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/  О Н Ч Ы Л  М У Т .

ЦК дэн ЦКК-ын йанварьысэ плэнумыштыжо, йал озан* 
лык пашаштэ пэрвой вичийашлыкыштэ сэҥымашнам он- 
чыктымаштыжэ йолташ Сталин тыдымат каласыш: промыш- 
лэнысын да йал озанлыкын продукцышт шукэммэ, тавар- 
лык продукцо шукэммэ, пашазын да крэсаньыкын сату 
налын кэртмышт йэшаралтмэ, чыла тидэ ола дэн йал кок- 
лаштэ тавар коштмым шукэмдьтш.

ХУП партконфэрэнцыштэ йолташ Куйбышэв тыгэ кала- 
сыш: корно да шоссэ стритьэльствэ кызыт ш олдыра йал 
озанлык жапыштэ, пэш кугу значэньан улыт. Сай корным 
ыштыдэ йал озанлык дэч кӱлэш пайдам налаш огэш лий.

Тыгэракын — колхоз, Совхоз, МТС-влакым вийаҥдэн 
шогышаш вэрч корным сайым ыштымын кӱлэшыжэ пэ- 
шак койын шога. Тыдэ пашам шуктышаш вэрч млионн 
дэн шэмэр-влакым гаупшӹн шогыман. Ты пашаштэ Чу- 
вашын, Горький, Крайын Кокла — Йулын, Лэнинградын 
примэрыштым налын, шуктэн шогыман.

Корно пашам сай шуктышаш, организовайшаш вэрч 
тэхник шотышто уста кадр-влакым йамдылыман.

Ты кнага колхоз, совхоз, МТС-влакыштэ корно паша- 
зылан полшэн шогыжо-ман сэралтын. Ты кнагаштэ изи, 
простой кӱвар да пучым ыштымэ нэргэн сэралтын. Ты 
пашаштышт полышым пуа-ман ӱшанэна.

Ты кнагаштэ кӱварым, пучым кузэ ыштышаш нэргэн, 
стройкылык матьэриал нэргэн, сайн<ым, стройкылан йӧр- 
дымыжым палышаш нэргэн ончыкталтэш.

И з д а т ь э л ь с т в э .



О Н Ч Ы Л  У М Ы Л ТАР Ы М АШ .

Корнылаштэ тӱрлӧ йӧндымӧ вэр-влак улыт. Нинэ 
йӧндымӧ вэр-влак коштмашым чарэн шогат, альэ йӧн- 
дымым ыштат.

Корнышто корэм,' эҥэр, альэ пэш кугу лакэ логалэш, 
тудым вончэн кошташлан, да корнын полотна йумач вӱд 
йогашлан посна сьооружэнийым (йӧным) ыштыдэ ок лий.

Ик манаш корным вӱд мушкэш, альэ вӱдлан вэрч кош- 
таш ок лий гын, посна йӧнлыкым ышташ логалэш.

Тыгай йӧнлык кок тӱрлӧ лийын кэртыт; кӱвар, альэ пуч.
Кугу корэмлаштэ, альэ эҥэрлаштэ кугун вӱд улмо го- 

дым кӱварым ыштат, изи лакылаштэ, альэ корэм вожлаш- 
тэ пучым шындат. ^

Кӱвар дэн пуч-влак корно полотнан кӱлэш ужашышт 
улыт. Нуно вӱдлан йогэн кайашат, корно дэн кошташат 
йӧным пуат.

Кӱварым, альэ пучым шындаш гын, талук мучко, шы- 
жымат, шошымат кошташ йӧн лийэш, корнышто нимо- 
гай лӱдмашат ок лий.

Эртэн коштмо корно, корнышто улшо дӱвар-влак сай 
улыт гын вэлэ автомобиль, трактыр, имньэ-влакат сай 
лийыт. Рэвольуций дэч ончылсо, нэлэ паша дэн илышэ, кул 
гай илышэ йал-влак вэлэ корноукэлыкым чытэн кэртыныт.

Сай корнын, кӱварын кӱлэшыжэ кызыт чылаланат раш 
палэ.

Сэдэ кнага вэрласэ паша йэҥ-влаклан, МТС, совхоз дэн 
колхоз-влаклан возалтын. Нуно ышкэныштын вий дэн вэр- 
лаштэ изи кӱварлам, альэ пучлам ыштэн кэртышт-манын, 
кнага полышым пуаш шона.

Ты пашам ончыктышо простой кнага укэлан лийын 
вэрлаштэ изи кӱвар-влак чыла вэрэак сай огыт ышталт.

Сэдэ кнага ты пашалан полшаш тыршэн шога.



I. КӰВАР-ВЛАК НЭРГЭН УМЫЛТАРЬШАШ.

1. Кӱварын могай ужашышт улыт.

1-шэ сурэтыштэ тыглай, изи простой кувар ончыктымо. 
Корэм, альэ эҥэр кумда улыт гын, 2-шо сурэтыштэ он- 
чыктымо сэмын, шуко прольотан кӱвар ышталтэш. Кува-

1-шэ_сӱр. Ик прольо- 
тан кӱвар.

1—Йышымэ брус.
2—Кӱварын пэрилажэ. 
3~М эҥгэ-влак.
4—Корно ӱмбал.
5—Прогон.
6—Насадкэ.
7—Свай-влак.
8—Мландэ урмо дэч 

авырышэ забор.
9 —Кӱварын прольот- 

шо.

рын эҥэртыш дэн эҥэртыш коклажэ (чаракшэ" кокла) 
прольот манылтэш. 1-шэ дэн 2-шо сурэтыштэ стрэлкэ дэн 
ончыктымо.

1-шэ .сурэтыштэ койэш; куварым, пундашышкэ кырэн 
пуртымо мэҥгэ-влак кучат. Сэдэ мэҥгышт с в а й маныл- 
тыт. Свайым кушныжӧ ик тӧр пучмӧ, нунын умбалан ку- 
вар торэш пырньам пыштымэ. Сэдэ пырньажэ н а с а д к э  
манылтэш. Сурэтыштэ нинэ насадкэ-влакын вуйышт
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койыт. Насадкэ умбакэ кӱвар кутынь п р о г о н манмэ 
пырньа-влакым оптымо.

Нинэ прогон-влак ӱмбак адакат куварлан торэш, на 
садкэ сэмынак лош шэлман пырньа-влакым шарымэ. Нинэ 
пырньа-влак умбач коштыт. Коштмо годым умбал пэлэ 
пырньашт сай кийышт манын, куварын турэшьшо йы- 
шышэ брусым оптымо. Сэдэ брусым скоба дэн прогоныш- 
ко кырымэ садын дэн нуно вэрыштгыч тарванэн огынт 
кэрт, Корнышто кувардэк мийшэ мландыжым забор сэ- 
мын ыштымэ пырдыш куча, садын дэн тудо урын ок кай.

1-шэ дэн 2-шо сурэтыштэ куварын кок могырышто 
ӱлшо пэрила-влак ончыктымо улыт. Сэдэ пэрилашт пурэн 
каймэ дэч аралат. Куварын мучашыштышт пэрилажым 
лумын мландышкэ шогалтымэ мэҥгэ дэн ушымо.

Нинэ ужаш-влак чыланат турлӧ сэмын ваш ушымо 
улыт. Тыгай куварлан куртньӧ пэш шагал кайа.

Куварын ужашышт нэргэн тыштэ кучыкын гына кала- 
сымэ. Рашыжым сэдэ кнаган 4-шэ дэн 5-шэ ужашыштэ 
умылтарымэ. Кызыт куварын могай лийшашыжым гына 
ончэн налына.

2. Кӱвар могай лийман.

Эн пэрвойак кувар пэҥгыдэ лийман. Куварым сай 
матьэриал дэн ышташ кулэш, тунам тудо ачалымэ дэч 
поснак кужынлан чыта.

Кокымшо шотышто куварым строймо годым пырньа- 
влакым ваш-ваш пэҥгыдын опташ кулэш.

Куварын кажнэ ужашыжэ плотнан шинчыжэ, эртэн 
каймэ годым ынышт тарваныл.

Кувар эн сай вэрыштэ лийман. Эн сайлан тыгай вэ- 
рым чотлыман: эҥэрын-альэ корэмын сэржэ тура лийжэ, 
кок сэр коклажэ тора ынышт лий. Адак кувар ыштымэ 
вэрыштэ сэржэ пэҥгыдэ лийжэ, ты вэрыштэ зҥэрын кугу 
лук ынжэ лий.

Шошым вуд кугэммэ годым вудлан кайаш йӧн лийжэ 
манын, кӱварым кукшым ышташ кулэш. Адак уто дэн 
кушкат нӧлташ сай огыл, тунам арам уто стройматьэ- 
риал кайа.
6



Кутынь тӱсыжӧ. Тӱсыжо

гсв^

2-шэ сӱр. Шуко прольотан кӱвар.



Кӱварым вэрысэ шулдакан матьэриал дэн стройаш ку- 
лэш, Кӱвар ыштымэ годым куртньӧ шуко ынжэ кайэ ма- 
нын тыршаш кулэш.

Кувар ыштымаштэ пушэҥгэ матьэриалын рольжо нэр- 
гэн, куварлан могай чодра кэлшымэ да адак тудын свой- 
ствыжо нэргэн ындэ ойлэн налына.



И. КӰВАР ЫШТЫМАШТЭ ЧОДРА МАТЬЭРИАЛЫН МО- 
ГАЙ ОЙЫРТЭМЫШЫЖЭ УЛО.

Ожно, айдэм-влакын куртньым шинчыдымӹшт годым, 
кувар-влакым чодра дэн да куй дэн вэлэ ыштэныт ул- 
маш, Кызытат, пэш шуко турлӧ у стройматьэриал улмо 
годымат строитэльствыштэ чодран рольжо пырчат изэ- 
мын огыл.

Чодра-чыла вэрэат улшо да  сай матьэриал улэш, сад- 
лан тудын рольжат ок изэм.

Чодра шотышто ССР Ушэм пэрвой вэрым налын шога, 
840 милйон гэктар чодражэ уло. ,Чодра пойанлык тыгай 
кугу лиймаштэ тудлан вэржат пэш шуко уло, корныжат 
кумдан почылтэш.

Тугэ гынат, мэ йужо гунам чодрам кучылт огына мошто, 
арам пытаркалэна.

Чодрам кулэш сэмын кучылташлан тудын сай могыр- 
жымат, уда могыржымат тунэмаш кулэш. Тидлан лийын 
кажнэ строитэльлан:

1) пушэҥгын строэнийжым,
2) строймо шотышто пушэҥгын сайылыкшым,
3) чодра породшым да тудын строймашкэ каймыжым,
4) чодра матьэриалын кучыкшым раш палэн налаш ку- 

лэш.

1. Пушэҥгын строэнийжэ.

