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У м ӗ н х и  с ӑ м а х .

Ку кӗнекене куҫарпӑ ҫухее епёр ӑна выр&сларан куҫарнӑ 
пек мар. ҫӗнёрен ^авашла ҫырнӑ, пек т&вас терӗмӗр. Ҫавйн 
пирки ^ӑваш хушшин^е сахал ҫӳрекен ^ӑваш сӑмахӗсене те 
кӗртмелле пул^ӗ. Вӗеем малтанлӑха темӗскерле пек туйӑнаҫҫёг 
ав-§ах хӑн&хса ҫитсен вӑл нимён те мар. Выр&сла термин- 
семпе с&махсене, зӑвашла калама май ҫуккисене, |& ваттен  
вӗсене пёлтерекен сӑмахсем ҫуккисене ан-ҫах куҫармаеӑр 
хйвартӑмёр. Кӗнекере тёл пулакан тӗрлӗ вырӑнсен, хуласен 
йӑ^ёсене т^ваш: ■ҫёлхин йерки тйрӑх ҫавашларах туса ҫыртӑ,- 
мӑр. Ку та хӑ.нӑхса ҫитсен нимӗн те мар. Епӗр, ^ӑвашшем, 
ант^ах мар, ытги халӑхсем те кирлӗ тӗлсен^е ҫавӑн пекех 
тӑваҫҫӗ. Анланма ййвӑртарах с&махсене, тата терминсене кёнеке 
хыҫне пухса йнлантарса пат&мӑр.

Ҫак кӗнеке карттинӗсене ӳкермелли клишшесене йатар- 
ласа тутарайман пирки, вырйсла кеокрахви валли тун& клишше 
ҫин^енех ӳкермелле пул^ӗ, ҫавӑнпа кӗнекери картгӑсемпе 
карттинсем ҫине ҫырнӑ сӑмахсем вырйслах пул^ӗҫ.

Кӗнекере тӗрлӗ йӑнӑшшем, урӑхларах каламалла вырӑн- 
сем, улйшгармалли тӗлсем тупанӗҫ. Ҫавсене к&тартни пит 
паха: вӑл малашне тухас кеокрахвийе йусаса лайӑхрах к&ларма 
пулашӗ. Ҫавйнпа ун пек калтӑксем ҫивт^еи Шупанткарти 
Кёнеке Кӑларакан Уйрӑма пӗлгерме ^ёветпёр.

Урхи Н.

Ш упашкар,
1924 ҫ. раштавӑн 11-мёш кунё.



_  сев ер _______
1-мйш карт.—Тбнҫе йепёсем.

Йапала хӑш  йеннелли, йапалапа йапала 
хушши.

Йапала вырӑнӗ, Пирӗн 'ҫасрсах йапала хйш вырйнта лар- 
нине, йе тйнине кйтартса йнлантарса памалла килет. Сймахран, 
пӳртре сӗтел, йе пукан хӑш вырйнта ларнине кйтартса ӑн- 
лантарса памалла пултӑр,— ҫавна йепле йнлантарса памалла?

Йапала хӑш йенр. Пёрпёр йапала хйш вырйнта тйнине 
кӑтартмалла пулсан, вӑл йапала тепёр паллйрах йапаларан хйш 
й ен р  тйнине кӑтартаҫҫӗ; сймахран, сӗтел йҫта ларнине кӑтар- 
тас пулсан, каласа йнлартарма ҫӑмйлтарах пултйр тесе, сётел 
кймакаран, йе алйкран сылтйм йен|е, йе сулахай й е н р  лараг, 
теҫҫӗ.

Тӗнр йенӗсем. Ӑ н р х  йалапах апла кйтартса йнлантарсан, 
тёрр’сех пулмас!; вйл акй мӗншён: сймахран, епёр пӗр майлй 
пйхса тйнй |ухне, сётел пнртен сылтйм й е н р  пула!’; тепёр 
майлӑ ҫаврйнса тйрсан, вара вйл сулахай й е н р  пулатт Ҫавйн- 
па пёрпёр йапала паллйрах йапаларан хйш йенрне  урйхла 
кйтартас пулаг1\ Ӑна хӗвел тйрйх кйтартсан, тӗрӗс пулаТ. Хӗвел 
пӗлӗтӗн пӗр йенрн  тухат те, тенӗр йенрн анса лара^. Хӗвел 
тухакан йенне х ӗ в  е л т у х й ҫ  теҫҫӗ; анакан йенне х ӗ в е л а н й ҫ  
теҫҫӗ; шйп кйнтӑрла хӗвел тйнй йенне к й н т ӑ р  йенӗ теҫҫӗ; 
епӗр кйнтйр йенне пйхса тйрсан, ппрӗн хыҫра ҫ у р ҫ ё р  йенӗ 
пулаС Хӗвелтухйҫӗпе кйнтйр хуш пш нр  йенне х ӗ л л е  хи х ӗ- 
в е л т у х ӑ ҫ  теҫҫӗ, кйнтйрпа хӗвеланӑҫ хуш ш пнр йенне—х ӗ л -  
л е х и  х ӗ в е л а н й ҫ ,  хӗвеланйҫпа ҫурҫёр хушшин^и Йеннв
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— ҫ у л л й х и  х ӗ в е л а н й ҫ ,  хӗвелтухйҫпа ҫурҫйр йенӗеен хуш- 
шин^и йенне—ҫ у л л а х и  х ё в е л т у х й ҫ  теҫҫӗ (1-мӗш карт- 
тан) Ҫав йенсене т ӗ н 3 е й е н ӗ с е м  теҫҫӗ.

Хӗвел пӗлёт ҫинт}е мӗлле пынине пӑхса сӑнаса тӑрсан , епёр ҫакна 

асӑрхатпӑр : вӑл иртен пуҫласа кйнтйрла^ен хӑпарнй ҫемӗн хӑпарса 

пыра¥, кӑнтӑрлапа $и ҫӳле хӑпареа ҫитет; кӑнтӑрла иртсен, ансах пыра¥. 

Ираеле, та та  хӗвел анас умён йапаласен ӗмӗлкисем вӑрӑм пулаҫҫё; 

кӑнтӑрлапа $н кӗске пула¥ ( 2 -мӗш кар г.).

2-мӑш карт.—Кӑитӑр лцннйб.

Кӑнтӑр линийӗ. Кӑятӑрлапа ёмёлке хӑш  йеннелле кайнине к ӑ н т ӑ р

л и н и й ӗ теҫҫӗ: в ӑ л  к ӑ н т ӑ р  йенҫен ҫ у  р ҫ ӗ р йеннелле кайат\

Ан^ах тён^е йенӗсене хӗвел тӑрйх йаланах пӗлме ҫук; 
сймахран, ҫӗрле, йе пӗлӗтлӗ, ӑмйр ҫанталйкра хӗвел курйн- 
мас^, ҫавӑнпа йут ҫёртре хйнӑхса ҫите^ен тӗн^е йенӗсене 
уййрса илме ййвйр. Тӗнце йенӗсене пӗлмешкӗн м а к н и т л а н  ӑ 
й ӗ п пур.

Макнитланӑ йӗп. Пӗр йышши зул пур, йна м а к н и т теҫҫӗ. 
Макннт хйй патне ытти тимӗр, йе хурҫй йапаласене туртса 
илет; макнит патне ҫывйха нлсе пырсан, хурҫй йапаласем 
хййсем те м а к н и т л а н а ҫ ҫ ё те, урйх тимӗр, хурҫй йапа
ласене туртса иле пуҫлаҫҫё. Ҫанла майпа калеме (пӗрӑва), 
пекӗне, хатща, йӗппе, тата ькгти хурҫй йапаласене макнитлама 
йура1\  Макнитланй йӗпе варрин^ен ҫиппеле ҫакса йарсан, вйл 
пӗр вӗҫӗле йаланах ҫурҫӗр йеннелле, тепӗр вӗҫӗпе кйнтйр 
йеннелле сулйнаТ.

Комппас, Тӗн^е йенӗсене пӗлмелли пёр йапала пур, вӑл 
к о м п п а с  йатлй (З-мӗш карт). Ӑна акй мӗнле тунй: пӗр 
сехет йӗппи пекскерне макнигланй та, шӗвӗрскер ҫине



эпӑп варри тӗлӗнт;ен лартнй; вӑл ун ҫин|в ирӗклён ҫавйрйн- 
каласа тӑра! Иӗппи пӗр вӗҫне хуратнй, вйл ҫурҫӗр йеннел
ле пйхса тйра!', тепӗр- вӗҫё кйнтйр йеннелле пӑхса тара!1. 
Ҫавсем пур те ҫаврака йешт^ӗк йшӗнце; &на ҫийелтен кӗлен^епе 
витнӗ. Йеш^ёк тӗпӗн^е саспаллисемпе тӗн^е йенёсене катартна; 
ҫурҫӗр йенне С саспаллипе (север), кантар йенне—Ю-па (юг), 
хӗвелтухаҫ йенне— В-па (восток), хӗвеланаҫ йенне—3-па (за
пад), ҫуллахи хӗвелтухӑҫ йенне —С.-В. па, хӗллехи хӗвелтухӑҫ 
йение—1 0 -В.-па, хёллехи хӗвеланйҫ йенне Ю.-З.-па, ҫуллахи 
лхӗвеланӑҫ йенне С.-З.-па.

Хӑш цухне вырӑс саспаллисем вы- 
р&нне нимё^ке саспаллисемпе паллӑ тӑ- 

ваҫҫё: ҫурҫёр—N. кӑнтӑр— 5, хёвелтухӑҫ 
— О,хӗвеланӑҫ - XV; ҫул. хёвелтухӑҫ—N 0 ,  
ҫул. хӗвеланӑҫ— М \¥, хӗл. хӗвелтух&ҫ—
3 0 ,  хёл. хӗвеланӑҫ—3 \ ¥ .

Тёнте йенӗсене комппаспа пӗлме° ч
пит ҫймал. Иёппи ирӗклӗн ҫаврйнмаш- 
жӑн комппаса тӳрем ҫӗре, сймахран, сӗ- 
тел ҫнне хурас пула?. Й>ппи тӑпланса 
ҫитсен, йӗпӗн хура вёҫӗ С саспалли тӗл- 
не пулат^ен комппасне хуллен ҫавйрас 
пула?. Вара ытти саспаллисем пиретён- 
т;ен ытти йенёсене кйтартаҫҫё. Прахут- 
сем, карапсем ҫин^е йаланах комппас илсе ҫӳреҫҫӗ.

Йапалапа йапала хушши. Комппас пулсан, епӗр кирек хйш 
вйхйтра та пёрпёр йапала епӗр пӗлерех паракан йапаларан 
хйш йеннелле тйнине кйтартма пултаратпйр; сймахран, сӗтел 
хйш вырйнта ларнине. Вйл алйкран ҫурҫӗр йен^е лара?. Ан- 
л;ах алйкран ҫурҫӗр йент^е урйх йапаласем те пулма пултараҫ- 
ҫӗ, ҫавӑнпа ҫав йапала хйш вырйнтине тӗрӗс кйтартас пулсан, 
вйл енӗр пӗлерех паракан йапаларан мӗн "ҫул катара тйнине, 
у р ӑ х л а  к а л с а н  вӑл й а п а л с е н  х у ш ш и н е  тӗрӗс кй
тартас пула!1; сймахран, тоска хйш вырйнтпне кйтартас пул
сан, вйл хйш йен^ине ан^ах мар, алйкран мӗн ^ул катара тй- 
пине те кйтартас пула?.

Тӑршӑм виҫисем Йапаласем хушшине утаспа, тата ҫавӑн пек виҫесем- 
пе виҫме ҫӑмӑлтарах; ан^ах капла виҫҫен тёрёсех пулман пирки ӑна тёрёс 
виҫесемпе виҫеҫҫё. Пирӗн Раҫҫейре пурпн^ен ытла а р ш & н п а, тата 
м е т  т р п  а виҫеҫҫӗ; виҫ ар шантан пёр р л ӑ ш  пула?; пилӗкҫӗр $а- 
лӑшран пёр ҫ у х р ӑм пула?; пинё меттртан к и л о м е т т р пула?: 
Метгйр пёр аршӑн ҫурра йахйн, километтр пёр ҫухр&ма йахӑн (468

—  3 -



■ҫалӑш ытларах). Кӗскерех йапаласене (хушӑсене) виҫме аршӑва та, мет- 
тра та вакласа пӗ^ӗкрех виҫесем тӑваҫҫӗ: аршӑна 16 в е р ш у  к, меттра 
100 с а н т т и  м е т т р ,  санттиметра 10 м и л и м - е т т р  тйваҫҫӗ.

Вершука, сзнттиметтра, ^алӑша, километтра, тата ытти ҫавӑи 

пек виҫесене т & р ш ӑ м в и ҫ и с е м  теҫҫӗ, мёежӗя тесен вӗсемпе йа- 
пала тӑршшӗне виҫеҫҫӗ. Вакрах виҫесене хӑйу, йе ливейккӑ(ҫине пад
ла тйваҫҫӗ, вара ҫав хӑйупа, йе линейккӑпа виҫеҫҫӗ.
о
И а п а л а  х й ш  в ы р й н т и н е  п ӗ л е с  п у л с а н ,  в & д 

е п ӗ р п ӗ л е к е н т е р е х  й а п а л а р а н  х й ш  й е н ]т) и н е, 
у н т а н  м ӗ н  ^ у л  к а т а р и н е  п ӗ  л е с  п у л а т .  Х ӑ ш  
н е н т) и н е т ё н ^ е  й е н ӗ с е м п е  п а л л й  т й в а ҫ ҫ ӗ ,  ӑ н а 
х ё в е л  т ӑ р й х ,  й е  к о м п п а с п а  н ӗ л е ҫ ҫ ӗ ;  м ӗ н  | у л  
к а т а р и н е  в и ҫ ҫ е  п ӗ л е ҫ ҫ ӗ ,  т й р ш ӑ м  в и ҫ и п е  к ӑ - 
т а р т а ҫ ҫ ӗ.

Планпа карттӑ.
о

Риссунӑк. Иаиаласем пёрпёр вырйнта мӗлле ларнине, мӗн- 
мӗн йапаласем ларнине ^асҫасах хут ҫине ӳкермелле пулаР. 
Сймахран, сӗтел ҫ и н ц и  тӗрлӗ йапаласем мӗлле тӑнине пӗлсен, 
епӗр вӗсем мӗлле майлй тйнине тоска, йе хут ҫине ӳкерме 
пултараттӑр. Сӗтеле ун ҫин^и йапали мёнӗпех аййккин^ен пйхса 
ӳкерме те пултаратпйр (4-мёш карт.). Ҫапах та ун пек рис-

сунӑк ҫивгҫе йапала
сем пӗрпӗрне хунла- 
са ш еҫҫӗ те, вёсен 
хушши мӗн ^ухлж 
пире палӑрмас! Ҫа- 
вйнпа сӗтеле, тата 
ун ҫин^и пӗтӗм йа
паласене, вӗсем, ҫӳл- 

тен пйхсан, мӗлле курйнаҫҫё, 
ҫапла ӳкӗрсе плеҫҫӗ (5-мӗш 
карт.). Апла ӳкерсен епӗр йа- 
паласен хурймне ӳкерсе илей- 
местпӗр, йапаласене тёпён'ден 
пйхсан мӗнле курйннй пек- 
ан^ах ӳкерсе нлетпёр, ун вы- 
рйнне епӗр вӗсем пёрпӗрин- 

-§ен мӗн 'ҫул катара тйнине, хйш йент^е тйнине, сётел хӗррин- 
•ҫен мӗн зул шалта тйнине тӗрёс ӳкерсе илме пултаратпйр.

План. Пирӗн ҫав карттин тӗрӗс пултӑр тесен, сӗтел тйрш- 
шёпе урлйшне, ун ҫинци йапаласене. вёсен хушшине, йапаласем
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5-мёш карт.—Сӗтелпе ун ҫнн^н ӑапаласен 
планй.

■4-мӗш карт.—Сётелпе ун ҫип^и йапаласен карттинё.



«ӗтел хёррин^ен мӗн |у л  шалта танине виҫҫе пӑхас пулат. 
•Ҫавнашкал 5гкерсе илнӗ йапалана п л а н  теҫҫӗ. План айакки- 
сен^е ҫурҫӗр, кантар, хӗвелтухйҫ, хӗвеланӑҫ йенӗсем ӑҫталлине 
кӑтартаҫҫё.

Сётел ҫинт)и йапаласем мӗлле тӑнине ан^ах мар, лӗтӗм. 
класри, тата карташӗн^и йапаласем мӗлле танине те, ларшь 
не те ӳкерсе илме йурат; ҫавӑн пирки клас планне (б-мӗшпе 
7-мӗш карт.), йе карташ планне ӳкерсе тӑвас пулат. Ан^ах 
клас, карташ, тата ҫавнашкаллисем ытла пысйккӑ нирки, вӗсе- 
не хут ҫине пысаккӑшӗпех ӳкерме май ҫук. Укерме те, планне 
тыт калама та, тата ытти йеп^ен те авантарах пултйр тесе, плана

6-мёш карт.— Клас.

нӗ^ӗклетсе ӳкереҫҫӗ; ҫаван пирки пысак виҫе вырйнне пё |ёк 
виҫе илеҫҫӗ: самахран, ^алаш выранне вершук, йе сантти- 
меттр илеҫҫӗ. План тума илнӗ пӗ^ӗк виҫе класа, карташне виҫ- 
нӗ виҫерен миҫе хут кӗҫӗн, план ҫин^и йапаласен хушшисем те 
ҫавӑн т|ухлӗ кёҫӗн пулаҫҫӗ; самахран, епӗр меттр вырйнне сант- 
тиметтр илнӗ пулсан, пирӗн план ҫин'§и йапаласен хушшисеы 
100 хут пӗ^ёкрех пулаҫҫӗ.

Маштап. План ҫинт}е ӳкернӗ йапаласем мӗн пысакашшине 
пӗлмешкӗн, план ҫине лини ӳкереҫҫӗ, ун ҫине вӗтӗ виҫесене 
■^самахран, милиметтрсене) паллӑ таваҫҫӗ, ҫав кашни вӗтӗ виҫе 
мӗлле пысӑк виҫе вырӑнне шутланнине катартаҫҫӗ. Ҫавӑнтах
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тата план ҫин^и икӗ пӑя^а хушши миҫе хут пӗцёкреххине* 
кӑтартаҫҫё. Ҫавна м а ш т а п  теҫҫӗ.

План ҫин^е виҫни. Маштап тарах епӗр план ҫшгде ӳкернӗ 
йапаласен тйршшёпе урлӑшне, вӗсем пёрпёринт;ен мӗн ^ул

катара танине, та-Р

1

□  <гту-

д о с к а
О

п а рта па рта па  рта

та ыттисене те ки- 
рек хйҫан та пёл- 
ме пултаратпйр; 
ҫакйн пирки вёсен 
тӑршшӗне, урлӑ- 
шне, хушшисене 
маштап ҫин^е ка- 
тартна вӗтӗ виҫе— 
семпе виҫес пулат, 
вара маштап та
рах, ҫав йапаласем 
мён пысаккашне- 
пӗлес пула'!'. Са
махран, план ҫин- 

| е  малти парттапа! 
малти ҫтена хушшн 
маштап ҫинт^и пилӗк 
татак тӑршшӗ пула!’;, 
ҫав кашни татӑк пӗр 

аршӑна пӗлтерет; 
ҫапла парттӑпа ҫте- 
на хушши 5 аршаш

юАрш. пула!’.
160 Верш-

Ҫ а п л а майпа 
маштап тӑрах ҫурт,

карташ, йал, хула, тата ытти йапала планёсене те тума пула!’. 
Паллах, план ҫине ӳкермелли выран пысакка пулсан, вал план 
ҫине пё’дёкрех ӳкет, йапалисем те пур те кӗмеҫҫӗ, пысӑкрах- 
хисем, паллӑраххисем ан^ах кӗреҫҫӗ, унӑн маштапё те пё |ёк -  
рех пула!1. Акӑ, самахран, Мускаври Кремёл, тата ун тавра- 
ш ӗн |и  вырӑнсен планӗ ҫин^е (8-мёш карт., 1) пысӑк ҫуртсе- 
не, урамсене, сатсемпе плониДтсене ӳкернӗ. Ҫав план ҫине 
2 таваткал километтр вырӑна ан^ах ^керсе илнӗ, унан маш
тапё 1: 25.000, урахла каласан, план ҫав ӳкерсе илнӗ вырӑн- 
тан 25.000 хут пӗ^ӗкрех. Мускаван пысӑкрах пайне ӳкернё 
план ҫине Кремӗл тулашӗн^и ҫуртсене пурне те ӳкерме ҫук,.

Масшт̂ б-ь I : 100♦ V 5 6

7-мбщ карт.— Класӑн планӗ!



ҫавйнпа унта урамсене, пысӑкрах ҫуртсене,7тата шыва ан^ах 
ӳкернӗ (8-мӗш карт, 2).

Пӗтӗм Мускав хулине, тата ун таврашён^и вырӑнсене 
ӳкёрнӗ план ҫин^е (8-мӗш карт., 3) урамсене курма ҫук; 
Кремӗлё пӗ^ӗк виҫ кӗтеслӗскер пек ан^ах куранаК Ун вы- 
рйнне Мускав таврашён'р: йалсене, ка'Гсене (/§улпа сарса ту
на ҫулсене), ^укун ҫулсене ӳкернӗ. Ҫав план ҫине 3.000 тӑ- 
ваткал километтр вырана ӳкерсе илнӗ, маштап ҫав вырӑна 
виҫҫе илнӗ виҫерен 1.000.000 хут пӗ^ӗкрех.

Карттӑ. Мускав кӗпӗрни планӗ ҫине (8-мӗш карт., 4) пур 
йалсене, те к^фтме май ҫук. Ҫавйнпа хуласене, тата хашхаш 
йалсене ан^ах кӳртеҫҫӗ, вёсене те пӑн^асемпе ҫеҫ палла та- 
ваҫҫӗ. Хулисем, йалӗсем пысакрах (^аплӑрах) пулсан, пан^и- 
сене те пысакрах таваҫҫӗ, пӗ^ӗккё пулсан, пан^исене те пӗ- 
^ӗкрех таваҫҫӗ. Йухан шывсене кунта та иртнӗ план ҫингр  
пекех хура линисемпе ан^ах паллӑ тунй. Кӗпӗрнесене, 
патшалахсене, тӗрлӗ ҫӗрсене ӳкерсе плнӗ плансене к а р т т а- 
сем  теҫҫӗ. Ҫак картта ҫпне 75.000 тӑватткал кплометтр 
пысаккӑш вырана ӳкерсе илнӗ. Унӑн маштапӗ т>ан впҫерен 
5.000.000 хут кайарах. Картта ҫине ӳкерсе илнӗ выран пы
сакка пулсан, унта йапаласем сахал кӗреҫҫӗ. Мускав кё- 
пёрнине, тата унпа йунашар кёпёрнесене ӳкерсе илнё картта 
дине (8 -мёш карт , 5) Мускав кёпёрнине пит пё^ёк ӳкернипе 
пёр Мускава а н р х  ӳкернӗ. Ҫав карттӑ дине 1.200.000 тават- 
кал километтр пысаккаш вырана ӳкерсе илнё, маштапӗ ^ан 
видерен 20.000 000 хут кайарах.

Картта дин^е дурдёр йенё дул йен^е, кантар йенё айалта, 
хӗвелтухӑҫ сылтамра, хёвеланад сулахайра пула!. Ҫтена, йе 
тоска дине ҫакса йана |у х  та, картта даплах дакаддё, тоска 
дине ӳкернӗ ^ух та, даплах ӳкереҫҫӗ.

Укернӗ выран 'ҫанах та мӗн пысакӑшшине пёлмешкён 
картта думне йаланах маштап туса хураддё.

Тёрлё йапаласене пӗрпёрин^ен уйрӑм катартмашкан карт- 
тйсене, плансене тӗрлӗ тӗслӗ сарапа ӳкереҫҫӗ. Щыва йаланахпа 
пӗрех—кавак сӑрӑпа, дёре симёс, йе тӗксӗм сӑрапа палла тӑ- 
вадҫӗ; симёс сӑрапа айлӑм вырӑнсене (мӗн ^ул айлӑмрах, ҫа- 
ван 'ҫул ҫарарах), тӗксӗм сӑрӑпа ҫӳлӗ вырансене (мӗн ^ул ҫӳ- 
лёрех, ҫаван ^ул тӗксёмрех) ӳкереҫҫӗ. Тинӗссемпе кӳлӗсен та- 
ранӑшне кӑвак сарапа катартаҫдӗ; мӗн ^ул таран, ҫавӑн |у л  
кавакрах. Тусене картта ҫин^е штрихпа палла тавадҫӗ (9-мӗш- 
пе 10-мӗш карт. пах).



Клшиу

Щ Щ ш Ш

М асш табъ 1-25 .000
> _   2̂0 __ лро_  7̂ 0 метровъ.
Площадь карты, ° 2. окилометр.

Мастшга-бъ 1^100 .000 .
1 2  3 километровъ

Площадь карта, = 50 а километр.

Маеипгабъ 1 :1<31(3.000. 
10 го.

Мускав хули плавё. Ш яул яй  тӑват- 
калпа пртнё план ҫине ӳкернӗ вырӑ- 

на кӑтартыӑ.

Мускав таврашён'ди вы} 
ти. Шнт^ллӑ тӑваткалпа 

ҫинще укернӗ выр&на

4 . Махзятабъ 1: 5.000.000. 5. Масштаба, 1 ■ 2 0  000 .000 .
9—  .. |2  а о километрокь- 0 200 400 боокилометрокь

/~ ' ТЫщаЗь1шрггаь‘ 750е0 аж1иимапр. ДкощдИысарти. -1200000 аюшасетр ">}

8-мӗш карт.—Тёрлё вырӑнсене маштапа кура I а|жсемпе карттӑсем ҫияе ’ торлё укерни,

^оен карт- Мускав кёпӗряп картти. Пйп-дёллӑ
«Тнё плав тӑваткалпа иртнё план ҫине ӳкеряӗ
^тартнй. вырӑна катартнй.

Мускав кёпёрнине, тата унпа йуяащар 
кӗпӗрнесеяе укерпӗ карттӑ. Пӑнв&ллӑ тӑ- 
ваткалпа иртнӗ цлан ҫине ӳкераӗ вырӑ- 

на кӑтартнӑ.

9-мёш карт,—Крымри Хура тинӗс хӗрри; планӑн хыҫад йен-р Айу-Так тӑвӗ 10-мёш карт. Ҫак карттӑ ҫин^е ҫав вырӑнах кӑтартнӑ,—Тусене
йёрлӗ>йёрлё (штрихпа) укернё.

Мускав Кремӗлён планӗ.
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Типӗҫӗр ҫийӗ.
Тӳрем ҫӗрсем. Епӗр пурйнакан ҫӗре Сотсиалиеймла Совет 

Респуплӗкӗсен Сойусӗ (С.С.Р.С) теҫҫӗ. С.С.Р С Йевроппй йат- 
лй ҫӗрён хӗвелтухйҫ йен^и пайне, тата Аҫи йатлй ҫӗрӗн ҫурҫӗр 
йент}и пайне йышйнса тйраЕ С.С.Р. Сойусӗн Йевроппйри пайне 
Иевроппӑри пайӗ теҫҫӗ (11-мӗщ странитсӑри карттӑна пӑх).

С.С.Р. Сойусӗн Иевроппйри пайӗн ҫурҫёрге, ҫуллахи хӗ- 
веланӑҫӗн^е, тата кӑнтйр йен^е тинӗссем пур.

' 11-мбш карт.—Тӳрем вырЯн.
°С.С.Р. Сойусӗн Иевроппйри пайӗн|и ҫӗрӗн ҫийӗ сахал 

вырйнта типтикӗе; унта ҫӳлӗрех вырйнсем те, айлймрах вырӑн- 
еем те пур. Ан^ах ҫӳлӗшё тӗлӗшӗн^ен ҫӳлӗ вырӑнсемпе ай- 
лйм вырйнсем пӗрпӗрин^ен нумайах уйрӑм мар. Ҫийё тикӗс- 
рех вырйнсенетӳрем ҫӗрсем, т ӳ р е м с е м  теҫҫӗ (11-мӗш карт.).

Ҫӗрте мӗнмӗн пур.
Ҫӗр сикӗсем. Кашни вырйнтах ҫырмасемпе варсем нур 

(Р2-мӗш карт.). Унта ҫӳлӗ, ^йыкй ҫутсем те, ҫуркуннехи шыв 
ҫисе ан^ахрах ййтйнса аннисем те пур пулӗ. Ҫавйнта кайеа 
пӑхар. Ҫӗр пӗтӗмпех силён силён тйрат. Вёсен хулймйшӗ 
пурин те пёр пек мар: хйшӗсем хулймрах, хйшӗсем ҫӳхерех. 
Вӗсем кӗнекери листасем пек лаййх выртаҫҫё (13-мӗш карт.). 
Ҫав спсент;е хура тйпра, тйм, хйййр, акшар (исвӗс), пурй, 
тата ыттисем те пур.

^улсем арканни. Т]и авалах ҫёрте ^ул йыппнп йапаласем 
ан'дах пулнй. Хӗвел ҫав ҫара зулсене пйхса йшйтнӑ, ҫймйр



-  11 —
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С. С. Р. Сойуеӗн Йевроппӑри ҫӗрён картти.
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ҫуса йёпетвё, ҫпл вёрсе типётнё, сивё шйнтса пёрсе лартнй. 
Хӗвел йшӑтнппе зултп йапаласем сарйлнй. Сивӗ пулсан. вӗ- 
сем иёрӗннӗ те, вёсем хугашине ҫурйксем пулса йулнй. Майӗпе 
ҫавсем пысйклансах пынй. Ҫймйр ҫусан унта шыв тулнй.

1'2-нёш ьарт. -В ар .

Йӑшу. Сивё ^ухне шыв шйннӑ, та, |ула  айаккалла сарса 
ҫурса пӑрахнӑ. Ҫапла вара т;ул катйкӗсем пулса кайнӑ. Вё-

13-мбш карт— Ҫырман ^ н к ӑ абррийё. Ҫёр сийёсен.

сем каллех ҫавнашкал ҫурӑлса вётелсе пынй. Вёсене ванма 
ту ҫин^и шывсем пулӑшнӑ. Йухнӑ ^ухне вӗсем ^улсене 
ката ката кайнй. вӗсене ватса хӑййр, лӗкӗр (йушкӑн) тунй.
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Хйййрпа лёкӗре тинӗсе йухтарса кайса сийӗн сийӗн хывса 
лартнй. Вйхйт иртнӗ майӗпе ҫав тинёс тӗпӗн^и хййӑр, лӗкӗр, 
тата ытти йапаласем пусйрйннй та, пёр^исем пёрпӗринпе ҫы- 
пйҫҫа ларнй, ҫийелти сисем айалтисене пуснй, пусйрйннипе 
вӗсем пирценсе хытса ларнй. Ҫапла майпа хйййртан 'ҫулсем, 
х й й й р л й  ^ у л с е м  пулнй.

Пир^енсе пулнӑ ^улсем. Ҫапла пулнй ^улсене п и р ' § е н с е  
п у л н ӑ  с у л о е м  теҫҫӗ.

Т)улланнӑ йапаласем. Пир^енсе пулвӑ ^улсем ӑшён^е равхуранёсем 
йӑвӑҫкурӑк, пулйсем, тата ытти ^ёрзунсен йулашкисем тухаҫҫё. Вӗ- 
сен^рн нумайёщёсем хййсем ҫӗрсе пӗтнӗ, вӗсем хурӑмӗ ан^ах ’р л  ҫине 
ҫапйнса йулнй (14-мӗш карт.); теприсем $ул пулнй, [% у л т а[н н ӑ. Ҫав- 
сем тӑрӑх епӗр ӗлӗк мӗлле йӑвйҫкурӑксем 
ҫитӗннине, мёлле вы^ӑхсем пурӑннине пӗлме 
пултаратпӑр.

Пир^енсе пулнӑ 'ҫулсен^ен хйш йышши- 
сем пётӗмпех ^ёр^унсен йулашкисен^ен пул- 
нӑ; сӑмахран илер акшарпа пурӑ. Пурӑ нӗ- 
тӗмпех вӗтӗ '§рр,ҫунсен хуранӗсен^ен пулнӑ.

Хал, пирт,енсе пулнй ^улсем туха- 
кан вырйнсен^е пур ҫӗртре те пекех ӗлӗк 
тинӗссем пулнй Ҫапла майпа нумайӗшӗ 
вырйнсен^е, ҫӳлӗ тусем вырйнӗсент;е те 
ӗлӗк тинӗс пулнине пӗлнӗ. Сймахран. 14-м?ш карт.—Раыуранвйбрвукнё

■’ г  ' 'Лул катӑкй.
Мускав вырйнӗн^е те ӗлёк тинӗс пулнй.

Ту й ы ш ш и  ъулсем. Хйга вырйнсен^е, сймахран калас, Хвнн- 
л,антире (Хвпн йатлй тинӗс урин^ен ҫурҫӗрелле) пнр^енсе 
пулнй ^улсем п ар х  та ҫук, йе пулсассӑн та, вёсем хулймах 
мар; ҫёрте пӗтӗмпех хытй, ҫирёп |ул; унта тёрлӗ сисем 
ҫук. Унта пӗтӗмпех кранит |улӗ, тата ҫавнагакал ^улсем. Пи- 
рӗн патра ҫырмаеен^е тӗл пулакан ҫӗнре амйш т)ул кранит 
йышшискер вйл. Кранит пек ^улсене ту  й ы ш ш и  3 у л е е м  
теҫҫӗ.

Кристалсем. Кранита лайӑхрах тинкерсе пйхсан, епӗр унта пӗрпё- 
ринпе пит хытӑ ҫыпӑҫнӑ, пӗр-§ёсене куратпӑр (16-мӗшпе 17-мӗш карт.). 
Вёсен тӗсёсем темиҫе тӗрлӗ, хӑйсем кётеслӗ. Ун пек катӑксене к р и с- 
т а д с е м теҫҫё.

Хӑш цулсен кристалӗсен хурӑмӗсем аван, тёрӗс; сймахран, ту 

хрусталён кристалёсем ҫавнашкал (15-мӗш карт.) Кристалсем ■рсцасах 
минералсене ирӗлтерсен пулаҫҫӗ; сӑмахран, тӑвара шыв ҫин^е ирёлтерсе 

ншвне вӑрахйн пӑслантарса пӗтерсен, савӑт ҫин^е тӑвар кристалё
сем тӑрса йудаҫҫӗ.
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'V  :>ч,

Тӑпрасем. Ҫӗрӗн ҫийелти сине, тырй пулаканнине тйпра 
теҫҫӗ.

Тйпрасем ӑҫтан пулса кайнй?
Епӗр малта тусем, цулсем мӗлле арканни ҫингҫен кӗскен 

каласа кйтартрймйр.
Ҫил вёрнипе, 

хӗвел йшйтнипе, 
сивӗ шйнтнипе, 
ҫймйр ҫунипе ^ул- 
сем ййшша аркан- 
са кайнӑ. Ҫапла 
майпа ^улсен^ен 
хӑййрпа тйм пул-

15-мёпг карт. —Кристалсем. В ӗС вМ  ШЫВПа 16-мёш—Кранит катӑкё.

йухса кайнй та, тныв вӗсене тӳремрех вырйнсене хывса хйвар- 
нй. Ҫав хййӑрпа тйм хывнй вырйнсен^е тӗрлӗ курйксем, ййвйҫ- 
ҫем шйтса тухса ҫитӗне пуҫланй. Ҫавсем кайран ӳксе ҫӗрсе.
кайнй, тймпахййй- 
ра ҫӗнетсе хйвар- 
нй. Вёсен хыҫҫйн 
ҫитӗнекеннисене 

ҫймйлтарах пулнй, 
мӗншӗн тесен вӗ- 
сене ваади малтан 
ҫитӗннӗ курйксен 
йулашкисем йул- 
нй, вёсемпе тйран- 
са пурйнна.

Хура тӑпра.

Тёрлӗ ййвйҫку- 
рйкҫаплаҫӗрни- 
пе темиҫе мӗл- 
ЙуНд ҫул хуш- 
шин^е ҫийелти 
тйпрасем пулса 
кайнй. ВыЛ)йх- 
с е м п е  каййк- 
сем вилсетеҫӗре
ну май аванлат-

17-мёш карт.—Кранит катӑкё микроскоп-  ̂ „
па иӑхсан. нй. Ҫапла маи-

па хура тйпра пулса кайнй. Хура тйпра С. С. Р. Сойусӗнг|)е кйнтйр 
йент)е, Хура тинӗспе Ас тинӗсӗ таврашёнце, пит нумай. Хура 
тйпра ҫин^е тырй вййлй пула!’.

Тӑмлӑ ҫӗр. Тйм нумайрах ҫӗре тймлй тйпра, тймлй ҫӗр теҫҫӗ. 
Унта тырй на^артарах пула!. Тймлй ҫӗр С. С. Р. Со.йусён ҫур- 
ҫёр йен^е.

Ҫӗрте хйййр нумайрах пулсан хйййрлй ҫёр теҫҫё.

Айлӑмеем, тӳрем еӑртеем, туеем.
С. С. Р. Сойусӗн Йевроппйри пайӗн^и ҫӗрӗн ҫийӗ пур 

ҫӗртре те тӳрем мар: унта ҫӳлӗрех вырйнсем те, айлйм вы- 
рйнсем те пур.



Ан’дах кпрекмӗлле вырйнӑн та ҫӳлӗшӗ, йна ӑҫтан виҫмн 
пуҫланине кура, тӗрлӗ пулма пултара1\ Сймахран, сӑрт ҫӳлӗшнв' 
(1&-мӗш карт. ҫинт)е сылтӑм йенне пйх) сйрт пуҫланса кайнй 
ҫӗртен виҫе пуҫласан, унӑн ҫ^лӗшӗ 30 меттр пула?, тинӗсри 
шыв ҫийӗн^ен виҫе пуҫласан, 100 меттр пула!; ҫав вйхӑтрах 
тепӗр сйртйн ҫӳлӗшё ( 1“-мӗш карт, ҫулахай йен^е) сйрт пуҫ- 
ланса кайнй ҫӗртен виҫе пуҫласан 40 меттр пулат, тинӗс ҫийӗн- 
^ен виҫҫен, 50 меттр пулат. Сйрт иуҫланса кайнй ҫӗртен виҫҫен, 
сулахай йент^и сйрт^ё ҫӳлӗрех туха4, сылтйм йентр! лутрарах; 
тинӗс ҫийӗн^ен виҫҫеы—сулахай йент;и лутра, сылтйм йен^и ҫӳ- 
лӗ пула4. Ҫавйнпа тӗрлӗ вырйнсен ҫӳлӗшно танлаштарас пулсан, 
вёсен ҫӳлӗшне тинӗс шывё ҫийӗн^ен шутлама йышйннӑ, мӗн- 
шӗн тесен тинӗсри шыв ҫийӗ ҫӳлёгаӗ пур ҫӗртре те пёр пек 
ҫӳлӗ тйра4 теме Йура4.

Айлӑм. Тинӗс шывӗ ҫийӗн^ен 200 меттр (100 ^алӑш) та-
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18-мёщ карт.—Икӗ вырӑн ҫӳдӗшне танлаштарии.

Тӳрем сӑртсем. 200 меттртан (100 цалйшран) ытларах ҫӳле 
тӳрем гырӑнсене т ӳ р е м  с й р т с е м  теҫҫё.

Пирӗн Сойус йышйнса тйракан ҫӗрӗн Иевроппйрн пайӗн^е 
пуринт;ен ытла айлймсем нумай. Т)И айлйм вырӑнсем Каҫпи 
тинӗс.ӗ патӗн^е; унти хйшхйш вырйнсем оккеанри шыв ҫийӗн- 
^ен те айаларах (карттӑ ҫинт^е унашкал вырйнсене тӗксӗм симёс 
ейрйпа ӳкернӗ).

Сӑртсем. Тусем. Ҫӳлӗрех вырӑнсен ҫӳллӗшӗ тинӗс ҫийӗн^еы 
ҫ у р  ҫ у х р й м а  й а х ӑ н  (500 метгр) ҫӳлӗ пулсан, унагпкал 
вырйнсене с й р т  с е м  теҫҫӗ (19-мёш карг.), унтан ҫӳлӗрех 
пулсан, т у с е м  теҫҫӗ.

Тусен, сйртсен кашннннех т ё п ё ,  т й р р и ,  т й в а й к к и -  
с е м пулаҫҫӗ. Тёпё тесе ту пуҫланса каПакан вырйыа, ту 
тӳремрен ҫӳлелле хйиара пуҫланй вырйна калаҫҫӗ.
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Тусем кашнп пёэден пёэдеп ларнп сахал. Туасҫасах пёр 
ту пётнӗ ҫӗре тепри пуҫланса кайа! те, тусем пёриёринпе 
пёр тӑршӑмӑн сыпӑнса (ӗретлӗ) тӑраҫҫӗ ( 20-мёпт карт.).

I
•‘V

19-мбш карт.—Сӑртсем.

С.С.Р. Сойус&н Иевроппӑри пайӗн^е ӗретлӗ' тусемпе ахал, 
тусем натшалӑх хӗррисен^е нумай: хӗвелтухаҫӗн^е У р а л  
тӑвӗсем, кантӑр йен^е — К р ы м тйвӗсемпе К а п к а с  тавӗ- 
сем. Иапкасри тусен^ен щ  ҫӳлли Е л, п р у с, ҫӳлӗшё 5 кн- 
лометтр ҫурӑ. Урал тӑвёсемпе Крым тӑвӗсем ^ылай лутрарах— 
вёсен ҫ\тллёшӗ 1 километтр ҫурӑ. ан^ах.

20-меш карт.— Шр тӑршӑмӑн тӑракаи тусек.

Вар. Хӗсӗк вар. Тусем хушшин^е лупам вырйнсем—в а р -  
с е м (22-мӗш карт.), х ӗ с ӗ к  в а р с е м  (23-мӗш карт.) пур. 
Ҫав хӗсӗк варсен^е тусем ҫин^ен ййтӑнса аннӑ, ^улсем темӗн 
т;ухлӗ пулаҫҫӗ, вӗсем ҫийӗпе ту ҫин^ен аыакан шывсем кӗр- 
лесе йухса выртаҫҫӗ, ^улӗсене те ййвантара ййвантара кайаҫҫӗ.

Шӑртлӑ ту. Ӗретлӗ тусен тӑррисем пуҫ тури пек шйллй 
шӑллӑ пулаҫҫё. Уйрйм тусен тӑррисем пирамитй. капан йеверлӗ 
шӗвӗр пулаҫҫӗ (20-мӗш карт.).
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22-мСш карт,—Ту хушашн̂ и вар.

ҫӗ, хӑйсен ҫулё ҫинт)в тӗл пулнй пеккпсене пурне те пясе ка- 
йаҫҫӗ. Ҫавнашкал ййтӑнса аннӑ катӑксем вӑрмансене, йалсене

Тукаҫҫи. Хӑш 'ҫухне ӗретлё тусем ҫине вк йенцен те варсем 
лырса кӗреҫҫӗ те, вӗсем пёрпёрпн патне ҫывӑхах ҫнтеҫҫӗ. 
Варсем тӗлӗн^е 
ту хушши те та- 
рйн пула'?, унтан 
ҫынсем каҫҫа ҫӳ- 
реҫҫё; ӑна т у- 
к а ҫ ҫ и  т е ҫ ҫ ӗ .
Ёретлӗ тусем ур- 
лй ҫавнашкал ка- 
ҫӑсем айалта пул
сан, вӗсем нумай 
пулсан. тусем ур- 
лй каҫҫа ҫӳреме 
те ҫӑмйл пулаТ.

Тусем ёмӗр
улп1ӑнмасӑр тӑ,- 21-мбш карт.—Шёвбр, шӑртдӑ ту.
маҫҫӗ. Ашй та, сивӗ те, шыв та, ҫи т те пӗрмай ёҫленё пир 
ки тусем пӗрмайах улгайнса тйраҫҫё. Хйш '§ухне ту тӑррин^е 
ҫакйнса тӑракан тем пысӑкк&ш ^улсем айалалла й&тйнса анаҫ-



ҫёмӗреҫҫӗ, вӗсене хупласа хураҫҫё, ту шывӗсене пӗвелесе 
лартаҫҫӗ.

Йур т)икки. Пӑрлӑхсем. Ту ҫине ҫӳлерех хӑпарна ҫемӗн 
ҫанталӑк сивӗрех пула!', йӑвӑҫкурӑк та унталла сахалланса 
пыра4. Ҫӳлӗ тусен тӑрринт^е пит сивӗ, ҫавӑнпа унта йур ҫулла 
та кайса пётмест, ӗмёр кайми йур выртат. Вал ҫулла х&ш

таран^ен ирӗлет, ҫав- 
на й у р ^ и к к и  теҫҫё 

г (20-мӗш карт.). Кап- 
касра нуыай тусем ҫин- 
т;е ӗмӗр кайми йур выр- 
та4. Ҫапах та йур ту- 

' сем ҫин^е пур ҫӗртре 
те выртмасТ; ту хуш- 
шине, пухӑнса вырта4; 
■ҫйнка тӑвайккисен^е 

1 вал тытӑнса тӑраймас1!’, 
ту партак кисренсенех 
пуханнӑ йур айалалла 
гауса ана!” вӑл айалал
ла анна ҫемён пухан- 
сах, ӳссех пыра4, ай- 
аларахри йурсене, ^ул- 
сене шутарса антара!’.

Лавинӑ. Иур ҫап- 
ла йатӑнса аннине й у р 
ш а в а н ӗ, в ы р ӑ с  л а 
л а в и н а  теҫҫӗ. Вёсен

23-мёщ карт.— Хёсбк вар. П И Т П Ы С аК  С И Й вН  Т ӑ -

ваҫҫӗ; хаш т)ухне йалӗ 
йалӗпе айала туса ҫынсене 'ҫӗрӗллех пытарса хураҫҫё.

