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КОсмОсмÆ БАЛц

Чиныджы ацы хай дын феххуыс уыдзæн æгæрон космосы, космо-
сон буæрттæ æмæ фæзындтæ, Зæххы – цард кæм ис, уыцы зыбыты 
иунæг космосон буары тыххæй бирæ зонындзинæдтæ райсынмæ.

цЫ АхуЫр КÆнЫ АстрОнОми

Космос кæнæ Дун-дуне хонынц æгæрон æрвон тыгъдад стъалытæ, 
планетæтæ æмæ æндæр космосон буæрттимæ.

Космос цы зонад ахуыр кæны, уый 
хуыйны астрономи. Бердзенаг æвзагыл 
дзырд «астрономи» амоны «стъалыты 
тыххæй зонындзинад («астрон» – стъалы 
æмæ «номос» – æгъдау (фæтк). Нырыккон 
астрономи ахуыр кæны æрвон буæртты сконд 
æмæ сæ системæты змæлд, æмбастдзинад, 
фæзынд æмæ, куыд ивгæ цæуынц, уый.

Астрономи у тæккæ рагондæр зонæдтæй 
(наукæтæй) иу. Æрвон буæртты тыххæй 
зонындзинæдтæ адæймаджы хъуыдысты йæ 
æрвылбон царды. Зæгъæм, Мысыры афæдзы 
афонтæ, махмæ куыд вæййы, афтæ цæхгæр нæ 
ивынц, æмæ сæ уымæ гæсгæ кæрæдзийæ иртæстой 
стъалыты равæрдмæ гæсгæ. Уыцы хъуыддаг тынг 
ахсджиаг уыд хъæууонхæдзарадон куыстытæ 
кæнгæйæ. Стъалытæм гæсгæ фæндаг ардтой дард 
денджызон балцыты, тыгъд быдырты. Космосон 
буæрттæм сæ цæст даргæйæ, адæм сарæзтой 
афæдзы къæлиндар, сбæлвырд кодтой горизонты 
фæрстæ, базыдтой рæстæг бæлвырд иртасын. 
Боныхъæд рагацау базоныны тыххæй дæр пайда 
кодтой, ныр дæр ма кæмæй пайда кæнынц, уыцы 
«æрвон бæрæггæнæнтæй». 

Зæгъæм:
Мæй сырх кæны – уыдзæн уазал (хъызт рæстæг). 
Мæйногæй æртæ боны раздæр боныхъæд ивгæ кæны.
Стъалытæ ныйирд вæййынц зымæджы – уазалмæ, сæрды – уарынмæ.
Стъалытæ арвæй «фезгъæлынц» зымæджы – митмæ, сæрды – 

уарынмæ.



4

Рагзаманты стъалытæм цæстдарæнтæ куыдфæстæмæ систы 
космосы тыххæй зонындзинæдты райдиан. Уæды заманты дæр 
арæзтой стъалыты картæтæ, хъуыды кодтой кæсæн хæтæлтæ 
(подзорная труба), космосон буæрттæм цас дæрддзæг ис, уый барæн 
æмæ æндæр иртасæн гарзæгтæ.

Астрономи размæ стыр къахдзæф акодта 
1609 азы, италиаг профессор Галилео Гали-
лей йæ хъуыстгонд кæсæн хæтæл – дунейы 
фыццаг линзæтимæ (оптикон) телескоп куы 
сарæзта, уæд.

Галилейы телескоптæн сæ тыхджындæр 
æрвон буæрттæ кодта æрмæст 30 хатты 
стырдæр, фæлæ йын уый дæр ахъаз уыд бирæ ног ахсджиаг ссардтытæ 
скæнынæн. Уый раиртæста Мæйы уæлцъарыл цæлхæвæрд хæхтæ 
æмæ быдыртæ, раиртæста сау тæппытæ Хурыл, байгом кодта Юпитеры 
цыппар æмбæлццоны, йæ бон сси Бонвæрноны фазæтæм йæ цæст 
дарын. Галилей цы федта, уыдон æм тынг диссаг фæкастысты. «Фыр 
диссагæй мæхи дæр нал æмбарын, – фыста  уый, – уымæн æмæ 
бамбæрстон, Мæй Зæххы æнгæс буар кæй у, уый».

Бирæ рæстæг Галилейы телескоп уыдис астрономты сæйраг 
инструмент. Азтæ цыдысты, æмæ телескоптæ кодтой вазыгджындæр 
æмæ тыхджындæр. Сæ объективтæ куыд стырдæргæнгæ цыдысты, 
афтæ тыхджындæр кодтой се стырдæргæнæн гæнæнтæ дæр.

Алы телескопæн дæр ис объектив æмæ окуляр. 
Объектив арæзт у цалдæр линзæйæ (æддæрдæм 
къуыпп авгæй) æмæ, телескопы хæтæлæн 
арвы ’рдæм арæзт цы кæрон у, уымæй. Объектив 
æмбырд кæны рухсдæттæджы тынтæ æмæ йын 
аразы йæ ныв. Уыцы нывмæ каст цæуы тыхджын лупæйæ – 
окулярæй (дзырд окулус латинагау амоны цæст).

1. Цы ахуыр кæны астрономи? 2. Кæд æмæ цæмæ гæсгæ фæзын-
дис астрономи? 3. Цавæр цау ссис космос наукон æгъдауæй 
ахуыр кæныны райдиан? 4. Цавæр ахсджиаг хъуыддæгтæ раргом 
кодта Галилео Галилей телескопы æххуысæй? 5. Куыд арæзт у 
телескоп?

1. Понаблюдай за звёздным небом в течение некоторого времени. 
Опиши в тетради всё, что тебе удастся заметить за время 
наблюдений (мерцание звёзд, их «падение» или что-либо ещё). 
Попробуй самостоятельно объяснить все увиденные явления и 
поделись своими мыслями с одноклассниками. 
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мифЫ О КОсмОсе

Звёздное небо всегда привлекало к себе 
внимание людей. Оно восхищало их своей грандиоз-
ностью и красотой. Но и пугало множеством загадок. 
Не зная, как правильно объяснить многие явления, 
происходящие в космосе, люди фантазировали. 
Так рождались мифы, сказания и легенды, в 
которых небесные тела обожествлялись, наделялись 
сверхъестественной силой, становились героями 
придуманных разных сюжетов.

Много мифов о небесных божествах родилось в Древней Греции, 
Древней Индии, Древнем Китае. 

миф о Персее и Андромеде

Когда-то очень давно в Эфиопии (страна 
в Африке) был царём Цефей. Его жена 
Кассиопея похвалялась, будто она красивее 
всех морских нимф. Нимфы пожаловались 
морскому богу Посейдону. Тот наслал на 
Эфиопию злобное чудовище – Кита, который 
стал пожирать людей. Цефею предсказали, 
что гнев Посейдона утихнет, если отдать 
Киту на растерзание дочь царя – прекрасную 
Андромеду. И вот Андромеду приковали 
цепями к скале. Её ожидала страшная 
участь. Но, к счастью, Андромеду увидел 
юноша Персей. Он сразу же влюбился в неё. Персей убил Кита и 
освободил свою возлюбленную. 

Все герои этого мифа нашли своё место в небесной сфере. Там 
есть созвездия Андромеды, Персея, Цефея, Кассиопеи, Кита.

* * *

В Древней Индии считали, что когда-то злой 
демон похитил Землю, а Бог Вишну принял 
образ гигантского вепря, убил демона и вернул 
Землю на место, подняв её на своём клыке.
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Много интересного о восприятии людьми космоса в далёком 
прошлом можно найти и в осетинском фольклоре. К примеру, небо 
предки осетин почитали с особой святостью, считая его местом 
пребывания божеств, называли его отцом всего в этом мире, а 
землю – матерью. Солнце и луна, самые яркие и близкие к нам 
светила, считались творением Бога – его сыном (луна) и дочерью 
(солнце). Немало легенд посвящалось Луне. В некоторых из них 
она изображалась молодым человеком, которого никак не могли 
поделитьмежду собой ревнивая сестра и любящая жена. Этим они 
объясняли то, что половину месяца круг луны неполный – в это время, 
как они думали, молодого человека своими упрёками «сжирает» сестра. 
Остальные две недели лунный круг обретает полную форму. Это 
значило, что юноша снова находится в заботливых руках жены.

В осетинском фольклоре много легенд посвящено и другим светилам 
– Полярной звезде (Ахсахътемур), Большой Медведице (Лæдæртæ), 
звезде Венере (Бонвæрнон). Так, согласно сказочному сюжету, Венера 
была заперта в спальне царицы Тамары, но сын её, не ведая об этом, 
открыл дверь, и она улетела на закате солнца и теперь каждый вечер 
загорается на небосклоне раньше всех других звёзд. По сей день Млечный 
Путь осетины называют Æрфæны Фæд, что значит «След Арфана». По 
преданию, Арфан украл у Бога солому, а она осыпалась с арбы, на которой 
он её увозил, оставив на небе светлый след – Млечный Путь.

В мифологии осетин небесные тела 
могли влиять на жизнь и смерть людей. 
Веря в это, предки осетин надеялись, 
например, оживить погибших от 
удара молнии – гнева небесных Богов, 
исполняя священный танец «Цоппай». 
А в народной сказке «Три брата и сестра 
Сенет» оживляли покойников «бусиной 
Солнца». 

1. Почему в далёком прошлом рождались мифы и легенды 
о небесных телах? 2. Назови запомнившихся героев из 
осетинского фольклора и мифов о космических телах. 3. Чем 
в представлениях предков осетин являлись небо и небесные 
светила? 

1. Полюбуйся ночным небом и попробуй «разглядеть» на нём 
мифических героев, которых «увидели» там наши далёкие предки.
2. Подготовь сообщение о небесных божествах Древней Индии, 
Древней Греции или Древнего Китая. 
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КАК сеГОднЯ иссЛедуЮт ВсеЛеннуЮ?

Современной науке уже очень многое известно о Вселенной: о 
звёздах, планетах, галактиках. 

На помощь астрономии пришли математика, физика, химия. 
Но особая роль в изучении космоса принадлежит сверхсложным 
оптическим телескопам и радиотелескопам. Радиотелескопы способны 
воспри-нимать даже очень слабые космические излучения, невидимые 
для человеческого глаза. С их помощью было установлено, к 
примеру, что во Вселенной множество галактик (гигантских звёздных 
скоплений), каждая из которых отличается особой формой и может 
объединять более 100 миллиардов звёзд.

современные телескопы

Самый крупный в мире оптический 
телескоп (состоящий из линз) принадлежит 
Специальной обсерватории Российской 
Академии наук. Его башня в высоту достигает 
53 метров (высота 15-этажного дома), а 
диаметр – 44 метра. Звёзды, видимые в него, 
удалены от Земли в десятки миллионов раз 
дальше тех, которые мог рассмотреть Галилей.  

На смену оптическим пришли зеркаль-
но-линзовые телескопы – рефлекторы. 
Самый большой из них с главным зеркалом, 
равным 605 см (6 м 5 см), установлен на 
высоте 2070 м над уровнем моря на Северном 
Кавказе – в Кабардино-Балкарии. Американский телескоп-
рефлектор «Хаббл» выведен на околоземную орбиту и оттуда по-
могает учёным проникать в тайны Вселенной.

радиотелескоп представляет собой 
грандиозное астрономическое устройство со 
множеством механизмов и приборов. Его 
главным элементом являются гигантские 
антенны-«тарелки». Диаметр «тарелки» самого 
большого радиотелескопа равен 305 метрам (в 
ней можно «уложить» друг за другом в длину 
пять с половиной 15-этажных домов). Радио 
вмонтировано в углубление потухшего вулкана 
на острове Пуэрто-Рико в Южной Америке.

Зеркально-линзо-
вый телескоп

радиотелескоп
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Следующим этапом в изучении космического пространства явилось 
изобретение космических аппаратов (искусственных спутников 
Земли, космических кораблей и орбитальных станций, пилотируемых 
людьми), которые позволяют исследовать космос из космоса.

Сегодня уже никого не удивляют полёты человека в космос. 
Первый в истории человечества такой полёт был осуществлён 12 
апреля 1961 года на советском космическом корабле «Восток». На 
его борту находился первый в мире космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин, который за 108 минут облетел земной шар, удалившись 
от него на 300 км. Впоследствии российскими космонавтами было 
совершено множество пилотируемых полётов вокруг Земли. К 
настоящему времени их выполнено более 120, и в них участвовали 
более 200 человек.

        Ю. А. Гагарин                   Космический корабль «Восток»

Людям удалось побывать и на Луне. 21 июля 1969 
года американский космический корабль «Аполлон-11» с двумя 
астронавтами на борту, Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином, 
впервые спустился на поверхность Луны. В течение 2 часов астронавты 
ходили по лунному грунту. В 
ходе следующих 5 американских 
экспедиций на Луне побывали ещё   
10 астронавтов.

Космические аппараты выводят 
на околоземную орбиту, то есть от-
правляют их на Луну или к другим 
планетам особые космические 
конструкции – ракеты-носители, 
которые, выполнив свою задачу, 
разрушаются в космосе. Но в 1981 
году появился космический корабль Американские астронавты 

на Луне
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совершенно нового типа. Он не нуждается в ракете-носителе и, 
главное, может возвращаться на Землю, плавно приземляясь, подобно 
самолёту.

   ракета-носитель   Космический челнок «Буран»

Такие корабли называют «космическими челноками». Лучшие 
из них – российский «Буран» и американский «Спейс Шаттл».

Зæххы аразгæ спутниктæ

Зæххы аразгæ спутниктæ сты, хъæугæ техникæйæ 
ифтонггондæй зæххæмвахс орбитæмæ кæй ракодтой, ахæм 
космосон аппараттæ. Уыдон хъæуынц зонадон-иртасæн 
куыстытæн, хæдзарадон, хæстон æмæ техникон хæстæ æххæст 
кæнынæн. Зæгъæм, бастдзинады спутниктæ сты телевизион 
равдыстытæ, радиотелефон æмæ телеграфон бастдзинады 
фæрæз кæрæдзимæ тынг дард 
æвæрд (15 мин километры онг) 
станцæты æхсæн.

Аразгæ спутниктæ канд 
зæххæмвахс орбитæтыл нæ 
зилдух кæнынц, уыдон зилдух 
кæнынц Хуры, Мæйы æмæ 
Бонвæрноны алывæрсты дæр. 
Хонынц сæ автоматикон æх-
сæнпланетон станцæтæ кæнæ 
зондтæ.

Æхсæнпланетон станцæ



10

Уымæй уæлдай ма зæххæмвахс орбитæтыл кусынц 
орбиталон станцæтæ. Уыдон сты Зæххы аразгæ спутниктæ, 
фæлæ сын ис ахæм вазыгджын конструкци, кæцы фадат дæтты 
сæ бортыл цалдæр адæймагæй арæзт экипажтæн дæргъвæтин 
рæстæг космосы кусынæн. Æппæты стырдæр орбиталон станцæ 
у æхсæнадæмон орбиталон станцæ (ÆОС) (международная 
космическая станция (МКС). Уымæн йæ уæз у 181 тоннæйæ 
фылдæр. Уыцы орбиталон станцæйы бортыл æхсæнадæмон 
экипажтæ æххæст кæнынц наукон программæтæ.

Кæд ахуыргæндты къухы бирæ æнтыстдзинæдтæ бафтыд космосы 
тыгъдад ахуыр кæнын æмæ дзы пайда кæныны хъуыддаджы, уæддæр 
уыдон кусынц æххæстдæр ног космосон гарзæгтæ æмæ тæхæн 
аппараттæ саразыныл.

Космосон техникæ аразыныл кусджыты æхсæн сты не ’мзæххонтæ 
дæр: конструктортæ Токаты Гокки, Къомайты Руслан. Хаситы Лев 
уыдис космонавтты цæттæгæнæн къорды, Гаситы Ахмæт та уыдис, 
Гагарин космосæй куы æртахт, уæд йæ размæ цы специалисттæ 
рацыдис, уыдоны сæргълæууæг.

            
            

      
     токаты         Къомайты  

      Гокки       руслан

1. Цæй фæрцы райдыдта астрономи фæстаг рæстæджы уæлдай 
тынгдæр размæ цæуын? 2. Куыд æххæстдæр кодта телескопты 
арæзт? 3. Цæмæ гæсгæ фæзынд «космос космосæй» ахуыр кæны-
ны амал? 4. Цавæр космосон тæхæн аппараттæ зоныс? 5. Цы 
зоныс, адæм космосмæ куыд тæхынц, уый тыххæй?

1. Космосмæ тæхынæн сæрмагонд тæхæн аппараттæ цæмæн 
хъæуы? 2. Цавæр миниуджытæ хъуамæ уа космонавтмæ?

1. Бафæрс хистæрты кæнæ бакæс газеты кæнæ журналты, ныртæккæ 
Зæххы орбитæйыл космосон экипажтæ кусынц æви нæ, уый тыххæй. 
2. Базон, цæй номыл арæзт уыд фæстаг уæрæсейаг космосон экспедици 
æмæ куыд хуыйнынц, чи дзы архайдта, уыцы космонавтты нæмттæ.
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КОсмОсОн БуÆрттÆ

Бирæ æнусты дæргъы адæм æнхъæлдтой, 
нæ Зæхх у Дун-дунейы центр, Хур, Мæй æмæ 
стъалытæ та йæ алыварс зилынц, зæгъгæ. 
Адæм афтæ æнхъæл уымæн уыдысты, æмæ 
уыдтой бон Хуры, æхсæв та – Мæй æмæ 
стъалыты змæлд. Куыд рабæрæг, афтæмæй та 
Зæхх у æгæрон Дун-дунейы планетæтæй иу 
æмæ зилы Хуры алыварс иуæй-иу планетæты 
хуызæн. 

дун-дуне у, миллиардгай стъалытæ, планетæтæ æмæ æндæр 
æрвон буæрттæ кæм зилдух кæнынц, ахæм æгæрон тыгъдад. Дун-
дуне афтæ стыр у, æмæ йæ асæн цæстытыл ауайын кæнæн дæр нæй. 

Зæххæй цы космосон буæрттæ зыны, уыдонæй сæхимæ фылдæр 
æргом здахынц стъалытæ. Дун-дунейы стъалытæ ис æнæнымæц хæрх.

Æппæты хæстæгдæр стъалы нæм у Хур. Уый у гигантон, йæ 
уæлцъары температурæ 60000 С кæмæн у, ахæм уыраугæ къори. Фæлæ 
махмæ зæххыл хуры тынтæ афтæ тæвд нæ кæсынц. Уыдон æрмæстдæр 
хъарм æмæ рухс кæнынц Зæхх, æмæ йыл уымæ гæсгæ ис цард 
уæвыны уавæртæ. Уый уымæн афтæ у, æмæ Хур нæ планетæйæ ис 150 
милуан километры дæрддзæфдæр.

дÆ ЗÆрдЫЛ дАр! 
Хурмæ кæсгæйæ хъахъхъæнын хъæуы цæстытæ. Æнæ сæрма-

гонд сау кæсæнцæстытæй йæм куы кæсай, уæд ис цæстытæ 
фæсахъат кæнæн, кæнæ та бынтондæр бакуырм уæвæн. Хурмæ 
сæ цæст дарынц ахуыргæндтæ-астрономтæ сæ сæрмагонд 
телескоптæй. Ноджы йыл æнæ сæрмагонд кæсæн фæрæзтæй 
фæлурс-бур къорийæ уæлдай фенæн дæр ницы ис.

Хурæн йæ ас дæр у тынг стыр. Ахуыргæндты нымадмæ гæсгæ йæ 
диаметр у 1,4 милуан километры (уый у Зæххы диаметрæй 109 хатты 
фылдæр), йæ массæ та у Зæххы массæйæ 330 хатты фылдæр.

Дун-дунейы ис Хурæй мингай хæттыты стырдæр æмæ æртти-
вагдæр стъалытæ. Ахуыргæндтæ æппæт стъалытæ дæр классификаци 
кæнынц (дих кæнынц) сæ хуызмæ гæсгæ. Тæккæ тæвддæр, фæлæ асæй 
къаддæр стъалытæ сты æрвхуыз цъæх æмæ урс, тæккæ уазалдæр æмæ 
егъаудæртæ та – сырх. Хур уыдоны æхсæн ахсы астæуккаг бынат – у 
бур стъалы.
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Стъалыты равæрд Дун-дунейы алы ран иухуызон нæу. 
Сæ гигантон дзыгуыртæ (миллиарды онг стъалыйы) аразынц 
галактикæтæ. Дун-дунейы галактикæтæ ис æнæнымæц хæрх. Уыдон 
кæрæдзийæ хицæн кæнынц сæ асæй æмæ сæ формæйæ. Стъалы Хур 
цы галактикæйы ис, уый хуыйны Æрфæны фæд (Млечный путь). Йæ 
формæмæ гæсгæ у спиралы (здыхтæджы) хуызæн.

      Галактикæ           хуры системæйы равæрды бынат       
       «Æрфæны фæд»            нæ галактикæйы   

Стъалытæн сæ фылдæры алыварс зилдух кæнынц, иннæтимæ 
абаргæйæ, стыр космосон буæрттæ – планетæтæ. Планетæтæ 
стъалытау нæ дæттынц рухс æмæ энерги, фæлæ ферттивынц 
хæстæгдæр стъалыты рухсæй тæмæн калгæйæ.

Хур æмæ йæ алыварс цы 
планетæтæ æмæ æндæр космосон 
буæрттæ зилдух кæнынц, уыдон ара-
зынц Хуры системæ. Хуры алыварс, 
хæстæгдæр æм цы космосон буæрттæ 
ис, уыдоны зилдух баст у Хуры тынг 
тыхджын химæлвæстимæ. Æппæт 
планетæтæ дæр Хуры алыварс змæ-
лынц зиллаквæндæгтыл – орбитæ-
тыл. Змæлынц (зилдух кæнынц) стыр 
тагъдадимæ. Зæгъæм, Зæххы змæлды 
тагъдад у 30 километры иу секундмæ.