Пушэҥгым торэш кок ужашлан пучкаш гын, тушто 
тэвэ мом ужаш лийэш: пушэҥгын эн покшэлныжэ шэ- 
малгын койшо р У д ы ж ӧ  койэш. Тудо рудӧ йыр волгыдо 
да шэмалгэ оҥго-влак улыт (3-шо сур.). Рудӧ йыр улшо 
пушэҥгын ужашыжэ рУдан ужаш манылтэш. Рӱдан ужа- 
шыжэ тужвал ужаш дэч кукшорак да пэнгыдырак улэш.
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Пушэҥгын тӱжвзЛ вэлнэ улшо ужашыжэ рушла з а б о -  
л о н ь  манылтэш. Заболонь йатыр волгыдырак да пуш- 
кыдырак лийэш. Заболонь дэн рӱдӧ коклаштэ тыгай 
ойыртэмыш уло. Пушэҥгын торэш пӱчмыжым ончэт гын, 
йатыр оҥго-влак койыт. Нинэ оҥгӧ-влакым талукаш 
оҥго маныт. Нинэ оҥго-влак иман пушэҥгыштэ моло 
дэч сайрак койыт, нуным чотлэнат налаш лийэш. Талу- 
кышто лач ик оҥго лийын шукта, Кажнэ талукаш оҥгы- 
што кок ужашым палаш лийэш: ик ужашыжэ шошым 
лийын, тудо утларак волгыдо да  пушкыдырак, вэсыжэ

г
З-шэ сӱр. Пушэҥгым торэш 

пӱчмӧ.

1— Шӱмжо, 2— рӱдан ужаш,
3—заболон, 4—йыншэ.

шыжысэ ушаш, тудо шӱм вэлыштыла улэш, утларак 
пэҥгыдырак. Пушэнгын оҥгышт-влак почэш тудын ий- 
гэчыжым чотлаш лийэш.

Тӱжвачынла пушэҥгэ пэш вичкыж слой-ний дэн лэвэ- 
далтын. Ний ӱмбалнэ пушэҥгын ш ӱ м ж ӧ уло. Пушэҥ- 
гылан аралалт шогашыжэ шӱм кӱлэш. Пушэҥгын рӱдӧ- 
гыч чыла могырышкылат й ы п шарлат. Лышташан пу- 
шэҥгыштэ йыпшэ утларак, иманыштэ шагалрак палэ.

Пушэҥгым торэш пӱчмӧ мӧҥгӧ тыглай, йара шинча 
дэн вэлэ ончэт гын, тудын кӧргыжым раш палаш ок лий, 
Кӧргыжым раш палашлан кугэмдышэ йандам альэ посна, 
микроскоп манмэ, приборым налаш кӱлэш. Сэдэ микро, 
скоп тӱрлӧ настам кугэмдэн ончыкта. Пушэҥгым мик, 
роскоп вошт ончалат гын, пэш тыгыдэ клэткэ-влак койыт- 
Нинэ тыгыдэ клэткэ-влакым кок ужашлан шэлаш лийэш- 
нуно тӱрлӧ пашам ыштат.
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Пэрвой групышко пушэҥГылӓн мланДэгыч кочшашлык 
настам кондышо клэткэ-влакым шотлэна.

Пушэҥгын капшым пэҥгыдын кучэн шогышо клэткэ- 
влакышт кокымшо групышко пурат.

Кочыш наста-влакым пушэҥгэ йужгыч ышкэ лышта- 
шышт дэн, мландэгыч вожышт дэнэ налэш.

Пушэҥгын кочыш настажэ тӱрлӧ шӱнчал-влак улыт. 
Нинэ кочыш наста-влакым мландэгыч пушэҥгын вожышт- 
гыч клэткэ-влак капышкэ нӧлтат. Адак пушэҥгэ кочыш 
настам мландэгыч вэлэ огыл, тудо ышкэ лышташышт- 
влакгоч илышашлык настам йужгыч налэш. Кэчын вол- 
гыдыжогоч нинэ наста-влакым пушэҥгэ ышкаланжэ илыш- 
лан колта, ышкэнжым кушта. Лийын толшо у клэткэ-влак 
эркын эркын кошкат да пэҥгыдэмыт. Клэткэ-влакын лиймэ, 
кушмо да пэҥгыдэммэ паша чарныдэак ышталт толэш. 
Кэҥэжым ты паша содоррак, тэлым эркынрак кайа. Тэлым 
пушэҥгэ-влак лышташ дэч посна шогат, вож-влак мландэ- 
гыч кочыш настам шагал налыт.

2. Чодран стройкылан кэлшышашлык породышт-влак.

Тӱҥ ш отшо дэн пушэҥгэ-влак кок породлан шэлалтыт: 
иман да лышташан-влак, стройкылык матьэриал шотлан 
утларакшэ иман чодра кайа. Эн пэрвойак п ӱ н ч ӧ ,  к о ж ,  
н у л г о ,  л и с т в э н и т с а  стройкылан йӧршӧ улыт. Иман 
пушэҥгын капшэ тӧр, вийаш, укшэржэ шагал, садлан тыгай 
чодра дэн стройашат куштылгырак, оралтыжат сай лийэш.

Иман пушэҥгэ пушкыдыракда нӧрӧрак, тудым чоҥаш сай.
Лышташан чодрагыч стройкышко тыгай пород-влак 

кайат; т у м о ,  б у к ,  в а ш т а р  молат. Лышташан пород 
коклагыч тумо эн сай матьэриаллан чотлалтэш. Тудо ночко 
дэч ок лӱд, вашкэ ок шӱй пэш пэҥгыдэ, садын дэн тудо 
кужын чыта. Тидыжэ стройкылан лач кӱлэшлык. Тумо 
пэш эркын кушкэш, чодраштэ тудо шагал, шэргэ акая, 
адак руэшташат куштылго огыл. Кӱвар ыштымэ годым 
тӱмым эн отвэтствэный вэрлашкэ пышташ кӱлэш.

Иман чодра коклагыч пӱнчо эн сай. Тудо пэш нэлат 
огыл, кужын чыта. Садлан тудо стройкышкат утларак 
кайа.
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3. Пушэҥгын могай сай могыржо уло.

(а) П у ш э ҥ г ы н  н э л г ы т ш э  к у г у  о г ы л .  Моло 
стройматьэриал дэн таҥастармаштэ виса чотышто пу- 
шэҥгэ эн куштылгырак. Садлан чодра дэн куварым ыш- 
ташат нэлэ огыл,

Пушэҥгын висажэ кӧргыштӧ улшо вӱдыжгӧ почэш 
лэктэш. Пушэҥгыштэ вӱдыжгӧ шуко уло гын, тудо утла- 
рак шупшэш. Шошым пушэҥгын быльыжэ шуко уло 
тунам тудо шукырак шупшэш, шыжэ дэн тэлым шагалра

Шӱймо вэр.

4-шэ сӱр. Пушэҥгын шӱймыжо.

(б) К у ч ы л т а ш  к у ш т ы л г о .  Пушэҥгэ дэн кэрэк 
мом ышташат, кучылташат куштылго. Пушэҥгым пӱчкаш 
руаш, пужараш, шэлышгаш да моло шотыштат куштылго 
Садлан пушэҥгылан тӱрлӧ формым пуаш куштылго.

(в) П у ш э ҥ г э  п э ҥ г ы д э .  Пушэҥгэ пэҥгыдэ матьэ- 
риал, тудым сайын йышаш, шупшаш лийэш, адак тӱҥда- 
шат лийэш. Тидлан лийын пушэҥгэгыч пэш отвэтствэнный 
сооружэнийым ышташ лийэш. Коклан пушэҥгат мэтал 
дэч сайын пашам ышта. Пушэҥгын иктэ гыйа уда могыржо 
уло, тудо пэш вашкэ шзлын кайа. Тӱрлӧ пород пушэҥ- 
гын пэҥгыдылыкшат тӱрлӧ. Тӱрлӧ тумым налына гын, 
тудо пӱнчӧ дэчат пэҥгыдэ, пӱнчӧ кож дэн нулго дэч 
пэҥгыдэ. Кукшо пушэҥгэ илэ дэч пэҥыдырак улэш.
12



(г) П у ш э ҥ г ы н  к у р ы м ж о  к у ж о .  Сай вэрыштэ 
пушэҥгым вудын да кэчын шалатымэ дэч аралаш гын, 
тудо кужын илэн кэртэш, вашкэ ок шӱй. Кужын илымэ 
шотышто пушэҥгын породшат кугу амалан огыл. Пэҥыдэ, 
сай пород пушэҥгат вашкэ шӱйын кэртэш. Сай вэр гына, 
тудым аралэн кэртэш. Ышкэ породш о почэш пушэҥгэ 
турлӧ чэр дэн чэрланэн кэртэш. Пушэҥгат чэрлана гын, 
кужын илэн ок кэрт. Вашталтман условийыштэ пушэҥгэ 
вашкэрак чэрланэн кэртэш. Йа пушэҥгэ вудыжга, кӧр- 
гышкыжӧ вӱдым шупшэш, йа тудын мӧҥгак кошка. 
Тыгэ чучкыдын вашталтмаш лийэш гын, пушэҥгэ ваш- 
кэрак шуйын пыта. Пушэҥгын шуймыжым, кэрэк кӧат 
ужэш. Мэҥгым мландышкэ кунчэн шогалтэт гын, тудо 
мландэ тур воктэн шуэш, тушто вудыжгыжӧ утларак 
вашталтэш вэт. (4-шэ сур.). Мэҥгын мландыштэ улшо 
ужаш ыжэ кужынрак чыта. Мландэ тур воктэн улшо пу- 
шэҥгын ужашыжлан то кукшо, то вудыжгӧ логалэш. 
Тидыжэ пушэгггым шукта. Пушэҥгэ эртак вудышто лий- 
эш гын, тудо кужын чыта. Примэрлан турлӧ свай-влакым 
налаш лийэш. Нуно ала кунар тужэм ий дэн вудыштӧ 
шогат гынат, огыт шуй.

Пушэҥгэ кужынлан чытыжэ манын, тудым смолитлаш 
кулэш. Смолитлыман пушэҥгэ кужынрак чыта, тудым 
вуд шагал шалатэн кэртэш. Адак пушэҥгэ кужынрак чы- 
тыжэ манын тудым йулалтымэ дэн тужвачын шуйаҥдаш 
лийэш.

4. Пушэҥгын кӱчыкышт-влак.

Стройкылык матьэриал шотышто пушэҥгын сайжэ вэлэ 
огыл, кучыкшат уло. Кучыкшӧ нэргэнат каласыдэ ок лий.

Пушэҥгын тыгай кучыкшӧ уло:
(а) П у ш э ҥ г э ш  в а ш к э  т у л  п и ж э ш .  Пушэҥгэш 

тул вашкэ пижмыжэ-пушэҥгын пэш кугу кучыкшӧ. Пушэҥгэ 
дэн ыштымэ оралтышкэ тул пижэш гын, пэш вашкэ йулэн 
пыта. Пушэҥгыжэ тулым пэш чот шара. Пожар ынжэ 
лий манын, турлӧ сэмын чарымашым ышташ кулэш.

(б) Ш у й м а ш. Пушэнтэ ночко вэрыштэ, альэ вудыжгӧ 
вашталтмэ вэрыштэ лийэш гын, тудо вашкэ шуйын кэр-
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тэш. Адак, кэҥыжым румочодра, тэлым румо дэч вашкэ- 
^ак шӱйэш. Кэҥын<ым пушэҥгыштэ выльыжэ шуко уло. 
Йужо пушэҥгыштэ румо мӧҥгак шӱшӧ вэр лийын кэр- 
тэш. Тыгай пушэҥгэ кӱварлан ок йӧрӧ.