Пӑрлӑхсем. Тусем хушшин^и лупамсен^е йур темӗн ^ухлӗ 
пухӑнса тара!1. Кӑнтӑрла хӗвел ӑшатнипе вӑл ирӗлет, йур 
шывӗ айала йур ӑшне сархӑнса кайат, каҫпа ҫава шӑнса ла- 
ра4, йура пӗрлештерсе, ҫыпӑҫтарса пӗр^ӗлентерет. Ҫав пёр^ӗ- 
сем пӗрпӗринпе ҫыпӑҫаҫҫӗ те, хуллен пӗтӗмпех иӑр пулса 
кайаҫҫӗ. Йурпа пӑр купаланнй ҫемӗн купаланса пыра4, ҫийел- 
ти сийӗ айалтине пусат; ҫакан пирки, тата хӑй йӑвӑр 
пирки, пар вар тӑрах айалалла шуса ана!\ Ҫав пысак пӑр ка- 
такӗсене п а р л а х с е м  теҫҫӗ (24-мӗш карт.).

Морен. Пӑрлахсем пит хуллен куҫҫа пыраҫҫӗ, вёсем куҫ- 
пи па'щах палармас4. Вёсем ҫулталакра ватам п!утпа (40 меттр)
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20 'ҫалӑш анаҫҫӗ. Парлӑхсен ҫийё тӳрем, йака пулни сайра; 
вёсен пысӑк ҫураксем пулаҫҫӗ. Пӑрлӑхсем ҫин^е тавайккин^ен 
катӑлнӑ 'рулсем темӗн |ухлӗ анаҫҫӗ (25-мӗш карт.). Ҫав ^ул- 
сем пӑрлӑхсем хӗррипе пухӑнса, купаланса лараҫҫё. Вал ^ул- 
«ене м о р е н с е м  теҫҫӗ.

Иур т]иккинт;ен айаларах ансан, парлахсем ирӗле пуҫ- 
лаҫҫӗ, шӑтӑкланса кайаҫҫӗ; ҫавсен^ен шыв йухса туха^ те,
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24-мйш карт. — Пӑрдӑ ҫырма.

ту ҫпн-ҫп йухан шывсем пуҫланса кайаҫҫӗ. Парлӑх илсе анна 
^улсем, вал ирёлсе пӗтсен, пур те ҫакӑнта выртса йулаҫҫӗ.

Пӑрлӑхсем илсе аннӑ ^улсем йака ҫаврака пулаҫҫӗ; вӗсе- 
не в а л у ы с е м  теҫҫӗ (26-мӗш карт.).

Типҫӗр ҫин-ҫи шывеем.
Шыв пӑс пулни. Пелпешке ^ашак ҫине шыв йарар та, ӑна хӗвел 

ӑшшине кӑларса лартар. Пӑртак тйрсан, ҫав шыв ^акаТ’, нумай тӑрат- 
сан, вйл падох тнпсе ларат. Ӑҫта кайса кӗ^ӗ вӑл шыв?— Хӗвел ӑпшипе 
вӑл куҫа курӑнми пӑс пул^ӗ те, сывлӑша хӑпарса саланса кайрӗ.

'§ашӑк вырӑнне урӑх тарӑн савӑт илсе ун ҫине гаыв тултарар та, 
анине питӗрер. Тепёр савӑт илер; ик савӑтне те вйрӑм кӗлен^е кӗпҫепе 
пӗрлештерер те, вӗсене тула, хӗвел ӑшшине, кйларса лартар, йе шыв 
тултарнй кёлея'рне ҫпиртпа ҫунакан ламппӑ ҫине тытса ӑшӑтар; ҫа- 
вйнти шыв пӑс пулса кайа^. Ан'рх халӗ пӑс ирёке сывлӑш ҫине кайса 
пӗтмерё, кӗлҫе тйрйх тепёр савАҫӗ ӑшне кайрӗ те, сивёнсе савйт айак- 
кисем ҫине ларса тумламсем пул^ё.
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Тинесри шыв та, ҫӗр ҫин|и те хӗвел ӑшшипе ҫав майпах 
нӑс пула!1 те, сывлйш ҫиые хӑпарса сивёнет, вара пӑс тумла- 
мӗсем пӗрлешеҫҫӗ те, ҫӑмӑр пёлё^ё пула’!’, унтан каллех йе 
ҫӑмӑр, йе йур пулса айала анат.

Ҫӑлкуҫҫем. Ҫамӑр шывӗ те, йур шывӗ те пӑртак ҫырмари 
шыва йухса анат, пйртак пас пулса сывлӑша кайа1г, партак

ҫӗр айне^сӑрхӑнса 
кӗрет. Хаш йыш
ши ҫӗрсем хӑйсем 
виттӗр шыва аван 
йараҫҫӗ, хӑш йыш- 
шисем пит йӑвӑ- 
ран йараҫҫӗ. Са
махран, хура тав
ра, хайӑр, акшар 
аван йараҫҫӗ; тӑм, 
кранит, тата ҫавӑн 
пеккисем ш ы в а

25-ыёт карт. Пӑрлӑх ҫийй. ХаЙСвМ В И Т Т ӗр  Йа~

вӑрӑн йараҫҫӗ. Ҫа-
вӑнпа та ҫӗр ҫийӗн^е шыв йаракан тӑпраллӑ выранеен^е ан- 
<ҫах шыв айала кайа'С

Шывлӑ сийсем. Ҫӗр сийлӗ сийлӗ пула!’; вӑл сийсем пӗрпӗрин 
ҫин^е выртаҫҫӗ. Айалалла сарханса кайна т;ухне, шыв виттӗр 
йаман сийсене тӗл пулма пултара!1; вара шыв ҫав сий ҫийӗн^и 
сийре пухӑнса тӑрат. Са
махран, там сийӗ ҫин^е 
хайӑр сийӗ пулсан, шыв 
хӑйӑр сийӗн^е пуханаС 
Ҫавнагакал сийсене шыв- 
лӑ с и й с е м  теҫҫӗ. Ну- 
май пуханса ҫитҫен, ҫав 
сий ирӗке тухна ҫёрте, 
тӑвайккисенҫе, варсеы^е, 
ҫырма хӗррисен^е шыв 
ҫӗр ҫине ҫийеле йухсату-
Ха1’ Ҫапла Йухса тухакан 26-кӗи карт.—Валунсем, пӑрлЯха валунсем а;ёркелеи8

йёрсем.
шывсене ҫ ӑ л к у ҫ ҫ е м  
теҫҫӗ (27-мӗш карт.).

Шывӗ сахал пулсан, ҫӑлкуҫҫен^ен шыв тумламӑн тумла- 
ман ан-дах туха^; шывӗ нумай пулсан, палкаса вбресе йухса 
тухагГ (атӑк ҫӑлӗсем).
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Минераллӑ ҫӑлкуҫҫем. Шыв ҫӳрекен сийсем нур те пӗр пек 
мар; вӗсен^е хӑшӗсеы^е тёрлӗ йапаласем пулаҫҫӗ, сймахран, тӑ- 
вар, тимӗр, кӳкӗрт, тата ыттисем те. Ҫак йапаласен^ен хйшӗсем 
шывра ирӗлеҫҫӗ, вара шыв ҫав 
йапаласемпе хутйшша ҫийеле 
туха1!. Ҫавнашкал ыыв йухсату- 
хакан ҫӑлкуҫҫене м и н е р а л л й  
ҫ ӑ л к у ҫ ҫ е м  теҫҫӗ. Пирён Со- 
йус ҫӗрӗн^е минераллӑ ҫйлкуҫ- 
ҫем Капкасра пит нумай; мпне- 
раллй ҫйлкуҫҫен шывӗсем тёрлё 
^ирсен^ен пит сиплё.

Арттеҫиан ҫӑлӗсем. Шывлӑ 
сийсем ҫӗр ҫине ирӗке тухмэҫҫё 
пулсан та, унтан шыв кӑларма йу- 
рат. Ҫавӑн пирки ҫ ӑ л с е м (п  у- 

с ӑ с е м) авӑтаҫҫё. Шыв ытла 

айадта (тарӑнра,) пулсан, ҫӑла
авӑтмаҫҫӗ, ҫӗре пӑрапа пӑраласа 27-мСш карт,— Ҫӑлкуҫб.

шӑтӑк тӑваҫҫӗ, вара шыв айалтан хытӑ тапнипе ҫийеле тухат. Хӑш "ҫух- 
не ҫӑл тунӑ вырӑн шыв ҫӳрекен сийрен айаларахра пулат; ун пек ^ух- 
не шыв ҫӳле пит вӑйлӑ тапса туха^, ҫёртен темён ҫӳлёш ҫӳле кайат. 
Унашкал ҫӑдсене Арттеҫиан ҫӑлӗсем теҫҫё (28-мӗшпе 29-мӗш картт.).

Шӑтӑксем. Хӑш 
йышши ҫӗр шывра -рс 
ирӗлет, ӑна шыв ^ас 
ҫивет, самахран, ак
шар (исвӗс). Ҫёр айён- 
■§е шыв ҫавнашкал си- 
йе лексен, ҫёре ирӗл-

28-мёш карт.— Шыв ҫӳрекен сийсем. Тврсе, ҪИСв Пуша ВЫ-

рӑн, ш ӑ т ӑ к тйваК Ҫав щӑтӑксем темиҫе §алӑш ҫӳлӗш пулаҫҫӗ, хӑ- 
шӗсем тата темиҫе ҫухрӑм тӑршшӗ те пулаҫҫё. Шӑгӑксен мат^инря 
акшарлӑ шыв тумласа тӑраК Ҫав акшарлӑ шывран акшар тӑпри уй- 
рӑлса йулат те, пё-§ӗккӗн пухӑнса ӗне ■рӗрисем пек пулса ҫакӑнса тӑ- 
рат; вёсем пысӑккӑ, вӑрӑм пулаҫҫё. Вӗсеве с т а л а к т и т с е м  теҫҫӗ 
(30-мӗш карт.). Шӑтӑк уранёв^е те ҫавӑн пек купасем пур. Ун пек 
шӑтӑксем Крым тӑвӗсензе нумай.

Й ухан шывсем.
Йухан шывсем пулса кайпи. Ҫйлкуҫҫеп^еи йухса тухакан 

шыв, хай йавар пирки, лупамрах вырӑна йухса анаВ Вал
Кеокрахви 2
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шывпа ҫӑмӑр шывёпе йур ты вё пёрлешет. Ҫапла вара 
йухан шывсем пулса кайаҫҫӗ. Т]и пёт>ёк йухан шывсем пёр 
лёрин ҫине йухса кёрсе пӗрлешеҫҫӗ те, пысакрах йухан шыв

сем пулаҫҫӗ; кусем йухса 
пёрлешшен мён (йухан) 
шывсем пулаҫҫё.

Ҫырансем. Епӗр ҫыран 
хӗрне тарса шыв йухна йен
нелле пӑхсан, йе кимӗпе 
шыва майлй кайсан, пирён 
сылтӑм йен^е с ы л т ӑ м 
х ё р р и ,  с ы л т ӑ м  д ыр -  
р а н  пулагЕ сулахай йензе 

— с у л а х а й  х ӗ р р и ,  
с у л а х а й  ҫ ы р а н  пу
лат.

Шыв л у л а ш к и (ҫулӗ)
„ х Т1Гыв йухмалли лупашка29-мёш карт —Арттееиан силе. •>

вырана ш ы в  л у п а ш к и, 
ш ы в  ҫ у л ӗ  теҫҫё. Ҫёр т,ӑнкаҫӗрге шыв хытӑ йу.ха’Т1, вашмак 
ҫёрте хуллен йуха'Г. Кунтан пуҫне тата пӗр ҫыранӗ патӗнце 
шыв таранрах пула^, хытӑрах йухат.

Шыв пуҫӗ. Шыв пуҫланса 
кайакан вырана ш ы в п у ҫ ё 
теҫҫӗ. Пӗрпӗр шыв урйх шыва, 
кӳлле, йе тинӗсе йухса кӗнӗ вы
рана ш ы в  в а р р и, ҫ ы р м а 
т а м а к ӗ теҫҫё.

Шыв йупписем. Пысӑкрах 
тпыва йухса кёрекеп вак шыв- 
сене ш ы в  й у п п и с е м  теҫ- 
ҫӗ. Пёрпёр шыва. кӳлле, йе ти- 
нёсе тӗрлё йен'ден шывсем йух
са пыракан выраыа шыв (кӳлӗ, 
йе тинӗс) карти теҫҫӗ (31-мёш 
карт.). Сӑмахран, Ҫавал шывне 
йухса кӗрекен шывсен выранӗ 
Ҫавал шывӗ карти пушат.

Шыв т)икки, йе уйтӳпи. Пӗр 
шывсем пёр йеннелле, тепри- - 
сем тепӗр йеннелле йухса выр-
Т аҪ Ҫ ӗ 30-мёш карт. —Ҫбр айСи^и шӑтӑк.



Вёсен хушшин’зе ҫӳлӗрех выр&н, йе ту пулат. Икё шыв 
картине пёрпӗринт;ен уйӑракан ҫавнашкал теме вырана ш ы в  
^ и к  к и й е  у й т ӳ п и  теҫҫӗ (32-мёш карт.).

Пирӗн Сойусӑн Иевроп- 
ри ҫӗрён^е т,и пысак шыв —
А т  а л ; унӑн йупписем: сылтӑм 
йен^е—О к к а ,  сулахай йент;е 
—Ш  у р А т а л.

Еарттӑ ҫинще (11 стр.)
Раҫҫейри шывсене шыраса тупӑр 
та, вёсем хӑш тииёссене йухса 
кӗнине аспгуса йулӑр.

Шывсем ӗҫлени.
Тӳремри шывсем. Кйшт ан- 

^ах тӗме вырансент;ен пуҫланеа 
кайакан шывсем, с а м а х р а н ,  31-лйш карт, шыв карм.
Атӑл, Тон, тата Раҫҫейри ытти шывсем нумайӗшӗ, таршшӗ- 
пех пёр пек вӑрах йухса выртаҫҫӗ; вӗсем хуллен, тӑп йухаҫ- 
ҫӗ; вал гаывсен^э лӗкӗр (туйӑн) сахал, |у л  тата сахалтарах 
(33-мӗгп карт.).

Ту ҫинр  шывсем.
Тусем ҫин^е пуҫланса 
кайакан шывсем пӗр 
пек хаварт йухса вырт- 
маҫҫӗ; вӗсем пӗр вы- 
ранта хавӑрт, тепӗр вы- 
ранта варахӑн йухаҫ- 
ҫё. Тавайкки ^анка 
пулсан, шыв та хыта 

(хавӑрт) йухаТ, сӗвек ҫӗрте варахрах йухаТ. Ту ҫин^и шывсем 
ҫыран хӗррин^ен вётӗ |улсем те, шултӑра ^улсем т е к а т а  ка
та илсе кайаҫҫӗ (34-мӗш карт.). Ҫав •ҫулсем пӗрпӗрне сӗртӗ- 
неҫҫӗ, шыв тӗпне хыраҫҫӗ, гаывра йакалаҫҫӗ, йулашкин^ен 
йакатса тунӑ пек йапйака, ҫапҫаврака пулса кайаҫҫё.

Тарлатакан, шырланкӑ. Хага выранта шыв лупашки еасар- 
тӑк  пиг 'ҫӑнкӑ сакӑлтак пулаТ; вал выранта шыв айалалла 
хытӑ шавласа анаТ. Ун пек вырӑна т а р л а т а к а н ,  ш ы р -  
л а н к а теҫҫӗ (35-мӗш карт.). Шывӗ нумай, тата пит ҫӳлтен 
сикет пулсан, унта шыв капакланса кайаТ, ҫӳлелле сирпӗнет, 
тарлатакан патӗн^е шыв тӗтреленсе тӑраТ. Пирӗн шырланкасем 
Капкас тавӗсемпе Урал тӑвӗсем ҫин^е, тата ҫурҫӗрте нумай.
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Шыв ту ҫинт;е йухса выртнӑ зухне у нам лупашкп ансйр 
пулаГ, тӳрем вырӑна тухсанах вал сарӑлса, тарӑнланса кайа!’,.

33-м?ш карт.— Тӳрем ҫёрти шыв.

варахӑнтарах йуха пуҫла1\  Ан^ах тӳрем ҫӗрте те шывсем пер 
пек хӑвӑрт йухмаҫҫӗ: тинӗс йеннелле усӑкрах, тайлӑкрах пул-

34-мёш карт.—Ту ҫпнҫи шыв.

сан, хавартрах йухаҫҫӗ, ытла тайлӑках мар пулсан, варахак 
йухаҫҫё.



Хӑтп ^ухне' ҫав тайлӑк сасартӑк сакӑлтаклӑ пулагГ, йе шыв 
ҫулӗ ҫин^е ^ул ййрансем, пысӑк ^улсем тӗл пулаҫҫӗ; вара шыв 
^улсем хушшипе’шав- 
ласа хавӑрт йухса тух- 
са кайа!’, йе вӗсем ҫийӗ- 
пе ҫавр&нса, кйпйклан- 
са иртсе кайат. Ҫавӑн 
тгек вырйнсене п у с а -  
к а с е н  теҫҫӗ (36-мӗш 
карт.). Пирӗн пит пал- 
лй пусакасем Тнепп&р 
шывӗ ҫин^е нумай.

Лӗкӗр (туйӑн). Ту- 
сен^ен катанарах кай
нй ҫемӗн шыв вӑрахрах 
йуха пуҫлат: унталла 
ту кат&кӗсем, ^улсем 
ванса пётеҫҫӗ, вёсе- 
Н0 шыв йакатса пӗте- 
рет; хӑгпӗсем пӗтӗм- 
нех ванса кайса хййӑр 
пулна. Кунта шыв вӗт 
^улсене, хӑйӑра, тӑма 
йухтарса пырат; вӗт 
т;улӗсем гаыв тӗпӗпе 
йӑванса кусеа пыраҫҫӗ, хӑйӑрӗ, тӑмӗ тйрӑлса тӗпне ларат те, 
лёкёр (туййн) хыва!1. Ту ҫин^ен пуҫланакан птывсен йаланах

35-мёш карт.— Шырланкӑ (тарлатакан).

36-мӗш карт.—Шыврп сакӑлтаксем (пусакасем).
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лӗкӗр нумай пула!; тӳрем ҫӗрте пуҫланакан шывсен ҫуркун* 
не, шыв сарйлса кайсан ан^ах лӗкёр нумай пула!’.

Тинӗс патнерех ҫывхарнй ҫемӗн ҫӗр сӗвекленсе пыра!, шыв 
сарӑла!, хуллентерех й у .а  пуҫлат, шыври ҫӗр тӗнрен^ӗкёсем 
шыв тӗпне лараҫҫӗ. Тинёсе йухса кӗнё ҫёрте шыв пат;ах йух- 
ми пула!, ҫавйнпа унта лӗкёр нумай хыва!. Ҫавйн пирки ун
та шыв ҫултан ҫул йшйхлансах пырат, лӗкӗр хывнй ҫемӗн хы- 
ва!, шывран та тухса кайа!. Шыв тулса сарӑлса кайсан, лё- 
кӗр каллех хыва!; кайран вара шыв -§аксан ҫӗрсем тухаҫҫӗ 
те, унта кураксем шатса ҫитёнеҫҫё.

Тел,ттӑ. Лёкӗр ҫапла тинёселле хывсах пыра! те, ҫӗр ма- 
лалла ӳссех пыра!. Шыв йуплӗ йуплӗ пулса кайаЕ Ҫавнаш- 
кал шыв варрине ш ы в  т е л> т т и теҫҫӗ (37-мӗшпе 38 мӗш 
карт.).

К ӳ л ӗ е е м.
Кӳлӗсен пысӑккӑшӗ. Хӑш ҫӗрте путйк вырӑнта геыв пухйнса 

тара!1. Нӑл путак вырана ҫын -ҫавса туман, вал хайех пулнй.

нйшӗ 100 меттртан та ытла, хйшӗсен тата ппн меттртан та. 
ытла пула!, сймахран, Каҫпи тпнӗсӗ.

Ҫавкашкал гаыв тулса тйракан 
вырйна к ӳ л ё  теҫҫӗ (39-мёш 
карт.). Еӳлӗсен пысӑккйшӗ те, 
тарйнйшӗ те тӗрлӗ пула!. Хйш 
кӳлӗсен пысйккашӗ 1 таваткал 
кнлометтртан та кайа, таранйшё 
те 1—4 меттр ан§ах, теприсен 
пысйккйшӗ темпҫе ҫӗр, темпҫе 
пин тйваткал кплометтр пула!; 
сймахран, Латокй кӳллп, тарй-



Тӑварлӑ кӳлӗсемпе тӑварсӑр кӳлӗсем. Иухан шывсен^и шыв 
таварсар пулат. кӳлӗсеп-р тӑварсӑр та, таварлӑ та пулаТ; ҫа-
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39-мёш карт.—Тӳремри кӳлй.

вӑнпа вӗсене шывӗ тӑварлине, йе тӑварсӑррипе кура т а в а р 
с а р  кӳлӗсем, т ӑ в а р л ӑ  кӳлёсем теҫҫӗ.

Кӳлӗсем пулса кайни. Кӳлӗсем тӗрлӗ май на пулса кайнӑ. 
Иухан шыв хӑйӗн ҫулӗ ҫинт]е пысак таран выран тӗл пулсан, 
вӑл ҫав вырӑна тулса тӑра1’ те, кӳлӗ пула’1\ Хаш ^ухне ту 
ҫин^ен пысӑк зул катӑлса анса шыва картласа тӑрат; шыв 
йухса килсе хутшансах пырат^ тулса кайса ҫыранӗн^ен тухса 
кайагГ те, саралса кӳлё пулаВ Ие^ҫуркунне йейӳ кайсан, шыв 
пёрпёр лупашкана тулса йулаВ Иулашкин'ден тата тинӗсреп 
пулса кайна кӳлӗсем те пур. Тннӗс тӗнӗнт^ен ҫӗр ҫӳлелле 
хапарна, тинӗсӗ ҫав вырӑнтан айаккалла куҫҫа кайнӑ, тарӑн- 
рах вырӑнсент)е ант;ах шыв тарса йулна та, кӳлӗ пулса тӑна. 
Ҫавнашкал кӳлӗсен^е хӑшин^е шыв халӗ те таварла, унта 
тинӗсре пурнакан йапаласем халӗ те пурнаҫҫӗ. Каҫпи кӳллийё 
ҫавнашкал пулнӑскер. Вал пит пысаккӑ, унӑн шывё тӑварла, 
ҫаванна ӑна тинӗс тенӗ.

Нумайӗшӗ кӳлӗсене йухан шывсем вырса кӗреҫҫё, йе вӗсен^ен - 
йухса тухса кайаҫҫӗ. Виттӗр йухса тухса кайнй ^ухне йухан шывсем 
кӳлле нумай лёкӗр хйвараҫҫё; ҫавӑнпа унтан шыв тасалса йухса туха¥, 
кӳллине лӗкёр, хӑйӑр хыва^ те, ӑшӑхланса пӗ^ёклевсе пыраг.

Йухан шыв тӑварлӑ кӳлё виттӗр йухса тухса кайа¥ иулсан, вйл 
майӗпе унти пётӗм тӑвара илсе кайма пудтарат, кайрап вара кӳлӗри 
шыв тӑварсӑрланса^ йула¥. Тӑварсӑр кӳлӗрен шыв йухса каймасГ,
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тӑварлӑ. шыв пырса ан^ах кӗрет пулсан, унти шыв тӑварланма пулта- 
ра!, мӗншӗн тесен унга йухса кӗрекен шыв хӑйпе пӗрле тӑвар илсе 
пыра¥; шывӗ пӑс пулса 'дакат, тӑварё тӑрса йула¥.

Еарттӑ ҫинпуе (11 странитсӑра) пысӑк кӳлёсене шыраса, тупӑр 
та, вёсене астуса йулӑр.

Т и н ӗ е.
С.С.Р. Сойусён Иевропри пайне виҫӗ йен^ен т и н ё с с е м  

пырса кӗреҫҫӗ: ҫурҫёрте—Шура тинӗс, хёвеланйҫӗн^е—Палтти 
тгшӗсӗ, кйнтйр йен’де—Хура тинӗспе Ас тинёсё. Тинӗссем 
тата пысакрах шыв галккашӗсемпе пӗрлешше тйраҫҫё; вал пысӑк 
шыв талккашӗсене о к к е а н с е м  теҫҫё. Ҫапла Шура тинӗс 
Ҫурҫӗрти Парлӑ оккеанпа пӗрлешет.

Тинёс хёрри пёр пек тӳрӗ мар: хаш ҫӗрте шыв ҫӗр ашне 
ансӑран ттырса кӗрет, хӑш ҫёрте ҫёрё тинӗселле тухса тарат. 
Тинӗс шывӗ ҫӗр агане ансартараххӑн пырса кӗнӗ вырана т и 
н ё с  у р и  теҫҫё. Палтти тинӗсӗн ҫавнашкал ури виҫҫӗ: Потник 
Хвин, Рика йатла тпнёс урисеы. Хӑш тинёс урисем пит пы- 
сакка пулаҫҫё; самахран Потник тинёс ури Ас тннӗсӗн^ен те 
пысӑккӑ (11 мӗн стр. картта пӑх).

Тинӗс пырӗ. Тинӗсемпе тинӗссене, йе тинӗссемпе оккеан- 
сепе ансар шыв пёрлештерсе тӑрат (40-мӗшпе 50-мёш карт.);

4 4 0 - ш карт.— Тинёс пырӗ; икӗ тинёс» тинёс урп пӗрлештерет.

ҫавнашкал ансӑр шыва т и н ӗ с  п ы р ӗ  теҫҫӗ. Самахран, Хура 
тшй'спе Ас тинӗсне Корт; тинёс пырё пёрлештерсе тара!’.



Тинӗе шывӗ.
Тинӗс шывӗ тути. Тинӗс шывӗ тути партак шаракрах, тӑ- 

варлӑрах, м5ншӗн тесен тинӗсри таварпа ыгти йапаласем те 
иумайёгаб ирёлнё пирки шыв шаракланса тӑварлаланат.

41-мёш карт,—Тинбс ҫил ^ухне.

Тӑвар кӑларни. Епёр ӑна ҫанла сӑнав туса пӑхса пёлме пудтарат- 
пӑр: тинӗс пшвне турилкке ҫине йарса хёвел ӑишине, йе урӑх йшӑ 
ҫӗре лартсан, шв1в йерипен пӑс пулса сывлӑш ҫине к‘айа¥; пӗтӗм шыв 
пӑс пулса пӗтсен, турилкке ҫине хӑвар йула¥; ҫапла шыв пӑс вулса 
сывлӑш ҫине кайса пётет, пшвра пулнӑ тӑвар йулаЕ 'Гинӗс хёррин^и 
ҫынсем ҫапла майпа тӑвар кӑлараҫҫӗ. Вӗсем тинӗс хёрне ӑшӑк шӑтӑк- 
сем авӑтса шыв кӳртеҫҫӗ; унти шыв пае пулса пётет те, тӑварӗ гаӑтӑк 
тӗпне йула!'. Тинӗс шывё йӳҫё, тӑварлӑ пирки ёҫме йурӑхлӑ мар. 
Ҫшӑппа тинӗс ҫин^е ҫӳрекенсем ӗҫмешкён хӑйсемпе пӗрле тӑварсӑр 
шыв илсе ҫӳреҫҫӗ, йе тинӗс шыввех тасатаҫҫӗ те, ӗҫме йурӑхлӑ тӑваҫ- 
ҫ<"; ҫавӑн пнрки тпнёс шывне ӑрасза машшинсемпе тӗрлӗ йапаласем 
виттӗр йухтарса тӑварве, тата шыври урӑх йапаласене шывран уйӑраҫҫӗ.

Тинӗс шывӗ тӗсӗ. Тинӗс гпывӗ тӑп-тӑрӑ. вӑл виттёр куранаЕ 
Ун&н тӗсӗ симӗсрех, шупка кӑвакрах. йе кавак пулат. Ҫур- 
ҫӗрти тинӗссен, сӑмахран. Палттипе Шура тинӗссен шывӗ 
симӗсрех; кӑнтарти тинӗссен, самахран, Хура тинӗс шывӗ 
тӗсӗ кавакрах. Тинёссенр* шывсен тӗсӗ ҫапла тӗрлӗ пулни 
пёлёт тёсӗн-ҫен те, шыври тӑвартан та килет: тннӗсре тӑвар 
нумайрах пулсан, тпывӗ те кавакрах куранат. Ҫыран ҫывахӗн- 
^ерехре тинёс шывӗ тёсӗ таташах улшанат; хӑш вырансен^е
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шыв симес, хёрлё пула4,--вал тинӗсре ҫитӗнекен курӑксен^ен, 
йе шыври пит вӗтӗ |ёрё  йаналасен-ден, йе тинёсре ҫӗр тёпрен- 
^ӗксем пуррин^ен килет. А н р х  тинёс шывӗ улш&нса темиҫе 
тёслё пулни, шыв нумай зухне, аван палӑраТ; тинёс шывне 
кашт ант)ах илсен. унан тӗсӗ ҫук, вал тап-тара.

Тинӗс шывӗ виттӗр курӑнни. Хашхаш тинёссен шывё вит- 
тёр нит лайӑх курӑна1-; хӑш зухне меттр таранашён^е тинёс 
тёсе, унти ракхуранӗсем, ӳсен йапаласем куранаҫҫё.

Тинӗе ӗҫлени.
Х у м с е м .  Тинёс шывё нихӑҫан та тӳлек пулмасТ, 

тӑп тӑмаст; ун ҫийён'§е тӑп ҫанталӑкра та х у м с е м  ҫӳреҫҫӗ, 
тӑвал зухне темён пысӑккӑшӗ хумсем тухаҫҫӗ, ултшар меттр

^ӳд(Ш,^£е тата ҫ}- 
лёрех пулаҫҫӗ. Ҫил 
Зухне хумсен ҫийӗн- 
те шур кӑпак пулаТ 
(41-мёш карт.); хум
сем пёрпӗрин хыҫ- 
ҫӑн пит хӑварт цу- 
паҫҫӗ, хӑваласа ҫит- 
се пёриёрин ҫине 
хӑпарса к а й а ҫ ҫ ӗ ,  
шавлаҫҫё, кӗрлеҫҫё., 

Тинӗсри шывкап- 
ланса нилни. Т и н ӗ с  
ҫил вӗрнипе ан^ах 
мар, тата урӑх йен- 
Зен те хумханаТ. Ти- 
нёсри шыв талакра 
икӗ х у ^ ен  ҫыран 
патнелле к а и л а нса 
килет, лутра ҫыран- 
сене хупласа илет, 
Ҫӳлӗ ҫырансем па- 
тёнт,е хапарса кайаТ.

Транса кайни. Ун- 
тан икӗ ху ^ен  ҫы-

рантан р к с а  кайа4 (42-мёш карт.). Ҫапла1 пёр майах шыв 
пӗрре пухӑнса капланса килет, тепре ҫырантан р к с а  кайаТ: 
шыв 6 сехет хушши пуханса килет, 6 сехет. хушгаин^е |акса 
кайаТ. Ҫанла пӗрмайах улшӑнса тӑраТ. Шыв т;акса кайнипе

42-мёш карт.— Тивёс шыв капланса килвипе цакса кайни.

Ҫулте—1;акса кайни; варрии^е—шыв капланса киле пуҫла- 
ни; айалта—капланса килни.
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капланса кил и и окгсеанеенпе уҫӑ тинёссен хёррин^е пит аванг 
налйраТ. Хупй тинёссензе, оккеансемпе ансӑр тинёс пырӑсем- 
пе анзах пёрлешекеннисензе шыв пухӑнса килни, закса кайни 
палӑрсах каймаст, сймахран, Хура тинёсре ҫаггла.

43-мёш карт.—'|р вг-  ̂ ҫырана тинёс хумёсом ҫапӑнаҫеё.

Ҫыран зӑнкй пулсан, хумсем унта пит хытӑ пыра пыра 
ҫапӑнаҫҫӗ, саланга кайса сирпӗнеҫҫӗ (43 мёш кар.). Ҫыран 
лутра пулсан, хум
сем ҫыран ҫине кӑ- 
пйкланса шавласа 

нырса кӗреҫҫӗ те. 
таҫта ҫитех тухса 
каЙЭҪҪӗ (44-мӗш карт.)

Хумсем ё ҫ п ен и.
Т]йнкй ҫыран патён- 
36 тинёс хумӗсем ҫы- 
рантан ката ката ан-
тарнй зулсем купи 44-мёш карт. — Лутра ҫыран ҫвне тинёс хумёсемтухса

купипе В Ы р Т а  (; Ҫ ё  кайаҫҫё.

(45-мёш карт ). Хумсем вёсене илсе кайаҫдӗ те, вёсене ҫыра- 
на пит хытӑ пыра пыра ҫаийнгараҫҫӗ. Ҫавйн пирки зулсем 
сӗртёнсе ҫавракаланаҫҫё, йакалаҫҫӗ; ҫавӑн пек ҫаврака, йака 
Зулсене тинёс хёрринзе темён зухлё курма иулаЗ.

Тинёс хумёсем, ^ав зулсене йакатнинзен пуҫне тата вё- 
семпе зӑнкй ҫырансене ҫёмёреҫҫӗ, ҫырансензен зулсем ката



кята илеҫҫӗ, вёсене ватса х&йӑ,р, лёкӗр т&ваҫҫӗ те, тинӗсе ил
се кайаҫҫӗ. Ҫав хӑйӑрпа лӗкӗр ҫырантан катара тинӗс тӗпне 
лараҫҫё: хӑййрӗ, ййвйртарахскер, ҫыран патнерехре лара!) лӗ- 
кёрӗ, ҫӑмӑлтарахскер, шаларахра ларай'.

Т)ӑнкӑ ҫыран. Тинӗс ҫапла майпа т^нкй, ҫырана пӗрмайах 
шпет. Ҫав&н пек ҫырансем пит куккӑрмаккӑр пулаҫҫӗ, унта 
таран тинӗс урисем темӗн зухлех; самахран, Хвинпа Потник 
тинӗс урисенёи ҫыранёеем ҫавнашкал.

45-мйш карт.—Тинйсаркатнӑ ^Чнкӑ ҫыран.

Тинӗс курки Гпухтӑ). Пӗдӗкрех тинӗс урисене т и н ӗ е  к у р к и ,  
пу х т ӑ ,  теҫҫӗ. Пухта тинӗспе ансӑр тинёс пырӗ андах пёрлешсе тӑра¥ 
пулсан, пухтӑра шыв тӑтрах тйрат1, тинӗсри пекех вӑйлӑ, хуиханмас¥; 
унашкаллисене х у п ӑ  пухтӑсем теҫҫӗ; уята карапсене, прахутсене 
тӑма пит лайӑх. Сӑмахран, Ҫвастоппӑ^ре ҫавӑн пек пухтӑ,.

Порт. Пухтӑсем патӗзде хуласем лараҫҫӗ. Унти халӑх тинӗспе та- 
варсем тнйесе кӳрсе, йарса сутӑ туса пурӑна^; праху гсем таварсемти- 
йесе кунта таҫтан таҫтан килеҫҫё. Унашкэл хуласене п о р т л ӑ  хула- 
сем, п о р т с е м  теҫҫӗ (40-мӗш карт.).

^ӑнкӑ ҫырансем патӗнде шывра пысӑк дулсем пулаҫҫё. Прахут- 
сем ҫавсем патёнден кирекмӗн вӑхӑтра та пӗр хӑрамасйр пӑрйнса ирт- 
се каймашкӑн унта м а й а к с е м  туса лартаҫҫӗ. Майаксем вӗсем ҫӳлӗ 
пашнесем; вӗсем ҫивде ҫӳлте ҫапҫутӑ хунарсем ҫунса тӑраҫҫӗ (47-мӗш 
карт.). Пухта ӑҫтан кёмеллине кӑтартмашкӑн пухта кӗнӗ ҫӗре те ҫав- 

нашкал майаксем туса лартаҫҫё.
Пухтӑ тинёс йенден хуйӑ мар пулсан, тинӗо хумӗсене нимӗн те 

картласа тӑмас¥ пулсан, унта ҫирёп ■дул хӳмесем туса лартаҫҫӗ; вёсене мол  
теҫҫӗ. Сӑмахран, Отесра, Йалттӑра ҫавнашкал молсем пур (48-мӗш карт.).



Сӗвек ҫыран. Ҫыран сёвек, лутра пулсан, тинӗс хумёсем 
унта ҫӑмалӑнах пыра пыра кӗреҫҫӗ. Ҫакӑнта хумсеы хййӑрпа

46-мӗш карт,—Ҫвастогпофрц пухтӑ1_а порт.

вак зулсене, ракхуранёсене. тата ытти йапа :ассне иле иле 
килсе хӑвараҫҫё. Хайар типсе ҫитсен, ҫил йна в ҫтерсе ку- 
паласа сӑрт таБа?; ун пек 
сӑртсене ^ у н с е м  т еҫ ҫо .
Тунсем хӗллехи йур кёрцё- 
сем пек п у л а ҫ ҫ 6 (49-мёш 
карт.). Ҫил вӗрнӗ йев^ен вё
сем сӗвек, тепӗр йен^ен ^ан- 
кй. Тун ҫинт}и хайӑра ҫил 
малалла вӗҫтерсе илсе кайар 
ҫавӑнпа вӑл йерипен ҫилейӳ- 
ней, ҫиле май, малалла куҫ- 
ҫа пыра1’, хӑй ҫулӗ ҫинг§е тӗл 
пулакан хирсене, с а т с е н е, 
йалсене хупласа лартат.

Хайӑр кӗр^ӗ хывнӑ ҫы- 
рансем Палтти тинӗс хӗррин- 
т;е пур, сӑмахран, Рикӑ тинёс ури патён^е. Ленинкрат патен
те. Унашкал ҫырансем ытла куккӑрмаккӑрах мар; унта тинёс 
ашах, нрахутсем тамалли тинёс куккӑрёсем нумай мар.

Ҫурутрав, ҫурутӑ. Тинӗс куккарӗ ҫырансене катӑкласа нё- 
тернё вмрансен^е тинӗ ҫӗр тннёселле ансӑрӑн инҫе тухса 
тӑраП Ҫавнашкал тухса таракан ҫӗре ҫ у р у т р а в ,  йе ҫ у-

47-ыёш карт.— Майак.
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48-мӗш карт.— Йалттӑ кавӑыбвҫи мол.

р у т а  теҫҫё (50-м6ш карт). С. С. Р. Сойусён ҫурҫӗр йен^в 
икӗ ҫурутӑ пур—Канпала Кол,, кӑнтӑр йен^е—Крым ҫурутти.

Ҫӗрмӑйӗ (сыпӑкӗ). Хӑш ҫёрте икё пысӑк ҫёре мӑй пек ҫин- 
ҫе ҫёр пёрлеттерсе тӑраТ; ҫавнашкал ансйр ҫёре ҫ ё р м й й ӗ ,  
ҫ ӗ р с ы  п а к ӗ теҫҫӗ (50-мӗш карт).

Утрав (утӑ). Мӑн шывсен^е, йе кӳлёре, йе тинёсре пгыв ай- 
ӗн^ен хашхӑш тёлте ҫёр тухса тӑрат, унӑн йӗрптавра птыв 
тӑраВ Ҫавнашкал шыврап тухса тйракан ҫӗре у т р а в ,  й е у т а  
теҫҫӗ (50-мёш карт.). С. С. Р. Сойусён^е т,и пысӑк утравсем 
ҫурҫӗрте Ш рлй оккеанра пур: Калкуй, Вайка| утравёсем.

Шхерсем. Палтти тинёсён^е те пысйк утравсем пур, самах
ран. Еҫёл; Потникпе Хвин тинёс урисен ҫыранӗсем иатёнт;е 
вёт утравсем нумай; вёсем т;анкй сйртла. Вёсене ш х е р с е м  
теҫҫӗ.

Архнпелак. Темиҫе утрав пёрле тӑрат пулсан, вёсене а р - 
х и п е л а к теҫҫӗ (50-мёш карт.).

Ҫӗр ^ӑмӑрӗ.
Ҫӗр мён манерлӗ. Тинӗс ҫин$е пынӑ т)ухне, йе пӗрпӗр тӳ- 

рем вырӑна тарса тавралла пахсан, пире куранакан ҫёр татӑ- 
кӗ хуран ывӑси пек, ҫатма пек ҫавракан туйана^; ун хёррисе- 
не пӗлӗт анса пёрлешнё пек курӑнаТ.

Ҫанталӑк хӗрри (корисонт). Пӗлӗт айалалла анса ҫёрпе пӗр- 
лешнӗ пек туйӑнакан вырӑна (линийе) ҫ а н т а л ӑ к  х ӗ р р и .
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к о р п с о н т  теҫҫӗ. Авалхя ҫынсем т,анах та ҫаггла шухӑитла- 
—вбсем: ҫӗр сӗтел пек т5грем> вал ывӑс пек, ҫатма лек ҫав- 

рака, тенӗ.

49-мСш карт.—Туноеи.

•Еухне ти малтан пра- с ,
° г  50-мбш карт.—(^уруттӑ, ҫермниӗ, ута, тинбс ури,

Х уТ  Т6Т6М 6, м а ^ т ӑ  Т ӑ р ” тинбс пырӗ.

рисем курӑнаҫҫӗ, ун-
тан парассем, тӑрписем куранаҫҫӗ, йулагакин^ен прахут кӗ- 
летки те курӑнаГ вара (51-52-мбш карт.).

Ҫапла |и  тӳрем вырӑнсент^е те (тӳремсем, тинӗс ҫийё) 
ҫӗр лаитак тӳрем мар.

Ҫёр ывӑс пек, ҫатма пек ҫаврака та мар. Ҫёр ҫаврашка 
пулнй пулсан, епӗр хӑш йеннелле те пулин кайсан, ҫӗр

Ҫӗр мӑкӑрӑл^ӑч.Агг^ах ҫакна та асӑрханР. тУрем выранпа 
пёрпёр йал патне ҫывхарса пыиӑ '}>ухне 'р  малтан йавӑҫ тйр- 
ри куранагГ,'.унтан<^ҫыв- 
харна ҫемӗн пӗтӗм йа- 
вӑҫӗ курӑнса к а й а ! \
Вйл акӑ мӗншӗн апла: 
ҫер туп-тӳрем мар, вал 
макарал^ак; ҫӗр мака- 
рӑл^йк пирки ййваҫҫен 
айалалли кӗлетки пи- 
рӗн куҫа курӑнмасар 
тӑра^. Тинӗс ҫин^е те 
ҫаван пекех: парахут, 
карап ҫывхарса килнӗ



хӗррине ҫитео пула1!'. А н р х  опёр таҫта кайсан та ҫёр хёрри- 
не тупас ҫук. .Иаланах пёр йеннелле, сӑмахран, хӗвеланӑҫнол- 
ле тӳрӗ кайсан, ҫав вырйнах хёвелтухаҫ Яен^ен ҫаврӑнса ки- 
лӗпӗр. Ҫавӑ пире ҫӗр тавра ҫавр&нса килме май пуррине, ҫё- 
рӗн хӗрри ҫуккпне кӑтартаТ,
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51-мёш карт. — Ҫанталӑк хёррипдон ҫывхарса килекен карап.

Ҫӗр Т)ӑмӑр. Ҫӗр тавра никамран малтан Порттукал ҫынни 
Макеллан ҫаврӑнса килнӗ; вал ӗҫ пӗр 41)0 ҫула йахан ӗлӗк 
пулна. Халё ёнтӗ ҫӗр тавра ^ас^асах ҫавранса килеҫҫӗ. Ҫӗре 
йӗритавра виҫҫен, вал нур майла та пёр пек; ҫапла ^амӑр йа
пала ан^ах пулма пултарат. Ҫаванпа та ҫӗр вал ме^ӗк пек 
I  ӑ м а р й а п а л а .

Ҫӗр йӗритавра 40.077 километтр, вӑл 37.500 ҫухрӑма йа
хан пула!; ҫӗр виттӗр тӳрё линп йарсан, (тиамӗттӑрӗ) унӑн 
таршшӗ 12.750 километтр. вӑл 12 пин ҫухрӑма йахӑн пулат.

52-мёш карт.— Ҫанталӑк хӗрринщен ҫывхарса кнлекен карап.

Пол,уссем. Ҫапах та ҫёр шӑп^ӑмӑрах мар: икӗ тёлме тӗл йен- 
-ҫе вал пӑртак лап^ӑк; ҫӗр ■ҫӑмӑрӗ хытӑрах лап^аннӑ тёлсене 
п о ^ у с с е м  теҫҫё; вӗсен^ен пӗрн ниртен ҫурҫёр йен^е, ана 
ҫ у р ҫ ӗ р  пол,усё теҫҫӗ, тепри пиртен кӑнтар йен^е, ӑ н а к а п -  
т ӑ р  пол,усӗ теҫҫё.

Клопӑс. Ҫӗр мӗлле иккене куҫ умне таратса лайах катарт- 
машкан ^амар йапала тӑваҫҫё. Ун ҫнне типҫӗрсеве, шывсене, 
тӳрем вырӑнсене, тусене, тата ыттисене ӳкереҫҫӗ. Ҫӗр



санне ӳкернӗ ҫавнашкал йапалана к л о п а  с теҫҫӗ. Ти-
амӗттӑрӗ 2-3 аршӑила клопас тусан, ҫӗр ҫинт}и ҫӳлӗ ту
сем те клопӑс ҫин^е пулавка пуҫё пек ан^ах макаралса тӑ- 
малла; а н р х  клопӑссене тата пӗ^ӗкрех таваҫҫӗ, ҫаванпа ҫӳлё
вырансемпе айлам вырӑнсене клопас ҫине путак-шатак туса
ӳкерме май ҫук. Унта тусене, тӳрем вырӑнсене, айлам выран- 
сене, шывсене, тата ыттисене тӗрлӗ сарасемпе палла туса 
ӳкереҫҫё, карттӑ ҫин^и пекех таваҫҫӗ.

