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Ҫумӑр мӗнле пулат.

Ҫумӑр. Ҫӑвӗ-ши вӑл йе ҫумӗ-ши?.. Б а 
нахах  та  пулӗ-ши вал, йе ӑн а  тен кӗтме те 
кирлӗ мар-пш ... Ҫакна хресҫенӗн пӗлесех 
иулат. Ҫумӑр пулсан тырӑ-пулӑ иулат. Ҫумӑр 
пулмарё— кавлемелли те пулмарӗ, тет хрес- 
'§ен. Тепӗр йен^ен ҫумӑр йалан ҫуса ыт- 
лашши йӗпене кайсан тырй-пулӑ шӳсе 
йапӑхат.

Ҫумӑр пулассине йе пулмасинне маларах 
пӗлсе тӑраеҫӗ. Вӑл пуласенне пӗр талӑк 
та пулин малтан пёлесцб. А щ ах  ӑна пӗлме 
пулат-ши? Сӳтсе-йавс пӑхар-ха...

А кӑ ҫумӑр ҫурё. Ҫумӑр шывён пӗр пайӗ 
ҫёре сӑрхӑнрӗ, тепӗр пайӗ пӑсланса ҫухал- 
т;ӗ. Сывлӑшри пӑсланнӑ нӳре еппр вӑл тӗт-



реленсен 'ҫасах куҫпа та  куратпӑр. К аҫпа 
ана-ҫаран ҫи-нт>е, щыв-шур ҫшгҫе, пӗве тав- 
рашӗн^е, ла^акасен лапёщ р тӗтре тётре- 
ленсе тӑннине курманни кам пур? Ӑна ки- 
рек кам та ирпе те карпа та  курнӑ.

Тӗтре йепле майпа пӳлнине пӗлесси йывӑр 
мар. Тӗтре вӑл куҫкурми вак, анҫах хисепсӗр 
нумай шыв тумламёсем пӗр тӗле пухӑнсан 
пулаР. Тӗтре хӗвел тухи 'рен  йе хӗвел ансан 
куҫа курӑнат. Хӗвел тухса хӗрте пуҫлаеан 
тётре куҫ умӗн^ен ■ҫа-сах ҫухалат.

Ан^ах ӑслӑлӑх кӑтартнӑ тӑрӑх— ҫут 
санталйкра нимӗн те сайа кайса пй'цах ҫу- 
халмаст. Ҫутҫанталӑкра кирек ыӗнле йапала 
та пӑ $ах пӗтмест, вӑл улӑш ӑнса урӑх йапа- 
лана ҫеҫ ҫавӑрӑнат. Куҫ уменрен хӗвел 
хӗртнипе ҫухалакан тӗтре те пӗтӗмпех пӗт- 
мест, вӑл ҫӳлёрен ҫӳле улӑхса ҫеҫ сывлӑша 
сарӑлат. Ҫӳлте тӗтре нӗртщсем, вак тттыв 
тумламёсем пӗрле пухӑнсан тётре вырӑнне 
пблӗт пулса тӑрат.
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Сывлӑшпа сывлӑш йухӑмӗсем (ҫилсем).

Ҫӗр рӑмарне йӗри тавра сывдӑш хупласа 
тӑрат. Сывдӑша епир куҫпа кураймастпӑр, 
аирах ӑна тӗрлӗ йенӗпе рипер рухлатпӑр. 
Сӑмахран кадасан— ӑн а епир сӑмсана хы тӑ 
туртса еывласан йе сывлӑш тӑрӑх алда 
каллӗ-маллё хӑвӑрт судласан риперех рух- 
латпӑр. У нтан сывлӑша епир ҫиврӗ ҫил 
вӑхӑтӗнре питӗ лайӑхӑн рухлатпӑр. Ҫил вӑл 
йухакан сывлӑш.

Сывлӑш мӗн рухлӗ ҫӳлте— еавӑн рухлӗ 
сивӗ. Ҫакна кирек кам та  рухлама пултарат. 
Ӑ на рухлас пулсан ҫӳлӗ ту ҫине кӑна хӑпар- 
са анмалла.