(в) П у ш э ҥ г э ш  п а р а з и т  н а л ы н  к э р т э ш .  Уда 
вэрыштэ лийшэ пушэҥгэш тӱрлӧ паразит-влак налын 
кэртыт. Тэвэ поҥго кушкын кэртэш, альэ тӱрлӧ шукш- 
влак иланат.

(г) О р а ж э  в а ш т а л т э ш :  Пушэҥгэ ышкэ оражым 
пэш вашкэ вашталтэн кэртэш. Ночкышто пушэҥгэ шарла, 
оварлана, коштымо годым туртэш. Адак,коштымо годым 
тудо курмыжга да шэлыштэш.

(д) П у ш э ҥ г ы н  с и т ы д ы м а ш ы ж э .  Кӱварлан румо 
чодраштэ йужо кунам, пэш кугу ситыдымаш лийын кэр- 
тэш. Тунам тыгай ситыдымашан чодрам кӱварышкэ кол- 
ташат ок лий. Чодра матьэриалыштэ тыгай ситыдымаш 
лийын кэртыт:

1) Кошкэн шогалшэ пушэҥгэ.
2) Шукш, рожла, альэ шӱйаш тӱҥалшэ.
3) Пужлаш тӱҥалшэ тӱҥан.
4) Талукаш оҥго йыр шэлшан.
Тыгай ситыдымашан пушэҥгэ-влак йӧрдымылан чот- 

лалтыт.
Кӱшнӧ каласымэгыч 'раш паллэ: кӱварлан сай чодра 

вэлэ йӧра. Тэлым румо пырньа вашкэ ок шӱ, садлан 
тудым кӱварышкэ колташ утларак пайдалэ. Адак руэн 
йамдылымэ чодрам чот эскэраш кӱлэш, иктаж могай 
ситыдымаш пырньаштэ лийын ынжэ кэрт. Кӱшнӧ ончык- 
тымо ситыдымашгыч иктаж могайжэ пушэҥгыштэ уло 
гын, тудым йордымышко лукташ кӱлэш, пашашкэ кол- 
тымаа огыл.
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III. ИЗИ КУВАР-ВЛАКЫМ ЫШТЫМАШ ПАША.

I. Йамдылымэ паша.

Куварым ышташ тӱҥалмэ дэч ончычак тудлан сай вэ- 
рым йамдылаш кӱлэш. Эҥэр, альэ корэм кумда вэран 
ынжэ лий, сэрышт тура лийышт. Тыгай вэрыштэ кӱварым 
ышташ гын, тудо кужо ок лий, мландымат кугун опташ 
ок кул, тыгэрак пашажат шагалрак лийэш. Сайлымэ вэ- 
рыштэ мландыжэ пэҥгыдэ лийжэ. Укэ гын вуд мушкэ- 
шат кувар дэк мийаш йӧсӧ лийэш.

Кувар ышташлан ойырымо вэрыштэ эҥэр, альэ корэм 
вийаш лийжэ, кагыр вэрыштэ куварым ышташ ок лий. 
Кувар сай лийжэ манын вэрымат тудлан сайынрак кы- 
чалаш кулэш. Сай вэрым кычал мумо мӧҥгӧ вэлэ куварым 
ышташ туҥалаш лийэш.

Куварлан сай вэрым кычал мумо мӧҥгӧ палым ышты- 
лаш кулэш. Эн ондак свай мэҥгэ шогалтымэ вэрлан па- 
лым ыштыман. Свай мэҥгыштз путынь кувар кийаш ту- 
ҥалэш вэт, садлан палым сайын ышташ кулэш, кувар 
важык ынжэ лий.

Кувар ыштымэ вэрыштэ палым ышташлан шаблон, вэ- 
шкэ да мэтр кулэш.

Ш а б л о н  5 шэ. сур. ончыктымо. Шаблон вийаш лукым 
палэмдашлан кулэш. Шаблоным оҥа дэн ышташ лийэш. 
Оҥажым, сурэтыштэ ончыктымо сэмын кыраш кулэш. 
Оҥашт вийаш, тӧр лийышт, туржым пужараш кулэш.

2 альэ 27 з мэтр кутышан вийаш, йытыра ломашым в э ш -  
к э  маныт. Вийаш корэшым (линийым) вискалашлан вэш- 
кэ кулэш. Куварлан палым йамдылашлан тыгай вэшкэ 
кумыт лийман.

Кӧ плотньыклэн гын, тудо мэтрым, альэ р у л ь э т к ы м  
пэш пала. Кувар ыштымаштэ тыглай линэйкат йӧра, тушан 
палым гына ышташ кулэш.
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Нинэ ӱзгар-влак лиймэ мӧҥгӧ палым ыштылаш туҥа- 
лаш лийэш.

Палым тыгэ ыштат:
Эн пэрвойак вэшкэ да изи мэҥгэ-влак дэн кӱварын рӱ- 

дыжым (ось) палым ыштат. Вэшкэ дэн паша тыгэрак 
ышталтэш:

1. Кӱвар лийшашын рӱдыжӧ олмэш кок сэрэш вэшкым 
шогалтат.

2. Ик пашачэ вэшкэ шэҥгалан шогалэшат, тушко онча. 
Ончымо годым вэс вэшкыжэ шинчалан ынжэ кой, туд-

2 п

г"----------------50 см-

5-шэ сӱр. Шаблон.

■‘г

ын шэҥгэлнэ лийжэ. Вэс пашачэ кумышо вэшкым налэ- 
шат кок вэшкэ покшэлан шогалэш. Тидым 6 ш осӱрэтыш - 
тэ ончыктымо. Сэрыштэ шогышо вэшкым ончышо пэр- 
вой пашачын ончыктымо почэш, кокымшо пашачыжэ 
кидыштэ улшо вэшкыжым тарватылэш. Кумышо вэшкэ 
кок пэрвой вэшкым пэтыра гын, тунам тудо вэрыштэ 
лийэш.

Коклаштэ шогышо вэшкын олмэшыжэ изи мэҥгым 
кырат.

Изи мэҥгыштым укшэр дэн йамдылат, 30—35 см ку- 
жытаным ыштат, ӱлныжӧ кошартат.
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Кӱварын рӱдыжӧ палэ лийжэ манын 2—3 мэтр кок- 
лаэш  йатыр мэҥгым кыраш кӱлэш. Вэшкэ-влакым тӧр

1
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шогалташ да нунын олмэш изи мэҥгэ-влакым кыраш гын, 
нинэ мэҥгэ-влакышт лач ик линийыштэ лийыт. Сэдэ ли- 
нийжэ у кӱварын покшэл линийжэ лийэш.
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3. Кутынь рӱдыштыжӧ эн кэлгэ вэрым палат. Тидэ кэл- 
гэ вэржэ кӱварын покшэлэнэ лийэш. Тидэ вэрэш млан- 
дышкэ, альэ эҥэр пундашышкэ мэҥгым пэрат. Варан^ым 
кӱварын мучашыжым палэмдыман. Тидлан лийын кӱварын 
пэл кутышыжым рульэткэ, альэ мэтр дэн висат да ку- 
варын мучашэшыжэ пэҥгыдэ мэҥгым кырат. Нинэ мэптэ- ;
влак кӱварын мучашыштым ончыктат. Тудлан кӱварын |
кутышыжым палаш кулэш. Кутышыжым тыгэ чотлат; ку- 
вар ыштышыш вэр лишнэ илышэ крэсаньык-влак дэч |
шошым вуд кудын кумдыкын йогымыжо нэргэн палаш '*
кулэш. Тидэ кумдыкым висаш кулэш. Тышкэ эша 2—4 I
мэтрым йэшараш гын, тунам куварын кулэшлык кумдык- !
шым палэна.

Тидын мӧҥгӧ торэш радам свай мэҥгэ-влаклаи палым 
ышташ кулэш. Куварын прольотшо шуко лийын кэртэш 'I
вэт, тудым кок кум мэтр кумдыканым ышташ кулэш. I
(Прольот нэргэн эша ик кана кокымшо ужашыштэ луд).

Прольот-влакым кок мэтраным ышташ гын, куварын 
кутышыжым кокытлан шэлмэ мӧҥгӧ кунар прольот лий- 
шашым палэна. |

Прольот-влакым кум мэтраным ышташ гын, куварын 
кутышыжым кумытлан шэлмэ мӧҥгӧ кунар прольот лий- 
шашым палэна.

Прольотшым кок, альэ кум мэтраным вэлэ огыл, пунын . 
кокла чотанымат ышташ лийэш. Тугэ гынат, кокыт дэч 
шагалат, кумыт дэч шукат ынжэ лий.

Йужо кунам прольотым чыла вэрэ ик тӧр огыл ыштат: 
тунам эҥэрын, альэ корэмын эн кэлгэ вэрыштышэ кум- 
дарак прольотым ышташ кулэш.

Примэрлан тыгэ налына: шошым вуд 6 мэтр кумдык 
йога. Шошым вуд талынйога гын, куварым эша 4 мэтр- 
лан кумдаракым ышташ кулэш. Чылажэ кувар 10 мэтр 
кутышан лийэш. Куварым 4 прольотаным ыштэна. Кок 
прольот 3 мэтран, кокыто 2 мэтран лийэш. Кум мэтран 
прольот-влак покшэлнэ лийыт, кок мэтранжэ кок турыш- 
тӧ лийыт.

Тыгэрак прольот-влакым чотлымо мӧҥгӧ, свай мэҥгьш 
торэш радамланжэ палым ышташ лийэш, ончыктымо при- 
мэрлан свай мэҥгэ-влаклан палым тыгэрак ыштыман:
18



1) Кӱварын покшэлжым ончыктышо кыдал мэҥгэ свай 
мэҥгэ-влакын кыдал радамжым ончыкта.

Умбакыжым кӱварын покшэлжэгыч кок могырышко 
3 мэтр коклам висат. Ты вэрышкэ изи мэҥгым кырат. 
Нинэ изи мэҥгэ-влак вэс радам свай мэҥгэ-влакым он- 
чыктат.

2) Варажым эн мучашэш кырымэ мэнгэ-влак дэк висэн 
налаш кӱлэш. Тушто 2 мэтр лач кодшаш.

7-шэ сӱр. Шаблон дэн паша ыштымаш.

Тунам кок кана  кум мэтран, кок  кана кок мэтран, чы- 
лажэ 10 мэтр, кӱварын кужытшо лийэш.

Тыгэрак кэрэк могай кӱварланат палым ыштат. Кырэн 
шындымэ изи мэҥгэ-влакым йомдараш ок кӱл, палым 
ышташ кӱлэш.

2. Торэш радамлан свай мэҥгэлык палым ыштымаш.

Торэш радамлан палым ыштымэ мӧҥгӧ посна кажнэ 
кӱвар мэҥгылан палым ышташ кӱлэш. Тидым шаблон 
почэш ыштат. Шаблонын ик тӱржым кӱварын рӱдылан 
кырымэ мэҥгэ дэк пыштыман, вэсын тӱржӧ дэн кок ка- 
на висыман: пэрвой канажэ покшэчын ӧрдышкӧ 67 сан- 
тимэтр, вэс канажэ тудо могырышкак 2 мэтрым висат. 
Тыгэ кок могырышкат ышташ кӱлэш. Шаблонжым кажнэ 
гапа пунон пышташ кӱлэш.
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Тидэ палым кажнэ мэҥгэгыч висаш кулэш. Висымэ мӧҥ- 
го изи мэҥгым кырэн шындыман. Изи мэҥгышт свай 
олмым ончыктат.

