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1-сїрєт. Сары-Челек кєлї.

БИОЛОГИЯ ИЛИМИН ЏЙРЄНЏЏГЄ КИРИШЇЇ

§ 1. ТИРИЧИЛИК ЖЄНЇНДЄГЇ ИЛИМ ЖАНА
АНЫН ПАЙДА БОЛУШУ

1. Тиричилик деген эмне жана аны эмне їчїн їйрєнїшїбїз керек?
2. Тиричилик жєнїндєгї илим кантип пайда болгон?
3. Биология эмнени изилдейт?

Ар бир адам жаратылыштын мыйзамдарына таянып, єз тири-
чилигин улантса гана анын бакубат жашоосу камсыз болот. Жа-
ратылыш миллиарддаган жылдар бою єзїн тїзгєн мыйзамдардын 
алкагында єкїм сїрїп келет. Алар тууралуу жазылган табият таа
нуу, биология, физика, химия ж.б. илимдерди окупїйрєнїї аркы-
луу жаратылыштын мыйзамдарына сїўгїп кирїїгє болот.

Єсїмдїк, жаныбар, адам жана башка жандуу жаратылышты 
тїзїлїшїнє кєўїл буруп, кунт коюп карасак, алардын ар бири 
єзїнєзї камсыз кылып турганын байкайбыз. Мисалы, єсїмдїктєр 
єзїнє зарыл болгон азык затты єзї тїзїп алып, анын эсебинен 
єсєт, гїлдєйт, уругу жетилет. Жаныбарлар да азыктаныш їчїн 
аракеттенип, єз алдынча жашай алат, тукум калтырат жана аны 
жетилтет. Демек, тиричилик деген бул жандуу жаратылышта-
гы белгилїї мыйзам ченемдїїлїктїн негизинде жїрїп жаткан 
процесс тердин системасы болуп эсептелет.

Мисалы, жапайы єсїм дїк  тєр дїн єсї шї, жаныбарлар дын тири
чилиги.
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Тиричилик деген – бул тирїї организмдердин єзїн-єзї тейлєєсї, баш ка руусу, 
ºзїнє окшогондорду жаратуу процесстеринин системасы.

Ошентип, ар бир организм айланачєйрє менен байланыш-
та бол уп, тиричилик єткєрєт. Мунун натыйжасында кєп тїрдїї 
жаратылыш байлыктары, кооздуктар, тїстєр, їндєр, кубулуштар 
гармониясы же шайкештиги, їндєштїгї жаралып турат. Мисалы, 
1сїрєттєгї СарыЧелек кєлї.

Тиричиликти баяндап жазуу илгери эле Египетте, Месопотамия
да, Кытайда баш    талып, кыргыз элинде да башка элдер сыяктуу 
ташка чегилип жазуулар калтырылган (2–3сїр.).

Ал эми ар тїрдїї топтолгон маалыматтарды илимий негиздєє 
аракеттери (биздин заманга че йин 384–322жылдарда) Аристотел-
ден (4сїр.) баштап жїргїзїлгєндїгї белгилїї. Анын «Жаныбар-
лардын тарыхы» деген эмгегинде, жаныбардын дене тїзїлїшї, 
кєбєйїї жана азыктануу жолдору баян далган. Аристотелден ки йин 
єсїмдїктєр боюнча изилденген маа лыматты топтоп, «Єсїмдїктєр 
жє нїндє изилдєєлєр» деген кєп томдуу эмгеги менен Теофраст (5
сїр.) таанымал болгон.

2-сїрєт. Таштардагы сїрєттєр. 3-сїрєт. Аскадагы жаныбарлардын 
сїрєттєрї.

4-сїрєт. Аристотель 
(б. з. ч. 384–322).

5-сїрєт. Теофраст 
(б. з. ч. 327–287).
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Кийинчерээк XVI–XVII кылымдарда Везалий (1514–1564), Гарвей 
(1578–1657), Левенгук (1632–1723) ж.б. тарабынан єсїм дїк тєрдїн, 
жаныбарлардын тїзїлїштєрї, функциялары изилденген. Ушундай 
изилдєєлєрдїн натыйжасында биология илими пайда болот.

«Биология» деген аталыш гректин «биос» – тиричилик жана 
«логос» – илим деген сєздєрїнєн келип чыккан, «тиричиликти 
їйрєнїї» деген маанини камтып турат. «Био логия» деген сєз 1802
жылы Ж. Б. Ламарк тарабынан кирги зилген. Биология ны окуп
билїї менен жандуу жараты лыш тагы тиричилик мыйзамдарын 
тааныпбиле алабыз. Жаратылыштын єзїнїн мыйзамдары бар. 
Мисалы, мезгилдик кубулуштар: ар бир мезгилде тиричиликке эч 
ким кийлигишпесе деле белгилїї процесстер жїрїп турат.

Ар процесстердин сырын ачкан жана бїт дїй  нєгє таанымал 
окумуштуу лар: Ч. Дарвин, К. А. Тимирязев, И. М. Сеченов, 
И. П. Павлов, Г. Мендель, А. Л. Тахтаджян ж. б. чыгыш элдери-
нин байыркы ойчул акылмандары З. М. Бабур, А. Новаи, Ж. Ба-
ласагын, андан кийин эчен миў жылдык тарыхы бар кыргыз журт-
чулугу жердеген АлаТоо койнун изилдеген окумуштуулардын 
кєрї нїктїїлєрї: Б. А. Федченко, И. В. Выходцев, Е. В. Никитина, 
А. Т. Токтосунов, М. М. Ботбаева, Э. Шїкїров, А. Г. Головкова, 
Б. Каримова ж.б. атоого болот.

Ошентип, адамзаттын дїйнєнї таанып билїїсїнїн, їйрє нїї
сїнїн натыйжасында пайда болгон тиричилик жєнїндєгї илим био-
логия деп аталарын билдик. Мындан ары бул илимдин негиздерин 
окупїйрєнє баштайсыўар. Биология илиминин айрым элемент
тери менен силер «Мекен таанyу», «Табият таануу» сабактарынан 
да таанышкансыўар. Тирїї организмдерге адамдар, жаныбарлар, 
єсїмдїктєр, бактериялар, козу карындар кирет (6сїр.).

Бактериялар                               Єсїмдїктєр                              Козу-карындар

6-сїрєт. Тирїї организмдер дїйнєсї жана вирустар.

Жаныбарлар Вирустар



6

Бул организмдер 4 дїйнєгє: жаныбарлар, єсїмдїктєр, козу карын-
дар, бактерияларга биригет. Єз гєчє топ – бул вирустар (6сїр.). 
Булардын тиричилиги жансыз жаратылыш менен жана бириби-
ри менен єз ара тыгыз байланышкан. Адамдын жакшы жашоо су, 
анын жаратылышты мыкты єздєштїрїїсїнє байланышкан. Ошон-
дуктан байыркы мезгилден бери жандуу жаратылышты ар тарап-
туу изилдепїйрєнїїгє аракеттер аскага тїшїрїлгєн сїрєттєрдєн 
(3сїр.) кєрїнїп турат.

§ 2. ЖАНДУУ ОРГАНИЗМДЕРДИН ЄЗГЄЧЄЛЇГЇ ЖАНА
АЙЛАНА-ЧЄЙРЄСЇ

1. «Орган» жана «организм» деп эмнелерди айтабыз?
2. Єсїмдїк жана жаныбар азыктанышы боюнча кандайча айырмаланат?
3. Жандуу жана жансыз жаратылыштын бири-биринен кандай айырмачылыгы бар?

Мыйзам – табияттагы жана коом догу жїрїп жаткан кубулуш-
тардын ички маўызын чагылдырат.

Тирїї организмдер азыктанат, бºлїп чыгарат, аларда зат алмашуу жїрєт, дем 
алат, кєбєйєт же єзїнє окшогонду жаратат, єсєт, ºрчїйт. 

Ал эми жансыз жаратылышта мындай процесстер болбойт. 
Жандуулардын кєпчїлїгїндє азыктануу, кєбєйїї, дем алуу 
кызматын аткаруучу органдары болот. Мисалы, жаныбарларда 

азыктануу ну – ооз кєўдєй, кызыл єўгєч, ашказан, дем алууну – 
єпкє, мурун кєўдєйї, кыймылдоо ну – бут, кол же канат, сїзгїч 
калак ж.б. аткарат. Єсїмдїктєрдє болсо тамыры, жалбырагы, са-
багы, гїлї болот (8сїр.). Булардын ар биринин єзїнє тиешелїї 

7-сїрєт. Тирїї организмдер дїйнєсї жана алардын айлана-чєйрєсї. 
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кызматы бар. Кызматына жана тїзїлїшїнє жараша бул аталган-
дардын ар бири єзїнчє орган болот. Ал эми органдар биригип, бир 
организмди тїзєт. Адам же жаныбар, єсїмдїк, ошондой эле козу 
карын жекече жандык – «организм» болот.

Организмдердин же болбосо бардык жандуулардын жансыз жа-
ратылыштан тємєнкїдєй айырмачылыктары бар:

1. Жандуу организм єзїнє керектїї заттарды айланачєй рє
дєн алат, алар болсо тиричилик процессине катышып, азык болуп, 
сарп талып жана энергия берип, єзгєрїїлєргє учурайт, андан пайда 
болгон заттар кайра сыртка чыгат. Организмдердеги бул процесс 
зат алмашуу деп аталат (9сїр.).

2. Жандуу организм азыктанат. Мисалы, єсїмдїктєр азыкта-
нуу їчїн керек болгон органикалык заттарды (глюкозаны) єздєрї 
жалбырагында тїзїшєт. Демек, адамдар жана жаныбарлар азык-
танган заттардын кєбїн єсїмдїктєр тїзєт.

3. Организмде дем алуу жана дем чыгаруу жїрїп турат. Мында 
єсїм  дїктєр, жаныбарлар жана башка организмдер кычкылтекти 
алып, кємїр кычкыл газын бєлїп чыгарат, б.а. бардык жандуу де-
неде газ алмашуу жїрєт. Организмге кычкылтек киргенде ал орга-
никалык азык заттар менен биригет да аны ажыратат. Бул учурда 
энергия да бєлїнїп чыгат. Ал энергия организмдин бардык тири-
чилик аракетинде жумшалат. Бул процесс дем алуу деп аталат.

4. Кєбєйїї. Бир эле организмден єзїнє окшогон бир нече ор-
ганизмдин жаралышы кєбєйїї деп аталат. Мисалы, бир баш кыз-
галдакта миўдеген урук жетилет (10сїр.). Башка єсїмдїктєрдє 
да ушундай миўдеген, жїздєгєн урук бышып жетилет. Алардын 
кєпчїлїгїнєн жаўы организм єсїп чыгат.

5. Єсїї жана єрчїї (11сїр.). Жаўы жаралган организмдин кє
лє  мї чоўоёт, салмагы артат. Бул єсїї деп аталат. Кийин андан чоў 
организмге тиешелїї бардык органдар жетилет. Айталык, урукту 
жерге кємїп койсо, андан тамыр, жалбырак єсїп чыгат. Ал єсїп, 
сабагы пайда болот, гїлї ачылат, анан мємє байлайт, жетилет, 
улам жаўы белгилер пайда болот. Бул єрчїї деп аталат.

9-сїрєт. Жаратылышта заттардын 
жана энергиянын айлануулары.

Кїн энергиясы

8-сїрєт. Єсїмдїк – организм.

Мємєсї

Жалбырагы

Гїлї

Сабагы

Тамыры
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6. Кыймыл-аракет. Кєпчїлїк организмдердин атайын кыймыл 
органдары бар. Алардын жардамы менен бир жерден экинчи жерге 
жылат. Мисалы, канат, бут, суу да сїзгїч калактар ж.б. Адамдар,  
жаныбарлар эле эмес, єсїмдїктєр да кыймылдайт. Мисалы, кээ 
бир єсїмдїктєр кїнгє карап бурулат (кїн карама) же шартка жа-
раша гїлдєрї (намаз – шам гїл) жабылып калат.

Бардык жандуу организмдер белгилїї шартта гана єсєт жана 
жашайт. Ал шарттар: топурак, аба, кїндїн нуру, суу. Єсїмдїктєр, 
жаныбарлар, ошондой эле башка организмдер менен да байланышта 
болушат. (7сїр.). Ал байланыш белгилїї мыйзам ченемдїїлїгїнє 
баш ийет жана ал жєнїндєгї илим экология деп аталат. Гректин 
«ойкос» – їй, «логос» – илим деген сєздєрїнєн келип чыккан. Де-
мек, тирїї организмдер бирибири менен жашаган, єскєн жерлери 
менен бир їйдєгїдєй тыгыз байланышта жашашат дегенди билди-
рет. Ал шарттардын кескин єзгєрїшї же тирїї организмдердин 
айрым тобунун зыянга учурашы, же жок болуп кетиши бїткїл 
байланыштын єзгєрїшїнє же кыйрашына алып келет. Натыйжа-
да тиричиликтин уланышы кыйындайт. Ошондуктан жаратылыш-
тагы миллион догон жылдар бою тїзїлгєн єз ара байланыштарды 
бузбай сактоо – адам баласынын ыйык милдети. Аны аткаруу їчїн 
илимди їйрєнїп, билимдїї болуу зарыл.

ОРГАН. ОРГАНИЗМ. ЄСЇМДЇК МЕНЕН ЖАНЫБАРДЫН АЗЫКТАНУУ АЙЫРМАСЫ. 
ЖАНДУУ ЖАНА ЖАНСЫЗ ЖАРАТЫЛЫШТЫН ЄЗГЄЧЄЛЇГЇ. ЭКОЛОГИЯ. 
ЄСЇЇ. ЄРЧЇЇ.

10-сїрєт. Кызгалдактын гїлї 
жана уругу.

11-сїрєт. К¿нкараманын єрчїшї.
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12-сїрєт. Чєлдєгї єсїмдїктєр жана жаныбарлар.

§ 3. ЖАНДУУ ОРГАНИЗМДЕРДИН ЖАНА
    ЄСЇМДЇКТЄРДЇН АР ТЇРДЇЇЛЇГЇ

1. Жандуу организмдердин кєп тїр дїїлїгї эмнеге байланыштуу?
2. Єсїмдїктєр, жаныбарлар тїзїлїшї боюн ча кандай топторго биригишет?
3. Єсїмдїктєр жана жаныбарлар жє нїндєгї илимдер кандайча аталат? 
4. Єсїмдїктєрдїн ар тїрдїї болушу эмнеге байланыштуу?
5. Дарактар, бадалдар жана чєптєр єз ара эмнеси менен айырмаланышат?
6. Кандай єсїмдїктєр бир жылдык, эки жылдык жана кєп жылдык деп аталат?

Эмне себептен тирїї организмдер єтє кєп тїрдїї?
Организмдердин кєп тїрдїїлїгї алардын жашоошартына жа-

раша болот. Мисалы, каксоо жерде шыбак, камгак, жылтыркан 
ж.б. єсєт. Ал эми жаныбарлардан мындай кургакчыл шартка – 
кес келдирик, тєє, талаа чычканы, торгой ж.б. ыўгайланышкан 
(12сїр.). Демек, ал жердин шартына жана кїндїн ысыгына 
ылайыкташкан гана єсїмдїктєр єсєт жана жаныбарлар жа-
шайт. Тїстєрї да ошол шартка жараша болот. Нымдуу жерлерде, 

мисалы, шалбаада ат кулак, балтыркан, ак сокто, чымылдык ж. б. 
єсєт. Сай токоюнда чычырканак, жийде, суу тал, бєрї карагат, ит 
мурун, жылгын, комузкак ж.б. єсїмдїктєр кездешет (14сїр.), ал 
эми жаныбарлардан кашкулак, кыргоол, жапайы коён ж.б. жа-
шайт (13сїр.).

Єсїмдїк єспєгєн жер аз. Сууда да єсїмдїк єсєт: суунун ичин-
де балырлар, суу калемпири, ал эми суу нун їстїндє амазонка 
виктория сы, ряска ж.б. (15сїр.). Бийик тоонун суук шартында 
эдельвейс, доўуз сырты, шыраал жын,  таштуу жерде же зоокада 
чекенде, кийик от, кїчала єсєт (16сїр.).
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Демек, єсїмдїктєрдїн, жаныбарлардын кєп тїрдїїлїгї алар-
дын єскєн, жашаган жери менен шартталган жана ал чєйрєгє 
єсїмдїктєр, жаныбарлар ж.б. организмдер бир нече жїздєгєн 
жылдарда шартка жараша єзгє рїп, тандалып, ыўгайлашып, ар 
тїрдїї тїзїлїштєгї организмдер келип чыккан. Ошентип жер бе-
тинде єсїмдїктєрдїн 0,5 млн тїрї, жаныбарлардын 1,5 млн.дон 

15-сїрєт. Суу калемпири (солдо) жана 
амазонка викториясы. 

13-сїрєт. Сай боюндагы токойлордо жашаган 
кыргоол (солдо) жана кашкулак (оўдо).

14-сїрєт. Жийде жана чычырканак.
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16-сїрєт. Эдельвейс же мамыры гїлї (солдо) жана шыралжын (оўдо).

17-сїрєт. Тємєнкї жана жогорку єсїмдїктєр.

ашык тїрї пайда болгон. Єсїмдїк жєнїндєгї илим ботаника деп 
аталат. «Ботанэ» (грек сєзї) – єсїмдїк деген сєздєн келип чыккан. 
Жаныбарлар жє  нїндєгї илим зоология деп аталат.

Єсїмдїктєр  тїзїлїшїнє  жараша тємєнкї жана жогорку єсїм
дїктєр болуп, эки дїйнєчєгє бєлїнєт. Тємєн кї  тїзї лїш тєгїлєргє 
балыр лар кирет (17сїр.). Алардын денеси органдарга бєлїнбєйт, 
бир клеткалуу же кєп клеткалуу катмарлардан турат. Ошондуктан 
катмарлуу єсїмдїк же таллом деп аталат. Алар спора деп атал-
ган бєлїкчєлєр аркылуу кєбєйїшєт.

Жогорку тїзїлїштєгї єсїмдїк тєргє: риниофиттер, плаундар, 
мохтор, кырк муундар, папоротниктер, жылаўач уруктуулар жана 
гїлдїї єсїмдїктєр кирет (17сїр.).

Балырлар ПапоротниктерРиниофиттер

Жылаўач уруктуулар Жабык уруктууларПлаундар Кырк муундар
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Жер бетинде єсїмдїктєрдїн 500 миў тїрї бар. Алардын кєп 
тїрдїї болушу биринчиден, климаттык шартка байланышкан. Ми-
салы, тундра, тайга, аралаш токой, шалбаа, талаа, чєл зонала-
рынын єсїмдїктєрї бирибирине окшобойт.

Тоолуу шартта болсо, айталы Кыргызстанда ушул зоналар-
дын кєпчїлїгї алкактар боюнча жайгашкан. Айрым тоолордун 
чокусуна жакын мєўгїлєрдїн асты тундра єсїмдїктєрїнє окшош 
келет. Андан тємєнїрєєк ийне жалбырактуу дарактар, кийинки 
алкактагы шалбаа жерди чєп чабынды жер деп коюшат. Андан 
тємєнїрєєк бетеге, шыбак єскєн талааларда мал жайлайт. Миса-
лы, Суусамыр, Алайдагы Чыйырчыктын белине жакын жерлерди 
атоого болот. Тоо этегинде адырлар жарым чєлдї жана чєлдї элес
тетет (18сїр.).

18-сїрєт. Алкактар.

Муз капта-
ган альпы 
чокулары

Субальп

Токой

Шалбаа

Талаа

Экинчиден, єсїмдїктєрдїн ар тїрдїїлїгї климаттык шарт-
тан тышкары алардын тиричилик формасына да байланыштуу.

Єсїмдїктєр бирибиринен сабактарынын, жалбырактарынын, 
гїлдєрїнїн, мємєлєрїнїн тїсї жана формасы, тиричилигинин 
узактыгы жана башка єзгєчєлїктєрї менен айырмаланышат. Ошо-
ну менен бирге алардан жалпы окшоштуктарды да табууга болот. 
Мисалы, гїлдїї єсїмдїктєрдїн ар бирин дарак, бадал, чєп деген 
їч топтун ар бирине киргизебиз. Булар єсїмдїктєрдїн тиричилик 
формалары деп аталат (19сїр.).

     Дарактар – бул кєп жылдык (жыгачтанган) сабактары бар ири єсїмдїктєр. Ири 
сєўгєктїї, бутактанган бир гана сабагы болот.

Мисалы, терек, кара жыгач, ак чечек же мємє дарактары. Да-
рактардын алпы эвкалипттин бийиктиги 100 м ден ашат.
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Бадалдар – дарактардан айырмаланып, алардын сєўгєгї жер бетинен тартып 
эле бутактай баштайт. 

Ошондуктан бадалдардын дарактардыкы сыяктуу бир сєўгєгї 
болбостон, тїбїнєн таралып чыгуу чу бир нече сєўгєкчєлєрї болот. 
Мисалы, шилби, бєрї карагат сыяктуулар.

Чєп – сабагы жыгачтанган эмес, сєўгєгї жок, кєпчїлїгї жыл сайын куу раган 
єсїмдїктєр. Кээ биринин жер астындагы бєлїгї гана калат. Алардын дээрлик бар-
дыгынын сабагы кыска болот. Айрымдары гана бийик єсєт.

Буга мисал катары ча йыр, андыс куурай, балтыркан єсїмдїгїн 
алсак болот. 

Жер бетинин кєпчїлїгїн чєп єсїмдїктєрї каптап турат. Алар 
бир жылдык, эки жылдык, кєп жылдык болуп бєлїнїп кєпчїлїгї 
бир жылдык. Мисалы, алабата, койчу баштык, темир тикен, ит 
жїзїм сыяктуулар. Булар жазында уруктан єнїп чыгып, кайра 
уругу жана мємєсї бышкандан кийин куурап калат.

Ал эми кызылча, сабиз, капус та, тїрп сыяктууларда биринчи 
жылы сабактары, жемиш тамырлары, жалбырактары єрчїйт. Экин-
чи жылы єркїндєрї єрчїп чыгып гїлдєп, урук берип, анан ошол 
жылы кїзїндє куурайт. Булар эки жылдык єсїмдїктєр деп аталат.

Ал эми кєп жылдык чєп єсїмдїктєрїнїн урук мємєсї бы-
шып, сабактын жалбырагы куураса деле жер астындагы органда-
ры тирїї болот. Андан ыўгайлуу шарт болсо эле жаўыдан єнїп 
чыгып, кайрадан жетилип єсє берет. Мисалы, кєп жылдык чєп 
єсїмдїктєрїнєн беде, каакым, бака жалбыракты алсак болот.

ЗОНАЛАР. АЛКАКТАР. ТИРИЧИЛИК ФОРМАЛАРЫ. ДАРАК. БАДАЛ. ЧЄП. 
БИР ЖЫЛДЫК, ЭКИ ЖЫЛДЫК, КЄП ЖЫЛДЫК ЄСЇМДЇКТЄР.ТЄМЄНКЇ ЖАНА 
ЖОГОРКУ ЄСЇМДЇКТЄР. БОТАНИКА. ЗООЛОГИЯ. ТАЛЛОМ. СПОРА.

19-сїрєт. Єсїмдїктєрдїн тиричилик формасы.

Дарак Бадал Чєп єсїмдїгї
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§ 4. ЄСЇМДЇКТЄР ЖАНА АЛАРДЫ
 ОКУП-ЇЙРЄНЇЇНЇН МААНИСИ

1. Жер бетинде єсїмдїктєр кандай мааниге ээ?
2. Эмне їчїн жаныбарлар єсїмдїктєрсїз жашай албайт?
3. Єсїмдїктєрдї эмне себептен коргоо керек?

Єсїмдїктєр болбосо жер бетинде кєп  тїрдїї жан-жа ны  бар-
лар да, адам да болмок эмес. Эмне їчїн андай?

Биринчиден, єсїмдїк кычкылтекти бєлїп чыгарат. Бїт жаны-
барлар, адам, єсїмдїк єзї да кыч кылтек менен дем алат. Ошон
дуктан єсїмдїктєрдї коргоо, табият эчен жылдар бою тїзгєн 
шарттарды бузбоо ар бир адамдын милдети болуп эсептелет. Бирок 
єсїмдїктєр ар кандай шарттардын таасиринен кыйроого учурап 
турат. Мисалы, алар жер кєчкї, суу ташкыны, кургакчылык, зы-
янкечтердин кєбєйїшї єўдїї табигый кырсыктардын натыйжа-
сында да зыян тартат. Айрыкча адамдар кєп зыянга учуратышат. 
Илгертен бери ар тїрдїї максаттар їчїн дарактарды кыйышат. 
Отун алат, мал короо жасайт, їй салат, айдоолорду кєбєйтїї їчїн 
жерди бошотот. Суу сактагыч курушат. Атап айтсак, канча жерлер 
єсїмдїктєрї менен кошо суу сактагычтардын тїбїндє калды (Ток-
тогул, Найман, ОртоТокой ж.б. суу сактагычтар).

Єсїмдїктєрдї  жаратылышта кантип туура пайдаланууга  
болот?

Єсїмдїктї туура пайдаланыш їчїн анын жаратылыштагы ат-
карган кызматын билїї зарыл. Биз болсо баарын биле бербейбиз. 
Жогорудагы табигый кырсыктардын кєбїнє адам баласынын би-
лимсиздиги себепкер. Тоо бетиндеги бадалдарактар кыркыла бер-
се, алар азаят. Натыйжада биринчиден, алар дын тамыры бекемдеп 
кармап турган топурак бошойт. 

Экинчиден, тоо беттери жылаўачтанып, жамгырдын суулары 
жерге сиўип кете албай, сел жїрєт, кышында кар да кармалып 
тура албай калып, кєчкї жїрєт, кыртыш бузулат. Табият тын сыр-
ларын билбесе, адам жашоосу кыйындашы мїмкїн.

Табиятты коргоо їчїн коруктарды, ботаникалык бактарды тї
зї шєт. Коруктар – адам чарба иши їчїн колдонбой, кол тийгиз-
бей сакталган жерлер, б.а. баалуу єсїмдїктєр таралган жана эчен 
жылдар бою єзїнєзї тейлєєсї табигый негизде калыптанган жара-
тылыш туруктуулугу їчїн зор маанидеги аймактар. Ал жерлерде 
илим изилдєє иштери жїргїзїлєт. 

Кыргызстандагы коруктар тємєнкїлєр: БешАрал, СарыЧе-
лек – мамлекеттик биосфералык корук (ЖалалАбад обл.), Ысык
Кєл, Сары чатЭрташ (ЫсыкКєл обл.), Нарын, КараталЖапырык 
(Нарын обл.) ж.б.

Улуттук парк – корукка алынган, бирок, эс алуу жана туризм 
їчїн шарт тїзїлгєн, єтє сейрек кездешїїчї єсїмдїк, жаныбар-
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лар корголуучу аймактар. Мисалы: КыргызАта, КараШоро (Ош  
обл.), АлаАрча, ЧоўКемин (Чїй обл.), БешТаш (Талас обл.) ж.б.

Ботаникалык бакта – Жер шарынын бардык бурчтарында 
єскєн єсїмдїктєрдїн коллекциясы топтолот. Анда жасалма зона-
лар да жайгашат. Илимий изилдєє иштери да жїзєгє ашырылып, 
баалуу сорттор алынат же башка жерде єстїрїлгєн сорттор ошол 
жерге климатташтырылат. Ботаникалык бак – бул элдик дєєлєт, 
улуттун сыймыгы болуп эсептелет.

Табият байлыгын коргоодо єсїмдїктєр менен жаныбарлардын 
сейрек кездешїїчї жана жоголуп бараткан тїрлєрї жазылган Кы-
зыл китептин мааниси зор.

Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген єсїмдїктєр 
окуу китебинин акырында, айрымдарынын сїрєтї мукабанын 
ички бетинде берилди.

Єсїмдїктєрдї эмне їчїн изил дейбиз? Єсїмдїктєрсїз Жер бе-
тинде тиричилик єтєбї? Сен єзїў да єсїмдїксїз жашай аласыўбы? 
Єсїмдїк жєнїндє эмнелерди жакшы билїїнї каалайсыў? Ага 
байланыштуу кесиптерге ээ болгуў келеби? Анын сага эмне ке-
реги бар? 

Бул суроолорго жооп табуу їчїн окуу китебин колуўарга алып, 
таа нышып чыккыла. Жыл бою биз єсїмдїк єстїрїїнї їйрєнєбїз: 
дарактарды кыйыштырууну, кєчєттєрдї жана гїлдєрдї отургузуу
ну, жашылча єсїмдїктєрїн эгїїнї, багууну, ошондой эле топу-
ракты иштетїїнї, жер семирткич даярдоону жана чачууну, дагы 
башка зыян кечтер жана отоо чєптєр менен кїрєшїїнї, мол тїшїм 
алуунун жана єсїмдїктєрдї кєбєйтїїнїн жолдорун билебиз.

Ошентип, айланабыздагы єсїм дїк тєрдїн аталышын, тїзї лї
шїн, єсїмдїктєр дїйнєсїндєгї дагы толуп жаткан кызыктуу ку-
булуштарды окуп билебиз. Мындан башка дагы таў каларлык, жо-
моктогудай єсїмдїктєр менен таанышасыўар. Єзїўєр кызыккан 
суроолорго да жооп табасыўар. Эмне їчїн єсїмдїктєр «планета-
нын єпкєсї» деп аталарын да билип аласыўар. Ошондой эле бул 
билимди алуу менен туура тамактанууну, дене келбетин чыўдоону, 
денсоолугуўарды сактоону, бакубат ємїр сїрїїнї їйрєнєсїўєр, 
келечекте кесип тандоого багыт аласыўар.

Кымбаттуу окуучум, сенин колуўан кєп жакшы нерсе келерин 
унутпа!

Ошентип жер байлыгын, эл байлыгын тїзїїгє негиз болуучу 
биология илимин їйрєнїїнї баштайбыз.

КОРУК. УЛУТТУК ПАРК. БОТАНИКА ЛЫК БАК. КЫЗЫЛ КИТЕП
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     Биологиянын киришїї бєлїмїнєн эмнелерди їйрєндїк?

Киришїї бєлїмїнєн Жер планетасынын єзгєчєлїктєрїнїн бири 
бул анда тиричиликтин болушун билдик, биология жаратылыш 
жєнїндєгї илим экенин, биология илиминин кантип пайда болгон-
дугун єздєштїрдїк. Жандуу жаратылыш: єсїмдїктєр, жаныбар-
лар, козу карындар, бактериялар дїйнєлєрїнє бєлїнєрїн, ошон-
дой эле жана вирустарды, жандуу организмдин єзгєчєлїктєрїн, 
орган, организм эмне экендигин, органикалык эмес жана органи-
калык заттарды, экология илими эмне экендигин тїшїндїк. Тирїї 
организмдер жашаган чєйрєсїнє жараша ар тїрдїї болоорун 
билдик.

Єсїмдїктєр бизди кычкылтек менен камсыз кыларын билип 
алдык.

Єсїмдїктєр органикалык заттарды тїзїп, адамзат, жаныбар-
лар, бактериялар, козу карындар їчїн азык заттын негизги булагы 
болорун билдик.

Адамдар тиричилик їчїн Жер бетинде єскєн єсїмдїк тєрдї 
кыйратпай, бїлдїрбєй пайдаланышы зарыл экендигине кє зї бїз 
жетти. 

Суроолор жана тапшырмалар

1. Жандуу жаратылыш кандай єзгєчє лїк тєргє ээ?
2. Жаратылыштагы тирїї организмдер кандай топторго бєлїнєт?
3. Жаратылыш жєнїндє илим кантип пайда болгон?
4. Жаратылыш жєнїндєгї кандай илим дерди билесиў?
5. Жандуу организмдердин кєп тїр дїїлїгї эмнеге байланыштуу?
6. Єсїмдїктєр бїтїндєй жаратылышта, ошондой эле адамдын тиричилигинде
    кандай мааниге ээ болот жана аларды кантип коргоо керек?
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ЄСЇМДЇКТЄР ДЇЙНЄСЇ МЕНЕН ЖАЛПЫ ТААНЫШУУ

§ 5. ЖАРАТЫЛЫШ, АДАМ ЖАНА ЄСЇМДЇКТЄР ДЇЙНЄСЇ

1. Жаратылышта жаныбарлар, єсїмдїктєр дїйнєсї жана адам єз ара кандайча
    байланышкан?
2. Єсїмдїк жаратылышта кандай кызмат аткарат?
3. Эмне їчїн жаратылышты бир бїтїн нерсе дейбиз?

Єсїмдїктєр, жаныбарлар жана адам єзїн курчап турган чєйрє 
менен да єз ара байланышта болуп, бїтїндєй табиятты  тїзїшєт 
(20сїр.). Єсїмдїктїн єсїшї їчїн негизги шарт болуп топурак, 
суу, аба, кїндїн жарыгы, ал эми жаныбарлар їчїн аба, суу, 
кїндїн жарыгынан тышкары, азык катары єсїмдїктєр керек. 
Кээде єсїмдїк їчїн жаныбарлардын болушу зарыл болуп калат. 
Мисалы, єсїмдїктєрдїн чаўдашуусу їчїн курткумурскалардын, 
ал эми уруктардын таралышы їчїн канаттуулардын жана башка 
жаныбарлардын болушу єтє зарыл.

Жаратылышта адам да белгилїї бир роль аткарып турат. 
Алар єсїм дїктєрдїн сортторун, жаныбарлардын породаларын чы
гарып, жандуу жаратылышты байытат. Єсїмдїктєрдї, бакдарак
тарды отур гузуп, жашылдандырат. Натыйжада абада кыч кылтек 
кєбєйєт, жаратылыш єсїм  дїккє канчалык бай болсо, жандуулар-
дын жашоо-шарты ошончолук жакшырат. Жаныбарлар тоюнуп, 
кєбєйїп, адамдын да ырыскысы артып, бейпилдик орун алат. Де-
мек, адамга жер бетиндеги єсїмдїктєрдї єстїрїїдє, жаныбарлар-
ды кєбєйтїїдє кєп эмгектенїїгє туура келет.

20-сїрєт. Жандуу жана жансыз жаратылыш арасындагы байланыш.
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Єсїмдїктєр башкаларга караганда табиятта єзгєчє роль ой-
нойт. Алар жер бетиндеги азыктын негизги булагы болуп эсепте-
лет. Бардык жанжаныбарлар, адам да єсїм дїк тєн азыктанат.

Єсїмдїк – жанжаныбарларга, адамга тиричилик, кубат 
берїїчї негизги булак болгондуктан, аларды єстїрїї, кєбєйтїї ж.б. 
шарттарды бузбоого аракеттенїї керек. Адам канчалык кубаттуу 
техниканы жаратканы менен єзї табияттын бир бєлїгї экендигин 
сезип жана тїшїнїп, жаратылыштын, анын эчен миўдеген жыл-
дар бою тїзїлгєн ички мыйзамдарын бузбай, ага баш ийип жа-
шашы зарыл. Єсїмдїктєрдї, жаныбарларды коргош їчїн, алар-
дын єскєн, жашаган жерлерин єзгєртпєй, табигый турпатын ошол 
боюн ча сактоо їчїн, табияттын бизге белгисиз сырларын ачуу їчїн 
биология илимин окупїйрєнєбїз.

Єсїмдїктєр жаратылышта жогорудагыдай кызматтарды атка
руу дан башка дагы топурактын кыртышын чиринди менен байы
тат. Алар калыў єскєн жерде чиринди кєп болот. Тоо лордо єсїм
дїктєрдїн тамыры топуракта тереў жайылып, алардын катмарын 
чырмап єсїп, аны бекемдеп кармап турат.

Ал эми адамчы? Адам жаратылыш їчїн кандай роль ойнойт? 
Буга баарыбыз жооп издешибиз керек.

Бардык жаныбарлар, єсїмдїктєр, адамдар єздєрї жашаган 
жерге таасир этип єзгєртїп турса дагы алардын тиричилиги жан-
сыз жаратылышсыз: тоо, суу, кїндїн нурусуз єтпєйт. Демек, биз-
ди курчап турган жаратылыш бир бїтїн нерсе.

Кыргыз Республикасынын шартында жаныбарлардын, єсїм
дїк  тєрдїн жана адамдардын тиричилиги кєп жерлерде ас-
ман тиреген бийик тоолордо, шар аккан, кєк кашка суулар-
дын жээ гинде єтєт (21сїр.). Єзї жашаган тоолорго, адырлуу 

21-сїрєт. Тоодогу тиричилик.
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талааларга, шаркыратмаларга кыргыздар єзгєчє мамиле кы-
лат. Бїлдїрїїнї, єрттєєнї жаратылышка жасаган кыянат ката-
ры тїшїнгєн. Токойлордун єрттєнїшї адам тукумунда дєєлєттїн 
кыйрашы катары кабыл алынган.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШ 

Тема: Гїлдїї єсїмдїктєрдїн органдарын окупїйрєнїї
Максаты: Гїлдїї єсїмдїктєрдїн сырткы тїзїлїшїн окупїйрєнїї.
Жабдылышы: Мїмкїн болушунча гїлї, мємєсї бар гїлдїї єсїмдїктєрдїн герба-
рийлери (М: койчу баштык), лупалар, препаралдык ийне, сызгыч, ак барак.
Иштин жїрїшї:

1. Гїлдїї єсїмдїктїн тамырын жана єркїнїн карап, алар эмне їчїн ушун-
дай формага ээ болорун аныктагыла, формасын чийгиле. 2. Єсїмдїктїн гїлїн 
жана мємєсїн тапкыла. Гїлїн карап, анын єўїн жана єлчємїн белгилегиле. 
3. Мємєсїн карап чыгып, алардын санын аныктагыла. Препаралдык ийнени 
пайдаланып, кылдаттык менен мємєнї ачып, ичиндеги урукту тапкыла. Бул 
єсїмдїктїн уругунун єлчємїн аныктагыла. 4. Єсїмдїктїн силер кєрє алган ор-
гандарынын баарын кєрсєтїп сїрєтїн тарткыла. Изилденип жаткан єсїмдїктїн 
аталышын кєрсєтїїнї унутпагыла. 5. Таблицаны толтургула.

Єсүмдүктүн органдары Эмне себептен єсүмдүктүн орга-
ны ушундай формага ээ?

Органдардын єлчємү 
жана саны

Жыйынтык чыгаруу: изилденип жаткан єсїмдїк жогорку єсїмдїккє кирет, эмне 
себептен, тїшїндїргїлє.

§ 6. ГЇЛДЇЇ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН ТЇЗЇЛЇШЇ.
ОРГАНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН КЫЗМАТЫ

1. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн кандай органдары болот?
2. Вегетативдик органы деген эмне?
3. Єркїн жана бутак деген эмне?

Гїлдїї єсїмдїктєрдїн 250 миў 
тїрї бар. Жашыл єсїмдїктєрдїн эў 
эле кєп тїрдїїсї гїлдїї єсїмдїктєр, 
себеби алардын тїзїлїшї бардык 
жерлерде ар тїрдїї шартта єсїїгє 
жана кеўири таралуу га мїмкїндїк 
берет. Чєлдє, сазда, тоолордо, би
йиктерде, єтє ысык, суук жерлерде 
єсє алат. Жер бетине кеўири тара-
лып, ажа йып кєрк берип турган да 
гїлдїї єсїмдїктєр болуп саналат. 
Эми ошол гїлдїї єсїмдїктєрдїн 
тїзїлїшїн карап кєрєлї (22сїр.). 22-сїрєт. Єсїмдїктїн органдары.

Гїлї

Сабагы

Жалбы-
рагы

Тамыры
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Ар тїрдїї шартта єсїп, тїзї лїш тєрї, кєрїнїштєрї ар башка 
болгону менен, бардык гїлдїї єсїм  дїктєр жалпы окшоштукка ээ. 
Гїлдїї єсїмдїктєрдїн бардыгынын тамыры, сабагы, жалбырагы, 
гїлї, мємєсї жана уругу болот. Мисалы, кїзїндє гїлдєп турган ит 
жїзїмдї же адырларда єскєн кызгалдакты алып кєрєлї. Алардын 
тамыры, сабагы, жалбырагы бар. Ал эми дарактар, бадалдар деле 
ушул органдардан турат.

  Єсїмдїктєрдїн жалбырак, тамыр, сабак жана єркїндєрїнє вегетативдик орга-
ны деген ат берилген. Вегетативдик органдары – єсїмдїктїн азыктанышын жана 
тиричилигин камсыз кылат.

Латынчадан которгондо «веге татус» єсїмдїк деген сєз.
Эмне себептен жаратылыштагы гїлдїї єсїмдїк тєр дїн орган-

дары сырткы кє рї  нїшї жагынан ар тїрдїї болот?
Мисалы, тамырды карап кєрсєк, пиязда жана буудайда тамыр-

лары чачка окшош. Алардын ар бири жип сыяктуу ичке болушат. 
Ал эми кызгалдак менен каакымдыкы бир чоў єзєк тамыры болуп, 
андан майда тамырчалары чыгат.

Єсїмдїктїн сабактарын алып карасак, каакымдыкы кыс
карган, кызгалдактыкы болсо тике єсєт, ал эми бадыраў, коон, 
дарбыздын сабагы алсыз жана солкулдак келип, жерге тєшєлїп 
єсєрї белгилїї. Жалбырактар да ар тїрдїї. Уйгактын жалбырагы 
чоў жана жазы, эбелек жана камгактын жалбырагы теўгечедей, 
кактуста болсо жалбырак тикен сыяктуу болот.

23-сїрєт. Гїлдєр.

Чие Коўгуроо гїлї Ит мурун

Эдельвейс же мамыры гїлї КызгалдакАрнольд Раффлезия



21

Тїзїлїшї боюнча ар кандай єсїмдїктєрдїн гїлдєрї да бирдей 
эмес. Мисалы, коўгуроо гїл, чие, итмурун, эдельвейс, Арнольд 
раффлезиясы жана кызгалдактын гїлдєрї бирибирине окшобогон 
тїстєргє, кооздуктарга ээ (23сїр.), бирок бардык гїлгє тиешелїї 
окшоштукту табууга болот (24сїр.). Кєпчїлїк гїлдєрдїн гїл сабы, 
гїл тєшєгї, чєйчєкчєсї, желекчеси, аталыгы жана энелиги болот.

Гїлгє кєбїнчє кооздукту берип турган анын таажычасы, себеби 
ал кооздугу, жыты, тїсї менен чымынчиркейлерди єзїнє тартат. 
Чымынчиркейлер гїлдєн гїлгє конуп, гїлдєрдїн чаўчаларын би-
рибирине ташып чаўдаштырат да, урук жана мємєнїн пайда бо-
лушуна алып келет. Чєйчєкчє менен таажычасы гїл коргону деп 
аталат. Алар гїлдїн аталыгын, энелигин коргоо кызматын аткарат.

Бутакта бїчїр болот. Кїзїндє жалбырак тїшкєндєн кийин, са-
бакта жалаў эле бїчїр калганын байкайбыз.

Бїчїр деген эмне? Ал кандай кызмат аткарат? Бїчїрдє жал-
быракча, сабакча болот. Жазында андан єркїн єнїп чыгат. Демек, 
єркїн жок жерден эле єсїп чыкпайт. Анын єнїп чыгышы їчїн 
бїчїр пайда болуш керек. Бїчїр жайында жалбырак колтугунда 
жетилет да, кїзїндє сууктан коргоочу теўгече менен капталып, 
кыштап калат. Ошентип, єркїн жай бою єсїп сабагы, жалбырагы 
жетилип, бїчїр калыптангандан кийин бутак деп аталат.

ВЕГЕТАТИВДИК ОРГАНЫ. БУТАК. БЇЧЇР. ЄРКЇН. ГЇЛ САБЫ. ГЇЛ ТЄШЄГЇ.
ЧЄЙЧЄКЧЄ. ЖЕЛЕКЧЕ. ТААЖЫЧА. ГЇЛ КОРГОНУ.

Ар кандай бутактын тїзїлїшїн карап, андан сабакты, жалбыракты, бїчїрдї 
тапкыла жана аларды салыштыргыла. Окшоштугун, айыр мачылыгын белгилеги-
ле. Алардын вегетативдик органдарын айырмалагыла.

24сїрєттєгї гїлдїн бєлїк тєрї нїн аттарын жазып алгыла.

ПРАКТИКАЛЫК ИШ

Гїлдї ажыратып, анын  жайгашуу тартибин бузбастан, депте риўерге чаптагыла.

24-сїрєт. Гїлдїн жана энеликтин тїзїлїшї.  

Желекче

Энелик

Аталык

Чєйчєкчє

Гїл жайгашкыч

Гїл сабы

Чаў алгыч

Мамыча

Мємєлїк
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§ 7. ГЇЛДЇЇ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН
РЕПРОДУКТИВДЇЇ ОРГАНДАРЫ

1. Репродукция органы деп эмнени айтабыз жана ал эмне кызмат аткарат?
2. Вегетативдик жана репродуктивдик органдардын бири-биринен айырмасы кандай?

Єсїмдїктїн гїлї, мємєсї, уругу тамырга, сабакка кара-
ганда башка кызмат аткарышат жана алардан айырмаланы-
шат. Єсїмдїктєрдє дайыма гїл, мємє, урук болбойт. Кєп чїлїк 
єсїмдїктєр бир аз кїн эле, же бир нече саат эле гїлдєйт. Дарак, 
бадалдар гїлїн тїшїрїп, мємєсї бышып тїшкєндєн кийин деле 
єсїїсїн улантат. Вегетация органдары єз кызматын аткарууну 
улантып, єсїмдїктїн тиричилигин камсыз кылат.

Гїл, мємє, уруктун ар биринин єсїмдїк їчїн кызматы бар. 
Єсїмдїк гїлїнїн тїбїндєгї мємє байлагычта мємє байлайт, 
мємєнїн ичинде уругу жетилет (25сїр.). Уруктан жаўы єсїмдїк 
єсїп чыгат. Бир эле єсїмдїктє канча урук жетилсе, андан ошончо 
санда єсїмдїк єсє алат. Бул уругу менен кєбєйїї деп аталат. Демек 
гїл, мємє, урук кєбєйїї кызматын аткарат.

Єсїмдїктєрдїн гїлї, мємєсї жана уругу – кєбєйїї органы же репродуктивдїї ор-
ганы деп аталат.

«Репродукция» деген латын сєзї. Ал «кайра жаралуу» дегенди 
тїшїндїрєт.

Гїлдїн энелиги жана аталыгы болот. Аталыгы ичке аталык 
жипчесинен жана чаўдыктан турат, анда аталык жыныс клеткасы 
жетилген – бїртїкчє, чаўчалар пайда болот. Энеликтин тємєнкї 
бєлїгїндє мємєлїгї, ичке мамы часы жана чаў алгычы бар. Мємє
лїктєн мємє єрчїйт. Анткени анын ичиндеги урук бїчїрдє энелик 
жумуртка (жыныс) клеткасы жетилет. Аталык жана энелик клетка 
биригип, андан жаўы єсїмдїк организми єрчїйт. Ошентип, репро-
дукция – кайра жаралуу негизинен урук бїчїрїндє жана чаўдыкта 
жїрєт. Ал эми калгандары кошумча роль аткарат. Єcїмдїк кай-
ра жаралууга ушундайча ыў гай ланат. Кээ бир єсїмдїктєрдє мємє 

25-сїрєт. Гїлдїн кызматы.
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пайда кылууга гїлдїн башка бєлїктєрї – гїл тєшєгї да катышат. 
Мисалы, ит мурун єсїмдїгїндє.

Курткумурскаларды єзїнє тар тууга гїлдєр ар тїрдїїчє ыў
гай ланышкан. Мисалы, ачык кооз тїс, жыпар жыт. Ошондой эле 
бажырайып, барпайып алыстан кєрїнїш їчїн бир нече гїлдєр би-
ригет да гїл тобун пайда кылат.

          Бир эле гїл сабында бир нече гїл орун алса, ал топ гїл деп аталат.

Мисалы, астра, георгин, гладиолус, чырыч єсїмдїктєрїнїн 
гїл дєрї.

          Ал эми гїл сабында бир эле гїл орун алса, ал жалкы гїл деп аталат.

Мисалы, кызгалдак, ит жїзїм, каз таман сыяктуу єсїмдїктєрдїн 
гїлдєрї.

Єсїмдїктєрдїн уругу ар кандай формадагы мємєлєр менен 
кор  голуп турат. Эмне їчїн урук корголуш керек?

Себеби урукта кийинки жылы єсє турган тїйїлдїк жана 
тїйїлдїккє керек болуучу белен азык зат болот. Тїйїлдїктє та-
мырча, сабакча жана жалбыракчанын башталмасы бар. Демек 
урук – бул кийин єсїп чыгуучу єсїмдїктїн башталмасы. Ошон-
дуктан мємє аны каптап, жаратылыштын жагымсыз шарттарынан 
коргоп турат.

Мємє жана урук кєбєйїї жана єсїмдїктї таратуу кызматын 
да аткарат. 

Ошентип, вегетативдик органдары єсїмдїктїн тиричилигин: 
азыктануу, дем алуу, єсїп єрчї шїн камсыз кылса, репродукция 
органдары жаўы муундун пайда болушуна, кєбєйїшїнє жана та-
ралышына кызмат кылат.

РЕПРОДУКТИВДИК ОРГАНЫ. АТАЛЫК. ЭНЕЛИК. МЄМЄ БАЙЛАГЫЧ. ЧАЎДЫК.
ТЇЙЇЛДЇК. ТОП ГЇЛ. ЖАЛКЫ ГЇЛ.
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     § 8. МЄМЄЛЄР, УРУКТАР
   ЖАНА АЛАРДЫН ТАРАЛЫШЫ

1. Мємєлєр кандай формада жана тїзї лїштє болот?
2. Єсїмдїк їчїн мємє кандай кызмат аткарат?
3. Кандай белгилери боюнча мємє лєрдї жемиш, сєєктїї, ширелїї жана кургак 
    мємє деп бєлїшєт?
4. Урук жана мємєнїн таралууга ар тїрдїї ыўгайланышынын кандай мааниси 
    бар?
5. Эмне їчїн кєп єсїмдїктєрдї убагында жыйнап албаса тїшїмїн жоготот?

Дарактардын ичинен эў чоў мємє Сейшель аралында єсїї чї 
пальманыкы. Анын бир мємєсї 15–20 кг, узундугу 0,5 м чейин 
жетет (26сїр.). Ал эми кызгалдактын мємєсї єтє кичине, кєзгє 
араў эле кєрїнєт.

Кыргыз жергесинде бакубат жашоо го єбєлгє болуучу жерже
мишке мол жерлер кєп кездешет. Мисалы, Арс танбап, СарыЧе-
лек, АлаАрча, АтБашы, Талас то койлору ж.б. 

Єсїмдїк уруктанып, анан мємє байлай баштаганда гїлїнїн 
желекчелери кїбїлїп тїшєт. Жаўы байлаган мємє кїндєнкїнгє 
чоўоёт, жетилет, анан ичинде уругу, сыртында мємєсї бышат. 
Мємєлєр ар тїрдїї формада, тїстє, тїзїлїштє жана чоўдукта бо-
лушат. Алардын чыктуу, кургак, тоголок, узунча, канат сыяктуу, 
кутуча, дан, чанак ж.б. аттары бар.

Мємєнїн ичинде уругу жайгашкан. Мємєлєр негизинен эки 
чоў топко (ширелїї жана кургак) бєлїнєт. Алар андан ары да 
бєлїнєт. Мисалы, ширелїї мємє: жемиш жана сєєктїї мємє болуп 
айырмаланат (27сїр.).

Жемиш – жумшак эттїї, ширелїї мємє. Сыртынан жука ка-
бык менен капталып, ичинде кєп майда уруктары болот. Мисалы, 
карагаттын, клюкванын, кара моюлдун, помидордун, жїзїмдїн 
мємєлєрї.

26-сїрєт. Сейшель пальмасынын 
мємєсї.

27-сїрєт. А. жемиш мємє; 
Б. сєєктїї мємє.

А Б
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Сєєктїї мємєнїн кабыгы жука, ширелїї, эттїї келип, мємє 
коргонунун ички катмары катуу болот. Сєєкчєнїн ичинде бир уру-
гу бар. Єрїк, кара єрїк, шабдалы, чие ж.б. сєєктїї мємє байлашат. 

Кургак мємєлєр бышкан кезде ширелїї мємєдєй жумшак эти 
болбойт. Мисалы, пахтанын, тамекинин, мандалактын, меўдуба
нанын уруктары  атуу кутучанын ичинде бышат. Мындай мємєнї 
кутуча дейбиз. Ал эми капуста, ындоо, шалгамдын уругу узун 
сыргага же саадакка окшойт. Ошон дуктан саадакча деп аталат. 
Демек, кургак мємєлєр сырткы формасына жана тїзїлїшїнє жа-
раша аталат.

Урукча – бир уруктуу, урукка жабышпаган катуу кабыктуу 
мємє. Мисалы, кїн караманын уругу.

Ошентип, єсїмдїктїн уругу ар кандай формадагы мємєлєр ме-
нен корголуп турат.

 1-т а б л и ц а
Мємєлєрдїн, уруктардын тїрлєрї

     

Мємєлєр, уруктар Тїрлєрї Єсїмдїктєрдїн аттары

Ширелїї
мємєлєр

а) жемиш Кєп уруктуу Карагат,  бїлдїркєн,  кожогат

б) сєєктїї Бир уруктуу Єрїк, чие, шабдалы

Кургак мємєлєр Кутуча Мандалак, меўдубана, пахта

Саадакча Капуста, ындоо, шалгам

Урукча Бир уруктуу Кїн карама

Кєп уруктуу Алма, алмурут

Єзїўєр билген мємєлєрдї жана уруктарды да таблицага ко
шумча лап жазгыла.

Гїлдїї єсїмдїктєрдїн уругунун жана мємєсїнїн таралууга 
ыў гайланышы.

Ар бир организм єзїн улантууга жана кєбїрєєк жерди ээлеп, та-
ралып жашоого аракет кылат. Бул табияттагы мыйзам ченемдїїлїк.

Ошондуктан єсїмдїк кєп сандаган уругун калтырат. Ал эми 
урук ыўгайлуу жерге тїшсє эле єнє баштайт. Ошол ыўгайлуу жер-
лерге жетїї їчїн жана кєбєйїї їчїн таралат (28абвсїр.).

Демек мємє жана урук кєбєйїї жана єсїмдїктї таратуу кыз-
матын аткарат.

Єсїмдїктєрдїн мємєсї, уругу єзїнєнєзї чачырап, уругун 
тара туу га ыўгайланган. Мисалы, кыздар тырмагын кызартып боёп 
жїргєн хнанын бышып жетилген саадакчасына тийсеў эле уругу 
чачырап кетет. Ошондуктан муну «мага тийбе», орусча «недотрога» 
деп коюшат. Кавказда тоонун кургак капталдарында, деўиз жээк-
теринде «кутурган бадыраў» (28бсїр.) деген отоо чєп єсєт. Уругу 
бышып жетилгенден кийин анын мємєсї былжырга жана газга 
толот да, бир нерсе тийсе эле жарылат да, ичиндегилери кїч менен 
атылып, уругу бир топ алыс барып тїшєт. Кээ бир єсїмдїктєр єтє 
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жыш єскєндїктєн, уругун єзїнєн абдан алыс, азык зат жетиштїї 
жерге таштоого аракеттенет. Ошондуктан айрым мємєлєрдїн ка-
натчасы болот да, шамал менен учуп алыска барып тїшєт. Ми-
салы, ак чечек, зараў, каакымдын уруктары (28асїр.). Кээ бир 
єсїмдїктєрдїн мємєсї єтє кичине, кубаты аз болот да, бардыгы 
єнє бербейт, жакшы шартка туура келгенде гана єнє алат. Ошон-
дуктан алардын уругунун саны єтє кєп болот (мисалы, апийим). 
Айрым єсїмдїктєрдїн мємєсї жанынан єтсєў эле кийимге жа-
бышып калат. Тикени, илинген кылкандарын чыгара албайсыў. 
Єзгєчє жаныбарлардын жїнїнєн алар чыкпай, ширелип калат. 
Бул дагы таралууга ыўгайлануу. Мисалы, уйгак, ит уйгак, темир 
тикен, кой тикен ж.б. (28всїр.). Кєп єсїмдїктєрдїн мємєсїнїн 
тыбыттай тїгї же тартылган жипчеси парашюттай болуп уругун 
абага учуруп жїрє берет.

Мисалы, каакымдын уругу. Кєп єсїмдїктєрдїн уругун ку
мурскалар таратат. Жа йында кумурскалар бирден данды же мє мє
нї сїйрєп баратканын кєрїп эле жїр сєўєр керек.

Ошентип, єсїмдїктєрдїн та ра лууга ар тїрдїїчє ыўгай лануу
сунун натыйжасында таралуу мїм   кїнчїлїктєрї кєп болот да, єсїм  
дїктєр жер бетин каптайт. Эгерде баары бирдей эле ыў гайланса, 
єсїмдїктєр ошол шарт болмоюнча єспєй тура бермек да, натыйжа-
да саны азайып кетмек.

Єсїмдїктєр таралууга ар тїр дїїчє ыўгайланышкан, бирок 
алар эмне себептен жер бетин каптап кєбєйїп кетишпейт?

А. Шамал аркылуу таралуу. Б. Єзїнєн-єзї таралуу.

Кутурган бадыраў БуурчакЖекен

Каакым
Хна

Карагай

В. Жаныбарлар аркылуу таралуу.