Ту питех те ҫӳлб пулеан, ту тӑрринре утӑ
уйӑхӗнри шӑрйх кунра та пӑртак йур тёл 
пулма пулат.

Ҫав сивӗрен сивӗ сывлӑш снйёсене тбтре 
айалтан хӑпарса сарӑлат. Тӗтре ҫапла майпа 
айалти ӑш ӑ сывлӑшран ҫӳлти сивӗ сывлӑша 
кӗрсе саланат. Кирек ыӗнле пае та  сивӗ 
вы рӑнта ҫӑралса рӑмӑртанат те куҫа курӑ-
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накан пулах. Сав ҫӳлте тӗтререн йе пӑсран 
пулнӑ йапалана епир пӗлӗт тетпӗр. Н асран 
нӗлӗт йепле пулнине кагони хрес^ен хӑй те 
•рсах курат. К алӑпӑр— хӗлле вӗри мун^а 
алӑкне уҫ-са йаратпӑр, алӑк витӗр хӗрӳ 
нӳрлё сывлӑш тулалла вӗҫсе йухса тухат, 
ҫав сывлӑш йухӑмӗ тула сивӗ ҫӗре тухсанах 
пирӗн куҫ умӗн'§е тӗтреленсе— пӗлётленсе 
•тӑрат. Ҫавӑн пекек еӑмавартан тухакан пӑс та  
, пирӗн умра тӗтреленсе ҫавйрӑнса тӑраН 

Ҫӳлте пӗр ^ӑмӑртаннӑ пӗлӗт ӳсме те т}а- 
кса саланма та пултарат. Вӑл ҫав пӗлӗт тав- 
рашне тата та  ҫӑралнӑ пӑс кӗпӗрленсен 

. ӳссе пысӑкланат. Сапла пёлӗт пирӗн куҫ 
умӗн^ех ӳсее пысӑкланнине епир йаланах 
куратпӑр. А [гҫах ^асах  епир пӗлӗт пирӗн 
куҫ умӗщ рх ^аьса  таҫта ҫухалнине те ку- 
ратпӑр. Акӑ кӑвак пӗлӗт тӑрӑх  шурӑ пёлӗт 
'Вӑмӑркки хйвӑртӑн васкаса шуса— йухса пы- 
рат. А кӑ унт^ен те пулмарё— ҫак пёлӗт Ла
марки ирӗлсе 1}ака пуҫларӗ. Нумай та  вӑхӑт 
иртмерӗ— шурӑ пӗлӗтӗн тёсё те йулмаре.
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Аҫта кайса ҫухалт)ё-нш вӑл?
Ҫапла пёлӗт саланса пӗтни ҫил-тӑвӑл- 

ран, сывлӑш йухӑмӗсен^ен килет. Ҫав ҫ-ил- 
семпе йухӑмсем ҫӳлте те айалта пекех вӗ- 
реҫҫӗ. Вӗсем ҫер ҫйнщи пекех тӗрлӗ йенщён 
вёреҫҫӗ: сивӗрен, кӑнтӑртан, хӗвелтухӑҫӗн^ен, 
хӗвеланӑҫӗн^ен те вӗрме пултараҫҫё. К ӑн- 
тӑртан вӗрсен ҫӳлтн ҫилсем ӑш ӑ пулаҫҫё, 
сивӗрен вӗрсен вӗсем сулхӑн пулаҫҫӗ. Ҫапла 
йухса пыракан пӗлӗт ҫӳлти сивӗ ҫюгае тӗл- 
пулса хутш ӑнса кайсан вӑл аслӑланат, мӗншӗн 
тесен сивве пула сывлӑшри пӑс тата ытларах 
пӑсланат. А н^ах ҫав пёлӗтех, ҫӳлти ӑшӑ 
ҫилпе йе вёри йухӑмпа тӗл пулсан, ^акса ик- 
сӗлме тытӑнат, ^асах  вӑл тата пӑсланса пӗ- 
тӗмпехте салана!’, мӗншӗн тесен ӑш ӑпа тӗтре- 
леинӗ пӑс тата  пӑсланса куҫкурми пулса 
ҫухалат.