Клопас виттӗр паралук тир- 
нӗ те, вал ҫав паралук тавра, ура- 
па кустар^ӑкӗ тӗнӗл тавра ҫав- 
раннй пек, ҫавранаЕ Ҫав паралук 
клопӑса, шӑтарса тухнӑ вырӑнсене 
п о л > у с с е м  теҫҫӗ; вӗсем пккӗ: 
ҫурҫёрте, тата кантарта. Ҫӗр ҫпн- 
^п ҫурҫӗр йен^п вырӑнсене, са
махран, Парла оккеана, клопасӑн 
ҫӳл йенне ӳкернӗ.

Екваттӑр. Клопас ҫине шӑп 
ҫурмаран икё по^ус хушшипе 
лини туртна; ҫав линийе -е к в а т- 
т а р  теҫҫё. Екваттӑр тӗллипе кло- 
паса касса ҫурсан, вал шап ҫур- 
маран уйралат; кашни ҫуркамне 
ҫ у р ^ а м ӑ р  теҫҫӗ; пӗри ҫур-  
ҫ ӗ р т и ,  тепри к а н т а р т и  пулат.

Клопӑс ҫинр линисем. Клопӑс 
вӑл ҫӗр ^амарӗн сане пулат, ҫа- 
вӑнпа ҫӗр ҫин^и пӗрпӗр вырӑн хӑш тӗлтине катартса анлаы- 
тарас пулсан, вӑл вырӑн клопӑс ҫин^е хаш тёлтине а н р х  
катартмалла.

Меритиансем. Еиӗр пӗлетпӗр: пёрпёр йапала хӑш выраи- 
тине катартас пулсан. вал епӗр пёлекен тепёр йапаларан мӗн 
т;ул катара тӑнине катартас пулаЕ Вырансене катартма ла- 
йӑх пултӑр тесе, клопӑс ҫине 180 унка туртаҫҫё; вӗсем пур 
те икё по^ус урла каҫаҫҫӗ, тата пӗрпӗрин хушшине пёр пек 
хаварса екватгӑр урла каҫҫа кайаҫҫӗ. Ҫав ункасен ҫуррисене, 
пёр померан тепӗр пол,уса ҫите^ен кайаканнисене, 'мери- 
т и а н с е м  теҫҫӗ (54 мӗш карт.).

Тӗп меритиан. Ҫав меритиансенцен пӗрне т ӗ п  (пу ҫ л а 
ма ш ) м е р и т и а н  тесе шутлаҫҫӗ. Кашни пысӑк патшалӑх- 
рах тӗп меритиана йе ҫав патшалахан пуҫхули урла, йе ун
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ҫывйхнерех туса туртаҫҫӗ. Ҫапла Анклпре Лонтйн ҫывйхён-р 
КринвЩ) урлй каҫҫа кайакан меритиана тӗп мери- 
тиан тесе тутлаҫҫӗ; пирӗн, Раҫҫейре, Ленинкрат патён^и 
Пулккйв сали урлй туртнӑ меритйана тёп меритиан тесе шут- 
лаҫҫӗ; ытги ҫӗртре те ҫавнангкалах. Ҫав тӗп меритианран пуд- 
ласа ытти меритиансене хӗвеланйҫ йеннелле те, хӗвелтухйҫ 
йеннелле те шутласа кайаҫҫӗ. Меритиансем мӗн пурӗ 360: 
тёп меритиантан хӗвелтухйс йеннелле те 180 меритиан, хё- 
веланйҫ йеннелле те 180.

Хӗвеланӑҫӗнт)ипе хӗвелтухӑҫӗн^и ҫур^ӑмӑрсем. Тёп меритиан, 
тата унӑн тепӗр йен^и сыпйкӗ, тепӗр меритианӗ, ҫӗр ^ймйрне

икӗ тапа-тан пайа уййрса тй- 
рат, ҫанла икӗ ҫурт;ймйр пу
лат-— х ӗ в е л т у х й ҫ  йен-ҫи, 
тата х ӗ в е л а н ӑ ҫ  йен^и.

Меритиан тӑршшӗ 20 .000  
километтӑр. Меритиаяа 20.000.000 
тапа-тан пайа уйӑрвӑ та, пӗр пайӗ 
тӑршшӗне м е т т р тенӗ, ҫав меттра 
вара тёи виҫе туяӑ.

Хуласем, йалсем, патша- 
лйх 'ҫиккисем хйш вырйнти- 
не меритиансем тйрӑх кйтарт- 
ма пит аван. Ҫавна кйтартас 
пулсан, меритиансем тйрйх 

шутлаҫҫӗ, тёп меритиантан хйш йен^ине, унтан мӗн т,ул ка- 
тарине кйтартаҫҫё. Тӗп меритианпа ҫав тупмалли вырйн хущ- 
шине ҫав вырйнйн в й р й м ӗ ш ӗ  теҫҫӗ. Епӗр тупас тенӗ вы
рйн, сймахран, Мускав вырйнё, тёп меритиантан хӗвелтухӑҫ 
йеннелле пулсан, унйн вырймйшне х ё в е л т у х й д ё н ц и  в й- 
р ӑ м ӗ ш  теҫҫӗ, хӗвеланйҫ йеннелле пулсан, х е в е л а н й -  
ҫ ё н з и теҫҫӗ. Хйш: хула, йе пёрпёр вырйн хйш тёлтине кй
тартас пулсан, вйл тёп меритиантан хёвелтухйҫ йент^е, йе хё- 
веланйҫ йен^е хйш меритиан ҫин^ине кйтартаҫҫӗ. Сймахран, 
Мускав Кринви”5 меритианён^ен хӗвелтухйҫ йен^е 37-мёш ме
ритиан ҫывйхӗн^е лараТ.

Паралелсем. Ан^ах вырйн хйш тёлтине тёрёссипе кйтар
тас пулсан, пёр меритиансем тйрйх кйтартнипех ҫитмест. Тёр- 
лӗ вырӑнсем пёр меритиан ҫин^е пулсан та, тёрлё тёлте 
пулма пултараҫҫӗ: хйшӗсем ҫурҫӗрти пол,ус патён^ерехре, 
хйшёсем екваттйр патён^ерехре, хйшёсем кйнтйрти по.^ус па- 
тӗн^ерехре. Ҫавйнпа вырйн клопйс ҫин^е хйш тёлтине тёрёс
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54-мбш жарт.—Меритиансем.



кӑтатэтмашк&н тата урӑх ункйсем те ӳкереҫҫӗ. Вёсене екваттӑр- 
па пёр майлй туртаҫҫӗ, пурин хушшине те пёр пек хйварса 
тйваҫҫӗ. Вёсене п а р а л е л с е м  теҫҫӗ.

Паралелсем мён пурё 180: екваттйртан ҫурҫӗр йеннелле 
90, кантар йеннелле те 90 (55-мёш карт.).

Ҫӗр ҫин^е тӗрлӗ вырӑнсем хӑш тёлтине кӑтарни. Екваттӑрпа^ 
пёрпёр выран хушшине ҫав выранан х у ш ш и  с а р л а к ӑ ш ӗ  
теҫҫӗ; вал екваттартан ҫурҫёр йеннелле пулсан, унан сарла- 
кашне ҫ у р ҫ ё р т и  теҫҫӗ, кантӑр йеннелле пулсан—к ӑ н т ар- 
т и сарлакӑш теҫҫӗ. Вал вырӑна тупас пулсан паралелсем та
рах шутлаҫҫӗ те* екваттартан 
ҫурҫӗр йеннелле, йе кантӑр 
йеннелле хӑш паралел ҫин- 
^ине катартаҫҫӗ. Сӑмахран,
Шупашкар екваттартан ҫур- 
ҫёр йеннелле 55-мӗш п а р а 
л е л  ҫин^е лараЕ

Епӗр пӗрпӗр вырӑн ҫӗр 
^амарё (йе клопас) ҫин^е хӑш 
тёлтине тӗрӗс кӑтартас пул- 
<сан, вӑл хаш меритиан ҫин- 
'ҫине, хаш паралел ҫинрне  
кӑтартас пула!, урӑхла кала- 
с а н , ҫ а в  в ы р й н ӑ н в & р й -  
м ӗ ш ӗ п е  с а р л а к а ш н е  
к ӑ т а р т м а л л а .  Ҫавна кӑтартнӑ ^ухне „ҫапла выран хӗвӗл- 
тухӑҫ, йе хевеланаҫ й е н р  варамӗшӗн ҫав меритианӗ ҫ и н р "  
тесе калас вырӑнне ,.ҫапла выран хӗвеланаҫ йенци йе хӗвел- 
тухад йенТ)И вӑрӑмашён дав кратӑсӗ ҫинр , теҫҫӗ, „ҫурҫӗр, йе 
кантар й е н р  сарлакӑшӗн ҫав паралелӗ ҫинтр'4 тесе калас 
вырӑнне,—,,ҫурҫӗр, йе кантар й е н р  сарлакӑшӗн дав к р а т а- 
с ӗ ҫ и н р ” теҫҫӗ; самахран, Шупашкар хули хӗвелтухӑҫ й е н р  
вӑр&м&щӗн 151/2-мӗш кратӑсӗ ҫ и н р  (Пулккавран шутласа), ҫур- 
ҫӗр й е н р  сарлакашён 55-мӗш кратӑсё ҫи н р  лараЕ „Кратӑс“ 
сӑмаха ҫапла (° )  ҫыраҫҫё (54, 55-мӗш карт. пах). Пёрпёр вы
ран лап меритиан дине, йе паралел дине килмест пулсан, вё
сен хушшине килет пулсан, сӑмахран, 4-мёшпе 5-мёш пара
лел хушшине, килет пулсан, вӑл 4'/г, 4'А паралел динр  теддё. 
Меритиансене катартакан |ыхв&рсене карттӑ ҫ и н р  ҫӳле, тата 
айала ҫыраҫҫё, паралелсене кйтартаканнисене айаккине дыраддё.

Ҫӗр |ӑмарё динр те ҫавнашкал ункӑсем (екваттӑрпа ме
ритиансем, паралелсем) пур тесе шутлаҫҫӗ; тёрлӗ патшалахсен,
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55-мӗш карт.—Паралелсем.
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ҫӗрсен карттисем ҫине те ҫавнашкал ункӑсем тӑваҫҫӗ. Клсп&с 
ҫине, карттасем ҫине ҫав ункӑсене пурне те ӳкермеҫҫӗ, мӗн- 
шӗн тесен меритиансемпе паралелсене пурне те ӳкерсен, вё
сем ытла ҫӑра пулна пирки, унта ним ӑрӑмне те тупайас ҫук. 
Ҫавйнпа пилӗк, вунӑ, вунпилӗк ункӑ, хӑвраса пӗр ункй 'тур- 
таҫҫё.

Клопас ҫине пӑхсан, меритиансем пур те пёр таннине 
епёр куратпар, паралелсем пёр тан мар, вёсем порусеем пат
не ҫывхарна майӗпе кӗскелсех пыраҫҫӗ.

Ҫӗр хӑй  тавра ҫавӑрӑнни. Кунпа ҫӗр пулни.
Ҫӑлтӑрсем куҫни. Есӗр ҫакна пур те асархана пулӗ: хё

вел хёвелтухӑҫӗн^ен тухат те, ҫанталӑк хӗррин^ен ҫӳлӗрен 
ҫӳлерех хйпарса пыра1', унтан айалалла анса пыра1!' те, хӗ- 
веланӗҫёнт;е анса ларат. Уйар каҫпала ҫӑлтӑрсене пахса санаса 
тӑрсан, вёсем те пёр выранта тӑманнине куратпар, вёсем те

вырӑнтан вырӑна куҫаҫҫӗ; ан- 
р х  ҫавӑн |ухне пёр ушкӑнпа 
тӑракан ҫӑлтӑрсен хушши ул- 
шанмасЕ вӗсем пӗр пекех та- 
раҫҫӗ. Сӑмахран, Алтӑр ҫӑл- 
тӑрёсен хушши ҫапла улшан- 
маст (56-мӗш карт.).

Ҫӗр ҫаврӑнни. Авал ҫын- 
сем т;анах та хӗвел те, ҫӑл- 
тйрсем те, пётём пӗлӗ^ӗ мӗ- 
нӗпех ҫӗр тавра ҫаврӑнаҫҫӗ 
тесе шухӑшлавӑ. А н р х  кай- 
ран ҫ ӗ р  х а й т а в р а  ҫав-

56-мбш карт.— Алтӑр ҫӑлтӑр. _
рӑ  н нин  е пёлне. Ш л хевел- 

анӑҫӗнгҫен хӗвелтухаҫнелле, клопӑс хайӗн тӗнёлӗ тавра ҫава- 
рӑннӑ пекех, ҫавранса тӑра1\ Ант,ах ҫёрӗн клопасанни пек тӗ- 
нӗл ҫук; ҫӗр тӗнӗлё пур тени шухашра шухӑшлани ан^ах вал.

Ҫӗр поЛ)усӗсем. Епӗр ме^ӗке икӗ пӳрне хушшине тытса 
ҫавӑрсан, вал ҫавнашкал тӗнӗл тавра ҫавранаЕ Ҫӗр тӗнӗлӗ вӗ- 
ҫёсем ҫӗр ҫийӗне шатарса тухакан тёлсене ҫ ӗ р  по Л) у с ӗ с е м 
теҫҫӗ. Ҫӗр ^амӑрӗ по^усра пӑртак лап^акрах, епёр ун ҫин-ҫен 
малтах каланацӗ.

Талӑк. Кунпа ҫӗр. Ҫӗр хай тавра 24 сехетре ҫавранса ҫитет. 
Ҫав вахӑта т а л ӑ к теҫҫӗ. Ҫапла ҫаврӑнна "ҫухне ҫӗрӗн пӗрре 
пёр йенни, тепре тепӗр йенни хӗвел йенне пулаЕ Ҫав вахатра 
ҫӗрӗн хёвел йен^и йенне х ё в е л  ҫ у т а т с а  т ӑ р а 4 т е г

*. *
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у н т а  к у н  п у л а ! 1; т е п ё р й е н н е  ҫ а в в й х & т р а  
х ӗ в е л  ҫ у т а т м а с ! ,  в ӑ, л т ё т т ё м р е  и р т с е  п ы р а ! ’, 
в а р а  у н т а  ҫ ӗ р  п у л а !1 (57-мёш карт.).

Епёр хам&р та ҫёрпе пӗрлех ҫаврӑнатпӑр, ҫавӑнпа ҫӗр 
ҫаврӑннине сисейместпӗр. Вакун ҫин^е пынӑ ^ух 'ҫӳре^ерен 
иӑхсан, зукун ҫулта, 
таврари пур йапала
сем те кайалла кай- 
нӑн туй&на!; прахут 
ҫин^е, луткӑ ҫин^е 
пынӑ зухне те ҫыран- 
сем кайалла кайнӑ 
пек туйӑнасҫӗ. Ҫаван 
лек пире те,к&нтйр- 
ла хёвел, ^ӗрле ҫӑл- 
тӑрсем пӗлӗ^ӗ мӗнӗ- 
пех вырӑнтан куҫнӑ

„ „  „ 57-мбш карт.—К\тнпа ҫбр.
иек туйанаҫҫе.

Ҫӗр хӗв ел  тавра ҫавӑрӑнни.
Хӗвел. Епӗр халӗ пӗлетпёр ӗнтӗ: ҫӗр хӑй тавра ҫаврӑн- 

нпн^ен кунпа ҫӗр пула!. Хӗвел вал пит пысак, ҫапҫутӑ, ййл- 
тартатса тӑракан вутлӑ ^&мӑр йапала. Ун пысаккӑш ^ӑмар 
тавас пулсан. ҫёр пек ^ӑмарсем мёлйун та ытларах кирлӗ (58- 
мӗш карт.). Хӗвел ҫӗртен пит катара пирки ҫав тери пё^ӗккӗн 
курӑна!. Хӗвелпе ҫёр хупыни 149 мӗлйун та 500 пин километтр 
(140 мӗлйун ҫухрам). Ҫапла ӗнтӗ хёвел ҫӗр тавра мар, ҫёрё 
хӗвел тавра ҫаврӑна! тесе шухашлама пула!'.

Ҫул, ҫулталӑк. 'Ц&нах та ҫӗр хӗвел тавра ҫаврана!. Вӑл 
хӗвел тавра 365 кун та 6 сехетре ҫавранса ҫитет. Ҫёр хӗвел 
тавра пёрре ҫаврӑнса илнӗ вӑхӑта пӗр ҫ у л ,  ҫ у л т а л й к  
тетпӗр.

Выссоккослӑ ҫул. Еаёр 365 кун тесе шутлакан ҫулталӑк тӗрёс ҫул- 
талӑкран 6 сехете йахӑн кайарах. Тӑватӑ, ҫул хушшин^е пухйнса пыр
са ҫав ытлашши сехетсем 24 сехет пулаҫҫӗ. 24 сехет вӑл пӗр талӑк 
пула!. Ҫавӑдпа та виҫё ҫул иртсен тӑваттӑмӗш ҫулне пӗр талӑк ху- 
шаҫҫӗ те, ҫулталӑкра 366 талӑк тесе шутлаҫҫё. Ҫавӑн пек ҫула вы с- 
с о к к о с л ӑ  теҫҫё; вӑл ҫулта нарӑс уйӑхӗн^е 29 кун пула!.

Планетсем. Хӗвел тавра ҫӗртен пуҫне ҫёр пек ■ҫЗ.мйр, тӗттӗм йа
паласем 7 пысӑк йапала ҫаврӑнса тӑра!, вёсене п л а н е т с е м  теҫҫё. 
Планетсен^ен хӑшӗсем (Йуппитӗр,. Сатурн) ҫёртен нумай пысӑккӑ, тата 
вёсем хӗвелтен пит катара. Ҫӗртен те лере хӗвел тавра ҫавӑрӑнса ҫӳ-
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реҫҫӗ; тепӗрисем (Меркури, Шурймпуҫ— Венерӑ) хёвел патнерехре, вёсе* 
хӗвеле ҫёртен ҫывӑхрах тӑраҫҫё. Вёсене те хӗвел ҫутатса тӑра?. Ҫёр- 
пе планетсем хушшн пит пысӑк пирки, вёсем пире ҫӑлтӑрсем пек ку- 
рйнаҫҫӗ, ан-рх вёсем ҫӑлтӑрсем мар, ҫйлтӑрсен^ен хайсен^ен ҫутӑ тух

са тӑра?’; ҫӑлтӑрсем ■ҫӗл̂ ӗл туса йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ. 
Планетсем тӗттӗм йапаласем, вёсем лӑпкӑ, пӗрешкел ҫу- 
тӑпа ҫутатса' тӑраҫҫӗ. Ҫӑлтӑрсемпе панетсене ҫакӑнтан 
уйӑрса илме пулат.

Уйӑх. Планетсем тавра пё^ёкрех ^ӑмӑр йапала
сем ҫаврӑнса тӑраҫҫӗ, вӗсене планетсен й у л т а ш ӗ с е м  
теҫҫӗ. Ҫёрёя вулташӗ пёрре— у й ӑ х .  Уйӑх ҫӗртен 49. 
хут пё'бёккё, ан^ах вӑл пире ҫӗр ҫинтрж хёвел пысӑк- 
кӑшех курӑна?, мӗншён тесен вӑл ҫӗре вумай ҫывӑх 
(360 пин ҫухрӑм) тӑра?. Уйӑхӑн >ӑйён ҫути ҫук; ун 
ҫине хӗвел ҫути ӳкет те, вӑл вара ҫав ҫутӑпа каҫпала 
ҫутатса тӑрат (57-мӗш карт.). Уйӑх хӗвелпе ҫӗр тӗдӗ- 
шён^ен тёрлӗ майлӑ тӑра?. Ҫавӑн ■ҫухне йна хёвел йе 
пётёмпех ҫутата?, вара т у л л и  у й ӑ х  пулат, йе ҫур- 
рине ан^ах ҫутатат ( у й ӑ х  т ӑ х р и ) ,  йе ҫурла пек. 
ан'дах ҫутата?, вара ҫ ӗ н у й ӑ х пула?, йе па^ах ҫутат- 
маст— уйӑх пӗтнипе пуҫланнӑ вӑхӑтра.

Хёвел т ё н ] ) И .  Хӗвелпе планетсем, тата вёсен йул- 
ташӗсем пурӗ нёрле х ӗ в е л  т ӗ н ^ и  ( х ё в е л  ҫ е м й и )  

пулса тӑраҫҫӗ. Ҫавсен^ен пуҫне епӗр пӗлӗт ҫинре тата темён 'ҫухлӗ- 
ҫӑдтйр куратпӑр; вёсем те пирӗн хёвел пекех пысӑк, ҫутӑ "вӑмӑр йа
паласем.

Ҫулталӑкри тӗрлӗ вӑхӑтеем .
Троппӗксем. Есӗр асарханӑ пулӗ: ҫулла кантӑрлапа хӗвел 

хӗллехин^ен ҫӳлерехре тӑра? (59-мӗп! карт.). А н р х  вал пи- 
рӗн патри вырйнсен^е нихйҫан та шӑп пуҫ тӳпи ҫин^е ҫӳлте 
тӑмас4, вӑл к&нт&рлапа йаланах кйнтӑр йент^е пӗлёт тӳпин^ен 
айаларахра тйрат, ҫавӑнпа ҫӗр ҫин^е пур йапала ӗмӗлки те 
ҫурҫӗр йеннелле ӳкет.

Екваттӑртан пӗрре ҫурҫӗр йент^е, тепре кӑнтар йен^е 
231/г-мӗш паралелсем ҫин^е хӗвел ҫулталӑкра икӗ х урен  шап 
пуҫ ҫийӗпе иртсе кайа4, пуҫ тӳпи тӗлӗн^е тара?. Ҫав вахӑт- 
ра тӳрӗ тӑракан йапаласен ӗмӗлке кӑнтӑрлапа п а р х  та ӳк- 
мест, вёсен ӗмӗлкисем пулмаҫҫӗ. Екваттӑртан ҫурҫӗр йен^е 
231/г-мёш паралел ҫин^е хӗвел ҫапла ҫӗртме уйӑхӗн 22-мёга 
кунӗн^е пула4, кантӑр йен^е 231/2-мӗш паралел ҫин^е раштав 
уйӑхӗн 23-мӗш кунӗн^е пулаЕ Ҫурҫӗр йен-р паралелне ҫ у р-

58-мӗш карт.— Хё
вел пысёккӑшле ҫёр 
пысӑвкӑшне танлаш- 
тарни; риссунӑк ди
н е  хёвеле кӑшт ан- 

■§ах укернб.
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59-мёш карт.—Ҫулталӑкри тёрлӗ вӑхӑтсене кура хёвел тёрлё вырӑнта тӑни

ҫ ӗ р т и  т р о п п ӗ к ,  р а к  т р о п п ӗ к ӗ  теҫҫӗ, кӑнтӑр йенрше— 
к а н т а р т и  т р о п п ё к ,  к а з а к а  т р о п п ӗ  к ӗ теҫҫӗ (ҫурт;амар 
карттисене 52-53-мӗш стран, ҫине пӑх). Троппӗкеем хушшин- 

пур вырӑнта та ҫулталакра икӗ хузден хӗвел пуҫ тӳци тӗ- 
лён-ҫе тӑра!', екваттар ҫинт;е пуш уйӑхён 21-мӗш кунӗн^е, та
та авӑн уйӑхӗн 23-мӗш кунӗн^е ҫапла тӑра!1.

Кӑнтӑрти ҫур^ӑмӑр ҫин^е хӗвел хӑш йен^е курӑни. Казака 
троппёкён'ден кантар йен^е хӗвел нихаҫан та пуҫ тӳпи тӗлӗн- 

пулмас’1', ан^ах унта хӗвел кантӑрлапа кӑнтӑр йен^е мар, 
ҫурҫӗр йен^е пула!. Троппӗксен^ен мӗн |у л  катанарах кай- 
на ҫемӗн хёвел кантарлапа айаларах тарат, унйн урнсем те ҫӗр 
ҫине рлӑш ларах ӳксе ҫутатаҫҫӗ.

Кун тӑршшӗ. Екваттӑр ҫин^е кунпа ҫӗр ҫулталӑкӗпех пӗр 
тан тара'Г. Ҫулла екваттӑртан ҫурҫӗрелле кайна ҫемӗн кунсем 
варӑмлансах, ҫӗрсем кӗскелсех пыраҫҫӗ, хӗлле кунсем ‘кӗскел- 
се, ҫӗрсем вӑрамланса пыраҫҫӗ. Сӑмахран, Ахрӗкри Виктори 
кӳлли хёррин^е кунпа ҫӗр ҫулталӑкёпех пёр тан тарагГ, Ле- 
нинкратра т}и кӗске кунсен^е хӗвел 5 еехет ҫура хушши ан- 
т,ах тухса курӑнса тара!, вӑрӑм кунта 18 сехет ҫура ан- 
ыасар тӑраГ.

Пол,ар ункисем. Иулашкин^ен екваттартан кӑнтар йен^е 
те, ҫурҫӗр йент,е те бб1̂  мӗш паралелсем ҫин^е (ҫав ункасе- 
не п о ^ а р  ункпсем теҫҫӗ) (ҫур^ӑмарсен карттинне 52-мӗпше 
53-мӗш стран.) хӗвел ҫулталӑкра пёр талак хушши па^ах 
тухмас4, ҫулла та 24 сехет хушшин'ще пӗртте анса лармас!.
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Псцар ункисент,ен порусеем патнелле ҫывхарнй ҫемӗн ҫул- 
ла кун вӑр&мланса пыра!’, хӗлле ҫӗр вйрймланса пырат; ек
ваттартан 70° ҫин^е ҫулла икё уйах хушши хёвел и а р х  анса 
лармаст, хӗлле икё уйӑх хушши па^ах тухмас!’, порусеем 
ҫпн^ех хӗлле ҫурҫул хушши п а р х  куранмас!1, ҫулла ҫурҫул 
хушши патлах анса лармасЕ Ан^ах ҫурҫул хушши тӑракан 
вӑрам кунта та пол,уесем ҫинт^е хёвел на'зар ӑшӑтаЕ мёншён 
тесен вӑл пит айалта тӑрат, пирён патри хёвел тухсассӑн 
кашт ханарна т;ухнехи пек а й р х  хӑпарат.

Хёвеле кун каҫа^ен  пӑхса сӑнаса тарсан, ҫака курйнат: 
вал ҫӳлерех хӑпарна ҫемӗн ытларах ашата пуҫлат. ҫути те ну- 
майлана!’. Кӑнтӑрлапа вал ^и ҫӳле хӑпарса ҫитет, ҫавӑнпа та 
ирхине, йе каҫхине айалта тӑнӑ 'ҫухнехин^ен ытларах ӑшӑтат, 
ытларах ҫутатат. Вал акӑ ментен килет: хӗвел пайаркисем 
ҫӗр ҫине тӳрӗ ӳкнё зухне пӗТ)ӗк вырӑна ҫутатса, ӑшӑтса тӑ,- 
раҫҫӗ, ^алӑшла ӳкнё ^ухне ҫавсемех аслӑ вырӑна ӑшӑтса, 
ҫутатса тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа ӑшӑ сахалтарах тивет (60-мӗш карт.).

Ҫӗр т)ӑмӑрӗ ҫиш р тӗрлӗ вы- 
рансене хёвел пёр пек ашатса 
тӑман пирки, ҫулталйкра тӗрлӗ 
вахатсем пулаҫҫӗ. Екваттар патне 
ҫывхарса пынӑ ҫемён ҫулталӑкри 
тӗрлӗ вӑхӑтсен тӑршшӗсем тана- 
шарах пыраҫҫӗ.

Ҫурҫӗрти ҫурзӑмар ҫин^е ҫу 
в&хЯгҫё тана т;ухне кйнт&ртин^е

60-мёш карт.— Хёвелён т^рё урисем ҫёре Х ӗЛ Л в  П у Л а 'Е  Ҫ У р ҫ ӗ р Т И Н ^ в  Х ӗЛ  ^ У Х - 
ҫутатни. н е  к а н т а р ТИ Н | 6  ҫ у  п у л а т .

Орпиттӑ. Ҫӗр хёвел тавра ҫаврӑанӑ 'ҫухне ункӑ пек ҫаврака ҫулпа 
ҫаврӑна^, вӑл ҫула о р п и т т ӑ теҫҫӗ. Ҫӗр тӗнӗлӗ о р п и т т ӑ  й е н н е  
п ӑ р т а к  т а й л ӑ к .  Тайлйк пулман пулсан, хёвел урисем екваттйр 
ҫине ^анк тӳрб ӳкмелле^ӗ, екваттартан ҫурҫбр, йе кйнтйр йенци ытти 
вырӑнсене пурне те йананах пёр пек ■ҫалӑшла ӳкмелле^ӗ. Апла пулсан 
ҫӗр 'Б&мӑрӗ ҫинТ)И пур вырӑнта та кун на ҫӗр пёр тан пулё'рё, тата 
вйл вырӑнсене хёвел пёр пекех йшйгса тйрё^ё; екваттар ҫин^и вырйн- 
сэм ытти вырйнсен^ен ытларах ӑшӑнё^ӗҫ, по^ус патӗн$и вырӑнсем пу- 
ринҫен сахал ашйнё'рё?, ҫулталӑкри тӗрлӗ вӑхӑтсем те пулман пулё’р ё? .

Ҫӗр тӗнӗлӗ пӗр майах орпиттӑ йенне тайлӑк тӑнипе, хӗвел урисем 
йе ҫурҫӗрти ҫур^ймйр ҫине тӳрӗ ӳкеҫҫӗ те, вара вӑл вйхйтра унта ҫул- 
ла пулат, кӑнтйрлари ҫур^ӑмйрта хӗлле пула¥, йе кӑнтӑрлари ҫурцй- 
мйр ҫине тӳрӗ ӳкеҫҫӗ те, унта ҫулла пула^, ҫурҫӗртинце хӗлле пула!

южн.полюсъ



Клопӑспа сӑнав туса пӑхӑр; унӑн тӗнӗлӗ ^алӑшла тӑтӑр, клопӑс- 
не ҫутса йанӑ ламнпӑ тавра ҫавӑрӑр. Ҫӗртме уйӑдӗн 22-мӗшӗн^е ҫӗрӗн 
ҫурҫӗрти шцусӗ хёвел йенне пулат: хёвел урисем рак тропппекӗ ҫине 
тӳрӗ ӳкеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра рак тропаӗкӗ ҫищ,и вырйнсене хёвел ытти 
вырӑнсенҫен нумайрах ӑшӑтат, пурин^ен ытларах ҫутатат. Ҫурҫӗрти 
по^ар унки ӑшӗн^е пӗр вырӑн пур; ҫӗр хӑй тавра ҫаврӑннӑ ^ухне 
ҫав вырйна хӗвел иӗрмайах ҫутатса тӑрат; унта куя тӑршшӗ 24 сехет 
тӑраН Кӑнтӑрти по^ар унки ӑшӗн^е пёр майах тӗттём ҫӗр тӑра^ 
(61-мӗш карт. 1) .

П ут уйӑхӗн 21-мӗшӗп^е, тата авӑн уйӑхён 23-мӗтён,ҫе хёвел 
урисем екваттӑр ҫине тӳрё ӳкеҫҫӗ, вара ҫав вӑхӑтра иётӗм ҫёр ҫинце 
кунпа ҫӗр тӑршшӗ пёр пек тан тӑрат. Ҫав кунсен^е хёвел екваттӑра 
пурин^ен ытларах ӑшӑтат, ҫутатат; екваттартан катанарах кайнӑ ҫемӗн 
хёвел урисем ^алашларах ӳкеҫҫӗ, ҫанталӑк сивӗтсех пыра^ (61-мӗш 
карт. 2).

Раштав уйӑхён 23-мӗшӗнт;е хёвел йеннелле кӑнтӑрти пол,ус ҫав- 
рӑна^, хӗвел пайӑрккисем казака троппӗкӗ ҫине тӳрӗ ӳкеҫҫӗ те, вйя 
ҫавӑнти вырӑнсене ытти ҫёртисетрн ытларах ӑшӑта!’. Кӑнтӑрти до
ллар унки варрин'р те ҫёр хӑй тавра ҫаврӑннӑ-ҫухне пӗрмайах хӗвел ҫу- 
тинт е̂ тӑракан вырӑн пур, унта каҫ пулмаст, кун 24 сехет хушши тӑ- 
рат. Ҫав вӑхӑтра ҫурҫёрти по^ар варрин^е пӗрмайах ҫӗр тӑраН Ҫӗрӗн 
ҫурҫӗрти ҫур^ӑмӑрӗ ҫине ҫав вӑхӑтра хёвел пайӑрккисем кӑнтӑртинрн 
■^алӑшларах ӳкеҫҫӗ; ҫавӑн пирки халӗ ҫурҫёрти ҫур^ӑмӑр ҫин^е сивӗ, 
хёлле пула¥, кантйртин'де ӑшӑ, ҫулла пулат (61-мӗш картт., 3).

Ҫапла ҫ ӗ р х ӑ й  т а в р а  ҫ а в р ӑ н н и н ^ е н  п у ҫ н е ҫ у л -  
т а л ӑ к  х у ш ш и н | е  (3 6 5 к у н  т а  6 с е х е т р е )  х ё в е л  т а в 
р а  т а  ҫ а в р ӑ н с а  и л е т .  Ҫ а в  в ӑ х ӑ т р а  ҫ ӗ р ӗ н  т ӗ н ӗ л ӗ  
о р п и т т ӑ  й е н н е  п ӗ р м а й а х  т а й ӑ л с а  т ӑ р а т .

Талӑкра, тата ҫулталӑкра ҫӗр мӗлле ҫаврӑннине хамӑр ума тӑ- 
ратса ӑнласа илмешкӗн ҫутнӑ ҫурта тавра пӑтӑра (волчок) кустарса 
йарар. Вӑл ҫурта тавра ункӑ туса ҫаврӑна^, ҫав вӑхӑтрах хӑй тавра 

ҫаврӑнат (62-мӗш карт.).
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авӑнӑн 23-мёшбнще.
61-мӗш карт.—Ҫёр хёвел тёл8шён$ен тӗрлё майлй тйни.
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Типҫӗрпе шыв. Ҫӗр ҫин^е шыв типҫӗртен нумайрах. Типҫӗр 
ҫийӗ шыв ҫийён^ен виҫё хута йахӑн кайарах (52—53-мӗш стр. 
ҫин^и ҫурцам&рсен карттисене пах).

Маттериксем. Типҫӗр 
шыв айёнт,ен лаптӑкйн- 
лаптакӑн тухса тара1г; ҫав 
лаптӑксен^ен пысйк- 
кисем виҫҫӗ; вёсене м а т 
т е р и к с е м  теҫҫӗ; вӗт- 
тисем нумай, вёсем—ти
нёс утравёсем пулаҫҫӗ. 
Маттерлксен ҫен п ӗ р и  
хёвелтухӑҫёнг1)И ҫ у р | а -

62-мёш карт, —ПӑтЯрпа сЯнав туни; вйл ҫбр хӑй тав- м  а  р  т  а  £ н а  X ӗ  В 6  Л  Т V - 
ра, тата хёвел тавра ҫаврӑннине кӑтартат. г  5 Л

х й ҫ ӗ н |  и маттерик теҫ- 
ҫӗ; тейри хӗвсланӑҫӗн^и ҫур^ӑмӑрта, ҫавӑнпа ӑна х ӗ в е л -  
а н ӑ ҫ ё н ^ и  матгерик теҫҫӗ; виҫҫёмӗшӗ кӑнтарти ҫур^амарта, 
вӑл к ӑ н т ӑ р т и  маттерик пулат. Весенней |и  пысӑкки хӗ- 
веланӑҫӗнзи маттерпкӗ.

Тен'ье пайӗсем Пӗтӗм типҫӗре пилӗк пайа уйараҫҫӗ; вё
сене т ё н ^ е  п а й ӗ с е м  теҫҫё. Хӗвелтухӑҫӗн^иыаттерикреви
де тӗщр пайӗ: епӗр пурӑнакан Йевроппа, Ади, тата Ахрёк. 
Хӗвеланӑҫён^и маттерикре пёр тён'де пайӗ— А м е р ӗ к .  Аме-

Южное псм»ушар!«. Съвериое полуш арие .,

63-мёш карт.— Ҫурҫбртипе кӑнтӑрти ҫур^мӑрсем.

рёк икё пайа уйрӑлса тара!1; пӗрне Ҫ у р ҫ ӗ р т и  А м е р ӗ к ,  
теприне К ӑ н т ӑ р т и  А м е р ӗ к  тедҫё. Кӑнтӑрти маттерикре те 
пёр тёщр пайӗ— А в с т р а л и  ан рх . Ҫав тӗн^е пайӗсен^ен 

пысакки, асли—А ҫ и  ҫёрӗ (64-мӗш карт.).
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Йевроппӑна, Аҫийе, Ахрӗке—К и в ӗ  т ӗ н ^ е  теҫҫӗ, мӗн- 
шӗн. тесен вӗсем ҫ н'ден Йевроппара пурнакансем авалтанах 
пёлеҫҫӗ; Амерӗке Иевроппӑри ҫынсем авалтанпах пӗлсе тӑ- 
ман, ӑна нӗле ггуҫлани ьггла нумайах мар, ҫавӑнпа та ӑна Ҫ ё- 
нӗ т ӗ н ^ е  теҫҫӗ.

Оккеансем. Ҫӗр ҫин^е пилӗк оккеан.
1) Аслӑ (Тӑп) оккеан— Аҫи, 

Австрали, тата Амерӗк ҫӗрӗсем 
хушшин^е.

2) Атлант оккеанӗ—Иев- 
роппа, Ахрӗк. тата Амерӗк ҫӗ- 
рёсем хушшин^е.

3) Ин ги оккеанӗ—Аҫи, Ах- 
рёк, Австрали ҫӗрёсем хуш-

птин^е.
Велик/й Океанъ

Южн. Ледовитый Ок.

СЪв. Ледовитый Ок.

64-мёш карт.—Тён^ен пайбсене, тата оккеансене тандаштарса

пӑхни.

4) Ҫурҫёрти 
Пӑрла оккеан— 
ҫурҫӗрти ш цар  
ункин^ен ҫурҫӗр 
йен^е.

5) Кантарти Парла оккеан—кӑнтарти подар ункин^ен 
кӑнтӑр йен^е.

Ҫав оккеансен^ен 'ҫи пысакки Асла оккеан (64 мёш карт.).
Ҫур^ӑмӑрсен картти ҫин^е (52-53стр.) маттериксене, тӗн^е пайӗ-

сене, тата оккеансене ишраса тупӑр.

Типҫӗр.
Ппрӗн патри вырансент>е ҫулла путвалсен^е, нӳхреп- 

сенҫе ҫӳлтин^ен сивӗрех. хӗлле ӑшӑрах пулат.
Ҫӗр айӗн^е шаларахра хёлле те, ҫулла та пёр пек ӑша 

тара’!1, мӗншӗн тесен унта хӗллехи сивӗ те, ҫуллахи ӑша та 
кӗмест.

Ҫӗр ӑшӗнт и̂ ӑшӑ. Унтан пуҫне ҫакна та асӑрханӑ: ҫӗр ай
не айалалла анна ҫемӗн ашӑрах пулса пыра’!’. Таран ҫӑлсем 
$авна |ухне те, тарӑн шахтӑсене анна ^ухне те ҫакна пит 
лайах асӑрхана. Шахтӑсен таранашӗ ҫухрӑмран ытларах пул
сан, ҫав вӑхӑтра тулта сивӗ пулсан та, шахтӑсен^е пит аша. 
Нумайӗшӗ вырӑнсен^е ҫӗр айӗнт;ен вӗри шывлӑ ҫӑлкуҫҫем 
тухаҫҫӗ. Вӑл шыв ҫёр ҫийён^ен айалалла сйрхӑннӑ зухне си- 
вё пулнӑ, кайран вара шалта вӗри пиркн ӑшана'11.



Ҫӗр ӑшӗ. Ҫёр айён^е т;и шалта (пёр 70 километтрта) йа
паласем ирӗлсе каймалла вӗри теее шутлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫӗр 
ӑгпӗн-ҫи йапаласем лит хӗрсе кайнӑ. Вал йапаласем те хытӑ, 
те шӗвӗ, те сывлӑш пек—ӑна тӗрӗссипех пӗлмеҫҫӗ, ан^ах гаӗ- 
вӗ теме йура!. Вӑл ҫаплине малалла курйр.

Ҫӗр хуппи. Ҫӗр ^амарӗ те ӗлёк ҫапҫута. шӗвё йапала пул- 
на, вал хёвел пек ҫутатса тӑнӑ пулӗ тесе шутлаҫҫё. Вахӑт 
иртнӗ майӗпе вӑл пё^ёккён пӗ^ӗккӗн сивёнсе пына та, кай- 
ран сивӗнсе ҫитсен, хытса майӑр хуппи пек хытӑ х у п а  пул
са ларнӑ; ҫав хупӑ ҫёр варриве мӑйӑр хуппи тёшшине хуп- 
лана пек, хупласа внтсе тӑра!\ Ҫав ҫӗр хуппи ытла хуланах 
мар, 70-100 километтр тарап ан^ах.

Туеем пулеа кайни.
Йапаласем сарӑлнипе пӗрӗнни. Тимёртен, йе ҫаван пек урах 

йапаларан туна ^амӑр йапала, тата ункӑ илер. Унка виттӗр 
шӑп ^амар йапала тухмалла пултӑр. Халё ^амӑр йапалине 
вут ҫин^е хӗртер те, унка виттёр кӑларса пӑхар,—ун виттӗр 
тухмас!1. Сивётер те, каллех кӑларса пахар ,-халё  тухакан 
пул|ё. Мӗншӗн вал апла?—Йапаласем ӑшансая, хӗрсен пысак- 
ланаҫҫӗ, саралаҫҫӗ, сивётсен пӗрӗнеҫҫё.

Ҫӗр хуппи путса анни. Ҫӗрён вутӑн-хӗмӗн таракан варрп 
те. пӗ|ёккӗн пӗ|ӗккӗн сивӗнсе пёрӗнсе пыра!. Вара хуппипе 
варри хушшин^е пуша выран пулса йула! те, йӑвӑр пирки 
ҫӗр хуппи хашхӑш вырӑнта путса анаГ; ҫаванпа ҫӗр ҫийӗ 
ҫин|е тикёс мар вырӑнсем— айламсем, тӳрем сӑртсем пулаҫҫӗ.

Хӑш вырӑнсен^е тата ҫёр хуппп, панулми типсен хуппи- 
йӗ пӗркеленнӗ пек, пӗркеленет. Епӗр пӗлетпӗр: нумай вырӑн- 
сен|е ҫӗр силё силӗ купаланса тарат. Вӗсем пӗрпёрне пусса 
тараҫҫӗ. Темиҫе тӗслё -хура, кӑвак, сарӑ маттери татӑксем 
(сӑмахран, пустав) плсе пӗр пёрин ҫине купалар та, айаккин- 
^ен хӗстерер. Хёстернӗ пирки ҫав татаксем пӗр ҫӗре пуханса 
пӗркеленеҫҫӗ. Сӑртлӑ, тулла вырӑнсен^и ҫӗр сийӗсем те ҫав- 
нашкал тӑраҫҫӗ (65-мӗш карт.).

Ҫӗр ҫин|и тусен§ен нумайӗшӗсем ҫапла пӗркеленсе 
пулнӑскерсем. Вёсем тӗрлӗ вӑхатсен^е пулса кайна. Малтан 
пулна тусене сивӗсем, ӑшасем, ҫамӑрсем, тата шывсем пит 
хыта аркатна та, вёсен ^улёсене, хайӑрне, ҫёрне унтан урӑх 
вырансене илсе кайна, ҫавӑнпа вӗсем лутраланса йулнӑ; кай- 
рантарах пулнӑ тусене нумайах аркатайман, ҫаванпа вӗсем 
ҫӳлӗрех.
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65-мбш керт.—Ҫӗр пӗркедептуЗкӗ.

Ҫӗр ҫинҫи тӳрем мар вырӑнсем (сӑртсем, хӑш цухне тусем те) 
урӑх манпа та пулнӑ. Ҫапла ӗлӗк п&рлӑхсеи пулнӑ вырӑнсен^е (Раҫ- 
ҫейён ҫурҫёр йен^е) шыв ҫия-р хумсем пек тӑракан вырӑнсем пур; ҫав 
сӑртсем пӑр вӗтӗ ■ҫулсем. тӑм, хӑйӑр нумай хӑваряипе пулнӑ. Епӗр пӗ- 
летпӗр: ҫил хӑйӑра вӗҫтерсе 60-100-шер меттр ҫӳллӗш сӑртсем хывса 
ларта¥; вёсене тӳнсем теҫҫр.

Унтан тата ҫӗре шыв ҫисе ҫуреа кайнипе те ӗлӗк тӳрем пулнӑ, 
вырӑнсем те сӑртлӑ, туллӑ, вырӑнсем пулса тӑраҫҫӗ.

Карттӑсем ҫинще (50-51, тата 54 стр.) тусеие, тӳрем сӑртсене, 
айлӑмсепе тупӑр.
Кагини тёнще пайёнщи щ и ҫӳлё тусене тупӑр (67-мёш карт. пӑх).

Вулкканеем.
о

Краттӗр. Иевропп&ра Аипенин ҫурутравӗ ҫинт;е Весувл 
йатлӑ ту пур. Вӑл капан пеж ҫаврака, шӗвӗр. Ту ашён’ден 
йаланах пас тухса пёлёт пек пухйнса тйрат. Ту таррин^е ша- 
так пур; вал шатака к р а т т ӗ р теҫҫё. Вӑл шатӑк ту ашне 
айалах анса кайаЕ Ту ӑшӗн^ен вахӑ'§ё вахӑ§ӗпе ш ы в  п ӑ с ӗ ,  
Т) у л е е м  калама ҫук вайла тухаддё.