Тыгэрак кажнэ торэш  радамыштэ 4 свай лийэш. Нунын 
коклажэ чыла тӧр лийыт.

Тыгэ кок тӱрысо свай коклаштэ 4 мэтр лийэш. 4 мэтр 
кумдыкан кӱвар лач лийэш. Тидын дэч шагал лийэш гын 
кошташ аҥысыр лийэш, кумдам ышташгын, уто паша да 
уто матьэриал кайа.

Шаблон д энпаш а ыштымашым рашыжэ 7 шэ сӱрэтыш- 
тэ ончыктымо. Ты сӱрэт вич прольотан кӱварлан палэ 
ыштымашым ончыкта. Сӱрэтыштэ тӱр дэч ончылсо радам- 
лык свайлан изи мэҥгэ кырымаш ончыкталтын. Эҥэр 
покшэлнэ шэмэ, кӱкшӧ мэҥгэ койэш, тудо кӱварын пок- 
шэлжым ончыкта.

4

3. Матьэриал дэн ӱзгар-влакым йамдылымаш да нуным 
аралымаш.

Свайлан чыла вэрэ налым ыштымэ мӧҥгӧ паша ыш- 
тышаш вэрышкэ матьэриалым шупшыкташ лийэш.

Матьэриалым торашкэ отпымо ок кӱл. Тугэ гынат кӱ- 
вар ыштымэ вэрышкыжак оп ты м о 'ок  кӱл. Кӱвар лийшаш 
вэрышкэ нимогай пырньамат, оҥамат отпаш ок лий, тудо 
паша ыштымэ годым мэшайаш тӱҥалэш.

Сэр воктэн, вӱд дэч иктаж лу ошкыл кӱшкырак опташ 
гын, утларак сай лийэш.

Матьэриалым икораш кэ опташ сай огыл. Свайлык пыр- 
яьам посна, кашталыкым посна, ик манаш кажнэ тӱрлӧ 
матьэриалым посна опташ кӱлэш.

Паша ышташ тӱҥалмэ годым могай матьэриал ончы- 
чырак кӱлэш гын, тудым лишкырак оптыман. Садлан 
свайлык пырньа-влакым эн лишкэ отпыман. Изиш умба- 
кырак кашталыкым, варажэ молым.

Кӱварым ышташ тӱҥалмэ дэч ончыч чыла ӱзгарым йам- 
дылаш кӱлэш,

Паша ышташлан; тозар, пильа, ий-влак кӱлэш лийыт.
Чыла инструмэнт-влакым норӓдкыштэ кучаш кӱлэш. 

Тӱрлӧ ӱзгар-влакым аралашлан лишанракак изи омашым
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ышташ кӱлэш. Ты омашышкак строймо годым кӱлэш ли- 
шашлык кӱртньым (скоба, пуда) оптыман.

Матьэриал дэн ӱзгар-влак йомын, аль^э [ шалаяыл ыны- 
шт пытэ манын, сайын ончаш кӱлэш. Йӱдлан посна оро- 
лым кодаш кулэш.
4. Паша ыштымаш.

Кӱвар ышты.мэ паша свай-влакгыч тӱҥалалтэш.
Свай ӱмбалнэ кӱвар шинчаш туҥалэш. Садлан свайлык 

пырньа-влак вийашт, тӧр б—7 мэтр кутышан лийышт.

Отвэс

8-шэ сӱр. СваЧын 
мучашыжым ыш- 

тымаш.

9-шэ сӱр. Свай-влакым шоголтымаш. 
1—Йоҥылыш шогалтымэ. 2 —Чын

шогалтымэ.

Свай пэш кучык ынжэ лий, тунам кулэшлык кэлгытышкэ 
кыраш ок лий лийэш. Пэш кужат ок йӧрӧ, утыжым ту- 
нам кушнӧ пучкын кудалташ логалэш. Свайлык пырньа- 
влак кужгӧ туҥан ынышт лий, мучаш дэн туҥышт ик гай- 
ракак лийышт. Пырньа 20—22 сантимэтр кужгытан ли- 
йышт. Свайлан пунчӧ, альэ кож утларак кэлша.

Свайым кыраш туҥалмэ дэч ончыч пырньаштыжэ ук- 
шэржым да шумжым йытрайаш кулэш. Раш паллэ вэт; 
йытыра да йаклака свай, кырымэ годым мландышкэ куш- 
тылгынрак пура. Тидлан лийын свайын мучашыжым 
8-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кошартыман.
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Свай пӱтынь кӱварым кучаш тӱ ҥ а л эт ,  'садлан сай 
чодрам тудлан ойыраш кӱлэш.

Свай-влакым йамдылэн шуктымо мӧҥгӧ палэ ыштымэ 
вэрлашкэ кыраш тӱҥалаш лийэш. Свай кукшо вэрэш кы- 
ралтэш гын, ондак ик мэтр кэлгытан лакым кӱнчат. Вара 
тушко свайым шогалтат да  рок дэн мӱдэн шындат.

Свай важык ынжэ шолго манын, тудым отвэс дэи тӧр- 
лат. Тидым тыгэ ыштат: свайын кӱшыл мучашгыч ик мэтр к

10-шэ сӱр. Тошкалтышан чарак. 11-шэ сӱр. Сван кырымаш.

коклаэш пудам кырат да тушан кандрам (кэрэмым) 
сакат. Кандра мучашэш икташ могай кӱйым, альэ кэрмы- 
чым кылтат, рашыжэ 9-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо. Кӱй 
дэн шупшылтшо кандражэ свай кутыньэк кэчыжэ. Кан- 
дра важык кэча, ӧрдышкӧ кораҥэш  гын, свай йоҥылыш 
шолга, тудым тӧрлаш кӱлэш.

Свай пэҥгыдын шогыжо манын, шогалтымэ мӧҥгӧ йыр- 
жэ мландым трамбовайаш кӱлэш. Свайым шогалтэп шук- 
тымо мӧҥгӧ кыраш тӱҥалаш лийэш. Тидлан лийын сва- 
йын мучашышкэ (мучашгыч 60 см  ӱлкырак) кок могыр- 
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гыч брусым лодэн чиктат. Нинэ брусыштым пуда дэн‘ 
кырэн шыпдат Тыдым 10-шо сӱрэтыштэ ончыктымо. Нинэ 
брусок-влак тошкалтышлан эҥэртыш, чарак лийыт. Тош- 
калтышын вэс мучашыжэ мландыштэ лийэш. Свай йыр 
тошкалтыш дэк оҥа мучашым, альэ горбульым оптат. Ни- 
нэ 01гашкыжэ 4 йэҥ свай кыраш шогалыт.

^ Свай кырашлан оҥам кузэрак шарышашым 11-шэ сӱ- 
рэтыштэ ончыктымо.

Свай кырашлан кӱварым вэс сэмынат ышташ лийэш. 
Тидлан свай лишкэ пэчкэм, альэ тӱрлӧ йашлыкым шогал- 
таш  кӱлэш. Тугэ гынат тыгэ ыштымагыч свай кыраш 
тошкалтыш гай йӧнан огыл. Свайло кырымэ сэмын млан- 
дышкэ волаш тӱҥалэш вэт, садлан кырышэ-влакын шо- 
гымо кӱварымат шуко гана пужэн шарыдэ ок лий. Сва- 
йым тошкалтышгыч кыраш гын, тудо свай дэн пырльак 
ӱлыкӧ вола. Ик кана кӱзэтат, свай кырымэшкэ волыдэ 
шогаш лийэш.

Свайым вӱдышкӧ кыраш кӱлэш гын, 12-шӧ сӱрэтыштэ 
ончыктымо сэмын пильа станэш шогалаш кӱлэш. Вӱдшӧ 
кэлгэ огыл гын, тыштат тошкалтышым ышташ лийэш. 
Эпэрыштэ вӱд пэш кэлгэ гын, пильа станат, тошкалты- 
шат ок йӧрӧ, тунам свайым пушгыч альэ шологыч кыраш 
логалэш. Тидлан кок пуш ӱбмалан кӱварым шарат да 
свайым тужэч кырат. Тыгэ огыл гын, изи шоло сэмын 
ышташ лийэш. Шоло ӱмбаланжэ адакат пэчкэм, альэ йа- 

^  лыкым шогалташ лийэш. Свайым парыс дэн кырат. Па- 
р ы с — 1 мэтр нарэ кутышан тумо мэҥгэ. Кӱжгытшӧ 30—40 
см лийэш. Свайым пэрымэ годым парыс шэлын ынжэ 
кай альэ ынжэ лупчырго манын кок лучашэшыжэ орва 
шин кӱртньӧ оҥгым шындат.

Парысын ныл могырэш ныл йэҥ кучашлан кылым ыш- 
тат. Тыгай парыс 13 шо сӱрэтыштэ ончыктымо. Кӱварым 
шарымэ да парысым йамдылымэТын, 4 пашачэ-влак шо- 
галытат свайым кыраш тӱҥалыт. Ӱлнӧ визымшэ пашачэ 
шога. Тудо свай важык инжэ кай манын эскэра. Свай 
кырымэ годым важык кайа гын, ӱлнӧ шогышо пашачэ 
кырышэ-влаклан каласа. Тунам нуно кырэнак виктарат. 
Кыраш тӱҥалмэ годымак свай важык ынжэ кай манын, 
чараклаш лийэш.
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Свай пэҥгыдын шолгыжо манын, тудым кэлгышкэ кы- 
раш кӱлэш. Изи кӱварлан 2— 3 мэтрышкэ кыраш гынат 
сита. Мландэ пушкыдырак гын, свайымат кэлгышкырак 
кыраш кулэш свайжым ончычак мландышкэ кунчэн шо- 
галтымэ вэт, эш а 1 —2 мэтрым парыс дэн кырэн пурташ 
кулэш. Тидлан лийын кыраш туҥалмэ дэч ончыч мландэ 
тургыч И/г—2 мэтр кушкӧ свайэш палым ышташ да сэдэ 
палын мландышкэ шумэшкэ кыраш кулэш. Палым млан- 
дышкэ кырэн шуктымо мӧҥгӧ тошкалтышым налаш да

12-шэ сӱр. Пильастангыч сван кырымаш.

вэсым кыраш туҥалман. Кырымэ годым свайын кушыл 
мучашыжэ лончыргэн кэртэш. Садлан тушкат орва шин 
гай оҥгым чикташ пайдалэ. Свайым кырэн шуктымо 
мӧҥгӧ тужэч оҥгыжым вэс свайышкэ налын шыкдаш 
лийэш. 14-шэ сурэтыштэ свайын мучашышкэ оҥго чикты- 
машым ончыктымо.

Йужо кунам свайым кыраш ок лий. Мландыштэ куй. 
шар куй, альэ тулэч моло пэҥгыдэ грунт логал кэртэш. 
Тыгай пэнгдэ грунтышко свайым кырэн от кэрт. Кырш 
туҥалат гынат, чот пэрымэ дэн свай шаланэн кэртэш. 
Свайым кыраш лийэш альэ укэ, тудым ик канаштак па- 
лэн от кэрт. Ондак, ик свайым кырымэ годымак куй ло- 
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галэш гын, тунам грунтым палэн налаш кӱлэш. Путынь, 
грунтшат кӱйан гын, свай-влакым кыраш ок кӱл, нуным 
шалатылат вэлэ.

