэрым кэчывэлымла авы- 
рэн шогышо курыклан эл да 3) эрвэлыштэ да йудвэл-эрвэлыштэ 
курык пурэмла дэн курык крачан кундэмла.

Кокласибир кӱкш ӧ тӧр вэр. Кокласибир кукшӧ тӧр вэр — 
акрэт годым лийшэ плита, мландэ комын эн ожнысо ик ужаш ы- 
жэ. Тугэ гынат, кристал породшо-влак мландэ умбакэ йужо вэрэ 
гына лэктыт: касвэлыштэ, Йэнисэйын пурла сэржэ кутышэш 
кристал породан Й э н и с э й  к р ӓ ж  {\20д м) кийа, йудвэлыштэ, 
Таймыр пэлэостровышто да Анабар эҥэрын кушыл ужашыштыжэ, 
Ӱлыл Тунгуско кундэмын кумда вэрыштыжэ Тунгус мландэ шуй 
басэйн лиймэ пэш шукэртэ ожнысо жапыштэ Сибирын ты уж а- 
шыжэ тэҥыз вуд йымалнэ улмаш. Тылэч вара тидэ кукшӧ тӧр 
вэрын шукырак ужашыжэ эртак кукшӧ мландэ лийын кодын. 
Тыштэ мландэ ком пурэмалтмаш лийын огыл гынат, мландэ ум- 
баллан вэстурлэмашыжэ мландэ комышто волымаш да курышталт- 
маш-влак лиймаш чот полшэныт; мландэ комын курышталтма- 
шыжэ лийшэ шэлшыла гыч мландэ умбакэ ш уко вулкан пород- 
влак йогэн лэктын; тидэ вулкан пород массэ кызытат лу, шУдӧ 
квадрат киломэтр вэрым налын кумдан шарлэн кийа, кужгытшӧ 
чучкыдынак алагунар шудӧ мэтр кукшытыш шуэш. Тидэ вулкан 
породым ,трапп“ маныт. Тыгай кужгӧ вулкан породыш эҥ эр 
корэм пучкылт пурымаштыжэ кэлгэ шэлшэ лийэш (тушто илышэ 
калык тудым „капка* маныт); вуд йогымаштыжэ чучкыдын 
.шивэр* манмэ шуҥгалтыш йогын влак логалыт. Кукшӧ тӧр 
вэрын кокла кукшытшӧ 300 м  наррак, тугэ гынат, кэчывэлышта 
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„крач“ манмэ кукшӧ вэрла нӧлталт шогат. Нунын кокла кукш ы- 
тышт 600л€-ым ок эртэ, тугэ гынат, йужо курыкышт 1000 л<-ыш 
шуыт да тулэч кукшыракыштат уло; тыгай тӧрсыр уло гынат, 
курык вуй-влакын умбалыштым ик сэмын лапка манаш лийэш». 
эркын тайылат улыт. Льэна могырышко кукшӧ тӧр вэр улышэм 
вола, Льэна дэч эрвэлышкылажэ, Алдан басэйныштэ, угыч 1000 м 
мартэ нӧлталалтэш.

Кэчывэл курыкан кундэм. Кокласибир кукшӧ тӧр вэрым 
кэчывэл дэн кэчывэл-эрвэл могырыш шуко курык крач-влак 
авырэн шогат, нуным кум ужашлан шэлаш лийэш: 1) Сайан-Бай- 
кал курыкан эл; 2) Байкалвэсвэл курыкан эл да 3) Становой 
курык крач.

С а й а н - Б а й к а л  курыкан эл моткоч шукэртэ лийшэ. Туш то 
кум курык крач уло. Тӱжвал, кэчывэл да эн кужырак пугыла 
пугыргэн шогышо курык крачыш савырнат: касвэлнэ С а й а н  
к у р ы к, эрвэлнэ X а м а р-Д а б а н курык крач; нуно Байкал 
йэрын кэчывэл мучашыштыжэ ушнат. Сайан курык К а с в э л д э н  
Э р в э л  ужашлан шэлылтэш. Касвэл ужашыштыжэ кукшырак, 
эн кукшӧ курык вуйжо —М у н к у  С а р д ы к —3490 м  кукшытыш 
шуэш, умбалныжэ изырак льэдник-влак кийат. Сайаныштэ калык 
илымаш укэ гайак, туш ко мийэн кош таш ат йӧсӧ. Рэльйэфышты- 
жэ йыргэшкырак форман курык шукырак; курыкшо-влак эркын 
толкынан, кумда умбалан альэ мэҥгэ гай шогышо кукшакан.

Кокымшо дэн кумышо пугыжат 3000 м  мартэ нӧлталалтыт. 
Мландэ умбаллан вэстУрлэмашыжэ мландэ комын волэн кайы - 
мыжат кугын полшэн; тыгэ мландэ волэн кайымэ дэн лийшэ ик 
шэлшэшыжэ мландэ шарын моткоч кэлгэ йэржэ—Байкал лийын.

Б а й к а л в э с в э л  к у р ы к а н  э л  йатыр курык крач дэн 
кукшӧ тӧр вэр-влак гыч лийын, тидэ курыкла дзн кӱкшӧ тӧр 
вэрла касвэлнысэ Байкал дэн эрвэлысэ Алдан эҥэрын туҥ ал- 
тышыжэ коклаштэ кийат. Кэчывэлыштэ тудо Аргуни эҥэр воктэн 
кайышэ мэмнан кугыжаныш границэ дэкэ шуэш. Курык крач- 
влак шукыжо йудвэл-эрвэлышкыла шуйнэн кийат; Байкалвэс- 
вэлы сэж уры к крач-влак гыч шукыжо мландэ ком волэн кайыма 
гыч кодшо мландэ ком тур улыт. Эй кугырак Й а б л о н о в ы й  
к у р ы к  к р а ч  путынь Байкалвэсвэл элым кок ужаш лан шэлэш: 
касвэл дэн эрвэл ужашлан. Кукшӧ тӧр вэр-влак 1000 м  кукш ы - 
тыш шуыт, курык крач-влак — 2600 л< дэч кукшӧ огытыл, садыгэ 
эрэ чара шогышо курык вуйыштышт щулыдэ кийшэ лум лэвэ- 
дыш укэ.

С т а н о в о й к у р ы к  к р а ч  алагунаррак курык крачым уш а; 
нуно Алдан эҥэрын туҥалтышыжэ гыч туҥалын ончыч лопкыт 
(широта) кутышэш эрвэлышкыла, 56-шо паралэль дэнэ Охотск 
тэҥызыш шумэш кайат, туш тыжо йудвэл-эрвэлышкыла савыр- 
нат да йудвэл лопкытын 61° мартэ шуйнат. Становой курык 
крач Алданыш (Льэна басэйн) ушнышо эҥэр-влак дэн Зэйыш 
(Амур басэйн) ушнышо эҥэр-влак, адак Охотск тэҥызыш йогэн 
пурышо эҥэр-влак коклаш тэ вуд ойыртэм лийэш. Тудын эн 
кукшӧ вэрыштыжэ кукшытшӧ 2535 м, путынь кутышыжо 2000 км  
наррак.
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Эрвэл курыкан эл. Байкалвэсвэл курыкан эл дэкэ, тудын 
эрвэлысэ мучашыжэ лиймыла, Байкалвэсвэлын эрвэл ужашыш- 
тыжэ тӱҥалшэ Байкалвэсвэл-Амур куры к крач-влак тӱкнэн шогат. 
Тидэ пугӧ сэмэшкэ курык крачын эрвэл мучашышкыжэ Б у р э и н  
курык крач альэ И з э  Х и н г а н  ушна, тудыжо эрвэлышкыла 
огыл, кэчывэл-касвэлышкыла шуйна (кутышыжо 800 км  наррак, 
кӱкшытшӧ — 2220 лг-ыш шуэш).

Бурэин дэн Становой курык крачла да Амур эҥэр йогын кок- 
лаш тэ З э й - Б у р э и н  п л а т о  кийа, тудын кокла кукшытшӧ 
500 м наррак. Бурэин курык крач дэч эрвэлышкыла — мландэ 
ком волымаш дэнэ лийшэ А м у р - У с с у р и  л а п _ ^ в э р ,  тудо 
тэҥыз умбал кукшыт дэч ^7 л<-лан гына кушнырак. Йапон тэҥыз 
сэр воктэнысэ чыла кодшо вэржым С и х о т а-А л и н ы н курык 
крач-влакшэ налэш, нуно акрэт годым лийшэ улыт, умбалышт 
чот шолдыргышо, йагылгышэ улыт; кукш ы тыш т— 1560 ж-ыш 
шуэш.

Йӱдвэл-эрвэл курыкан кундэм. Тидэ кундэм Кокласибир кук- 
шӧ тӧр вэр воктэн касвэлыштыла кийа, тудын дэчын Льэна 
эҥэр дэнэ ойырла. Тыштэ кэчывэлышкыла пугыргэн шогышо 
кок пУрэм уло. Тужвал, кужырак пурэмышкыжэ тыгай крач-влак 
пурат: касвэлыштэ В э р х о й а н с к  крач, эрвэлыштэ — К о л ы м а  
дэн А н а д ы р  крач; нинэ пытартыш кок крачыштым крачлан 
ш отлаш ат ок лий, нуным окэан дэкэ шыма тошкалдышла дэн 
волышо лӓпка кукшакан туржылан вэлэ шотлаш лийэш. Вэр- 
хойанск дэн Колыма курык крач-вляк ушнымаштэ нунын дэк 
кэчывэл гычынак Становой курык крач ушна. Кӧргӧ пугыр пу- 
рэмжэ Ч э р с к и й  курык крач дэн лийын.

Камчаткэ дэн Сахалин. Колыма лэн Анадыр курык крач дэч 
эрвэлышкыла кумда лап вэр кайа, тудо Камчаткэ курык-влакым 
ойыра.

Камчаткэ дэн Сахалинын курык крачышт мландэ комын пы- 
'тартыш гана альпийский манмэ пурэмалтмыжэ годым лийыныт. 
Нуно мэридиан кутышэш, йудвэл гыч кэчывэлышкыла шуйнэн 
кийат. Камчаткыштат, Сахалиныштат кок курык крач эртаг — 
касвэл дэн эрвэл крач; нунын коклаштышт мландэ волымаш 
дэн лийшэ лап вэр кийа. Камчаткысэ курык крач-влак 1500 л<-ыш 
нӧлталтыт, Сахалиныштэ — 2 000 м мартэ. Камчаткын эрзэл крач- 
шэ — кэчывэлышкыла Куриль островла дэн Хоккайдо островыш 
кайышэ мландэ ком пурэмын мучашыжэ. Курык-влакын варарак 
лиймышт дэнэ Камчаткыштэ вулкан-влакат улыт, нуным тыштэ 
сопко маныт. Вулкан-влак эрвэл сэр кутыш дэн шинчылдыт. 
Йулышӧ вулканжак 12 шотлалтэш; нунын кукшытышт 1600 гыч 
4900 м мартэ. Камчаткыштэ лум киймэ корно 1500— 1800 лг 
кукшытыштӧ улмо дэнэ сопко-влакын шуко ужашышт кушнӧ 
лум дэн лэвэдалтын. Эн кукшӧ вулканжэ — К л ь у ч э в  сопко 
(4850 м). ССР Ушэмыштэ йулышӧ вулкан-влак улмо вэр — Кам- 
чаткэ гына.

Сибирыштэ льэдник лиймэ жап. Льэдник жапыштэ Сибирын 
йудвэл ужашыжэ чыла кумда ий лэвэдыш дэн лэвэдалтын ул- 
маш, ийжэ йудвэл лопкытын 61°-ышкырак шуын. Тидэ ийаҥмын 
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17 сӱр. Сибирын льэдник эпохышто ийаҥмыжэ. (Штрих дэн ончыктымо 
вэрыштэ ий налын улмаш),

кугырак р Уд ы ш т  тыштэ лийыныт; касвэлыштэ — Гыдан дэн Тай- 
мыр пэлэостровлаштэ, йӱдвэл-эрвэлыштэ — Вэрхойчнск дэн Чэр- 
ский курык крач кундэмыштэ. Куго льэдник-влак курык крач-вла- 
кын йатыр кӱкшӧ ужашлажымат, эн чотшо Алтай дэн Сайаным 
лэвэдыныт улмаш, тужэчын кужо йылмэ дэнэ торашкэ йӱдвэл- 
кэ волэныт. Тидэ ийаҥмын кышажым шуко вэрэ мумо, Эрвэлси- 
бир тэҥыз сэр воктэнэ гын, кунчэн ончымаштэ кызытат ий кий- 
мым муыныт, тӱдо ий пызырэн толмо жап годсэк кийэн. Тугэ 
гынат, климыт кукшо лиймэ дэнэ Сибирысэ ий лэвэдыш Йэвроп 
ужашын^ йудвэл-касвэлысэ гай куго лийын огыл.

IV. ПАЙДАЛЭ КУНЧЭН ЛУКШАШ ПОЙАНЛЫК.

Пайдалэ кӱнчэн лукшаш пойанлыкын лиймыжэ.
Кӱнчэн лукшаш пойанлык тыгай п^лка-влаклан пайлалтэш; мэт аллая  альэ 

рудалан  (жэльэзньак, колчэдан, вулнойылгыж дамойын;, куштылг > мэ пал-влак  
варышлан (альуминийан боксит, шолтымо да моло шӧнча>влак, фосфорит, 
сльуда, извэсть да мойын), мэт алдымэ-влаклгн  (шуй, ньэфть, сира).

Мэталан кӱнчэн лукмо пойанлык кэлгэ гыч мландэ ӱмбак йогэн лэкшэ 
лэвышэ (вишкыдэ) магмэ гыч лийын. Тудо тӱрлӧ сэмын лийын кэртын: йа 
магмын йӱкшэн пэҥгыдэимыжэ годым магмэшак, йа мэтал-влакын магмэ гыч 
ойырлышо газ дэн ушнымышт годым, йа мландэ шэлшэ гыч лэкшэ (варажым 
ж ила  лийшэ) раствор гыч мэтал ойырлымо дэнэ лиймн. Жилыштэ мэтал-влак 
кузэ лийын тугэ огыт кий, удэльнэ висаштым ончэн кийат: нэлырак мэталжэ 
(платина, шӧртньӧ, вӱргэньэ, вулно) — кэлгыштырак кийат; кӱшныракшэ —- шнй, 
вӱдвулно, ошвулно; эшэ кӱшныракшэ сурьма, ртуть.
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Тыгэрэкын мэтал-влакын магмэ гыч лиймэ вэрышт нунын йырысэ пород- 
влак шаланымэ годым шалаталдыныт, нунын сэыынак каткалалтын, шулэн да 
мойын ӧрдышкӧ куснэнытат, тужак шинчыныт. Тыгэ шундэн шичшэ кӱртньР 
руда, марганьэц руда, вӱргэньэ руда, адак пудырган платина, шӧртньӧ, вулно 
пырчыла лийыныт.

Мэталдымэ кӱнчэн лукмо пойанлык, куштылго мэтал-влак варышыжат йа 
мландэ ӱмбак лэкшэ пэҥгыдэ пород-влакын шаланымышт дэнэ (боксит), йа 
тэҥыз вӱд парланыиэ годым тэҥыз пундащэш турлэн кодмо дэнэ (шолтымо 
шӧнчал), йа акрэт годсо кушкыл дэч кодмо дэнэ (мландэ шӱй), акрэт годсо 
кушкыл дэн илышэ дэч кодшо дэнэ (ньэфть) лийыныт.

Кӱнчэн лукшаш пойанлыкын гэографий шот дэн шарлымыжэ.

Лэвышэ тул вишкыдэ магмэ массэ утларакшэ курык пӱрэмла 
лиймэ годым да мландэ ком каткалалт шэлышталтмэ годым 
тӱж вак йогэн лэктын. Сандэн мэтал-влакын кийымэ вэры ш тат 
ожно мландэ ком пӱрэмалтмэ дэнэ лийшэ курыклан вэрлаш тэ 
улыт. Уралысэ мэтал руда-влакат (кӱртньӧ, платина, шӧртньӧ, 
никэль, вӱргэньэ), Кавказысэ руда-влакат (вургэньэ, кобальт, ший, 
вудвулно, ошвулно) тыгак лийыныт. Урал дэнэ таҥастарымаш тэ, 
Кавказ шагалрак шалатышэ вийлан пэрнэн, туш то рудаж ат ш а- 
галрак. Уралыштэ мэтал киймэ вэр шаланыма гыч лийшэ плати- 
на, шӧртньӧ пырчын вэрэштмэ вэр-влак лийыныт.

Куртньӧ руда Эрвэлйэвроп тӧр вэрын пундашыштыжэ кийшэ 
кристал породыштат вашлийалтэш. Тэвэ Курск лышнысэ рудан 
вэр тыгайэ. Тушто руда йатыр кэлгыштэ кийа, тудым .магнит 
аномалий* манмэ дэнэ гына палэныт. .М агнит аномалий' манмы- 
жэ мландэ йумалнэ кӱртньӧ массэ улмым магнит стрэлкэ савыр- 
нымэ дэнэ палымым ончыкта. Тыгылайжэ шуко жапышкэн зийа- 
ным ужын, шаланыл шогышо шчитыштэ кӱнчэн лукш аш  пой- 
анлык пэш шуэн вэрэштэш, адак курык пурэмысэ сэмын шуко 
турлат ок лий.

Шуй, ньэфть, шӧнчал гай кунчэн лукш аш -влакат палэ вэрэш, 
палэ условийыштэ гына лийын кэртыныт — турлӧ гэологий пэриод- 
лаштэ кызытсэ плитан, мутлан, Эрвэлйэвроп плитан ужашлажым 
налын шогышо куаш  тэҥыз турлаштэ. Садлан мландэ шуй кий- 
ымэ вэр Пэчора басэйныштэ (Воркут эҥэр воктэн), Уралыштэ, 
Моско воктэнысэ да Доньэц басэйныштэ вэрэштыт; куй шӧнчал 
дэн калий шӧнчал — Урал дэч касвэлныла (Соликамск, Ильэцк) 
да Доньэц басэйныштэ (Бахмут); ньэфть — Урал воктэнэ, Кавка- 
зыштэ, тудын йудвэл тайылыштыжэ (Грозный, Майкоп) да кэчы- 
вэл тайылыштыжэ (Баку).

Кокласибир плиташтэ шуй Тунгус басэйныштэ да Канск-Ир- 
кутск басэйныштэ (Чэрэмхово) уло, куй шӧнчал — Ангара эҥэр 
воктэнысэ Усольышто. Ангара лондэмлан кундэмыштыжэ — 
куртньӧ рудач шуко лэкмэ вэр. Мландэ йумач кышкымэ пород- 
влак шуй дэн ушнымо вэрлаштэ графит лийын (Курэйка) Пли- 
тан касвэл тайылыштыжэ Йэнисэй крӓж шӧртньӧ пырчылан 
пойан, нинэ пырчылажэ крӓжын акрэт годсо породлаштэ улшо 
шӧртньӧ ,ш ӧн “ (жила) дэнэ ушнэн шогат. Алдан платош тат 
тыгайак пойан пырчэ дэн лэкшэ шӧртньӧ уло.
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Масштаб

[18  сӱр . Э рвэлйэвроп  тӧр  вэры ш тэ мландэ ш ӱй  лийм э ж япы ш тэ т зҥ ы з  ш арлы м э 
вэр . ((Л трихЛ эн тэҥ ы зы м  ончы кты м о, шэм квадрат-Блак д э н — мландэ ш ӱ й

кийымэ вэрым).

Мэмнан кугы ж аны л кыдысэ курыкан элла кокла гыч тӧрлӧ 
рудалан Урал эн пойан. Уралын рудалан пэйан улмыжо тыжэч 
лийын: тидэ акрэт годсо пӱрэман курыклан эл ик кана кэлгын 
мушкылтынат, вара угыч туртын. Угыч туртмыж дэнэ лийшэ 
пӱрэмлашкэ мландэ кӧргӧ гыч вулкан вий дэнэ рудан пород-влак 
ушнэныт. Йумалнысэ туҥ породлаштыжэ хромнстый жэльэзньак,
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платина, асбэст, никэль кийат; варарак лэкшэ породлаштыжэ —  
куртньӧ руда (Благодать, Высокайа, Магнитнайа курык-влак), 
сльуда дэн шэргакан куй-влак, вургэньэ руда, вольфрам руда,. 
шӧртньӧ ,ш ӧн “ (жила) вэрэштыт. Вэсканарак шичшэ породыш- 
тыжо — куртньӧ руда (Бакал, Халилово), ӧоксит, пырчын лэкшэ^ 
шӧртньӧ, платина шуко. Шуй тайыллаш тэ гына (касвэлыштэ 
Кизэль да эрвэлыштэ Иэгоршинск дэн Чэльабинск).

Алтайыштэ да Казах курыкышто мландэ комын вэс гана тур- 
тыналтмыжэ да мушкылтмыжо годым мландэ ком Уралысэ сэмын 
чот туртыналтын, мушкылтын огыл, садлан туш то утларакш э 
полимэтал-влак — вӱргэньэ, вӱдвулно, ший, шӧртньӧ,’ ошвулно 
улыт. Ӱмбач шичшэ кокла гыч эн шукыжо шуй (Кузбас, Кара- 
ганда); шуй пойанлыкышт дэнэ ты район-влак чыла моло рай- 
онла дэч пойан улыт. Чотырак мушкылтшо Кузньэцк Алата- 
ушто куртньӧ рудат уло.

Р уда киймэ вэрла Сайаныштат, Байкалвэсвэлнат (шӧртньӧ),^ 
Сихота-Алиныштат, Тьань-Ш аньыштат (уран дэн радий рудаХ 
Памиро-Алайыштат улыт.

Кавказыштэ йумал пород-влак мландэ умбак шагал лэктын 
шогат. Кэчывэлнэ вургэньэ дэн полимэтал руда-влак вэрэштыт» 
РУ д ӧ  крачыштэ — полимэтал руда-влакак (Садон) улыт, кэчывэл 
тайылыштыжэ — шуй (Тквибули, Ткварчэли), адак пэш пойан 
шичшэ марганьэц руда (Чийатур) уло.

Кунчэн лукш аш  пойанлык влакын гэографий шот дэн ш ар- 
лымышт вэрын гэологий шот ышталтмашыжэ дэн кылдалтын. 
Садлан тидэ кунчэн лукшаш пойанлык-влакым ончылгоч палэм- 
дымэ вэрлаштэ план почэш кычал кэртына. Тыгэ ончылгоч 
палымэ йӧн наукын пытартыш жапыштэ мумо куго достижэньыж- 
лан шотлалтэш.

Кӱнчэн лукшаш пойанлыкын запасшэ.

Йал озанлыклан климыт дэн мландын сайлыкшэ моткоч кӱлмӧ 
сэмынак промышлэнысланат кунчэн лукмо пойанлык пэш кулэш.

Кунчэн лукшаш кокла гыч иктышт олдаш кучылталтыт — 
тидэ шуй, ньэфть, торф. Вэсышт тӱрлӧ машина ыштымашкэ да 
мойын кайат — кӱртньӧ, вургэньэ.

Шуй — туҥ олдыш, тудо уло мэханик энэргийын “Д ужашы- 
жым пуа. Кунчэн лукшаш шуй гыч туҥ вэрыштэ шэм курэн шуй, 
мландэ шуй да антрацит шогат. Антрацит эн шуко шокшым пуа, 
эн шагал — шэм кӱрэн шуй. Йулатымэ годым сай коксым пушо» 
мэталургий пашаштэ кучылтмо мландэ шуй эн шэргакан шуйлан 
шотлалтэш.

Мландэ шуй киймэ вэрым аклымаштэ шуйын кунар улмыжым, 
сайлыкшым вэлэ огыл, тудын кузэрак киймэ шотшымат (могай 
кэлгытыштэ улмыжым, посна шуй лончын кужгытшым, чыла 
лончо-влакын кӱжгытыштым) ончат. Адак шуй киймэ вэрын ка- 
лык илымэ вэр дэч, промышлэныс да мэтал киймэ вэр дэч» 
утларакшэ кӱртньӧ руда киймэ вэр дэч могай тораштэ улмы- 
жым шотыш налман.
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М а с ш г а О
200

19 сӱр. Кӱй шӧнчал дэн калий шӧнчал шичмэ эпохышто тэҥыз шарлымэ 
вэр. (Ош куб-влак дэнэ шӧнчал кийымэ вэрым ончыктымо).

ССР Ушэм шӱй запас шотшо дэнэ тӱньаштэ кокымшо вэрыи 
налэш (эн ончылно АСШ). Шӱй киймэ эн пойан вэр — Сибир. 
Тушто шӱй киймэ вэр йужыжо тораштэ — йудвэлыштэ, калык 
илыдымэ вэрлаштэ улыт, нуныжым альэ сайын шымлалтынат 
огыл.

ССР Ушэмыштэ шӱй киймэ кугырак вэрлажэ тыгай улыт:
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9
Д о н ь э ц  б а с э й н  (Д онбас)—Совэт Ушэмын Иэвроп ужашын 

кэчывэлыштыжэ, Дон эҥэр дэн туш ко пурышо ЙУдвэл Доньэц 
эҥэр воктэн; шӱйжӧ — 70 'млрд. т\ шӱйжӧ чаплэ (антрацит дэн 
кокслалтш э мландэ шӱй). Донбас дэч пэш тораш так огыл — 
куртньӧ рудалан пойан вэр-влак улыт (Кривой Рог дэн Кэрчь).

К у з н ь э ц к  б а с э й н  (Кузбас) — Касвэл Сибирыштэ Обьыш 
пурла могыр гыч пурышо Томь эҥэр воктэн; шӱйжӧ 400 млрд. т  
утла уло, пэш сай шӱй, кумда вэрым налын, кӱжгӧ лончын 
кийа.

Караганда басэйн (Караганда) — Казахстаныштэ; тудым кодшо 
ийлаштэ гына мумо; шӱйжӧ чаплэ— 15 гыч 20 млрд. т  мартэ 
шотлалтэш. Тылэч посна Уралысэ кӱртньӧ киймэ вэр дэк Куз- 
бас дэч кок гана чакырак улмыжо дэн аклалтэш.

Рӱдӧ кундэмлалан чак улмыжо дэнэ Моско дэч 100— 150 км 
кэчывэлыштырак кийшэ шэм кӱрэн шӱйан М о с к о  в о к т э н ы с э  
б а с э й н  дэн кӱртньӧ киймэ вэрлан лишыл- У р а л ы с э  ш ӱ й  
к и й м э  в э р  аклалтыт. Пытартыш ийлаштэ мумо шӱй киймэ 
вэрла кокла гыч кугыракшэ тыгай улыт: Пэчора басэйнысэ 
В о р к у т  шӱй кийымэ вэр дэнэ Мӱндыр Эрвэлысэ Б у р э и н  
ш ӱй киймэ вэр.

Н ь э ф т ь  шӱй дэч йатыр шагалрак, лукташ ыжат шагалрак 
луктылтэш , тугэ гынат, сайлык шотшо дэнэ шӱй дэч йатыр куш- 
-нырак шога, молан манат гын: 1) ньэфть виса йэдиницылан шок- 
шым шӱй дэч VI2 гдна шукырак пуа, 2) ньэфть флотышто, ави- 
ацыштэ, автомобиль дэн трактыр пашаштэ кӧргыштӧ йӱлалдэн 
пашаш колдымо двигатэльыштэ кумдан кучылтмо шэргакан виш- 
кыдэ олдышым (карасиным, бэнзиным да мойын) пуа.

Ньэфть запас шотшо дэнэ ССР Ушэм тӱньамбалнэ пэрвой 
вэрым налэш. Эн куго ньэфть  ̂лэкмэ вэр^ Кавказыштэ улыт: 
1) Кавказвэсвэлнэ Б а к у  да 2) Йӱдвэл Кавказыштэ Г р о з н ы й .  
Адак тыгай вэрлаштат уло: Казахстаныштэ, Кокла Азийыштэ, 
Уралыштэ да Сахалиныштэ.

Т о р ф олдыш шотышто ньэфть дэн мландэ шӱй дэч ӱлнӧ 
шога. Торф запас шотшо дэнэ ССР Ушэм тӱньамбалнэ эн ончылно. 
Торф киймэ кугырак вэрлажэ Йэвроп ужашын кыдал дэн йӱдвэл 
ужашлаштыжэ улыт. Тыштыжэ калык шуко илымэ да промыш- 
льэныс чот атыланымэ дэнэ олдыш пэш кӱлэш, ньэфть дэн 
мландэ шӱйжӧ тыш тэ укэ.

К ӱ р т н ь ӧ  — мэтал-влак кокла гыч эн чот шарлышэ мэтал. 
Шӱй — „машинын кочкышыжо" улмо сэмынак, кӱртньат — „маши- 
нын капшэ“ манаш лийэш. Кӱртньӧ киймэ шолдырарак вэр-влак- 
шэ Украиныштэ (Кривой Рог), Крымыштэ (Кэрчь) да Уралыштэ 
(Магнит курык, Бакал да мойын). Пытартыш ийлаштэ Курск 
аномалий манмэ кӱртньӧ киймэ вэр шымлалтын, кызыт ындэ 
кӱртньӧ лукташат тӱҥалалтын. Тыштэ кӱргньӧ ты мартэ шин- 
чымэ уло тӱньамбалысэ кӱртньӧ запас нарэ уло манын шоналтэш. 
Тулэч посна кӱртньӧ моло вэрэат уло. Йэвроп ужашын кыдал- 
ныжат (Тула), йӱдвэлныжат, Сибирыштат, Кавказыштат, Кокла 
Азийыштат, Мӱндыр Эрвэлыштат (Изэ Хинган). Тидэ пытартыш 
кӱртньӧ киймэ вэржэ кӱртньыжӧ шуко улмо дэнэ вэлэ огыл, 
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адак шӱй киймэ вэр дэк (Бурэинысэ шуй киймэ вэр) чак улмыж 
дэнат пэш йӧнан.

Вӱргэньэ киймэ кугырак вэрлажэ Казахстаныштэ (Балхаш 
йэрын йӱдвэл сэрыштыжэ Коунрад), Уралыштэ да  Кавказвэсвэлнэ.

Цинк, вӱдвулно, тулэч моло тӱсан мэтал-влак кийымэ пойан 
вэр-влак мэмнан Казахстаныштэ, Кавказыштэ, Уралыштэ, Мӱндыр 
Эрвэлыштэ улыт. Ш ӧртньӧ лэкмэ куго вэрла уло Эрвэл Сибир 
дэн Мӱндыр Эрвэл мучко шарлэн кийат. Мэмнан адак моткоч 
шэргэ мэтал-влакат улыт, тэвэ: платина (Урал дэн Йакутий), вана- 
дий, вольфрам, молибдэн да мойын (эн шукыжо Байкалвэсвэлнэ).

Мэмнан элна химий сырйо альэ оралдэ ыштымаштэ да мойын 
кучылтмо озанлыклан пэш кӱлэшан моло тӱрлӧ пайдалэ кӱнчэн 
лукмыланат пэш пойан. Каспий тэҥыз заливыштэ—Карабугазыштэ 
глаубэр шӧнчал, Уралыштэ Соликамск дэнэ калий шӧнчал, Кольск 
пэлэостровышто Кировск дэнэ апатит дэн нэфэлин— тидэ чыла- 
жат тӱньамбалнэ куго шотан кӱнчэн лукш аш  пойанлыквэрла улыт.

Кӱнчэн лукш аш  пойанлык дэч посна промышлэнысым ончык 
колтымаштэ „ош шӱй“ манмэ ш уҥгалт йогышо вӱдын вийжэ куго 
полышым пуа. Ш уҥгалт йогышо вӱдын вийжэ дэнэожно тыгылай 
вӱд вакш оравам пӧрдыктыктэн гына пайдаланат ыльэ, кызыт 
турбин дэнэ элэктроэнэргий лукмаштэ пайдаланат, элэктроэнэр- 
гийжым воштыр Д5НЭ тораш кэ колдаш лийэш.

Шӱй дэн иьэфть — ик гана кучылтмэк угыч кучылдаш лий- 
дымэ улыт, ш уҥгалт йогышо вӱдын вийжэ (парланымэ да мӧҥгэш 
мландыш шичмэ дэнэ) ок пытэ, тудо толынак шога. Элэктро- 
станцийым вӱд воктэн ыштэн шындымэк, тудо умбакыжэ нимо- 
гай роскот дэч посна гайак ышташ тӱҥалэш. Садлан ,ош  ш уй“ 
пэш шулдо лийын кэртэш. Эн шулдырак энэргий куатлырак 
элэктростанций гыч налылтэш; кугырак, куатлырак элэктростан- 
цийжым кугырак эҥэрэш ышташ лийэш. Адак вӱдым эрэ ик сэ- 
мын кучылт шогымат пэш кӱлэш; идалык мучко вӱдым кунар 
ик сэмынрак кучылталтэш, энэргий тунар шулдырак лийэш.

Вӱд энэргий запас ш от’ дэнэ ССР Ушэм тӱньамбалнэ пэрвой 
вэрым налэш, тудлан тӱньамбалысэ „ош ш ӱй“ запасын V» 
ужашыжэ утла логалэш. ССР Ушэм кӧргыштӧ ,ош  ш ӱй“ шу- 
кыжым Сибирлан логалэш (эн чотшо Эрвэл Сибир дэн Мӱндыр 
Эрвэл), кокымшо вэрыштэ Кокла Азий шога, кумышышто — 
Кавказ.

Сталин йолташ ,Хозӓйствэник-влакын ыштышаш пашашт 
нэргэн“ ойлымаштыжэ социалист строитэльствэ план тэмышаш- 
лан мо кӱлэш манмэ йодышлан тыгэ каласэн:

,... Эн ончычак элыштэ ситышэ п ӱ р т ӱ с  п о й а н л ы к  кӱлэш: 
кӱртньӧ руда, шӱй, ньэфть, киндэ, хлопок. Мэмнан тидэ уло мо? 
Уло. Чыла моло элын дэчат шуко уло. Мутлан, Уралым налына, 
тыгай шуко пойанлык комбинацым ик элыштат муаш ок лий. 
Руда, шӱй, ньэфть, киндэ — Уралыштэ мо гына укэ1 Мэмнан 
элыштына чыла уло, каучук гына укэ. Ик-кок ий гыч мэмнан 
кидыштына каучукат лийэш. Ик могырымжо, пӱртӱс пойанлык- 
влак могырым, мэмнан чыла сита. Нунышт мэмнан кӱлмӧ дэчат 
утларак“.
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V. КЛИМЫТ.

ССР Ушэмын климытшэ.
Ф

ССР Ушэм мландэ арктик гыч тӱҥалын субтропик пойасыш 
шумэш чыла климыт пойасышкат логалэш, тропик пойасыш гына 
ок шу.Тугэ гынат, субтропик пойасышкэ чыла тэриторийын 4% 
гына пура, йӱштӧ пойасыш—^16%. Элын кумда вэр налшэ уж а- 
шыштыжэ йӱштӧ тэлэ кужо жапышкэн шога; тыгэракын эл мзшко 
шуко вэрэжэ идалыкын тэлэ ужашыжэ куж ы рак лийэш.

ССР Ушэмын вэс ойыртышыжо — континэнтальнэ климытан 
улмыжо. Контийэнтальнэ климытан улмыжо йӱдвэлысэ да йӱдвэл- 
эрвэлысэ ий дэн лэвэдалтшэ польар тэҥызла дэн кэчывэлысэ 
Рӱдӧ да Касвэл Азийын кӱкшӧ тӧр вэран пустынь-влак коклаштэ 
гэографийсэ вэрым налын шогымыжо^ гыч лэктэш. Атлантик окэан 
гына климытым изыш пушкыдэмда. Йӱдвэл пэлшарын тидэ ужа- 
шыштыжэ шукырак пуышо касвэл мардэж тужэчын щокшо дэн 
вӱдыжгым конда. Садланак Атлантик окэан дэч торлымо сэмын 
климытын континэнтальнысшат талышна. Континэнтальнысын 
кугэммыжым тэмпэратурын эн шокшо кэҥэж тылзэ дэн йӱштӧ 
тэлэ тылзэ коклаштэ вашталтмаштыжэ эн раш уж аш  лийэш. 
Окэан дэк чакырак кийшэ Касвэл Йэвропышто тидэ ойыртыш 
7° гыч 25° мартэ. Мэмнан дэнэ тудо Йэвроп ужашын касвэлныжэ 
25° гыч тӱҥалэш ат, Урал дэныжэ 35°-ышкат шуэш, Урал гыч 
Йэнисэйыш шумэш 35° гыч 45°-ыш кӱза, Йэнисэй дэч эрвэлыш- 
тыракшэ — 45° гыч 65°-ышкат шуэш. Эрвэлышкыла кайымэ сэ^1 ын 
кэнэж  дэн тэлэ тэмпэратур кокла пэш куго ойыртышан лийын 
мийа, тудын дэн пырльак йуж вӱд вочмат шагалэмэш, тидыжат 
климытын континэнтальнысшым ончыкта.