Пёрёху. Ту ӑшён^ен даила тухнине п ӗ р ӗ х ӳ  теҫҫӗ. Ве- 
суви пек лёрёхекен тусене в у л к к а н с е м  теддё.
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66-мёш карт,—Квдпӑс пайӗсем. Уярӑм маттерикссм, тата

Вулкан пӗрӗхес умён ҫрр айёнт^ен таҫта катара аслати 
авӑтва -ҫухнехи пек кёмсӗртетнӗ саса, кёрслетни илтӗнет. Тав- 
рари ҫӗр ^ӗтрет. Краттӗртан шыв пйсӗ персе тухат; вал йупа 
пек пулса ҫӳле хӑпара'!' те, пухӑнса хура пёлӗт пек пулса 
тӑраТ.

горы
12000 ‘43? “-Уралъс

Евротга1 А  з
; Южная- \ СЬверная-

Ам ерика А ф р и к а  Австралш

67-мёш карт.—Ҫӗр ҫин^и тӳсене танлаштарни ӗмӗр каими йур выртакан тусене штрихпа
кӑтартнӑ.

9роо метро_въ 

8000

7099-

Эвереҫтъ

6000 

Б ООО

Пас пит вайлӑ тухнипе хӑйпе пӗрле вӗри т^улсене, шёвӗ 
лава катакӗсене илсе тухса ҫӳлелле раккет йанӑ пек пӑраха'!’; 
кайран сывлӑшра сивӗннӗ ^улсем, лавӑ катӑкёсем ҫёре пере 
пере анаҫҫ-ӗ.

Вулккан кӗлӗ. Унтан пуҫне тата краттӗртан тухакан лавӑ 
вӗтӗ вётӗ сирпӗн^ӗксем пулеа арканса кайаг. Вбсем сывлаш-
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вбсем ҫинт;е пбркелен^бксем—ту к»ҫанйс»м курнаед*.

ра сивӗнсе хытса тусан пулаҫҫӗ, Ҫав тусана в у л к к а н  к ё л ё  
теҫҫё.

Кел ытла та нумай тухаТ, вал ҫӳле хӑгтарса пӗлёте хуп- 
ласа илетте, кӑнтӑр кунне ҫӗрлехи пек тӗттӗм тӑва!\ Вӑл пур- 
тан та ту ҫинг,и пас шуррӑн курйнмасТ, тӗтӗм пек кӑвакӑн 
курӑна1’. Кёл йерипен ҫӑмйр пек ҫуса ҫёр ҫине анаВ ҫил ана 
вулкантан катана вӗҫтерсе илсе кайа!1, хаш 'ҫухне темиҫе пин 
ҫу>рӑм таранзден те. Вал хӑш т>ухне вулккан ҫывахӗн^и вы- 
рансене тем хулӑмёш ҫуса лартса ҫитӗнекен йапаласене, вы- 
л>ахсене, кайаксене пурне те пӗтерет.

Кёлпе пйс ҫӳлте вулккан ҫин^е хутшанеа хура пёлёт пул
са тараҫҫӗ (69-мёш карт.). Пӑссем ҫӳлте сивёнеҫҫӗ те, аҫа авӑт- 
са вййлӑ ҫӑмар ҫӑва!’. Шыв кӗлпе хутшӑнаГ те. ҫӗр ҫине шё- 
вё пылт;ак пулса ана!\ Вал ту ҫин^ен айалалла йухса ана’!', 
ҫул ҫин^е мӗн тӗл пулнине нётӗмпе ҫӗмӗрсе пыра!1. Варманти 
йӑваҫҫене тӑпӑлтарса калара!1, уйсене, йалсене, хйш ^ухне та
та хули хулипе айала туса хӑвараТ. Пирӗн ҫул шуҫё пуҫлан- 
сан 79-мӗш ҫулта Весуви пӗрӗхнӗ ^ухне ҫавнашкал пыл^ӑк 
икё хулана—Керккуланумпа Домпейа айала туса хуна.

Лавӑ. Иулашкин^ен пассемпе т)улсем хыҫҫан краттӗртан 
ту айаккин^и ҫураксент}ен шӗвӗ лава туха!\ Вулккантан тухнӑ 
Зухне вӑл шурӑ, ҫапҫута, ту айӑккипе вутла шыв пек йухса 
ана!'. Каҫхине вӑл вут нек хӗрлӗ курана!1. Ҫул ҫин^е тӗл 
пулнисене пурне те лава ҫёыӗрсе лыра!'.

Ту аййкки ^анкй пулсан, лава хытйрах йуха!', сёвек пул
сан вйрахрах йуха!. Унтан тата вал вулккантан тухсанах
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1 1 500-2000
I 1 болгЫ 2000

Южн. полюсь
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Ҫ ӗр ӗн  х ӗв ел а н ӑ ҫӗн ^ и  ҫур^ӑм ӑрӗ.

53 -

Ҫ ӗрӗн  х ёв ел т у х ӑ ҫӗн ^ и  ҫур^ӑм ӑрӗ.

М .Ьорель и К? въН евш ателЪ

Ҫӗр тдӑмӑрӗсен карттийӗ.
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68-мбш карт.—Весуви вулкканё.

хаварт йухат, кайран вйрахланса пырат, 2 - 3 сехетре пӗр дух- 
рам кайат. Лава ҫийелтен спвёнсе хытса хупа пулса ларат. 
айалта нумай^ен шӗвӗ тара1\ Лава йухна т;ухне унтан шыв 
пасёпе кёкёрт пасё тухса тарат.

Ҫӗнӗрен йухса тухнӑ лавӑ йухса пырса, хытса ларнине айалалла 
тӗкнипе лавӑ хуппи пысӑк катӑкӑн ҫурӑла ҫурӑла кайат, шӗввийӗ ҫи- 
йелтен шӑнса ҫитсрен тата малалла йухса кайа¥, вӑл шӑнсан, ӑна кал- 
лех ҫӗнӗрен лавӑ килсе ҫӗмӗрет. Ҫавӑнпа сивӗнсе ларнӑ лавӑ ҫийӗ ти- 
кӗс пулмасТ’, йаланах шатрашка. пулах.

Лавӑ краттӗр- 
тан тухса пӗте пуҫ- 
ласан, вулккан тап- 
лана пуҫла1г, пӗрӗх- 
ме г§арйна,1’. Ҫӗр ай- 
ӗн^е кӗрленӗ сасӑ 
г§аранат,) кӗл те мал- 
танхи пек нумайӑн 
нумайӑн т у х м а ст.
Ан^ах краттӗрпа ту 
хӗррин^и ҫураксен- 
^ен вӗри пӑс ну-
МаЙ^вН тухса та- 69-мбш карт. Весуви пёрӗхни, ту аййккинр шурӑсем давӑ

йухнӑ вырЯпа кӑтартаҫҫб.

Хашхаш вулккансем пӗрӗхмесӗр нумайт^ен тараҫҫё, ха- 
шӗсем п а р х  ^аранса сӳнсе ларна.



Вулкканеем пулеа кайни; ҫӗр ^ӗтрени.
Вулккансем пулни. Ҫӗр тулашёш;и шыв ҫӗр ашне сарханса 

кёрет. Ҫӗр ашӗн-ҫе вӗри пирки ҫав шыв пас пулат, те лавйпа 
пӗрлешет. Пӑса вырӑн шывран ытларах кирлӗ, ҫавӑнпа шыв 
пасӗсем лавана вусса хӗстереҫҫё. Пӑссем ытла нумай пухан- 
са ҫитсен, ирӗкелле тухма тарашаҫҫӗ хайсемпе перле лавана 
ҫӗр тулашнелле туртаҫҫӗ. Вара вёсем ӑҫта та пулин нат^арта- 
рах вырӑн тупаҫҫӗ те, шатак туса, тулалла пӗрхӗнсе тухаҫҫӗ. 
Ҫӳлелле пит вайла пӗрхӗнсе тухнипе пӑссем хёрсе кайна |ул- 
сене, тӗрлӗ шӑраноа йапала лавине илсе тухаҫҫӗ.

Ҫӗр айне шыв ҫӗр ҫуракӗсемпе ҫӑмалрах кёрет. Ҫӗр ҫура- 
кӗсем туеем таврашён'де пит нумай. Ҫавӑноа вулккансем пу- 
рин^ен ытла тусем таврашен'рз пулаҫҫё.
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70-мӗш карт,— Вулккан краттбрб хбрри; тсраттбртан пӑс тухат; малта вулккантан 
кйларса пӑрахнӑ т,улсея курӑнаҫҫё.

Вулккансем Иевроппӑра ан-ҫах мар, ытти ҫӗрсен^е те 
пур. Ӗҫлекен вулккансем ҫӗр ҫин^е пӗтӗмпе 350 йахан, сӳн. 
нисене гаутласан, 500 те ытларах.

Весувирен пуҫне Йевронпӑра тата Ҫитсили утравӗ ҫин^е 
Е т н  а, Ислантире К е к л ӑ  пур Пирӗн Сойусри Капкасра 
сӳннӗ вулккансем Ел, п р у  с п а  К а ҫ п е к  пур.

Вулккансем Асла оккеан тавра пит нумай; вёсем ун тав
ра унка пек ларса тухпӑ.

Вулккансем ҫывӑхӗн^е, тата ҫӗр айне шынсем пит тарӑн сӑрхӑнса ан- 
са кайнӑ ҫӗрте ҫӑлкуҫҫев^ен ӑшӑ, йе вӗри шыв йухса туха^. Унашкал 
ҫйлкуҫҫене вӗри ҫйлкуҫҫем теҫҫӗ. Вёри ҫӑлкуҫҫенцен паллисем— кей- 
ҫӗрсем (71-мӗш карт.); вёсем вулккан ҫывӑхӗн^ерехре пулаҫҫё. Кейҫӗр-



сен-ҫен шыв вӑхӑт^ӗ вӑхӑ^ӗпе пят хытӑ шавласа пӗрхӗнсе тухат, хӑш 
^ухне ҫӳлелле темпҫе вун ^атӑш ҫӳлӗш кайат; ҫав вӗресе таракан хонт- 
тан тавра пӑс пӗлӗг пек карса тӑрат. Йевроппӑра ҫавнашкал кенҫёр- 
сем Исланти утравӗ ҫин^е пур.

Ҫӗр ^ӗтрени. Пнрӗй ҫӗрӗп ҫийӗ] 
ӗмӗрех лӑпкӑ тймаст. Вӑл хутра ситре 
хӑш выр&нсен^е т;ӗтресе кайаТ. Ҫавӑн 
пек т;ухне ҫёр айён'ден сасйсем плтӗ- 
неҫҫӗ. Ҫӗр сасартӑк ҫурйла ҫурйла 
кайат те, йӑтӑна йӑтӑна анат; ҫёр ^ӗт- 
ренӗ зухно хӑш ^ухне халӑх пит нумай 
пӗтет. Ҫӗр х&ш ^ухне вулккансем 
иатӗн^е вулккан пӗрӗхес умён т;ӗтрет.
Х&ш $ухне тата вулккансем ӗҫлемен 
хушӑра та ^ӗтрот.

Ҫӗр мӗншӗн "ьётрет. Вулккансем 
па^ах ҫук ҫёрте те ҫӗр ^асрсах т,ӗт- 
рет. Ун пек ҫӗрте ҫӗр ак мёншӗн 
т;ётрет Ҫӗр сийӗеем ӗмӗрех тйп тӑ- 
маҫҫӗ: вӗсем . йе ҫӳлелле х&параҫҫё, 
йе айалалла анаҫҫё. Ун пек т;ухне 
ҫӗр айӗн^е кӗмеёртетни илтёнет. Хйш 
т,ухне ш а л т и с и й ӗ с е м пёркеленеҫҫӗ 
те, вӗсем х а й с е м  ҫ и и я; и сисе-
не вырантан тапратаҫҫӗ, вара ҫӗр т)ёт- 
рет. Пирӗн С.С.Р. Сойусен^е ҫӗр Малти 
Капкасра,. тата Сспёрте Та^-ШаН) тавё патенте тӑтӑшах 'ҫӗтрет.

О к к е а н.
Тинёссемпе оккеансен тёпёсем. Тппёссеп тёпёсвмпе оккеап- 

сен тёпёсем тикёс мар; унта та ҫӗр ҫ ш гр  иекех тӳрем сӑ]>- 
тсем, тусем, варсем пур, анҫах вёсем ҫёр ҫин§и пек нумай 
мар, вёсен ҫыранёсем те ^анкӑ мар. ИГыв айӗнтрг путӑксем 
оккеанеентрт т;и таран вырансем.

Лот. Ҫыран патёв-р ытла таран пар вырӑнсен тарГшӑшне лотпа 
виҫеҫҫӗ/ Лот вӑл вёрев вӗҫне ҫыхса йанӑ йӑвӑр йапала. Каравеем вӑйлӑ 
ҫӳрекен тинбссед тӗпёсене, валӑпӑр— Налттн, Ннмё'р тпнёсёсенне. еып- 
сем тнпҫӗре пӗлнӗ пекех пит тёплӗ пӗлсе ҫитяӗ. Хӑга вырӑнта тбмеске- 
сем пуррпне, хӑш вырӑнта шыв ӑшӑххине карттӑсем сине тӗплё ӳкернб.

А н р х  оккеансен тарӑнӑшне лотпа внҫме ҫук. Лотпа впҫес лулсан,. 
темиҫе ҫухрӑм тӑршшӗ вӑрӑм канатсем кирлӗ; унашкал вӑрйм канат 
пнт йӑвӑр, ҫавӑнпа вӑл тарӑн вырӑнсенр хӑйӗн нйвӑрӗшӗпех ррйна
Кеокрахви.
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пӗлмесӗр анса кайат. Ҫавӑнпа Кэнат вӗҫне ҫыхса йанӑ лот тинӗс тӗп- 
не ҫитсе перӗянине пӗлме ҫук. Вӗренне йама ■ррӑвсан, вӑл татӑлса 
тннӗс тӗпне анса кайаг.

Ҫавӑнпа халӗ вӗрен вырӑнне вӑрӑм пӑралук йараҫҫӗ; йӑвӑр на
пала вырӑнне хӑвӑл трупа ҫыхса йараҫҫӗ; ун ҫине тупӑ пу^ккине ви- 
тӗр шӑтарса тӑхӑнтараҫҫӗ те, кӗпҫе ҫумне ҫинҫе пӑралукпа ҫыхса лар- 
таҫҫӗ (72-мӗш карт.).

Тупӑ пу.5)Кки оккеан тӗпне анса ҫитсен. кӗпҫе айал 
вӗҪӗпе ҫӗре ҫапӑват те, пӑртак шала кёрсе кайаВ пу^кки 
тухса ӳкег те, оккеан тӗпне ларса йула?. Кӗпҫине кайалла 
туртса кӑлараҫҫӗ; ун ӑшне тинӗс тӗпӗщл лӗкӗрае ракхура- 
нӗсем ларса тухаҫҫӗ; ҫав лӗкӗр тӑрӑх вара тупӑ пул,кки 
тинӗс тӗпне ҫнтнине пӗлеҫҫё.

Оккеансен тарӑнӑшӗ. г[]и тарӑн вырӑн Аслй оккеан- 
Хвилппин утравӗсен^ен хӗвелтухӑҫ йен-ҫе; ун та
й т е  9.760 меттр; 9 ҫухрӑм ытларах (52-53-мӗш 
. ҫинтрт ҫур|ӑмӑрсен карттиеене, тата 73-мӗш карт.
)•

Ҫав вырйыта ҫӗр ҫищ д гр  ҫӳлӗ ту—Еверест та 
?40 меттр ҫӳлӗшӗ) пытанма пултарат.

Тинӗери пурӑнӑе.
Тинӗсри ^ӗр^унсем. Тинӗсре ҫыран ҫывӑхён^е те, ҫыран- 

тан шалта та темиҫе тӗрлӗ 'дёр'вунсем пурӑнаҫ.ҫӗ, темён тӗслӗ 
•ӳсен йапаласем пур (74-мӗшпе 75-мӗш каргт.). Шыв виттӗр 
курӑняӑ ҫӗрте тинӗс тӗпёя^е тӗлӗнмелле ӳсен йапаласем 
курма пулат: унта хӗрлӗ, симӗс, хамӑр ҫулҫӑллӑ тинӗс ку- 
пӑстнсем курӑнаҫҫӗ; шыв айӗв^и сӑртсем, лёкӗр куписем 

'Ҫияро тинӗс ҫӑлтӑрӗсемпе ^ӗрӗпсем, улиткӑсем, раксем, крапсем, тӗрлӗ 
тӗслӗ актннисем мӗшӗлтегсе шуса ҫӳреҫҫӗ; вяттӗр курӑнан метусӑсем 
тппше ҫӳреҫҫӗ. Тӗрлӗ пулӑсем пит нумай; вёсент;ен хашӗсем, сӑмахран, 
1-е.^уткӑсем, трескӗсем пит йшнлӑ. Оккеанра шултӑра ^бр^унсем те са- 
хал мар. Уята китсем, телхвинсем, ҫнвӗл) шӑллӑ аккулсем, н ||к ӑ  пек 
пулӑсем, тата ыттисем те нумай. Оккеансемпе тннӗссем пёрпӗринпе 
пӗрлешше тӑраҫҫӗ пулин те, тёрлӗ тинӗссен^е тӗрлӗ л}ӗррунсем пурӑ- 
наҫҫӗ; ҫакӑ тинӗсри шыв ӑшгаин^ен, йе сиввин^ен килет. Ая^ах пёр 
вырӑнтах тӗрлӗ ӳсен йапаласемпе 'Бӗр^унсем пурӑнаҫҫӗ; ҫӳлерехре пӗр 
йышши йапаласем, айалта тепӗр йышши йапаласем. Тарӑн ҫӗре тннӗсе 
хӗвел ҫути сахалтарах ҫитет, ҫавӑнпа тинёсре айалалла кайнӑ ҫемӗн 
ӳсен йапаласемпе '§ӗр'5унсем сахаллансах пыраҫҫӗ. Ытла тарӑн ҫёрте 
ӳсен йапаласем пат>ах ҫук, 'ҫёр^унсем те пит сахал.
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Тинӗс хумӗсем лӑпкӑ каҫҫен^е хӑш ■ҫух йӑлтӑртатаҫҫё: пӗрре ҫу-
талса кайаҫҫё, тепре сӳвсе лараҫҫӗ; ҫапла ҫуталви тинӗсри пит вӗтӗ

73-мбш карт.— Оккеансен. тивйссен тарӑнӑшне танлаштарни.

йапаласев^ев килет. Вӗсем хпйсен^ен, ҫутӑ хурт пек, ҫутӑ кӑлараҫҫё. 
Ахал, те тинӗсре вӗтӗ ^ёр^унсем пит вумай; лысӑкраххисем вӗсене ҫисе 

тӑранса пурӑваҫҫӗ.

Норалсем. Хӑш тинӗссен^о корал йатлӑ цӗр^унсем пурӑ- 
©аҫҫӗ; хаш т)ухне вёсем б и т  йышлӑ пулаҫҫӗ те, хӑйсемех к у -  
иаланса утравсем, пысӑк тӗмескесем тӑваҫҫӗ. Коралсем вӗеем 
пӗт)ӗк Т)ӗрт)унсем, вёсен кӗлетки исвӗсрен пулнӑ. Вӗсем шыв- 
ра ишше ҫӳремеҫҫӗ, шыв айӗн^и йаиала ҫумне ҫыпҫӑнса 
лараҫҫӗ те, ӗмӗрӗпех пӗр вырӑнта лурӑнаҫҫӗ. Вӗсем пӗрерӗн 
иурӑнмаҫҫӗ, ййвйҫ тӗми пек тӗмсем туса темиҫен пӗрле, уш- 
кӑнпа, камппанипе нурйнаҫҫӗ (76-мӗш карт.).

Корал рихӗсем. Тёмсем ҫитӗнеҫҫӗ, айалти коралсем вилеҫҫӗ, 
•ҫӳлти туратсем ҫине ҫӗнӗрен туратсем тухса пыраҫҫё. Вахйт 
иртнӗ ҫемӗн вӗсем ҫапла купаланса пысӑклансах пыраҫҫӗ. 
Вёсене к о р а л  р и х ӗ с е м  теҫҫӗ. Хӑш г§ухие корал рихӗсем 
ҫёршер километтр т ӑ р т т ӗ  -ҫӑсӑлса выртаҫҫӗ.

Корал рихӗсем виҫ тӗслӗ пулаҫҫӗ:
1. Ҫ ы р а н  р и х ӗ с е ы .  Вёсем маттериксемпе утравсем ҫывӑ- 

хӗвҫе пулаҫҫӗ, ҫитӗвсе ҫырав ҫывӑхнех ҫитеҫҫӗ. Унашкал рвхсем тинӗс 
тӗпёв^е пӑртак сӗвек ҫёрте пулаҫҫӗ.

2. К а р т а л л ӑ  р и х с е м .  Вёсем нёве пек пулаҫҫӗ, ҫырантан 
нӑртак катарахра ҫыран хӗррипе ■ҫӑсӑлса выртаҫҫӗ. Ҫавнашкал рихпа 
ҫыраа хушшив^е кавал пекскер пулса тӑрат. Уита шыв уҫӑ оккеан- 
рин^ен тӑпрах вулат. Рихӑн тул йен^е тинёс пит тарӑв пулат.

3. А т т о л с е м. Аттолсем татӑк увкӑ, пек пулаҫҫё. Вёсен ӑшён^е 
тннӗс курки— пухтӑ, вулаТ’ (77-.мӗи1 карт.). *
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74-мӗш карт.—Тпнёсри ■дбрҫунсеи.

Тинӗе утравӗеем пулеа кайни.
Норал утр ■ вӗсем. Коралтан пулцӑ, рих&ем ҫитӗнсе ҫитов 

шывран тухас патнех ҫитеҫҫе. Унти тинӗс тӗпӗ ҫӳлелле ҫӗк- 
ленсзн, вара ҫавӑнта корал утравӗ пулат.

Коралсем ӑша 'тинбссенце ант;ах пурйнаҫҫӗ; вӗсем Асл& 
оккеанпа Интп оккеанӗнт,е Австрали патенте нумай. Австрали 
ҫӗрӗн хбвелтухӑҫонТ)И ҫыранӑ тарах пӗр пит вӑрӑм рих л,асал- 
са выртаТ; ун тӑршшр 1000 километтр та ытла.
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75-мӗш карт.—Тннӗсрн збр^унсбм.

Вулккан. утравӗсем. Ан§ах утравсем нур те ҫапла ыайпа 
пулса кайман. Хӑшӗсем тннӗс тёпёшцен вулккансем ҫёклен- 
нппе те пулнӑ. Вулккан пӗрёхёвӗсем тип ҫӗр ҫинт^е аи^ах мар, 
шыв айёшзе те пулма гтултараҫҫё. Шыв айён'§п ҫурӑкран пӑссем, 
Т)улсем, кӗлсем спксе тухаҫҫӗ, щыва хуратса йараҫҫӗ, унтан 
лавӑ йухса тухаТ, Хӑш '^ухне лавӑсем, 'цулсем, кёл пит 
нумай тухнине вӑл тӗлге ту пулах те, шыв айӗшуен утрав 
пек тухса тӑраТ. Аслӑ оккеанри Сантвит} утравёсем ҫавнашкал 
пулнйскерсем. Ун пек утравсене в у л к к а н  у т р а в ё с е м  
теҫҫӗ.



Оккеан утравёсем. Корал утравёсемпе вулккан утравёсен© 
перле о к к е а н  утравёсем теҫҫӗ.

Хйш утравсем маттериксеннен ытла ка
тарах тӑмаҫҫӗ? вёсене тинёс пырёсем, йе тп- 
нёссем ан^ах уйӑрса тйраҫҫӗ. Ҫавнашкал 
утравсем ӗлӗк маттериксемпе пёрлешшех 
тан а, кайран тин вёсем уйрӑлса кайнӑ. Ве
сенней хашӗсем ӗлӗк ҫурутравсем пулнГ^ 
кайран вӗсене тпнӗс шывӗ ҫисе татнӑта, вё
сем утравсем пулса тӑна. Аслӑ Приттани. 
утравӗ гапла пулнӑ. Унтан тата ак оапла 
пулна утравсем те пур. Вёсемпеле маттерпк- 
сем хушшинт]и ҫёр путеа айалалла анна та., 
тӑрса йулна ҫӗрӗ утрав пулнӑ. Исланти утра- 
вё ҫапла пулна.

Ҫавнашкал утравсем тахӑҫан ӗлёк мат- 
тс-мг'ш карт,—Корал терИКпе пёрлешше тӑнп ак ҫакӑггган курӑнатт:

тОммин татӑкб. „ „ „
еав утравсеннп терле иу-лсем, усен йапаласем, 

Нёрнунссм матгпрнк ҫинт,и пекех. Ҫитсили, Аслӑ Приттани,, 
тата ытти утравсем маттерикрен пулна утравсем.
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77• мбщ карт. — А ттол.

Маттерик утравёсем. Влёк маттерикпе перле пётёуее тапӑ» 
утравсене м а т т е р и к  у т р а в ё с е м  теҫҫё.

УГаттерик утравёсем оккеан утравёсеннеи т,ылай пысак- 
рах. УГаттерик утравёсентр'н т;и пысӑкки— Кренлаитж Вал 
Певроппа маттерпкён таваттамнш пайё нухлё пулаТ (78-мёш 
карт.).

Ҫурщӑмӑрсеи карттипе Иевроппӑ картти с.ипще утравсене.. 
е уру траве вне, тинёссепе, тинёс урисене, тинёс пырёсене гиырасф 
тупӑр.

Утравсенпуен хӑшёсем маттерик утравёсем, хӑгиёссм оккеан» 
утравёсем, ҫавна кӑтартӑр.
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Сывлӑш.
Сывлӑшра плӗн пур, тата вӑл мӗлле. Ҫӗр ^&мйрне пур йен- 

т;ен те сывлӑш карса тӑрат. Ҫав сывлӑша а т м о с в е р ӑ  теҫҫӗ.
Сывлӑш вал виттӗр курӑнакан йапала, унӑн тӗсӗ ҫук, 

ҫавйнпа епӗр ӑна курмастпӑр; сывлйша хӗвел урисем ҫутат- 
нин^ен. тата сывлйшра шыв л&сӗсемпе тусансем пуртан аи- 
|а х  сывлӑш симӗсён курӑна!’.

Ҫил. Сывлӑш пӗр вырӑнта тйп тӑнӑ т;ухне, вырӑнтан куҫ- 
ман зухне, епёр еывл&ш пуррипе туймастпӑр; вӑл вырантан 
куҫнй ^ухне анрах сывлӑш пурршзе сисетпӗр. Сывлӑш вырӑн- 
тан куҫҫа ҫӳренине ҫил теҫҫӗ.

78-мсгп карт.— пыоЗк утӑссне тан.таштарии.

Сывлӑш хӗстерни. Сывлӑтп пит ҫӑмйл йапала; унӑн йӑвӑ- 
рӑшӗ иире патргх ҫук пек туйӑнат. Атг^ах вӑл ап.га мар; сыв- 
лйш пӗтём еӗре, ун ҫинтрт йапалаеене пурне те, пире хамӑ- 
ра та пит хытӑ, хӗстерсе (пусса) тӑрат. А н р х  епёр йна ту- 
йаймастпӑр, мӗншӗн тесен пирён ӑшра та сывлӑш пур. вӑл 
та тулашёнтрт сывлйш пекех тулалла хытӑ тапса тӑрат. '

Кассем. Сывлӑш пек йапаласене к а с  теҫҫӗ. Сывлӑшра икӗ тӗс- 
лӗ кас— йуҫамӑшпе (кислоротпа) аоот пур; йуҫамӑшӗ йапаласене швлама, 
ҫуныа кирлё кас. Ҫавсент>ен пуҫне тата сывлӑшра пӑртак кӑмрӑк касӗ (сё- 
рӗм) (углекислота) пур.

Парометтр. Сывлйш йӑвӑрӑшие, вӑл хӗстерыпне (тгуснине) 
пӗр хатӗрие пёлеҫҫӗ, вӑл хатӗре п а р о м е т т р  теҫҫӗ.

Парометтр вӑл ак ҫапла йапала: ӑна куккӑр вӗҫлё хӑвӑл 
кӗлен^е кёпҫин^ен тунӑ. Унйн пёр сыпӑкё кӗске, тепри вӑрӑм. Вй- 
рам сыпӑкён вӗҫӗнр шӑтӑкне питёрсе дартнӑ, кӗске сыпӑкӗ уҫӑ
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(79-мӗш карт.). Кбпҫе ӑшне ■рркёмёл (ртут) тултарнӑ. вӑл кӗске вӗрӗпе 
танах тӑрат. вӑрӑм сыпӑкёя-р пӑртак пушӑ вырӑн хӑварвӑ; унта сыв- 
лӑш та ҫук. 'Цӗркемӗл кӗпҫен вӑрӑм иайӗн^е кӗске пайӗн^ин^ен ҫӳде-

рехре тӑрат. Вйл акӑ мӗншӗн: кӗске пӑйӗн^и ^ёркӗмӗле 
еывлӑш пусса (хӗстерсе) тйрат, вӑрӑм пайёнтрше пат}ах 
хёстермест. Сывлӑш йӑвӑртарах нулсан, вӑл вййлӑрах хӗо- 
терет те, кӗпҫен вйрӑм пайӗн-р ^ӗркӗмӗде ҫӳлерех хӑпар- 
тат, сывлӑш ҫӑмӑлтарах иулеан, вӑл сахалтарах хӗстерет

те пур.

Парометтр илсе ҫӳлӗ ту ҫине хӑпарсан, ҫулел- 
ле хӑпарнӑ мапӗпе парометтр ӑшӗнри рёркӗмёл ай-

килет: шӗвӗ сывлӑш сахалтарах хӗстерет. ҫӳлӗ

вӗрех. Ҫавнашкал шӗвӗ сывлашра сывлама пит 
йӑвӑр, ҫавйнпа нумайёшӗ ҫынсем ту ҫине хапарсан

Тата ҫӳлерехре сывлӑш пушшех шӗвӗ, ҫаванпа 
ҫынсем унта сывлама пултараймасар вилеҫҫӗ. Хӑш

ҫӳгле хӑпарма хӑтланнӑ, а прах пӗр сакӑр ҫухрӑм 
ҫӳлёшёнре сывлӑш ытла та шӗвӗ пирки унта вилме 
тапратнӑ.

Сывлӑш ӑшӑннипе сивӗнни. Ҫёр ҫинри ашӑ хӗ-
велтен тухса тара!’; ҫӗр сивӗнсе иынӑ майӗпе ҫёртен

тухса тӑракан йшӑ нумайах мар, ӑна хӗвел ӑшшине танлаш- 
тарса пӑхсан, вал ним рухлех те ҫук. Хӗвел паракан ашӑпа 
ҫӗрӗн хӑйӗн ашши пӗрмайах ракса тарат, мёишӗн тесен вӑл 
ашӑ ҫӗр таврашёнри пуша вырӑна кайса саланат.

Ҫӗр ҫанри сывлӑш нумайах йшӑнса сивёнмест, ҫӗр ҫийӗ 
анрах ашанса сивӗнет. Сывлӑга хӗвел паййрккисене рармасӑр 
танӑ пнрки, вйл хёвел ашшипе ытлах ӑшйнмас!, ҫӗр ҫийӗнрен 
хӑпаракан ӑшӑпа анрах ӑшӑнат; ҫёр патнерехри сывлӑш йша- 
рах нулат, ҫӳлерехри сивӗрех пулат. Ҫйвӑнпа ӗнтӗ епӗр ту 
ҫине хйпарнй ҫемӗн, йе сывлӑш ҫинре вӗҫмелли йероплаыпа 
ҫӳлелле хапарнӑ ҫемӗн сывлӗш сивӗрех пулса пырат; ҫавӑнпа 
та ҫӳлё тусем ҫинре ӗмӗр кайман йур выртат. (Атмосвера хула- 
нашӗ 200-300 километтр пулё тесе шуласҫё).

тусем ҫинре сывлӑш айалтннрен икӗ хута йахйн 
сахалтарах хӗстерет, мӗншӗн тесен вӑл нумай шё-

алалла ансах пырат; вал сывлӑш шӗвелсе нынпнрен

аслӑлӑхҫӑсем сывлӑш ҫинре вӗҫмелли хампӑпа пит

те, ^ёркӗмӗлё айалалла анат. Кӗпҫепе йунашар хӑма ҫине 
паллӑсем тунй; 1)ӗркӗмёл мӗн ^ул хӑпарнине, йе аннине 
ҫавсем тӑрӑх пӗлме пулат. Парометтрсем урӑхла тунисем
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Сывлйш шӗвӗрех пулсан, вал хӑй виттӗр ӑшша та ҫӑмӑл- 
тарах йараТ; ҫавйнпа уйар кунсен^е ҫӗр ҫийӗ ытларах ӑшӑ- 
на'Г, ӑмар кунсен^е сахалтарах ӑшӑнат; уйар каҫҫегызе ытла
рах сивёнет, ӑмӑр каҫҫеи^е сахалтарах спвёнет.

Температтурӑ. Сывлӑш ӑша та, еивё,. те пулат. Вал ӑш- 
ипше гиввине спёр йаланах туйма иултаратпйр, ан);ах мен 
Т)ухлё сиввине, йе мен т)ухл6 ашшине, урйх еймахпа каласап, 
упӑн т е м л е р а т т у р и н е епёр йрасна хатӗрне ан-ҫах тёрёс 
пӗлме пултаратпӑр; вал хатёре т е р м о м е т т р  кратӑснӗк 
теҫҫӗ. Тёрмометтр тени ӑлпӑ, в и ҫ и  тени пулат.

Термомедтр. 'Гермометгра (80-мёш карт.) ҫапла тунӑ: вӑрӑм, ҫинҫе 
кӗлен^е илнё; уяӑн пӗр вӗҫён^е 'ҫӑмӑр пур; кӗпҫе ӑшне зӗркӗмӗл тул- 
тарнӑ та, вӗҫне пптӗрсе ларгнӑ. Кёнҫине 'хӑма татӑкӗ ҫумнё 
ҫыпйҫтарса хунӑ. Хӑм-и ҫиае паллйоем тунӑ, 0 —рен айалал- 
ла. та, ҫӳлелле те §ыхвӑрсом лартнӑ; ҫавсене кратӑссем теҫҫӗ.
Епӗр еав кӗпҫи вёҫӗнзп зӑмйрне нрӗлекен йур ӑшне риксен 
кбпҫе ӑшӑнт)!! т;рркӗ.чӗл шӑп нул̂  тёлӗнр тӑрат. ])ӗркӗмбл 
ӑшӑра еарӑлат те, ҫӳлелле хӑпарат; ҫавӑниа ӑшшӑн кратйсӗсе- 
не О-реи ҫӳлелле паллӑ, тупа. Кёпҫене вӗрекен шыв ҫине зик- 
сен, зӗркӗмбл хӑш таран хӑпарнӑ тӗле 100 лартаҫҫӗ. г|)ӗр- 
кӗмёл сивӗпе пӗрбнет те, зӑмӑр патне айалалла анат; ҫавӑн- 
па сивӗ кратӑсӗсене айалалла ӳкернӗ. Хӑш зухне зёркёмӗл . 
вырӑнне ҫӗпирт тулгараҫҫӗ.

Ҫил. Сывлӑш пёр тапранмасар, лӑика тӑии сайра; 
еӑл йалан тенӗ пек куҫҫа тйрат; сывлаш: куҫнине ҫ и л 
теҫҫӗ.

Ҫил пёрре пӗр йент;ен, тепре теиёр йен^ен, пӗр- 
ре вӑйлӑ, тепӗре хуллен вёрст; вал ҫапла ^ӑсрсах 
улшӑна!’.

80-мЛш карт.
Хлукӗр. Ҫнл хйш пеннелле вӗрнине х л у к ӗ р п е  (ҫил- Термометтр 

хӳриие) пӗлеҫҫӗ. Хлӳкӗр ак ҫапла тунӑ йапала вӑл: пӗке пек 
тимёр патак ҫине ансӑр хӗҫтимӗр татӑкӗсене касмалла кӳртсе лартнӑ; 
пӑл ҫил хӑш ыайлӑ вӗрннне кура ҫаврӑнса тӑрат. Хӗҫтимӗр айёнре 
пӑралук татӑкӗсем пур; вӗсем ҫавталӑк йенӗсене кӑтартаҫҫӗ (81-мӗш 

карт.)

Ҫил ҫурҫӗр йён^ен вӗрет пулсан, ана ҫ у р ҫ ё р  й е н ^ и  
ҫ и л  йе с н в  йент ; и  ҫ и л т е ҫ ҫ ӗ ;  кӑнтӑр йеи^ен вӗрет иулсан, 
к й н т а р  й е н ^ и  ҫ и л  теҫҫӗ; хӑш йен^ен вӗрет, ӑна ҫав йат- 
па калаҫҫӗ.

Ҫил-тӑвӑл. Пит вайла ҫиле т ӑ в ӑ л л й  ҫпл, ҫ и л - т ӑ в й л  
теҫҫӗ. Ҫавнашкал ҫпл таташах пггг пысак сатӑр тӑва’!'*. йӑв&ҫҫе-



не ты:..арӗ мӗнӗпе кӑкласа нарахаТ, ҫил арманӗсене илсе утса 
йараТ, тинӗе ҫин^н карапсене путараТ, тата ҫавӑн пек сийен- 
сем урӑх та нумай тӑват.

Ҫил мӗнтен пулаТ вӑл?
Ҫил мӗнтен пулат. Ҫӗр ҫийё, тата ҫӗр тав

ра тӑракан сывлаш та тӗрлӗ вырӑнсен^е пёр 
пек ӑша пулмасТ: хӑш вырӑнта вайлӑрах, 
хйш вырӑнта сахалтарах ӑтӑнат. Ашӑнна 
сывлйш саралат. шӗвелет. ҫймалланат те, ҫӳ- 
лелле хапарат, ун вырӑнне айакран ҫарарах, 
снвӗрех сывлӑш пырса тарат. Ҫакӑнтан ҫил 
тухат.

Ҫӳле хӑпарсан, аша сывлӑш саланса 
кайаТ, ҫавӑнпа ҫӳлте те ҫил пур. ^асдасах 
ҫӳлти ҫил пӗр йеннелле, айалти ӑна хирёҫ

81-мбш. карт. Хлз'кёр. тепёр йеннелле вӗрет. Ҫавна пӗлӗтсем куҫ-
нинт;ен пӗлме пит авап: ҫӳлти пӗлӗтсем дӗр 

йеннелле, айалтисем тепӗр йеннелле куҫаҫҫӗ.

Сывлӑшран анакан нӳрӗк.
Шыв пӑсӗ. Сывлӑшра йаланах шыв пасӗсем нур. Ҫав 

паесем йе оккеансомпе тинессем ҫинт^ен ҫилпе кплеҫҫӗ, йе 
ҫырмасешзен, кӳлёсен^ен, ла^акаеент^ен, тата ҫавнашкал шыв- 
шурлӑ в.ырансен §ен хӑнараҫҫӗ. Ашӑ сывлӑшра шыв паеӗсем 
нумай, спввинт)е сахалтарах.

Сывлӑш ӑшӑ ^ухне сывлӑшри шыв пасӗсем куҫа курӑн- 
маҫҫӗ; сывлӑш снвӗне пуҫласан, пассем пӗрлешеҫҫӗ, ҫйралаҫ- 
ҫӗ, пӗт>ӗк тумламсем пулаҫҫё те, куҫа курана пуҫлаҫҫё.

Сывланӑ т)ухне епӗр те хамӑр ӑшран шыв пӑсӗсем кӑларатпӑр. 
Ашӑ ҫавталйкра, тата ӑшӑ пӳртре вӑл пӑесем курӑныаҫҫё, тула сивё 
ҫӗре тухсанах, пирӗн ӑшран кӑвакрахскер палкаса тухса кайа^: ҫавеем 
ӗвтӗ пирён ӑшран тухса кайса пӗҫёк тумламсем пулнӑ пӑссем.

Тӗтре. Кантарла ӑшӑ т;ухне епӗр птыв ҫин^ен пае хӑпар- 
нине кураймастпӑр; хӗвел анса ларсан, ҫӗрпе сывлӑш сивӗ- 
неҫҫё те. ҫав пӑссем ҫӑралса пирӗн куҫа курӑна пуҫлаҫҫё,. 
ӑна т ӗ т р е  теҫҫӗ.

Пӗлӗтсем. Шыв пасӗсем те ҫӳле сывлӑш ҫине сивӗрех 
ҫӗре ҫптсен, сивӗнсе, ҫарӑлаҫҫӗ те, п ӗ л ӗ т с е м  пулаҫҫӗ. 
Ҫапла тӗтрепе пёлӗт пӑсран ҫӑралса пулнаскерсем вӗсем. Сы- 
влӑшра пӑс сахал пулсан, сывлӑш сивӗ пулсан та, пйс ҫарал- 
масТ.
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Хӑш пёлётсем ҫӳлерехре, хӑшӗсем айаларахра ҫӳреҫҫё, вёсен тӗ-- 
сё те тёрлё пула¥. "Ҫи ҫӳдти пёлӗтсене й а к а  пёлӗтсем теҫҫё; вёсем ҫёр- 
тен пӗр 10 ҫухрӑм ҫӳлӗшён^е пулаҫҫӗ. Унтан тата к ӑ т р а  пёлӗтсем, 
к а р т а л л ӑ  пёлӗтеем, ҫ ӑ м ӑ р  пӗлёцёсем пулаҫҫӗ (82-мӗшпе 83-мёш 
картт.).
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Кашгаллӑ, I блӗтссу, Ш ка г.блбтсем.
82-мёш карт.—ПслСт хормпсоэг.

Кӑтра пӗлбтсем. Ҫӑмӑр иёлв^Ссем.

83-жчп кярт. — Пӗлёт хормпссм.



Епӗр пёл-етпӗр: сывлӑшра пӑсеем нумай пулсан, сывлӑшӗ 
сивӗнсен, вӗсем ҫӑралаҫҫӗ. Оймахраи калӑпӑр: хӗлле пӳгрте 
сивӗ ^ул, йе урӑх снвӗ йанала плсе кӳртсен, вӑл ^асах тар- 
ласа йӗпенет. Вал ака мӗнгпӗн пула!1: |у л  патӗн§п иассем 
спвӗнедҫӗ те, лёрӗк тумла-меем пек пулса, ҫав сивӗ йапала 
'Ҫиие лараҫҫӗ. ОуЛла шӑрах кун, каҫ пулсан, ҫёр сивӗнет те, 
■сывлӑшра айалти пасеем ҫёр ҫине, йе ҫёр ҫинри йапаласем 
ҫпне ӳкеҫҫӗ, вара курӑкпа йӑвӑҫ тёмисем ҫин^е, тата ҫавнаш- 
каллпсем ҫин|е тумламсем пек пулса лараҫҫё. Сывлӑшран тух
ла ҫавнашкал ларна тумламсено с ы в л ӑ м  теҫҫӗ.

Ҫӑмӑр. Снвённё т.ухне, пёлӗтсенреп ҫавнашкал тумламсем 
пулаҫҫӗ те, вёсем пёрнӗрпнпе пёрлешсе, ҫӗре ҫ ӑ м ӑ р  пулса 
апаҫҫӗ.

Паспа йур. Сыилӑшра сивё пулсан, швлӑшран тухиӑ шыв 
пӑсӗсем шӑнаҫҫ-ё; ҫав пӑссем сывлӑшӑн айалти сийсселрен ту- 
хаҫҫӗ пулсан, п а с  пулат: пӗлётсент;ен тухаоҫӗ пулсан/ 
й у р  пула!1.

Йур пӗртрюене епбр лайӑхрах пӑхсан ҫакна курӑиӑр: вёсем те- 
миҫе тӗрлнсем те пур (84-мёш карг.). Пит пӗ^ӗк криегалсем вёт йӗп 
пекскерсемие йёрлешнӗ те, йур пёр^исем нулвӑ. Ҫавсе.м швлӑшран 
тухса шӑнса ларнӑ пӑссем ӗнтӗ.

Хаш вырйнсен^е ҫӑмӑр, йур ну май ҫйват, тепӗр вы- 
рансен^е сахал ҫаваН Нӗрпӗр выранта ҫулталак хугашшре

Ҫӑмӑр, йе йур мӗн ^ул 
ҫунине пӗлмешкӗн, ӑрас- 
на йапала иур, — ӑна ҫ ӑ- 
м ӑр  в и ҫ и  теҫҫӗ. Ана 
ак ҫаила тунӑ: илеҫҫӗ 
пйсӑк ҫаврака варанкка 
иекскер; ун айнс хёҫти- 
мёр сават лартаҫҫӗ. Ҫав 

варанкка пекскрр ҫиие ҫӑмар ҫйваТ те, айалтп сават ҫине 
йухса анаТ, вара кашнн ҫӑмӑр хыҫҫӑн шыв мён т,ухлӗ тул- 
иине Пӑхса ҫырса тӑраҫҫӗ. Хӗлле ҫаыӑр виҫине пӳрте илсе 
кӳртсе ӑшйтаҫҫӗ.’ г]]авап1 онлӑҫёи ре сывл&ш нӳрӗкё ҫулталйкра 
ватам ту т п а  400 милиметтр ӳкет.

Хаш цухпе хёлле пӗлётрен йур вырӑнне к ё р п е  ҫйват, 
ҫулла п ӑ р ҫӑваг. Пар та кӗрпе иекох/ аирах вал кёрнерен 
шултӑрарах. Хаш ^ухпе нйр пӗрт;н мӑйӑр пысӑккёш те, т,Аха 
Ҫӑмарти пысӑккёпт та пулат.