28-сїрєт. Мємєлєр жана уруктардын таралууга ыўгайланышы.

Зараў
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Мємєлєрдїн таралышын байкап кєрїп, тємєнкї таблицаны тол тургула. 
Бош мамычаларга єсїм  дїктєрдїн аталышын жазгыла.

  2-т а б л и ц а

Шамал аркылуу Жаныбарлар
аркылуу 

Єзїнєн-єзї чачырап 
таралуу

Адам аркылуу 

    § 9. МЕЗГИЛДИК КУБУЛУШТАР. ЄСЇМДЇКТЄР ДЇН 
            ТИРИЧИЛИГИНДЕГИ КЇЗГЇ ЄЗГЄРЇЇЛЄР

1. Жаратылыштагы мезгилдик кубулуштардын єзгєрїї себеби эмнеде?
2. Эмне їчїн кїзїндє жалбырак сар гаят жана тїшєт?

Ар бир мезгилдин (жаз, жай, кїз, кыш) єзїнїн боёгу, їнї, 
тїсї, ажайып жагы  бар.

Мезгилдик кубулуш єсїмдїк тєрдїн, жаныбарлардын тиричи-
лиги менен айланачєйрєнїн єз ара таасиринин натыйжасы болуп 
эсептелет. Мындай организмдердин бирибирине кємєктєшїїсї же 
каршылашуусу бир нече жїздєгєн жылдар ичинде калыптанган 
жана ал кубулуштардын ирети менен кайталанышына алып кел-
ген. Мисалы, эрте жазда каз пияз, жоогазын, андан кийин чы-
тыр, сары гїл, сыя гїл, кызгалдак ж.б. гїлдєйт. Дарактар да ушул 
сыяк туу эле ирети менен гїлдєшєт. Эў биринчи кара жыгач, андан 
ки йин бака терек, жапайы чие, єрїк, шабдалы, бак чиеси, алма 
ж.б. гїл ачат. Себеби булардын ар биринин гїлдєшїнє белгилїї 
жылуулук керек болот. Ал жыл сайын ирети менен кайталанат.

Єсїмдїктєргє кїндїн узактыгы, нымдуулук таасир этет. 
Кээ бир єсїмдїктєр эрте жазда жердин нымы кете электе кыска 
мєєнєттє гїлдєп, мємєсї бышып жетилїїгє їлгїрєт. Буларды эфе-
мерлер деп аташат. Мисалы, койчу баштык, темир тикен 15 кїндїн 
ичинде єсїп, мємєсї бышканга да жетишет.

Жай мезгилинин башталышы кээ бир жерлерде зараўдын, 
жийденин гїлдєшї менен башталат. Бул мезгил єсїмдїктїн тез 
єсїїсї менен мїнєздєлєт. Жайда айрым єсїмдїктєрдїн бирэки 
кїндє эле абдан єсїп кеткенин байкоого болот. Мисалы, Сахалин 
гречихасы бир кїндє 20 см, бамбук бир суткада 1 метрге чейин 
єсєт. Кєпчїлїк єсїмдїктєр жайында гїлдєйт.

Кїздїн келиши менен жалбырактардын саргаюусу байкалат. 
Кайсы єсїмдїк эрте жазда гїлдєгєн болсо, ошолор эрте кїздє сар-
гая баштайт. Мисалы, кара жыгач, бака терек, єрїк.

Эмне їчїн жалбырактар кїзїн дє саргаят?
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29-сїрєт. Кїзїндє жалбырактын саргайышы.

Себеби жалбыракта жашыл жана сары кызыл тїс берїїчї пиг-
мент болот. Жашыл пигмент єсїм дїктїн єсїшїндє, азыктаны-
шында єтє чоў роль ойнойт. Бирок, ал кїн узун, жарык жана жы-
луулук жетиштїї болсо гана єз кызматын аткарат жана жашыл 
болуп тура берет. Кїндїн нуру жана жылуулук азайганда сууну 
сиўирїї да начарлайт. Ушул шарттар жашыл пигменттин бузулу-
шуна алып келет да, жалбырактар саргаят (29сїр.).

Кыш мезгилинде деле тиричилик улана берет. Чєп єсїмдїктєр  єзї 
куурап калганы менен тиричилиги  уругунда сакталып калат. Дарак-
тарда, бадалдарда да тиричилик жїрїп турат, бирок єтє жай жїрєт.

Єсїмдїктєр дїйнєсї менен жалпы таанышуу бєлїмїнєн эмне-
лерди їйрєндїк?

Єсїмдїктєрдїн жалпы эле жаратылыштагы аткарган ролун 
жана адамдардын тиричилигиндеги маанисин, ошондой эле жара-
тылыштын бир бїтїн нерсе экенин тїшїндїк. Єсїмдїктєрдїн ар 
тїрдїїлїгїнїн себебин, тиричилик формалары дарак, бадал, чєп 
тїрїндє болушун, єсїмдїктєрдїн тємєнкї жана жогорку тїзїлїштє 
болорун, андагы гїлдїї єсїмдїктєрдїн єзгєчє ордун билдик. Мын-
дан башка гїлдїї єсїмдїктєрдїн вегетативдик жана репродук-
тивдик органдарынын тїзїлїшїн, ошондой эле мємєлєрдїн жана 
уруктардын тїрлєрїнїн таралышын, мезгилдик кубулуштардын 
єсїмдїккє таасир этерин билдик.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Єсїмдїктєр жаратылышта кандай мааниге ээ?
2. Єсїмдїктєрдїн кєп тїрдїїлїгї эмнеге байланыштуу?
3. Тємєнкї жана жогорку тїзїлїштєгї єсїм дїктєр кайсылар?
4. Вегетативдик жана репродуктивдик органдар деп эмнелерди айтабыз?
5. Мємєлєрдїн жана уруктардын кандай тїрлєрї бар жана алар кантип таралат?
6. Эфемер жана эфемероид боюнча єз єзїнчє тема коюп гербарий тїзїп келгиле.

ЭФЕМЕР
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31-сїрєт. Роберт Гук жана анын микроскобу.

ЄСЇМДЇКТЇН КЛЕТКАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

§ 10. ЄСЇМДЇК ОРГАНДАРЫНЫН ИЧКИ ТЇЗЇЛЇШЇ.
ЧОЎОЙТУП КЄРСЄТЇЇЧЇ ПРИБОРЛОР

Жаратылыштагы бардык нерселер, эў майда кєзгє кєрїнбєгєн 
бєлїкчєлєрдєн турары жана ал нерсенин єзгєчєлїктєрї аны тїзгєн 
майда бєлїкчєлєрдїн касиет терине байланыштуу экендиги улуу 
окумуштуулар М. В. Ломоносовдон, немец окумуштуусу Лейбниц-
тен бери белгилїї.

Ал эми жандуу организмдин ички тїзїлїшї кандай?

1. Єсїмдїк, жаныбар, адам эмнеден жана кандай кєзгє кєрїнбєгєн майда бєлїк -
    чєлєрдєн турат?
2. Ал бєлїкчєлєр кандай касиетке ээ болушат?
3. Аларды кантип окуп-їйрєнїїгє болот?

Алманын, коондун же дар-
быздын мємєсїн майда бє
лїк чєлєргє бєлїп карасак, 
ал жалаў эле майда бїр тїк
чєлєрдєн же кє бїк чє лєрдєн 
турганын кєрє бїз (30сїр.).

Лупадан карасак бир аз 
чоўоёт. Єсїмдїктїн башка 
органдары деле ушундай майда 
бїртїк чєлєрдєн турат. Бирок, бардык бїртїкчєлєрдїн формасы 
бирдей эмес. Ал органдардын аткарган кызматына жараша болот. 
Мисалы, єсїмдїктїн кабыгынын бїр тїкчєлєрї куб формасында 
болуп, бирибирине тыгыз жатат. Себеби, кабык єсїмдїктї сырт-
кы таасирлерден коргойт. Ошондуктан алар тыгыз жатууга тий-
иш. Ал эми мємєлєр кызматына жараша алар тоголок болот.

Єсїмдїктїн ички тїзїлїшїн алгачкылардан болуп Роберт Гук 
изил деген (31сїр.). Ал 1662жылы єсїмдїктїн кабыгынын ички 
тїзї лїшїн микроскоптон би рин чи кє рїп, аны «клетка» деп ата-
ган. Себеби, їстї жагынан 
караганда куб формасын-
дагы бїр тїк чєлєр клетка 
сыяктуу болуп кє рїнєт. 
Ошондон ушул убак-
ка чейин бєлїкчєлєр же 
бїртїкчєлєр кандай гана 
формада болбосун «клет-
ка» деп аталып калган.

30-сїрєт. Бышкан мємєнїн ички тїзїлї шї:
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Клетка – єз алдынча жашоого, кєбє йїїгє, єсїїгє жана єрчїїгє жєндємдїї бол-
гон элементардык тирїї система. Клетка – тирїї орга низмдердин тїзїлїштїк жана 
функ циялык бирдиги.

Анткени, тирїї организмдер клеткадан турат (ошондуктан 
клеткатїзїлїштїк бирдик, мисалы: їй кирпичтен курулгандай), 
ошондой эле тирїї организмдерге тиешелїї касиеттер (зат алма-
шуу, кєбєйїї, єсїї ж. б.) клеткага да тиешелїї (ошондуктан клетка
функциялык бирдик). Клеткалар органдардын кызматына жараша 
формага, белгилерге жана касиетке ээ. Демек, орган жана орга-
низм аны тїзгєн клеткалардын тїзїлїштєрїнє, єзгєчєлїктєрїнє, 
касиеттерине жараша болот (32сїр.).

Помидордун, дарбыздын же башка мємєлєрдїн жумшак эти 
эў майда бїртїкчєлєрдєн турганын кєрдїк. Булар клеткалар. Эгер 
аларды чоўойтуучу приборлордун жардамы менен, лупа же микрос
коп аркылуу карап кєрсєк, анда алар абдан жакшы кєрїнєт.

Лупа – чоўойтуп кєрсєтїїчї эў жєнєкєй прибор (33асїр.). 
Анын эў негизги бєлїгї – чоўойтуучу айнеги (линза). Лупа 2–5, 
кээде 20 эсе чоўойтуп кєрсєтєт. Ал – алкакка бекитилген, эки 
жагы теў томпок айнек. Нерсени кароо їчїн лупаны нерсеге, ал 
так жана даана болгондой аралыкка че йин жакындатуу керек.

Микроскоп – бул нер сени бир нече жїз, ал тїгїл миў эсе 
чоўойтуп кєр сєтїїчї татаал прибор. (33бс¿р.) Биринчи жолу 
мик роскопту ХVII кылымда жасай башташкан. Голландиялык Ан-
тони ван Левенгук тарабынан конструкция ланган микроскоптор 
ошол мезгил їчїн бир кыйла сонун микроскоп эле (34сїр.). Анын 
микроскоптору 270 эсе чоўойтуп кєрсєткєн.

Силер мектепте жа-
рык микроскобу менен 
таанышасыўар. Анын 
негизги бєлїгї – чо
ўой   туучу айнектери 
болот. Алар тїтїккє 
же тубуска (латынча 
«ту бус»  тїтїкчє де-
генди билдирет) орно

32-сїрєт. Клетка – тирїї организмдердин тїзїлїштїк бирдиги.

33-а-сїрєт. 

Кармоочу лупа Штативдеги лупа

Алкагы Линзасы Кармагыч

Окуляр

Штатив

Предметтик
стол

Кїзгї
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34-сїрєт. Антони ван Левенгук жана анын микроскобу. 

тулган (33бсїр.). «Окуляр» 
деген ат латындын «окулус» 
деген сєзїнєн келип чыккан, 
бул «кєз» дегенди билдирет. 
Себеби ал тубустун кєз менен 
карай турган жагына коюлат. 
Нерсени микроскоптон кара-
ганда кєздї окулярга жакын-
датышат.

«Объектив» деген ат ла-
тынча «объектум» деген 
сєздєн келип чыккан, бул 
«нерсе» дегенди билдирет. 
Себеби ал тубус тун карай 
турган нерсе жагына кою
лат. Бураманын жардамы 
менен аны єйдє кєтєрїп же 
тємєн тїшїрїп, нерсени даана 
кєрїїгє болот. Штативге нер-
се коюлуучу столчо бекитил-
ген, анын борборунда тешик 
болот, столчонун астындагы 
кїзгї аркылуу каралып жат-
кан нерсеге жарык жиберебиз 
да, єсїмдїктїн органдарынын 
ички тїзїлїшїн кєрїп їйрєнєбїз. Микроскоп менен єсїмдїктїн 
бардык органдарынын клеткаларын карап кєрїїгє болот. Ал їчїн 
препарат даяр далат («препарат» латындын «даярдоо» деген сєзї). 
Эгерде ата йын боёкторду колдонсо, анда карай турган бєлїктєр 
даана кєрїнєт (33всїр.).

ЛУПА. МИКРОСКОП. ШТАТИВ. ПРЕД  МЕТТИК СТОЛЧО. ОКУЛЯР. ОБЪЕКТИВ. 
ТУБУС. БАШКАРУУЧУ БУРАМА. ПРЕДМЕТТИК АЙНЕК. УБАКТЫЛУУ ЖАНА 
ДАЯР ПРЕПАРАТТАР.

33-б-сїрєт. 

Предметтик
айнек Аба 

алдында 
калбагыдай 

кылып
35°– 45 ° 

кыйшыйтып 
коюу керек

Чєйрє (суу)

Объекти

Убактылуу препаратты даярдоо

33-в-сїрєт. 

Жабуучу айнек

Даяр убактылуу препарат

Окуляр

Штатив

Микровинт

Макровинт

Негизи

Тубус

Объективдер

Револьвер

Конденсор

Предметтик 
стол

Жарык микроскобу
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ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШ

Тема:  Лупа жана микроскоп менен иштєє.
Препарат даярдоо жана аны микроскоптон кароо.
Максаты: Лупа, микроскоп менен таанышуу жана алар менен иштєєнїн эрежеле-
рин їйрєнїї, єсїмдїктєрдїн клеткалык тїзїлїш єзгєчєлїктєрїн окуп їйрєнїї.
Жабдылышы: кармоочу лупа, микроскоп, дарбыздын мємєсї, тамчылаткыч, 
предметтик жана жабуучу айнек, кыпчыткыч, препаралдык ийне, пияздын бє
лїкчєсї.
Иштин жїрїшї: 1. Лупа менен иштєє: Лупанын жардамы менен дарбыздын 
мємєсїнїн кичинекей этин карагыла. Дарбыздын этинин тїзїлїшї кандай?  
Єсїмдїктїн ички тїзїлїшїн їйрєнїїдє лупаны колдонгондо атайын препарат 
даярдалбайт. Єсїмдїк органынын бєлїктєрїн лупа менен тїздєн тїз чоўойтуп 
кєрсєтїїгє болот.

2. Микроскоп менен иштєє:
Микроскоп  менен иштеп  жатканда тємєнкї эрежелерди сактоо зарыл:

1. Микроскоптун штативин єзїўє каратып, столдун четинен 5–8 см алыс коюу    
керек. 2. Жарыкты нерсе коюлчу столчонун тешигин кєздєй кїзгї менен багыт-
тап жиберет. 3. Нерсе коюлчу столчого даяр препаратты (убактылуу же туруктуу) 
жайгаштырып, предметтик эки кыскыч менен бекитип коюу керек. 4. Бураманы 
(адегенде макровинтти, андан соў микровинтти) пайдаланып, объективдин ыл-
дыйкы чети препаратка 1–2 мм калганча тубусту акырын тємєн тїшїрїї керек.

5. Окулярдан карап, ошол объект даана кєрїнгєнгє чейин тубусту жай кєтєрїї 
керек.

3. Пияздын чел кабыгынан убактылуу препарат даярдоо:
1. Препарат даярдоо їчїн ага керектїї аспаптар менен таанышып чыккыла (пред-

меттик жана жабуучу айнек, скальпель, пинцет, препаралдык ийне, пипетка ж. б.).
2. Предметтик (33всїр.) айнекке пипетканын жардамы менен суу тамызгы-

ла. Ага пинцет менен сыйрып алынган пияздын чел кабыгын койгула да, аны 
препаралдык ийне менен жазгыла. Жабуучу айнекти тамчы суунун чекесине 
коюп туруп жапкыла. Препарат даяр болду. Микроскоп менен иштєєнїн эреже-
лерин колдонуп, препаратты микроскоптон карагыла.

3. Микроскоптогу кєрїнїштї тартып, китептеги сїрєт (35сїр.) менен салыш-
тыргыла жана эске туткула. Пияздын чел кабыгынын клеткаларын тарткыла, 
єсїмдїк клеткасынын негизги бєлїктєрїн белгилегиле.
1. Клетканын кабы.  2. Цитоплазма
3. Вакуоль.   4. Ядро 
Жыйынтык чыгаруу: єсїмдїк клеткасынын тїзїлїшї боюн-
ча жыйынтык чыгаргыла. Микроскоптун жардамы менен 
клетканын кайсы бєлїктєрїн кєрє алдыўар?  

 § 11. ЄСЇМДЇК ОРГАНДАРЫНЫН
    КЛЕТКАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

1. Мємєнїн бїртїкчєлєрї, кєбїк чєлє рї, же пияздын чел кабыгынын куб сыяктуу
    болгон ар бир бєлїкчєсї эмнеден турат? Клетканын негизги бєлїктєрї кайсылар? 
2. Пластида деген эмне? Анын кандай тїрлєрї бар?
3. Жалбырак эмне їчїн жашыл болот?
4. Эмне їчїн єсїмдїк органдарынын клеткалары бирдей эмес?

Эгерде пияздын чел кабыгын, помидордун, дарбыздын жумшак 
мємєсїнїн кесиндисин микроскоп аркылуу 50–60 эсе чоўойтуп ка-

1
2

3

4



33

расак, алардын ар бири май-
да бєлїкчєлєрдєн же клет-
калардан турганы кєрїнєт 
(30сїр.).

Єсїмдїктїн клеткасы 
сыртынан чел кабык менен 
капталган (35сїр). Клет-
канын ичи килкилдегирээк 
келген анча коюу эмес масса 
менен толгон, бул – цито-
плазма деп аталат. Гректин 
«цитос» – клетка, «плазма» 
– калыптанган деген сєз дє рїнєн алынган. Цитоплазмада ныгы раак 
бїртїкчє ядро жайгашкан, анын ичинде ядрочосу бар. Ошондой 
эле, цитоплазмада тунук же кандайдыр бир тїстєгї ыйлаакчалар 
бар. Ал вакуоль деп аталат. Вакуолдун ичи клеткалык суюктукка 
толгон, ал клеткалык шире деп аталат. Микроскоптон караганда 
боштук болуп кєрїнєт. Ошондуктан вакуоль «боштук» деген сєздєн 
келип чыккан. Мємєнїн, гїлдїн тїсї ушул вакуолдо эрип жїргєн 
заттарга жараша болот. Жалбырактын плас тидалары жашыл тїстє 
болот. Алар элодеянын жалбырагын микроскоптон караганда даа
на кєрїнєт. Пластидалардын тїсї пигментке байланыштуу. Анда-
гы жашыл пигмент хлорофилл деп аталат. Єсїмдїктїн єзї їчїн 
зарыл болгон азык заттын синтезделиши ушул пигментте жїрєт. 
Грекче «хлорос» – жашыл дегенди билдирет. Элодеянын жалбыра-
гында хлоропласт абдан кєп болгондуктан, ядросу кєрїнбєй ка-
лат. Тирїї клеткаларда мындан башка да сары, кызгылт, тїссїз 
пластидалар болот. Алардын сары, кызгылт тїстєгїсї хромопласт 
деп аталат. Єсїмдїктєрдїн ичинен помидордун бышкан мємєсїн 
карап кєрсєк, андагы пластидалар кызгылт болгондуктан, мємєнїн 
тїсї да кызыл болот. Дарбыздын да клетка ширеси кызгылт болот. 
Ал эми тїссїз плас тидаларга лейкопласт деген ат берилген. Себе-
би анын тїсї жок.

Цитоплазмада мындан башка дагы азык заттар бар. Азык заттар 
топтолуп, кээде клетканын кєпчїлїк бєлїгїн ээлеп, клетка їчїн 
белен азык катары кармалып тура берет. Айрым єсїмдїктєрдїн 
клеткасы крахмалды кєп санда кармайт. Мисалы, кар тошка, дан 
єсїмдїктєрї. Крах  мал кєбїнчє тїссїз плас ти  да ларда топтолот.

Урукта кандай зат топтолгонун билиш їчїн, ага йодду тамы-
зышат. Йоддун эритмесинин таасиринен крахмал кєк тїскє, ал 
эми белок сары тїскє боёлот.

Клеткадагы крахмал, май, белок заттарынын клетканын тири-
чилигинде мааниси чоў.

ЦИТОПЛАЗМА. ЯДРО. ВАКУОЛЬ. ОРГАНОИД. КЛЕТКА ШИРЕСИ. ПЛАСТИДА.
ХЛОРОФИЛЛ. ХЛОРОПЛАСТ. ХРОМОПЛАСТ. ЛЕЙКОПЛАСТ.

35-сїрєт. Єсїмдїк клеткасынын тїзїлїшї.

Ядрочо

Ядро

Вакуоль

Хлорпласт

Цитоплазма

Клеткалык чел кабык
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§ 12. КЛЕТКАНЫН КУРАМЫ.
ТКАНЬ ЖЄНЇНДЄ ТЇШЇНЇК

1. Клетканын курамында кандай заттар жана пигменттер болот?
2. Клеткалар бири-бири менен кантип биригет?
3. Ткань деп эмнени айтабыз жана анын кандай тїрлєрї бар?

Клетканы тїзгєн заттар анын химиялык курамын тїзєт. Бар-
дык клеткалар химиялык курамы боюнча окшош. Тирїї клет-
канын тиричилигинде анын курамындагы органикалык заттар 
(белок, май, углевод ж. б.) жана органикалык эмес заттар (суу, 
минералдык заттар) орчундуу орунду ээлешет (36сїр.).

Жогорудагы аталган заттардын бардыгы клетка аралыгы ар-
кылуу бирибирине єтїп, єсїмдїк денесинин бир бїтїндїгїн кам-
сыз кылат. Демек, клеткалар бирибири менен клетка аралык зат-
тар аркылуу биригет жана байланышат. Клетка аралык байланыш 
бекем, борпоў же бош болушу мїмкїн.

Бир тїрдїї клеткалар клетка аралык заттар аркылуу бириби-
рине туташып єзїнчє топту тїзїшєт.

    Тїзїлїштєрї, формалары жана аткарган кызматтары окшош клеткалар тканды 
пайда кылат.

Мисалы, пияздын чел кабыгынын клеткалары бир тїрдїї тєрт 
бурчтук формада болуп, бирибирине жакын жатат. Ткань тїрдїї 
таасирлерге туруштук бере алат. Себеби клетка аралыгы тыгыз 
жана бекем болгондуктан мындай клеткалар єсїмдїктї сыртынан 
жаап турат да, коргоо кызматын аткарат. Алар жабуучу ткань деп 
аталат. Ал эми кээ бир клеткалар батбаттан кєбєйїїгє жєндємдїї 
болот. Мындай клеткалардан турган ткань – пайда кылуучу ткань 
деп аталат. Ал эми азык заттарды єзїндє топтоочу клеткалар 
белендєєчї тканды тїзїшєт.

36-сїрєт. Клетканын химиялык курамы.

Клетканын химиялык курамы

Органикалык эмес 
заттар

Органикалык заттар

Суу

Туз

Белоктор

Углеводдор

Майлар



35

Механикалык ткань – клет-
каларынын кабыгы калыў, 
катууланган ткань. Мисалы, 
жаўгактын, єрїк тїн, чиенин 
сєєктїї мємєсї бїтїндєй катуу 
ткандан турат. Анда клетканын 
тирїї бєлїктєрї мємє жетиле 
электе гана болот, кийин ал кор-
гоо кызматына байланыштуу то-
лук катууланып кетет (37сїр.). 
Бул ткань єсїмдїккє бекемдик-
ти, катуулукту берет. Мындан 
сырткары узарган, тешикчелїї 
клеткалардан турган єткєрїїчї 
ткандар бар. Алар аркылуу суу 
жана анда эриген минералдык туздар, органикалык заттар єтєт.

КЛЕТКА АРАЛЫК ЗАТ. ТКАНЬ. ЖА БУУЧУ ТКАНЬ. ПАЙДА КЫЛУУЧУ ТКАНЬ. 
МЕХАНИКАЛЫК ТКАНЬ. БЕЛЕНДЄЄЧЇ ТКАНЬ. ЄТКЄРЇЇЧЇ ТКАНЬ.

       § 13. КЛЕТКАНЫН ТИРИЧИЛИГИ

1. Микроскоптон клетка тиричилигине байкоо жїргїзїїгє болобу?
2. Клеткада кандай тиричилик процесстери жїрїп турат?
3. Клетка кантип кєбєйєт жана анын кандай мааниси бар?

Эгер элодея єсїмдїгїнїн жалбырагын микроскоптон карап 
кєр сєўєр, анын клеткаларындагы хло ропласттардын бир багытты 
кєздєй жылган кыймылын кєрїїгє болот. Бул кыймыл да йыма бо-
луп турганы байкалат. Элодеянын ар бир жетилген клеткасынын 
цитоплазмасы вакуоль тарабынан чел кабыкты кєздєй сїрїлєт. 
Андагы жашыл хлоропласттар цитоплазма менен кошо клетка-
нын чел кабыгын бой-
лоп жайгашкан. Хлоро-
пласттар єзїнєнєзї эле 
кыймылдабайт. Ал ци-
топлазманын агымы ме-
нен кошо жылып турат. 
Алардын бир орундан 
экинчи орунга єтїшї 
цитоплазманын агышы 
мeнен шартталган (38
сїр.).

37-сїрєт. ªcїмдїк ткандары. 

Механикалык 
ткань

Жабуучу 
ткань

Єткєрїїчї 
ткань

Пайда кылуучу 
ткань

Белендєєчї
ткань

38-сїрєт. Цитоплазманын жылышы.

Цитоплазма

Клетка
кабы

Хлоропласт
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Цитоплазманын агып, жы лып турушу азык заттардын, ошон-
дой эле дем алуу їчїн зарыл болгон абанын клетканын ичинде 
жылып жї рї шїнє жана алардын бир клеткадан экинчи клеткага 
єтїшїнє шарт тїзєт.

Заттардын клеткага єтїшї. Бир тїрдїї клеткалар дын цитоплаз-
малары жана ша жаткан клеткалардын цитоплазмаларынан обочоло-
нуп бєлїнгєн эмес. Цитоплазмалар клетканын чел кабыктарындагы 
тешикчелер (плазмодесмацитоплаз малык микрокєпїрєчє) аркылуу 
єтїп, аларды бирибири менен байланыштырып турат (39сїр.).

Клеткалар бирибирине абдан тыгыз жатса дагы алар клетка 
аралык зат менен бириккен. Ал зат чел кабыктарынын ортосунда 
болот.

Кєпчїлїк учурда єсїм дїктїн органдарынын єсїп жаткан клет-
калары бир аз тоголок формага келет. Бул убакта алардын жанаша 
жаткан клеткаларынын чел кабыгы бирибиринен ажырайт. Ажы-
раган жердеги клетка аралык зат бузулат да, абага толгон клетка 
аралык боштук келип чыгат. Єсїмдїк курчап турган чєйрє менен 
єзїнїн сырткы катмарындагы клеткалар жана аралык заттар ар-
кылуу байланышат. Натыйжада зат алмашуу жїрєт, ар бир тирїї 
клетка дем алат, азыктанат жана белгилїї бир убакка че йин єсєт. 
Ички жакта жайгашкан клеткалардын азыктанышы жана дем 
алышы їчїн керек заттар ага башка клеткалардан жана клетка 
аралыктарынан келет. Клетканын жашашы їчїн керек заттардын 
бардыгы теў эритме тїрїндє анын кабыгы аркылуу єтєт.

Клетканын бєлїнїшї жана єсїшї.
Єсїмдїктїн органдарынын кээ бир жериндеги клеткалар тез

тез бєлїнгєндїктєн, алардын саны кєбєйєт. Кєлєм жагынан да 
чоўоёт. Натыйжада єсїмдїк єсєт.

Клетка бєлїнїї жолу менен кєбєйєт.

39-сїрєт. Клетка аралык байланыштар жана клеткадагы заттардын єтїшї. 

Чел кабык

Клетка аралык зат

Плазмодесма

Цитоплазма
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Клетканын бєлїнїшї ядродон башталат. Бєлїнєєрдїн алдында 
ядро чоноёт. Ядродо тукум куучу касиеттерди алып жїрїїчї жана 
єткєрїїчї хромосома деген тїзїлїштєр болот. Эми алар мурункуга 
караганда даана кєрїнїп калат.

Клетка бєлїнгєндє пайда болгон эки клетканын ар биринин 
ядросунда адепки клетканын ядросундагыдай хромосомалар болот. 
Жакында эле пайда болгон жаш клеткалар чоўоёт (40–41сїр.), 
єсєт да, белгилїї кє лємгє жеткенде кайрадан бєлїнїшєт, ошен-
тип, клетканын бєлїнїшїнїн жана єсїшїнїн натыйжасында орга-
низмдин бїт органдары узунунан жана туурасынан єсєт.

ЦИТОПЛАЗМАНЫН КЫЙМЫЛЫ. ЧЕЛ КАБЫКТЫН ЖАНА ЦИТОПЛАЗМАНЫН 
ЗАТТАРДЫ ТАНДАП ЄТКЄРЇШЇ. ПЛАЗМОДЕСМА. КЛЕТКАНЫН БЄЛЇНЇШЇ.
ПАЙДА КЫЛУУЧУ ТКАНЬ. ХРОМОСОМА. ТУКУМГА БЕРИЛЇЇЧЇ БЕЛГИЛЕР.

Бул глава боюнча эмнелерди билдик?
Єсїмдїктєрдїн курамы органикалык жана органикалык эмес 

заттардан турат. Органикалык заттарга белок, май, крахмал жана 
башкалар, ал эми органикалык эмес заттарга суу, минералдык зат-
тар кирет. Клетка сыртынан чел кабык менен капталган, анын 
ичи цитоплазма менен толгон, анда ядро, хромосома, пластидалар, 
вакуоль бар. Клеткага керектїї заттар сырттан чел кабык аркылуу 
тандалып єтїп турат да, ал андан ары клеткадан клеткага єтїп, 
бїт организмге тарайт.

Єсїмдїктїн ар тїрдїї бєлїк тєрї бирдей клеткадан турбайт. 
Клеткалар бирибири менен клетка аралык байланыш аркылуу би-
риккен. Тїзїлїшї жана кызматы окшош клеткалардын тобу ткань 
деп аталат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Клетка кантип изилденген?
2. Клетканын ар бири кандай касиеттерге ээ?
3. Єсїмдїктїн клеткалары кандай тїзїлїштє? 
4. Клетка кандай заттардан турат?
5. Клеткада кандай тиричилик процесстери жїрєт?

40-сїрєт. Клетканын бєлїнїшї. 41-сїрєт. Клетканын єсїшї.

Ядро
Ядро

Хромосома
Вакуоль

Жаш клеткалар
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ЄСЇМДЇКТЇН ТИРИЧИЛИГИ

§ 14. ЄСЇМДЇКТЇН ТИРИЧИЛИГИНЕ
      ЖАЛПЫ МЇНЄЗДЄМЄ

1. Єсїмдїк кантип азыктанат?
2. Єсїмдїк тиричилигинде кычкылтек кандай роль ойнойт?
3. Єсїмдїк їчїн анын органдары кандай кызмат аткарышат?
4. Бир бїтїн биологиялык система деген эмне?

Єсїмдїктєр тирїї организм катары азыктанат, дем алат, кє
бєйєт. Булардын ар бири бїтїндєй жандуулардын тиричили-
ги їчїн жаратылыштагы негизги шарттарды тїзєт. Азыктануу 
єсїмдїктє єзгєчє болот, анткени ал єзїнє єзї азык заттарды тїзє 
алат. Єсїмдїктєр кант, май, белок сыяктуу органикалык заттар-
ды єзї синтездейт. Ал эми жаныбарлар менен адам бул заттарды 
єз денесинде синтездей албайт. Алар єсїмдїк тїзгєн даяр заттар 
менен гана азыктанат да, єз организмине мїнєздїї заттар тїзїлєт.

Азык заттар клеткага сиўиш їчїн кычкылтек керек. Аны бар-
дык тирїї организмдер сыяктуу эле єсїмдїк дем алганда абадан 
алат, клеткаларда кычкылтек азык заттардын сиўирилишине, иш-
тетилишине катышат. Иштетилген азык заттардан энергия жана 
кємїр кычкыл газы бєлїнїп чыгат. Аны болсо єсїмдїк абадан кай-
ра алып кант, май, белоктун синтезделишине сарптайт. Бул процес-
сте єсїмдїктєн кычкылтек бєлїнєт. Демек, єсїмдїктїн клеткала-
рында органикалык зат синтезделген мезгилде кычкылтек да пайда 
болуп абага бєлїнїп чыгат, ал эми єсїмдїк организмине органика-
лык заттар азык катары сиўирилгенде кємїр кычкыл газы бєлїнїп 
чыгып турат. 

Ошентип, жер бетиндеги азык заттарды жана тиричилик ку-
батын биринчи тїзїїчїлєр, ошондой эле абадагы кычкылтектин 
негизги булагы дагы жашыл єсїмдїктєр болуп эсептелет.

Єсїмдїктєр эмне себептен (жер їстїндєгї да, жер астында-
гы органдары) тармактанат?

Єсїмдїктєр дайыма бийиктеп жана жооноюп єсє турганын 
байкап жїрєбїз. Єсїмдїктєр канчалык кєп єссє жана кєбєйсє, 
бутак танса, жер жїзїндє жашыл масса жана азык зат ошончо кєп 
болот. Жер бетинде тиричиликтин єнїгїшї їчїн жакшы ыўгайлуу 
шарт тїзїлєт. Єсїмдїккє келген азык заттардын эсебинен клетка-
лар чоўоёт, натыйжада єсїмдїк да єсєт.

Клеткалардын тїзїлїшї, формасы, анын ичиндеги процесс тер 
ошол органдын тїзїлїшїнє жана бїтїндєй организм їчїн аткар-
ган кызматына ылайыкташат. Ал эми ар бир орган ошол организм 
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їчїн аткарган кызматына жараша тїзїлїштє жана формада болот. 
Ошентип єсїмдїктїн организминин бир бїтїндїгї камсыз болот.

Єсїмдїктїн ар бир органы – тамыры, сабагы, жалбырагы, гїлї, 
уругу єсїмдїк їчїн тигил же бул кызматты аткарат.  Тамыры 
єсїмдїктї жерге бекитет, суу жана анда эрип жїргєн минералдык 
заттар менен камсыз кылат. Ал эми жалбырагында органикалык 
зат синтезделет. Сабагы, бутагындагы єткєрїїчї ткандар ушул 
заттарды бардык органдарга єткєрєт, организмге таратат. Ал эми 
ар бир уруктан кайрадан єзїндєй єсїмдїк єсїп чыгат. Натыйжада 
бардык тирїї организм сыяктуу эле ар бир єсїмдїк єзїнєзї тей-
лейт, дем алат, кєбєйєт, суудагы, абадагы, топурактагы заттардан 
єзїнє азык тїзє алат. Гїлї, уругу, мємєсї єсїмдїктїн кєбєйїїсїн, 
кийинки жылга тукум калышын жана таралышын камсыз кылат. 

Єсїмдїктїн мємєсї анын уругун коргоо жана жаратылышка та-
ратуу їчїн єсїм дїккє кызмат кыларын билебиз. Єсїмдїктїн мына 
ушул єзї їчїн тїзгєн камылгасын адам жана жаныбарлар жашоо
суна керектейт. Дарак єсїмдїгїнїн жалбырагы тїшкєндє же чєп 
єсїмдїгї жыл сайын куураганда, ошону менен єсїмдїк тиричи-
лиги токтоп калбайт. Жалбырак-
тын тїшїшї, бїчїрдїн, сабактын, 
уруктун кабык менен капталышы 
бул келе жаткан кышка карата 
єсїмдїктїн кам кєрїшї, сууктан 
сакта нуусу болот. Организмдеги 
бардык биологиялык процесс тер 
бирибирине шайкеш жїрїп турат. 
Ошентип, єсїмдїк организми да 
єзїнєзї тейлєєчї бир бїтїн био-
логиялык система болуп эсептелет 
(42сїр.). Єсїмдїк тиричилигинин 
жєнгє салынышында уруктун ку-
рамы чечїїчї мааниге ээ болот.

ПРОЦЕССТЕРДИН ШАЙКЕШТИГИ. БИР БЇТЇНДЇК. БИОЛОГИЯЛЫК СИСТЕМА.

§ 15. УРУК ЖАНА УРУКТУН ТЇЗЇЛЇШЇ.
ЭКИ ЖАНА БИР ЇЛЇШТЇЇ ЄСЇМДЇКТЄР

1. Урук жаратылышта жана єсїмдїктїн єзї їчїн кандай кызмат аткарат?
2. Уруктун жакшы жетилиши єсїмдїк тиричилигинде кандай роль ойнойт?
3. Уруктан єсїмдїктїн органдары кантип пайда болот?
4. Эмне їчїн зарыл шарттар болсо эле, урук топураксыз деле єнїп чыга берет?
5. Бир їлїштїїлєрдїн уругу эки їлїш тїїлєрдїкїнєн кайсы белгилери боюнча 
    айырмаланат жана алар эмнелерден турат?

42-сїрєт. Єсїмдїктїн тиричилиги.

Кємїр кычкыл газыОрганикалык 
заттар

Кычкылтек

Суу, минерал-
дык заттар
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Єсїмдїктїн уругу адам жана жаныбарлар їчїн эў зарыл азык-
тын негизин тїзєт. Буудай, жїгєрї, арпа жана башкалардын уру-
гун дан дейбиз. Дан адам їчїн негизги азык – нан болот. Ал эми 
кїн карама, зыгыр, пахтанын уругунан май алынат. Кїрїч, маш, 
нокот, буурчактын даны болсо эў зарыл азык болуп саналат.

Єсїмдїктїн уругу жана мємєсї канаттууларга, курткумурс
каларга жана башка жаныбарларга негизги азык болот. Ошондой 
эле жаратылыштын єсїмдїккє бай болушу да урукка жана алар-
дын таралышына байланыштуу болот.

Єсїмдїк їчїн уруктун мааниси кандай?
Єсїмдїк тиричилиги уруктан башталат. Ал эми бадал жана 

дарактарда алардын андан аркы жашоосу єркїндїн єсїшї менен 
улантылат. Чєп єсїмдїктєрїнїн кєпчїлїгїндє тиричилик уруктун 
єнїшї менен башталат да, бышышы менен бїтєт (43сїр.).

Эмне їчїн уруктун жана бї чїр дїн єнїшїнєн тиричилик жа-
ўырат?

Урукта жана бїчїрдє 
кийинки жылы єсїмдїк 
єнїпєсїп жетилїїгє кара-
та негиз тїзїлгєн. Тактап 
айтканда, аларда єсїм
дїктїн бардык органдары-
нын (тамырдын, сабактын, 
жалбырактын, гїлдїн) 
баш  талмасы (тї йїл дїгї) 

бар. Анткени урук жана бїчїр  єсїїгє, бєлїнїїгє даяр турган 
клеткалардан турат. Ошондой эле, ал жерде клетканын єсїшїнє 
ке ректїї азык заттар топтолгон. Анткени єсїмдїк жай мезгилинде 
тиричилиги толук жїрїп турган шартта єзїнїн кийинки жылкы 
тиричилигин улантуу їчїн єзїнєєзї шарт тїзгєн.

Ошентип, кийинки жылы ар бир уруктан же бїчїрдєн жаўы 
єсїмдїк же жаўы єркїн жаралып, тиричилик їзгїлтїксїз улана бе-
рет. Єсїмдїктїн жалбырагы, сабагы куураса да, уругу эч нерсе бол-
бойт. Уруктун єнїї кубаты да ар кандай. Мисалы, буудай 10 жылга 
чейин єнїї кубатын жоготпойт. Андан жаўы єсїмдїк єсєт. Демек, 
єсїмдїктїн тиричилиги уругу аркылуу жылданжылга улана берет. 
Урук негизинен белендєєчї ткандан жана тїйїлдїктєн турат.

Урук кайдан пайда болот?
Гїлдїн тїзїлїшїн эске тїшїр сєк, анда анын тємєн жагын 

мємє байлагычы дегенбиз.

Урук гїлдєгї энеликтин мємє байлагычынын ичиндеги урук бїчїрдєн пайда болот.

Кєпчїлїк єсїмдїктєрдїн уругу ширелїї мємєнїн ичинде жай-
гашат. Мисалы, алма, єрїк, чие, алча, коон, дарбыз ж. б. Айрым 
єсїмдїктєрдїн уругунун сырты кургак катуу кабык менен каптал-

43-сүрөт. Буудайдын уругунун өнүшү.
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ган. Мисалы, жаўгак, мисте, бадам ж.б. Мємєлєр єсїмдїктєрдїн 
уругун зыяндуу таасирден (сууктан, ысыктан, урунуудан) сактайт. 
Ошентип, єсїмдїктїн эў зарыл бєлїгї болгон уруктун сакталышы 
камсыз болот. Айланачєйрєнїн жагымсыз шартына єсїмдїктє 
ушул сыктуу ыўгайлануулар пайда болуп турат.

Кєпчїлїк єсїмдїктєр гїлдєйт, мємєлєйт, уругу жетилет. 
Алардан кайра єсїмдїк єсїп чыгат. Кандай єсїмдїк єсїп чыгары 
уруктун тїзїлїшїнє, анын ички абалына жана кубатына жараша 
болот. Эгерде урук жеткиликтїї чоўдукта, жакшы бышкан жана 
сакталган болсо, андан талаптагыдай єсїмдїк єсїп чыгат. Эгерде 
уругунда азык зат жеткиликтїї топтолбосо жана тїйїлдїгї жак-
шы жетилбесе, єсїмдїк єнїп чыга албайт. Айталык чабынды жер-
лерде чєптїн уругу быша электе чабык иштерин баштаса, кийинки 
жылы чєп суюк чыгат да, улам кийинки жылдары дагы азая бе-
рет. Ошондуктан  чабынды жерлерди бирэки жыл тийбей жа йына 
коюш єтє зарыл. Антпесе ал жердин табигый шарты бузулат да, 
чєп эле азайбай, дагы башка кырсыктарга алып келиши мїмкїн.

Бул суроолорго жооп бериш їчїн уруктун тїзїлїшїн карап 
кє рєлї. Єсїмдїктєрдїн уруктарынын сырткы формалары эў эле 
ар тїрдїї. Бирок, тїзїлїшїндє бардыгына тиешелїї окшоштук 
бай калат. Салыштырып кєрсєк, урук  тардын бардыгынын кабыгы, 
тї    йїл дїгї, белен азык заттары болот. Мисалы, тєє буурчактын 
уру гунда ушул бєлїктєрдїн бардыгы бар (44сїр.).

Анын уругунун формасы бєй рєк сыяктуу болот да, сыртынан 
кабык менен капталган. Кабыгы урукту кургап кетїїдєн жана 
башка ыўгайсыз шарттардан коргоп турат. Уруктун алды жагы 
ичине ийилип, сырты томпогураак келип, адамдын бєйрєгїнє ок-
шош. Ички жагынын ортосунда тагы болот. Ал урук сабакчасы-
на бекиген жери. Анын жанында кєзєнєкчєсї аркылуу уруктун 
ичине суу кирип турат. Урукта тамырча, сабакча, бїчїрчє болот 
да, алар тїйїлдїк деп аталат. Тїйїлдїк бирєє гана болуп, ал эки 
урук їлїшїнїн же тї йїлдїк жалбыракчасынын ортосунда жайга-
шат. Урук їлїшї белен азык заттан турат, ал єз кезегинде урук-
тун тїйїлдїгїнїн єнїшїнє сарпталат жана коргоо кызматын дагы 
аткарат. Кєпчїлїк єсїм дїктєрдїн уругу эки їлїштєн турат. Ми-
салы, тєє буурчак, буурч ак, 
маш, єрїк, алма, коон, дар-
быз, ашкабак ж.б. сыяктуу 
уругу эки їлїштєн турган 
гїлдїї єсїм дїк тєрдї эки 
їлїштїїлєр дейбиз. Ал эми 
айрым єсїмдїктєрдїн уру-
гунда бир эле урук їлїшї 
болуп, ал эндосперм менен 
тїйїлдїктї бєлїп турат. 
Эндосперм – бул уруктагы 44-сїрєт. Тєє буурчактын уругунун тїзїлїшї.

Сабакча

Жалбыракча

Тамырча

Кєзєнєк

Кабыкча

Урук їлїшї
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белен азык заттарды кармаган клеткалардын тобу же белендєєчї 
ткань (45сїр.). Эндосперм айрым эки їлїштїїлєрдє да болот. Ми-
салы, помидордо, баклажанда, си ренде ж.б. Ал эми буурчакта, 
кїн карамада эндос перм болбойт.

Бир їлїштїї єсїмдїктєрдїн уругунун тїзїлїшї
Дан эгиндеринин уругу башкача болот. Ал сыртынан кабык 

менен капталган. Андагы белен зат урук їлїшї эмес, «эндосперм» 
деп аталат.

Уруктун быдырлуу тє мєн жагында тїйїлдїк орун алган. Ал 
тамырча, са бакча жана бїчїр чєдєн турат. Анын эндосперми ме-
нен тї йїл дїгїнїн ортосунда (45сїр.) жука тосмо орун алат. Мына 
ошол тосмону урук їлїшї же урук калканы дейбиз. Ал бирєє 
гана болгондуктан ушундай тїзїлїштєгї уруктуу єсїмдїктєр бир 
їлїштїїлєр деп аталат.

Эмне себептен уруктан єсїм дїктїн кайра єзїнє окшош єсїм-
дїк єнїп чыгат?

Урук єнгєн мезгилде эндо-
спермдеги белен азык зат ушул 
жука тосмо же урук їлїшї ар-
кылуу тїйїлдїккє єтєт. Нымдуу
лук, жылуулук жетиштїї болсо 
тїйїлдїктїн тамырчасынан – та-
мыр, сабакчадан – сабак, жалбы-
ракчадан – жалбырак єсїп чыгат. 
Демек єсїмдїктїн органдары жок 
жерден эле пайда болбойт. Алар-
дын негизин єсїмдїк єзї уругун-
дагы тїйїлдїктє тїзїп жана анын 
єнїшїн азык зат менен камсыздап 

коёт. Уруктан кайра єзїнє окшогон єсїмдїк єнїп чыгышы ушул 
себептен болот.

Бир їлїштїїлєрдїн дагы бир єкїлї – пияздын уругунун тїзї
лїшїн карап кєрєлї (46сїр.). Ал сыртынан катуу кабык менен 
капталган. Ичинде эндосперм жана тїйїлдїк болот. Пияздын 

тїйїлдїгї салыштырмалуу ири 
келип, дого сыяктуу ийилген 
жана ага жанашып тїйїлдїк ба-
ракчасы же урук їлїшї жатат.

Ошентип, тїйїлдїктєгї урук 
їлї шїнїн санына жараша єсїм
дїктєр эки їлїштїї жана бир 
їлїштїї болуп экиге бєлїнєт. 
Эки їлїш   тїї лєрдє белен азык 
зат урук їлї шїндє, ал эми бир 
їлїш тїї лєрдє белен азык зат эн-
доспермде топтолот. 

45-сїрєт. Буудайдын уругунун 
тїзїлїшї.

Кабык

Эндосперм

Урук їлїшї

Жалбыракча
Сабакча

Тамырча

46-сїрєт. Бир їлїштїї єсїмдїктєрдїн 
уругунун тїзїлїшї.

Тїйїлдїк

Пияз Эндосперм

Урук кабы

Май мончок
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ТЇЙЇЛДЇК. ЄСЇМДЇК ТИРИЧИЛИГИНИН УЛАНЫШЫ, ЖАЎЫЛАНЫШЫ. УРУКТУН 
ИЧКИ ЄНЇЇ КУБАТЫ. ЧАБЫНДЫ ЖЕРЛЕРДИ ТУУРА ПАЙДАЛАНУУ. ЄНЇМДЇЇЛЇК.
УРУК КАБЫГЫ. УРУК САБАГЫ. УРУКТАГЫ КЄЗЄНЄКЧЄ. ТЇЙЇЛДЇК. УРУК ЇЛЇШЇ.
ТЇЙЇЛДЇК БАРАКЧАСЫ. ТАМЫРЧА. САБАКЧА. БЇЧЇРЧЄ. ЭКИ ЇЛЇШТЇЇ ЖАНА 
БИР ЇЛЇШТЇЇ ЄСЇМДЇКТЄР. ЭНДОСПЕРМ. УРУК КАЛКАНЫ.

1. Нымдалган жана кургак урукту салыштыргыла кайсынысы чоў? Себебин
   тїшїндїргїлє.
2. Урук тагын жана кєзєнєкчєсїн тапкыла. Алар эмне экенин тїшїндїргїлє.
3. Урукту кабыгынан ажыратып, тїйїлдїктї карап, тємєнкї суроолорго жооп берги-
ле. Буурчактын уругу кандай  бєлїктєрдєн турат? Тїйїлдїктє кандай органдар бар?

Дептерге сїрєтїн тартып, кєргєнїўєрдї белгилегиле.

Бир їлїштїї жана эки їлїштїї єсїмдїктєрдї салыштырып, 3таблицаны (43б.) 
толтургула.

3-т а б л и ц а

Суроолор
Єсїмдїктєрдїн аттары

буурчак пияз буудай

1. Уруктун бєлџктєрџ кайсылар?

2. Тџйџлдџк кандай органдардан 
турат?

3. Белен заттар кайсы жерине 
топтолот?

        § 16. УРУКТУН КУРАМЫ ЖАНА АНЫН ИЧКИ КУБАТЫ

1. Уруктун эндосперминде жана урук їлїшїндє кандай белен азык заттар бар?
2. Уруктагы белен азык заттардын єсїмдїк, адам жана жаратылыш їчїн кан-
     дай мааниси бар?
3. Уруктун ички кубаты деген эмне?

Эгерде буудайдын, арпанын, жїгєрїнїн данын тегирменге 
тартсак ун болоору жана ал єтє баалуу азык экендиги белгилїї. 
Ал кандай заттардан турганын билїї їчїн тємєнкїдєй тажрыйба 
жасайбыз.

Бир аз ундан камыр жууруп, марли менен ороп сууга жуусак, 
суу боз чаўгыл болуп калат (47сїр.). Ага йод тамызсак кєк тїскє 
боёлот. Йод крахмалды гана кєк тїскє боёору белгилїї. Демек, 
урукта крахмал бар экен. Ал эми марлиде калган илешкек желим 
сыяктуу массаны клейковина дейбиз. Бул єсїмдїк белогу. Ал ун-
дун сапатын жогорулатат. Унда белок канчалык кєп болсо, андан 
жуурулган камыр ошончолук жакшы болуп, эзилбейт, чоюлчаак 
жана даам дуу келет. Мындай ун жогорку сапаттагы ун катары 
колдонулат.
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Урукта бир азыраак болсо дагы май бар. Ал єзгєчє кїн карама-
да, пахтанын чигитинде кєп болот (48сїр.).

Крахмал, белок, май – булар органикалык заттар экенин 
жана бардык тирїї организм ушул заттардан турарын билебиз. 
Буларсыз тирїї организмдин тиричилиги болушу мїмкїн эмес. 
Анткени организм ушул заттардан турат жана андагы жашоо про-
цесстери да крахмал, белок, майга негизделген.

Органикалык заттар, башкача айтканда, белок, май, крах-
мал бардык єсїмдїктєрдє бирдей болбойт. Мисалы, буудайдын, 
жїгєрїнїн да нында крахмал кєп, ал эми белок, май азыраак. Ал 
эми буурчак, маш, нокот єсїмдїгїнїн уругунда белок кєп болот. 
Ошондуктан ар бир єсїмдїктї єстїрїїдє биринен майлуу, экинчи-
синен крахмалдуу, їчїнчїсїнєн белоктуу азык зат алыш макса-
тында єстїрїлєт.

Урукта органикалык заттардан башка дагы эмне бар?
Бул суроого жооп бериш їчїн тємєнкїдєй тажрыйба жасап кє

рє  бїз (49сїр.).
Пробиркага кургак урукту салып ысытабыз. Пробирканын 

ички бетинде суунун тамчылары пайда болот. Демек уруктун ку-
рамында суу бар. Андан ары ысытсак, урук кїйїп, андан тїтїн 
чыгат. Бул кїйїп жаткан органикалык заттар же болбосо крахмал, 

Майдын тагыКїн караманын уругу

Суу

Суу

Суу

Клейковина

Камыр Марлиге оролгон
камыр

Ун

Йод

47-сїрєт. Тажрыйба. 48-сїрєт. Тажрыйба.

49-сїрєт. Тажрыйба.

Буудайдын даны Суунун буусу Кїл
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май, белок. Булар кїйїп бїткєндєн кийин кїл калат. Кїл негизи-
нен ар тїрдїї минералдык заттардан (туздардан) турат. Мисалы, 
калий, кальций, фосфор туздары. Алар минералдык заттар эке-
нин жогорку темалардан билебиз. Демек, органикалык заттар гана 
кїйєт, анткени анда фотосинтез учурунда кїндїн энергиясынан 
єткєн энергиясы бар. Минералдык заттар кїйбєйт.

Ошентип, уруктун курамына органикалык, минералдык заттар 
жана суу кирет. Бирок алар бардык єсїмдїктєрдє бирдей болбойт. 

4-т а б л и ц а

Уруктун курамы
Їрєндєгї органикалык жана органикалык эмес заттар

 

Урук
(100г.

Саны

Суу (г) Органикалык заттар Минерал-
дык заттар

белок крахмал май

Буудай 13.4 12.3 69.4 2.0 1.9

Кїн карама 6.7 26.3 16.4 44.3 6.3

Буурчак 11.2 27.6 55.0 2.3 3.7

Жер жаўгак 7.2 29.1 2.3 58.2 4.2

Буудайдын данында суу кїн карамага караганда эки эсе кєп 
болгонуна карабастан белок ошончо эсе аздык кылат.

Бул заттар єсїмдїктїн уругунда гана болбостон, анын бардык 
органдары да ушул заттардан турат. Ошондуктан єнїп чыкканда 
урукту жерге отургузбаса деле ага нымдуулук, жылуулук берсе 
єсїмдїктїн бардык органдары єнїп чыгат. Ал эми уруктагы заттар 
єсїмдїктїн органдарынын тиричилик аракетинен пайда болот.

УРУКТУН КУРАМЫ. ЇРЄНДЄГЇ ОРГАНИКАЛЫК ЖАНА ОРГАНИ КАЛЫК ЭМЕС 
ЗАТТАР. ЄСЇМДЇК БЕЛОГУ (КЛЕЙКОВИНА).

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШ

Тема: Уруктун курамын аныктоо.
Максаты: Уруктун курамындагы органикалык жана органикалык эмес заттарды 
аныктоо. 
Жабдылышы: Суусу менен айнек стакан, марли, фильтр кагазы, йод, тамчы-
латкыч, ун, спирт шамы, кармагыч, пробирка, кїн караманын жана буудайдын 
уругу ж.б.
Иштин жїрїшї:
1тажрыйба: Кургак пробиркада урукту ысытуу (суу).
2тажрыйба: Урукту кїйгїзїї (минералдык туздар).
3тажрыйба: Єсїмдїктїн уругундагы органикалык заттарды табуу.
• Крахмал;
• Белок;
• Май.
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Уруктун курамындагы заттар Тажрыйбанын далилдери

Жыйынтык чыгаруу: Єсїмдїктїн уругунун курамына кандай органикалык жана 
органикалык эмес заттар кирет?

§ 17. ЇРЄНДЇН ЄНЇШЇНЇН ШАРТТАРЫ

1. Їрєндїн єнїшї їчїн кандай шарттар керек?
2. Эмне їчїн айрым єсїмдїктєрдїн їрєнїн себїїдєн мурун нымдайт?
3. Їрєн кандай газ менен дем алганын кантип далилдєєгє болот?
4. Їрєндїн єнїмдїїлїгї кантип аныкталат?

        Чарбачылыкта себїїгє даярдалган уруктарды їрєн деп кою шат.

Їрєнгє нымдуулук, жылуу лук жана аба жетиштїї болсо ал єнїп 
чыга баштайт (50сїр.). Кээ бири єн бєй да калат. Себеби айрым урук-
тардын тїйїлдїгї зыяндуу курткумурсканын таасиринен, же узак 
сактаганда жана башка себептерден єлїп калат. Ошондуктан, урук-
ту їрєнгє даярдаганда жакшы бышкан, даны толук урук алынат. 
Ал сакталган жайда ыўгайлуу (салкын, кургак, желдетилип турган) 
шарт тїзїлїшї керек. Антпесе ал єнїмдїїлїгїн жогото баштайт.

Їрєнгє нымдуулук берсек, ал кєєп чыгат, кээ бири кабыгы-
нан ажырай баштайт. Мисалы, буурчак жана башка кабыгы катуу 
єсїмдїктєрдїн їрєнї єнгєндє эў биринчи тамыр пайда болот (51
сїр.). Ал тїйїлдїктєгї тамырчадан чыгат да, топуракка чырмалып 
єсїп, єсїмдїктї жерге бекитет.