Хуры системæйы ма æмбæлынц æндæр космосон буæрттæ 
дæр – астероидтæ æмæ кометæтæ. Астероидтæ сты дуры егъау 
къæрттытæ. Дзырд астероид амоны «стъалынгæс», уымæн æмæ 
Зæххæй уыдон зынынц гыццыл стъалыты хуызæн. Астероидтæн 
сæ фылдæр зилдух кæнынц, Хуры алыварс Марс æмæ Юпитеры 

Марс

Земля

Венера

Меркурий

Сатурн

Нептун

УранЮпитер

Плутон

Солнце
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æхсæн астероидты тæлм кæй хонынц, уыцы бæстуаты (облæсты).
Иуæй-иу хатт, арæхдæр сæрдыгон æхсæвты, фенæн ис «хаугæ 

стъалытæ». Æцæгдзинадæй та уыдон сты, Зæххы атмосферæмæ 
цы астероидтæ бахауы, уыдон. Тынг тагъд тæхгæйæ, уыдон 
басудзынц атмосферæйы, æмæ талынг арвыл фæзыны «хаугæ 
стъалыйы» æнгæс æрттиваг хахх. Уыцы рухсы æрттывдтытæ 
хонынц метеортæ. 

Фæлæ астероид атмосферæйы фæлтæрты æххæст куы нæ 
басудзы, уæд йæ баззайæццæгтæ æрхауынц Зæхмæ. Зæхмæ цы 
космосон буæрттæ æрхауы, уыдон хуыйнынц метеориттæ. 2008 
азы сæххæст 100 азы, дунейы тæккæ егъаудæр, Тунгускæйы был 
метеорит куы æрхауд, ууыл. Хаугæ-хауын йæ цæхæркалгæ фæд 
зындис 800 километры онг.

Кометæтæ дæр сты астероидты хуызæн, Хуры системæйы 
формæ райсыны фæстæ чи баззад, планетæты ахæм иххæццæ 
хъæбæр къæрттытæ. Кометæ Хурмæ куы баввахс вæййы, уæд 
их тайын байдайы æмæ дзы рауайы милуангай километрты 
дæргъæн гигантон къæдзил. Хурæй куы адард вæййы, уæд йæ 
«къæдзил ахауы», æмæ та кометæйы формæ свæййы тымбыл. 
Уыцы ивддзинæдтæм гæсгæ рагзаманты кометæтæ адæмы цæсты 
уыдысты тынг цымыдисаг æрвон буæрттæ. Уыдоныл арæзт æрцыд 
бирæ таурæгътæ, æрхъуыды сыл чындæуыд бирæ мæнгуырнæнтæ.

Афтæмæй, Дун-Дунейы сæйрагдæр закъон у, алцыдæр дзы 
иудадзыгдæр змæлгæ кæй кæны, уый. Зæхх æмæ Хур зилынц иннæ 
стъалытæ æмæ планетæты ’хсæн, уыдонимæ иумæ та змæлынц Дун-
дунейы тыгъдады.

1. Æхсæвыгон, арвмæ кæсгæйæ, раиртасæн ис, планетæ кæм ис 
æмæ стъалы кæм ис, уый? Бамбарын кæн дæ дзуапп. 2. Разы дæ, 
нæ планетæ Зæхх «нæ космосон нау» кæй у, уыцы хъуыдыимæ?

1. Цы у Дун-дуне? 2. Цавæр космосон буæрттæ фæзынынц (сæвзæ-
рынц) Дун-дунейы? 3. Цы зоныс Хуры тыххæй? 4. Куыд хъæуы 
Хурмæ кæсын, цæмæй дæ цæстытæ ма фæсахъат уой, уый тыххæй? 
5. Цы у Галактикæ? Куыд хуыйны нæ Галактикæ? 6. Цæмæй 
хицæн кæнынц стъалытæ æмæ планетæтæ? 7. Цы у Хуры системæ?

1. Понаблюдай за ночным небом и постарайся разглядеть на нём 
Млечный Путь. Он особенно хорошо виден, если рассматривать 
небо, находясь не в городе (хорошо рассмотреть ночное небо не 
удастся из-за яркого уличного освещения), а, например, в селе 
или (что ещё лучше) в горной местности.
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ПЛАнетЫ сОЛнеЧнОй системЫ

Планеты, входящие в Солнечную систему и обращающиеся 
вокруг Солнца, находятся от него на разном расстоянии и 
отличаются друг от друга размерами. В настоящее время науке 
известно девять планет Солнечной системы. Но, возможно, есть и 
другие, о которых учёные пока ничего не знают.

Большинство планет можно увидеть с Земли невооружённым 
глазом. Они кажутся яркими звёздами. Но надо помнить, что 
планеты, в отличие от звёзд, не испускают собственного света. Они 
лишь отражают свет Солнца.

Чтобы представить себе строение Солнечной системы, 
рассмотри рисунок на стр. 12. Обрати внимание, что пять планет 
более мелкие – это меркурий, Венера, Земля, марс и Плутон. 
Остальные четыре – Юпитер, сатурн, уран и нептун –  
настоящие гиганты. 

Кратко охарактеризуем все эти планеты по мере их удаления от 
Солнца.

Ближе всего к Солнцу находится планета Меркурий. По 
сравнению с другими планетами Меркурий очень мал. Он так 
близок к Солнцу, что днём температура на его поверхности 
достигает + 427оС, а ночью она опускается до –183оС. Назван он так 
в честь древнеримского бога.

Следующая за Меркурием планета – Венера. Она названа так 
в честь римской богини любви и красоты. И это не случайно. На 
небе она сияет ярче всех звёзд и хорошо видна невооружённым 
глазом, особенно перед восходом Солнца или сразу после его заката. 
Поэтому её ещё называют «утренней и вечерней звездой». Она 
крупнее Марса, но почти вдвое меньше следующей за ней планеты 
– Земли.

Земля – сравнительно небольшая 
планета среди других планет. Один 
оборот вокруг Солнца Земля совершает 
за 365 суток, то есть за 1 год. 
Расстояние от Солнца обеспечивает 
Земле такую температуру, при которой 
вода может находиться в жидком виде, 
а не только в виде льда или пара.  

       Земля
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Следующая за Землёй планета – марс. 
Её называют красной планетой, в его грунте 
очень много соединений железа, придающих 
планете цвет ржавчины. На Марсе, с 
целью его изучения, не раз побывали 
автоматические межпланетные аппараты 
Земли. Очередная такая станция опустилась 
на его поверхность летом 2012 года. К полёту 
на Марс начала серьёзную подготовку и 
международная команда космонавтов.   
     

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он так 
велик, что мог бы вместить более 317,8 планет размером с Землю. 
А по весу этот гигант в два с половиной раза тяжелее, чем все 
остальные планеты, вместе взятые! 
 

Юпитер, сатурн, уран и нептун, кроме своих гигантских 
размеров, отличаются от всех других планет расположенными 

вокруг них огромными коль-
цами. За это их ещё называют 
«окольцованными» планетами. 
Кольца их образованы косми-
ческими телами размером от 
пылинки до гигантских камней 
и ледяных глыб. Эти планеты 
значительно удалены от Солнца, 
и на них царит неимоверный 
космический холод.  

Самая удалённая от Солнца и 
самая маленькая планета Солнеч-
ной системы – Плутон. Его 
диаметр примерно в 4 раза меньше 
диаметра Земли. Снаружи он покрыт 
замёрзшими газами.

марс 

сатурн

Плутон



16

У большинства планет имеются естественные спутники. Это косми-
ческие тела, расположенные вблизи своих планет и вращающиеся 
вокруг них. Спутников может быть несколько или – один. Например, 
у Земли только один спутник – Луна. У Марса два спутника. А у 
Сатурна их тридцать. 

 
             

Луна обращается вокруг Земли на расстоянии около 
380 тысяч километров. Притяжение Земли заставляет Луну 
вращаться так, что она всегда обращена к нам одной и той же 
стороной. Поверхность Луны очень гористая. На ней можно 
увидеть и большое количество глубоких кратеров – углублений, 
возникших от столкновений с метеоритами. В одном из них, 
названном учёными «Коперник», мог бы разместиться город 
Лондон. Луна не защищена атмосферой, и лучи Солнца могут 
разогреть ее до +123оС. А на неосвещенной, ночной стороне Луны 
температура может упасть до  –123оС.

Почему только на планете Земля есть жизнь ?

1. Используя рисунок, покажи и перечисли планеты Солнечной 
системы. 2. Назови наиболее важные отличия при сравнении 
планет. 3. Какие планеты можно назвать ледяными гигантами и 
что в них особенного? 4. Что такое естественные спутники планет? 
5. Какой естественный спутник есть у Земли и что ты о нём 
знаешь?

1. Побывай в планетарии. Здесь ты сможешь увидеть движение 
планет Солнечной системы, познакомиться с планетами и 
их спутниками. Приготовься рассказать на уроке о своих 
впечатлениях.

Луна – спутник Земли
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ЗемЛЯ – КОсмиЧесКОе теЛО

И снова обратимся к далёкой истории. Прежде чем люди узнали, 
что Земля – это космическое тело и одна из планет Солнечной системы, 
прошло очень много времени. В далёкой древности представления о 
Земле и Вселенной были совсем не такими, как сейчас.

Древние индийцы полагали, 
что Земля плоская и опирается на 
спины гигантских слонов, которые, в 
свою очередь, покоятся на черепахе. 
Огромная черепаха стоит на змее, 
которая олицетворяет небо и как бы 
замыкает земное пространство. 

Народы, живущие на севере Афри-
ки, представляли Землю горой, со всех 
сторон окружённой морем. Некоторые 
другие древние народы считали, что 
Земля – это гигантский кит.  

Древнегреческий философ Арис-
тотель предположил, что Земля круглая, неподвижная, а вокруг 
неё вращаются восемь твёрдых и прозрачных небесных сфер (в 
переводе с греческого «сфера» – шар) с закреплёнными на них 
небесными телами: планетами, Луной, Солнцем, звёздами. 

Осетины, как и многие другие народы в древности, считали, 
что Вселенная делится на пять составных частей: 
Земля, на которой живут нарты и другие люди; небо 
– местопребывание Богов; вода, где обитают морские 
жители; подземелье – страна мёртвых, расположенная 
в глубинах земли; воздух, где живут птицы. Верили, 
что Земля первоначально принадлежала Богу, а с 
появлением на ней людей Бог передал её им, а сама 
Земля – часть обитаемой Вселенной. При этом они 
полагали, что Земля держится на рогах огромного быка, и когда он 
трясёт головой, происходит землетрясение.

Итак, древние, наблюдая за движением небесных тел, считали, 
что Земля является центром мирозданья, а Солнце, Луна и звёзды 
вращаются вокруг неё. Но правы они оказались лишь по отношению 
к Луне (она и в самом деле вращается вокруг Земли), а всё остальное 
было ошибочным.

Земля и сферы вокруг неё 
(Аристотель)
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Современная наука утверждает иное. 
Мы живём на планете Земля – огромном шаре диаметром 

12 800 км. Как и другие космические тела, земной шар постоянно 
вращается. Его вращение двойное: во-первых, вокруг собственной 
оси и, во-вторых, вокруг Солнца. Чтобы лучше представить, как это 
происходит, рассмотри рисунок.

Вокруг собственной оси земной шар вращается, подобно волчку, 
вращающемуся вокруг самого себя. Воображаемая прямая, вокруг 
которой происходит это вращение, называется земной осью. Точки, 
где земная ось выходит из шара, называются полюсами. Один полюс 
Северный, другой – Южный. 

Земля вращается вокруг своей оси

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за сутки, т.е. 
за 24 часа. Вместе с земным шаром полный оборот вокруг земной 
оси совершает и всё то, что на нём находится. Вспомни, по утрам 
солнечный диск появляется на востоке, а вечером заходит за горизонт 
на западе. Значит, Земля вращается вокруг своей оси с запада на 
восток. Теперь ясно, что смена дня и ночи связана с вращением 
Земли вокруг своей оси. На той стороне Земли, которая освещена 
Солнцем, – день. Противоположная сторона в это время находится в 
тени – там наступает ночь. 

Одновременно с вращением вокруг своей оси Земля движется и 
вокруг солнца. Ты уже знаешь, что время полного оборота Земли 
вокруг Солнца равно одному году (или 365,25 суткам).

На рисунке хорошо видно, что земная ось расположена наклонно. 
Именно такое положение занимает Земля по отношению к Солнцу. 
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Земля вращается вокруг солнца

Из-за наклона оси наша планета, двигаясь вокруг Солнца, как бы 
подставляет ему то северную свою часть, то южную. С этим связана 
смена времён года. Когда больше света и тепла от Солнца получает 
северная часть Земли, там наступает лето. В южной же части в это 
время зима. Спустя полгода больше солнечного тепла попадает 
на южное полушарие, и лето теперь наступает там. В северном же 
полушарии – зима.

Практическая работа

1. Рассмотри глобус и найди на нём Северный 
и Южный полюса. Можно ли на глобусе 
увидеть земную ось? Что её изображает? 
Покажи с помощью глобуса, как вращается 
Земля вокруг своей оси. Объясни, почему мы 
не замечаем вращения Земли. 

2. С помощью специального прибора 
теллурия (см. рисунок) пронаблюдай 
движение Земли вокруг собственной оси и 
вокруг Солнца. Повращай глобус вокруг его 
оси, и ты увидишь, как меняется освещение 
его сторон. Подобно этому происходит смена 
дня и ночи на Земле. 

3. Используя теллурий, сымитируй обращение Земли вокруг 
Солнца. Объясни, почему происходит смена времён года.

Земля вращается вокруг Солнца

Глобус
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Теперь понятно, почему обитателей Земли иногда называют 
космическими пассажирами. Вместе с Землёй мы все участвуем сразу 
в двух движениях – за 24 часа оборачиваемся вокруг земной оси и за 
365,25 суток – вокруг Солнца. Но замечаем это мы, лишь наблюдая 
перемещения по небу солнечного диска и звёзд.

Итак, Земля – шар. Но почему мы этого не замечаем? Дело в том, 
что этот шар настолько велик, что мы видим лишь небольшую его 
часть.

Установлено, что длина самой большой окружности Зем-
ли – 40 000 километров. Взрослый человек пройдёт этот путь 
за 1,5 года без перерывов на еду, отдых и сон.

1. Как выглядели Вселенная и Земля  в представлениях древних? 
2. Чем является Земля с точки зрения современной науки? 3. Как 
движется Земля в космическом пространстве? 4. Как объяснить 
смену дня и ночи на Земле? 5. Почему на нашей планете 
происходит смена времён года?

Внимательно рассмотри рисунок, где показана смена времён года, 
и попробуй объяснить, почему на южном и северном полюсах 
Земли полгода бывает день, а полгода – ночь.

теллурий
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стъАЛЫдЖЫн АрВЫ сусÆГдЗинÆдтÆ

Рагæй-æрæгмæ дæр адæймаг уарзы стъалытæм кæсын. Стъалытæ 
канд сæ рæсугъддзинадæй нæ рухс кæнынц зæрдæ, фæлæ ма сты 
монады гуырæн, адæймаджы зæрдæйы æвзæрын кæнынц тыхджын 
æнкъарæнтæ æмæ рæсугъд хъуыдытæ. Уыдæттæ иууылдæр уæлдай 
ирддæрæй æвдисынц поэттæ. Лæмбынæг-ма бакæс Михаил Юрьевич 
Лермонтовы рæнхъытæ:

... Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянии голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Попробуй объяснить эти слова поэта. Вспомни свои впечатления 
о звёздном небе. Какие чувства и мысли приходят к тебе, когда 
смотришь в небо, украшенное звёздной россыпью? Что ты 
представляешь себе в эти минуты?

Арвмæ куы кæсай, уæд раздæр афтæ 
фенхъæлæн ис, цыма стъалытæ арвыл æвæтк 
пырх сты. Фæлæ стъалыты «æмтъерыдзинад», 
æвæццæгæн, адæмы зæрдæмæ нæ цыдис. 
Тынг раджы бафиппайдтой адæм, стъалытимæ 
«æнцондæр архайæн» кæй уыдзæн, стъалытæ 
къордтыл – стъалыбардзытыл дихгонд куы 
уой, уæд. Уыдоны мидæг фенæн ис алыхуызон 
фигурæтæ. Бирæ стъалыбардзыты нæмттæ 
фæзындысты цадæггай. Адæм мифтæ, 
легендæтæ куыд фæлдыстой, уымæ гæсгæ-иу 
стъалытæй арæзт фигурæтыл æрцыд мифты 
геройты нæмттæ æвæрд.

Фæстæдæр ахуыргæндтæ стъалыбардзытæ хонын байдыдтой 
æрмæст ацы фигурæтæ нæ, фæлæ æнæхъæн арвы хæйттæ, цы 
стъалытæ сыл зыны, уыдонимæ. Фæлæ раздæрыккон фигурæтæ 
сæйрагдæртæй баззадысты алы стъалыбардзы дæр. Нырыккон 
астрономтæ адих кодтой арв 88 стъалыбардзыл. Базонгæ уæм уыдонæй 
иу цалдæримæ.

Зодиакы нысæнттæ
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Афæдзы дæргъы кæддæриддæр арвыл фенæн ис авд ирд 
стъалыйæ арæзт куысийы æнгæс стъалыбардз. Ирон адæм уыцы  
стъалыты хонынц фисынмæдзæуджытæ. (Уырыссагау Большая 
медведица (Стыр Арс). Фисынмæдзæуджытæй (Стыр Арсæй) уæлдай 
ма арвыл ис Чысыл Арс дæр. Уый стъалыты равæрд дæр у куысийы, 
фæлæ къаддæр куысийы хуызæн. Чысыл Арсы «хæцæны» кæрон ис 
тæккæ зындгонддæр стъалы – Полярон стъалы (иронау – Арвы 
цæджындз, кæнæ Ахсахъ-Темыр).

стъалыбардзыты фигурæтæ
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Ууыл ахæм ном – Полярон стъалы – æвæрд æрцыд уымæн, æмæ йæм 
зæххы цыфæнды ранæй куы кæсай, уæддæр вæййы цæгатæрдыгæй. 
Бирæ рæстæг уый уыди дардбæлццæтты фыццаг æххуысгæнæг – цыдис 
сын хъыбыллæйы (компасы) бæсты.

Зымæгон арвæн йæ хуссарæрдыгæй цæхæр калы стъалыбардз 
фыййауы Лæдзджытæ (Орион), уымæ хæстæг у æндæр цымыдисаг 
стыр Куыдзы стъалыбардз (созвездие Большого Пса) дæр. Æр-
кæс сæм нывмæ. Ацы стъалытæ райстой рагон бердзенаг мифы геройты 
нæмттæ. Ам Орион у ныфсхаст цуанон, стыр Куыдз та – йæ куыйтæй 
иу. Стыр Куыдзы стъалыбардзы ис арвыл тæккæ æрттивагдæр стъалы 
Сириус. Дзырд «Сириус» амоны æрттиваг.

Уæлдай хуыздæр фæзыны Сириус зымæгон. Уымæ гæсгæ йæ 
хуыдтой æвзæр рæстæг, денджызы цæуджытæн тæссаг тыхджын дым-
гæтæ хæссæг стъалы. 

Фыййауы Лæдзджытæм (Орионмæ) хæстæг у уæныджы 
стъалыбардз (созвездие тельца). Уæлдай бæрæгдæр дары Уæныджы 
стъалыбардзы стъалы Альдебаран – Уæныджы сырх цæст. Уæныджы 
«сыкъатæй» иуы раиртасæн ис æнгом æвæрд авд стъалыйы бардз – 
Авд хойы (Плеяды). Уыцы авд стъалыйæн иронау ис хицæн нæмттæ: 
Уз, Заз, Цицыр, Зада, Гадæкк, Уæдæкк, Гæда (ацы нæмттæн ма ис 
варианттæ). Авд хомæ кæсгæйæ ис, цæстытæ хорз уынынц æви нæ, уый 
бæрæг кæнæн. Кæд авд стъалыйы дæр фенай, уæд цырддзаст дæ.

Цæмæй арвыл фылдæр истытæ фенай, стъалыбардзыты равæрд 
бæлвырддæр æвзарын базонай, уый тыххæй стъалытæм кæсын 
хъæуы, арв сыгъдæг куы уа, уæд. Хуыздæр у, афæрсæн кæй ис, 
хистæртæй ахæм исчи демæ куы уа, уæд. Арвы цæгатæрдыгæй 
æмæ хуссарæрдыгæй хæйттæ базонæн ис ахæм бæрæггæнæнтæм 
гæсгæ. Фисынмæдзæуджыты (Стыр Арсы) стъалыбардзы куыси кæм 
ис, уыцы хай у цæгат. Куысимæ чъылдыммæ куы слæууай, уæд та 
кæсдзынæ арвы хуссайраг хаймæ. Стъалыбардзытæ бæрæг кæнынæн 
хуыздæр у сæрмагонд стъалыты картæйæ пайда кæнын.

1. Цы хуыдтой рагзаманты стъалыбардзытæ æмæ сыл-иу куыд 
сæвæрдтой нæмттæ? 2. Цы нымайы стъалыбардзыл нырыккон 
зонад? 3. Цы сты стъалыты картæтæ? 4. Ранымай, урочы цы 
стъалыбардзытæ базыдтай, уыдон.

1. С помощью взрослых и карт звёздного неба найди на 
вечернем небе Полярную звезду. Ориентируясь по ней, попробуй 
определить основные стороны горизонта. 2. Изучив карту 
звёздного неба, постарайся с помощью взрослых отыскать уже 
известные тебе созвездия Орион, Большой Пёс, Телец и Плеяды. 
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ПЛАнетА ЗемЛЯ

В этом разделе учебника ты узнаешь, что изучает наука 
география, как распределяются тепло и свет на Земле и об 
отличиях Земли от других планет Солнечной системы.