Пура, ҫӑмӑра, кӗрпеие, пара, сывлӑма, тата паса с ы в- 
л й ш н ӳ р ӗ к ӗ теҫҫӗ.
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81-мӗш карт.—Нур иСр^всом.
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Тӑвӑллӑ еӑмӑр.
Ҫиҫӗм. Ҫулла 'ҫаерсах тӑвӑллӑ ҫӑмӑр, йе тйвйллӑ вӑр пулаР Тӑ-

вӑллӑ ҫӑмӑр ■ҫухне аҫа авӑтат, ҫиҫӗм ҫиҫет. Ҫиҫӗм ак мӗн вӑл: тендере
пур йапалара та електрптсӑ йатлӑ йапала пур. Вӑл ҫӑмӑр пӗлӗтӗнр; те 
иур, Ҫав електритсӑ пӗр пёлӗт татӑкё ҫин^ен тепӗр пёлӗт ҫине куҫнӑ 
'Оухне, пӗлёт ҫинт)ен ҫӗр ҫиве анвӑ 'ҫух^е електритсӑн хӗлхемӗ (ҫулӑмё), 
тухат. Ҫавӑ ҫ и ҫ ӗ м пулат (8о-мӗш карт.).

Аҫа авӑтни. Куттаппер^ран тувӑ • 
пуҫтуриве пуставҫиве сӗркелесен те, ҫав- 
нащкал хӗлхемсем тухаҫҫё, ан^ах вёсем 
пит пӗ^ӗккё. Ҫиҫӗм ҫиҫҫен тухакан сасса 
а ҫ а  ( а с л а т и ,  м ӑ н  а ҫ ҫ п )  а в а т а т -  
теҫҫӗ. Електритсӑ машшивӗн-Бен, йе кут- 
таппер^ран тунӑ пуҫтурин^ен тухакан 
хӗлхемӗн те сасси пур, ант|ах хӗлхемё 
нат>ар пирки сасси те яа^ар. Аҫа сасеи, 
ҫиҫӗм ҫнҫҫен, пӑртак тӑрсан твн илтӗяет; ' 
сасӑ ҫутӑран вӑрахрах ҫӳрет, ҫавӑнпа вӑл 
ҫиҫӗм ҫиҫҫенех плтӗнмесг.

Йухан шывсен^и шыв. Ҫӳлтен нӳрёк 
нумай ӳкекен вырӑнсешҫе йухан шыв- 
сем нумай пулаҫҫӗ, вӗсеш§е шыв та 
нумай пулат.

Ант^ах пур йухан гаывсенре те шыв пёр пек нумай мар: 
хӑшӗсен|е шыв нумай, хӑшӗсен.гҫе сахал пула!'. Вал дав шыван 
карти пысйккнн^ен те, унӑн тура-ҫӗсем нумайш-.^ен те кн- 
лет. дав шыв йухса выртакан ҫӗрте дймйр, йе йур мен з;ул 
дунин^ен те килет. Ҫаванпа та, сймахран каласан, Тунай шы- 
вё пирён Атйлтан кёске пулсан та, Тунайра шыв нумайрах. 
Шыв карти пысйк пулсан, тата унйн талккйшӗнт,е ҫймӑрпа 
йур нумай дйва’Г пулсан, унта шыв та нумайрах пулат. г1]и 
нумай шывлӑ ман шыв Амасонкка; вйл Кйнтйрти Амерёкре.

Йейӳ. Ан^ах йухан шывра шыв пур вйхатра та пёр пек 
тамас'Г. Унта шыв пӗрре хутшанат, тепре т)акат; хӑш рухне 
шыв ытла нумай хутшаннипе шыв дыраиёпрен тухса канат 
те, тадта дйте'ренех сарӑлат, йна й е й ӳ к а л а  т теддё. Пирён 
Раҫҫейри шывсентҫе йейӳ дуркупне кайат, мёншён тесен 
ун Т)ухне йур нрзлет те, дырмасеие шыв нумай анат. .

Шыв тулса йену кайий вйхйтра шывё те хутшйнар йу- 
хассине те вйл вййлйрах йухат. Ун тзухне шыв пйтрав|5к\



Лылт;ӑклӑ пула!', унта йену кайнй вырйнсене ҫав лӗкӗр нумай 
■ ларса йулат те, ҫӗре аванлата!', йусаТ.

Иухан шывсем ёмёр кайми, йурсен^ен те, пӑрла ҫӳлӗ 
тусем ҫин^ен те пуҫланса кайаҫҫё. Ҫав йухан шывсен^е шыв 
оулла пит нумай пула!’, мёншён тесен ун т;ухне ҫанталак шӑ- 
■рӑх тӑнипе тусем ҫпн^и йурсем, пӑрсем нрёлсе анаҫҫӗ.

Вӗри ҫанталӑклй вырӑнсент,е йур пат;ах ҫуйас^, ҫӑмар 
ан^ах ҫӑва!. Унта вайлӑ ҫамӑрсем г§ухне ҫырмара шывсем тул- 
са кайаҫҫӗ.

Ҫав ҫӑмӑрсем кашни ҫулах пӗр вахатра ҫӑваҫҫё, ҫавӑнпа 
■шыв хӑҫан тулассине унта малтанах пӗлме пула!’.

Карттӑсем гинще (52-53-56-мёш стр.) пётём ҫёр сиищи шыв- 
сеие, кӳлёсепе тупӑр та, вӑл шывсем ӑҫта йухса кёнипе кӑтартӑр.

Тм пысӑк, мӑи гиывсемпе кӳлёсен пысӑккӑшне таплаштарса 
пӑхӑр (86-мёшпе 87-мёш картт.).

М и с с и с и п и -М иссури  г69701
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Йб-мбш карт'—Мйиа шывсен тйршшёсене танлаш тарни.

Климат.
Ҫ а н т а л ӑ к .  Пӳртрен тула тухсан, епёр тулта анили

не, сиввине, хӗвел пӑхнине. пӗлёт- ҫинт;е ҫамар пӗлӗ^ӗсем 
нуррине-ҫуккине, ҫӑмӑр ҫунпне, ҫуманпине, ҫил пуррине, йе 
ҫуккине, пӗр самахпа каласан, мӗлле ҫ а н т а л а к н е  курат- 
пӑр. Ӑшӑ та. сивӗ те, ҫил те, тнпӗ те, нӳрӗк те кашни ку
нах улшанат, хаш т)ухне пёр кунта та темиҫе тӗслӗ ҫанталак 
.пула!. Кунтан иуҫне тата ҫангалӑк ҫулталйкра тёрлӗ вахатра
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Вреидель. о».

87-мРш карт.— Кӳдӗсен пысӑккӑшӗ.

тёрлё пула!. Ан'рх ҫулталйк хушншнт^е ҫанталак улшӑнни 
кашни ҫулах пӗр майлй улшӑнса тӑрат. Сӑмахран калапӑр, 
пирӗн Раҫҫейре ^и тар ӑ х  вӑхӑт ҫулла утӑ уйӑхӗнт;е пула!1, 
кӗркунне ҫӑмӑрсем татйшах пулаҫҫӗ, ҫур пуш уйахӗ пӗтнӗ 
ҫӗре пуҫланат, тата ытгисем те ҫаван пек хайсен вахатӗнт,е 
пулса пыраҫҫӗ.

Климӑт. Ҫанталӑк ҫапла улшӑннине к л и м ӑ т  теҫҫё,
Клнмӑт кашни вырӑнтах урахларах пула!1.
Епӗр, самахран каласан, Мускавран ҫурҫӗрелле, Шур 

тинёс патнелле, кайсан, унтан тата малалла Пӑрла оккеан 
патнелле кайсан, чклимат сивӗрех пулеа пырат. Унта хӗл 
кунтин'ден вӑрӑмми те варамрах, сивви те сивӗрех, ҫу та кӗс- 
керех те снвӗрех. К&нтйр йеннелле, Хура тпнӗе патнелле 
кайсан, унтан тата малалла Сёр варринтрт тинёс урла Ахрёке 
кайсан, мён кайна ҫемӗн климат ашарах нулса пырат. Унта хёл 
кунтинт)ен кёскерех, ашӑрах, ҫу вӑрамрах, птарахрах. Йулаш- 
кин^ен, екваттӑр патӗн^е, Ахрӗкре, пирён натри пек хӗл 
па^ах пулмаст; унта ҫулталӑк вӑхӑ^ӗсене пӗрпёрин^ен ҫӑмӑр- 
сем нумайтарах ҫунипе сахалтарах ҫунинцен ан^ах уйарса 
илме пулаЕ

Екваттар урла каҫҫа, кӑнтӑр -йеннелле малалла кайсан, 
ҫу та, хёл те сивёрех пула пуҫлат; г];п кӑнтӑрлара, Кантӑрти 
Парла оккеан ҫин^е.ҫурҫӗрти пекех .сивё.

Ҫапла тёрлӗ вырӑнта климӑт ӑрасна пулни мёнтен ки- 
летши?



Екваттӑр ҫпнт,е, тата екваттӑр ҫывӑхӗн^е хӗвел пайӑрк- 
кисем ҫёр ҫине тӳптӳрё укеҫҫӗ (60-мёш карт.), ҫавӑнпа та 
унта климӑт ӑшӑ. Пол^ус патенте, тата псцус ҫывӑхӗн^е хӗвел 
пайӑрккпсем пит ^алӑшла ӳкеҫҫӗ, ҫаванпа унта $и сивё кли
мат пула'!'. По.^уссемне екваттар хушшин^е климӑт йерипен 
ӑшӑрах пулса пыра!: екваттӑр ҫывӑхён-ҫерехре климӑт ӑша- 
рах, унтан катарарахра сивӗрех.

Нлимӑт вырӑнӑн сарлакӑшӗн^ен килет. Ҫаванпа пӗрпёр вы- 
ранта климат мӗншён аша, йе сивӗ пулни п у р и н ц е н  ы т л а  
ҫав выран екваттартан м ӗн  ^ у х л ё  к а т а р а  тӑнинт^ен,  
урӑхла каласан, выранӑн сарлакӑшӗн^ен килет.

Климӑт тӑрӑхӗсем. Екваттартан ҫурҫӗр йеннелле кайнӑ 
майӗпе климат сасартӑк мар, хуллен улшӑнса пырат пулин те, 
пётӗм ҫӗр ,§амӑрне климӑг тӗлёшӗн^ен 5 пайа, тӑрӑха, уйарма 
пула!' (88-мӗш карт.).

88-аӗш карт.— Климӑт тӑрйхӗсем.

1. Вӗри тӑрӑх. Екваттӑран икё айӑккипе в ӗ р и  ( нт ӑ рӑх)  
тарахӗ выртат. Вал икӗ троппӗк хушшин^е выртат, "ҫиккисем 
троппёксем телёнке (кантарпа ҫурҫӗр сарлакӑшён 23{/$° тёлён- 
т;е теме йурат); ҫавӑнпа ӑна урӑхла т р о н п ё к  т а р  ӑ х ӗ теҫҫӗ.

2. Т)ух ӑшӑ тӑрӑхӗсем. г|]у х  а ш ӑ  тӑрахёсем иккӗ. Вёсем 
подар ункисемпе троппёксем хушшинтр выртаҫҫӗ, кӑнтӑрпа 
ҫурҫӗр сарлакӑшӗн 231Ы—-66 Уг кратӑсеем хушншн^е.

Ҫав тӑрахсент^и вырӑнсен^е ҫулталӑкри вахӑтсем тӑват- 
ташё те пулаҫҫё; ан'дах тронлӗкеем пат6н'§ерехре хӗл кӗске-, 
рех. ҫемҫерех пула!, пол>ар ункисем патнерехре сивӗрех, ва
рамрах пула!.
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С. Р. Сойусе пётёмпехтенё пек ҫурҫёрти ^ух ӑша климат- 
ра, анцах унйн кӑнтар йен^и выранёсен'де климат йшйрах, ҫур- 
ҫбр йент)е сивӗ. Ҫак клим&тсем пӗр-пӗрии^ен пит ӑрасна.

3. Сивӗ тӑрӑхӗсем. Сивӗ тарахӗсем те иккӗ. Вӑл тӑрӑхсем 
пӗри ҫурҫӗрти пол;ар унки ӑшӗнт;е, тепри кйнтӑрти пол,ар 
унки ӑшёя^е выртаЕ Унта та ҫулталйкри ^вйхйтсем таваттӑ; 
ап-ҫах унта ҫуллапа ҫуркунне, тата кӗр вйхй|ё—виҫҫӗшӗ те 
пёрле 2 уййх—2 уййх ҫурӑ хушши ан.|ах тйраҫҫӗ; ыттж ва
хатра хӗл тараЕ

89-мёш карт.—Креыантирн пӑрлёх.

Т]ух йша тӑрӑхӗсем пуринт,ен пысак вырӑн йышйнса тӑ- 
раҫҫё, вӗри тйрйхӗ сахалтарах, сивӗ тйрйхӗсем тата сахалта
рах вырйн йышӑнса тӑраҫҫӗ.

Екваттӑртан катаналла кайна ҫемён климат сивёрех пулса 
пырагГ, ҫавӑнпа та тусем ҫинт^и йур т;икки те айаларах ансах 
пыра’Т’.

Вёри вырӑнсен^е щ  ҫӳлё тусем ҫин^е аирах ёмёр кайми 
йур пур. ПоЛ)ус патёнрт- вырансенре парсем тинӗс патне 
ҫнте^енех анаҫҫӗ.

Ҫапла Ахрёкре Килиманшар т&вё ҫи(г§е, вй.т екваттйртап инҫех 

мар, ӗмӗр кайми йур 5 километтр ҫӳлӗшӗв^е вт.трта¥; Йевротшӑра 

А^ппй тӑвёсем ҫин^е (ҫурҫӗрти сарл. 47°-ра) 2.700 ыеттр ҫӳлӗшӗнт;«, 

Шписперкён тӑвӗ ҫин^е (ҫурҫёрти сарлакёшён’р  77°-ра) 4 5 0  меттӑр 
ҫӳлёшӗн^е ҫеҫ вы рта!
Кеокрахвм. 5



Пӑр тусем. Кренланти утравне талккншпе тенӗ пекех йур- 
па пӑр хупласа тарат. Унти пысӑк пӑрлӑхсем тпнӗс патне 
ҫитех рйсалса выртаҫҫӗ. Ҫак парлӑхсенрен пысйк пар катакё- 
сем шартлатса катйлса анаҫҫё то. пар тусем по к пулса тинес

йухамёпе Атлант окке- 
анё тарах таҫта ҫитех 
кайасҫӗ (89-90-м ёш  
картт.). Кантарти пол,ар 
маттерикне те пар ҫав- 
пашкал талккашёпех 
хупласа вырта!-; ҫав 
партан каталса кайа- 
кап пит пысӑк пар ту
сем Кантарти Парла

90-мбит, карт.-Йухса ҫӳрокбн пӑр ту. ОККваН ҪИНре ТвМёН 1)уХ-

лех ишше ҫӳреҫҫӗ.
Тинӗс климӑрӗпе нонттинент климӑрӗ. Епёр Мускавран хё- 

веланӑҫ йеннелле, Атлант оккеанё патнелле, кайсан. ҫакна 
асӑрхама-пултаратлӑр: оккеан патне ҫывхарна семён хёл анга
рах пулат, ҫу пирён Раҫҫей респуплёкёнри пекех шарах пул- 
мас'1'. Ун тан пуҫне тата 'ҫймарсем расрасрах пулаҫҫӗ, йур та, 
ҫӑмар та пирён патринрен хулӑмрах ҫават.

Типӗ нлимӑтпа нӳрӗ климӑт. Мускавран хӗвелтухӑҫ йеннел- 
ле, Урал тӑвӗсем патнелле кайсан. унтан Ҫӗпӗре капсан, ҫан- 
талак парах урӑхлине куратпӑр: лерелле кайна ҫемӗи хёл вӑ- 
рӑмлансах пырат, сивӗрех пулат, ҫу пирен патрп пекех, йе 
ытларах шарӑх пулаТ, йур, ҫӑмар сахал ҫӑваЕ Ёпёр пётӗм 
Аҫи матгерикӗ урла каоҫан тин, Стан тӑвӗсем урла каҫҫа 
Асла оккеан патнелле ҫывхара пуҫласан тин, ҫаиталӑк улптан- 
ни паларми пулат: хёл те кунти пекех сивӗ мар, ҫу та 
кунти пекех шарах мар, ҫамар та, йур та ытларах ҫаваТ.

Епёр иртсе кайиа вырӑнеенре климат пор пек марри мёнтен 
к влет гни?

Шыв ҫӗр пек рас ӑшйнса ҫптмест, спвёнесси те расах 
сивёнмест; ҫаванпа шыв ҫинри сывг$ш та типӗ ҫёр ҫпнри пекех 
рас ашанмӑсТ те, ҫулла тпнёс патёнре ытла шарах пулмаст, 
хӗлле тнпӗ ҫӗр уинри пекех, тинёсрен катари вырансенри * 
пек ытла сивё пулмаст. Ҫапла ёнтё тинёс таврашёнри выран- 
сенри климат тинёсрен катари выранринрен тикёсрех пулаТ.

Ҫамар пӗлӗрӗеем пуринрен ытла оккеансемпе тпнёссенри 
шывсем пӑс пулнинрен пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа тинёс ҫывӑхёнререхре
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-сывлашра шыв пӑсӗ те нумайрах пула!’, тинёсрен катарарахра 
сахалтарах нулат.

Ҫав&нпа та тинёс дывйхён'р: вырӑнсен^е климат н ӳ р е ,  
тинёсрен катара рахри вырӑнсен^е т и п ё  п у л а ! ’; тинёс ҫы- 
вӑхӗн^е ҫймӑр татӑшах ҫӑват, тинёсрен катара ҫӑмар пӗлӗ^ӗ- 
•сем сахал пулаҫҫӗ те, ҫймар сахал ҫӑват.

Тинӗс климӑъӗпе конттинент кли- 
мӑ^ӗ. Тинёс таврашён’де, тата тинёс 
утравёсем ҫ и н р  тикёс таракан нӳрӗ 
климата т и н ё с  клима^ӗ теҫҫӗ; ти
нёсрен катари вырансенр таракан 
типё. тастас улшанакан климйта

•> 91-мбш карт,— Кйнтӑрдахи приса.
к о н т т и н е н т  климӑр теҫҫе.

Ҫапла кашни выранти климат ҫав выран тинёсрен мён 
т,ул катара танинрн килет.

Унтан тата кашни выранти климат ҫав вырӑн тинӗспе 
екваттартан мён '§ул катара выртнинцен пуҫне, вал выран 
тинёсрен мён ■ҫул ҫӳлте, йе айалта выртнинрн те килет.

__ Климӑт вырӑн ҫулӗшӗн-ьен килет.
Епёр нӗлетпӗр: ту ҫине хӑпарна ҫе- 
мӗн ҫанталйк сивӗрех пулат. Ҫаванпа 
п ӗ р п ё р  в ы р ӑ н  [ т и н ӗ с  ҫ и - 
йӗ н т ; е н  м ӗ н  ^ у х л ӗ  ҫ ӳ л т е  в ыр-  
тат ,  у н т и  к л и м ӑ т  ҫ а в й н  $ух-

92-мӗгп карт.-Ҫ ёрлехк прпсӑ., Л ӗ С И В ӗ р в Х  П у Л И Т .

Епӗр, сӑмахран, Ахрёкри Килиманшар тӑвӗ ҫине улӑхнӑ иулсая^ 
ҫавӑн Т)ухне пур климӑт тӑрӑхӗсем урлӑ та каҫнӑ пулӑттӑмӑр: унта 
айалта вӗри климӑт, ҫӳлте ҫурҫӗрти пек снвӗ климат, ҫӳлте ӗмӗр 

кайми йур вырта!.

Климӑт тусенцен те килет. Йулагакннҫен тата климат ту- 
■сенцен те килет. Тусем тинёс патенте лараҫҫӗ пулсан, нӳрӗке 
шалалла типҫёр ҫинелле кайма ^арса тӑраҫсӗ те, тинёсрен ка
тара ҫанталӑк типё пулат; самахран, Капкас тйвёсем Хура ти
нёс ҫин|еы пыракан нӳрёке р р с а  тӑраҫҫё те, Канкас тӑвӗсен 
кай й е н р  климӑт типё, мал й е н р  нӳрӗ. Тусем тата сивё ҫил- 
сене р р с а  танипеле вевене пӗрпӗр вырӑна йамаҫҫӗ пулсан, 
вӑл вырӑнта вара климат ашӑрах пула!1; самахран, Крым та- 
вёсем ҫурҫӗр йенрн сивё ҫиле т,арса тараҫҫӗ' те, тусенрн мал 
й е н р  климат ӑша тарат.

Ҫилсем. Ҫил вал хӗвел ҫӗре пёр пек ашатса тӑманнинрн 
тухат. Самахран каласан, типҫӗр; ҫийёпе шыв ҫийӗ пёр пек
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ӑш&нмаҫҫӗ: типҫӗр шывран 'ҫаерах ашанаТ, сивӗнесее те т;ас- 
рах сивӗпет; шыв ҫийӗ вӑрахӑнтарах ашана?, сивёнессе тф 
•вӑрахйнтарах еивёнет.

Хёллехи муссчн. Ҫуллахи муссон.

92-мёш варт.— Муссонсем.

Кйнтӑрла ҫӗр шывран ытларах ӑшӑнат те, ун ҫин^и сыв- 
лйш птыв ҫинт;и сывлйшран ытларах ашӑнса ҫамӑлланса ҫӳлел- 
ле хйпара'1’, ун вырйнне тинӗс ҫинтр! сывлаш кплет. Ҫӗрле- 
урӑхла: ҫӗр шывран ^асрах сивӗнет, уи ҫ ш гр  сывлйга ҫӑра- 
ла'1' те, ҫӗр ҫинт;ен тинӗс ҫинелле куҫса пулат.

Присӑсем. Ҫапла кӑнтарла ҫил тенёе ҫигг^ен типҫӗр ҫи- 
нелле вӗрет, ҫӗрле типҫӗр ҫинт^еп тинӗс ҫинелле вёрет. Ҫав- 
нашкал ҫилсене п р и с й с е м  ( б р и з ы)  теҫҫӗ (91.-мӗшпе 92-мӗиг 
карт.).

Ирпе каҫ тинӗс ҫин^е те, ҫӗр ҫин^е те пёр пек'ашй та- 
ра!1, ҫавӑнпа та вёсем ҫинт^е сывлӑт та пёр пек ҫйра. Вӑл. 
вахатсев'де ҫил ҫук. Прпсасем талӑкра пкӗ майла вӗреҫҫӗ.

Муссонсем. Хӑш йышши ҫнлсем тата ҫурҫул хушпш пӗр йеннелле,,. 
тепӗр ҫурҫул хушши тепӗр йеннелле вӗреҫҫӗ. Унашкал ҫилсене м у с 
с о н с е м  теҫҫӗ.

Муссонсем Инти оккеанёпе Аслӑ, оккеап ҫин-ҫе, тата Аҫире хёл- 
лехи хӗвелтухӑҫ йенци ҫӗрсен^е, унтан тата Австралире вӗреҫҫӗ. Хӗлле- 
авӑн уййхӗн^ен нуҫласа пуш уйӑх^ен Аҫи маттернкӗн варрийӗ Инти 
оккеанӗпе Асдй оккеанрн шыврап ытларах снвӗнет, ҫавйнпа Аҫи матте- 
рнкӗ ҫнн^н сывлӑш ҫӑрарах пулах те, сывдӑш маттерик ҫнн^ен оккеан- 
сем ҫннелде куҫа¥: ҫак ҫнле хёллехн муссон теҫҫӗ (93-мӗш катр. сула- 
хай йен^и).

Ҫулла, ака уйӑхӗнт>ен пуҫласа йупа уйӑх^ен Аҫи маттерикӗн вар- 
рийӗ оккеанри шывран ытларах ӑшйнат; йшӑннӑ, сывлйш ҫӳде хӑпара?,,
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ун вырйнне оккеан ҫин’§ен сивӗрех, ҫӑрарах сывдӑш килет: ҫак ҫилв 
ҫуллахи муссон теҫҫӗ (93-мӗш карт. сььиӑм йен'р).

94-лйш карт.— Пассатсем.

Пассатсем. Иулашкин^ен тата тепӗр йышши ҫилсем пур: 
вӗсем ҫулталйкӗпех пӗр йен^ен вёрсе тӑраҫҫӗ. Вал ҫилсене 
п а с с а т с е м  теҫҫӗ. Вёсем троппӗк тӑрахӗн^е вӗреҫҫӗ: ҫурҫӗр- 
ти ҫур^амар ҫин^е ҫуллахи хӗвелтухаҫ йен^ен, кантӑрти ҫур- 
^ӑмӑр ҫин|е хӗллехи хӗвелтухйҫ йен^ен вӗреҫҫӗ (94-мӗш кар.). 
Ан^ах вёсем екваттар патнех ҫитмеҫҫӗ. Екваттӑран пкӗ йен^е, 
«ҫурҫёрти сарлакашӗн пӗр 3°-пе кйнтарти сарлакашӗн пӗр 8° 
хушшшгҫе пӗр тӑрӑх пур; унта ҫилсем пйрмайах вӗрсе тймаҫ- 
ҫё, хутра оитре ан$ах тӑвӑлсем пулкалаҫҫӗ. Вал тарӑха т ӑ п  
т а р а х ӗ ,  ҫ и л с ӗ р  в ы р а н теҫҫӗ.

Екваттар патӗн§е хӗвел ытти ҫӗртпн^ен хытӑрах ӑшана!1. 
Ашйнса шӗвелнӗ, ҫӑмӑлланна сывлаш ҫӳле (пёр 8 ҫухрӑмҫӳл- 
лӗш) хӑпара!’ те, унта айӑккалла кайа1г, ун выранне троппӗк- 
сем патӗн^ен сивӗрех, йӑвӑртарах сывлӑш килет. Пассатсем' 
■ҫапла пулаҫҫӗ. Ҫурҫёрти ҫур^амӑр ҫин^е вёсен ҫурҫӗр 
йен^ен, кӑнтарти ҫур^амӑр ҫин^е кӑнтӑр йен^ен вӗрес пула!1, 
а н р х  ҫёр хёвеланаҫ йен^ен хёвелтухӑҫ йеннелле ҫавӑраннй 
^ухне, сывлӑш ҫамӑлтарахскер, ҫӗрпе тан ныраймасГ, ҫӗртен 
Еайарах йула^, ҫавӑнпа пассатсем урах майларах вёреҫҫӗ.

Ҫилсен усси. Ҫилӗн усси пит пысӑк. Ҫил ҫанталӑка улшӑнтара¥. 
Ҫил хӗвелпе, шывпа пӗрле ■ҫулсене арката! те, ^улсем хӑйӑр, тусанпу- 
лаҫҫӗ; хӑйӑрпа тусана ҫид таҫта катана вӗҫтерсе кайа¥ те, йе Саххарӑ 
пуш хирӗ пек хирсем туса хура^, йе Киттай тӳрем айлӑмӗ пек, тырпул 
лайӑх пулакан, тӳрем вырйнсем туса хура¥. Тинӗспе оккеанри шыва
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та ҫилех хускатат, хумсем кйларат, вӗсене йухтарат1. Тёрлӗ йӑвӑҫ-курӑк 

вӑррисене те ҫилех тӗрлӗ вырӑнсене илсе кайеа салатат.
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95-мбш карт.—Тинӗс йухӑнбсем.

Тинӗееем йухни.
Оккеанри шыв мӗншӗн йухат. Ҫил тинӗссемпе оккеансем ҫин- 

|е  вёрсе тӑрса унти шыва хускатса йараг те, 'хумсем тухаҫҫё. 
Ҫпл вьтртсаи, тннӗс те тапланаЕ А н р х  ҫил пӗр йеннелле ну- 
майт^ен вӗрсе тйнӑ еӗрте, сӑмахран калас пассатсем верно 
ҫ-ӗрте, оккеанри шыв н т;ёккӗн пё^ӗккён хусканса кайат, ҫи- 
йелти шыв хуеканнипе айалти те хусканат те, вара оккеанра 
шыв ҫырмасентрт шыв пекех йуха пуҫлат.

Екваттӑрти йухӑмсем. Тинӗспе оккеанри шыв пассат ҫиле- 
сем вӗриӗ ҫӗрте ытти ‘ҫӗртинт;ен вййлӑрах йухат. Ҫавсене 
е к в а т т й р т и  й у х ӑ м с е м  теҫҫӗ. Унта шыв хӗвелтухӑ.ҫӗн§ен 
хӗвелан&ҫнелле йухагГ. Екваттӑрти йухамсем Аелй оккеан па 
Атлантра, тата Инти оккеанӗнт;е пур.

Екваттарти йухамсем хӑйсен ҫулё ҫин^е маттериксене тӗл 
пулсан, ҫурҫер йеннелле, йе кйнтӑр йеннелле пӑрӑнса кайаҫ- 
сӗ. Ҫапла ҫурҫӗрти ҫур^ӑ,мӑрта Атлант оккеанӗн^и екваттӑрти 
йух&м Амерӗк маттерикне пырса перӗнсен, ҫурҫӗрелле пйрӑн- 
са кайат те, Иевроппӑ йенелле килет. Ҫак йӳх&м Кол>х- 
ш т р о м  йатлй. Аслӑ оккеанри екваттӑртн йухӑм та^Аҫи ҫёро 
ҫыранё патӗнт,е саван пекех пйрйнса кайаГ. Вӑл Й а н п о н и  
йухймӗ йатлй.

Ӑшӑ йухӑмпа сивӗ йухӑм. Кол,хштромпа Ыаппони йухймё- 
сем екваттартан ҫурҫӗр пол,ус йеннелле кайаҫҫӗ, ҫавӑнна
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96-мёш карт. — Ҫӗр ҫшпщ тбрлб выранти тбрлӗ йӑвӑсгкурӑксем.

ҫав йухймсен гаывӗ вёсем пырса кёрекен тииӗесенр ш ыв
ран ашӑрах. Ҫавӑн пек йухймсене ӑгаӑ  й у х й м с е м  теҫҫӗ. Вё
сем илсе пыракан шыв вырйнне ҫурҫӗр йенг§ен сивёрех шыв 
йухса кайат; вӑл йухнине с и в ӗ  йухӑ , м теҫҫӗ. Ҫаггла Ҫурҫӗр- 
тп Амерӗк ҫыранӗ тйр&х Л а п р а т о р  йатлӑ сивӗ йухйм пы- 
рат, Аҫи ҫыранӗ тӑр&х К у р и л  йатлӑ сивӗ йухӑм пырат (95-мӗш 
карт.).

Кйнтӑрти г.ур-ҫӑмӑрта та оккеанри шыв ҫавӑн пекех йухаТ', унта 
та йухӑмсем пур.

Тинёс йухӑмӗеем пит нумай шыв илсе пыраҫҫё. Ҫапла Ко.^хштром 
йухӑмӗ йлсе килекен ганв пӗтём ҫёр ҫинтр1 йухан шыври шывран та 
нумай. В&л илсе килекен шыв Певроппй хёрри патёнр Атлант оккеа- 
нӗн пёр сарлакӑш ҫин§и шывран 10° ӑшӑрах.

Ҫилсемпе тинӗс йухӑмӗсем климӑта улшӑнтарни. Ҫнлсемпе тп- 
нӗс йухймӗсем климата пит улшантараҫҫӗ. Ашй йухймсем хӑй- 
сем иртсе пыракап вырансен§и климата йшатаҫҫӗ, сивё йу
хймсем сивётеҫҫё. Ко^хштром хӗвеланйҫӗн^и Певроппӑри кли
мата пит нумай ӑшӑтат. Унтан тата тинӗе снижен вёрекеп 
ҫилеем климӑта ҫемҫётеҫҫӗ, нӳретеҫҫӗ, маттерик варриьг^ен вё- 
рекеи ҫилсем климата тииӗтсе йараҫҫё, хйртаҫҫӗ, климӑта пит 
улшӑнтарса йараҫҫӗ. Сймахран, Атлант оккеанӗ ҫшгҫен вёре- 
кен хӗллехи хёвеланйҫ йентщ ҫил пирӗн Гаҫҫейе ӑшйпа н$- 
рӗк илсе килет, Аҫи маттернкӗнтзен, ҫуллахи хёвелтухйҫ йен- 
|е.н вёрекен ҫил тииӗпе сивё илсе килет.
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97-мбш карт.—Тунтӑр.

Йӑвӑҫ-курӑкеем.
Йӑвӑҫ-курӑксем мӗлле эдхне пурӑнма пултараҫҫӗ. Кашни ӳсен 

йапаланах ҫитӗнмешкӗы ҫутйпа ашӑ, тата нӳ-рӗкпе сывлйш кир- 
лё. Ҫав кирлӗ йапаласем ҫителеклӗ вырйнсен'де ййвйҫ-курйк 
вййла ҫйтӗнет, унта вйл хыта ёрт^ет, 'тата темиҫе тӗрлӗ те пу- 
лаЕ Ан^ах пур вырйнта та апла мар.

Йӑвӑҫ-курӑк климӑтран килет. Ҫӗр ҫин^е пит сивӗ вырӑи- 
сем те, пит типё вырӑнсем те пур; самахран каласан, По^ар 

оплӑҫӗн^е климӑт сивё, Аҫи ҫӗрӗн вйта ҫёрёнце пит 
типё. Унта пур ййвйҫ-курйк та ҫитӗнме пултараймас!’, 
ҫитӗнен йапаласем сахал; йшйпа нӳрӗке ытла йуратман 
кураксемпе ййвйҫҫем анг§ах ҫитӗнеҫҫӗ. Сивё, типё вы- 
рӑнсен^е йавйҫ-кураксем нумайӗшӗ па^ах ҫитӗнеймеҫҫё; 
ҫапла н а п а с е м  сивё ҫёрте ҫитёнеймеҫҫӗ. Хйш йӑвӑҫ- 

курӑксем тата ытлашши йшӑпа нӳрӗке 
|йтаймаҫҫӗ; ҫапла пирӗн хырпа хурӑн троп- 

<Л, пӗк тйр&хӗнце ҫптӗнеймеҫҫӗ.
4  « » Ҫапла кашни климйт тйрйхӗн хӑ-

йён ӑрасна ййвйҫ-курӑк пур.

№ 5

98-аӗш  к а р т .—Тунтӑрти Ййв1ҫ-курӑксем.
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99-мбгп карт.—Йсп ҫуж'$Лх& йӑвӑҫ вЯрманб-тайка.

Йӑвӑҫ-курӑк тӑрӑхӗсем. Ҫӗр т,амарне климат тӗлӗшӗнт^ен те- 
миҫе тӑрӑха уйӑрна пекех, йавйҫ-курӑк тёлёшӗн§ен те темиҫе 
лӑрӑха уйӑрма йурат.

1. Ҫурҫӗрти тӑрӑх (ло^ар тӑрӑ- 
хӗ). Ҫактӑрахра климӑт еивӗ; кун
та ҫитёнме пултаракан йӑваҫ-ку- 
рӑк сахал. Ҫу пит кӗске. хёл вӑ- 
рӑм, ҫаванпа ҫулла ҫёр нумай аша- 
яаймаст, пёр аршӑн тарӑнӑш, йе 
пӑртак ытларах ан'рх ӑшӑна!'. Уи
лан айалта ҫӗр ӗыёрех шанса та
ра!1. Ҫаванпа кунта йавӑҫҫем ҫн- 
тёнеймеҫҫӗ; сивӗ ҫил пыман хӳтё 
вырӑнсент,е ан^ах ^е^ек кӑларакан 
хӑшхӑш курӑксемпё ҫӗр ҫумӗпе 
^ӑсӑлса ҫитӗнекен йӑвӑҫ темнеем 
ҫитӗнеҫҫё: ҫурҫӗрти хӑвапа хурӑн; 
кӗтмел, морошкӑ, тата шурҫырлн 
куракёсем. Пурип^ен ытла кунта 
максемпе лишшаисем пумай.

Тунтӑрсем. Максент^ен т)и палли — куккук йётёнӗ, лишшай- 
с-ен^ен т;и палли--пӑлан лишшайӗ, урӑхла ана палан макӗ теҫ- 
ҫӗ (98-меш карт.'. Ҫаван пек вармзнсар тӳрем, йе сартла в ы - ' 
рансене т у н т ӑ р с е м  теҫҫӗ (97-мӗш карт.).

4—Сбдё. 7 -Х у р а т у * а

ЮО-мбш карт—Тырӑсем.
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По.рар унки ӑшӗнре выртакан Ҫурҫёрти Пӑрлй оккеан хӗр- 
рипе Аҫире, Йевроппӑра, тата Амерӗкре тунтйрсем тем сар- 
лакӑш рӑсӑлса выртаҫҫӗ (96 мёш карт. пах).

Г : А ' ~ . !Д' ' • • • 1 ; А •. * 1 • . • ' ■ . ' ' . 1

10.1-ябш карт,—Шурлӑх (дащака).

2. Йӗп ҫулҫӑллӑ йӑвӑҫҫен тӑрӑхӗ. По^ар тӑрӑхӗпе йунашар-г 
унтан кӑнтӑр йеннелле йёнлӗ ҫулҫӑллӑ йӑваҫҫен тӑрахе выр- 
та!\ Кунта хыр (йахтӑ), рӑрӑш, кетар, пихта, тата сухӑрла 
йӑваҫҫем урйххисем те ҫитӗвеҫҫӗ; ҫулҫйллнсенцен—нӗр ху- 
ранпа йвӑе ҫеҫ ҫ-нтӗнет. Кунтн вӑрмансем б и т  пысӑк, таҫта-

102-мбш карт. —Хура вӑрман.
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нах ^ӑсӑлса выртаҫҫӗ; вӗсене Ҫӗпӗрте т а й к а  теҫҫӗ (99- 
мёш карт.).

Ку тйрӑхра ҫуртрисем—сӗ- 
лёпе урпа (100-мӗш карт.), та
та ҫӗрулми лартма йурат.

Шурлӑхсем. Хаш вырйнта 
ҫӗр спйёсем шыва айалалла йа- 
маҫҫӗ те, шыв ҫӳлте пуханеа 
тӑрса г а у р л ӑ х  (ла^ака, йӳҫлӗх) 
пулат. Шурлахсем р с р с а х  йухан 
тывсем, кӳлёеем патӗн^е пулаҫсӗ.
Ашӑх шурлахсен^е хӑмашпа хӑ- 
йах ҫитӗнет. Хаш ҫӗрте тата пӗтӗм 

юз-мсш карт, шурлӑха максемпе шурлахра ҫи- 
Куккурус. Т0Некен ытти кураксем хупласа 

тӑраҫҫӗ ( 101-мӗш карт.).
Шурлахсем пур климат тарӑхӗн^е те пур.
Кантӑр йен^ерехре йӗп ҫулҫаллӑ йаваҫ вӑрманӗсем хуш- 

шпн^е хура вӑрман йӑваҫҫисем—хуран, авйе, пилеш, ҫӗмӗрт, 
ҫирёк, хава, тата ытти йӑваҫҫем тёл нуларах парадҫё, йулаш- 
кин'^ен хура вӑрман йаваҫдисем а н р х  тӑрса йулаҫҫӗ. Ку—хура 
варман тарахё пулат.

3. Хура вӑрман тӑрӑхӗ. Унта йумансем. дакасём, хурансем, 
хурамасем, каварҫҫем, вёренесем, тирексем, пуксдм, тата ытти

104-мбш карт.- 

ҫырли.

Иҫ'«

105 мбш карт.—Ҫеҫен хир.



Йӑвӑҫҫемтте ҫитёнеҫҫӗ. Хура вӑрманта (102-мӗш карт.) тёрлӗ 
ййвйҫҫем нумайрах.
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Киипарис. Манволя.
106 мбш карт.—Ембр симбо Мьӑ^ҫем.

Ҫу ййвӑҫҫи.

Ку тйрйхра кёрхи тырӑсем акма йура!'. Ҫурҫёр йен^е ур
на, ырапт, сӗлӗ; кйнтӑр йент,е тула, вир, куккурус акаҫҫӗ 
(100-мӗшпе ЮЗ-мбш карт.). Ыттп усаллӑ йапаласен-дея ҫур- 
Ҫёр йен^е йӗтӗн, кантӑр акаҫҫё. кйнтар йенце сахӑр кашманӗ, 
иҫӗм ҫырли (104-мӗш карт.), тапак лартса таваҫҫӗ.

107-мбш к а р т .-Р и с . 108-мбш карт.—^ий. 109-мбш карт.—Ҫбрмамӑвб

Ҫеҫен хирсем. Иевроппӑра Хура тинӗспе Ас тинёсё, тата 
Каҫпи тинёсӗ патён^е, Аҫире Арал тинӗсёпе Каҫпи тинӗсё 
хушшин^е вӑрмансем сайра ҫеҫ тёл пулкалаҫҫё. Вӗсене к у н 
та типӗ, шӑрӑх климат ҫитёнме памас4; кунта кураксем—кал
кан, арамути (ерем), тата тырӑсем ҫнтӗнеҫҫӗ. Ҫавнашкал к у -  
рйксем ӳсекен вӑрмансар вырансене ҫ е ҫ е н  х н р с е м  теҫҫӗ 
(105-мӗш карт.).

Ҫурҫӗрти Амерёкре те М и ҫ и ҫ ҫ и п п и  шывӗ тӑрах п н т  п ы -  
сйк ҫеҫен хнрсем ^ӑсӑлса выртаҫҫӗ; вӗсене унта п р е р и  теҫ-



ҫб, Кантарти Амерёкре Парап шывё тӑрйх выртакан ҫеҫек 
хирсене п а м п п а с теҫҫӗ.
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110-мёш карт.—Мамӑнт йЯвӑҫҫа. 111-мёш карт.—Евкалиптӑ.

Ҫулла ҫеҫен хирсен^е ҫӑмӑр сахал ҫун& ппрки курйкссм 
типсе хйрса кайаҫҫӗ. Ҫуркуннепе кёркунне, нӳрӗк нумай ӳкнӗ

112-мбш к а р т — ХййЯрдӑ пуш хир.



вӑхӑтра, тёрлё курйк шӑтса тухаТ те. ҫеҫен хнрсене пӗтёмпех 
хупласа илет.

4. Ӗмӗр симӗс йӑвӑҫҫен тӑрӑхӗ. г|]ух ӑша тӑрӑхан кйнтйр 
йент>е ӗмӗр симӗс ҫулҫаллӑ, йаваҫҫем ҫитӗнеҫҫё. Вал йавӑҫҫен

ҫулҫисем сарла- 
ка, хӗлле те тӑ- 
канмаҫҫӗ, ййвйҫ- 
ҫисем ватална 
ҫемён ҫулҫисем 
улшанса кӑна 
пыраҫҫӗ. Ҫавйа- 
ваҫҫент,ен пал- 

лӑраххисем— 
монколи, олеан- 
тар, лавар, ҫу 
йаваҫҫи. тата 
хйшхашйӗпҫул- 
ҫӑлла йӑваҫҫем, 
сӑмахран кала- 

, кнппарие (100-мӗш карт.). Ку 
тӑрӑхра ҫурҫёрти Амерӗкре Асла оккеан хӗрринт^е пит пысйк 
йӑваҫ—веллинктоии ҫитӗнет; ытла пысакран ана мамйнт йй- 
вӑҫҫи теҫҫӗ (110-мӗш карт.).

114-мС-ш карт—Т)уллД луга хир.

Ку тӑрӑхра тата рис (107-мӗш карт.), ҫёрмамӑкӗ (109-мӗш 
карт.), т,ей йаваҫҫи (Аҫиро) ҫитёнет (108 мёш карт.).

Ҫимёҫ кӳрекен ййваҫҫен^ен паллӑраххисем кунта аппел»- 
ҫин, лимон, минтал, йӑвйҫҫнеем. Кунта хвшшк па.ршпе те ларт-.



са ҫитӗптерме йурат.
Кантӑрти ҫур^амарта 

та ӗмёрсимёе ҫул- 
ҫӑллӑ йӑвӑҫҫеи тӑ- 
рӑхёпур. Унтийӑ- 

ваҫҫен^ен г§и 
иаллисем ев- 

калиптӑсем 
(Австралире).
Вӗсемпитпы- 
сӑк, пит ҫӳлӗ 111-мӗш) 
карт.).

Емёр симӗс йӑваҫ тӑрахӗн!)в 
пысӑк вӑрмансем сайра.

Маттериксем варрине, хӑш 
вырйнсене нӳре ҫилсем йе нихӑҫан 
та ҫитеймеҫҫӗ, йе кӑшт анрх  ҫит- 
келеҫҫӗ, ҫаванпа унта ҫӑмар сайра 

'  пулат. Ҫаггла вӑтам Аҫи, тӳрем сӑр- 
115-мси карт. Сакӑ Фъ?- Аравя ҫурутравӗнт)е, Ахрӗк- 

пм.рш. ре Атлас тӑвёсен^еи кӑнтар йен- 
’§е, Ҫёр варринт,!! тинёсрен кёнтӑр 

йен^е г[]ат кӳллп таран'рен, тата Ҫурҫёрти Амерӗкри 
Ут йатла тӳрем сартра— сӑмар ҫумасТ. Ҫавӑн пек ҫа- 116-,,Сш каРт- 
-марсӑр вырӑнсене п у ш х и р теҫҫӗ. Коккос па̂ ми

г]]и пысак пуш хнрсем Ахрӗкре—Саххарӑ, Вӑтам Аҫире 
— Кони, Кёҫӗн Аҫире—Арави пуш хирӗ пур. Австралире те

пуш хиреем пур. 
унтан пирён Со- 
йусра пуш хиреем 
У рал па Кас п и ту-' 
рем айламёнт^е пур 
(96-мёш кар. пах) 

Пуш хирте йӑ- 
вӑҫ-курӑк пит са
хал. Унта йёплё 
лутра йӑваҫ тёми- 
сем .ҫитӗнёҫҫё; ҫак 
йӑваҫҫен ҫулҫисем 
ҫукпа пӗрех, ты- 
маррисем вйрӑм:

117-мСш карт . Памп к . „варам тымарсемпе



118-мбщ карт. Ухлём Нвӑҫҫисом.

о а ҫ и с  теҫҫё. Саххарй пуш хи- 
рёнг§и оадиссен'ре пурин^ен ыт
ла хвиник па^мисем нумай.Пуш 
хир урлй каҫнй Т)ухне ҫул ҫӳ- 
рекенсем пёр оаҫис патентен 
тепӗр оаҫис патне ҫӳреҫҫӗ; 
оаҫиссем патенте т,арйнса канаҫ- 
ҫё, тӗвисенэ шйвараҫҫӗ (113- 
мӗш карт.).