Мэмнан Ушэм мландыиа Йӱдвэл Ийан окэан могырышкыла 
нымогай курык дэн авыралтдэ шарлэн ки1а, сандэн мэмнан Ушэм 
климытым Йӱдвэл Ийан окэан кугын вашталда. Кумда Арктик 
басэйныштэ йӱкшышӧ йуж шкэ эрыкшэ дэн кумда тӧр вэр дэнэ 
толэш, торэш шогышо курык крач укэ улмо дэнэ кэчывэлышкэ 
торашкэ кайэн йуж тэмпэратурым волта. Садлан Арктикын 
климытшым тунэммаш ССР Ушэмлан пэш куго шотан.

ССР Ушэм мландым, рэльйэфшэ сэмын^к, климыт шотыштат 
кум ужаш лан шэлаш лийэш; 1) Йэвроп ужашлан, 2) Касвэлсибир 
дэн Аралкаспий ужашлан да 3) Элвэлсибир ужашлан. Тылэч 
посна кажнэ нинэ ужашлаштэ шкэ климыт ойыртыш шотышт 
дэнэ кэчывэл кундэм-влак ойырлэн шогат: Йэвроп ужашыштэ — 
Крым дэн Кавказвэсвэл, Аралкаспий лап вэрын кэчывэл ужа- 
шыжэ да тудым кэчывэл гычла авырышэ курыкан пойас — кокла 
ужашыштыжэ, адак Мӱндыр Эрвэлыштэ — Амур-Уссури кундэм.

Эрвэлйэвроп тӧр вэрын климытшэ.

ССР Ушэмын Йэвроп ужашысэ климыт тыгай чий дэн ваш- 
талт шога: 1) йӱдвэлнэ Ийан окэан; тудын дэнэ Совэт Ушэмын 
Йэвроп ужашыжэ 2000 км  утла кутышан вэрыштэ тӱкнэн кийа, 
2) касвэл дэн йӱдвэл-касвэлыштыла Атлантик окэан; тудын 
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дэч мэмнам кумда вэр ойырэн шога гынат, Атлантик окэаныштэ 
Йзвропын касвэл сэржэ воктэн куатлэ Гольфстрии йогын эрта, 
тудо тропик пойас гыч шуко лэвэ вӱдым конда. Антлантик окэаы

21 сӱр. Идалыкаш изотэрм-влак.

дэн Гольфстрим Эрвэлйэвроп тӧр вэрын касвэл лэн йудвэл-касвэл 
ужашыжым ырыктымэ дэч посна тидэ тӧр вэрэш вочшо йуж 
вӱдын шуко ужашыжымат нуно пуат, 3) Эрвэлйавроп тӧр вэр 
дэн тукнэн шогышт касвэлысэ куго Азий матэрик; тэлым тудо 
пэш чот йӱкша, кэҥэжым ыра.

22 сур. Йанвар нзэгЭрм влак.
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Тэмпэратур. Атлантик окэанын климыт вашталдаш полшымы- 
жо эн ончычак идалыкаш кокла тэмпэратурышто койэт: ик 
лопкытыштак вэр окэан дэк кунар чакырак кийа, тэмпэратурат 
тунар кӱкшырак лийэш. Лэнинград Орэнбург дэч 900 км  лан 
йӱдвэлнырак кийа гынат, Лэнинградыштэ идалы аш кокла тэм- 
нэратур Орэнбургысо гайак ( + 4 '’). Тидын сэмын йанварысэ изо- 
тэрм-1 Т йӱдвэл-касвэл гыч кэчывэл-эрвэлыи кыла кайа (22 с^р ).

Кэҥэжым окэанын климыт вашталтымыжэ тунар рашак ок кой. 
Мландэ вӱд дэч чотырак ырыкталтэш, садлан изотэрмат лопкыт 
кутышэшларак (касвэл гыч — кэчывэл-касвэл гычэрвэлыш — йӱд- 
вэл эрвэлыш) кайа. Ийульын изотэрмжэ +  18° касвэлнэ Витэбск 
(^''двэл лопкытын 54°) гоч, эрвэлнэ — Киров гоч (йӱдвэл лопкытын 
59°)^кайа (23 сӱр ).

Ианварыштэ эн ӱлыл тэмпэратурым ( — 22°) Пэчоран ӱлыл 
мучашыжэ дэн Урал коклаштэ эскэрэн палалтын, эн кӱшыл 
тэмпэратуржо — Крымын^йӱдвэл ужашыштыжэ. Эн шокшо кэҥэж 
— кэчывэл-эрвэлыштэ, Йулын мучаш ыш тыаэ (ийульын кокла 
тэмпэратуржо 25°), эн йуалгэ кэҥэж — Ийан окэн сэр- ш тэ( 8°).

Тэлым йӱштӧ йӱдвэл-эрвэлыштыла талышна; Пэчоран ӱлыл 
мучашыштыжэ йанварын кокла тэмпэратуржо -  22°, эн йӱштӧ 
годымжо — 50°-ышкат шуэш.

Кэҥэжым шокшо кэчывэл-эрвэльтштыла талышна; Астряханьыш- 
тэ ийульын кокла тэмпэратуржо-|-25°, эн шокшыж годым 4-39°-ыш 
шу: Ш .

Идалык ужаш-влӓкын кутышышт. Йӱдвэл^^эрвэлышкыла кунар 
торашкырак кайэт, тэлэ тунар кужырак. Йӱштӧ жап (суткаш  
тэмпэратур 0° дэч ӱлнӧ огыл) Одэссыштэ 80 кэчэ шога, Харь- 
ковыш то— 120, М оскошто— 150, Архангэльскыштэ— КО, Пэчо- 
рын ӱлыл мучашыштыжэ — 200 кэчэ дэчат утларак (25 сӱр.). 
Эҥэр-влакат тынаржапланаккылмат манаш лийэш. Лум йӱдвэл- 
эрвэлнэ мландым октьабр тӱҥалтышыштырак лэвэдэш, дэкабр 
тӱҥалтышыштыжэ уло тӧр вэрым лэвэдэш.

Шошо кэчывэлыштэ фэвральын вэс пэлыштыжэ тӱҥалэш, 
варажьш эркын-эркын нушкын мӱндыр йӰдвэл-эрвэл ужашыш- 
кыжэ ийуньлан гына ш уэш  (26 сӱр.). Августышго туш то шыжат 
толэш. Сэнтьабрыштэ йӱдвэл-эрвэлыштэ йӱштӧ лийаш тӱҥалэш, 
нойабр мучашыштэ ^уло Эрвэлйэвроп тӧр^ вэр мучко тэмпэратур 
0° дэч ӱлыкӧ вола. Йӱштӧ толмо дэч ончычат, йуштӧ эртымэкшат 
кылмыктыш (покшым) лийэш.

Йуж-вӱд вочмаш. Эрвэлйэвроп тӧр вэрыштэ вочшо йуж-вӱд 
Атлантик окэан дэч торлымо сэмын касвэл гыч эррэлышкыла 
волэн мийа. Й уж -вӱд эн шуко Дньэпрын кӱшыл кундэмыштыжэ 
возэш (Смолэнскыштэ —650 лг^). Умбакыжэ эрвэлышкыла ш ага- 
лэмэш: Моско мэридианыштэ — 600 — 550 мм, тулэчат эрвэлышты- 
лажэ — 500 — 450 жж; Уралыштэ курык крач-влак авырэн кодымо 
вӱд пар нугыдэмэшат йуж-вӱд вочмаш адакат 6(/0 мм  мартэ йэ- 
шаралтэш. Йӱдвэлыштыла да кэчывэлыштыла йуж-вӱд вочмо 
шагалэмэш. Каспий тэҥыз воктэнысэ стэплаштэ Й1 Ж-вӱд эн шагал 
возэш (160 мм), йӱдвэл - эрвэлыштат шагал (Мэзэньыштэ — 
290 мм).
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Йӱдвэлнэ йуж-вӱд чыла кэҥэж тылзылаштэ иктӧрракак во- 
зэш , кэчывэлым налаш гын, туш то чумыр вочшо йуж-вудын 
пэлыжэ гайак шошо пытартышлан да кэҥэж туҥалтышлан лога- 
лэш. Кэчывэлыштэ йуж-вуд шукыжым талэ йур годым возэш, 
садланак вудшӧ кэнэта йогэн кайа да, мландышкэ в5^дыжгӧ шы- 
ҥэн ок ш у. Мландым лум пэтырымат пэш кулэш. ЙУдвэлнэ да 
рУдӧ кундэмлаштэ лум кужгын, тӧррак возэш, мландым кылмымэ 
дэч арала; шошым лум эркын шула, тунам вуд мландыш шыҥа. 
Кэчывэлнэ лум шагалрак возэш, тудым талэ мардэж уштэш, са- 
дыгэ томам пэтырнышэ мландэ кылма; шошымжо ушыклэн шо- 
гышо чодыра укэ дэнэ лум писын шулэн кайа, лум вудшат 
мландыш шагал шыҥа.

Кэчывэлнэ ойар кэчэ идалыкыштэ 50 гыч 60 мартэ лийэш, 
кыдал ужашыштэ — 40 гыч 50 мартэ, йудвэлнэ 20 кэчышкэ вола.

24 сӱр. Йанвар тылзэ изобар-влак.

Йуж тэмдымаш дэнэ мардэж. Эрвэяйэвроп тӧр вэр чумыр 
Йэвроп сэмынак вашталтшэ мардэжан пойасыштэ кийа. Тугэ 
гынат, йудвэл ужашыштыжэ касвэл мардэжшэ шукырак пуа, кэчы- 
вэл  ужашыштэ — эрвэл мардэж утларак пуа. Мардэжын тыгэ 
турлӧ могыр гыч пуымыжо йуж тэмдымым онча. Тэлым Азий 
матэрикын чот йукшымыжлан кӧра туш то, эн чотшо Монголий 
дэн Эрвэл Сибирыштэ, йуж  чот тэмда (780 мм  мартэ). Тыжэчын 
чот тэмдыман  ̂ кундэм эркын-эркын аҥысырэмын, касвэлыш, 
ССР Ушэмын Йэвроп ужашышкыжэ, Орэнбург гыч Саратовыш, 
Харьковыш, Камэньэц-Подольскыш шуйна. Чот тэмдыман кундэм 
дэч йудвэлышкыла мардэж шукыжым кэчывэл-касвэл гыч да кас- 
вэл гыч пуа, кэчывэлыштыжэ — йудвэл-эрвэл гыч да эрвэл гыч 
(24 сур.).
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Кэҥэжым гын Азийыштэ тудын чот ырымыжэ дэнэ йуж тэмды- 
маш луш ка; эн луш кыдо тэмдымаш Афганистаныштэ (748 мм 
мартэ). Сандэнэ йуж туш сыла кайэн шога, тыгэ касвэл гыч д а  
йудвэл-касвэл гыч пуышо мардэж лийэш. Тыгэракын тӧр вэры в 
ш укырак ужаш ыш тыжэ идалык мучко мардэж шукыжым касвэл 
гычынла, Атлантик окэан могыр гыч пуа. Тидэ мардэж вӱдыжгӧ, 
кэҥэжым йуалгырак, тэлым лэвырак йужым конда, садыгэ тэлэ 
дэн кэҥэж тэмпэратурым лывырта. Кэчывэлыштыжэ гына тэлым 
да шдшым эрвэл мардэж пуа.

Тӹгэ идалык мучко ваш талт шогымо дэн пырльа, йуж тэм- 
дымаш Атлантик окэанын йудвэл ужашыштыжэ тарванышэ, ва- 
ражым Йэвроп мучко шарлышэ циклон дэнат вашталдэш. Ц ик- 
лон пылан кэчым, йӱрым конда, тэлым игэчым лывырта.

Кэчывэл Крымысэ дэн Кавказвэсвэлысэ климыт.

Крымын кэчывэл сэржэ дэн Кавказвэсвэлын климытышт ойыр- 
тышан улыт. Эрвэлйэвроп тӧр вэрын климытшэ дэч тудо лы- 
выргэ, йӱштыдымӧ тэлэ да  идалык мучко йуж-вӱдын шкэ сэг 
мынжэ вочмо дэнэ ойырла.

Крымын кэчывэл сэрж э йӱдвэлымла Крым курык дэнэ ара- 
лалтэш; Крым курыкын кӱкшытшӧ пэш кӱкшак огыл гы^нат, тудо  
климыт границэ шотышто куго ойыртышан. Садланак Йалтыш тэ 
идалыкаш кокла тэм пэратур-)-4°, лум шуэн лумэш, вочшыжат 
шуко ок кий, 7 кэчэ дэч утыжым ок шого, эн йӱштӧ годымжат 
ныгунамат— 13° дэч коч ок лий. Йуж-вӱд шыжым да тэлым 
возэш, кэҥэж — кукш о, ойар игэчан лийэш. Климытын нинэ 
ойыртышышт Крымын кэчывэл сэржым Срэдизэм ТЭҤ Ы З ВОКТЭг 
нысэ эл-влак дэк чакэмда.

Садланак ССР Ушэмын курортышт, санаторийышт, канымэ 
пӧртышт шукыжо Крымыштэ улыт — тыштэ идалык мучкыракак 
шокшышто канаш лийэш, тыштэ Италийсэ да Францийын кэчы- 
вэлысэ сэмынак, пэл ийышкэн тэҥызыштэ йӱштылаш лийэш.

Кавказвэсвэлыштат тэлэ лэвэ, йӱштыдымӧ лийэш; тэҥыз ӱм- 
бал кӱкшыт дэч йатыр кӱшнӧ улшо вэрла гына йӱштырак улыт. 
Тыштэ климыт вара молан тыгай лывыргэ? Йӱдвэлыштыла Рӱдӧ 
крачын куго пырдыжшэ шога, тудо йӱдвэл гыч толшо йӱштӧ 
йужым авырэн шога, а касвэл дэн эрвэлыштыла кок кэлгэ, кыл- 
мыдымэ лэвэ тэн ыз кийат. Кавказвэсвэлын сэр воктэн климытшэ 
Шэм тэныз дэн чот кылдалтын. Йанварысэ кокла тэмпэратур 
Б атум ы ш то-|-6,1°, Бакушто -)-3,4°. Шэм тэҥыз сэр воктэнэ пэш 
ш уко йуж-вӱд возэш: Батумышто 2Ь00 мм  мартэ, СовэтУшэмыштэ 
моло вэрэ тынар ныгуштат ок воч. Тугэ гынат, Новоросийскыштэ, 
туш то курык кӱкшӧ огыл улмылан, йуж-вӱд вочмаш 700 мм 
мартэ вола. Йуж-вӱд шичмаш Сурам курык дэч эрвэлыштат вола: 
Тифлисыштэ ЪОО мм, Бакушто гын — 2'60 мм  гына.

Идалык мучко шокшо шогымо, эн чотшо кэҥэжымсэ шокшын йуж-вӱд ку- 
гын вочмо дэн кэлыштаралтмыжэ, кылмыктыш шагал лиймэ — Кавказвэсвэлын 
Шэм тэҥыз воктэнысэ сэр кундэмыштыжэ йатыр тӱрлӧ субтропик культурым 
кушташ пэш кэлша. Шэм тэҥыз воктэнысэ сэр кундэм мыланна чайым, манда-
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рвным, лимоным, аиэльсиным, шэргакач тамакам, бамбукым, пропка 1 умым, ту- 
лэч моло шокшо элласэ кушкылымат пуа. Крымасэ сэмынак, Кавказвэсвэлыи. 
Шэм тэҥыз воктэнысэ кундэмыштыжэ шуко санагорий дэн дэн кур^рт-влак улыт». 
Йужо вэрэжэ шыжӓ мучко тэҥгызыштэ йӱштылаш лииэш.

Касвэлсибир лап вэрын климытшэ.

Урал курык климытым кугын вашталдэн кэртшэ кӱкшӧ к у - 
рык огыл, садлан ^Касвэл Сибир дэн Туран лап вэрын йӱдвэл 
ужашысэ климыт Иэвроп ужашын касвэл тӱрысӧ климыт дэч ку- 
го ойыртышанак огыл. Тугэ гынат, климытын континэнтальныс- 
шэ Уралын касвэл могырысыж дэч утларак раш койэш.

Тэмпэратур. Урал дэч эрвэлышкылажэ климыт ваш талташ  
Атлантик окэан шагал полша, сандэнэ идалыкаш изотэрмат (эн 
чотшым кэчывэлнэ) лопкыт кутышэшырак кайа. Эн куго дэн эн 
изэ тэмпэратуржо; йӱдвэлыштэ (Йамал пэлэостровын йӱдвэл ужа-

25 сӱр. Йӱштӧ монар кэчэ шогымым ончыктышо карт.
»

шыштыжэ) — 12°, кэчывэлнэ (Иргизыштэ) ̂ ]-б°. Урал вэсвэлнэ 
тэмпэратур эн чотшо тэлым вола. Тыгэ Йэвроп ужашыштэ У 
Мландэ дэн Уралын йӱдвэл мучашыштыжэ кайышэ — 21)°-ан йан- 
варысэ изотэрм Касвэл Сибирыштэ Моско гоч кайышэ лопкыт 
тураш кэ шумэш вола. Моско дэнэ ик лопкытыштырак кийышэ 
Томскышто йанварысэ тэмпэратур — 20°, Москошто гы н— 10°, 
Урал вэсвэлнэ тэлэ йӱштӧ. Эн ӱлыш тэмпэратур — 59°-ыш ш уэш. 
Сибирын кэчывэлнысырак ужашыжым налына гынат, туш тат — 
40° шушо йӱштӧ чӱчкыдынак лийэда; Йэвроп ужашыштэ чӱч- 
кыдынак лийшэ лывыргэ игэчыжэ тыштэ ок лий манашат лийэш.

Тугэ гынат, тыштэ кэҥэж Йэвроп ужашыСэ сэмынак шокшо: 
ийульысо кокла тэмпэратур Томскышто Москосо гайак -|-19°. 

Касвэл Сибирыштэ кылмэ утларак кумда вэрым налэш (28 сӱр.).
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26 сӱр. Шошо шумым ончыктышо карт. Шэм корно — тӱрлӧ тылзыштэ тэмпэ- 
ратур 0° шогымым ончыкта.

Идалык ужаш -влакын кужытыш т. Касвэл Сибирыштэ тэлэ 
Йэвроп ужашысэ дэч йуштырак вэлэ огыл, кужыракат. Кэчывэлнэ 
йуштӧ 130 кэчэ шога, Сэмипалатипскыштэ — 150, Омскышто — 180, 
Сальэгардыштэ — 220, Йамалын йӱдвэлныжэ — 260 кэчэ. Шошо 
Йэвроп ужашысэ дэч варарак толэш, тугэ гынат, писын эрта. 
Кэчывэлнэ тудо апрэльын вэс пэлыштыжэ тӱҥалэш да Обьын ӱлыл 
мучашышкыжэ майыштэ шуэш, Йамалышкэ ийуньын вэс пэлыш- 
тыжэ шуэш. Кэҥэж пэш кӱчык. Мӱндыр йӱдвэлнэ (Йамал) 0° дэч 
кӱкшӧ тэмпэратуран жап 2 тылзэ гына шога, кэчывэлнэ (Иргизыш- 
тэ) — 5 тылзэ гына.

Йуж-вӱд вочмаш. Йуж-вӱд Йэвроп ужашысэ дэч шагалрак 
возэш. Рӱдӧ ужашыжэ йуж-вӱдыи 400 гыч 500 мм мартэ налэш. 
400 мм  дэч шукыжо Тобольск кундэмыштэ д̂ а Алтайыштэ, ту- 
дын дэкэ йӱдвэл гыч тӱкнэн кийшэ Томск-Йэнисэйск кундэм- 
лаш тэ гына возэш. Тыштэ курыкан рэльйэф улмылан 500 *'М, 
йужо вэрлаштэ тулэч ш укыракат возэш. Йӱдвэл лопкытын 65° 
дэч йӱдвэлышкыла да Сэмипалатинск — Курган линий дэч кэчы- 
вэлкыла йуж-вӱд вочмаш 300 — 200 мм-ыш, тулэч ӱлыкат вола. 
Йуж-вӱд шукыжым кэҥэжым возэш; йӱдвэл дэн эрвэлнэ—- авгус- 
тышто, касвэл дэн кэчывэлнэ — ийульышто. Ойар кэчэ Йэвроп 
ужашын дэч шукырак: йӱдвэлнэ 40 кэчэ дэч изыш шагалрак, 
кокла ужашыштыжэ — 60 кэчыш, кэчывэлныжэ— 100-ыш шуэш

С овэт Кокла Азийысэ климыт.

Туран лап вэрын йӱдвэл лопкытшын 47° дэч кэчывэлыш^ыла 
кийышэ ужашыштыжэ, адак тудым кэчывэл вэлым авырэн шогышо 
курык крачлаштэ климытын шкэ ойыртышыжо уло. Тудын ойыр- 
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тыш ыжо тыгайэ: 1) кэҥэж тылзылаштэ пэш кӱкшӧ тэмпэратур 
лийэш; 2) гэографий лопкытлан кэлшыдымэ моткоч йӱштӧ тэлэ, 
мӱндыр кэчывэл ужашыштыжэ гына йӱштӧ огыл; 3) йуж-вӱд 
шагал возэш, адак пылан игэчат пэш шагал лийэш.

Тысэ климыт ойыртышын чийжэ тыгайэ; тыжэч Атлантик 
окэан тора, Индий окэан моГыр гыч курыкла авырэн шога да 
йӱдвэл гычын йӱштӧ йужлан толаш виш тӧр вэр кийа.

Тыштэ мардэж шулсыжым йӱдвэл гыч да йӱдвэл-эрвэл гыч 
пуа; тэлым мардэж Кокла Азий дэч йӱдвэлныла йуж чот тэмдымэ 
дэнэ лийэш, кэҥэжым — кэчывэлыштырак, Афганистаныштэ йуж 
лушкыдын тэмдымэ дэнэ. Й /д вэл  гыч шокшырак вэрыш толшо 
йуж шкэ вӱдыжгылыкшым изэмда, садыгэ ойар, пылдымэ йгэчэ 
лийэш. Тидэ мардэжлан лийынак Кокла Азийын йӱдвэлыштыжэ 
йанварысэ кокла тэмпэратур— 10°, эн улыш тэмпэратуржо —40°.

Тэм нэратур. Кэчывэл тӱрыштӧ да кэчывэл-касвэлыштэ гына — 
Красноводскышто, Ашхабадыштэ, Тэрмэзыштэ — йанварысэ кокла 
тэмпэратур 0° дэч кукшырак. Тэлым эн улыш тэмпэратур — Каза- 
линскыштэ (—40°). Йӱдвэл ужашыштэ тэлэ пэш йуштӧ; Симфэро- 
поль шогымо лопкытыштак шогышо Казалинскыштэ йанварыштэ 
йудвэл лопкытын 69° йумалнэ шогышо (альэ 24°-лан йудвэлнырак 
шогышо) Мурманск оласэ гайак йӱштӧ лийэш: Арӓл тзҥызын 
йӱдвэл ужашыжэ, Балхаш, Сыр-дарйан улыл мучашыжэ кум 
тылзат пэлылан ий дэн лэвэдалтыт.

Кэҥэжым пэш шокшо лийэш. Ийульын кокла тэмпэратуржо 
тысэ тӧр вэрлаш тэ экватырысэ эн шокшо вэрысэ кокла тэмпэра- 
тур дэч 2 — 4°-лан кукшырак. Эн кукшӧ тэмпэратуржо -|-45,2°-ыш 
ш уэш.

Йуж-вӱд вочмаш. Кукшӧ курык крач-влакым шотыш налаш 
огыл гын, тыштэ йуж-вӱд пэш шагал возэш. Курык крач умба- 
лан йуж-вуд йатыр возэш, тидэ кушнысӧ йуж йогын дэн касвэл 
гыч толшо вуд пар нугыдэмын йогымылан тыгэ лийэш. Курык- 
лаш вочшо йуж-вуд Памир-Алай дэн Тьань-Ш ань умбалнысэ 
льэдникыш возын, тудым эшэ кугэмда. Лапкаташтэ йуж-вуд 
250 гыч 100 м и  мартэ возэш, Аму-дарйан улыл ужашыштыжэ 
Ш мм  гына. Курык крач-влак кутышэш йуж-вуд утларак возэш.

Йуж-вуд эн шукыжо шошым возэш. Кэҥэжым 10% дэчат 
шагал возэш. Ш окшо кэҥэж тылзыштэ. йӱраш туҥалшэ йур 
йужгынам мландыш волэн шудэак парыш савырнэн^мӧҥгэш йу- 
жыш кайа. Кэчывэлнэ лум кажнэ ийын возын ок шу. Йудвэлыштэ, 
Казалинскыштэ, лум Ташкэнтысэ нарак тылзат пэлэ кийа.

Вудыжгӧ шагал улмо дэнэ ойар игэчэ тыштэ идалыкыштэ 
180 кэчыш шуэш. Ойар кэчэ шотышто Кокла Азий ССР Ушэ- 
мыштэ пэрвой вэрым налэш (Кэчывэл Байкалвэсвэлыштэ 140 
кэчэ, Крым дэн Кэчывэл Кавказвэсвэлыштэ 80 кэчэ). Кукшо, 
кава ойар шога гынат, йужышто шуко тыгыдэ пурак лиймэ дэнэ 
тыштэ кава пэш шагал годым йандар лийэш.

Кокла Азийыштэ кэҥэж тэмпэратур тропикысэ дэчат кӱкшӧ гынат, тэлым 
пэш йӱштӧ лиймэ дэнэ субтропик культур кушкылым Кокла Азийыш йӱдвэл 
гыч толшо йӱштӧ йужым куго курыкла >вырымэ вэрлаштэ гына кушташ лийэш 
(Фэрган дэн Вахш ложэмлаштэ). Садлан Кокла Азийыштэ кэҥэж шокшэш кушшо 
икийаш кушкылым гына, мут гыч, хлопокым куштат.
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Эрвэл Сибирысэ климыт.

ССР Ушэмын чыла ужаш лажэ гыч Эрвэл Сибир эн контн- 
нэнтальнэ климытан. Чийжэ тыгайэ: Атлантик окэан дэч тораштэ 
улмыжо да эрвэл сэр кутышэш йӱштӧ тэҥыз-влак кнйымаш. Эр- 
вэл Сибирышгэ тэлэ ты лзы 1 аштэ тэмпэратур пэш ӱлыш лийэш, 
кэҥэжым тэлым ончымаштэ шокшо лнйэш. Эрвэл Сибирын йӱд- 
вэл ужашыжэ — мландэ шарын ик эн йӱштӧ кундэмжэ. Йӱдвэл 
лопкытын 67°-ыштыжэ шогышо Вэрхойанскым яйуштӧ польус* 
маныт, туш го йӱдвэл пэлшарыштэ эн ӱлыш тэм пэратур— 68,9° 
лийын. Тыштэ йанчарысэ кокла тэмпэратур -  51,2° (тэлын кокла 
тэ.\шэратуржо — 48,5°). Тидэ лопкытыштак улшо Норвэгийын кас- 
вэлыштыжэ, Гольфстрим ырыктымаштэ, тэлын кокла тэмпэра- 
турж о 0°. Кэҥэжым налаш гын, Эрвэл Сибирыштэ кэҥэж тэмпэ- 
ратур йатыр кӱкшӧ, садэ Вэрхойанскыштак ийульышто -1-33,4° 
тэмпэратур лийын. Тыгэракын, эн ӱлыш дэн эн кӱкшӧ тэмпэра- 
тур  кокласэ ойыртыш 100°-ымат эрта.

Тэмпэратур. Эрвэл Сибирын шуко ужашыштыжэ йанварысэ 
кокла тэмпэратур — 30°, адак тулэч ӱлышат лийэш. Касвэл 
Сибирыштэ тыгай тэмпэратур укэ. Йакутск турасэ мэридианы1итэ 
— 30°-ан йанварысэ изотэрм кэчывэлышкыла 55-шэ паральэльыш 
шумэш, вэс сэмын манмаштэ, Моско лопкытыш шуиэш вола. 
Тугэ гынат, Эрвэл Сибирыштэ моло вэрэжат йанварысэ тэмпэра- 
турж о — 30° дэч кӱкшӧ огыл. Тидэ лопкытышто кийшэ Вороньэж 
дэн Читаштэ йанварысэ тэ.чпэратур — 10° да — 27,7°.

Рэльйэфын крач-влак дэн кэлгэ вэр-влаклан шэлалтмыжат 
тэлэ йуштым кугэмдаш полша, кэлгэ вэрлаш йӱштӧ йуж вола. 
Тыштэ тэлым курыклаштэ ложэмласэ дэч лэвырак. Тэҥыз гыч 
пуышо мардэж ӱлнысӧ йӱштӧ йужым кӱшнысӧ лэвырак йуж 
дэнэ варымылан сэр воктэнэ матэрик кӧргысӧ дэч лэвырак. Тугэ 
гынат, Эрвэл Сибирыштэ йуж кукшо улмо да мардэж укэ дэнэ 
талэ йӱштӧ куштылгын кусна.

Эрвэл Сибирыштэ тэлым ончымаштэ кэҥэж лэвырак. Вэрхо- 
йанскыщтэ ийульысо кокла тэмпэр^тур -{-15,5°. Тэҥыз сэр вэктэ- 
н ы с э  дэч моло вэрэжэ уло Эрвэл Сиэир мучко КЭҤЭЖЫМ - Г 3 0 ° - Ы Ш  
щ уш о тэм 1эратурлн кэчэ-вл 1 к лийэдат. Кэҥэжым кӱкшӧ тэмпэра- 
тур лиймэ дэнэ мландэ пашамат ьгшташ .лийэш.

Игалык ужаш -влакын кужытышт. Эрвэл Сибирыштэ тэлэ 
Касвэл Сибирысэ дэч йӱштырак гынат, кужытшо кужэ огыл. 
Ий дэн лум кэчывэлнэ 160 кэчэ да йӱдвэлнэ 260 кэчэ мартэ кийа.

Шошэ, кэҥэж, шыжэ Касвэл Сибарысэ кутышанак улыт, 
тугэ гынат, шошым тулэчат вашкэ ыра, шыжым тулэчат ваш кэ- 
рак йӱкша.

Йуж-вӱд вочмаш. Йуж-вӱд Эрвэл Сибирыштэ Касвэл Сиби- 
рысэ дэч шагал возэш. Кэчывэл ужашыштэ Вайкалвэсвэт дэч 
молэ вэрэжэ 400 гыч 300 жж мартэ возэш, йӱдвэлнэ — 300 гыч 
200 мартэ. Йэнисэй аҥ  гоч, Йакутск гоч Бэринг тэҥыз сэрыгж 
Анадыр залив дэч кэчывэлышкырак кайышэ корно дэч йӱдвэ- 
лыштыла кийшэ кундэмы ш тэ— 200 мм дэч шагалрак. Байкалвэс- 
вэлнэ да  Байкал дэч йӱдвэл-касвэлныла кийшэ кундэмыштэ Льэна
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эҥэрын кӱшыл ужашыштыжэ 300 гыч 200 мм  мартэ возэш. Йуж 
вӱд шукыжым кэҥэжым — ийуль дэн августышто возэш. Тэлым 
йуж-вуд шагал возэш, адак кунар эрвэлышкырак кайэт, тунар 
шагалэмэш, садыгэ тэлэ, эн чотшо Байкалвэсвэлнэ, шагал лу- 
ман_^лийэш, йужгынамжэ йӧршэш лумдымо гайак лийэш.

Йуж-вуд шагал вочмо дэнэ пылан игэчат шагал лийэш. Бай- 
калвэсвэлын кэчывэл-эрвэлыштыжэ ойар кэчэ 140-ыш шуэш. 
Адак тэлым ойар кэчэ _^шуко лиймылан чылт ӧрат. Тугэ гынат^ 
кэҥэжымат пылан кэчэ Йэвроп тӧр вэрын кокла ужашысыж дэч

28 сӱр. Курымэш кылмымэ вэрым ончыктышо карт.
(Шэм корныжо — кылмымын кзчывзл границыжым ончыкта; корэшлымыжз

зрэ кылмза шогышо вэрым).

ш уко ок лий. Мландым лум шагал пэтырымэ дэнэ шошым вӱд 
шор годым Байкалвэсвэлын кэчывэл-эрвэлыштыжэ вӱд шагал ли- 
йэш, шошо писын эрта.

Кылмэ мландэ дэн мландэ ӱмбач ийаҥмаш. Сибир климы- 
тын ик куго ойыртышыжлан кумдан шарлышэ „курымаш кылмы- 
маш* шотлалтэш, тидат мландэ умбалан лум вычкыжын шичмэ 
дэнэ лийэш. Кылмымын кӱжгытшӧ тӱрлӧ вэрэ тӱрлӧ лийэш. Йа- 
кутск лышнэ мландэ йӱмак пролэн ончэнытат, 117ж кэлгытыш,- 
тат кылмэ мландэ улмым палэныт.

ССР Ушэмыштэ кылмэ йландэ пэш кумда вэрым налэш, тужэч 
чылажэ гайак Эрвэл Сибирлан логалэш. Эрвэл Сибир Байкал 
дэн Витим эҥэр дэч касвэлыштыла кийшэ изэ ушашыжэ да Йэ- 
нисэйын Ӱлыл Тунгуско эҥэр аҥ дэч ӱлылсӧ пурла сэрыштыжэ 
гына кылмэн огыл. Тыгэ гынат, коклан-коклан кылмыдымэ вэ- 
рат вэрэштэдат.
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Курымэш кылмымэ озанлыклан куго эҥгэкым ышта. Сӧрэм дэч эрнышэ кӱшыя 
мландэ лончо шулэн .ньэмырыш* савырна да мландэ ӱмбалан ыштэн шындым» 
чыла оралдэ дэнэ .ийэш “ — нушкын вола. Тидым кӱртньӧ корно дэн оралдым 
ышгымэ годым ушыш налаш логалэш. Тулэч посна курымэш кылмэ мландэ 
ӱмбал лончыш чак кийа гын, мландэ паша ышташ, эн чотшым кокийаш шурны- 
лан пэш мэшайа.

Эрвэл Сибирыштэ йӱштӧ климытын вэс кончышыжо — ӱмбач 
ийаҥмаш. Тэлым, талэ йӱштӧ годым, кэлгэ гыч мландэ ӱмбакэ 
шиждэ-коддэ йогышо альэ шинчышэ вӱд лэктэш, тудо лумыш 
шыҥа, ий дэн пэтырналтшэ эҥэр корэмыш, адак куго лапката- 
шат тэмын шинчэш. Вара тужагын кылма, тыгэ эркын-эркын 
алагунар лончо кылмэн, кӱжгӧ ийыш савырна. Тидэ йужгынам 
кэҥэжымат кодэш. Тидэ — алагунар мэтр кӱжгытан куго ий пасу 
лийэа^, кумдыкшо алагунар лу квадрат киломэтрыш шуэш. Ты- 
гай ий эҥэр пундашыш шумэш кылмымэ дэнэ шканжэ эҥэр ко- 
рэмым мудымо мландэ ӱмбалсэ вӱд дэн лийэш.

Амур дэн тэҥ ы з воктэнысэ кундэмын климытшэ.

Амур дэн тэҥыз воктэнысэ кундэм Тымык окэан гыч толш о 
муссон манмэ лэвэ йуж йогын тураш тэ кийа: тидэ кундэмыш 
Охотск тэҥызын сэрлажэ дэнэ Камчаткат пурат. Муссон йӱдвэ- 
лышкыла йӱдвэл лопкытын 58°-шо мартэ шуэш. Тэҥыз гыч пуышо 
кэҥэж муссон ш уко вӱдыжгым конда, садлан тидэ кундэмыштэ 
йуж-вӱд йатыр возэш, Камчаткын кэчывэл-эрвэлыштыжэ 100 мм~ 
ыш шуэш.