Куйан вэрлаштэ тыгэ ыштат: свай кырышаш олмышто 
1,5—2 мэтр кэлгытан лакым кунчат. Нинэ лакын пунда- 
шышкэ 60—70 см  куй пышталтэш. Куйжӧ йыргэшкэ 
огыл, лапка лийман. Лакэ пундашышкэ пыштымэ куйжӧ 
свайын нэҥызшэ лийэш. Кид йумалнэ шотлан толшо 
куй укэ гын, 80= 1 0 0  сантимэтр кутышан пырньа комль-

Онто

13-шэ сӱр. Парыс, 14-шэ сӱр. Свай вуйым 
пэҥгыдэмдымаш.

ам пышташ лийэш. Куй умбалан тунам свайым огыл, мэҥ- 
гым шогалтат. 15 сурэтым ончо. Мэнгэ-влакым шогал- 
тымэ годым нуно вик шогышт манын ончаш кулэш. Мэҥ- 
гыштым смолитлаш гын, утларак сай лийэш. Куй умба- 
кэ мэҥгэ-влакым шогалтымэ мӧҥгӧ мудаш лийэш. Лакын 
пэлышкыжэ ондаккуйым, альэ шаркуйым опташ гын сай- 
рак улнэжэ. Тудын мӧнго мландэ опталтэш. Куйжымат, 
рокшымат трамбовайаш кулэш. Мэнгыштым смолитлым 
огыл гын, йыржэ шуным отпаш пайдалэ.
‘ Умбакыжэ свай кырыман кувар сэмынак паша ыштал- 
тэш.

Свай-влакым кырэн пытарымэ мӧҥгӧ нунын кушыл 
мучашыштым тӧрлаш кулэш. Нунын умбакэ торэш  каш- 
та-влак возыт.Кашта-влак ик тӧр кийышт да куваржэ тӧр 
лийжэ манын, свайын кушыл мучашыштым тӧр пучкаш 
кулэш. Свайын кушыл мучашышкэ нигунамат, шошым
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кугу вӱд годымат вӱд ынжэ шуман, мэҥгын кӱшыл мучашы- 
жэ иктаж пэл мэтрлан шошымат вӱд ӱмбалнэ лийжэ. Ти- 
лан кок сэрэшат шошым вӱд шумо вэрэш палым ышташ 
кӱлэш. Палэш изи мэҥгэ-влакым кыраш да кандрам шуп- 
шаш. Шупшын шындымэ кандражэ шошымсо вӱдын кӱк- 
шыштшым оичыкта. Кандражым свай-влак коклаэш ш уп- 
шаш гын, утларак сай лийэш. Свай воктэн кондра дэч 
кӱшкылапэлым, альэ ик мэтрым висыман да палым ышты- 
ыан. Ты палэгыч свайын мучашыштым пӱчкаш кӱлэш.

15-шэ сӱр. Свай вуйым ыштымаш.
1— насадкэ, 2—свай, 2—шип, 4—зазор 1/а см. 5 —иасадкэ 

мучаш, 6 —свай.

Тыгэ ик радам свай-влакым пӱчкын каймэ мӧҥгӧ вэс ра- 
дам свай-влак дэк нантайэн пэрман. Пэрвой гана шупшмо 
еэмынак кандражэ тудын кӱкшытыштак лийжэ. Тӱр радам 
свайыштат палым тугак ыштыман.

Тыгэрак тӱрысӧ кок радам палым ыштыдэ кодын. Ну- 
ным палым ышташлан 47а мэтр кутышан оҥам йамдылаш 
кӱлэш. Ты 01гажым кыдалнэ улшо свай воктэи пыштат 
да тӱр радамэш палым ыштат. Оҥа олмэш кандрамат 
шупшаш лийэш. Ик торэш радамыштэ палым ыштымэ 
мӧнтӧ котшэшыжат ышташ лийэш.

Ты пашам моткоч арун, точно ышташ кӱлэш. Свай 
мэҥгэ-влак чыланат ик тӧр лийышт.

Эн'эр сэрыштэ мэҥгэ кырышаш вэрымат сай шоналтэн 
муаш кӱлэш. Мэҥгым кырашлан шошым вӱд кушко кӱ- 
зымым сай палаш кӱлэш. Ты пашам удан ыштэт гын, 
кӱварат сай ок лий- Ик мучашыжэ кӱкшӧ, вэсыж эӱлы к- 
шӧ лийэш. Тыгай тӧрсыр кӱвар дэн кошташ йӧн огыл. 
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Свайлаштэ палым ыштэн пытарымэ мӧҥгӧ нунын муча- 
шыштым пучкаш кӱлэш. Мондымо ок кӱл, иунып ӱмба 
лап кошташ возэш вэт. Садлан свайын мучашыншм йӧршэш 
пӱчкын кудалташ ок кӱл, шип-влакым кодаш кӱлэш. Ни- 
пэ шипышт каштаэш лодымо лодышко пурэн шинчыт. 
Свай мучаш ыштымашым 15 шо сурэтыштэ ончыкты- 
мо. Шип-влакым кажнэ йэҥ ыштэн ок кэрт, ты пашашкэ 
плотньыклаш моштышым шогалташ кулэш. Тудлан па- 
ш а ышташ йӧнан лийэжэ манын, свай кырымэ тошкалты- 
шыжым погаш ок кул Шип-влакӹм £ —8 см  кукшытан 
лийы тик могыржо кужо, вэсыжэ кучык ышталтэш. Кужо 
туржӧ 15 см, кучыкшо 5 см лийэш. Кувар кашта свай 
умбалпэ пэнтыдын кийжэ манын, шипын кужо могыржо 
куварлаи торэш, каш та кутынь лийжэ.

Шип-влак чыланат тӧр лийышт. Садлан эртак оҥа дэн 
вискалаш, ончаш кулэш.

Свайын мучашышт пучмӧ да шип-влакым ыштымэ го- 
дым сэрэш кашта-влакым йамдылаш кулэш. Куварлан 
утларакшэ 20—22 см кужгытан пырньа кайа, садлап ну- 
ным ситышын йамдылаш кулэш.

Торэш радамыштэ, тур свай кокл аш тэ4  мэтр уло вэт, 
кашталык пырньам 4 м. 80 см дэч кӱчыкым йамдылаш 
ок кул. Кок могырышкат каштан мучашыжэ 25—30 см  
уто лийжэ. Кашталан йамдылымэ пырньаштэ укшэржым, 
шумжым йытрайаш кулэш.

Торэш радам свай-влак кунар улыт, каштамат тунарак 
йамдылаш кулэш.

Кашта-в.чакэш лакылам ыштыман. Нинэ лакылашкэ шип- 
влак пурэн шинчыт. Тидым ышташлан ондак кашта 
кутышанымак, 4 м. 80. см  вичкыж оҥам йамдылат. Ты 
онан<ым свай-влак умбакэ пышташ да свай радамыштэ 
улшо шип-влакым карандаш дэн палым ышташ кӱлэш. 
Тидыи мӧнтӧ палэ ыштыман оҥам сэрыштэ кашташкэ 
пыштыман да оҥагыч палыжым кашташтэ ыштыман. 
Нинэ палышт лодо лодышаш вэрым очыктат. Лодыжым 
шип дэч кугуракым лодаш кӱлэш, укэ гын шипшэ пурэн 
огыт шич. Лакым кужытшым 16 си, кумдыкшым 6 см, 
кэлгышым 8—9 см. ыштыман. Лакын кэлытшэ шип дэч 
1 см кэлгырак лийжэ.
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Лакым тыглай ий дэнак кӱнчаш кулэш. Кажнэ кашташ- 
тз. 4 лодо лийэш.

Лодо-влакым ыштэн пытарымэ мӧҥгӧ каштам свай- 
влак дэк наҥгайаш да шипышкэ пуртэн шындаш 
кулэш. Кашта шиплашкэ вигак пурэн окш ич гын, йа ши- 
пым локшинчалаш, йа свайым ӧрдышкырак пэраш кулэш. 
Кашта шипыштэ огыл, свайыштэ кийжэ, тудым, вошт 
кырэн волташ кулэш.

Кажнэ радам свайлан ышкэ каштажэ лийжэ манын, 
палым посна ыштылаш кулэш. Ик кана палым ыштымэ 
дэн моло кашталан тудо ок йӧрӧ.

Кашта-влакым чыла оптымо мӧҥгӧ прогоным опташ 
туҥалаш лийэш. Кучык куварыштэ каштажэ кутыньэк 
прогон иктэ лийэш.

Пырньажэ кувар дэч кучык лийэш гын, тунам прогон- 
влакым шуйаш логалэш. 16-шо сурэтыштэ кашта умбакэ 
шуйэн оптымо прогон-влакым ончыктымо. Прогоным ик 
прольот кутышаным вэлэ огыл ышташ лийэш. 2—3 проль- 
от кутышаным пырньа-влакым прогонлан опташ лийэш. 
Прогон-влакын оптымо шотшым прольотын кутыш ыжо 
да пӹрньан кутышыжо почэш ышташ кулэш. Шуйымо 
вэрыштым ик торэш ышташ ок лий.

Прогонланат свай дэн кашта сэмыяак укшэржым да 
шумжым эрыкташ кулэш.

Кувар кутыньэк ик прогон сита гын, чылажэ прогон- 
лан 4 пырньа кулэш. Прогон-влак кашта умбакэ, нунылан 
торэш возыт. Нуно свайын кутынь радам тураштэ, чыла- 
жэ 4 радам каш та умлалнэ кийаш туҥалыт. Тыгэрак 
кашта свай-влакын торэш  радамжым, прогон кутынь ра- 
дамжым ваш уша.

Прогон-влакым пышташлан кашташтэ лакым руат. Про- 
гонжо кашташкэ плотнан шичшэ манын, прогонэшат ло- 
дым ыштат. Тыгэрак прогон лакышкэ возэш. Рашыжэ 
17 шэ сурэтыштэ ончыктымо. Кашта дэн прогонышто 
ыштымэ лодышт тӧр толышт.

Каштажым оҥа дэнэ висэн налаш да прогонлан лоды- 
жым сэрэшак йамдылаш кулэш. Тидын мӧҥгӧ вигак 
кашта умбакэ оптат. Куаарын мучашыштыжэ прогон-влак 
25—30 см.. кужырак лийышт. Прогонын уто мучашышт дэн 
25
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корным иктышкэ ушат. Прогон-влакым оптымо мӧҥгӧ 
тудым корно дэн иктышкэ сайынрак ушаш кӱлэш. Кӱвар 
воктэн улшо мландыжэ пэҥгыдын шинчыжэ ынжэ ур.

Тидлан лийын кӱварын мучашэшышт заборым ыштат.
Заборжо тыгэ ышталтэш: свайын тӱр радам дэч 50 см 

чакнэн П/гМэтр кэлгытышкэ 4 мэҥгым шогалташ кӱлэш. 
Нннэ мэҥгышт заборым кучаш тӱҥалыт.