Андан кийин тїйїлдїктїн бї   чїр    чєсїнєн сабак жана жалбы-
ракча єсє баштап, сабактын учунда анча жазыла элек бир же эки 
жалбырак жер бетине чыгат. 

Кампада, капта, пакетте сакталып турганда їрєн єнбєйт. Эгер-
де їрєндї нымдаса же ал топуракка тїшсє єнє баштайт.

Уруктун єнїшї їчїн кандай шарттар керек?

 51-сїрєт. Буурчактын 
їрєнїнїн єрчїшї. 

50-сїрєт. Їрєндїн єнїшї їчїн зарыл шарттар.

Жарык

Суу

Кычкыл-
тек

Уруктун топурак-
тагы тереўдиги

Уруктун тирїї
тїйїлдїгї

Температура-
лык шарт

Уруктун белен азык 
заты жетиштїї
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Бул суроого жооп бериш їчїн їч пробирканы алып буудай, 
жїгєрї, бадыраў ж.б. єсїмдїктєрдїн уругун баарына бирдей сан-
да салып, бирєєсїн їрєндї кємбєй тургандай кылып нымдайбыз, 
экинчисин кургак боюнча, їчїнчїсїнє сууну кєбїрєєк куябыз, 
да жылуу жерге коёбуз (52сїр.). 3–4 кїндєн ки йин нымдалган 

пробиркадагы їрєн єнє баштайт. Кургак пробиркадагы їрєн 
єнбєйт. Себеби тамырча, бї чїрчєдєн єсїмдїктїн органдары єнїп 
чыгыш їчїн уруктагы зат сууда эрип, анан тїйїлдїккє єтєт. Азык 
затты тїйїлдїктєгї тамырча, бїчїрчє сиўирип алып, єнє баштайт. 
Ошондуктан кургак їрєн єнгєн жок. Ар кандай єсїмдїктєрдїн 
їрєнїнє ар тїрдїї єлчємдєгї суу талап кылынат. Мисалы, єнїшї 
їчїн сууну кєп талап кылган єсїмдїктєр: кызылча, кызыл беде, 
буурчак. Сууну азыраак талап кылган єсїмдїктєр: таруу, жїгєрї, 
кара куурай ж.б. (5таблица).

5-т а б л и ц а

Їрєндїн єнїшї їчїн керек болгон суунун єлчємї (100 г. їрєнгє)

Єсїмдїк Суунун саны (г) Єcїмдїк Суунун саны (г)

Буудай 47.7–56.8 Кант кызылчасы 120.5

Арпа 57.4 Кызыл беде 145.2

Сулу 76.3 Рапс 89.5

Жїгєрї 37.1 Кара буудай 14

Таруу 33.1 Кїн карама 5.3

Буурчак 114.1 Тїрп 8.3

Ошондуктан сууну кєп талап кылган єсїмдїктєрдї себээрдин 
алдында бир топ кїндєр суулап, анан єнє баштаганда себишет. 
Мисалы, кызылча, беде, буурчак, ашкабак, коон, бадыраў, бакла-
жан. Кєпчїлїк їрєндєрдї кургак боюнча себишет. Мисалы, буу-
дай, жїгєрї, таруу, кїнкарама, тїрп.

Їрєндїн єнїшї їчїн дагы эмне зарыл экенин аныкташ їчїн 
экинчи тажрыйбага кєўїл бурабыз. Їчїн чї стакандагы буудай 
кєєп чыгат, бирок єнбєйт. Анткени єнїп жаткан їрєндїн дем алы-
шы їчїн аба керек. Ал эми стакандагы абаны суу сїрїп чыгарып 
койду. Ошондуктан єнгєн жок.

Суу толо 
куюлган

Тажрыйбанын алгачкы кїнї 3–5 кїндєн кийинки єнїмдєр

Кургак їрєн Жарым 
суулуу

Аба Аба

Суу

Суу Аба Аба
Суу

Суу

52-сїрєт. Тажрыйба.
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Їрєндїн єнїшї їчїн абанын ролу кандай?
Уруктагы органикалык зат тар (мис.: кант) менен абадагы кыч-

кылтек  кошулат дагы суу жана кємїр кычкыл газына ажырайт, 
бул учурда энергия бєлїнїп чыгат. Їрєндїн єнїшї їчїн дагы жы-
луулук керек. Тажрыйбаны улантабыз. Биринчи тажрыйбадагы 
эле єсїмдїктїн їрєндєрїн эки стаканга салып, экєєнї теў бирдей 
суулап, бирєєнї жылуу, экинчисин муздак жерге коёбуз. Жылуу 
жерге коюлган їрєн гана єнєт, ал эми муздакка коюлганы єнбєйт. 
Бирок жылуулукту да ар тїрдїї єсїмдїктєр ар башкача талап кы-
лат. Мисалы, буудайдын уругу 3°–10°, помидор 10°–12°, бадыраў 
12°–17°, сабиз 3°–10° жылуулукта єнєт (53сїр.).

Ошентип їрєндїн єнїп чыгышынын шарттары нымдуулук, аба 
жана жылуулук болуп эсептелет.

ПРАКТИКАЛЫК ИШ

1. Жыйырмага жакын їрєн бир катар болуп жайгаша турган айнек идиштен 
    экєєнї же їчтї алып, тїбїнє марли тєшєшєт.
2. Марлини суулап їстїнє нымдалган їрєн жайгаштырылат.
3. Кїнїгє їрєндїн нымдуулугун текшерип, канча їрєн єнїп чыкканын байкап, 
    дептерге белгилегиле. Байкоо 10–15 кїн жїргїзїлєт.
4. Єнгєн буудайдын санына жараша анын єнїмдїїлїгї аныкталат.

53-сїрєт. Уруктун єнїшї їчїн керектїї 
температура жана аны себїїнїн тереўдиги.

Бадыраў
3–4 см

себїїнїн тереўдиги

3–5 см

4–6 см

2–3 см

5–6 см

4–5 см

Помидор

Жїгєрї

Сабиз

Буудай

Буурчак
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§ 18. ЇРЄНДЇН ДЕМ АЛЫШЫ.
ЄСЇНДЇНЇН АЗЫКТАНЫШЫ ЖАНА ЄСЇШЇ.

ЇРЄНДЇ СЕБЇЇНЇН УБАКТЫСЫ ЖАНА ТЕРЕЎДИГИ

1. Їрєндїн кандай газ менен дем аларын кантип билебиз?
2. Эмне їчїн єнїп жаткан їрєн кычкылтек менен дем алганда жылуулук бєлїнїп
    чыгат?
3. Эмне їчїн єнгєн данды даамдасаў таттуу болот? Эмне їчїн айрым тамак-
    аштарды даярдоодо буудайды атайын єндї рїшєт?
4. Єсїндї кайдан азыктанат жана кантип чоўоёт?
5. Эмне їчїн бардык єсїмдїк бир убакта себилбейт?

Єсїмдїктєр, жаныбарлар, адам кычкылтекти єзїнє сиўи рип 
алып, кємїр кычкыл газын бєлїп чыгарат. Муну биз дем алуу 
дейбиз. Адам  жана жаныбарлар ата йын органдары менен дем 
алат. Ал эми єсїмдїк болсо жалбырагындагы жана сабактагы їт 
деп аталган клеткалары аркылуу кычкылтекти сиўирип алып, 
дем алат да, кємїр кычкыл газын бєлїп чыгарат. Ал эми ошол 
єсїмдїктїн уругу да дем алат, єзгєчє ал єнїї мезгилинде ургаалдуу 
жїрєт. Анда кандай газды сиўирип, эмнени бєлїп чыгарып жатка-
нын билиш їчїн, тажрыйба жасап кєрєлї.

Эки пробирканы алып, бирєєнє буудайдын 20–30 даана єнгєн, 
экинчисине кургак їрєнїн салып, ооздорун бекитип караўгы, 
бирок жылуу жерге коёлу. Кийинки кїнї пробиркадагы абанын 
єзгєргєнїн байкайлы. Кургак їрєн салынган бєтєлкєгє кїйгєн 
шамды тїбїнє чейин киргизсек, шам кїйгєнїн улантат. Демек, аба 
єзгєрбєгєн. Эми єнгєн буудай салынган бєтєлкєгє кїйгєн шамды 
(54сїр.) тїбїнє че йин салсак 
шам єчєт. Анткени єнїп жат-
кан їрєн бєтєлкєдєгї кычкыл-
текти сарптап, кємїр кычкыл 
газды бєлїп чыгаргандыктан 
шам єчтї. Себеби кємїр кычкыл 
газы кїйїп жаткан отту, шам-
ды єчїрєт. Абадагы кычкыл-
тек гана кїйїїгє жардам берет. 
Ошондуктан мештин, очоктун 
отканасынын тїбїнє аба кирип 
тура турган тор коюлат. Ал ар-
кылуу аба менен бирге кирген 
кычкылтек отту кїйгїзєт.

Дем алуу учурунда, башкача айтканда, кычкылтек организмге 
сиўгенде жылуу лук бєлїнїп чыгып турат. Организмден жылуу-
лук энергиянын бєлїнїшї кычкылтектин катышуусу менен гана 
жїрєт. Мисалы, буудайды баштыкка салып суулап турса, ал єнє 
баштайт, эгерде ага колуўду салсаў, абдан жылуу болот. Антке-
ни кычкылтек їрєндїн курамындагы органикалык затты жєнєкєй 

54-сїрєт. Їрєндїн дем алышына 
карата жїргїзїлгєн тажрыйба.
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затка ажыратат. Бул учурда єсїмдїктїн тутумундагы кармалып 
турган кїндєн алынган энергия кайра бєлїнїп чыгат. Эгерде єнїп 
жаткан їрєндї жакшылап желдетип, анан нымдап турбаса кєгє
рїп, кийин чирип кетет.

Ошондуктан кампага дан салганда аны жакшылап кургатышат 
дагы, жакшы желдетїїгє мїмкїн боло турган жерге сакташат. Се-
беби кургак дан азаздан болсо дагы дем алат.

Єнгєн буудайдын даамын татсак, ал таттуу болот. Ал эми жєн 
эле кургак буудайды чайнасак, даа мы башка экенин кєрєбїз. Ант-
кени буудай єнє баштаганда андагы крахмал кантка айланат. Крах-
мал суу да эрибегендиктен, аны тїйїлдїк сиўире албайт. Данды суу-
лаганда ал адегенде кєєп чыгат да, абадагы кычкылтекти сиўирип, 
дем алуусу тездейт. Кычкылтектин таасиринен крахмал кантка ай-
ланат.  Урук єнгєндє жїрїїчї ушул процессти адам илгертен эле 
улуттук тамакаш, мисалы, сїмєлєк даярдоодо колдонуп келген. 

Мисалы, сїмєлєк кайнатууда, угут даярдоодо адегенде буу-
дайды єндїрєт да, крахмалдын кантка айланышын пайдаланып, 
тиешелїї тамакаш даярдашат (55сїр.).

Эндосперм жана урук їлї шїндєгї крах-
малдан башка заттар дагы сууда эрип, 
тїйїлдїк сиўире турган жєнєкєй заттарга 
айланат. Тїйїлдїктїн єсїшї їчїн керек тїї 
азык заттар эндоспермде же урук їлїшїндє 
сакталып турат. Їрєн єн гєндє заттар то-
лук сарпталып кеткендиктен анын кабыгы 
эле калып, ичи бошоп калганын байкай-
быз. Єсїндї адегенде эндосперм жана урук 
їлїшїндєгї даяр азык заттар менен азыкта-
нып єсєт да, тамыры, сабагы жана жалбыра-
гы чоўоюп, кубаттангандан кийин, топурак-

тан жана абадан керектїї заттарды єзї синтездеп алып, єсє берет.
Эми тїйїлдїк, єсїндї жана чоў єсїмдїк кантип єсєт?
Алар клетканын бєлїнїшїнїн жана чоўоюшунун эсебинен 

єсєт. Тїйїлдїктєгї тамырча, бїчїрчєнїн клеткалары башкалардан 
айыр маланып, бєлїнїп єсїїгє абдан жєндємдїї жаш клеткалардан 
турат. Керектїї шарттар жетиштїї болсо, клеткалар тездик менен 
бєлїнїп, кєлєм жагынан да тез чоўоёт. Ошондуктан 2–3 кїндїн 
ичинде эле єсїндї чоўоюп калганын баамдайбыз. Єсїндїнїн андан 
ары єсїшї їчїн дагы эле жылуулук, нымдуулук, аба єтє зарыл 
шарт болот.

«Жаз – жарыш, кїз – кїрєш» – дейт элде. Демек, ар бир єсїм-
дїк тї єз убагында эгип, убагында жыйноо зарыл. Эмне їчїн?

Їрєндї себїї убактысы анын єнїї шартына жараша болот 
(6таб лица). Жогоруда їрєндїн єнїшї їчїн зарыл болгон шарттар 
бардык єсїмдїктєр їчїн бирдей болбой тургандыгын байкадык. 
Мисалы, нымдуулук, жылуулук, аба кээ бирине кєбїрєєк талап 

55-сїрєт. Арпанын єнгєн 
уругу.
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6-т а б л и ц а

Єсїмдїк Кїнєсканага 
отур-

гузуу мєєнєтї
кїнї

Кєчєттїн 
жашы (кїн)

Сепкенден 
тартып, чык-
канга чейин 

(кїн)

Себїї
кїнї

Бадыраў 25-май 25–27 3 25-апрель

Помидор 1-июнь 45–50 7 7-апрель

Таттуу 
калемпир

5-июнь 70 12 10-март

Баклажан 5-июнь 60 12 20-март

Патисон 25-май 30 4 20-апрель

Ашкабак 25-май 80 15 20-февраль

Селдерей 25-май 50 5 марттын 
акыркы

кїндєрїндє

Ак ка  чан дуу 
капуста

5 июнь 60 12 20-март

кылынса, экинчисине аз эле керек болот. Тємєнкї температурада 
эгилїїчї єсїмдїктєр суукка чыдамдуу, ал эми жогорку температу-
рада гана єнїп чыга тургандар жылуулукту сїйїїчїлєр деп аталат.

Эрте жазда, жай мезгили-
не жакын, кїздє эгиле турган 
эгиндер жана жашылчалар 
бар. Мисалы, тємєнкї темпе-
ратурада буудай, арпа,  сулу, 
нокот, жогорку температура-
да жїгєрї, бадыраў, ашкабак, 
коон эгилет (53сїр.). Кыргыз 
эли єсїмдїктєрдї отургузуу 
мезгилин жаратылыштын ай-
рым кубулуштарына карап 
аныкташкан. Мисалы, жий-
де бурак болгондо жї гє рїнї, 
келгин куштардын келиши 
менен жаздык эгиндерди эгишкен. Їрєндїн єнїп чыгышы їчїн 
анын тереўдиги да чоў роль ойнойт (56сїр.).

СУУККА ЧЫДАМДУУЛУК. ЖЫЛУУЛУКТУ СЇЙЇЇЧЇЛЄР. ЄСЇНДЇ.

Урук боюнча эмнелерди билдик? 
Єсїмдїктїн уругу сыртынан кабык менен капталган. Ал кор-

гоо кызматын аткарат. Эки їлїш тїїлєрдїн уругу (тамырча, сабак-
ча, жалбыракчасы бар) тїйїлдїктєн жана урук їлїшї деп аталган 
эки тїйїлдїк баракчасынан турат. Ал эми бир їлїштїїлєрдїн уру-
гу деле (жалбыракча, сабакча, тамырчадан турган) тїйїлдїктєн 

56-сїрєт. Уруктуу себїї тереўдигинин ак соё-
лордун єнїмїнє жана єрчїшїнє таасир этиши.
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турат. Бирок алардын белен зат топтолгон бєлїгї эндосперм деп 
аталат. Азык заттар эки їлїштїїлєрдїн урук їлїшїндє, бир 
їлїштїїлєрдїн эндосперминде кармалат. Їрєндє суу, органика-
лык жана минералдык заттар болот.

Єнїп жаткан їрєн, анан кургагы деле кычкылтек менен дем 
алып, кємїр кычкыл газды бєлїп чыгарат.

Їрєн єнє баштаганда єзїндєгї даяр азык заттан азыктанат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Єсїмдїктєрдєгї жїрїп жаткан тиричилик процесстери жаратылышта кандай
    мааниге ээ болот?
2. Урук кантип пайда болот жана анын тїзїлїшї кандай?
3. Клетканын, уруктун курамындагы заттар кайсылар жана алар єсїмдїк тиричи-
    лиги жїрїп жатканда кандай єзгєрїїлєргє учурайт?
4. Їрєндї себїїнїн тереўдиги жана убактысы эмнеге байланыштуу?

§ 19. ТАМЫРДЫН ЄСЇМДЇК ТИРИЧИЛИГИНДЕГИ
ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТАГЫ МААНИСИ

1. Тамыр эмнеден єсїп чыгат жана анын єсїмдїк тиричилигиндеги мааниси 
    кандай?
2. Тамыр жаратылышта кандай кызмат аткарат?
3. Тамыр системасы деген эмне жана анын кандай тїрлєрї болот?

     Тамыр – татаал тїзїлїштєгї єсїмдїк тєрдїн вегетативдик органдарынын бири. Та-
мырдын башталмасы уруктун тїйїл дїгїндє эле болот.

Тамыр уруктун тїйїлдїгїнєн биринчи болуп єсїп чыгат. 
Їлпїл дєгєн майда тамырчалар пайда болуп, айланасындагы топу-

ракты ороп єсє баштайт (57сїр.). 
Урукта даяр азык зат болгондук-
тан, топуракта ным барда тамыр 
керектїї затты алып, єз алдынча 
тез єсїїгє умтулат. Тамыр топу-
ракка тереўдеген сайын, сабагы 
менен жалбырагы да аба мейкин-
дигине бой керип, кїндїн нуру-
на тартылат, ар бир жалбырак 
жазылып єсє баштайт. Ушундан 
ки йин дарак же башка єсїмдїк 
єз алдынча тиричилик кылууга 
толук жєндємдїї болот. Урук-
тагы тїйїлдїктїн кичинекей та-
мырчасынан єсїп чыккан жана 57-сїрєт. Єсїмдїк тамыры.
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єрчїгєн тамыр бутактайт, то-
пуракка тереў кирет жана чоў 
єлчємгє жетет да, єсїмдїктїн 
оор сєўгєгїн жана жалбырак-
туу бутактарын кармап ту-
рат. Дарактардын тамырлары-
нын кандай бекем экендигин 
элестетїї їчїн катуу шамал 
болуп жатканда, кол чатырды 
ачып кармап, колуўарда ток-
тотуп кєргїлє. Бутактуу жана 
жалбырактуу дарактын оор 
сєў гєгїн алп кол чатыр менен 
салыштырууга болот (58сїр.).

Тамыр єсє баштаганда эле 
єз кызматын аткарууга киришет. Биринчиден, жаўы єсїп келе 
жаткан єсїндїнїн тамыры топуракка оролуп, аны жерге бекитет. 
Экинчиден, топурактагы сууну жана анда эриген керек минерал-
дык затты соруп ала баштайт (59сїр.).

Тамыр топурактан кандай заттарды аларын кантип билїїгє 
болот?

Ал їчїн єсїмдїктї кїй гїз  гєн дєгї кїл менен топурактын ку-
рамын салыштырсак анда кїлдєн табылган заттар толугу менен 
топурактан табылат. Демек, минералдык туздардын бардыгын 
єсїмдїк топурактан тамыр аркылуу алып азыктанат. Ошону менен 
бирге тамыр жаратылышта да белгилїї роль ойнойт. Ал жердеги 
топуракка тереўдеп да, жайылып да єсїп, жер кыртышын бузулуп 
кетїїдєн сактайт. Мисалы, бадалдар (караган, шилби, табылгы) 
да рактар (арча, четин, жаўгак ж.б.).

Кєпчїлїк учурда эгиле турган єсїмдїктїн тамырынын тїзї
лїшї жана башка єзгєчєлїгї да эске алынып, жерди айдоонун 
тереўдиги, жер семирткичти чачуу сыяктуу шарттар аныкталат. 
Ошондуктан тамырдын тїзїлїшїн 
билїї зарылдыгы келип чыгат.

Ар бир єсїмдїктїн кєптє гєн та-
мыры болот. Аларды ажыратыш їчїн 
кандайдыр бир єсїмдїктїн їрєнїн єс
тїрїп кєрсєк тїйїлдїк тамырчадан эў 
биринчи негизги тамыр, андан кап-
тал тамырлар єз кезеги менен єсїп 
чыга баштайт (59–60сїр.). Эў алгачкы 
каптал тамырлар адегенде негизги та-
мырдын їрєнгє жакын жеринен пайда 
болот. Экинчиси, їчїнчїсї, кийинки 
улам ылдый жагындагы жеринен ире-
ти менен єсїп чыгат да, негизги тамыр 59-сїрєт. Жаш тамырча.

Суу

Минералдык 
заттар

58-сїрєт. Єсїмдїк тамыры.
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тарамдалган єзєк сыяктуу бо-
луп калат. Ал эми кээ бир 
єсїмдїктєрдє тамыр менен са-
бактын чегинде же андан жогору 
жердин їстїнкї бетиндеги сабак-
тан тамыр чыгат. Бул кошумча 
тамыр болот.

Каптал жана кошумча та-
мырлар негизги тамырдын айла-
насында симметриялуу топурак-
ка бирдей таралып єз кезегинде 
андан ары бутактанып єсєт. Эгер-
де симметрия луулук болбосо 

єсїмдїк жыгылып калмак. Натыйжада бир эле єсїмдїктє кєп сан-
даган тамырлар пайда болуп, алардын жыйындысы тамыр сис-
темасын тїзєт (61сїр.). Эгерде негизги тамыр даана билинип, ку-
баттуу єрчїгєн болсо, єзєк тамыр системасы деп аталат. Мындай 
тамырлар буур чак, кызылча, каакым жана башка эки їлїштїї 
єсїмдїктєргє гана мїнєздїї.

Тамыр системасы деп аталышы, анын бир нече тїрдїї тамырла-
ры биригип, єсїмдїктї суу жана андагы эриген минералдык заттар 
менен камсыз кылат. Ал эми бир їлїштїїлєрдє, мисалы, пиязда, 

буудайда тїйїлдїк тамыр-
ча тез эле єсїїсїн токтотот. 
Єсїп келе жаткан сабактын 
тїбїнєн кєп сандагы бирдей 
жоондуктагы, чачы сымал 
кошумча тамырлар єсїп 
чыгат. Ошондуктан чачы 
тамыр сис темасы деп ата-
лат (61сїр.).

Тамыр системасы то-
пуракта кєп аянтты ээлеп 

єсїїгє умтулат. Эгер топурак жеткиликтїї жумшартылса, ал 
ошончолук кєп жерге таралат да, топурактан  кєп суу жана азык 
зат алат.

Буудайдын тамыры туу расынан 1–1,5 метрге таралса, ал эми 
узундугу же 1,8–2,0 метр тереўдикке чейин жетет. Жалпы узунду-
гу 500–600 м болот.

НЕГИЗГИ ТАМЫР. КАПТАЛ ТАМЫР. ТАМЫР СИСТЕМАСЫ. ЄЗЄК ТАМЫР 
СИСТЕМАСЫ. ЧАЧЫ ТАМЫР СИСТЕМАСЫ. ТОПУРАКТАН АЗЫКТАНУУ.

Буурчактын єсїндїсїнєн негизги, каптал, кошумча тамырларды ажыраткыла. 
Єзєк жана чачы тамыр системасын аныктагыла.

60-сїрєт. Тамырдын тїзїлїшї.

Сабак

Кошумча
тамыр

Каптал 
тамыр

Негизги 
тамыр

61-сїрєт. Тамыр системалары.

Чачы тамырларЄзєк тамырлар
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§ 20. ТАМЫР ЗОНАЛАРЫ ЖАНА
АЛАРДЫН КЛЕТКАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

1. Єсїп келе жаткан тамырдын ички тїзїлїшї кандай зоналардан турат?
2. Тамыр тїкчєлєрї кайда болот жана кантип єсїп чыгат? Алар єсїмдїк їчїн
    кандай мааниге ээ жана канча убакыт жашайт?
3. Єсїї жана бєлїнїї зоналары кандай клеткалардан турат? Алардын клеткалары
    бири-биринен кандайча айырмаланат?
4. Тамырдын єткєрїї зоналары кайсы жеринде болот?

Жаўы єсїп келе жаткан негизги тамырды узунунан экиге жара 
тилип, анын биринен жука кесинди кесип алып, андан препарат 
даярдап,  микроскоптон карайбыз. Андан тамырдын ар бир зона-
сынын клеткалары бирибиринен формасы жана чоўдугу боюнча 
айырмаланып тургандыгын кєрєбїз (62сїр.). Алар тамыр кал-
пакчасы, бєлїнїї зонасы, єсїї зонасы, соруп алуу зонасы, єткєрїї 
зонасы деп аталышат. Тамырдын ылдыйкы учу сыртынан оймок 
сымал тамыр калпакчасы менен капталган. Аны жарыкка салып 
караса жакшы кєрїнєт. Ал башка зоналарына караганда бир кый-
ла кїўїрт тїстє жана тыгызыраак болот. Тамыр калпакчасы та-
мырдын учун коргойт. Анын клеткалары акырындык менен сый-
рылып тїшїп турат. Тамыр калпакчасынын єлгєн клеткаларынын 
ордуна жаўы клеткалар тынымсыз пайда боло берет.

Калпакчанын астында бєлїнїїчї клеткалардын зонасы орун 
алган. Ал бирибирине тыгыз жаткан майда клеткалардан тїзїл
гєн. Бул жердеги клеткалар дайыма бєлїнїп, саны кєбєйїп турат. 
Андан єйдє да єсїї же созулуп єсїї зонасы орун алып, бул жерде 
клеткалар узунунан єсєт, натыйжада тамыр узарат.

Єсїї зонасынын жогору жагы тїкчєлїї же соруучу зонага 
уланат, аны микроскопсуз эле кєрїїгє болот. Мисалы, алар буур-

62-сїрєт. Жаш тамырдын клеткалык тїзїлїшї.

Топурак

Суу

Єткєрїї 
зонасы

Соруу
зонасы

Єсїї
зонасы

Бєлїнїї
зонасы

Тамыр кал-
пакчасы

Тамыр 
тїкчєлєрї
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чактын ак соё сунан жакшы кєрїнєт. 
Буу дайдын жана башка кєп тєгєн дан 
эгиндеринин тамыр тїкчєлєрї тыбыт-
ка окшоп майда жана єтє кєп болот.

Ар бир тамыр тїкчєсї тамырдын 
сырткы эпителий клеткасынын уза-
рып єсїшїнєн пайда болот. Тамыр 
тїкчєсї клетка кабыгы менен жа-
былган, анын астында цитоплазма, 
ядро, тїссїз пластидалар жана клет-
ка суюк тугуна толгон вакуолу бар 
(62–63сїр.).

Соруу зонасынын єйдє жагын-
да, башкача айтканда, тамыр учунан 
єйдєрєєктє єткєрїї зонасы жатат. Бул зонанын ткандары тамыр 
соруп алган сууда эриген минералдык заттарды сабакка єткєзєт.

Тамыр тїкчєлєрї бир нерсе тийсе оўой эле жабыркайт. 
Ошондуктан єсїмдїктї же кєчєттї кєчїргєндє топурагы менен 
кошо отургузса, тамыр тїкчєлєрї жакшы сакталат. Жашылча 
єсїмдїктєрїнїн жана башка єсїмдїктєрдїн кєчєттєрїн чым кєў 
же чириген кык кошо салынган карапачаларда єстїрїшєт. Анан 
аны идиш менен кошо отургузушат, себеби тамыр тїкчєлїї, та-
мырлары зыянга учурабаган кєчєт тез єсєт. Тамыр башка органдар 
сыяктуу эле ар тїрдїї ткандардан турат: бєлїнїї зонасы пайда 
кылуучу ткандардан, соруу зонасы соруучу ткандардан турат.

Тамырдын єткєрїїчї ткандарынын курамына тїтїкчєлєр 
кирет. Алар аркылуу сууда эриген азык заттар єйдє кєтєрїлєт. 
Ошондой эле тамырдын єткєрїїчї ткандарындагы клеткалар ар-
кылуу жалбырактар менен сабактарда пайда болгон органикалык 
заттар тамырга келет.

Тамырдын соруучу зонасынын клеткалык тїзїлїшїн карап 
кєрсєк (63сїр.), тємєнкїдєй клеткалардан жана ткандардан ту-
рат: эў сыртында жабуучу ткандын жана тамыр тїкчєлєрїнїн бир 
катар клеткалары орун алган. Анын астында кєп катмарлуу кабык 
клеткалары жайгашкан. Алар жука чел кабыктуу жана клетка 
аралыгы чоў болот. Ал эми тамырдын борбордук бєлїгїнїн орто-
сунда (єзєгїндє) сєўгєк жана була пайда кылуучу клеткалардан 
турган єткєрїїчї ткань тїтїкчєлєрї  жайгашкан. Сєўгєк аркылуу 
тамырдын тїтїкчєлєрї аркылуу сорулуп алынган суу жана анда 
эриген азык заттар сабакты жана башка органдарды кєздєй жого-
ру кєтєрїлєт. 

Сєўгєк ар тїрдїї клеткалардан турат. Алардын ичинде эў не-
гизгиси – тїтїкчєлєр. Бул єткєрїїчї тїтїкчєлєрдїн клеткалары 
чел кабыгы катуу болуп жыгачтанган, ал аркылуу суу жана башка 
минералдык заттар єтєт. Ошондуктан сєўгєк тканы катуу жана 

63-сїрєт. Тамыр тїкчєлєрїнїн 
пайда болушу.
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нык болот. Ал эми була дагы – єткєрїїчї ткань. Бирок ийилчээк 
келип, жука кабыктуу болот. Була аркылуу єткєн органикалык 
заттар ага ийилчээк касиетти берет.

ТАМЫР КАЛПАКЧАСЫ. БЄЛЇНЇЇ ЗОНАСЫ. ЄСЇЇ ЗОНАСЫ. СОРУУ ЗОНАСЫ. 
ЧОКУСУНАН ЄСЇШЇ. ТАМЫР ТЇКЧЄЛЄРЇ. ТАМЫРДЫН КАБЫГЫ. ЄТКЄРЇЇЧЇ
ТКАНЫ. СЄЎГЄК КАТМАРЫ. БУЛА. ТЇ ТЇК ЧЄЛЄР.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШ

Тема: Тамырдын зоналарын аныктоо
Максаты: Тамырдын зоналары, алардын клеткалык тїзїлїштєрїнїн єзгєчєлїк
тєрїн аныктоо жана зоналардын тїзїлїшї менен анын биологиялык маанисин 
байланыштыруу.
Жабдылышы: тамыр зоналарынын даяр микропрепараттары, микроскоп, тамыр 
зоналарынын клеткалык тїзїлїшї тартылган сїрєттєр, таблицалар ж.б.
Иштин жїрїшї
• Тамыр зоналарынын даяр микропрепаратын микроскоптон карап, ар бир зона-
нын клеткаларынын тїзїлїшїнє кєўїл буруп, айырмалагыла.
• Эмне себептен тамыр зоналарындагы клеткалар мындай тїзїлїшкє ээ?
• Тамырдын зоналарын жана анын клеткалык тїзїлїшїн (62сїрєткє салышты-
рып) сїрєткє тартып, белгилегиле.
Жыйынтык чыгаруу: Эмне себептен тамырдын ар бир зонасынын клеткалары 
бирибиринен формасы жана чоўдугу боюнча айырмаланып турат?
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§ 21. ТАМЫРДЫН ЄСЇШЇ ЖАНА ЄТКЄРЇЇ ЗОНАСЫНЫН 
КЛЕТКАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

1. Тамыр узунунан жана туурасынан кантип єсєт?
2. Каптал тамырлар кантип пайда болот жана эмне кызмат аткарышат?
3. Тамырдын бутактанышын иретке келти рїї деген эмне?

 
Тамырдын биринчи пайда болгон тїкчєлєрї кургап, анын 

астындагы кабык клеткалары сыртта калат. Ал клеткалардын 
тирїї маўызы єлєт да, алар ички жактагы клеткаларды коргоо 
кызматын аткарып калышат. Ал эми анын ич жагындагы катмары 
заттарды єткєрїї кызматын аткарышат. Ошондой эле єсїї тамыр
дын ушул бєлїгїндє ишке ашырылат, аны камбий деп аталган 
пайда кылуу чу ткань камсыз кылат. Камбий тамыр кабыгы менен 
сєўгєктїн ортосунда жайгашкан (64-сїр.). Ал бєлїнїїгє, єсїїгє 
жєндємдїї клеткалардын бир катмарынан турат да, ич жагынан 
сєўгєк, сырт жагынан була катмарынын клеткаларын жаўылап 
турат. Ал клеткалар бєлїнїїгє, єсїїгє жєндємдїї болушат. На
тыйжада тамыр туурасынан жоо ноёт да, була менен сєўгєк азык 
заттарды кєбїрєєк єткєрє баштайт. Бул процесс єсїмдїктїн андан 
ары жакшы єсїшїн камсыз кылат.

Ал эми кабык єспєйт. Анткени ал єлїї клеткалардан турат. 
Тамыр жоонойгон сайын кабык жарыла берип, акырында май
даланып топуракка тїшєт. Тамырдын їстїнкї бетинде пробка 
катмары калат. Анын клеткаларынын ичи абага толгон, кабыгы 
катуу, бекем, эч нерсе єткєрбєйт. Ошондуктан  пробка катмары 
єсїмдїктї ысык-сууктан, механикалык таасирден абдан жакшы 
коргойт. Пробка да пайда кылуу
чу ткандын эсебинен калыўдап, 
жаўыланып  турат.

Эми жаш тамырдын майда 
тїкчєлєрї єлгєндєн кийин, єсїм-
дїк топурактан азык заттарды со
руп алуу зонасы аркылуу алат. 
Анткени ал жерде тїкчєлєр пай
да болот. Тамырдын бутактануусу 
анын єткєрїї зонасында жїрєт. 
Улам жаўы єсїп чыккан жаш та
мырдын бутагында тїтїкчєлєр 
пайда боло берет да, єсїмдїк то
пурактан азык заттарды улам 
кєбїрєєк соруп алат. Демек, та
мыр канчалык бутактанган са йын 
єсїмдїк азык затты ошончолук 
кєп ала алат. Тамырдын бутакта
нуусун жакшыртуу їчїн кєчєттї 

   64-сїрєт. Тамыр зоналары. Каптал   
тамырдын пайда болушу жана єсїшї.

Тамырдын 
камбийи

Єткєрїї
зонасы

Єсїї
зонасы

Бєлїнїї зонасы

Соруу
зонасы

Жабуучу
ткань

Тамырдын 
кабыгы же 

була катмары

Каптал 
тамырдын 
тїкчєлєрї

Тамыр 
тїкчєлєрї

Тамыр 
калпакчасы

Пайда кылуу-
чу ткань

Сєўгєк
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отур гузарда негизги жана башка ири тамырлардын учун кесип 
коюу максатка ыла йык, бул каптал тамырлардын кєп пайда болу
шуна шарт тїзєт (65-сїр.).

Тамырдын тиричилиги єзї єс кєн чєйрєгє (топуракка) таасир 
берип турат. Тамырдын жерге тїшкєн майдаланган кабык, проб
ка катмарлары топуракка аралашат да, микроорганизмдердин 
кєбєйїїсї менен алардагы органикалык зат кайра жер семирткич
ке айланат. Натыйжада єсїмдїккє керектїї чиринди жана мине
ралдык заттар пайда болот. Ошондуктан єсїмдїк жыш єскєн жер
лер, мисалы, токойлор, шалбаалар кара топурактуу, кїрдїї келип, 
асылдуулугу жакшырат.

КАМБИЙ. ЄТКЄРЇЇ ЗОНАСЫ. ПРОБКА. БУТАКТАНУУ. 
КАПТАЛ ТАМЫРДАГЫ ТЇКЧЄЛЄР.

§ 22. ЄСЇМДЇКТЇН ТАМЫР АРКЫЛУУ АЗЫКТАНЫШЫ,
ДЕМ АЛЫШЫ. АДАМДЫН ЄСЇМДЇКТЇН ТАМЫРЫНА 

ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

1. Єсїмдїккє суу кантип сорулуп кирет жана тамыр басымы деген эмне?
2. Єсїмдїккє кандай минералдык заттар керек? Жер семирткичтердин кандай 
    тїрї болот жана алардын кайсынысы эмне їчїн керек?
3. Топурактын їстї тапталган болсо эмне їчїн тамыр єлїп калат? Топуракты 
    иштетїї эмнеден башталат? Топурактын курамы кандай?

Тамырдын топурактан сууну жана анда эриген заттарды сиўи-
рип алышын карап кєрєлї. Ал їчїн кїн караманын же тєє буур
чактын 3–4 жумалык ак соёсунун сабагын 2–3 см узундуктагы 
дїмїрї калгандай кылып кесип алабыз.

65-сүрөт. А. Жаш тамырдын өсүшү. Б. Негизги тамырдын учун кескенден кийин 
тамыр  системасынын өрчүшү.

Негизги 
тамыр

1-кїн

2-кїн

3-кїн

Каптал
тамырлар

А Б
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Дїмїргє 3 см узундуктагы резина тїтїкчєнї кийгизип, ага бир 
аз суу куюп, анын єйдєкї учуна 66-сїрєттє кєрсєтїлгєндєй би-
йиктиги 10–15 см ийилген айнек тїтїкчєнї кийгизебиз. Бир нече 
убактан кийин айнек тїтїкчєдєгї суу кєтєрїлєт да, сыртка агып 
чыгат. Тїтїкчєдєн аккан суу кайдан келди? Сууну топурактан 
тамыр соруп алып жатат. Суу басымдын натыйжасында тамыр
дын тїтїкчєлєрї боюнча дїмїргє келип, андан айнек тїтїкчєгє 
єтєт. Топурактагы жана тамырдагы эритмелердин коюулугунун 
айырмасы тамыр басымын пайда кылат. Тамыр басымы суунун 
тамырдан сабакка агып келишине кємєк кєрсєтєт. Себеби улам 
єйдє жакта эритме коюураак болгондуктан, ал сууну дайыма єзїнє 
тартат. Ошондуктан суу тамырдан жогору кєздєй кєтєрїлєт. На
тыйжада тамыр басымы пайда болот. Суу жана анда эриген заттар, 
єсїмдїк ширеси сабак аркылуу анын бардык органдарына дайыма 
таралып турат.

Суунун сорулушу температурага да жараша болот. Эгер саба
гы кесилген їй єсїмдїгї бар карападагы топуракты жылуу суу 
менен сугарсак, суу тїтїкчє аркылуу тез кєтєрїлїп, андан тєгїлє 
баштайт (66-а-сїр.). Ал эми єтє муздак суу менен сугарганда суу 
кєтєрїлбєй калат. Мына ушинтип, тамырдын сууну соруп алышы
на температура дагы таасир берет экен. Тамыр муздак сууну жак
шы соруп ала албайт. Мына ошондуктан єсїмдїктї єтє муздак суу 
менен сугарууга болбойт (66-б-сїр.).

Тамыр топурактан суудан баш ка дагы эмнени соруп алат? 
Эгерде кайсы бир єсїмдїктї кїй  гїзсєк, (урукту кїйгїз гєн 

сыяк туу эле) кїл калат. Де мек, минералдык заттар бар. Єсїм   дїккє 
топурактан кєбїнчє минералдык заттар келет. Минералдык зат
тардан калий, фосфор, азот ж.б. заттар єсїмдїк їчїн маанилїї
болуп саналат. Бул заттардын бардыгы єсїмдїктєргє ар тїрдїї 
єлчємдє керек болот.

Єсїмдїктєрдїн нормалдуу єсї шї жана єрчїшї їчїн алардын 
тамырына таза абанын келип турушу зарыл. Буга тємєнкїдєй 
жєнєкєй тажрыйбадан ынанууга болот.

66-сүрөт. А. Тамыр басымын көрсөтүүчү тажрыйба.
Б. Бөлмө өсүмдүгүн туура жана туура эмес сугаруу.

А Б

Суунун жылышы
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Бирдей єлчємдєгї эки идишке 
єсїмдїктєргє керектїї минерал
дык заттар эритилген сууну куя
быз. Ар бир идишке буурчактын 
же кїн караманын ак соёсун жай
гаштырабыз да, биринчи идиште
ги сууга тїтїк аркылуу кїн сайын 
аба жиберип турабыз, экинчисин 
жєн коёбуз. Бир канча убакыттан 
кийин экинчи идиштеги єсїмдїк 
єсїшїн токтотот (67-сїр.). Экинчи 
идиштеги єсїмдїктїн куурап калы
шы тамырлардын дем алышы їчїн 
зарыл абанын жетишсиздигинен 
болду. Демек, тамырлар єсїмдїктїн 
башка органдары сыяк туу эле дем 
алат. Тамырлардын клеткалары дем алганда кычкылтекти сиўирип 
алып, кємїр кычкыл газын бєлїп чы гарышат. Мына ошондуктан 
єсїм    дїктєрдї єстїргєндє тамырларына аба дайыма кирип турган
дай болуш керек. Ал їчїн топуракты культиватор же кетмен менен 
жумшартып турушат.

Абанын жетишсиздигинен айрыкча оор, чополуу, єтє нымдуу 
топуракта єскєн єсїмдїктєр жапа чегишет. Мындай топурактагы 
абаны суу сїрїп чыгарат да, тамырлардын кадимкидей дем алы
шы бузулат. Ошондуктан саздак, нымы кєп жерлерде маданий 
єсїмдїктєр начар єсїп, єрчїшєт.

Топуракты жумшартуу нымды сактоого да кємєк берет. Топу
рак кургай баштаганда анын їстїндє пайда болгон катуу катмар 
суу нун тез бууланып кетишине кємєк берет. Жумшартканда ал кат
мар майдаланат да, їстїнкї катмарда ным сакталат. Топурактын 
ылдыйкы катмарынан суунун бууланышы токтойт. Ошондуктан 
жумшартууну кээде «кургак сугаруу» деп бекеринен айтышпайт. 
«Эки жолу чала сугаргандан кєрє, бир жолу мыкты жумшарткан 
жакшы» деген да кеп бар.

Топуракты иштетїї. Тамырдын топуракта жакшы таралып 
єсїшї єсїмдїктїн тї шї мїн жогорулатат. Ошондуктан дыйканчы
лык топуракты иште тїїдєн башталат. Ал эми кїзїндє тїшїм жый
налгандан ки йин, жерди айдоо менен бирге аны отоо чєптєрдїн 
тамырынан тазалоо єтє зарыл. Бул їчїн жерге буралып кирїїчї 
соколор пайдаланылат. Ал кїзїндє топурактагы отоо чєптїн та
мырын єзїнє ороп сыртка алып чыгат да, жерди отоо чєптєн та
залайт. Андан кийин жакшы чириген кара кєў жана башка жер 
семирткичтерди чачып туруп, дагы кайра айдап коюшат. Жерди 
ушинтип кїздє айдаган жакшы натыйжа берет. «Жерди кїз айда, 
кїз айдабасаў, жїз айда» деген сєз тєгїн жерден айтылган эмес.

Топуракта эмнелер болот?

67-сүрөт. Тамырдын дем алышы үчүн 
абанын керектигин көрсөтүүчү тажрыйба.
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Топурак – жердин їстїнкї 
кат  мары. Эгер жерден тереўдиги 
50–60 см болгон чуўкур казып, 
анын бир капталын типтик кылып 
тегиздесек, топурактын катмар-
ларын кєрїїгє болот (68-сїр.).

Топурактын їстїнкї катма
ры кара-кїрєў тїстє болот. Анда 
єсїм  дїктїн тамырлары таралган. 
Бул катмардагы тирїї тамырлар
дан башка да, єсїмдїктїн єлгєн 
бє лїк тєрї, сєєлжандын, курт-

кумурскалардын жана башка жаныбарлардын калдыктары болот. 
Алар микроорганизмдердин таасири астында чирийт да, чиринди
ни пайда кылат. Топурактын їстїнкї катмарынын тїсїнїн кара 
кїрєўдїгї чириндинин кєптїгїнє жараша болот.

Топурактын тємєнкї катмары бир кыйла ачык тїстє болот, 
анткени анда чиринди аз. Топурактын астында адатта кум, чопо 
жана таш жатат. Топурак чоподон чириндинин болушу менен 
айыр маланат. Кара топуракта чиринди баарынан кєп, ал эми боз, 
кїл топурактар чириндиге жарды.

Топуракта чириндиден башка дагы эмне бар?
Бул суроого эў жєнєкєй таж рый баларды жасоо менен жооп 

алса болот. Бир аз топуракты темир банкага салып отко ысыталы. 
Ысыткандан кийин топурактын тїсї ачык болуп калат, себеби чи
ринди кїйїп кетти. Андан кийин топурактын жарымын стаканга 
салабыз да, суу куюп аралаштырабыз. Стакандагы суу киргилт бо
луп калат, себеби чопонун майда бєлїкчєлєрї сууда кєпкє чейин 
калкып турат, ал эми кум стакандын тїбїнє тез эле чєгєт.

Киргилт сууну тєгїп, топурагы бар стаканга кайрадан таза суу 
куя быз, аралаштырып, киргилт суу ну дагы тєгїп, кайра суу куя-
быз, муну бир нече жолу кайталасак, чопонун абдан майда жана 
жеўил бєлїкчєлєрї сууга жуулуп кетет да, стаканда таза кум калат. 
Ошентип, топуракта чиринди, чопо, кум бар экендигин кєрєбїз.

Ысытылган топурактын калган экинчи жарымын стаканга са
лып, суу куюп, аралаштырабыз да бир суткага коюп коёбуз. Кум 
менен чопо акырындык менен стакандын тїбїнє чєгєт. Экинчи 
кїнї топурактын їстїндєгї суунун бир азын соргуч кагаздан жа
салган чыпка аркылуу єткєрєбїз. Чыпкаланган таза сууну фарфор 
чєйчєкчєгє куябыз жана анын бир нече тамчысын бир тилке ай
некке тамызып туруп, отко ысытып буулантабыз (68-б-сїр.). Суу 
бууланып бїткєндє, айнекте агыш так калат. Бул сууда жакшы 
эрїїчї минералдык заттар. Эриген минералдык заттар чыпкадан 
єтїп кеткен, ал эми суу бууланганда, алар айнекте калып калган. 
Топуракта єтє аз болсо да сууда эрїїчї минералдык заттар бар.

68-сүрөт. А. Жердин үстүнкү бетиндеги  
топурактын катмары. Б. Топурактагы суу
да эриген минералдык заттарды табуу.

А Б
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Мына ошентип, топурактын ку рамында кум, чопо, сууда эрїї
чї минералдык заттар жана чиринди болорун жїргїзїлгєн таж
рыйбалар кєрсєттї. Топуракта аба жана суу да бар экендигин 
аныктоо го болот. Топуракты сууга салгандан кийин дароо абанын 
кєбїкчєлєрї бєлїнїп чыгат.

Минералдык жана органикалык заттардын єсїмдїктїн єсїшї 
жана єрчїшї їчїн мааниси чоў. Аларды кєбєйтїї їчїн топуракка 
органикалык жана минералдык жер семирткичтерди чачышат.

Органикалык жер семирткичтер («организм» деген сєздєн 
чыккан)  бул жаныбарлардын тиричилик аракеттеринин калдыкта
ры (кык, канаттуулар кыгы) же жаныбарлар менен єсїмдїктєрдїн 
организмдеринин єлгєн бєлїктєрї (чиринди, чым кєў).

Кык – эў кеўири таралган органикалык жер семирткич. Анда 
єсїмдїктєргє керектїї азот, фосфор жана калий бар. Єсїмдїк 
аларды башка заттарга караганда кєп талап кылат. Єсїмдїктєр 
аларды кык чиригенден кийин гана, башкача айтканда микроор
ганизмдердин таасири астында органикалык заттар минералдык 
заттарга айлангандан кийин сиўире алышат. Ошондуктан кык
ты єсїмдїк єсє баштаганга чейин чиригендей кылып топуракка 
кїзїндє чачышат.

Отун кїйгєндєн кийин калган кїлдє калийдин кєп кошулмала
ры болгондуктан кїлдї калий жер семирткичи катары колдонууга      
болот.

Курамындагы минералдык зат тарга жараша жер семирткич
тер азот, фосфор жана калий минералдык жер семирткичтери деп 
бєлїнєт (69-сїр.).

Азот жер семирткичтерине мочевина, аммоний сульфаты 
жана селитра кирет. Фосфор жер семирткичтеринен эў кєп тарал
ганы суперфосфат, ал эми калий жер семирткичинен калий хлори
ди ке ўири колдонулат. Аларды негизинен химия лык  заводдордо 
алышат.

Минералдык жер семирткичтер топурактагы нымга эрийт да, 
кыкка караганда єсїмдїк тарабынан тез кабыл алат.

Башкаларга караганда азот жана калий жер семирткичтери 
суу да жакшы эрийт, ошондуктан аларды топуракка їрєн себїїнїн 

Аммоний сульфаты Суперфосфат Калий хлориди

69-сүрөт. Азот, фосфор жана калий жер семирткичтери.
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алдында, жайдын биринчи жарымында чачышат. Азот жер се
мирткичи (селитра) сабактар менен жалбырактардын єсїшїн, 
мємєлєрдїн чоўоюшун кїчєтєт. Ошондуктан буларды кошумча 
жер семирткич катары вегетация мезгилинде (єсїмдїктїн єсїїсї 
жана єрчїїсї жїрїїчї, урук єнгєндєн тартып, жетилгенге чейин
ки мезгилде) берет.

Фосфор жер семирткичтери жайыраак эрийт, ошондуктан 
аларды топуракка кык менен бирге кїзїндє чачышат. Фосфор 
мємєлєрдїн єрчїшїн, бышышын тездетет. Калий тамырлардын, 
пияз тїптєрдїн жана тамыр тїй мєктєрдїн єрчїшїн кїчєтєт. Фос
фор жана калий єсїмдїктїн суукка чыдамдуулугун да жогорула
тат. Минералдык жер семирткичтерди аралаштырып туруп, майда 
кылып тоголоктойт. Бул майда тоголок тїрїндєгї жер семирткич 
сууда жай эрийт. Єсїмдїк аны акырындык менен талабына жара
ша сиўирет. Эгер ал майда кїкїм тї рїндє болсо тез эрип топурак
тан жуу луп кетет же эритмеси коюу болуп єсїмдїктї кууратып 
жиберет. 

   Єсїмдїктєр єсїп жаткан мезгилде жер семирткичтерди ча чууну кошумча азыктандыруу
деп аташат.

Єсїмдїктєрдї тиричилигинин ар бир мезгилинде кандай ми
нералдык заттар талап кылынса, ошолор менен кошумча азыктан
дырышат.

Єсїмдїктєрдї жаандан кийин, топурак нымга каныккан кезде 
кошумча азыктандырган жакшы. Эгер жаан кєпкє чейин жаабаган 
болсо, анда єсїмдїктєрдї адегенде каныктыра сугарып, андан ки-
йин кошумча азыктандыруу керек.

Жер семирткичтерди белгилїї єлчємдє гана чачуу керек. 
Алардын кєп болуп калышы єсїмдїктєрдї зыянга учуратат. Эгер 
жер семирткичтер єз убагында жана туура чачылса, айыл чарба 
єсїмдїктєрїнєн жогорку тїшїм алууга болот.

§ 23. ТАМЫРДЫН ТЇР ЄЗГЄРТЇШЇ

1. Мємєтамыр же азыктамыр деген эмне жана аларга кандай єсїмдїктєр кирет?
2. Тамыр тїймєгї менен мємєтамыр кантип пайда болот жана алар кандай айыр
     маланышат?
3. Бактериялуу тїймєкчєлєр (клубенкалар) деген эмне?

Айрым єсїмдїктєрдїн тамырында азык заттар топтолот. 
Єсїмдїк аларды єзїнїн єсїп єрчїшї їчїн топтойт. Бул – єсїм-
дїктїн тиричилиги їчїн єтє зарыл белен зат. Анын эсебинен 
єсїмдїк кийинки жылы жазда тез эле єсїп чыгат, кєбєйєт жана 
башка жерге таралат. Ал азык заттар єсїмдїктїн ар тїрдїї орган
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дарында топтолот да алардын сырткы формасын, бїтїндєй тур
патын єзгєртєт. Мисалы, тамырында азык топтоочу єсїмдїктєр 
сабиз, тїрп, шалгам мємєтамырды пайда кылат (70-а-сїр.). Мємє 
тамырдын пайда болушуна башка органдар да катышат. Атап айт
сак шалгам, тїрп, кызылчанын тємєнкї «куйрук» жагы тамыр
дан, жогорку бєлїгї сабактан пайда болот.

Ал эми мээр чєптїн (женьшень) мємє тамыры (70-б-сїр.) негиз
ги тамырдын єткєрїїчї тканынын жана тамыр сабагынын (бул тїр 
єзгєргєн сабак) биригип кетишинен пайда болуп, андан адамдын 
келбетине окшогон тамыр келип чыгат.

Мээр чєптїн «гинзент» деген тїрї кеўири таралган. Мээр чєп 
латынча «панакс» деп аталат. «Пан» – бардыгы, «акос» – дары, 
б.а. бардыгын дарылоочу дегенди билдирет, «гинзент» деген кытай 
сєзї ал «тамыр–адам» деген маанини туюнтат. Мээр чєптїн тамы
рында адамга кубат берїїчї, айрым ооруларга даба болуучу єзгєчє 
органикалык зат – гликозид топтолгон. Алсыз жана улгайган 
адамдарга кубат бергендиктен, аны «жашоо тамыры» деп да кою-
шат. Бул єсїмдїктє таў каларлык кубулуш байкалат: эгер адамга 
окшош тамыр бир нерседен зыянга учураса, єсїмдїк єлбєйт, би
рок єспєйт. Узак жылдар уйку абалында жата берет да, бир нече 
ондогон жылдан кийин жердин їстїнє чыгып калат (200 жыл жа
шайт), ушинтип аны жаратылыш єзї адамга белгилїї кылган. Ал 
чыгыш элдеринин медицинасында 4000 жылдан бери колдонулат. 
Тамырдын дагы башка єзгєрїїлєрї бар.

Айрым єсїмдїктєрдє (георгинде, бататта) азык зат кошумча та
мырда топтолот да, бир эле єсїмдїктє кєптєгєн тїймєкта мырлар 
пайда болот (70-г-сїр.). Кээ бир бактериялар єсїмдїктєрдїн тамы
рында (беде, уй беде) гана жашайт. Алар топтолгон жерлеринде 
майда бїртїкчєлєрдї же тїй  мєктєрдї пайда кылат. Ошол тамыр
дын сырткы бетиндеги майда тїймєктєрїндє бактериялар жашап, 
алар абадагы азоттон органикалык заттарды тїзїшєт. Бул клу
бендер же тамыртїймєгї деп аталат (70-в-сїр.). Ал башка єсїм-
дїктєргє єтє зарыл органикалык азык зат болуп жерди семиртет. 

70-А–Б-сїрєттєр.

Мємєтамырлар Женьшень же мээр чєп
А Б
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Ошондуктан бул єсїмдїктєрдї «жашыл» жер семирткичтер деп 
аташат. Кээ бир єсїмдїктєрдїн кошумча тамырлары да аябай єзгє-
рїїгє учурайт. Мисалы, баньян деген єсїмдїктїн кошумча тамы
ры жердин їстїндє, сыртта єсєт, буларды мамычадай же тирєєч 
тамырлар деп аташат (70-е-сїрєт).

Ошондой эле єсїмдїктєрдїн єскєн жерине жараша анын тамыр 
сис те масында да єзгєрїїлєр болот. Мисалы, саз кипариси суу луу 
чєйрєдє єскєндїктєн, анын тамырларына аба жетишпей дем алуу
чу тамырларга айланып, жер їстїнєн чыгып турат (70-ж-сїр.). 
Мындан сырткары  айрым єсїмдїктєр, айталы тропик токойлорун
да абадан эле тїздєн-тїз суу ну соруп алат, алардын тамырлары аба 
тамырлары деп аталат (70-з-сїр.). Ал эми жїгєрїнїн сабагынын 
тємєн жагында бекиткич тамырлар пайда болот (70-д-сїр.).

«Тамыр» деген тема боюнча эмнелерди їйрєндїк?
Тамыр – бул орган. Ал єсїм дїктї топуракка бекитип турат 

жана ага суу, минералдык заттарды топурактан алып, анын азык
танышын камсыз кылат. Ошон дуктан єсїмдїк топуракта аябай та
мырлап, башкача айтканда бутактанып тереўдеп да, жа йылып да 
єсєт. Тамыр системасына негизги, каптал жана кошумча тамыр 

70-Д–Е-сїрєттєр.

Жїгєрїнїн бекиткич тамырлары Баньяндын тирєєчтамырлары

Д Е

70-В–Г-сїрєттєр.

В
Г

Чанактуу єсїмдїктєрдїн тамырларындагы тїймєктєр Бататтын тїймєктамыры
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кирет. Єсїмдїктєрдє эки типтеги тамыр системасы болот: єзєк 
жана чачы. Єзєк тамырда негизги тамыр кубаттуу єрчїйт. Мындай 
тамырлар эки їлїштїї єсїмдїктєргє мїнєздїї болот. Ал эми бир 
їлїштїїлєрдїн тамыры чачы тїрїндє єсєт.

Тамыр бардык тирїї органдар сыяктуу эле кычкылтек менен 
дем алат, азыктанат, єсєт жана єзгєрїїлєргє дуушар болот.