Курык корэмла дэнэ волышо тэлэ муссонын куатш э тӱтанын 
куатш э гайак лийэш, Охотск тэҥызын ийжым пудыртылын сэр 
дэч ӧрдыш пуэн наҥгайа. Муссон тэлэ тэмпэратурымат, кэҥэж 
тэмпэратурымат волта.

Тэмпэратур. Амур дэн тэҥыз воктэнысэ кундэмыштэ тэлэ 
тылзылаштэ тэмпэратур тудын гэографий лопкытшым ончымаштв 
пэш ӱлыш. Владивостокышто йанварын кокла тэмпэратуржо 
— 13,6°, дудо  лопкытыштак Сухумышто -|- 6°. — 20°-ан йанварысэ 
изотэрм тыштэ Эрвэл Сибирысэ дэч кэчывэлышкырак вола.

Кэҥэж тылзыласэ тэмпэратурым налаш гынат, кундэмын лоп- 
кыт шотшым ончымаштэ, тудо пэш ӱлцш . Тэмпэратур тэҥыз 
тӱрлаштэ пэш ӱлыш. Ийульышто Владивостокышто ^1-18,6°, а  
Владивосток дэч 2 000 км-лан йӱдвэлнырак кийшэ Йакутскым 
налына гын, тушто 19,1°. Тэҥыз дэч торлымо сэмын кэҥэж 
тэмпэратур кушкэш: ийульышто Благовэшчэнскыштэ -|-22°.

Йуж-вӱд вочмаш. Йуж-вӱд вочмым идалыкын тӱрлӧ ужаш - 
лаштыжэ таҥастарэн ончымо годым муссонан кундэмыштэ йуж - 
вӱд шукыжым кэҥэж жапыштэ шичмым ужына. Кэҥэжым идалык 
мучко вочшо йуж-вӱдын 66%-шэ возэш, шыжым — 20%-шэ, тэ- 
лым — 3“/о-шэ гынӓ. Тэлым кукшо пагыт апрэльыштэ пыта. Май 
гыч йуж-вӱд вочмаш шукэмаш тӱҥалэш; эн шукыжо августышто 
возэш. Нойабрыштэ адакат кукшо пагыт тӱҥалэш.

Тэлэ Байкалвэсвэлысэ сэмынак лумдымо лийэш. Йужгынам 
лум моткоч шагал возэшат, тэр дэн кошташат ок ситэ. А кэҥэ-
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ж ы м налаш гын, кэҥэж йӱрлан пэш ток. Садлан Мундыр Эрвэ- 
-лыштэ эҥэр-влак шошым огыл, кэҥэж мучашыштэ куго йур 
лиймэ годым таш лат. Амур эҥэрыштэ (туш ко йогэн пурышо 
йужо моло эҥэрлаштат) тыгай йур лиймэ дэнэ вӱд пэш чот 
таш ла, садыгэ шуко зийаным ышта.

Идалык мучко йуж-вУд эн шукыжо Тымык окэан могырыш- 
жыла волышо курык тайыл дэн сэр воктэн возэш. Нинэ курыкла 
дэч касвэлныжэ тудо вашкэ шагалэмэш. Иуж-вуд эн шукыжо 
Камчаткын кэчывэл-касвэлэшыжэ возэш — 1 000 м ч  (27 сӱр.).

Тэҥыз воктэнэ кэҥэжым чучкыдын тутыра лийэш. Тэлым мот- 
коч талэ поран дэн тутан тарвана.

Кава тӱрыштӧ ош лум тӱсан изэ ташма гай койаш тӱҥалэш. Раш койдымо, 
лончан пыл ора писын куго да куго лийын кушкэш, ойар кэчымат, кандэ кава- 
мат. йанда гзй йылгыжшэ шыма вӱдымат пэтырэм шында. Вич ми утырак эргы- 
мэкэ йырым-йыр нугыдо тутыра авырэн шында. Йӱштӧ, вӱдыжгӧ йуж пуа; 
йырым-йыр тунамак пычкэмыш лийын шинчэш. Каваг, тэҥызат нугыдо, вошт 
койдымо, рӱмбалгэ-лудо тӱтыра дэн авыралтыт.

Тӱтыра — мэмнлн эрв^л тэҥызлаштына, эн чотшым шошым да кэҥэж тӱ- 
ҥалдышыштэ чӱчкыдын лийэш. Тусо тӱгы >а пэш каньысыр к,.йышан: йуж- 
тынам сутка утла шога, йужгынамжэ кок-кум шагат гычак шаланэн пыта.

VI. ЭҤЭР ДЭН ЙЭР-ВЛАК.

Эҥэр-влакы н ойыртыш ыш т.

ССР Ушэмысэ эҥэр-влакын ойыртышышт. чыла моло элла- 
<э эҥэр-влак сэмынак, рэльйэф дэнэ да климыт условий дэн 
чак кылдалт шогат. Кугырак ойыртышышт тыгай улыт: 1) ССР 
Ушэм мландэ кумдан шарлэн киймэ да тӧр вэр пэш кумда улмо 
лэнэ ССР Ушэмыштэ пэш шуко эҥэр-влак улыт. Сиоирысэ 
эҥэр-влак — Обь, Йэнисэй, Льэна — шкэ кугышышт дэнат, басэй- 
нышт кумда улмо шотышгат, мландэ шарысэ куго эҥэрлан шот- 
латыт. Йэвроп ужашысэ эҥэр-влакат кутыш шотыштыштат, басэйн 
кугытыш т шотыштат Касвэл Йэвропысо эҥэр-влак дэч куго 
улы т. 2) Климыт условий дэн мэмнан эҥэр-влак шукыжо идалы- 
кын йатыр ужашыжлан ий дэнэ лэвэдалтыт. Шошым ий шулымэ- 
кэ эҥэр-влак сэр гоч ташлат (вуд шор).

Кэчывэлыштэ курыклашгэ туҥалшэ эҥэрла гына тыгай ойыр- 
■тышан огытыл. Лэвырак климыт улмо дэн да вӱдшӧ писын йогымо 
дэнэ нуно ий дэн огыт лэвэдалт, вӱдшоржат варарак, кэҥэжым, 
курыклаш тэ лум шулаш тӱҥалмэ годым лийэш.

ССР Ушэмыштэ йэр пэш шуко. Кугыракшэ тыгай улыт: Арад 
тэны з дэн Байкал — Азийыштэ, Йэвропышто — Ладого йэр.

ССР Ушэмын эҥэр дэн йэр-влакшым рэльйэф шот дэн да 
климыт тунэммэ кум тӱҥ уж аш ла шот дэн ончэн лэктына.

Эрвэлйэвроп тӧр вэрысэ эҥэр-влак.

Йогымо ойыртышышт. Мэмнан чыла эҥэрнан кушнӧ ончык- 
тымо ойыргышышт дэч посна Эрвэлйэвроп тӧр вэрысэ эҥэр- 
■влакын адак тыгай ойыртышышт уло: нуно окэан умбал кукшыт 
« 4



дэч  изыш гына кушычырак йогаш тӱҥалыт, садлан йогымо тайы- 
лы ш т куго огыл да йогашыжат эркын йогат. Йулын тӱҥалты- 
шыжэ йогэн пурымо аҥжэ дэч 246 л-лан гына кукшырак, куты- 
шыжо 3400 км. Саратов дэнэ Иулын кукшытшӧ Каспий тэҥызын 
кукшытшӧ дэч 28 ж-лан гына кушнырак, Саратов дэн Каспий тэ- 
ҥыз коклаштыжэ 9\Ъ км, тыгэракын тайылжэ 1 км-лая Ъсм гына 
толэш. Тидэ ужашыштэ йогымын вашкэлыкшэ шагатлан 2 км  гына 
толэш .

Эҥэр-влакын ий дэн пэтырналт шогымо жап йудвэл-эрвэлыш 
кайымэ сэмын кужэмэш. Дньэпр улыл мучашыштыжэ 80 кэчылан 
кылма, Йул Горький дэнэ—140 кэчылан, Пэчора ӱлыл мучашыш- 
ты ж э — 200 кэчылан кылма. Эҥэр-влак кылмымышт да почылт- 
мышт годым кэнэта кылмэн огыт шич, кэнэта огытат почылт; 
кылмымэ дэч ончычат, эрнымэ дэч ончычат ий йога. Шыжым ий 
арньа гыч кок тылзэ мартэ йога, шошым—кок арньа гыч кум арньа 
мартэ. Кылмымэ да ий кайымэ эҥэр дэнэ кошташ пэш мэшайат, 
мутлан, Йулышто пароход да мойын куд тылзат пэлэ вэлэ коштын 
кэртыт, кэчывэлнэ эҥэр-влак март туҥалтышыштэ, йужгынам фэ- 
враль мучашыштэ почылташ туҥалыт, йудвэл-касвэлыштэ — май- 
ыштэ гына тарванат.

Вудшор годым эҥэр-влак ташлэн лэктын, кумдан шарлат 
{Йул Ульйановск дэнэ 20 км-ыш  шумэш шарла). Вуд умбал кук- 
шытат пэш чот куза (Йулышто Ульйановск дэнэ 13 м-ыш шу- 
мэш куза). Эҥэр дэн йогышо вудшӧ тыгылай годымсо дэч алагу- 
«ар  лу пачаш шукэмэш (Моско эҥэрыштэ 30 — 70 пачаш мартэ 
шукэмэш).

Кэҥэжым эҥэрлаштэ вуд шагалэмэш, йужгынамжэ йатырак 
пуча; тыгэ пучымо дэн эҥэр куашэммым руш ла „мэжэнь" маныт. 
Эҥэр вуд тыгай годым талэ йӱр почэш гына нӧлталалтэш, тыды- 
жым „повадкэ“ маныт.

Кэлгыт шотышт ваш талт шогымо Дэнэ да эркын йогымышт 
дэнэ адак сэрышт пушкыдо да пужга улмышт дэнэ шуко эҥэр- 
влакын, эн шолдыра эҥэр-влакынат йогымо корэмышт куштыра- 
ҥэш, туж ак йошкын шинчэш, островла лийыт, адак сэр гыч, 
сэрыш йогынлан торэш йыраҥла ошма шннчэш. Йошкын дэнэ 
тыгай ошма — пароход дэн кошташ мэшайа.

Шолдырарак эҥэр-влакын кокла да улыл ужашыштышт ложэ- 
мышт пэш лопкаҥыт; эҥэр шкэжэ, корэм пундашыштэ ик сэр 
дэч вэс сэр дэк кагыргылын аҥысыррак ташма гай койын гына 
йога. ВУд шор годым корэмын шуко ужашыжым вуд налэш, адак 
йужгынам эҥэр. тошто йогымо вэрэшыжэ заливым, шокшым, икса 
руш ла .старицэ* манмэ йэрым кодэн, шканжэ у корным налэш.

Чучкыдынак ик сэржэ кукшырак (.курыкан* сэр), вэсыжэ лап- 
карак (.олыкан* сэр) лийэш. Кукшӧ сэрлажэ шуко годымак 
яуш кын вола, сумырла да мойын.

Сэр-влакын ик могыржо кукшӧ, вэсыжэ улыш лиймаш утла- 
р^акшым ышталтмашкышт курык пород-влак пурымым онча. 
Иудвэл гыч кэчывэлышкыла йогышо куго эҥэрлаштэ пурла сэ- 
рыш т эҥэр вудын мландэ пӧрдмылан кӧра пурла вэлкэ тайнэн йо- 
гымыж дэнат кукшырак лийэш.
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29 сӱр. Йулын сэржэ нушкын волымаш.

Жап эртымэ сэмын, шкэ корныжым вашталтэн-вашталтэн, эҥэр шола сэр- 
жэ дэч пэш чот торла; тыгэракын шола сэрыш 1 э шинчышэ ола дэн йалла 
эҥэр дэч ӧрдыжан шинчэн кодыт. Тэвэ Озаҥ ола алагунам ожно Йул сэрышт» 
шинча улмаш, кызыг Йул дэч 7 км  ӧрдыштӧ шинча.

Йужо эҥэрын ӱлыл мучаш ложэмжэ пэш лопка лийэш, ту- 
гай вэрыштэ йэрла, купла, эҥэр шокш-влак да мойын лийыт; ну- 
нын коклаштышт лапка островлат лийэдат: Дньэпр лэн Кубаньын 
ӱлыл йогынышт тыгай улыт; Йулын 6 тӱжэм кв. км  вэрым налшэ 
дэльтыжат тидэ шотанак.

Эҥэр-влакын тӱрлӧ басэйнлан ш элалтмышт. Ийан окэан дэн 
Балтий тэҥыз басэйныштэ йогышо эҥэрлам, вэс сэмын йӱдвэл 
тайылым, кэчывэлцэ Шэм тэҥыз дэн Каспий тэҥыз басэйныштэ 
йогышо эҥэр влак дэч ойырышо тӱҥ вӱд ойыртыш йӱдвэл-эрвэл 
гыч кэчывэл-касвэлышкыла эрта. Тудо тӱҥ вӱд. ойыртыш Ура- 
лыштэ йӱдвэл лопкытын 62°-шо йӱмачын тӱҥалэш да икаша Йӱд- 
вэл Увдл дэнэ кайа, вара Валдай дэн Смг^льэнск-Моско кӱкша- 
кашкэ куснэн, Польэсйэм кораҥын, кэчывэлышкыла вола. Вӱд 
ойыртыш матэрикын йӱдвэлышкыракшэ чак кийымэ дэнэ кужырак 
эҥэрышт тӧр вэрын кэчывэл ужашыштыжэ улыт.

Тӱҥ вӱд ойыртыш гыч Валдай йыраҥ дэнырак Эрвэлйэвроп 
тӧр вэрысэ куго эҥэр-влак тӱҥалыт: Й у л ,  Д н ь э п р ,  К а с в э л  
Д в и н а ,  Н ь э в а ш  пурышо эҥэр-влак. Срэдньэруский кӱкшакаш- 
тэ Д н ь э п р ы ш  шола вэл гыч йогэн пурышо эҥэр-влак — Д о н ,  
Д о н ь э ц ,  О к а  тӱҥалыт. Йӱдвэл Увалышт — Йулыш шола вэл 
гыч йогэн пурышо эҥэр-влакшэ да Й ӱ д в э л  Д в и н а ш  пурла 
вэл гыч йогэн пурышо эҥэр-влак.
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Турлӧ басэйныш йогышо эҥэр-влакын тӱҥалтышышт ш кэ кок- 
лаштышт иктаж-кунар киломэтр нарыш изырак кӱкш ака вэр дэ- 
нэ ойырлалтыт. Нинэ эҥэрла дэнэ калык шукэртак пайдаланаш 
тӱҥалыныт; эҥэр-влак тӱҥалтыш кокласэ кӱкшака гочшо суд- 
наштым шупшкэдэн вончэштарэныт. Тыжэчынак — тыгай вэрлан 
лӱмжымат ,волок“ манын пуалтын („волочить" манмэ мут гыч 
лэктэш, марла „шудырэн наҥгайаш* манмэ лийэш), тыгай луман 
ола-влак кызытат улыт (Волочок, Волоколамск да мойын). Вара- 
варажым ^тыгай ,волок“ олмэш каналым ышташ туҥалыныт; тэвэ, 
мутлан, Иулым Н ьэва дэн Йудвэл Двинаш йогышо эҥэрла дэн 
ушалтын.

ССР Ушэм Йэвроп ужашын йӱдвэл уж аш ы ж э кэчывэл ужа- 
шыжэ дэч эҥэрлан пойанрак. Тудын шуко ужашыжэ льэдник дэч 
кодшо йошкынан да 
морэнэ рэльйэфан кун- 
дэм дэн лачэш толэш.
Тыштэ йэр дэн купла 
шуко уло. Эҥэр-влак 
шукыжо нинэ йэрла дэн 
купла гыч туҥалыт.
Климыт вудыжгӧ да 
йуалгэ улмо дэнэ вуд 
пэш шагал парлана, 
садыгэ эҥэрыштэ вуд 
шагал пуча, эҥэр кэчы- 
вэлнысэ гайак чот ок 
куашэм. Вэс могырым- 
жо, чодыра ушык улмо 
дэнэ лум кэнэта шулэн 
ок кайэ; садланак шо- 
шым вудшор годым ку- 
гынак ташлымаш укэ.

Йудвэл-касвэлысэ —_
Кольск пэлэостров дэн,*
КарэлийГсэ эҥэр-влакын 
корэмышт пэҥгыдэ кристал породан улыт, нуно чылашт гайак 
вуд йымал лондэман улыт. Ложэмлаштышт ш уко годымак 
иктышт-вэсышт дэн йогынла гоч ушнэн шогышо йэр-влак лийэ- 
дат. Й^двэл ужашысэ эҥэр-влак кристал породдымо вэрлашты- 
жат вӱд йымал^ лондэман улыт. ЙУдвэл Двина, Свирь, Ньэва, 
Волхов, Кушыл Йул, адак йатыр эҥэр-влакат вуд йымал лондэ- 
ман улыт.

Кэчывэл уж аш ыж э льоссан да льосс тусан ш ун рокан вэрым 
налэш. Тыштэ эҥэр-влак вэстурлӧ улыт. Нуно памаш гыч йогэн 
лэкшэ эҥэр улыт. Йэр дэн купла эҥэр ложэмлаштэ гына вэрэш- 
тыт, нинэ йэрлажат эҥэр корныжым вашталтымэ дэн лийын код- 
шо улыт. Эҥэр-влакшэ йудвэлысэ дэч шагалрак вудан улыт да 
пароход коштшашлык эҥэрлажэ шуко огыл. Кугырак эҥэр гыч 
тыштэ Дон дэн Ока гына тӱҥалыт. Кэчывэл тайылын шолдыра- 
рак эҥэрышт-влакын—Йул дэн Д ньэпрын—туҥалтышышт йудвэл 
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ужашыштэ. Вӱдымат утларакш э тувэчак йогэн пурышо эҥэрла 
гыч налыт.

Климыт кукшо улмылан, адак чодыра укэлан лум вашкэ шу- 
лэн кайа, садлан вудшор годым вуд пэш чот шарла; тугэ гынат, 
эҥэр-влак вашкэ пучат, кушыл мучашыштышт кэҥэжым йужгы- 
нам эҥэржэ кошкымылан вуд вэрын-вэрын эҥэр пундашэш гына 
ойырлэн шинчэн кодэш. Эҥэр ложэм-влак чыла вэрэ раш ойыр- 
лэн шогат, шукыжым вуд лончыш шумэш кэлгэмшэ корэм гыч 
лийыныт. Корэмышт тӧр улмылан вуд шыман, эркын йога. Вуд йы- 
мал лондэм укэ гайак; эҥэрлан Азов-Подольск кристал породан 
вэр эрташ логалмаштэ гына вуд йымал лондэм уло (Дньэпрын 
шолдырарак вУд йымал лондэмжэ-влак Дньэпрогэс ыштымэ го-

дым вуд йымалан ко- 
дыныт, адак куго лон- 
дэмла Кэчывэл Бугыш- 
то улыт).

Климытын кукшы- 
лыкшо кэчывэл-эрвэ- 
лышкыла кугэм мийиэ 
сэмын тувэкылажээҥэр- 
влакат шагалэмыт. Ста- 
линград дэч улнылажэ 
Йулышко пурышоэҥэр- 
влак укэ. Чот парла- 
нымэ дэнэ туш то вуд- 
шат чот пуча. Кэчывэл- 
эрвэл тӱрыштӧ, Каспий 
тэҥыз воктэнысэ лап 
вэрыштэ йужо эҥэржэ 
тэҥызышкат огэш шу, 
шӧнчаланрак йэр альэ 
куп лийын пытат.

Эн-эр-влакын кӱлэш 
шотышт. Эрвэлйэвроп тӧр
вэрыштэ илышэ калыклан

31 сӱр. ССР Ушэмын Йэвроп ужашысэ тӱҥ вӱд эҥэр-влак кэч кунамат пэш
ойыртэм да эҥэр-влакым ушышо канал-влак. полшэн улыт. Пароход

коштшашлык эркын йогы- 
шо куго эҥэр-алак калыклан кошташыжэ, адак торгайаш пэш йӧнан лийо1ныт. 
Эҥэр тӱҥалгыш-влакын чак улмышт ик эҥэр гыч вэс эҥэрыш вончаш йӧнан 
лчйын. Эҥэр дэнэ ожнысэк торг йэ -1 коштыт. Эн кӱлэшанрак торгайымэ кор ю 
Дньэпрыштэ ,варьаг-влак дэч грэк-влак дэк“ кайымэ кор ю улмаш, т што ту- 
намсэ куго тор айымэ рӱдӧ — Новгород дэн Кийэв лийьг ыт; адак Йулышто 
улмаш, тушто Кама ушнохмаштэ акрэт годымак куго торгайымэ рӱдӧ — ,Вэли- 
кийэ Болгары* манмэ эл лийын у 1 маш.

Калык шаркалымлштэ, торгайымэ пашаштэ пэш кӱлэшан корно лиймышт дэ- 
нэ эҥэр-влак шкэ дэкышт катыкым шупшыныт. Мэм'ан ола-влак шукышт эҥэр- 
воктэн ышталтыныт (Кийэв, Моско, Рыбинск, Горький, Озаҥ, Новгород, молат). 
Калыкын зҥэр воктэлан шинчын илаш тӱҥал ыжым кызыт йӱдвэлыштэ раш 
ужаш лиЯэш: посьолык-влак эҥэп-влак коклаштэ огыл, вӱд корнылан лышыл 
эҥэрла воктэн шинчат. Кэчывэлны з шагал вӱ^ан кундэмлаштэ калык илымэ 
вэр-влак шукышт эҥэр воктэнэ, вӱд тӱрыштӧ улыт. Эҥэр-влак калыклан тӱрлӧ 
полыш пашам нуат (вӱд транспортышто пашам ышташ да мойын), эҥэр воктэ-
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нысэ калык колым кучэн ксчкэш, Тэлым эҥэр кылыа, тэр и н  кошташ пэш сай 
корно лийэш.

Эҥэр-влак мланлым шкэ вӱдыштымӧ пашаштат пэш кӱлыт (эн чотшо Йул- 
вэсвэлнысэ кукшо районлаштэ), ,громышлэныслык* вӱд пумо шотыштат, эн чот- 
шо тэкстиль дэн кимий промышлэнысыштэ пэш кӱлыт.

Кодшо курым тӱҥалтышэш куртньӧ корно ышталташ тӱҥалмэкэ эҥэрын 
коштмо корно шотышто кӱлэшлыкшэ изыш волыш, эҥэр-влак шуко тӱшка са- 
тум торашкэ шупшыктымаштэ ик ксрно йӧн гына улмыштым чарнышт.Тыгыдэ 
эҥэрла дэнэ пайдаланымым йӧршэш чарнышт. Тугэ гынат, элэктротэкникын 
атыланымыжэ дэнэ эҥэр энэргий пушо вийышкэ савыргыш.

Тыгылай вӱд ораван вакшым турбинан гидроэлэктростанций алмаштыш. 
Вӱдысӧ элэктростанций-влак йатыр шулдырак энэргийыи пуат.

32 сӱр. Кольск пэлэостроиысо нээ эҥэр.

Пытартыш ийлаштэ йатыр куго гидроэлэктростанций-влак ышталтыныт, 
нуно шукыжо йудвэл-касвэлыштэ улыт (Волховышто, Свирьыштэ, Кольск пэлэ- 
островышто— Нивыштэ), а .ак  Кавказыштэ улыт. Эн куго элэктростанцьшэ 
Дньэпрын вӱд йымал лондэмэшыжэ ыштымэ Дньэпрогэс. Тулэчат куатлырак 
станций-влакым Йулэш ышташ план ыштымэ. 1'идроэлэктростанций ыштымэ 
дэнэ пырльа вӱд корнат йӧнэштаралтэш. Кызыт Дньэпрыштэ мучко кошташ 
лийэш. Кызыт чыла кугырак эҥэр-влак дэнат пайдаланышаш проэкт ышталтэш 
(Куго Йгл, Куго Дньэпр). Сатулымашлан кушкашыжэ куго кянал-влакым ыш- 
тымат (Сталин лӱмэш Оштэҥыз-Балтий канал, кызыт ыштымэ Йул-Моско канал), 
адак тошто канал-влакым шарымат пэш полша.

Эрвэлйэвр^эп тӧр вэрысэ чыла эҥэрла гыч озанлыклан эн шу- 
ко пайдам Й у л  пуа. Тудын басэйнжэ Совэт Ушэмын Йэвроп 
ужашыжын ик кумышо ужашыжым налэш (1402 тӱжэм кв. км). 
Йул тӱрлӧ пӱртӱсан кундэмлам ушэн шога. Тудо каналла гоч
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моло эҥэр басэйнла дэн ушна. Пароход кошташ лийман тушко 
пурышо эҥэрлажэ дэн пырльа тудын вуд корно кужытшо 16 тӱ- 
жэм км  лийэш, туш то лу тӱжэм дэнэ судна, пароход-влак кош- 
тыт, 10 млн. т нарэ грузым шупшыктат^ Мэмнан эҥэрласэ чыла 
паровой флотнан пэлыж дэч утларакш э Йул вуд басэйныштэ кош- 
тыт, вуд корно дэн шупшыктымо чыла грузын пэлыж дэч утла- 
рак ужашыжэ Й ул басэйнлан логалэш.

Эрвэлйэврсп тӧр вэрысэ йэр-влак.

ССР Ушэмыштэ Эрвэлйэвроп тӧр вэрыштэ турлӧ-турлӧ йэр- 
влак — тыгыдыжат, шолдыражат—пэш ш уко уло. Тидэш отыш ко 
Йэвропын пэш кугр кок йэржэ Л а д о  г о  дэн О н ь э г э  пурат.

ССР Ушэмын Йэвроп ужашысэ чыла йэр-влак кок ужашлан 
шэлылтыт: й^двэл касвэлнысэ йэр-влак, туш ко ожно льэдник 
лиймэ кундэмласэ йэр-влак пураТ, адак кэчывэлысэ йэр-влак, тыш- 
кыжэ Шэм гэҥыз дэн Каспий тэҥыз воктэнысэ лап вэрысэ шӧн- 
чалан йэр-влак пурат.

Пэрвой тушкасэ йэр-влак ожнысо льэдник дэн морэнэ рэльйэфан 
кундэмыштэ улыт. Нунын кокла гыч Балтий шчитын гранитан 
массивыштэ шинчышышт йудвэл-касвэл гыч кэчывэл-эрвэлышкы- 
ла шуйнышо кужака форман улыт. Валунан шун дэн ошман 
кундэмысэ йэрлашт прамай форман огытыл, кэлгытышт шот дэ- 
нат кэлгэ огытыл. Йэр-влак морэнан Валдай курыкын пужвал 
турыштыжӧ да касвэл дэн эрвэлышкыла шуйнышо мучашыштыжэ 
эн шуко улыт.

Морэнан йэр гыч эн куго йэржэ — Сэлигэр. Льэдник кондымо 
ошма шичман кундэмласэ йэр-влак куаш, сэрышт лапка, купан 
улыт. К у б э н с к и й  дэн О ш  йэр тыгай улыт.

Ожно льэдник пызырымэ кундэмын пэш куго йэрышт — Ладо- 
го дэн Оньэгэ йэр — турлӧ сэмын лийыныт. Нунын сэрышт ий 
полшымо дэн лийыныт, кэлгытышт (Ладого й эр— 223л<, Оньэгэ 
йэр — 124 м), туш то тьульэнь, йужо тэҥыз кол, ракысэмэшкэ 
дэн мольуск илымыжэ, адак моло турлӧ п лыжат нивэ йэр-вла- 
кын ожно тэҥыз дэн ушнэн шогымыштым ончыктат; ий пызы- 
рымэ жап дэч варат тыштэ Балтий тэҥызым Ош тэҥыз дэн ушы- 
шо пролив улмаш. И л ь м э н ь ,  Ч у д с к ,  адак Оньэгэ йэр дэч 
йудвэлныла кийшэ йэр-влакат тидэ тэҥыз дэч кодыныт.

Азов тэҥыз дэн Шэм тэҥыз воктэнысэ йэр-влак тэҥызын ож- 
нысо заливыш т — лиманыш т—тэҥыз дэч ойырлымо дэнэ лийыныт. 
Каспий тэҥыз воктэнысэ йэр-влак тыгак лийыныт. Каспий тэҥыз 
воктэнысэ лап вэрысэ моло йэрлашт ожно кумда волэм вэр 
улыт улмаш, тугай вэрлаш вара ижэ йур вуд дэн мландэ гыч 
шӧнчалым шулыктарэн кондышо эҥэр вуд тэмын. Каспий тэҥыз 
воктэнысэ лап вэрын эн куго йэрыштат — Э л ь т о н  дэн Б а с -  
к у н ч а к  очыни тыгэ лийыныт. Нинэ йэрлаштэ шӧнчал пэш 
шуко.

Йужо вэрэ, мландэ умбакэ изэсткан пород лэктын шогымаштэ: 
Кар^лийыштэ, Горький крайыштэ, Кэчывэл Уралыштэ карстовый 
йэр-влак улэдат.
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Эрвэлйэвроп тбр вэрысэ кугы рак йэр-влак.

Кумдыкышт 
кв. км  дэн

Балтиб тэҥыз 
басэйн

I Л ад о го ........................................18 130
I О н ьэгэ.....................................  9 751

Ч у д с * ......................................... 3 213
I  И л ьм эн ь .................................  919

Ош тэҥыз 
басэйн

С эгозэро  . 1  246
Т опозэро . '1  065
Выгозэро.................................  861*
Ковдозэро . . • ...............  584
И м ан дра.................................  852

Каспий тэҥыз 
басэйн

[ Бэлоозэро . ? .....................1125
I Сэлигэр
I Эльтон 
[Баскунчак

230
161
124

Кавказысэ эҥ эр дэн йэр-влак.

Кавказысэ эҥэр-влак кӱшычын, чӱчкыдынак курык вуйышто 
кийшэ льэдник дэн лум гыч тӱҥалыт. Тидэ пэш писэ йогынан, 
садланак нигунам кылмыдымэ курык эҥэр-влак улыт. Туш то вуд 
шор кэҥэжым — курыклаштэ лум дэн ий шулымо годым лийэш. 
Тулэч посна эҥэр-влак куго йур почэшат пэш нӧлталалтыт, ту- 
нам изэ эҥэр-влакат ташлымышт дэнэ куго эҥгэкым ыштэн кэр- 
тыт. Йудвэл тайылысэ кугырак эҥэр-влакшэ касвэлнэ К у б а н ь ,  
эрвэлнэ Т э р э к .  Ты эҥэр-влак коктынат шуко йошкыным, ош- 
мам, шаргуйым волтэн аҥэшышт куго дэльтым ыштат. Тэрэкын 
дэльтыжым писын шарлэн шогымо шот дэн мландэ умбалнэ эн 
ончылнысылан шотлаш лийэш: тудо кажнэ ийын тэҥызыш 10 )л<-лан 
лэктын шога. Кавказ вэсвэлнысэ кугырак эҥэр^влакат тыгайракак 
улыт: Шэм тэҥызыш пурышо Р и о н да Каспий тэҥызыш пурышо 
К у р а дэн А р а к с.

Кавказыштэ йэр пэш шагал, улшыжат изэ улыт. Йэр-влак 
шукыжо Кавказвэсвэлнэ — Армӓн кукшӧ тӧр вэрыштэ улыт; ну- 
нын кокла гыч кугыракышт С э в а н  альэ Г о к ч а ;  тудо 1925 м 
кукшытыштӧ, вуд энэргий запасшэ пэш куго.

Касвэлсибир лап вэр дэн Туран лап вэрысэ эҥ эр дэн йэр-влак.

ССР Ушэмын Азий ужашысэ тидэ куго кумда лап вэр кок 
куго басэйнлан шэлылтэш: Йудвэл Ийан окэанышкыла тайылан 
К а с в э л с и б и р  басэйнлан да йыр авыралтшэ, нимогай окэаныш- 
кат йогыдымо тӧр А р а л басэйнлан.

Касвэлсибир басэйн. Касвэлсибир басэйныштэ Обь-Иртыш 
эҥэр систэм ш кэтак манаш лийэш, эрвэл турыштыжӧ гына Йэ- 
нисэй йога; тухэ гынат, Йэнисэйыш шола вэл гыч пурышо эҥэр- 
влакы ш т тышкэ Эрвэл Сибир гыч да Кокласибир кукшӧ тӧр

*) Сталин лӱмэш Оштэҥыз-Балтий каналым ыштымэк тидэ Иэрын ӱмбал 
кумдыкшо йатыр шарлэн.

71



ш еш

вэр гыч ТОЛШ.О пурла вэл гыч пурышо эҥэр-влак дэн таҥаста- 
рымаштэ пэш шагал улыт.

Касвэлсибир эҥэр-влак кугытышт да ш уко вудан улмо ш о- 
тыштышт Эрвэлйэвроп тӧр вэрласэ эҥэр-влакым шуко пачаш 
эртат. Обь дэн Йэнисэй кужытышт да басэйн кугытышт шотыш- 
то мландэ шарын моткоч куго эҥэржэ-влак шотышто шогат. Обь- 
Иртыш систэм куж ы т шотыштыжо Миссисипи-Миссури дэн Нил 
дэч Бэлэ мӧҥгырак; басэйн кумдык шотыштыжо тудо визымшэ 
вэрым налэш. Обьыш пурышо Иртыш пэш куго; тудын кужы т- 
шо Обьшо дэчат утларак, вӱдшӧ гына тудын дэч шагалрак.

33 сӱр. Кавказ курыкысо изэ эҥэр.

Касвэл Сибир эҥэр-влак шукыштак курыкла гыч йогэн лэк- 
тыт, тужэчынак шуко вудым волтат. Касвэлсибир лап вэрын 
йудвэлышкыла тайылжэ пэш изэ, сандэнэ эҥэр-влак курык гыч 
лап вэрыш шуытат, эркынрак йогаш туҥалыт, лопкытыштат чот 
шарла.

Обь дэн Йэнисэйын кыдал ужашыштыштак лопкытышт 2—4 
км-ыш  шуэш, улыл мучашыштыжэ 25 лгж-ыш (Йэнисэй), 40 км~ 
шкат (Обь) шарлат. Ӱлыл мучашыштышт кэлгытышт 16—20 м. 
Йэнисэй писынрак йога, вэрын-вэрын тудо чак шогышо курык- 
влак дэнэ ишалтын, вэрын-вэрын вуд йымал л^эндэмла улэдат.

Ий шуко жан шога, шошымсо вудшорат Йэвроп ужашысэ 
дэч куго лийэш. Урал дэч эрвэлыштыла йуж-вуд касвэлысэ дэч 
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шагал возэш гынат, тушто лум писын шулымо дэнэ эҥэрлашк» 
кэнэта шуко вуд погына. Йӱдвэлыштэ вуд кэчывэлысэ дэч шуко- 
куза. Обь Барнаул дэнэ 6 ж-лан нӧлталалтэш, Сургут дэнэ 8 м-лая. 
Ий кайымэ годымат куго зийан лийэш. Кэҥэжым вуд шагал пар- 
ланымэ дэнэ тысэ эҥэрлаштэ вуд Эрвэлйэвроп тӧр вэрысэ эҥэр- 
влак дэч шагал пуча; Иртышыш пурышо йужо кэчывэлысэ эҥ эр - 
влак гына куаш  улыт. Касвэлсибирысэ эҥэр-влак гына куаш 
улыт. Касвэлсибирысэ эҥэр-влак кэчывэлым йудвэлкыла йогымо 
дэнэ йудвэлыш лэвэ вуд мийа: сандэнэ куго эҥэр-влак шкэ сэ- 
рыштым вэлэ огыл, адак йогэн пурымаштышт тэҥызымат ырыктат.

Обь ССР Ушэм мландыштэ, Алтайысэ льэдникла гыч йогаш 
туҥалэш, Йэнисэй дэн Иртыш — Монголий гыч йогэн лэктыт. Йэ- 
нисэй вудшӧ шуко шотыштат Обьым эрта, басэйн кумдык ш от- 
шо дэн тудын дэч мӧҥгырак Йэнисэйыштат, Обьыш тат мучко 
пароход-влак коштын кэртыт.