Пӗлӗтсем.

Ҫапла ёнтӗ ҫӳлти пӗлӗтсем енир ирпе- 
каҫпа ейнакан пӑсна тӗтререя ■ҫӑмӑртанса 
пулаҫҫё.



Пӗлётсем тӗрлӗ тӗс-питлӗ пулаҫҫӗ. Х ӑшӗ 
вёсем кайӑк тӗкӗ (хур шӑмми) йевёрлӗ, хӑшӗ 
сийлӗ, хӑш ӗ кумкалӑ пулаҫҫӗ.

Вӗҫен кайӑк тӗкё пек пёлӗтсем ҫутҫан- 
талӑкӑн кӑвак ҫамки ҫ и н р  таса кӗшӗл пек 
шуралса саланса йухаҫҫӗ. Вӗҫен кайӑк 
тӗкӗ пек пӗлӗтсем т,и ҫӳлте ҫӳреҫҫӗ. Вӗсеы 
ҫӗртен 10— 13 километӑр ҫӳлте йухаҫҫӗ (ки- 
лометтӑр ҫухрӑмран кӑшт кана кайа).

Ҫапла ҫӳлӗ сывлӑш сийё ытла та сивӗ: 
тата  сывлӑшри пӑс ш ӑнса пӑрланат. Ҫа- 
ванпа тёклӗ пӗлӗтоем епир ҫёр ҫ и н р  ку- 
ракан тӗтре йевёрлӗ мар; ҫав пӗлӗтсем пи- 
рӗн куҫа курӑнмаҫҫё, вӗсем йӗп вӗҫё пек 
вак пӑр п ӗ р р сем  пёрле пуҫтарӑннипе пире 
ш уррӑн палӑрса тӑраҫҫё. Ҫав пёрҫӗсем вак 
кристалсем йевёрлё, вӗсем пӑс тумламёсем 
шанса п ӑрлан н и н рн  пулнӑ. Тёк певӗрлӗ пё- 
лётсем сывлӑш йухӑмӗпе айалалла анас пулсан, 
айаларахри ӑш ӑ сывлӑщ сийӗсене лекес пул- 
сан $асах ирӗлсе ҫухалаҫҫё. Ҫав тёк йевёрлё 
ирӗлнӗ пёлӗтсен рн  р с а х  тёк йевёрлӗ-сийлӗ,



Ҫумйр пӗлӗТ)б.
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йӗ тёк й евӗрлӗ— к у мкал ӑ пӗлӗтсем те пулса 
кайаҫҫӗ.

Оийдӗ пӗлӗтсем пирён куҫа пӗр си ҫине 
теиӗр си купаланса тӑнӑ пек курӑнаҫҫё. 
Савӑнпа та  вӗсене силйӗ пёлӗтсем теҫҫӗ. Сий- 
лё пӗлӗтсем ҫӗртен нумай ҫӳлте йухмаҫҫӗ.

Кумкалӑ пӗлётсем ыамӑк куписеы йевӗр- 
лӗ. Кумкалӑ пёлӗтсем хӑш  рухне пёр пӗрин 
ҫине хупӑрданса тусемпе сӑртсем йевёрлӗ ку- 
рӑнаҫҫӗ.

Ҫумӑрпа ытти нӳрсем.
Ҫапла ӗнтӗ айаЛти нӳр: ҫер нӳрӗ, йешӗл 

ӳсетӑран нӳрё, йухӑм шывсен, тинӗссен, 
оккеансен нӳрӗ пӑсласна ҫӳле хӑпарат те 
нӗлӗт пулат.