Жаўы єсїп келе жаткан жаш тамырда бєлїнїї, єсїї, соруу, 
єткєрїї зоналары болот. Бєлїнїї зонасы тамыр калпакчасы ме
нен капталган, алар ар кандай таасирлерден коргойт. Тамырдын 
узунунан єсїшї бєлїнїї жана єсїї зоналарынын эсебинен жїрєт. 
Туу расынан жооноюп єсїшї, камбийдин клеткаларынын ичти 
жана сыртты кєздєй катмары пайда болот.

Тамырдын соруу зонасы тємєн кїдєй клеткалык тїзїлїштє бо
лот: тамыр тїгїн пайда кылуучу клеткалар, тамыр кабыгынын 
клеткалары, єткєрїїчї ткандын же болбосо була менен сєўгєктїн 
клеткалары.

Соруу зонасынан кийин тамыр менен сабактын ортосунда єткє-
рїїчї зона жатат. Бул зонада жогорку клеткалар менен бирге 
камбий болот. Анын эсебинен тамыр жооноюп туурасынан єсєт. 
Ошондой эле бул зонада тамырдан каптал бутактар єсїп, тамырда 
бутактануу жїрєт.

Маданий єсїмдїктєрдїн тамырларынын жакшы єсїїсїн кам
сыз кылса, алар жакшы азыктанат. Ал їчїн топуракты туура 
иштетїї зарыл (жерди отоо чєптєрдїн тамырларынан тазалоо, 
жумшартуу, жер семирткичтерди туура пайдалануу керек).

Тамыр боюнча тємєнкї суроолорго жооп бергиле:

1. Тамыр системасы деген эмне жана алардын кандай тїрлєрї бар?
2. Тамыр єсїмдїк їчїн жана жаратылышта кандай кызмат аткарат?
3. Тамырдын клеткалык тїзїлїшї кандай жана алардын єзгєчєлїгї эмнеде?
4. Тамыр кантип єсєт, дем алат жана ал аркылуу азык заттар єсїмдїккє кандайча
    кирет?
5. Топуракты иштетїї жана жер семирткичтерди чачуу аркылуу адам єсїмдїктїн
    тамыр системасына кандай таасир этет?
6. Мємє –  тамыр, тїймєк жана бактериялуу тїймєк кантип пайда болот?

70-Ж–З-сїрєттєр. Тамырлардын түр өзгөрүүлөрү.

Ж З

Саз Кипарисинин дем алуучу тамырлары Араланын аба тамырлары
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§ 24. ЄРКЇН ЖАНА БЇЧЇР

1. Єрк¿н эмнеден жана кантип ºс¿п чыгат?
2. Б¿ч¿рд¿н т¿рлºр¿ кайсылар жана алардын т¿з¿л¿ш¿  кандай?
3. Б¿ч¿рд¿н формасы, кºр¿н¿ш¿ боюнча дарактарды кандайча айырмалашат?

К¿з¿ндє дарактын жалбырактары т¿шкєндє бутакта эмне 
калат?

Жалбырак т¿шкєндєн кийин б¿ч¿р калганын кєрєб¿з. Єрк¿н 
мына дал ошол сабактагы б¿ч¿рдєн єн¿п чыгат. Єрк¿н – жа¢ы 
єн¿п чыккан жаш бутак. Демек єрк¿н єз¿нєн єз¿ эле пайда бол
бойт, эч нерсе жок жерден чыкпайт. Ал б¿ч¿рдєн єс¿п чыгат. Се
беби єр к¿н д¿н башталмасы б¿ч¿рдє калыптанган.

      Бїчїр – бул єркїндїн башталмасы. Єркїн – бул бїчїрдєн єсїп чыккан жаш бутак.

Бадалдарда, дарактарда б¿ч¿р лєр сырткы формасы боюнча т¿рд¿¿ 
(узунча, с¿йр¿, тогологураак) болот (71-с¿р.).

Бул бутактарды жаратылыштагы дарактардан тапкыла.
Бирок алар кандай гана формада болбосун, бардык вегетация

лык б¿ч¿рлєрд¿н т¿з¿л¿ш¿ тємєнк¿чє болот. Сырты катуу, калы¢ 
кабык менен капталган болот да, анын ¿ст¿ т¿к же дагы желим 
сыяк туу коргоочу зат менен жабылып, кышкы сууктан коргонуу га 
ылайыкталган. Эми б¿ч¿рд¿н ички т¿з¿л¿ш¿н ¿йрєн¿ш ¿ч¿н бир 
нече к¿н сууга салынып турган сирендин же алманын бутагындагы 
б¿ч¿рд¿ алып, узунунан экиге бєлєб¿з. Ал сыртынан те¢гече ка
бык менен капталган (72-с¿р.). Б¿ч¿рд¿н борбордук бєл¿г¿ндє са
бактын башталмасы кєр¿н¿п турат. Анда кабат-кабат болуп жал
бырак башталмасы жайгашкан. Аны жалбыракча башталмасы 
дейбиз. Ал эми алардын ар биринен жалбырактын т¿б¿ндє кєзгє 
ара¢ эле кєр¿нгєн б¿ч¿рд¿н башталмасы байкалат. Ал т¿й¿лд¿к 
б¿ч¿р деп аталат.

Демек, б¿ч¿р – бул єрк¿нд¿н башталмасы жана анын т¿й¿лд¿г¿ 
али єнє элек жалбыракчанын колтугунда калыптанган болот.

72-сүрөт. Бүчүрдүн түзүлүшү. 
А. Генерациялык бүчүр. 
Б. Вегетациялык бүчүр. 

Гїлдїн башталмасы

Бїчїрдїн теўгечелери

Пайда кылуучу 
ткань

Жалбыракча 
башталмасы

Сабак башталмасы

Тїйїлдїк бїчїрї

Єсїї чокусу

А Б

71-сүрөт. Дарактардын жана бадалдардын 
бүчүрлөрү.

Терек Кайыў Зараў Жаўгак Тая ЧетинБайтерек
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Б¿ч¿рлєр бири-бирине окшобойт. 
Алар дын т¿з¿л¿ш¿ да ар т¿рд¿¿чє болот 
(73-с¿р.). Кээ бир б¿ ч¿р  лєрдє жалбырак
чалар гана болот. Бул вегетативдик б¿ч¿р 
деп аталат. Ал эми кай биринде жала¢ 
гана г¿лд¿н башталмасы болот. Мындай 
б¿ч¿рлєр генеративдик деп аталат. Себе
би, ал б¿ч¿рдєн г¿л гана пайда болот. Ми
салы, єр¿ктє г¿лд¿н жана жалбыракчанын 
башталмасы эки башка б¿ч¿рдє болот. Ай
рым б¿ч¿рлєрдє экєєн¿н те¢ башталмасы 
болгондуктан, алар аралаш б¿ч¿рлєр деп 
аталат (73-сїр.). Мисалы, жылкы жа¢-
гактын, алманын, чиенин б¿ ч¿р лєр¿. Єр-
к¿н дєг¿ б¿ч¿рд¿н жайгашышы жана сырт
кы кєр¿н¿ш¿ боюн ча ал кайсы єс¿мд¿к 
экенин аныктоого болот.

Б¿ч¿рлєр¿н¿н формасы, чо¢ дугу, кє-
лє м¿, т¿с¿нєн башка да, анын сабакта 
орун алышы боюнча деле кандай єс¿мд¿к 
экенин аныктоого болот. Б¿ч¿рлєрд¿н 
кєб¿ т¿здєн-т¿з сабакта орношкондуктан аны отур ган б¿ч¿р де
шет. Кээ бирлери атайын сапчада орун алат. Аны саптуу б¿ч¿р 
дейбиз (71-с¿р.).

Сабактын б¿ч¿р орун алган жерин муун деп, ал эми анын 
ортосун муун аралыгы дейбиз (74-с¿р.). Муун аралыгы, муунда
гы б¿ч¿рд¿н саны да ар башка єс¿мд¿ктєрдє ар т¿рд¿¿чє болот. 
Б¿ч¿рлєр сабакта кезектешип, карамакаршы жана чалгычтай бо
луп орун алышат. Бир муунда бир нече б¿ч¿р айланып жайгашса, 
анда «чалгыч  сыяктуу» деп, ал эми бир муундун эки жагында эки 
б¿ч¿р карама-каршы орун алса, «кошоктошкон» жайгашуу деп ата
лат. Эгерде ар муунда бирден эле б¿ч¿р белгил¿¿ иретте жайгашса, 
ал кезектешип жайгашуу болот (75-с¿р.). Б¿ч¿рлєрд¿н ушундай 

Кезектешип 
жайгашуу

Кошоктошкон же 
тушташ жайгашуу

Чалгычтай же
 топтошуп жайгашуу

   75-сүрөт. Бүчүрдүн сабакта жайгашышы.

73-сүрөт. Бүчүрдүн 
түрлєрү. 

  Жалбырак (вегетациялык) бїчїрї

Гїл (генерациялык) бїчїрї

Аралаш бїчїр

Чоку бїчїрї

Жаш єркїн Муун

Муун аралык

Колтук бїчїр

74-сүрөт. Єркїн.
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жайгашышынын себеби, кийин 
алардан жалбырактар єскєндє 
к¿н баарына текши тиет. Бири-
бирине кєлєкє кылбайт. Муну 
жалбырак мозаикасы деп ата
шат (76-с¿р.). Ошентип, єс¿м-
д¿ктєрдє да бир-бирине шарт 
т¿ з¿п, кємєктєш¿п тиричилик 
ат каруу мыйзамы єк¿м с¿р¿п 
турат экен. Сирендин, єр¿кт¿н 
же жа¢ гактын б¿ч¿р¿н¿н жай

гашышын карап кєрг¿лє. Аны узунунан экиге бєл¿п, лупаны  
пайдаланып, жалбырак жана г¿л б¿ч¿р¿н ажыраткыла. Аралаш 
б¿ч¿рд¿н т¿з¿ л¿ш¿н белгилеп, с¿рєттєр¿н схема т¿ р¿ндє дептерге 
тарткыла. Ийненин жардамы менен т¿й¿л д¿к б¿ч¿рд¿ таап, бир 
б¿ч¿рдє алар канча болорун санагыла.

Генеративдик жана ве ге тативдик б¿ч¿рд¿н т¿ з¿  л¿ш¿н салыш
тырып, єз  гє   чєл¿г¿н белгилегиле. Вегетативдик б¿ч¿рд¿н с¿ рєт¿н 
тартканда т¿й¿лд¿к б¿ч¿р¿ менен бирге тарткыла.

САБАКТЫН БАШТАЛМАСЫ. ЖАЛБЫРАКТЫН БАШТАЛМАСЫ. ЄР КЇН.
ТЇЙЇЛДЇК БЇЧЇР. ВЕГЕТАТИВДИК ЖАНА ГЕНЕРАЦИЯЛЫК БЇЧЇР. 
ЖАЛБЫРАК МОЗАИКАСЫ.

§ 25. БЇЧЇРДЄН ЄРКЇНДЇН ЄНЇП ЧЫГЫШЫ,
    БУТАКТАНУУСУ ЖАНА АНЫН ЄСЇШЇН ЖЄНГЄ САЛУУ

1. Вегетативдик б¿ч¿рд¿н чокусунда эмне жайгашкан жана єс¿¿ конусу кандай   
    ткандан турат?
2. Єрк¿нд¿н жана тамырдын чокусунан ºс¿ ш¿ бирибиринен кандайча айырма
    ланат?
3. Б¿ч¿рдºг¿ жалбырак кантип жазылат жана б¿ч¿р аралыгынан ºс¿¿ деген эмне?
4. Бутактануу ºс¿мд¿кт¿н тиричилигине кандай таасир тийгизет?
5. «Чайлап ºс¿¿» деген эмне жана анын єсїмдїк їчїн мааниси кандай?
6. Уйкудагы б¿ч¿р кандай б¿ч¿р?

Б¿ч¿рд¿н єн¿ш¿ ¿ч¿н урук сыяк  туу эле жылуулук, суу, аба 
зарыл болот. 

Б¿ч¿р єнгєндє кандай єзгє р¿¿ лєр ж¿рєт?
Б¿ч¿р да башка органдар сыяк туу эле клеткалардан турат. 

Бирок чокусунда кєбєй¿¿гє жєндємд¿¿ клеткалар болот да, алар 
тез бєл¿ нєт жана о¢ой єсєт. Себеби сабактын єзєг¿ндє белен азык 
зат бар. Жазында к¿н жылыганда сє¢гєккє, анан єзєккє суу ж¿рє 
баштайт. Суу нун ж¿р¿ш¿ менен б¿ч¿ргє бутактын єзєг¿ндєг¿ азык 
заттар келет да, б¿ч¿рд¿н кєлєм¿ чо¢оюп, кєєп чыгат. Б¿ч¿рдєг¿ 
сабакчанын клеткалары да азык заттын эсебинен бєл¿н¿п єсєт. 

76-сүрөт. Жалбырактын сабактан орун 
алышы же мозаикалык жайгашышы.

Кезектешип
орун алышы

Карамакаршы 
орун алышы

Чалгычтай же 
топтошуп орун 

алышы
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Натыйжада жалбыракчанын 
аралары алыстоо менен жал
бырак чо¢оюп, жазыла баш
тайт (77-с¿р.). Вегетативдик 
б¿  ч¿рд¿н э¢ жогорку учу єс¿¿ 
конусу деп аталат. Аны мик-
роскоптон караганда, ал єтє 
назик, бєл¿н¿¿гє жєн дємд¿¿ 
клеткалардын тобу пайда 
кы луучу ткандан турганын 
кє рєб¿з. Сабак деле тамыр 
сыяктуу чокусундагы ушул клеткалардын бєл¿н¿п кєбє й¿ш¿н¿н на
тыйжасында узунунан єсєт. Бирок анын єс¿ш¿ тамырдын єс¿¿ зо
насынан айырмаланат. Єрк¿нд¿н єс¿¿ конусунда ал єс¿п жаткан 
мезгилде дєм пєкчєлєр пайда болот. Булар жалбырак башталмасы 
(т¿ й¿лд¿г¿), (77-с¿р.). Демек, єрк¿нд¿н узунунан єс¿ш¿ менен бирге 
улам жа¢ы т¿й¿лд¿к б¿ч¿р¿ кошо пайда болуп ж¿р¿п отурат.

Б¿ч¿р єскєндє жалбыракчалар жазылат, бири-биринен алыс-
тайт да єрк¿н узарат. Себеби жалбыракчалардын аралыгында кє-
бєй¿¿гє жєндємд¿¿ пайда кылуучу ткань жайгашат. Анын єс¿ш¿ 
менен бирге жалбы
рак єз¿ да чо¢оёт. 
Ошентип, андан 
єрк¿н пайда болот. 
Белгил¿¿ убактан 
кийин єрк¿н єс¿п 
же тилгенин кє рє-
б¿з. Бул вегета тив-
дик б¿ч¿рд¿н єн¿п 
єс¿ш¿ болот.

Єс¿мд¿ктєрд¿н 
чоку б¿ ч¿р¿ єс¿¿с¿н 
уланта берет, ал эми 
анын те¢гечеси т¿ш  кєн жерде б¿ч¿р шакекчеси пайда болот. Бул 
бир жылдык шакекче деп аталат (78-с¿р.). Ал эми г¿л б¿ ч¿р¿ же 
генерация лык б¿ ч¿р єскєндє єс¿м д¿к г¿лдєйт жана мємє байлайт.

Єс¿мд¿кт¿н узунунан єс¿ш¿ клеткалардын бєл¿н¿п єс¿ш¿н¿н 
эсебинен ж¿рєт дедик. Клеткалардын єс¿ш¿ майда вакуолдордун 
кєлєм¿н¿н чо¢оюшуна жараша болот. Белгил¿¿ убакыттан кийин 
клеткалардын чел кабыгы калы¢данат да, єс¿¿с¿ токтойт. Ушун
дай клеткалар кєбєйгєндє єрк¿нд¿н узунунан єс¿ш¿ да токтойт. 
Єс¿¿, єрч¿¿ мезгилинде мындан башка дагы єзгєр¿¿лєр ж¿рєт. 
Мисалы, ар т¿рд¿¿ кызмат аткаруу чу клеткалардын пайда болу
шу, атап айтканда, єткєр¿¿ч¿, пайда кылуучу, жабуучу жана бе
лен азык затты жыйноочу ткандар калыптанат. Алардын т¿з¿л¿ш¿ 
аткарган кызматына жараша болот.

77-сүрөт. Бүчүрдөн өркүндүн өрчүшү.

Бїчїр

Бїчїрдїн
кабыгы 

Єсїї
конусу

Жалбырак 
башталмасы

Жалбырак

Тїйїлдїк бїчїр

Колтук бїчїр

Єркїн

78-сүрөт. Өркүндүн өрчүшү.

Жалбырагын 
тїшїргєн бутак

Жалбырактын 
тагы

Чечевичка

Бир жылдык 
узарган єркїн

Бир 
жылдык
єсїндї

Бїчїр
шакекчеси

Кєп жылдык 
кыскарган єркїн
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Єс¿¿ зонасын алып таштоо менен єс¿мд¿кт¿н тиричилигин 
єзгєртсє болот. Анда єс¿мд¿к єс¿¿ зонасына сарптоочу азыктарды, 
белен заттарды уругуна жана мємє с¿нє жиберет да, т¿ш¿м д¿¿л¿г¿ 
жогорулайт.

Єрк¿нд¿н бутактануусу жана алардын єс¿ш¿н жєнгє салуу
 

Бутактануу – бул жалбырак колтугундагы бүчүрлөрдөн каптал бутактардын пайда болушу, 
анын  колтук бүчүрүнөн  кайра дагы  каптал бутак чыгып, шактардын, ноодалардын  көбөйүшү 
жана өсүшүнүн уланышы.

Єс¿мд¿к канчалык бутактанган сайын, жалбырактар кєбєйєт 
жана ал мейкиндикте симметриялуу орун ээлейт. Натыйжада єс¿м -
д¿к к¿нд¿н энергиясын кєб¿рєєк алууга м¿мк¿нд¿к алат. Бул єс¿м-
д¿ктє органикалык заттын кєб¿рєєк пайда болушуна жакшы шарт 
т¿зїлїп, бутак сабактын айланасында бирдей жайгашат. Натый
жада дарактын тїз болуп симметриясы бузулбайт. Кыйшайбай, 
жыгылбай, ар кандай кокустук кырдаал жаратпайт. Айрым чєп 
єс¿мд¿ктєр¿ндє жана бадалдарда да бутак болот. Ал сабактын т¿-
б¿ндєг¿ б¿ч¿рлєрдєн єс¿п чыгат. Анын ар биринен єз¿нчє єс¿мд¿к 
жетилет. Муну кыргыздар чайлап єс¿¿ дейт. Бул буудай, арпа деп 
аталган дан єс¿мд¿ктєр¿ндє жакшы байкалат. Кээ бир жапайы чєп 
єс¿мд¿ктєр¿ндє ошол эле бир т¿п жылга ¿ст¿-¿ст¿нє чайлап єсє 
берип, д¿п¿йгєн чым т¿пт¿ пайда кылат. Мисалы, бетеге, кєєдє. Ал 
эми саздуу жерлерде єлє¢ чєпт¿н ар бир т¿б¿ ушундайча єс¿п оту-
руп, андан д¿п¿йгєн чо¢ кєлємд¿¿ домпок чым т¿п келип чыгат.  
Тамырга розеткаланып єсїїчї єркїндєрдєн (каакым) сырткары жо
гору розеткаланып єсїїчї єркїндєр (циперус) дагы кездешет (79-
сїр.). Айрым дарак єс¿мд¿ктєрдє дїмїр їстїндєгї б¿ч¿рлєр¿ кєп 
жылдарга чейин єспєй тура берет. Ал уйкудагы б¿ч¿рлєр деп ата
лат. Алар єс¿мд¿кт¿н д¿м¿р¿нє, т¿б¿нє жакын жайгашат (80-с¿р.), 

79-сүрөт. Өркүндүн бутактанышы. 80-сүрөт. Уйкудагы бүчүрлөр.

Жогору розеткаланып 
єсїїчї єркїн (циперус)

Тамырга розеткаланып 
єсїїчї єркїн (каакым)

Жылдык єсїї

Уйкудагы бїчїр
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жаз келсе деле ачылбай кєп жылдар бою эч козголбой тура берет. 
Эгер даракты кыйса же сє¢гєг¿ жаракат алса гана ачылбай турган 
б¿ч¿р козголуп «ойгонот» да, андан єрк¿н єс¿п чыгат. Мисалы, те
ректи, талды кыйып алса же зыянга учурай баштаса, т¿б¿нєн жаш 
бутактардын чыкканы мына ушул себептен болот.

Єс¿мд¿ктєрд¿н бутактануусун башкарса болот. Негизги бута
гынын учун кесип койсо, каптал бутактар кєбєйєт жана мємєлєр 
жакшы чо¢оёт. Мисалы, пахтаны чеканкалоо. Ал эми помидор
дун каптал бутагынын учун алып таштаса, мємєс¿н¿н чо¢оюшуна 
жана жетилишине ы¢гайлуу шарт т¿ з¿лєт. Муну биз пасынкалоо 
дейбиз. Ошондой эле беде сыяктуу тоют ка пайдалануучу кєп жыл
дык чєп єс¿мд¿ктєр¿н¿н т¿б¿ндєг¿ (та мырга жакын жайгашкан) 
б¿ч¿р лєр дєн чєп чабылгандан кийин тез эле мурункудан кєб¿рєєк 
сандагы єс¿мд¿к єс¿п жетилет. Натыйжада экинчи чабыкта тоют 
болуучу чєпт¿н т¿ш¿м¿ жогорулайт.

БУТАКТАНУУ. НООДАЛАР. ЧАЙЛАП ЄСЇЇ. ЧЫМ ТЇП. УЙКУДАГЫ БЇЧЇР.
ЧЕКАНКАЛОО. ПАСЫНКА ЛОО. ЄСЇЇ КОНУСУ. ТЇЙЇЛ ДЇК ЖАЛБЫРАК.
БЇЧЇР ШАКЕКЧЕСИ. ЖЫЛДЫК ШАКЕКЧЕ.

Бутактан жылдык шакекчени таап, анын с¿рєт¿н бутак менен бирге тартып 
алгыла. Мємє дарактардын кандай бутагын бутоо керек экенин ажыраткыла.

§ 26. ЄРКЇНДЇН ТЇРЛЄРЇ. 
ЖЕР АСТЫНДАГЫ ЄРКЇНДЄР

1. Єрк¿нд¿н кандай т¿рлºр¿ бар?
2. Єрк¿нд¿н ар т¿рд¿¿ болушунун себеби эмнеде? Анын ºс¿мд¿к тиричилиги ¿ч¿н
    кандай мааниси бар?
3. Жер астындагы сабак тамырдан кандай айырмаланат жана ал кандай кызмат
    аткарат?
4. Т¿ймºк жана тамырсабак деген эмне жана анын столондон айырмасы кандай?
5. Пияз т¿п кандай т¿з¿л¿штº болот?

Єрк¿нд¿н т¿рлєр¿ анын єс¿ї багытына, мейкиндикте жайга
шышына жана муун аралыгына жараша болот. Б¿ч¿рдєг¿ жалбы
ракчанын муун аралыгы узарса, кадимки бутак пайда болот. Эгер
де жалбырак эле жазылып чо¢ойсо, ал эми муун аралык єзгєрбєсє 
кыскарган сабак болуп калат. Буга бака жалбырак, пияз т¿п, каа-
кым жана башка єс¿мд¿ктєрд¿н вегетациялык кыскарган сабагы 
кирет. Ал эми генерациялык органдар жайгашкан узун сабак – г¿л 
сабы болот. Анда б¿ч¿р, жалбырак болбойт. Муну кєпч¿л¿к учур
да єзєг¿ деп коюшат. Мисалы, пияздын, чесноктун, каакымдын 
єзєг¿.
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Сабак єз¿н¿н єс¿¿ багыты 
боюнча т¿з єс¿¿ч¿, чырма
лып, жармашып єс¿¿ч¿ ж. б. 
болуп бєл¿нєт (81-с¿р.).

Єс¿мд¿ктєрд¿н кєп ч¿ л¿ г¿ 
т¿з єсєт. Мисалы, к¿н карама, 
ж¿ гє р¿, буудай ж.б. Ошону 
менен бирге єс¿мд¿ктєрд¿н 
ичинде сойлоп, оролуп, чыр
малып єс¿¿ч¿ єр к¿ндєр да 
бар. Жармашып, сойлоп 
єс¿¿ч¿ єс¿мд¿ктєрд¿н саба
гы алсыз болот. Ошондуктан 

кандайдыр бир таянычка бекип єс¿¿гє аракеттенет. Ал ¿ч¿н ата-
йын мурутчалары болуп, ошолор аркылуу бекийт. Мисалы, жапайы 
буур чак. Ал эми сойлоп єс¿¿ч¿ бутактарга сойлоп, жерде жайы лып 
єскєн єсїмдїктєр кирет. Токойдо сойлоп єс¿¿ч¿ сабакка жапайы 
б¿л д¿ркєн кирет. Єрк¿нд¿н єзгєчє єс¿¿ формасы – чырмалуучу
болуп саналат. Єс¿м-
д¿кт¿н мындай єр -
к¿ндєр¿ лианалар деп 
аталат. Узун сє¢гєкт¿¿ 
шактар нымдуу тро
пик токойлорунда ай
рыкча кєп болот (82-
с¿р.). Кыргызстанда 
дагы лианаларды кез-
дештир¿¿гє болот, мисалы, коёнтомук, сай боюн да жийде, чычыр
канак сыяктуу єс¿м д¿ккє чырмалып єсєт.

Чырмалуучу єс¿мд¿к кантип єсєт?
Кєрсє, мындай єс¿м    д¿ктєргє чоку сунун айланып єс¿¿ кыймы

лы м¿ нєзд¿¿ экен. Єрк¿нд¿н ар т¿р д  ¿¿ л¿г¿н¿н себеби, жалбыра
гын жана башка органдарын к¿н д¿н жарыгына алып чыгууга ар 
бир єс¿мд¿к єз¿нчє ы¢гай  ланышкандыгы болот.

Жер астындагы єркїндєр. Єрк¿нд¿н жер астындагы бєл¿ г¿ндє 
б¿ч¿рлєр болот да, алар алгач жер алдында єрч¿шєт. Булар тик 
єйдє эмес, горизонталдуу єс¿п, жер ¿ст¿нє чыкпастан, кєпкє жер 
астында єсє берет. Бул єзгєчє єлє¢ чєп, комузкак, мончок г¿л, 
ажырык є¢д¿¿ кєп жылдык чєп єс¿мд¿ктєр¿ ¿ч¿н м¿нєзд¿¿.

Жер астындагы єрк¿нд¿н кадимки сабактан айырмасы, жал
бырактары абдан кичине, т¿сс¿з кабырчык т¿р¿ндє болуп, жер 
астындагы сабагы да кєпч¿л¿к учурда т¿сс¿з, кээде ак, кызгылт, 
бозомтук болушат. Буларда кошумча тамыр о¢ой эле пайда болот, 
себеби жер алдындагы чєйрє ал ¿ч¿н ы¢гайлуу.

Жер астындагы єрк¿н тамырдан кандайча айырмаланат?

82-сүрөт. Лианалар.

81-сүрөт. Єркїндїн түрлөрї.

Тик єсїїчї

Ак сокто

Талаа чырмоогу

Жапайы буурчак Кулпунай

Жармашуучу Сойлоочу

Чырмалуучу Тєшєлїїчї

Коон
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Жер астындагы єрк¿нд¿н сабагында деле 
муун жана муун аралыгы болот. Муунда ки
чинекей жалбыракчалар болот, эгер алар єл¿п 
калган болсо, ордунда так калат. Жер астында
гы єрк¿нд¿н т¿р єзгєрткєн жалбырагынын кол
тугунда жана єс¿¿ чокусунда сєзс¿з б¿ч¿рчєс¿ 
болот, ички т¿з¿л¿ш¿ да сабактыкындай болот 
(83-с¿р.). Мына бул белгилер аларды тамырдан 
айырмалап турат.

Жер астындагы єрк¿нд¿н кызматы. Жер 
астындагы єрк¿н єс¿м д¿кт¿н кыштап чыгы
шын камсыз кылат. Себеби алардын б¿ч¿рлєр¿ 
топурак жана кар менен жабылып, сууктан 
жакшы сакталат. Андан сырткары, жер астын
дагы єрк¿ндє белен заттар болуп, ал єс¿мд¿кт¿н 
єс¿ш¿н камсыз кылат. Жер астындагы сабак 
азык затты топтоочу орган болуп эсептелет. 
Ошондой эле алар вегетативдик кєбєй¿¿ кызматын да аткарат. 
Анткени алардын ар бир муунунда б¿ч¿р¿ бар. Тамырсабакты 
канчага бєлсє, андан ошончо єс¿мд¿к єс¿п чыгат. Ошондуктан 
ажырык сыяк туу отоо чєптєр менен к¿рєш¿¿ єтє кыйын. 

Жер астындагы єрк¿нд¿н ¿ч тиби болот: тамыр-сабак, тамыр-
т¿й мєк, пияз т¿п.

Тамырсабак. Тамыр-сабак деп аталышынын себеби, ал сырты
нан караганда тамырга окшош болот (83-с¿р.). Тамыр-сабак – бул 
жер астындагы єрк¿н. Анда те¢гече сыяк туу жалбыракчалары, 
б¿ч¿рчє жана кадимки кошумча та
мырлар бар. Мисалы, мончок г¿лдє, 
комузкакта, ажырыкта. Азык заттары 
анын белендєєч¿ тканы жайгашкан 
сабагында болот. Ал жерде кєб¿нчє 
крахмал беленделет. Тамыр-сабактан 
єс¿мд¿кт¿н жер ¿ст¿ндєг¿ єрк¿н¿ 
жана андан жа¢ы тамырлар єс¿п от
уруп, кийин кадимки єс¿мд¿к пайда 
болот.

Т¿ймєк. Т¿ймєк менен тамыр-са
бактын айырмасы тємєнк¿чє: сабагы 
кыска, жалбырагы єрч¿бєгєн абалда 
болот. Бирок, алардын тє мєн к¿дєй 
б¿ч¿рлєр¿ болот: чоку жана колтук 
б¿ч¿р¿ болуп, кошумча тамырла
ры єн¿кпєйт. Мисалы, картошка
нын т¿ймєг¿ндє колтук б¿ч¿рлєр¿ 
бар (84-с¿р.). Алар кєзчє деп аталат. 

83-сүрөт. Мончок гүлдүн 
(ландыш) тамырсабагы.

84-сүрөт. Картошканын түймөгү нүн 
пайда болушу.

Сабагынын 
жер астындагы 
бєлїгї 

Єсїндї

Кєзчєлєр

Тїймєктїн
негизи

Эски тїймєк 

Жаш єсїмдїк

Тїймєктїн чоку 
жагы

Єсїндї єсїп чыгуучу 
тїймєк

Тамырлар

Столондор

Жаўы 
тїймєктєр
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85-сүрөт. Түймөк жер алдындагы 
тїрїн єзгєрткєн єркїн.

Єзєк

Сєўгєк

Була

Кабык

Чоку бїчїрлєр

Каптал бїчїрлєр

Муун 
аралык

Кєзчєдєн дароо эле картошка пайда 
болбойт. Кєзчєдєн же б¿ч¿рдєн би
ринчи анын жер астындагы бєл¿г¿нєн 
тамыр, анан андан ак т¿стєг¿ єрк¿н – 
столон єс¿п чыгат. Столондун тамыр
дан айырмасы, ал аркылуу т¿ймєккє 
азык зат гана єтєт. Ал тамыр сыяктуу 
суу жана минералдык заттарды соруп 
алып єткєрбєйт. Т¿з¿л¿ш¿ да тамыр
га окшош эмес, ал бир т¿рд¿¿ гана 
єткєр¿¿ч¿, негизги, ал эми учу пайда 
кылуучу ткандардан турат. Столон
дун учу жооноюп, т¿ймєк пайда болот, 
анда э¢ кєп санда крахмал топтолот. 
Бирок, т¿ймєкт¿ туурасынан кесип 
карасак, ал дарак єс¿мд¿г¿н¿н сабагы
нын катмарларын элестетет (85-с¿р.). 
Демек т¿ймєк бул т¿р¿ єзгєргєн єрк¿н.

Пияз т¿п. Пияз т¿птє т¿ймєккє 
жана тамыр-сабакка караганда 
жалбырактар жакшы єрч¿п, саба
гы кыска болот (86-с¿р.). Аны т¿п 
деп коюшат, ал азык затты т¿р¿ 
єзгєргєн жалбыракта топтойт. Ар 
бир жалбырагынын кабаттарынын 
аралыгындагы т¿б¿ндє б¿ч¿р¿ бар. 
Андан «кєк пияз» єс¿п чыгат. Т¿с¿ 
єзгєргєн агыш сары т¿стєг¿, ошондой эле г¿л б¿ч¿р¿ болот. Андан 
пияздын г¿л¿ єрч¿йт. Ал эми айрым єс¿мд¿ктєрдє жер астындагы 
колтук б¿ч¿р¿нєн кайрадан пияз т¿птєр пайда болот. Мисалы, чес
нокто же сарымсакта.

ЖЕР АЛДЫНДАГЫ ЖАЛБЫРАК. ЖЕР АСТЫНДАГЫ БЇЧЇР. ТАМЫРСАБАК. 
ТЇЙМЄК.  ПИЯЗ  ТЇП.  СТОЛОН.  КЫСКАРГАН  САБАК.  ТЇЗ  ЄСЇЇЧЇ  САБАК. 
ЧЫРМАЛЫП, ОРОЛУП, СОЙЛОП ЄСЇЇЧЇ САБАКТАР. ЛИАНАЛАР.

Єз¿¢єр жашаган жердеги єс¿м д¿к тєрд¿ изилдеп, єрк¿нд¿н т¿р лєр¿ боюнча 
тємєнк¿ 7-таблицаны толтургула.

    7т а б л и ц а

Єс¿мд¿ктºрд¿н т¿рлºр¿н¿н атын жазып, с¿рºт¿н тарткыла

Кыскарган 
ºрк¿ндºр

Оролуп 
ºс¿¿ч¿лºр

Мурутчасы 
менен жарма-

шып  єс¿¿ч¿лºр 

Сойлоп 
ºс¿¿ч¿лºр

86-сүрөт. Пияз түп.

Бїчїрлєр

Кыскарган сабак

Кошумча тамырлар

Тїрїн єзгєрткєн
жалбырактар
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Єрк¿н деген темадан эмнелерди ¿йрєнд¿к?

Єрк¿н – б¿ч¿р, жалбырак жана сабактан турган, жа¢ы єс¿п, 
єрч¿п келе жаткан татаал орган. Жалбырак б¿ч¿рд¿н жалбыракча
сынан єс¿п, єрч¿п чыгат. Ал эми б¿ч¿р болсо єрк¿нд¿н чокусунда 
жана жалбырак колтугунда орун алган. Жалбырак сабакта кезек
тешип, карама-каршы жана чалгычтай болуп жайгашат. Алардын 
ушундай типте жайгашышы жалбырактардын бардыгына тегиз 
к¿н тийишин камсыз кылат.

Вегатативдик б¿ч¿р – вегетативдик єрк¿нд¿н т¿й¿лд¿г¿. Анда 
сабактын, жалбырактын жана б¿ч¿рд¿н башталмасы жайгашкан. 
Генерациялык б¿ч¿рдє болсо г¿лд¿н жана г¿л сабынын башталма
сы орун алган. Б¿ч¿рлєр сабактын капталында, анан чокусунда 
жайгашат. Чоку б¿ч¿р¿ндєг¿ сабакчанын учу дємпєк формада бо
лот да, пайда кылуучу ткандан турат. Ал єскєндє, т¿й¿лд¿к жал
быракчалар жазылып, аралыгы алыстап, бутак пайда болот. Бу
тактануу – бул каптал б¿ч¿рлєрд¿н єс¿ш¿, к¿нд¿н нурун жакшы 
жана тегиз єз¿нє тартууга карата єс¿мд¿кт¿н ы¢гайланышы. 

Бутактанууда єрк¿ндєр сєзс¿з бири-бирине таасир этет. Єс¿п 
жаткан єрк¿нд¿н жогору жагын кесип койсо, бутактануусу тез
дейт. Ошондуктан дарактарды бутоо аркылуу єрк¿н системасын 
калыптандырууга болот. 

Єрк¿н жетилгенден кийин, экинчи жылдан баштап бутак 
деп аталат. Муун аралыгынын узундугуна жана єс¿ш багытына 
карай кыскарган жана узун єрк¿н болот. Ал эми узун єрк¿ндєр 
т¿з єс¿¿ч¿, сойлоп, чырмалып, оролуп, жармашып єс¿¿ч¿ болуп 
бєл¿нєт.

Жер астындагы єрк¿ндєр – тамыр-сабак, т¿ймєк, пияз т¿п та
мырга окшоп топурактын ичинде єсєт, бирок булар – т¿р єзгєрткєн 
єрк¿ндєр. Буларда белен заттар топтолгон жана алар єс¿мд¿к ¿ч¿н 
кєбєй¿¿ жана сууктан сактоо кызматын аткарат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Єрк¿н эмнеден ºс¿п чыгат? Єрк¿н, бутак жана сабактын бирибиринен айыр
    масы кандай?
2. Б¿ч¿рлºр кандай т¿з¿л¿штº болот?
3. Б¿ч¿р ачканда жана ºрч¿гºндº эмне пайда болот?
4. Дарактын бутагын карап кºр¿п, жылдык шакекчени тапкыла.
5. Дарактын д¿м¿р¿н¿н ¿ст¿нк¿ катмарын карап кºр¿п, уйкудагы б¿ч¿рлºр¿н тап
    кыла.
6. Кыш мезгилинде б¿ч¿рлºр¿, бутактары боюнча кайсы дарак экенин ажыраткыла.
7. Єрк¿нд¿н кандай т¿р ºзгºр¿¿лºр¿н би леси¢ер?
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§ 27. ЖАЛБЫРАК ЖАНА ЄСЇМДЇК ТИРИЧИЛИГИ.
ЖАЛБЫРАКТЫН КЛЕТКАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

1. Жалбырак эмне себептен жашыл тїстє жана ал ºс¿мд¿к ¿ч¿н кандай кызмат 
    аткарат?
2. Аткарган кызматына жараша жалбырактын т¿з¿л¿ш формасы кандай болот?
3. Мамыча жана борпо¢ ткань жана алар кандай т¿з¿л¿штº?
4. Єткєрїїчї ткань кандай тїзїлїштє? Ал эмне кызмат аткарат?

       Жалбырак – татаал т¿з¿л¿штºг¿ ºс¿м д¿к тºрд¿н вегетация органдарынын бири, ºрк¿нд¿н 
    бºл¿г¿. Анын жашыл болуусунун себеби анда хлорофилл пигменти бар.

Жалбырактын кызматы. Орус табият таануучусу Климент Ар
кадьевич Тимирязев єс¿мд¿ктєрд¿н азыктанышы, б.а. жалбырак
та жарык нурунун таасири астында органикалык эмес заттардан 

органикалык заттардын пайда болушун 
изил деген (87-с¿р.). Жандуу организмдер, 
анын ичинде єс¿м д¿ктєрд¿н єз¿ ¿ч¿н да 
зарыл болгон органикалык зат жашыл 
жалбыракта т¿з¿лєт (фотосинтез). Ошон
дой эле суунун бууланышы дагы кєб¿нчє 
жалбырак аркылуу ж¿рєт. Мындан сырт
кары жалбырак кошумча кызматтарды да 
аткарат, мисалы белен заттарды топтоо, 
вегетативдик кєбєй¿¿ ж.б. (88-с¿р.).

Жалбырактын сырткы т¿з¿ л¿ш¿. 
Жалбырак татаал т¿з¿ л¿ш тєг¿ орган. 
Ал жалбырак сабынан, пластинкасы
нан, негизинен жана жанжалбарыак же 

кошумча жалбыракчалардан турат (89-
с¿р.). Жалбырак пластинкасынын жазы 
бєл¿г¿  ичкерип, жалбырак сабын пай
да кылат да, сабакка бекийт. Ал жерди 
негизи дейбиз. Жалбырак сабынын т¿-
б¿ндє кошумча жалбыракчасы болот да, 
ал кээ бир єс¿м д¿ктєрдє тез эле саргайып 
т¿ш¿п калат. Карагай, акация сыяк туу 
єс¿мд¿ктєрдє, кошумча жалбыракчала
ры тикенге айланып, жаныбардан коргоо 
кызматын аткарат.

Айрым єс¿мд¿ктєрд¿н жалбырак 
сабы болбойт. Мисалы, жалбыз, буудай, 

ж¿гєр¿, сабиз жана баш ка лардын жалбырак сабы єс¿м      д¿кт¿н са
багына оролуп єсєт (89-с¿р.) ал жалбырак кучагы деп аталат.

87-сїрєт. Климент Аркадьевич 
Тимирязев (1843–1920).

88-сүрөт. Жалбырактын 
кызматы.

Жарык

Сабак

Жалбырак
Кычкылтек

Тамыр

Кємїр 
кычкыл
газы

Суу

Суу
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Жалбырак пластинкасы ар т¿р д¿¿ т¿з¿л¿штє болот. Тропи
калык єс¿мд¿ктєрд¿н жалбырагы жазы жана ири болот. Мисалы, 
кээ бир пальмалардын жалбырагы 5–10 метрге жетет. Амазонка 
дарыясында єс¿¿ч¿ виктория-регия аттуу єс¿мд¿кт¿н жалбырагы
нын чекеси єйдє кєтєр¿л¿п, кырдуу тегерек табактай болот (90-
с¿р.) да, диаметри 2 метрге чейин жетет. Ал эми суу котуру де
ген єс¿мд¿кт¿н жалбырагы єтє майда, адамдын тырмагына анын 
4–5с¿ батат.

Жєнєкєй жана татаал жалбырактар. Бир эле жалбырак сап
та жалгыз жалбырак пластинкасы  жайгашкан болсо, ал жєнєкєй 
жалбырак деп аталат. Эгерде жалгыз сапта эки же андан кєп жал
бырак пластинкасы болсо, ал татаал жалбырак болот. Мисалы, ко
жогаттын, кызылгаттын, зара¢дын, жылкы жа¢гактын, ит мурун
дун, четиндин ж.б. жалбырагы. 

Жалбырактардагы заттар кан  тип жылат?

Жалбырактын тарамыштанышы. 
Жалбырактар ар т¿рд¿¿ багытта тара
мыштан турганын кєр¿п ж¿рєс¿¢єр. 
Мисалы, канат сыяк туу (ак чечек), 
манжа сыяктуу (каштан) болуп тор
долгон болот. Буларды торчо сыяк
туу тарамыштануу деп аташат. 
Мындай тарамыштануу эки ¿л¿ш-
т¿¿лєргє тиешел¿¿. Ал эми бир ¿л¿ш-
т¿¿лєргє кєб¿нчє жарыш тарамыш
тануу м¿нєзд¿¿ (91-с¿р.). Мисалы, 
ж¿гєр¿дє, буудайда ж.б.

Айрым єс¿мд¿ктєрдє негизги та
рамыштануусу т¿з эмес, жалбырактын 
негизинен учуна карай ийилип, дого 
сымал абалда болот.

91-сүрөт. Жалбырактын 
тарамыштанышы.

Жарыш тарамыштануу Дого сымал 
тарамыштануу

Торчо тарамыштануу Ачаланып
тарамыштануу

89-сүрөт. 

Жалбырактын 
тїзїлїшї

Жалбырактын сабы

Саптуу жалбырак

Сапсыз жалбыракНегизи

Жанжалбырак же 
кошумча жалбырак

Жалбырак 
пластинкасы

Жалбырактын 
жайгашышы

90-сүрөт. Амазонкавикториясы. 
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93-сүрөт.  Үт же оозчонун клеткалары 
бар жалбырактын астыңкы кабыгы.

Жабуучу 
клеткалар

Мындай тарамыштанууну дого сымал деп атоого болот. Миса
лы, бака жалбыракта, май мончокто. Ошондой эле ачаланып тара
мыштануу деген бар. Мында жалбырактын бир тарамышы келип 
учу ачаланып кетет. Мисалы, гинго деген єс¿мд¿ктє. Тарамыштар 
аркылуу азык заттар жалбырактын бардык жерине таралат. Себе
би алар єткєр¿¿ч¿ ткандан турат.

Жалбырактын клеткалык тїзїлїшї

Жалбырактын э¢ сырткы катмары – кабыгы «эпидермис» (те
риче) деп аталат. Анын астында жалбырактын ичин б¿т ээле ген 
жумшак негизги тканы жайгашкан. Ал катмар-катмар клетка
лардан турат. Негизги ткандын ар бир клеткасынын жука чел ка

быгы болот, ал башка клеткалардай 
эле цитоплазма менен толгон, ядросу, 
вакуолу бар. Башкалардан айырмасы 
– аларда хлоропласт болот. Жалбы
рактын ¿ст¿нк¿ бетине жакын жаткан 
негизги ткандын клеткалары узуну
нан, бири-бирине тыгыз жатат. Анын 
сырткы кєр¿н¿ш¿ ат байлаган ма
мыга окшош болгондуктан, мамы
ча ткань (92-с¿р.) делет. Мамыча 
сыяктуу клеткалардан турган ткан
дын негизги кызматы єс¿мд¿ккє 
керект¿¿ азык-заттарын синтездєє 
болуп саналат. Анткени мамыча 
клеткада жалбыракка жашыл т¿с 
берген хлорофилл пигменти бар 
хлоропласттар болот.

Жалбырактын астында жана 
¿ст¿нк¿ бетиндеги эпидермистин же териченин клеткалары мом 
сыяктуу зат менен капталган. Териченин клеткалары бири-бирине 
тыгыз жаткандыктан, ал жалбырактын сырт жагын куурап жана 
кургап калуудан сактайт. Жалбырактын асты¢кы бетинин териче
синде ¿т деп аталган оозчолорду пайда кылуучу клеткалар болот. 
Їт аркылуу жалбырактын ичине аба кирип, иштелген аба чыгып 
турат. Їтт¿н клеткалары ачылып, жабылып турушат да, газдын, 
абанын алмашышын жєнгє салат (93-с¿р.).

Жалбырактын асты¢кы кабы
гына жакын жаткан клеткалар 
тогологураак болуп бири-бирине 
тыгыз эмес жайгашып, клетка ара
лык боштуктары бар. Ошондуктан 
ал борпо¢ ткань деп аталат. Клет
ка аралык боштуктарды клетка 
аралык зат жана аба ээлеп турат. 

Оозчо

92-сүрөт. Жалбырактын 
клеткалык түзүлүшү.

Эпидермис

їт

Мамыча ткань

Єткєрїїчї 
ткань

Кутикула
 катмары

Борпоў ткань
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Жалбырак тарамышы – 
бул єткєр¿¿ч¿ ткань. Ал була 
жана сє¢гєк ткандан турат. 
Буланын элек сыяк туу т¿т¿г¿ 
аркылуу органикалык заттар
дын, мисалы, канттын, суудагы 
эритмеси жылат. Элек сыяктуу 
т¿т¿кчєлєрд¿н т¿з¿л¿ш¿ орга
никалык заттарды єткєр¿¿гє 
ылайыкталган.

Буланын курамына элек 
сыяк туу т¿т¿ктєн башка дагы 
сє¢ гєкт¿¿ ткань кирет. Ал ар
кылуу тамырдан келген суу 
жана анда эриген минералдык 
заттар жылат (94-с¿р.).

ЖАЛБЫРАК ПЛАС ТИНКАСЫ. САБЫ. 
ТЇПЧЄ. КОШУМЧА ЖАЛБЫРАК. 
САПТУУ  ЖАНА  САПСЫЗ  ЖАЛБЫ-
РАК. ТОРЧО. ЖАРЫШ ЖАНА ДОГО 
СЫЯКТУУ ТАРАМЫШТАНУУ. ЭПИДЕРМИС. ХЛОРОПЛАСТ. ХЛОРОФИЛЛ. 
МАМЫЧА  ТКАНЬ.  БОРПОЎ  ТКАНЬ.  ЄТКЄРЇЇЧЇ  ТКАНЬ.  ЭЛЕК  СЫЯКТУУ 
ТЇТЇКЧЄ. НЕГИЗГИ ТКАНЬ.

 

§ 28. ЖАРЫКТЫН ТААСИРИ АСТЫНДА ЖАЛБЫРАКТА
ОРГАНИКАЛЫК ЗАТТАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУ 

1. Фотосинтез деген эмне жана ал кандай мааниге ээ?
2. Крахмал ºс¿мд¿кт¿н кайсы жеринде пайда болот?
3. Єс¿мд¿к к¿ндºн энергияны кантип алат жана ал энергия кайда сакталат?
4. Фотосинтез ж¿р¿п жатканда жалбыракта кайсы газ си¢ирилип алынат жана 
    кайсы газ бºл¿н¿п чыгат?
5. Эмне себептен организмдеги кант крахмалга, анан ал кайра кантка айланып
   турат?

    Фотосинтез – бул өсүмдүктүн жашыл органдарында органикалык эмес заттардан (көмүр 
кычкыл газы жана суу) хлорофиллдин катышуусу менен күн нурунун энергиясын пайдаланып, 
органикалык заттарды түзүү процесси.

Жалбыракка жашыл т¿ст¿ хлоро  филл данекчелери берип турат. 
Анткени анда магнийдин ко шул малары бар. Натыйжада хлоро филл 
к¿н энергиясын єз¿ нє си¢и рип алууга жєндємд¿¿ болот. Бул жерде 
б¿т¿ндєй жер бетинде тиричиликти камсыз кылуучу єтє маанил¿¿ 

Суу жана минералдык 
туздар

Жалбырактын 
їт жылчыгы

Тїтїкчєлєр

Элек сымал 
тїтїкчєлєр

94-сүрөт.  Өсүмдүктөрдө заттардын 
транспорттолушу.

Органика
лык заттар

Суу жана 
минералдык 

туздар

Тамыр тїкчєлєрї
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процесс ж¿  рєт. Анткени єс¿мд¿ктєр, жан-жаныбарлар жана адам 
¿ч¿н дагы зарыл болгон органикалык азык зат ушул жерде т¿з¿лєт. 
Муну фотосинтез процесси дей
биз. Грек тилинен алынган бул сєз: 
«фото» – «жарык», ал эми «синтез» 
– «т¿з¿л¿¿» дегенди билдирет. Де
мек, бардык тир¿¿ организмге ке
рект¿¿ азык зат жарыктын таасири 
менен т¿з¿лєт.

Ал эмнеден т¿з¿лєт жана кан
дай зат пайда болот?

Баштапкы учурда азык заттар 
суудан жана кєм¿р кычкыл газы
нан гана т¿з¿лєт. Алардын бириги
ши ¿ч¿н энергия керек. Энергияны 
хлорофилл аркылуу к¿н нурунан алат, абадан кєм¿р кычкыл газы 
жана тамыр аркылуу суу сорулуп келет да, хлоропластта организм
ге э¢ зарыл болгон азык зат – крахмал пайда болот. К¿ндєн келген 
энергия ошол пайда болгон органикалык заттын биригїїсїнє жум
шалат жана анда сакталат (95-сїр.).

Жалбырактагы к¿нд¿н нуру жана хлорофиллдин кызматын 
аныкташ ¿ч¿н тажрыйбага кайрылалы. Каз таман же дагы башка 
бєлмє єс¿мд¿г¿нєн эки-¿чт¿ алып, 3–4 к¿н бою кара¢гы шкаф
ка коюп коюу керек. Андан кийин анын бир жалбырагынын эки 
жагын эни 1,5 см їч бурчтуктуу кара кагаз менен жабабыз. Анан 
єс¿мд¿кт¿ жарык жерге коёбуз. 8–10 сааттан ки йин жалбыракта
гы кара кагаз тилкесин алып таштап, жалбыракты кайнак суу га 
салабыз, андан алып ысытылган спиртке салсак, жалбырактын жа
шыл т¿с¿ жоголуп, т¿сс¿здєнєт. Хлорофилл спиртте эрип, сыртка 
чыгып кетет. Аны тарелкага коёбуз да, ¿ст¿нє йоддун эритмесин 
тамызсак, жалбыракка жабыл
ган кара кагаздын їч бурчтук 
болгон жери кєк т¿скє боё лот. 
Себеби крахмал йод тийгенде 
кєгєрєт. Демек, жалбырактын 
жарык тийген жеринде гана 
крахмал пайда болгон (96-с¿р.).

Єс¿мд¿кт¿н организминде
ги крахмалдан башка органика
лык заттар  (белок, май ж.б.) 
кантип пайда болот?

Жалбыракта адегенде жєнє-
кєй кант же глюкоза пайда 
болот, анан ал крахмалга ай
ланат. Бирок ал жерде кайра 
тез эле кантка айланып, суу-

95-сүрөт.  Жалбырактагы фотосинтез 
процесси.

Кїн энергиясы

Кычкылтек
Кємїр 
кычкыл 

газы

Суу

Хлорофилл

Глюкоза

96-сүрөт.  Крахмалдын жарыкта пайда 
болушун аныктоо.

Єсїмдїк клеткасы

Йод

ХлорофиллХлоропласт

Кара кагаз

Суу

Спирт

Бєлмє єсїмдїгї
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да эрийт да, єс¿мд¿кт¿н башка органдарына жана дагы мє мє гє, 
урукка агып барат. Фотосинтез учурунда пайда болгон канттын 
кєпч¿л¿г¿ єс¿мд¿кт¿н тамыры аркылуу келген минералдык туздар 
менен кошулуп, андан белок, май жана башка заттарды пайда кы
лат. Алардын кєпч¿л¿г¿ жа¢ы клетканын т¿ з¿ л¿ ш¿нє катышат. 
Калгандары белен зат катары топтолот. Мисалы, картошканын 
белендєєч¿ тканында – крахмал; дарбызда, ж¿з¿м, шабдалынын 
мємєс¿ндє, кызылчанын тамырында – кант; к¿н карамада, пахта
нын чигитинде, зыгырда – май топтолот. Ал эми тєє буурчакта, 
машта, нокотто – белок жыйналат. Кайсы бир єс¿м  д¿ктєрд¿н, ми
салы, традескан циянын жалбырагында ак тилкелери болот. Эгерде 
жогоркудай тажрыйбаны ушундай жалбырак менен жасасак, анда 
крахмал ак тилкеде пайда болбойт. Жашыл гана жеринде пайда 
боло турганын кєрєб¿з. Демек, азык зат хлорофилл данекчеси бар 
жерде жана жарыкта гана пайда болот. Бул процесс фотосинтез 
деп аталары жогоруда айтылган. Жашыл єс¿мд¿ктє т¿з¿лгєн азык 
заттын тутумундагы энергия – бул к¿н энергиясы. Ал энергия бе
лен затта (данда, мємєдє ж.б.) сакталып тура берет. Качан гана 
адам же жаныбарлар тамактанганда организмдеги кычкылтектин 
катышуусу менен татаал органикалык заттардын ажыроосу ж¿р¿п, 
энергия кайрадан бєл¿н¿п чыгат. Анын эсебинен дененин жылу
улугу сакталат, кыймыл-аракет жасалат. Ошентип, жер бетинде 
тиричилик камсыз болот.

ФОТОСИНТЕЗ

Тажрыйбалар боюнча байкоо иштери

Жалбырактардын жарыкта кєм¿р кычкыл газын си¢иши жана
кычкылтекти бєл¿п чыгарышы

Крахмал жашыл єс¿мд¿кт¿н жалбырактарында жарыктын 
таа   сири менен гана пайда болорун билдик.