Прогонын кажнэ мучаш тураштэ мэҥгэ шолгаш тӱҥа- 
лэш. Прогон-влакын мучашыштат забор пырдыш дэк 
ынышт шу. Забор мэҥгышт ынышт шуй манын смолит-

17-шэ сӱр. Прогонын насадкэ 

ӱмбалнэ киймаш.

1—прогон, 2— насадкэ, 3— свай.

лаш кӱлэш. Нинэ мэҥгышт свайын кутынь радамжэ дэн 
тӧрак лийыт, прогонын мучашышт пырт гына мэҥгэ 
дэк мийэн огыт шу. Мэҥнэ-влакын мучашыштым свай 
дэч 40 см кужыракын пӱчкаш кулэш. Тунам мэҥгын му- 
чашышт прогон дэн тӧрак лийыт. Мэҥгын мучашышты- 
мат шуртӧ почэш пучкаш кулэш.

Мэҥгэ-влакым шогалтымэ мӧҥгӧ заборым ышташ ло- 
галэш. Заборым лош пучмо пырньа дэн ыштат. Лош 
шэлмэ пырньан (однорэзкын) кутышыжо кашта нарак, 
40 м 80 см ышталтэш. Изиш кужорак гынат, уда ок лий. 
Нинэ лош шэлмэ пырньан лапка могыржым мэ1ггэ вэ- 
лышкэ ыштат да пуда дэн кырэн шындат. Адак тудым 
мэптэ дэк забор чот йышэн шында вэт, садлан пудам 
шуко кырымэ ок кул. И к оҥадан кок пуда сита. Пудам 
уто дэн пытараш ок кӱл.

Лош шэлман оҥа-влакьш йыгырэ-йыгырэ оптат. Тиды*н
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мӧҥгӧ тушко рокым оптат, 'оптымо сэмын трамбовайт. 
Чот трамбовайаш огыл гын, имньэ дэн куварышкэ пу- 
раш ок лий. Сэдэ забор ыштымашым 18-шэ сӱрэшыштэ 
ончыктымо.

5. Прогон-влак ӱмбалан шарымаш.

Кӱварын лэгыжэ ыштымэ. Тудын умбач кошташ лийжэ 
манын, мом гынат да шараш кулэш. Сай шарымаш пэҥ- 
гыдэ, шулдо акан лийжэ, вудым умбаланжэ ынжэ кучо.г

т -от

050-^

18-шэ сӱр. Мландэ урмо дэч авырышэ забор.
1—кӱвар, 2—мландэ, 3—заборда оптымо, 4 —мэҥгэ 

5—свай, 6—насадкэ, 8—прогон.

Мом шарымашыжэ вэрысэ условий почэш лийэш. Ты 
кнагаштат кум турлӧ шарымаш ончыкталтэш. Вэрлан мо- 
гайжэ кэлша, тугайым ышташ лийэш.

а ) Л о ш  ш э л м а н  п ы р н ь а м  ш а р м а ш .  Тыгай кӱ- 
вар 20—22 см  кужгытан пырньа-влакым лош шэлмэ дэн 
шаралтэш (однорэзкэ). Кутышыжо 5 мэтр лийэш. Кувар 
плотнан шаралтэш, корминажэ улыкыла лийэш. Нуио 
куварлан торэш, кашта сэмын опталтыт. Нуно ынышт 
коштэдэ манын, 19-шэ сурэтыштэ ончыктымо сэмын ло- 
дэн оптат.

Тыгэ плотнан шарымэ умбачын кошташ туҥалыт. Пэ- 
рила мэҥгэ шогалшаш олмышто кужыракым опташ кулэш,
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6 мэтран лийышт. Коштмо годым ынышт тарваныл ма- 
нын, оптымо дэч ончыч тӱрыштым налаш кӱлэш (19-шэ 
сӱр. ончо). Шарэн пытармэ мӧҥгӧ кок турэш, прогон 
тӱраш брусым пыштат. Сэдэ брусшо кӱварым йыша. Ты 
брусыжо ик олмышто кийжэ манын, пудалэн шындаш 
кӱлэш. Тидым 19-шэ сурэтыштэ ончыктымо. Сэдэ, йышэн 
шындышэ брусыжо 12 см  кужгыт ышталтэш. Пудам 
кажнэ оҥа турэш огыл, 5— 6 оҥа гоч ыштыман. Пуда (кы- 
рыш гай) укэ гын, скоба дэн кыраш лийэш. Йышэн шын- 
дышэ брус кувар дэч кужо ышталтэш, тудо посна мэҥ-

Кормина

Прогон]

Йышымэ брус

■

Кӱварэш Прогон

Локшыч- 
ыэ вэр

19-шэ сӱр. Лош шэл- 

ман 'пырньам шарымаш.

.ш ары мэ.

гышкэ тукна. Лош шэлман пырньа дэн ыштымэ кувар 
лэвэдыш кужын ок чытэ. Имньын таганышт пэрымэ дэн 
вашкэ пужла. Адак трактыр дэнат вашкэ пыта. Лош 
пучмӧ оҥа-влак вашкэ ынышт пытэ манын, тудын умбач 
эша оҥам шараш гын, утларак пайдалэ. Оҥажэ 3—4 см  
кужгытан лийыт. Нуно туганэн пытат гынат, вашталташ 
нэлэ огыл.

б ) Т ы г ы д э  к у й  д э н  ш а р ы м а н .  Тыгыдэ куй дэн 
лэвэдашлан тугай лош шэлманымак комдык огыл, кумыко 
корминажым кушкыла шарат. Нинэ корминамат посна 
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брус дэн йышат. Кормина умбач тӧрлашлан шуным оптат 
да трамбовайат. Шун ӱмбач тыгыдэ куйым, альэ тыгыдэ 
кэрмычым шарат. Тыгыдэ куйым 8 см. кужгытым шарат. 
20-шо сурэтыштэ ончыктымо. Ӱмбакжэ тӧр лийжэ манын 
тыгыдэ куйым сайын тӧрлат да трамбовайэн шындат.

Тыгай лэвэдыш трактырын, альэ имньын коштмо го- 
дым туганӹмэ дэч арала. Тугэ гынат тудо вудыжгымо да 
шуйымо дэч ок чарэ.

Лишнырак куйат, кэрмычат укэ гын, нунын олмэш ош- 
мам опташ лийэш.

в) М л а н д э  б э т о н  д э н  л э в э д м а ш .  Сай лэвэды- 
шым тыгэрак йамдылаш лийэш: пэш сайынак кукшо шар-

20 шэ сӱр. Шун ӱмбач 
кӱй дэн лэвэдмэ.

21-шэ сӱр. Шун дэч пос- 
на кӱй дэн лэвэдмэ.

куйым, ошмам да шуным иктышкэ лугаш, вара тудым 
8— 10 сйг кужгытым шарэн шындаш кулэш. Тыгэ ыштымэ 
годымат лош шэлман пырньа-влакым, корминажэ дэнэ 
кушкӧ оптат.

Шаркуйжым эҥэргыч налыт, пэш шолдра ынжэ лий. 
Ик воз шаркуйлан пэл воз ошмам да чэрык воз шу- 
ным налыт (21-шэ сурэтым ончо).

Тыгай иктышкэ лугымо мландэ бэтон маналтэш. Туды- 
мат куварышкэ трамбовайэн оптат. Мландэ бэтон йатыр 
чыта, вудым ок кучо, лаврамат ок ыштэ.

Нинэ кум турлӧ кувар лэвэдышгыч могайжэ вара сай- 
рак? Кӱвар ыштымаштэ кид йумалнэ могай матьэриалжэ 
уло, тудо сайрак лийэш. Тидым гына мондымо ок кул: 
куварым умбачшэ лэвэдтэ, тудо вашкэ шуйэш, ачалаш 
ш эргынш уэш . Ошма дэн, альэ тыгыдэ куй дэнэ лэвэдаш 
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гын, оҥа вашкэ шӱйэш. Садлан шун умбач шар кӱй дэн, 
альэ мландэ бэтон дэн лэвэдаш гын, сайрак лийэш. 
Мландэ бэтоным йамдылаш жап йатыр кӱлэш. Кӱвар пэш 
содор кӱлэш лийэш гын, тыгыдэ кӱй дэн, альэ ошма дэн 
лэвэдмат йӧра.

6. Кӱварым корно дэнэ ушымаш.

Кӱварым ыштэн пытармэ мӧҥгӧ кошташат лийэш. Тугэ 
гынат тушко эша пураш йӧсӧ вэт. Кӱварышкэ пурашлан 
корным ышташ кӱлэш. Кӱварын мучашыштэ забор 
уло, нинэ забор воктэн мландым опташ кӱлэш. Корным 
кӱвар дэкэ шукташ кӱлэш, кӱварышкэ кӱзымӧ вэржэ 
тура ынжэ лий. Корнын кӱкшытшо кӱвар дэнэ тӧрак вэлэ 
лийжэ. Орва дэн кӱварышкэ кӱзымӧ годым лондэм ынжэ 
лий. Лондэм шинчышыланат сай огыл, кӱварланат пэш 
уда. Кӱвар дэн корно коклан вончымаш тӧр лийжэ. Тыгэ 
ыштымэ корнышто лач кӱвар лишнэ кок могырэш ик 
мэҥэгыч шогалташ кӱлэш. Мэҥгышу важыкла шогышт. 
Нинэ мэҥгэ-влак рушлажэ надолбӓми манылтыт, нуно 
кырымэ дэч пэрилам аралаш тӱҥалыт. Йышышэ брус- 
влакат нинэ мэҥгышкак ушнат. Важыкмэҥгышт 18— 20 см  
брус лийыт, нуным Н/г мэтрышкэ кӱнчэн шогалтат.

Кӱварлан чылажэ 4 мэҥгэ кӱлэш.
Кӱвар дэн корным иктышкэ ушымо мӧҥгӧ ижэ кош- 

таш лийэш. Тугэ гынат кошташ эша лӱдыкшӧ. Тушто 
йышышэ брус гына изиш арала, тудо оравалан, альэ ав- 
томобильлан вӱдышко пурэн кайаш ок пу. Кӱварыштэ 
кошташ нимогай лӱдмашат ынжэ лий манын, кок могы- 
рэш пэрилам ышташ кӱлэш. Йышышэ брус дэч иктаж 
25 см. ӧрдышэшырак пэрилам шогалтат, тунам орва шӱ- 
дыр логалдэ эртэн кайа. Пэрила 1 мэтр кӱшкышт, тыгэ- 
рак ышталтэш:

Кӱвар кутыньэк 2 м  коклаш стойкым шогалтат. Нинэ 
стойкыштым пырньа пӱчкышгыч 15 см йамдылат. Нуным 
шогалташлан кӱварыштэ рожым, стойкышто шипым ыштат. 
Вара рожышко стойкым шогалтат да кок пуда дэнкырэн 
шындат. Стойко пэҥгыдын шолгышт манын, чаракым 
ыштат. Тидым чылажымат 22-шо сӱрэтыштэ ончыктымо. 
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Чаракын ик мучашыжым стойкышко, вэсыжым кӱварышкэ 
чараклымэ. Тидлан лийын кӱварым шарымэ годымак 
пэрила шогалташлан кӱвар оҥажым кужыракым пышташ 
кӱлэш. Чарак пэҥгыдын шолгыжо манын тудым пуда 
дэн кырэн шындаш кулэш. Чаракым 12 см  пырньа пӱч- 
кыш дэн ыштат.