Утларакшэ улыл мучашыштышт коллан пойан улыт, кушыл 
мучашышт, утларакшэ Йэнисэйын, энэргий запасшэ шуко.

Эл мучко калык шарлымэ шотышто тысэ эҥэр-влак Эрвэлйэвроп тӧр- 
вэр дэчат утларак кӱлэшан улыт. Калык тыштат эҥэр воктэн илат, эҥэрла кок- 
ласэ вэрлаштыжэ гын, шукыжым йӱдвэлнэ, калык пэш шагал ила. Сибирысэ- 
йӱдвэл кундэмлаштэ коштмо к> рно кызыт эҥэр-влак гына улыт. Йӱдвэл тэҥыз 
корным виктарэн шуктымо да эҥэр сэрлашкэ кӱртньӧ корным пыштымэ дэ- 
нэ, адак тидэ корно дэнэ тӱрлӧ грузым тышкэ-тушко коштыктымо дэнэ кызыг 
эҥэр-влак кошгрш тулэчат коч кӱлэш лийыч. КасвэлсиСирысэ куго эҥэрлаш 
йогэн пурышо эҥэрышт шкэ кугытышт дэнэ, шуко вӱдан улмошотышт дэнэ Йэ- 
вроп ужашысэ куго эҥэр-влакым эртат, чӱчкыдӧ вожла сэмын йыр шарлэн ки— 
йат, вӱд ойыртышышт кӱкшӧ огыл, лапката вэр. Тидыжэик эҥэр систэмым вэсэ 
дэнэ ушаш пэш йӧнан.

Касвэл Сибирысэ йэр-влак. Касвэлысэ Урал дэч эрвэлысэОбь 
мартэ, йудвэл лопкытын 57° дэч 50° мартэ, йэрлан пойан вэр кийа. 
Ты вэрысэ йэр-влак йогын вуд пурыдымо улыт, кугытыш тат 
йужын гына торэш висымэ годым 10— 15 км-ыы эрта, молыжын. 
1—2 лг.я-ышкат ок шу. Вудышт тэвэ шэрэ, тэвэ шӧнчалан, тэвэ 
кочо-шӧнчалан; йужо вэрэжэ турлӧ шӧнчал вӱдан йэр-влакак 
йыгырэ-йыгырэ шинчылтыт. Нунын ш укыш т тальиҥга форман 
улыт. Эн куго Ч а н а  йэржэ (3000 кв. км  наррак) 10 ж дэч кэлгэ 
огыл; вУдшӧ вэрын-вэрын шэрэ, вэрын-вэрын шӧнчал таман.

Йэр-влак, очыни, льэдник пызырымэ ^ а п  дэч вара, ий шулы- 
машэш лийшэ вуд йогын дэн мушкылт волышо вэрлаш  лийы- 
ныт. Вудыштын шэрэ, шӧнчалан, кочо-шӧнчалан улмышт йэр- 
влакын вэрышт турлӧ породан улмым онча.

Алтайыштэ, Кавказысэ сэмынак, йэр пэш шагал. Эн куго йэр- 
жэ — Т ь э л э ц к  {200кв.км  утларак)— мландэ волэн кайымэ дэнэ 
лийын; тувэчын Обьыш пурышо — Б и й а  эҥэр йогэн лэктэш. Вэс 
кугырак йэржэ — З а й с а н ,  тудын гоч Йртышын кушыл йогынжо 
эрта.

Лрал басэйн. Арал басэйн — мландэ шарын куго, нигуш й о- 
гэн пурыдымо басэйнжэ. Тудын кумдыкшо 2 млн. кв. км-ит  
шуэш. Тыштэ йогэн эртышэ эҥэр-влак йа куго йэрлашкэ пурат 
(А м у-д а р й а дэн С ы р-д а р й а — Арал тэҥызыш, И л и — Балха- 
шыш), йа ошмаш йомыт (Чу, З э р а в ш а н ,  М у р г а б ,  Т э д ж э н ) ^
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Нунын кокла гыч эн кугыракышт Памир-Алай дэн Тьан-Шань 
куры кла гыч йогэн лэктыт, тусо ий дэн лум вӱдым ш уко погат. 
Йӱдвэлнэ стэпысэ эҥэр-влак памаш шинча гыч хӱҥалытат, йэрэш 
пытат. Курыкласэ эҥэр-влак тӱҥалтышыштышт ш уҥгалтын лӱш- 
кэн йогат. Тыгай йогын-влакын мушкын волтымо вийышт пэш 
куго. Кушыл курык уж аш  йогынышт шуко румбык вӱдым волта, 
садлан вудшат нарынчалгэ-курэн тусан лийэш, пушкыдо пород- 
влак утларак куштылгын мушкылтмылан улыл ужашыштыжэ 
румбык адакат кугэмэш. Кажнэ ийын румбыкым кугын волтымо 
шотышто Аму-дарйа Нил эҥэрымат эрта. Эҥэрыштэ йатыр остров 
уло, нунышт шкэ формыштым чучкыдын вашталтат. Вудшор 
кэҥэжым — курыклаштэ лум лэваш туҥалмэкэ, йӱр йураш туҥалмэ 
годым лийэш.

Аму-дарйан могайжым шинчышашлан тудым мэмнан Йул, Дньэпр дэн таҥас- 
тарэна гын, мэ тудын могай улмыжым палэн огына кэрт. Тудо пэш лопка; ик 
сэр гыч вэс сэржэ тӱтыран годымсо сэмын гына вудакан койэш. Тидэ йошкар- 
гырак-шун тӱсан вӱд моткоч пнсын йога. Вэрын-вэрын вӱдшӧ подышто шолшо 
вӱд сэмын шолэш. Аму-дарйан ӱлыш пустыньыштэ пӱчмӧ эҥэр ксрэмжэ, ойлы- 
манат огыл, тыгай куатлэ йогыным шуко годымак кучэн ок кэрт. Шинчалан 
коймо нимогай чий дэч посна Аму-дарйа кэнэта тэвэ тыштэ, тэвэ тушто, утла- 
ракшым пурла сэржым мушкын волта. Сэр катлэн-катлэн лӱшкэн вӱдышкӧ сӱ- 
мырла, сэрыштэ иктаж мо лийэш гын, тудыжат вӱдышкак шуҥгалтэш.

Аму-дарйа — Кокла Азийын ик куго эҥэржэ; Эрвэлйэвроп тӧр 
вэрысэ эҥэр-влак кокла гыч куж ы т шотыштыжо тудо ик Иул дэч 
гына мӧҥгырак; тудын почэш Кокла Азийыштэ Сыр-дарйа дэн 
Или куго эҥэр улыт. Тэлым эҥэр-влакын ӱлыл мучашышт ий 
дэн лэвэдалтыт.

Арал эҥэр-влакы н кӱлэшышт. Арал басэйнын кэчывэл ужашысэ эҥэр-вла- 
кышт калыклан кӱлэшлык шотыштышт ССР Ушэмысэ моло эҥэрла дэч ойыр- 
тышац улыт. Шокшо, кукшо климытан чыла моло элласэ сэмынак, тыштат 
мландэ пашам, мландым шкэ вӱдыжтэн шогымо дэнэ гына ышташ лийэш. 
Мландэ пашам мояар шараш лийшашым палышашлан тыштэ мландым огыл, 
вӱдым шотлат. Йужо эҥэр гыч вӱдшӧ чыла мландэ вӱдыжташ кучылталтэш. 
Тэджэн, Мургаб, Зэравшан эҥэр-влак тыгай улыт. Тысэ эҥэр-влак вӱд дэч 
посна шурно шочыктышо ӱйаҥдышым пуат. Тыгай ӱИаҥдыш вӱдыжтараш лукмо 
вӱд гыч турлэн (шуняэн) йошкын сэмын аҥа ӱмбалан шинчын кодэш. Кокла 
Азийысэ эҥэр-влак курык ужаш йогыныштышт моткоч шуко вӱд энэргийан 
улыт. Нунын талын йогымашэшышт пэш куатлэ элэктростанцылам ыштылаш 
лийэш. Кокла Азийысэ эҥэр влак вӱд корно шотышто пэш йӧндымӧ улыт.

Туран лап вэры сэ йэр-влак. Арал басэйныштэ куго, посна 
ойырлэн шинчышэ йэр-влакат уло: А р а л  т э ҥ ы з  (67 962 кв. кл), 
Б а л х а ш  (18 740 кв. кл ), Иссык-Куль (5895 кв.км ). Лап вэрын 
йудвэл ужашыштыжэ, утларакшэ Арал тэҥыз дэч йудвэлнылажэ, 
тыгыдэ йэр шуко. Йэр-влак Памирыштат улыт.

Арал тэҥыз — мландэ шарын эн куго йэржэ-влак коклаштэ 
шога. Тугэ тынат, тудын эн кэлгэ вэрыштыжат 68 м гына. Ту- 
дын вӱдшӧ шӧнчалан, тугэ гынат, Каспий тэҥызын гайак шӧнча- 
лан огыл. Усть-урт плато курылтмаштэ касвэл дэн йудвэл-касвэл 
сэржэ тура, кӱкшӧ; эрвэл дэн кэчывэл сэржэ лапка; йӱдвэл сэржэ 
дэнэ тэлым йэр ий дэн лэвэдалтэш.

Балхаш, шкэжэ куго гынат, пэш куаш  йэр, кэлгытшэ 11— 29 м 
;гына. Тудын касвэл дэн йудвэл сэрышт, Арал тэҥызын сэмынак, 
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тура, кристал пород гыч лийшэ улыт; кэчывэл сэржэ ошман да 
лапка.

Вудшӧ шэрэ вуд гайак гынат, йуаш ок йӧрӧ. Балхаш воктэн 
Коунрадэш куго вӱргэньэ комбинат ыштымаштэ йӱаш вудым 
ӧрдыж гыч кондат, альэ лумын ыштымэ апаратэш йэрысэ вудым 
шэрэмдат.

Эрвэл Сибирысэ да Мӱндыр Эрвэлысэ эҥ эр дэи йэр-влак.

Эрвэл Сибирысэ эҥэр-влак кок басэйнлан шэлылтыт. Тусв 
эҥэр-влак гыч шукышт йӱдвэлышкыла, Йӱдвэл Ийан окэанышкы- 
ла йогат, шагалышт — эрвэлышкыла, Тымык окэанышкыла йогат.

Ийан окэаныш вуд Й э н и с э й дэн Л ь э н а кок куго^ эҥэр 
систэм дэн да моло т ы ^ д ы р а к  эҥэр дэн йога; тугэ гынат, Йэвро- 
пысо эҥэрла дэн таҥастараш  гын, тыштэ куго эҥэр-влак йогат. 
Йэнисэй дэн Льэна коклаш тэ Х а т а н г а ,  А н а б а р а ,  О л ь э н ь э к  
йогэн пурат, Льэна дэн Бэринг пролив коклаштэ — Й а н а ,  И н д и -  
г и р к э ,  К о л ы м а .  Касвэл Сибир лап вэрын эрвэл турыштыжӧ 
йогышо Йэнисэй шкэжэ Эрвэл Сибирыш ок пуро гынат, тушко 
ушнышо шолдыра эҥэр-влак; Ангара, К о к л а  дэн Ӱ л ы л  Т у н -  
г у с к о  ораньэк Эрвэл Сибирыштэ йогэн эртат. Йэнисэй эҥэры- 
мат писын йогымо шотшо дэнэ Эрвэл Сибир эҥэрлан шотлаш 
лийэш.

Тымык окэанышкыла кийшэ тайылыштыжэ ик моткоч куго 
эҥэр — А м у р  да йатыр тыгыдэ эҥэрла йогат; ты тыгыдэ эҥэрла 
кокла гыч кугыракшэ — А н а д ы р ь  —Чукот пэлэостровышто йога.

Эрвэл Сибирысэ эҥэр-влак. Эрвэл Сибирысэ эҥэрла дэн 
Касвэл Сибирысэ эҥэрла коклаштэ ойыртыш пэш раш койэш. 
Эрвэл Сибирыштэ мландэ Касвэл Сибир мландэ дэч чотрак кылма, 
сандэнэ вуд мландышкэ шагал шыҥа, тыгэжэ кэҥэжым мландэ 
Умбалнэ шуко вӱд погына. Ш уко эҥэрлащтыжэ лондэмла уло, 
вӱд ш уҥгалт йога. Йуштӧ климыт улмылан эҥэрлаштэ ий вара- 
рак эрна, тыгэ вуд дэн коштмо жап кучыкэмэш.

Эрвэл Сибирын эн куго эҥэржэ — Л ь э н а .  Тудо кужыт дэн 
басэ^йн кугыт шотыштыжат, шуко вудан улмо шотыштыжат Обь 
да Йэнисэй дэн ик радамыштэ шога. Тудын лопкытшо Йакутск 
дэнэ 30 км-ыш  шуэш, тыжэч 3 км-жэ эҥэрын туҥ корныжо, мо- 
лыжо островла дэн шокшлашт улыт. А л д а н дэн В и л ь у  й эҥэр 
аҥ коклаштэ тудын лопкытшо 30 лг^и-ымат эрта, Льэнаш пурышо 
эҥэр-влак кутыш шотыштышт Эрвэлйэвроп эҥэр-влак гыч шу- 
кыштым эртат (Вильуй— 2 112 км, А лдан—1867 км). Льэнан Лап- 
тьэвмыт тэҥызыш пурымо аҥыштыжэ пэш кумда дэльтэ уло, 
тудо Йул дэльтэ дэч 3 пачаш куго (20 тужэм кв. км  утла). Льэна 
дэльтын шокш-влакышт куаш  улмылан тэҥыз гыч эҥэрыш па- 
роход дэн пураш йӧнан огыл.

Чыла Сибирысэ эҥэр-влак кокла тыч Льэна эн сылнэ; тудын ир сылнылык- 
шым, моторлыкщым рнчэн, чылт ӧрат. Кок сэржат курыклан улыт. Нуно тэв* 
тура, тэвэ тайыллан улыт, ошма кӱй (пэсчсник) дэн ышталтыныт. Ошма кӱй 
айдэмэ кид дэн оптэн шындымэ гай койэш — плиташт тунар тӧр кийат. Эҥэрыи 
тура сэр йӱмалнэ вӱд тӱр воктэнак аҥысыр йолкорно кадыргыл кайа, ты кор- 
ным кэрэм дэн пушым шупшшо-влак ыштэныт, садлан тудым бэчэвник ма-
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ныт. Тура сэр воктэнышт пнжэдылыи вийаш дыштаи-иӱнчӧ дэн нулго-влак 
шогат. иош кар ошма (пэсчгник) кӱйан пырдыж гай тура сэр тайыллан лудо 
гранит чоҥгата дэн алмашталтэш. Эҥэр ӱмбакэ тайнэн шогышо кошар гра- 
нит орашт шучкын койыт. Умбакыжэ тӱрлӧ-тӱрлӧ тӱсан шифэр лончыла кайат^ 
нуно сэрым йсмакыштэ ойлымо альэ омшшто ужмо гайым ыштат.

Йэнисэйыш йогэн пурышо эҥэр кокла гыч эн кугыжо — Ангара, 
-тудо Байкал йэр гыч йогэн лэктэш. Ангаран вӱдшӧ Йэнисэй дэ- 
чат щукырак, адак тудо пэш талын йога. Талын йогымыж дэнв 
тудо пэш вара кылма, ийжэ ончыч пундашэш налэш. Эҥэр ко- 
рэмжэ ийаҥмэ дэн шыгырэмэшат, вӱд тэлым ташлэн лэктэш. 
Ангараштэ шошым вӱдшор ок лий. Ангараштэ кӱй лондэмла 
улыт; тушто моткоч куго вуд энэргий запас погына. Тыштэ 
Дньэпрогэс пумо элэктроэнэргий дэч 10 пачаш шуко элэктро- 
энэргийым налаш лийэш.

,П ольар“ эҥэрын ойыртышыжым Колыма эҥэрым налын эн 
раш ончыкташ лийэш. Кэҥэжым сэкундылан 4 000 куб м  вӱдым 
йоктарэн наҥгайа (Ньэваштэ 3 000 куб м), тэлым сэкундылан 
30 куб м  вӱдым гына наҥгайа; йогымо писылӹкшэ тэлым пэш 
изэ — шагатлан 0,1 км  мартэ гына шуэш. Эҥэрын тэлым эркыш- 
нымыжым тыгэ умландараш лийэш: тыштэ мландэ курымэш кыл- 
мэн шога, садлан мэмнан эҥэрласэ сэмын мландэ йӱмал вӱд эҥэ- 
рыш ТОЛЫН ШОГЭН ОК кэрт. Шошым, шулышо лум ГЫЧ Л И Й Ш з  
вӱд толаш тӱҥалмэ годым, куго затор лийэш, тунам вӱд 16 м 
нарыш нӧлталалтэш. Ӱлыл мучашыштыжэ Колыма ийуньын пэ- 
лыштыжэ гына почылтэш.

Эрвэл Сибирысэ эҥэр-влак корно шотышто Касвэл Сибирысэ 
гайак йӧнан огытыл. Ангара дэн Тунгускышто эҥэр торэш лон- 
дэмла уло; Льэна, Колыма, адак моло польар эҥэр-влакат калык 
пэш шагал илымэ вэрлаштэ йогат. Пароход дэн кошташ лиймэ 
жаншэ 120 -1 1 0  кэчэ гына шога. Кызыт Льэна басэйн, ик мо« 
гырымжо, Йэвропысо йӱдвэл дэн ушалтэш, вэс могырымжо, Мӱн- 
дыр Эрвэл дэн ушалтэш; Эрвэл Сибирысэ эҥэрлаштэ вӱд энэр- 
гий запас пэш шуко.

Эрвэл Сибирысэ йэр-влак. Эрвэл Сибирыштэ ик куго шэрэ 
вӱдан Б а й к а л  йэр гына уло. Кумдык шотшо дэн (24 тӱжэм 
кв. км) тудо мландэ шарысэ йэр-влак коклаштэ кудымшо вэрым 
налэш; тугэ гынат, кэлгытшэ дэн тудо чылажымат эрта(1741 м), 
адак вӱд шукылык шотышто Каспий тэҥыз дэч молыжым чыла 
эрта.

Байкалын кэлгэ выньэмжэ мландэ волэн кайымэ дэн лийын. 
Байкалыштэ вӱд пэш йандар, вошт койшо, адак тэмпэратуржо 
пэш шагал вашталтэш; 250 м дэч кэлгыштырак тэмпэратур ида- 
лык мучко икгайак ш о га :- |-3,2°. Байкал йанвар тӱҥалтышыштэ 
кылма да майын пэрвой пэлыштыжэ почылтэш. Байкалыштэ 
тэҥызыштэ илышэ йанлыкат йужо тӱрлышт илат: тьулэнь, адак 
алагунар тӱрлӧ тэҥыз кол-влак.

Амур басэйн. Амур —пэш кугоэҥэр. Тудын кутышыжо АА7Ъкм, 
басэйнын кумдыкш о— 1,9 млн. л:в. л:л«. Амурын кокла ужаш мучко 
ССР Ушэм дэн Манчжурий кокласэ кугыжаныш границэ кайа. 
Сибирысэ моло эҥэрла дэч Амурын ик тӱҥ ойыртышыжо уло — 
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Амурышто шошыи вуд ок талы ш нэ/Ты ш тэ лум пэш вычкыжын 
возэш, шошыжо кужын шуйна. Тидын олмэш кэҥэжым куры- 
кышто лум шулыио да йуж вӱд шуко шичмэ дэнэ вӱд пэш 
кугын тэмэш. Благовэшчэнск дэнэ вуд 10 ^и-лан нӧлталалтэш. 
Кэҥэжым вуд пэш писын тэмэш, тудо йужгынам пэш куго зийа- 
нышкаг савырна. Амур Охотск тэҥызыш — куаш  Амур лиманыш 
йогэн пура. Амур — коштмо корно шотышто Мундыр Эрвэлнэ 
пэш кУлэш эҥэр. Тушко пурышо эҥэрла гыч кугыракшэ 3 э й а 
дэн У с с у р и  улыт; Уссури басэйныштэ куго куаш Х а н к а  йэр 
ул о  (4000 кв. км нарэ). Ханка йэр дэн Уссури м учкоС С РУ ш эм  
дэн Манчжурий кокласэ кугыжаныш границэ кайа.

Амур эҥэр коллан пэш пойан. Турлӧ-тӱрлӧ да шуко кол улмо 
ш от дэн тудо Совэт Ушэмысэ чыла моло эҥэрлам эрта.

ССР Ушэмын Азий ужашыжэ дэн Кавказвэсвэлысэ куго йэр-влак.
Куудыкшо 
к в .км  дэн

Арал т э ҥ ы з .................................  67962
Байкал...............................................34 168
Б а л х а ш ......................................... 18 740
И с с ы к -к у л ь  5 895

Кумдыкшв 
кв. км  дэн.

Х а н к а .............................................  3 936
Ч а н ы ...................................................3 619
З а й с а н .............................................  2 259
Сэван ( Г о к ч а )  1 489

ССР Ушэмысэ эҥэр-влакын кугытыштым таҥастарэн ончыктымо.

Балтнй тэҥыз басэйн: 

Ощ хэҥыз басэйн:

Барэнц тэҥыз басэйн; 
Шэм тэҥыз басэйн:
Азов тэҥыз басэйн:

Каспий тэҥыз басэйн:

Арал тэҥыз басэЯн;

Йӱдвэл Ийан окэан басэйн:

Тымык окэан басэйн:

Кутышыжо Басэйнын
км  дэн кумдыкшо тӱ- 

жэм кв. км  дэм
Ньэва . . . . . . 252

( Йӱдвэл Двина . . 414
[ Вычэгда ^ . . . . . 1 105 122

П э ч о р а ................ . . .  1 647 390
Дньэпр ................. . . .2 1 3 9 441

( Кубань ................. 60
(  Д о н ......................... 450

Й у л ........................ 1 402
К а м а ................ . . . 1 820 524
О к а ................. . . . 1 261 259

Урал ..................... . . . 2327 189
1 К у р а ..................... 220
( Аму-дарйа . . . . . . . 2512 509
[ Сыр-дарйа . . . . 265

Обь (Иртыш дэн) . . . 5 206 2 945
Иртыш . . . . . . . 3  712 1046
Тобгл . . . . . . . 1 241 389
Ишии . . . . 132

Й энисэй................. . . .4011 2 549
Ангара (Байкал дэн) 2 848 501
У 1ЫЛ Тунгуско . . .26 9 9 476

Ольэньэк . . . . . . . 1 366 270
Л ь э ч а .................... 2582

Алдан . . . . . . . 1 867 584
Вильуй . . . . . . .2 1 1 2 478

Колыма ................. . . . 1 787 595
{ Амур (Аргунь дэн)' . 4 478 1 937

З э й а ................. . . .  1 159 229
[ Уссурн . . . . . . .  769 188
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ССР Ушэмысэ Т Э 1 Г Ы З  б асэй » в лак  кугытым танастарэн  ончыктымо.
Куидыкшо 

тӱжэм кв. км  
дэн

Йӱдвэл Ийан о к э а н .....................................................................................   . 11000
Барэнц дэн Ош т э ҥ ы з   1 065
Балтий т э ҥ ы з ........................................    261
Шэм т э ҥ ы з .......................................................................................................... 484
Азов т э ҥ ы з .......................................................................................................... 512
Каспий т э ҥ ы з ...................................................................................................... 3 000
Арал тэҥыз (адак Арал лап вэрысэ йогындымо й э р -в л а к )................. 1926
Тымык окэан .........................................................................................................  2434

/ V

34 сӱр. ССР ^шэмысэ басэйн-влак. 
(Басэйн-влакын граннцышт кӱжгӧ пунктир дэн ончыктымо).

Ик манаш, йӱдвэлысэ тэҥыз-влаклан 12 млн. кв. км  толэш, Атлантик окэа- 
нысэ тэҥыз-влаклан — 1,2млн. кв. км , Тымык окэанысэ тэҥыз-влаклан—2,5 млн. 
кв. км  да кӧргысӧ басэйн-влаклан —5 млн. кв. км  нарэ.

VII. КУШКЫЛ, ПОЧВО, ИЛЫШЭ ТУНЬА.
Льэдник дэч ончылсо да льэдник годымсо эпохо-влак. Льэдник лэвэдмэ 

дэч ончылсо гэологий эпохышто Эрвэлйэвроп лап вэр дэн Скбирыштэ кушкыл 
кызытсэ дэч пойан улмаш. Кӱн- эн лукмо дэн ончыктымо почэш тунам мӱндыр 
йӱдвэлыштат кызытсэ мэмнан Кавказвэсвэлнэ, Калифорнийыштэ, адак Йапоний- 
ыштэ кушшо кушкыллан лишыл иман да кумда лышташан шолдыра пушэҥгэ- 
влак кушкыт улмаш, Кызытсэ Одэссэ лишнэ тунам пальмат кушкын. Илышэ 
кокла гыч тыштэ слон, бэгэмот, носорог, гиэн, адак тулэч моло кызыт шокшо 
эллаштэ гына илышэ йанлык-влакат нлэныт. Тыштэ тунам, очыни, клииытшат 
шокшо улмаш.

Льэдник эпохо толмо дэнэ илышланат, кушкылланат илашышт, кушкашышт 
условий й )Г)Шыя вашталтын. Климыт йӱштырак, вӱдыжгырак лийын. Уло йӱд- 
вэл-касвэл Йэвроп да Сибирын чыла йӱдвэл ужашыжэ ий дэн лэвэдалтмэ вэлэ
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огыл, ту жаплан кэчывэлнэ нӧлталтын кийшэ моткоч кӱкшӧ курык крач-влакаг 
куго ий дэнэ лэвэлалтын шинчыныт. Тылэч ончылсо эпохын лӧза, сылнэ тӱрлӧ 
кушкылышт климыт йӱштэммэ дэнэ пытэныт, нуно кушкаш кэлшышэ шокшы- 
рак климытан вэрлаш гына кодыныт: Кавказвэсвэлыи касвэл ужашыштыжэ, 
Каспий тэҥызын кэчывэл-касвэл сэр воктэнысэ Тальшыштэ, адакшым Кавказ 
дэн Крым курык тайыллаштэ, йужо вэрлаштэ Кокла Азийысэ курыклаштэ да Уссу- 
рий крайыштэ. Кушкыл дэнэ пырльа ту эпохын илышэ-влакат пытэныт. Нунын 
олмэш ий тӱрлаштыжэ эркын-эркын йӱштӧ климыт чытышэ кызытсэ йӱдвэ- 
лыштэ шарлышэ кушкылла гай кушкыл-влак: ш )до кушкыл, изэ куэ дэн вӱд 
уа тукым кушкыл шочаш тӱҥалыныт. Ий мӧҥгэш чакнымэкэ ий йӱмач лэкшэ 
вэрэш тӱрлӧ вэрла гыч куснышо пушэҥгэ шарлэн: лышташан пушэҥгэ — кас- 
вэл гыч, Касвэл Йэвроп гыч, иман пушэҥгэ — Монголий дэн Алтай гыч, адак 
Алтай дэн Кавказ курыкла кокла гыч стэп кушкыл дэн пустынь кушкыл шар 
дэн.

Климыт шагалрак вӱдыжгӧ лиймэ дэнэ Крымысэ, Кавказысэ, Кокла Азийысэ 
курык крач-влак тайыллаштат кушкыл-влак вашталтыныт. Тыгэракын Совэт 
Ушэм мландын утларак кокла ужашыштыжэ чодра шарлэн; кэчывэлыштэ, йатыр 
кукшо улмаштэ, стэп лийын, Кокла Азийыштэ — пустынь лийын. Льэдник 
эпохысо кушкыл-влак йӱдвэлышкыла, йӱштырак кундэмлашкэ куснэныт, кы- 
зытсэ тундр мдандым лэвэдыныт, адак йӱдвэлысэ климыт дэн кэлшышэ кли- 
мытан курык крачлаштэ шарлэныт.

Тугэ гынат, льэдник эпохо дэч варат климыт эпэ ик гай шогэн огыл,. 
климыт вэсэммэ дэнэ кушкылат вашталтын толын. Пушэҥгэ кокла гыч эн 
ончыч куэ дэн шопкэ кушкаш тӱҥалыныт, варажэ пӱнчӧ, кож, тумо, пистэ, 
ваштар ушнэныт. 2 500 ий утла шуйнышо мэмнан илымэ эпохыштына климыт 
изыш йӱкшэн, вӱдыжгӧ кугэмын, сандэнэ кушкыл зоно-влак кэчывэлышкыла 
куснэн шогат, вэс сэмын манмаштэ, тундр чодрам шыгырэмда, чодражэ (.стэ- 
пым шыгырэмдэн шарлэн толэш.

Мэмнан мландыштына льэдник ыӧҥгэш чакнымэкэ илышэ-влак пэш шуко 
тӱрлӧ лийыныт, варажым нунын кокла гыч йатырышт — мамонт, пунан носорог,. 
ир ӱшкыж, тигр, шордоколэн пытэныт. Йужо вэрэ нунын кодшыштым муыт,. 
мутлан, Моско воктэнэ мамонтын лулэгыжым ораньэк мумо.^

Кушкылым, почвым, илышэ тӱньам зоно шот дэн пайлымэ.
Кушкыл, илышэ-влак тӱиьа да почво шот дэнэ ССР Ушэмын чу- 
мыр мландыжэ ныл зонылан шэлылтэш. Зоно-влак ваш талтмэ 
сэмын, иктышт вэсыштым алмаштэн, йудвэл гыч эрвэлышкыла. 
лопкыт кутышэш шуйнат.

Йӱдвэл Ийан окэан сэр гыч тӱҥалын зоно кийымэ радам ты- 
гайэ: 1) т у н д р  з о н о ,  2) ч о д р а  з о н о ,  3) с т э п  з о н о ,  4) Кас- 
пий дэй Арал тэҥыз йырысэ п э л э п у с т ы н ь  дэн п у с т ы н ь
3 0  н^о.

Йыгырэ кийышэ зоно-влак коклаштэ куго ойыртышан границэ 
укэ, нуно иктышт-вэсышкышт эркын вончат. Кажнэ зонын шкэн- 
жын ойыртышан кушкылжо, почвыжо, илышэ тӱньажэ лийэш.

Кӱшнӧ ончыктымо зонылашкэ кушкыл дэн илышэ-влак льэд- 
ник эпохо дэч вара куснэныт.

Совэт Ушэм мландын эн кэчывэлысэ ужашыштыжэ — Крымын 
кэчывэл сэрыштыжэ, Кавказын Шэм тэҥыз воктэнысэ сэрыштыжэ 
(Колхида), Каспий тэҥызын кэчывэл-касвэл сэрыштыжэ, Кокла 
Азийын курык крач тайыллаштышт да Арал лап вэрыштэ, Мӱн- 
дыр Эрвэлыштэ, Уссури эҥэр воктэн— визымшэ, с у б т р о п и к  
к у ш к ы л а н  зонын ужаш лаш т посна-посна вэрым налыт. Тидэ 
зонын кушкыл дэн илышэ тӱньажэ льэдник эпохо дэч йатыр 
ожнысо эпохын кушкыл да илышэ-влак тӱньа дэч кодшо улыт. 
Нуно климыт эн шагал вашталтман вэрлаш тэ кодыныт.
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Курык крач-влакыы ӱлыл ужашышт вэрысэ зоно кушкыл дэн 
лэвэдалтыт; кушыл ужашлаштыжэ,— тэҥыз ӱмбал дэч могай кӱк- 
шытым ончэн да курык крачшэ могай лопкытышто улмыжым 
ончэн,— к у к ш ӧ  к у р ы к ы с о  кушкыл кушкэш. Нинэ кукшӧ ку- 
рыкысо кушкыл-влак чыла курык крачлаш тат ик гайракак улыт. 
Кукшӧ курыклан кундэмлаштэ илышэ-влак туньа турлӧ куры- 
кан эллаштэ турлӧ лийэш.

Тундр зоно.

Тундр Ийан окэанын сэрлажым да ту  окэанысэ островлам 
налэш. Тудо касвэлыштэ, Кольск пэлэостровын сэрыштэ, алагу- 
нар лу киломэтр лопкытан аҥысыр вэрыштэ туҥалэш да эрвэ- 
лышкылажэ шарлэн кайа, Урал дэнэ тудын лопкытшо 250 км 
нарыш шуэш. Сибирыштэ тундр тулэчат кумда вэрым налэш. 
Касвэл Сибирыштэ польар оҥго дэч кэчывэлкыла вонча, Мун- 
дыр Эрвэлыштэ, Камчаткэ дэн матэрик ушнымо вэрыштэ,йудвэл 
лопкытын 60° мартэат шуэш. Тундр 2,3 млн. кв. км  кумдык млан- 
дым, вэс сэмын манмаштэ, Совэт Ушэм мландын 15%-шэ нарэ 
налэш.

Тундрын туҥ ойыртышыжо тыгайэ — тыштэ мландэ курымэш 
кылмэ кийа, сандэнэ чодыра кушкын ок кэрт. Тыштэ мландыш 
вожым кэлгыш колтыдымо кушкыл гына кушкын кэртэш. Тундр 
умбалнэ кийшэ пород-влак эрэ кылмышэ лийыт, мландэ умбалжэ 
кучык кэҥэж годым умбач гына изиш лэвэн шуэш. Эн кэлгыш 
да писынрак ошма гына лэва (И/г-** мартэ), эн шагал торф лэва 
(40 мартэ). Тундрышто тэлэ кужо да йуштӧ, польар кэҥэж 
кэчэ пэш кужо гынат, кэҥэж кучык да йуштӧ. Идалыкаш кокла 
тэмпэратур 0"° дэч ӱлнӧ, эн шокшо тылзын кокла тэмпэратуржо 
+ 1 0 °  дэч коч ок лий, адакшым кэҥэжымат кылмыктыш лийэш. 
Й уж  вуд шагал шинчэш (300—200 мм)\ кэҥэжат йуштӧ лиймэ 
дэнэ вӱдыжгӧ йӧршэш гайак ок парланэ, вэрыштыжак кодын, 
куп  да тужэм дэнэ ш отлалтшэ тыгыдэ йэрлаш погына. Йуж вуд 
идалык йоклаштэ иктӧр возэш, садлан кава эрэ гайак пылан 
лийэш.

Тундрышто чучкыдын тутра шога, путыракшым тэҥыз вок- 
тэнэ чӱчкыдын лийэда; кэҥэжым пэш шуэн’гына тэмпэратур 15— 
20 -ыш куза.

Лум пэш шуко жап кийа (280 кэчыш шуэш), тугэ гынат, лум 
кужгӧ ок лий (40 гыч 60 см мартэ).

Кылмышэ мландэ дэч посна кушкыллан чот пуышо йуштӧ 
мардэж пэш куго зийаным ышта. Мардэж дэч аралалташ  тӧчэн 
пушэҥгэ куш кыл-влак мландэ воктэн возыт, шудо кушкыл-влак 
,купчы к“ лийыт. Чылажат, шукыж годым пучла пӱтырнышӧ 
лышташ формо йоткэ,— парланымашым шагалэмдышашлан кэлыш- 
таралтын. Тундрысо кушкыл-влак чыла гайак шуко ийаш улыт, 
шукыштын пэлэдмышт почэш нӧшмышт вэс ийэшыжым шуыт. 
Кушкыл-влак пэш эркын кушкыт.

Пушэҥгэ тукым кушкыл гыч мландэ зоктэк лап лийын шо- 
гышо карлик польар вудуа дэн куэ гына кодыныт. Куйан, ошман 
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кукш о вэрлаштэ лишайник кушкэш, лишайник кокла гыч йагэль 
(.ш ордо рэгэнчэ" манмэ) — йӱдвэл шордын тӱҥ кочкышыжо, адак 
йӱдвэл саскан кушкӹл: модо, морошко, шордо модо, айдэмэ пӧ- 
чыж кушкыт. Вӱдыжгӧ лап вэрлаштэ рэгэнчэ, кийак, турньа пӧ- 
чыж кушкэш. Ик сэмын нэрэн, шӱлыкын шогышо тундр кӱчык 
кэҥэж жапыштэ гына ылыжэш, тунам кэчывэлкыла мэлын кийшэ 
тайыллаштэ чэвэрын пэлэдшэ кушкыл-влак шочыт. Тундрысо пэлэ- 
дышан кушкыл-влакын ик ойыртышыщт уло: нунын пэлэдышышт 
пэш шуко, куго, адак пэш чэвэр улыт; нуно пэш чӱчкыдын куш- 
кын шинчытат шэмалгэ мландыштэ пэлэдыш пидыш гай койыв 
шинчат.