5. Троппӗкри йӑвӑҫҫен тӑрӑхӗ. 
Вӗри, шӑрах тӑрӑхён^е темён 
'ҫухлӗ, темён тёслӗйаваҫ та пур. 
Иӑваҫ тёлёшён^ен вӑл пур тй- 
рахран та пуйан Кунта тӗрлӗ 
пал^мйсем ҫитёнеҫҫӗ: коккос пал,- 
мисем (11 6-мӗш карт.), сака па.^-

вӗсем ҫёр айён^ен айал- 
тан хӑйсене валли нӳрёк 
туртса илеҫҫӗ. Ан^ах 
пуш хиреен^е вёсем те* 
сахал. Пуш хирсегтде йе 
пётӗмпех хайӑр (хайӑрл^ 
пуш хирсем) (112-мӗш 
карт.), йе т,ул (руллйпугп 
хирсем) (Ш -м ёш  карт.),, 
йе тата там пула!1.

Ҫапах та пуш хир- 
сенре шыв ҫук тесе кала
ма лла мар. Унта шыв 
пур, ант^ах вйл пит та- 
рйнра.

Оаҫис. Пуш хирсен’ще 
ҫёр айён^ен шыв тухакан 
вырйнсем пулмасан, унта 
ҫынсем пырса та кёрейес 
ҫук. Ан^ах хйш вырйн- 
сёнце-шыв айалтан йухса 
тухат. Унта ййвйҫ-курӑк 
ӳсет.Ҫавйн пеквырйнсене

119-мбш карт.—Панан.
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мисем (115-мӗш карт.) м&нттай 
нампуксем (117 мёш карт.), ухЛ)&м 
йӑваҫҫисем (118-мёш карт.).

Ҫак тӑрахри йӑваҫҫен^ен т)и 
пысаккисем — Ахрёкре паопатт,
Интире смоква йӑвӑҫҫи пур (123- 
мёш карт.).

Троппӗк тӑрйхӗн^е лартса та- 
вакан йаваҫҫен^ен хвинёк пал,ми- 
пе коккос па^мин^ен пуҫне ҫаксем 
пит паллӑ.: кохвӗ йӑваҫҫи, сахӑр 
хамашӗ, паиансем (119-мӗш кар.), 
шокколат йӑвӑҫҫи (Амерӗкре), хи
на йаваҫҫи ( А м е р ӗ к п е  Аҫире), 
ҫӑкар йӑваҫҫи (Асла оккеаниа Ин
ти оккеанӗ утравёсем ҫин^е) (120- 
мӗш карт.).

Троппӗкри вӑрман. Ҫамӑр ну
май ҫӑвакан вырансен^е троппёк 
варманӗсем ҫитӗнёҫҫӗ. Троппӗк

„ „ „ 120-мйш карт.—ҪӑккЯр йӑвӑҫси.вӑрманесенҫе терле йавӑҫҫем ну-
май. Унта пёр йышши йӑвӑҫсем йунашар ларни сайра. Мант- 
тай йаваҫҫем тавра лиансем хамла пек йавӑнса хапараҫҫӗ. Иа- 
вӑҫҫем пит ҫӑра лараҫҫӗ. Ҫаван пек ^атлӑх вармана хёвел ҫут- 
ти. те ӳкмест, унта йаланах тёттӗм тара!; ӳкнё йӑваҫҫен ҫӗрсе 
выртаҫҫӗ (121-мӗш карт.). Унта сывлӑш нӳрё те па^а пула!.

Ҫамар сахалтарах ҫавакан вырӑнсен^е троппёк тӑрӑхӗнтр? 
ҫеҫен хирсем пур; хӑш ҫеҫен хирсен^е вӗт тӗмлё йавӑҫҫем ҫв- 
тёнеҫҫӗ. У нпек ҫеҫен хирсене с а в а н нӑ  теҫҫӗ (122-мӗш карт.). 
Саваннасем Кантарти Амерӗкре, Ахрёкре, тата Австралиро 
пур-

6. Ту ҫинр йӑвӑҫ-курӑк. Тусем ҫин^е те ҫӗр ҫин|и тӗрлӗ 
тйрахри йавӑҫ-кураксем ҫитӗнеҫҫӗ. Ту пуҫланнӑ ҫёрте, айал
та ту айаккисен^е, ту ҫывӑхӗн§е тӳрем ҫӗртре 5'секен 
вӑҫ-кураксемех ҫитёнеҫҫӗ. Ту ^ух ашӑклиматра пулсан, ту айён- 
церехре хура вӑрман йаваҫҫисем, йе ёмӗр симӗс Йӑвӑҫҫем ҫи- 
тёнеҫҫӗ; троппӗк тарӑхён^е пулсан, пал,масем, тата троппӗкрп 
ытти йӑвӑҫҫем ҫитёнеҫҫӗ. Ҫав тарахран ҫӳлерехре ту айак- 
кин'1]е йӗп ҫулҫаллӑ йӑваҫҫем ҫитӗнеҫҫӗ; вармансен^ен ҫӳлел- 
ле ту ҫаранӗсем пуҫланса кайаҫҫё; вӗтӗ тӗмлӗ йаваҫҫем ҫитё-

Кеокрахви 6
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121-мбш карт.—Троппӗкри вӑрман.

неҫҫӗ. Кунти кураксемпе вӗтӗ ййв&ҫҫен ^е^екӗсем шултӑра, йӑл- 
тйркка пулаҫҫӗ. Кунта ытла сивӗ пиркп йӑвӑҫҫем ҫигӗнмеҫҫё.

Иулашкин^ен, ту 
ҫаранёсен т&рйхён-§ен 
ҫӳлелле курӑк та ҫук; 
ту айаккисен^е нимӗи 
те ҫитӗнмест, ҫапҫара 
выртаТ, йе вӗтӗ лиш- 
шайсем, мӑксем ант^ах 
ӳскелеҫҫӗ. Унтан ҫӳ- 
лелле ӗмӗр кайми йур- 
сен тӑ,рйхӗ пуҫланса 
кайаТ.

122«тГш кар т .— Саваннӑ.
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123-мёш карт.—Иитпри смоква йӑвӑҫҫи.

124-цӗш  карт.— Ҫбр ҫпнҫе хӑш вырХнта мглле т)?рт;унс.‘м пурӑпаҫҫб.
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^ӗр^унеем.
Т^ёр^унсем те ййв&ҫ-курӑксем пекех климата пӑхӑнаҫҫӗ,. 

анг§ах вӗсем ана ытла йавӑҫ-курӑксем пекех паханмаҫҫӗ. Вал ак& 
мӗншӗн: 'ҫӗр^унсем температтурӑ улшӑннине ҫамӑлтарах ^атса

125-мӗш карт. — П:.т>ар ошадёаз из 
ҫбрзуисвм.

ирттереҫҫӗ. Хёлле тис- 
кер кайаксен ҫамӗ ва- 

рам, хулӑм, ҫулла ҫӳхе, ҫӑмал 
пулат1; ҫаван пирки вёсем хай- 
сен ҫӑмне ҫулталакра икӗ хут, 
ҫуркуннепе кӗркунне, такаҫ- 
ҫӗ; кӗркунне ҫамӑлтарах ҫам 
тӑкӑнат те. ашӑрах ҫам гаӑтса 

тухат, ҫуркунве ӑшӑ ҫӑм такӑнса ҫӑмалли шатса туха^; вӗҫен 
кайаксем те ҫавӑн пекех тӗкӗсене такаҫҫӗ. ^ нтан тата нумайӗ- 
шӗ ^ӗр^унсем,—калтасем, шапасем, хуртсем, улиткасем,— 
хёлле сивӗрен, шӑрах климатра ҫулла ӑшаран хӳтё вырӑнсе- 
не—йаваҫ хӑвӑлӗсене, ^улсемпе мӑксем айне, тата урӑх ҫӗре- 
те кӗрсе пытанаҫҫӗ. Вӗсен^ен нумайёшёсем кӗркуннерен пуд- 
ласа ҫуркуннеэден, йе ҫуркуннерен пуҫласа кӗркунне^ен ҫы- 
вараҫҫӗ. Иулашкин^ен, нумайӗшӗ веден кайаксем кӗркуннн 
т)ух сивё климатла ҫӗрсен^ен аша ҫӗре хӗл каҫма кайаҫҫӗ; са
махран каласан: пирён тӑрнасём, шӑп^аксем, хура кураксемг 
тата ыттвсем те хӗл каҫма ашӑ ҫӗре кайадҫӗ.

Ҫаванпа хӑпгхӑш ^ёр^унсем сивӗ климӑтра та, ^ух ӑша. 
климӑтра та, шарах климӑтра та пурӑнма пултараҫҫӗ; ҫапла



126-мё.и карт.—Порар олӑҫӗнщи т)Ср5унсем.

тӑмана Ҫёнӗ тендере (Амерёкре) пур 
ҫёрте те, пур климӑтра та пурйнат.
Ҫапах та кашни климӑтӑн хайӗн 
арасна ^ӗр^унсем пур. Кунсӑр иуҫне 
тата ҫакӑ пур: тӗрлӗ маттериксен^о 
ттёр пек климӑтрах тӗрлё ^ёр^унеем пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа аҫта 
мёлле ^ёр-ҫун пураннине пӑхса иётӗм ҫӗр ^&мӑрне тӗрлӗ опла
те уйӑраҫҫё (124-мӗга карттӑна пӑх).

1. Ҫурҫӗрти оплӑҫ (пснъар оплӑҫӗ). ^Вал сивё климатра выр- 
тат; унта Ҫурҫӗрти Пӑрлӑ оккеан, Певроппӑри, Аҫири, тата 
Ҫурҫӗртн Амерӗкри тунтӑрсем кёреҫҫӗ.

Пӑрла оккеанра, тата ун хӗррисен^е пурӑнакан т)ӗр^ун- 
■сен тирӗсем айӗн],е ҫу нумай. Ҫав ҫу вал ^ёр'дуисене еивӗ 
тнывра '§ухне сивёрен сыхласа усра!’.

Пӑрла оккеанра, тата ун таврашӗн^е моршӑсем. тӳлен- 
сем, Кренланти ки^ӗсем, шур упасем, вӗҫен кайӑксен^ен—ка- 
кйсем (125-мёш карт.), пуласен'ден —трескасем пурйнаҫҫӗ.

Тунтӑрта ҫурҫӗрти иӑлансем, сивӗри тилӗсем, шур мул- 
ка’§сем, вӗҫен кайаксен^ен — ҫурҫӗртп тӑманасем, тата йур ку- 
ропаткисем пурӑнаҫҫӗ (126-мёш карт.).

Пол,ар оплӑҫӗн^и т^РЪУнсен хӑллехи тӗсӗ. Тунтӑрти тискер 
кайаксен те, вӗҫен кайӑксен те нумайӗшӗн кӗркунне ҫамӗсем- 
пе тёкӗсем тӑкӑнаҫҫӗ те, вӗсем выранне шур ҫам, шур тёк 
шатса туха!\ Самахран калас: тиллӗн, ҫурҫёрти таманан, йур 
куропаткин тумтирёсем ҫапла улшанаҫҫӗ. Тӗкпе ҫӑма улаш- 
тгарна пирки вӗсем тунтӑрта хёлле, шапшур йур ҫин^е пӗр



патне систермесӗр йапшӑнса пырса 
|а с  тытма та пултараҫҫӗ.

2. Йевроппӑпа Аҫи оплӑҫӗ. Ку ошш- 
ҫе Кивӗ тӗн^ери ^ух ашӑ климӑтлА 
вырӑнсем пур те кёреҫҫӗ. Вӑл оплӑҫ 
йӗп ҫулҫаллӑ йавӑҫҫен тӑрӑхӗн^ее 
пуҫланат те, пӗтӗм Йевроппӑ ҫӗрнег 
пӗтӗм Аҫи ҫёрне кӑнтӑрти виҫӗ ут- 
равёсёр пуҫне, тата Ахрӗк ҫӗрӗн ҫур-

щщ.£ Верблюд одногорбый
127-мӗш карт,—Йевропнапа Аҫи опдӑҫбн^и ^ӗр^унсем.

хӑрамасар лурӑнма пултараҫҫӗ. Курӑк таврашӗ ҫисе таранса 
пурӑнаканнисем,—самахран калас, шур мулкат,, йур куропат
ки,—хайсем т у р а  пирки ташманӗсен^ен ҫӑмаланах пытанса 
хӑталма пултараҫҫӗ; кайӑксене тытса пуранаканнисем,—самах
ран калас, ҫурҫёрти тилӗпе тамана,—хӑйсем тытас йапэла

^  '-МтмШ 
■у



—  9 . )  —
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128-мёш карт. —ЙевроппЯпа Лҫа оилйҫён^и т/'рт,унсем.

нумай нурйнаҫҫӗ. Вӑрманлӑхри тискер каййксенҫен кунта 
пурин^ен ытла мамӑк ҫймлӑ, каййкеем нумай. Ҫйткйн тискер 
каййксен^ен кунта кашкӑр, тилӗ, хймйр упа, сйсар, сопӑЛ), па- 
сара, кйшлакан кайӑксен^ен—вакша, пурӑш (понйр), мулгца
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129-мбш карт.— Йевроппӑпа А ҫи ошӑҫёпт,и $?р$унсем.

ггур; ^ӗрнеллӗ кайаксещен купта пӑлансем, лоҫҫем, капансем 
цур; пирӗн Хӗвеланйҫӗн^и Раҫҫейпе Капкасри вӑрмансен-р 
пыс&к тискер вӑкарсем—супарсем пур. Супарсем ытти ҫӗрте 
гук, ҫакӑнта ан^ах тйрса йулнй. Вӗҫен кайаксен^ен кунта 
ӳхӗсем, карӑксем, па^арсем, асансем пурӑнаҫҫб (128-мӗшпе 129- 
мӗш карт).

Ҫеҫен хирсенце тёрлӗ кашлакан кайӑксем—савйрсем, г|;ырк- 
кассем, ҫӗр мулкат^исем, |ӗрнеллисен|вн— антилопсем, кулансем 
(тискер ашаксем), Аҫн варрин§и ҫеҫен хирсен^е тискор ла- 
шасем, икӗ курпунла тискер тёвесем нурӑнаҫҫё. Йевроииари 
сеҫен хирсен^е лаша |ёрниллё тискер кайаксене пётёмпех пӗ- 
теряё, ан'дах Аҫири ҫеҫен хирӗсемие Ахрӗкае ҫурҫӗр йен^е 
вёсем халӗ те нумайха. Ҫеҫен хирсент;е вӗҫен кайӑксенг1}ен 
трохвасем тӗл пулаҫҫӗ (128-мӗш карт).

Пушӑ хирсенци ъӗръунсен тӗсӗ. Пуша хирсен^е те ҫеҫен 
хирсентщ йышши кайаксемех пуранаҫҫӗ, ан |ах кунта вёсем- 
сбр пуҫне тата калтасем нумай. Пуш хирсен^и тискер кайаксен, 
веҫен кайӑксен, калтасен пурин те тёсӗсем пуш хирти т]улла 
ҫёр тӗслӗ, йе хӑйарла ҫӗр тёслё хёрлӗ те, сара та пулаҫҫӗ.

Килти вьц§ахсен^ен пуш хирсен^е Аҫире икё курпунлй 
тёвесем, Ахрёкре пёр курпунла тёвесем пурйнаҫҫӗ (127-мӗш 
карт.).

Тусем ҫин^е, вӑрмансен§ен ҫӳлте, ту кат,акисем, ту такисем, 
ту вакӑрӗсем-йаксем (Аҫире) пуранаҫҫё. Вбҫен кайаксен^ен



—  97

паллараххисем путей тыта- 
кан амӑрткайаксеы пуранаҫ- 
ҫӗ (129-мёш карт.).

3. Ҫурҫӗрти Амерӗк оп- 
лӑҫӗ. Ку оплйҫе Ҫурҫёрти 
Амерӗк кӗрет, урахла ка
ласан, ҫулҫӑллй йӑвӑҫ та- 
рахён^ен пуҫласа Мекҫёк 
тӳрем сар^ӗ таран пырат. Кунта та 
та Калихворнипе Хлорита ҫурутра 
вӗсем кёреҫҫӗ.

130-мбш карт.— Ҫурҫбрти АмерСк ошгёҫ6н$п ^брҫунсем.

О

Ҫак оплӑҫӗн климӑ^ӗ |у х  ӑша; ҫурҫёрте вӑл Иевроппӑиа 
Аҫи оплӑҫӗн^и климатпа пёрех. Хёлле Перинк тинӗсё шӑнса 
ларсан, вёсем иккёшё те пӗрлептеҫҫё; ёлӗк Перинк тинёс иы- 
рё па^ах пулман, Аҫипе Ҫурҫӗрти Амерӗк пёр маттерик пул
са тана пулмалла.
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131-ыёш карт.—Инти опдӑҫбнтрт ^ёрҫувсем.

сем вырӑнне писонсем; капансем вырйнне пеккарсем; пирён? 
патри пӑлансем, ту каркисем, такисем вырӑнне унта Амерёк 
пйланёсем, ту ка^акпсем, ту такисем пур. Анцах ку оплйҫрн 
Иевролпӑпа Аҫи оплаҫӗн^е ҫук ^ёр^унсем те пур; сӑмахран ка-

Ҫавйнпа та кунта ^ӗр^унсем 
Иеврояпӑпа Аҫи опл&ҫӗн^и пек- 
рех, йе унти йышши выл,йхсем 
пит нумай. Сймахран калйпйр: лоҫ, 
попйр. Пирён патри хймйр упа
сем вырӑнне унта хура упасемпе 
кӑвак упасем; пирён патри сйвйр- 
семпе |ырккассем вырӑнне 
унта ҫаран йӑттисем; супӑр-

Питож
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л&пӑр, тискер кайӑ,ксен§ен—йенот; вӗҫен кайӑксен^ен хир 
кӑркки; ҫӗленсен];ен-шэхЗракан ҫӗлен, утав (180-мӗш карт.).

«мви

М&р?ы

Шарах тарахри т>ӗрТ)ун I 
сем. Шарах климӑтла ҫӗр- 4 

сен^е выл^йхсем, каиӑксем |у х  йшй кли- 
мӑтлӑ врлрӑнрии^ен те, сивё климӑтла 
ҫёртин^ен те ытларах.

4. Инти оплӑҫӗ. Инти оплаҫне Ин- 
тоетанпала Интокиттай ҫурутравӗсем, та, 
та вёсем патёнтрт утравсем кӗреҫҫӗ.

Ҫак оплйҫри хура вӑрмансеш^ 
шултӑра тискер кайаксем пит нума: ; 

0  кунта слонсем, пёр мӑйракаллӑ мйй-

V

■

ж

-

132 мбш карт — Ппти онлЛ̂ -быци. ■рбрҫуасем.

ракасӑмсасем, пуйвӑлсем, тапнирсем, ҫаткан тискер кайӑксем 
—тихӑрсем, леоппартсем (панхтерасем), йӑрӑмлӑ йӑрамла хийеп- 
сем пуранаҫҫӗ. Кунта темле тӗслӗ упатесем, сӑмахран каласан,.



макаксем (марттышкӑсем) тӗл пулаҫҫё, 
Суматра утравёпе Порнео утравӗ ҫингце 
етем манерлӗ упӑте—оранхуттанк пура- 
нат, кунтах тата пысӑк ҫара ҫерҫи йыш
ши, ҫунатлӑ йатӑсем вӗҫҫе ҫӳреҫҫё.

Кунта кайаксем хупшшн^е те.миҫе 
тӗрлӗ поппукайсем, тискер тзйхӑсем, пав- 
линсем, темиҫе тӗрлӗ хвасаысем пур. Кун
та темӗн т)ухлё ҫӗлен пур, вӗсент;ен 
высйкки ниттон, т]н хайарри куҫлйхла 
ҫӗлен, тата темиҫе тӗрлӗ крок- 
котилсем пур; кунта'|,и пысйк,

133-мёш карт.—Ахрбк опяӑҫбнр т)ёр$унсем.

илемлӗ лӗпӗсем пур. Кунти вьцӑхсен^ен карта выл,ахе кур- 
дунла вйк&р—ҫепу пурӑна! (182, 138-мёш карт.).
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5. Ахрӗк оплӑҫё. А х .
рӗк оплйҫне Ахрӗк ҫӗрё 
Саххарӑран пуҫласа кӑн- 
тӑр йеннели пӗтёмпех, 

тата Арави ҫурутравӗ кёрет. Ҫак оч- 
лӑҫ йнти опл&ҫӗн^ен инҫе мар; ҫав&п- 
па кунта т^ӗр^унсем унти майлӑ, хӑгсӗ- 
сем унти пекех, сӑмахран, леоппарт, 
йӑрамлй. йӑрймлй хпйен.

Ахрӗк оплӑҫӗнт;е шулт&ра каййк- 
сем-пит нумай; ун вырйнне кунта ыт
ти опл&ҫсен^е пур&накан упасем, п&-

лансем. ҫук. И 11- 
ти слонӗ вырйнне 

4 4/ кунта Ахрӗк сло-

134-мбш карт,—Ахрӗк оплйҫёиҫп ^брздпсвк.

нӗ пур; Интири пуйвйлсем вырйнне Ахрӗкри пуйвйлсем, пӗр 
мӑйракаллӑ, мӑйракасймса вырӑнне ик м&йракалла м&йракасӑм- 
са, макаксем вырйнне марттышкӑсем, оранхуттанк вырӑнне 
етем тёслӗ шултӑра упӑтесем—кориллӑсем, шимппанҫесем; И н
ти  кроккотилёсем выр&нне Нил кроккотвлӗсем, Инти поппу-



кайӗсем выр&нне Ахрӗк поппу- 
кайёсем пур, вёсен'ден щ  палли 
кйвак поппукай. Кунтан пуҫне Ах- 
рёкри туеем ҫинт;е й&тӑ пуҫлӗ пьт- 
сйк упӑтесем—павиансем ҫӳреҫ- 
ҫӗ; саваннасен^е тён'рери "§и ҫӳлӗ 
кай&ксем — ширахвйсем ҫӳреҫҫё. 
Иухан шывсемпе кӳлӗсен^е пур 
'Ҫӗрте те пекемотеем тӗл пулаҫҫӗ; 
пурин^ен ытла Ахрӗкри ҫеҫен 
хирсент^е вӗҫен кайӑк нумай. Кун
та кётӗвӗ кӗтӗвёне ҫепӑрсем, те- 
миҫе йышши анттшгопсем, тӗн^е- •

) £
I

13С-МСШ карт. — Ьӑнгӑрти Америк оилаҫён^и ^ӗр^уасем

рн Т)11 нысӑк вӗҫен кайӑксем — страуссем ҫуреҫҫё; ҫӑткйн тис 
кер кайаксен^ен кунта ар&слансем, шаккгллсем, улатДла хи 
йенсем пур (133, 134-мёш карт.).

 ̂  £
4
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6. Кӑнтӑрти Амерӗк оп- 
лӑҫӗ. Ку оплӑҫ Ҫурҫӗрти \  
Амерӗк оплӑҫӗн^ен кӑн- 
тӑр йен|е выртат; унта Мекҫӗк 
тӳрем’ сар^ӗпе ун ҫывахӗнтри ти
нёс утравёсем, тата Кӑнтарти 
Амерӗк кӗрет.

Ҫак оплӑҫ ҫакӑн умӗн|и икӗ 
оплаҫран пит уйрӑм тӑрат; вӑл 
ытти оплаҫсен^ен пит катара выр- 
таВ Кунти клнмӑт аша тӗлӗтӗн- 
|ен  Ахрӗк клпмӑт)ӗпе пёр пек пу- 
лин те, Ахрӗкрине Интири пек 
кайӑксем пит сахал, пёр йышши- 
сем ҫукпа пӗрех. Ҫак оплаҫ тискер 
кайаксем тӗлӗшӗн^ен, пурин^ен 
ытла вёҫен кайаксем тёлӗшӗн^ен 
пит пуйан. Кунти ҫара варман- 
сен^е темиҫе йышши упатесем

£рс*<е:1
1 3 0 -и ё т  карт.— КЯнтӑрти Алерёк опдӑҫӗн$н Т)ёрт;унсеи.

пур. Вӗсен^ен хӳрепе ҫакӑнса тӑраканнисем паллӑ. Кунта Ин
ти таппирӗ вырЗнне Амерӗк таппирӗ, леоппарт вырӑнне йаку- 
ар, питтонеем выранне павакан ҫӗленсем, Интипе Ахрӗкри крон-



котилсем вырӑнне 
каймансем, поппу- 
кайсем выранне 

Амерёкри поппу- 
кайсем пур. Йа- 
вӑҫҫем ҫин^е пӗ- 
тӗм ӗмӗрне кахал 
упатесем ҫакӑвса 
ирттереҫҫӗ. Ка- 
йӑксен^ен палли- 
сем—пысӑк, хулан 
сӑмсалла туккаы-
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137-.мёш карт.— Австрали пплӑҫёщн ■ҫбр^унсем.

сем; тискер кайаксент;ен—каткаҫийенсем, арматтилсем (пропе- 
носсем); ҫӗлен-калтасен^ен—пысатс калтасем—йакуансем пур. 
Кунти тусем ҫин§е ламсем ҫӳреҫҫӗ; вёсем ирӗкре ҫӳрекеннисем 
те, алла вӗреннисем те пур; унта щ  пысак вӗҫен кайӑксем 
конторсем, ар! пӗ^ӗккисем — ко.Т)Иприсем (темиҫе ҫӗр йышши те)
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пур. Ҫеҫен хирсенце тӗрлӗ кӑшлакан кайӑксем пуранаҫҫӗ. Ах- 
рӗкри арӑслан вырӑнне кунта пума пур, Ахрӗкри страус вы
ранне Амерёкри страус пур; вал Ахрёкрин^ен пӑртак пёт)ёкрех.

7. Австрали оплӑҫӗ. Австрали опладне пётём Австрали, та
та ун ҫывӑхён^и утравсем кӗреҫҫӗ.

Ҫак оплад Инти оплӑҫне ҫывӑх пулсан та, унпа нидта та 
пӗтёҫҫе тамасТ; ҫавӑнпа та унта пёр пек выл,ах мар, пёреш- 
келтереххисем те пит сахал. Еунти тискер кайаксен хап1ёсен 
вёден кайӑксен пек сӑмсисем пур, вёсем ҫӑмарта та тӑваҫҫӗ. 
Сӑмахран, кӑвакалсӑмсасем, йехитнӑсем, тата хутаҫлӑ кайӑксем 
пур; вёсен хырамӗ айёнт;е ҫурисене йӑтса ҫӳремелли хутаҫ пек- 
скер пур. Хутаҫла кайӑксен^ен кунта пит палли—кенкуру. 
Хутаҫла маррисен^ен кунта тинко (кашкар пек йатӑ) пурӑнат, 
тата йулашки ҫулсен^е кроликсем хунаса кайна. Вёсене кун
та Иевроппӑран илсе килнӗ. Кайаксен^ен кунта тӗпекеллӗ 
поппукайсемпе какату нумай; хура акапппем. илемлӗ рай.ка- 
йаккисем, тата лира кайаксем тӗл пулаҫҫӗ. Тата кунта тём ^ах- 
хисем пур; вёсем хайсене валли ййвасем тӗрлё ҫӳпҫапран, ҫӗр- 
се выртакан ҫулҫйран тӑваҫҫӗ. Австрали маттерикпе ана ҫы- 
вӑх утравсем дин'де вӗҫе пёлмен пысӑк кайаксем, касуарсем 
пурӑнаҫҫё; вёсент;ен -ҫи пысӑкки—ему. Унта сӑхса вӗлерекен 
дӗленсем те нумай (137-меш карт.).

138-мӗш карт.— Ҫбр ҫиндо халӑх мён т,ул ҫӑра пурӑшш.

Кеокрахви
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13с,-мёш карт.—Сивё ҫӗрте пурнакансел. 140-мСш карт.—Шӑрӑх уёрте пурнакавсэи.

Е т е м.
Тендере мӗн т̂ ухлӗ халӑх пурӑнат? Етем пур климат тӑрахӗ- 

сентр те пурйнма пултараТ. Ҫурҫӗрти пол}ар унки ӑшӗн^е 
те етем йе пёрмайах, йе вӑхатлах пуранакаи вырансем пур. 
Т]и пол,ус ҫывахён§»>, тата хашхаш пё|ёк утравсем ҫинде аи- 
|а х  етем пур.анмасЕ

Халӑх мӗ) ^ул ҫӑра пурӑнни. Варманла, шыв-шурла, тыр- 
пула пулакан ҫерсенце халах пуш хиртин^ен, тата ҫурҫӗрти 
сивё вырансенг,инт)ен ытларах тӑрантарса пурӑнма пул тара*. 
Интостан ҫурутравӗ 300 мӗлйун ҫынна йахш тарантарса уе- 
рана х у т а р а  Саххарапа Копи пуш хирӗсенце, тата ҫурҫёрти тун- 
тӑрсен^е халах пит сайра. Ан-ҫах пӗрпӗр выранта 1 таваткал 
киломегтр ҫин^е, йе 1 тавагкая ҫухрам ҫинт^е мӗн ^ухлӗ ха
лах п у ран ни, урӑхяа каласан, х а л а х  мён  г§ у х л ё  ҫ а р а  пу-  
р а н н и  ҫавӑнти ҫӗр-шыв пуйанлӑхён^ен а н р х  килмест, ҫӗр- 
шывпа ҫанталӑк паракан ыралахпа егем усӑ курма пёлннн^ен 
те килет. Ҫаванна Иевроппӑ ҫӗрӗ ^ух ӑша климӑтла пулин 
те, унга халах ытти ҫбртинцен ҫӑрарах (138-мёш карт.).

Етемсен пурнӑҫӗ ҫёршывран, ҫанталӑнран килет. Пӗтӗм ҫӗр ^ёмӑрӗ 

ҫин^е мбя ^ухлӗ халӑх пурӑввине тбрӗссипе пӗ.ше ҫук; вӑт пирбя шут- 

ран йе пӑртак маларах, йе каӑарах п улаЕ  Ҫитменниве та та  халӑх 

шуҫӗ пӗрмай удшӑвса тӑраЪ пайан кун 'вухлӗ нулсав, ыран вӑл урйх
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’Бухлё пуля!’. П ё- 

тём  ҫӗр "{рмӑрӗ 

•ҫнн^е вӑтам шут- 

па ку в&хӑтра 

1 .720  мблйун, ҫып 

пурӑна! теме йу- 

р а !. А(,и ҫӗргн^е 

халӑх пурин’вея 

ытла унта 950  

ыӗлйунҫын, Йев- 

роппӑра 445 мёл-

Йун ҪЫН. Аме- 141-мбш карт.— Ш ур ӳтлӗ ^ынсеи.

рӗкре 175 мӗлйун

■ҫын, Ахрёкре 140 мӗ(йуя ҫыт, Авзграларе 7 мёдйуя ҫын.

Халӑхӑн пурйнйҫӗ, унӑн ӑсхакӑлӗ, йӑлпсем впл пурӑнакан вырӑвти 

ҫӗршыва, тата ҫангалӑка пит пӑхӑнса тараҫҫӗ. Г1)Н ҫурҫӗртех,— сӑмах- 

ран калас, Креялангире ескимоссем вы^ӑх тирӗсен^ея тунӑ тумтнрсем 

тӑхйиаҫҫӗ, ҫур-ҫ с-не йуртан тӑваҫҫӗ, ашпа ҫу ҫисе пурнаҫҫӗ; ҫав ҫимӗҫ- 

ҫем сявӗ ҫёрте пурӑлм аткӑн ӳтпёве нумай ӑп ӑ параҫҫё. Совет Сойус

ҫурҫӗр йенце пу- 

рӑнакан само- 

йетсем те (1 3 9 -  

мӗш карт.) е с 

кимоссем пекех 

тумланаҫҫӗ, в з-  

сем пекех апат- 

па пурӑнаҫҫӗ. 

Ахрёкӗн, Амерӗ- 

кён вӑта ҫёрсен- 

т|е, тата Аслӑ 

оккеан варрин^и 

хӑш хӑш  уграв- 

142-мбш карт.—Шур утлб ҫыпсем. Сем ҪИН^е пу-

рӑнакан ҫынгем,

унта йалаяах ӑш ӑ тӑнӑ, пяркя, ҫара пакартаяах (ҫапяа ҫарамас) ҫӳ- 

реҫҫӗ (140-м ёщ  карт.), кӑиткаш г туса лартнӑ ӳялесен^е пурӑнаҫҫӗ, 

йӑвӑҫ-курӑк ҫимӗҫёсемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ.

Рассӑсем. Ете.м ашӑ климӑтра, йе сивӗ климӑтра пурӑа- 
нинт]ен унӑн ӳттирё тӗсӗ сахал улшӑна'!: ӑ.шӑ тйрӑхра пурӑн- 
на 1)Ухке Иевроппӑ ҫыннин ӳ^ё хёвелпе пцҫҫе саралса кайаЕ 

Ан|ах вйл ӑшӑ ҫӗрте темӗн т;ухлӗ пурансан та, унӑн пи- 
'^ӗкуҫӗ хурӑмӗ улшӑнмас!’, хёвелпе пи^ни те вал спвӗрех кли-
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мӑта тавӑрӑнсанах пётет. Некӑр Йевроппйра тахӑҫанзден пу
рансан та, унӑн сӑнё-сапа^ӗ, ӳт^ӗ-тирӗ тӗсӗ улшӑнмас4. Ҫапла 
етемсен пӗрпёрин^ен уйрамми пур; ҫава рсах  пӗтмест, сы- 
пӑкран сыпака нумайт^ен куҫҫа пыраК

Ҫапла тёсрен уйрамми тӑрах, тата ӳт-пӳ мӗлле майли та
рах ҫёр т}ӑмӑрӗ ҫинт;и халаха темиҫе р а с с а н а  уйарма йураФ. 
Ҫавкашкал тӗп рассӑсем виҫҫё: шура ,  хура ,  тата сар& 
рассӑ.

1. Шурӑ рассӑ. Шура тӗслӗ ҫыннан ӳт;ё шурӑрах-кӗрен- 
рех; ӑша ҫӗрсен^е пурӑнаканнисен тӗксёмрех; ҫӳҫё ҫемҫе, 
вӗтӗ, кашт кӑтралана!; ҫурҫӗр йент^е пуранаканнисен еарӑ,. 
кӑнтӑр йен’ще пурӑнаканнисен хура. Арҫынсен пурин те тенӗ 
пекех сухалсем, уссисем (мӑйӑхсем) пур. Шура ҫынсен пуҫӗ- 
сем тархалла ҫавракалла, кӗлеткисем кёрнеклӗ. Самси ансӑр, 
тӳрё, йе пӑртак ан§ах аван^ак. Ҫӑварё пысаках мар, тутисем 
ҫӳхерех. ,  ы

Шурй рассӑ ҫынннсем Иевроппйра, Аҫпре кӑнтарпа хӗве- 
ланӑҫ йент;и кӗтессин^е, Ахрёкре ҫурҫёр йенце Саххара. 
таран пуранаҫҫӗ; йулашки иквиҫ ҫӗр ҫул хушпшн^е вӗсем 
пётём ҫӗр ^амӑрё ҫине сарӑлса кайрӗҫ, хӑлё ӗнтӗ Амерӗкре, 
Австралире пурӑнакан ҫынсен^ен |и  йышлисем—вёсем. Вё- 
сен'ден сарараххисем, ҫута куҫлисем (141-мёш карт.) Иевроп- 
пара ҫурҫбр йент;е, тата вата ҫӗрӗн^е пуранаҫҫӗ, ҫыра 
ҫӳҫлисем, тёкеём ку^лисем (142-мёш карт.) Ҫӗр варрин|и ти-

ТТатгуасьъ'

143-мбш к а р т ,— ХЯш вырЯнта мёлле рассӑ ҫынвисем пурӑнни.
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144-мёш карт.—Некбр. 14?*мёш карт.— Хоттентот.

нёс тӑрахӗн^е, Аҫире хӗллехи хӗвелчнаҫ йент;е, тата Ахрӗкӗн 
ҫурҫӗр йен-§е пурӑнаҫҫӗ (148-мӗш карттӑна пах).

2. Хура рассӑ.. Хура ҫынсен ӳцё тӗксӗм хура, йе сара ха- 
мӑр; ҫӳҫӗс.ем хура, йе пӗтӗркке катра, йе ҫӑм пек; ансар, 
■^асмак пуҫла, сарлака сӑмсалла, хулӑн туталла, йанаххисем 
малалла тухса тӑраҫҫӗ.

Хура расса ҫыннисем ҫак халӑхсем: 1) пӗтӗркке катра 
ҫӳҫлӗ н е к а р с е м  (144-мӗшкарт.), вӗсем Ахрӗкре кӑнтӑр йен- 
т̂ е, тата вата ҫӗрӗн^е пурнаҫҫӗ, 2) сара хамӑр х о т т е н т о т -  
с е м п е  п у г а м е н с е м , —вӗсем Ахрёкре кантар йен’де пуранаҫ- 
ҫё, ҫӳҫӗсем вёсен пайӑркан пайӑркан ҫитӗнеҫҫӗ (145-мӗш 
карт.), 3) п а п п у а с с е м ,  —вӗсем Ҫӗнӗ Квинейре, ун таврашӗн- 

утравсем ҫин^е пуранаҫҫӗ, вӗсенӗн ҫӳҫӗсем ҫӑм пек, йе хум 
пек катра (146-мӗш карт.); 4) Австрали маттерикӗ ҫин^е пур- 
накан а в с т р а л и с с е м , —вёсем хум пек катра ҫӳҫлӗ (147-мӗш 
карт.) (143-мӗш карттӑна пӑх).

116-мбпг’ карт — Паппуас. 147-мбш карт.—Австрали ҫынпи.
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148-мбш карт.—Монколссн хёрарӑмб.; ; |149-мёпГкарт,— Мояког.

3. Сара рассӑ. 'Сарй ҫътнсен • ӳт}ӗ тёсё^тёксёмГ'сарй, капп* 
хӗрлёррх (пйхӑр тёслё); ҫӳҫӗсем хура, хытй, тпултйра. тӳрё 
выртаҫҫё; сухалеем па-ҫах ҫук, йе кӑшт ант,ах; пит ҫймартисем 
сарлака, тухса тӑраҫҫӗ, пуҫгпймми ҫаврака, еарлака. Ҫак рас
ой ҫынниеен нумайётён куҫёсем талйпт, хёсёк.

Сарй раесӑак ҫак халӑхсем: 1) м о н к о л с е м , —вёсем Аси* 
ре пурйнаҫҫӗ (148-149-мӗш карт.). Йевроппӑра пурӑнакан 
хйшхйш халйхсем те,—еӑмахран калас, кйркйссем, тутарсемг 
пирён т)йвашшем те, вёсен шутне кёреҫҫӗ; 2) м а л а й с е м ,  
вӗсем Малаккйгта Сонт утравёсем ҫинт(е, тата Аслй оккеанри 
нумай утравсем ҫин^е пурйнаҫҫӗ; вёсен ӳҫёсем монколсен-ҫен 
тӗксёмрех, пуҫӗсем ансӑртарах (151 мӗгп карт.); 3) Амерӗкрй 
и н т е й с е м . —вӗсем темиҫе тӗрлӗ ӳтлисем те пур: хйшӗсен 
Иевроппӑра пурваканннсен пек тӗксӗм, хйшӗсен хӗрлӗрех, 
хӑшӗсен хура. Интей ййхӗсемпе Аҫире хёвелтухӑ^-ё йен^р 
пурӑнакан халйхсен уйрймми ҫакӑ: интейсем сарлака, курпун 
сӑмсаллй (150-мӗщ карт.) (143-мӗш каргтйна пйх).

Т)ӗлхе. Тендере калаҫма пултарман халйх пӗр халйх та 
ҫук. Калаҫма пёлни пит хаклӑ, пит паха йапала. Тӗн^ери 'дӗр- 
'ЙУ.нсен|ен пёр етем ан^ах калаҫма нултара!’. Тёрлё халйхсем 
калаҫакан |ӗлхесем пӗрнӗрин^ен уйрӑм пулсан та, ҫапах та 
ҫав ^ӗлхесен сймахсен|и сасйсем пӗр пекрех. Ҫавӑнпа та ха
лйхсем пӗрпёрин т;ӗлхипе калаҫма 'ҫасах вёренсе ҫнтеҫҫӗ. ^ӗл- 
хе пулӑшнине тӗрлё халйхсем нӗрпёринпе хутшйнаҫҫӗ, ^ӗлхех. 
те вӗсене уййрса тӑра4.
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150-мёш карт.—Интей ҫывян. 151-мёш карт.—Малай ҫтанни.

Вахӑт пртнӗ майӗпе ^ӗлхесем улгпӑнса ныраҫҫӗ. Пура- 
нӑҫ, ӑсхак&л тӗлӗтӗн^ен малта таракан халӑхсен т]ӗлхи пу- 
йан, вййлӑ, кайра пыракан халйхсен вӑйсартарах. Малта пыра- 
кан вӗреннӗ халӑхсен ҫыруллӑх та вайлӑ, кайра пыраканна- 
сен на§ар, авалхисем пек пурӑнакан халахсен хӑшӗсен ҫыр- 
малли палласем па'рх та ҫук.

1)ӗлхе хатах пуранаҫёгте, ҫӗр-шывпа, халӑх мӗлле майлӑ 
пурӑннипе ҫыхӑнса тӑраг1\ Сута туса пуранакан халахсен су- 
тӑ туна тзухне калаҫмалли, хапрак-саватсен'де ӗҫленӗ ^ухне 
калаҫмалли сӑмахсем нумай, вьцӑх усраса пуранакан халахсен 
хӑйсен сӑмахӗсем нумайрах.

Ҫёр ҫинци тёрлё ^ӗлхесем хугашинт,е пӗр пекреххисем 
нур. Ҫав тӗлёшрен вӗреннӗ ҫынсем 'дӗлхесене ушкӑнан уйа- 
раҫҫӗ. Ҫав ушкансене ^ ё л х е ^ ҫ е м й и с е м  теҫҫӗ.

Сӑмахран калас Ингипе Иевроппӑ ҫемйи, Урална Алттай 
ҫемйи. йнгиие Иевропна ҫемйине славен, керман, роман тфл- 
хисем кӗреҫҫӗ. Урал на Алттай ҫемйине хвин, тӗрӗк, монкол. 
'^аваш, тата урах ^ёлхесем те кӗреҫҫӗ. Пёрмайлӑ ^ӗлхене ка- 
даҫакан темнее халӑха й ӑ х  теҫҫе. Сӑмахран калас, вырассене, 
поликсене, §ехсене, ҫерпсене, пулхарсене славен йахӗ т^ҫҫӗ.

Ҫёр ҫин|е ■ҫёлхесем мӗн пурӗ 1000-не йахӑн, тӗрлё ка- 
лаҫусене илсен, 3000 те ҫитет. Тен^ери ^ёлхесене виде уш
кана уйӑраҫҫӗ: пӗр йышши зӗлхееен^е сӑмахсен тӗпӗ (пёр 
сыпӑк) а н р х  пула!’, вёсем улшанмаҫҫӗ. Ҫав тӗп самахсем ну
май мар (Киттайсен пёр 500 йахан), а н р х  вӗсем сӑмах ҫавӑр- 
нашӗн^е тёрлӗ вырӑнта тӑнипе тӗрлё йапалана пӗлтереҫҫӗ. 
Ҫав тёпсем пёрпӗринпе пӗрлегамеҫҫӗ, тёрлӗ самах сыпӑкӗсем



те сӑмах умне йе хыҫне ҫыпҫйнса улшӑнмаҫҫӗ. Киттайпа Ти- 
пет ^ӗлхисем ҫаван пек самахла. Кунаткал ^ӗлхесене т ӗ п- 
т ; ӗ л х е с е м  теҫҫӗ. Тепӗр йышши ^ӗлхесен сӑмахёсем ҫумне 
мала та, хыҫала та с&мах татйкӗсем (хлекҫисем) ҫыпҫӑнаҫҫӗ 
те, урӑх самахсем пулаҫҫӗ. Сӑмахран калапар, вырас, хрансус, 
арап, нимё^ ^ӗлхисем. Кун пек 'дӗлхесене х л е к ҫ и л л ё  | ё л -  
х е с е м  тёҫҫӗ. Унтан тата тепёр йыпшш т;ӗлхесен|е тӗп самах 
вёҫне хыҫала Ҫӗнӗ йӗҫҫем ҫьшҫанаҫҫӗ те, йапала шутне, тӗсне 
кӑтартакан сӑмахсем пулаҫҫӗ. Сӑмахран калас, хвин, тутар, 
'|ӑваш, тёрӗк, нёкӗр ^ёлхисем ҫавнашкал. Кун пек ^ӗлхесене 
а к л , у т с и н а т л а  ( ҫ ы п а ҫ т а р а к а н )  ^ ӗ л х е с е м  теҫҫӗ.

Тӗн. Тён вал тӗн^ере тӗрлӗ сывлагашем пур тесе ӗненни, 
вӗсене хисеплесе пуҫҫапни. Тӗнсем авалах пуҫланса кай
на. Авалхи ҫынсем тендере пулакан тӗрлӗ улшӑнусене, тата 
вёсем мёнтен пулнинё пӗлее ӑнласа илме ггултарайман. Вӑл 
аҫа кёрлесе аватнине илтнӗ, ҫиҫӗм йӑлтартатса ҫиҫнипе, пӗрре 
ҫапса йӑваҫа аркатса тйкнине курнӑ. Хӑш ^ухне вал етеме 
те ҫунтарса йанӑ. Кӑнтӑрла хӗвел тухса ҫутатса, агаӑтса та
нине, ҫӗрле пёлёт ҫин^е темӗн зухлӗ ҫӑлтарсем тухса йал- 
тӑртатнине курна. Вал хайӗнт^е те, ытти ҫынсен^е те анлан- 
малла мар йапаласем пулнине курнӑ. Вал ҫук ҫынсене, вилнё 
ҫынсёне, йе хай утса ҫӳренине, калаҫнине телёкӗн§е курнӑ. 
Ҫынсем лайӑх пуранна ҫёртенех ^ирлесе кайнине, вилнине 
курна. Ҫавсем мӗнтен пулнине анланайман нирки вал т а л т  
тӗлӗнсе тӑна. Вӑл хай тунӑ йапаласен§ен те пит тёлённӗ. 
Ҫавсене пурне те курӑнми йапаласем—сывлӑшшем, турӑсем 
таваҫҫӗ тесе шухашланӑ авалхи етем. Унӑн шухӑшӗпе тата 
кашни йапалара сывлапг пулна, Иаваҫ, йе |у л  ӳксе ҫынна 
вӗлернё пулсан, ҫавна вёсен шухашӗпе йапаласен^и сывлаш- 
птем тунӑ.