Стойко кӱшыл мучашыштыжэ шип лийэш. Ты шипшэ 
вара стойко-влак ӱмбалнэ кийшэ брусышко пура. Ӱм-

■0,15
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22-шэ сӱр. Чарэкаи пэрила.
1—чарак, 2—стойка, 3—йышымэ брус, 4 —кӱвар оҥа, 
5—прогон, 6—кӱварнэ мучашыжэ, 7—стойкын шипшэ.

балнэ кийшэ брусыжым рушла поручэнь маныт. Пору- 
чэньым 15 см кӱжгытан пырньа дэн ыштат.

Поручэньлык пырньаштэ укшэрым йытрайаш да пужа- 
раш кулэш. Поручэньыштэ кок мэтр коклаэш шиплан 
лакым ыштат. Стойко-влак коклаэш 5Х Ю  см брусокым 
кырат.

Тыгай пэрилам ышташ куштылгыжак огыл гынат, тудо 
пэш пэҥгыдэ лийэш. Чаракым шогалташлан кужырак 
оҥам оптыман, шип-влак кулыт-тидэ чылажат жапым йа- 
тыр налэш. Пашам вашкэрак п ы т а р ат  кулэш гын, пэри- 
лам куштылгыракым ышташ лийэш. Йышым брус воктэн 
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15 см  кужгытан пырньам шогалташлан рожым шӱтыман. 
Тыгай рожлам кӱвар мучко кок мэтр коклаэш ышташ 
кулэш. Нинэ рожлашкэ пэрила стойко шогалыт. Стойкым 
прогонышко ла йышымэ брусышко пуда дэн кырат. 
Тыштэ нимогай чарак ок кул. Кушычшо стойко умбак 
поручэньым пыштат. Тыгай пэрилам 23-шо сурэтыштэ

23-шэ сӱр. Пэрила чарак дэч посна.
1 —мэҥгылык шип, 2 —стойка,?— йышымэ брус, 

4—кӱвар оҥа, ӧ— рож-влак, 6—прогон.

ончыктымо. Тыгай пэрилам ышташ нэлэ огыл, тудо 
пэрилам гына аралэн ок шого. Тыштэ пэрилажэ йышымэ 
брус воктэнак ышталтэш.

7. Кӱварым ий каймэ годым оролмаш.

Шошым, ий каймэ годым, куварлан пэш лудыкшӧ. Ий- 
влак шошым каймышт годым куварым сусыртэн кэр- 
тыт.

Ий каймэ годым свай-влаклан утларак лудмашан, нуно 
ийын пэрымэ дэн пэш чот пужлат. Свайым ий пэра гын, 
кашта тарвана, тунам шип-влак курышт кэртыт, уло ку- 
варат шалана.
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КӱварыМ ий-влак пэрымэ дэч, посна оралмашӹм-лэ- 
д 0 р э 3 ы м ыштат.

Вуд йогымо ваштарэш кӱвар дэч ик мэтр кушан свай 
орам кырат (24 сурэтым ончо). Тыгай ораштэ 3—5 свайым

24-шэ сӱр. Лэдорэз.

1—кугу вӱд годым ий 
каймэ, 2—изи вӱд годым.

25-шэ сӱр. Лэдорэз му- 
чашым ыштымаш.

йыгырэ кырат. Куварын торэш радам свай тураш тыгай 
ора свайым шогалтат, сэдэ свай орашкэ ий мийэн тӱкна 
да шаланэн кайа, шаланышыжэ вара кувар йумачат эртэн 
кайа. Лэдорэзлан свайым 2—2,5 мэтр кэлгытышкэ кырат.
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Свай ӧрашкэ кок кум вэрэ орва шин кӱртйьӧ шыдйшым 
чиктат. Свай оран кӱшыл мучашышт ынышт шӱй манын, 
нуным конус гай кошарташ, альэ оҥа дэн лэвэдаш кӱ- 
лэш. Лэдорэзым кӱвар дэн пырльак ыштат, тудо ик мо- 
гырэш гына ышталтэш. Кӱваржэ кужо да адак ий чот 
кайа гын, лэдорэзым покшэланжэ 5—7 свайым, тӱрэшышт 
3 свайым шогалтьшан,

Тугэ гынат лэдорэз ыштымэ дэн кӱвар аралымэ паша 
ок пытэ.

26-шэ сӱр. Кӱвар кӱшыч койэш.
1—ий почмо, 2—корно, 3 —кӱвар, 4—свай-влак,

5—вӱд йогымаш.

Ий торванышаш дэч ончыч кӱвар оролаш посна бри- 
гадым ышташ кӱлэш. Бригадын пагор, товар, кольмо, 
лом-влак лийышт. Ты бригадэ кӱвар йумалым эрыкта, 
адак свай да лэдорэз йыр ийым каткала.

Адак вӱд йогымо ваштарэш кӱвар дэч кӱшан лэдорэз 
тураштэ 26-шо сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын ийжым по- 
чаш кӱлэш. Тунам пэрвой тарванышэ ийжэ сайын эртэн 
кайа, свайым ок тарватэ. Свайжым ийэш кылмэн пижшы- 
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мак кодаш гын, ий каймэ годым ий дэн пырльа лэктый 
кайэн кэртыт, тунам кӱварат шалана.

Ий каймэ годым затор лийэш гын, бригадылан шалатэн 
колташ тыршыман.

Шошым ий каймэ мӧҥгат куварым аралаш кӱлэш. 
Шошым, кугу вӱд годым, вӱдшӧ прогон-влак мартэ шуэ- 
шат кӱварым наҥгайэн кэртэш. Тыгэ лийын ынжэ кэрт 
манын, кӱварышкэ кӱйым опташ кӱлэш. Тунам кӱй пы- 
зырэн шында да кӱвар оҥалан кӱшкӧ вӱд дэн кӱзаш 
ок пу.



▼

IV. ПУЧ-ВЛАК (ТРУБЫ).

Йужо кунам кӱварым ышташ пайдажат укэ. Изи ко- 
рэмлаштэ, корэм вожлаштэ да монь шошым вӱд шуко 
ок лий. Тыгай вэрэш кӱвар ышташ пэш шэргын логалэш. 
Садлан йужо вэрэ кӱвар олмэш пучым ышташ утларак 
пайдалэ. Пучым ышташ кӱвар ыштымэ дэч шулдын ло- 
галэш, тудлан паша вий шагал кайа, адак матьэриалжат 
шуко ок кӱл.

Садланак изи вӱдан вэрыштэ пучым вэлэ ыштыман.
27-шо сӱрэтыштэ пучым ончыктымо. Тыгай пучым 

кумлукан маныт.йТыгай пуч ышташлан 20—26 см, кӱжгытан 
пырньа-влакым важык кӱнчэн шогалтат.

Нинэ пырньа ӱмбакэ (кузэ шогалтымэ нэргэнжэ умбал- 
нырак каласалтэш) 18—22 см  кӱжгытан пырньам оптат. 
Сэдэ пырньашт „накат“ манылтыт. Варажэ накат ӱмбак 
рокым оптэн шындатат, тудын ӱмбач коштыт.

Пу пуч-влак тӱрлӧ ышталтыт:
1. Кумлукан.
2. Виклукан.

1. Кумлукан пуч (труба).

Тыгай, ыштэн шуктыдымо пуч 28-шо сӱрэтыштэ он- 
чыктымо. Кумлукан пучым тыгэ ышташ тӱҥалыт. Эн он- 
дак корэмын, альэ корэм вожын покшэлан эн кэлгэ вэ- 
рыштэ пучын рӱдыжым (покшэлжым) палэмдат.

Тидэ вэрыштэ корнылан торэш (перпендикулярно) кан- 
драм шупшыт да изэ мэҥгэш кылтэн шындат. Тидэ 
шӱртӧгыч кок могырышкыла пучын пэлыжым висат. 
Шошым кунар йогымым палат да пучын кумдыкшым ту- 
гайым ыштат. Утларакшэ пуч 1— П /2 мэтр кумдыкан ыш- 
талтэш. Тыгэрак шупшын шындымэ кандра дэч 50— 75, альэ 
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100 сантимэтрым висат. Висэн налмэ вэрыштэ изи мэҥгым 
пэрат да кандрам шупшыт. Шупшын шындымэ кандражэ 
пырньа-влак шогалтышаш вэрым ончыкта. Шогалтымэ 
пырньажым „йол“ маныт.

Йолыштым 1,2 — 1,6 мэтр коклан шогалтат. Нинэ кокла- 
ланак кандра воктэн кажнэ йоллан палым ыштат. Тидым 
ышташ пэш куштылго. Палыжым корно покшэчын кок 
могырышкыла ышташ гын, утларак сай лийэш.

Корно

27-шэ сӱр. Кумлукан пуч. 1—Мэҥгэ.

Палэ ыштымэ вэрлаштэ лакым кунчаш кӱлэш. Кунар 
йол лийшаш, тунар лакым кӱнчыман. 28-шэ сурэтыштэ 
тыгайымак 8 йолым ончыктымо. Йол-влакышт корнын 
кумдык почэш шогалтылыт. Корно кумда гын, йолыштат 
шукырак кулыт. Йолыштым мужыр дэн шогалтат, садлан 
лакыштымат ик канаштэ мужыр дэн кунчаш кулэш. Му- 
жыр дэн шогалташ огыл гын, пыжыкташ йӧсӧ лийэш. 
Лакым 1—2 мэтр кэлгытым кунчат.

Лакэ-влакым кунчымӧ годым мландыжым пучын пок- 
шэкэ огыл, ӧрдышкӧ кышкыман. Укэ гын вудлан кайша- 
шым пэтыра.

Кунчымӧ лакын пундашэшыжэ 40—60 сантимэтран куйым
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опташ кулэш. Кӱвар ыштымэ годымат тыгак ышташ ка- 
ласалтын.

Пуч ыштымэ вэр лишнэ кӱй укэ гын, 60—80 см. кутышан 
лош шэлмэ пырньам пышташ лийэш.

Лакэ-влакым кунчымӧ годым моло пашачэ-влак (тышкэ 
плотньык-влакым шогалташ пайдалэ) йолым да накат- 
влакым йамдылаш туҥалыт. Пучын йолыштым стропила 
шогалтымэ сэмын шогалтат, йол коклаштэ кушныжӧ вик- 
лук лийэш. Тыжэчынак йолын кужыштымат палат. Кажнэ

28-шэ сӱр. Ышт^н шуктыдымо кумлукан пуч.

мужыр йолын кушыл мучашыжым стропила сэмынак ваш 
ушат. Тидым сӱрэтыштэ ончыктымо. Йамдылэн оптымо 
йол-влакым шогалташ туҥалыт. Ш огалташ тургычын туҥа- 
лыт. Лакэ пундашыштэ улшо куй покшэкэ йолжым шо- 
галтыман. ^Тӱнам тудо мландым куй гоч тӧр пызыраш 
туҥалэш. Йолым покшэкэ огыл, пэл турышкӧ шогалташ 
гын, кужым важык пызырэн волта, пучшат важык волэн 
шинчэш^ Тур йолыштым шогалтымэ мӧҥгӧ тэргэн налаш 
кулэш. Йолышт коктынат ик сэмынак шогылшт, важыкшат 
ик гайак лийышт, кукшытшат ик гай лийжэ.
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Тэрг эн налмэ мӧҥгӧ ик сэыынак шолгат гын, нуным 
скоба дэн ваш пэрат. Скоба укэ- гын, пуда дэн кыраш 
лийэш. Кырымэ мӧҥгӧ лакыжым мӱдат. Пуч ыштымэ 
лишнэ тыгыдэ куй, альэ шар кӱй уло гын, пэл лакыш- 
кыжэ тудым оп ш кулэш. Куй оптымо годымат, рок 
оптымо годымат тарамбовайаш кулэш.