Тундрышто кушкыл-влак иктышт-вэсышт дэч тораштэ куш- 
кыт, тугэ гынат, шинчалан пэрнышэ чэвэр тӱсан лийыт; садыгэ 
пэлэдыш пуракыштым шалатылшэ тыгыдэ кыдэжан-влак (насе- 
комые) нуным мӱндырчак ужын кэртыт.

Тугэ гынат, тундр мучкыжо икгай огыл. Арктик тундр манмэ йӱдвэлыш- 
кыла м5*ндӱркӧ лэкшэ кӱй курыклан островлаштэ кушкыл-влак эн шагал 
улыт. Тыштэ кушкыл сӧрэм да тӱшка сэмын вэлэ кушкэш, вондэр йӧршэ- 
шак у"э.

Иэвроп дэн Азий ужаш тундрышто тамган тундр кумда вэрым налэш, 
тулын ӱмбалныжэ кӱмыж кумдык, йужгынам орава кумдык шун Ч 1ра вэр-влак 
кийат, садэ тамгалаштэ нимогай кушкылат ок шоч. Кэчывэлныракшэ чоигалан  
тундр вэрэштэда. Чоҥгалашт 3 гыч 5 м  кӱкшытан да 25 м  торэшан линыт. 
Тушто шукыжо рэгэнчэ — торфан рэгэнчэ да мойын. Чоҥгалашт тӱрлӧ куш- 
кыл (шукыжым морошко) вож кушмо дэнэ лийшэ мӧдывуйла гыч лийыт. Чоҥ- 
гала коклаштэ лапката-влак лийыт, лапкаташкэ йа вӱд погынэн шинчэш, йа 
ночко рэгэнчан куп лийэш.

Тундрышто почво вӱдыжгӧ утыж дэн улмо условийыштэ лий- 
эш. Умбалнэ торфан лончо погына, садыгэ тундрысо почво тор- 
фан-купан, почво лончын кӱжгытшӧ 3—5 см дэч коч ок лий.

Кэчывэлнэ тундрын раш палэ границыжэ укэ. Тундр эркын- 
эркын чодырашкэ савырна. Ончыч посна-посна шогышо пушэҥгэ- 
влак койаш тӱҥалыт, вара тӱшкан-тӱшкан шогышо вэрэштыт, 
варажым ото сэмын койэдаш тӱҥалыт, адак кэчывэлышкыракшэ 
нинэ ото гай койшо пушэҥгыла ваш-ваш ушнэнрак шогаш тӱҥа- 
лыт, тыштыжэ тундржат чодра коклаштэ вэрын-вэрын тамгала 
койын кийаш тӱҥалэш. Тундрын чодыраш савырнымэ тыгай вэ- 
рым чодыра тундр маныт. Чодыра тундрысо пушэҥгэ-влак пэш 
лапка да вычкыж, кагыр-мугыр вурган, кужо лишайник (рэгэнчэ) 
пэтырымэ укшлан у.тыт.

Пушэҥгэ-влак чӱчкыдынак изиш кушкытат, вара кӱшкӧ куш- 
мым чарнэн, ӧрдышкыла кушкаш тӱҥалыт.

Кукшо парчан (мучашан), адак йӧршэш кукшо пушэҥгат ш уко 
улыт. Пушэҥгэ-влак мландэ купаҥмэ дэнэ йомыт. Пушэҥгэ йӱма- 
лан рэгэнчэ кушмо дэнэ туж ак вӱд ш уко погына, садыгэ мландэ 
чотырак кылма, мландэ кэлгыш кылмымэ дэнэ пушэҥгэ-влак 
кошкат. Тыгэ тундр эркын-эркын кэчывэлыш, чодыран кундэмлаш 
шарлэн толэш. Эҥэрла воктэнэ вӱд эҥэрыш йогэн шогымо дэнэ 
мландэ кукш ырак лийэш, тыгай вэрлаштыжэ чодыра йатыр то- 
рашкэ йӱдвэлышкыла пурэн шога, Сибирыштэ чодыра тундр 
ССР Ушэмын Йэвроп ужашысыж дэч кумда вэрым налэш.
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Илышэ тӱньа. Тундрысо илышэ тӱньа, кушкыл сэмынак, ш уко 
тӱрлӧ огыл. Тыштэ ир, адак кучымо йӱдвэл шордо, пэструшка- 
лэмминг, пэсэц, горностай илат; кайык гыч — тундр куропаткэ 
дэн лум куропаткэ, йӱдвэл томына. Эртак тундрыш то кушкыл 
кочкын илышэ-влакын лум удыраш лӱмын шкэ амалышт уло: 
йӱдвэл шордын кӱчшӧ лопка, срвыла гай, лумышто илышэ ку- 
ропаткын кӱчшӧ кольмо гай. Ианлык-влак кокла гыч тэлылан 
шукыжо ошэмыт: пэсэц, горностай, лумысо куропаткэ. Ош тӱс 
нунын аралалтмэ тӱсышт; адакшым шӧр кочкын кушшо илышэ- 
влакын кӧрган ош пунышт йӱштӧ дэч сайрак арала.

Тэлым шӱлыкын, йокрокын шогышо тундр кӱчык польар 
кэҥэжым гына ылыжэш, тунам тышкэ тӱрлӧ-тӱрлӧ кайык, шу- 
кыжым вӱд кайык толэш: йӱкш, комбо, лудо, вӱтэльэ. Кайык- 
влак тӱрлӧ йӱк дэн чогыматылын тундрым пожалтарат. Льэна дэч 
эрвэлышкыла Китай, Йапоний, ситыдымыжлан Авс^ралий гыч 
(мутлан, йошкар чайкэ) толшо кайыкат вэрэштэдат. Йӱдвэл ийан 
окэанын тура сэрлаштыжэ тэҥыз кайык-влак — чайкэ, поморник, 
гагаркэ да мойын— „кайык пазар“ манмым ыштат; туш то кайык- 
влак шӱдӧ тӱжэм дэйэ пыжашым оптэн, игым луктыт. Пэрвой 
лэвэ кэчэ толмэкак моткоч шуко шыҥа лэктэш, шыҥа айдэмы- 
ланат, шордыланат пэш куго йӧсылыкым ышта. Сэнтьабрыштэ 
тундр адакат шыплана; тэлылан тундрысо дэн лумысо куро- 
паткэ да йӱдвэл томына гына кодыт.

Тундрысо эҥэрлаштэ кол пэш шуко. Сурт вольык гыч йӱдвэл 
шордо дэн пий пэш кӱлэшан улыт.

Шордымат, пийымат кычкэн коштыт. Ш ордо адак кочкышымат 
(шылым, шӧрым), мэжымаг, коваштымат пуа. Шордо коваштэ 
дэнэ оманшштым лэвэдыт, шокшо вургэмым ыштат.

Тундрым йужгынам стэп дэн таҥастарат. Тундр тугайак чодырадымэ кумда 
тӧр вэр. .Курымэш кылмэ* шогышо тундр пэш мӱндыркӧ шарлэн киймыж дэнэ 
вэрын-вэрын йӧршэш стэп гайак койэш, эн чотшо августысо йӱдым, шинчалан 
ик тӧр вэр гына койын кийымэ годым тудо тыгэ чӱчэш. Тунам ушышто 2Ю0 км  
торашкэ кэчывэлкыла шэмрокан стэпыш куснэт, ушыштэт сылнэ, ӱшык сад, 
турньа йолвургыла кӱш нӧлталт шогышо тавэ вара, тэҥызла толкыналт шогышо 
шышталгэ шыдаҥ пасу конча; кэрнакшым ончылнэт ньэньэцын шыкшан чумжо 
гына, кусныл коштшо-влакын мландэш кэрын шогалтымэ шордо поктымо кужо 
варажым вэлэ ужат. адак шордо рэгэнчан сур тундрышто кочкын коштшо шор- 
до-влак коштыт. Шудо щырчык чыргыктымэ олмэш пылышыштэт пылла кошт- 
шо шыҥа оран йыгыжгэ мурыжо гына шокта, волгыдо кандэ кава олмэш вулно 
гай пылым, эркын шыжышэ пун йӱрым ужат.

Илышэ-влак тӱньа мӱндыр польар островлаштэ: У Мландыштэ, 
Франц Иосиф Мландыштэ, Йӱдвэл Мландыштэ, У Сибир остров- 
лаштэ пэш нужна. Нинэ островлам кызыт посна ийан зонышко 
ойырат. Тидэ зоно А р к т и к э  лийэш. Тышкэ польус лишылсэ, 
тэҥызыштэ нӧлталалтшэ, ий дэн ®/ю ужашлан лэвэдалтшэ посна- 
посна остров-влак пурат. Тидэ зонышто климыт тыгайэ: Франц 
Иосиф Мландыштэ йӱдвэл лопкытын 80°-шэ дэч изиш йӱдчэлны- 
рак кэҥэжым 4 тылзэ нарэ кэчэ >^к шич, йӱд ок лий, тэлымат 
4 тылзэ нарак кэчэ ок нӧлталт, 4 тылзэ эрэ йӱд шога. Идалыкын 
кокла тэмпэратуржо чыла вэрэат 0° дэч ӱлнӧ: У Мландыштэ 
— 6,2°, Франц Иосиф Мландыштэ — 14° да У Сибир островлаштэ 
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— 17°. Ийульышто гына тылзаш кокла тэмпэратур 0° дэч кӱшкы- 
рак кӱза. Касвэл островлаштэ лэвырак; тугэ гынат, тышгэ шукы- 
жым пы^ан лийэш, нугыдо тӱтырат чӱчкыдын шога, кэҥэжым 
гын, тӱтыра алагунар кэчэ ок эртэ, тӱган мардэж дэн шторм пэш 
куго вийая улыт, айдэмымат йӧрыктат. Эрвэл островлаштэ йӱш- 
тырак, мардэж тыштэ лыжгарак. Остров-влакын лу ужаш  гыч 
индэш ужашыжэ ий дэн лэвэдалтын; почво вэрын-вэрын гына 
лэва, туш тыжат 3 0 —50сл< дэч кэлгыш ок лэвэ. Кушкыл гыч ли- 
шайник дэн рэгэнчэ вэ.-э уло. Франц Иосиф Мландыштэ пэлэды- 
шан куш кыл чылажэ 37 тӱрлӧ уло, У Мландыштэ 200 тӱрлӧ 
кушкылыш шуэш. Сэр воктэнэ вӱд кушкыл ш уко уло. Вӱд 
кушкылым тӱтан мардэж тэҥыз пундаш гыч кӱрышт луктын, 
сэрыш кудалтэн, куго ораш орала. Кужо польар йӱдым Аркти- 
кыштэ чыла илышат пытымыла койэш, тымык игэчыштэ гына 
ий пасулаштэ ош маска дэнэ пэсэц-влак коштыт.

Тугэ гынат, тидэ пустынь гай польар элыштат айдэмэ тудым 
тунэмын пӱртӱсым сэҥэн толэш. Калык илыдымэ мӱндыр остров- 
лаш  станций-влак ышталтыныт, туш то совэт наук пашайэҥ-влак 
идалык мучко игэчым эскэрэн илат, Арктикыштэ игэчэ кузэ, мо 
шог дэн ваш талт шогымыжым палэн налаш тыршат.

Чодыра зоно.

Тундр дэч кэчывэлнэ пэш кумда вэрым чодыра зоно налын 
кийа. Кумдыкшо дэнэ тидэ зоно ССР Ушэмын кушкыл зоно-влак 
кокла гыч эн кумда лийэш: тудо 11 млн. кв. км  вэрым налэш, 
вэс сэмын манмаштэ, Совэт Ушэм мландын пэлыжэ утла ты 
зоныш ^пура. Чодыра зонын кэчывэл границыжым налаш гын, 
тудо Йэвроп ужашын касвэлыштыжэ йӱдвэл лопкытын 50° йӱ- 
мачшэ тӱналэш . Тыжэчын Житомир — Кийэв — Калуга линий дэн 
кайа, варажым Ока дэнэ Рӓзаньыш шумэш кайэн, Горький — 
Озаҥ — Сарапул линий дэн Уралыш лэктэш, умбакыжэ Уралым 
кэчывэл гычла кораҥын, И рбит— Тьумэнь линий дэн Касвэл Си- 
бирыш да Томск дэч кэчывэлышкыла кайа. Эрвэл Сибирыштэ 
кэчывэлысэ кугыж ныш границыш шумэш шарлэн, уло вэржым 
налэш; Шилкэ дэн Аргунь эҥэр-влакын ушнымашышт дэчын 
границэ йӱдвэл-эрвэлкыла савырна, Амурын ӱлыл мучашыжым 
да Сахалинын йӱлвэл ужашыжым налэш.

Чодыра зоно кок пэлэзонылан шэлылтэш. Й7двэлысэ кугырак 
ужашыжым иман чодыра налэш, тудым Сибирыштэ тайга маныт; 
тыжэчын чыла иман чодыран пэл^эзонымат тайга маныт. Кокым- 
шо йӧрэ чодыран пэлэзоныжо Йэвроп ужашыштыжэ гына уло, 
тудо имаи чодыра дэч кэчывэлныла кийа.

Эрвэлйэвроп лап вэрыштэ чодыра зонын кэчывэл границыжэ 
льосс шичмэ кундэм-влакын йӱдвэл границыж дэнэ лачэшырак 
толэш.

Тайга пэлэзоно. Чодыратундр дэч кэчывэлышкыла кайымэ 
сэмын, чодыра эркын-эркын ■тӧрлана, чӱчкыдӧ, шыгыр лийэш, 
варажым изиш лышташан пушэҥгэ дэн йӧрнышӧ иман чодыра 
тӱҥалэш. Йэвроп ужашысэ чодыраштэ эн шукыжо кожэр; вара 
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пӱнчэр, йӱдвэл-эрвэлнэ нунын дэк Сибирысэ пуш эггэ-влак ушнат: 
лыштан пӱнчӧ, нулго да кэдр; нунын кокла гыч касвэлышкэ эн 
мӱндӱркӧ лыштан пӱнчӧ пура. Вэрын-вэрын эртак лыштан пӱнчан, 
эртак нулган чодырат уло; кэдрым налаш гын, тудо тыштэ цос- 
на-посна гына вэрэштэш. Иман чодыраштэ лышташан пушэҥгэ 
гыч куэ, шопкэ, нӧлпӧ, пызлэ, ломбо варналтыт; вэрын-вэрын 
эртак куэ альэ эртак шопкэ чодырат улыт, нӧлпӧ д е н  ломбо 
корэм, эҥэр воктэнысэ, вудыжгӧ вэрэш кушкыт. Чодырам руэн 
налмэкэ, алак йӱлэм вэрэш иман пушэҥгэ олмэш лышташан пу- 
шэҥгэ шочаш туҥалэш.

Урал курыкым мучкыракак тайга чодыра лэвэд шога; йудвэлнэ 
кож, лыштан пунчӧ, нулго да кэдр кушкэш, кэчывэлыштэ — пун- 
чӧ, куэ да лыштан пунчӧ; чодыра шочмо гранииэ дэч кушныжӧ 
чара курык вуй гына, тушто тундрысо кушкыл гай кушкыл вэлэ 
шочэш. Сибирыштэ иман чодыра кэчывэлышкыла йудвэл лопкытын 
56—55° мартэ шуэш, Алтай дэн Сайан курыкым лэвэдэш. Байкал- 
вэсвэлын шуко ужашыжым да Амур воктэнэ йудвэл ужашыжым 
налэш.

Касвэл Сибирын тайгаштыжэ шукыжым кож, нулго да кэдр 
улыт; вэрык-вэрын эртак кэдр чодырат— .кэдровикат" улыт. Шу- 
кыжым нулган, кож дэн кэдр, адак шопкэ йӧрышан ,урм ан “ ман- 
мэ купаҥшэ иман чодыра пэш чучкыдӧ; тыгай чодыраштэ кош- 
таш пэш нэлэ.

Кож дэн нулго чодыра шӱлыкан лийэш; чодыражэ чӱчкыдб да укшышт 
чока лиймэ дэнэ тушто эртак пэлэ пычэмыш шога, тидыжэ рэгзнчылан кушка- 
шыжэ пэш полша; рэгэнчэ вӱдыжгӧ мландым вэлэ сгыл, шӱйшӧ омарта дэн 
кашкамат, адак илэ пушэнтэ тӱҥымат кӱжгӧ лончо дэн лэвэдэш. И лэпуш эҥгэ 
шӱмэш шуко лишайник кушкэш, укшла гычышт кужо пондаш сэмын кэржалтэш. 
Рэгэнчэ тӧшакэш тыгыдэ, ошалгэ пэлэдышан вондэр дэн шудо шуэн кушкыт. 
Тидэ шӱлыкан, шып шогышо тайгаштэ тушто илышэ йанлык-влакын йӱкышт 
коклан-коклан шэргылтэш. Тыштэ кайык муро ок шокто, мызэ дэн урымдын 
изэ йӱкышт, урын пӱгыльмым шӱгычмыжӧ да йужгынам кэдровко кайык дэн 
шиштын чаргыжмышт вэлэ шокта.

Адак йужгынам нинэ йӱк дэкэ тайгасэ кугыжан — магкан— йол йӱмалныжэ 
укшла пудыргылмо йӱк ушна. Тайга гай чодыраштэ, мутлан, кож дэн нулган 
шыгыр пич чодыраштэ лийшэ йыҥ тудын лӱп-лӱп вӱдыжгӧ гушыжым, рӱм- 
быкшым, нугыдо иман уала коклаштэ мардэж коштмо дэнэ чодыра вуй кож- 
гэн шинчымым вигак шижэш.

Касвэл Сибирын кэчывэлыштыжэ, Алтайысэ чодыраштэ, тайга 
вашталтэш; тушто шукыжым нулго дэн кэдр кушкэш гынат, куэ 
дэн шопкэат шуко уло, лап вэрлаштэ — сылнэ шудо кушкыл шо- 
чэш, шудо пэш кужо лийэш; кӱртньӧлдыш дэн пырльа кушкын 
кайаш лийдымэ вэрыш савырна. Тыгай чодырам „чэрнь* маныт.

Касвэл Сибирысэ тайгаштэ эн чот шарлышэ пуш эҥгэ— лыштан 
пӱнчӧ. Лыштан пӱнчӧ— пэҥгыдэ пуан куго пушгҥгэ, тудым „Сиби- 
рысэ тумо“ манаш лийэш. Тудо пэш эркын шӱйэш, садлан тудым 
пӧрт нэҥызлан кучылтыт. Тудо моло пушэҥгэ дэч утларак мӱк- 
дӱркӧ, тундрышко пура, курык крачлаш тат тудо мучко лэвэд 
шога. Лыштан-пӱнчӧ курымэш кылмэ шогышо мландан вэрлаштэ 
кушкэш: кукшыштат, вӱдыжгыштат, торфаныштат. Пӱнчӧ Байкал- 
вэсвэлнэ Льэнан кокла ужашыштыжэ кэлгэ корэмлаштэ вэрэштэш;
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мӱндыр йӱдвэл-эрвэлыштэ тудо йӧршэш укэ. Мӱндыр йӱдвэл- 
эрвэлнэ кожат укэ; кож Льэна вӱд воктэн гына вэрэштэда, 
кэдр — мландэ воктэн кушшо тыгыдэ пушэҥгыла вэлэ кушкэш.

Йӧрэ чодыран пэлэзоно. Иӧрэ чодыра ССР Ушэмын уло Йэв- 
роп ужашыжым налэш, касвэл границэ гыч тӱҥалын Уралыш шу- 
мэш кушкэш. Эрвэлыштэ тидэ чодыра 150 гыч 200 км  лопкытым 
гына налэш. 45-шэ мэридиан дэч касвэлышкыракшэ тудо кумдаҥаш 
тӱҥалэш, тыгэ Лэнинград мэридианыштэ 1000 км-ыш  шуэш. Йӧрэ 
чодыран йӱдвэл границыжэ Лэнинград дэч Новгородыш, Озаҥыш, 
умбакыжэ эрвэлышкыла кайа.

Йӧрэ чодыраштэ иман пушэҥгэ дэн пырльа кумда лышташан 
пушэҥгэ-влак шочыт: пистэ, тумо, шоло, ваш тар да мойын. Ни- 
нын кокла гыч йӱдвэлышкыла эн кэлгыш пистэ пура. Тумо кас- 
вэлыштэ Лэнинград мартэ да эрвэлыштэ Пэрмь мартэ шарлэн. 
Тунарышкак, тулэч изиш йӱдвэлышкыракат кошар лышташан 
ваштар дэн шоло шарлэныт. Изиш кэчывэлыштырак шӧрвӧ шар- 
лымэ границэ кайа, тудо эрвэлыштэ Сура эҥэр дэк гына шуэш. 
Касвэл тӱрыштӧ, Минск воктэнэ, граб вэрэштэда. Тыгэракын, 
кумда лышташан пушэҥгэ-влак кэчывэл-касвэлышкыла шукэм мий- 
ат. Тугэ гынат, йӧрэ чодыраштэ кумда лышташан пушэҥгэ влак 
тӱҥ шотышто огыт шого, тӱҥ шотышто садак иман пушэҥгэ 
лийэш. Шолдыра лышташан пушэҥгэ-влак иман чодыра лоҥгаштэ 
вэрын-вэрын вэлэ кушкыт, пэлэзонын кэчывэл ужашыштыжэ гы- 
на кугырак вэрым налын кушкыт.

Ш олдыра лышташан пушэҥгэ кокла гыч Урал вэс могырыш 
пистэ вэлэ вонча, тудыжат пэш шагал вэрэштэда, Тобол край 
дэн^Алтайыштэ вэлэ шуэн кушкэш.

Йэвроп ужашыштэ, калык чӱчкыдын илымаштэ, мландэ паша 
ышташ кэлшышэ игэчан вэрлаштэ чодыра шуэмын, эн чотшо 
йӧрэ чодыра шуэмын. Тугэ гынат, йӱдвэлнэ чодыра кумда вэрым 
налэш. Сибирыштэ калык шуэн ила, садлан чодырат шагал ру- 
алтын, тайга шуко вэрэжэ ожнысыж гайак рудымо шога.

Куп дэн торф ан вэрла. ССР Ушэмын чодыра зоныштыжо 
чодыра дэҥ посна куп дэн торфан вэрла ш уко мландым налыт. 
Туш ко купаҥшэ чодыра дэн олыклам йэшараш гын, тайга налмэ 
вэрын пэлыжэ нарым купаҥшылан шотлаш лийэш.

Купаҥмым чыла вэрэат ужаш лийэш. Куп гыч йужыжо йэрэш кушкыл куш- 
мо дэнэ, Иужыжо тыгылай кукшо вэрэшат лийыт. Йэрлаштэ кушкыл эркын- 
эркын кушкын шарлэн шога. Йошкын да моНын шичмэ дэнэ йэр куашэмэш, 
сэр воктэныжэ куп кушкыл дэн р^эгэнчэ кушкаш тӱҥалэш. Кошкышо рэгэнчын 
пуды )Гыжо куп пундашышкэ вола да тушто кислород укэ дэнэ тудо ок шуй, 
шэмэмэш вэлэ, тыгэ тудо торфыш савырна, эркын-эркын тидэ торф лончо кӱж- 
гэмэш. Тыгай торфан, рэгэнчан куплаш моло кушкылат кушкаш тӱҥалэш: кийак, 
омыж, саган вуН, адак йужо саскан кушкылат шочыт, шукыжо турньа пӧчыж 
кушкэш, нинэ кушкыл-влак тӱшкан-тӱшкан кушкын шинчытат, мӧдывуй-влак 
лийыт, нунын коклаштышт шинчыргышэ гай йошкар куп вӱдан кушкыл шоч- 
дымо вэр кодэш.

Кукшо вэрлаштэ вӱдым шупшшо тыгыдэ рэгэнчэ кушмо Д9Н куп шарлаш 
тӱҥалэш. Рэгэнчэ кушкын-кушкын уло вӱдым кучэн кода, садыгэ вӱд мландыш 
шыҥымым чарна, садлан пушэҥгэ-влак кошкат. Тыгэ торфан вэрла лийыт, туш- 
то пылнышэ, кагыр-мугыр пӱнчӧ-влак вэлэ кушкыт, рэгэнчэ йӱмалныжэ шӱшӧ 
пушэҥгэ омартамат муаш лийэш. Чодырам руэн, оргажшым да мойын шӱйаш
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кодымо дэнэ торфан вэрлан шарлашыжэ айдэмэ шкэ полша. Румо вэрлаштэ 
рэгэнчэ чот кушкаш тӱҥалэш ат,' вэржат купаҥаш тӱҥалэш. Чодырам пожар 
пытарымэ вэрлаштат тыгак лийэш. Эркын-эркын шарлэн, нинэ куп-влак йырысэ 
чодырам коштат.

Касвэл Сибирыштэ куп-влак пэш шуко, тушто йужо купшо 
шуко лу тӱжэм квадрат киломэтр кумдык вэрым налэш, тэвэ, 
мутлан, Обь дэн Иртыш кокласэ вудойыртэмыштэ кийшэ Васьу- 
ган куп тугайэ лийэш. Эрвэл Сибирыштэ, Йэнисэй вэсвэлнэ, 
рэганчан куп шагал, тайгаштэ вуд колтыдымо курымэш кылмэ 
лончо кэлгыштэ ок кийэ гынат, тайгаштэ купаҥмаш укэ. Тидэ — 
йуж вӱд шагал шичмэ, шокшо кэҥэж да кукшо йуж шогымо 
дэн тыгэ лийэш.

Куп-влак йырысэ вэрыштэ климытымат вашталтат, нуно шу- 
кыжым йуалгым ыштат.

Мландэ шуй дэн торфым таҥастарымаштэ торф шокшым 
шагалрак пуа гынат, шэргакан олтышлан шотлалтэш. Торф запас 
шот дэнэ ССР Ушэм мландэ шарыштэ пэрвой вэрым налэш. Ти- 
дэ запас кызыт йӧнлын кучылталтэш: нинэ купла воктэланак 
торф олтыман элэктростанций-влакым ыштэн, токшым воштыр дэнэ
торашкэ колтат. Тыгай куго станций-влак Лэнинград воктэн, 
Бэлорусийыштэ, Моско, Иваново, Йарославль, Горький воктэн
да мойын ышталтыныт.

Чодыра зонын 2®/о-шэ нарэ вэржэ шошым вуд налмэ олык 
лийэш; нинэ олыкла эҥэр ложэм воктэн улыт.

Почво (ӱмбал рок). Чодыра зонышто утларакш э подзолан 
почво.

Подзол почво кок лончан лийэш: Умбалнысэ шудо вожан, 
сӧрэман лончыжо 7 гыч 15 см кужгытан, тудо лудалгырак ош 
тусан альэ лудалгырак шэм йошкар тусан лийэш. Ты лончышто 
^“/о-шэ тургыж, йумалнысэ 30 сж-ыш шушо кужгытан ош под- 
золан лончыжо тыгыдэ кварц пырчыла гыч ышталтын, тушто 
кушкыл налшашлык шулышо наста йӧршэш укэ гайак, тужэчын 
кочкыш наста кэлгэ лончышко мушкылт кайэн.

Мландыштэ йатыр вудыжгӧ погынымо да мландэ йумалнэ 
химий вашталтыш лиймэ дэнэ почво подзолаҥэш. Подзол шунэ- 
шат лийэш, ошмашат лийэш; ошман мландэ вудым чотырак вошт 
колтымо дэнэ подзолжат шагал лийэш. Подзол адак вуд погынэн 
шинчымэ улыш вэрлаштат тура тайылысэ дэч шагал лийэш.

Вудыжгӧ шуко улмо вэрлаштэ купап почво лийэш. Тыштэ 
кошкышо кушкыл йӧршэш шуйын ок пытэ, садлан почвышто 
тургыж вэлэ огыл, шуко шуйдымӧ, кошкышо кушкылын код- 
шыжо погына, тыгэ почвын сынжэ шэмалгэ лийэш. Чодыра зоныш- 
то куп почво подзолан почво дэн алмашталт кийа.

Илышэ тӱньа. Чодыра зонышто илышэ туньа мучко икгай; 
касвэлыштат, эрвэлыштат, йудвэлыштат, кэчывэлыштат эртак 
икгай йанлык, кайык-влак илат манаш лийэш.

Айдэмэ чодыра зонысо илышэ тӱньам кушкыл дэчат чот вашталтэн. Тудо 
шуко йанлыкым пытарэн — шолдыра йанлыкым, пайда пушо (коваштэ пушо 
йанлык-влак) моло тыгыдырак йанлыкым эрэ пытарэн шогэн. Чодыра зоно ож- 
нысэк ир йанлык дэн кайыклан пэш пойан улмаш. Тыштэ шуко пӱчӧ, йӱдвэл
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шордо, козуль, маска, шурмаҥыш илэн. Кизыт нуно йа улак вэрлашкэ шыгыр- 
нэн кайэныт, йа йӧршэш пытэныт. Ожно шуко илышэ вӱдумдырат, луйат, ураг 
пэш шагал кодын; лумшат йӧршэш пытымэ гайак.

Тайгаштэ кӱчан шолдыра йанлык гыч пӱчӧ, йӱдвэл шордо да 
козуль улыт. Пӱчӧ — чодыраштэ илышэ йанлык. Пӱчым Сибирыш- 
тэ чот пытарымэ гынат, тушто иэвроп ужашысэ дэч йатыр ш у- 
кырак ила; Сибирысэ пӱчӧ Йэвропысо дэч кугырак. Тайгасэ йӱд- 
вэл шордо тэлым тундрысо йӱдвэл шордо гай ошо ок лий. Йӱд- 
вэл шордо дэн пӱчӧ йӧрэ чодыран кундэмлаштат илат, козу.1 ь 
гын Оньэгэ й эр— Дньэпр линий дэч касвэлыштэ, йӧрэ чодыраш- 
тэ гына ила.

Чодыра .зонышто шыл кочкын илышэ шоллыра йанлык гыч 
шэм маска ила, тудо Йулвэсвэл чодыраштэ, ЙӱдБэл край дэн 
Уралыштэ чӱчкыдын лийэда, адак Сибирысэ тайгаштэ чыла вэ- 
рэат ила. Шыл кочшо вэс шучко пырыс тукым йанлыкшэ — шур- 
.маҥыш — утларак пытарымэ, шурмаҥыш тайгаштат, йӧрэ чоды- 
раштат чот шарлэн улмаш. Кызыт тудо коклан-коклан Йэвропын 
йӱдвэл ужашыштыжэ да Сибирыштэ вэрэштэш. Луй, барсук, 
хорьок, йос сэмынак, пирэ дэн рывыж чыла вэрэат илат. Эн чот- 
шо лумшо — тайгаштэ илышэ шэргакан коваштан йанлык — пыта- 
рымэ; Кама дэн Пэчоран тӱҥалтыш ужашыштышт, Касвэл Сибир 
дэн Эрвэл Сибирын йӱдвэл ужашыштышт пэш шагал вэрэш- 
тэда.

Пурыштшо-влак гыч ур, льэтьагэ, тэлым ошэмшэ мэраҥ чот 
шарлэныт; пурсак мэраҥ Иэвроп ужашыштэ гына, йӧрэ чодыра 
кундэмыштэ уло. Эн шэргакан пурыштшо йанлыкшэ — вӱдумдыр. 
Тудо ожно уло чодыра кундэмыштэ чот шарлэн улмаш, кызыт 
Бэлорусийыштэ да Касвэл Сибирын йӱдвэл-касвэлныжэ гына ко- 
дын.

Кыдэжан илышэ-влакым кочшо кокла гыч выхухольат пэш 
шагал кодын, тудо Йул дэн Дон басэйныштэ гына коклан-кок- 
лан вэрэштэш.

Кайык кокла гыч тайгаштэ сузо (эрвэлышкыла Льэна мартэ 
чот шарлэн), кӱдыр, музо, ир музо (рэгэнчан куплаштэ ила), шиштэ, 
важык нэр (кльост) илат. Нинэ кайык-влак чыланат чодыраштэ 
илаш кэлыштаралтыныт; нунын аралалтмэ тӱсышт уло, пушэҥгэ 
дэн укшла лоҥгаш  шылын моштат, йол, кӱч, нэр, йылмэ да по- 
чышт кэлыштаралт ышталтшэ улыт (мутлан, шиштым налаш 
гын, тудо почшо дэн эҥэртэн пушэҥгыш кӱза, пэҥгыдэ писэ 
нэржэ пушэҥгым, пушэҥгэ шӱмым чӱҥга, пушэҥгыштэ шукш 
дэн копшаҥгэ ыштымэ корным почын тушко кужо, лывыргэ 
йылмыжым чыкэн шукш дэн копшаҥгын муныштым, шукшыштым 
шупшын луктэш).

Чодыра кайыклан адак тӱрлӧ томына, лого, киса, ӧрыш-влак 
шотлалтыт. Олык дэн куплаштэ вӱтэльэ, комбо, лудо, чибис да 
мойын илат. Касвэл Сибир дэн Уралыштэ у илышэ-влакат лэкты- 
ныт: Сибирысэ козуль, пурыштшо гыч — урымдо; Алтайыштэ 
йошкар пирэ, марал-шордо; марал-шордын тӱкыжым Китайышкэ 
эм ышташ ужалалтэш. Йэнисэй вэсвэлнэ у кайык-влакат лэктэдат; 
йапон чирок да мойын. Кыдэжан-влак кокла гыч кугыракышт —
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яорсын шукш дэн копшаҥгэ (пушэҥгэ кочшо, лышташ кочшо, 
пушэҥгэ шӱм кочшо) улыт. Уло йӱдвэлнэ айдэмын эн куго 
йыгыжтарышыжэ — увыра, тудым Сибирыштэ „гнус“ маныт.

Стэп зоно.

Чодыра зоно дэч кэчывэлныла стэп зоно кийа. Тудо Совэт 
Ушэмын касвэл границыжэ гыч туҥалын, Алтай дэн Тарбагатайыш 
шумэш нигушак курылтдэ шуйна. Тидэ стэп моло стэп дэч.ойыр- 
тышан; тудо мучко шудо дэн лэвэдалтын, кэчывал ужашыжэ 
йӧршэш чодырадымэ. Стэпын вэс ойыртышыжо тыгайэ: тудын 
Умбал рокшо (почвыжо) тургыжлан пойан, тыгай мландым шэм- 
рокан  (чэрнозьом) маныт. Стэп чылажэ 2,5 млн. кв. км  кумдык 
вэрым альэ ССР Ушэмын 12%-шым налэш.

Тундрын сэмынак чодыран кундэмын кэчывэлыштыжэ куго 
ойыртышан раш границыжэ укэ. Чодыран кундэм гыч чодырады- 
мэ стэпыш куснымыжо чодыран кундэмын тундрыш куснымо дэ- 
чат эркын лийэш. Йэвроп ужашыштэ йӧрэ чодыран кэчывэл 
турыштыжӧ сылнырак, волгыдырак кумда лышташан пушэҥгэ-влак 
кушкыт; йудвэлысэ валунан ошма дэн шун умбалнэ кийышэ 
подзолан почвым лудо чодыра почво да льосс умбалнэ кийышэ 
шэм рокан почво алмашта. Мландэ умбалын рэльйэфшэ корэмла 
дэн коркалалтмылан лийын тӧрсыррак. Кунар кэчывэлкырак кай- 
эт, чодыра тунар шуэмэш, нунын коклаштэ шэмрок почван чодыра- 
дымэ стэп кумдарак вэрым налаш туҥалэш, варажым эртак шу- 
дан кумда вэр почылт шинчэш, туштыжо пушэҥгэ-влак эҥэрла 
воктэн гына лийыт. Тидэ кумда стэпын йудвэл границыжэ Ки- 
шиньэв — Прлтавэ — Харьков — Вороньэж — Саратов линий дэн 
кайа, вара Йулын шола сэржэ дэн йудвэлышкыла Куйбышэв дэк 
шумэшкэ куза да Урал гоч Орэнбург дэч йудвэл гычынрак Си- 
бирыш кайа. Сибирыштэ тудо Омск дэч кэчывэлыштырак кийа, 
Иртыш вэсвэлныжэ Обьым вончыдэ кэчывэл-эрвэлыш савырна. 
ССР Ушэмысэ стэп зонышто эн пытартыш стэпшэ — Иртышын 
пурла сэрыштыжэ — Кулундин стэп. Кэчывэлнэ Йэвропышто стэп 
Шэм тэҥыз дэн Кавказ курык дэк шумэш, Азийыштэ — солончак 
пэлэпустынь дэн Туран лап вэрысэ пустынь дэк шуэш.