Ҫанла пулнӑ пӗлӗтсене сывлӑщ йухӑмӗсем 
тёрлӗ йенелле хӑваласа ҫӳреҫҫё. Й ухакан 
пӗлӗтсем сивӗ ҫилсемпе тӗл пулеан ҫӑралса 
■рмӑртанаҫҫӗ те ҫумӑра ҫаврӑнаҫҫӗ. Ҫумӑр 
пёлӗ^ӗ ахал, пӗлӗтрен ак мён йенӗпе урӑхла: 
ахал, пёлӗтён вак шыв тумламӗсем пӗр пё- 
рин^ен уйрӑм вӗҫеҫҫӗ, ҫумӑр пёлӗт,ӗн ҫав
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вак тумламсем пӗр пӗринпе ҫыпеӑнса пы- 
сӑкланаҫҫӗ те хӑмпӑланса вӗҫеҫҫӗ. Сак шыв 
хамписем те питё вак та питӗ ҫӑмӑл та 
пулаҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсем айалалла анмаҫҫӗ. 
Ант, ах ҫумӑр пблё-ҫё ҫӳлте тата сивӗрех сы- 
влӑш ҫине пырса кӗрсенех шыв хӑмппсем 
пӗр пӗринпе ҫыпҫӑнса пысӑкланаҫҫб те су- 
мар тумламёсем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫак тумлам
сем хӑйсен йывӑрӗшӗпе ҫӳлте вбҫсе су- 
реме пултараймаҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсем айалал
ла ҫӗр ҫине персе анаҫсӗ.

Ҫапла ӗнтӗ ҫула ҫумӑр мӗнле майпа пул- 
нине епир пёлтӗмӗр. Малалла йур мӗнле 
пулни Ҫ1пп;еи шухӑш лаҫа пӑхар.

Хӗлле пёлӗтри шыв пӑсӗ ш анат. Ш ӑн нӑ пӑс 
пӗр^исем 'р м ӑр тан са  пысӑкланаҫҫб те йур 
пбр$исем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫав йур пбр'рсем  
вара ҫӑлтӑрсем йевӗрлӗ пулса ҫӗр ҫине вӗҫее 
анаҫҫӗ. Ҫуркунне, ҫулла, кӗркунне пӗлӗт пӑ- 
сӗ пхӑнса хытаймаст, вӑл туӑмӑртанса ҫумӑр 
тумламӗ пулса ҫеҫ айала персе анат. Хёлле
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ҫав пӑс пӑрланат те тӗклӗ— мамӑкла йур 
пулса анат.

Х ӑш  Т)ухне ҫулла та пӑр ҫӑват. Вӑл ӑҫтан 
пулат-ши? Ҫапла ӗнтӗ нӳр пӑсӗ сывлӑшӑн 
айалти ӑш ӑ сийӗнт,ен сӳлти сивӗ сине вӗҫсе, 
хӑпарат. Ҫӳлелле хӑпарнӑҫем пӑс шӑннӑҫем 
ш ӑнат, ш ӑнса ҫитсен вӑл мӗне те пулин 
нерӗнсен сасартӑках пӑрланса хытат. Ҫапла 
ш ӑнса улйхакан пае тёк йевӗрлӗ пӗдӗтсем 
патне ҫитсен вӑл хӑвӑртах  тёк йевӗрлӗ пӗ- 
лӗтсен пйрлӑ п ёр 'рсен  ҫумне ҫыпҫӑнса хытат. 
Ҫапла тёк йевӗрлӗ пӗлӗтсен вак кристалӗ- 
сещ;ен пӑр пӗр^исем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫав пӑр 
пёр-рсем хӑш  1)ухне пӗр пӗрин ҫумне ҫып- 
ҫӑнаҫҫӗ те ҫӑмах пек пысӑк пӑр пёрт>исем 
те пулса айала персе анаҫҫӗ. Ҫак майпа 
ҫуляа ^асах сийенлӗ пӑр ҫӑват.