Тур йолыштым шогалтымэ мӧнгӧ молыштымат шогал- 
таш лийэш. Моло йолыштынат мучашышт ик тӧр ли- 
йышт.

Тидлан лийын турысо йоллагыч кандрам шупшман. Ты 
кандра моло йол-влакын мучашым ончыкта. Моло йол-вла- 
кым ты гак  шогалтат.

29-шэ сӱр. Мэҥгэ-влак ушнымаш.

Шогалтымэ йол-влак умбак накатым оптат. Нзкатын 
кутышыжо пучын кумдыкшо нарэ ышталтэш. Накатни- 
кым ӱлыч опташ туҥалыт да кушкӧ оптэн кӱзат. МланДэ 
ынжэ його манын, нуным плотнан опташ кулэш. Кырэн 
опташ ок кул, нуным мландэ ышкэак сайын йышэн 
шында.

Кушычын мландэ вошт вуд пура да вудыжгэн кэртэш 
садын дэн шуйаш туҥалэш. Тидэ ынжэ лий манын, 
пырньаштым шокшо тэгыт дэн смолитлаш кӱлэш.

Тэгыт укэ гын, пучым ӱмбачшэ ошма дэн лугыман 
шун дэн шӱраш кӱлэш. Тыгай лавра дэн ӱмбалжым 
10—12 см кужгыт шурыман.

Тыгэ ыштымэ дэн накатньик вашкэ ок шуй. Изиш 
шурымыжӧ кошка да мландым трамбовайэн опташ 
лийэш, Пуч ӱмбалнэ 50 см мартэ лиймэшкэ рокым 
опташ кулэш. Тидын мӧҥгӧ пучым йамдылан шотлаш 
лийэш, тудын ӱмбач кошташат лийэш.
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2, Виклукан (прямоугольная) пуч.

Кумлукан дэн виклукаи пучышто тыгай ойыртэмыш 
уло: виклукан пучын пырдышышт важык огыл вик шо- 
гат адак ӱмбалныжэ потолык ышталтэш. Адак виклукан 
пуч шошым вӱдым сайынрак колта. Пучыи ужаш-влакын 
лӱмыштым сӱрэтыштэ ончыктымо. Пучын кок могы- 
рышто вийашын пырньа-влакым шогалтат. Нуным пӱкэи 
маныт. Нинэ пӱкэн ӱмбакэ сундык сэмыя шип дэн 
каштам оптат. Ик мужыр пӱкэнжэ кашта дэн пырльа 
рамэ манылтэш. Пӱкэн воктэн кок могыргычат пырньам 
оптат. Нинэ пырньашт мландым урмо дэч кучат.

Кашта ӱмбакэ пырьньам оптат да мландым шарэн 
шындат.

Пырньан кӱжгытшым сӱрэтыштэ ончыктымо. Уло 
пашам кумлукан пуч сэмынак тыгэ ыштат: корэмын,
альэ эҥэрын пундашыштэ эн ӱлыл вэрым муытат, кор- 
нылан торэш кандрам шупшын палым ыштат. Ты { 
кандра пучын покшэлжым ончык-та. Кандран кок мо-  ̂
гырышкыжо пучын пэл висажым висат. Пучын кумдышко 
П/з—2 мэтр ышталтэш. Висымэ мӧҥгӧ изи мэҥгым пэрат 
да кандрам шупшыт. Ты кандражэ пӱкэн радамым ончыкта.

Корнын кумдыкшо почэш пуч кутыньэк пӱкэн-влакым 
кӱнчэн шындат. Утларакшэ кажнэ пучлан 4, альэ 5 
пӱкэн, 1,2— 1,6 мэтр коклаэш шындалтэш. Пӱкэн лишаш 
олмышто изи мэҥгым пэркалат.

Кажнэ пӱкэнлан палым пучын покшэчын кок могы- 
рышкыла ышташ пайдалэ. Палым ыштымэ мӧҥгӧ П/г—
2 мэтр кэлгытан лакэ-влакым кӱн ч ат ., Кумлукан пуч 
сэмынак лакэ пундашэш кӱйым, альэ оҥам оптат.

Ты пашам ыштымэ дэн пырльак моло, утларак шин- 
чышэ пашачэ-влак рамым, пырньам йамдылат. Рамыжэ 
сӱрэтӹштэ ончыктымо.

Рам-влак чыланат ик гай лийышт манын, эскэраш ! 
кӱлэш. Ик гай огыт лий гын, пырньа пӱкэн воктэн 
плотнан ок воч, мландэ йогаш тӱҥалэш. Мландылан 
йогаш пуаш йӧршэшак ок лий.

Пӱкэн дэн кашга-влак ваш шип дэн ушалтыт. Тидын 
нэргэн мэ кӱшнӧ возышна.
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30-шэ сӱр. Виклукан пуч.
1—тӱс, 2—пуч кутыньэк пӱчмым ончыктымо, 3 - 2 2 - 2 6  см  мэнтэ, 4-ш ары м э пырньа 18—22 см, 
5 —насадкэ 22—26 сж, 6 —пырдыж 18—22 см, ,7— пӱкэн 22—26 сл« 8 -м э н т э , 9— важык ыштымэ 

мландэ, 10—йэшармэ пӱкэн, 11—пӱкэн, 12—торэш пыштымэ пырньа 23—26 см.
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Погымо рамэ-злкк кумлукан пучын йол 'сэмынак 
шогалталтыт. Эн ондак кок тӱрышко шогалтат, вара 
тӧржым висат да кандрам шупшыт. Кандражэ моло 
рам-влакын кӱкшытшым ончыкта. Кандрам шупшмо 
мӧҥгӧ моло рам-влакым шогалташ лийэш. Рамэ-влакым 
шогалтэн" пытарымэ мӧҥгӧ кок ^могырэш пырдышым 
да ӱмбакыжэ накатым опташ лийэш. Пырдышлык пыр-

31-шэ сӱр. Виклукан пуч. [г
1—шогалтымэ рам, 2— кандрам шупшмо 3—кийшэ ик рам.

ньан кужытшо насыпь кумдык ышталтэш, тудым сӱрэ- : 
тыштэ ончыктымо. Заборым ондак ӱлыч опташ тӱҥа- < 
лыт да кӱшкӧ оптэн кӱзат. Мландым трамбовайэн оптат. ' 
Пырдышэш оптымо пырньам да накатым пуда дэн ; 
монь кыраш ок кӱл, мландэ пызырэн шында. Мландэ 5 
дэн мӱдымӧ дэч ончыч пырньаштым йа смолитлаш, йа  ̂
шун дэн (ошма дэн пырльа) шӱраш кӱлэш. Т иды н; 
нэргэн кумлукан пучышто ойлалтын. [
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Пуч ӱмбалан накатым оптымо мӧҥгӧ ӱмбачшэ рокым 
йӧраш лийшэ.

Рокым оптымогодым трамбовайаш кӱлэш. Пуч ӱмбал- 
нэ рок 50 см дэч шагал ынжэ лий. Пуч олмышто кор- 
нэш кӱчык мэҥгым шогалташ кулэш. Нуным сӱрэтыштэ 
ончыктымо. Пуч тураш корнын ик могырэшыжэ кок мэҥ- 
гйм, вэс мо; ырэшыжэ кокыто шогалтымэ. Чылажэ 4 мэҥ- 
гэ. Мэҥгэ-влакым пуч.палашлан шогалтат. Эртэн кайшэ 
мэҥгэ-влакым ужэшат, чот ынжэ кудал. Укэ гын нучым 
тлрватэн кэртэш. Пучшо пушкыдо грунтышто стройалтэш 
гын, пӱкэнышт нэлэ возо дэн каймэ годым, волэн шин- 
чын кэртыт. Садлан виклукан пучым пушкыдо груптышто 
изиш вэс сэмынрак ышташ кӱлэш. Тунам ыэҥгэ йумалан

32-шэ сӱр. Торэш пыштымэ пырьньам ыштымаш.
1—Пӱкэн-влак, 2 —мландэ.

кӱйым, альэ оҥам пыштымэ ок кӱл, вошт пырньам пыш- 
таш кӱлэш. Тыгай нырньашт рушла л ь эж э н ь манылтыт. 
Сӱрэтыштэ льэжэнь ончыктымо. Пӱкэнышт лэжэнь дэн 
иктыш ушалтыт. (Тидлан шиным ыштат), Тыгай льэжэнь- 
ым П/з—2 мэтр кэлгыштышкэ кӱнчэн пыштат. Льэжэньым 
пышташлан выньэмым огыл, канавым кӱнчат. Пӱкэнышкэ 
шип дэнаштам пыштат. Молотал пашатэ гутжэ.

Ыштэн шуктымо мӧҥгӧ у пуч изищ волэн кэртэш. 
Волымашыжэ кугу огыл гын, тудо нимоат огыл. Йатырак 
волэн шинчэш гын, насыпьым тӧрлаш кӱлэш. Укэ гын 
лондэм лиЙэшат, орва пэраш тӱҥалэш, тунам пуч пужлэн 
кэртэш. Адак пучын кӧргыштыжӧ нимоат ынжэ погыно 
манын эскэраш. кӱлэш. Тор погына гын, вӱд кайэн ок
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кэрт, корным мушкаш тӱҥгалэш. Адак йужо кунам шо- 
шым вӱд кайэн кэртымат лийэш. Тыгэ пучым удам ыш- 
тымэ дэн вэлэ лийын кэртэш. Тугэ гынат пучым пужэн 
ышташ ок кӱл, тудым эрыкташ тӧчаш кулэш. Тидлан 
лийын пучын пундашышкыжэ кӱйым шараш кӱлэш. Пуч 
пундашым вэлэ огыл, иктаж кум мэтрлан корэм вожэш 
кӱйым шараш гын, утларак пайдалэ лийэш. Тыгэ ышты 
мэ дэн вӱд содоррак йогаш тӱҥалэш, тыгэрак пучат вӱ- 
дым утларак колтэн кэртэш.

Сэдэ изи кнага кӱвар дэн пуч ыштымэ нэргэн умылта- 
рымашым пуаш тырша. Кӧ стройаш эша тӱҥалын вэлэ 
да лач тудлан угыч стройаш логалэш гын, тыгай йодмаш 
лэктын кэртэш: вара мом ойраш. могай пучым могай кӱ- 
варым?

Ты йодмашлан ваш мутым раш пуаш ок лий. Тӱрлӧ 
вэрэ, тӱрло гана, тӱрлӧ сэмын вашмут лийын кэртэш. 
Тыштэ чылаланат ик гай вашмутым пуаш ок лий.

Ты кнагаштэ умылтарымашым палэн налын, кан<нэ 
стройшылан тошто опытым ончэн, ышкаланжэ ойыраш 
кӱлэш.
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