Чодыра кундэмладэн стэпкоклаш тэ кийышэ вэрым чодыра-стэп 
маныт.

Почво. Стэпыштат, чодыра стэпыштат почво шэм рокан\ 
тудо шурным сай шочыкта, уйан мландылан шотлалтэш. Чодыра 
стэпын йУдвэл границыжэ шэм рокын йудвэл границыж дэн лачэш 
толэш. Ты зонышто 100 млн. га утла пэш чаплэ, уйан мландэ 
кийа, тидэ Совэт Ушэмыштэ уло куралмэ мландын ик кумышо 
ужашыжэ нарэ лийэш; тыштэ йал озанлык паша ыштышэ калык 
эн чучкыдын ила.

Тыгай кумда вэрым налшэ шэм рокан почво мландэ шарыштэ 
моло вэрэ нигуштат укэ. Садланак мэмнан шэм рокан мланды- 
мам пуртус пойанлыклан моткоч ток улшо Амэрик сойэдиньон 
штат-влакат кӧранэн ончат.
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Шэм рок йужо вэрэжэ льосс альэ льосс тӱсан шун ӱмбалнэ 
кийа. Шэм рок зонын лопкытшо касвэлыштэ эн аҥысыр, тушто 
тудын лопкытшо 400 км  нарэ вэлэ лийэш, эрвэлыштэ шарла, 
Тамбов дэнэ 800 км, лопкытаныш шуэш; тулэч умбакыжэ эрвэ- 
лышкыла адакат аҥысырэмэш.

Шэм рокын ойыртышыжо тыгайэ: тудо тыгыдэ пырчылан, 
вашкэ шаланышэ, тӱсыжӧ шэмат, шэм йошкаргат лийэш, кӱж- 
гытшӧ 1— 15 Л£-ыш шуэш. Стэпыштэ чока шудо кушкыл кушмо 
дэнэ пэш шуко тургыж лийэш, тудыжо климыт кукш о улмо да 
вӱдыжгӧ ситыдымэ дэнэ ок шӱй, йӱмалнысэ льосс почво дэнэ 
ушнат, туш то кугын погынэн шинчэш. Шэм рокышто тургыж 
5 гыч 10’'„ мартэ лийэш, йужо вэрэ 16%-ышкэ, 20% -ышкат шуэш, 
тыгайжэ Йул дэч эрвэлнэ вэрын-вэрын вэрэштэш. Шэм рокэш 
куп^кыл пэш чот шочмо дэнэ тургыж тынар шуко лийэш.

Йӱдвэлнэ, чодыран кундэмлан границыж лишнэ, шэм рокышто 
тургыж шагалэмэш, тӱсыжат сурыш савырна, чоштырарак лийэш, 
кэлгыштыракшэ шӱштыра лончыш савырна; тудо лончыжо пурса 
кугыт шӧрын-шӧрынан пырчылан рок дэн лийэш. Тидэ рокым 
сур яодыра мландэ маныт. Тыгай рок чодыран вэрлаштэ вӱдыжгӧ 
шукэммылан кӧра шэм рокын вашталтмыж дэнэ лийэш. Тыштэ 
шэм рок подзолыш савырна. Кэчывэлнэ йуж вӱд шагал возэш, 
кушкылат чокан ок шоч, сандэнэ шэм рокат кажнэ ийын шагал- 
рак йэшаралг толэш, тӱсыжат шэмэ огыл, тӱрлын вашталтышэ 
кӱрэн тӱсан лийэш. Тушто тургыж 4—6*/о гына лийэш, *шоко- 
л а д “ тӱсан шэм рок шкэ шотшо дэн ошалгырак каштан дэн к^рэн 
почвыш кусна; кӱрэн почвышто тургыж 2% нарэ гына лийэш, 
адак кӱжгытшат кӱжгӧ огыл. Тургыжшо ты стэплаштэ кушкыл 
шагал да вашкэ кошкэн пытымыжэ дэн шуко ок лий.

Стэпыштэ чодыра молан ок куш. Тӱҥстэпыштэ чодыра йӧршэш .̂'•эш лий. 
Садлан стэп-влак кэч кунамат чодыоадымэ улыт. Адак стэпын границыжэ кы- 
зытсэ дэч йӱдвэлнырак улмаш. Стэплаштэ чодыра варарак кушкаш тӱҥалын. 
Тудо ончыч эрэ корэмлаштэ кушкын, шарлэн, варажым вӱд ойыртышышкат лэк- 
тын, эркын-эркын стэпыш куснэн шогэн, вара-варажым гына айдэмэ стэпыштэ 
пашам ышташ тӱҥалынат, чодыран кэчывэлкыла куснымыжым чарэн. Историй 
дэч ончылсо жапыштэ стэпын йӱдвэл границыжэ Кийэв — Брьанск — Калуга 
линийыш шуэш улмаш, тужэчын Ока дэн Йул дэкэ, Йул дэнэ Горький дэч 
Озаҥ дэкэ кайа улмаш. Тидэ акрэт годсо границэ воктэнэ стэпыштэ кушшо куш- 
кыл вэрын-вэрын кызытат кодын, мутлан, тэвэ М ^ско кундэмыштэ Ока эҥэр 
воктэнысэ извэстньакыштэ тыгай кушкыл-влак кодыныт.

Стэпыштэ чодыра лийдымын тӱҥ причинжэ климыт, адак йуж вӱд шагал 
вочмо да куго кукшо шогымо. Почвын йӱмал лончыштыжо шӧнчал улмат чо- 
дыра кушдымын ик тӱҥ причннжэ; тудо пушэҥгэ вожым кочкэшат, пушэҥгэ- 

. влак кошкат, садлан стэпыштэ эҥэр корэмлан тайылыштэ да тыгылай корэм- 
лаштэ гына чодыра кушкэш; тыштэ шӧнчалым почво гыч вӱд мушкын луктын.

Кушкыл. Чодыра стэп пэлэзонын Йэвроп ужашыштыжэ пу- 
шэҥгэ кушкыл гыч утларакшым тумо куш кэш , садланак Йш ро- 
пысо чодыра стэпым ораньэк ,тум эр“ маныт. Тумо дэч посна 
лышташан пушэҥгэ гыч тыштэ пиштэ, шоло, ваштар, шӧрвӧ, 
касвэлнэ — граб, йавор, груш, чэрэшньэ, вондэр гыч — тэрн, бойа- 
рышник кушкыт. Стэплаштэ эҥэр воктэн кушшо чодыраштат 
тугай пушэҥгэ-влакак улыт; Украиныштэ тыгай чодырам „лэвадэ" 
маныт.
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Чодыра стэп кундэмлаштэ лышташав пушэҥгэ-влак йужо вэрэжэ пэш лӧза 
улмышт дэнэ ойырлат. Тумо, пиштэ, шӧрвӧ, ваштар чӱчкыдӧ, чот шарлышэ ук- 
шэран улыт, пушэҥгэ пужат пэш кӱжгӧ, пэҥгыдэ улыт. Нунын лэвэдшэ укшэрла 
йӱмалнышт ӱлыл ужар нэргэ сэмын пӱкшэрмэ дэн бэрэскльот виндэрла куш- 
кыт, чодыра тӱрыштыжӧ шуанвондо кушкэш. Нунын йӱмал)^ышт эр шошым 
пушэҥгэ-влак ужар лышташ дэн тӱзланэн шогалмэ дэч ончыч, чодырасэ нэлэ- 
дыш дэнэ мландэ олан-вулан вэлэ койэш. Мэмнан йӱдвэлнысэ иман чодыра ты- 
гай сылнэ пэлэдышым нигунамат ок уж. Тидэ чодыраштэ йӱдэт-кэчэт кайык- 
влак шкэ сылнэ мурыштым мурат. Кас шуэш вэлэ, тунамак шӱшпык шӱшкаш 
тӱҥалэш. Йӱдвошт тудын чолткымыжо, чарныдэ шӱшкэн-мурэн шинчымыжэ 
шокта.

Стэп пэлэзонышто тыгай кушкыл-влак кушкыт: типчак дэн 
ковыль, шоганан (мутлан, тьульпан), йужо вондзрла (ир миндаль, 
стэпысэ вишньэ (чийэ), шуанвондо. Кызыт стэп чыла гайак ку- 
ралалтын, йужо вэрэ гына тоштыж гай кодын, тудыжымат кы- 
зыт заповэдникыш савырымэ. Айдэмэ пУртус дэн шочшо кушкы- 
лым стэпысэ нарэ моло зонылаштэ нигуштат вашталтэн огыл. 
Ончыч куралмэ, вара кудалтымэ, „канаш кодымо* манмэ вэр- 
лаштэ шӱк ш удо кушкэш; шуко жап эртымэкэ гына, йужгынам 
30 ий гыч, тушто угыч стэпысэ куш кыл-влак кушкаш тӱҥалыт.

Стэпын тӱсыжӧ идалыкын тӱрлӧ жапыштыжэ пэш чот вашталтэш. Эр 
шошым, лум кайымэкак, стэп тӱрлӧ пэлэдыш дэн пэлэдалтэш. Ты пэлэдыш-влак 
коклаштэ шукыжо шоганан тукым кушкыл-влак: волгыдо-кандалгэ гиацинт, 
лиловый да нарынчэ лапка ирис, крокус, нарынчэ да йошкар тьульпан. Шошо 
пытышаш дэн кэҥэж тӱҥалтышэш кушкыл пэш чот вашталтэш, шоганан 
тукым кушкыл олмэш лудо, чокан кэржалтшэ лышташан кушкыл-влак лэктыт, 
чот ӱпшалтшэ шалфэй дэн тимйан, тӱрлӧ-тӱрлӧ тӱсан астрагал да нарынчэ 
лапчаткэ лэктыт.

Ийуль тӱҥалтышэш стэпысэ кушкыл йӧршэш пэлэд шинчэш. Тидэ жа- 
пыштэ пэш шуко тӱрлӧ кушкыл пэлэдэш, нунын кокла гыч эн ончыко ковыль 
лэктэш; тудын мардэж лупшымо чал лышташлажэ стэплан сылнылыкым пурт:.т. 
Тудын дэн стэп ик гай нарынчалгэ-сур тӱсан лӱшкалт, рӱпшалт шогышо тэ- 
ҥыз гай кумда шудылыкла койэш. Тудын коклаштэ вэрын-вэрын торгавуй, шал- 
фэй, корак йылмэ пэлэдыш пэлэдын сылнылыкым пуртат, тидэ тэҥыз гай тол- 
кыналт шогышо сылнылыкшым вэрын-вэрын кушшо стэпысэ пычкэмыш ужар 
тӱсан вондэрла гына пужа.

Кэҥэжын вэс пэлыштыжэ стэп шокшо кэчэ йӱмалнэ когаргаш тӱҥалэш, 
тунам стэпыштэ адакат вэс тӱшка кушкыл-влак ончык лэктыт; нуно ончаш 
сылнэ огытыл, пэлэдыш-влакшат пырт гына койыт; тугэ гынат, нуно шокшо 
дэ.э кукшым пэш сайын чытышэ кушкыл улыт. Тидэ тӱрлӧ-тӱрлӧ арымшудо.

Когаргышэ стэпэш шагал кушкылжо кушкын кэртэш,тужак шукыжо ,ксе- 
рофитные сложноцветные” манмэ кушкыл-влак кушкын сэҥат; мэж гай пун 
дэн пэтырналтшэ астр, ошалгэ арым шудо лэктэш; чӱчкыдынак сокыр нуж 
(почкалдыш), молочай да мойын пошэн шинчэш. Тидэ жапыштэ пустынь шӱ- 
лыкан, йокырпк лийэш. Вудака кандэ кава гычын шокшо йуж гына толэш. 
Кайык-влак огыт муро. Шудо шырчык гына чарныдэ чоргыкта. Жапын-жапын 
ала кушэч пӧрдшӧ мардэж дэнэ кӱкшӧ ошма альэ шэм рок мэҥгэ толэшат, 
мландэ гыч кукшо олым пырчылам кӱшкӧ пӱты, эн кӱзыкта да стэп мучко 
шалатыл кышкэн кода. Умбалнэ кандэ вӱд ташма гай койын кийа, тӱтыра 
вошт коймо гай аҥысыр чодыра койэш, сылнэ оралтэ ӱмбал койылда... Тидэ 
чылажат омысо, йомакысэ гай чӱчэш. Кэрнакшым гын, тугакак шокшо эҥда, 
чыждырз, кукшо игэчэ алым колта.

Когаргышэ стэп ӱмбалнэ мардэж тӱҥ гыч кӱрлын налмэ «пэрэкати п оле ' 
кушкылын шаржым пуэн наҥгайа. Тудо шкэ кычкыжыи тыгэ кумда стэп мучко 
шара.

ССР Ушэмын Йэвроп ужашыштыжэ эрвэлнэ шэм рокан стэп 
Ош Вичэ эҥэр дэк шумэшкэ шуйна. Умбакыжэ стэпын йӱдвэл 
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границыжэ Уралым кэчывэлымла кораҥ савырна. Урал вэс вэлнэ 
салм а гай тӧр тӱрдымӧ-мучашдымэ шэм рокан тӧр вэр кийа, 
туш то мучашдымэ тэвз шӧнчалан, тэвэ шэрэ вудан тыгыдэ ку- 
акш йэрла олан-вулан койын кийат. Урал вэсвэлнэ стэпыштэ 
тыгай тыгыдэ йэрла пэш шуко. Йзвроп ужашысэ стэплам налаш 
гын, туш то йэр йӧршэш укэ; тидэ тудын ик ойыртышыжо. Чо- 
дыра стэпын, путыракшэ, Касвэл Сибирын, вэс ойыртышыжо 
тыгай: тушто стэп мучко куэ отыла (руш ла „колки“) пэш ш уко 
улыт (.куэран чодыра стэп“).

Курыкласэ стэп. Чодырадымэ Алтай курык тайыллаштат 
360 м кӱкшытыш шумэш стэпысэ кушкыл кушкэш, стэп кушкыл 
курыкысо ложэмлаштэ, тулэч кушныракат кушкэш; йужо вэрэжэ 
1000 кукшытыштат курыкласэ стэп уло. Эрвэл Сибирыштэ 
стэп-влак посна-посна курышт ойырлалтын кийат, тыгай стэп 
шотыш Минусин да Абакан стэп-влак пурат. Байкал вэсвэлнэ 
куры к крач тайыллаш тат стэп-влак улыт, тыштэ стэп йумалнэ 
шукыж годымак курымэш кылмышэ мландэ кийа. КурЫкласэ стэп 
Тьань-Ш ань дэн Памир курык крач тайыллаштэ тулэчат кушнӧ 
улыт (ЗОООж мэртэ).

Илышэ тӱньа. Стэпысэ илышэ туньам чодыра зонысо илышэ 
туньа дэн таҥасгараш  гын, тудо шолдыра йанлыклан пэш нужна. 
Алагунам ожно кэчывэл руш стэплашгэ илышэ ир имньэ — тар- 
пан да антилоп-сайга изишак Азийысэ стэплаштэ гына коды- 
ныт. Тугэ гынат, тыштэ тыгыдэ цлышэ-влак пэш ш уко уло, пу- 
тыракш э пурыштшо-влак пэш чот шарлэныт: суслик, сурок альэ 
байбак, тушканчик, хомьак, пасу кольа. Куралмым сурок гына 
ок чытэ, молыжо мландэ куралмэ дэнэ шагалэммэ олмэш чотрак 
вэлэ тулат, удымӧ шурным кочкын, йал озанлыклан нуно куго 
зийаным кондат. Стэплаштэ кайыкат шуко уло, нуно угларакшым 
курышталшэ улыт — дроф да стрэпэт, чывэ урлык кайык гыч — 
кызыт чодыран кундэмлага куснышо пулдырчо (перепел), тыгы- 
лай, альэ сур куропаткэ, тудат торашкэ йудвэлышкыла куснэн, 
пӧрт кайык тукым гыч — турий уло. Стэпысэ кайык-влак нарын- 
чалгэ еур тусан альэ шыжэ вэлэш когаргышэ стэп тус дэн кэл- 
шышэ аралалтмэ курэн тусан улыт. Шыл кочшо осал кайыкат 
шуко: орьол, варакш, куткыж да мойын. Нуно тыштэ пэш шуко 
улыт, стэпым шоналтымэ годым, каваштэ кок-кум осал кайык 
чоҥэштылмым шарналтыдэ от кэрт. Вудысӧ дэн купысо кайык 
гыч чучкыдынрак турньам, уҥгым, чарлаҥгым ужаш лийэш. Шукш, 
копшаҥгэ, тУрлӧ кыдэжан илышэ-влак пэш ш уко улыт, эн чотшо 
вийакш шулдыран-влак шуко улыт: турлӧ кобылкэ-влак, ончыч 
эҥэр воктэнэ илышэ да йужо ийлаштэ йудвэлышкыла, чодыра 
зоно турышкыла куснышо саранча. Шурным шуко пытарышэ 
нинэ тушман дэч посна тугак шурно локтылшо копшаҥгат улыт 
(кузька да мойын). Эрвэлышкыла кайымэ сэмын Азийыштэ илышэ- 
влак шукэмыт. Тыгэ, Урал воктэнысэ дэн Дон воктэнысэ стэп- 
лаштак рывыж, эрвэл хорьок, мугоджар суслик вэрэштэдаш 
туҥалыт; шыл кочшо шолдыра осал кайык гыч — подорлик уло, 
Алтайын кэчывэл-касвэл стэплаштыжэ, Монголий границыштэ, 
антилоп-джэйран дэн тукан турий уло.
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Пустынь дэн пэлэпустынь зоно.

Тидэ зоно шэм рокан стэп зоно дэч умбакыла, касвэлыш кайа. 
Ик зоно гыч вэс зоныш вончымаш раш ойырлалтмэ границэ укэ, 
шэм рокан стэп зоно пустынь да пэлэпустынь зоно дэнэ эркын 
вончышо вэрла дэн ушналтэш. Пустынь да пэлэпустынь зоно 
Эрвэл Йэвроп Т Ӧ р вэрын КЭЧЫВЭЛ эрвэл тӱрыштыжӧ ЛИЙЭШ . ТуДО' 
йудвэл да йӱдвэл-касвэл гыч Каспий тэҥызым Тэрэк эҥэр аҥ 
мартэ пэлоҥго сэмын авырэн шога, Кавказ вэс вэлнысэ Кура 
эҥэрын ложэмжым да Каспий тэҥызын Апшэрон пэлэостров дэч 
йӱдвэлнэ кийшэ сэр воктэнысэ мландыжым налэш.

Тидэ зоно Каспий тэҥыз дэч эрвэлныла, Кокла Азийыштэ, пэш 
кумда вэрым налэш, туш то тудо йӱдвэлнэ йӱдвэл лопкытын 51° 
дэч кэчывэлнысэ курык крач-влак дэк шумэш кумда вэрым на- 
лын шога. Тыштэ пэлэпустынь дэн пустынь зоно 3 760 тӱжэм 
кв. км  кумдыкым, альэ уло Совэт Ушэмын 18%-шым налэш.

Кушкыл дэнэ почвым ончэн, тидэ зоно кок пэлэзонылан, шэ- 
лалтэш: 1) йӱдвэл, альэ пэлэпустынь пэлэзонылан, 2) кэчывэл, 
альэ пустывь пэлэзонылан. Кок пэлэзонат кумдык шотышто ик- 
гайак улыт манаш лийэш.

Пэлэпустынь пэлэзоно. Тидэ пэлэзонышко шэм рокан стэп гыч 
пустыньыш вончымо кундэмла пурат.

Тыштэ идалыкаш кокла тэмпэратур шэм рокан стэп зонысо дэч 
1°-лан кӱкшырак (Йэвроп ужашыштэ), идалык мучко вочшо йуж 
вӱдшӧ 100 мм-лан шагалрак лийэш. Климыт кукшырак да кук- 
шырак лийын толмо дэнэ кушкылат шуэнрак шочэш, адак кӱ- 
чыкрак лийэш. Посна-посна кушкыл тӱшка коклаштэ чара вэр 
лийэш.

Почвышто тургыж шагалэмэш, шэм рок каштан тӱсаныш са- 
вырна, Йулын ӱлыл мучашыштыжэ, Кавказ ончылын йӱдвэл-эрвэл 
лукыштыжо, кӱрэн тӱсаныш савырна. Азий ужашыштэ кӱрэн поч- 
выжат вэрын-вэрын . гына вэрэштэда, Касвэл Сибирыштэ гын 
йӧршын укэ. Кӱрэн почван кундэмлаштэ йуж-вӱд 200 мм дэч коч 
ок воч.

Климыт кукшэммэ сэмын мландыштэ шӧнчалым шулыктараш 
вӱдыжгӧ ситыдымэ лийэш, садлан шӧнчал мландын ӱмбал лон- 
чэшыжак^ погына да почват эрэ шӧнчаланрак да шӧнчаланрак 
лийэш. Йужо вэрэжэ шӧнчал мландэ ӱмбак чарашкак лэктэш. 
Шӧнчал алагунам ожно Аралкаспий тэҥызын акрэт годсо басэй- 
нэшыжэ шинчын кодшо шӧнчалан шун гыч ойырла. Шӧнчал лэкмэ 
вэр '(»солоньэц“ манмэ) пэш шуко уло, шуко вэрэжэ тудо моло 
почво дэчат утларак лийэш. Шӧнчалан мландын ӱлыл лончыжо 
пэҥгыдэ, тудо посна-посна мэҥгэ да призмэ-влак гыч ышталтын. 
Мландэ йӱмал вӱд мландын ӱмбал лончышкыжо кӱза гын, шӧн- 
чалан мландэ („солоньэц") шкэнжын ойыртышыжым йомдара, ӱлыл 
лончыжо пушкыдырак, формыдымо лийэш, тыгэ — .солоньэц ' со- 
лончакыш савырна.

,Солоньэц“ дэн солончакэш вӱдан, кӱжгӧ ужар лышташан 
шӧнчалан кушкыл-влак кушкыт, пэлэпустыньын моло ужашлаш- 
тыжэ арым шудо утларак кушкэш, тулэч шагалрак типчак, 
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вэрбльуд кочмо шуан шудо да мойын шарлэн. Ӱмбач ончалмэ^ 
годым кушкыл лоҥгаштэ чара вэрла олан-вулан койын кийат^ 
Шошым солончак вӱд йӱмалнэ лийэш, кэҥэжымжэ кошкышо- 
шӧнчалан йэрыш савырна.

Стэпын солончакан вэрлаштыжэ йырым-иыр чылажат колэн пытышэ гай 
чӱчэш. Идым гаЯ тӧр ӱмбалжэ шукыжым кушкыл дэн лэвэдалтын огыл. Вэ- 
рын-вэрын мландэ йӧршэш чара, кукшо игэчан годым ӱмбалныжэ кошкышо 
ошалгырак шӧнчал лэктын шинчэш. Стэпыштэ шуко вэрэжэ тыштэ-тушто 
посна тӱшка дэн шудо гына кушкэш. Тэвэ тыштэ, тэвэ тушто ошалгэ-пэлгандэ
пэлэдышан лудалгэ-ужар тамариск вондэр тӱшка койэдат. Йужо вэрэжэ стэп

1 Йа. Тьмучко кӱчык арым шудо дэн лэвэдалт кийа. Тыгай стэплаштэ илышэ-влак пэш 
шагал улыт; шончал шыҥымэ почвыҥто шукш-копшаҥгэ-влаклан муным пыш- 
тэн игэ лукташат, изэ йанлыкланат илашышт, игым лукташышт рожлам ышташ 
йӧнан огыл. Алагунар шагат кайэт, ш нча ончылнэт эртак садэ шӱлыкан,. 
йокрок вэрак почылт шога.

Пустынь пэлэзоно. Пустынь пэлэзоно Йэвроп ужашын кэчы- 
вэл-эрвэл тӱржым да Аралкаспий лап вэрым налэш. Тыштэ тэлэ 
лэвырак. Тэлэ тылзэ-влакын кокла тэмпэратурышт йӱдвэлнэ — 10°^ 
кэчывэлнэ — 1°. Идалыкыштэ лум коло кэчэ дэч утла ок лий. 
Идалык мучко йуж вӱд шагал шинчэш, йужгынам 1С0 мм дэ- 
чат шагалрак возэш. Кэҥэжым чыла кошка, когарга; кушкыл- 
влак иктышт-вэсышт дэч тораштэ кушкыт, нуно вӱдым кузэ 
гынат шукырак кучэн кодаш, кузэ гынат шагалрак парландараш  
кэлыштаралтыныт (аҥысыр, пэшкыдэ лышташан, шукыж годым 
пунан лышташан улыт, йужо кушкылжын лышташыжат йӧршын 
укэ, пэшкыдэ, шуан, пун ӱмбалан кушкыл шуко уло, вожышт 
кужо да мойын).

Пустынь ошман да шунан пустыньлан шэлалтэш.
Ошман пустынь ончычшо акрэт годсо тэҥызэш шичшэ йош- 

кын пород-влакым, шукыжым ошма кӱйым (пэсчаник) мардэж пуэн 
наҥгайымэ дэнэ лийын. Погынэн шогышо ошма дэнэ ончыч посна 
чоҥгала, альэ бархан-влак лийыт, варажым нинэ чон гала кусныл 
куштшо барханан ошма йыраҥлаш ушнат. Бархан-влакын кӱк- 
шытышт \0  м нарыш шуэш, тулэч кӱкшат лийыт, куснылмышт 
годым корно ӱмбалныжэ мом ваш  лийыт, чыла лэвэд шындат.- 
Тугэ гынат, изиш лиймэкэ, тыгыдырак да куштылгырак ошма 
пырчыла эркын-эркын ойырлэн мардэж дэнэ умбакэ наҥгайалтыт, 
шолдыраракышт вэрэшак кодыт, садыгэ бархан-влак лапкарак 
лийыт. Тыгай барханыш лышташдымэ, укшладымэ, кужо вожан 
кушкыл-влак толын шинчын иланат. Марлэж пуымо ошма вычкыж 
кушкыл воктэчын, тудым урыдэ умбак пӧрдын кайа, чоҥгажым 
мардэж пуэн вожшым чараҥда гынат, вожшо кужо улмо дэнэ 
тудо ок кошко.

Ошма ӱмбалын лончыштыжат вӱдыжгӧ ситышын лийэш :тудо 
йӱдым йуж йуалгымэ дэнэ погынэн кодэш. Эркын-эркын тыгай 
куснылмым чарнышэ бархан ӱмбалан кӱчык вожан кушкыл-вла- 
кат иланат. Тунамжэ бархан йыраҥ-влак посна чоҥгалан ойыр- 
лалтыт, тыгэ барханан ошма чонгалан ошмаш савырна. Шудо 
кушкыл дэч посна (ошма шӱльӧ, ошма арым шудо да мойын) 
тыгай ошмаш саксаул кушкэш. Тудо пустыньыштэ куш ш о ик
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гуш эҥгэ гына. Тудо 6—8 мэтр кӱкшытан, пэш тыгыдэ лышта- 
шан, пэшкыдэ, нэлэ, падыра пуан лийэш, тудо олташ пэш чаплэ.

Саксаул чодыра моло зонысо чодыра гай огыл.
Корно йыҥ саксаул чодырашкэ вэрзштэш гын, шокшо кэчэ дэч тудын 

ӱмылыштыжӧ куанэн канэа ок кэрт. Саксаул чодыраштэ ӱмыл укэ. Йэаоопэй- 
цын тунэмдынэ коваштыжым когартэн кӱйыктышӧ кэчэ йол эн шыгыр лӧза 
лушэҥгэ воштат эрта, сандэнэ нойэн толшо йэҥ тыгай чодыраштэ каналтэн 
ок кэрт. Корно йэҥ вучымо йудлгэ ӱмылжӧ олмэш шокшо ошма ӱмбалан ко- 
дэш, тыштэ чара ошман пустыньысэ дэчат пич.

Шокшо ошмаштэ кэчыгут коштат гьшат, шолдыра саксаул лоҥгаштэ ик 
илышымат—ны кайыкым, ны йанлыкым—от уж. Йырым-йыр шӱгарысэ гай шып. 
Тыштэ кайык мурымат, шудо шырчык чоргыктымат ок шокто. Тыштэ лышташ 
тарванылмымат от кол,— тидэ чозыраштэ лышташ укэ. Саксаул чодыра по- 
шырнэн шичшэ гай шып шога, тыштэ талэ мард ж годым гына пушэҥгэ укш- 
лан йыгалтын кочыртатымышт шокта, адак мардэж пуэн наҥгайымэ ошман 
пушэҥгэш пэрнымэ йӱкшӧ шокта.

Эркын-эркын мардэж посна чоҥга вуй гыч ошмам уштын 
волта да чоҥгала коклаш шында. Мландэ ӱмбалын рэльйэфшэ 
"Гӧррак лийэш. Тыгэ лиймэ дэнэ ошмаштэ вудыжгӧ шагалэмэш, 
садлан ожнысо кушкыл шкэ вэржым у кушкыллан — пэлэпустынь 
стэпысэ кушкыллан пуа (кипэц, эфэдра да мойын). Чоҥгалан 
ошма ошман стэпыш савырна. Кокла Азийысэ ошман пустынь- 
лаштэ ошма тыгэ кушмыжым чарна. Йужгынам кусныл коштшо 
йэҥ-влак шкэ кӱтуштлан кушкылым пытарыктат, тунам ошман 
стэп дэн чоҥгалан ошма куснылшо ошмаш савырна. Кызыт пус- 
тыньыштэ шукыжым чоҥгалан ошма кийа.

Куснылшо ошман кундэмлаштэ талэ мардэжан, тӱтанан годым пӱртӱсын 
пэш шучко кончышыжо лийэш.

Изэ мардэжан годымат бархан-влакын тӱрыштышт мардэж ӱштмӧ дэнэ 
ошма шикшаш тӱҥалмыла койэш. Мардэж ошмам лум пургыжтымо гайак пур- 
гыжта, ик вэл гычын пуэн кӱ ыктэн, вэс вэлышкыжэ йоктара. Мардэж кунар 
талэ лийэш, бархан тунар чот шикшэштэш, тӱтаи годым йужышто эртак ошма 
лийэш, садлан умбак нимат ок кой. Кэчывалымат, каваштэ пыл укэ гынат, 
кэчым палаш ок лий, ойар кэчат тылзэ волгыдан йӱд гай вэлэ койэш; корно 
йыҥлан, нугыдо тӱтыра вошт ужмо сэмын, воктэнысэ барханжат ӱмылкала 
вэлэ койэш. Мардэж дэн поктымо, пылла койшо нарынчэ ошма корно ӱм- 
балнэ логалшыжым чыла пэтырэн кайа. Караваным урышаш гай вэлэ койэш. 
Ошма пылышыш, ҥинчаш пура, пӱйыштӧ чотыртата, шӱргым лупшымо дэнэ пэш 
корыштара Шогымаштат утлаш ок лий, ик вэрыштэ шогаш гын, тунамат вок- 
тэнэт у бархан кушкаш тӱҥалэш.

Куснылшо ошма Йэвроп ужашыштат, Йул дэн Йэргэнь кок- 
лаштэ, Йулвэсвэлнэ, Каспий тэҥыз дэч йӱдвэлнэ уло (рынь-пески). 
Каспий тэҥыз дэч кэчывэл-эрвэлнылажэ К а р а - к у м  ошман пу- 
стынь кийа (кара — шэмэ, осал манмым ончыкта).

Аму-дарйа дэнэ Сыр-дарйа коклаштэ Кызыл-кум (йошкар 
ошма) пустынь кийа.

Шунан пустыньат кумда вэрым налэш; Каспий тэҥыз 
дэч эрвэлнэ У с т ь - у р т ,  Балхаш йэр дэч касвэлнэ Б э к - п а к -  
д а л а  тыгай пустынь улыт. Бэк-пакдалан кэчывэл-касвэлныжэ 
кумда вэрыштэ нимогай куш кылат ок шоч. Тыштэ вэр пэш тӧр, 
тидэ мучашдымэ тӧр вэрым ончэн йыгыжгэнат пытэт, тудо шып 
шогымо годымжо кылмэн шичшэ лавран-сур тӱсан тэҥыз гай ко- 
йэш. Шунан пустыньлаштэ кушкыл пэш шагал. Тыштэ утларакш э 
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сур  тӱсан арым ш удо шочэш, кэҥэж пытышашэш тугак кошкэн 
пыта, адак сур тӱсан, тыгыдэ, лап кийшэ молочай кушкэш. Со- 
лончак тӱр воктэнэ лавыран-ужар тӱсан шинчалан вондэрлат 
пустыньым огыт сылнэштарэ.

Почво. ССР Ушэмын Азий ужаш ыш тыжэ кӱрэн почво, кэчы- 
вэлышкыла кайымэ сэмын, сур рок манмыш савырна. Сур рокын 
ошалгэ тӱсыж дэч посна тыгай ойыртышыжо уло: тудо угльэ- 
кислэ извэсть дэн чот варналтын. Сур рок льосс шичмашэш ли- 
йын, тушко вӱдым колтэн вӱдыжтэн шогэт гын, тужагын шурно 
пэш сайын шочэш. Тыгай почво Кокла Лзийысэ курык крач-влак 
воктэнэ аҥысыр корнын кийа. Пустыньысэ тургыжан сур рокан 
почвэшат, вӱдым колтэн шогымо годым, шурным шочыкташ 
лийэш. Сур рокан мландэ солончак да ошма дэнэ пырльа чы- 
лажэ 850 тӱжэм кв. км  утла вэрым налэш, а ошман пустынь — 
750 тӱжэм кв. км  нарэ вэрым налэш.

Сур рокан мландэ адак Кавказвэсвэлнэ да Ӱлыл Йул кун- 
дэмыштат уло.

Пустынь зоным озанлыклан нимолан йӧраымӧ, нимогай пайда налаш лий- 
дымэ вэрлан шотлат. Тидэ йоҥылыш: тидэ зоно кэчылан эн пойан, тудын поч- 
выжо (сур рок) пэш койа. Тыштэ вӱд гына ок ситэ. Ончалат гын, вӱдшат ту- 
дын воктэнысэ курыкла 1ьтэ, нинэ курыкла гыч йогышо эҥэрлаштэ шотдымо 
уло. Вӱдыжтымӧ вэрлаштыжэ кызыт мэ милион тон дэн хлопокым, виноградым, 
тӱрлӧ саскам налына. Пашажэ ончыкыжо тудын кумда вэржым вӱдыжты- 
маштэ гына. Мэмнан вӱдыжтымӧ вэрна кажнэ ийын кумдаҥын да кумдаҥын 
толэш. Вӱдыжтышашлан ыштышаш планна тыгайэ: Аму-дарйам кызыт йогэн 
пурымо Арал тэҥыз дэч кораҥдэн, ожно йогэн пурымо Каспий тэҥызышкэ 
йоктарэн колдаш кӱлэш. Тидлан Кара-кумэш кызытат кодшо тошто эҥэр корэм- 
жэ йӧрышӧ лийэш. Тунам Аму-дарйан уйогынжо мучко кумда вэр вӱдыжтал- 
тэш. Ошмаш кушшо акацийым, абрикосым, тамлэ саска пушо алычым, шэргэ 
арым шудым, каучуконосым шындэн, ошма куснылмымат чараш лнйэш. Чыла 
айдэмэ кидыштэ. Мэ кызыт план почэш, наук туныктымо почэш пустыньым шкэ 
кидышкына налаш тӱҥалын улына. Пустынь мэмнан кидыштэ пэлэдшэ сатыш 
савырна.

Илышэ тӱньа. Пэлэпустынь пэлэзонышто илышэ тӱньаш, ик 
могырымжо, стэпысэ илышэ-влак, вэс могырымжо, пустыньлан 
кэлшышэ илышэ-влак пурат. Стэпысэ кӱчан илышэ гыч тыштэ 
сайга пустыньыштэ илышэ пурыштшо гыч — ошма суслик, пусты- 
ньысэ тушканчик, осал йанлык гыч — ошма барсук улыт. Шӧр 
кочкын кушшо дэн кайыкын тӱсышт шукыштын аралалтмэ сарал- 
гэ-кӱрэн альэ саралгэ-ошма тӱсан улыт.