иЗуЧение ЗемЛи

География – наука о Земле
В далёкие времена, наряду с изучением звёзд и Вселенной, люди 

стремились узнать и о том, как устроена Земля, на которой они живут. 
На протяжении многих тысяч лет накапливались знания о Земле. 
Её описывали путешественники, исследователи, учёные, изучали из 
космоса космонавты.

Сегодня есть много наук, которые изучают Землю. Одна из 
них – география. Она исследует природу Земли, население и его 
хозяйственную деятельность. Слово «география» образовалось из двух 
греческих слов: «гео» – «Земля» и «графо» – «пишу». В переводе оно 
означает «землеописание». Географию, как и астрономию, считают 
очень древней наукой.

Земле-богине осетины приносили многочисленные 
жертвоприношения, выпрашивали у неё милости, клялись 
ею и проклинали. Строго запрещалось осквернять или 
оскорблять Землю, причинять ей боль.

О том, что Земля круглая, географы поняли задолго до полётов 
человека в космос. Эти знания явились результатом долгих 
наблюдений и дальних странствий. Уже тогда люди задумывались, 
почему линия горизонта всегда имеет форму окружности; почему при 

наблюдение за кораблём, приближающемся из-за горизонта
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подъёме в горы линия горизонта отодвигается; почему вначале на 
горизонте появляется мачта корабля с парусом, а потом и весь корабль.

Поискам ответов на эти вопросы способствовали и морские 
кругосветные путешествия, в которых корабли, двигаясь в одном 
направлении и обогнув Землю, возвращались домой. Всё это привело 
к выводу, что Земля не может быть плоской. Предположили, 
что, скорее всего, она имеет форму шара. В дальнейшем это 
предположение было доказано математически, а ещё позже – 
космическими исследованиями.

К настоящему времени в географии сделано много и других открытий 
о планете Земля. Ученые описали её поверхность учёным изучили 
строение внутри, атмосферу – воздушную оболочку Земли, ясны причины 
разнообразия природы и климата, а также изменения в природе, которые 
происходят в ней под влиянием деятельности человека.

1. Что общего между картой полушарий и глобусом? 2. В чём 
отличия глобуса и карты полушарий? 3. Назови и покажи 
материки Земли. 4. На каком материке расположена Россия? 
5. Назови и покажи на карте океаны Земли.

  цавæр уыдис Зæхх кæддæр

Кæддæр Зæххыл уыдис æхсæз нæ, фæлæ 
æрмæст иу материк. Уый хонынц Пангея. Нывы 
æвдыст ис, уыцы суперматерик цавæр уыдис, 
уый, фатæгтæ та амонынц, материкы къæйттæ 
фæйнæрдæм куыд цыдысты, уыцы æрдæмад 
(направление).

Глобус æмæ æрдæгтымбылæгты картæ

Зæхх ахуыр кæныны хъуыддаджы стыр ахъаз чи у, ахуыргæндты 
ахæм ахсджиаг æрхъуыды сты глобус æмæ картæ.

Глобус у Зæххы къорийы къаддæргонд модель. 
Модель фæлхат кæны Зæххы къорийы формæ, сурзæхх, 
денджызтæ æмæ океанты равæрд. Уый у скъоладзауты, 
ахуыргæндтæ-географты æмæ бирæ æндæр специалист-
ты æххуысгæнæг. Глобусмæ гæсгæ базонæн ис бирæ 
цымыдисаг факттæ  материкты, сакъадæхты, денджызты, 
цадты, цæугæдæтты æмæ æндæр геграфион объектты 
тыххæй.
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Картæ, куыд зоныс, афтæмæй у зæххы уæлцъары тъæпæн 
фæлгонц фæзойыл. Картæтæй иутыл æвдыст у Зæххы уæлцъар 
æнæхъæнæй, иннæтыл – æрмæст йæ искæцы хай, зæгъæм, хицæн 
материктæ, дунейы хæйттæ, бæстæтæ, облæсттæ, районтæ. Дæуæн 
ныридæгæн зындгонд сты Уæрæсейы физикон æмæ политикон 
картæтæ, республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы физикон картæ.

Хæстæгдæр базонгæ уæм æрдæгтымбылæгты картæимæ. Уый 
æвдыст ис дæлдæр. Ацы картæ дæтты фадат уыцы иу рæстæг 
Зæххæн йæ дыууæ фарсы фенынæн дæр. Картæ аразгæйæ, глобус 
«адих кодтой» дыууæ раст æмбисыл – ныгуылæн æмæ скæсæн 
æрдæгтымбылæгтыл æмæ дзы алкæцы дæр равдыстой гæххæттыл. 
Рауадис дзы Зæххы къорийы тъæпæн фæлгонц. Ацы картæ 
бæлвырддæрæй æвдисы Зæххы формæ, стæй материктæ æмæ океанты 
кæронхæххытæ. Алы картæйæн дæр æнæмæнг ис масштаб. Уый 
амоны, Зæххы уæлцъарæй цал километры бацыд картæйы алы 
сантиметры дæр, уый.

Дунейы географион картæ æппæты фыццаг сарæзта рагон 
бердзенаг ахуыргонд Анаксимандр иу 2500 азы размæ. Уый 
нырыккон картæты хуызæн нæ уыд, æвдыста æрмæстдæр, Зæххы 
тыххæй уæды рæстæг цы бæрджытæ зыдтой, уыдон.

Йæ формæмæ гæсгæ картæ уыд зиллаччы хуызæн, зиллаччы 
астæу уыд æвдыст Бердзен æмæ ма, уæды рæстæг ахуыргæндтæ 
цы зæххытæ зыдтой, уыдон. Зæххы алыварс уыд океан.

Фыццаг глобус, фыццаг картæтæй уæлдай, фæзындис æрмæст 
500 азы размæ. Уый 1492 азы æрхъуыды кодта немыцаг географ 
Мартин Бехайм æмæ йæ схуыдта «зæххы фæткъуы». Ном «глобус» 

Зæххы æрдæгтымбылæгты картæ
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(латинаг æвзагыл амоны къори, тымбылæг) фæзындис фæстæдæр. 
Фыццаг глобус хъахъхъæд æрцыдис абоны онг дæр æмæ æвæрд 
ис Германы музейтæй иуы.

Цæмæн нымайынц картæ æмæ глобус стыр наукон ссардтытыл 
(æрхъуыдытыл)?

1. Цы ахуыр кæны географи? 2. Цавæр уыдис Зæхх, рагон 
адæмы цæстытæй акæсгæйæ? 3. Цæй руаджы базыдтой рагза-
манты географтæ, Зæххæн цавæр формæ ис, уый? 4. Цавæр 
нырыккон бæрджытæ зоныс планетæ Зæххы тыххæй, географион 
иртæстыты руаджы бæлвырдгонд чи ’рцыд, уыдонæй? 5. Цы 
базонæн ис Зæххы тыххæй глобусмæ гæсгæ? 6. Цæмæй хицæн 
кæны æрдæгтымбылæгты картæ æппæт иннæ картæтæй? 7. Ба-
цархай, Зæххæн къорийы формæ кæй ис, уымæн æвдисæйнæгтæ 
ссарыныл нæ республикæйы мидæг.

Анаксимандр
æмæ фыццаг 

картæ

мартин Бехайм
æмæ фыццаг 

глобус
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цЫ БАЗОнÆн ис ГЛОБус ÆмÆ 
ÆрдÆГтЫмБЫЛÆГтЫ КАртÆмÆ ГÆсГÆ

Практикон куыст.

Глобус

1. Æркæс, нывы цы глобус æвдыст ис, уымæ æмæ 
зæгъ, цавæр у йæ формæ. Цæмæн у ахæм?

2. Дæ цæст æрдар, глобусыл хæххытæ куыд 
цæуынц, уымæ. Цы амонынц уыдон? Цæмæй ацы 
фарстæн раст дзуапп раттай, уый тыххæй дæ зæрдыл 
æрлæууын кæн, гæххæттыл цæгат, хуссар, ныгуылæн 
æмæ скæсæны равæрд. Бацамон глобусыл уыцы 
æрдæмæдтæ.

3. Ссар æмæ равдис глобусыл тæккæ цæгатаг 
стъæлф. Уый хонынц цæгат полюс. Ссар æмæ равдис глобусыл 
тæккæ хуссардæр стъæлф. Ахъуыды-ма кæн, куыд хуыйны. О, уый у 
хуссар полюс. Цæгат æмæ Хуссар полюстæй æмхуызон дæрддзæф 
глобусыл уагъд ис зиллакхахх. Ссар æй æмæ йæ равдис. Уый у 
экватор. Зæххæн йæхиуыл, кæй зæгъын æй хъæуы, ахæм хæххытæ 
æмæ стъæлфытæ нæй. Уыдон глобусыл конд сты, цæмæй æрдæмæдтæ 
æнцондæр бæрæггæнæн (арæн) уой, уый тыххæй.

4. Бакæс, глобусæн цавæр масштаб ис, уый. Цал хатты 
къаддæргонд ыл сты дæрддзæгтæ? Глобусы æххуысæй Зæххы 
дæрддзæгтæ æцæг цæйас сты, уый базонæн ис? Фæбæлвырд кæн дæ 
дзуапп, экваторы дæргъ бахынцгæйæ. Экватор сбарæн ис æндахæй 
кæнæ гæххæтты уадздзагæй.

5. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, картæйыл сурзæхх æмæ дон куыд 
æвдыст цæуынц, уый. Глобусмæ гæсгæ базонæн ис, Зæххыл сурзæхх 
кæм ис æмæ донуæттæ кæм сты, уый? Фæбæлвырд кæн дæ дзуапп. 
Бафæлвар, Зæххыл сурзæхх æви дон фылдæр ис, уый раиртасыныл. 
Сбæлвырд кæн дæ хъуыды. Æнæ нымайгæйæ дæр бæрæг у, Зæххыл 
дон сурзæххæй фылдæр кæй ис, уый. Математикон бахыгъды руаджы 
бæрæггонд æрцыд, Зæххы уæлцъарæн сурзæхх æрмæст йæ 1/3 хай 
кæй ахсы, уый. Цы ма ис бакæсæн ноджыдæр глобусыл бадзырдгонд 
нысæнтты æххуысæй?

Куыд уынæм, афтæмæй глобусы æххуысæй сбæрæггæнæн ис 
Зæххы формæ æмæ ас, горизонты фæрсты æрдæмæдтæ, сурзæхх æмæ 
донуæтты равæрд, базонæн ис сурзæххы хицæндзинæдтæ Зæххы алы 
рæтты, стыр цæугæдæттæ, цадтæ æмæ стыр сахартæ ссарæн.
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Практическая работа.

Карта полушарий

Карта полушарий – это изображение на бумаге всей Земли. Сушу 
на Земле составляют шесть материков, а водную поверхность – четыре 
океана. Россия расположена на материке Евразия.

1. Рассмотри карту полушарий на стр. 26 учебника на стр. 10 и 
11 и в «Рабочей тетради». Найди на ней Северный и Южный полюсы, 
экватор. 

2. Как на карте полушарий можно найти направления сторон 
горизонта?

3. Рассмотри условные знаки к настенной карте полушарий. Что по 
ним можно узнать о Земле? 

4. Обрати внимание, что суша на Земле состоит как бы из 
отдельных крупных частей. Их назвали материками. Посчитай, 
сколько материков на Земле. Как они называются? (На Земле шесть 
материков: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 
Австралия, Антарктида). 

5. Крупные участки воды между материками назвали океанами. 
Посчитай, сколько океанов на Земле. Как они называются? (На 
Земле четыре океана – Атлантический, Тихий, Индийский, Северный 
Ледовитый). 

6. В некоторых местах океан далеко вдаётся в сушу. Это моря. 
Например, между Евразией и Африкой находится Средиземное море. 
Найди его на карте. Частью какого океана оно является? Вспомни, чем 
отличаются озёра и моря друг от друга. 

7. В некоторых местах среди океанов и морей можно увидеть 
небольшие участки суши. Это острова. Найди на карте хотя бы один 
остров. Убедись, что по размерам он меньше материков и что его 
кругом омывает вода. 

8. Найди на карте полушарий россию. На каком материке она 
находится? Какие океаны омывают нашу страну? Ближе к какому 
полюсу она расположена? Сравни положение России на карте 
полушарий и на глобусе. В чём сходство? В чём различие? 

9. Сравни размеры нашей страны на глобусе, на карте полушарий 
и карте России. Найди сходство и различие. Объясни свой ответ. 
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ЗÆххЫ хъАрмАдЫ тÆЛмЫтÆ

Куыд зонæм, афтæмæй Зæхх зилы йæхи сæмæны алыварс 
дæр æмæ Хуры алыварс дæр. Уыцы уавæрмæ гæсгæ, Зæххыл цы 
ивддзинæдтæ цæуы, уыдонæй искæцытæ раиртæстай? Зæгъæм, куыд 
ивы уæлдæфы температурæ суткæйы дæргъы кæнæ афæдзы афонтæм 
гæсгæ? Хуры бæрзæндмæ гæсгæ сæрдыгон боны дæргъы кæд свæййы 
бынтон æнтæф? Гыццыл сатæгдæр та? Кæй зæгъын æй хъæуы, 
æппæты æнтæфдæр вæййы, Хур нæ тæккæ сæрмæ куы вæййы, уæд.

Хур уыцы ран куы вæййы, уæд фæзæгъынц: «Хур ис зениты». 
Уыцы уавæры йæ тынтæ Зæхмæ фæхауынц æмраст æмæ йæ фæтæвд 
кæнынц тынгдæр. Уыцы рæстæг вæййы æнтæф.

Изæрыгæтты кæнæ райсомæй, Хур горизонтмæ хæстæг куы вæййы, 
уæд йæ тынтæ цъыгъгъуытгæнæгау фæкæнынц Зæххы уæлцъарыл 
æмæ йæ хорз нæ фæхъарм кæнынц. Уымæ гæсгæ райсомæй æмæ 
изæрæй, сихоримæ абаргæйæ, вæййы бирæ сатæгдæр.

Уымæй уæлдай ма, Зæхх Хурæй цы хъарм исы, уый бæрц аразгæ у 
æрмæст йæ тынты хауыны къуымæй нæ, фæлæ боны дæргъадæй дæр.

Ахæм ахаст (бастдзинад) ис æппæт Зæххы къорийыл дæр. Хур 
æмхуызон нæ хъарм кæны æмæ нæ рухс кæны Зæххы алы хæйттæ 
(рæттæ). Æркæс нывмæ. Уым æвдыст ис тынтæн, Зæхх рухсгæнгæйæ, 
сæ иу хай Зæхмæ комкоммæ, уырдыгмæ кæй хауы, иннæ хай та 
Зæххы уæлцъарыл цъыгъгъуытгæнæгау кæй кæны. Уырдыгмæ 
(вертикалон) хауд Хуры тынтæ Зæхмæ кæнынц экваторы. Уымæ 
гæсгæ экватор у Зæххы къорийы тæккæ тæвддæр ран. Экваторæй 
полюстырдæмдæр Хуры тынтæ Зæхмæ хауынц къулаивæй 
къулаивдæр, цъыгъгъуытгæнæгау ыл байдайынц æмæ хъарм кæнынц 
къаддæр. Тæккæ уазалдæр территоритæ сты полюсты цур. Цæгат 
полюсы алыварс территоритæ  хуыйнынц Арктикæ, Хуссар Полюсы 
алыварс та – Антарктидæ.

Зæххы хъармады тæлмытæ
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Зæххы алы хæйттæм Хуры хъарм цæйбæрц хауы, уымæ гæсгæ 
хицæн кæнынц цалдæр зæххы тæлмы, кæцытæ хонынц хъармады 
кæнæ рухсгонды тæлмытæ. Хуры хъармы бæрцимæ Зæххы алы 
районты баст у зайæгойты æмæ цæрæгойты дунейы хъæздыгдзинад 
æмæ алыхуызонад. 

Зæххы хъармады тæлмытæ зын фенæн не сты картæйыл æмæ 
глобусыл: уым тæлмытæ арæнгонд сты сæрмагонд хæххытæй Цæгат 
тропиктæй, Хуссар тропиктæй, Цæгат полярон зылдæй æмæ Хуссар 
полярон зылдæй. Æркæс нывы уыцы хæххытæм æмæ, цы хъæрмады 
тæлмыты арæнтæ сты, уыдонмæ. 

Уæдæ, алыхуызон хъармады тæлмыты зымæгон æмæ 
сæрдыгон температурæтæ, климæты уавæртæ сты алыхуызон æмæ 
хицæндзинæдтæ ис сæ зайæгойтæ æмæ цæрæгойты дунейы æхсæн 
дæр.

1. Найди на глобусе и на карте полушарий границы тепловых 
поясов: экватор, Северный и Южный тропики, Северный и 
Южный полярные круги. 2. Покажи на глобусе и на карте все 
тепловые пояса Земли и объясни их существование.
1. Как объяснить изменение температуры воздуха в течение 
дня и в разные сезоны года? 2. Что называют тепловыми 
поясами Земли? 3. Как называют линии на карте и на глобусе, 
являющиеся границами тепловых поясов? 4. Назови тепловые 
пояса Земли. 

Зæххы æрдз алыхуызон хъармады тæлмыты
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ÆрдЗ ЗÆххЫ АЛЫхуЫЗОн хъАрмАдЫ тÆЛмЫтЫ

Экваторы дыууæ фæйнæ фарс ис тропикон тæлм (ныв 30 ф.). 
Уый хæццæ кæны Хуссар æмæ Цæгат тропикты онг. Сæрдæй 
зымæгæй ардæм комкоммæ кæсынц Хуры тынтæ, æмæ дзы уымæ 
гæсгæ æнæхъæн афæдзы дæргъы дæр вæййы тынг тæвд (+500С). 
Ацы тæлмы зайынц бæзджын æмæ æнусонцъæх тропикон хъæдтæ. 
Хъарм æмæ уарынарæх ахъаз сты зайæгойты тагъд рæзтæн. Уымæ 
гæсгæ бæлæстæ зайынц бæзджынæй æмæ сæ бæрзæнд схæццæ 
вæййы 20-уæладзыгон хæдзары бæрзæнды онг. Бæлæсты зæнгтыл 
тыхсгæйæ, хурмæ сæхи ивазынц егъау лианæтæ, æмæ хъæды размæ 
ацæуæнтæ нæй. Алыхуызон хъулон дидинджытæ кæнынц хæрздæф, 
æмæ сыл æмбырд кæнынц æнæнымæц сасчытæ. Ам ис уæлдай 
рæсугъд гæлæбутæ. Тропикон хъæдты цæрæгойтæ арæхдæр цæрынц 
бæлæстыл, бæлæсты дыргъ та у сæ хойраг. Уыцы цæрæгойтæ сты 
маймулитæ, ленивцы*, тутитæ, кæлмытæ, гæккуыритæ, хæфсытæ.

        тропикон хъæд                 саваннæтæ

Тропикон хъæдты ис быдыртæ дæр – саваннæтæ. Ам бæлæстæ 
(егъау баобабтæ, акъацитæ) сты хæрз стæм, фæлæ дзы уыйхыгъд зайы 
бæрзонд кæрдæг. Сæрды ам райдайы уарынты сезон, зымæг та дзы 
скæны хус рæстæг æмæ дзы уый аххосæй арæх вæййы зынгирвæзтытæ. 
Ам цæры стыр кæрдæгхор цæрæгойтæн сæ фылдæр: пылтæ, жирафтæ, 
къамбецтæ, антилопæтæ, зебрæтæ.

Цæгат æмæ Хуссар тропиктæй полярон зылдты онг Хуры тынтæ 
хауынц къулаивдæрæй. Адон сты рæстæмбис тæлмытæ. Ам зымæг у 
уазал, сæрдыгон – тæвд, уалдзæг æмæ фæззæг та – сатæг. Ацы тæлмы 
ис Уæрæсейы территорийы фылдæр хай. 
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Арктика и Антарктида – это полярные пояса. Они находятся за 
Северным и Южным полярными кругами. Сюда почти не попадает тепло 
(особенно вблизи полюсов), и круглый год очень холодно. Самая низкая 
температура, зарегистрированная зимой в Антарктиде, равна – 89,2оС.

Горы умеренного пояса                    Арктические льды

В зимний период в полярных поясах солнце не показывается над 
горизонтом около полугода. Это явление называется полярной ночью. 
Летом же, наоборот, полярные области круглосуточно освещаются 
солнцем. Так проходит полярный день. Но и в это время в этом поясе 
холодно, так как Солнце стоит низко над горизонтом и его лучи лишь 
скользят по поверхности Земли, почти не согревая её. Большая часть 
территории здесь постоянно покрыта снегом и льдом, и лишь немногие 
растения и животные смогли приспособиться к суровому полярному 
климату. В Северном полярном поясе расположены самые северные 
районы нашей страны.

Итак, из-за неодинакового количества тепла и влаги в разных 
районах Земли наблюдается большое разнообразие в природе: 
снежные пустыни, леса, степи, песчаные пустыни и т. д. Причём по 
направлению с севера на юг природа сменяется как бы полосами. Эти 
полосы называют природными зонами.

1. Где расположен тропический пояс и какова его природа? 2. Чем 
отличается умеренный пояс от тропического? 3. Охарактеризуй 
полярный пояс. 4. В каких тепловых поясах расположена 
территория нашей страны? 5. Что называют природной зоной?

1. Могут ли расти пальмы в полярном поясе? 2. Почему на 
экваторе не бывает полярной ночи и полярного дня? 3. Почему не 
тают льды и снега в Арктике и Антарктике даже летом?
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Чиныджы ацы хайы ды базонгæ уыдзынæ Уæрæсейы 
географион равæрдимæ, базондзынæ, куыд рæсугъд æмæ 
алыхуызон у йæ æрдз, базонгæ уыдзынæ, адæймаджы архайд 
æрдзы ивддзинæдтæ кæй расайы, уымæн цы аххосæгтæ ис æмæ  
æрдз хъахъхъæнынæн цы мадзæлттæ ис, уыдонимæ.