Етемӗн саванӑҫӗ те, хуйхи-суйхи те, инкекӗ мӗнӗ—пур 
те ҫав куранми сывлашшен^ен килнӗ пулаГ. Авалхи ҫынсен 
шухӑшӗпе сывлашшем ыррисем те, усаллисем те пулнӑ. Ыр- 
рисем. ҫыысене ырӑ тума, пулашма тӑрашна, усаллисем сийен 
тума тӑрӑшнӑ. Вёсен шухӑшӗпе ҫав сывлашшен камалӗсем 
етемӗн пекех пулна. Сывлӑша тӑрантармасан, кирлине пама- 
сан, сывлаш ҫиленнӗ, парсассан—кӑмалӗ каллех ҫаврӑнна. 
Сывлагашем ан ҫиленцёр, етем тума тытӑнна ӗҫе тума пулӑш- 
•рӗр тесе, авалхи ҫынсем ҫав ■ сывлашшене парне пана.

Вёсенӗн шу'§ӗпе сывлашшем пур те пёр пек вайлӑ пул- 
ман. Кёҫӗнтерех сывлашшем, вайсӑртараххисем вайлараххи-
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©ене пахӑнеа танӑ. Вёсем те етем ҫемйи пекех пёраӗринпе 
^ыхйнса пураннӑ. Вӑйлӑраххи—ашшё, кӗҫӗнреххисем—ат|и- 
©ем пулнй. Турӑсен те етемсен пекех арҫынсем, хёрарӑмсем 
пулвӑ. Вӗсем авлаинӑ, а^асем ҫуратна.

Вёсен х у т ш и н р  тра асли, пурин пуҫлӑхӗ пулна, унтан 
жӗҫӗнреххисем те пулнӑ. Ҫапла авалхи етем ш ухӑтӗпе турӑ- 
еем ҫёр ҫинци етемсем пекех пулнӑ.

Етем йавӑҫран, тимёр-тӑмӑртан, султан, йе хӑма ҫине 
ӳкерсе турӑсен сӑнне тунй та, вёсене кӗлтуна, парнесем кӳнӗ.

Тёнсем ҫапла пулса ҫитнӗ.
Ант;ах етем ӗлӗкхин пекех тӗт- 
тӗм тӑман. Унӑн ӑсё вайлалан- 
сах пырат, тӗн^ене, унти йапа
ласене те пӗлсе пыраЕ Халӗ 
ӗнте ӑслӑлӑх йапаласен^е сыв
лаш, тура.тейекен йапаласем 
ҫуккине катартса панӑ. Ант^ах 
пуйансемпе пуп таврашӗсем 
хӑйсем ан-ҫах аван пурӑнас те
се халӑха халӗ те тӗттӗмлетме 
тарӑшаҫҫӗ, ҫӳлти патшалах па- 
ма пулса ӑна хайӗы ҫёр ҫинҫи пурӑнаҫие йусассинт^ен парса 
тӑраҫҫӗ.

ХаЛ)Хи тӗнсем хӑшӗсем темиҫе тура тесе ӗненеҫҫӗ, хӑшӗ- 
сем тура пӗрре а н р х  тесе ёненеҫҫӗ.

Темиҫе турра ӗненекен тӗнсешҫен тӗн^ере ^и ^апли 
п р а м ӑ  тёнӗ. Ку тӗн Аҫи ҫӗрӗн^е сарӑлна.

Пӗртен пӗр турра ӗненекен тӗнеен^ен паллараххисем 
Х р и с т о с  тӗнӗпе М а к о м е т (мӑсал,ман) тӗнё, П у т т а тӗнӗ, 
тата П у т е й  тӗнӗ.

Макомет тенӗ Аҫире хӗвеланӑҫ йен^е, тата Ахрӗкре ҫур- 
ҫӗр йен^е сарӑлна. Ӑна тутарсем, пушкӑртсем, кӑркассем, 
сартсем, ытти патшалахсе.нт^е—арапсем, перссем, тёрӗксем, та
та Ахрёкре ^ылай халӑхсем тытса тараҫҫӗ.

Путта тӗнне Киттӑйра, Монколире, Иапнонире, Типетре. 
тата ҫав таврашри вырӑнсен^е тытса тӑраҫҫӗ. Ыутей тӗнне 
йеврейсем тытаҫҫӗ.

Христос тёнӗ виҫӗ тёслӗ: п р а в о с л а в н а  й, к а т т о -  
л  ӗ к, тата п р о т т е с т а н  тӗнӗсем. Ҫак тӗн шура ӳтлӗ ха- 
лӑхсем хушшине ытларах саралнӑ.

Халӑх мӗлле ӗҫпе тӑранса пурӑнни. Халӑх мёлле ӗҫпе тӑ- 
ранса пурӑнни, унан йӑлисем пуринт>ен малтан ҫӗр-шывран,



ҫанталӑкран килеҫҫӗ. Ака илер, сӑмахран, ҫурҫӗрте пурана- 
кан самойетсене, тата троппёк тйрӑхӗн^е луранакан некӑрсене. 
Самойетсем пуҫне те, кӗлеткине те, урине те пйлан тирён^ен 
туна тумтирсем тӑхӑнаҫҫё, пула ашне те, выл,ӑх ашне те цё- 
рёллех ҫийеҫҫё, пйрпа йуртан туна нӳртсен^е/йе пӑлан тирё- 
сем витсе туна шалашшенре пурӑнаҫҫӗ. Некёрсене ӑшӑ ҫӗрте 
тумтир те, кёпе-йём те кирлё мар, вёсем ҫаппа ҫарамасах ҫӳ- 
реҫҫё; ҫуртсем тумаҫҫӗ, шалашшене йавӑҫ ҫулҫисем анҫах 
витсе тӑваҫҫё; йӑвӑҫ-курӑк ҫин^е ҫитёнсе пулакан ҫимӗҫҫемие 
тӑранса пурӑнаҫҫӗ.

-  114 —

Кӑркӑссен кипитки. Самонетсен $ухи.
153-мёш карт.— К у д а  ҫ^рекен ҫынсен ҫурҫӗсем.

Кайӑк тытса куҫҫа ҫӳрекен халӑхсем. Ҫёр ҫинре хага вырЯн- 
сен'ре халё те ҫӗр ӗҫне тума та, вылуах усрама та пёлмен ха- 
лйхсем пур. Вӗсем тёрлё йӑвӑҫ-курӑк ҫин^е пулакан ҫимӗҫ- 
ҫене, ҫырлисене пуҫтарса, кайӑксем тытса тӑранса пурӑнаҫҫӗ. 
Пёр выранта апат-ҫимӗҫ сахалланса ҫитсен, вӗсем тепӗр вы- 
рйна куҫаҫҫӗ. Ҫапла вӗсем пёр вырйнтан теггӗр вырӑна куҫҫа 
ҫӳресе тӑранса пуранаҫҫӗ.

Кайак тытса куҫҫ-а ҫӳрекен халӑхсем ҫӗр пӳртсенре, ӳп- 
лесент^е, хӳшёсен^е (152-мӗш карт.) пуранаҫҫӗ; вырантан вы- 
рана куҫҫа кайна 'рухне ҫурт;ӗсене пӑрахса хӑвараҫҫӗ те, ҫӗнӗ 
вырана ҫитсен ҫӗнёрен тйваҫҫӗ. Вёсен пурлйх тавраш пит са
хал, хййсем йатса каймаллах анрах, йатӑсен^ен пуҫне, урах 
вьцрах-^ёрлӗх ҫук; йатасем вӗсене кайаксене тупса тытма пулй- 
шаҫҫӗ. Кудҫа ҫӳрекен халйхсем нумайёшӗсем тимёр дин'ден 
халӗ те пёлмеҫҫё, хайсем тыткаламалли хатӗрсене (пуртӑсе- 
не, ҫӗҫёсене, валтасене, ухӑ йӗнписене, санӑсене) 'дулсенцен, 
ракхуранёсен'рен, выл,ӑх майракисен'рен, йе шӑммисен^ен тӑ- 
ваҫҫё, ҫип вырӑнне вӗсенӗн шӑнарсем, йавйҫ курак сӳсӗсем 
пулнй.

Куҫҫа ҫӳрекен халахсем хут вӗренес тӗлёшӗн'§ен пит 
кайра тйраҫҫӗ. Вёсен саспаллисем, ҫырмалли паллйсем ҫукпа 
пӗрех.
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Паппуассен хӳши. РырЯссеп пӳр^*.
154-мӗш карт.— Пӗр вырӑнта пур^акан ҫынсеп ҫурт}”.

К уҫҫа  ҫ5трркпн етрм й&хёсем т;ёрт]ун нумай выр^нсен'ҫе,, 
йе пул&ллӑ мӑн ты всем . кӳлёсем, тинӗссем таврашӗйгде пур- 
наҫҫӗ; халё куҫҫа ҫӳрекен йахсем Ахрёкре, Австралире, К ан 
тарти Амерӗкре, Аҫири тусен айккпсент;е тӗл пулкалаҫҫё. 
Пирён Ҫӗпёрте те куҫҫа ҫӳрекен тункуе халахӗ пурёна?.

ВыЛ)ӑх усраса куҫҫа ҫӳрекен халӑхсем. Тепёр йышгпй халӑх- 
сем тата вьщахсем усраеа таранса пуранаҫҫӗ. Вӗеем темён 
•ҫухлё л а т а , темён т,ухлё ёнр, сурӑх, пӑлан усраҫҫӗ, Вӗсем 
пётӗм ҫёрне ӑравӑп ӑрӑван, йахан ййхӑн уййрра илнӗ те, пӗр 
вырйыти курӑка вы.^ах ҫиее пётерсен, пётём ару хӑйён ҫёрё 
ҫин-ҫи пӗиӗр вырйна куҫҫа кайа!; пӑрахса кайнй вырана ҫёнё- 
рен курйк ҫитёнсе ҫитсен тин кайалла тавранеа килет. Кун 
пек халӑхс-ем выл,йх ашӗпе, сӗ^ӗ-ҫӑвёпе тӑравса пурӑнаҫҫӗ.

Вӗсем куҫарса ҫӳремелли ҫуртсенг§е пурлнаҫҫё, вёсене 
хайсемне пӗрле турттарса уӳреҫҫё. Ҫав ҫуртсене шертёсен^ен 
(сайхасен^еп) тӑрлтса таваҫҫё, сивбрех клим&тсен^е ҫийелтен 
кӗҫҫесем, тиреем карауҫе. ашӑрах климӑтсещ)е ^йнтасем ка- 
раҫҫӗ. Весене у у р т с е м  теҫҫӗ. Вал  ҫуртсем темиҫе тёрлисем 
те пур ,— т,атӑрсем, кӳмесем, сумеем (153-мёпт карт,). К уҫҫа  
ҫ |рекен  ҫынсен пурлӑлӗ, выл,ахран пууне, ҫамалӑн турттареа, 
ҫӳремеллёх ант;ах нула1\

Пысӑк хулари урам. Уйес хулин$и урам,

155-мёш карт,— Пёр вырйпта пурнакаи ҫынсеи ҫурт)б.
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ВыЛ)йхсемпе куҫҫа ҫӳрекен хнлӑхсем выл,аха ҫӳремеллӗх, 
■тйранса пурӑнмаллах апат пур ҫӗрте а н р х  пурйнма пултараҫҫӗ. 
Ун йьншпи халӑхсем Аҫире, Ахрёкре, тунтарсен^е, ҫеҫен хир- 
сен|е, пуш хирсен^е оаҫиссем патенте пурӑнаҫҫӗ. Пирён Со- 
йусра ҫаваи пек каркассем, калмӑксем Аталпа Каҫпи тинӗсё 
таврашӗн^ё куҫҫ-а ҫӳреҫҫӗ.

Вы.^ӑхсемпе куҫҫа ҫӳрекен халӑхсем вёренес тӗлӗшрен 
кайӑк тытса куҫҫа ҫӳрекен хамӑхсен^ен маларахра пыраҫҫӗ. 
Хӑш халӑхсен ҫыру паллисем. ҫырмаллисем пур. Ҫапах та вё
сен хушшин^е хут вёреннӗ ҫынсем пит сахал.

Пӗр вырӑнта пурӑнакан халӑхсем. Иулагнкин^ен тата хӑш 
халӑхсем пёр вырана пуҫӗпех ларнӑ та, вырансен^ен куҫарса 
ҫӳремелле мар кил-ҫуртсен^е пурӑнаҫҫӗ.

Пӗр выранта пурӑнакан халӑхсем тӗрлӗ ӗҫпе тӑранса пу- 
рӑваҫҫӗ. Хашӗсем ҫёр ӗҫлесе тырапулӑ акса таваҫҫӗ, тёрлё 
йавӑҫ-курӑк лартса ӗр^етсе вёсен ҫимӗҫне сутса уса кураҫҫӗ. 
Кунтан пуҫне вёсем выл,ах усраҫҫӗ, ман шывсен^е, тинӗссен- 
т,е пула тытаҫҫӗ, вӑрмансен^е кайаксем тытаҫҫӗ, ҫёр айён^ен 
паха йышши 'йулсем, ылтӑн-кӗмёл, тимёр-тӑмӑр, нехта, ҫӗркӑм- 
рӑкё, тата ытти йапаласем кӑлараҫҫӗ. Пёр выранта пуранакан 
халахсенӗн нурлӑх та нумай, ӑс-хакӑлӗ те ^ӑйлӑ. Вёсенён тёр
лё ӑслӑлӑхсем (науккӑсем) пур, ^ӗлхе вӑйла, пёр сӑмахпа ка
ласан, вёсем кайӑк тытса куҫҫа ҫӳрекен халӑхсен^ен пур тӗ- 
лёшрен те нумай малта.

Пёр вырйнта пурӑннӑ т;ухне ^атрах пурӑнма май пур. 
Пёр вырӑнта иурӑнакан ҫынсен йалсем, тем пысӑккаш ^апла



—  117 —

157-мСш к а р т .—Ҫбре машптинпа (!ҫленя.

хуласем пур. Ҫакӑ, майпа пурйнакансем ҫӗр ҫпн^е пуринт§ен 
те нумайрах.

ПромышЛ}ӑннӑҫ. Егеме пурӑнмашкӑн апат, тумтир, кил-ҫурт^ 
тӗрлӗ тыткаламалли йапаласем кирлӗ. Ҫав кирлё йапаласене 
тёрлё майпа тӑвас ӗҫе п р о м ы ш л , й н н ӑ ҫ  теҫҫё. Тырпулӑ. 
акса туни, выл^х ^ёрлӗх ёрҫетни, пулӑсене, кайӑксене тытни, 
ҫӗр айӗн^ен тӗрлӗ кирлё йапаласене кӑларни, хапрйк-савӑт- 
сенце тёрлё йапаласем туни промышл^нн&ҫ^ пула!'.

Кирлё йапаласене тыткалама йурйхлӑ, т&вас пулсан, вӗсене 
■ҫи малтан ҫӗр-шывран тёрлё майпа ҫлесе плес пула!’, кӑларае 
пула!. Сӑмахрак, тырра акса туса илес пула!, выл^ха ӳстерес 
пула!, тимӗре,и ^укуна, ҫёркӑмрйкне, тата ытти йапаласене кӑ- 
ларас пула!. Йапаласене ҫапла майпа тӑвасси т у п а с - к ӑ л а -  
р а с  п р о м ы ш л , й н н й ҫ ӗ  пула!. Унтан ҫав йаналасене тёр
лё майлӑ ӗҫлесе, йусаса тыткалама йурӑхлӑ тавас пула!. Тыр-. 
ра авартеа ҫанах-кӗрпе тӑваҫҫё, тимӗртен. ^укунтан тӗрлё 
йапаласем тӑваҫҫё. Йапаласене ҫапла майпа тавассп й ӳ с а с -  
т й в а с  п р о м ы ш л, й н н ӑ ҫ ӗ пула!.

Йапаласене кплтех тӑваҫҫӗ пулсан, вӗсене алпах, алпа ёҫлемедли 

Йе урапа ҫавӑрмалли хатёреемпе ӗҫлеҫҫӗ; ҫакӑн пек промыш^ӑннӑҫ 

а л ӑ, с т и промыппьӑннӑҫӗ пула!. Сӑмахран, атӑ, ёҫё, тимёр ёҫӗ. пицке- 

катка, куршак (цӳлмек) тӑвас ёҫ алӑсти промыпцДннӑҫӗ нула!.

Йапаласене хапрӑксемпе савӑтсентзв те тӑваҫҫӗ (159-мёш карт.). 

Унта пит пысӑк, аван ммшшинсемпе ёҫлеҫҫё; ё<;лекенсенг§ен пӗрисем 

йапалан пӗр пайяе, теприсем тепёр пайне, виҫҫӗмӗшшем виҫҫёмёш пай- 

не, тата ыттисем те ҫавнашкал тӑваҫҫё. Сёмахран, пир-авӑр тунӑ 'ҫух-.
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158-мСш к а р т ,—\ \ 1е ҫен йале.

не п^ррнсем ҫиппе авӑрлаҫҫё, теприсем ҫипне тӗртеҫҫй, виҫҫгмрштем  

пирне шуратаҫҫӗ. Ҫакйн пек аромышлршнйҫе х а  пр ӑк  е а в ӑ т  иромыш- 
^ӑ,ннӑ;ҫӗ теҫҫӗ.

Ҫапла пёр вырӑпта пурнакан ҫыпсен тӗп ёҫӗ—ҫӗрӗҫӗ, тата 
йусас тӑвае промыик^ӑннӑҫ. Иӗр выранти уыпсен а н р х  шкул- 
сем пулма пултараууӗ* вёсен ап;;ах ӑс галЛлпа (науккапа) х&т- 
ланма май пур. Пёр вырӑнга нурапакан халӑхсем пурип§ен 
ытла ҫӗрӗҫлеме'май пур вырӑнсенуе пурама ҫо; тырйпулӑ ан
са пулакан вырйпта халӑх та пнг пумай Вёсем дёр ҫин'50 ^и 
асла выран йышанса т.Храҫҫе, вёсем уултан ҫул нумайланса 
пыраҫҫё, мёишӗн тесеи выл,а\сӑр кууҫа уӳрекенсемпе выл,йхпа 
куҫуа ҫӳрекен ҫыисем пӗр вырапа вырнауҫа ларса пырауҫӗ. 
Пӗр вырӑнта пурӑнакап уыпеем ҫурцсссне иӗр пёрип'уен ҫы- 
вахрах лартаҫуӗ. Ҫапла й а л с е м ,  х у л а с е м  пулаҫуӗ (158, 
155 мӗпт карт.).

Суту-илӳ. Ҫыпсем хайсем туна йапаласене пӗрпӗриппе улӑш- 
тарса илеҫҫӗ. Ҫапла улӑштарса илнине с у т с а  и л н и ,  су- 
т у - и л ӳ  теҫҫӗ.

Хаш ^ухне пӗр ҫын тепрпие пёр йапала парат те, ун 
вырӑнне унтан тепёр йапала илет, йапала па Напала улйгнтар- 
са илет. Ҫакпа улашу, у л а ш у л л ӑ  с у т у - и л ӳ  теҫуӗ. г|]и; 
авалах, укҫа пулман т^ухпе, йапаласене уанла андах улаштар- 
са илнё. Кайран вара укуа тухсан, йапаласене укҫалла еутнӑ 
та, ҫав укуапа кирлё йапалана тепршпзен илнё. Иапала- 
сене ҫапла майиа улйштарса илнине у к у а л л а с у т у - и л ӳ
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теҫҫӗ. Йапаласем парса йапаласем илесси пит кансӗр, кӑткйс 
£ҫ пулнй. Йапаласем плес пулсан, йаланах йапаласем турт- 
тарса ҫӳремелле пулнӑ. Укҫа ларса таварсем плме ҫймйлтарах, 
канлёрех пулнӑ, ҫавйнпа йапаласене укҫалла сутса илес йёр- 
ке ҫӗнтерсе. илнё. Пёр вырӑнта пурйнакан халйхсем пур те, 
тата выл,йхсем усраса куҫҫа ҫӳрекенсем те халё нумайёшёсем 
укҫалла анцах сугӑ тйваҫҫӗ. Укҫа вырйнне вёсен хйшёсен 
ракхуранӗсем. шйвйҫ татйкёсем, тата ҫавйн пек йапаласем 
ҫӳреҫҫӗ.

159- мбш карт. — Савӑт.

Хуштӑнмалли ҫулсем. Халӑхсен пйрпӗрин патне ҫӳресе 
хутшйнмапткйн утма ҫулсем, (сукмаксем\ урапа ҫулӗсем, т]ул 
<зарнй ҫулсем, $укун ҫулсем шывУҫулсем пур. Промыш^йннйҫ, 
тата суту-илӳг ёҫё вӑйлй мар халӑхсен хутшӑнмаллп ҫулсем 
те йапйх, на^ар: вёсен вӑрмансем виттӗр, ҫеҫен хирсем урлй 
таптаса тунй утма ҫулсем ант)ах. Ҫурҫёрте Ййтйсем,. пӑлансем 
кӳлсе ҫӳреҫҫӗ (161-мёш карт.), пирён кӑнтйр йен|е вйкйрсем, 
пуйвйлсем, кӳлсе ҫӳреҫҫё (162-мёш кар'.). Пуш хирсем урлй 
таварсене тӗвесемпе турттареа ҫӳре ҫё (150 мёш карт.). Иро- 
мышл,йннйҫпа суту-нлӳ вӑйтй халӑхсен хутшйнмалли ҫулсем 
лалйхрах, ҫӳрессине те аванрах майсемпе ҫӳреҫҫӗ. Ун пек 
халйхсен урапа-ҫунапа ҫӳремелли ҫулсем пур; хӑтӗсене |у л  
сарман, хйшёсене т̂ ул сарнй. Шывсем урлй кёперсем хывнй. 
Тёрлӗ ҫулсен-ден т,н лаййххисем ^укун ҫулсем. г]]укун ҫулсене 
шухйшласа кйларса тйва пуҫланйоанпа промышл,аннйҫ, су- 

'ту-илӳ ппт вййланса кайнй, мӗншён тесен Т5укун ҫулсем 
тавар тургтарса ҫӳтрессине пит йӳнетсе пӑрахнй: таварсене
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160-мёш карт. —Тёвесен караванё.

цукун ҫулпа турттарса ҫӳрени вьц&хпа турттарса ҫӳренин- 
■§ен вунй хут йӳнӗрехе ӳкет. Унтан тата "ҫукун ҫулпа пӗр 
тӑрукӑн темиҫе вуна пин пат тавар турттарма йураУ (163-мӗш 
карт.). Ҫӳресеине те т;укун ҫулсемпе пит хйвӑрт ҫӳреҫҫӗ-се-  
хетре 70—80 километтр кайаҫҫӗ. Анерёкре сехетре 150-шар 
километтр кайакан пуййссем те пур.

Халӗ ^укун ҫулсене тӳрем ҫӗр ҫине ан'|ах мар, тусем ди
не те, тусем айӗпе те (туннелсем) туна,] дёр айён^е темён 
пысаккаш стансисем пур, Амерӗкре мӑн шыв айёпе туна т^у- 
кун дулсем пур.

Тиккарсен шыв дулёсем те на^ар. Взсем шывсем дин^е 
йавӑҫ хупписен§ен, йе тискер кайӑк тирёсен^ен туна киме-

семпе дед ҫӳ- 
реҫҫӗ (1(54-мёш 
карт). Нумай
рах в ё р е н н ё -  
ҫынсен парӑспа, 
пӑспа ҫӳрекен 
кимёсем, пра- 
хутсем, карап-

161-мӗш карт.— Пӑлансем кӳлсе ҫӳрени. , + />г
С6М П у р  ( 1 ОО"'

мёш карт.). Вёсем темиде пин ҫын, темпҫе дёр пин пӑг 
тавар турттарса ҫӳреҫдӗ. Ҫӳрессине те пит х?вйрт ҫӳреҫҫё. 
Йевроппаран Амерёке пёр ернере дитерМе пултараддё. Тавар- 
сене шывпа турттарса ҫӳресси пит йӳне £кет. Ҫавӑнпа халё 
прахутсене ҫӳреме шыв тенёсеие маишшнсемпе тасатма тӑрй- 
шаддё, тинёспе тинёсе, шывпа шыва каналсем туса пёрлегате-
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182‘ аг'ш карт.*— Вӑкӑрсем кӳлсе ҫ^р. ни,

реҫҫӗ, прахутсене те кашни патшалӑхрах нумайлатма тӑрй- 
шаҫҫё.

Иулашкп ҫулсен^е лаша^емие ҫӳрес выранне автомопил- 
сеыпе ҫӳре пуҫларӗҫ. Автомопилсем хӑш патшалахсен^е, са
махран, Амерӗкре иит нумайланса кайрӗҫ. Вёсем ҫынсене те, 
таварсене те турттарса ҫӳреҫҫё. Еулашкин^ен тата сывлӑш 
Ҫ] н'§е вӗҫес ӗҫ те вайланса пыраТ. Тем пысаккаш йероплан- 
сем таварсене, ҫынсене хуларан хулана илсе ҫӳреҫҫӗ. Хале 
100 ҫын лартса оккеан урлӑ нлсе каҫаракан йероплан туна. 
Иероплансем пушта ёҫне те таваҫҫё.

Телекрахпа телехвон. Халӑхсене пӗрпёринпе хутшӑнма 
телекрахна телехвон ппт пулашаҫҫе. Телекрахпа ҫынсем хай- 
сен шухӑшне, хайсем мён калас теннне ҫырса пралук тӑрӑх 
теыиҫе пин ҫухрӑма йараҫҫё, ҫывӑхрарахран калаҫма телехвон - 
сем тӑваҫҫӗ.

Кеокр.гхвя.

ЮГ-мСш кар г. —'Уукун ҫул пуйЛсР;

8



Телекраха шухӑшласа каларни нумайах та пулмас!’, ан- 
т,ах вал пит сарӑлоа кайрӗ. Тииҫӗр ҫине те, тинёссемпе ок
кеансен тёпне те телекрах пралукӗсене карса пӗтернӗ. Ҫав- 
сем тарйх етем шухӑгаӗ ҫиҫӗм пек хаварт ҫӳрет. Оккеан тёп- 
не хунӑ телекрах пралукёпе Иевроппа Амерёкпе, Австралипе 
уыханса тӑра'!’.

Пралуксӑр телекрах (ратиотелекрах) та пит вайланса пырат. 
Халӗ пралуксӑр мёнсёр, пёр сьтвлӑш тӑрахах темиҫе пин ҫух- 
рӑмран калаҫаҫҫӗ. Ҫаг. телекрахӑн стансисене типҫӗр ҫин^е 
ант>ах мар, прахутсем, карапсем ҫине те тӑваҫҫӗ. Ҫава пит 
усӑллӑ. Карапсем оккеан варрнн^е |ухне те типҫёр ҫинт^исем- 
пе калаҫма пултараҫҫӗ те. инкек мён пулсан. карап ҫӗмёрӗл- 
сен ытти карапсене хӑйсёне пулӑшма ^ӗнеҫҫё.

Сывлӑш тӑрах калаҫмалли телехвон та пур. Халӗ темиҫӗ 
ҫӗр ҫухрӑмран нимёскерсӗр нёрпӗрпнпе йунашар ларса ка- 
лаҫна пек калаҫаҫҫӗ.

- Патшалӑх. Пёр вы
ранта пурӑнакан ҫ-ын- 
сем йалсенце, хуласен- 
■ще пурӑнаҫҫё. Хуласем 
хагаӗсем нит пысак. 
Тендере |и  пысӑк хула 
Лонтӑн. Вал Анкли 
патигалӑхӗн пуҫ хули. 
Унта ҫит;ӗ мӗлйун ҫын 
ытла иурӑнат. Пёр 
вырӑнта пурӑнакан ха- 
лӑхсем пёр пек сакку- 

па тытса тӑракан ушканан-ушканӑн пурӑнаҫҫё. Ҫав уш йнсе- 
не п а т ш а л а х с е м  теҫҫӗ. Самахран, Совет Респуплӗкёсен 
Сойусӗ, Анкли, Хранси. Кермани, Амерӗкри Пёрлешнӗ Штат- 
сем. Патшалӑхри саккунсене кӑларса тӑракан, ҫав саккунсене 
уйанине нахса тёрёслесе тарас ирӗке (правана) а с л ӑ  в л а ҫ  
теҫҫӗ; асла влаҫё хайсон аллин-ҫе тытса таракан сене п р а в и т -  
т ӗ л с е м теҫҫӗ.

Патшалӑх иит пысӑк ушкӑн вӑл. Хӑш патшалӑхсея^е 200— 300 
ыӗлйун ҫын та ытла пурӑнат Ҫав ҫывсем темиҫе тӗрлӗ тӗслӗ ёҫ ӗҫлесе 
пурӑнаҫҫё. Вӗсем пурлӑх тёлёшӗн^ен пит ӑрасна. Хӑшӗсен аллин^е 
пуйанлах нумай, хӑшӗсен аллин^е ҫукпа пӗрех; пёрисем ёҫлеттереҫҫӗ, 
теирнсем вӗсене ӗҫлесе тӑраҫҫӗ. Ҫавсен тӗлёшӗврн кашни патшалӑхрп 
халӑх сийӗн-сийён уйрӑлса тӑрат, ҫав сисене к л а с с е  и теҫҫё. Хӑш 
■ҫухне ҫав сисем нумай пулаҫҫё, ан-р,х кашни патшалӑхрах икӗ си

шшшш.

161-мбпт карт, — Ескп.мос кпмми.
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(клас) ыгларах палӑрса тӑрат. Пёр ктасйн ҫыннисзм хӑйсен вӑйёпе 
тӑрӑшша ӗҫлеҫҫӗ, хӑш 'вухне пит йӑвӑр ӗҫпе тӑранса пурӑнаҫҫё; вёсен 
пурлӑх ҫукпа нӗрех, зухӑн пурӑнаҫҫӗ. Хрес$енсем нумайёшӗсем, тата 
хапрӑк-савӑтсен^и ёҫлекенсем, вак алӑсгисем, унтан тата урӑххисем те 
ҫапла- пурӑнаҫҫӗ. Ку ӗҫхалӑхӗн класӗ пула'?. Теаёр клас—пуйансен (пур- 
шуаҫин) класё пулат. Ҫак класра тӑракаи ҫынсеы ӗҫхалӑхӗ ёҫленнпс 
усӑ курса тӑранса нурйнаҫҫё. Хуҫасем, усламҫӑсам, тата ҫавӑн пеккп- 
■сем ҫак класра тӑраҫҫё. Ҫак икӗ клас хушшин^е пур ҫӗрте те, пур пат- 
шалӑхсен^е те кӗрешӳ пыра^, вӗсем влаҫе пӗрпӗрин аллиие илесшён 

тӑрӑшаҫҫӗ.

165-мРш карт. — Окксан ҫннтрг пысӑк прахут.

Ӗлёк аслӑ влаҫ нумай ҫынсен аллин^е пулман. Хӑш ^ухне вӑл 
Т1ӗр ҫын аллин^е анр,х нулнӑ, сыпӑкран сыпйка, ашшин^ен а'рне 
куҫҫа пынӑ. Ҫавӑн пек. ҫынва м о н а р х  (пё^ен  пуҫлӑх), патша тенб: 
патшалӑхне м о н а р х и  тенӗ.

Парламёнт. Хал&х патшалйха тытас ёҫе йерипен хутшӑнса 
йере пуҫланӑ. Малтан пуйанраххисем монарх влаҫне ■ркарма тытӑннӑ. 
Вӗсем хӑйсем хушшин^ен ҫынсем суйланӑ та, ҫав суйланӑ ҫынсем ну- 
хйнса патшалӑх ӗҫӗсем ҫин^ен канашланнӑ, ҫӗнӗ саккунсем кӑларвӑ,. 
Пуҫлӑх пулса тӑракан классем ҫапла ҫуйласа йанӑ ҫынсен мӑн пух- 
хине, тёп пуххине п а р л а м ё н т  теҫҫё. Датшалӑхри влаҫ монархпа 
парламент алливт е̂ пулсан, ҫавнашкал монархисене к о н с т и т у  т- 
с и л л ӗ  монархисем теҫҫӗ. Сймахран, Анкли, Йаппони конститутснллё 
патшалӑхсем. Монархсене асла хурса тӗрлё патшалӑхсен^е тёрлӗ йат- 

•сем панӑ, сӑмахран, патша, коро^, ёмпӳ тенӗ.



Респуплӗк. Хӑтп патшалӑхсеице монарх в.таҫне пуҫёпех пӗтеряӗ,., 
влаҫ парламент аллнне ан^ах тйрса йулнӑ. Ҫдвӑн нек патшалӑхсене 
р е с п у п л ё к с е м  теҫҫё. Йевроппӑпала Амерӗкре респуплӗксем анцах 
тӑрса йулнӑ теме йура¥, монархисем нумай мар. С&махран, респуплёк- 
еем—Хранен, Кермани, Амерӗкри Пёрлешнӗ Штатсем.

Анрах влаҫ парламӗнтлӑ респунлӗксен^е те, конститутсиллё мо- 
нархисегҫе те пуршуаҫи аллин^е, ёҫҫыннисене—хре<г§енсемпе ӗҫлекен- 
сене патшалӑха тытас ёҫе йертмеҫҫё, вёсен^еи ҫынсем парламёнтсен’р  
пур пулсан та, нумайах мар, влаҫ та вёсен аллин^е мар.

Совет респуплёксем. Унтан тата хӑш патшалӑхсен-ҫе влаҫ пӗтӗм— 
пех ӗҫхалӑхё аллин^е. Ҫав патшалӑхсенре ан^ах патгаалӑха тытса 
тӑма ёҫхалӑхё хӑйӗнвен ҫынсем суйласа йарат, унта анрлс влаҫ ӗҫха- 
лӑхӗн аллин^е. Хресвенсем, ёҫлекенсем пухёваҫҫё те, йалти, хулари 
Советсене суйлаҫҫё. Кусем вара Советсен сйесне хӑйсен хушшищнн 
ҫынсем (телекатсем) суйласа йараҫҫё. Ҫакӑн пев йӗркеллӗ патшалйх- 
сене с о в е т  р е с п у п л ӗ к ӗ с е м  теҫҫӗ. Ҫакӑн пек патшалӑхсенве ан- 
§ах влаҫ вӑнах та ӗҫлесе тӑранса пурӑнакансен аллин^е тӑра¥.

Ҫавӑн пек пагшалӑхсем—Раҫҫей Хветератсийён Сотсиалисӑмпа 
Канаш Респуплӗкё (Р.Х.С.К.Р.), Украина. Пелоруҫҫи, Туркестан, Кру- 
ҫи, Аҫерпейтшан респуплёкӗсем. Халӗ ҫав респуплёксем пӗрлешше пӗр 
сойус— С о т с и а л и с ӑ м л а С о в е т  Р е с п у п л  ё к ё с е н  Со й у с ё- 
(С.С.Р.С) турӗҫ.

С С Р.С-не кӗекен пӑхеа  тухни.

С.С.Р. СоИусён^е тӑватй реепуплӗк пёрлешше тараР. Раҫ- 
ҫей, Украйнӑ, Пелоруҫҫи, тата Малти Капкасри респуплёк
сем. Ҫак респуплӗксен^ен Раҫҫей респуплёкёпе Малти Капкас
ри респуплёкре каллех пӗ^ӗкрех респуплӗксемпе оплйҫсем 
пӗрлешше тараҫҫё. Ҫаванпа ҫак респуплӗксене х в е т е р а т - -  
с и л л ё  (пӗрлепгпге пулна) респуплёксем теҫҫӗ. Ҫак тӑват 
респуплӗке тытӑм йёркя тӑрӑх с о в е т  респуплӗкӗеем, сотсиа- 
лисам йӗркине пуранӑҫа кӗртме тарӑщнаран ■ с о т с и а л и с а м -  
л а  респуплёк теҫҫё

С.С.Р. Сойусӗ аллин^е таракан ҫӗрсем ҫин^е темще 
тӗрлӗ халӑх пурйнат. Вёсене кашнине харпар хӑй майла пу- 
рӑнма ирӗк пана. Пысакрах халӑхсеи хайсен респуплёксем 
пур; самахран, украинсем (хахулсем) Украина респуплӗкё. 
пелоруссем Пелоруҫҫи рсспуплӗкӗ, круҫинсем—Круҫи респул- 
лёкё тунӑ. Пӗт;ёкрех халахсем а в т о н о м л ӑ  респуплёксем. о п -  
лӑҫҫем тунй; сӑмахран, пушкартсем—Автономла Пушкарт рео- 
пуплӗкӗ, тутарсем—Автономлӑ Тутар респуплӗкӗ, т|ӑвашсем:-
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' Автономлӑ Т]ӑваш оплӑҫӗ, ҫармӑссем—Автономлӑ Мари оплӑ- 
<ҫӗ ту на.

С.С.Р. Сойуеӗ пысӑк патшалӑх, вӑл тӗнт;ери натшалӑхсем 
хупшинуе иккёмӗш вырӑнта тӑра1г. Унта Йевроппӑн хӗвелту- 
хӑҫ йен-р ҫурри. тата Аҫи ҫӗрӗн ҫурҫёр йен’зи пайӗ кӗрет; 
ҫёр-шыв тёлӗшён^ен тӑватӑ найа уйрӑлаВ Й е в р о п п й р и  
Р  а ҫ ҫ е й, К а п к а с. Т у р к е с т а н ,  Ҫ ё н ё р.

С.С.Р. Сойуеӗн Йевроппӑри пайӗ.
Ҫӗр ҫийӗ. С.С. Респуплӗкӗсен Сойусӗн Йевроппари ҫӗрӗ 

<ҫийё айлам. Вал вырӑнӗ-вырӑнӗпе тӳрем, вырӑнӗ-вырӑ- 
лёпе сӑртлӑ, ҫырыасем ҫура ҫура пӗтернӗ. Ҫакӑнти сартсен- 
т,ен ци пысӑкки Раҫҫей айламлӑхӗ варрин|е, ана В а т а  ҫӗр-  
т|и Р а ҫ ҫ е й  сарт,ӗ  теҫҫӗ. Вал ҫурҫӗртен кангар йенелле ^а- 
сӑлса вырта!. Тевӗр сӑр^ӗ Атӑлан сылтӑм хӗррнне Бырта?, 
ӑна А т ӑ л  х ӗ р р и н ^ п  с ӑ р т  теҫҫӗ. Хёллехи хӗвеланӑҫ йен^е 
К а н т ӑ р т и Р а ҫ ҫ е й с а р |  ӗ выртат. Ҫак сӑртран Тнеппар 
1пывӗ тӗпӗнр! пусакасем (сакӑлтаксем) пуҫланса кайаҫҫӗ. Кай 
йен^е О л о н е с  сӑр'§ӗ нур; вӑл Скантинави тӑвӗсемпе Хвин- 
^анти сар^ёсен'ден пуҫланса килет.
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166-мбш карт.—С. I*. СойусГиҫи вТга ҫёртп ҫбр-шыв.

Тусем. Айлӑмлӑх х^ррипе тусем лараҫҫё: хёвелтухӑҫён^е 
У р а л  тӑвӗсем (ҫӳллёшӗ пин те пиллӗкҫӗр меттр). кантӑр 
йен^е—Крьтм тавӗсем (ҫӳллӗшӗ пин те пнлӗк ҫӗр мегтр ыт
ларах), тата К а  п к а с тӑвӗсем (ҫӳллӗшӗ 5 пин те 500 меттр).

Тӑпрасем. Иевроппӑрн Раҫҫейре ҫурҫӗр йен^е хайарлӑ тамла 
тапра,* унта валунсем (^улсем) нумай. Кӑнтӑр йен 50 хура
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167-мӗш карт.— Крымри ҫӗр-шыв. 168-мёш карт.— С.Р.Сойусбн ҫулдахи зёвеланӑҫ
йен!)и ҫёр-шыв.

т&пра, Каҫпн тпнӗсӗ таврашӗнтрт айлӑмлӑхра ан|ах хӑйӑрла 
тӑпра.

Йухан шывсемпе нӳлӗсем. Раҫҫей тӳремё ҫинт;е нумай мӑв 
шывсем йухса выртаҫҫё. Европпйри Раҫҫейри г§и м&н шывсем 
Вйта Ҫӗрти Раҫҫей сйртӗнтрт шурлӑхсен^ен, ҫ&лкуҫҫент;ен, 
кӳлӗеен^ен упуҫланса кайаҫҫӗ, сймахран: А т ӑ л ,  Ок к а ,  Хё -  
в е л а н а ҫ ё н ^ и  Т в и н а ,  Т н е п п ӑ р ,  Тоы шывӗсем. Раҫҫей 
тӳремё тинёссем йеннелле ытла тайлӑках мар пирки шывсем 
хуллен, тйпттйн йухса выртаҫҫӗ. Ҫуркунне йур кайнипе йейӳ 
тухса шывсем пит сарӑлса кайаҫҫӗ, ҫулла ашӑкланса йулаҫҫё,

Раҫҫейре кай йент^е, Палтти тинёсӗ патӗн^е, кӳлёсемпе 
шурлӑхсем пит нумай. Вӗсенден т}и пыс&ккисем Л а т о к а  
О н е к ӑ, I I л м е н, г1] у т кӳллисем. Раҫҫейён кӑнтӑр йен^е Аспа 
Каҫпи тинӗсёсем патён^е тӑварла кӳлӗсем пур.

Климӑт. Йевроппӑри Раҫҫей пит аслӑч ҫаванпа унти тӗрлё 
вырӑнсен^е климат та тёрлё.

Ҫурҫӗрте сивё климат; хёл ҫурҫул ытла, 8 уйӑха йахӑн 
тара*; ҫурпа ҫу пит кӗске. Раҫҫейӗн вата ҫӗрӗн^е т̂ ух йша 
климӑт; ҫур, ҫу, тата кӗр 8-9 уйӑх хушши тара!', хӗл 3-4 
уйах хупипи тара*. Раеҫейӗн гҫи кӑвтӑр йен-ди хӗррин-ҫе, Кры-



мӑн кӑнтӑр йен§е ӑшӑ климат, унта хӗл пулманпа пӗрех, ҫул- 
ла пит шарах пулаР

Ҫавӑн пекех Раҫҫейӗн хӗвеланаҫётзи климат}ёпе хӗвелту- 
хаҫӗнг§и .климӑрӗ пёр пек мар. Хӗвеланӑҫён^е оккеан ҫывӑх 
пирки климат ҫемҫелет, унта хӗллехи хӗвёланӑҫён^ен ӑша, 
нӳрӗ ҫилсем вӗреҫҫӗ. Ҫаваппа пӗр сарлакӑш ҫинцех хӗвелана- 
ҫен^е хӗвелтухӑҫӗв^ин^ен ӑшӑрах: хӗл кёскерех, ытла шӑрӑ- 
хах мар, йур, ҫӑмӑр нумайрах ҫава!': Хёвеятухӑ-ҫён^н Рау~ 
ҫейре климат типёрех, сивёрех, унта хел еивӗрэх, ҫу шарӑх- 
рах пулат.

169-мӗш к а р т .—Пӑрлӑ оккеан хйррийб.

Йӑвӑҫ-курӑксемпе ^ӗр^унсем. Йевроппари Раҫҫейӗн ҫурҫӗр 
йен^е тунтарсем пур; кантӑр йеннеллерех йӗп ҫул^алла йавӑҫ 
вӑрманӗеем ҫитӗнеҫҫӗ, хушшӑн хушшӑн ҫ-ултДллӑ йӑваеҫем 
пур. Оккапа Приппетрен (ман шывсем) кӑптар йеннелле вӑр- 
мансем таршшипех мар, выранӑн вырапйн лараҫҫӗ. Ытти вы- 
рансем ёлёк ҫеҫенхирсем пулна, халё вӗсене тыра акма пӗ- 
тёмпех сухаласа пӗтернё. Раҫҫйре вармансене касса тырӑ ак- 
малли ҫӗрсем нумай туса пыраҫҫӗ пулсан та, вӑрмансем ну- 
майха (пётӗм ҫӗртен висҫёмёш пайӗ ытларах). Крымӑн кӑнтӑр 
Г1ент,е ӗмёр симёе ларакан йӑваҫҫем те тӗл пулаҫҫё.

Пӑрла оккеанпа тунтӑрта Ш цар онлаҫёнт,и т)ӗр|унсем 
тёл пулаҫсӗ, йулашки пайӗ Йевроппӑна Аҫи оплӑсне кёрет. 
Ҫурҫӗр йешуи вӑрмансен^е халё те тискер кайаксем нумайха: 
кантӑр йент;е сахалтарах; ун вырӑпне кунта етеме сийен та- 
вакансем—т,ырккассем, саранэдасем нумай.
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Мӗлле халӑхсем пурӑ- 
наҫҫӗ. Пӗтӗм Совет Респуп- 
лӗкӗсен Сойусӗн^е 131 
мӗлйун та 500 пин ҫын ыт
ларах пуранаВ Ҫак шут- 
ран 100 мёлйун ҫын Со- 
йусён Иевроппӑри пайӗн^е 
пурӑнаВ Халах Мускавпа 
Ленинкрат т а в р а ш ӗ н т > е ,  
Атӑлпа Окка шывёсем хуш- 
шинт^е, Тнеппйр шывӗ та
рах, Кену хули тавращӗнце 
нит ҫйра пурӑнаг. Тунтйр- 
сент;е, ҫурдӗрти сӗм вӑр- 
мансенҫе, Каҫпи тинёсё 
таврашӗнтрт ҫеҫен хирсен§е 
халйх пит сайра.