Илышэ тӱньа ошмаштэ утларак пойан. Тыштэ эн чотшо нуш- 
кын коштшо-влак шарлэныт; нунат ошма тӱсан улыт. Ш ыҥшальэ 
гыч эн кугыжо варан, ту д о !— 1'/2 кутышанат лийэш. Тӱрлӧ-тӱр- 
лӧ кишкэ-влак шуко: йадан шчитомордик, тудо мӱгырышӧ кишкэ 
дэн ик йэшыш пура, стэпысэ удав; моло нушкын коштшо гыч — 
стэпысэ чэрэпахэ; кӱчан илышэ гыч — кулан, антилопа-джэйран; 
кайык гыч — саксаул сойко, саксаул пӧрткайык; йыжыҥ йолан 
йадан эҥрэмыш гыч — каракурт, тудо вэрбльуд дэн имньылан 
шучко, скорпион да фалангэ.

Йужо илышэ-влак пустыньыштэ илаш йӧнэштаралтмэ шотышто 
тӱсыштым стэп тӱс дэн кэлыштарымэ вэлэ огыл, адак кэҥэжым 
малашат возыт (чэрэпахэ, суслик).
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Пустыньысэ кушкыл дэнэ илышэ тӱньа эҥэр дэн йэр сэрлаштэ 
вэс тӱрлӧ. Аму-дарйа воктэнэ тӱрлӧ лышташан тополь, тамариск 
да джид пушэҥгылан вӱд налмэ чучкыдӧ шыгыр чодыра (тугаи) 
шога. Эҥэр дэн йэрлан дэльтыштышт, ошман сэрлаштышт му- 
чашдымэ кужо омыж кушкэш. Тидэ омыж лоҥгаштэ — тигр, льэо- 
пард, ир кабан, бухар шордо илат; кайык гыч — баклан, пэликан 
да фазан ила.
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37 сӱр. Кокла Азийысэ кошкышо эҥэр корэм.

Кокла Азийыштэ Аму-дарйа гай эҥэр-влакын ӱлыл мучашыштышт пустынь 
,тугаи“ манмэ эҥэр воктэнысэ чодыралан вэрым пуа; тыгай чодыра эҥэрым 
кок вэл гыч авырэн шога; ты чодыраштэ шукыжым вӱдуа (тальник) дэн тӱрлР 
лышташан тополь кушкэш. Вэрын-вэрын .тугаиым* шэм ужар тӱсан омыж ол- 
мэштэн пура; эҥэр аҥ дэк кунар чакырак, омыж тунар кужо, тунар чӱчкыдӧ ли- 
йэш, тунар кумдарак вэрым налэш; вэрын-вэрын омыж куго чашкэрла гай ко- 
йын шога. Аму-дарйасэ омыж — тидэ тусо джунгль манаш лийэш. Тужак 
вэрбльуд, тудын тупышто шинчышэ йыҥжаг кончыдэ кайэн кэртэш. Тидэ 
шолдыра шэмалгэ лышташан помыла гай дэн тӱзатымэ лывыргэ пэҥгыдэ шы- 
гыр омыж лоҥгаштэ кабан дэн тигр гына коштын кэртыт. Тидэ омыж дэн 
.тугаилаштэ* шотдымо шуко фазан-влак илат.

Субтропик кушкӹлан дэн кэчывэл курыкысо чодыран зоно.

Тидэ зоно ССР Ушэмын кэчывэл тӱрлаштэ кийылтшэ изэ 
ужашлаштым налэш. Тушто кызыт мартэат льэдник эпохо дэч 
ончычсо, гэологийыштэ „трэтичнэ пэриод" манмэ акрэт годсо эпо- 
хын чодыражат кодын, тудо чодыра кунарлан гынат вэстӱрлэ- 
мын. Тидэ чодыраштэ шуко турлӧ лопка лышташан, йужгынау 
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иман пушэҥгат кушкыт. Тыштэ адак чодыра йӱмал пушэҥгат шу- 
ко кушкыт, йужышт эртак ужаргэ шогышо пушэҥгэ улыт. Ты- 
гай чодыра рэльйэф дэн климыт кэлшымэ вэрлаштэ гына кодын, 
тэвэ: 1) Кавказвэсвэлын касвэл ужашыштыжэ, Шэм тэҥыз воктэн, 
Батум дэн Сочи коклаштэ (Колхида манмэ), кэчывэл-эрвэл ужа- 
шыштыжэ, Каспий тэҥыз воктэн, Лэнкоран лышнэ (Талыш ман- 
мэ); 2) Азий матэрикын эрвэл тӱрыштыжӧ — Уссури эҥэр мучко 
да Амурын кыдал ужашыштыжэ. Нинэ кундэмлаштэ кызытсэ 
климыт, эн чотшым вӱдыжгӧ, йатыр шотшо дэн .трэтичнэ пэри- 
одысо* гайракак кодын. Тидэ Кавказвэсвэлын касвэлыштыжэ эн 
палын койын шога.

Вара-варажым климыт кукшырак альэ йӱштырак лийаш тӱҥал- 
мэ дэнэ тидэ вэр воктэнысэ кундэмлаштэ чодыра вашталтын, 
шуэмын. Нинэ чодыраштат тӱрлӧ лышташан альэ иман пушэҥгэ- 
влак кушкыт; тугэ гынат, туш то, йӱдвэлысэ чодырасэ сэмынак, 
ик-кок тӱрлӧ пушэҥгыжэ кушкэш; моло тӱрлыжӧ йӧрэ-варэ куш- 
шо гына лийыт. Тыгай чодыра Крымыштэ, Кавказыштэ, адак 
Кокла Азийысэ курыклаштэ кушкэш.

Тыгай чодыра кушмо кундэмла 500 тӱжэм кв. км  нарэ вэрым, 
альэ уло Совэт Ушэмын 2®/о-шым налэш.

Кавказвэсвэл. Шэм тэҥыз воктэнэ (Колхидыштэ) климыт ус- 
ловий тыгайэ: идалыкыштэ йуж-вӱд 2000 — 2 500 мм нарэ шин- 
чэш, идалыкаш кокла тэмпэратуржо -1-14°. Тыштэ чодыра тӱрлӧ 
кушкыллан пэш пойан, чучкыдӧ, кайаш лийдымэ шыгыр 
улыт.

Тидэ чодыраштэ пушэҥгэ-влак пэш ш уко тУрлӧ тукым гыч 
улыт, тукым шотшо мэмнан чодырасэ пушэҥгыла дэч йатыр шу- 
ко. Тыштэ бук, граб, карагач, ош тополь, лапина да молат куш- 
кыт. Пушэҥгз-влак улыч кӱшкӧ шумэш турлӧ лиан, ир вино- 
град, пльушч дэн путырналт шогат.

Шыгырын кушкын шогалшэ тӱрлӧ-тӱрлӧ тукым пушэҥгэ-влакын — граб, 
карагач, ош топольын да мойын — мучашышт дэнэ ужар лэваш гайэ лийэш, ту- 
дын вошт кэчэ йолат пыкшэ логалэш. Пушэнтылаш ӱлыч кӱшкӧ шумэш тӱрлӧ 
лиан пӱтырна. Тыштэ ир виноградат вэрэштэда. Йужо пушэҥгэ-влакшэ эн 
чотшо тӱмо, чӱчкыдӧ ужар пльушч дэн пӱтырнат, пльушч нуным ий мучко 
шарлышэ ужар упш упшалмыла лэвэдэш. Пушэҥгыла коклаштэ тӱрлӧ-тӱрлӧ 
шуан, курымэш ужар вондэрла — бойарышник, падуб альэ курымэш ужар шо- 
гышо чӱчкыдӧ лавровишньэ альэ рододэндрон душкэш. Нинэ вондэрла йӧр- 
шэш пырдыж гай шогат, тудын вошт кайаш кӱлмӧ годым товар дэн руэн гы- 
на корным ышташ лийэш. Тыгай воидэрла коклаштэ шудо йӧршэш укэ гайак, 
коклан гына айдэмэ дэч кӱкшӧ кӱртньӧлдыш вэрэштэда; йужо кӱртньӧлды- 
шышт, тропик элласэ сэмынак кӱшкӧ пушэҥгыш кӱзат. Шошым вондэр дэн 
лиан-влак чот шарлышэ тамылэ ӱпшан пэлэдыш дэн пэлэдалтыт; эн чотшо 
понтий рододэндрон— мучко пэлэдшэ шолдыра кына альэ лиловый пэлэды- 
шан мучко шарлэн кушшо курымэш ужар вондэр пэш сылнэ.

Кушкыл-влакын кушмыштлан ӧрат: 5—8 ийыштэ йужо пушэҥгыжэ 10—14л< 
кӱкшытан лийыт. Батум лышнэ шындымэ йапон бамбук 5 арньаштак куд мэтр 
кӱкшытан лийэш.

Климыт шот Талышыштат тыгайак. Талыш чодыраштэ куш- 
шо пушэҥгыла кокла гыч йужыжо моло вэрэ ныгуштат ок куш; 
тыштэ гына шочыт, тэвэ: каштан лышташан тумо, куртньӧ пу- 
шэҥгэ. Шолдыра пушэҥгыла йӱмалнэ самшит кушкэш. Тыштэ 
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адак ир шотышто айва, мушмула, алыча, шэлковицэ, гранат 
кушкыл-влак улыт.

Кавказын Шэм тэҥыз воктэнысэ сэрыштэ шокшо дэн вудыжгӧ 
ситышын улмо дэнэ тушто йатыр субтропик кушкылым, эн чот- 
шо китай дэн йапон кушкылым куш таш  лийэш. Тыштэ чай вон- 
дэрым, апэльсиным, лимоным, мандариным, оливкэ пушэҥгым 
куштат. ,

Тыштэ почват субтропикысэ почво гайэ: йошкар рокан да 
нарынчэ рокан. Тидэ почвын ойыртышыжо тыгайэ; тушто из- 
вэстка укэ, „крэмньэзэм* манмэ шагал, шун шуко уло. Тидэ 
почво акрэт годымак вулкан пород-влак шаланымэ дэнэ лийын. 
Кызыт чодыра йӱмалнэ тидэ почвышто тургыж погына, тӱсыжат 
йӱдвэл районласэ подзолан почво сэмынак вашталтэш.

Кавказвэсвэлнэ илышэ тӱньат пэш пойан, тушто шуко турлӧ 
илышэ шарлэн. Кӱчан илышэ гыч тыштэ илат: Кавказысэшордо, 
козуль, кабан; шыл кочшо осал йанлык гыч — маска, кавказ 
барс, шакал; кайык гы ч— фазан, тудо кызыт йӧршэш пытымэ 
гайак; тыштэ илышэ кайык шуко огыл, Кавказысэ чодыраштэ 
эн чотшо курыкласэ чодыра кайык укэ дэнэ шып шога. Кишкэ 
шуко уло, кишкэ гыч йаданат йатыр улыт. Иыжыҥла йолан гыч 
сколопэндр, скорпион, фалангэ шарлэн.

Лэнкоран сэр воктэнэ тигр, гиэнэ да дикобразат илат. Туш- 
так тышкэ Йэвропын йудвэл-эрвэл гычшэ, Азийын йудвэл гыч, 
Кокла Азий йэрла гыч тэлылан толшо вуд кайык дэн моло турлӧ 
кайыкат шуко уло.

Амур воктэл. Амур воктэнэ чодыра тугак пэш шыгыр да ак- 
рэт годсо гайак кушкэш. Тыштэ Сибирысэ тайга манчжур да 
китай тукым пушэҥгыла дэн варна; тугэ гынат, тыштэ тэлым 
йуштӧ лиймэ дэнэ курымэш ужар лышташан вондэрла дэн пу- 
шэҥгыла укэ улыт. Кэчывэлуссурий крайыштэ чодыра пэш чот 
орэн кушкэш. Тыштэ кукшӧ ош куран ильмэ, бархат альэ проб- 
кан пушэҥгэ, манчжур пукшэрмэ, амур пистэ шочэга. Шолдыра 
пугаэҥгэ йымалнэ турлӧ-турлӧ шыгыр вондэрла кушкэш: ош 
амур сирэнь, амур акаций; тидым чылажымат ир амур виногрзд 
дэн моло лиан атмалэн пытарэн; Кавказвэсвэлнысэ сэмынак курт- 
ньӧлдыш пэш кукшӧ улыт.

Кэчывэлуссури крайын вУдысӧ куш кылжат пэш шуко тУрлӧ 
уло. Тушто лотосат вэрэштэда, тудо матэрикын вэс турышты- 
жӧ, Йул дэльтдш тэ да Араксын улыл ужашыштыжэ коклан-кок- 
лан кушкэш; вэрын-вэрын шолдыра кувшинкат вэрэштэда, тудын 
лышташыжэ 130 см лопкытанат лийэш.

Тыштэ почво — акрэт годсо йошкар рокан, тудо тыштат ала- 
гунам ожно вудыжгӧ, шокшо субтропик климыт шогымо годым 
вулкан пород-влак шаланымэ дэнэ лийын. Тыштэ кызыт подзо- 
лаҥшэ йошкар рокан почво лийын.

Уссури тайгам пэрвой гана ужмо дэч вара тудым мондаш ок лий. Тудын 
тӱрлӧ-тӱрлӧ акрэт годсо кушкылыштым, сылнылыкшым, сэрыплэ пушэҥыла- 
жым ончэн, тропик джунгльым шарналтэт, тудым Йэвроп ужашысэ чодыра дэн 
нимо шотыштат таҥастараш ок лий. Тыштэ пэш шуко тӱрлӧ форман, климытан 
кушкыл йӧрэ варнэн кэлшэн кушмыштым ужын ӧрат вэлэ. Тыштэ грэк пӱк-
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ш эр м э  воктэн л ад ы р а  н у л го  к у ш к ы н  Ш01Э, пӱнчӧ дэн кэдры н  у к ш э р ы ш т  проб- 
кан  тумын с ы л н э  п ы с ты л  гай л ы ш т а ш л а ж  дэн й ӧ р н эн  атмала  к уш кы т ,  ш олды - 
ра ильмэ  дэн ш о ло  л о ҥ г аш тэ  абрикос  дэн  пэрсик  йӧрнэн  ул ы т .  Й ӱ д вэл  дэн кэ- 
чы вэл  к у ш к ы л -в л ак ы н  тыгэ йӧрнэн к у ш м ы ш т — у с су р и  тайган ойы рты ш ы ж о.

Илышэ тӱньан ойыртышыжат тугайак; тыштэ йӱдвэл йанлыкат, кэчывэл 
йанлыкат илат. Тигр дэн шордо, лумшо дэн барс, кабарга дэн маска, антилоп 
дэн йос, ур дэн ир казз, ӱжӱвыр дэн йэгипэт ибис, турий дэн фазан — уссу- 
ри тайгаштэ чыланат иктӧр праван улыт, чыланат ты чодыраштэ илат. Ӧр- 
дыж гыч ончалат гьш, тышкэ лӱмын тӱрлӧ-тӱрлӧ йанлыкым, кайыкым, кушкы- 
лым погымо куго пӱртӱс выставкэ гай койэш.

Амур воктэнэ илышэ йанлык дэн кайыкат, кушкыл сэмынак, 
йӱдвэл дэн кэчывэлнэ илышэ улыт. Лумшо, ур, лэмминг дэн 
пырльак тыштэ кабан, шордо, козуль илымэ лишнэ коштшо 
манчжур тигрым, вара льэопардым, тамган шордым, фазаным, 
кэчывэлкитай кукум да мойын ужаш  лийэш.

Й ӧрлэш тш э чодыран пэлэзоно. „Трэтичнэ пэриод" г.ыч кодшо 
тидэ пойан чодыра дэн таҥастарымаштэ Крым, Кавказ, Кокла 
Азий курык-влакын тайыллашышт кушшо чодыра чот йорлэштшэ 
улыт, пуш эҥгыжат икгайрак улыт. Тугэ гынат, нуно иктэ-вэсышт 
дэч раш ойыртэман улыт, туш то кушшо пушэҥгз-влакым ССР 
Ушэмын йӱдвэлыштырак кийшэ моло вэрлаш тыжэ шагал муаш 
лийэш. Илышэ тӱньажат тыгайак.

Крым. Крымыштэ чодыра курыклан йӱдвэл тайылыштыжат, 
кэчывэл тайылыштыжат кушкэш, Йӱдвэл тайылыштэ 150 м кук- 
шыт мартэ пушэҥгз-влак кушкыт. Нинэ — тыгылай тумо, тыгыдэ 
лышташан граб, пӱкшэрмэ улыт. Тулэч кӱшныжӧ чӱчкыдӧ бук 
чодыра кушкэш. Курцкын ^эн кӱшыл ужашлаштышт тыгылай 
пӱнчат вэрэштэда. Чодыра Йайлын кушыл турышкыжӧ шумэш 
кӱза, Йайлын кӱкшытшӧ 750 гыч 1500 м мартэ шуэш, лопкытшо 
гын, шагалжэ годым 3—4 км-ът эрта. Йайлын умбалныжэ чоды- 
ра укэ.

Кэчывэл сэрын кушкылжо Срэдизэм тэҥыз воктэнысэ кушкыл 
гайрак. Тугэ гынат, тэлымат лышташ вэлыдымэ курымаш ужар 
кушкыл Крымыштэ шагал; вур-йошкар шӱман сньэгэ пушэҥгэ, 
иглицэ^манмэ тыгыдэ шуан вондо, пушэҥгэ гай лӱмэгож, пльушч. 
Чодыраштэ лышташ вэлышэ тыгылай лышташан пушэҥгэ-влак 
кушкыт. Ӧрдыж гыч кондымо курымэш уж ар культур кушкыл 
гыч тыштэ маслинэ, лавр, лавровишньэ,. магнолий, глициний да 
мойын сай кушкыт; иман пушэҥгэ гыч — кипарис, ливан кэдр да 
мойын. Кипарисым кэчывэл Крымын ик туҥ сын пуртышыжлан 
шотлаш лийэш. Нинэ кушкыл курыклаштэ 150—200 м  кукшыт 
мартэ кушкыт, тулэч кушныжӧ тумэр кушкэш, 300 м дэч куш- 
кыракшэ крымысэ пӱнчэр кайа. Тудыжым адак тумо дэн граб 
чодыра, умбакыжэ бук чодыра алмашта; бук чодыра Йайлын ту- 
рышкыжӧ шумэш кушкэш.

Крымысэ илышэ тӱньан тыгай ойыртышыжо уло: тушто, ик 
могырымжо, моло вэрэ чот шарлышэ маска, ур, шурган, чаҥа, 
шогэртэн укэ улыт; вэс могырымжо, тыштэ Срэдизэм тэҥыз вок- 
тэнысэ йужо илышэ-влак вэрэштэдат: крымысэ шордо; кайык гыч — 
стэрвӓтньык, нушшо гыч — стэпысэ шыҥшальэ дэн крымысэ гэк- 
кон, тудо лач Крымыштэ гына ила; йыжыҥ-йолан гыч — скорпион,
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фаланга. Крымысэ сколопэндр; кыдэжан гыч — цикада. Тыштэ 
Кавказысэ илышэ-влак дэн кэчывэлысэ стэплаштэ илышэ-влак 
гыч йатырышт укэ улыт; тидым тыгэ гына умылтараш  лийэш: 
Крым алагунзм ожно посна остров улмаш.

Кавказ. Кавказыштэ йорлэштшэ да вэстӱрлэмшэ чодыра Рӱдӧ 
курык крачын уло йӱдвэл тайылжым, адак Кавказвэсвэлнысэ 
ужашыштыжат куго вэрым налын шога. Касвэл Кавказ ончылно 
тидэ чодыраштэ шукыжым тумо, нолго, карагач, груш , олмапу, 
ваштар, тэрн вондэрла, ир жасмин пӱкшэрмэ дэнэ йӧрэ шочэш. 
Кӱшныракшэ тумэрым бук чолыра алмашта. Касвэлнэ, лапка ку- 
рыкан вэрлаштэ, бук йӱдзэл тайылжым кӱшкӧ' шумэш лэвэдэш.

38 сӱр. Йайлын чодырадымэ ӱмбалжэ. Извэстньак лэктын шога.

Курыкла кӱкшырак лиймаштыжэ тайыллан кӱшыл ужашыштым 
шукыжым шолдыра пушэҥган чодыра налэш: пӱнчэр, нулгэр, ко- 
жэр, йужгынамжэ йӧрэ-варэ тис пушэҥгат лийэш. Нулго, Щэм 
тэҥыз воктэнысэ курыкласэ сэмынак, пэш шолдыра лийэш. Йӱд- 
вэл тайылын рӱдӧ дэн эрвэл ужашышт чодыралан касвэл ужа- 
шыж дэч нужнарак.

Кокла Азий. Кокла Азийыштэ чодыра чыла курык крачлаш- 
так улэда; тугэ гынат, изын-изын шаланылын тӱрлӧ вэрэ куш- 
кыт. Тыштэ кумда вэрым налын кушшо, умылан чодыра укэ, пу- 
шэҥгэ тукым ш отшат Кавказысэ дэч шагал.

Копэт-Дагыштэ пушэҥгэ кушкыл коклан-коклан шэлшылаштэ 
гына улэда; тыштэ кушкыт: инжир, пушэҥгэ гай лӱмэгож — ар- 
ча, тудо кӱкшӧ огыл, тугэ гынат, кӱжгӧ, чока укшэран, адак 
йужо тыгыдэ вондэрла кушкыт, нуно тӱрлӧ йэшла гыч улыт 
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гынат, тӱжвач ончымаштэ ик гай сэмын койыт. Нунын кужо 
шуан чӱчкыдӧ укш эрыш т тӱҥ гычак шарлэн кузэн, йытыран 
кушкын шинчыт, укшэрлаштышт лышташла, пэлэдышла атыла- 
нэн кушкыт.

Касвэл пэлыштыжэ, Зэравшан дэн Фэрган долиныштэ, курык 
тайыл-влак йатыр кӱшкӧ шумэшкак чодырадымэ улыт, вэрын- 
вэрын гына фисташкэ, миндаль, ваштар, куртньӧ пушэҥгэ куш- 
кэш. 1000 м кукшытыштырак Кокла Азийлан ойыртышан грэк 
пукш, олмапу, абрикос вэрэштэдат.

Эрвэл пэлысэ чодыраштэ иман пушэҥгэ, шукыжым кож 
лэктэш, вэрын-вэрын Сибирысэ нулгат варна. Тьань-Ш ань курык- 
ласэ лап вэрлаштат чодыра кушкэш.

Тьань-Шань курык крачым стэп гыч ончымо годым, тудо йӧршэш чара га- 
Иак койэш. Курым мучко кийшэ лум дэч ӱлныжӧ тӱрлӧ-тӱрлӧ тӱсан кӱй гына 
койэш: йошкар пэсчаник, йошкаргырак-сур гранит, шэмалгэ сур, коклзн ошалгэ- 
сур извэстньак; кэчыштэ чылажат сылнэ шӧртньӧ ойыпанын, нугыдо кандэ 
ӱмыланын койэш. Иссык-куль йэр дэч йӱдвэл дэн кэчывэлыштэ курык крач- 
влакын йӱдвэл тайылыштышт мӱндырнӧ шэм ташмала кожэр койэш. Тьан- 
Шаньым моло вэрэжэ чодыра чыла шэлшылаштэ улыт, ӧрдыж гыч ончымо 
годым тудым чара курык сэрла пӱрдэн шогат. Тушто чодыражат шагал: тыгы- 
дэ отыла гына улыт; тугэ тыгай отылашт сылнын кушкыт, йужгьпймжэ шэлшэ 
пундашыштэ посна-посна лышташан пушэҥгыла вэлэ шогат, ӧрдыштышт млан- 
дэ воктэн пызырнэн шичшэ, адак кӱкшӧ пуан лӱмэгож-влак сылнэштарат; 
тыгай отылажат кужо шэлшылаштэ гына лийэда. Кӱчык, вик стэпыш лэк 1 ын 
шогышо шэлшылаштыжэ посна-посна вондэрла гына лийэш, альэ йӧршэш ок лий.

Кокла Азийыштэ тумо дэн пистэ ок шоч. Вэс могырымжо, 
туш то грэк пӱкшэрман куго чодырат улэда. Грэк пӱкшэрмыла 
Кавказыштэ ир пушэҥгыш савырнышэ гына кушкыт.

Кӱкшӧ курыкласэ альэ альпийсэ кушкыл.

Климыт йӱштэммэ дэн кӱкшӧ курыклаштэ чодыра кушкын ок 
кэрт, туш то посна, кӱкшӧ курыкласэ, альпийсэ кушкыл гына 
кушкэш. Альпийсэ кушкыл кушмо кӱкшыт тӱрлӧ курык-влаклан 
тӱрлӧ лийэш.

Тудо эн ончычак гэографий лопкытым онча. Курык крач кунар 
кэчывэлнырак кийа, кӱкшӧ курыкласэ кушкылат тунар кӱшны- 
рак кушкэш. Уралыштэ йӱдвэл лопкытын 67°-ыжэ тудо 300 м 
кӱкшытыштӧ кушкэш, 60°-ыштэ—750 м кӱкшытыштӧ, Кавка- 
зыштэ — 2300 — 2500 л«-ыштэ, Алайыштэ — 2600 — 2900 ж-ыштэ, 
Тьань-Ш аньыштэ — 2600 м нарыштырак, Алтайыштэ 1800 — 2000 
ж-ыштэ. Варажым климытун вӱдыжгылыкшым онча — лум лини- 
йын кӱкшытшӧ да лумын кӱжгытшӧ вӱдыжгӧ дэн кылдалт шога.

Вӱдыжгӧ шукырак улмаштэ лум киймэ линий ӱлыкырак вола, 
лум кӱжгынрак кийа; тудлан шулашыжэ ш укы рак жап кӱлэш, 
садыгэ шурно кушмо жап кӱчыкэмэш. Садлан вӱдыжгырак кли- 
мытыштэ альпий зонын границыжэ тудо лопкытыштак кийшэ 
кукшырак климытан курыкысо дэч ӱлнырак лийэш.

Кушкылжат тӱрлӧ курык крачыштэ тӱрлӧ лийэш. Курык крач 
кунар йӱдвэлыштырак кийа, тушто тундырысо кушкыл дэн кэл- 
шышэ кушкыл тунар шукырак, кэчывэлысэ курык крачыштэ
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кӱкшӧ курыклаштэ кушкаш кэлыштаралтшэ вэрысэ кушкыл- 
влак йатыр улыт.

Кӱкшӧ курыкласэ, альэ альпийсэ кушкылым тайга дэн стэп 
сэмын посна зоныш ойыраш ок лий, тудо рэльйэф могай лиймым 
да курык рУдӧ-влак кушто кийымым ончэн вэрын-вэрын посна 
кушкэш. Тудо Кавказыштат уло, Кокла Азий дэн Сибирын ку- 
рык крачлаштыжэ, Алтайыштэ, Сайаныштэ уло. Касвэл Сибир 
дэн Мӱндыр Эрвэлысэ курыклаш тэ альпийсэ кушкыл укэ. Нуно 
вуйышкышт шумэш чодыра дэн лэвэдалтыныт, пэш кӱкшӧ ку- 
рык вуйлаштышт гына йӧршэш чара вэр улэдат, туш то кушкыл 
ДЭН ПОЧВО Мӱндыр Й ӱ Д Б Э Л  тундырысо гай улыт.

ССР Ушэмыштэ альпийсэ кушкыл чылажэ 700 тӱжэм кв. км  
утла вэрым налэш.

Кавказ, Кокла Азий да Алтайын чаплэ шудан, шуко пэлэдышан альпий 
олыклаштыжэ кэҥэжым мильйон дэнэ вольыкым кӱтат; вольык тэлэ гоч лап 
вэрлаштэ шужэн, йарнэн пытат, садлан кэҥэжым нинэ олыклаш вий погаш, 
ӧрдаш кӱзыктат.

Кажнэ кӱкшӧ курыклан кундэмлаштэ илышэ тӱньам налаш 
гын, ты вэрлан шкэ ойыртышан йанлык да кайык улыт. Тэвэ 
Кавказыштэ илат: кӱчан гыч — тур альэ курык каза, сэрнэ (Йэв- 
роп дэн Изэ Азий курыклаш тат ила); пурыштшо гыч тыштэ гы- 
на .промэтэй кольа ' манмэ ила; кайык гыч — курык индэйкэ 
(нэмыч чывэ). Кавказвэсвэлнэ кӱкшӧ курыклан ужашыштыжэ— 
бэзоар каза дэн ир тага ила.

Кокла Азийысэ курыклаштэ илат: куго нэлэ тӱкан кӱй тага, 
курык каза, тьаньшань козуль; шыл кочшо осал йанлык гыч — 
лум барс, тьаньшань маска, йошкар пирэ; кайык гыч — лум гриф, 
курык индэйкэ, кӱй куропаткэ.

Алтайыштэ: курык тага — аркар, курык тэкэ-каза, кабарга да 
марал-шордо, тудым тыштэ изӱбр маныт, тудым тӱкыжлан пэш 
аклат, тӱкыжым Китайыш эмлан ужалат; шыл кочшо осал йан- 
лык гыч — йошкар пирэ, сибир барс; пурыштшо гыч — курык 
сурок; кайык гыч — курык индэйкэ. Сайаныштэ адак лумшо, йӱд- 
вэл шордо, курык лэмминг, ош куропаткэ дэн тундр куропаткэ 
вэрэштэда. •ч

ЗапоБЭДНИк дэн зак аэни к -вл ак .  Чыла зоныштат айдэмэ наук шотыштат, 
озанлык шотыштат пэш шэргын шогышо шуко тӱрлӧ кушкыл дэн илышэ-вла- 
кым шагалэмда, йужыжым йӧршэшат пытара; тэва озанлык шотышто промысла- 
лык илышэ-влакым пытарымэ дэнэ куго эҥгэк лийэш. Нинэ шэргэ кушкыл дэн 
илышэ-влакым пытарымэ дэч аралышашлан, нунылан пӱртӱсыштӧ илашышт 
нӧным ыштышашлан, адак тӱрлӧ зонлаштэ зонын ожнысо сынжым вашталтыдэ 
кодышашлан, ССР Ушэмыштэ правигэльствын пунчалжэ почэш тӱрлб вэрэ 
заповэдник ышталтэш. Заповэдниклан элын калык илыдымэ, сандэнэ шкэ пӱр- 
тӱс шотшо дэн вашталтдэ кодшо тӱрлӧ вэрлаштэ кумда плошчадь-влакым ко- 
далтын. Тушто пычал дэнэ коштмым чарымэ, садыгэ шэргакан илышэ-влак 
ласкан тӱлэн кэртыт. Тушто пӱртӱс ландшафтым тӱкыдэ шогыктат (стэпым, 
тайгам, кумда лышташан чодырам да мойын), у шэргакан илышэ-влакым шарат, 
климатлан кэлыштарат. Заповэдникын кугытышт тӱжэм гэктар гыч милион 
гэктар мартэ лийэш. Заповэдник-влак уло Совэт Ушэм шотан, адак край шотан 
лийын кэртыт. Эн куго (1 милион га дэн) заповэдник-влак Йӱдвэл Уралыштэ, 
Алтайышгэ, Снхота-.^^лин курыклаштэ улыт. Куго заповэдник-влак Кавказыштэ, 
Казахстаныштэ, Кольск пэлэостровышто улыт. Изэ заповэдник-влакат улыт,
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туштыжо ик тӱрлӧ альэ тулэч шукырак шагал кодшо илышэ-влакым ашнат 
(Моско, Иваново, Вороньэж кундэмлаштэ .выхухоль" заповэдник-влак, Бэлору- 
сийыштэ ,бобр“ заповэдник). Ик вэр гыч вэс вэрыш чоҥэштэн коштшо кайык- 
влакын шогымо, игэ лукмо вэрлам аралаш, адак коллан тӱлаш кодымо запо- 
вэдник-влакат (Йул дэльтэ) улыт.

Заповэдник дэч посна адак заказник уло. Тушто йатыр жапышкэн пычал- 
дэнэ коштмым, кол кучымым чарат. Нунат куго улыт (Ковда дэн Сосьва эҥэр- 
влак йогымо районышто, Йӱдвэл Уралыштэ бобр дэнэ лумшо аралымэ заказник), 
800 тӱжэм га кугытан улыт. Тыгай заказник-влак Кавказыштэ, Дон, Дньэпр, 
Кубань, Йул, Урал эҥэр-влакын аҥыштышт улыт. Уралыштэ миньэрал запо- 
вэдник уло, тушто 2С0 нарэ тӱрлӧ-тӱрлӧ миньэрал вэрэштэш.

VIII. КАЛЫК.

Калык кунар уло, калык кузэ шукэмэш.

1926 ийыштэ ыштымэ пэрэпись почэш ССР Ушэмыштэ калы к 
146 милион йэҥ улмаш, тидэ — тудо ийыштак шотлымо туньабал 
калыкын (1850 млн.) ‘/тз ужашыжэ, альэ 8%-шэ лийэш. 1934 ий 
йанварын 1-жлан шотлымо почэш мэмнан элыштына калык 168 
млн. йэҥ лийшаш. ССР Ушэмыштэ калык шотшо кок кугыжа-^ 
ныш дэч йатыр шагалрак: Британ импэрий дэч да Китай дэч. 
Британ импэрийын калыкшэ 450 млн. йэҥ дэч утла, Китайжын 
(раш шотлымо огыл) калыкшэ 350 млн. гыч 400 млн. йэҥ мартэ 
шотлалтэш. Моло кугыжанышла гыч ССР Ушэм калык лышкэ 
Сойэдиньон Ш тат (130 млн. нарэ) да колонийлажэ дэн пырльа 
Франций (100 млн. утла) шогат.

Мэмнан элнан куго улмыжо импэриалист-влак пызырымэ дэч 
а р а л а л т ^  йӧнанрак, адак тудын кугылыкшо мыланна экономик 
шотышто капиталист эллан шинчаштым ончэн илыма гыч утлаш  
кӱлшӧ пойанлыкым шкэнан дэнэ муаш полша. Шкэнан элнан ку- 
гытшым пэш чот аклашыжэ вэс шотшат уло. Мэмнан элна — 
тӱньабалнэ улыжак иктэ гына социалист эл, тудо шкэ озанлыкшым 
план почэш виктарэн толэш; а озанлыкым план почэш виктарымэ 
элын кугытшо кунар кугырак, калыкшэ кунар шукырак, план 
почэш виктарымэ озанлыкшат тунарак шуко пайдам пуа.

Элысэ калыкын кунаржым ыҥлышашлан, тудын кузэ кушкын 
толмыжым шинчаш кӱлэш. Калык кушмаш (шукэммаш) шочмо 
дэнэ колымо могай улмым онча.

Шочмо дэн кольшым 1000 йэҥлан кунар шочмо да колымым 
таҥастарэн палат.

Кугыжан Росий Йэвропысо ку- 
гыжаныш-влак коклаштэ шочмо 
шотышто пэрвой вэрым налэш ул- 
маш; тугэ гынат, колымо шотыш- 
тат пэрвой вэрымак налын. Шочмаш 
мэмнан кызытат сар дэч ончычсо 
гайак кодын, колымашыжэ — шэмэр 
калыкын илышыжэ сайэммэ, куль- 
тур кушмо, калык тазалык ончымо
паша нӧлталалтмэ дэнэ — йатырлан шагалэмын, садлан 
кушмаш чот нӧлталалтын.

1000 йэҥлан толын:
X

.
3 «  т  2  X н и  о  я  Р>-. о  я  

2

т
о . А д
и  а 3

Шочын . . . . 44,0 44,0
Колэн ................. 27,2 20,3
Йэшаралтын 16,8 23,7

калык
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Капиталист эллаштэ калык 
кушмын изэммыжэ.

Тыгэ чот калык йэшаралтмым туньамбалнэ ныдюгай моло элат 
ок  шинчэ. 168 млн. калыклан идалыкыштэ 2,4% кушмым шот- 
лымо годым, кажнэ ийын 4 млн. йэҥ йэшаралтэш; ССР Ушэмысэ 
калыкын кажнэ ийын кушмыжо Даний, Норвэгий, ьФинльандий, 
Ш вэйцарий гай кугыжанышлан калыкышт дэчат шукырак лийэш.