Кандай заттардан кант, ан дан крахмал кандайча пайда бо лот?
I тажрыйба. Бул суроого жооп бер¿¿ ¿ч¿н тємєнк¿ тажрый

баны жасайбыз. Г¿л єс¿¿ч¿ карападагы примула деген єс¿мд¿кт¿ 
кичинекей айнек тактанын ¿ст¿нє коюп, айнек калпакча менен 
жаап, к¿нд¿н жарыгына коёбуз. Калпакчанын жээгин бет май 
менен майлап коёбуз. Айнек калпакчанын алдындагы примуланын 
жанына жегич (щелочь) деп аталган заттын эритмеси куюлган ста
канды коёбуз (97-с¿р.). Айнек калпакчанын алдында тез эле кєм¿р 
кычкыл газ калбай калат, анткени аны жегич зат си¢ирип алат. Ал 
эми кєм¿р кычкыл газы бар аба калпакчанын алдына кире албайт, 
себеби анын жээ ги бет май менен майланган жана айнек бекем 
жабылган. Эки к¿ндєн кийин єс¿мд¿кт¿ калпакчанын алдынан 
алабыз да, жалбырагынын бирин кесип алып, анын клеткаларын



84

да крахмал пайда болдубу же жокпу, текшерип кєрєб¿з. Жалбы
ракка йод тамызсак, ал кєк т¿скє боёлбойт, анткени жалбыракта 
крахмал пайда болгон жок. Демек, єс¿м д¿кт¿ курчап турган абада 
кєм¿р кычкыл газ болгондо гана жалбырактарда крахмал пайда бо

лот. Органикалык зат єс¿мд¿ктєрд¿н 
жашыл бєл¿ктєр¿ндє, биринчи ирет
те, жалбырактарда жарыкта гана 
т¿з¿лєт. Бул процесс єс¿мд¿ктєрд¿ 
курчап турган абада кєм¿р кычкыл 
газы болгондо гана хлоропласттар
да, башкача айтканда, хлорофиллд¿¿ 
жалбырак пластинкасында ж¿рєт. 
Алгач канттын пайда болушу ¿ч¿н 
¿т аркылуу кир¿¿ч¿ кєм¿р кычкыл 
газы жана тамырлар топурактан со
руп алуучу суу керек. Ошондо гана 

кант пайда болот. Андан ки йин кант крахмалга айлана баштайт.
II тажрыйба. Эми бул мезгилде єс¿мд¿к кандай газды бєл¿п 

чыгарарын билиш ¿ч¿н дагы бир тажрыйба єткєр¿п кєрєл¿. Чо¢ 
айнек банкага кандайдыр бир єс¿мд¿кт¿н жашыл жалбырактуу ки
чинекей бутагы салынган суу куюлган стаканды жайгаштырабыз. 
Аны бєлмєдє єс т¿   р¿лгєн анча чо¢ эмес єс¿мд¿к менен да алмаш
тырууга болот. Банканын оозун тыгыны бар капкак менен бекем 
жабабыз да, тыгындын тешигине коюлган айнек т¿т¿кчє аркылуу 
кєм¿р кычкыл газы менен банканы толтурабыз. Айнек т¿т¿кт¿ да 
тыгын менен жабабыз. Кєм¿р кычкыл газы банканын т¿б¿нє чєг¿п, 
же¢ил абаны с¿р¿п чыгарат. Буга ишениш ¿ч¿н банканы ачып, ага 
к¿й¿п жаткан чычаланы салабыз (98-с¿р.). Кєм¿р кычкыл газы 
к¿й¿¿гє жардам бербейт. Эгер чычала єч¿п калса, тажрыйбаны 

ж¿рг¿з¿¿гє болот. Банканы кайрадан 
тыгыздап жаап, аны жарыкка коёбуз. 
Бир к¿ндєн ки йин банканы ачып, ага 
к¿й¿п жаткан чычаланы салабыз. Чычала 
мурдагыдай єч¿п калбастан, к¿йє берет. 
Демек, банкада кєм¿р кычкыл газы кал
ган жок, анын ордуна к¿й¿¿гє жардам 
бер¿¿ч¿ башка газ пайда болду. К¿й¿¿гє 
кычкылтек гана жардам берет. 

III тажрыйба. Демек, єс¿мд¿кт¿н 
жашыл жалбырактары кєм¿р кычкыл 
газын си¢ирип алып, кычкылтекти 
бєл¿п чыгарды. Эгер жашыл єс¿мд¿г¿ 
бар, анан кєм¿р кычкыл газына толту
рулган банканы жарыкка эмес, кара¢гы 
шкафка койсок, анда ага салган к¿й¿п 
жаткан чычала мурдагыдай эле єч¿п 

97-сүрөт.  Өсүмдүктүн дем алы-
шын көрсөтүүчү тажрыйба.

  98-сүрөт.  Жарык тийгенде 
өсүмдүктүн жалбырактары 
кычкылтек бөлүп чыгарат.

Бир кїндєн кийин Бир кїндєн кийин

КараўгыдаЖарыкта
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калат. Бул жашыл жалбырактар жарыкта гана кєм¿р кычкыл га
зын си¢ирип, кычкылтекти бєл¿п чыгарарын далилдейт. Кант 
кара¢гыда пайда болбойт. Анткени, кєм¿р кычкыл газын єс¿м-
д¿ктєр кара¢гыда си¢ирбейт. Мына ушинтип жашыл єс¿мд¿к к¿н 
нурунун энергиясын пайдаланып, органикалык заттарды (биринчи 
иретте кантты) органикалык эмес заттардан (кєм¿р кычкыл газы 
менен суудан) т¿зєт жана кычкылтекти бєл¿п чыгарат. Сууда эрий 
турган абалга келиш ¿ч¿н єзгєчє заттардын, башкача айтканда фер
менттердин таасири менен крахмал кайрадан кантка айланат да, 
жалбырактардан башка органдарга агып келет. Ал жерде кант кай
радан крахмалга айланат. 

«Фермент» латындын «fermen tum» – ачытуу деген сєз¿ нєн ке
лип чыккан. Ал бардык ти р¿¿ клеткаларда болот жана ал жерде 
азык заттардын жєнєкєй заттарга ажырашын же кайрадан пайда 
болушун ж¿зєгє ашырат жана ушул айлануу процесстерин, башка
ча айт канда зат алмашууну жєнгє салып турат. Ар бир заттын, ай
талык, белоктун, крахмалдын, майдын жана башкалардын єз¿нє 
гана тиешел¿¿ ферменти болот.

ФЕРМЕНТ

§ 29. ЖАЛБЫРАКТА ГАЗДЫН АЛМАШЫШЫ ЖАНА
СУУНУН БУУЛАНЫШЫ

1. Дем алууда кандай процесс ж¿рºт?
2. Жалбыракта газ алмашуу кандай ж¿рºт?
3. Єс¿мд¿кт¿н кайсы клеткаларында суу бууланат?
4. Аба ырайынын шарты бууланууга кандай таасир этет?
5. Буулануунун ºс¿мд¿к ¿ч¿н кандай мааниси бар?

Абада 21% кычкылтек, 0,03–0,032% көмүр кычкыл газы, 78,08% азот жана 0,98% инерттүү 
газдар болот.

Кант менен кычкылтек кошулганда бєл¿н¿п чыккан энергия 
кайдан келген?

Дем алуу к¿нд¿з да, т¿н ичинде да тынымсыз ж¿р¿п турат. 
Єс¿м д¿к т¿н б¿т органдары дем алат. Ал эми фотосинтез к¿нд¿з 
гана жарыкта ж¿рєт.

Демек, жарыкта єс¿мд¿ктє эки карама-каршы процесс ж¿рєт. 
Биринчи процесс – фотосинтез, экинчиси – дем алуу. Фотосинтез 
убагында органикалык эмес заттардан органикалык заттар т¿з¿лєт 
да, к¿нд¿н жарык энергиясы пайдаланылат. Ал эми єс¿мд¿к дем 
алган убакта кычкылтек органикалык заттарды ажыратат.  Андан 
энергия бєл¿н¿п чыгат. Мисалы, энергиянын бєлїнїшїн їрєндїн 
єнгєн учурунда байкасак болот. Ал кїндїн энергиясы. Єс¿мд¿ктєр 
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кєм¿р кычкыл газы менен кошо айланасындагы абадан кычкыл
текти да си¢ирип алат, ал єс¿мд¿ккє дем алыш ¿ч¿н керек.

Фотосинтез жана дем алууну салыштыруу їчїн тємєнкї 
таб лицаны толтургула.

8т а б л и ц а

Суроолор Фотосинтез Дем алуу

1. Сутканын кайсы убагында ж¿рºт?
2. Кайсы газ си¢ирип алынат?
3. Кандай газ бºл¿н¿п чыгарылат?
4. Органикалык зат кайсы учурда пайда
    болот жана кайсы учурда ажырайт?

  
   Єс¿мд¿кт¿н сууну буулантышы

Жалбырактуу кичинекей бутакты ийип, аны єс¿мд¿ктєн кес-
пей туруп айнек колбага салгыла (99а-с¿р.). Андан кийин колба
нын оозун кебез менен жапкыла. Бир нече убактан кийин колба
нын ички бетинде суунун тамчылары пайда болот.

Колбадагы суу тамчылары кай дан келди?
Аны жалбырактар буулантты. Єс¿мд¿к бууланткан суунун єл-

чєм¿н аныктоого да болот. Кандайдыр бир єс¿мд¿кт¿н бутагын ке
сип, суу куюлган анча чо¢ эмес идишке салгыла. Идиштеги суу нун 
¿ст¿нє бир аз єс¿мд¿к майын куйгула (99-б-сїр.). Ал сууну ¿ст¿нєн 
жаап калат да, бєтєлкєн¿н оозунан анын бууланып кетишине 
м¿мк¿нд¿к бербейт. Андан кийин суу куюлган идишти таразанын 
табагына койгула да, таразага тартып те¢деп койгула. Бир суткадан 
кийин эле пробиркадагы суу азайып калат. Єс¿мд¿г¿ бар пробир
ка турган таразанын табагы єйдє кєтєр¿лєт. Таразанын табактарын 
кайрадан те¢деш ¿ч¿н кєтєр¿лгєн табакка тараза ташын салууга 
туура келет. Кесилген бутактын жалбырактары бир суткада канча 
грамм суу бууланткандыгын тараза таштарынын салмагы кєрсєтєт.

Суу жалбырактын ¿ст¿нк¿ бетинен бууланат. Пайда болгон 
суу нун буусу клеткалардын арасындагы боштук боюнча ¿ттєргє 

А Б

Суунун тамчылары

Май

99-А, Б-сүрөт. Өсүмдүктүн сууну буулантышын көрсөтүүчү тажрыйбалар.
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жылат да, алар аркылуу сыртка чыгат. Жаш жалбырактар сууну 
єтє кєп буулантат (99-в, г-сїр.).

Ар т¿рд¿¿ єс¿мд¿ктєр сууну т¿рд¿¿ єлчємдє буулантышат. Ми-
салы, ж¿гєр¿ бир суткада 800 г сууну, башкача айтканда, бир литр-
ден анча-мынча гана аз, капуста  1 л, кайы¢ 60 л ден кєп сууну 
буу лантат. Єс¿мд¿к шартка жараша сууну да ар кандай єлчємдє 
буулантат. Мисалы, к¿н тийип турган жерге караганда кєлєкєдє 
суу аз бууланат. Аба ырайы мемиреп тургандагыга караганда, 
кургак шамалда буулануу тез ж¿рєт. Анткени айланадагы шарт 

¿ттєрд¿н абалына таасир этет. Єс¿мд¿к суу менен толук камсыз 
кезде, ¿ттєр к¿нд¿з да, т¿ндє да ачык болот. Буулануу  тынымсыз 
ж¿р¿п турат. Суу тартыш болгондо кээ бир єс¿мд¿ктєрд¿н ¿ттєр¿ 
к¿нд¿з да жабылып калат. Натыйжада жалбырактан суунун буу-
сунун абага бєл¿н¿п чыгышы токтойт. Ы¢гайлуу шарт т¿з¿лгєн 
кезде ¿ттєр кайра ачылат.

Єс¿мд¿ктєрд¿н тиричилигинде буулануунун мааниси єтє чо¢. 
Суу бууланып турса, єс¿мд¿к куурабай жакшы сакталат. Буу ланууда 
жалбырактар бир аз салкындайт, белгил¿¿ температура сакталат да, 
єс¿мд¿к єтє ысып кетпей, фотосинтездин ж¿р¿ш¿ улана берет.

Жалбырактын сууну буулантышы менен тамыр аркылуу суу
нун сорулушунун кандай байланышы бар?

Суунун бууланышы єс¿мд¿ктє суунун єйдє карай жылышына 
м¿м  к¿нд¿к берет. Себеби єс¿мд¿ктє суу азайып, тамырдан суу аз 
жакка сорулат. Суунун агымы менен кошо минералдык заттар, 
азык заттар жана суу єс¿мд¿кт¿н органдарына тарап кете алат.

Жалбырак канчалык ири болуп, анын бети канчалык чо¢ бол
со, суу ошончолук кєп бууланат. Жалбырактардын сууну буулан
тышы, суунун тамыр аркылуу келишине жана сабак боюнча жал
бырактарга кєтєр¿л¿ш¿нє м¿мк¿нд¿к берет.

99-В, Г-сүрөт. Өсүмдүктүн сууну буулантышы.

В Г

Суунун тамчылары

Борпоў 
ткань

Клетка 
аралыгы

Териче

Буу
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§ 30. ЖАЛБЫРАКТАРДЫН ТЇР ЄЗГЄРТЇШЇ ЖАНА
АЛАРДЫН ТЇШЇШЇ

1. Жалбырактарда эмне себептен тїр єзгєрїї жї рєт?
2. Жалбырактар кандайча тїр єз гєртєт?
3. Эмне їчїн жалбырак саргаят жана тї шєт?
4. Жалбырактын тїшїшї єсїмдїктїн тиричилиги їчїн кандай мааниге ээ?
5. Жалбырак тїшєрдє сабынын тї бїндє кандай єзгєрїїлєр жїрєт?

Їй шартында кєбїнчє филодендрон, бегония рекс жана фикус 
деген єсїмдїктєрдї єстїрїшєт.

Бул єсїмдїктєрдїн мекени кай сы? Алардын сырткы кєрїнїш
тє рїнє тиричиликтин кандай шарт тары из калтырды?

Фикустун, бегониянын жана айрыкча филодендрондун ири 
жалбырактары нымды кєп буулантышат. Бул єсїмдїктєрдїн ме
кени – ным єтє кєп болгон тропик токойлору. Ошондуктан бул 
єсїм дїктєрдїн жалбырактары жазы жана ири болот.

Кургак жердин єсїмдїктєрїн деле сырткы кєрїнїшї боюнча 
билїїгє болот. Бул єсїмдїктєрдїн жалбырактары анчалык чоў эмес.

Алардын жалбырактары ным дын бууланышын азайтууга ыў-
гай  ланышкан. Булар – жалбырактардын жыш болгон тїктєрї, 
мом сыяктуу заттар менен жабылышы же болбосо тикенге же май
да кабырчыктарга айланышы.

Кээ бир єсїмдїктєрдїн жалбырактары алоэ же чырычтыкын
дай болуп эттїї жана чыктуу келет. Мындай эттїї жалбырак
тарда єтє суу сарпталбайт, жакшы сакталат (100-сїр.). Жалбы
рактын тїр єзгєрїшїнє алардын єскєн шарты себеп болот.

Єсїмдїктїн жалбырактары кєп   чї лїк убакта кандайдыр бир 
жаўы ролду аткара баштагандыктан да, тїрїн єзгєртїшєт. Непентес-
тин жалбырагы идишке окшоп кетсе, росянка курткурмурска кар
моого ыла йыктанган (101-сїр.). Булар ошол курт-кумурсканы со

руп азыктануу чу єсїмдїктєр. 
Ал эми бє рї карагаттын кээ 
бир жалбырактары тикенек
терге айланып кетет. Ал ка
димки жалбырактарга кара
ганда суунун бууланышын гана 
азайтпас тан, жаныбарлардын, 
малдын жеп коюшунан да сак
тап турат.

Буурчактын жалбыракта
рынын жогорку бєлїгї мурутчага айланып кеткен, алар башка 
таянычка жармашып, єсїмдїктїн сабагын тике кармап туруш 
їчїн керек, ошентип жалбырактар бирдей эле шартка ар тїрдїїчє 
ыўгайланышат. Бул єсїмдїктєрдїн жер бетине кеўири таралышы
на жана жыш болуп єсїшїнє шарт тїзєт.

100-сүрөт. Алоэнин эттүү жалбырагы.
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Тємєнкї таблицаны толтургула, ар бир мамычага єсїмдїктїн 
атын жазгыла.

9т а б л и ц а

Жазы жалбырак-
туулар

Тикенекке  
айлангандар

Жалбырагы 
мурутчага айланган 

єсїмдїктєр

Эттїї, чыктуу 
жалбырак
туулар

Жалбырактын тїшїшї

Кїзїндє жалбырактар акырындык менен саргаят, себеби кїн 
суук жана кыска боло баштаганда хлорофилл бузулат. Натыйжа
да жалбырактын клеткаларындагы хлоропласттардын бузулушуна 
алып келет. Бул учурда кызыл жана сары тїскє боёочу заттар 
(пигменттер) гана сакталып кала берет.

Єсїмдїктєрдїн клеткаларында кєбїнчє жалбырагында тємєн-
кїдєй пластидалар болот: хлоропласттар, хромопласттар, лейко
пласттар. Алар бири-биринен тїс берїїчї пиг менттин єзгєчєлїгї 
жана кызматы боюнча айырмаланат.  

Хлоропласттагы хлорофилл пиг менти жашыл тїс берет. Ал фо
тосинтез процессинде маанилїї роль ойнойт. Хромопластта каро
тиноид пигменти болуп, ал жалбыракка, мємєлєргє, єсїмдїктїн 
башка органдарына кызыл, сары тїс берет.

Лейкопласттар – «лейко» гректин тїссїз деген сєзїнєн алын
ган. Алар клеткадагы тїзсїз пластидалар болот. Мисалы, жалбы
рактын ак тїстєгї тилкелери,  ак тїстїї тїктєрї ж.б. Лейкопласт 
жайгашкан клеткаларда кєбїнчє белен заттар топтолот. Анткени 
анда глюкозаны крахмалга айландыра турган фермент бар.

Росянка Непентестин кармоочу аппараты Бєрї карагат

Буурчактын муруттары Кактустун тикендери Бїчїрдїн тїрпїлєрї

101-сүрөт. Жалбырактын түр өзгөрүүлөрү.
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Жалбырактын сары, кызыл тїс тєрї вакуолдогу клетка суюк
тугунда болуучу боёочу заттардын бар экенине да жараша болот.

Єсїмдїктїн жалбырактары эмнеге тїшєт?
Кїзїндє жалбырактардын клет ка ларында єсїмдїккє ке рек-

сиз, кээде зыяндуу заттар да жыйналат. Тїшкєн жалбырактар 
менен кошо ал заттар єсїмдїктєн четтетилет. Демек, жалбырак 
тїш  кєндє єсїм  дїк єзїнє керексиз зыяндуу заттардан арылат, та-
заланат. Кїзгє жакын жалбырак сабынын сабакка бекиген жерин
де пробка жана бєлїїчї катмар пайда болот (102-сїр.). Пробка кат
мар жалбырак тїшє турган жерди каптап калып, ошол жердеги 
тирїї клеткаларды кышкы сууктан сактап турат жана ал катмар 
жалбырактын сабактан ажырашына алып келет.

Жалбырактын саргайышы (103-сїр.), тї шїшї – бул дагы 
єсїм    дїктїн кїзїндє жана кышында сууну аз буулантууга ыўгай-
ланышы болуп эсептелет. Кышында єсїмдїктєрдїн тамырлары 
топурактан муздак сууну соруп ала алышпайт. Эгерде биздин да
рактар менен бадалдар жалбырактарын тїшї рїшпєсє, анда алар 
нымдын жетишсиздигинен куурап калышаар эле. Анан дагы кы
шында эгер жалбырактар тїшпєй калса, алардын їстїндє кар 
топтолуп, оордуктан бутактар сынып калышы мїм кїн. Ошондой 
болсо да кээ бир гїлдїї єсїмдїктєрдїн жалбырактары бїт кыш 
бою сакталып калат. Алар – дайым кєгєрїп туруучу єсїмдїктєр. 
Мындай єсїм дїктєрдїн сууну эў аз буулантуучу майда нык жал
бырактары кардын алдында жакшы сакталат.

Кээ бир єсїмдїктєр дайым кєгєрїп туруучулар болгону менен 
алардын жалбырактары жыл бою алмашылып турарын эске ту
туу керек. Алар бир нече жыл жашайт да, андан кийин акырын
дык менен тїшїп, жаўы жалбырактар єсїп чыгат. Мисалы, ийне 
жалбырактуу лар.

103-сүрөт. Күзүндө жалбырактын саргайышы 
жана андагы пигменттер.

102-сүрөт. Күзүндө 
жалбырактын сабак-
тан үзүлүп түшүү 
механизмдери.

Бїчїр

Пробка катмары

Бєлїїчї катмар

Жалбырак тїшїї

Хлофилл

Роза

Антоцианин

Кызыл чырмоок

Каротин

Зараў

Ксантофилл

Кайыў
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Жалбырак деген темадан эмнени билдик?

Жалбырак пластинкадан, сапчадан, негизинен жана кошумча 
жалбырактан турат. Жалбырактар саптуу жана сапсыз болуп бєлї-
нєт. Бир сапта жалгыз эле пластинка болсо, жєнєкєй, ал эми бир 
нече пластинка болсо, татаал жалбырак деп аталат.

Жалбырак тарамыштанышы бир їлїштїїлєрдє – жарыш же 
дого тїрїндє, эки їлїштїїлєрдє торчо сыяктуу болот. Жалбырак
тын жабуучу тканы эки тїрдїї клеткадан турат: ири, тїссїз, ту
нук, бири-бирине тыгыз жаткан клеткалар жана майда, жашыл 
тїстєгї бири-биринен алыс жайгашкан їттєрдї пайда кылуучу 
клеткалардан турат. Їттєр аркылуу клеткалардын ичине аба кирет 
жана сыртка чыгат, башкача айтканда, аба алмашуу жїрїп турат. 

Ал эми жалбырак эти мамыча жана борпоў ткандан турат. Бул 
ткандарда хлоропласт болот да, анда фотосинтез процесси жїрєт. 
Фотосинтез учурунда суу жана кємїр кычкыл газынан жарыктын 
таасири менен органикалык зат пайда болуп, кычкылтек бєлїнїп 
чыгат. Пайда болгон органикалык затта энергия топтолуп, карма
лып турат. Организмдин тиричилигин камсыз кылуучу бул энер
гия дем алуу жїрїп, кычкылтек келгенде гана бєлїнїп чыгат. Ал 
учурда кємїр кычкыл газы бєлїнїп чыгат. Фотосинтез жарыкта 
гана жїрєт, ал эми дем алуу сутка боюу тынымсыз болуп туруу
чу процесс. Фотосинтез хлоропластта гана болсо, дем алуу бардык 
клеткаларда жїрєт.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Жалбырактын жашыл тїсї, формасы, алардын бутакта жайланышы же болбосо
    мозаикасы эмне менен тїшїндїрїлєт?
2. Жалбырак клеткаларында кандай єзгє чєлїктєр бар?
3. Жалбырак кайсы учурда кычкылтекти жана кандай учурда кємїр кычкыл газын
   бєлїп чыгарат. Фотосинтез деген эмне?
4. Єсїмдїктїн тиричилиги їчїн суу нун бууланышынын кандай мааниси бар? Жал 
    бырактын кандай тїр єзгєрїїлєрїн билесиўер?

Жалбырактын формасы, кырлары, тарамыштануусу, тїстєрї жана тїр  
єзгєрїїлєрї боюнча топтом кылып гербарий чогулткула.
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§ 31. САБАК ЖАНА АНЫН ЄСЇМДЇК ТИРИЧИЛИГИНДЕГИ 
КЫЗМАТЫ. САБАКТЫН ТУУРАСЫНАН ЄСЇШЇ

1. Сабактын сырткы тїзїлїшї кызматына жараша кандайча ылайыкталган?
2. Сабактын ички тїзїлїшї кандай жана анда кандай тиричилик процесстери
    жї рєт?
3. Сабак єсїмдїк їчїн кандай кызмат аткарат жана жаратылышта адамдын тири
    чилигиндеги мааниси эмнеде?
4. Сабак туурасынан кантип єсєт? Жылдык шакекче кантип пайда болот жана ан-
дан дарактын жашын кандайча билебиз?

   Сабак – татаал тїзїлїштєгї єсїмдїк тєрдїн вегетативдик органынын бири, єр кїндїн бєлїгї.

Сабактын сырткы тїзїлїшї. Сабакта єр кїндєр, бутактар, 
шактар жана кє бєйїї органдары, башкача айтканда єсїмдїктїн 
жер їстїндєгї бєлїктєрїнїн баары сабакта жайгашкан. Сабак
тын формасы жана сырткы кєрїнїшї ошол органдарды кармап 
туруу га, таяныч болууга ылайыкталган. Сабакта єсїм дїктїн 
жалбырагы кїн тегиз тийгендей болуп жайгашат. Жалбыракта 
пайда болгон азык заттар сабак аркылуу єсїмдїктїн бардык ор
гандарына тарайт. Демек, ал єсїмдїк їчїн ташуу кызматын да 
аткарат (104-сїр.).

Кєпчїлїк чєп єсїмдїктєрдїн жана кээ бир бадалдардын, анан 
жаш дарактардын сабактары жа шыл болот да, аларда фотосинтез 
жїрєт. Демек сабактын фото син тездєєчї дагы кызматы бар.

Мындан башка дагы айрым єсїм дїктєрдїн сабагында азык зат
тар топтолот. Бул учурда ал белендєєчї кызматка ээ болот.

Ошентип сабактын негизги кызматы – бул транспорттук жана 
бардык органдарга таяныч болуу. Андан башка дагы белендєєчї кыз
матты аткарып тїрї єзгєрїп кетет, мисалы картошканын тїймєгї.

Сабактын ички тїзїлїшї. Да
рак єсїм дїгїнїн сабагынын ички 
тїзїлїшїн алып кєрєлї (105-сїр.). 
Аны туурасынан єтє жука кесип, ми
кроскоптон карасак, ал тємєнкїдєй 
тїзїлїштє экенин кєрєбїз. Сабак
тын каралжын тїстєгї сырты – бул 
жабуучу ткань, анын алдында ка
бык, анан камбий, андан ки йинки 
сабактын негизги катмары єткєрїї 
тїтїкчєлєр жайгашкан сєў гєк, анан 
борборунда єзєгї бар. Сабактын ушу 
катмарларынын ар бири єсїмдїк їчїн 
керектїї кызмат аткарат. Сабак жаўы 
єсє  баштаганда  сыртынан чел кабык ме
нен капталган болот. Ки йин анын клет

104-сүрөт. Сабакта заттардын 
жылышы жана топтолушу.

Эриген 
органикалык 
заттар

Жарык

Суунун буусу

Кычкылтек
Кємїр 
кычкыл 
газы

Эриген минералдык 
заттары бар суу
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калары єлїп, чел кабык жок болот да, анын  ордуна пробка катмары 
жетилет. Пробка биринчи эле жылы пайда болот, ки йинки жылы 
пробка калыўдайт. Кєп  чї лїк учурда пробканын клеткалары єлїп, 
ичи аба менен толгон болот да, ал сабакты механикалык таасир
лерден, ысыктан, сууктан сактайт. Пробканын астында кабык кат
мары жатат. Ал та таал тїзїлїштєгї єткєрїї катмары болуп эсеп
телет. Анын кєпчїлїк бєлїгїн була тїзєт. Буланын курамына элек 
сыяк туу тїтїкчє, заттарды белендєєгє катышуучу жандоочу клет
калар, сабакка ийил чээктикти жана бекемдикти камсыз кылуучу 
була жипчелери кирет. Булардан башка дагы оозчо клеткалары бар, 
алар пробкада кичине оозчо сыяктуу кєзєнєкчєгє (чечевичкага) ай
ланган. Алар негизинен газ алмашуу га катышат, сабактын сырты
нан жакшы байкалып турат (105-сїр.).

Єткєрїї зонасына дарактын эў негизги бєлїгї сєўгєгї кирет. 
Сєўгєк менен кабык алардын ортосунда жайгашкан камбий аркы
луу байланышат. Камбий пайда кылуучу ткандан тїзїлгєндїктєн, 
єсїїгє жана кєбєйїїгє жєндємдїї клеткалардан турат да, алардын 
єсїшїнїн эсебинен сабак туурасынан жооноюп єсєт. Ал эми сєўгєк 
аркылуу болсо суу жана анда эрип жїргєн минералдык туздар єтєт 
жана таралат. Ошол эле учурда єздєрї єтїп бара жаткан ткандарга 
сиўирилет. Ошондуктан дарак, бадалдардын сєўгєгї катуу жана бе
кем болуп, бїт єсїмдїккє таяныч кызматын аткарат. Сєўгєктє азык 
затты белендєєчї тирїї клеткалар жайгашкан. Бул жерде азык 
заттар беленделет. Ал эми негизги белендєєчї ткань єзєктє болот. 
Жаш бутактын єзєгї болгондуктан, аны сууга салып койсо, андан 
топураксыз эле жалбырак жана тамыр чыгат. Ушундан ки йин аны 
жерге отургузса болот. Ал эми жетилген дарактарда єзєк болбойт.

Сабак узунунан кантип єсєрїн бїчїрдї окуганда билгенбиз. 
Башкача айтканда, учунан єсїї жана муун аралык єсїї аркылуу 
єркїн, бутак жана сабак узунунан узарат.

Сабак туурасынан кандайча жоо  ноюп єсєт?

105-сүрөт.  Сабактын ички түзүлүшү жана сабактагы чечевичкалар.

Єзєк

Сєўгєк

Камбий

Кабык
Була

Пробка

Чечевичка
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Кабык катмары менен сєўгєк тїн ортосунан камбий катмары 
орун алган (106-сїр.). Камбий – кє  бє  йїїгє, єсїїгє жєндємдїї клет-
калардан турган пайда кылуучу ткань. Анын клеткалары дайыма 
тынымсыз бєлїнїп, жаўы клеткалар пайда болуп, анан ар бири 
чоўоюп жетилип турат да, кєпчїлїгї сєўгєк катмарына, азыраа гы 
кабык катмарына кошулуп, сабак жооноюп єсєт. Жазында, жа

йында азык зат жетиштїї болгондуктан, клетка тез бєлїнїп жана 
чоўоюп, жетилген ири клеткалардын катмары тїзїлєт. Ал эми 
кїзїндє болсо клеткалар тез-тез бєлїнєт, бирок чоўойбойт.

Натыйжада тыгыз кїрєў сымал клеткалардын катмары тїзїлєт. 
Мындай кубулуш жыл сайын кайталанып отуруп, сєўгєктє катмар
лар пайда болот (106-сїр.). Ошентип ар бир жылкы катмар бири-
биринен айырмаланып турат. Муну жылдык шакекче деп аташат. 
Жылдык шакекченин ка лыўдыгы ошол жылдагы аба ыра йынын 
жагымдуу лугуна жараша болот. Ошондой эле бир жылдык ша
кекченин бардык жери бирдей калыўдыкта болбойт. Кїн жакшы 
тийген тїштїк жагы калыў, ал эми карама-каршы жагы, башка
ча айтканда, кєлєкє жагы жукараак болот. Дарактын туурасынан 
араланган сабагын карап, жылдык шакекчелердин саны боюнча 
єсїмдїктїн жашын, кайсы жылдар єсїмдїк їчїн жагымдуу бол
гонун билсе болот. Дїмїргє карап туруп, токойдун тїндїк, тїштїк 
жагын аныктоого жана анын жанында кєлєкє кылуучу дарактар 
бар же жок экенин билсе болот.

106-сүрөт. Сабактын туурасынан өсүшү жана сөңгөктөгү 
жылдык шакекчелер.

Камбий клеткалары

Сєўгєктєгї жылдык шакектер

Жазгы клеткалар Кїзгї клеткалар
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КАБЫК. КАМБИЙ. ЧЕЧЕВИЧКА. ЄЗЄК. СЄЎГЄК. ЖЫЛДЫК ШАКЕКЧЕ

ПРАКТИКАЛЫК ИШ

1. Дарактын туурасынан кесилген, узундугу 3–3,5 см болгон бє  лїгїн 
алып, 106-сїрєттєгї катмарларга дал келген бєлїктєрїн сыйрып, єз-єзїнчє 
ажыраткыла.
2. Ар бир катмарды картонго чап тоочу тасма (скотч) менен бекиткиле.
3. Бекитилген катмардын ар биринин алдына аттарын жазгыла.

§ 32. САБАК АРКЫЛУУ ЗАТТАРДЫН ЖЫЛЫШЫ

1. Органикалык заттар жана минералдык туздар сабактын кайсы катмары аркылуу
    жылат?
2. Сабак  аркылуу  кайсы  азык заттардын, кандай багытта жыларын кантип биле
    биз?

Сабактын єсїмдїк организми їчїн негизги мааниси болуп суу-
да эриген азык заттарды єсїмдїк органдарына єткєрїї, таратуу 
эсептелет.

Сабак аркылуу єсїмдїктїн тамырына сорулуп кирген минерал
дык туздар жогору карай, ал эми жалбыракта пайда болгон орга
никалык заттар тємєн карай жылат. Алар бутак, єркїн аркылуу 
органдарга таралат (107-сїр.). 

Сабактын ички тїзїлїшїн їйрєнгєндє, анда єткєрїїчї тїтїк-
тєрдїн эки тїрї бар экендигин кєрєбїз. Биринчиси кабыкта, була
ларда жайгашкан элекче тїтїктєр. Єткєрїїчї тїтїктєр азык зат
тардын агып єтїшїнє ылайыкталып тїзїлгєн. Эми ошол тїтїктєр 
аркылуу органикалык заттын жана минералдык туздун эритмеле
ри кандай багытта агып єтєрїн билиш їчїн тємєнкїдєй тажрыйба 
жасайбыз. 

Кандайдыр бир дарактын же бадалдын, мисалы, терек
тин бутагын сыя менен боёлгон эритмеге салабыз. 2–4 саат тан 

107-сүрөт.  Сабак аркылуу заттардын жылышы.

Элек сымал
тїтїкчєлєр

Органикалык
       заттар

Тїтїкчєлєр

Суу жана анда 
эриген мине
ралдык туздар
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кийин ар тїрдїї аралыкта 2–3 жеринен туурасынан кесебиз (108-
сїр). Бардык жерде бутактын сєўгєгї гана кызыл тїскє боёлгон 
болот. Ал эми кабыгы жана єзєгї боёлбойт. Демек, суу жана анда 

эриген заттар тємєндєн 
жогору карай сєўгєк ар
кылуу гана жылат. Ал эми 
органикалык заттар, са
бактын кабыгындагы элек 
сыяктуу тїтїкчє аркы
луу жалбырактан тамыр
ды кєздєй тємєн карай 
агат. Муну билиш їчїн 
тємєнкїдєй тажрыйба 
жасайбыз: Сабактын ка
быгын айлантып шакек 
сыяктуу кесип, жылуу 

суу га салып коё буз. Бир аз кїндєн ки йин шакекченин жогору 
жагы (109-сїр.) жооноюп калат. Ал эми кесилбеген бутакта 

мындай єзгєрїї болбойт. Эгерде ка
быктын жоонойгон жерин жана ша
кекченин тємєн жагынан текшер
сек, жоонойгон жерде органикалык 
зат топтолгонун, шакектин тємєн 
жагында органикалык зат жокко 
эсе экенин кєрєбїз. Демек, кабык 
кесилгендиктен, заттар ал жерден 
єтє албай топтолуп калат. Ошентип 
сууда эриген абалдагы органикалык 

заттар буладагы  элек  сыяктуу тїтїкчє аркылуу жогорудан 
тємєн карай, жалбырактан єсїм дїктєрдїн тамырына, сабагы
на, бутагына, єркїнгє, гїлгє, мє мєгє, урукка агып барат. Кээ 
єсїмдїктєрдїн айрым бир органдарында ал агып барып азык зат 
тїрїндє беленделип топтолот. 

Мисалы, мємєсїнє, тамыр сабагына жана башка органдарына 
жый налат. 

1. Єз алдыўарча їй шартында жогорку эки тажрыйбаны кайталап жасап кєргїлє.
2. Дептериўерге (108сїрєт тє   гї      дєй) кесиндилердин сїрєтїн тарткыла.
3. Тажрыйбанын жїрїшїн жана жыйынтыгын жазып алгыла.

Сабак жєнїндє эмнелерди їй рєн дїк?

Сабак – єсїмдїктїн жер їстїн дєгї бєлїгїнїн тая ныч органы.
Сабак тємєнкїдєй кызмат аткарат: єсїмдїк органдарынын 

мейкиндикте кїндїн жарыгын алууга ыўгайланып жайгашышын 
жана алардын єз ара байланышын камсыз кылат. Азык заттарды 
бардык органдарга таратып, транспорттук кызматты аткарат. Ал 

108-сүрөт.  Суунун жана анда эриген минералдык 
заттардын сөңгөк боюнча жылышы.

Сєўгєк Сєўгєк

Тажрыйбага чейинки 
сабактын узунунан 
жана туурасынан 

кесилиши

Тажрыйбадан кийинки 
сабактын узунунан 
жана туурасынан 

кесилиши

Сыя куюлган 
колбадагы 
єркїн

109-сүрөт.  Сабак аркылуу органика-
лык заттардын жылышын көрсөтүүчү 

тажрыйба.
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эми тїр єз  г єргєн сабактар азык зат топтолушунда, єсїмдїктєрдїн 
кєбє йїшїндє, таралышында маанилїї роль ойнойт.

Дарактын сабагы тємєнкї лєрдєн турат: жабуучу (пробка), була, 
элек сыяктуу тїтїк, жандоочу клетка, була жипчеси, белендєєчї 
клеткалар, єзєктїн белен дєєчї тканы.

Камбий клеткаларынын бєлї нї шїнїн эсебинен сабак туура
сынан жооноюп єсєт. Жаз, жай, кїз мезгилинде пайда болгон ар 
тїрдїї катмарлар ар жылы єзїнчє шакекче болуп калат. Муну 
жылдык шакекче дейбиз. Сууда эриген заттар сабактын сєўгєгї 
аркылуу тємєндєн жогору карай, ал эми кабыгындагы буланын 
элек сыяктуу тїтїгї аркылуу жогорудан тємєн карай ташылат.

Суроолор жана тапшырмалар 

1. Сабак кайсы кызматтарды аткарат жана ага жараша тїзїлїш єзгєчєлїгї кандай
    болот?
2. Сабак туурасынан жана узунунан кантип єсєт? Жылдык шакекче деген эмне?
3. Сабактын кайсы катмары аркылуу заттар кандай багытта ташылат?
4. Дарактын дїмїрїнєн жылдык шакекчени єз алдыўарча карап, ал дарактын 
    жашын жана тїндїк, тїштїк жагын айырмалагыла.

§ 33. ЄСЇМДЇКТЄРДЇН КЄБЄЙЇШЇ.
    ГЇЛ – КЄБЄЙЇЇ ОРГАНЫ

1. Єсїмдїктєр кандай жолдор менен кє бєйєт?
2. Єсїмдїктїн же болбосо дегеле жандуу организмдердин кєбєйїшїнїн жараты
   лыш жана адам їчїн кандай мааниси бар?
3. Кандай органдар репродукция жана вегетация органдары деп аталат?
4. Гїлдїн негизги бєлїгї жана гїл жандагычтары кайсылар?
5. Гїлдєгї аталыктын, энеликтин болушуна ылайык гїлдєр жана єсїмдїктєр 
    кандай тїрлєргє бєлїнїшєт?
6. «Топ гїл» деген эмне жана алардын биологиялык мааниси кандай?

Ар бир организмдин єзїнє ок шогон жаўы муунду жаратуу
су – тирїї организмдин негизги белгиси болуп эсептелерин би
лебиз. Бир эле организм, ошондой эле єсїмдїк дагы кєп сандагы 
тукум калтырат. Бир тїп даракта же дан єсїмдїгїндє бир мез
гилде бир нече урук же дан бышып жетилет. Ал эми алардын ар 
биринен кайрадан бирден же кєптєгєн єсїмдїк єсїп чыгат. Муну 
кєбєйїї дейбиз. Демек, єсїмдїк єзїнїн уругун, данын кєбєйтїї, 
жаратылышка таратуу їчїн жетилтет. Ал эми адамдар жана жан-
жаныбарлар алар менен азыктанып, тиричилик єткєрєт.

Єсїмдїктєр жалаў эле гїлї жана уругу эмес, башка органда
рынын, мисалы, сабагынын, та мы  рынын, жалбырагынын, тїй мєк   -
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тє рїнїн, мурутчасынын, калемчесинин жардамы менен да кє     бєйє 
алат. Мындай жол менен кє    бє  йїїнї вегетативдик кєбєйїї дей биз 
(110-сїр.). Себеби єсїм дїк тїн тамыры, сабагы, жалбы рагы веге
тативдик органдары деп аталат. Ал эми уругу аркылуу кєбєйсє, 
ал генеративдик же уругу менен кє бєйїї болот. Єсїм дїк тєрдїн 
кєпчїлїгї уругу менен дагы, вегетативдик органдары аркылуу да 
кєбєйє берет. Мисалы, роза гїлї же чие уругунан да єсєт, калем
че кылып топуракка отургузса, андан дагы жаўы єсїмдїк чыгат.

Жаўы пайда болгон муунда тукумдун негизги белгилери сакта
лат. Себеби, организмди тїзїїчї клеткалардагы хромосом тукум 
куучу белгилерин алып жїрєт. Ошондуктан ар бир организм єзїнє 
окшошту жаратат. 

Ошентип кєбєйїїнїн натыйжасында тиричиликтин їзгїл тїк-
сїз дїгї камсыз кылынат.

Гїл, мємє, урук да єсїмдїк їчїн кєбєйїї кызматын аткарышат.
Ал їчїн єсїмдїк гїлїнїн тїбїнє мємє байлайт, анын ичин

де уругу жетилет. Уруктан жаўы єсїмдїк єсїп чыгат. Бир эле 

110-сүрөт. Вегетативдик көбөйүүнүн түрлөрү.

Жетелемелер аркылуу кєбєйїї Калемчелер аркылуу кєбєйїї

Тамыр сабак аркылуу кєбєйїї

Мурутчалар аркылуу кєбєйїї Пияз тїп аркылуу 
кєбєйїї

Тїймєктєр аркылуу кєбєйїї

Кошумча бїчїрлєр
аркылуу кєбєйїї
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єсїмдїктє бир нече урук жетилсе, андан ошончо сандагы єсїмдїк 
єсєт. Бул уругу менен кєбєйїї деп аталат.

Гїлї, мємєсї жана уругу – кєбєйїї органы же репродукция 
органы болот. «Репродукция» – деген латын сєзї – «кайра жара
туу» дегенди билдирет.

Єсїмдїктєрдїн уругу ар кандай формада болот жана ал мємє 
менен корголуп турат. Себеби урукта єсїмдїктїн кийинки жылы 
єнїп чыга турган тїйїлдїгї жана ал азыктана турган белен азык 
зат бар. Ошондуктан ал мємє менен капталып, корголуп турат.

Ошентип, вегетативдик органдары єсїмдїктїн азыктануусуна, 
дем алуусуна, єсїп-єрчїїсїнє, тиричилигине шарт тїзїп камсыз 
кылса, репродукция органдары жаўы муун дун пайда болушуна, 
кєбє йїшїнє жана таралышына кызмат кылат.

Гїл – кєбєйїї органы. Єсїмдїктєрдїн уругу аркылуу кє бєйїшї 
менен таанышуу їчїн окуу китебинин 7-параграфында жазылган 
гїлдїн тїзїлїшїн эси ўерге тїшїргїлє.

Силер анда шалгам менен жапайы тїрптїн гїлдєрїнїн тїзї лї-
шїн окугансыўар.

Эми гїлдї їйрєнїї їчїн, чие нин 
же мандалактан ачылган гїл дєрїн 
карап кєрєлї (111-сїр.). Гїлдїн орто
сунда энелиги даана кє рїнїп турат. 
Ал кєп сандаган аталыктар менен 
курчалган. Энелик менен аталык
тар гїлдїн негизги бєлїктєрї. Алар
ды гїл жандагычтар (таажыча жана 
чєйчєкчє) коргоп турат. Чиенин 
гїлїндє алар беш-бештен болушат. 
Чиенин гїлїнїн таажычасы айрым 
желекчелїї, анткени анын желекче
леринин бардыгы теў жана бири-би
рине кошулбай бєлєк-бєлєк єсєт.

Гїлдїн негизги бєлїктєрї бол
гон аталыгын жана энелигин ка
рап кєрєлї (112-сїр.). Анын ар бир 

Гїл коргону

111-сүрөт. Гүлдөп турган чие
жана мандалак.

Аталыгы

Энелиги

112-сүрөт. Гүлдүн түзүлүшү.

Аталык

Тажыча

Чаўча

Чаў алгыч

Аталык 
жипче

Мамыча

Мємєлїк

Гї
л
 к
ор
го
н

Чаўдык

Энелик

Чєйчєкчє

Гїл жайгашкыч

Гїл сабы
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аталыгынын чаўдыгы болот да, анын ичинде чаўчалар жетилет. 
Чаўдык аталык жипчесинде орношкон. Гїлдїн энелиги, чаў ал
гычтан, мамычадан жана мємє байлагычтан турат. Энеликтин 
астыўкы жазы бєлїгїнїн ичинде (же мємє байлагычында) урук 
бїчїрї болот. Гїлдєп бїткєндєн кийин урук бїчїрїнєн урук 
єрчїйт, ал эми мємє байлагычта мємє пайда болот. Аталыгы 
да, энелиги да бар гїлдєр кєп кездешет. Мындай єсїмдїктєрдї 
кош жыныстуу деп аташат. Кээ бир єсїмдїктїн гїлдєрїндє ата
лыктары гана болот. Бул аталык гїлдєр. Эгерде гїлдє аталыгы 
жок, энелиги гана болсо, анда алар энелик гїлдєр деп аталат. 
Бадыраў, грек жаўгагы, жїгєрїнїн аталык жана энелик гїлдєрї 
бир эле єсїмдїктє болот. Энелик жана аталык гїлдєрї бар 
єсїмдїктєрдї бир їйлїїлєр деп аташат (113-сїр.). Ал эми кара 
куу райдын, теректин, талдын аталык жана энелик гїлдєрї эки 
башка єсїмдїктєрїндє жайланышкан. Мындай єсїмдїктєрдї эки 
їйлїї єсїмдїктєр деп аташат (114-сїр.).

Эки їйлїї єсїмдїктєрдєн тал менен таанышып кєрєлї (114-
сїр.). Жазында бир талда сары бозомук тїстєгї кооз гїлдєр ачы
лат. Алардын бир канчасы биригип гїл тобун – сєйкєчєнї тїзєт.

Бул аталык гїлдєрдїн гїл тобу болуп саналат. Алар алыстан сары 
тїктїї бїртїктєргє окшойт. Экинчи талдагы гїлдєр да ошондой 
эле майда келип, сєйкє тїрїндє топтошкон болот. Бирок алар 
тїктїї бїртїктєргє окшошпойт жана жашыл тїстє болушат. Бул 
талдын энелик гїлдєрїнїн гїл тобу. 

Силер гїл тобунун айрымдары менен окуу китебинин 7-пара
графында таанышкансыўар.

   Топ гїл – бул гїл сабагында атайын бир ырааттуулукта жайгашкан гїлдєрдїн  жыйындысы.

Гїл тобуна (115-сїр.) чогулган гїлдєр чоў жана кооз келип, 
курт-кумурскаларды єзїнє чакырат жана оўой чаўдашат. Гїлдєр 
гїл тобунда ар кандай орун алышат. Силерге белгилїї болгон гїл 
топторунун тємєнкїдєй тїрлєрїн эсиўерге тїшїргїлє (жєнєкєй 
чатырча, татаал чатырча, себет, чачы, машак).

113-сүрөт. Бир үйлүү өсүмдүктөр. 114-сүрөт. Эки үйлүү өсүмдүктөр.

Аталык
гїлдєрї

Аталык топ гїлдєр

Энелик
гїлдєрї

Энелик 
гїл

Энелик топ гїлдєрГрек жаўгагыЖїгєрї

Аталык 
гїл
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Жєнєкєй чатырча – мында 
узун гїл сабы боз їйдїн ууктары 
сыяктанып, же кол чатырдын зы
мына окшоп бир жерден тарайт. 
Буга примуланын, чиенин жана 
башка єсїмдїктєрдїн чатырча гїл 
тобу мисал болот.

Гїл сабы жок гїлдєр жєнєкєй 
машак деп аталат. Алар бака 
жалбырактыкындай болуп, жалпы 
гїл сабагына орношкон. Буудай
дын, кара буудайдын, арпанын гїл 
тобу бир нече машакчадан турат. 
Аны та таал машак деп аташат (116-сїр.).

Ар тїрдїї гїл топторунун тї зї лїш єзгєчєлїктєрїн жакшы би
лиш їчїн гїл тобу ар кандай єсїм  дїк тєрдї жана окуу китебинде
ги сї рєт тєрдї кєўїл коюп окуп чыгып, сї рєттєрїн дептерге схема 
тїрїндє тїшїргїлє.

ГЇЛ САБЫ. АТАЛЫК. ЭНЕЛИК. ТОП ГЇЛ. КОШ ЖЫНЫСТУУ ГЇЛ. БИР ЇЙЛЇЇ. 
ЭКИ ЇЙЛЇЇ. ЧАЎДЫК. ЧАЎЧА. ЧАЎ АЛГЫЧ. МАМЫЧА. МЄМЄ БАЙЛАГЫЧ.

Жєнєкєй чатырча

Жєнєкєй калканча

Себет

Жєнєкєй машак

Башча

Сото

Татаал чатырча

Чачы топ гїл

115-сүрөт. Гүл тобунун түрлөрү.

116-сүрөт. Буудай.

Татаал
машак

Гїл

Дан

Машакча
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§ 34. ЧАЎДАШУУ ЖАНА АНЫН ЖОЛДОРУ

1. Чаўдашуу деген эмне?
2. Кандай чаўдашууну кайчылаш жана єзї менен єзї чаўдашуу дейбиз жана ал
    єсїмдїк їчїн кандай мааниге ээ болот?
3. Гїлдєр  чымынчиркейлерди,  аарыларды  єзїнє  тартууга  кандайча  ыў гай ла
     нышкан?
4. Шамал аркылуу чаўдашууга єсїм дїктєр кандайча ыўгайланышат?
5. Эмне їчїн жасалма чаўдаштырышат жана аны кантип жїргї зїшєт?

        Аталык чаўчанын гїлдїн энелигинин чаў алгычына келип, аны менен биригиши чаўдашуу
  деп аталат.

Эгерде чаўдашуу болбой калса, гїлдєп бїткєндєн кийин єсїм-
дїк мємє байлабайт. Себеби єсїмдїк уруктанбай калат.

Чаўчаны бир єсїмдїктїн гїлїнєн экинчи бир єсїмдїктїн гї лї нє 
алып баруу кайчылаш чаў дашуу деп аталат. Кайчылаш чаў дашуу 
кєпчїлїк учурда курт-кумурскалардын жардамы менен жї рєт.

Силер жаздын ачык кїндєрїндє бир гїлдєн экинчи гїлгє учуп ко
нуп жїргєн ар кандай аарыларды, кєпєлєктєрдї байкагансыўарбы? 
Аларды гїлдїн эмнеси кызыктырат?

Мына гїлгє аары конду (117-сїр.). Ал таажычанын тїбїн дєгї 
ширеге бат эле жакындай баштайт. Аары чаўдыктардын  арасын  

117-сүрөт. Чаңдаштыруу. 

Шимїїр (арстан ооз) жана 
шимикчи аары

Колибри чымчыгы Кускус деген сїт эмїїчї

Жыттуу тамеки жана 
бражник кєпєлєгї
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тинтип, энеликтин чаў алгычына тиет да, тумшугун жана узун 
соргучун шире сактагычтын тїбїнє матырып, таттуу гїл ширесин 
сорот. Анын тїктїї денесин бїт бойдон сары чаўча каптайт, он
догон чаўчалар аарынын арткы буттарына да жабышат. Бир нече 
секунд єткєндєн ки йин, аары учуп, башка гїлгє конот. Ошентип 
гїлдєн гїлгє учуп, чаўдаштырат.

Кєрсє, аларды кызыктырган чаў чалар менен таттуу шире – нек
тар экен. Нектарды єсїмдїктєгї нек тар никтер бєлїп чыгарат. Алар 
кєпчїлїк єсїм дїктєрдїн гїл желекчелеринин тїбїнєн орун алган. 
Чаўча жана таттуу нектар кээ бир курт-кумурскалардын тамагы 
болуп саналат.

Гїлїнїн кооз тїсї, нектары жана жыпар жыты боюнча єсїм-
дїктєрдїн курт-кумурска менен кайчылаш чаўдашуу жїрє тур
гандыгын оўой эле аныктоого болот. Жыттуу тамекинин ак гїлї 
жыпар жыттанып, кеч киргенде ачылат. Жыттуу тамекинин гїлї 
караўгыда кантип чаўдашат? Кєрсє, бул єсїмдїктєр кїїгїмдє 
учуу чу кєпєлєктєр аркылуу чаўдашууга ыўгайлашкан экен. Тїн 
кирген сайын улам кїч алган жыпар жыты менен ири ак гїл тїнкї 
курт-кумурскаларды алыстан эле єзїнє тартып турат.

Аарылар, чымын-чиркейлер азыкты издеп, гїлдєп жаткан 
єсїм дїктєрдї аралап учуп жїрїп, алардын гїлдєрїн чаўдаштырат. 
Мына ушул себептен мємє багы гїлдєгєн учурда ага аарылары бар 
бал челектерди алып келип коюшат. Аарылар мємє бактарынын 
гїлдєрїн чаўдаштырат, натыйжада тїшїм жогорулайт.

Гїлдєрдї чаўдаштырууга канаттуулардын айрым єкїлдєрї, 
кээ де сїт эмїїчїлєр да катышат (117-сїр.).

Шамал аркылуу кайчылаш чаўдашуу

Бир гїлдїн аталыктарынын чаўчаларын экинчисинин энели
гинин чаў алгычына курт-кумурскалар гана алып барбайт. Ша
мал аркылуу да кайчылаш чаў дашуу жїрєт. Ага карата топтошуп 
єсїшєт. Мисалы, токой жаўгагы калыў болуп чыкса, кайыў чер 
токой болуп єсєт. Кара буудай менен жїгєрїнї адам жїздєгєн, ал 
турсун миўдеген гектар жерге эгет. Бул чаўдашууну жеўилдетет.

Эмне себептен шамал аркылуу чаўдашуучу єсїмдїктєр эрте 
жазда гїлдєшєт?

Жазында терек, бай терек, кайыў, токой жаўгагы, кара буу
дай, жїгєрї, кант кызылчасы, чалкан жана башка гїлдєрї кїўїрт 
тїстїї болот. Алардын кєпчїлїгї жалбырак ачылганга чейин, эрте 
жазда гїлдєшєт. Мында жалбырактар жазылбагандыктан тоскоол 
болбойт, чаўчалар гїлдєрдїн энеликтерине таамай келет.

Шамал аркылуу чаўдашуучу єсїмдїктєрдїн гїлї шамал 
учуруп кетїїчї чаўчаларын тоспоого ыўгайланып, гїлдєрї эч 
качан ири желекчелїї, жыттуу, ачык тїстїї болбойт.
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Мындай єсїм дїктєрдїн гїл жандагычынын жоктугу менен єзгє-
чєлєнєт. Мисалы, кара буудай (118-сїр.).

Шамал чаўчаларды учуруп, катарындагы єсїмдїктїн гїлдє-
рїнїн кылтыйып чыгып турган тїктїї чаў алгычтарына жетки
рет. Чаўча гїлгє тїшїп, тїктїї чаў алгычка жетип токтоп калат. 
Мунун баары бир нече мїнєттїн ичинде єтєт.

Кээ бир єсїмдїктєрдє кайчылаш чаўдашуудан тыш кары єзї ме
нен єзї чаў дашуу жїрєт. Єзї менен єзї чаўдашкан учурда аталык
тын чаўчалары ошол эле гїлдїн энелигинин чаў алгычына келип 
тїшєт. Мисалы, буу дай, зыгыр, арпа, буурчак, маш буур чак, кар
тошка жана башкалар. Єсїм дїктєрдїн єзї менен єзї чаўдашуусу 
кєпчїлїк учурда жабык гїлдєрдє єтєт.

Єсїмдїктєрдїн аары, курт-кумурскалар жана шамал аркылуу 
кай чылаш чаўдашуусу, ошондой эле єзї менен єзї чаўдашуусу – бул 
табигый чаўдашуу. Ал эми чарбачылыкта жасалма чаўдаштыруу 
да колдонулат. 

Жасалма чаўдаштыруу учурунда адамдын єзї ата йын мак
сат менен чаўчаны гїлдїн аталыгынан энеликтин чаў алгычына 
жугузат. Мисалы, окумуштуу-багбандар жа ўы сорт алыш їчїн 
єсїмдїктїн бир сортунун аталыгынан чаўчаны алып, экинчи бир 
сорттун энелигине жугузат.

Чаўчаны кичинекей кургак таза кыл калем же зымга беки
тилген резинканын жардамы менен алып барууга болот. Чаўча 
жеткирилїїчї гїлдєр чаўдаштырууга алдын ала даярдалган болуу 
керек. Бул їчїн алардын аталыктарын гїл богоктору ачыла электе 
эле єзї чаўдашып кетпесин їчїн їзїп таштайт. Андан кийин ша
мал же аары, чымын-чиркейлер кокустан гїлдїн энелигине чаўча 
жугузуп салбас їчїн гїлгє марлиден жасалган баштык кийгизип 
коёт. Марли баштыктардын ичиндеги богоктор ачылгандан ки-
йин, гїлдїн энелигине мурдатан даярдалган чаўчаны алып барып 
чаўдаштырат. Айрым учурларда жасалма чаўдаштыруу маданий 
єсїмдїк тєрдїн тїшїмдїїлїгїн жогорлатуу їчїн колдонулат.

118-сүрөт. Кара буудай жана анын гүлүнүн түзүлүшү.

Машакча

Гїл тїрпїчєсї

Чаўдык

Чаў алгыч

Мємєлїк

МашакДаны
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Кїн карама менен жїгєрїнїн тїшїмїн жогорулатуу їчїн жа
салма чаўдаштыруу да жїргїзїлєт. Чаўдаштыруучу адам єсїм-
дїктєрдїн ар бир катарын бойлоп басып, жумшак кездемеден жа
салган кол капты кїн караманын гїлдєрїнїн себетчесине тийгизет. 
Андан кийин колкапка жуккан чаўчаларды башка єсїмдїктєрдїн 
гїл тобуна алып барып жугузат.

НЕКТАР. НЕКТАРНИК.