Совет Респуплӗкӗсен 
Сойусӗн^е пурӑнакан ха- 
лахсенцен шурй расса ха- 

лахӗсем' нумайрах. Ҫак расса халӑхӗсен^ен т;и йышли в ы- 
р ӑ с халӑхё, вӑл славен йахён^е I тухна. Сан-сапа^ӗ, ^ӗлхи, 
йӑлисем, тата асхакалӗ йен^ен 
вӑл темиҫе найа уйрӑлат—в е- 
л и‘к о р у с с е м (епӗр вёсене 
вырассем тетпёр), у к р а и н- 

■ с е м, тата и е л о р у с с е м. Ве- 
ликоруссем ыттисен^ен йыш- 
ларах, вёсем пётём Сойус дёр
не сарӑлнӑ, украинсем Тнеппар 
шывён вата дёртипе анатри 
йухӑмӗ тарӑх пурӑнаҫҫӗ, иело- 
руссем Тнеппӑран тури йухӑ- 
мёпе Неман, тата Хёвеланӑдӗн- 
т}й Твина шывёсем тарах иу- 
рйнаддё.

Совет Сойусён^е шурӑрас- 
<а халӑхӗсев^ен тата н а ^ а к -  
-сем (славен йахёнйен тухна), л и т т о в ё с с е м .  л а т т ы ш -  
шем,  ни м е л е е м ,  й е в р е й с е м  пуранадҫӗ. Шурӑ расса ха- 
лӑхӗсен^ен нудив кунта тата сара расоӑн монкол тура'дён ха- 
лахёсем пуранаддё.

170-мёш карт---Рсликоруссем (вырйссем).



Ҫак рассӑн халйхӗсем Совет Сойусён 
Йевроппӑри пайён^е нумайах мар. Ҫаксен 
шутне кӗрекен халйхсем: ҫурҫёрти с а -
м о й е т с е м ,  Вӑтам Атӑлпа Урал ҫин-ҫи 
хв и н йахӗсем, унтан 'цавашшем, Урал ҫип- 
|и  п у ш к й р т с е м ,  Раҫҫейён хӗллехи хӗ- 
велтухӑҫ йент^е пурӑнакан т у т а р с е м ,
Каҫпи тинёсӗ таврашён^е пуранакан кал-  
м ӑ к с е м ,  к ӑ р к а с с е м  кӗреҫҫӗ.

Халӑх мӗн ӗҫпе пурӑнат. Совет Сойуеӗн 
Иевроппӑри пайӗнҫе пуранакан халахсем 
пур те пекех нӗр вырӑнта пурӑнаҫҫӗ, ҫ ӗ -  
р ё ҫ л е с е тараҫҫӗ. Пурин^ен ытларах ты- 
ра акса тӑваҫҫӗ, тата ыттп усалла йаваҫ- 
курӑк лартаҫҫӗ. Тыра хура тапралла кӗпӗр- 
несен^е, тата кӑнтӑрти ҫеҫен хирлӗ кӗпӗр- 
несен^е аванрах пула!1. Сат ёҫӗпе кӑнтӑр 
йент^е нумайрах хӑтланаҫ-ҫӗ, улмуҫҫи, иҫӗм 
ҫырли йаваҫҫй, тата ытти ҫимӗҫ йӑвӑҫҫи-
ч_СМ лартаҫҫё. 172 ыйш карт.— Украин

Вы/ьӑх усрас ӗҫ. Кӑнтӑр йен^и ҫеҫен арҫыне.
хирсен^е ёне-вьцӑх, ҫемҫе ҫӑмла су- 
рӑхсем, лашасем йышла усраҫҫӗ; 
тунтӑрсен^е пӑлансем, Каҫпн тпнӗ- 
еӗ таврашӗн|и ҫеҫен хирсен^е тё
весем усраҫҫӗ.

Вӑрман промысли. Варман нумай 
кӗпӗрнесен^е, пурин^ен ытларах 
ҫурҫӗр йен^е,. халах варман ӗҫӗпе 
хӑтланаВ Иаваҫ касса сулӑсем тӑ- 
ваҫҫӗ те, вӑрмансене мӑн шывсемпе 
йараҫҫӗ; варманти мамйк ҫамла вӗт 
кайӑксене, тӗрлӗ вӗҫен кайӑксене 
тытса сутаҫҫӗ.

Атал, Урал, Тон шывӗсен айал 
вӗҫӗсен^е, Парлӑ оккеанпа Шура 
тинӗс хӗррисен^е пула тытас ӗҫпе 
пит вайлӑ хӑтланаҫҫӗ.

Урал тавёсен^ен тёрлё метталсем: 
тимёр, пахар, ылтан, шур ылтӑн, хак- 
ла йышши 'рулсем нумай калараҫҫё; 
кантӑр йент;е Тон шывӗ тӑрӑхӗн^е ти- 
мӗр, ҫёркамракӗ нумай калараҫҫӗ.

— 129 -
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Хапрӑк промыш/ъӑннӑҫӗ. Иусас-тӑвас промышл,ӑннӑҫ ытла 
вӑйлах мар. Пурин^еА ытла тӗртсе тумалли йапаласене та- 
ваҫҫӗ: вӑл ӗҫпе Мускав кӗпӗрнин^е, унтан унпа йунашар 
кӗпӗрнесензе вайла хӑтланаҫҫӗ. Вата ҫӗртн кӗпӗрнесен^е а л -  
ӑ е т и п е  хатлалаҫҫё: кашӑксем, ршӑксем, пӗкӗсем ҫӗҫёсем., 
тата тёрлё вак йапаласем тйваҫҫӗ.

Урал тйвӗ ҫин^е, тата ҫӗркӑмрӑкӗ, ти- 
мӗр тӑпри нумай кӑнтйрти кӗпӗрнесент;е са- 
ватсем нумай, унта туукун, тимёр, хурҫа шӑ- 
ратса тавзҫҫӗ.

Иулашкин^ен тата Мускавпа Ленинкрат 
таврашӗн^е темиҫе тӗрлӗ саватсем, хаирӑк- 
сем пит нумай.

Питӗр ёлӗк халӑх ци нумай хула; Раҫ- 
ҫейӗп тёп хули пулна. Вал Нева шывё Хвин 
тинӗсуринейухсакӗнӗ ҫӗртеларат. Унта тёр- 
лё шкулсем. саватсем, хапрӑксем пит нумай.

Суту-илӳ. Совет Респуплёкёсен Сойусён^и 
хапрак саватсен^е хатёрлекен йапаласем ун- 
тп пӗтӗм халаха валли ҫитмест, ҫаванпа кирлё 
таварсене тинӗспе,- т;укун ҫулсемпе йут пат- 
шалахсен|ен ^ылай кӳреҫҫӗ. Пут патшалах- 
сене те кунтан нумай тыра, выл,ӑх. пула, кас- 

на йаваҫҫем, краҫҫин йанӑ. Тавар пурин^ен ытла Ленинкрат 
урла килнё, кайассине О т е с  урла (Хура тинёс син^е) кайна 
(Отес хули Раҫҫейри хуласем хугашин^е халах йышла тёлё- 
шӗпе виҫҫёмӗш вырӑнта тара!’). Ытти портсен^ен, палл&раххи- 
сем—А ҫ т а р х а н ,  Каҫпи тинӗсӗ ҫ и н ^ е , А р х а н к ӗ л с к ,  Шура.

175-ии т  карт.—'1)улхуда; Окка (сулахай йснҫо) Атӑла йухса кйрот (сылтйм йснт)с).
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тинӗс ҫшгҫе, тата Т о н - ҫ и - Ро с т й в ,  Ас тинёсё патенте. Пат- 
шалйх йшӗнра’ суту-илӳпе Мускав пит вййлй хӑтланат.

Мускав Совет Рес- 
пуплӗкӗсен Сойусӗн 
Йевроппйри пайӗ вар- 
рин^е ларат; халӗ вал 
халӑх нумай тӗлӗшӗн- 
Т)вн малта: унта
2 мӗлйун ҫын ытла пу- 
рйнаг. Мускава тӗрлё 
йен^ен вунӑ ^укун ҫул 
пырса кӗрет Хулара. 
тата таврашён^е авал- 
хисен-ҫен асйнмаллйх 
йулнӑ йапаласем ну
май, тата унта пирён 
Сойусри университет- 
сен^ен ти авалхи уни
верситет пур. Халё 
Мускав Совет Респуп- 
лёкёсен Сойусён тёп 
хули; аслй нравиттёл- 
ствӑ у^рештенисем пур 
те унта: Пӗтӗм Раҫҫей- 
ри Ёҫтйвакан Тёп Ко- 
миттет, Халйх Комис- 
сарёсен Сове^ё, Халйх 
Комиссариа^ӗсем. Ҫул-
тӑлӑкра пёрре кунта 176-мбш карт.-Капкасрн нал (аул).
Советсен пуххи пулат.

С. Р. Сойусён варринг§и шывпа ҫӳремелли ҫулсен^ен 
кирли, вййли—Атӑл шывӗ. Ун ҫинт>е темён г§ул прахут, темён 
^ул тавар кимми |у п аг1\ темён |у л  пристйн, лараТ. Пристйн, 
сен^ен паллйраххисем Т^улхула , —унта г§п вййлй йармйк пу_ 
ла1г, Х у с а н ,  С а м а р п а  С - а р а т т у —вёсем тырй суттипе вйй
лй хйтланаҫҫӗ. Тон гпывё таврашён^е сутйпа хйтланакан 'ри 
вййлй хула—Х а р к к й в ;  халё вйл Украпнйн тёп хули, тата 
Тнеппйр шывӗ ҫин^е К е й у  худи.

К а п к а е.
Ҫӗрҫийӗ. Капкас Йевроппйпа Аҫи рккин'§е, Хура тинёспе 

Каҫпи тинёсё хушшин^е выртат. Унйы варрипе Капкас тйвё



каҫанё ];йсйлса выртар ӑна 
ёмёр кайми йурпа пйрлйхсем 
витсе тйраҫҫӗ. Кунта т;и ҫӳлӗ 
тусем Е л п р у с  (5 километтр 
ҫурй), К а ҫ п е к (5 километтр), 
тата ыттнсем те. Вӗсем сӳннӗ 
вулкан сем. Ту каҫанӗн^енҫур- 
ҫёр йеннелле К а й р и  К а п -  
к а с  выртагГ. Унти ҫёр айлӑм, 
тырй пулакан хура тйпраллй. 
Ҫав айлймра К у п а н и е  Т е
р е к  шывёсем йухса выртаҫ- 
ҫӗ. Кӑитйр йен|е М а л т и  
К а п  к а с  вырта!’, туллй вы
ран, тйвёсем сӳннӗ вулккан
сем, вёсен'^ен т̂ и ҫӳлли А р а р т 
(5 километтр ҫуллёш). Малти 
Капкаса тёп каҫантан К у р а -  
11 а Р и о н шывёсен айлймё- 
сем уййрса тӑраҫҫӗ.

Й ӑ в ӑ ҫ-к у р ӑ к, ъеръунсем. 
Кайри Капкасра климат ^ух 

ӑшй, Малти Капкасра ӑшй климат; ҫавйнпа унта ёмёр симёс 
ларакан йӑвйҫ-курйксем ҫитӗнме нултараҫҫё:- ҫёрмамӑкӗ, рис,

т(ей, аппелҫин, тата ыттисене те 
лартса тума йураК Капкасйн хӗвел- 
анӑҫ йен$е нӳрёк нумай ӳкет, ййвйҫ-

177-мӗш карт.—Крупно.

178-мёш карт.— Трмсн хбрарймб.

курӑксем те вййлйрах, темиҫе тёр
лё; хӗвелтухӑҫ йеи^е пит сахал 
ӳкнипе Каҫни тинӗсён вйл й е н р  
ҫыранёсем сапҫара хӑйӑр, йе тйм 
выртаҫҫё. Тёп каҫан тӑвёсем Мал- 
Ти Капкасйн хёвеланйҫ йенг§и тй-

1 7 9 -лбш  к а р т .— К а п к а с р н  т у  ҫ ы н я и .



180-мбш карт. — Иакку таврашбит;с иехтЛ кЛларни.

вёсем ҫин|е ҫара вармансем ӳееҫҫё. Унта пурйнакан ■ҫёр^ун- 
сем тарах Еапкас Иевроппӑпа Аҫи оплӑҫне кӗрет. Кунта тёр
лё тпскер кайӑксем, вёҫен кайаксем пит нумай.

Пурӑнакан халӑх. Капкасра шура расса халӑхӗсем . ыттп- 
сен'§ен нумайрах. Кунта темиҫе тёрлӗ халӑх пит нумай: Кай
ри Капкасра вырассем нумайрах, Малти Капкасра тёрлё ха- 
лахсем: е р м е н с е м ,  к р у ҫ и н с е м  нумайрах. Кадии тинёсА 
хёррипе т у т  а р е е м  пуранаҫҫӗ. Тусем динт^е тёрлё ту халӑ- 
хёсем (ледкинсем, одеттинсем, имереттинсем, тата ыттисем) 
пурӑнаҫҫӗ. Капкасра пурё 10 мёлйун дын пурӑнаК Малти 
Капкасра халах ҫарарах, Канкас тӑвӗсен каҫанӗ тӑрах сайра- 
рах ларса тухна.

Капкасра пуранакан халахсем лурин^ен ытларах дёрёдё- 
пе хӑтланаҫҫӗ, тусем ҫин^е, ҫеҫен хирсен^е выл,ӑхсем усрад- 
дё. Капкасан хёвелтухад йен^е дёр айён’ден нехта нумай ка- 
лараддё, вал нехтӑран савӑтсен^е тёрлё майла уйарса пендпн 
крадҫин тӑваҫҫӗ. Нехта пурпн'§ен ытла П а к к у  хули тавра- 
шёы§е кӑларадҫӗ. Вӑл Кадии тинёсё дин^и палла порт хули. 
Капкасра халӑх йышла пуранакан т)и пысак хула—Т и х л и  с.

Туркестан.
Ҫӗр ҫийӗ. Туркестан Каҫпи тинӗсӗнцен хёвелтухӑд йеш;е 

выртаТ. Унта Аралиа Кадпи айламё, тага унпа йунагаар ту
сем кёреҫҫӗ. Ҫав тусем ( Па мир ,  Та н,-Шар,, тата Кин т у -
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]81-.мёц| к а р т .— Л р ал п а  К а ҫп и  айпйм бщ и пуш  х и р .

к у ш  тура|ёсем) пит ҫӳлӗ; весом ҫин^е ӗмӗр кайми йурсем, 
п&рлӑхсем выртаҫҫӗ. Ҫав тусем Туркестана йунашар патша- 
лӑхсенден—Киттайран, Авканистанран, тата Перҫирен уйар- 
са тараҫҫӗ. Унти ту тӑррисент,ен т;и ҫӳлли (вал Совет Рес- 
пуплёкёсен Сойусён^и щ  ҫӳлё ту) Х а н - Т е н к р и ,  7 кило
меттр ҫӳлёшё.

Аралпа Каҫпи айламӗн^е ҫурри ытла хайӑрпа там сарӑл- 
са вырта!; хӑйарлӑ ҫапҫара пуш хирсен^е тинёс хёррин|и 
пек хайӑр кӗр'1)ёсем йӑгӑнса выртаҫсӗ, йӑвӑҫ-курӑк пит сахал. 
на^ар; тӑмла вырансен'де—ҫёрӗҫӗ тума йурахсар ҫеҫен хир. 
Тусем ҫумёнТ)0 ан^ах ҫӗрӗҫлеме йурӑхла, тыра пулакан ҫёр 
выртаУ

Климӑт пур ҫёрте те типё, ^ух аша, ҫурҫёр йен^ен ҫил 
пыман хӳтӗ айлам вырансен^е шарах. Ҫу пит шарах пулат, 
пирён патринт;ен -ҫылай шарахрах. Ҫулла ҫӑмӑр, хӗлле йур 
пит сахал ҫӑваг, ҫаванпа уйсене, сатсене йухан шывсен^ен 
канавсем тӑрах шыв йарас пула! Айлӑмён^е кӳлёсем нумай, 
вёсент^ен тӑварла кӳлӗсем нумайрах; ^и лаллисем -  К  а ҫ п и, 
А р а л ,  тата II а л х а ш  кӳллисем. Иухан шывсем пит сахал. 
Г1)И пысӑккисем А м у - Т а р й а п а  Сӑ р - Т а р й а .

Йӑвӑҫ-курӑнсем, ^ӗрзунсем. Кунта ҫулҫалла йаваҫҫен тарӑ- 
хёнл;и йӑваҫ-кураксем ӳееҫҫё, ҫурҫӗр йенцен вёрекен ҫилсен- 
т§ен хӳтӗ ]упамсен§е ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисем лартса тӑваҫҫӗ, рис, 
ҫёрмамакё акса тӑваҫҫӗ. Туркестанра Йевронпапа Аҫи оплӑ- 
<дёнТ)И лҫёртунсем пурӑнаҫҫӗ; тёрлё тискер кайаксем пит ну-



—  135

май: ҫеҫен хирсенр кайӑк ашак- 
семпе ҫеҫен хир анттилопёсем, 
тусем хушшище упасем, ту ка- 
'^акисемпе такисем, тата ытти- 
сем те ҫӳреҫҫӗ. Кунтан пуҫне 
тата кунта Инти оплӑҫӗнтр! тис
кер кайӑксем—тикӑрсем, хийен- 
сем тёл пулкалаҫҫӗ.

Пурӑнакан халӑх. Туркестан- 
та халӑх пит сайра (12 мёлйун). 
Ҫеҫен хирсен^е, тусем дин^е 
монкол йӑхӗ халйхёсем—к а р 
к а с  с е м п е т у р к'м е н с.е м куд- 
ҫа дуреддё. Вёсем выл,ӑх усра-

182-мёш карт.— Кӑркӑс. Са П у р ӑ н а ҫ Ҫ ё .  ТуСвМ Ҫ Ы В а х ӗ Н |е
тыра пулакан дёрте, пуш хир- 

сен-р оадиссен^е с а р т с е м, хулаеен$е в ы р а с с е м пу- 
ранаддё. Пёр выранта пуранакан халӑхсем 1ҫӗрёҫӗпе х.атла- 
наҫҫӗ, аласталӑх йапалисем тӑ*ва(;ҫӗ,—ковйорсем, тӗрлӗ тутар- 
сем, тата ыттисене даван пек- 
кисене тёртеҫҫӗ. Туркестанра. 
т]и пысак хула — Т а ш к е н т  
(245.000 дын.) Унта пуш хир
сем урлӑ икё 1эукун дул пыраВ 
Кадпи тинёсё хёррин^ен, тата 
Оренпурк хулин^ен.

Ҫӗпӗр.
. Ҫӗр ҫийӗ. Ҫӗпёр Адин пӗ- 

тӗм ҫурдёр йенне йышанса выр- 
та4. Вал С. Р. Сойусён т,и пы
сак пайё: Иевроппӑри пайён^ен 
икё хут та дура пысакка. Ана 
Иевроппари пайён^ен хёвел-. 
анӑҫ йен^ен Урал тӑвӗсем уйар- 
са тӑраҫдӗ, ҫурҫӗр йент;е вал 
дурдёрти Парла оккеана пырса 
таранат. Вйл оккеанра Ҫёпӗр ш-мош каРт.-саРт.
дыранёсем патёнт;е дулталакё-
пех пӑр выртаГ. Хёвелтухад йент^е Аслӑ оккеан, кӑнтар йен- 
т;е—Киттай латшалахёпе Туркестан.



Ҫӗпёрӗн хӗвеланӑҫ йен^и пайӗ Йениҫҫей шывӗ тарач 
айлӑмлйх, тӳрем, хӗвелтухаҫ йен|И пайӗ туллӑ-сӑртла. Т]и ҫӳ- 
лӗ тусем А л т т а й ,  тата С а й а н  тӑвӗсем; вӗсем Ҫӗпӗрӗн кйн- 
тйр йен^е, Киттай ^иккинце лараҫҫӗ. Сайан тйвӗсев^ен пуҫ- 
ласа ҫуллахи хӗвелтухӑҫ йеннелш, Кам§ат ҫурутраве патнел
ле С т а н  тйвӗсем кайаҫҫё. Камҫат ҫинт^е ӗҫлекен вулккансем 
пур.

Ҫӗпӗрте мӑн шывсем 
нумай; вӑл шывсем Иевроп- 
пари пайӗн-р шывсен^ен 
вӑр&мрах, вӗсент]е шывӗ те 
нумайрах; шывсент;ен ци 
пысӑк^исем О п, И е н и ҫ- 
ҫ е й, Л е н ӑ шывӗсем пра- 

хутсемҫӳреме ытла йур&х- 
лах мар, мӗншӗн тесен пур 
те Пӑрла оккеана йухса 
кӗреҫҫӗ, пёр А м у р  шы- 
вӗ ан-рах прахутсем ҫӳре- 
ме йурахла.

Ҫёпёр Атлант оккеа- 
нӗн^ен Иевроппӑри пайӗн- 
^ен нумай катанара выртаТ; 
ӑна хӗвеланӑҫпе кӑнтар 
йент;ен ҫӳлӗ тусем карт- 
ласа тӑраҫҫӗ, ҫурҫӗр йен- 
т;ен хӳтлёх ҫук. Ҫавӑнпа 184-мйш карт.—Пуретсем.

Ҫӗпӗрте климӑт пирӗн пат-
рин$ен ^ылай сивё, нӳрӗк сӑхал ӳкет. Ҫӗпӗрте ҫуллахи хӗвел- 
тухаҫён^е сивё 50°-ран ытларах та пула!, йур пит сахал ӳкет.

Йӑвӑҫ-курӑксем ^ӗр^унсем. Ҫӗпӗрӗн ҫурҫӗр йен^е тунтӑр 
вырта4, кӑнтӑрларахра виттӗр тухмя ҫӑра вармансем—тайка- 
сем лараҫҫё; ҫулҫалла йӑвӑҫҫем Амур шывӗ хӗррине, тата 
Асла оккеан хӗррипе ҫитӗнеҫҫӗ. ^ёр^унсем Ҫёпӗрте нумай,. 
пурин'рен ытла мамак ҫамлисем.

Пурӑнакан хӑлӑх. Ҫёпёрте халах пит сайра ларса тухнӑ;: 
унта 11 мӗлйун ҫын пурӑна!’, урахла каласан, С. Р. Сойусён 
Йевроппӑри пайён^ин^ен 14 хут сахалтарах. Кунти халӑхран 
|и  нумайи—вырассем,—вёсем кунта Йевроппари пайён^ен 
куҫҫа килсе ларнӑ; ыттисем вак халахсем, сарӑ рассаран тухнӑ- 
скерсем; иесен^ен т;и йыгалисем— й а к к у т с е м ,  Ҫӗпӗрӗн ҫул- 
лахи хёвслтухаҫ йент;е. тата п у р е т с е м .  вёсем хёллехи хёвел-
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185-мсш карт.—Иркутск хули. ■

тухӑҫ йен’̂ е пурӑнаҫҫё. Вырйссем, тата ггӗр вырйнта пуранакан 
вак халйхсем ҫӗрӗҫӗпе хӑтланаҫҫӗ, хӗвелтухӑҫӗн^и Ҫёпёрте, 
тата Алттайра ылтйн тапрй кйларса пурйнаҫҫӗ. Куҫҫа ҫӳре- 
кен вак халӑхсем каййк, пулӑ тытса пурӑнаҫҫӗ.

Ҫёпӗрте пысӑк хуласемех ҫук. 1]и пысйккисем Т о м с к — 
хӗвеланӑҫӗн^и Ҫӗпӗрте, И р к к у т с к, /]] и т т а—хёвелтухаҫёнтҫе. 
тата Иаппони тинёсё хёррин^е В л а т и в о с т о к .

Халё Ҫӗпӗр урлй Влативостока ҫитет^енех т,укун ҫул 
тупй.



Сотсиалисӑмла Совет Респуплӗкӗсен Сойусӗ (С.С.Р.С.).
1. р. х .  с. к. Р. 

1) Йевроппӑри пайӗ.

Арханкӗлск кӗпёрни Орйол кӗпӗрни
Аҫтӑрхан „ Пеней
Пренск Перм *)
Витӗпск „ Псков „
Влатимёр „ . Ресан,
Волоктӑ ,, Самар ,,
Воронёш ,, Северо-Твннск ,,
Веткӑ ,, У^йановск (Т}ӗмпӗр) „
Комӗл „ Смоленск ,,
Кӗтерннпурх *) „ Тампов *
Иваново-Воснеҫҫенск Твер
Калукӑ „ Тула
Курск ,, Т}аритсӑн „
Кострома ,, 'ререповес „
Ленинкрат „ Йарӑслав
Мускав », Делении *)
Мурмӑн „ Тон оплйҫӗ (тёи хули Тон-ҫи Ростйв)
Йулхула „ Отавропӑу, кӗпёрни
Новкорот „

Автопомлӑ рвспуплёксемпе оплӑҫҫем:

Пушкйрт респуплӗкӗ (тӗп хулн Ёпхӳ)
ВоМак оплӑҫӗ (он. хули Ишевск)
Сырен „ ,, „ Ус¥-Сысо.$ск)
Калмйк респуплӗкё (т. х. Аҫтӑрхан)
Карелн „ „ „ Петросавотск)
Крым ,, „ „ Симхверонпӑ^)
Ҫармӑс оплӑҫё ,, „ Цар хулн (Краснококтайск)
Тутар респуплӗкӗ (т. х, Хусан)

'Атӑл ҫинци нимё'всен респуплӗкӗ (т. х. Покровск) 
^йваш оплйҫӗ (т. х. Шупашкар)

Кайри Капкасра:

Атыкей-'Деркес оплӑҫӗ (т. х. Красноармейск)

Оҫҫет оплйҫӗ \  Яслӑ уҫрештенисем Влатиканкасра.
инкуш у! I
Такеотан респуплёкё (т. х, Маха^-Кала (Петровск)



Капартин-Палкар опл&ҫӗ (т. х. Нядоёв)
'Цедон оплйҫӗ (т. х. Кроснӑй)
ГСарадай ^ерккес оплӑҫӗ (т. х. Паталпашинск) 
Терек оплӑҫӗ (т. х. Петикорск). Ку автономлй мар.

2) Аҫири пайӗ

Алттай 
Амур 
Йениҫҫей 
Сапайкал 
Иркутск 
Кам^ат
Ново -Николайёвек 
Омск ,
Приамур ,
Припайкал 
Приморски 
Томск
Тӳмӗн *) • „

кёнӗрнн (кӗпӗрне хули Дарнаул)
„ Плаховеш^ӗнск)
,, Ераснойарск)
„ ^итта)

Иркутск)
„ Петропавловск) 

Ново-Николайӗвск) 
„ Омск)
„ Хапаровск)
,, Верхнеутинск) 

Влативосток)

Теспуплёксемт ахтономт иплӑҫҫем:

Ойрат оплӑҫё (аслӑ у^рештенисем Улала йатлӑ салара) 
Йаккут респуплӗкӗ (тёп хули Йаккутск)
Монколпа Пурет „ „ ,, Верхнеутинск)

Кӑркӑс респунлёкё (тёп хули Оренпурх)

кӗпӗрнп (кёпӗрне хули Петропавловск)
Урта)

Акмолин 
Ак¥упин 
Пуккей 
Кустанай 
Оренпурх „
Семипалаттинск ,,
Ура^ск „

Туркестан респунлёкё (тёп хули Ташкент)

Аму-Тарйа оплӑҫӗ (оплӑҫ хули Турт-Кӳл, ӗлӗкхи Петроалексантровск). 
Тшетысуй „ ,, ,, Алма-Ата, ӗлӗкхи Верный)
Сакаҫпи ,, ,, „ Полторатск, ёлӗкхи Асхапат)
Оамаркант ,, „ ,, Самаркант)
Сӑр-Тарйа „ ,, „ Ташкент)
Хверкан „ „ „ Коккант)

*) С. С. Р. Оойусӗн Тёпӗҫухӑвкомӗ 1923-мёш ҫулта щӳк уйахбн 12-м*шёв$е еккономя райо- 
нёсем хӑвас тблбшбп* к&парнӑ текрет тйрйх 4 кёпёрнйрев (Кётерннпур, Перӗм, Тӳмен, тата 
)}олешга) п ё р У р а л  о п л й ҫ ё  пулвй,



II. П елоруҫҫи С. С. Респуплёкё (тёп хула Минск), 
ГП. Украйнӑ С. С. Респуплёкё (тёп хула Харккӑв).

Волын кёпёрнн (кёпёрне хули Шиттомир)
Тонес „ ,, ,, Пахмут)
Кётеринослав „
Кейу
Отес ,,‘
Потол „ (кёпёрне хули Виннитсй)
Полтав „
Харккйв „
^ерникӑв „

Ку Респуплёке Ахтономлй Молтаван Совет Респуплёкё кёрет.

IV. Малти Капкаери Х ветератсиллё Совет Респуплёкё:
(тёп хул а Тихлие).

1) А ҫ е р п е й т ш а н С .  С. р е с п у п л ё к ё  (тёп хула П а к к у). Кунта 
Автономлй Пахирван, оплӑҫӗ кёрет.

2) К р у ҫ и  С. С. р е с п у п л ё к ё  (тёп хула Т и х  лис.  Кунта Авто- 
ном илӑ Апхаҫи респуплӗкӗпе Атшар респуплёкё кӗреҫҫӗ.

3) Е р м е н С. С. р е с п у п л ё к ё  (тёп хула Ерива%).

Асӑрхаттарни: Ҫнтее вйхӑтра С.С.Р. Сойусне Хореем (Хива) 
реепупдёкёпе Пуххарй респуплёкё кёрес пек тйраҫҫӗ.



Сӑмахсене кёснен ӑнлантарни.

Автомопил)— лашасйр-мӗнсӗр ҫӳремелли магашинлӑ, урапа.
Автономи— тёрлё халйхсене, хуласене хӑй ӗссӗн тытӑнса тӑма панӑ ирӗк. 

Автономлй респуплйксвмпе оплӑҫсем автономи йёркипе тытйнса тйма ирёк 
илнӗскерсем.

Аттол—оккеанра шывран татйк уякй аек ҫаврака тухса тйракан корал
рихё.

Атӑн ҫӑлӗ—ҫёр айёнцен нит вӑйлӑн тухакан ҫйлкуҫё.
Архипелак— пӗрле тйракан утравсем.
Арттеҫиан ҫӑлӗсем—пӑраласа тунй ҫӑлсем.
Уйӑх тӑхри— уйӑх ҫурри ҫутй курӑнни.
Утӑ, утрав— мйн пшв, тннӗс варрпшр ҫӗр (остров).
Екваттӑр— ҫӗр хӑй тавра ҫаврӑннӑ 'вухне пулакан р  вӑрам ҫул; ха 

мйр шухйщра ҫёр туйыйрё ҫине пкё по;§ус хушшипе шӑп ҫурмаран туртнй 
ункй.

Карта вы/рхӗ — етем аллпне вёреннӗ, ун патёнр пурйнакан выл,йх (кил- 
тн вм.туйх).

Карттӑ—тӗрлӗ ҫӗрсене, патшалӑхсене ӳкерсе илнӗ пысӑкрах план.
Кӑнтӑр линийӗ—кӑнтӑрлапа йападасен ёмӗлкисем хӑш йенелле ӳкни.
Кӑшлакан кайӑксем—ййвйҫ-курйкаҫийекен, кйшлакан каййксем (грыяуны).
Кӑткӑҫийен— муравьед.
Кӑнтӑр линийӗ— кйнтйрлапа ёмӗлкесем хӑш йенне ӳкни.
Кейҫӗр—вӗрп шыв йухса тухакан ҫйлкуҫӗ.
Клопӑс— ҫёр сйнне ӳкерсе тунй йапала.
Климӑт— ҫанталӑк ҫулталӑк хушгаинр ҫӗр ҫннр тӗр.тӗ вырйнта тӗрлё 

улшӑнса пынн. Клпмӑт тйрӑхӗсем— климатические пояса.
Краттӗр—вулккан тйррин|и шӑтйк.
Кратӑс— ҫаврака йападана 360 тапа-тан пайа уйӑраҫҫӗ тӗ, пёр пайне 

кратӑс теҫҫё; сивёпе ӑшша виҫмелли йетинитсӑ.
Кристалсем— тӗрлӗ эдглсен пӗррсем
Корисонт— пӗлётпе ҫёр пёрлешнӗ пек туййнакан вырйн.
Коралсем—тинӗсре пӗр вырйнта ушкӑнӑн пурйнакан, тинёс тӗпёнрн 

йӑвйҫ иек ҫитёнсе хӑпаракан вётё г§ӗрт;унсем.
Комппас—-тӗнр йенёсеие пӗлмеллп йапала.
Конститутси—патшалйхри тӗп саккун; конститутсиллӗ монархи—монарх- 

па иарламӗнт тытса тйракан патшалйх.
Респуплёк— парламбнтпа халйх тытса тйракан патшалахсем.
Хутаҫлӑ кайӑксем— хырйм айён'ре хутаҫ пексйер пур каййксем (сумча

тые животные).



Хёвел тӗнт,и— хёвел тавра ҫаврӑноа тйракан планетоен ушкйнё.
Хлукёр—ҫил хӑш йенрн вёрнине пӗлмелли йапала (ҫилхӳри).
Хветератси— автономлй респуплёксен, оплӑҫҫен сойусӗ (пӗрлешни); хве- 

гератсиллӗ-сойуслй респуплӗк.
Паралелеем— клопӑс ҫине екваттӑрпа пӗр майлӑ, хушшисене пёр пек 

ханарса туртнӑ линисем.
Парометтр— мӗлле ҫанталӑк пулассине малтанах пӗлтерсе тйракан йа

пала.
Памппас— Кйнтйрти Амерёкри Паран шывӗ тӑрӑх выртакан ҫеҫен хирсем.
Пуш хир—ййвйҫ-курӑк ӳсмен вырйн.
Пӑрлӑх— тусем хушншн^е йе сивӗ ҫӗрте купаланса таракан пар куписем.
Парламёнт—патшалйхри саккуна кӑларса тӑракан асла пухй.
Пассат— троппӗк тӑрӑхӗнтщ ҫулталӑкӗпех пӗр йеннелле вёрсе таракан ҫил.
Пусакасем—шыв тӗпӗнтщ пит пысӑк худеем.

. Пиррнсе пулнӑ ^улсем— осадочные породы (камни).
Прери— Ҫурҫӗрти Амерӗкри Миҫҫиҫиппи шывӗ тӑрӑх выртакан ҫеҫен 

хирсем.
Присӑ— тинёс хӗрринр кйнтйрла тинӗс ҫинҫен типҫёр ҫинелле, ҫӗрле 

тнпҫбр ҫин^ен тннӗс ҫинелле вӗрекен ҫил.
Промышл,ӑннӑҫ— етемсем хӑйсене кирлё йапаласене туни.
Планет— хёвел тавра пирён ҫӗр пекех ӗмӗр ҫаврӑнса тйракан йапала; 

вӑл ҫӗр пекех тёттём.
Пол,ус— ҫёр ^амарӗ вйттӗр тӳрӗ йапала шӑп варри урлӑ йанӑ тесе 

шутласан, ҫав тӳрб йапала вӗҫӗсем шйтарса тухнй вырйнсем. Урӑхла каласан, 
гёр хйй тавра ҫаврӑннӑ 'ҫухне пӗр ҫаврӑнмасӑр таракан вырйнсем

По^ар ункисем—екваттӑртан 66 кратйс ҫурй (66‘/а) урлй кайакан ли- 
писем.

Порт—карапсем §арӑнса таракан тинёс хӗррншр хуласем.
Тайка— Ҫӗпӗртп ^ӑрӑш, хыр, пихтӑ, тата ҫавйн пек иӑвйҫ вӑрманё.
Тарлатакан (шырланкӑ)— шыв йухса пынӑ р х н е  хйш тёлте ҫӳлтен пит 

ьйнка йухса анакан вырӑн (водопад).
Ту йышши ^улсем— ҫирӗп ■§улсем (горные породы).
Тупас-кӑларас иромышрннӑҫ— добывающая промышленность.
Тунтӑр— ҫурҫёртп ҫеҫен хирсем (вӑрмансйр вырйнсем).
Тӑршӑм виҫи— йапаласен тӑршшӗне-урлйшне виҫмелли внҫе .
Температтурӑ— сывлӑш мӗн ^ул ӑшй сивӗ пулни.
Термометтр— йшӑпа сивве виҫмеллн йапала.
Телехвон—ннҫетрен калаҫмалли йапала.
Те^ттӑ— шыв тинӗсе йухса кӗнё ҫӗрте йуплён йуилӗн пулса сарӑлса 

кайнӑ вырӑн.
Тӳрем ҫёрсем— тӳрем вырйнсем (равнины).
Тӳрем сӑрт— ҫӳлё турем вырйн (плоскогорье).
Тинёс пырӗ—тинӗспе тинӗсе пёрлештерсе тӑракан ансйр шыв (иролив).
Тинёс ури—тпнӗс шывӗ ҫыран йпше кукӑрйлса пырса кёнӗ вырйн,

т; нёс кукрн (залив).
Тинёс курки— пӗркрех тинёс урн (бухта).
Троппёксем —екварттйртан ‘23 кратйс ҫурӑ урлӑ кайакан линисем.
Тун—тииёе хӗрринр хйййр кёрр.



Шахтӑ— ҫёркӑмрйкне ҫӗр айён^ен кӑларакан вирӑн.
Шӑртлӑ ту— темиҫен пӗрле тйракан ту тӑррисем.
Шыв карти—-пӗрпӗр мйнӑрах шыва йухса кӗрекен пӗ^ёк шывсен вырӑнё 

(бассейн реки).
Шхер— Палттн тинёсӗн^и ^йнкй ҫыранлй пёцӗк утравсем.
Саваннӑ—курйк, тата вӗт тӗмлӗ йӑвйҫҫем ҫптӗнекен ӑшӑ ҫёрти ҫеҫен 

хирсем.
Сарлакёш— екваттйрпа пӗрпёр вырӑн хушши (ҫурҫёртн по.],ус патнелле 

те, кӑнтӑрти под, у с патнелле те шугласа) (широта геогр.).
Сӑрт—ҫӳлӗрех вырӑн. Сӑрт тесе хйш ҫӗрте ҫырма хӗррннци $ӑнкӑ ҫы- 

рана калаҫҫё.
Сталактитсем — ҫӗр айӗн^и шӑтӑксен марин^ен ҫакӑнса тйракан шӗвёр 

цулсем.
Сотсиалисӑм — етемсен малашнехи пурӑнӑҫ йӗркн ҫикҫен калакан вӗрен- 

тӳ. Сотсиалисӑм йӗрки туухве йапаласем тумалли хатӗрсем, машшянсем, хаи- 
рӑк-савйтсем, пӗтӗм ҫӗр, тунӑ йаиаласем пётӗм халйх алливце, ҫав йапала
семпе пур те пёр пек усӑ курмалла, ҫынсем пур те пёр тан. Оотсиалисймла 
респуплёк— ҫав пӗркеие пурнӑҫа кӗртекен патшалйх.

Ҫурутӑ. ҫурутрав—тинӗселле зӑсйлса тухса тйракан ҫӗр (полуостров).
Ҫӗрмӑйӗ (ҫӗр оьшйке)— йкб пъгейк ҫёре пӗрлештерсе тӑракан ансйр ҫёр 

(перешеек).
Ҫӑткӑн кайӑксем 'ҫёрзднсене тытса ҫисе тӑранса пурйнакан кайӑксем 

(хищные звери и птицы).
Ҫеҫен хир— курйксем ан’р х  ӳсекен вӑрмансӑр вырӑн.
Ҫут— шыв хёррин'р 'ҫӑнкӑ ҫырна.
Лавӑ—вулккан пӗрӗхнӗ цухне йухса тухакан шӗвӗ йапала.
Лавинӑ— тусем ҫинрн шуса анакан йур куписем.
Лот—тинӗссен тарйнӑшне впҫмелли йапала.
Макнит—тимӗр, хурҫӑ йапаласене хйй патне туртса тӑракан цул.
Маттерик— шыв айён^ен тухсе тӑракан пысйк ҫӗр.
Маштап— йапаласен планне, ӳкернӗ ^ухне пысӑк виҫҫе вырӑнне илнӗ 

пӗ$ӗк виҫе.
Муссон— ҫурҫул хушши тинӗс ҫинрн типҫӗр ҫинелле (ҫулла), ҫурҫул хуш

ши типҫӗр ҫннрн тинӗс ҫинелле (хӗлле) вёрсе тӑракан ҫил.
Мӑйракасӑмса— носорог.
Меритиансем— екваттӑр урлӑ, икё по^ус урлӑ туртнӑ линисем.
Минераллӑ ҫӑлкуҫёсем—ҫёртл тӗрлё йапаласем— кӳкӗрт, тимёр, тата ҫа- 

вӑн пеккисем ярӗлсе шывпа йухса тухакан ҫӑлкуҫӗсем.
Микроскоп— куҫа курӑнми вӗтё (пӗ^ёк) йапаласена пысӑклатса пйхмал- 

ли хатӗр.
Морен—ту ҫин$ен анакан пӑрлйхсен хӗррине купаланса пулнй вул 

купиеем. 19 странитсйра «Вӑл $улсене моренсем» тес вырйнне. «Вйл вул 
куписене моренсем теҫҫӗ» тесе вуламалла.

Монарх— патшалйха пё'рен тытса тйракан пуҫлӑх (патша, коро.%, тита 
ҫавйн пеккисем). Вёсем тытса тйракан патшалйх м о н а р х и пула'?.

Валун— пӑрлйхсемпа анакан 'ҫулсем.



Вулнкан— в&х&зё-вӑха^ӗпе ҫбр айӗнтрэн вутлӑ хӗмлб шбвб йапаласем 
кйларса пбрбхекен ту.

Вӑрӑмёш— тёп меритианна пбрпбр вырйн хушши (долгота географическая). 
Високкослй ҫул —366 кунлӑ ҫул.
Иусас-тӑвас промыш^ӑннӑҫӗ—обрабатывающая промышленность.
Иӑшу— цулсем, тата ҫавӑн пек йапаласем шывпа йбпенсе, ҫплпе, ашӑ- 

па; снвбпе ҫемҫелсе вбтелсе кайни.
Иёп ҫулҫӑллӑ йӑвӑҫҫем— хыр, §ӑрӑш ҫулҫй иек ҫулҫӑлдӑ йӑвӑҫҫем. 
Орпиттӑ— ҫбр тендере хбвел тавра ҫаврӑннй $ухне ҫӳрекен ҫаврака

Ҫул.
Оаҫис— пуш хирте ҫӗр айбн^ен шыв тухса тйракан, ййвйҫ-курӑк ҫи- 

тбнекен вырйнсем.
Нӳрӗк 400 милиметтр ӳкет тенн ак ҫакна пблшрет: ҫӗр ҫипе ҫӑмӑрпа, 

йурпа анакан шыв ҫёр айне пбртте каймасӑр пухйнса тйрсан, вал 400 мили
меттр ҫулбш пухйнса купаланса тӑма пултараУ.
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О БЪ ЯВЛ ЕН И Е.

В складе Чуеашского Издательства на чувашсном языке 
имеются следующие книги:

1. А. М. Михайлов. Сайра Майаасем (Политтиккӑ аукварб).
2. Р. Ҫ. К. Л. С Историйё.
3. П, И. Иванов. Руководство к ведению первоначальных уроков

русского языка в чувашских начальных школах.
4. Йалти шкулсен'ве малтанхи ҫул вёренмелли Сата^ Кёнеки.
5. Йалти шкулсен'ре икёмёш ҫулта вёренмелли Саха'? Кёнеки.
6. Йалти шкулсен^е виҫӗмӗш ҫулта вёренмелли Сата$ Кёнеки
7. А. Йевҫихнейӗв. Ҫӗр котексин никёсёсем,
8. В. Лункевётр Аслатипе Ҫиҫӗм,
9. РФСК Респупликки Ҫӗр котекси.

10. К. Иакотовски. Етем ӳтпӗвё, малтанхи шкулра вёренмелли хёнеке
11. Йуман, Ахтономлӑ ^ӑваш Оплӑҫӗ (Родияоведение).
12. £. Д. Тимофеева. Ҫулпуҫӗ (Букварь) (2-мӗш хут ҫапнӑ).
13. Костычев. Тыррапулла уйарпа пётересрен йенле сыхламалла.
14. А. Т. Быков. Краткий словарь общеупотребительных русских

и чувашских слов.
15. К. Ф л а м м а р и о я .  Астрономи кёнеки, (75 риеунӑклӑ).
16. Ф. Т. Тимофеев. 'Ҫӑваш -ҫӗлхийӗн Крамыаттикё.
17. Ф. П. Павлов. «Сӑрнай» Хитрелетнё ’р в а ш  Йуррьсем,
18. ЙЗвӑҫкурйк, аиа пӑхса устересси.
19. РҪЛКС уставё ('вӑвашла тухиӑ).
20. М. А. Дернов, Утарӑи тёп ёҫӗсем.
21. Л. М. Кахановитр Р. К. (полрпевиксен) партти мёнде йёрке-

ленсе тйрат? Партти устав? ҫин^еи.
22. А. Богданов. Политтикйллй еккономи.
23. 1925-мёш ҫулхи Т)йваш Кйлентарё.
24. Ванеркке—Й ут ■ҫёлхесен^ея хутшӑннй сӑмахсен пё$ёк словаре. 
•25. А. Крупёр, С. Крикорйёв, А. Парккӑв, С. Т)ехранов— Иуҫламӑ

шёнт,е вёренмелли Кеокрахви (185 карттинлӑ.)

П е ч а т а ю т с я :

1. Русский букварь для чувашских школ.
2. География СССР.

С требованиями обращаться по адресу: 

г. Ч ебок сары  Ч, Д. О .  Ч У В П Ш И З Д Д Т  

Оптовым покупателям делается скидка.