уÆрÆсе КАртÆйЫЛ. БЫдЫртÆ

Зæххы къорийы картæ

Куыд уынæм, афтæмæй Уæрæсе у дунейы тæккæ стырдæр паддзахад. 
Уый ахсы Зæххы сурæн йæ 1∕3 хай. Йæ географион равæрды æрфыст у ахæм: 
уæрæсе ис Зæххы скæсæн æрдæгтымбылæджы 
цæгатаг хайы, материк евразийы.

Физикон картæйы æххуысæй бирæ базонæн ис 
Уæрæсейы зæххы уæлцъары формæты тыххæй.

Ды уыныс, Уæрæсейы территори куыд стыр у, 
уый. Уый айтыгъдис мингай километртæ ныгуы-
лæнæй скæсæнмæ æмæ цæгатæй хуссармæ. Картæ-
йы ахуырстмæ гæсгæ (дæ зæрдыл æрлæууын кæн: 
кæрдæгхуыз ахорæнæй нысангонд цæуынц фæз-
быдыртæ, бур-морæ ахорæнæй – уæлвæзтæ æмæ 
хæхтæ) скæнæн ис хатдзæг, Уæрæсейы зæххы уæл-
цъары формæтæ куыд алыхуызон сты, уый тыххæй. 
Уæрæсейы территорийæн йæ фылдæр хай ахсынц 
фæзбыдыртæ. Уæрæсейы ис хæххон районтæ дæр.
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Тæккæ стырдæр быдыртæ æмæ хæххон системæтимæ базонгæ 
уæвыны размæ, нывы æркæс (34 ф.), денджызы æмвæзадмæ гæсгæ сæ 
бæрзæндæй куыд хицæн кæнынц дæлвæзтæ, уæлвæзтæ æмæ хæхтæ. 
Уый дын феххуыс уыдзæн æрмæст сæ бæрзæндтæ цæстытыл ауайын 
кæнынæн нæ, фæлæ сæ нæмтты ориентаци кæнынæн дæр.

фæзбыдыртæ

Уæрæсейыл балц райдайæм ныгуылæн арæнтæй. Суанг Уралы 
хæхты онг айтындзыдта зæххы къорийыл тæккæ стырдæр скæсæн-
европæйаг кæнæ уырыссаг фæзбыдыр. Йæ фæзуат у 5 милуан 
квадратон километрæй фылдæр. Æркæс æм нывы. Уыцы быдыры 
тыгъдæттæ фенын кæмæн бантысти, машинæ кæнæ поезды цæугæйæ, 
уыдон бафиппайдтаиккой, йæ уæлцъар алы ран иухуызон кæй 
нæу, уый – ис дзы уæлвæзтæ æмæ къуыбыртæ. Уымæ гæсгæ йæ  
бæлвырддæрæй схонæн уаид къуыбырджын быдыр.

Зæххы егъаудæр фæзбыдыртæн сæ тæккæ лæгъздæр у нæ 
бæстæйы иннæ фæзбыдыр – ныгуылæн-сыбираг. Уый ис Уралы 
хæхтæй скæсæнæрдæм. Уый у егъау дæлвæз, тынг стæм хатт дзы 
фембæлæн ис «къуыппытæ æмæ дзыхъхъытыл». Донæн дзы акæлæнтæ 
кæй нæй, уымæ гæсгæ быдыры уæлцъарыл ис бирæ цъымаратæ. Уый 
амонынц картæйыл нысангæндтæ дæр. Æркæс сæм.

уæрæсейы физикон картæ
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Ныр та ссар картæйыл Астæуккагсыбираг тъæпæнхæхтæ 
(среднесибирское плоскогорье). Уыдон сты Ныгуылæн-Сыбираг 
фæзбыдырæй скæсæнæрдæмдæр. Дæ хъус æрдар, фылдæр бур æмæ 
морæ хуызтæй бæрæггонд кæй сты, уымæ. 

Уый уымæн афтæ у, æмæ дзы уæрæх дæлвæзтæ раивынц, 
дзæвгар бæрзæндмæ чи хæццæ кæны, ахæм хæхтæй, уыдонæн ис 
цæхгæр уырдыг фæхстæ æмæ тъæпæн цъуппытæ. Уыимæ баст у сæ 
ном дæр – тъæпæн хæхтæ. Уый кæд афтæ у, уæддæр нæ бæстæйы 
ацы территори хаст цæуы фæзбыдыртæм.

Дополни содержание статьи учебника интересным рассказом с 
иллюстрациями о других равнинах  страны из других источников. 

1. Опиши расположение нашей страны на карте мира. 2. Оха-
рактеризуй формы рельефа России. 3. Чем отличаются друг 
от друга низменности, возвышенности и горы? 4. Опиши 
расположение и природные особенности Восточно-Европейской 
равнины. 5. Опиши расположение и природу Западно-Сибирской 
равнины. 6. Опиши Средне-Сибирское плоскогорье нашей страны.

    скæсæн-европæйаг фæзбыдыр      ныгуылæн-сыбираг фæзбыдыр

Астæуккагсыбираг тъæпæнхæхтæ
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Базонгæ уæм, Уæрæсейы цы хæхтæ ис, уыдонимæ. Уыдонæн 
сæ фылдæр сты нæ бæстæйы скæсæны æмæ хуссары, ис хæхтæ йæ 
централон районты дæр.

Райдайæм, иннæтæй хуыздæр кæй зоныс, уыдонæй. Уыцы хæхтæ 
сты, нæ республикæ Цæгат Ирыстон-Алани кæй территорийыл æрбынат 
кодта, уыцы æвæджиауы рæсугъд Кавказы хæхтæ (кæс картæмæ). 
Кавказы хæхтæ сты Уæрæсейы тæккæ бæрзонддæр хæхтæ. Сæ 
цъуппытæ хæрдмæ схæццæ сты тынг бæрзонд. Алкæмæн дæр зындгонд 
у Кавказы хæхты бæрзонддæр дыууæцъуппон Эльбрус. Уымæн йæ иу 
цъуппы бæрзæнд у 5642 метры, иннæ цъуппы бæрзæнд та – 5621 м онг. 

Дыккаг бынат бæрзæндæй ахсы Хъазыбеджы хох. Йæ цъупп 
хæццæ кæны 5033 метры онг. Хъазыбеджы хохы цæгатвахс ис нæ 
республикæйы территорийыл. Кавказы хæхты цъуппытæ æмæ 
фæхстæй бирæтæ иудадзыгдæр æмбæрзт сты их æмæ митæй. Ам ис 
хорз фадæттæ альпинизмæй, хæххон къахдзоныгътæй æмæ хæххон 
туризмæй архайынæн. Кавказы хæххон къахдзоныгътæй архайæн 
курорттæн сæ хуыздæрты æхсæн сты Эльбрусрæбын æмæ Цъæй.

Уæрæсейы территорийыл Кавказы хæхтæ сты тæккæ æрыгондæр. 

           Эльбрус     сæнайы (хъазыбеджы) хох

Нæ бæстæйы тæккæ рагондæр хæхтыл нымад сты уралы хæхтæ. 
Æркæс сын сæ равæрдмæ картæйыл. Уыдон айтындзыдтой цæгатæй 
хуссарæрдæм Уæрæсейы централон хайы. Уралы хæхтыл цæуы 
Уæрæсейы европæйаг æмæ азиаг хæйтты, стæй Скæсæн-Европæйаг æмæ 
Хуссар-Сыбираг дæлвæзты æхсæн арæн, раст цыма æнæхъæн бæстæйы 
территорийыл ронау æрбатыхстысты, афтæ. Уый тыххæй Уралы хæхтæ 
рагзаманты хуыдтой «Уырысы зæххы дур-рон». Кавказы хæхтимæ 
абаргæйæ, Уралы хæхтæ сты дзæвгар ныллæгдæр. 

Сæ цъуппыты бæрзæнд 2000 метрмæ дæр нæ хæццæ кæны. Уралы 
хæхтæ зындгонд сты, «урайлаг фæрдгуытæ» (уральские самоцветы) кæй 
хонынц, уыцы минералтæй. Рагæй-æрæгмæ дæр ам къахынц мигæнæнтæ 
аразæн (малахит) æмæ зынаргъ дуртæ (изумруд, яшмæ æмæ æнд.).
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Сæ æнахуыр рæсугъддзинад æмæ цардæгас æрдзы хъæздыг-
дзинадæй хъуыстгонд сты, Сыбыры хуссарæрдыгæй чи ис, уыцы Алтайы 
æмæ саяны хæхтæ (Скæсæйнаг æмæ Ныгуылæйнаг). Алтай уæлдай 
кадджын у нæ бæстæйы, уымæн æмæ хаст æрцыд Æппæтдунеон бынты 
номхыгъдмæ (Всемирное наследие). Уыцы номхыгъдмæ хаст æрцыдысты 
æппæт дунейы тæккæ диссагдæр æрдзон фендтæгтæ.

       Алтай      саяны хæхтæ

Уымæй уæлдай ма Æппæтдунеон бынты номхыгъдмæ хаст 
æрцыдысты Камчаткæйы хæхтæ дæр. Уыдон сты Дард Скæсæны 
районы Камчаткæйы æрдæгсакъадахы. Камчаткæйы ссардтой 28 
змæлгæ (уыраугæ) вулканы (æдæппæт дзы вулкантæ ис 160-йæ фылдæр). 
Вулканы скалд у уникалон æрдзон фæзынд. Вулканы хуылфæй хæрдмæ 
арæхдæр 1–20 км онг ныццæвынц (скæлынц) газтæ æмæ вулканы рыг. 
Уымæй хицæн кæнынц Камчаткæйы хæхтæ нæ бæстæйы иннæ хæхтæй.

1. Æрфысс Уæрæсейы географион равæрд планетæ Зæххыл. 2. Ратт 
Уæрæсейы территорийы уæлцъарæн иумæйаг характеристикæ. 
3. Ранымай æмæ карточкæйыл равдис нæ бæстæйы æртæ тæккæ 
стырдæр фæзбыдыры. Цæмæй хицæн кæнынц уыдон кæрæдзийæ? 
5. Нæ бæстæйы цавæр хæхтæ хаст æрцыдысты Æппæтдунеон бынты 
номхыгъдмæ æмæ цæмæй уникалон сты уыцы хæхтæ?

Камчаткæйы хæхтæ Камчаткæйы вулкан
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денджызтæ
Уæрæсейы территорийæн ис денджызон арæнтæ дæр. Алырдыгæйты 

(цæгат, ныгуылæн, хуссар æмæ скæсæны) Уæрæсейы зæххы алыварс сты 
Цæгат Ихджын, Атлантикон æмæ Сабыр океаны денджызтæ.

Æппæты фылдæр денджызтæ ис нæ бæстæйæн йæ цæгаты. Уыдон 
сты Цæгат Ихджын океаны денджызтæ: Урс денджыз, Баренцы денджыз, 
Карæйы денджыз (Карское море), Лаптевты денджыз, Скæсæн-Сыбираг 
денджыз æмæ Чукоткæйы денджыз. Æркæс сæм картæйыл. Адон сты 
нæ тæккæ уазалдæр денджызтæ. Уыдон æнæхъæн афæдзы дæргъы 
вæййынц их, сæ доны температурæ та у сæлыны стъæлфмæ хæстæг. 
Кæд афтæ уазал сты, уæддæр уыцы денджызты ис донзайтæ, алыхуызон 
кæсаджы мыггæгтæ. Кæсаджы мыггæгтæй сæ фылдæрæн ис амалиуæгон 
(промысловое) ахадындзинад. Сакъадæхтæм æмæ былгæрæттæм хæстæг 
цæрынц урс æрсытæ, тюленьтæ, моржтæ (ссырхилтæ).

Балты денджыз – ныгуылæнæрдыгæй, æмæ сау денджыз – хуссар-
ныгуылæнæрдыгæй сты Атлантикæйы океаны денджызтæ. Уыдон ма 
хонынц мидматерикы денджызтæ, уымæн æмæ тынг арф бацыдысты 
сурзæххы. Балты денджыз донкъубалæй баст у цæгат денджызтимæ 
æмæ уымæ гæсгæ у уазал, кæд сæрдыгон йæ доны температурæ 180–200 
онг схæццæ вæййы, уæддæр. Уый у Уæрæсейы денджызон фæндæгтæн 
сæ ахсджиагдæртæй иу. Сау денджыз бирæ хъармдæр у Балты 
денджызæй. Сау денджыз у уæрæсейæгты уарзондæр фæлладуадзæн 
бынæттæй иу. Сау денджызы ис кæсаджы бирæ мыггæгтæ, 
мыдзбыргъуызтæ, моллюсктæ, дельфинтæ.

Уæрæсейы ныгуылæнæрдыгæй сты Сабыр океаны денджызтæ – 
Берингы денджыз æмæ Охотскы денджыз. Адон сты уазал, зымæг 
сæлгæ чи кæны, ахæм денджызтæ. Ам климæт у тызмæг, арæх дзы кæны 
дымгæ, бады мигъ. Цыбыр сæрды рæстæг Берингы денджызы хохджын 
былгæрæтты æрæмбырд вæййынц мæргъты стыр балтæ (птичьи базары.)

Доны стыр æвæрæнтæ ис Уæрæсейы бирæ цæугæдæтты æмæ цадты.

урс денджыз сау денджыз
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реки

Территория нашей страны рассечена густой сетью крупных и 
небольших рек. Их насчитывается у нас более 2 миллионов, около 200 
из которых имеют длину свыше 500 км. Реки – настоящее богатство и 
украшение нашей страны. 

  
                        

По ним проложены транспортные пути, в них отлавливают рыбу, 
по ним сплавляют леса, их водами орошаются сады и пашни. На 
берегах рек стоят города, деревни, сёла. Самые крупные наши реки – 
Волга, Обь, енисей, Лена, Амур. Найди их на карте России.

Волга – крупнейшая река Европы. Её длина достигает 3530 
км. Ещё длиннее и шире сибирские реки Обь и Лена (их длина 
превышает 4300 км, а ширина – 30 км). Самой полноводной рекой 
России считается Енисей.

река Волга река енисей

река Лена река Амур
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цадтæ

Уæрæсейы зæххыл ис бирæ цадтæ. Уыдонæн сæ фылдæр сты тынг 
рæсугъд, уымæ гæсгæ сæ схуыдтой «голубые ожерелья Земли». Уæрæсейы 
ис 2 милуанæй фылдæр стыр æмæ гыццыл цадтæ. Уыдоны æхсæн 
сты дунейы тæккæ стырдæр цад – хъаспы цад æмæ дунейы тæккæ 
арфдæр æмæ сыгъдæгдæр цад – Байкал 
(уымæн йæ тæккæ фылдæр арф у 1637 
метры). Хъаспы цад, йæ ас тынг стыр кæй 
у æмæ йæ дон цæхджын кæй у, уымæ 
гæсгæ арæхдæр хонынц денджыз. Хъаспы 
денджыз хъæздыг у кæсагæй, йæ бынæй 
йын цъирынц нефть, йæ былгæрæтты 
та ис бирæ курорттæ. Нæ республикæйы 
цæрджыты Хъаспы денджызмæ машинæйы 
6 сахатæй фылдæр цæуын нæ хъæуы.

Европæйы тæккæ стырдæр æдзæхх цадтыл нымад сты Ладогæ-
цад кæнæ Ладогæ æмæ Онегæ-цад, кæнæ Онегæ (Ладогæ асæй 
ахсы фыццаг бынат, Онегæ та – дыккаг). Уыдон сты нæ бæстæйы 

ныгуылæн хайы кæрæдзимæ хæстæг. 
Ладогæ æмæ Онегæ ахæм стыр цадтæ 
сты, æмæ дзы вæййы штормтæ. Ладогæмæ 
цæуы 35 цæугæдоны, æддæмæ та дзы 
кæлы æрмæстдæр иу – Нева. Невайы 
былгæрæттыл ис сахар Санкт-Петербург. 
Ладогæ æмæ Онегæ кæрæдзиимæ баст сты 
цæугæдон Свирæй. Свирь рацæуы Онегæ-
цадæй æмæ кæлы Ладогæ-цадмæ.

1. Назови и покажи на карте России моря, омывающие её берега 
на севере. 2. Какие моря Атлантического океана расположены 
на территории России? Покажи их на карте и расскажи, что ты 
о них знаешь. 3. Охарактеризуй и покажи на карте моря Тихого 
океана. 4. Назови самые крупные реки России. Расскажи, что тебе 
о них известно. 5. Какие самые крупные в мире и Европе озёра 
находятся в России?

В школьном атласе найди Ладожское и Онежское озёра, 
Каспийское море и озеро Байкал. Попробуй описать их географи-
ческое расположение на карте России.

Байкалы цад

Ладогæйы цад
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АрКтиКÆйЫ ÆдЗÆрÆГ БЫдЫртЫ ЗОнÆ

Æрдзон зонæты радивд

Æрдзон зонæтæ хонынц сурзæххы стыр хæйттæ, кæцытæ 
кæрæдзийæ хицæн кæнынц æдзард æрдзы, зайæгойты æмæ 
цæрæгойты дунейы хъауджыйæдтæй. Æрдзон зонæйы хицæндзинæдтæ 
баст сты, зонæ цавæр климæтон тæлмы ис, уыимæ. Æрдзон зонæты 
радивд цæуы цадæггай, æнæ цæхгæр арæнтæй. Уæлвæткмæ ахæссæн 
ис ахæм фактортæ, куыд донуæтты уæвынад æмæ рельефы формæты 
аивд. Уымæ гæсгæ уыдон арæхдæр сты гакъон-макъон, кæм нарæгдæр, 
кæм – уæрæхдæр, кæм та скъуыйгæ акæнынц.

Уæрæсейы æрдзон зонæтæ ахуыргæнгæйæ, ис фылдæр базонæн 
райгуырæн бæстæйы æрдзы рæсугъддзинад æмæ хъæздыгдзинады 
тыххæй. Уымæн дын феххуыс уыдзæн æрдзон зонæты сæрмагонд 
картæ. Æркæс æм дæлдæр.

Дæ хъус æрдар, æрдзон зонæтæ ныгуылæнæй скæсæнæрдæм кæй 
айтынг сты, стæй, сæ дæргъ æмæ сæ уæрх алыхуызæттæ кæй сты, 
уымæ (картæйыл ахуырст сты алы хуызтæй). Зæрдыл дарын хъæуы 
уый, æмæ хæхбæсты æрдз ивы куыд бæрзонддæрмæ, æмæ уымæ гæсгæ 
хæххон районтæ картæйыл нысангонд цæуынц хицæнæй. 

Цæгатæй хуссарæрдæм Уæрæсейы территорийыл æрдзон зонæтæ 
кæрæдзийы ивынц ахæм фæткыл: Арктикæйы æдзæрæг быдыртæ, 
тундрæ, хъæдтæ, тыгъд быдыртæ, æдзæрæг быдыртæ.

уæрæсейы æрдзон зонæты картæ
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Зона арктических пустынь

Эта зона находится на самом севере Арктики (полярном тепловом 
поясе) и включает острова Северного Ледовитого океана и узкую 
полосу его побережья. Рассмотри эту зону на карте. 

Отличительной чертой этой зоны является то, что снег и лёд 
покрывают её на протяжении всего года. 

Зима в Арктике – самое суровое время года. Температура воздуха 
иногда опускается до –60°. Часто дуют сильные ветры, бушует 
пурга. В этот период здесь наступает длинная полярная ночь, 
которая длится до 10 месяцев. Только зимой здесь можно наблюдать 
удивительное явление природы – северное сияние. В течение 
нескольких часов по тёмному небу то проносятся разноцветные волны, 
то возникает сверкающий занавес, то всплывают пылающие круги и 
ленты.

Первые лучи солнца знаменуют начало короткой и холодной 
весны. Летом в Арктике стоит полярный день. В это время совсем 
не бывает ночи, а солнечные лучи хоть и светят, но лишь скользят по 
поверхности земли и почти не согревают её. Температура воздуха едва 
достигает 5° тепла. При этом в некоторых местах земля оттаивает, 
но лишь её самый верхний, очень тонкий слой, под которым остаётся 
нетронутой многовековая мерзлота. Осенью температура воздуха 
снова опускается ниже 0°, и всё замерзает. В это время очень недолго 
наблюдается смена дня и ночи.

снежная гора

Полярное сияние
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Живая природа Арктики

Несмотря на суровые условия арктического климата, к ним хорошо 
приспособлены многие организмы. Особенно активно жизнь здесь 
протекает летом. Разнообразие растений здесь невелико, но со сходом 
снега камни покрываются пёстрыми накипными лишайниками 
и прорастают мхи. С удивительной быстротой зеленеют и цветут 
арктические травы – полярный мак, камнеломка и другие. 

Животный мир Арктики намного богаче и разнообразнее 
растительного. В прибрежных водах много водорослей – хорошего 
корма для мелких рачков. Рачками питаются рыбы, среди которых 
камбала, треска, морской окунь. Рыбой питаются морские звери, 
например, моржи и тюлени. В поисках корма они много времени 
проводят в воде. Но нередко выбираются и на сушу, чтобы отдохнуть, 
образуя огромные лежбища. Своё потомство они также выхаживают 
на суше. К жизни в суровых условиях 
Арктики хорошо приспособился и белый 
медведь. Толстый слой подкожного жира 
и густая шерсть защищают его от суровых 
холодов. Питаются белые медведи рыбой 
и тюленями. Зимой некоторые из них 
засыпают в берлогах. Там у медведицы 
рождаются медвежата. Первое время 
она кормит их молоком, а когда немного 
подрастут, учит ловить рыбу и тюленей. Птичий базар

Камнеломка
Полярный мох

Лишайники

Полярный 
мак
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На скалистых берегах Ледовитого океана гнездятся многочисленные 
птицы, образуя так называемые птичьи базары – многотысячные 
шумные скопления птиц. Сюда слетаются чистики, кайры, гагары. 
Кормом им служат мелкие рачки и рыба, которых они ловят 

Арктикæйы æдзæрæг быдыртæ æмæ адæймаг

Адæм рагæй-æрæгмæ дæр архайдтой арктикон цæгат æрхион 
кæныныл. Сæ зæрдæ æхсайдта æнæзонгæ зæххытæм, цымыдисаг 
æрдзмæ, кæсæгтæ æмæ денджызон цæрæгойты хъæздыгдзинадмæ. 
Уымæй уæлдай ма адæм тырныдтой Сабыр океанæй Атлантикон 
океанмæ цыбырдæр фæндæгтæ ссарынмæ. Афтæ, ссæдзæм æнусы 
райдиан байгом цæгат денджызон фæндаг.