Шывӑн йӗритавралӑ ҫаврӑнӑсӗ.
Ш ыв ҫутҫанталӑкра пӗр вырӑнта кандё 

тӑманни малта каланшт§ен тӳрех паллӑ. 
Т)ӑнахах та  сӑнаса кӑна пӑхар: акӑ  пнрӗн 
умра шыв. ҫав шыв нумай тумламран пулнӑ.
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Ҫак тумламсем пирӗн умма килсе ӳю гр ен  
таҫта та ҫӳресе илнӗ. Вӗсем ӗлӗкрех те 
ҫӗр ҫин^е шёвелсе тӑнӑ йе йухнӑ. Унтан 
хӗвел ӑшшипе вӗсем пӑсланса ҫӳде вӗҫсе 
улӑхнӑ. Ҫапла вӗсем ҫ.ӳле ы тларах шыв-шур 
(ҫырмасем, кӳлсем, тинӗссем, океансем) ҫин- 
!,ен пӑсланса вӗҫнӗ. Ҫӳлте ҫав тумламсен- 
],ен пулнӑ пӑса ҫил тӗрлӗ йенелле хӑваласа 
ҫӳренӗ. Ҫул ҫчнце сивӗ сывлӑш сийӗсейе—  
йухӑмӗсене тӗл пулнипе ҫав пӑсран пёлӗт 
пулеа кайнӑ. Ҫак пёлӗтрен вӑл ҫӳле улӑхса 
сивӗ сывлӑша лекннпе ҫумӑр пёлё'дё пулса 
тӑнӑ. Ҫак пӗлӗтрен ҫулла сумӑр йе пӑр, 
хӗлле йур ҫуса аннӑ. Ҫапла ҫӳлтен пирӗн 
ӗлӗк нӑсланса хӑпарнӑ нӳр каллех шыв 
пулса ҫӗр ҫине аннӑ. Ҫапла аннӑ шыв тум- 
ламӗсем пӗрлешсе шыв йухӑмӗсене пухӑнна. 
Ҫав йухӑмсене пуҫтарӑянипе гырмасен^е 
щ авдаса йухакан шывсем йухма тытӑнаҫҫӗ. 
Ҫапла шывпа йухакан тумламсем ӑш ӑпа 
каллех пӑсланса ҫӳле хӑпарӗҫ, каллех еут- 
ҫанталӑк тӑрах ҫӳресе кайалла ҫӗрҫине
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ҫаврӑнса анӗҫ. Ҫапла ӗнтё шыв ӗмӗрне 
каллӗн-маллӗн гаврӑнат: вӑл айалтан ҫӳле 
хӑпарат, ҫӳлтен айала анат, вӑл пӑс пулат, 
пӑсран ҫумӑр тумламне йе пӑрпа йур пёр- 
р н е  гаврӑнат. унтан йулашкинцен татах  
шывах пулса кайат.

Ш ыв ҫёр тӑрӑх  йухвӑ $ух вӑл ҫӗре те 
сӑрхӑнса пайтах пӗтет. Ҫапла ҫёре сӑрхӑна- 
кан шыв ҫёре-айалалла аннӑҫем анаг. Вӑл 
шыва витӗр йаман ҫӗр си тӗл пудсан кӑн а 
тата та анма р р ӑ п а т . ҫапла ш ыва витӗр 
йаман с-и р е а х  тӑм пулат. Ҫак ҫӗр а й ӗ н р  
пуҫтарӑннӑ шыв та пёр тӗлте канлӗ тӑмаст: 
вӑл ҫӑл пулса та пулин ҫӗре ш ӑтарса 
ҫийеле сиксе туха'1; те ытти пысӑк шыв- 
шур тавраш не йухма тӑрӑш ат. Ҫапла ӗнтё 
еӗре сӑрхӑннӑ нӳр те ҫанталӑкра ҫӗр ҫ и н р  
шыв пекех каллӗ-маллӗ ҫавӑрӑнат.

Ҫумӑр пулассине йепле пӗлмелле?
Ҫумӑр ҫӑвассине уйӑх йе ерне малтан 

пӗлме май сук. А нҫах вал пулассине 3— 4 
куч маларах цухлама пулах.
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!. Пӗлӗтӗн сӑнӑвлӑ паллисем.