 10т а б л и ц а
Кєбєйїїдєгї чаўдашуу процесси

Тїрлєрї Жолдору

Чаўдашууга 
катышуучу 
жаныбарлар 
ж.б. шарт-
тар жана 
адамдар

Чандашуу-
дагы єсїм-
дїктєрдїн 

ыўгай-
лануулары

Єсїмдїктїн 
аттары

Кайчы-
лаш
чаўдашуу

Курт
кумурс
калар 
аркылуу

Бал аары, 
шимикчи 
аары, кєпєлєк
тєр, коўуздар

Кооз, тїстїї,
жыттуу, нек 
тарлуу,  алыс
тан жакшы 
кє рїнєт

Алма, єрїк,
шимїїр, пахта

Башка жа
ныбарлар 
аркылуу

Колибри чым-
чыгы, кускус

Нектарлуу,
топ гїлдїї

Субтропик токоюн
дагы лианалардын
гїлї

Шамал 
аркылуу

Жазгы шамал Жалбырагы 
жазыла  элек-
те гїлдєйт.
Гїлї тїссїз,
анча бай
калбайт. 

Кара жыгач, грек 
жаўгагы, талдын,
теректин бардык
тїрї, ак чечек  ж.б.

Єзї 
менен єзї 
чаўдашуу

Гїл коргону
болбойт же
гїл коргону
жабылып
турат.

Буудай, зыгыр, 
буурчак, картошка
ж.б.

Жасалма 
чаўдашуу.

Багбандар, 
дыйкандар,
окумуштуулар, 
адамдар 
катышат.

Жыттуу 
тамеки.

Жїгєрї,  кїн  карама, 
буудай ж.б.
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§ 35. ГЇЛДЇЇ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН УРУКТАНЫШЫ.
МЄМЄНЇН ПАЙДА БОЛУШУ

1. Гїлдє чаўдашуудан кийин кандай процесс жїрєт?
2. Чаўчанын тїзїлїшї кандай жана ал чаў алгычка тїшкєндєн кийин кандай єзгє
      рїїгє учурайт?
3. Урук жана мємє кантип пайда болот?
4. Кєп уруктуу мємєлєрдїн уругу кандайча пайда болот?

Гїлдїї єсїмдїктєр сырткы чєй рєдєн єсїї їчїн зарыл болгон 
заттардын баарын алып єсєт, гїлдєйт жана уругу бар мємєнї пай
да кылат.

Мємє тїйїлїї їчїн чаўдашуу жана уруктануу керек. Чаўдашуу 
учурунда чаўча гїлдїн энелигинин чаў алгычына тїшїшї зарыл 
экендигин єткєн сабакта билгенсиўер.

Кєпчїлїк єсїмдїктєрдєгї гїл дїн чаўчасы сырты бодуракай 
майда тоголок бїртїкчєлєр тїрїндє болот. Мындай урчуктуу фор
ма алардын энеликтин чаў алгычында токтоп калышына кємєкчї 
болот. Чаў алгычтын їстїнкї бетинде жабышкак таттуу суюктук 
болот, ал дагы чаўчаны кармайт. Бул суюктукта чаўча тїтїкчєсї 
пайда боло баштайт. Чаўча тїтїкчєсї єсїп отуруп, ичинде бир 
же бир нече урук бїчїрї бар мємє байлагычка кирет (119-сїр.). 
Чаўча тїтїкчєсїнїн тємєнкї учунда мємє байлагычка єсїп 
жеткен майда аталык жыныс клеткалар байкалат. Алар сперма
лар деп аталат.

119-сүрөт.  Кош уруктануу.

Энелик
Чаў данчасы

Чаўча тїтїкчєсї

Ири клетка

Спермалар

Чаўча кирїїчї оозчо

Урук бїчїр

Уруктануу

Борбордук клетка

Жумуртка клеткасы
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Єсїмдїктїн бардык бєлїктє рїндєй эле, урук бїчїрлєрї да 
клеткалардан турат да, мємє байлагычтын ички бетинде єрчїйт. 
Урук бїчїрдїн ичиндеги ткандарда бир нече чоў клетка болот. 
Жумуртка клеткасы деп аталуучу чоў клеткалардын бири чаўча 
кирїїчї оозчого жакын жайгашат. Борборго жайгашкан экинчи 
клетка, борбордук же экинчилик клетка деп аталат.

Чаўча тїтїкчєсї мємєлїк аркылуу урук бїчїргє єткєн дє спер
малардын бирєє жу муртка клеткасынын ядро суна кошулат да, 
уруктануу жїрєт. Андан уруктун тїйїлдїгї єрчїйт. Экинчи спер
ма борбордук, же экинчилик клетканын ядросуна кошулат.

Гїлдїї єсїмдїктєрдєгї кош уруктанууну биринчи болуп орус 
окумуштуусу – цитолог С.Г.Навашин (1898-жылы) тарабынан из
илденген. Кош уруктануу деп аталышынын себеби – жумуртка 
клеткасы гана эмес, экинчилик, борбордук клетканын да урукта
нуусу жїрєт.

           Спермалардын биринин жумуртка клеткасына жана экинчисинин борбордук клетканын 
    ядросу менен кошулушу кош уруктануу деп аталат.

Уруктануудан кийин гїлдє кандай єзгєрїїлєр болот?
Уруктанган жумуртка клеткасы эки клеткага бєлїнєт. Жа-

ўыдан пайда болгон клеткалардын ар бири кайрадан бєлїнє берет. 
Кайталанып бєлїнїїнїн натыйжасында уруктун кєп клеткалуу 
тїйїлдїгї єрчїп чыгат. Борбордук клетка да уруктангандан ки-
йин бир нече жолу бєлїнїп отуруп, кєп клеткаларды пайда кылат. 
Алардан єсїмдїктїн тїйїлдїгї азыктанып єрчїшї їчїн зарыл бол
гон белен азык заттар эндосперм же урук їлїшї жетилет. Ошентип 
мємєлїктєн мємє, урук бїчїрїнєн урук єрчїйт. Бул учурда гїлдїн 
желекчелери кїбїлїп тїшє баштайт.

Эмне себептен уруктангандан кийин адатта гїлдїн мємє лї
гї нєн башка бєлїктєрї куурап тїшїп калат?

Уруктангандан кийин гїлдїн мємє байлагычы єзгєрєт. Ага 
жалбырактан пайда болгон органикалык заттары агып келип, 
мємє байлагыч бара-бара мємєгє айланат. Ал эми урук бїчїрїнєн 
урук пайда болот (120-сїр.). Єсїм дїктїн мємєсї урукту кургап 

120-сүрөт.  Мөмөнүн пайда болушу.

Чєйчєкчє жалбырагы

Урук бїчїрї

Мємє байлагыч

Гїл сабы
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калуудан, жаандан жана башка жагымсыз шарттардан сактайт 
жана жаныбарларды кызыктырат, алар мємєлєрдї жеп, уруктар
ды таратуу га кємєкчї болот.

Апийимдин, бады раў дын, буур чактын кєп єсїм дїктєрдїн 
мємє  лєрїндє бир эмес, кєп урук болот. Бул айтылган єсїм дїк-
тєрдїн гїл   дєрїнїн мємє байлагычтарында бир эмес бир нече урук 
бїчїр болот. Кош уруктангандан кийин алардан баары урукка ай
ланышат да, кєп уруктуу мємє жетилет.

Силер гїлдїї єсїмдїктєрдїн мємє лєрї ширелїї жана кургак, 
ачылуучу жана ачылбоочу мємє лєргє бєлїнєрїн билесиўер. Ошон
дой эле бир уруктуу жана кєп уруктуу мємєлєр да болот.

ЧАЎЧА ТЇТЇГЇ. УРУК БЇЧЇРЇ. СПЕРМА. ЖУМУРТКА КЛЕТКАСЫ.
БОРБОРДУК КЛЕТКА. КОШ УРУКТАНУУ.

§ 36. ЄСЇМДЇКТЇН ЄСЇШЇ, ЄРЧЇШЇ, ТЫНЫГУУСУ

1. Єсїї менен єрчїїнїн кандай айырмасы бар?
2. Ауксин же єсїї гормону кандай маа ниге ээ?
3. Тыныгуу деп эмнени айтабыз?

Бардык жандуу организм сыяктуу эле єсїмдїктєр да єсєт. 
Кєлємї чоўоёт, узарат жана туурасынан жооноёт. Єсїмдїк узуну
нан сабактын учундагы бєлїгї аркылуу єсєт.

Єсїмдїк азык заттардын эсебинен жана клеткаларынын бєлї-
нї  шїнїн натыйжасында єсєт. Єсїм   дїк єсїїсїнїн башталышында 
азыкты, уруктагы белен заттан алат. Ошондой эле жаш бутактар
дын єзєгїндє да белен азык заттар болот. Ошондуктан жаш бутак
ты сууга салып койсо, кєктєйт жана тамырлайт.

Кєктєгєндєн кийин азык затты тамыры аркылуу алат жана жал
бырактын  жардамы менен єзї тїзє баштайт да, андан ары єсє берет.

Єсїмдїктїн єсїшїндє азык зат кандай процесске катышат?
Азык зат сууда эриген тїрдє клеткага єтєт жана андан кайра 

ар бир клетканын курамындагыдай зат тїзїлєт. Натыйжада ан
дан жаўы зат пайда болот. Жаўы заттардан клетканын, ошондой 
эле бїт организмдин денеси тїзїлєт. Азык заттын экинчи бєлїгї 
кычкылтек менен биригип, энергиянын бєлїнїп чыгышын камсыз 
кылат. Натыйжада клетка чоўоёт да, єсїмдїк єсє алат. Клеткага 
келген азык заттардан белгилїї єлчємдєгї зат тїзїлгєндєн кийин, 
ал кєлєм жагынан чоўоёт да, анан ал экиге, мындан соў тєрткє, 
тєртєє сегизге, ошентип клеткалар їзгїлтїксїз бєлїнїї менен 
кєбєйє берет жана бєлїнгєн клеткалардын кєлємї азык заттын 
эсебинен чоўоёт.

Кышында температуранын тє мєн дєшї менен єсїмдїктє суунун 
жылышы акырындайт же токтойт. Азык зат да келбей калат. На
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тыйжада єсїї токтойт. Бирок кээ бир єсїмдїктєрдє (дарактарда, 
бадалдарда) клеткалар єлбєйт. Себеби, азыктануу, дем алуу єтє 
жай болсо да улана берет.

Єсїї мезгилинде єсїмдїк кє лєм жагынан эле чоўойбостон, 
алар да сапаттык белгилер пайда болот. Мисалы гїлдєйт, мємє бай
лайт ж.б. Организмдеги мындай єзгє рїїлєр єрчїї деп аталат.

Єсїмдїктє салыштырмалуу ты  ныгуу учуру кышында болот. 
Кї   зїндє дарак, бадал єсїм дїк тє  рї нїн бїт организминде кышка 
камынуу жїрєт. Бїчїрлєр, кабыктар калы ўыраак катмар же тїк, 
дагы башка заттар менен капталат. Кышында тиричилик жай болсо 
да жїрїп турат. Чєп єсїмдїктєрїнїн уругу жана тїрїн єзгєрткєн 
органдары тыныгуу абалында болуп, тиричиликти сактап турат.

Єсїмдїктїн єсїїсїн жана тыныгуусун жєнгє салууга болот. 
Кээ де чоў даракты кесип салганда, анын дїмїрїндєгї кєп жыл 
уктап жаткан бїчїрлєр ойгонуп, андан жаўы єркїн єсїп чыгат.

Демек, єсїмдїктїн єзїндє єсїїнї жєнгє салуучу кандайдыр бир 
зат болушу керек. Мындай заттардын бар экендиги окумуштуулар 
тарабынан аныкталган. Ал «ауксин» же «єрчїї гормону» деп ата
лат. Аларды пайда кылуучу ткань иштеп чыгарат да, сабагы аркы
луу єсїмдїктїн органдарына таралат.

Єрчїї гармону кайсы учурда кє бї рєєк бєлїнїп чыгат?
Кєпчїлїк єсїмдїктєр учунан, ошондой эле муун аралыгынын 

тїбїндєгї єсїїгє жєндємдїї клеткалардын эсебинен да узунунан 
єсєт. Мисалы, бамбук, буудай, жїгєрї жана башкалар тез єсєт. 
Алсак, бамбук бир суткада 1 метрден ашык єсєт. Булардын баарын 
«єсїї гормону» жєнгє салып турат.

ЄСЇЇНЇ БАШКАРУУЧУ ЗАТТАР. ЄРЧЇЇ ГОРМОНУ 

Бул темадан эмнелерди билдик?

Єсїмдїктєрдїн вегетациялык жана генерациялык кєбєйїї 
жолдорун; кєбєйїїнїн жаратылыштагы, тиричиликтеги маанисин; 
гїл, мємє, урук – репродукция органы деп аталарын; чаўдашуу, 
уруктануу эмне деген процесс экендигин; гїлдїн кооз тїстїї же ку
нарсыз болуп кєрїнїшї чаўдашууга байланыштуу боло турганын; 
єсїї жана єрчїї, тыныгуу жана тиричилик этаптарын їйрєндїк. 

Суроолор жана тапшырмалар

1. Ар бир организм єзїнє окшогонду кантип жаратат?
2. Кандай кєбєйїї вегетациялык жана генерациялык болот?
3. Кайчылаш чаўдашуунун мааниси эмнеде?
4. Репродукция органдарына эмнелер кирет, уруктануу кандай жїрєт жана урук,
    мємє кантип пайда болот?
5. Эмне себептен кош уруктануу жїрєт жана анын мааниси эмнеде?
6. Єсїї, єрчїї, тыныгуу жана тиричилик этаптары деп эмнени айтабыз? 
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ЄСЇМДЇКТЄР ДЇЙНЄСЇНЇН НЕГИЗГИ  БЄЛЇМДЄРЇ, 
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА ЖЕР БЕТИНДЕ ЄРЧЇШЇ

§ 37. ЄСЇМДЇКТЄРДЇН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 
ЖЕ СИСТЕМАТИКАСЫ.

  ТЄМЄНКЇ ТЇЗЇЛЇШТЄГЇ ЄСЇМДЇКТЄР

1. Жер жїзїндєгї жандуу организм кандай топторго бєлїнєт?
2. Тємєнкї тїзїлїштєгї єсїмдїктєрдїн єзгєчєлїгї эмнеде?
3. «Классификациялык бирдик» деген эмне? 

Жер жїзїндєгї жандуу орга низм дердин бардыгын кантип 
окуп- їйрєнїїгє болот?

Жандуу жаратылыш же органикалык дїйнє эў эле ар тїрдїї 
организмдерден турат. Биосферадагы жандуу организмдердин саны 
5 млнго жакын. Аларды бирдиктїї иретке (системага) келтирбесе, 
їй рєнїї, тїшїнїї єтє кыйын.

Мурунку убактарда органикалык дїйнєнї эки эле топко: єсїм-
дїктєр жана жаныбарлар дїйнєсї деп бєлїшчї. Азыр илим менен 
техниканын жетишкендиктери, электрондук микроскоптун пай-
да бо лушу менен эў майда организмдердин тїзїлїшїн кєрїїгє да 
мїм кїнчїлїк тїзїлдї. Ошондуктан органикалык дїйнєнїн систе-
масы кайрадан каралды.

Денелеринин тїзїлїшїнє жана тиричилигине  жараша  жер 
жї зїн дєгї жандуу организмдер тємєнкї бєлїмдєн турат:

1. Клеткасы калыптанбаган организмдер же вирустар.
2. Ядросу калыптанбаган организмдер же прокариоттор (бак-

териялар жана кєк-жа шыл балырлар же цианобактериялар).
3. Ядролуу организмдер же эука  риоттор.
XIX кылымда система лаш ты руу ну єсїм дїк тєр дїн чыккан те-

гин, гїлїнїн тїзїлїшїн жана башка окшоштуктарын эске алып, 
класси фикация жїргїзїштї. Ушунун на тый жасында класси фика-
ция лык бирдиктер тємєнкїдєй топтордун аталышы кабыл алынды: 
тїр, уруу, тукум, класс, бєлїм, дїйнєчє, дїйнє. Классификациянын 
эў тє мєнкї бирдиги болуп тїр эсептелет. Бул аталыштар илимде 
«классификациялык бирдик» деп аталат.

       Организмдердин єз ара окшоштугуна жана айырмачылыгына карап топторго 
    бєлїнїшї классификация деп аталды.

Єсїмдїктєр тємєнкї жана жогорку єсїм дїктєр болуп эки топ-
ко бєлїнєт. Жогорку єсїмдїктєрдїн денеси ар тїрдїї ткандар-
дан тїзїлїп, органдарга бєлїнгєн.
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Денеси таллом (грекче «таллос» – жашыл бутак») деп атал-
ган, татаал ткандык тїзїлїшкє ээ эмес, бир клеткалуу же кєп 
клеткалуу, бирок органдары (тамыры, жалбырагы, сабагы ж. б.) 
болбогон єсїмдїктєр – тємєнкї єсїмдїк тєр деп аталат. 

Тємєнкї тїзїлїштєгї єсїмдїк тєр дїн тамыры, сабагы, жал-
бырагы болбойт. Андай єсїмдїктєргє балырлар кирет.

     Балырлар – єсїмдїктєр дїйнєсїнїн эў байыркы, тємєнкї тїзїлїштєгї єкїл дєрї.

Тємєнкї дїйнєчєгє кирген єсїмдїктєр – балырлар. Алар 1,5 
млрд. жыл мурда пайда болгон. Балырлар келип чыккандан ушул 
кїнгє чейин далай доорду басып єтсє да, єзгєрбєй, кээ биринин алгач-
кы формалары сакталып келе жатат. Татаал тїзїлїштєгї балырлар-
дын денеси аткарган кызматына жараша жабуучу, єткє рїїчї, їнєм-
дєєчї, ассимиляциялоочу жана механикалык ткандардан турат.

Балырлардын биологиялык маа ни си чоў. Алар жашыл, кїрєў 
жана кызыл балырлар болуп бєлї нєт. Балырлар бир клетка-
луу жана кєп клеткалуу болушат. Алар тузсуз сууда, кєлчїктє, 
деўиздин жана океандын туздуу сууларында да єсєт. Балырдын 
тїрї кєп. Алардын ичинен эў кєп таралганы жашыл балырлар 
болуп эсептелет.

Бир клеткалуу жашыл балырлардын єкїлї болуп, бир клет-
калуу балыр хламидомонада эсептелет. Хламидомонада уруусуна 
320 тїр карайт. Хламида – байыркы 
грекче «монада» – «кийим» дегенди 
тї шїн дїрєт. Ал токтоп калган тузсуз 
сууларда, кєлчїктєрдє жашыл каптоо-
лорду пайда кылат да, суунун тїсї 
да жашыл болуп калат. Жашыл тїс-
тєгї сууну кол менен сузсаўар, анда 
ачык жашыл тїстєгї эў кєп єтє май-
да бєлїкчєлєрдї кєрєсїўєр. Сууга жа-
шыл тїс берип жаткан ошол денеси 
тоголок же алмурут сымал сїйрїрєєк 
келген бир клет калуу балыр – хлами-
домонада (121-сїр.) деп аталат. 

Хламидомонада башка бир клет калуу жашыл балырлар менен 
бир дикте суу тазалоочу курулмаларда пайдаланылат. Алар сууну 
зыяндуу кошундулардан арылтат. Бул сууну тазалоонун биология-
лык ыкмасына кирет.

Жайында жашоо шарты ыў гай  луу кезде хламидомонада жє нє-
кєй бє лїнїї жолу менен кєбєйєт (122-сїр.). Бєлїнїїнїн алдында 
ал шапалактарын жоготот да, кыймылсыз туруп калат. Андан 
кийин клетканын ичинде бєлїнїї башталат, ядросу, цитоплаз-
масы, хлоропласты экиге бє лїнєт. Жаўы клетка кайрадан экиге 
бє лїнєт.

Кєзчєсї

Ядросу

Хроматофор

Цитоплазмасы

Чел кабыгы

Шапалакчасы

121-сүрөт. Хламидомонада-
нын клеткасынын микроскоптук 

түзүлүшү.
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Бир клеткалуу жашыл балырларга хлорелла дагы кирет. Анын 
жашоо шарты хламидомонадага окшош. Хлорелла майда тоголок 
болот, кєзгє анча кєрїнбєйт. Микро скоптон жакшы кєрїнєт (123-
сїр.). Сыртынан кабык менен капталган. Кабыктын ичинде цито-
плазма жана ядросу жатат. Цитоплазманын ичинде жашыл хрома-
тофору бар, анда жарыкта органикалык заттар пайда болот. Кємїр 
кычкыл газын, суу ну жана минералдык туздарды хлорелла бїт 
денеси менен сиўирет.

Хлорелла єтє пайдалуу 
балырларга кирет, анын 
клеткасында кєп азык зат-
тар, витаминдер, антибио-
тиктер топтолот. Курга-
тылган хлореллада 50% 
кадимки белок, майлар, В, 
С, К вита миндери болот.

Фотосинтез учурун-
да хлорелла кычкылтекти 
єзїнїн салмагынан бир нече 
эсе кєп бєлїп чыгарат. Хло-
релланын ушул касиетин 
эске алып, окумуштуулар 
аны космоско колдонууну 
ылайык деп табышкан.

Бир клеткалуу жашыл 
балырлар топтошуп, колония тїзїп жашайт. Буга суу торчосу, воль-
вокс (124-сїр.) жакшы мисал боло алат.  

ЯДРОЛУУ. ЯДРОСУЗ. ХЛАМИДОМОНАДА. КЄЗЧЄ. ХРОМАТОФОР. 
ХЛОРЕЛЛА. ВОЛЬВОКС. 

123-сүрөт. Хлорелла.

124-сүрөт. Вольвокс.

Хроматофор

Чел кабык

Ядро

Споралар

Энелик колония

Жаш колониялар Клеткалары

Цитоплазмалык кєпїрєчє

122-сүрөт. Хламидомонаданын көбөйүшү.

Гаметалардын 
чыгышы

Гаметалардын 
жакындашы

Гаметалардын 
кошулушу

Зиготанын 
єнїшї

Зигота

Гаметалардын 
пайда болушу

Жыныссыз
кєбєйїї Жыныс жолу менен кєбєйїї 
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           § 38. КЄП КЛЕТКАЛУУ БАЛЫРЛАРДЫН ТЇРЛЄРЇ: 
         ЖАШЫЛ, КЇРЄЎ ЖАНА КЫЗЫЛ ТЇСТЄГЇ БАЛЫРЛАР

1. Кєп клеткалуу жашыл балырлардын тї зї лїшї жана спирогиранын клеткалары-
нын єзгєчєлїгї кандай?
2. Улотрикс кантип кєбєйєт? 
3. Кїрєў балырлардын жана кызыл балырлардын тїзїлїшї кандай болот?
4. Суунун эў тереў жеринде кайсы балырлар єсєт?
5. Деўиз балырларынын практикалык мааниси эмнеде?

Кєп клеткалуу жашыл балырлардын кєпчїлїгї жип сыяктуу 
болот. Алардын кээ бирлери єзєн суулардын тїбїндєгї таштар-
га, жээктеги дїмїрлєргє жабышып, жашыл жибекке окшоп єсєт. 
Мындай балырлардын бири – улотрикс (125-сїр.). Ал бири-бирине 
улашып, катар жайгашкан бир тїрдїї клеткалардан турат. Клетка-
лары бир ядролуу. Хроматофору шакек формасында болот. Жипче-
нин клеткалары туурасынан бєлїнїп, бир багытта узарып єсєт. Уло-
трикс жыныссыз жана жыныстуу жол менен кєбєйєт. Жыныссыз 
кєбєйїїдє жипченин айрым клеткаларынын ичинде тоголокчолор 
пайда болуп, кабыгын жарып, сыртка сууга чыгат. Алардын ар би-
ринин тєрттєн шапалакчасы болгондуктан, сууда эркин сїзїп жїрє 
алат. Бул майда, шапалактуу тоголокчолор зоо споралар деп ата-
лат. Зооспора деген себеби, булар кыймылдуу болушат. Улотрикс-
тин зооспорасы бир клеткалуу балыр хламидомонадага окшош. Бир 
аз сїзїп жїргєндєн кийин, зооспоралар суу тїбїндєгї ташка же 
дїмїргє жармашып, ар бир клеткасы бєлїнїп кєбєйїп отуруп кєп 

125-сүрөт. Жип сыяктуу улотрикс балыры.

Зиготанын бєлїнїшї

Жипче клет-
калары (єтє 
чоўойтулган)

Суу астындагы
нерселерге 
жабышкан 
спора

Шапалаксыз
споралар

Кєбєйїї учурундагы балырлар

Гаметалардын 
кошулушу

Гаметалар

ЗиготаЖаўы жипче балырлар
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клеткалуу узун жипче сымал жа-
шыл балырга айланышат.

Жыныстуу кєбєйїїдє улот-
рикс  тин кайсы бир клеткасы 
бє лїнїп чыгат да, анын ичинде 
кєп сандагы кыймылдуу майда 
клеткалар жаралат (125-сїр.). 
Булар зоо спораларга окшош, 

бирок алардан кичине. Дагы бир айырмасы, 4 эмес, 2 шапалак-
туу болушат. Алар гаметалар деп аталып, эки єсїмдїктєн чыгат 
да (126-сїр.), эки-экиден биригет. Бириккен клеткалар калыў ка-
быкча менен капталат да, спораларды пайда кылат. Тыныгуу дан 
ки йин ар бир спора бєлїнє баштайт. Анын ар биринен бирден ка-
димки балыр єсїп чыгат.

Кыргызстандын  кєлмєлє рїндє,  айрым агын  сууларын да  кєп клет -
калуу жип сымал спирогираны тапкыла жана алар  дын тї зї лїшїнє 
байкоо жїргїзгїлє. Башка жип сыяк  туу балырларга оролуп алар  
суунун їстїндє жашыл тїрмєк чє    лєр тїрїндє калкып жї рєт.  Спи-
рогиранын денеси узата келген чоў клеткалардан (126-сїр.) тїзїлєт.

Деўиздерде, океандарда да балырлардын кєп тїрї єсєт да, алар 
кє бїнчє кїрєў жана кызыл тїстїї балырлар болот.

Ыраакы Чыгыш деўизде ринде жана Тїндїк Муз океанында 
кєп жылдык єсїмдїк, кїрєў тїстєгї – ламинария балыры єсєт 
(127-сїр.). Ламинарияда тамыр жок, анын ордунда ризоиддер 
бар (грекче риза – тамыр, деген сєз). Ризоиддерден жогору ка-
рай анча жазы эмес, узундугу 50 см ге чейин жеткен цилиндр 
тїрїндєгї бєлїгї сєўгєкчєсї кетет. Сєўгєкчєсїнєн узундугу 
5,5 метр ге че йин жеткен жалбырак сыяктуу пластинкасы єрчїйт. 
Ламинария кїндїн жарыгы жакшы жеткен те реўинде гана єсє 
алат. Башка кї рєў балырлар Тынч океанда, айрыкча Аргенти-
нанын жээк теринде, Тїштїк Африканын батыш жээктеринде, 

127-сүрөт. Көп клеткалуу балырлар.

Токодендрон Ламинария    ФукусРодомела

126-сүрөт. Спирогиранын клеткасы.

Хроматофор

Ядро

Цитоплазма
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Алясканын Алеут, Командор жана Курил аралдарынын жээкте-
ринде калыў чер болуп єсїшєт. Атлантика океанындагы Сар гасс 
деўизинде кїрєў балырлар суунун їстїндє калкып жїргєн тыгыз 
массаны пайда кылып, кеме лердин жїрїшїнє тос коол болушат.

Кызыл балырлардын кєп чї лїгї тропик жана субтропик деўиз-
деринде таштарга жармашып єсєт. Бирок жїздєгєн тїрлєрї тузсуз 
сууларда жана топуракта да кездешет. Кызыл балырлардын кээ 
бир тїрлєрї єтє тереўдикте да єсє алат. Адамдар деўиз балыр-
ларын химия єнєр жайында пайдаланышат. Деўиз балырларын 
деўиз жээктериндеги єлкєлєрдїн, мисалы, Япониянын калкы кєп 
колдонот.

УЛОТРИКС. СПИРОГИРА. ТАЛЛОМ. КЄП КЛЕТКАЛУУ БАЛЫРЛАР.
КЇРЄЎ БАЛЫР. ЛАМИНАРИЯ. КЫЗЫЛ БАЛЫРЛАР. 

§ 39. БАЛЫРЛАРДЫН ЖАРАТЫЛЫШТАГЫ РОЛУ
ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК МААНИСИ

1. Балырлардагы жїргєн фотосинтездин жаратылышта кандай мааниси бар?
2. Балырларды адам кандай колдонот?
3. Хлорелланы эмне їчїн єстїрїшєт?

Балырлар – жер жїзїндє эў кеўири таралган єсїмдїктєр. Алар 
тїзгєн органикалык заттар жер бетиндеги єсїм дїк тєр дїн тїшї-
мїнєн алда канча кєп болот. Кєлмєлєрдєгї жана агын суулардагы 
балырларга караганда деўиздердеги балырлардын тїшїмї єтє кєп. 
Бир эле Кас пий деўизинин балырларынын бир жылдык «тї шї-
мїн» эсептесе, 1 млрд. тоннага жакын.

Ал эми жер жїзїндє канча кєлмє, канча деўиз жана океан бар? 
Балырлардагы фотосинтез учурунда эў кєп сандагы кємїр 

кычкыл газы сиўирилип, кычкылтек бєлїнїп чыгат. Кычкылтек 
сууда эрийт, калганы атмосферага чыгып, абанын курамындагы 
кычкылтектин туруктуу деўгээлин камсыз кылууга катышат. 
Деўиздин жана океандын балырлары жер бетиндеги єсїмдїктєргє 
караганда кємїр кычкыл газын бир нече эсе кєп сиўиргени эсеп-
телип чыккан.

Балырлар тїзгєн органикалык заттар менен суудагы миўдеген 
жандыктар азыктанышат. Топуракта да балырлардын айрым бир 
тобу жашайт, алардын 1 гектардагы биомассасы 100 кг дан ашат. 
Деўиздердин тїбїндє чогулган єлгєн балырлардын кендери эл чар-
бачылыгына эў керектїї єндїрїш жана курулуш материалдарын 
берет. Кїрєў жана кызыл балырлардын суунун жээктеринде масса-
лык тїрдє чыгып калган калдыктары жакшы жер семирткич боло 
алат.
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Акыркы жылдары хлорелла балырын єстїрє башташты, себеби 
анда белок, май жана витаминдер кєп. Аны тоютка кошуп малга 
беришет. Азыр хлорелладан адам їчїн азык алуунун їстїндє иш-
теп жатышат. Тажрыйбалар АКШда, ГФРде, Японияда жана Из-
раилде жїргїзїлїїдє. Японияда андан ак кїкїм (порошок) алып, 
нан бышырууда колдонушат. Жер шарындагы элдер (айрыкча 
Ыраакы Чыгыш эли) кїрєў жана кызыл балырларды тамак-ашка 
пайдаланышат. Кытайда, Японияда ламинария жашылча катары 
тамакка кошулат. Кытайда, Японияда жана Тынч океандын арал-
дарында кээ бир кызыл балырларды атайын єстїрїшєт. Бул ба-
лырлардан йод, калий тузун, целлюлоза, спирт, уксус кислотасын, 
витаминдерди жана микроэлементтерди алышат. Кызыл балыр-
лардан илээшкек агар аттуу зат алынып, витаминдерди, дарылар-
ды жасоодо, косметикада жана илим изилдєєдє, микроорганизм-
дерди єстїрїїдє колдонушат. Андан башка момпосуй єндїрїшїндє 
жана ысык єлкєлєрдє этти, балыкты убактылуу ороп коюш їчїн 
пайдаланышат.

 11-т а б л и ц а 

      Балырлардын практикалык мааниси боюнча таблицаны 
толтургула

Балырлардын тїрлєрї          Практикалык мааниси

ПРАКТИКАЛЫК ИШ

Жашаган жериўердеги жашыл балырлардан гербарий кургат-
кыла. Ал їчїн калыў кагаздан 20 х 30 см формасында бир нече 
баракты камдап койгула. Балырдын ар бир тїрїн суу куюлган 
табакка жайгаштырып, даярдалган кагаздын бир барагын сууга 
кошо салып, балырларды кагаздын бетине жайып, суудан чыга-
руу керек. Суусу кургаганда балыр кагаздын бетине жабышып 
калат.

БИОМАССА. БАЛЫР ЄСТЇРЇЇ. АГАР.
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§ 40 ЖОГОРКУ ТЇЗЇЛЇШТЄГЇ ЄСЇМДЇКТЄР ДЇЙНЄЧЄСЇ:
МАМЫК ЧЄП ЖЕ МОХ СЫМАЛДАР БЄЛЇМЇ

1. Мамык чєп сымал єсїмдїктєр, алардын тїзїлїшї, єзгєчєлїгї жана кєбєйїшї.
2. Кїкїк зыгырынын тїзїлїшї кандай жана ал кантип кєбєйєт? 
3. Жыныстуу мууну менен жыныссыз мууну кантип алмашылат?
4. Сфагнумдун тїзїлїшїндє кандай єзгє чєлїктєр бар жана ал кандайча кєбєйєт?
5. Сфагнум эмне їчїн сууну жакшы сиўирип ала алат?

Азыркы учурда жер бетинде єскєн жогорку єсїмдїктєрдїн 
эў жєнєкєйї мамык чєп сымалдар (128-сїр.). Алар майда єсїм-
дїктєр, жер шарында кеўири таралган, сабагынын узундугу 
2 см ден 30–60 см ге чейин. Тїзїлїшї боюнча балырларга жа-
кын. Бирок алардын сабагы жана жалбырактары бар, тамыры, 
гїлї жок. Мамык чєп сымалдар їч топко бєлїнєт: кєп тїрдїїсї 
жалбырак-сабактуу мамык чєптєр. Алардын ичинен кеўири та-
ралган єкїлї – кїкїк зыгырын карап кєрєлї.

Кїкїк зыгыры же жашыл мамык чєп – жалбырак-сабактуу 
кєп жылдык жашыл єсїмдїк. Нымдуу, кєлєкєлїї, саздуу токой-
лордо жакшы єсєт, сууну єз салмагынан 4 эсе кєп сиўирет. Анын 
кїрєў-жашыл сабактары тике єсєт жана 20–30 см ге чейин узарат. 
Жалбыракчалары сабакта їч катар жарыш жыш жайгашат. Сабак-
тарынын тємєн жагынан кєп клеткалуу жип сыяктуу ризоиддер 
єсєт, ал єсїмдїктїн кыртышка бекишине жардам берет. Ризоид-
дер аркылуу жерден сууну соруп алып турат. Жалбырак тарындагы 
хлорофилл данчаларында фотосинтез жїрєт.

Мамык чєптєр споралары менен кєбєйїшєт. Спорадан жипче 
протонема (грекче протонема «биринчи жипче» дегенди тїшїн-
дїрєт) єсєт. Анын жипчеси бир катар клеткалардан турат, ал бу-
тактанып єс кєндє кадимки жашыл балырга окшоп калат (129-
сїр.). Бул мамык чєптїн балырдан келип чыкканына далил болот. 

128-сүрөт. Мамык чөп сымалдуулардын түрлөрү.

  Талаа тортуласы Розеткалуу мамык чєп  Маршанция
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Жипчеде майда бєйрєк 
сымал бїчїрлєр пайда болуп, 
андан мамык чєптєр єнїгєт. 

Сфагнумду чым кєў ма-
мык чєбї же аны ак мамык 
чєп деп аташат, ага 350 тїр 
карайт. Жер шарынын мелїїн 
алкактарындагы саздарда, то-
койлордо кездешет. Евразия-
нын жана Тїндїк Америка-
нын кєп жерлерин ээлейт.

Тїзїлїшї жагынан сфаг-
нумдун тїрлєрї бир-бирине 
єтє окшош болот, ошондуктан 

анын тїрлєрїн аныкташ єтє кыйын. Сабагы єтє бутактанган кєп 
клеткалуу, кєп жылдык єсїмдїк (130-сїр.). Бир эле сабакта їч 
тїрдїї бутак єсєт.

Баш жагындагы жалбырактары топтошуп жайгашат. Ортоў-
кулары узунураак келет, тємєн кїлєрї ичке, узун болот. Ар баш-
ка бутактар дын жалбырактарынын формасы, чоўдугу аткарган 
кызматы жагынан айырмаланат. Тїзї лїштєрї да єзгєчє, бирок 
клеткалары бир катарга тизилген, эки тїрдїї клеткалардан турат. 
Бири фотосинтезге жєндємдїї жашыл ичке хлоропласттуу клет-
калар. Экинчиси – чоў-чоў, ичи бош, тунук, єлїк клеткалар, алар 
жашыл клеткаларга караганда єтє кєп болушат жана сууну жак-
шы сиўирип алууга жєндємдїї (131-сїр.). Кээ бир сфагнумдар суу-
ну єз салмагынан 37,5 эсе кєп сиўире алат. Анын ризоиддери жок, 
суу ну сабагы жана жалбырагы аркылуу сиўирет. Сфагнум жылына 
тїп жагынан єлє баштайт, баш жагындагы бутактары гана жогору 

129-сүрөт. Мамык чөп өсүмдүгүнүн көбөйүшү 
(Кїкїк зыгыры).

Жетилген кутучаАталык жана энелик єсїмдїктєр

Протонема

131-сүрөт. Сфагнум мамык чөбүнүн 
жалбырагынын клеткалары. 

Хлоропласт

Ичи абага толгон 
клеткалар 

Жылчыкчалар

130-сүрөт. Сфагнум мамык чөбү.

Кутуча

Споралуу єсїндї

 Сфагнумдун кабырчык жалбыракчалары
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карай болжол менен жыл сайын 2–3 см єсєт. Тїп жагындагы єлїї 
бєлїктєрї сууда жатып, кычкылтек жетишпегендиктен, толук чи-
рибей чым кєўгє айлана берет.

Сфагнум да жашыл мамык чєп тєрдєй эле споралары менен 
кєбє йєт. Анын жогорку бутактарынын учтарында майда кутуча-
лары пайда болот. Кутучаларынын ичинде кєп тєгєн споралар же-
тилет. Споралар нымдуу жерге тїшкєндє, андан протонемасы єсїп 
чыгат, бирок сфагнумдун протонемасы кїкїк зыгырыныкындай 
жипче эмес, пластинкадай болот.

Мамык чєп сымалдардын жаратылыштагы ролу чоў. Алар 
башка єсїмдїктєр єсє элек жерлерде – аска-зоолордун коўул-
дарында, таштардын беттеринде, єрт алган токойлордун ордун-
да єсєт. Демек, бул єсїмдїктєрдїн пайда болушу зор мааниге ээ. 
Мелїїн алкактын токойлорунда жана бийик тоолордо калыў кап-
тоону пайда кылат. Кыртыштан суунун бууланышын жєнгє салат. 
Токойлордо суу сактагычтын милдетин аткарат. Алар сууну кєп 
сиўирип алып, тыгыз чымды пайда кылат. Чым кєўдї отун ка-
тары колдонушат. Аны жер семирткич жана єнєр жайлар їчїн 
чийки зат катары да пайдаланышат. Чым кєўдєн жыгач спиртин, 
карбон кислотасын, пластмасса, изоляция (обочолонтуучу) такта-
ларын, чайыр жана дагы башка баалуу материалдарды алышат. 
Чым кєўдї дары катары пайдаланышат. Анын ылайы курорттор-
до, эмканаларда муун оорусун, кызыл жїгїрїк жана башка суук 
тийип ооруган илдеттерди дарылоодо колдонулат. Аны Европада 
1880-жылдан баштап согуш мезгилинде кебездин ордуна жараат-
тарды таўууда пайдаланышкан. 

Чым кєў катмарларында миў   деген жыл мурун жашаган  да -
рактардын дїмїрлєрї менен тамырлары, єсїмдїктєрдїн жал      бы   -
рактары менен чаўчалары сакталып калган. Алар толук бузул ган 
эмес, себеби чым кєўдїн калыў катмарында кычкылтек аз болот, 
ошондой эле сфагнум бактериялардын єрчїшїнє тоскоол кылуучу 
заттарды бєлїп чыгарат.

Саздарды кургатууда жана иштетїїдє чым кєўдїн тереў кат-
марынан кээде жакшы сакталып калган кайыктарды, сазда єлгєн 
жаныбарлардын сєєктєрїн табышат.

Жашыл мамык чєптїн ар кандай тїрлєрїн терип, гербарий 
жасагыла. Кїкїк зыгырынын сабагын, кутучасын кургатып алгы-
ла. Картондун їстїнє коюп, їстїн айнек менен жаап, айланасын 
чїпїрєк менен желимдеп койгула. Кїкїк зыгырынын ризоиддери 
менен тамырды салыштыргыла.

ПРОТОНЕМА
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§ 41. ПАПОРОТНИК СЫМАЛДУУЛАР БЄЛЇМЇ.
 КЫРК МУУНДАР ЖАНА ПЛАУНДАР

1. Папоротниктердин тїзїлїшї кандай жана єзгєчєлїгї эмнеде?
2. Папоротниктер кандай жерде єсєт, Кыргызстанда кайсы папоротниктер бар?
3. Папоротниктер кантип кєбєйєт?
4. Кырк муундардын плаундардан єз  гє  чєлїгї эмнеде?

Папоротник сымалдар – кєп жылдык чєп єсїмдїктєр. Мамык 
чєптєр сыяктуу эле гїлї жок, споралар, менен кєбєйєт. Алардын 
єкїлдєрї – папоротниктер, кырк муундар. Алар таш кємїр доо-
рунда дїркїрєп єскєн (132-сїр.). Папоротниктердин чєп сыяктуу-
лары ушул мезгилге чейин жашап келе жатышат. Тропиктерде кєп 
жолугат. Алар мамык чєптєр менен бирдикте жерде гана эмес, да-
рактардын бутактарында, сєўгєктєрїндє да єсєт. Тропиктик Азия-
дагы, Австралиядагы жана Тїштїк Америкадагы папоротниктер-
дин кээ бир тїрлєрї пальма дарагына окшош, сабактары бийик, 20 
метрге жетет. Папоротниктердин калган їчтєн бир бєлїгїн тїзгєн 
тїрлєрї мелїїн жана чєлдїї алкактарда таралган. Алардын тарал-
ган жери суу, кєл мє, токойлор, аска-зоолордун коўулдары менен 
байланышат.

Жалбырагы, сабагы жана тамыры болгондуктан, папоротник-
тер гїлдїї єсїмдїктєргє окшош, бирок гїлдєрї жок. Жер алдында 
тєшєлїп єсїїчї тамыр сабагынан узун саптуу, кєк жашыл тїстїї 
жалбырактар єсїп чыгат. Жалбырактар папоротниктердин эў 
кєрїнїктїї бєлїгї болуп эсептелет (133-сїр.). Жалбырактарда 
хлорофилл данчалары бар, ошондуктан папоротниктер гїлдїї 
єсїмдїктєр сыяк туу жарыкта органикалык заттарды пайда кылат. 
Бул заттар єсїмдїктїн єзїнє азык болот, артканы їнємдєлїп, та-
мыр-сабакта топтолот. Кээ бир папоротниктердин тамыр-сабакта-
ры уулуу болот, алардан зыянкеч курт-кумурскаларга каршы дары 
жасалат. 

133-сүрөт. Папоротник.

Жетилген жана 
жаш жалбырактары

Жара кесилип, чоўойтулуп 
тартылган сорусу

132-сүрөт. Байыркы папоротник сымалдар.
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Кыргызстанда да папоротниктер бар. Алардын бири – кадим-
ки папоротник (133-сїр.), нымдуу, кєлєкєлїї карагай токойло-
рунда єсєт. Мунун тамыр сабагы жерге кємїлїп єсїп, жер їстїнє 
жогорку жагы гана бир аз чыгып турат. Папоротниктин узун сап-
туу, узата келген, узундугу 80 см ге жеткен 5–7 жалбырагы бо-
лот, алар канат сымал айчыкталган. Жаш жалбырактары тамыр 
сабактын учунда їлїл сыяктуу оролуп єсєт. Ал эў эле жай єрчїйт, 
жер їстїнє їч жылдан кийин гана чыгат. Жетилген жалбырак-
тын алды жагын ачса, кїрєў тїстїї дємпєктєрдї кєрїїгє болот, 
муну сорустар деп аташат. Дємпєктєрдїн ичинде спорага толгон 
баштыкчалар – спорангийлер жайгашат. Сорустардын їстї кїрєў 
жапкыч менен жабылып турат. Ар бир спорангийде 64 спора болот. 
Споралар жетилгенден кийин сыртка кїч менен чачылат. Кээ де ай-
рым споралар 1 метр ге чейин алыс ыргыйт. Нымдуу жерге тїшкєндє 
спора єнїп, жїрєк сымал пластинкадай єсїмдїккє айланат. Анын 
туурасы 5–10 мм эле болот. Бул єсїндї жашыл тїстє, анын клет-
каларында фотосинтезге жєндємдїї хлорофиллдер бар, ошондуктан 
єзїнчє жашап кете алат. Єсїндїнїн асты жагынан кєп клеткалуу эў 
кєп ризоиддер єсїп чыгып, аны жерге бекитет (134-сїр.).

Кырк муундар. Кырк муундар – аты айтып тургандай, сабагы 
муундарга жана муун аралык бєлїктєргє бєлїнгєн кєп жылдык 

134-сүрөт. Папоротниктердин өрчү¿ циклдери.

Жетилген папоротник Спорангийлердин чогулушу Шакекче

Спора

Ачылып 
жаткан 
спорангий Єнїп келе 

жаткан спора

Жумуртка клеткасы

Єрчїп келе жаткан 
єсїмдїк

Сперматозоид

Архегоний

Антеридий

Жаш 
єсїндї

Жетилген єсїндї
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чєп єсїмдїктєр (135-сїр.). 
Жер шарынын Австралия 
жана Жаўы Зеландиядан 
башка жерлерде кеўири 
таралган. Кырк муун анча 
чоў эмес чєп, бийиктиги 
80–100 см ге жетет. Бирок 
Тїштїк Американын тро-
пиктеринде єскєн кырк 
муундун бир тїрїнїн са-
багы єтє узун болуп, баш-
ка єсїмдїктєргє жарма-
шып єсєт. Анын узундугу 
10–12 м ге жетет. Ал эми 
Мексика кырк мууну нун 
бийиктиги 2 м ге жетип, 
жоондугу 10 см болот.

Жер жїзїндє кырк 
муундардын 32 тїрї бар, 
Кыргызстанда беш тїрї 

кездешет. Алар талааларда, токойлордо, бадалдардын арасында, 
арыктардын, єзєндєрдїн бойлорунда єсїп, топурактын артыкча 
кычкыл экенин айкындап турат (мындай кычкыл топурактуу жер-
лерди иштетїї їчїн адегенде топуракты нейтралдаштыруу зарыл). 
Биздин айдоолордо отоо чєп катары кеўири таралган талаа кырк 
муу ну єсєт. Бул єсїмдїктїн жазгы жана жайкы єркїндєрї дайы-
ма айырмаланып турат. Жазгы єркїндєрї кыштап чыккан узун 
тамыр-сабактарынан єсїп чыгат да, єўї кїрєў тїстє, жашыл жал-
бырагы жок. Єркїндїн уч жагында споралуу кїрєў машакчасы 
жайгашат, анын ичинде споралар жетилет.

Спора чачылып бїт кєндєн кийин, ошол эле тамыр-сабактан бу-
тактуу кичинекей жашыл єркїн єсїп чыгат. Бул жайкы єркїн 
кїзгє чейин єсєт. Кєбєйїїсї папоротниктердикиндей.

Кырк муун турмушта колдонулат. Анын катуу сабактарынан те-
мир идиштерди тазалоо їчїн кыл жуугучтарды жасашат. Кээ бир 
тїрлєрїнїн тамыр-сабактарында крахмал топтолот, аны тамакка 
колдонууга болот. Кырк муундун кєпчїлїгї отоо чєп катары ай-
доолорго зыян келтирет, топурактын єтє кычкыл экенин кєрсєтєт. 
Ошондуктан кырк муун єскєн айдоолорго акиташ чачуу абзел.

Плаундар. Жер жїзїндє плаун   дардын 400 тїрї єсєт. Алар кє-
бїнчє тропиктерде кездешет (135-а-сїрєт). Айрымдары кадимки 
карагай жана мырза карагай єскєн токойлордо жолугат. Плаун-
дардын бутактуу, ийилчээк сабагынын узундугу 1–1,5 м ге жетет. 
Сабактарынын учтары эки ача бутактанган, сабагы жерге тєшєлїп 
єсєт. Бутактарын майда жалбыракчалар жыш каптап турат. Жа-

135-сүрөт. Кырк муун.

Жалбырагы

Споралуу башы

Кырк муундун 
жазгы бутагы

Кырк 
муундун 
жайкы 
бутагы

Мууну

Тамыр 
сабак
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йында плаун дардын тике єскєн 
єркїндєрїндє машакчалар пай-
да болот, анын ичинде майда 
сары споралар жетилет.

Папоротниктердин, плаун  -
дардын айрым тїр лєрї сейрек кез-
дешкендиктен, коргоого алынган, 
ал эми кээ бир тїрлєрї Кызыл ки-
тепке киргизилген.

СПОРАНГИЙЛЕР. СОРУСТАР.

Папоротниктин, плаун дун сї рє   тїн 
тарткыла. Кырк муундун жаз гы жана 
жайкы єркїндєрїн ка зып алгыла. Гер-
барий жасап, этикеткасын жазгыла.

Бул бєлїмдєн эмнелерди билдик?

Єсїмдїк дїйнєсїнїн єсїп, єр чїї  сїндєгї алгачкы баскычын-
да пайда болгон єсїм дїктєр тємєнкї, бир клеткалуу балырлар 
кирет, споралуу жана уруктуу єрчїїсїнїн жогорку баскычында 
єрчїгєндєрдї жогорку єсїмдїктєр деп аталарын їйрєндїк. Жогор-
ку єсїмдїктєр кєбєйїї жагынан споралууларга жана уруктуулар-
га бєлїнєрїн, споралуу жогорку єсїмдїктєргє мамык чєп сымал-
дар, папоротник сымалдар жана кырк муун, плаундар кирерин; 
споралуу жогорку єсїмдїктєр таш кємїр доорунда гїлдєп єсїп, 
таш кємїр кендерин пайда кылганын, ал айыл чарбачылыгында 
зор мааниге ээ экендигин билдик.

§ 42. УРУКТУУ ЄСЇМДЇКТЄР.
ЖЫЛАЎАЧ УРУКТУУЛАР БЄЛЇМЇ

1. Уруктуу єсїмдїктєргє кайсылар кирет жана алар кандай топторго бєлїнєт?
2. Уруктуу єсїмдїктєр кайдан пайда болду жана алар эмне артыкчылыкка ээ  ? 
3. Мырза карагай менен кадимки карагай єркїндєрї жана ийнелеринин тїзїлїшї
    боюн ча кандай айырмаланышат?
4. Жылаўач уруктуулар кантип кєбє йїшєт?
5. Ийне жалбырактуулардын практикалык мааниси эмнеде?

Уруктуу єсїмдїктєр – кургакта єсїїчї єсїмдїктєрдїн ичинен 
эў кєп тїрдїїсї жана жер бетине єтє кеўири таралганы болуп са-
налат. Алар жылаўач уруктуу жана жабык уруктуу  болуп экиге 
бєлїнєт. Жылаўач уруктуулардын уруктары атайын ачык жайга-
шып, урук тїрпїлєрїн пайда кылат да, тобурчактарга чогулат.

135-а-сүрөт. Плаун.

Спора
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Урук  гїлдїн  урук  бїчїрїнєн  єсїп  жетилет.  Анда  тїйїлдїк  єрчїйт,  тїйїлдїктє 
єсїмдїктїн кадимки органдары – тамыры, сабагы, жалбырагынын башталмасы бо-
лот. Уруктун ичинде белен азык заттары болсо, сыртында ар тїрдїї кырсыктардан 
сактап  турган  кабыгы бар. Ошондой  эле  урукту  таратууда  чоў мааниге  ээ  болгон 
мємєсї болот. Урук энелик єсїмдїктєн ажырагандан кийин да узак убакыт тыныгуу 
абалында тура берет. Качан гана ыўгайлуу абал тїзїлгєндє (жетиштїї ным, топу-
рак, температура ж. б.) урук єнє баштайт. Тїйїлдїк єсєт, ал їчїн алгачкы мезгилде 
уруктун ичиндеги азык зат жетиштїї болот. Уруктун кабыгы ажырап, тамыры жерге 
бекип, сабагы єсїп чыккандан тартып єсїмдїк єз алдынча єсїїгє єтєт.

Уруктуу єсїмдїктєр споралуу єсїмдїктєргє караганда кєбєйїї, 
єсїї, єрчїї жана таралууда бир топ артыкчылыкка ээ болуп, ар 
кандай шартка ыўгайланышат. Споралуу лардын єнїп-єрчїшї їчїн 
сєзсїз суу, жылуулук зарыл болот. Мындай шарттар болбой, далай 
споралуулар кыйроого учураган. Ошондуктан уруктуу єсїмдїктєр 
азыркы шарттарга жакшы ыўгайланып, споралууларды сїрїп чы-
гарып, жер бетинде їстємдїк абалды ээлеп калды.
     Спора менен уруктун айырмасы эмнеде?

Жылаўач уруктуу єсїмдїктєр. Жылаўач уруктуу єсїм дїк тєр-
дїн уруктары мємєнїн ичинде эмес ачык жатат. Ал эми жабык 
уруктуулардын уругу мємєнїн ичинде жатат.

Ийне жалбырактуу єсїмдїктєр жер жїзїндє кеўири таралган 
токойлордун кєпчїлїгїн тїзїшєт. Булардын тиричилик формалары 
дарактар, бадалдар, кєпчїлїгї ар дайым жайы-кышы жашыл болуп 
турат. Ал топко 600 тїр кирет. Тїзїлїшї, кєрїнїшї боюнча ар кан-
дай болушат. Кээ бирєєлєрїнїн бийиктиги 135 м, сєўгєгїнїн туу-

расы 12 м ге чейин жетет. Мын-
дай алп єсїмдїктєр Америкадагы 
Калифорниянын жээктеринде 
сакталып калган. Жалбыракта-
ры ийне сымал єсїмдїктєргє кєк 
карагай (пихта), кара карагай 
(лист венница), кедр, арча, тисс 
жана башка дарак єсїмдїктєрї 
кирет. Ийне жалбырактуулардан 
биздин республикада карагайлар 
(мырза карагай, Тянь-Шань же 
Шренк карагайы, кєк карагай 
(же Семенов пихтасы) жана ар-
чалар єсєт (136-сїр.). 

Жылаўач уруктуулар ай-
рым жыныстуу, бир їйлїї 
єсїмдїктєр, 2 тїрдїї тобур-
чактарды тїзїшєт. Жазында 
чаўдашат. Аталык тобурчакта-
ры  саргыч-жашыл,  ча чы дай 
топтошуп єсєт. Бир жылдык єр-

136-сүрөт. Ийне жалбырактуулардын 
ар түрдүүлүгү.

Мырза карагай 

Арча

Лиственница 

ТиссПихта
(кєк карагай) 

Карагай
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кїндєрдїн учунда кызгылт тїстє кєптєгєн же бирден энелик тобур-
чактар єрчїйт (137–138-сїр.). Аталык чаўдыктарында же тилген 
чаўчалар шамал аркылуу єзїнчє єсїп турган энелик тобурчактын 
урук бїчїрїнє барып тїшєт, уруктануу жїргєндєн кийин зигота 
пайда болот. Зиготадан тїйїлдїк єрчїйт. Урук пайда болот. Тобур-
чактар болсо єрчїп чоўоюп, катуу ланат жана жыгачка айланат. 
Адегенде жашыл тїстє болуп, ки йин кїрєў тїскє єтєт. Тобурчак-
тары эки же їч жылда жетилет, андан кийин гана уруктары кыш 
мезгилинде тєгїлє баштайт.

Мырза карагайдын уругунун жаргак сымал канатчалары бар, 
анын жардамы аркылуу шамал менен таралат.

Мырза карагайдын (136-сїр.) жыгачы єтє баалуу, курулушта 
кєп колдонулат. Кемелерди, эмеректерди, вагондорду, самолеттор-
ду жасоодо, скипидар, витамин єндїрїїдє пайдаланылат.

Кыргызстанда Тянь-Шань карагайы єсєт, ал кєбїнчє бийик тоо-
лордун тескей беттеринен кездешет. Бийиктиги 40 мге жетет. 450 
жылга чейин жашайт. Шагы цилиндр сымак, бутактарынын кабы-
гы кїрєў тїстє, туура жайланышат. Кыргызстанда карагай токой-
лору єтє аз, уругунан єстїрїї єтє кыйын жана жай єсєт, бирок 
жаратылыштагы мааниси абдан зор. Мындай карагай токойлору суу 
сактагычтык касиетке ээ жана кєчкї лєрдєн сактоодо маанилїї.

Биздин республикада кєк карагайдын (136-сїр.) (пихтанын) 
Семенов кєк карагайы деп аталган бир тїрї бар. Ал Талас, Узун-
Акмат, Чаткал, Фергана, Суусамыр кырка тоо лорунун айрым 
кап чыгайларынан гана кездешет. Ийне жалбырактары жалпак, 
узундугу 4 см, тобурчактары цилиндр сымал, узундугу 10 см, бир 
эле жылда жетилет. Шагы пирамида сыяктуу, кабыгы сыйдам, 
кочкул-боз тїстє. Кыргызстандагы карагай токойлору менен бирге 
кєк карагай токойлору да бїтїндєй корукка алынууга тийиш. 