Егъау океаны цæуæг наутæ ацы фæндагыл ласынц алыхуызон 
уæзæгтæ, экономикæйæн стыр ахъазгæнгæйæ. Уыцы наутæн ихты 
фæндаг гæрдынц тыхджын ихсæттæг наутæ. Ныртæккæ Арктикæйы 
тынг райрæзт кæсаг ахсыны куыст. Сахъадæхтыл æмæ ихы къæйтыл 
арæзт æрцыдысты зонадон станцæтæ. Уыдон сæ цæст дарынц 
боныхъæдмæ, цæрæгойты æмæ зайæгойты дунемæ.

Фæлæ адæм Арктикæйæн зиантæ дæр гыццыл не ’рхастой. Доны 
чъизи æмæ æнæсæрфат цуан æркодтой амы цæрæгойты (урс æрсыты, 

Гагара
Белый медведь

Кайра

тюлень

морж

Камбала

морские рачки
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моржты (ссырхилты), урс хъазты, урс денджызыхъазты) сæфты къахмæ 
æмæ сæ нымæцы куынæгдзинадмæ. Ныртæккæ Арктикæйы стæм 
цæрæгойтыл цуан кæныныл дзырд нал цæуы. Кæсаг ахсынæн æрцыд 
цыбыргæнæг фæткæвæрд. Паддзахадæй хъахъхъæд цæуынц иуæй-иу 
«мæргъты базартæ». Арктикæйы æрдз хъахъхъæнынадмæ стыр æвæрæн 
хæссы фæдзæхст ран «Врангелы сакъадах». Ам ахуыр кæнынц æмæ 
хъахъхъæнынц арктикон зайæгойтæ æмæ цæрæгойты стæм хуызтæ.

1. Цы у æрдзон зонæ? 2. Цавæр æрдзон зонæтæ ис Уæрæсейы 
территорийыл? 3. Цавæр характеристикæ раттæн ис арктикон 
æдзæрæг быдырты æдзард æрдзæн? 4. Цавæр у ацы зонæйы 
зайæгойты æмæ цæрæгойты дуне? 5. Куыд пайда кæны адæймаг 
арктикон æдзæрæг быдырты зонæтæй? 6. Цæмæй хъыгдард 
цæуы абоны бон Арктикæйы æрдз? 7. Цавæр æрдзхъахъхъæнæн 
мадзæлттæ сарæзта паддзахад Арктикæйы?

1. Найди на карте зону арктических пустынь и опиши её 
географическое положение. 2. Внимательно прочти в тексте 
материал о живой природе зоны арктических пустынь и попробуй 
составить пищевые цепи данного природного сообщества.

фæдзæхст бынат «Остров Врангеля»

ихсæттæг нау Арктикæйы Арктикæйы æдзæрæг быдыртæ
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тундрÆйЫ ЗОнÆ

тундрæйы æдзард æрдз

Арктикæйы æдзæрæг быдыртæй хуссарæрдæмдæр цæуы иннæ 
æрдзон зонæ – тундрæ. Уый айтындзыдта ныгуылæнæй скæсæн-
æрдæм цæгат денджызты былгæрæттыл.

1. Ссар тундрæ æрдзон зонæты картæйыл.
2. Сбæрæг кæн, кæцы тæлмы ис, уый.

Кæд тундрæмæ фылдæр хъарм хауы, уæддæр йæ карз климæт бирæ 
цæмæйдæрты æмхуызон у арктикон зонæйы климæтимæ. Тундрæйы 
дæр вæййы тынг уазал зымæг (–500 онг), ахæссы 8–9 мæйы. Арæх дзы 
вæййы, тымыгътæй чи раивы, ахæм тынг тыхджын дымгæтæ. 

Тундрæйы полярон æхсæв у гыццыл цыбырдæр, æмæ дзы уалдзæг 
ралæууы майы кæрон кæнæ июны райдиан. Хур куы ракæсы, уæд 
уæлдæфы температурæ фæбæрзонддæр вæййы, фæлæ вæййы 00 
хæстæг. Иуæй-иу рæтты атайы мит, цæугæдæттыл атайы их. 

Уалдзæджы хуызæн тундрæйы сæрд дæр у тынг цыбыр, фæлæ 
сæрды иуæй-иу бонты вæййы тынг хъарм (250–300 С). Зæхх ам дæр 
стæфсы метры æрдæджы бæрц. Хъарм рæстæг тундрæйы фæзыны 
бирæ цъымаратæ æмæ цадтæ. Уый уымæн афтæ у, æмæ æнусон 
салд зæххы уарындæттæ æмæ митдæттæ зæххы нæ ахъарынц, фæлæ 
баззайынц йæ уæлцъарыл. Полярон бон дæр ам у цыбырдæр.

Фæззæг райдайы августы. Уайтагъддæр æрхауы уæлдæфы 
температурæ, раджы рауары мит. Зымæг ралæууы сентябры кæрон.

тундрæ сæрдыгон тундрæ зымæгон
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растения тундры

Давай порассуждаем, какие растения могут выживать в таких 
условиях? Оттаявший слой почвы тонкий. Следовательно, у этих 
растений не может быть мощных корней, и сами они не могут быть 
крупными. Так оно и есть. Все растения тундры низкорослые, а многие 
из них ещё и стелятся по земле. В таком виде им легче защищаться от 
силь ных ветров и спасаться от морозов под покровом снега. 

Самое красивое время года в тундре – весна, когда почти 
одновременно всё вокруг зацветает. Повсеместно видны разноцветные 
лишайники, в том числе и ягель – основной корм оленей. Очень 
много мхов – обитателей болот. Дружно зацветают ягодные растения: 
брусника, голубика, клюква, пушица, морошка. Их плоды не 
только очень вкусные, но и богаты витаминами. Частые спутники 
растений тундры – грибы. В числе цветущих трав: куропаточья 
трава, камнеломки, полярные маки. Когда они зацветают, серая 
мгла тундры как будто озаряется ярким светом. Здесь также растут 
деревья и кустарники. Как и у других растений, у них короткие 
стелющиеся стебли и мелкие листочки. Например, карликовая 
берёза и карликовая ива. 

Карликовая ива

Лишайники

Карликовая 
берёза

Куропаточья 
трава

растения тундры

Пушица
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Но период цветения растений здесь длится недолго, так как за 
очень короткий период (не более 40 – 45 суток) ещё должны созреть их 
плоды и семена.

Животный мир в тундре богаче и разнообразнее, чем в 
арктических пустынях. В болотистых местах очень много комаров, 
слепней, мошек. Обилие насекомых и ягод привлекает сюда перелёт-
ных птиц – гусей, уток, лебедей, куликов, которые успевают за 
короткое лето вывести птенцов. В тундре есть птицы, которые живут 
здесь постоянно. Они и зимой находят себе пищу. Это белая сова и 
тундряная куропатка. Пища белой совы – мыши и лемминги. 
Белая куропатка разрывает снег и питается почками и ветками 
растений. Интересно, что летом её оперение рыжевато-бурое, а к зиме 
оно становится белым.

Какое значение для тундряной куропатки имеет смена окраски 
оперения?

Мелкие зверьки лемминги питаются растительной пищей. Свои 
гнёзда они строят на земле под снегом и выводят там потомство зимой. 
Ими питаются песцы, лисы, совы. В тундре живут также волки и 
зайцы-беляки. 

Белая соватундряная
куропатка

Песец
Лемминг

Кулик

северный олень

Животные тундры
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Фæлæ тæккæ ахадгæдæр æмæ стырдæр цæрæгой тундрæйы 
у цæгатаг саг. Сагтæн сæ фылдæр систы хæдзарон фос. Сагтæ 
фылдæр цæрынц зайæгхал хойрагæй, фæлæ стæм хатт бахæрынц 
мыстыты, леммингты, мæргъты æйчытæ дæр. Сагæн йæ сæйраг 
хойраг у хъуынабын ягель. Миты бын ягель агурынмæ сагæн 
æххуыс сты йæ æмбудæнтæ æмæ йæ къæдз сæфтæджытæ. Сагтæ 
цæрынц рæгъæуттæй, тундрæйы иу ранæй иннæ ранмæ цæугæйæ 
(гоцгæнгæйæ).

Ацы цæрæгой тундрæйы уавæрты адæймаджы цард аразы 
алцæмæй дæр. Саджы дзидза æмæ æхсыр адæймаг кæны хæргæ. 
Саджы цармæй хуыйынц дарæс, æмбæрзынц дзы сæ цæрæнуæттæ 
– чумтæ. Уæдæ тундрæйы æнæкæрон тыгъдады цæуынмæ та  
сагдзоныгътæ сты сæйраг мадзал.

Тундрæйы цæрджыты сæйраг куыст у сагтæ дарын. Фыййæуттæ-
сагдарджытæ гоц кæнынц (кочуют) тундрæйы ног хизæнуæттæ 
агурæг. Тундрæйы æмбырд кæнынц бирæ гагадыргътæ æмæ зокъотæ. 
Уыдон фæлхас кæнынц бынæттон цæрджытæ дæр, ласынц сæ 
Уæрæсейы æндæр районтæм дæр. Тундрæйы цæрæгойтæй бирæтæн ис 
амалиуæгон (промысловое) ахадындзинад. Зæгъæм, полярон рувæстæ 
æмæ тæрхъусты цæрмттæн ис стыр аргъ. Уымæ гæсгæ ам цуан 
кæнынц тинсырдтыл (пушные звери). Тундрæйы къахынц дурæвзалы, 
цъирынц дзы нефть æмæ газ. Афтæмæй, тундрæйы æрдзæн ис стыр 
ахадындзинад, чи дзы цæры, уыцы адæмы царды дæр æмæ æнæхъæн 
бæстæйы царды дæр.

Фæлæ адæмы аххосæй (техникæйæ æнæсæрфат пайда кæнын, 
æнæгъдау цуан, фыййæуттæ-сагдарджыты стырзæрдæдзинад æ. æнд. 
ах.) тундрæйы æрдз абон у тынг хъахъхъæнинаг. Бирæ зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойтæ сæфынц кæнæ хауæццаг кæнынц сæ «ахуыр» цæрæн 
бынæттæй.

сагдар тундрæйы Полярон рувас
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Бирæ стæм зайæгойтæ ам сты уæлдай хъахъхъæд æмæ хаст 
æрцыдысты Уæрæсейы Сырх чиныгмæ. Уыдонимæ сты мæргътæ – урс 
хърихъупп (1), гыццыл кæнæ тундрæйы денджызыхъаз (2), сырхгуцъа 
казаркæ* (3), лацин (кречет) (4). Тундрæйы æрдз ахуыр кæнын 
æмæ хъахъхъæныны тыххæй арæзт цæуынц фæдзæхст бынæттæ. 
Ныридæгæн сæ къухы бафтыд æнтыстдзинæдтæ. Зæгъæм, Таймыры 
фæдзæхст бынаты фæрцы дзæвгар фæфылдæр урс хърихъуппыты 
нымæц.

1. Æрфысс тундрæйы равæрд картæйыл. 2. Цы у характерон 
тундрæйы æдзард æрдзæн? 3. Куыд «фæцалх сты» зайæгойтæ 
тундрæйы зын уавæртыл? Ранымай иу цалдæр зайæгойы хуызы. 
4. Ранымай тундрæйы цæрæгойтæй иуæй-иуты. Æрхæсс, æрдзон 
уавæртыл цы хуызы «фæцалх сты», уымæн дæнцæгтæ. 5. Куыд 
цæуы адæймаджы хæдзарадон архайд тундрæйы æмæ цавæр 
сты йæ фæстиуджытæ? Цавæр мадзæлттæ аразы паддзахад 
тундрæйы æрдз бахъахъхъæнынæн?

Уæлдай тынгдæр зиан цæмæн хæссы тундрæйы зайæгойтæн 
трактор? Адæмы цавæр архайд ма æркæны тундрæйы экологион 
бастдзинæдты хæлдмæ?

1. Æрфысс тундрæйы æрдзы экологион бастдзинæдтæ. 2. Уæ-
лæмхасæн литературæйæ пайдагæнгæйæ, бацæттæ кæн радзырд 
тундрæйы иннæ зайæгойты æмæ цæрæгойты тыххæй. Дæ 
радзырдмæ сараз нывтæ.

1

4
3

2

тундрæйы хъахъхъæд чи цæуы, уыцы мæргътæ
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хъÆдтЫ ЗОнÆ

хъæдты зонæйы æдзард æрдз

Æркæс хъæдты зонæмæ картæйыл. Уый ахсы Уæрæсейы терри-
торийы фылдæр хай æмæ хауы Зæххы ромыл (умеренный) хъармады 
тæлммæ. Ам бæрæг хицæн кæнынц афæдзы цыппар афоны дæр. 
Зымæг дзы тундрæйæ хъармдæр у. Куыд хуссарæрдæмдæр, афтæ 
зымæг у цыбырдæр æмæ хъармдæр. Ам бирæ æруары дæлдзырæттæ. 
Мæрты та бирæ фылдæр ис æфсисахъаз буаргъæдтæ, тундрæимæ 
абаргæйæ. Уымæ гæсгæ ам ис хорз уавæртæ бæлæстæ æмæ æндæр 
зайæгойты рæзтæн.

хъæдты зонæйы зайæгойтæ

Ацы зонæйæн йæ номмæ гæсгæ дæр бамбарæн ис, йæ территори 
фылдæр хъæдтæй æмбæрзт кæй у, уый. Йæ цæгат хайы зайынц 
хихджын хъæдтæ – тайга, йæ централон хайы – хæццæ хъæдтæ, йæ 
хуссары – сыфтæрджын хъæдтæ. Уыцы равæрд баст у, алы мыггаг 
бæлæсты хъарм æмæ уымæлад иухуызон кæй нæ хъæуы, уыимæ.

Тайга ахсы хъæдты зонæйы фылдæр хай. Ам зайынц нæзы, наз, 
соцъи, кедр, сыфнæзы. Ацы бæлæстæ иууылдæр хорз фæразынц 
уазалæн.

сыфнæзы у, фæззæг йæ сыфтæр кæмæн 
азгъæлы, зыбыты иунæг ахæм хихджын бæлас. 
Ацы бæласæн йæ уидæгтæ зайынц бынмæ нæ, 
фæлæ фæйнæрдæм. Уый йын æххуыс у, мæр хæрз 
гыццыл арфы дæр æнусон салд кæм у, уыцы рæтты 
цæрынæн.

Тайгайы зайынц цилтæ, кислицæ*, мæцкъуы, саунæмыг, 
голубикæ*. Зæххы уæлцъарыл хæлиу кæнынц хъуынатæ, 
бæлæсты зæнгтыл зайынц хъуынабынтæ. Хæццæ хъæдты хихджын 
бæлæстимæ иумæ зайынц сыфтæрджын бæлæстæ: бæрз, гæды 
бæлæстæ, цъуй, сусхъæд, тулдз, дурвæткъуы.

Арæх æмбæлынц пыхсбынтæ, æхсæры, мæнæргъыйы, дзедыры, 
уагъылыйы къудзитæ дзыгуыртæй кæм зайынц, ахæм рæттæ, 
мæцкъуы æмæ саунæмыджы пъазбынтæ. Бирæ дзы æмбæлы 
кæрдæгхал зайæгойтæ: джыджына, гæдыных*, дудник*. Сыфтæр-
джын хъæдты сæйрагдæр бæласы мыггæгтæ сты тæгæр бæлас, 
кæрз æмæ тулдз. Тынг арæх дзы сты къудзитæ æмæ алы кæрдæджы 
мыггаг. Хъæдты зонæйы æппæт хъæдты дæр тынг арæх сты зокъотæ.
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Хъæдты зонæйы территорийы æвзæрынц (фæзынынц) уыгæр-
дæнтæ æмæ цъымаратæ.

Растения зоны лесов

Животный мир зоны лесов

В лесу животным живётся более сытно. Круглый год здесь 
найдётся хоть какой-нибудь корм: листья, почки, ягоды, ветки, плоды, 
семена растений, грибы, грызуны и другие мелкие животные. Густые 
заросли, дýпла деревьев, коряги – прекрасная маскировка, чтобы 
скрыть гнездо от врагов. Всё это и многое другое делает животный мир 
лесов чрезвычайно богатым и разнообразным. 

В тёплое время года в лесах множество насекомых: мух, комаров, 
бабочек, жуков, стрекоз. Обилие пищи привлекает в леса множество 
птиц. Среди обитателей лесов – мыши, зайцы, лисы, волки, 
медведи, лоси. Немало здесь и пушных зверей: сόболя, норки, 
куницы, бобра, ондатры.

соболь – национальная гордость 
России. Во все времена и во всём мире его 
мех ценился выше золота. Его отличают 
лёгкость, шелковистость, красивый блеск. 
К тому же он очень тёплый и прочный. 
Соболь – хищник. Его основная пища – 
мыши. Иногда ловит белок, рябчиков, глухарей, в мелких ручьях 

ЛещинаВетреница

Шиповник

дудник

ежевика

мох

Папоротник



54

– рыбу. Но порой любит полакомиться кедровыми орешками, 
брусникой, черникой. Совсем недавно соболь был на грани 
полного уничтожения. Но создание заповедников помогло спасти 
этого замечательного зверька. Более того, сегодня его размножают 
на специальных фермах. 

В лесах живут змеи, ящерицы. Многочисленные водоёмы полны 
рыбой. Из них немало промысловых видов: щука, окунь, карась, 
плотва. Особенно ценятся: форель, судак, белуга, стерлядь.

Лес – сложное природное сообщество, в котором всё взаимосвязано 
и гармонично. Звери, птицы, насекомые питаются растениями и их 
частями. Животные распространяют плоды и семена растений. Многие 
птицы исчезли бы, если бы вдруг в лесах пропали насекомые.

1. Вместе с одноклассниками сделайте плакат «Правила 
поведения в лесу» и повесьте его в классе, чтобы каждый смог 
их запомнить. 2. Подготовь сообщение о наиболее полюбившемся 
тебе растении или животном зоны лесов.

1. Опиши расположение лесной зоны на карте. 2. Какие условия 
этой зоны способствуют развитию разных пород деревьев? 3. Ка-
кие леса входят в лесную зону и как они распределяются на её 
территории? 4. Охарактеризуй живую природу тайги. 5. Чем 
отличаются от тайги смешанные и лиственные леса России?

Животные зоны лесов

сосновый 
шелкопряд

Бобр

норка

Кедровка
сойка

Заяц
Гусеница

Бурый медведь
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деЯтеЛЬнОстЬ ЧеЛОВеКА В ЗОне ЛесОВ

Велико значение лесов в жизни людей. Растения лесов выделяют 
огромное количество кислорода и поглощают очень много углекислого 
газа. Недаром лес называют «лёгкими планеты». Лес – отличное 
место для отдыха людей. Прогулки по лесу улучшают настроение 
и укрепляют здоровье. Во все времена люди восхищались красотой 
лесов, не уставали воспевать её в песнях, стихах, музыке, живописи. 
Прекрасны леса и у нас в республике. Вот какими строками свою 
любовь к русскому лесу выразил Иван Бунин в стихотворении «Лесная 
прохлада»:

… Лес зелёный кругом, молодой и росистый,
А в лесу тишина, и среди тишины –
Только голос кукушки. Вещун голосистый!
Отзовись, доживу ли до новой весны?

Важна роль лесов в сохранении водоёмов. Корни деревьев укреп-
ляют их берега и препятствуют пересыханию. Леса защищают от раз-
рушения почвы. А в тёплое время года это настоящие кладовые даров 
природы. Здесь много грибов, ягод, лекарственных растений. От живот-
ных, на которых разрешена охота, люди получают мясо и ценный мех. 

1 2

4

3

Охраняемые обитатели зоны лесов
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Но природа лесной зоны сильно пострадала от рук человека. На 
огромных территориях вырублены леса, осушены болота. В результате 
обмелели некоторые водоёмы, исчезли или стали редкими многие 
растения и животные. Большой вред наносят нерегулируемые сборы 
растений, охота, рыбная ловля.

Почвы, водоёмы и воздух здесь загрязняются промышленными и 
бытовыми отходами. Леса России в большой опасности. 

Чтобы предотвратить гибель лесов, государство берёт их под 
свою охрану. Запрещены некоторые вредные производства. Созданы 
заповедники. Редкие растения и животные занесены в Красную 
книгу. В их числе растения: венерин башмачок (1), водяной орех (2) и 
животные: жужелица (3), жук-олень (4), жук-усач (5), утка-мандаринка 
(6) и  усурийский тигр (7), зубр (8). 

Не следует забывать и о том, что жизнь леса зависит от каждого, 
кто его посещает. Никто не должен забывать о том, что здесь он в 
гостях у природы и обязан строго выполнять определённые правила 
при выборе места отдыха, при сборе грибов, ягод и других растений, 
разведении костров.

1. Опиши животный мир лесов. 2. Что даёт людям лес и почему 
он нуждается в охране? 3. Какие меры применяются для охраны 
леса? 4. Какой вред лесам могут причинить люди?

5

8
6

7

Охраняемые обитатели зоны лесов
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БЫдЫртЫ ЗОнÆ

Ссар картæйыл, хъæдты зонæйæ хуссарæрдæмдæр цы зонæ ис 
(бур ахуырст), уый. Уый у быдырты зонæ.