Мэмнан дэнэ калык кушмаш 
чот нӧлталалтын гын, капиталист 
эллаштэ чыла вэрэат калык куш- 
маш вола.

Пролэтар рэвольуцо ыштымэ 
дэн атыланышэ, яЫрвэзэмшэ* мэм- 
нан социалист элыштына калык пи- 
сын кушкэш, а шоҥгэмшэ капита- 
лист эллаштэ шочшыжо колышо 
шотыш пыкшэ гына шуэш. Тыгэ- 
ракын, калык кушмаш обшэствэн- 
нэ строй вашталтмашӹм, нунын 
ойыртышыштым пэш раш ончыкта. 

Калык кушмо процэнт чот кугэммэ ты мартэ ончык кайымынам 
вэлэ огыл, ончыкыжат кушшашым ончыкта. Социалист стройын 
капиталист строй дэч адак тыгай ойыртышыжо уло: социалист 
стройышто пашадэ илышэ-влак укэ улыт, нымогай „калык утэн 
кушмо* дэчат лудман огыл. Социалист элыштэ паша чылаланат 
лэктэш, пашайэҥ кунар ш укырак, тунар шуко продукций ли- 
йэш, калык илыш тунар чотырак сайэмэш. Мэмнан элна пэш куго, 
туды н альэ калык тошкалдымэ, тунэмдымэ, пуртыс пойанлыкшым 
тукыдымӧ вэржат йатыр уло; эн чотшо Азийыштэ илыдымэ 
вэрла шуко уло. Садлан мэмнан калык кушмылан куаныман вэлэ.

Э л л а

1000 йэҥлан 
йэшаралтын

1908—
1913
ийла

1933
ий

Гэрманий . . . 13,0 3,5
Англий . . . . 10,9 2,1
Франций ; .  . . 1,2 0,5
Италий . . . . 12,0 10,0
А С Ш ................ 10,0 6,5

Калыкын клас дэн прӧфэсий составшэ.

1897 ийыштэ калык пэрэпись ыштымэ матэриал гыч Лэнин 
-ту жапыштэ кугыжан Росийыштэ тыгай клас-влак улмым ужын:

Шолдыра буржуазий, помэшык, куго тӧра
да мойын......................................................... 3 млн. нарэ

Улан тыгыдэ о з а - в л а к ...................................23,1 ,
Йорло тыгыдэ о за -в л а к ...................................35,8 ,
Пролэтар (22 млн. дэч шагал огыл) да

пэлэпролэтар .......................................... 63,7 ,_______
Ч ы л а ж э . 125,6 млн.

Капитализмын умбакыжэ атыланэн толмо сэмын кокла лон- 
чышт „мушкылтын* шогэн: нунын кокла гыч иктэ-кокытышт 
кушкӧ нӧлталалтыныт, шудышт улык волэныт.

Октьабр рэвольуцо кугыжан Росийын социальнэ структур 
„пирамидыжэ* гыч „кушыл пачашыжым* уштыл кудалдыш.

Куатлэ социалист строитэльствэ ийлаштэ частнэ капиталист 
сэктыр ваштарэш наступльэньым кумдан ыштэн толмо ийлаштэ 
лромышлэныс дэн торгайымэ пашаштэ ' социальнэ сэктыр-влак 
коклаш тэ адакат у вашталтыш лийэ. Частнэ сэктырын ужашыжэ
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йӧршэш пытымэ гай лийэ. „Улан тыгыдэ оза“ шотыш пурышо- 
влакын туҥ массыжым — кулак-влакым мучко колэктивлымэ 
нэҥызэш клас шотышто йӧршэш гайак пытарымэ.

Мэмнан элысэ ССР Ушэм границэ кӧргыштӧ калыкын клас 
составш э вашталтмым таблицэ гыч раш уж аш  лийэш.

1913, 1928, 1934 ийлаштэ калыкын клас составш ым ончыктымо таблицэ.
(ССР Ушэм границэ кӧргыштӧ).

К л а с - в л а к

Кунар калык 
милион йэҥ дэн

Уло калык шот гыч 
мыньар процэнт

1913
ий

1928
ий

1934 ий 
1 йан- 

варлан
1913
ий

1928
ий

1934
ий

I. Пролэтариат (пашазэ дэн 
служышо-влак, ИТР, моло 
пролэтар к а л ы к ) ................. 23,3 26,3 47,1 16,7 17,3 28,1

А,
Ты шот гыч: 

Индустрийысэ пролэтариат 
дэн служышо-влак (про- 
мышлэныс, транспорт, стро- 
итэльствэ, содиальнэ-куль- 
тур учрэждэньэ дэн ку- 
гыжаныш апарат)................ 17,3 24,1 41,7 12,4 .Л5,8 24,9

Б. Йал озанлык пролэтариат . Р,0 2,2 5,4 4,3 1,Ь 3,2
II. Колхозник, копэрацыш ушы- 

мо кустар да рэмэслэник- 
в л а к .........................................

Лийын
огыл 4,4 77,0

71ийын
огыл 2,9 45,9

111. Шкэт вуйа крэсаньык (кулак 
дэч посна), адак копэра- 
цыш ушыдымо кустар да 
рэм эслэн и к-влак ................ 90,7 111,1 37,9 65,1 72,9 22,5

IV. Буржуазий (помэшык, оласэ 
шолдра дэн тыгыдэ буржу- 
азий, торгайшэ дэн кулак- 
влак) ..................................... 22,1 6,8 0,2 15,9 4,5 0,1

V.

Ты шот гыч: 
.К улак-влак................................. 17,1 5,6 0,1 12,3 3,7 0,09
Моло калык (тунэмшэ-влак, 

армий, пэнсионьэр-влак да 
м ойы н)..................................... 3,2 3,7 5,8 2,3 2,4 3,4

1
Калык чылажэ . . 139,3 152,3 168,0 100 100 100 1

Тидэ таблицэ кокымшо вичийашлыкын шуктышаш тӱҥ поли- 
тик пашажэ — капиталистэлэмэнт-влакым.клас-влакымат йӧршэш 
пытарымэ пашажэ—тӱрыс ш укталт толмым, тидын дэн пырльа, ты 
таблицэ гыч мэмнан элыштэ илышэ калыкын утларак ужаш ыжэ 
шкэ илышыж дэн пэҥгыдын социализм пашаш ушнымым ончыкта.

Клас-влак*лм пытарымэ дэн пырльа мэмнан дэнэ калыкын 
профэсий составшат, вэс сэмын манмаштэ, калыкын тӱрлӧ озан- 
лык ужаш лаш тэ ыштымыжат пэш чот вашталтэш.

Тыштэ эн ончычак обшэствэннэ-производитэльнэ паш аш тэ 
ыштышэ калыкын чот кушмыжым ончыктыдэ ок лий.
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Паша ыштышэ калык тэвэ тыгэ кушкын толэш: ик могырыи 
ожнысо паша ыштыдэ илышэ пойан-влакым пашаш шупшмо 
дэнэ, вэс могырым, шэмэр калык ,йэш ым“, путыракшэ мэр коч- 
ыш ыштымэ дэн да мойн „сурт куллык" дэч эркын эркын утаралт- 
шэ ӱдрамаш-влакым пашаш шупшмо дэнэ.

Вэс вашталтмашыжэ йатыр шэмэр калыкым йал озанлык гыч 
промышлэнысыш кусарымаштэ койэш. Йал озанлыкым иктэшлымэ 
да йал озанлыкыштэ машинам кучылтмо—тудын лэктышыжым ку- 
гэмдымэ дэн пырльак паша вийымат утара; кажнэ ийын шукэм 
шогышо фабрик, завод, шахтэ, корно, тэҥызысэ дэн эҥэрласэ суд- 
на-влак йал озанлык гыч утышо тидэ паша вийым налынак шогат-

1913 ий—139,3 млн. — 1928 ий 152,3 млн.
1934 ий — 168,0 млн.

Ю!
72,9

I I Пролэтариат ^^ Н о л х о зн и и -в л а н Ш нэт I
крэсаньы к-вл«н | Буржуаэнй Моло

39 сӱр. 1913 ийыштэ (ССР Ушэм границэ кӧргыштӧ), 1928 дэн 1934 ийлаштэ'ка- 
лыкын клас составшым ончыктымо.

Тидэ таблицэ гычак пролэтариатын чот кушмыжо чыла гайак 
индустрийысэ пролэтариатлан логалмым ужаш лийэш. Кугыжая 
Росийыштэ промышлэнысыштэ, транспортышто ыштышэ калык 
уло калыкын ужаш ыжат укэ улмаш гын, кызыт тудо уло ка- 
лыкын ' / 4  ужашыжымат эртэн.

Тидын дэн пырльак адак тидыжым ончыктыдэ ок лий: кызыт- 
сэ йал озанлык кугыжан Росийысэ йал озанлык дэч йӧршэш 
вэс тӱрлӧ. Ожно кэрэк умбач гынат трактырым альэ автомобилым 
пыртак ужын кодшо крэсаньыкым муаш пэш йӧсӧ ыльэ гын, кы- 
зыт трактыр дэн автомобильым уждымо колозникым, шкэт крэса- 
ньыкымат муаш тугак йӧсӧ. Колхозник-влак шукышт — совхоз дэн 
МТС-ысэ кызыт алагунар милион дэн шотлалтшэ пашазэ-влакшым 
ойлыманат огыл—йал озанлык машин-влакын пашаштым шкат 
сайын шинчат. Йал озанлык пашажат тӱҥ гычак вашталтын. 
Адакшым крэсаньык илышын уло культур дэн мэр условийжат 
вашталтын. Нужналык, пычкэмыштэ тунэмдэ илымэ, тошто сэмын 
илаш тунэммэ, уым, у шонымашым ыҥлыдымаш—тӧран „мужик“ 
манмэ мутшо дэн ушнышо чыла тидэ койыш — нужна крэсаньык 
сурт пэчэ да шога дэнэ пырльа мӧҥгэш савырныдымашын шэҥ- 
гэлан, тоштэш кодыт.

,Крэсаньык“ дэн „пашазэ“ — социалист элын „пашайэҥжэулы- 
на“ манмэ ик шонымаш дэнэ ушнымашкэ кайат.
108



Оласэ дэн йалысэ калык.

ССР Ушэм границэ кӧргыштӧ уло калыкын, адак оласэ дэн 
йалысэ калыкын пэрвой гана 1897 ийыштэ калык шотлымо пэрэ- 
письым ыштымэ гыч тӱҥалын кызыт мартэ кузэ ваш талт шогымы- 
жым улнысӧ таблицэ гыч ужаш  лийэш:

И й - в л а к
% Ь= 
3 «

- ^

О л а с э Й а л ы с э

Млн.
дэнэ

%
дэнэ

Млн.
дэнэ

%
дэнэ

18Э7.................... 106,4 15,8 14,9 90,6 85,1
1914..................... 139,3 24,7 18,0 114,6 82,0
1920 ..................... 130,7 20,7 15,8 110,0 84,2
1926 ..................... 147,0 26,3 18,0 120,7 82,0
1933 ..................... 165,7 39,7 24,0 126,0 76,0

1914 ий 1290 ий мартэ импэриалист сар да граждан сар лийын 
шогымо дэнэ тидэ жапыштэ уло калык, эн чотшо оласэ калык 
шагалэмын; оласэ калык олалаштэ промышлэныс шаланымэ 
Д 1 НЭ йаллашкэ шаланэн ыльэ. 1920 ий дэч вара уло калык чот 
шукэмаш тӱҥалын, эн чотшо оласэ калык писын шукэм толын. 
1920 ий гыч 1933 ий мартэ калык кок пачаш шукэмын манаш лийэш, 
йалысэ калык гын — 14*/2%-лан гына шукэмын. Садыгэ оласэ 
калыкын процэнтшэ чот кугэмын. Тидэ калык олалаштэ про- 
мышлэнысым угыч шарымэ дэнэ шукэм толэш. Оласэ калык эн 
чотшо промышлэнысан районлаштэ ш арла(Донбасыш тэ,Уралыш тэ, 
Кузбасыштэ), куго промышлэнысым угыч ыштымаштэ олала эн 
чот кушкыт, тэвэ мутлан налына: Сталино, Луганск, Макэйэвкэ— 
Донбасыштэ, Свэрдловск, Чэльабинск, Пэрмь—Уралыштэ, адак 
Сталинград, Ростов, Горький, Архангэльск, Новосибирск да мойын. 
Тошто ола-влак кушмо вэлэ огыл, йӧршэш у ола-влакат ыштал- 
дыт, тэвэ, мутлан, Магнитогорск, Бэрэзники (Уралыштэ), У Запо- 
рожйэ (Украиныштэ Дньэпрысэ станцэ дэнэ), Коунрад, Караган- 
динск (Казахстаныштэ), Сталинск (Касвэл Сибирыштэ), Кировск— 
„апатит ола“ (польар оҥго вэсвэлнэ Кольск пэлэостровышто), 
Иэнисэйын ӱлыл мучашыштыжэ Игаркэ, тулэч молат шуко уло. 
У олала гыч шукышт кок-кум ий гыч 50 тужэм утла, йужыжо 
100 тӱжэм калыкан куго олалаш савырнат. Тэвэ Магнитогорскым, 
Карагандинскым, Сталинскым налына гын, нуно чылт тыгак 
кушкыч.

Ола дэн йал кокласэ ойыртышым вэлэ огыл, адак куго ола 
дэн изэ ола кокласэ ойыртышымат ончыман. 1 0 0  тӱжэм дэч шуко 
калыкан олам куго олалан шотлат. 1897 ийыштэ (пэрвой гана 
калык шотым возымо ий) ССР Ушэм границэ кӧргыштӧ тыгай 
олажэ 15 улмаш, 1926 ийыштэ—31, 1933 ийыштэ—65.

Нинэ олаштэ 1897 ийыштэ чыла оласэ калыкын 26®/о-шэ илэн, 
1926 ийыштэ—36%, 1933 ийыштэ—52%. Тыгэракын, мэмнан ола-
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40 сӱр. Куго ола-влакын вэрышт (1С0 тӱжэ.м дэч утла калыкан ола-влак).

сэ калык йалысэ калы ым эртымэ вэлэ огыл, куго олаласэ ка- 
лыкат изэ олаласэ калыкым эртэн кайа.

1897 ийыштэ куго олалаштэ оласэ калыкын чырыкшэ гына 
илэн, кызыт уло оласэ калыкын пэлыжэ утла куго олалаш тэ 
ила. Милион дэч утла калыкан ола мэмнан кокыт уло: Моско 
(ЗЧ2 млн. утла) дэн Лэнинград (3 млн. наррак). Адак 500 тӱжэм 
дэч утла, 1  милион дэч шагал калыкан ныл ола уло: Баку, Харь- 
ков, Кийэв да Ростов-на-Дону. Нунын дэк лишэмшэ адак куд 
ола уло: Одэссэ, Ташкэнт, Свэрдловск, Горький, Тифлис да 
Сталинград (калык шотышт 400 гыч 500 тӱжэм нарэ).

Ола-влакын пытартыш ийлаштэ кузэ писын кушмышт нэргэн 
2 0 0  тӱжэм дэч шуко калыкан олаласэ калыкым (тӱжэм йэҥ дэнэ) 
1 1 0



1897, 1926, 1931 да 1933 ийлаштэ ончыктышо таблицэ гыч пэш 
раш ужаш  лийэш.

М оско................................................. 1017
Лэнинград.........................................1217
Б а к у .................................
Х арьков .........................................  174
К и й э в .................................
Р о с т о в .........................................  161
О д э с с э .........................................  404
Т а ш к э н т .....................................  147
С в эр д л о вск ............................... ; 43
Г орький.........................................  102
Т и ф л и с ....................  146
Сталинград  ................
Д н ьэп р о п этр о вск ..................... 123
С ар ато в ......................................... 133
Н о в о с и б и р с к ................
С талино.............................
П эрмь.................................
Куйбышэв........................
О з а н - .................................
Сталинск .........................
А страхань..................................... 111
О м с к .................................
Ч эл ь аб и н ск ....................
В ороньэж .....................................  83
Архангэльск.................................  20

1897 1926 1931 1933
2026 2781 3663

. 1217 1614 2188 2776
439 575 710
399 535 669

. 247 483 540 575

. 161 323 425 518
406 475 527

. 147 314 422 491
; 43 134 223 462
. 102 217 350 459
. 146 276 348 405

55 144 294 404
. 123 225 323 372
. 133 209 277 338

— 114 180 287
. 28 104 194 285
. 60 113 176 269
. 88 167 220 260
. 124 169 2о2 259

— — 52 240
. 111 180 199 228
. 34 152 191 226
. 20 57 117 214
. 83 114 165 212
. 20 75 108 205

Калык илымашын чӱчкыдылыкшӧ.

Калыкым тэриторий дэн таҥастарэн калык шотым тэриторий- 
лан пайлымэ дэнэ калык илымашын чӱчкыдылыкшым палат. 
ССР Ушэмысэ калыкын кокла чӱчкыдылыкшӧ тыгай: 1926 ийыш- 
тэ 1 кв. лгж-лан 7 йэҥ нарэ шотлалдын (146:21,3), 1934 ийыш- 
тэ — 8  йэҥ наррак (168:21,3). Тидэ чӱчкыдылык уло мландэ 
шарысэ калык илымэ кокла чӱчкыдылык дэч кок пачаш шагал,. 
мландэ шарыштэ 1 кв. км-лан кокла шот дэн 14 йэҥ утларак 
логалэш. Касвэл Йэвропысо, адак Индийысэ дэн Китайысэ калык 
илымаш дэн таҥастарымаштэ мэмная кокла чӱчкыдылыкна шуко 
пачаш шагал лийэш.

Тугэ гынат, тидэ мэмнан элын кокла чӱчкыдылыкшӧ чыла 
вэрэ икгайрак улмым ок ончыкто. Йэвроп ужашыштэ Кавказ дэн 
пырльа чӱчкыдылык кокла чӱчкыдылык дэч 3 гана шукырак 
(26), а Кокла Азий дэн Казахстаныштэ — 2 гана шагал (4,0), Си- 
бир дэн Мӱндыр Эрвэлыштэ гын — 6  гана шагал. Кажнэ тӱҥ 
гэографий ужаш ла кӧргыштыжат мэмнан элыштына калык илы- 
маш пэш тӧрсыр. Тэвэ Йэвроп ужашым налына; тушто шэм ро- 
кан кундэмлаштэ чӱчкыдылык 1  кв. км-лау1 1 0 0  йэҥыш шуэш 
гын, йӱдвэлныжэ, йӱдвэл-касвэлныжэ 1  кв. км-лам 1 0  йэҥ дэч 
шагал, йужо вэрэжэ 1  йэҥ дэч шагал логалман вэрлат пэш кум- 
дан шарлэн кийа. Калык Сибирыштат пэш тӧрсыр ила — Сиби- 
рын касвэл ужашыштыжэ 'сай рокан районлаштыжэ кӱртньӧ 
корно воктэн 1 кв. км-ла^ 2 0  йэҥ логалмэ годым, йӱдвэлны-
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лаж э 0,01 йэҥ, тулэчат шагалрак логалэш. Казахстан дэн Кокла
Азийыштэ калык тулэчат утларак тӧрсыр ила, тыштэ оазис вок-
тэнэ 1 кв. км-лзя  150 йэҥышкат, тулэч шукыракышкат шуэш, 
пустыньлаштэ да кӱкшӧ курыклан районыштыжо гын, калык 
йӧршэш укэ гайак.

Тӱрлӧ физик-гэографийын зонылаштэ калык кунар тӧрсыр илы- 
ыым Иэвропысо Российлан 1897 ийыштэ калык шот возымо по- 
•чэш шотлэн лукмо ӱлнысӧ таблицэ ончыкта.

1 кв. км-лан тынар йэҥ логалын:
Т ун дры ш то.....................................................................  0,3
Т ай га ш т э ............................................................................. 12,0
Йӧрэ чодыраштэ.................................................................36,7
Чодыра стэпын касвэлныжэ................................— . . 53,4
Чодыра стэпын эрвэлныжэ.............................................26,0
Чодыра стэпын кукшо стэпыштыжэ (Каспнй 

д э н э ) .............................................................................. 5,2

ССР Ушэмын чумыр мландыштыжэ калык шуэн илымэ мучко 
журылтдэ кийшэ кок кумда вэрым ойыраш лийэш: тундр дэн 
тайга налмэ 9 млн. кв. км кумдыкан йудвэл „пустыньым* 
д а  Казахстан дэн Кокла Азийын кукшо стэплаштыжэ 2 млн. кв. 
км  утла налшэ кэчывэл „пустыньым". 1  кв. км-лзн 1 йэҥ дэчат 
шагал логалшэ кокла чучкыдылыкан нинэ кок пустыньылан улы- 
жат иктаж 10 млн. калык гына толэш; кодшо 158 млн. калыкшэ 
ССР Ушэмын моло вэрлаштыжэ чумыргэц, 1 кв. км-лан 15 йэҥ 
дэчат утларак чучкыдылыкым пуа, тидыжэ АСШ-ын ^кокла чуч- 
кыдылыкшӧ дэч ш укырак лийэш.

1926 ийыштэ калык шот возымым турлӧ чучкыдылыкан кун- 
дэмлалан шэлэдаш гын, тыгай таблицэ лэктэш:

1 кв. км-лан тынар 
йэҥ логалэш

Гы чӱчкыдылыкан кундэмлан толшо

вэрын пропэнтшэ

67,0
20,3

7,7
5,0

калыкын провэнт- 
шэ

2
2 — 17 

17 — 40 
40

7.2
20,3
32,9
39,6

ССР Ушэмын^Йэвроп ужашыштыжэ Лэнинград гыч Рыбинс- 
тсыш умбакыжэ Йул воктэнэ Саратовыш шумэш, тужэчынжэ Дон 
аҥыш Ростовыш колдымо линий калык чучкыдылыкын тӧрсыр- 
жым рашак ончыкта. Тидэ линийын кӧргыштыжӧ чучкыдылык 
ныгуш тат 2 0  йэҥ дэч улыкӧ ок воло, линий дэч тужвалныжэ 
коклан-коклан гына тидэ цифрыш шуэш, альэ арта. Тыштэ ка- 
лык шичмын историй корныжо раш койэш, адак Й улат пӱртыс 
пумо границэ шотан лийын.

Пытартыш ийлаштэ шуко стройко лиймэ—чара вэрэш куртньӧ 
корно пыштымэ, шолдыра заводлам, у олалам, промышлэнысан 
куго районлам ыштымэ дэнэ калыкым ты мартэ калык илыдымэ 
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вэрлаш шаркалаш пэш полша. Нинэ стройко-влак шукыжым 
эрвэлнэ — Уралыштэ, тудын шэҥгэлнысэ Сибирыштэ лиймэ дэнэ 

калыкат тушкыла кусна. Кэрнак, 1926 ий 
гыч 1933 ий коклаштэ калык 146 млн. гыч 
165 млн.-ыш шуын, альэ 13®/о-лан шукэмын, 
а Урал да Сибирын калыкышт 18 млн. гыч 
24 млн.-ыш шуын, альэ 35%-лан шукэмын. 
Тугэ гынат, Эрвэл (Сибир, Урал дэн да Мӱн- 
дыр Эрвэл дэн пырльа) Касвэлым (Кавказ 
дэн пырльа Йэвроп ужашым) поктэнат шуэш 
манына ыльэ гын, тидэ ондакырак каласы- 
маш лийэш ыльэ; цифрым ончальша гын,

20

ю

16 117

Й эвроп уж аш  К азах стан
У рал д а  К ав каэ  дэн Кокла

дэн пы рльа А эийы сэ
4 9 4 5 ,7  рэспублин-влан

3 9 3 5

С иби р  М ӱндыр Э р еэ л  дэн  пы р;, г  
12 3 8 6

41 сӱр. ССР Ушэмын тӱҥ ужашлажын кумдыкшо, калыкшэ да нӱчкыдылыкшӧ 
(1926 ийыштэ йэҥ шотым возымо почэш). (Тэриторий— горизонталь дэн, чӱчкы- 

дылыкшӧ—вэртикаль дэн, калыкшэ — виклукашын кумдыкшо дэн).

тыгэ койэш: Эрвэлнэ калык 1926 ий гыч 
6,3 млн.-лан шукэмын, а Касвэлнысэ ка- 
лык — 1 1  млн.-лан.

Мэмнан Урал вэсвэлнэ пэш кумда йара 
вэр уло, тушко шуко лу милион дэнэ 
калык шыҥэн кэртэш. Тидэ мэмнан ^эл- 
нан ик ойыртышыжо, тудым Касвэл Йэв- 
ропысо элла дэн таҥастарэн ончаш гын, 
ойыртышыжо шинчаш пэш раш пэрна').

1) Кушто кунар калык илымым сайын ыҥ- 
лышашлан кнагаш пыштымэ ССР Ушэмын калык 
чӱчкыдылыкшым ончыктымо картшым тӱрлӧ тӱсан 
карандаш дэн чийалташ тэмлэна.

67.0

20  >,

I ' 10 20  3 0  4 0  6 0
тэри тори й ы н  )ӓ

42 сӱр. ССР Ушэмын тэриюриИжым калык чӱчкыдылык шот дэнэ ужаш-
лымэ.
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ССР Ушэм калыкын наций составшэ.

Мэмнан элыштэ моткоч шуко тӱрлӧ калык ила. ССР Ушэ- 
мыштэ чылажэ 200 нарэ турлӧ-тӱрлӧ калык шотлалдэш. Нунын 
коклаштэ мэ тӱрлӧ расэ калыкым, адак 'айдэмэ атыланымын тӱр- 
лӧ тошкалдышыштышт улшо калыкымат ужына. Тынар шуко 
турлӧ калыкын кэлшэн, тынысын илымышт импэриалист-влакын 
наций-влак кэлш ыдымаш — „пуртысын законжо" манмышт йоҥы- 
лыш улмым, класан обшэствыштэ гына калык-влак кэлшэн, ты- 
нысын илэн кэртдымыштым ончыкта; тидэ кэлшыдымашым капи- 
талист кугыжанышлаштэ вуйланэн илышэ нацийын виктарышэ 
класышт ылыжтэн шогат.

ССР Ушэмыштэ шкэ вэрыштышт, тэриторийыштышт илышэ 
чыла наций-влакын рэспубликышт (ушэмысэ альэ автономан), 
автоном кундэмышт альэ наций округышт да наций районышт 
уло. Ӱлысӧ таблицэш ССР Ушэмысэ шолдырарак калык-вла- 
кым*) ончыктымо. Кунар улмыштым 1926 ийыштэ возымо гыч 
налмэ.

Г
1926 ийыш- 1926 нйыш-

19 (тӱЖЭМ Т9 (тӱЖЭМ-
Д9Н) дэн)
77732,2 Т ӱркм эН ................................... 427,6
31189,5 Ч у в а ш ..................................... 1 117,3

4 738,2 Й а к у т .......................................  214,8
ужашы

Руш . . . . . .
Украин ................
Бэлорус . . . .
Польак (Йэвроп

касвэлн ы ж э)................
Моло славӓн-влак: чэх, сло 

вак, сэрб, болгар (Йэвро 
ужашын кэчывэлныжэ) 

.Питовэц дэн латыш (Йэв 
роп ужашын йӱдвэл-кас
вэлныжэ).........................

Таджик ............................
О сэтин .................................
Иран, тат, талыш, кур

(К а в к а з ) .........................
Молдаван '.........................
Нэмыч .................................
Эст (Йэвроп ужашын йӱд 

вэл-касвэлыштыжэ)
К ом и.....................................
Пэрмӓк (У р а л ) ................
Мордва . . .
Марий . . . .
Моло фин-влак (Кокла 

Йул) . . . .
Т а т а р .................
Башкир^) . . . .  
Каракалпак . . .
Казах дэн киргиз 
Узбэк . . . . .

781,7

140,9

192,6
376.4
272.0

226,9
283.5 

1 237,9

154.6
226.3
149.4

1 339,9
428.2

219.3 
4 823,8

983.1 
126,0

4 578,4
2 440,9

Т у р к м эн .............................
Ч у в а ш .................................
Й а к у т .................................
К а л м ы к .......................  133;5
Б у р ӓ т ...........................  238,1
Грэк(Кавказ, Крым, УССР- 

ын кэчывэлныжэ) . . . 213,7
Ц ы г а н ...........................  71,8
Йэврэй (Иэвроп ужашын 

касвэлныжэ да кэчывэл- 
касвэлныжэ, адак Мӱн-
дыр^Эрвэлнэ)............ 2679,1

Г р у зи н ..................................... 1 820,9
А р м ӓ н ..................................... 1 565,8
Моло кавказ калык-влак
Удмург (одо )................  1243,1
К а р э л ............................ 514,2
Моло турко-татар-влак(Азий 248,1

ужашыштэ, Йул вокгэнэ,
к авк азы ш тэ)............  294,2

Пальэазиаг-влак: чукча, ко- 
рӓк, камчадал да мойын 
(Мӱндыр Эрвэл крайын 
йӱдвэлнысэ калык-влак). 28,53 

Китай (Мӱндыр Эрвэл край-
ы ш т э ) .................................  65,0

Корэй(Мӱндыр Эрвэл край-
ы ш т э ) ................................. 167,6

М оло......................................... 688,39

1) ССР Ущэмыштэ посна рэспубликдымэ альэ автоном кундэмдымэ посна 
калык-влаклан скобкэш утларакшэ кушто илымэ вэрыштым ончыкталтын. 

5̂) Пошкырт.
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Калыкын культуржо кушмым ончыктымаш.

Калыкын культурлыкш о, калык коклаш тэ тунэммаш шарлы- 
мэ, тыгылай тунэммашат, ик профэссий пашалан тунэммашат 
озанлыкыштэ пэш кулэш. Калыкын культуржо кунар кушнӧ, па- 
ша лэктышыжат тунарак кушнӧ лийэш. Мэмнан эллан культур- 
лыкым нӧлталмаш эн чотшым кызыт, социализмым талын ыш- 
тымэ годым, у тэхникэ лэктын шогымо годым, у производствым 
шкэ кыдыш налмэ годым, шолдыра машинан производствыш ми- 
лион дэнэ у да у пашазэ-влак пурымо годым пэш кулэш.

Культурлыкым палымэ эн тыгылай йӧн — грамытан калыкын 
процэнт шотшо. Кугыжан Росий дэчын мыланна пэш пычкэмыш 
калык кодын. 1 8 9 7  ийыштэ калык шотым возымо почэш Росий- 
ыштэ грамытанжэ 2 2 , 3 ® / о  (пӧрйэҥ коклаштэ 3 1 , 8 %  да Удрамаш 
коклаштэ 1 8 , 1 ® / о )  гына улмаш, тыгэракын, грамытдымыжэ грамы- 
тан дэч 4 гана шуко улмаш. Касвэл Йэвропысо эллам налаш 
гын, тушто грамытдымэ йэҥ шукэртак пэш шагал гына кодын 
улмаш.

Совэт влас лиймэкэ грамытдымылыкым кузэрак пытарэн тол- 
мым тидэ таблицыштэ ужаш  лийэш:

Кнага шинчышэ-влак (процэнт дэнэ).

Пӧрйэҥ коклаштэ ^драмаш коклаштэ
1920 ий 1926 ий 1930 ий 1920 ий 1926 ий 1930 ий

Олалаштэ . . . . 66 70 91 53 57 80
Йаллаштэ . . . 38 46 71 19 23 46

Грамытлык удрамаш коклаштэ пӧрйэҥ дэч писынрак кушкэш, 
адак йаллаштэ олаласэ дэч писынрак шарла. Вараш кодшо-влак 
ончылнысо дэнэ тӧрланаш тыршат. Грамыт шинчымаш эн чотшо 
вараш кодшо тыгыдэ наций коклаштэ шарла. Ожно нунылан 
шкэ йылмышт дэнэ тунэмаш эрыкым пудэ пычкэмышэш кодэныт. 
Тэвэ, мутлан, чэркэсым налына; нунын коклаштэ 1926 ийыштэ 
тунэмшэ 17% гына ыльэ, 1931 йыштэ чыланат грамытан лийын 
шуыныт. Калмык, кабардин, шуко моло калык коклаштэ тугак 
ыльэ. 1930 ийыштэ кнага грамыт шинчышэ-влакын кокла процэн- 
тышт 67,3% ыльэ, 1897 ий дэн таҥастарымаштэ грамытан-влакын 
процэнтышт кум пачаш шукэмын.

Партийын XVI погынымашын пунчалжэ почэш мэмнан дэнэ 
чыла йочам туныктымо закон лэктын: грамот шинчыдымашын 
кодшыжым ударнэ шот дэн пытаралтэш. Грамыт шинчыдымэ 
кызыт 10% дэчат шагал. 1932 ийыштэ Йошкар армийыш налмэ 
годым йатыр рУдӧ районлаштэ, мутлан, Моско кундэмыштэ, гра- 
мытдымэ вэрэштын огыл.

Кызыт рэвольуцо дэч ондакысэ жап дэн таҥастарымаштэ ала- 
гунар пачаш шуко калык тунэмэш. Тӱҥалтыш дэн кокла шко- 
лышто тунэмшэ-влак кугыжан жапысэ дэч кум пачаш шукэмы- 
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ныт. 1914/15 ийыштэ тунэмшэ-влак 7,8 млн. улмаш, 1933/34 ийыш- 
тэ — 2 2  млн. йэҥ тунэмын.

Школ дэч лосна адак школыш кошташ шудымо йоча-влак- 
лан лӱмын учрэждэнь-влак ыштымэ, адак школ дэч ӧрдыж уч- 
рэждэнь-влак улыт; нуно кугыжан Росийыштэ кушто ик вэрэ 
гына лийыныт. Тунэммэ кнага лукмаш Р/г гана кугэмын, экзэм- 
пльар шотшо б^/г гана шукэмын. Газэт 5 пачаш шукэмын, нуньш 
тиражы ш т— 1 2  пачаш шукэмын.



МУТЭР.

Арым шудо—полынь.
Вончэм — перевал.
Вӱд ойыртыш — водораздел. 
Вэгэтацэ жап — шурно кушмо жап. 
Вэр — положение.
Границэ — граница.
Дэльтэ — дельта.
Залив — икса, вӱд лук.
Игэчэ — погода.
Илышэ тӱньа — животный мир. 
Йуж-вӱд — атмосферчые осадка. 
Йӱдвэл — север.
Касвэл — запад.
Климыт — климат.
Континэнтальнэ климыт — тэҥыз 

дэч тора вэрысэ кукшо климыт. 
Курык вуй — вершина горы.
Курык крач — горный хребет. 
Кугыт — величина.
Кумдык — площадь, территория. 
Кӱктака — возвышенность.
Кӱкшӧ тӧр вэр — плогкогорье. 
Кэчывэл — юг.
Кӱрэн почво — бурая почва.
Лап вэр — низменность.
Лишайник — ,рэг9нчэ“, ,моко“. 
Ложэм — долина.
Лончо — слой.
Лондэмла — пороги.
Льосс тӱсан — лессовидный.
Лэвэ йргын — теплое течение.
Массив — массив.
Мӱгырышӧ кишкэ — гремучая змея. 
Морэнэ йыраҥ — моренная гряда.

Мучаш морэнэ — конечная морена.
Мландэ лончо волымаш — сбросы.
Нэрка, ошма нэрка — песчаная коса 

в море.
Пайдалэ кӱнчэн лукшаш пойанлык— 

полезные ископаемые богатства.
Пэлэзоно — подзона.
Пэлэостров — полуостров.
Пролив — пролив.
Пӱрэман курык — складчатая гора.
Пурыштшо-влак— грызуны.
Пурсак мэраҥ, чувар мэраҥ — заяц- 

русак.
Пород — порода.
Рэльйэф — мландэ ӱмбалын формыжо 

—рельеф.
Тургыж — перегной.
Тэҥыз корно — морской путь.
Тӧр вэр — равнина.
Тура тайыл — крутой склон.
Тӱрласэ пӱрэман курык-влак — кра- 

евые складчлтые горы.
Тэҥыз гыч турлэн шичшэ йошкын — 

морские отложения.
Урымдо — бурундук.
Х^жӱвыр — иволга.
Умбач шичшэ лончо — поверхност- 

ные наносы.
Эҥэр корэм — русло.
Эрвэл — восюк.
Эркын тайыл — пологий склон.
Шуҥгалтыш — водопад.
Шоганан кушкыл — луковичные рас- 

тения.
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