137-сүрөт. Кызыл карагайдын 
бутагы.

138-сүрөт. Жылаңач уруктуулардын өрчүшү.

Урук башталма-
сы бар жаш эне-
лик тобурчактар

Уругу єрчїп 
жаткан то-
бурчактар

Урук

Чаўчалуу
аталык 
тобурчак

Уруктун чачылышы

Энелик тобурчак

Аталык тобурчак Чаўчалуу баштыкча

Чаўдашуу

Чаўча
Канаттуу 
урук
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Арчалар (136-сїр.) Кыргызстандын кургакчыл шартына ыўгай-
ланышкан. Алар кєп аянтты ээлейт. Тїндїк жарым шарда 60 тїрї 
таралган, Кыргызстанда арчанын 10 тїрї бар. Арча дарак жана 
бадал тїрїндє єсєт. Энелик тобурчактары эки жылда жетилет. То-
бурчактары мємєгє окшош, бир жана кєп уруктуу болушат: 1ден 
10го че йин. Уругу тїрпїнїн їстїндє жайгашат. Дарак тїрїндєгї 
арчалардын ичинен Тїркстан арчасы деп аталган тїрї бар, анын  
бийиктиги 30 м ге чейин жетет, сєўгєгї тїз, ысыкка, суукка 
чыдамдуу, ийне жалбырактары майда, учтуу болот. Тобурчакта-
ры тоголок, жалтырак кара тїстє. Бєксє тоолордон баштап, бийик 
тоолорго чейин кара топурактуу жана шагыл таштуу тоо каптал-
дарында токойлорду тїзєт. Мындай токойлор Нарында, Талас та, 
Чаткалда, Ферганада, Алайда таралган. Арча токойлорунун жара-
тылышта адам тиричилигинде мааниси да зор: алардын тамыры 
топурактын эрозиясын болтурбайт, кєчкїдєн сактайт, абаны таза-
лайт, жыгач курулуштарына жана эмеректерди даярдоодо керек-
телет. Бутактарында, жалбырактарында эфир майы болгондуктан 
арчаны тїтєтїп, ысырык салып, тумоодон дарыланышат. Арчанын 
ашынын же тобурчактарынын да дарылык касиетке ээ.

Бул бєлїмдєн эмнелерди билдик?

Бул бєлїмдєн уруктуу єсїмдїк тєрдїн єзгєчєлїгї анын уругун-
да экенин билдик. Уруктар – урук кабынан, тїйїлдїктєн, белен-
делген їнємдєлгєн азык заттан турат. Спорага караганда урук ар 
кандай шартка тїрдїїчє ыў гай лангандыктан, жер бетинде урук-
туу єсїмдїктєр басымдуулук кылат. Уруктуу єсїмдїктєр эки  топ-
ко – жылаўач уруктуулар жана жабык уруктуу лар болуп бєлї нєт. 
Жылаўач уруктуулардын «жылаўач» деп аты айтып тургандай, 
булар уругу менен кєбєйїшєт жана уругу мємєлїктїн ичин-
де єрчїбєйт, ачык жатат. Жылаўач уруктууларга ба йыркы таш 
кємїр доорунда дїркїрєп єскєн, ки йин жок болуп кеткен уруктуу 
папоротник, азыркы учурда кеўири таралган ийне жалбыракту-
улардан мырза карагай, кадимки карагай, кєк карагай, арчалар 
ж.б. кирет. Бул єсїмдїктєр  жер жїзїндє кеўири таралган, жара-
тылышта да, эл чарбачылыгында да зор мааниге ээ.

ЖЫЛАЎАЧ УРУКТУУЛАР. ТОБУРЧАК. ЖАБЫК УРУКТУУЛАР.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жер жїзїндєгї жандуу организмдер кандай топторго бєлїнєт?
2. Прокариоттор, эукариоттор кандай организмдер, аларга кайсылар кирет?
3. Биринчи жандуу организмдер кандайча пайда болгон?
4. Кургактыкка биринчи чыккан єсїм дїктєр кай сылар, алардын єзгєчєлїгї эмнеде?
5. Эмне їчїн гїлдїї єсїмдїктєр жер бетине кеўири таралды?
6. Тємєнкї єсїмдїктєргє кайсылар кирет?
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7. Эмне їчїн балырлар байыртан бери єзгєрбєй калды?
8. Балырлардын кандай єкїлдєрїн биле сиўер? Єзїўєр жашаган жердеги балыр-
   лардын атын атагыла.
9. Жогорку жана тємєнкї єсїмдїктєргє кайсылар кирет?
10. Папоротниктерди салыштырып, єз гє  чєлїгї боюнча таблица тїзгїлє.
11. Уруктуу єсїмдїктєрдїн єзгєчєлїгї, баш калардан артыкчылыгы эмнеде экенин 
     белгилеп жазгыла.

§ 43. ЖАБЫК УРУКТУУЛАР ЖЕ
ГЇЛДЇЇ ЄСЇМДЇКТЄР БЄЛЇМЇ

1. Жабык уруктуу єсїмдїктєрдїн тїзї лї    шїндєгї жана тиричилигиндеги єзг є   чєлїк-
    тєрї эмнеде?
2. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн класси фи кация сын кайсы окумуштуулар сунуш кылышкан? 
3. Азыркы классификациянын мурункулардан кандай айырмасы бар?

Буга чейин окуп-їйрєнгєн єсїм   дїктєрдїн топторуна салыш-
тырганда жабык уруктуулар єтє кєп тїрлєрдєн турат. Жабык 
уруктуулардын 250–350 миў тїрї бар. Алар мындан 230–250 млн 
жыл мурда бор мезгилинде пайда болгон.

Эмне себептен жаратылышта жабык уруктуу єсїм дїктєр 
жылаўач уруктуу єсїм дїк тєрдї сїрїп чыкты жана алар єтє кєп 
таралган?

Жылаўач уруктуулардын уругу жалбырактын астыўкы бетинде 
ачык жатса, жабык уруктуулардыкы мємєнїн ичинде жабык жерде 
єрчїп жетилет. Жабык уруктууларды гїлдїї єсїмдїктєр деп да ата-
шат, себеби биз єткєн тема ларда окуп-їйрєнгєн гїлдїї єсїм  дїктєрдїн 
бардыгы жабык уруктууларга кирет. Аларда жы лаўач уруктууларда-
гы тобурчактын ордуна гїл пайда болгон. Алар гїлдєрїнїн чоўдугу, 
формалары, тїстєрї боюнча айырмаланышат. Гїлдєр шамал, курт-
кумурскалар менен чаўдашууга ыўгайланышкан. Тїзїлїшї жана ти-
ричилиги жагынан жабык уруктуулар єтє кєп тїрдїї жана ар кандай 
шарттарда жашоого ийкемдїї келишет, ошондуктан азыркы учурда 
жер бетинде алар эў кєп таралган. Жабык уруктуулардын тиричилик 
формалары да ар кандай: дарактар, бадалдар, чєптєр. 

    Гїл – бул жыныстык кєбєйїї органы, себеби анын ичинде чаўча данчалары ме-
нен  эркектик  гаметалар,  энелигинин  мємєлїктєрї,  анан  урук  бїчїрлєрї  болот. 
Чаўдашып,  уруктангандан  кийин  урук  бїчїрдєн  урук  жаралат,  ал  эми  мємєлїктїн 
кабы  єрчїп, мємєнї  берет.  Демек,  гїлдїї  єсїмдїктєрдїн  уругу мємєсїнїн  ичинде 
бышып жетилет.

Гїлдїї єсїмдїктєрдїн кээ бирєєлєрї єтє аз жашайт. Миса-
лы, чытыр, темир тикен, койчу баштык ж.б. болгону эки айга 
жакын жашайт. Ал эми секвойя, эмен, жаўгак, алча сыяктуулар 
жїздєгєн, миўдеген жылдар єсїп тура берет.
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Кээ бир жабык уруктуулар эў зор єлчємдє болушат. Австралия-
дагы эвкалипттердин бийиктиги жїз метрден ашат.

Кєпчїлїк жабык уруктуулардын сабагы тик єсєт, ошондой эле 
сабактары оролуп, жармашып, сойлоп жана тєшєлїп єскєндєрї да 
бар. Кээ бир жабык уруктуу єсїмдїктєрдїн жер астындагы тамыр 
сабактарынын тїзїлїшї єтє єзгєргєн. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн жал-
бырактарынын жана сабактарынын формасы жана тїзїлїшї, ошон-
дой эле тамыр системасы да ар тїрдїї. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн мын-
дай ар тїрдїїлїгїн їйрєнїш жана тїшїнїш їчїн аларды бир иретке 
(системага) келтириш їчїн таксономиялык бирдиктер колдонулат. 
Алар, тїр, уруу, тукум, класс, бєлїм, дїйнєчє, дїйнє деп бєлїнєт.

Сырткы, ички тїзїлїшї ата-энесине окшош, бир тектен чыккан окшош особдор-
дун жы йындысын тїр деп аташат. Тїзїлїшї жана келип чыккан теги боюнча жакын 
тїрлєрдї урууга бириктиришет.

Мисалы, жазы жана ичке жалбырак-
туу бака жалбырактар бир уруу га кирет 
(139-сїр.). Кыргызстанда бака жалбырак-
тын 7 тїрї єсєт. Алар бири-бири менен 
аргындашпайт. Демек, бир тїргє кирген-
дер гана аргындашып, тукум бере алат. 
Ал эми ар башка тїр аргындашпайт.

Тїр. Мисалы, кара буудай жана кы-
зыл буудай, буудай уруусуна кирет, ал 
эми буудай, жїгєрї, арпа, сулу уруула-
ры жана аларга жакын башка кєп уруу-
лар бир чоў тукумду – дан гїлдїїлєр 
тукумун тїзїшєт.

Тїрлєр урууларга, ал эми келип чыгышы боюнча жакын уруу-
лар бир тукумга кирет. Тукумдар андан ары бири-биринин тек-
тештигине карай дагы чоў топко – классчага, класс ка, бєлїмгє 
бириктирилет. 

140-сүрөт. Бир үлүштүү жана эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн 
белгилери.

Эки їлїштїїлєр

Бир їлїштїїлєр

Урук Урук
їлїшї

Тамыр систе-
масы Жалбырактын тарамыштанышы

139-сүрөт. 1-жазы жалбырактуу бака 
жалбырак, 2-ичке жалбырактуу бака 

жалбырак.

1 2
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Єсїмдїктєрдї топко бєлгєндє кайсы бир негизги белгиси алы-
нат, мисалы, тиги же бул класска бєлїштїрїїдє негизинен тємєнкї 
касиеттерине: уруктун тїйїл дї гїн дєгї урук їлїшїнїн санына, 
жалбырактарынын тарамышта лы шы на (дого, манжа), тамыр сис-
темасына, гїл мїчєлєрїнїн санына (140-сїр.) кє ўїл бурушат. Гїл 
мї чєлєрї тємєнкїчє болот: чєйчєкчє, таажыча, аталык, энелик. 

Натыйжада тигил же бул топтогу єсїмдїктїн гїлїнїн белгилїї 
формуласын тїзсє болот. Мисалы, Ч

5
, Т

5
, А

5+5
, Э

5
. Мындай гїлдєр 

беш мїчєлїї гїлдєр деп аталат. Ч – чєйчєкчє, Т – таажыча, А – 
аталык, Э – энелик, цифралар болсо мїчєлєрдїн саны. Ч

2+2
, Т

4
, А

2+4
, 

Э
1
 мындай гїлдєр тєрт мїчєлїї.

Эгерде гїл аркылуу бир нече тегиздикти жїргїзє алса, ал туу-
ра гїл деп эсептелет, мисалы, ит мурундун гїлї туура гїл. Ал эми 
гїл аркылуу бир эле тегиздикти жїргїзє алса, андай гїл туура 
эмес гїл деп аталат, мисалы, буурчактын гїлї (141-сїр.).

Азыркы системаны тїзгєн А.Л.Тахтаджян болуп эсептелет. 
Анын классификациясы боюнча гїл   дїї єсїмдїктєр эки їлїштїї 
жана бир їлїш тїї деп эки класс ка бєлїнєт. Эки їлїштїїлєр 7, ал 
эми бир їлїштїїлєр 3 классчага бєлїнгєн. Андан кийин єсїм дїк-
тєр тукумга, урууга жана тїр лєргє ажырайт. Єсїмдїктєрдїн же 
топтогу организмдердин ушундай системага келтирилиши алар-
дын классификациясы деп аталат.

ЖАБЫК УРУКТУУЛАР. МОРФОЛОГИЯ. ТАКСОНОМИЯ. ЦИТОЛОГИЯ. 
ГЇЛ МЇЧЄЛЄРЇ. ГЇЛДЇН ФОРМУЛАСЫ. ТЇР. УРУУ. ТУКУМ. КЛАСС. ТИП.

Жергиликтїї єсїмдїктєрдїн бир жана эки їлїштїїлєрїнїн ар бирине 
3–4тєн гербарий даярда.

141-сүрөт. Гүлдүн түрлөрү.

Туура гїл

Туура эмес гїл
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§ 44. ЭКИ ЇЛЇШТЇЇЛЄР КЛАССЫ.
                 Кайчылаш гїлдїїлєр тукуму

1. Эки їлїштїї єсїмдїктєрдїн негизги белгилерин атагыла?
2. Кайчылаш гїлдїїлєр тукумунун негизги белгилери кайсылар жана гїлїнїн фор-
    муласы кандай?
3. Кайчылаш гїлдїїлєрдїн маданий єкїл дєрї кайсылар жана алардын практи-
    калык мааниси эмнеде?

        Эгер  єсїмдїктїн  тїйїлдїгїнїн  эки  урук  їлїшї,  жалбырактарынын  тарамыш-
танышы канат сымал же манжадай жана арасы тор сыяк туу, тамыры єзєк тїї болсо 
мындай єсїмдїктєр эки їлїш  тїїлєргє кирет.

Мисалы, кадимки тєє буурчак (фасоль). Ошондой эле эки 
їлїш тїїлєргє бїт жазы жалбырактуу дарактар менен бадалдар, 
кєп чїлїк жашылча єсїмдїктєрї жана кээ бир талаа єсїмдїктєрї, 
кооздукка эгилїїчї айрым тїрлєр кирет.

142-сүрөт. Кайчылаш гүлдүүлөр тукуму.

Аталыгы Энелиги

Топ гїлїГїлї 

Жапайы тїрп

Кадимки кычы

Койчу баштык

Дары заргын

Талаа барсылдагы

Мємєсї саадак

Урук



131

     Эгер єсїмдїктїн тїйїлдїгїнїн бир урук їлїшї болуп, жалбырактары жарыш же 
дого сымал тарамыштанса, чачы тамыр системасы болсо, гїлї їч мїчєлїї болсо, 
аны  бир їлїш  тїїлєр классына ыйгарышат.

Мындан ары биз эки їлїштїїлєр жана бир їлїштїїлєр клас сын-
дагы тукумдардын єкїлдєрї менен таанышабыз. Эки їлїш  тїїлєр 
классын окуп їйрєнїїдєн баштайбыз. Эки їлїш тїї лєрдїн ичинен 
кайчылаш гїлдїїлєр, атыр  гїл дїїлєр, чанактуулар, ит жїзїм гїл-
дїїлєр жана татаал  гїлдїїлєр, ал эми бир їлїштїїлєр классынан 
болсо лилия жана дан гїлдїїлєр тукумдарын карап кєрєбїз.

Эки їлїштїїлєр бир їлїштїї лєрдєн эмнеси менен артыкчы-
лык кылат?

Кайчылаш гїлдїїлєр тукуму. Жапайы тїрп. Кїз мезги лин-
де гїлдєєчї эки їлїштїї єсїм   дїктєрдєн жапайы тїрп (142-
сїр.) – кеўири таралган отоо чєп. Анын ири сары гїлдєрї, чачы 
топ гїлгє бириккен. Айрыкча жалган куран (июнь) айында ту-
таш гїлдєгєндїктєн, жакшы каралбаган айдоолордун бети сапса-
ры болуп кєрїнєт. Ал эми кїзїндє анча гїлдєбєсє да, бирин-се-
рин жапайы тїрптї учуратууга болот. Аны казып алып, тамырын 
топурактан тазалап, тїзїлїшїн їйрєнсєк, тїрптїн тамыры ичке 
єзєк тамырлуу экенин кєрєсїўєр. Анын жалбырактары катуураак
келип, торчодой тарамышталган тик єскєн сабагында кезектешип 
орун алган. Жа пайы тїрптїн таажычасы эки-экиден (Т=4) болуп 
бири-бирине карама-каршы жайгашкан. Тєрт жа шыл жалбырак-
чадан турган чєйчєкчєсї (Ч=4) бар. Булар анын гїл жандагычта-
ры. Ал эми гїлдїн негизги бєлїгї 1 энелигинен (Э=1), 6 аталыктан 
турат. Аталыктын экєє кыска, тєртєє узун болот (А=2+4) . Натый-
жада гїлдїн формуласы тємєнкїчє: OЧ

4
, Т

4
, А

2+4
, Э

1
. Гїлдїн фор-

муласынын алдында турган O белгиси туура гїл дегенди билдирет.
Кадимки кычы (142-сїр.). Кадимки кычы жапайы тїрпкє єтє 

окшош. Жыпар жыттуу сары гїлдєрї тїрптїкїнєн майдараак, чачы 
топ гїлдї тїзєт. Кычынын гїлїнїн тїзїлїшї да тїрптїкїндєй. 
Ошондой эле чєйчєкчєсї, таажычасы, энелиги, аталыгы болот. 
Мємєсї узун саадак, ар бир уругунун ортосунда тосмолору бар. 
Кычы жазында апрель–май айларында гїлдєйт. Алар шалбаалар-
да, жолдун четтеринде, айдоолордо, бош жаткан жерлерде кєп 
єсєт. Кычынын уругу кїзїндє єнїп чыгып, сабагынын тїп жагын-
да топтошкон жалбырактарды пайда кылат. Жазда ошол эле са-
бактары єсїп, єсїмдїк тез эле гїлдєй баштайт.

Єсїмдїктєрдї аныктоого їй рєнїї

Єсїмдїктєрдї аныктаганда кар  точканын 1 пунктун жана ан-
дан ки йинки 0 менен белгиленген пунктту оку. 1 цифра менен 
белгилен ген андан кийинки 0 менен белгиленгендер баскыч деп 
аталат. Сол жагындагы сандар бас кычтын номурун белгилейт. Оў 
жагындагы сан эгерде белгилери аныкталып жаткан єсїмдїккє 
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туу ра келсе кайсы баскычка єтєрїн кєрсєтєт. Катар номурлары 
(1, 2, 3, ж. б. у. с.) теза делип белгиленет (кыргызча которгондо 
анык) ал эми 0 белгиси антитеза (б.а., карама-каршы).

Эгерде єсїмдїктїн гїлдєрї сары болсо, 2-баскычка єткїлє. 
Эгер алар ак болсо, 4-баскычка єткїлє. Андан ары саадагын кара-
гыла. Эгер гїлдєрї сары болсо, ал эми саадактарында туурасынан 
тартылган тосмолору болбой капкактары узата ачылса 3-баскычы-
на єткїлє. Эгерде саадагы антитезада жазылгандай болсо, б.а. уза-
тасынан ачылбай, тосмолору болгон жерден жарылса, бул єсїмдїк 
жапайы тїрп. 3-тезаны окуп кєрїп, андан кийинки 0-антитезаны 
карап, єсїмдїктїн желекчелерин жана саадакчаларын алардын 
карточкадагы жазмалары менен салыштырып кєрїп, силер левкой 
даргынын жана дары заргынды аныктап аласыўар. Ушул карточка 
силерди аныктагыч китептер менен иштєєгє їйрєтєт.

Кайчы гїлдїїлєр тукумундагы єсїмдїктєрдї аныктагыч карточка

1. Гїлдєрї сары ..................................................................................2
0. Гїлдєрї ак ......................................................................................4
2. Мємєсї саадак, капкактарынын ич жагында туурасынан тартылган тос-

молору жок, узатасынан ачылат....................................................................3
0. Саадагы тесмедей, капкагынын тосмолору даана кєрїнїп турат, узатасы-

нан ачылбайт, бирок туурасынан сынат.
Жапайы тїрп
3. Жалбырагы бїтїн, ланцет сымал. Саадагы тєрт кырдуу. Ар бир капкагы 

бир тарамыштуу.
Левкой даргыны
0. Жалбырагы канаттай бєлїн гєн. Саадагы шибегедей учтуу. Ар бир капкагы-

нын сыртында туурасынан кеткен їч тарамышы бар.
Дары заргын
3. 4. Боз-жашыл тїктєр менен жабылган єсїмдїк. Саадакчалары сїйрї. 

Желекчелеринин учтары кесилген.
Боз-жашыл икотник
0. Ачык-жашыл єсїмдїк. Желекчелери бїтїн .......................................5
5. Саадактары їч бурчтуу.
Койчу баштык
0. Саадакчалары сїйрї, четтери эндїї кыюуланган талаа кызыл гїлї.
Талаа ак барсылдагы.
Кїзїндє гїлдєгєн кайчылаш гїл    дїї лєрдєн гербарий жасагыла да, аныктагыч 

карточка менен атын аныктап, кайсы тїргє, урууга, тукумга кирерин жазып чык-
кыла.
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§ 45. РОЗА ЖЕ АТЫР ГЇЛДЇЇЛЄР ТУКУМУ

1. Атыр гїлдїїлєрдїн кандай тїрлєрї бар жана кайсы жерлерде таралган? 
2. Атыр гїлдїїлєр кантип чаўдашат?
3. Атыр гїлдїїлєрдїн кандай мааниси бар?

Атыр гїлдїїлєрдїн эў кеўири 
таралган єкїлї – кадимки єрїк. 
Єрїк тїн эки тїрдїї бїчїрї бо-
лот. Бири гїл бїчїр, экинчиси 
жалбырак бїчїр. Жалбырактары 
бїр дєй электе эле гїлї ачылат. 
Гїлї беш чєйчєкчє жалбыракча-
дан жана беш желекчеден турат 
(143-сїр.). Аталыгы чексиз кєп, 
энелиги бирєє. Чєйчєктєй бол-
гон чуўкур гїл тєшєгї бар. Анда 
мємє байлагычы эркин жатат. 
Урук пайда болгондо гїл тє шєгї 
да мємє пайда кылууга каты-
шат да, анын ичи ширеге толуп, 
єрїктїн мємєсї жетилет. Ушу 
сыяктуу єрчїгєндєргє кара єрїк, 
алча, чие, шабдалы кирет. Гї-
лїнїн формуласы: 0Ч

5
, Т

5
, А∞, Э1

.
Атыр гїлдїїлєргє эў кєп 

єсїм дїктєр кирет. Алар тїндїк жарым шардан жана тропиктерден 
сырткары бардык жерлерде кеўири таралган. Бул єсїмдїктєрдїн 2 
миў ге жакын тїрї, 120 уруу су бар. Кыргызстанда атыр гїлдїїлєрдїн 
35 уруу су, 135 тїрї єсєт. Айрым тїрлєрї жер тандабай єсє берет. 
Атыр гїлдїїлєр кє бїнчє курт-кумурскалар аркылуу чаўдашып, 
балчелекчиликте кеўири колдонулат. Бул тукумдун Кыр гызстан да 
єскєн дєрї: алма, алмурут, алча, долоно, четин, ит мурун, табыл-
гы, кожогат же дан куу рай, бїл дїр кєн, кулпунай жана башкалар 
(144-сїр.).

Атыр гїлдїїлєр кєп 
тїр дїї болгондуктан, алар-
ды 4 тукумчага би рик-
тиришкен: кара єрїк, та-
былгы, ит мурун жана алма. 
Эми табылгы тукумчасын 
карап кєрєлї. Кыргызстан-
да булардын 6 тїрї єсєт. 
Гїлїнїн формуласы: 
              Ч

5
, Т

5
, А∞, Э3–5

.

Гїлї

143-сүрөт. Атыр гүлдүүлөр.

Мємєсї

Гїлї

144-сүрөт. Атыр гүлдүүлөрдүн 
мөмөлөрү.

Алча    Кулпунай Кара єрїк
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Атыр гїлдїїлєрдїн эл арасында эў кеўири белгилїїсї – ит му-
рун (143-сїр.). Ит мурун – бадал єсїмдїк. Анын жапайы тїрї Кыр-
гызстандын сай, токойлорунда, бєксє тоолордун боор лорунда, кок-
ту-колотторунда кездешет. Сабагы тик єсїп, бирден алты метр ге 
чейин жетет. Бутактары илгичтей болгон курч тикен менен жыш 
капталган. Тикендер єсїмдїктї коргоо кызматын аткарышат. Ит 
мурундун жалбырактары татаал болот, себеби ар бир жалбырак 
5тен 9га чейин сїйрї же тегерек жалбыракчалардан турат. 

Ит мурун тукумундагылардын кєпчїлїгї курт-кумурскалар 
аркылуу чаўдашат. Ошондуктан гїл дєрї єтє кооз, ачык тїстїї ке-
лип, аўкыган жыпар жыттары менен башка єсїмдїктєрдєн айыр-
маланып турушат. Мємєсї бышкан кезде эттїї гїл тєшєгї єсїп, 
кызыл, сары, кара тїстєгї мємєгє айланат. Муну жалган мємє 
дейбиз, себеби анын кєпчїлїгїн гїл тєшєгї тїзєт. Мємєнїн ичин-
де кєптєгєн уруктар жетилет.

Ит мурун тукумуна кирген єсїмдїктєр тиричиликте кеўири 
колдонулат. Азыркы кездеги атыр гїлдїн сорттору ошол жапайы 
ит мурундан алынган. Ит мурундун мємєсї витаминдерге, єзгєчє 
С, В

2
, К, Р жана А витаминдерине єтє бай келет.

МЄМЄ ЖЕМИШ. ЖАЛГАН МЄМЄ.

Гїлдєп турган ит мурундун гїлїн алып, аны жара кесип ки-
тептеги сїрєткє (143-сїр.) салыштыргыла, сїрєтїн дептериўерге 
тарткыла. Мємєсїн тергенде єсїмдїктїн єзїндє да калтыргыла, 
себеби аны менен канаттуулар азыктанаарын унутпагыла.

Айлана-чєйрєдєн атыр гїлдїї лєрдїн єкїлдєрїнєн гербарий 
тїз гїлє.

§ 46. ЧАНАКТУУЛАР ТУКУМУ

1. Чанактуулар кайсы жерлерде кездешет?
2. Кооздук їчїн єстїрїлїїчї чанактуулардан кайсыларды билесиўер?
3. Чанактуулардын башка єсїмдїк тєрдєн єзгє чєлїгї эмнеде?
4. Чанактуулар адамдын тиричилигинде кандай мааниге ээ болушат?

Чанактуулар 300 уруудан туруп, єзїнє 12 миў тїрдї камтыйт. 
Мелїїн климаттуу жерлерде чєп же бадал тїрїндє кездешет. Да-
рак тїрїндєгїлєрї да бар. Кыргызстанда 50 урууга бириккен 350 
тїрї єсєт. Чанактуулар бир жылдык жана кєп жылдык, чєп жана 
бадал єсїмдїктєр (145-сїр.). Кєп тїрдїїлїгїнє карабастан, гїл-
дєрїнїн тїзїлїшї окшош. Бар   ды гынын мємєсї – чанак. Чанак-
туулардын тїзїлїшїн жакшы мисалы, буурчакты карап кєрєлїк. 
Буурчак байыркы маданий єсїмдїктєрдїн бири (145-а-сїр.). Анда 
эттин белогунан кем калышпаган белок бар.
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Буурчактын чыккан теги Жер ортолук де ўиздин жээги. Би-
рок буурчак Сибирде да єсєт. Анын уругу +2–4°С аралыгын-
дагы температурада єнє берет, ак соёлору –5°С суукка да чы-
дай алат. Буурчак нымды кєп талап кылат, ошол себептен аны 
жерден ным кете электе – эрте жазда себишет. Буурчактын та-
мыры єтє узун, натыйжада ал нымды жердин тереўинен ала 
алат. Тамыр системасынын каптал тїкчєлєрїнє бактерия-
лар кирип тїймєкчєлєрдї пайда кылат. Анткени алар абада-
гы эркин азотту сиўирип алып, аны єздєштїрїп кєбєйїшєт да, 
тамырда бїртїкчєлєрдї пайда кылышат. Натыйжада чанактуулар-
дын тамырында органикалык жер семирткичтер топтолот жана ал 
кайрадан єсїмдїктєрдїн тиричилигине жумшалат. Мындай байла-
ныш эки организмге теў пайдалуу (симбиоз) болот.

Буурчактын дагы бир єзгє чєлїгї – алардын жалбырагынын 
тїрї єзгєр гєнїндє. Анын канат сыяк туу татаал жалбырагынын 
учу мурутча менен бїтїп, саба-
гынын башка таянычтарга жар-
машып єсї шїнє жардам берет 
(145-а-сїр.).

Буурчактын гїлї (145-а-сїр.) 
бардык чанактуулар сыяктуу 
эле тємєнкїдєй єзгєчєлїктєргє 
ээ. Гї лї 5 желекчеден, 5 жал-
быракчасы бар чєйчєкчєдєн, 10 
аталыктан, 1 энеликтен турат. 
Желекчелеринин ар биринин 
єзїнїн аты болот. Гїлдїн їстї 
жагын жаап орношкон желек-
чени кеме желеги (парус) деп 
аташат. Эки капталындагы же-

Тєє буурчак Буурчак

145-сүрөт. Тамак-ашка колдонулуучу чанактуулар.

Жер жаўгак

Мємєсї чанак

Кайыкча

Калакча

Тїймєктїї
тамырлар

Парус

Гїл

145-а-сүрөт. Эгилме буурчак.
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лекчелерди – калакчалар, ал эми тємєн жагындагы биригип єскєн 
2 желекчени – кайык деп коёт. Гїлдїн формуласы тємєнкїдєй жа-
зылат:  .|. Ч

(5)
, Т

1+2 (+2)
, А

(9)+1
, Э

1
.

Чанактуулар чарбада жана тиричиликте кеўири колдонулат. 
Мисалы, тамак-аш катары тєє буур чак, соя, жер жаўгак, буурчак, 
нокот, маш ж.б. Бул єсїмдїктєрдє организмге єтє зарыл белок кєп 
болот. Мисалы, беде, эспарцет ж. б.

Белок тирїї организмдер їчїн кандай мааниге ээ?

СИМБИОЗ. ПАРУС. КАЛАКЧА. КАЙЫКЧА. ЧАНАК. СААДАКЧА.

Кїзїндє гїлдєєчї чанактуу єсїмдїктєрдї аныктагыч карточка

1. Їч бєлїк  татаал   жалбырак   жана манжадай татаал жалбырак…..........2
0. Канаттай татаал  жалбырак.................................................................6
2. Їч   жалбыракчалуу   татаал   жалбырак…...........................................3
0. 5–11   жалбыракча манжадай  татаал жалбырак….................................9
3. Топ гїлї башча...................................................................................4
0. Топ гїлї  чачы...................................................................................5
4. Таажычасы  кызыл  кочкул.  Сабактары  кєтєрїўкїрєєк.
     Шалбаа уй бедеси 
0. Таажычасы ак же  кызгылт.   Сабагы тєшєлмє.
     Сойломо уй беде
5. Таажычасы  ак.
     Ак гїлдїї кашка беде 
0. Таажычасы  сары.
     Дары кашка беде
6. Жалбырагы   бир   жуп   жалбыракчалардан
 жана мурутчалардан турат................................................................7
0. Жалбырактары бир нече жалбыракчалардан жана 
      мурутчалардан турат…......................................................................8
7. Сабагы бурчтуктай канатсыз. Гїлдєрї сары.
      Сары шалбаа буурчагы же сары чымылдык 
0. Сабагы сызма сымал. Гїлдєрї кєбїнчє кызгылтым.
     Токой  буурчагы
8. Жалбырактары канат сымал, 6–14 жалбыракчалары менен. 
    Таажычасынын узундугу 20–25 мм.
     Айдама жер буурчак 
0. Жалбырагы 16–24  жалбыракчалуу. Таажычасынын узундугу 7–10 мм. 
     Жапайы жер буурчак
9. Гїлдєрї узун чачы, гїлїнїн кайыкчасы жогору карай ийил ген, жалбы-
    рактары манжа сымал татаал.
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§ 47. БИР ЇЛЇШТЇЇЛЄР КЛАССЫ.
Лилия гїлдїїлєр тукуму

1. Бир їлїштїї єсїмдїктєрдїн негизги белгилерин атап бергиле?
2. Бир їлїштїї єсїмдїктєрдєн кайсы ларды билесиўер?
3. Лилия гїлдїїлєрдїн вегетация органдарынын тїзїлїшїн мїнєздєгїлє.
4. Кулунчактын сабагы, гїлдєрї кандай тїзїлїштє болот?
5. Мандалактын, чырыштын мємєсїнїн тїзїлїшїн мїнєздєп бергиле, лилия гїл -
    дїїлєрдїн практикалык маанисин атагыла?

Бир їлїштїїлєр єзїнчє бир классты тїзєт деп айтканбыз. Бир 
їлїштїїлєрдїн негизги белгилеринин бири – урук їлїшїнїн бирєє 
болушу. Ошондой эле бир топ айыр малары бар, тамыр системасы – 
чачы тамыр, жалбырактары жарыш тарамыштанган. Гїлдєрї 
їч мїчєлїї, формуласы Ч

3
, Т

3
, А

3+3
, Э

3
. Бир їлїштїїлєргє єсїм дїк -

тєрдїн 64000 тїрї кирет. Булар бир жылдык, эки жылдык жана 
кєп жылдык чєптєр, арасында дарактар, бадалдар, лианалар бар. 
Бир їлїштїїлєрдїн ичинен ириси жана жєнєкєй тїзїлїштєгї ту-
кумдун бири лилия гїлдїїлєр болуп эсептелет.

Лилия гїлдїїлєр тукумунун (146-сїр.) мїнєздїї белгилеринин 
бири – гїл жандагычтары жєнє кєй, жалбырактарынын тарамыш-
танышы жарыш жана дого сыяктуу. Гїл саптары єзєктєн чыгат. 
Лилия гїлдїїлєрдїн бардыгы бир їлїштїїлєргє кирет.

Лилия гїлдїїлєрдїн 4 миўге жакын тїрї бар. Алар – кєбїнчє 
кєп жылдык чєптєр. Жер шарында кеўири таралган, айрыкча Жер 
ортолук деўиз жээктеринде жана Борбордук Азиянын кїнєстїї 
тїз дїктєрїнє ыўгайланышкан. Лилия гїлдїїлєргє тємєнкї єсїм -
дїк тєр кирет: лилиялар, жоо газындар, мандалактар, чырычтар, 
пияздар, сарымсактар, спаржа, май мончоктор (147сїр.).

Лилия

147-сүрөт. Лилия гүлдүүлөр.

Уругу

Гїлї

Мандалак

Мємєсї кутуча

146-сүрөт. Лилия гүлдүүлөрдүн түзүлүшү.

Сарымсак

Каз пияз

Пияз
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Лилия гїлдїїлєрдїн вегетация органдары бир кыйла єзгєргєн. 
Аларда пияз тїптєр, тамыр-сабактар, тїймєктєр пайда болгон. 
Бул тукумдагы єсїмдїктєрдїн жалбырактары эттїї, сырты сый-
дам, четтери бїтїн, сапсыз. Алар сабакта кезектешип жайгашат. 
Гїлдєрї ири, кооз, эки жыныстуу, чєйчєкчєсї жок таажычасы 
їчєє, 6 аталыгы (эки тегеректе жайгашат) жана бир энелиги болот. 
Мємєсї – кутуча, кээде жемиш тїрїндєгїсї да кездешет. Гїлїнїн 
формуласы: Ч

о
, Т

3
, А

3+3
, Э

1
.

Лилия гїлдїїлєрдїн Кыргызстанда кеўири таралган єкїлї – 
байчечекейлер уруусу. Бул кєп жылдык єсїмдїк, пияз тїбї сїйрї-
рєєк, гїлдєгєн мезгилде сабагы жерге кємїлїп, гїл сабы гана жер 
бетинен єйдє кєтєрїлїп турат. Жалбырактарынын саны 2–8, тасма 
формада. Сабагындагы гїлдєрдїн саны 1ден 5ке чейин болот. Гїл 
жандагычы 6. Алар чєйчєкчє жана таажычага бєлїнїшпєйт. Ата-
лыгы – 6, энелиги – 3. Мємєсї – сїйрїрєєк келген куту. Байчече-
кей эрте жазда, кээ бири кар кете электе гїлдєйт. Гїлдєрї абдан 
кооз келет, бирок уулуу єсїмдїк болгондуктан мал жебейт.

Лилия гїлдїїлєрдїн дагы бир кызыктуу єкїлї – бул чырыч 
(ку лунчак). Чырычтын 13 тїрї Кыргызстанда єсєт. Кєп жылдык 
єсїм дїк. Жалбырактары ка лыў, чыктуу келип, сабагынын тї бїндє 
жайгашкан. Жалбырактарында суу жакшы сакталгандыктан, чы-
рыч таштак жерлерде жакшы єсє берет. Тамырында крахмал кєп 
топтолот, ошол себептен ачкачылык мезгилде адамдар аны тамак 
ордуна пайдаланышкан. Чырычтын тамырынан єтє сапаттуу же-
лим алынат.

Кыргызстанда лилия гїлдїї лєр  дїн дагы бир єкїлї – манда-
лак. Мандалактын гїлї жєнєкєй тї зї лї штє болуп, 6 желекчеден 
турат да, 2 катар жайгашат. Аталыгы 6, энелиги 1 болот. Мє-
мєсї – кєп уруктуу кутуча. Мандалак кооздук їчїн єстї рї лїїчї 
єсїмдїк катары биринчи жолу Иранда таралган. Европага манда-
лакты XVI кылымда Тїркиядан алып келишкен. Орусча «тюлпан» 
деген аталышка тїрктєрдїн «тюрбан» деген башка кийїїчї чал-
маны билдирїїчї сєзї себеп болгон. Кыргызстанда мандалактын 
жапайы єскєн 20 тїрї белгилїї. Азыр алардын 9 тїрї корукка 
алынып, Кызыл китепке киргизилген.

Лилия гїлдїїлєрдїн кєпчїлїгї кооздук їчїн жана айрымдары 
тамак-аш катары колдонулат, мисалы, спаржа, пияз, сарымсак.

ПИЯЗ ТЇП. КЄП УРУКТУУ КУТУЧА. «ТЮРБАН» – «ТЮЛЬПАН»

Бир їлїштїїлєрдїн пияз тї бїн, тамыр-сабагын, уругун алып, 
бакчага єстїрїп кєргїлє. Байкоо ўорду дептерге жазып алгыла. 
Мисалы, пияз тїптєн, тамыр-сабактан жана уруктан канча кїндє 
єсїмдїк єсїп чыгарына кєўїл бургула жана салыштыргыла. Алар-
дын єсїп чыгуу убакытын белгилеп, жазып алгыла.
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§ 48. ДАН ГЇЛДЇЇЛЄР ТУКУМУ

1. Дан гїлдїїлєрдїн негизги белгилери кайсылар жана аларга кандай єсїм дїктєр
   кирет?
2. Дан гїлдїїлєргє кирген єсїмдїк тєрдїн айырмачылыгы эмнеде?
3. Кыргызстанда дандын кандай сортторун єстїрїшєт?

Дан гїлдїїлєрдїн тукуму лилия гїлдїїлєргє єтє жакын турат, 
анткени экєє теў бир їлїштїї єсїмдїктєргє кирет. Бирок ошол эле 
мезгилде дан гїлдїїлєрдїн гїлї жана сабагы єзгєчє тїзїлїштє бо-
лот. Сабагы кєўдєй келип, (айрымдарынын сабактары паренхима 
тканына толгон, мисалы, жїгєрїнїкї) муун-муунга бєлїнгєн. Дан 
гїлдїїлєрдїн сабагы кєп учурда саман деп аталат. Жалбырагы-
нын ылдый жагы сабакты кучактаган тїтїктї пайда кылат. Муну 
жалбырак кучагы деп аташат. 
Сабак менен жалбырак куча-
гынын ортосунда жаргактай 
єсїндї тилче жайгашкан. Ал 
жалбырак кучагына суу тол-
турбайт, натыйжада жалбы-
рак кучагы бузулбай жакшы 
єсїп турат.

Дан гїлдїїлєрдїн гїлї 
майда, тїзсїз жана єтє жє-
нє      кєй болот. Шамал аркылуу 
чаў     дашкандыктан, аларга кооз гїл жан дагычтардын зарылчы-
лыгы жок. Гїлдєрї їч мї чєлїї, 3 аталыктан, 1 энеликтен, 2 гїл 
тїр пї  чєсїнєн турат. Гїлдєр кезектешип, машак деп аталган топ 
гїлгє бириккен. Кээ бир єкїлдєрїнїн гїлдєрї чачы, шыпыргы, 
сото, баш топ гїлдєрдї пайда кылат (148-сїр.).

Дан гїлдїїлєрдїн гїлїнїн формуласын жазгыла.
Дан гїлдїїлєрдїн мємєсї – дан, айрымдарыныкы – жаўгакча. 

Дан гїлдїїлєргє айыл чарбада кеўири пайдаланылган буудай, жї-
гє рї, кї рїч, арпа, сулу, кара буудай, ак сокто, бетеге, кєєдє ж.б. 
кирет (149-сїр.).

Буудай – эў байыркы маданий єсїмдїк. Аны мындан 10 миў 
жыл илгери (таш доорунда) єс  тїрє башташкан. Палеонтология лык 
изил дєєлєрдє байыркы адамдар жашаган жерден буудайдын кал-
дыктарынын табылышы буга далил болот. Жер жїзїндє буу дайдын 
15 миў тїрї, 4 миўге жакын сорту белгилїї. Кыргызстанда буудай-
дын: «Кылкансыз буудай», «Катуу буудай», «Кыргыз-16», «Фрун-
зе-60», «Люстесценс-46», «Пржевальский» сорттору єстїрїлєт.

Кїрїч – бир жылдык єсїмдїк. Топ гїлї чачыдай, машакка чо-
гулган. Кїрїчтїн тропиктик Азияда, Африкада жана Австралияда 
жапайы тїрлєрї бар. Кїрїчтєн акшак, ун, крахмал, спирт алынат. 
Кї рїчтїн саманынан жогорку баалуу кагаз, картон алынат, жип эши-
лет, кап токулат, чий калпактар, идиш-аяктар, килемчелер жасалат. 

Гїл тїрпїчєсї

Аталыгы

Энелиги

148-сүрөт.  Дан гүлдүүлөрдүн гүлүнүн түзүлүшү.
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Кїрїчтїн кеўири таралган сорт тору: «Краснодар-424», «Ку-
бань-3», «Узбек-5».

Сулу – жер жїзїндє кеўири таралган. Анын 500 тїрї бар. Кыр-
гызстанда айдалма сулу деп аталган бир гана тїрї эгилет. Сулунун 
дарылык касиети бар. Сулунун саманынан кагаз жасалат. Сортто-
ру: «Астор», «Жеўил», «Алтын жаак».

Таруу – жер жїзїндє таруу нун 1400 тїрї таралган. Анын тїп кї 
теги Кытай жана Моўголия. Кыргыздар илгертеден тарууну актап, 
тамак-ашка пайдаланып келишкен. Кыргызстанда кеўири та ралган 
сорттору: «Токтогулдук-тоолук», «Саратов-853», «Харьков-436».

Жїгєрї – эки жыныстуу, бир їйлїї єсїмдїк. Энелиги сотосун-
да, ал эми аталыгы сабагынын учундагы шыпыргысында жетилет. 
Мє  мєсї – дан. Жїгєрїнїн тамыры кїчтїї кошумча тамырларды 
пайда кылат. Ошондуктан жумшартканда жїгєрїнїн тїбїнє топу-
ракты їйїп тїптєйт. 24 тїрї бар. Кєбїнчє тропиктик єлкєлєрдє 
таралган. Европага 1433-жылы алып барылган, ал эми Орусияга 
жана анын курамындагы єлкєлєрдє XVII кылымда гана айдала 
баштаган. Жїгєрїдєн загыра деп аталган ун тартылат. Жїгєрїнїн 
даны азык зат, жем, ал эми сабагы тоют – силос катары жогору 
бааланат. Уругунан май алынат, ал эми энелик гїлїнїн чачыкта-

149-сүрөт. Дан гүлдүүлөр тукуму.

Кїрїч

Ак кылкан же кєєдє Ак сокто Бетеге Чирче баш чєп

Эгилме дан єсїмдїктєрї

Жапайы дан єсїмдїктєрї

Сулу Буудай Арпа Кара 
буудай
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ры медицинада єт айдоочу дары катары колдонулат. Жїгєрїнїн 
ма йынын дагы дарылык касиети бар. Жїгєрїнїн тємєнкїдєй 
тїрлєрї таралган: крахмалдуу, катуу, тиш сымал, жаргак сымал, 
канат сымал ж. б. Кыргызстанда тємєнкї сорттору эгилет: «Крас-
нодар-4», «Краснодар-5», «Кыргыз єрєєнї». Жїгєрї – тїшїмдїї 
єсїмдїк.

Адам баласы эмне себептен дан єсїмдїктєрїнєн алынган 
азык    тарды кєп пайдаланат?

§ 49. ЄСЇМДЇКТЄРДЇН ЖЕР БЕТИНДЕ ЄРЧЇШЇ

1. Алгачкы жандуу организмдер кандайча жана качан пайда болгон?
2. Алгач кургактыкка чыккан єсїмдїктєр кайсылар жана алардын єзгєчєлїгї 
    эмнеде?
3. Кайсы байыркы єсїмдїктєрдєн жылаңач уруктуу єсїмдїктєр пайда болгон?
4. Уруктуу папоротниктер менен жылаңач уруктуулардын кандай окшоштугу бар?
5. Эмне себептен гїлдїї єсїмдїктєр Жер жїзїнє кеңири таралды?

Кїн системасын жана жер кыртышынын эў байыркы катмар-
ларын изилдеген далай окумуштуулардын далилдери боюнча Жер 
планетасы мындан 5 млрд жылдай мурда пайда болгон.

Єсїмдїктєр ар дайым эле ушундай беле? Алар качан пайда 
болгон? Жер бетинде кантип єрчїгєн?

Ушул суроолор дайыма туулат. Ага толук жооп бериш кы-
йын, себеби жер жїзїндє тиричиликтин пайда болушун эч ким 
кєрїп турган жок, ал жєнїндє жердин кыртышында да толук да-
лилдер сакталып калган эмес. Окумуштуулардын ой жорууларына 
караганда, єтє байыркы мезгилде атмосферада,  жерде ар кандай 
кубулуштар тынымсыз жїрїп турган. Вулкандар атылып, газдар 
бєлїнїп чыгып, чагылган чартылдап, океандар ташкындаган. 
Мындан 3,5 млрд жыл мурда пайда боло баштаган алгачкы ти-
ричиликтин жышанасы ошол мезгилдеги океан дарда да жаралган 
деп болжолдошот. Алар эў жєнєкєй кєзгє илешпеген тоголоктош-
кон майда былжыр чел тїрїндє эле.

Океан сууларында эриген органикалык жана минералдык зат-
тар алгачкы ошол былжыр организмдердин азыгы болгон. Андан 
дагы бир нече миўдеген жылдар єткєндєн кийин, эволюциянын 
натыйжасында майда былжырлар байыркы бир клеткалуу орга-
низмдерге айланат, алгачкы тирїї организмдер жаралат. Бара-ба-
ра тирїї организмдер кєбєйїп, океандагы азык заттардын запасы 
азая баштайт. Клеткалардын ортосунда азык їчїн єз ара кїрєш 
башталат. Арадан бир топ мезгилдер єткєндєн кийин органикалык 
дїйнєнїн єрчїшї дагы бир баскычка кєтєрїлгєн. Кїрєштє жеўип 
чыккан айрым бир эў жєнєкєй клеткалардын денесинде жашыл 
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пигмент-хлорофилл жаралат. Фотосинтез жїрє баштайт. Ошон-
дон баштап жер бетиндеги тиричилик фотосинтезге байланыштуу 
болуп калат. Фотосинтездин жаралышы менен кошо атмосферада 
кычкылтек топтолот. Абанын курамы бара-бара азыркыдай абал-
га келет. Ал азоттон, кычкылтектен жана анча кєп эмес сандагы 
кємїр кычкыл газынан турат. Атмосферанын мындай болушу ти-
ричиликтин андан ары єркїндєп єсїшїнє шарт тїзгєн. Бир клет-
калуу жандыктардан кєп клеткалуу организмдер єрчїгєн.

Мындан 400–350 млн жылдар мурун Жер шарынын клима-
ты бардык жерде бирдей нымдуу жана жылуу келип, кургактык-
ка караганда суулар алда канча кєп болгон. Алгачкы эў жєнєкєй 
жашыл єсїмдїктєр сууда жаралып, алар бир клеткалуу балырлар-
га окшогон. Ки йинки бир клеткалуу жана кєп клеткалуу балыр-
лар деле сууда пайда болгон. Акырындык менен климат андан ары 
єзгєрєт, суулар тартылат, деўиздин жээктеринде кыртыш пайда 
боло баштайт. Деўиздин суусу тартылып кеткен жерлердеги кээ 
бир балырлар деўиздин жээктерине чыгышат. Андан миўдеген 

жылдардан ки йин кургак жерлерге 
ыўгайланышкан єсїмдїктєр пай-
да болгон. Эў алгач пайда болгон 
єсїмдїктєр риниофиттер (150-
сїр.) деп аталат. Алар анча чоў 
эмес, бутаксыз, жалбыраксыз, та-
мырсыз єсїмдїктєр эле. Тамырдын 
ордуна тамыр сымалдуу ризоидде-
ри болгон. Сабагынын бийиктиги 
20–50 см, учтары эки ача бєлїнїп, 
учунда споралары болгон. Алар 
спора аркылуу кєбєйїшкєн.

Кийинчерээк жер бетинде єлїп жок болуп кеткен риниофит-
тер же псилофиттер бардык жогорку тїзїлїштєгї єсїмдїктєрдїн 
башаты болгон. Алардан кырк муундар, плаундар, папоротник 
сымалдуу лар (151-сїр.) келип чыккан деп болжолдошот. Булар-
дын дїркїрєп єсїшї таш кємїр дооруна (мындан 360–286 млн 
жыл мурун) туу ра келет. Ал кезде деле жайы-кышы климат бир-
дей нымдуу жана жылуу болгон. Мындай шарт папоротниктер-
дин, кырк муундардын, плаундардын єсїшї гана эмес, алардын 
єрчїшїнє да оўтойлуу эле: уруктануу їчїн керектїї болгон суу да 
жетиштїї болгон.

Жер бетинде андан кийин климат єзгєрїлє баштайт, тропик-
терде кургакчылык їстємдїк кылып, уюлдарды муз каптайт. 
Жыл ичинде мезгилдїїлїк пайда болот, жылуу мезгил, суук мез-
гил менен алмашып турат. Жылуулукка ыўгайланган єсїмдїктєр 
єлїп жок болушат. Таш кємїр доорунун аяк ченинде бардык ай-
мактарда климат кургак жана суугураак болуп калган. Азыркы 

150-сїрєт. Риниофиттер.

Спорангий

Ризоиддер
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папоротниктердин зор дарак сымал тїрлєрї, ошондой эле дарак-
тай болгон кырк муундар жана плаундар єскєн, бирок климаттын 
єзгєрїшї алардын тегиз кыйрап жок болушуна алып келген. Кый-
раган єсїмдїктєрдїн арасына аба кирбей калган. Їйїлїп жаткан 
єсїмдїктєр таш кємїргє айланган.

Кээ бир байыркы папоротник сымалдуулардан алгачкы ийне 
жалбырактуулар келип чыга баштайт. Ийне жалбырак туулардын 
папоротник сымалдар менен єз ара окшоштук жактары бар. Миса-
лы, папоротник менен ийне жалбырактуулардын экєєнїн теў тамы-
ры, сабагы, жалбырактары бар. Дарак сымал папоротниктер жыла-
нач уруктуу дарактарга єтє окшоп кетет. Бул алардын бир-биринен 
келип чыккандыгын далилдеп турат.

Алгачкы жылаўач уруктуулар делип уруктуу папоротниктер 
эсептелет, кийинчерээк алар таптакыр жок болуп кеткен. Урук-
туу папоротниктердин уруктары жалбырактарынын четтеринде 
ачык жайгашкан, мына ушуну їчїн ачык же жылаўач уруктуу 
єсїмдїктєр деп аталып калган. Ошентип, урук менен кєбєйїї 
пайда болду, єсїмдїктєрдїн эволюциясында бул дагы бир жогор-
ку баскычка кєтєрїлїї болуп саналат. Жылаўач уруктуулардын 
уруктанышы сууга байланышпай калат. Климат кургак жана суук 
болуп жашоо шарты жер бетинде дагы эле єзгєрє берген. Кээ бир 
жерлерде гана климат єзгєрбєй сакталып турган. Суук жерлер-
де жылаўач уруктуу папоротниктер єлїп, анын ордуна жылаўач 
уруктуулар пайда боло баштаган. Булар кургак жана салкын кли-
матта жашоого жакшы ыўгайланышкан єсїмдїктєр болуп калган.

Алардын кєбєйїї процесси сууну талап кылбай, андан тыш-
каркы чєйрєдє жїрє турган болот.

Жылаўач уруктуулардын байыркы тїрлєрїнєн мындан 130 млн 
жыл мурда жабык уруктуулар же гїлдїї єсїмдїктєр пайда боло 
баштаган.

151-сїрєт. Азыркы папоротник сыяктуулар.

Талаа кырк мууну Тєєнєгїч сымал плаун Папоротник

Жайкы
бутагы

Жазгы бутагы
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Жабык уруктуулар же гїлдїї єсїмдїктєр тїрдїї шарттар-
га ыўгайланууга эў эле жєндємдїї єсїмдїктєр болушту, себеби 
алардын уруктары мємєнїн ичинде єрчїп, таралууга кєп тїрдїї 
ыўгайлашкан. Натыйжада сырткы кырсыктардан жакшы коргол-
гон. Ошону їчїн ар кандай шарттарда єсїїгє ыўгайлуу болуп, жер 
бетинде кеўири таралган. Мына 60 млн жылдардан бери жабык 
уруктуу єсїмдїктєр жер жїзїндє їстємдїк кылууда.

РИНИОФИТ. КЫРК МУУНДАР. ПЛАУНДАР. ПАПОРОТНИКТЕР.
МЕЗГИЛДЇЇЛЇК. УРУКТУУ ПАПОРОТНИКТЕР. ЖЫЛАҢАЧ 
УРУКТУУЛАР. ЖАБЫК УРУКТУУЛАР. 

Бул бєлїмдєн эмнелерди билдик?

Жабык уруктуу єсїмдїктєрдїн башкалардан айырмасы анын 
энелигиндеги урук бїчїрїн коргоп турган мємєлїгї жана тї-
йїлдїк кабыгы болгонунда. Энелиги бир нече туташып єскєн мємє 
жалбыракчалардан турат. Чаўдыктары 2 тїрдїї (вегетациялык 
жана генерациялык) клеткалардан турат. Вегетациялык клетка-
лар тїтїкчєгє айланып, генерациялык клеткаларды (2 аталык) 
тїйїлдїк капка жеткирет. Бул жерде кош уруктануу жїрєт. Анын 
натыйжасында гїлдїї єсїмдїктєр ар кандай шартка туруктуу, чы-
дамдуу келгендиктен жана кєп тїрдїї болгондуктан, жер жїзїндє 
кеўири тарала алат. Мына ушул кєп тїрдїї гїлдїї єсїмдїктєрдї 
туура пайдаланыш їчїн, аларды изилдеп їйрєнїї, табигый систе-
мага келтирїї эў чоў тїрткї берди.

Мындан сырткары, тиричиликтин пайда болушу жер бетин-
деги алгачкы шарттарды єзгєрткєндїгїн билдик. Ал чєйрє жер 
бетиндеги андан аркы тиричиликтин эволюциясына таасир тийги-
зип, анын кєп тїрдїїлїгїн шарттаган.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жабык уруктуу єсїмдїктєрдїн тїзї лїшї жана тиричилигиндеги єзгє чєлїктєрї
   эмнеде?
2. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн классификациясы кандай?
3. Кайчылаш гїлдїїлєрдїн єзгєчєлїгї эмнеде жана аларга кандай єсїм дїктєр 
    кирет?
4. Роза гїлдїїлєргє кандай єсїмдїктєр кирет, гїлїнїн формуласы кандай?
5. Чанактуулардын тїзїлїш єзгєчєлїгї жана практикалык мааниси эмнеде?
6. Лилия гїлдїїлєр тукумунун єзгєчєлїктєрї эмнеде? 
7. Дан гїлдїїлєр тукуму кандай єзгє чєлїктєргє ээ жана аларга кайсы єсїм дїктєр 
    кирет?
8. Эмне себептен гїлдїї єсїмдїктєр Жер жїзїнє кеңири таралды?



145

ЄСЇМДЇК БИРГЕЛЕШТИКТЕРИ ЖАНА МАДАНИЙ 
ЄСЇМДЇКТЄРДЇН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

§ 50. БИРГЕЛЕШТИКТЕГИ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН
      ЄЗ АРА БАЙЛАНЫШЫ

1. Єсїмдїк биргелештиги деген эмне?
2. Шалбаада, токойдо, сазда єзїнє тие шелїї гана єсїмдїктєр єсїшї кандайча
    тїшїндїрїлєт?
3. Биргелештиктеги єсїмдїктєрдїн басым дуулугу жана кабаттуулугу деп эмнени 
    айтабыз?
4. Эмне їчїн єсїмдїк биргелештиктеринде ар кандай єсїмдїктєр єсє алат?