Быдырты æдзард æрдз

Хъæдты зонæйæ хуссарæрдæмдæр климæт куыдфæстæмæ кæны 
хусдæр æмæ тæвддæр. Ахæм уавæрты бæлас зынтæй фæразы цæрын. 
Уымæ гæсгæ хъæдты зонæйы хуссар арæнтæм куыд хæстæгдæр 
бæлæстæ кæнынц стæмæй стæмдæр, куыд фæстæмæ та æппындæр 
нал фембæлынц. Афтæмæй цадæггай хъæдты зонæ раивы быдырты 
зонæйæ. Хицæн бæлæстæ æмæ чысыл къохтыл ам сæмбæлæн ис 
æрмæст цæугæдæтты кæнæ æндæр донуæтты былтыл.

Быдырты зонæйы æрдзимæ хорз зонгæ сты Цæгат Ирыстон-
Аланийы цæгатаг районты цæрджытæ, уымæн æмæ ам айтындзыдтой 
Мæздæджы уæрæх быдыртæ. 

Быдырты зонæйы зымæг вæййы цыбыр, фæлмæн, митджын нæ 
вæййы. Æрмæст стæм азты температурæ æрхауы –200 С онг. Уалдзæджы 
мит атайы тынг тагъд. Сæрд ацы зонæйы у бирæ дæргъвæтиндæр, 
хъæдты зонæйы куыд у, уыимæ абаргæйæ, æмæ вæййы тынг хурджын 
æмæ тæвд. Уарынтæ цыбыр къæвдаты хуызы ам арæхдæр вæййынц 
сæрды райдианты. Сæрды тæмæны арæх скæны хус рæстæг.

Быдырты зонæйы хицæндзинад ис, арæх дзы дымгæ кæй кæны, 
уый мидæг. Сæрдыгон дымгæтæ вæййынц хус æмæ тæвд, хонынц сæ 
хусдымгæтæ (суховеи). Хусдымгæтæ уæлæмæ сисынц мæры уæллаг 
хус фæлтæртæ æмæ сæ ахæссынц быдыртыл, рыгдымгæтæ аразгæйæ.

Быдырты цардæгас æрдз

Уымæлады кадавар æмæ бæрзонд температурæтæн хорз фæ-
разынц бирæ кæрдæгхал зайæгойтæ. Уыдон сты быдырты зайæгойтæн 
сæ фылдæр хай. Зæгъæм, хæмыцы рихи, типчак*, скъæлдзой.

Æркæс уыцы зайæгойтæм нывы. Куыд уыныс, афтæмæй уыдонæн 
сæ лыстæг хъæдтæ æмæ сыфтæртæ, цыма хус сты, афтæ зынынц. Æцæ-
гæй та хъуыддаг афтæ у, æмæ ацы зайæгойтæн се ’ппæт хæйттæ дæр 
æддæрдыгæй æмбæрзт сты бурбын фидар цъарæй. Уый сæ хъахъхъæны 
уымæлад сафынæй, æмæ уымæ гæсгæ сæ бон у æнæ донæй бирæ рæстæг 
цæрын. Сæрды æнтæфты ма быдырты цæрæццагæй баззайынц æрмæст 
уыцы зайæгойтæ, æмæ уымæ гæсгæ уыцы афон быдыртæ фæдарынц 
тарбур. Бынтон æндæр хуыз вæййы быдырæн уалдзæджы.

Митдæттæ æмæ уарынты руаджы мæр дзæбæх суымæл 
вæййы, æмæ быдыр райсы æндæр хуыз кæрдæджы ирд цъæх æмæ 



58

дидинæгкалæг кæрдæджытæ – тюльпанты, иристы, гусиный 
лукы* хъулондзинадæй. (Кæс нывтæм 57 фарсыл). Фæлæ уыцы 
уавæр бирæ рæстæг нæ ахæссы – æрмæст хус æмæ тæвд сæрды онг. 
Кæрдæджытæй уæлдай ма быдырты æмбæлынц къудзитæ дæр: 
быдираг (уыгæрдæны) бал, какон, бобовник*.

Æппæт быдираг зайæгойтæн дæр ис тыхджын уидæгтæ. Уый сын 
фадат дæтты, сæ алыварс цы мæр ис, уый уымæлад æххæстдæрæй 
цъирынæн æмæ зæххы бын дæттæм ныххæссынæн.

Иудадзыг быдыры чи цæры, ахæм ставд (стыр) цæрæгойты нымæц 
дзы у тынг гыццыл. Уыдонмæ хауынц сайгактæ. Ацы цæрæгойтæ 
цæрынц чысыл дзугтæй, цæрынц зайæгхал хойрагæй, ис сын даргъ 
къæхтæ æмæ сахатмæ згъорынц 80 км. Быдираг цæрæгойтæн сæ 
фылдæр цæрынц кæрдæджы кæнæ мæры. Уыдон сты кæлмытæ, 
гæккуыритæ, хæлуарджытæ, сасчытæ (гæлæбутæ, дыдынбындзытæ, 
мыдыбындзытæ, мæтых, цъæрæхснæджытæ, алымыггаг хъæндилтæ).

мæтых у тынг бирæхæраг уырынгон æмæ нымад у тæссаг 
зианхæссæг цæрæгойыл. Иу сæрды дæргъы æрмæст иунæг 
мæтыхы байзæддаг бахæрынц, дыууæ фысы кæй бахæрой, 
уый бæрц холлаг. Мæтыхтæ тæхынц, иу-дыууæ сахатмæ хорты 
сæдæгай гектартæй чи ницыуал фæуадзы, ахæм стыр балтæй.

Быдырты цæры бирæ хъулон уырытæ, æнæдым уырытæ, 
мыстытæ. Ацы цæрæгойтæ фылдæр цæрынц культурон хортæй. 
Хуынчъытæ аразынц мæры, уым сæхи æмбæхсынц боны æнтæфæй.

хæмыцы рихи

тюльпантипчак скъæлдзой ирис

хъæдты тæлмы зайæгойтæ

Какон Быдираг 
бал

Бобовник

Гусиный 
лук*
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Интересен мир пернатых. В степях живёт дрофа (рис. 59). Это крупная 
птица, высотой около метра. У неё отличное зрение. Заметив опасность ещё 
издали, она быстро убегает или улетает. Окраска её оперения рыжеватая, 
под цвет растений, среди которых она прячется. Другая, не менее интересная 
степная птица – орёл. Питается он зайцами, сусликами, мышами. У орла 
очень зоркое зрение, благодаря которому он с большой высоты может 
разглядеть маленькую мышь. Заметив добычу, он с большой высоты «камнем 
бросается» за нею вниз. И чаще всего охота бывает удачной. 

На лето в степь прилетают хохлатый жаворонок, розовый 
скворец и многие другие перелётные птицы.

розовый скворец отличается от обыкновенного скворца 
розовым оперением. Главная ценность этой птицы в том, что его 
излюбленной пищей является саранча. За день взрослый скворец 
может съесть до 200 штук саранчи, что в общей сложности в 2,5 
раза превышает массу самого скворца. Саранчой скворец кормит 
и своих птенцов, принося в гнездо за день до 15 насекомых.

Как и в зоне лесов, в степях растения и животные находятся в 
определённых взаимоотношениях, которые поддерживают жизнь этого 
природного сообщества.

Орёл

сайгак

степная гадюка

дрофа саранча

суслик

тарантул

Животные степей

розовый 
скворец хохлатый 

жаворонок
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тыгъд быдыртæ æмæ адæймаг

Быдырты мæры хъæздыгдзинад фадат дæтты зæххы куыст 
кæнынæн. Кæд ам арæх хус рæстæг вæййы, стæй дзы дон нæ фаг 
кæны, уæддæр адæймаг пайда кæны быдырты зæххæй хъæууон 
хæдзарад рæзын кæнынæн. Абоны онг быдыртæ иууылдæр сты 
хуымгонд. Хуымты зайынц ахæм æхсызгон хъæугæ культуртæ, 
куыд мæнæу, сæкæры цæхæра, нартхор, æхсынæн. Быдырты 
зонæйы парахатæй рæзынц дыргъы куыст æмæ фос дарыны куыст. 
Хуымæтæджы нæ хонынц тыгъд быдыртæ паддзахады хордон.

Фæлæ уыцы архайд æвзæрæрдæм фæзынд быдырты æрдзыл. 
Быдыртæ хуымгонд кæй æрцыдысты, уый аххосæй фæкъаддæр, 
хъæддаг зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ цы территориты цардысты, уый. 
Уымæ гæсгæ бынтондæр фесæфт дудахъхъ, стæм хатт ма æмбæлынц 
сайгак (сугъахъхъ), быдираг цæргæс, нарæгсыф пион (1), журавль-
красавкæ* (2), дыбкæ* (3) æмæ бирæ æндæр быдираг зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойтæ. Уыцы уавæры аххосæгтæ сты: адæймаг быдырты 
æнæсæрфат цуан кæй кæны, фос, хъæугæ фæтк халгæйæ, кæй хизы, 
рæсугъд дидинæгджын зайæгойтæ кæй тоны. Тыгъд быдырты æрдзон 
хъæздыгдзинæдтæ хъахъхъæныны тыххæй ам арæзт цæуынц фæдзæхст 
бынæттæ æмæ æндæр хъахъхъæд территоритæ. Уыдонæй иу у Галичья 
Гора. Уым хъахъхъæд цæуынц тыгъд быдырты æппæт цæрæгойтæ дæр.

нартхор цæхæра Æхсынæн

1

2

3
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1. Опиши месторасположение степной зоны по карте. 2. Каковы 
особенности неживой природы зоны степей? 3. Какие растения 
растут в степях? В чём проявляется их приспособленность к 
жизни в условиях степей? 4. Дай характеристику животным 
степной зоны. 5. Как степи служат человеку? 6. Что привело к 
разрушению дикой природы степей? 7. Что делается для охраны 
сохранившихся участков степей?

1. По гербарию составь устное описание двух-трёх растений 
степей. Попытайся определить, в какое время года собрано 
каждое растение. 2. Используя текст учебника, попробуй 
составить одну или две цепи питания, сложившиеся в природном 
сообществе степей.

1. Как проявляется приспособленность к жизни в степях у 
животных? Покажи на примерах. 2. Как выглядит природа на той 
территории, где зона лесов переходит в зону степей?

степи
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ÆдЗÆрÆГ БЫдЫртЫ ЗОнÆ

Æдзæрæг быдырты æдзард æрдз

Картæйыл ссар æмæ æркæс æдзæрæг быдырты зонæмæ. 
Уæрæсейы зæххы æдзæрæг быдырты зонæйы хицæн хæйттæ сты 
Хъаспы денджызы былгæрæттыл ныгуылæнæрдыгæй æмæ Волгæйы 
дæллагкæлæны – скæсæнæрдыгæй. Бирæ фылдæр Уæрæсейы зæххыл 
сты  æрдæг æдзæрæг быдыртæ. Уыдон ахсынц астæуккаг бынат 
тыгъдбыдыр æмæ æцæг æдзæрæг быдырты æхсæн.

Æдзæрæг быдыртæ вæййынц змисджын æмæ æлыгджын. 
Змисджын æдзæрæг быдырты ис бирæ змис æмæ дзы дымгæ сцъупп 
кæны стыр змис къуыбыртæ – бархантæ. Дымгæ иудадзыгдæр 
рахæсс-бахæсс кæны змис иу ранæй иннæ ранмæ æмæ дзы скæны ног 
бархантæ. 

Уымæн фæзæгъынц, æдзæрæг быдырты змис змæлгæ кæны, 
зæгъгæ.

Ацы зонæйы тæккæ дæргъвæтиндæр афæдзы афон у сæрд. Уый 
ам у, тыгъд быдырты куыд вæййы, уымæй æнтæфдæр. Хаттæй-
хатт термометры цæджындз схæццæ вæййы +400 – +500 С онг. Сæрд 
райдайы апрелы æмæ ахæссы суанг ноябрьмæ. Фæззæг, зымæг æмæ 
уалдзæг æдзæрæг быдырты сты цыбыр æмæ хъарм. Иудадзыгдæр дзы 
кæны, тыхджын рыгдымгæйæ чи раивы, ахæм дымгæ.

Æлыгбын хус быдыр

Змис æдзæрæг быдыр
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Æдзæрæг быдырты зайæгойтæ

Æдзæрæг быдырты дæр, тыгъд быдырты хуызæн, зайынц хус 
рæстæгæн фæразон зайæгойтæ. Уыдонæн ис лыстæг дæрзæгцъар 
сыфтæ, сындзытæ, сæ уидæгтæ та сты тынг даргъ. Æдзæрæг быдырты 
зайæгойтæ арæхдæр зайынц иугæйттæй, хаттæй-хатт змисы кæнæ 
скъуыдтæ æлыг мæры ныффидар вæййынц чысыл дзыгуыртæй. 
Æдзæрæг быдырты типикон зайæгойтæм хауынц солянкæ*,  
скъæлдзой, теуасындз (верблюжья колючка), змисы цъæнуд. 
Иуæй-иу рæтты зайы ныллæг зылынтæхъæд бæлас – саксаул. Уымæн 
йæ сыфтæ сты хæрв-цæппæрты хуызæн.

Быдырты зайæгойтæ

теуасындзы (верблюжья колючка) уидæгтæ ныххæццæ 
вæййынц 20 метры æрфæн æмæ уырдыгæй цъирынц уымæлад. 
Уымæ гæсгæ йæ сыфтæртæ бирæ рæстæг вæййынц цъæх æмæ нæ 
азгъæлынц, цалынмæ йæ дыргътæ сцæттæ вæййынц, уæдмæ. Диссаг 
у, теуасындзæн йæ фæрсæрдыгæй къалиутæ сындзытæй кæй раивтой 
æмæ сыл сырхбын дидинджытæ кæй вæййы, уый.

Фæлæ æдзæрæг быдыр иудадзыг æнкъард нæ вæййы. Уалдзыгон 
мæры уымæлад куы бамбырд вæййы, уæд æдзæрæг быдыр хъулон 
адары дидинæгкалæг зайæгойтæй: бур иристæй, сырх-сырхид 
тюльпантæй, сахсырх, бур зырзырæгтæй.

теуасындз
Змисы 
цъæнуд

скъæлдзой

саксаул
солянкæ*
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Диссаджы ивддзинæдтæ æрцæуы æдзæрæг быдыры донуæттæм 
хæстæг кæнæ, дæлзæххон дæттæ уæлæнгай кæм сты, уыцы рæтты. 
Ам хъæздыг мæртыл зайынц тар хъæдтæ. Донмæ хæстæг æрбынат 
кæнынц цъæнуды, хæристы, дзедыры пъазбынтæ. Доны 
уæлцъарыл ленк кæнынц кувшинкæты*, кубышкæты* æмæ 
диссаджы рæсугъд лотосты фæтæн сыфтæ æмæ дидинджытæ. Уыцы 
æдзæрæг быдырты астæу цъæх «сакъадæхтæ» хонынц оазистæ.

Æдзæрæг быдырты цæрæгойтæ

Иннæ зонæтимæ абаргæйæ, æдзæрæг быдырты цæрæгойты дуне 
уый бæрц хъæздыг нæу (кæс нывтæм). Æдзæрæг быдырты цæрæгойтæ 
хицæн кæнынц фæныкхуыз-бурбын кæнæ сырхбын бур хуызæй 
(змисмæ гæсгæ). Уыдонæн сæ бон у бирæ рæстæг æнæ хæринаг æмæ 
æнæ донæй цæрын. Бирæтæ дзы активон сты æрмæстдæр æхсæвыгон, 
бонæй та æнтæфы бамбæхсынц сæ хуынчъыты. Иуæй-иутæ дзы 
æнæхъæн сæрд бавæййынц æндзыгфынæй. 

Æдзæрæг быдырты арæхдæр цы цæрæгойтæ æмбæлы, уыдонæй 
сты хилджытæ. Зæгъæм, варан, змисы æлхъивгалм (песчаный 
удавчик), тымбылсæр гæккуыри. Ис дзы бирæ кæлмытæ, уыдонимæ 
ис маргджынтæ дæр. Алыхуызон у сасчыты дуне дæр, уæлдай фылдæр 
дзы ис хъæндилтæ æмæ мæлдзыджытæ.

Ам цæрынц тушкантæ* дæр. Тушкантæн сæ фæстаг къæхтæ 
цалдæр хатты даргъдæр сты сæ раззаг къæхтæй. Уымæ гæсгæ уыдон 
уайынц тынг тагъд, даргъ гæппытæ (3 м онг) кæнгæйæ. Сæ даргъ 

ушастая круглоголовка*

Пеликан* Песчанка*
серый варан*
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къæдзил сын æххуыс у æмуæзад аразынæн (сохранять равновесие) 
цæхгæр фæзылдтыты. Тушкантæ цæрынц зайæгхалæй. Бонæй 
æмбæхсынц сæ хуынчъыты.

«Æдзæрæг быдырты нау» хонынц теуайы. Уый тынг фæразон у 
æдзæрæг быдырты уавæртæн. Теуайæн йæ къуыппыты æрæмбырд 
вæййынц гамы (подкожный жир) æвæрæнтæ (нæрдтæ).

Уыцы нæрдтæ, тайгæйæ, сты дойнысæттæг æмæ æфсисахъаз. Фæлæ 
теуа донмæ куы бахæццæ вæййы, уæд уыцы иу нуæзтæн бакæны 10 
ведрайы бæрц. Теуайы уарзон холлаг у теуасындз.

дыууæкъуыппон теуа

Æдзæрæг быдырты иудадзыг цæрджытæй ма сты песчанкæтæ*, 
хъусджын уызын, гыццыл рувас – корсак. Æдзæрæг быдырты 
ставддæр мæргътæй иу у пеликан.

Жук-медляк*

ушастый ёж*Корсак* Песчаный удавчик*

тушканчик*
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Æдзæрæг быдыр æмæ адæймаг

Кæд æдзæрæг быдырты тынг æнтæф у æмæ дзы дон фаг нæ 
кæны, уæддæр амы цæрджытæ кæнынц зæххы куыст, зайын кæнынц 
хъармуарзаг культурон зайæгойтæ – харбызтæ, неситæ, сæнæфсир, 
пъæмидор. Ам ис бирæ дыргъдæттæ æмæ хуымтæ. Зæххытæ донхо-
рыг кæнынæн ам арæзт æрцыд бирæ донæмбырдгæнæнтæ æмæ 
къанæуттæ. Æдзæрæг быдыртæй пайдагонд цæуы фос хизынæн дæр. 
Ам дарынц фыстæ, бæхтæ, хъуццытæ, теуатæ. Теуайæн æдзæрæг 
быдырты ис, сагæн тундрæйы цы ахадындзинад ис, ахæм. Хæринагæн 
пайда кæнынц теуайы æхсырæй. Йæ хъуынæй йын кæнынц 
уæлæдарæс, хъæццултæ. Йæ цармæй йын хуыйынц къахыдарæс. 
Уæдæ змисты цæуынæн дæр теуайæ хуыздæр мадзал нæй.

Экологион проблемæтæ фæхæццæ сты æдзæрæг быдырты зонæмæ 
дæр. Зæххытæ æгæр донхорыггонд кæй цыдысты, уымæ гæсгæ мæртæ 
æгæр сцæхджын сты æмæ тыллæг нал дæттынц. Æдзæлгъæд цуаны 
аххосæй бирæ цæрæгойты мыггæгтæ сæфты къахыл ныллæууыдысты. 
Уыдонимæ кæсагластæ æмæ пеликантæ, сыфсыфгæнаг 
денджызыхъаз (лебедь-шипун*) та фесæфт бынтондæр. Сырх 
чиныгмæ хаст æрцыд лотос. 

Ахуыргæндтæ систой фæдис, æмæ ныр бирæ азты дæргъы цæуы 
æдзæрæг быдырты æрнæг æрдз йæ къахыл слæууын кæныны куыст. 
Зæгъæм, фæстаг азты рæстæг Астраханы фæдзæхст бынаты йæ 
раздæры гаччы сбадти, сæфты къахыл цы зайæгойтæ æмæ цæрæгойты 
мыггæгтæ уыдысты, уыдоны нымæц.

1. Картæмæ гæсгæ æрфысс Уæрæсейы территорийыл æдзæ-
рæг быдыртæ æмæ æрдæг æдзæрæгбыдырты равæрд. 2. Ца-
вæр климæтон уавæртæ ис æдзæрæг быдырты зонæйы? 3. Ра-
нымай æдзæрæг быдырты зайæгойтæй искæцытæ æмæ 
радзур, æдзæрæг быдырты уавæрты цæрынмæ цы мадзæлттæ 
«æрхъуыды кодтой», уый. 4. Радзур æдзæрæг быдырты 
цæрæгойты тыххæй. 5. Цы пайда у адæймагæн теуа? 6. Ца-
вæртæ сты æдзæрæг быдырты экологион проблемæтæ? 7. Куыд 
хъахъхъæд цæуы ам æрдз?

1. Гербарийæ пайдагæнгæйæ, базонгæ у æдзæрæг быдырты 
зайæгойтæй искæцытимæ. Абар сæ тыгъд быдырты æмæ хъæды 
зайæгойтимæ. Скæн хатдзæгтæ. 2. Уæлæмхасæн литературæйы 
ссар фылдæр информаци Уæрæсейы æдзæрæг быдырты оазисты 
царды тыххæй.
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цÆГАт ирЫстОнЫ ÆрдЗ

Чиныджы ацы хай дын феххуыс уыдзæн нæ бæстæйы хæххон 
районты хицæндзинæдтæ, Цæгат Кавказы уникалон рельеф æмæ 
Цæгат Ирыстоны æрдзы алыхуызонадимæ базонгæ уæвынæн.

БÆрЗОндАдЫ тÆЛмЫтÆ

Куыд Зæххы иннæ рæтты, афтæ нæ бæстæйы территорийыл дæр 
цæгатæй хуссарæрдæм кæрæдзи ивынц æрдзон зонæтæ. Ды зоныс, уый 
баст кæй у, Хуры тынтæ Зæххы алы зонæтæм алыхуызон къулаивæй кæй 
хауынц, уымæ гæсгæ сæм цы хъарм хауы, уый бæрц дæр алыхуызон кæй 
у, уыимæ. Хъармы бæрц ахады æрдзон зонæйы климæтыл, йæ зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты дунейыл. Ахæм уавæр ис быдырты.