1. Тӗк пек пӗлӗтсем хӗвеланӑҫӗн^ен, кӑн- 
тӑрпа хӗвеланӑҫ ■рккин^ен йе сивӗпе хӗве- 
ланӑҫ хуш ш ищ ен куҫа курӑнмалла шуса 
йухаҫҫӗ,—-

1— 2 кунтан ҫӳлтен нӳр ҫӑвассинё унтан 
■ҫанталӑк вӑрах йӗпене кайассине кӗтсе тӑма 
кирлё.

2. Тёк пек пӗлӗтсем пӗтӗм пӗлӗт тӑрӑх , 
вӑрӑм йарӑмсемпе йарӑмланса нртеҫҫӗ.

3. Тёк пек пӗлӗтсем ирпе пӗр вырӑнта 
унтан питӗ ҫӳлте курӑнаҫҫӗ, хёвед ӑшӑтнӑҫем 
лёсем ҫухалаҫҫӗ.

—  Л айӑх канлӗ ганталӑка кӗтме кирлӗ.
4. Сийлӗ-тӗк пек пӗлӗтсем, тёк пек пӗлӗ- 

тсем иртнӗ тӗлсене тӑтӑш  хупӑрласа илеҫҫӗ.
—  Тёттём нӳрлӗ еанталӑка кӗтме кирлӗ, 

ҫӳлтен нурсем вӑрахӑн  ҫӑвассине кӗтме 
кирлё.

5. Кумкалӑ пӗлӗтсем ирпе палӑраҫҫӗ, 
кӑнхӑрла пысйкланаҫҫӗ, каҫпа ҫухалаҫҫӗ.
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—  Уйар канлӗ ҫанталӑка кӗтме кирлӗ.
6. Кумкалӑ пӗлӗтсем ирпе палӑраҫҫё, 

кӑытӑрла ҫӳлелле хӑпараҫҫё, хӑш  'Бухне 
айаларах та  анаҫҫӗ, каҫпа та ҫухалмаҫҫё.

—  Сил пулмасан ҫумӑр йур пӑр пулассине 
кётме кирлӗ.

7. Кумкадӑ пӗлӗтсем тусем йевӗрлӗ кум- 
каланса пысйкланаҫҫӗ.

—  Аслатиллӗ сумӑра кӗтсе тӑма пулат.
8. Ирпе кун тӑршшӗпе така ҫӑмӗ йе 

* тёк йевӗрлӗ пӗлӗтсем каҫпа сийлё кумкалӑ
пулсакайаҫҫӗ.

Ҫӗрле аслатиллё ҫумӑр пулма пултарат.

II. Ҫилӗн сӑнавлӑ паллисем.

1. Ҫанталӑк ҫёрле канлё. Ирпе ҫид пуҫда- 
нат, кӑнтӑрла вӑл вӑйланат, каҫпа 'дарӑнат.

Уйар канлё ҫанталӑк пулассине пӗлтерет.
2. Каҫпа ҫил лӑпланмаст, тата та  вайлӑ- 

ланат. Ҫил-тӑвӑл, канӑҫсӑр ҫантадӑк тапра- 
нассине иӗлтерет.
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3. У йар кун пёр неявен вӗрекен ҫил 
сасартак урӑх йен^ен вӗрме тытӑнат.

Санталӑк улӑшӑнассине, нӳрсем ҫӑвассине 
пӗлтерет.

4. Ҫӗр сищщ айалти сил те ҫӳлти пблӗ- 
три ҫил те пӗр йснеллех вереҫҫӗ.

У йар канлӗ ҫанталӑк пулассине пӗлтерет.
5. Айалти ҫил пӗр йенелле, ҫӳлти ҫил 

тепӗр йеиелле вӗрет.
Йӗпе пулассине пёлтерет. *

Хаке 3 пусе ________
Ф. Маттерн. что такое дождь и откуда 

он происходит. Н а чувашском языке.

____________ Главлит 56457 М осква Т ираж  10. ООО
Книж ная ф абрика Ц ен тр и зд ата  М осква, Ш лю зовая наб. 162.