Хæхбæсты та æрдз ивы бæрзондадмæ гæсгæ. Гыццыл æхсæнуатыл 
(дæрддзæгыл) фембæлæн ис быдыртыл дæр, хъæдтыл дæр, тундрæйыл 
дæр æмæ суанг æнусон ихтыл дæр. Уыдон тæлмытау цæуынц хæхты 
алыварс бæлвырд бæрзондадыл. Хонынц сæ бæрзондады тæлмытæ.

Цъититы тæлм

Хæххон тундрæ

Хæххон уыгæрдæнты тæлм

Хъ
æ

дт
ы

 т
æ

лм Хихджын хъæд

Сыфтæрдыжн хъæд

Быдырты тæлм

цæгат ирыстоны бæрзондады тæлмыты схемæ
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Бæрзондады тæлмыты уæвынад баст у, хæхты куыд бæрзонддæр, 
афтæ температурæ ныллæгдæр кæй кæны, дæлдзырæтты бæрц 
кæй ивы, атмосферæйы æлхъывдад бæрзонддæр кæй кæны, хуры 
радиаци фылдæр кæй кæны, уыимæ. Уыцы æппæт фактортимæ баст у 
зайæгойтæ æмæ цæрæгойты алыхуызонад.

Бæлвырд у ахæм фæтк: бæрзондады тæлмытæ ивынц, æрдзон 
зонæтæ хуссарæй цæгатмæ куыд ивынц, афтæ: быдырты тæлм, хъæдты 
тæлм, хæххон тундрæ, цъититы тæлм. Бæрзондады тæлмыты ивынад 
хуыйны бæрзондады тæлмад.

Бæрзондады тæлмыты бæрц фылдæр вæййы бæрзонддæр хæхты. 
Куыд зонæм, афтæмæй Уæрæсейы æппæты бæрзонддæр сты Кавказы 
хæхтæ. Уыдон иннæ хæхтæй канд сæ бæрзæндæй нæ хицæн кæнынц 
(иуæй-иу цъуппыты бæрзæнд (Эльбрус, Хъазыбеджы хох (Сæна) у 
5 000 м уæлдæр). Сæ сæйрагдæр хицæндзинад у климæты уникалон-
дзинад (алы 100 м бæрзæндмæ дæр температурæ кæны 5 градусы 

ныллæгдæр) æмæ зайæгойты æмæ цæрæгойты дунейы алыхуызонад.

Хæхты æрдз ивы куыд бæрзонддæрмæ. Куыд бæрзонддæр, 
афтæ ивынц, хицæн климæт æмæ æрдз кæмæн ис, уыцы 
бæрзондады тæлмытæ. Уыцы фæзынд хуыйны бæрзондады 
тæлмад. Бæрзондады тæлмыты нымæц арæх фылдæр вæййы 
бæрзонддæр хæхты.

уæрæсейы картæ
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1. Куыд ивынц æрдзон зонæтæ Зæххы тъæпæн уæлцъарыл 
(лæгъз быдырты)? Цæимæ баст у уыцы ивынад? 2. Куыд ивы 
æрдз хæхты? 3. Цы хонынц бæрзондады тæлмытæ? 4. Цæимæ 
баст у бæрзондады тæлмыты ивынад? 5. Цы хонынц бæрзондады 
тæлмад? 6. Куыд бæрæггонд цæуынц картæйыл бæрзондады 
тæлмады бæстуæттæ? 7. Уæрæсейы цавæр хæхтæ хицæн кæнынц 
иннæ хæхтæй æрдзы фылдæр алыхуызонадæй? Цæмæн?

Цы ис иумæйагæй æрдзон зонæтæ æмæ бæрзондады тæлмыты 
æхсæн? Хицæн та цæмæй кæнынц?

Бацархай уæлæмхасæн литературæйæ базонын, цавæр 
бæрзондады тæлмытæ иртасынц Уралы хæхты, Алтайы хæхты, 
Саяны хæхты, уый.

цæгат ирыстоны бæрзондады тæлмытæ

            хохаг тундрæ                                            цъититы тæлм

               хъæдты тæлм         Быдырты тæлм
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цÆГАт ирЫстОнЫ реЛЬеф

ДÆ ЗÆРДыЛ ÆРЛÆУУыН КÆН: 1. Цæмæй хицæн кæны быдыр 
хохæй? 2. Цавæр хуызæй бæрæггонд сты картæйыл быдыртæ? 3. Цæ-
мæй хицæн кæны тъæпæн быдыр къуыбырджын быдырæй?

Куыд зоныс, афтæмæй нæ республикæ у хæххон бæстæ æмæ йæ 
территорийы фылдæр хай ис хæхты фæхстыл. Уый та ууыл дзурæг у, 
æмæ бæрзондады тæлмытæ мах æрдзæн сты фæткон фæзынд. 

цæгат ирыстоны физикон картæ

С

Ю
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Цæмæй нæ республикæйы æрдз куыд ивы, уый хуыздæр бамба-
рæм, уый тыххæй зæрдыл æрлæууын кæнын хъæуы йæ рельефы, ома 
йæ зæххы уæлцъары хицæндзинæдтæ. Æркæсæм-ма Цæгат Ирыстоны 
физикон картæмæ æмæ йыл абалц кæнæм цæгатæй хуссармæ.

Быдыртæ

Æркæсæм Цæгат Ирыстоны физикон картæмæ. Нæ республикæйы 
цæгатæрдыгæй хай айтынг ис, Терчы донвæд дыууæ быдырыл кæм 
дих кæны, уыцы уæрæх дæлвæзыл. Цæгатæрдыгæй цы фæзбыдыр 
ис, уый хуыйны терк-Кумайы (терско-Кумское) быдыр, 
хуссарæрдыгæй цы быдыр ис, уый та – терчы раз (Притеречная) 
быдыр. Терчы раз быдыр у тынгдæр уырдыг, куыд хуссарæрдæмдæр, 
афтæ быдыр гигантон «къæпхæнтæй» байдайы уæлæмæ цæуын. Уыцы 
«къæпхæнтæ» хонынц Терчы террасæтæ.

Æркæс уыцы быдырты равæрдмæ нæ республикæйы рельеф 
фæрсæрдыгæй æвдисæг (цæхгæрмæ профиль) нывы.

Быдырты æнцон у фæндæгтæ аразын, хуым кæнын. Уымæ гæсгæ 
ам адæм фылдæр кæнынц зæххы куыст. Адæм цæрынц бирæ хъæуты 
æмæ станицæты æмæ, нæ республикæйы цæрджыты нымæцмæ гæсгæ 
дыккаг бынат чи ахсы, уыцы сахар Мæздæджы.

Нæ быдыртæн сæ тæккæ стырдæр у цæгат-ирыстойнаг уырдыг 
быдыр. Уый ахсы централон бынат республикæйы картæйыл. Йæ 
уæлцъар æцæгдæр у уырдыг æмæ куыдуæлæмæ цæуы цæгатæй 
хуссарæрдæм (кæс физикон картæ æмæ нывмæ). 

В
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цæгат ирыстоны рельефы схемæ
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Алырдыгæй хæхты æхсæн цæлхæвæрдау ацы быдыр у къусы 
быны æнгæс. Уыцы æнгæсдзинад хуымæтæджы нæу: ахуыргæндтæ 
хъуыды кæнынц, ам кæддæр стыр цад уыдис, зæгъгæ. Милуангай 
азты дæргъы уый дзаг кодта Кавказы хæхтæй цæугæдæттæ, семæ 
цы уырдуртæ, зырдуртæ, змис æмæ æлыг хастой, уыдонæй. Уыцы 
хауæццаг æрмæг æмбырд кодта, фыццаджыдæр, хохрæбынты, «къусы 
былтæ» амайгæйæ. Ныртæккæйы рæстæг, иннæ хохрæбын быдыртау, 
ацы быдыр дæр у лыстæг (арæх) лыгтæ донвæдтæ æмæ æрхытæй.

Цæгат-Ирыстойнаг уырдыг быдыр у нæ республикæйы тæккæ 
цæрæгарæхдæр район. Ам сты сахартæн сæ фылдæр (Дзæуджыхъæу, 
Беслæн, Алагир, Æрыдон, Дигора), бирæ хъæутæ, посёлоктæ (фæрсаг 
хъæутæ), автомобилон (соса) фæндæгтæ, уæрæх айтынг сты хуымтæ.

1. Цавæр у нæ республикæйы рельеф цæгатæрдыгæй? 2. Цæ-
мæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ Терк-Кумайы æмæ Терчы раз 
быдыртæ? 3. Куыд хуыйны нæ республикæйы тæккæ стырдæр 
быдыр? Цæгат Ирыстон-Аланийы кæцы хайы ис ацы быдыр? 
4. Куыд пайдагонд цæуы быдыртæй адæймаджы хæдзарадон 
архайды?

Сæххæст кæн практикон куыст Кусæн тетрады: баххæст кæн 
контурон картæ «РЦИ-А рельеф», дæхи афæлтæр картæ кæсыныл 
æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

цæгат ирыстоны уырдыг быдыр
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ГОрЫ Осетии

1. Что называется горной вершиной? 2. Каким цветом обозна-
чаются горы на карте? 3. О чём говорит густота цвета, обозна-
чающего горы? 4. Что называется горной долиной, или ущельем? 
5. Что такое ледник? 

Вовек не забуду, родная земля,
Вершины твои, облака над хребтами,
На склонах твоих — пастухов со стадами,
Обвалы, копящие злобу годами, 
Высокие скалы, скупые поля.

Сыпучие камни, крутые дороги,
Долин многоцветье, ущелья, отроги,
Над козьей тропой валуны вековые,
Я всё это помню: зубцы снеговые,
Согретые солнцем зелёные склоны...

         Алихан Токаев

Неповторима красота горных пейзажей Северной Осетии: 
сверкающие ледники, таинственные пещеры, живописные ущелья. 
Поражает воображение их грандиозность и величие.

Любовь к родным горам в своём творчестве выражали многие 
поэты и писатели. Несомненно, трогает за душу и замечательное 
стихотворение Алихана Токаева «Родина», для которого одинаково 
дороги и красота, и суровость родной земли.

Ледник тана
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Цынæхуызон сты нæ хæхтæ: кæм ныллæг, кæм – бæрзонд, цæх-
гæруырдыг æмæ къулаив, тызмæг æмæ райдзаст.

Кавказы хæхтæ арæх фæбарынц, йæ фæлтæртæ (йæ цъæрттæ) 
кæрæдзийы фæстæ цы гигантон хохрæгътæ сты, ахæм бирæвæлдах 
чъириимæ. Хохрæгътæ хонынц кæрæдзимæ æнгом æвæрд хæхты 
цæгтæ. Цæгат Ирыстоны территори ис авд ахæм рагъыл.

Тæккæ ныллæгдæр рæгътæ сты йæ цæгат æмæ йæ централон 
районы. Уыдон сты терчы (терский) æмæ Арыхъхъы (Кабардино-
сунженский). Æркæс сæм нывты æмæ сæ бацархай Цæгат Ирыстон-
Аланийы физикон картæйыл ссарыныл.

терчы рагъ

Ацы рæгътæн ис тымбыл цъуппытæ æмæ фæхстæ, æмвæтæнæгæй 
сты зайæгхалæй æмбæрзт. Сæ уæлцъар лыгтæ у æрхытæй. Ацы 
рæгътæн сæ фæзуатæй хуымгонд цæуы бирæ.

Терчы рагъы бæрзæнд хæццæ кæны денджызы æмвæзадæй 
600 м бæрзонддæрмæ, Арыхъхъы бæрзонддæр цъупп – Заман-
хъул та у 926 м бæрзæндæн. 

Хæхбæстæ ахсы нæ республикæйы территорийæн йе ’мбисæй 
фылдæр хай æмæ йын ис вазыгджын арæзт. 

Уыдонæй хуссарæрдæмдæр сты фондз бæрзонддæр рагъы: 
хъæды кæнæ сау хæхты (Лесистый), сæрвæтты (Пастбищный), 
Къæдзæхджын (скалистый), фæрсон (Боковой) æмæ сæйраг 
Кавказаг кæнæ донхатæн (Главный Кавказский). Уыцы рæгътæн 
ис параллелон равæрд æмæ цæуынц цæгат-ныгуылæнæй хуссар-
скæсæнæрдæм (нывтæ 71 æмæ 75-æм фæрстыл).
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Сæйраг Кавказаг 
(Донхатæн) рагъ

Фæрсон рагъ

Къæдзæхджын
           рагъ
Сæрвæтты рагъ

Хъæды рагъ кæнæ
Сау хæхты рагъ

цæгат ирыстоны хæхбæсты рæгъты схемæ

По мере продвижения на юг хребты становятся всё выше и всё 
больше отличаются друг от друга. Об этих отличиях говорят даже их 
названия. Познакомимся поближе с каждым из них.

Лесистый хребет – самый низкий из хребтов горной части. 
Рассмотри его на рисунках на стр. 71 и 75. Образован он осадочными 
породами, глинами, песчаниками и рассечён поперечными долинами 
рек. Склоны этого хребта не крутые, а вершины имеют сглаженные 
очертания. Лесистый хребет почти полностью покрыт лиственными 
лесами.

Самые высокие вершины этого хребта: Кажчибос (1265 м), 
Тарская (1234 м), Лысая (1038 м) и др.
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Пастбищный хребет следует за Лесистым к югу и по сравнению 
с ним является более высоким. Своё название он получил по 
основному типу растительности. Он весь покрыт горными лугами – 
прекрасными пастбищами для скота. Летом на его склонах можно 
видеть большие отары овец, щиплющих сочную луговую траву. Как и 
другие хребты, он рассечён руслами горных рек на отдельные части. 
Образован этот хребет известняками и песчаниками и имеет пологие 
склоны. Рассмотри его на рисунках на стр. 71 и 75.

Вершины Пастбищного хребта не поднимаются выше 2000 м 
над уровнем моря. Самые высокие из них: Ольдуханхох (1818 м), 
Фетхуз (1745 м), Ахсиндзита (1563 м), Сурх (1471 м).

скалистый хребет расположен южнее Пастбищного. Его вершины 
поднимаются выше 3000 м. Этот хребет 
имеет суровый вид, потому что образован 
крутыми и обрывистыми скалами с заост-
рёнными вершинами, на которых почти 
нет растительности (рис. на стр. 71 и 75). 
Местные жители здесь бывают редкими 
гостями, но для альпинистов попасть сюда 
большое удовольствие. Здесь они тренируются 
в скалолазании и проходят сложные 
маршруты,  проверяя себя на выносливость. 

Самыми известными вершинами Скалистого хребта являются 
Кариухох (3438 м), Столовая (2993 м), Тбаухох (3007 м) и др.

  Пастбищный хребет          скалистый хребет
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Боковой хребет расположен к югу от  Скалистого (рис. на стр. 71 и 
75). Это самый высокий хребет Кавказских гор, отличающийся острыми 
пиками вершин, покрытых ледниками 
и крутыми склонами. Только самые 
тренированные и отважные альпинисты 
могут покорить его вершины. Образован 
гранитами (самыми твёрдыми горными 
породами) и сланцами (в прошлом горцы 
использовали их для постройки жилья и 
сторожевых башен). Вершина Бокового 
хребта Казбек – высшая точка Северной 
Осетии (5033 м.). По этой вершине 
проходит государственная граница между 
Россией и Грузией.

Кроме Казбека, к вершинам Бокового хребта относятся:  
Джимара (4780 м), Майли (4606 м), Тепли (4431 м) и др.

Самый южный хребет наших гор – Главный (рис. на стр. 71 и 
75). Он имеет ещё одно название –  Водораздельный. С вершин этого 
хребта реки как бы растекаются в разные стороны: по северным 
склонам они текут на север – это все реки Северного Кавказа, в 
том числе и реки нашей республики. А по южному склону – на юг, 
в Закавказье. Главный хребет тянется непрерывной цепью гор с 
северо-запада на юго-восток вдоль 
всего Кавказа. Его образуют твёрдые 
граниты, базальты, сланцы и песчаники. 
Склоны Главного хребта очень крутые 
и изрезаны глубокими трещинами и 
ущельями. Вершины имеют форму пиков 
и пирамид, многие покрыты ледниками. 
Хотя Главный хребет ниже Бокового, но 
и его вершины достигают очень большой 
высоты, например,  Уилпата (4649 м).

1. Какую часть нашей республики занимают горы? 2. Перечисли 
самые низкие хребты нашей республики. 3. Почему Кавказские 
горы сравнивают со слоёным пирогом? 4. Какие пять хребтов 
занимают южную часть республики? 5. Какой из хребтов 
Кавказских гор самый высокий? 6. Какая из горных вершин 
является самой высокой точкой Северной Осетии?

Гора джимара

Гора уилпата
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ВЫсОтнЫе ПОЯсА сеВернОй Осетии.
стеПнОй ПОЯс

Зная особенности горного рельефа Северной Осетии, нетрудно 
выяснить, как на её территории происходит смена высотных поясов. 
Учёные выделяют пять таких поясов: степной, лесостепной, лесной, 
пояс горных лугов, пояс ледников. Представить себе, как они 
сменяют друг друга с учётом нашего рельефа, тебе поможет схема. 

условные обозначения к схеме:

           – степной пояс             – лесной пояс   – пояс ледников

           – лесостепной 
              пояс

            – пояс горных 
              лугов

            – межгорные 
              котловины

степной пояс

В предгорной части Северного Кавказа степная зона плавно 
переходит в степной пояс. Это самый нижний высотный пояс 
Кавказских гор. В этом поясе находится северная часть нашей 
республики: Терско-Кумская и Притеречная равнины, а также склоны 
Терского хребта (см. схему).

мК

м
К м
К

С                     Ю

Схема высотных поясов Северной Осетии

Северо-Осетинская 
наклонная

равнина
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Климат в степном поясе относительно сухой. Зима чаще всего 
мягкая (около –4ОС) и непродолжительная. Но иногда наблюдаются 
большие перепады температур, и столбик термометра может опускаться 
до –20ОС. Весна проходит быстро. В начале лета степь необычайно 
красива. В это время здесь выпадает много дождей, степь густо 
покрывается зеленью травы, на которой ярко пестреют луговые 
цветы. К середине и к концу лета температура воздуха значительно 
повышается (до +30 – +40оС.). Часто дуют сухие и жаркие вет-
ры – суховеи, бывают засухи. Осень тёплая и сухая, и лишь в конце 
начинаются дожди. 

Почвы близки по составу к чернозёмам, но содержат меньше 
перегноя, имеют коричневый цвет. Их называют каштановыми. Они 
очень плодородные. А если вспомнить, что весной в них скапливается 
много влаги, а лето очень тёплое и долгое, то не сложно сделать вывод, 
что здесь прекрасные условия для земледелия. 

растительный мир наших степей имеет свои особенности. Из-за 
недостатка влаги в летний период деревья растут лишь вблизи рек, 
озёр и ручьёв. Весной, когда степь оживает и покрывается цветущими 
травами, здесь повсюду можно встретить тюльпаны, ирисы, гусиный 
лук, шалфей. 

           ирис
              тюльпан

            Гусиный
                лук

     Шалфей    типчак

растения степного пояса
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Летом же здесь царство других растений, 
не таких красивых, как весной, но хорошо 
приспособленных к высоким температурам, 
недостатку влаги и ветру. В их числе: ковыль, 
шалфей, полынь, астрагал. Все они имеют жёсткие 
стебли и листья, чтобы удерживать влагу от 
испарения во время зноя. Гибкий стебель помогает 
им не ломаться при сильном ветре, а разветвлённые 
и очень длинные корни обеспечивают растения 
водой, доставляя её с большой глубины. 

Летом степь жёлто-коричневая.
Но и в это время можно наслаждаться красотой степей. Когда 

колышется ковыль, то кажется, что по степи перекатываются 
серебристые волны. Чудом степей являются «перекати-поле» – так 
называют растения, у которых осенью засохшие стебли с семенами 
легко отламываются и ветер гоняет их по выгоревшей степи, как 
прозрачные шары. Так происходит распространение их семян.

Обитающие в степях животные чаще всего мелкие, способные 
спрятаться от врагов и жары в траве или норах. Это пресмыкающиеся: 
змеи и ящерицы. Здесь живёт ядовитая степная гадюка. Яд ей нужен 
для поражения юрких грызунов – её основной пищи. 

Обитающие в степях животные чаще всего мелкие, способные 
спрятаться от врагов и жары в траве или норах. Это пресмыкающиеся: 
змеи и ящерицы. Здесь живёт ядовитая степная гадюка. Яд ей нужен 
для поражения юрких грызунов – её основной пищи. 

Ковыль

сайгак

степная гадюка

суслик
махаон

Животные степного пояса северной Осетии
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Здесь много насекомых (кузнечиков, бабочек, шмелей, пчёл) 
и пауков. Хорошо живётся в степях грызунам: мышам, сусликам и 
хомякам. Суслики и хомяки, например, летом делают себе огромные 
запасы зерна (до 15 кг), а зимой лакомятся им, не выходя из норы. Эти 
животные – вредители полей. Но в природе от них много пользы. Ими 
питаются хищные птицы и звери: лисы, волки, хорьки, степные орлы. 
Здесь живут также тушканчики, ежи, зайцы, встречаются шакалы.

В небе над степями можно наблюдать хищных птиц: степного 
орла и болотного луня. В отдалённых от поселений местах встре-
чается крупная степная птица – дрофа. К сожалению, в Моздокских 
степях в результате распашки земель дрофы гнездиться перестали. Эта 
птица занесена в Красные книги России и РСО-Алании. Под охраной 
государства находятся также стрепет и журавль-красавка.

Обычно в степях редко встречаются крупные животные. Подумай, 
почему. И всё же здесь живут сайгаки. Они питаются растительной 
пищей и хорошо бегают.

1. Перечисли высотные пояса Северной Осетии. 2. Какие 
равнины и хребты Северной Осетии расположены в степном 
поясе? 3. Каков климат степного пояса? 4. Охарактеризуй почвы 
и растительный мир наших степей. 5. Назови типичных для 
степного пояса  животных. 

На контурной карте в «Рабочей тетради» обозначь степной пояс.

хъæдбыдырты тæлм

    тулдз          тæгæр              сусхъæд       Кæрз           хъарман

хъæдбыдырты тæлмы бæлæстæ
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Куыд хуссарæрдæмдæр, афтæ быдырты тæлм раивы хъæдбыдырты 
тæлмæй (ныв 78-æм фарсыл). Уый ис быдырты зонæйæ рæстæмбис 
нымадæй æрмæст 200–300 м бæрзонддæр, фæлæ уый дæр зыны йæ 
æрдзы хицæндзинæдтыл. Хъæдбыдыртæ ахсынц Арыхъхъы рагъ æмæ 
Цæгат-Ирыстойнаг уырдыг фæзбыдыр.

Быдыры тæлмимæ абаргæйæ, ам климæт у бирæ сатæгдæр æмæ 
уымæлдæр, бирæ фылдæр дзы рауары дæлдзырæттæ. 

Хъæдбыдырты тæлмы мæртæ сты саумæр. Уыдон хъæздыг сты 
æмбиæццæгтæй, минералон буаргъæдтæй (азот, кальций, фосфор) æмæ 
сæ пайда кæнынц хуымтæ æмæ дыргъдæттæ садзынæн.

Быдыртимæ абаргæйæ, амы зайæгойты дунейыл бафтыдысты 
бирæ сыфтæрджын бæлæстæ (тулдз, кæрз, фатхъæд, тæгæр, сусхъæд, 
хъарман, кæрдо), уыдон аразынц къохтæ æмæ хъæдтæ. Арыхъхъы 
рагъыл уæлдай фылдæр ис къутæрбæлæстæ (дурвæткъуы, цым, 
æхсæр, какон). Хъæдбыдырты ис бирæ кæрдæгхал зайæгойтæ, зæгъæм, 
цайгæрдæг, пижмæ*, зверобой*, дугъысыф. Рагуалдзæджы дидинæг 
ракалынц первоцветтæ*, фиалкæтæ.

хъæдбыдырты цæрæгойты дунейы ис, 
быдыртимæ абаргæйæ, ставддæр цæрæгойтæ дæр: 
рувæстæ, сæгуыттæ. Ис дзы бирæ лыстæг мæргътæ. 
Ссæдзæм æнусы æмбис ардæм ласт æрцыдысты 
америкаг норкæ æмæ енотæнгæс куыдз. Уыдон 
хорз фæцалх сты амы царды уавæртыл, фæлæ 
се ’рбаласт бынтон нæ фæрæстмæ, уымæн æмæ 
уыдон стыр зиан хæссын байдыдтой хæстæг хъæдты 
цæрджытæн, хæрынц хæдзарон мæргъты æйчытæ 
æмæ цъиутæ, хъыгдарынц фазантæ æмæ зæххыл 
ахстæттæ аразæг иннæ мæргъты.

1. Почему в лесостепном поясе стал более разнообразным 
растительный и животный мир? 2. Каким является основной вид 
деятельности людей в лесостепном поясе?

1. На контурной карте в «Рабочей тетради» обозначь лесостепной 
пояс. 2. Определи, в каком высотном поясе находится город, 
в котором ты живёшь. 3. Сравни природные особенности в 
окрестностях твоего города (села) с описаниями в учебнике того 
высотного пояса, в котором он расположен.

1. Чем лесостепной пояс отличается от степного по расположению 
и климатическим условиям? 2. Чем пополнился растительный 
мир лесостепей? 3. Охарактеризуй животный мир лесостепного 
пояса.

сæгуыт
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хъæдты тæлм

1. Ссар Уæрæсейы картæйыл хъæдты зонæ. 2. Цавæр æрдзон 
уавæртæ ис хъæдты зонæйы? 3. Цавæртæ вæййынц хъæдтæ? 
4. Куыд ивы хъæдты характер цæгатæй хуссарæрдæм? 5. Цæмæн 
сты хъæдты цæрæгойтæ афтæ алыхуызон?

Нæ республикæйы хъæдты тæлм ис хъæдбыдыртæй хуссарæр-
дæмдæр æмæ уæлдæр. Уый у бæрзондады тæлмытæн сæ тæккæ 
уæрæхдæр æмæ уæлæмæ схæццæ вæййы 1500 м бæрц.

Хъæдты тæлм æнæскъуыйгæйæ цæуы Хъæды æмæ Сæрвæтты 
рæгъты æмдæргъ æмæ Къæдзæхджын рагъы цæгат фæхстыл 
700 м – 2200 м бæрзонддæр денджызы æмвæзадæй. Хъæдтæ за-
йынц Фæрсон æмæ Донхатæн рæгъты фæхсты бинаг хæйтты дæр.  

Хъæды тæлмы раиртасæн ис дыууæ 
уадздзаджы: бинаг – фылдæр фæтæнсыф-
тæрджын хъæдтæй арæзт (700 м – 1800 м 
бæрзæнды онг) æмæ уæллаг – нæзыджын-
бæрзджын хъæдтæй арæзт (1700 м – 2000 м онг).

Хъæды тæлмы климæт ивы куыд уæлдæрмæ, 
уыимæ цадæггай ныллæгæй-ныллæгдæр кæнынц 
куыд сæрдыгон, афтæ зымæгон температурæтæ 
дæр. Ивы дæлдзырæтты бæрц дæр.

Хъæдты тæлмы бинаг хайы уалдзæг райдайы мартъийы кæрон – 
апрелы райдиан, уæд нал вæййынц ирдгæтæ, мит тайын райдайы. 
Ацы афон ам фембæлæн ис бирæ рагдидинæг калæг зайæгойтыл: 
малусджытыл, фиалкæтыл.

Сæрд ралæууы майы кæрон, уæлдæф 150 онг куы схъарм вæййы, 
уæд. Фæлæ сæрдæн йæ тæккæ тæмæны дæр ам вæййы сатæг, 
температурæ +190 С уæлдæр не схизы. Сæрдæй зымæгæй хъæдты 
тæлмы ацы хайы вæййы бирæ уарынтæ. 

Хъарм æмæ уымæлад тынг ахъаззаджы уавæртæ аразынц хъæды 
зайæгхалы хорз рæзтæн. фæззæг ам вæййы хус æмæ дæргъвæтин. 
Ацы афæдзы афон, бæлæсты сыфтæртæ сæ хуыз куы аивынц, уæд 
ам вæййы уæлдай рæсугъд. Зымæг дзы арæхдæр вæййы фæлмæн, 
рæстæмбис температурæ – 4 – 50 С дæлдæр не ’рхауы. 

Мæртæ ам сты хæмпус, æмбиæццæгтæ дзы ис æрмæст уæллаг 
фæлтæры. Ам зайынц æмбисонды рæсугъд фæтæнсыфтæрджын 
хъæдтæ. Хъæдты рæсугъддзинад бирæ поэтты зæрдæты сæвзæрын 
кодта уæлтæмæнад. 



84

Зæгъæм, мæнæ куыд фыссы хъæды тыххæй Ходы Камал:
 Бæтæхъойыхъæуы
 æгæндæг хъæды сатæг…
 Мыггагмæ дæр ды дæ
  мæ удлæууæн,
  мæ кадæг… 

Бæласы мыггæгтæй ам зайынц кæрз, тæгæр, фæрв, хæрис, 
сусхъæд, хъарман. Арæхдæр дзы сты тæрс, фатхъæд, тулдз.

 

  тæрс     фатхъæд            тулдз

Рагæй-æрæгмæ дæр тæрс æмæ тулдз Кавказы нымад уыдысты 
фидардзинад æмæ æнæниздзинады символтыл, сæ ас æмæ бирæ кæй 
цæрынц, уымæ гæсгæ. Ноджы ма сæ афтæ нымадтой уымæн, æмæ 
уыдон хорз сыгъдæг кæнынц уæлдæф æмæ йæ хъæздыг кæнынц 
туаггуырæй. Зæгъæм, иу зæронд тæрс бæлас иу бонмæ дæтты, 64 
адæймаджы улæфынæн цас хъæуы, уый бæрц туаггуыр.

Нæ республикæйы территорийы цы хъæдтæ ис, уыдонæн сæ 
фылдæр хай сты тæрс-фатхъæд хъæдтæ, ома дзы тæрс æмæ 
фатхъæд бæлæстæ сты сæйрагдæр (арæхдæр) бæласы мыггæгтæ. 
Ис сæмбæлæн, тæрс арæхдæр кæм зайы, ахæм хъæдтыл. Уыдон сты 
тæрс хъæдтæ. Тæрс æнцон базонæн у йæ бæзджын цъуппæй, бæрзонд 
æмæ раст фæныкхуыз-кæрдæгхуыз хъæдтæй. Уый у аууонуарзаг 
бæлас, уымæ гæсгæ, тæрсытæ кæм ныццæгъдынц, уымыты раздæр 
«æрцæры» фатхъæд, уымæн æмæ уый талатæ хорз зайынц гом рæтты. 
Фæлæ куыдфæстæмæ тæрсыты «дæлбазыр» фæзынынц тæрсы талатæ, 
уыдон тагъд айрæзынц æмæ уайтагъд сæ аууоны бын фæкæнынц 
фатхъæд бæлæсты. Фатхъæд хонынц тæрс æмæ тулдзы æнусон 
æмдзугæнæг (æмдзæрин).
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тулдз у бирæцæрæг бæласы мыггаг. Уый 
цæры 1000 азы онг… Мæздæджы ис, ахуыргæндты 
нымадмæ гæсгæ, 250 азæй фылдæр кæуыл цæуы, 
ахæм тулдз бæлас. Уый у Мæздæджы æмгар. 
Ацы бæлас æрцыд æрдзон цыртдзæвæныл 
нымад. Æрдзуарзджытæ йын йæ алыварс скодтой 
рæхыстæй быру, зилынц æм.

Тулдз бæласы цæстахадгæ бакаст йæхимæ 
здæхта адæймаджы æргом æппæт заманты дæр. 
Йæ фидардзинад æмæ рæсугъддзинад сæм кастысты уæларвон. 
Хуымæтæджы йын не ссарынц йæ ном сæ уацмысты бирæ поэттæ 
æмæ нывгæнджытæ. Тулдзы тыххæй фыстой æмдзæвгæтæ А. Пуш-
кин, М. Исаковский. «Хъæдты патриархы» ном ссардта йæ бирæ 
уацмысты стыр уырыссаг пейзажист И. Шишкин.

Нæ республикæйы æрдзы фендтæгтæ 
сты сусхъæд хъæдтæ. Тæккæ стырдæр æмæ 
рагондæр сусхъæд хъæд ис Сусхъæдты рагъыл 
(Куырттаты комы). Иуæй-иу бæлæстæн дзы ис 
бынтон гигантон ас. Сæрды, сусхъæд дидинæг 
куы фæкалы, уæд рагъ бур адары. Уыцы рæстæг 
ам вæййы бирæ бындздарæнтæ, æмæ фæстæдæр 
бындзгæстæ æрдуцынц мыдычыргъæдтæй 
æнахуыр хæрздæф æмæ пайда сусхъæды мыд.

Ирыстоны фæтæнсыфтæрджын хъæдтæ 
арæх фæхонынц æрдзы лæвæртты къæбиц. Ам 
зайы бирæ хъæддаг дыргъ бæлæстæ: кæрдо, 
фæткъуы, æхсынцъы, æнгуз. Арæх дзы сты 

къутæр бæлæстæ: цым, æхсæр, мæнæргъы, дзедыр. 
Фæззæджы дзы арæх вæййы хæрыны зокъотæ: опята*, маслятæ*, 
сыроежкæтæ*, лисичкæтæ*.

Куыд бæрзонддæр æмæ уазалдæр, афтæ фæтæн сыфтæрджын 
хъæдтæ раивынц нæзы-бæрз хъæдтæй. Ацы бæласы мыггæгтæ канд 
ныллæг температурæтæн фæразон не сты, фæлæ ма сæ бон зайын у 
мæгуыр мæрты дæр.  

Нæ республикæйы нæзы хъæдтæ сты тайгаты нæзы хъæдты 
æнгæс, уымæн æмæ ам дæр æмбæлынц цæгатаг кæрдæджытæ æмæ 
къутæрты мыггæгтæ: кислицæ*, саунæмыг, мæцкъуы æмæ цæгатаг 
цилты æмæ хъуынаты хуызтæ, ранæй-рæтты нæзы хъæдтæ радивд 
кæнынц лæбырдтытæ æмæ къæдзæхтимæ. Нæзытæ дисы æфтауынц сæ 
фæразондзинадæй. Арæх фенæн ис, егъау къабузджын нæзы йæ уидæгтæй 
бæгънæг къæдзæхыл куыд ныффидар вæййы, уый. Гуылфгæнгæ, 

сусхъæд
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æхсæрдзæнджын æмæ зырдурджын хæххон дæтты былгæрæттыл 
зайгæйæ, нæзы хъæдтæ аразынц рæсугъд æрдзуынд. Сæ сыгъдæг æмæ 
сатæг уæлдæф та у æвдадзы хосау. Уымæ гæсгæ ацы хъæдтæ сты хи 
дзæбæх кæнынæн æмæ фæллад уадзынæн æвæджиауы хорз ран.

Хъæдты тæлмы уæллаг хайы цæуы бæрз хъæдты таг, уый 
ма хонынц бæрзыты зылынхъæдджын (берёзовое криволесье). 
Уыцы хъæдтыл æрцæуы митзæйты фыццаг цæф. Дымгæтæ æмæ 
миты уæзæй бæрзыты зæнгтæ сты тынг зылынтæ æмæ зæхмæ 
æлхъывд. Бæрзытæй уæлдай ма ам зайынц фæрв æмæ гæды бæлас. 
Арæх дзы сты мæнæргъыйы, хъæлæрдзыйы, къæбырттæджы, 
саунæмыджы, фугæйы къутæртæ. Ранæй-рæтты пъазбынтæ вæййынц 
зылынхъæдджынæй бæрзонддæр. Арæхæй зайынц ам уыгæрдæны 
кæрдæджы мыггæгтæ.

Хъæздыг æмæ алыхуызон у хъæдты тæлмы цæрæгойты дуне. 
Ам цæрынц сæлавыр, соня*, стай, хъæддаг гæды, бур арс, уæздан саг, 
хъæддаг гал (зубр). Мæргътæй дзы фенæн ис дзылыты, зарагцъиуты 
(снегирь), клестты*, хъæдхойты, поползеньты* æмæ бирæ æндæрты.

     хъæддаг гал (зубр)   

             Бур арс

нæзы хъæд хæхты Бæрзыты зылынхъæдджын
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               дзылы

        Кавказаг
         саугарк

               Поползень*

 хъæдхой

хъæдты тæлмы мæргътæ

1. Æрфысс хъæдты тæлмы равæрд Цæгат Ирыстоны террито-
рийыл. 2. Цавæр дыууæ таджы иртасынц нæ республикæйы 
хъæдты тæлмы æмæ цæмæй хицæн кæнынц? 3. Цыхуызæн у 
климæт фæтæнсыфтæрджын хъæдты таджы? 4. Ратт харак-
теристикæ фæтæнсыфтæрджын хъæдты мæртæн. 5. Æрфысс нæ 
республикæйы ацы районы хъæдты типикон зайæгойтæ. 6. Цæ-
мæй хицæн кæнынц фæтæнсыфтæрджын хъæдтæ нæзы-бæрз 
хъæдтæй? 7. Ратт характеристикæ хъæдты тæлмы цæрæгойты 
дунейæн.

Цæмæн у хъæздыгдæр (алыхуызондæр) хъæдты тæлмыты цæрæ-
гойты дуне хъæдбыдырты æмæ быдырты цæрæгойты дунейæ?

1. Цы хонæм уыгæрдæн? 2. Цавæр зайæгойтæ æмæ цæрæгойты 
цæрæнуат у уыгæрдæн? 3. Цы у цъити?
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ВЫсОКОГОрЬе

Ту часть гор, которая находится выше 2000 м над уровнем 
моря, называют высокогорьем. На территории нашей республики 
в высокогорье находятся следующие два природных пояса – 
высокогорные луга и ледники. Но прежде чем приступить к их 
изучению, познакомимся с уникальными природными уголками наших 
гор – межгорными котловинами.  

межгорные котловины – это продольные долины, протянув-
шиеся между Скалистым и Боковым, Боковым и Главным хребтами 
(рассмотри их расположение на стр. 78). По высоте они относятся 
к лесному поясу, но из-за климатических особенностей здесь всё 
покрыто растениями горных степей: различные виды ковыля, полыни, 
осоки, шалфея, овсяницы. Животный мир представлен хищниками 
(каменной куницей, лисицей, лаской) и мелкими грызунами. Из птиц 
встречаются: полевой жаворонок, сизый голубь, горлица, коноплянка.

Межгорные котловины часто называют «солнечными долинами». 
Это потому, что здесь очень много солнечных дней и почти не бывает 
осадков. Объясняется это тем, что огромные вершины окружающих 
хребтов не пропускают сюда тяжёлые дождевые тучи. Лето здесь всегда 
тёплое (в среднем +15°С), а зима мягкая (в среднем –5°С). Климат 
межгорных котловин чрезвычайно целебный. Сухой воздух, невысокие 
температуры и постоянные ветры создают прекрасные условия для 
лечения и отдыха людей. Ветры здесь особенные. Ночью они дуют с гор 
в долины, принося с ледников чистейший воздух, а днём меняют свое 
направление на противоположное. Называются они – горно-долинные 
ветры. Кроме того, сухость воздуха препятствует развитию гнилостных 
бактерий. 

Посёлок фиагдон в Кур-
татинском ущелье

межгорная котловина в 
дигории



89

С особенностями климата связано 
то, что в далёком прошлом жители 
этих мест хоронили умерших не в 
земле, а в надземных могильниках. 
До наших дней сохранилось несколько 
десятков таких могильников. Особенно 
много их в Даргавсе. Место их 
расположения называют «Мёртвый 
городок». Сегодня это известный 
культурно-исторический памятник. 

Пояс высокогорных лугов сменяет лесной пояс (см. рис. на стр. 
39) и располагается он на высоте от 2200 до 3700 м. Здесь значительно 
холоднее, чем в лесном поясе (зимой –9°С, летом +6°С), и больше 
выпадает осадков.

Почвы здесь горно-луговые. Их слой невелик, но они очень богаты 
перегноем. 

В нижней части пояса много зарослей кустарников 
(рододендрона, можжевельника, шиповника) и высоких трав. К 
примеру, высота борщевиков, борцов, дудников достигает 1,5–2 м и 
более. С увеличением высоты крутые склоны хребтов покрываются 
низкотравными (или альпийскими) лугами. Редко где ещё можно 
наблюдать подобную пестроту цветущих трав: множество видов 
колокольчика, рябчика, одуванчика, камнеломки, манжетки и 
других. Здесь можно полакомиться ягодами черники и брусники. 
Высокогорные луга часто используются как сенокосы и пастбища. К 
сожалению, в некоторых районах чрезмерная пастьба скота привела к 
разрушению почв и растительного мира.

«мёртвый городок». даргавс

                 Горная река                                     Камнеломка
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Высокогорные луга часто используются как сенокосы и пастбища. 
К сожалению, в некоторых районах чрезмерная пастьба скота привела 
к разрушению почв и растительного мира. Природные условия 
пояса высокогорных лугов очень суровы, однако к ним хорошо 
приспособились обитающие там насекомоядные (крот, землеройка), 
грызуны и другие мелкие животные. 

Замечательным обитателем высокогорья является грызун 
прометеева полёвка («прометеева» потому, что живёт высоко 
в горах, где, согласно древнегреческой 
легенде, титан Прометей по воле богов 
был прикован к скалам в наказание за 
то, что принёс людям огонь). Ёе можно 
встретить только на Кавказе, и больше 
нигде на планете. 

Только на Кавказе обитают также восточно-кавказский тур, 
кавказский улар, кавказский тетерев и др. Восточно-кавказский 
тур – наиболее типичное животное высокогорных лугов. Часто 
недалеко от туров держатся птицы –  кавказские улары. Это соседство 
взаимовыгодно: улары, благодаря своей чуткости, предупреждают 
туров об опасности, а туры, разгребая копытами снег, помогают уларам 
прокормиться зимой. Из копытных здесь живёт ещё и серна. Выше 
других птиц в горах обитают: клушица, альпийская галка, большая 
чечевица и краснобрюхая горихвостка.

     
              

 
         

          
 

Полёвка

Краснобрюхая
горихвостка

Клушица
Кавказский
улар

Чечевица
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Выше 3200 м над уровнем моря яркие альпийские луга постепенно 
сменяются редкой растительностью скал и осыпей.

Выше 3700 м над уровнем моря начинается безмолвное царство 
снега и льда – это пояс ледников (рис. на стр. 78). Из-за низких 
температур (до –20° С), большого количества осадков (чаще – снега) и 
сильных ветров растительный и животный мир здесь очень беден. На 
обнажённых скалах встречаются лишь мхи и лишайники. 

Летом сюда иногда залетают снежный вьюрок, альпийская 
завирушка и горный конёк.

          Горный конёк

1. Какую часть гор называют высокогорьем? 2. Какие природные 
пояса находятся в высокогорье? 3. Почему межгорные котловины 
называют «уникальными природными уголками» наших гор? 
4. Охарактеризуй пояс горных лугов. 5. Назови типичные 
растения этого пояса нашей республики. 6. Чем характеризуется 
пояс ледников? 7. Опиши растительный и животный мир пояса 
ледников.

Почему растительный и животный мир в поясе горных лугов 
более разнообразен, чем в поясе ледников?

Лишайники

Ледник дзамарасдон цейский ледник
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