           Жаратылышта бири-биринин тиричилигине кєп жылдар бою ыўгайланып, 
      ыла йыкташкан єсїмдїктєрдїн жыйындысы биргелештик деп аталат.

Бирок кєрїнгєн эле єсїмдїктєр биргелешип єсє алышпайт. 
Єсїм дїк тєрдїн белгилїї тїрлєрї тие шелїї шарттарда гана биргеле-
шип єсєт (152-сїр.). Мисалы, сай токоюн дагы шартта тємєнкїлєр 
гана єсє алышат: жылгын, чычырканак, жийде, коён томук, єлєў 
чєп, камыш, комузкак. Кайсы жерде болсо да сай токоюнда жого-
руда айтылган гана єсїмдїктєр кездешет. Булардын бардыгы – суу 
жээгинде, сайларда єсїїчї єсїм дїктєр. Єтє суулуу жерлерде сары 
гїлдїї суу лютиги, суу калемпири жана башка єсїмдїктєр кезде-
шет. Бул дагы биргелештик.

152-сүрөт. Биргелештиктердин типтери.

Талаа Саз

Токой Чєл
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Саздуу жерлерде сууну кєп талап кылган єсїмдїктєр жана ма-
мык чєп сыяктуулар кєп таралган.

Ал эми кадимки токойдо кєрї нїш таптакыр башкача. Токой-
дун ичи салкын, кєлєкє, нымдуу. Токой биргелештиги негизинен 
дарактар менен бадалдардан куралат. Дарактардын шактарынын 
арасынан гана кїндїн нурларынын шоолалары токойдун ичине 
тїшїп турат. Шоолалардын аркасы менен токойдун ичиндеги ар 
кандай єсїмдїктєр єсє алышат, алар ошол шартка кєнїшєт, бир-
бирине ыўгайланышат. Ошентип, токойдо узак убакыттын ичинде 
ар тїрдїї дарактар, бадалдар, чєптєр жана башка єсїмдїктєр жа-
наша єсїп алышат. Алардын арасында жан-жаныбарлар да тири-
чилик єткєрєт, ошентип биргелештик калыптанганда, токой бир-
гелештиги пайда болгон.

Саздагы, токойдогу єсїмдїктєр бир-биринен айырмаланып ту-
рат. Саз, токой – бул єсїмдїктєрдїн ар кандай топтолмолору же 
биргелештиктери. Алардын єзїнє таандык єсїїчї шарттары (то-
пурагы, нымдуулугу, жарыгы, жылуулугу) бар жана ага ылайык 
єсїмдїктєр (тїрлєрдїн жыйындысы) єсєт.

     Жаратылыштагы биргелештик тер де кєп жылдар боюу бири-бирине ыў гай лануунун
   на тый жасында єсїм  дїктєрдїн узун- кыскалыгына карай бел гилїї ирет менен жай-
  гашуусу кабат туулук деп аталат.

Ар кандай биргелештиктерде єсїмдїктєрдїн тїрлєрїнїн са ны 
жана алардын жыштыгы да ар башка. Мисалы, Кыргызстандын 
карагай токойлорунда єсїм дїктєрдїн жїздєгєн (100) тїрї бир-
гелешип єсєт. Ал эми шалбааларда єсїмдїктїн 10–20дан 100–
140ка чейинки тїрї чогуу єсє алат. Мисалы, суу жайпап кеткен 
єрєєндєрдїн шалбааларында єсїмдїктїн тїрї азыраак болот, ал 
эми субальп жана кадимки альп шалбааларында єсїмдїктїн саны 
эки эсе кєбїрєєк болот. Єсїмдїктєрдїн биргелештиктеринде ар 
тїрдїї єсїмдїктєр кездешет. Мисалы, карагай токой ичинде неги-
зинен кєлєкєчїл єсїм дїк менен бирге, кїнєс жерде жакшы єсїїчї 
кайыў, ак чечек, шилби жана башкалар да кездешет. Ал эми чєп 
єсїмдїктєрдєн – козу кулак, мага тийбе деген єсїмдїк жана ным-
чыл єсїмдїктєрдєн:

– мамык чєптєр, тїрдїї козу карындар жолугат. Мындай бир-
гелештик миўдеген жылдар бою бири-бирине ыўгайлашуу менен 
калыптанган.

Эў бийиги – карагайлар. Ал эў їстїнкї кабаттан орун алат.
Экинчи кабатында жазы жалбырактуу дарактар – долоно, 

четин, кайыў, ыргай, терек, тал жайгашат. Їчїнчї кабатын-
да – бадалдар – шилби, ит мурун, табылгы ж. б. єсєт. Тєртїнчї 
кабатты чєп жана папоротниктер, ал эми бешинчисин жер бетине 
жакын єскєн мамык чєптєр жана тїрдїї козу карындар тїзїшєт 
(153-сїр.).
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Карагай то коюнун ичине тїш кєн жарык улам тє мєнкї кабатта 
азайып олтурат. Ошондуктан эў тє мєнкї кабатта єтє кєлєкєчїл єсїм    -
дїктєр гана єсє алат. Мындай кабаттуу лук жер астында да болот.

Айрым єсїм дїктєрдїн та мыры орточо тереў дикте болсо, кээ бир 
дарактардын тамыры єтє тереў кетет. Тамырдын тереў кетишинин 
себеби єсїмдїктїн єзїнїн биологиясына жана єскєн шартына жа-
раша болот. Мисалы, чєлдє єсїїчї сєк сєєлдєрдїн  єзєк тамырлары 
єтє тереў, себеби алар нымды жер алдындагы суулардан алып жа-
шашы керек. Биргелеш тиктердеги єсїмдїктєр бири-бирине єз ара 
таасирин тийгизбей коё албайт. Бир єсїмдїк экинчи єсїмдїктєн 
бийигирээк болсо, ага кїндїн нурлары жакшыраак жетет, ал жак-
шыраак єсє алат. Эгерде бир єсїмдїктїн тамыр сис темасы экинчи-
сине караганда єтє чачырап єссє, ал азык затты, нымды кєбїрєєк 
сиўирип алат да, жашоо тиричилиги жакшы єтєт.

Єсїмдїктєрдїн жер алдындагы бєлїктєрїндє да атаандаштык 
болобу? Болсо эмнеге карата?

Кээде єсїмдїктєрдїн тамырлары бири-бири менен биригип єсїп 
калат. Эгер тамырлары менен биригип єсїп калган єсїмдїктїн 
бирин кыйса, экинчи дарактын тамыр системасына таасир этет. 
Дарактардын тамырларынын биригип єсїшї алардын шамалга ту-
руктуулугун жогорулатат.

Биргелештикте кандай єсїм дїк тєр басымдуулук кылат?
Биргелештикте єскєн тїрлєр дїн ичинен кандайдыр бир тїр ба-

сымдуулук кылат, ал айлана-чєй рєгє кєбїрєєк таасирин тийгизет, 
калгандары аларды ар дайым коштоп жїргєн тїрлєр болот. Миса-
лы, Кыргызстандын карагай токойлорунда басымдуулук кылган 
жана айлана-чєйрєгє кєбїрєєк таасирин тийгизген карагай єзї 

153-сүрөт. Кабаттуулук.

I кабат

II кабат 

III кабат

IV кабат

V кабат
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болуп эсептелет. Карагайдын шагы тыгыз, калыў болгондуктан, 
токой ичи караўгы, тїнт болот. Ал эми тамыры анча тереў кет-
пегендиктен, кыртыштын їстїнкї катмарындагы азык-заттарды, 
минералдык туздарды єзїнє сиўирип алып, жерди арыктатат. Бул 
шартка бардык єсїмдїктєр ыўгайлана алышпайт. Бальзам туку-
мунун єкї лї «мага тийбе» жана токой кул пунайы ошондой шартта 
єсє алгандыктан, токойлордон, бадалдардын кє лє кєсїнєн аларды 
ар дайым жолуктурууга болот.

Айрым токойлордогу башка єсїм  дїктєргє караганда шагы би-
йик дарактардын кєпчїлїгї шамал аркылуу чаўдашат. Мисалы, 
республикадагы єзєн сууларды бойлоп єскєн терек токойлорун 
алсак, андагы теректин айрым тїрлєрїнїн бийиктиги 30 м ге че-
йин жетет, жалбырагы кєгєрїп ачылганга чейин, март айында эле 
гїлдєйт, чаўдашат, мємєсї да бышат. Жалбырагы ачылган кезде 
анын мємєсїндєгї боз тїктєр шамал менен оўой учуп кетет. Мын-
дай єсїмдїктєрдїн мємєлєрїн жана уруктарын шамал алыска тара-
тат. Ал эми теректен жапыз єскєн айрым дарактардын, бадалдар-
дын (мисалы, четин, шилби) мємєлєрїн канаттуулар таратышат. 

Чєп єсїмдїктєрї да чєйрєнїн шартына ыўгайланып єсїшєт. 
Мисалы, жалбырактуу токойлордо, эрте жазда чєп єсїмдїктєрїнїн 
ичинен байчечекейлер гїл ачат. Бай чечекей – жарыкты сїйгєн 
єсїмдїк. Ошондуктан алар жалбырактуу дарактар бїрдєй элек-
те, кїндїн нуру токойдун ичине тоскоолсуз жетип турган кезде 
гїлдєшєт. Жазы жалбырактуу токойдун ичиндеги топурак то-
койдун сыртындагы ачык жердин топурагына караганда азыраак 
тоўгонуна байланыштуу байчечекейлер эрте гїлдєйт. Токойдун 
ичиндеги кардын калыў борпоў каптоосу, тїшкєн жалбырактардан 
жана чєп єсїмдїктєрдїн соолуган, куураган бєлїктєрїнєн, кабык-
тардын чириндилеринен пайда болгон тєшєлмє топуракты тоўдон 
сактайт. Мындай токойлордо кар алдындагы топурактын темпера-
турасы – 2° С ден тємєн тїшпєйт. Бул шартта байчечекейлер пияз 
тїптєрїндє чогулган азык-заттардын эсебинен кардын алдында эле 
єнє баштайт. Жарык жетишсиз токойлордо чєп єсїмдїктєрї тири-
чиликке башкача да ыўгайлана алат. Андай єсїмдїктєрдїн гїлї-
нїн желекчелери ак тїстє болот, аларды курт-кумурскалар оўой 
таап, чаўдаштырат. 

Демек, биргелештик же биоценоз деп жер бетинде бирдей шарт-
тагы аймакты ээлеген, ошол жердин тиричилик шартына жана би-
ри-бирине ыўгайланган єсїмдїктєр жана анын жаныбарлар менен 
биргелешкен тобун айтабыз. Биоценоз – био – тиричилик, ценоз –
коомдоштук дегенди билдирет. Єсїм дїктєрдїн тиричилигин їйрє-
нїїдє флора деген тїшїнїккє дайым кабылабыз.

         Флора – жер бертинде єскєн єсїмдїктєрдїн бардык тїрлєрїнїн жыйындысы.

БИРГЕЛЕШТИК. ФЛОРА. БАСЫМДУУЛУК. КАБАТТУУЛУК.
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§ 51. ЄСЇМДЇКТЄР МЕНЕН ЖАРАТЫЛЫШ
  ФАКТОРЛОРУНУН ЄЗ АРА БАЙЛАНЫШЫ

1. Айлана-чєйрєнїн негизги факторлору кайсылар?
2. Жарык, жылуулук, суу, аба жаратылышка кандай таасирин тийгизет?
3. Єсїмдїктєр айлана-чєйрєгє кандайча таасир тийгизет?
4. Адамдардын айлана-чєйрєгє тийгизген оў жана терс таасирлери кайсылар?

Єсїмдїктєрдїн тиричилиги ай лана-чєйрє менен єз ара байла-
ныштуу (154-сїр.). Ушул єз ара бири-бирине тийгизген таасирди 
фактор дейбиз. Єсїмдїккє тийгизген факторлор негизинен 4 топ-
ко бєлїнєт: климат фактору (атмосфералык кубулуштар); кыр-
тыш фактору (єскєн жери, кыртыш); биоген фактору (башка 
єсїмдїктєр же жаныбарлар) жана антропогендик (адам) фактор.

Климат факторуна жарык, жы   луулук, аба, жаан-чачын сыяк-
туу факторлор кирет.

Жарык – єсїмдїктїн тиричилиги їчїн зарыл фактор. Жарык 
болбосо, фотосинтез жїрбєйт, крахмал пайда болбойт, кычкыл-
тек бєлїнїп чыкпайт. Жарык болбосо, єсїмдїк єспєйт. Кєлєкєдє 
калган єсїмдїктєрдїн кєрїнїшї єзгєрєт, сабагы тїссїз узун жана 
ичке болот. Бирок бардык єсїмдїктєр ачык кїн нурун кєп та-
лап кылбайт. Мисалы, козу кулак, токой жылгыны, мага тийбе, 
карагайдын жаўы чыгып келе жаткан єсїндїлєрї жана башка-

154-сүрөт. Өсүмдүктөр менен айлана-чөйрөнүн өз ара байланышы.

Органикалык заттардын калдыктары
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лар кєлєкєдє єсїїгє кєнгєн. Булар токойдун ичине аз эле тї шїї-
чї кїн шоолаларын тосуп алуу га ыўгайланышкан. Мындай єсїм  -
дїктєрдїн жалбырактарында кєп сандаган хлоропласттар болот.

Эгер токойдогу єскєн узун дарактардын бир нечесин кыркып 
салса, анда анын кєлєкєсїндє єс кєн єсїмдїктєр эмне болот?

Жылуулук – єсїм  дїктєр їчїн єтє керек шарттардын бири 
болуп саналат. Айлананын температурасы –1° С ге че йин тємєн-
дє сє, єсїм  дїктєгї тиричилик – дем алуу,  єсїї, єрчїї токтоп 
калат. Себеби азык заттардын сууда эриши, ошол заттардын
єй дє-тємєн, нары-бери жылышы їчїн жылуулук керек. Жылуу-
лукту сїйїїчї єсїм дїктєрдїн тїпкї теги тїштїк єлкєлєргє бай-
ланыштуу болот. Мисалы, жїгєрї, таруу, тєє буурчак, ашкабак, 
бадыраў, помидор, дарбыз, коон сыяктуулар тїштїк тараптан кел-
ген єсїмдїктєр. Суукка чыдамдуу єсїмдїктєрдїн мекени тїндїк 
жактагы єлкєлєр. Алардын уруктары +1, +3 градуста эле єнє бе-
рет жана єсїндїлєрї жазгы суукту оўой кєтєрєт. Себеби алардын 
курамында суукка чыдамдуу лук касиет берген заттар (кант ж. б.) 
кєп болот.

Эгерде жер бетинде дайыма бир дей жылуулук болсо, анда єсїм
дїк тєрдїн тиричилиги кандай болмок?

Суу – єсїмдїктїн тиричилигинде эў керектїї фактор. Ал клет-
калардын цитоплазмасына керек. Сууда азык-заттар эрип єсїмдїк 
органдарына тарайт. Суусуз фотосинтез процесси жїрбєйт, суусуз 
жарыкта хлорофилл данчалары кємїр кычкыл газынан крахмалды 
пайда кыла албайт. Суусуз єсїмдїктїн тиричилиги жїрмєк эмес.

Суу кайдан пайда болот?
Аба. Єсїмдїктєргє да аба керек. Єсїмдїктєр кадимкидей эле 

абадагы кычкылтек менен дем алат. Эгерде єсїмдїк єскєн жер 
єтє нык болуп, абадан кычкылтек тамыр сис темасына жетиштїї 
санда барып турбаса, єсїмдїк тумчугуп, соолуп калышы мїмкїн. 
Єсїмдїк органикалык заттарды пайда кылуу їчїн жалбыракта-
рындагы їттєрї жана сабактагы чечевичкалары аркылуу абадан 
кємїр кычкыл газын сиўирип алат.

Єсїмдїк кайсы газ менен дем алат?
Топуракта єсїмдїктїн тамыр системасы жайгашат. Єсїмдїк єзї 

їчїн зарыл минералдык туздарды кыр тыштан алат. Топуракта ар 
тїрдїї минералдык туздар болот, бирок єсїмдїккє кєбїнчє азот, фос-
фор жана калий туздары, бир аз єлчємдє бор, марганец, темир жана 
башка элементтер бар заттар да керек. Минералдык туздар белок-
торду жана башка органикалык заттарды пайда кылууга катышат.

Ошондой эле айланада єскєн єсїмдїктєр жана жаны-
барлар, мик роорганизмдер да єсїмдїккє таасир этет. Миса-
лы, єсїмдїктєрдїн бири-бирине болгон таасирин айталы. Ири 
єсїмдїктєр жаш, майда, єсїмдїктєргє кєлєкє болот. Кээ бирєєлєрї 
сабагы тике єсє албагандар їчїн таяныч катары кызмат кы лат. 
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Айрым єсїмдїктєр башка бир єсїмдїктїн жалбырактарын, са-
бактарын мекендешет. Микроорганизмдер єсїмдїктєрдїн кал-
дыктарын чиритип, кыртышты чиринди жана минералдык туз-
дар менен байытат, аларды єсїмдїктєр оўой эле сиўирип алат.

Жаныбарлар єсїмдїктєр менен азыктанышат. Айрым токой-
лордун ички чєйрєсї ар тїрдїї канаттууларга, майда жандык-
тарга бай келип биоценозду тїзїшєт. Єсїмдїктєр єз кезегин-
де, айлана-чєйрєгє да таасир тийгизет. Абадагы нымдуу лукту 
жогорулатат, кємїр кычкыл газын сиўирип алып, кычкыл-
текти бєлїп чыгарып турат. Єсїмдїктєр топурактын кура-
мын єзгєртєт. Айрым заттарды бєлїп чыгарат. Єсїмдїктїн та-
мыр системасы кыртышты бекемдейт, жарларды, адырларды
селден, кєчкїдєн сактайт. Токой тилкелери талааны кургакчылык-
тан коргойт, абаны єзгєртєт. Нымды кєп буулантуучу єсїмдїктєр, 
мисалы, эвкалипт саз жерлерди кургатууда колдонулат.

Адамдардын иш-аракети да чечїїчї фактордун бири. Айыл 
чарба єсїмдїктєрїн єстїрїї їчїн адам саздарды кургатып, кургак 
жерлерди сугарат (маселен Токмок шаарынын айланасы саз бол-
гон). Сууну їнємдєп, зарыл учурда керектєє їчїн суу сактагычтар-
ды куруп, дарыялардын, єзєндєрдїн сууларын бурушат. Адамдар 
єсїм дїктєрдїн тїшїмдїї жана илдетке туруктуу сортторун чыга-
рышат. Отоо чєптєрдї жок кылуу їчїн химиялык заттарды колдо-
нуп, жер семирткичтерди чачып, жогорку тїшїм алышат.

Бирок адамдын иш-аракети кээ де терс таасирин тийгизбей кой-
бойт. Жайыттарды башаламан пай далануудан, чєптєр тепселип, 
жа йыттын тїшїмдїїлїгї тємєн дєйт. Токойлорду кєп кыюу дан 
абада кычкылтек азаят. Мисалы, тропик токойлорунун кєп кы-
йылышы Жер шарында экологиялык абалдын начарлашына алып 
келди. Кыртыштын асылдуу катмарлары жуулуп кетсе, ал жер 
эрозияга учурап, чєлгє айланышы мїмкїн. 

БИОГЕНДИК ФАКТОР. АНТРОПОГЕНДИК ФАКТОР. БИОЦЕНОЗ.
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§ 52. БИРГЕЛЕШТИКТЕРДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ
  ЖАНА ЖЕР БЕТИНДЕ ЖАЙГАШЫШЫ

1. Биргелештиктер кандай пайда болгон?
2. Жер бетиндеги єсїмдїктєр биргелештигинин зоналуулугу жана алкактуулугу 
   деген эмне жана алардын айырмасы?
3. Биргелештиктердеги єзгєрїїлєр, анын себептери жана алар кантип алмашылат? 
4. Токойдо адамдар башаламан иш жїр гїзсє эмне болот?
5. Єсїмдїк биргелештиктерин коргоо їчїн эмне чаралар кєрїї керек?

Єсїмдїк биргелештиктери пайда болушу боюнча биринчилик 
жана экинчилик болуп эки тїргє бєлїнєт.

Биринчилик биргелештиктер мур да эч кандай єсїмдїктєр єспє-
гєн  жерде (аска-зоолордо, шагыл таштарда, єзєн бойлорундагы 
ши ленди кумдарда) пайда болот. Экинчилик биргелештиктер мур-
да єсїм дїк єскєн, бирок кандайдыр бир кырсыктын (єрт, кєчкї, 
суу каптоо ж.б.) кесепетинен жок болуп кеткен жерлерде кайрадан 
калыптанат. Экинчилик биргелештиктердин єнїгїшїнє мурунку 
єскєн єсїмдїктєрдїн вегетация органдарынын калдыктары, урук-
тары башталма боло алат, ал эми биринчилик биргелештиктердин 
єнї гїшї айлана-чєйрєгє байланыштуу болот. Айлана-чєйрєдєн 
єсїм дїктєрдїн уруктары суу, жаныбарлар, куштар, адамдар ар-
кылуу алынып келинет.

Албетте, аска-зоонун коўул дарына караганда суу боюндагы 
кумдарда єсїмдїк топтору оўой пайда болот.

Туруктуу, кадимки табигый биргелештиктердин калыптаны-
шы кєп убакытты талап кылат да, їч баскычтан турат.

Биринчи баскычта пионердик (алгачкы) топтор пайда болот. 
Андай топтордо єсїмдїктєрдїн бири-бирине тийгизген таасири 
азыраак. Экинчи баскычта топтордун ичиндеги єсїмдїктєр жыш 
єсєт да, черлерге айлануу жїрїп, анда єсїмдїктєрдїн єз ара таа-
сирлери жаўы гана башталат. Їчїнчї бас кычында диффузиялык 
биргелештик тер пайда болот, єсїмдїктєрдїн жана алардын тїр-
лєрїнїн саны кє бєйєт. Алардын арасында тиричилик їчїн кїрєш 
башталат, бири-бирине жана ошол шартка ыўгайланышкан єсїм-
дїктєр бир   ге  лешип єсїп калышат.

Биргелештиктер Жер бетинде бирдей таралганбы?
Жер бетинде биргелештиктердин калыптанышы климаттык 

шарт тарга байланыштуу. Тїндїк уюл дан экваторго карай єсїмдїк 
биргелештиктери жер бетине тїш кєн жылуулукка жана нымдуу-
лукка карата зона тїрїндє жайгашат. Евразиянын тїздїктєрїндєгї 
эў биринчи зона тундра болуп эсептелет. Тундранын шарты єтє 
катаал, ал жерде дарактар, кадимки чєптєр єспєйт, жерге жар-
машып єтє жапыс єскєн суукка чыдамдуу мамык чєптєргє жана 
эўилчектерге окшогондор єсїшєт.

Тїштїккє карай анча-мынча бадалчалардын, бадалдардын бир-
ге лештиктери жолуга баштайт. Анан токой биргелештикти пайда 
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кылып, токой зонасы тїзїлєт. Зонанын жаратылышы ошого жа-
раша тїндїк жагында ийне жалбырактуу токойлор болсо, тїштїк 
жагында жазы жалбырактуу токойлор кездешет. Токой зонасынан 
тємєн карай шалбаа анан талаа зонасы жатат. Талаалардын фло-
расы негизинен ак кылкандардан жана бетегелерден турат. Улам 
тємєндєп тїштїккє карай жылган сайын, талаалар акырындык 
менен жарым чєлгє жана чєлдєргє айлана баштайт. Чєлдїн кли-
маты да катаал, бул жерлерде єтє ысык, ным жетишпейт. Чєл 
єсїмдїктєрї кумдуу, туздуу кыртышта топ-топ болуп, же жал-
гыздап єсєт. Жарым чєлдєрдє кєбїнчє шыбактын тїрлєрї єсєт. 
Бул єсїмдїктєр – чєл    дїн жана жарым чєлдїн катаал шартына 
ыўгайланган єсїм дїктєр. Тамыр системасы єзєк тамыр болот жана 
ал єтє тереў кетет (155-сїр.).

Экватордун эки жагында тропикалык жана субтропикалык зо-
налар жайгашкан. Эў жылуу жана эў нымдуу зона тропик зонасы 
болуп эсептелет. Ал жерде жаан-чачын кєп болгондуктан, жазы 
жалбырактуу, дайыма жашыл болуп туруучу єсїмдїгї жыш то-
койлор єсєт (156-сїр.). Дарак єсїмдїктєрїнїн тїр лєрїнїн кєптїгї 
боюнча тропик токойлору биринчи орунда турат. 1 гектар жерде 
дарактардын 40 тїрї єсїшї мїмкїн. Дарактардын би йиктиги 50–
60 метрге жетет. Тропик токойлорунда дарактарга оролуп єскєн 
лианалар кєп. Сєўгєктє жана жалбырактарда жашаган майда 
єсїмдїктєр бар. Дайым жашыл, нымдуу субтропик токойлорун-
да бийиктиги 40 метрге чейин жеткен ар кандай тїрдєгї, дарак 
єсїмдїктєрї кєп. Тємєнкї кабаттарында байыркыдан калган ар 
тїрдїї єсїмдїктєр да, мисалы, саговниктер, пальмалар бар.

Эми тоолордун капталдарындагы єскєн єсїмдїктєр да белгилїї 
мыйзам ченемдїїлїктїн негизинде алкак тїрїндє жайгашат. Эк-
ватордон уюлдарды карай жылганда жылуулук тємєндєй башта-

155-сүрөт.  Чөлдөгү 
жантактын тамыры.

156-сүрөт. Субтропик токою.
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гандай эле, тоолордо да тоонун этегинен чокусуна карай, ар бир 
100 метрде температура 0,5–0,6 °С ка тємєндєйт. Температуранын 
єз гє рїшїнє карай єсїмдїктїїлїк да єзгєрїп отурат. Тоолордо 
улам бийик кєтєрїлгєн сайын климат суук боло баштайт. Ным-
дуулук да єзгєрєт, жаан-чачын кєбєйєт. Тоолордогу єсїмдїк бир-
гелештиктеринин алкактуулугу менен тїздїктєрдєгї зоналардын 
ырааттуулугу єтє окшош келет.

Ар кандай тоолордун капталдарында же бир эле тоонун кїнгєй 
жана тескей беттеринде ар башка алкактуулук болот. Кантсе да бар-
дык тоолордун капталдарындагы алкактуулук жана анын ырааттуу-
лугу тємєндєн жогору карай мындайча жайгашат. Адегенде чєл же 
жарым чєл алкагы болот, анан талаалар, андан кийин узун чєптїї 
шалбаалар келет. Анан токой, бадал черлери, андан кийин субаль-
пы, анан альпы шалбаалары башталат.

Тоодон 4 мезгилди кєрїїгє болот дешет, эмне їчїн?

     Биргелештиктеги єзгєрїїлєр жана  анын себептери

Єсїмдїк биргелештиктеринде тиричилик тынымсыз жїрїп ту-
рат, єсїмдїк биргелештигиндеги єзгє рїї лєрдї 5 топко бєлїшєт: 
жыл мез гилдерине жараша болуучу єз гє   рїїлєр, жылдын єзгє-
чєлїгїнє карата болуучу єзгєрїїлєр, єзгє рїїнїн натыйжасында-
гы жекече алмашуулар, жалпы алмашуу лар жана биргелештик-
тердин эво лю  ция сы. Ар бир биргелештик єзї нїн тиричилигинде 
жогоруда айтылган 5 себептин таа сиринин алдында турат. Кандай 
гана биргелештик болбосун, биринчиден, жыл мезгилине жараша 
єзгєрїїгє кабылат. Жазында чєп чыгат, дарактар кєгєрєт, кїзїндє 
саргаят. 

Экинчиден, єтїп жаткан жылдын єзгєчєлїгїнє (жаанчыл же 
кургакчыл) жараша єзгєрїлєт; їчїн чїдєн, кандайдыр бир жекече 
алмашууларга дуушар болот, (кээде жер алдындагы суулар кєбєйєт, 
же азаят); тєртїнчїдєн, жалпы алмашуулар болсо чоўураак аймак-
тын же бїтїндєй єсїмдїк алкагынын єзгєрїшї жїрєт; бешинчи-
ден, биргелештиктердеги жїрїп жаткан процесстер ал биргелеш-
тиктерде бир тїрдєн экинчи бир башка тїрдїн пайда болуусуна 
алып келет. Жекече алмашуулар адамдын кийлигишїїсї менен 
да жана табигый себептер менен да жїрєт. Эгер токойдун їс тїн кї 
кабатын тїзгєн дарактарды адамдар кыйып салса, токойдун ички 
шарты кескин єзгєрєт. Кєлєкєчїл, нымчыл єсїмдїктєр соолуп жо-
голо баштайт. Жарыкты сїйгєн єсїмдїктєр єркїндєп єсєт. Токой 
флорасы тїп тамырынан єзгєрїп, акырындык менен башка фло-
ралуу биргелештик пайда болот (157-сїр.). Жекече алмашуулар 
жаратылышта кєп байкалат. Мисалы, анча тереў эмес кєлдєрдїн 
суусу бууланып, азая баштаганда, кєлдїн жээгиндеги єлєў чєптєр, 
камыш жана суу єсїмдїктєрї кєлдї каптап єсєт. Бир нече жыл-
дардан кийин кєл соолуп сазга айланат.
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Єсїмдїк биргелештиктеринин єзгє рїшїнє адамдын чарбалык 
иш-аракеттери кємєкчї болот. Адамдар токойлорду кыйып айдоо-
го айландырат, саздарды кургатып, чєлгє суу чыгарып, гїлдєгєн 
жерге айландырат. Ки йинки кездерде эл-журт жаратылышка чы-
гып эс алуу ну кєбїрєєк уюштуруп жїрїшєт. Токойдун арасын 
тепселегенде токойдогу чєп тєшєлмєсї басырылып, топурак тапта-
лып, ныкталат да, топуракка аба кирбей калат.

Токой биргелештигинин калыптанган сис  темасы бузулуп, то-
кой жоюла баштайт, ага байланышкан нымдуу салкын микрокли-
мат бузулат, кургакчылык єкїм сїрїп калат.

Єсїмдїктєрдї сактоо їчїн, эс алуу жайлары алдын-ала план-
даштырылып, жалгыз аяк жолдор салыныш керек. Убактылуу 
токтоочу, от жагылуучу жерлерди даярдоо менен эл эс алуучу жай-
ларды ата йын уюштуруп, андай башаламан барууга бєгєт коюлуп, 
кєзємєлгє алынуусу зарыл. 

ПИОНЕРДИК ТОПТОР. ЧЕРЛЕР. ДИФФУЗИЯЛЫК ТОПТОР. ЗОНА.
АЛКАК. ТЇНДЇК УЮЛ. ЭКВАТОР. ЧЄЛ. ТАЛАА. ТРОПИК. СУБТРОПИК. 
СУБАЛЬПЫ. АЛЬПЫ. 

Єзїўєр жашаган же кєргєн тоолордогу алкактарды схема тї-
рїн дє сызып, ар бирине єсїмдїктєрдїн атын жазгыла.

     Бул главадан эмнелерди билдик?

Буга чейин организмдер жє нїндє билим алып келгенбиз. Эми 
организмдердин бирге єсїп, єр чїшї жєнїндє тїшїнїк алдык, бул 
фитоценоз жєнїндєгї тїшїнїк. Фитоценоз жер бетинде белгилїї 

157-сүрөт. Токой биргелештигинин сазга айланышы.
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бир жерди ээлейт, ал чєйрє менен тыгыз байланышта болот, чєйрє 
аркылуу єсїмдїктєр бири-бири менен байланышып, бир жамаатты 
тїзїшєт – бул биргелештик. Фито ценоз миўдеген жылдар бою ка-
лыптанат. Ар кандай биргелештиктердин мїнєздїї белгилери бо-
лот, ошол аркылуу бир биринен айырмаланышат: ал – тїрлєрдїн 
курамы, тїрлєрдїн сандык жана сапаттык катышы, єрчїї мез-
гили, тїр лєрїнїн басымдуулугу, ка  бат туу лугу. Бирде токойдун, 
бирде шалбаанын, бирде чєлдїн ж. б. бирге лештиктердин болушу 
кєбїнчє кли маттык факторлорго байланышат.

Биргелештиктерде ар дайым тиричилик жїрїп турат, шартка жа-
раша єзгєрїїлєр болот. Фитоценоздун калыптанышы кєп убакытты 
талап кылат, ал биринчилик жана экинчилик болуп айырмаланат.

Жер бетинде климатка жараша тїндїк уюлдан экваторго карай 
биргелештиктердин зоналуулугу пайда болот. Ал эми тоолордогу 
биргелештиктер алкактар боюнча орун алган жана алардын жайга-
шуу ирети зоналарды кайталап турат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Биргелештик деген эмне жана ал кантип пайда болот? Мисал келтиргиле.
2. Биргелештикте єсїмдїктїн жер їстїндєгї жана жер астындагы бєлїгї бири-
    бирине кандайча таасир этет?
3. Биргелештиктерге башка факторлор кандайча таасир этет?
4. Зоналар, алкактуулук жана кабаттуулук деген эмне?
5. Биргелештиктер эмне себептен єзгєрєт?

§ 53. МАДАНИЙ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ 
ЖАНА АЛАРДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ

1. Байыркы адамдар эгин айдоого кантип єтїшкєн: алгачкы дыйканчылык кайсы
    жерде єрчїгєн жана кайсы єсїмдїктєр єстї рїлє баштаган?
2. Америкада, Африкада дыйканчылык качан башталган?
3. Пахта, кїнкарама, татымал єсїм дїктєр адегенде кайда єстїрїлє баштаган?
4. Маданий єсїмдїктєрдїн биргелештиги деген эмне жана алардын табигый 
    биргелештиктен айырмасы кандай?

Жер жїзїндє мындан 2 млн. жыл мурда адамдар пайда бол-
гон. Алар єсїмдїктєрдїн мємєлєрїн, уруктарын, сабактарын, жал-
бырактарын жеп, тиричилик кылышкан. Адамдар терип келген 
єсїм дїктїн уруктары калган жерлерде кокусунан бир же бир нече 
уруктун єнїп калганын байкашкан да, урук себе башташкан. Ошен-
тип алгачкы дыйканчылык пайда болгон. Демек, алгачкы маданий 
єсїмдїктєр да жапайы єсїмдїктєрдєн келип чыккан (158-сїр.).

Алгачкы дыйканчылык 1100 жыл мурда «Асылдуу жарым ай» 
деп аталган Жер Ортолук деўиздин чыгыш жагындагы, азыркы 
Ливан, Сирия, Тїркия, Ирак жана Иран єлкєлєрї жайгашкан
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аймакта єрчїгєн. Бул жердеги алгачкы маданий єсїмдїктєр арпа 
жана буудай болгон. Алардан башка жасмык (чечевица), буурчак, 
финик пальмасын, анарды, жїзїмдї єстїрє башташкан. Ошол мез-
гилде эле жїзїмдєн шарап (вино) тартышкан, дан єсїмдїктєрїнєн 
сыра ачытышкан.

Жакынкы Чыгышта башталган дыйканчылык Европага, андан 
ары Британияга тараган. Ошол эле учурда алар менен байланыш-
сыз башка континенттерде да дыйканчылык єрчїй баштаган. Ми-
салы, Кытайдын субтропик бєлїгїндє Хуанхэ дарыя сынын боюнда 
алды менен таруу єстїрїшкєн, кийин ага шалы кошулган. Кытай-
да соя ны мындан 7000 жыл илгери эле эгишкен. Азиянын башка 
субтропик бєлїктєрїндє да дыйкандар чанактууларды жана та-
мыры жемиш єсїмдїктєрдї єстїрїшкєн (Таиландда мындан 1000 
жыл мурда єстїрє баштаган).

Тропиктик Азияда мангону жана цитрус єсїмдїктєрїн, таруу-
ну эгишкен. Маданий єсїмдїктєрдїн ичинен єтє баалуу болгон ба-
нан да тропиктик Азиядан  чыккан. Африкага бананды мындан 
2000 жыл илгери, ал эми Америкага болсо, Колумб аны ачкандан 
бир аздан кийин эле алып келишкен. Ошол эле жылдары пахтаны 
Индияда да єстїрїшкєн. Пахтанын чигитинен май алышат. Кофе-
нин мекени болсо Африка болуп эсептелет.

1492-жылы Колумб Американы ачкандан кийин Тїндїк Амери-
када биринчи жолу жїгєрїнї, кадимки буурчакты, жер жаўгакты, 
пахтаны, калемпирди, томатты, тамекини, какаону, ананасты, 
ашкабакты єстїрє башташты. Пахтаны Мексикада 4000 жыл
мурда, Перуда андан да мурда эге башташкан. Мексикадагы томат-
тар жана жер жаўгактар Тїштїк Америкадан алынып келинген.

Азыркы АКШ жайгашкан жерлерде индеецтер кїнкараманы 
єстї рїшкєн. Б. з. ч. II кылымда эле кербендер тропиктик Азиядан 
Жер Ортолук деўизге тєє лєргє жїктєп татымал алып келе баш-
ташкан. Анын ичинде, кара мурч, корица, жыпар мончок, мус-
кат жаўгагы бар эле. Америкадан алынган татымалдардан ваниль, 
ачуу калемпирди айтууга болот.

Азыркы учурда тамакка пайдаланылуучу єсїмдїктєр бардык 
жерде бирдей таралган эмес. Мисалы, шалынын 3/4 Азияда, буу-
дайдын кєпчїлїгї Тїндїк Америкада, жї гєрї Европа єлкєлєрїнїн 
сугат жерлеринде эгилет. Мындан башка єсїм дїктєрдї маданият-
таштыруу келечектин иши.

Маданий єсїмдїктєрдїн биргелештиктери

    Маданий єсїмдїктєрдїн биргелештиги же агроценоз деп адам єз колу менен 
єстїргєн, кыска мєєнєттє єрчїй турган єсїмдїк топторун айтабыз.

Мындай биргелештиктер неги зи нен маданий єсїмдїктєр ме-
нен отоо чєптєрдєн турушат (159-сїр.). Бир топ касиеттери жа-
гынан алар табигый єсїмдїк биргелештигине окшош, мисалы,
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а) экєє теў жаратылышта бирдей мааниге ээ: кїндїн энергия-
сын топтойт, кычкылтекти кєбєйтєт, абаны тазалайт.

б) жасалма биргелештиктеги отоо чєптєрдїн курамы айлана-
дагы шартка жараша, негизинен ошол жер їчїн туруктуу болот.

в) айдоолордогу отоо чєптєр табигый биргелештиктердеги єсїм-
дїктєрдєй эле бир жылы єсїп, экинчи жылы шарт болбосо тыны-
гууда жата берет, шарт болгондо єнїп чыгат.

Ошону менен бирге жасалма жана табигый биргелештиктердин 
орчундуу айырмалары бар:

а) жасалма жана табигый биргелештиктердеги зат алмашуу 
процессинде айырма болот. Мисалы, табигый бирге лештиктерде 
єсїмдїктєрдєн топтолгон органикалык заттардын кєпчїлїгї 

159-сүрөт. Маданий өсүмдүктөрдүн биргелештиктери.

Эгин талаасы

Лаванда талаасы

Парк



160

чирип, кайра топуракка тїшїп жерди семиртет. Минералдык зат-
тар да ошол эле жерде кала берет. Ал эми жасалма биргелештик-
терде болсо азык заттардын кєпчїлїгї тї шїм менен кошо алынып 
кетет, ал эми жерде тиричиликке терс баланс тїзїлєт, натыйжада 
топуракта азык зат жетишпей калат (ошондуктан аянттарга орга-
никалык жана минералдык жер семирткичтерди ар дайым чачып 
турууга туура келет);

б) жасалма биргелештиктердеги їстємдїк кы луу чу єсїмдїк-
тєрдї, алардагы тїрдїн курамын жана жайланыш тыгыздыгын ай-
доонун геометриясын (жєєк тартуу, жалпы себїї, уячаларга бєлїп 
отургузуу) адам єзї ырастайт. Бирок тиешелїї шарт тїзїлбєсє, 
жасалма биргелештикте єсїмдїктєр єспєй калат;

в) табигый биргелештиктер ар кандай тїрлєрдєн туруп, ар бири 
єз алдынча ыўгайланат. Ал эми жасалма биргелештиктер негизинен 
бир тїрдєн тїзїлєт жана алардын жарыкка, сууга, жылуу лукка, аба-
га болгон талаптары бирдей. Жасалма биргелештиктерде кабаттуу-
лук болбойт, ошондуктан єсїм  дїктєрдїн бардыгы бирдей чєй рєдєн 
пайдаланышат. Ошентип, єсїм дїктєр аралык атаан даштык кїчєйт 
да, биргелештиктердин туруксуздугуна алып келет;

г) жасалма биргелештиктерде экологиясы кенен болгон космо-
полит (бардык жерде таралган) отоо чєптєр кездешет. Булардын 
таралышынын себеби жер тандабай єскєндїгїндє;

д) жасалма биргелештиктер – бул єсїмдїктєрдїн бардыгы эле 
катаал шарттарга туруштук бере албайт, отоо чєптєр менен атаанда-
шууда аларды жеўе алышпайт. Учурдагы маданий єсїмдїктєрдїн 
кєпчїлїгї єтє суукту, єтє ысыкты же топурактын туздуулугун 
кєтєрє алышпайт. Алар азык затты пайдалануу да да атайы тїзїлгєн 
шартты талап кылышат. Ошентсе да, єсїї шарттарын єзгєртїї ме-
нен кээ бир єсїмдїктєрдїн тиричилигин жакшыртса болот. Айдалма 
єсїм дїк тєрдїн ылдам єсїшї жана отоо чєп тєрдї жеўиши їчїн себер 
алдында ар кандай биофизикалык ыкмаларды колдонуп жїрїшєт. 
Ми салы, їрєндї электр тогунун тїр дїї агымынан єткєрїшєт.

АТААНДАШТЫК. МАДАНИЙ ЄСЇМДЇКТЄР. КОСМОПОЛИТ ЄСЇМДЇКТЄР. 
БИОФИЗИКАЛЫК МЕТОДДОР. ЖАСАЛМА БИРГЕЛЕШТИК. 

     Єзїўєр жашаган жердеги табигый жана жасалма биргелештиктердин бирден 
тїрїн алып салыштыргыла. Андагы єсїмдїктєрдїн атын єз-єзїнчє жазып салыш-
тыргыла.
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§ 54. МАДАНИЙ ЄСЇМДЇКТЄРДЇН ТАРАЛЫШЫ.
ОТОО ЧЄПТЄР

1. Маданий єсїмдїктєр кандай таралган?
2. Негизги отоо чєптєр жана алардын бєлїнїшї, мїнєздїї белгилери кандай?
3. Отоо чєптєрдїн келтирген зыяны жана жаратылыштагы мааниси эмнеде?

Айыл чарба єсїмдїктєрї акыркы 500 жыл ичинде жер жї -
зїнє таралып, кеўири єстї рї лїїдє, тїшїмдїїлїктї жогору латуу 
да жакшырды. Негизги дан єсїм дїктєрї – буудай, кїрїч, жїгєрї 
азыр бїт дїйнєдє єстїрїлєт.

Бир учурда АКШда гана єстї рїлїп келген кїнкарама азыр 
кеўири таралып, дїйнєлїк єсїмдїк майынын жарымын берет.

Бирок айыл чарба єсїмдїктєрї бардык жерде бирдей єстїрїлє 
бер бейт. Азияда кєбїнчє кїрїч єс тї  рїлєт, ал эми буудайды бол-
со Тїндїк Америкада жана Европада кєп себишет. Жер жїзїндєгї 
сугат жерлердин кєбїнє жїгєрї єс тї  рїлєт. Жогоруда айтылгандай, 
дыйканчылыкты туура алып баруу їчїн маданий єсїмдїктєрдїн ку-
рамын туура тїзїї, отоо чєптєргє моюн бербей, ургаалдуу єсїп кете 
ала турган сортторун табуу, аралаш себїїнї колдонуу, которуштуруп 
айдоону кїздїктєр менен кєп жылдык чєптєрдї єстїрє билїї зарыл.

Отоо чєптєр кандай артыкчылыкка ээ?
Айдоолордо кокусунан єскєн отоо чєптєр эў эле кєп, бирок 

алардын саны бир жерде 20–30дан ашпайт. Мисалы, ажырык, 
ит жїзїм, кєк баш гїл, кырк муун, кара буу дайык, сойлок, кара 
сулу, койчу баштык, чыр-
моок, ит уйгак, алабата ж.б. 
Булардын тїрї маданий 
єсїм  дїктєрдїн биргелешти-
гине жараша болот. Мисалы, 
эгин талааларында – жїгєрї, 
кызылча, картошка ж.б. ото-
луучу єсїмдїктєр єскєн ай-
доолордо кара куурай, ит 
жї  зїм, кєк баш гїл; пахта 
та лааларында – ажырык, 
чыр моок, койчу баштык, ала-
бата; тоют єсїм дїктєрї єскєн 
жерлерде – кара сулу, сой-
лок, кара буудайык ж. б. єсєт 
(160-сїр.). Айтыл ган отоо 
чєптєрдїн бардыгына тє мєн-
кї белгилер мїнєздїї:

1. Отоо чєптєр тез єсєт 
жана кєбєйєт, себеби алар-
дын сабак-тамырлары жер- 160-сүрөт. Талаа отоо чөптөрү.

Алабата Уйгак

Талаа чырмоогу Талаа кырк мууну

Чымылдык Аюу балтыркан
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дин алдында кала берет да, жазында єзїндєгї белен заттан азык-
танып тез єсїп чыгат.

2. Топуракта кєпкє чейин сакталат, кээде ондогон жылдары 
жата берет да, ал жерге маданий єсїм дїктєр эгилип, шарт жак-
шырганда аябай тез єсїп чыгат.

3. Вегетация мезгилинин баш талышында ма даний єсїм дїк тєргє 
ка ра ганда тез єнїп, єсїп, аларды басып калат.

4. Єлчємдєрї, чоў дугу (жал бырактарынын жазылыгы, сабак-
тарынын бийиктиги) шартка жараша єзгєрїп турат.

5. Кээ бир отоо чєп тєрдїн сабак-тамырлары соконун учу жет-
пеген тереўдикте єскєн дїктєн, ку ль тивация болгонуна карабай, 
алар єсїп чыга берет. Кээ бир отоо чєп тєр аларга каршы колдо-
нулган гербициддерге єтє тез кєнїп калышат. Ошондуктан, герби-
циддерди улам жаўыртып турушат. Отоо чєптєр айыл чарбага чоў 
зыян келтирет.

Дїйнє жїзїндє єстї рїлгєн єсїмдїктєрдїн тїшїмї отоо чєп-
тєрдєн улам 10%га кем жыйналат. Ошондуктан бардык жерде отоо 
чєптєргє каршы иштер жїргїзїлїшї керек. Бирок бардык орга-
низмдер сыяктуу эле отоо чєп тєрдїн да жаратылышта мааниси бар: 

1. Кээ бирєєлєрїнїн тамыры те реў кеткендиктен, тереўдеги азык 
зат тардын топурактын їстїнкї кат  марына чыгышына кємєк берет. 

2. Отоо чєптєр кыртыштагы микробиологиялык процесстин 
жїрї   шїнє жараша, биологиялык айла нууларды ылдамдатат.

3. Отоо чєптєрдїн курамына ка рай кыртыштын азык затка 
канчалык бай экендиги, кычкылдыгын, туздуулугун, нымдуулу-
гун аныктоого болот.

Акыркы мезгилде отоо чєптєргє каршы кїрєшїї менен бирге, 
отоо чєптєрдї текшерїї деген да тї шї нїк киргизилген.

§ 55. ЄСЇМДЇКТЄРДЇН СОРТТОРУ

1. Элдик селекция деген эмне жана ал качан пайда болгон?
2. Сорт деген эмне жана мємєлїї дарактардын сортторун кантип чыгарышат?
3. Биринчи селекционерлер кимдер болгон?
4. Жер жїзїндє тамак-аш кєйгєйї кантип чечилип жатат?

Єсїмдїктєрдї єстїрїїнїн тажрыйбасы муундан-муунга бери-
лип келген. Байыркы мезгилдерде эле адамдар жапайы єсїмдїк-
тєрдїн арасынан желе турган єсїмдїктєрдї издеп таап, алардын 
урук  тарын, мємєлєрїн, тамырларын пайдалана башташкан, урук-
тарын сээп, жашаган жерлерине жакын аймактарда єстїрїшкєн. 
Єсїм дїк єскєн жерди жумшартып, отоо чєптєрдєн арылтса жана 
єсїмдїктєрдї сугарса, алар жакшы єсєрїн жана алардын мємєлєрї, 
уруктары, жемиш тамырлары кыйла ири келип, даамдуу болорун 
байкашкан. Адам баласы єсїмдїк єстїрїї менен кошо, анын жак-
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шыраак тїрлєрїн бєлїп алып багып, улам кєбєйтїїгє жетишкен. 
Ошонун натыйжасында элдик селекция (латынча «селекцио» – тан-
доо, ылгоо) пайда болгон. Элдик селекциянын элементтери б. з. ч. 
бир нече кылым эле илгери Египетте, Месопотамия да єрчїгєн, алар 
курма дарагын колдо чаўдаштырышкан. Маданий єсїмдїктєрдїн 
кєпчїлїгї єтє єзгєрїп кеткендиктен, єзїнїн жапайы тїпкї тегине 
таптакыр окшош эмес, мына ошондуктан кєпчїлїк учурда маданий 
єсїмдїктєрдїн келип чыгышын аныктоо єтє кыйын.

Селекцияда сортторду алууда эмне кыйынчылыктар болот?

         Сорт – бул сырткы, ички тїзї лїшї, тиричилиги, функциялык белгилери, даам
     дык сапаты боюнча окшош, єзїнчє чарбалык мааниге ээ болгон жасалма жол 
     менен алынган єсїмдїктєрдїн тобу.

Илимдин єнїгїшї адамдын єсїм дїктєргє болгон таасирин кї-
чєттї. Маданий єсїмдїктєрдїн сорт тору кєбєйдї.

Эгер єсїмдїктїн белгилери менен касиеттери баштапкы эне-
лик єсїмдїктєн єтє айырмаланса, андай єсїмдїктї єзїнчє сортко 
ажыратышат.

Єсїмдїктїн сортторун алуунун жаўы жолдорун жана ык-
маларын селекция илими иштеп чыгат. Селекционерлер адамга 
керектїї касиеттери бар, жогорку тїшїм берїїчї, илдеттерге аз 
чалдыга турган, багып єстїрїї їчїн тигил же бул шарттарга ыла-
йыкталган жаўы сортторду алуунун їстїндє иштешет. Єсїмдїк 
селекциясынын єсїшїнє XVIII кылымдагы батыш европалык се-
лекционерлер кєп таасир тийгизишкен. Алар буудайдын бир нече 
сортторун (161-сїр.) чыгарышкан. Кийинчерээк Орусияда да се-
лекция кеўири кулач жайган. Н. И. Вавиловдун эмгектери єзгєчє 
роль ойногон. И. В. Мичурин жаўы ыкмаларды колдонуу менен, 

 Николай Иванович Вавилов (1887–1943). 
Селекциянын генетикалык негизин түзгөн. Дүй-
нөлүк деңгээлдеги маданий өсүмдүктөрдүн ке-
лип чыгыш борборлорун аныктаган.

Иван Владимирович Мичурин 
(1855–1935).  Илимий  селекциянын 
негиздөөчүсү.  Мөмө  дарактарынын 
сортторун түзүүгө зор салым кошкон. 
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мємє-жемиш єсїмдїктєрїнїн кєп сортторун чыгарган (162-сїр.). 
Орусияда алманын эле сорттору 500гє жеткен. И. В. Мичуриндин 
мезгилинде АКШда кєрїнїктїї селекцио нер Л. Бербанк аргындаш-
тыруу ишин баштаган, ал кара єрїктїн данексиз сортун, єрїк менен 
кара єрїктїн гибридин, бїлдїркєндїн тикенексиз сортун чыгарган.

Селекционерлердин иши азыркы учурда єтє зарыл, себеби 
дїйнє жїзїндєгї єсїмдїк єстїрїлїїчї жерлердин бардыгы дээрлик 
єз дєш тїрїлдї. Эми мындан ары тамакаш проблемасын чечїїдє 
болгон айдоолорду кантип туура пайдалануу, жердин асылдуулу-
гун жогорулатуу, тїшїмдїї, азыктуулугу жогору сортторду кан-
тип чыгарып, колдонуу керек?

Бул жагынан КМШ єлкє лєрїндє да, АКШда, башка єлкє лєрдє 
да бир топ ийгиликтер жа ралып жатат. Мисалы, буудайдын гекта-
рынан 50–70 ц тїшїм бе рїїчї «Кылкансыз-1», «Аврора», «Кавказ», 
«Миронов-808» деген сорттору чыгарылган. АКШда 1930-жылдан 
1980-жылга чейин жї гє рїнїн тїшїмї 8 эсе єскєн. Азыркы учурда 
дїйнєлїк мааниге ээ болгон, селекциялык жол менен алынган гиб-
рид «Третикале». Бул єсїм дїк – буудайдын тїшїм дїїлїгїн, кара 
буудайдын чыдамдуулугун камтыган гибрид. Тоют катары дїйнє 
жїзїндє кеўири єс тї  рїлїїдє. Тамак-ашка колдонуу жактары да 
изилденип жатат.

Єсїмдїктєрдїн сортторун чыгарууда кыргыз селекционерле-
ринин салымы чоў. Алардын айрымдарынан мисал келтирсек бо-
лот.

161-сүрөт. Буудайдын сорттору. 162-сүрөт. И. В. Мичурин чыгарган 
өсүмдүктөрдүн сорттору.

«Парус» 
сорту

«Миронов» 
сорту

«Коралл 
одесса»
сорту

Алманын «Кан-
диль-кытай» сорту 

Алманын «Анто-
новка» сорту

Алманын сорту 
«Шафран-кытай» 

Алманын «Есаул 
Ермак» сорту

Єрїктїн
«Монгол»  сорту

Алчанын «Тїндїк 
краса» сорту 

«Киянка»
сорту

«Одесса»
сорту

 «Альбатрос»
сорту
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Пахтанын «Кыргыз-3», «Кыргыз-5» сорттору Ш.Айдарбеков, 
В.А.Голосов, Д.И.Тороев, «Кїздїк рапс», «Кїздїк арпа» 
П.Г.Юда  хин тарабынан чыгарылган.

НЕГИЗГИ ДАН ЄСЇМДЇКТЄРЇ. ЄТЄ ЗЫЯНДУУ ОТОО ЧЄПТЄР. СОРТ.
ЭЛДИК СЕЛЕКЦИЯ. СЕЛЕКЦИЯ. И. В.МИЧУРИНДИН СОРТТОРУ. 

§ 56. ЄСЇМДЇК ЄСТЇРЇЇЧЇЛЇК.
ЖЕР ИШТЕТЇЇ ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Байыркылар жерди кантип иштетишкен?
2. Жерди иштетїїдє кандай шаймандар колдонулат?
3. Топуракты майдалоо, аралаштыруу жана таптоонун мааниси эмнеде?
4. Топурак эрозиясы деп эмнени айтабыз жана анын кїчєшїнє эмнелер 
     таа сир этет?
5. Эрозияга каршы эмнелерди жасоо керек?

Дыйканчылык жерди туура иш те тїїнї талап кылат. Туура иш-
тетїїдє кыртыштагы аба, суу, жылуулук жана азыктануу режими 
жакшы уюштурулушу керек.

Дыйканчылык жаўы пайда болгон кезде, адамдардын макса-
ты кыр тыштын їстїн тазалап, урукту жер ге кємїш эле. Ал кезде 
адамдар жерди иштетїїнї билген эмес. Ба йыркылар жерди таш 
жана жыгач менен їстїртєдєн чукуп жумшартышкан. Бара-бара 
кїрєк сыяктуу жазы шаймандар ойлоп табылган. Єсїмдїктєрдїн 
уругун жерди тереўирээк казып, анан сепсе, тїшїмдїн кєп болору 
байкала баштады. Дыйканчылык єнїккєн сайын кїч керек болду, 
малды пайдаланууга єтїштї, мына ошондо жерди иштетїїчї шай-
мандар да єзгєрє баштады.

Миўдеген жылдардан бери жер соко менен айдалып келе жатат. 
Соко байыркы Римде да болгон. Жерди туура иштетїї – бул то-
пурактын асылдуулугун арттыруу болуп эсептелет. Ал єсїмдїктїн 
єсїї шартын жакшыртууга багытталат.

Жерди иштетїїнїн негизги мак саттары: єсїмдїктїн тамыр 
сис темасын жакшы єрчїтїї їчїн, кыр тыштын єсїмдїк єсїїчї їс-
тїн кї катмарынын тїзїлїшїн єз гєр тїї; тємєндєн жогору карай 
топурактагы азык заттардын айланышын кїчєтїї; отоо чєптєрдї 
жана зыянкечтерди жок кылуу; єсїм дїк калдыктарын жана жер 
семирткичтерди жерге кємїї; топуракты суудан, шамалдан сактоо.
Жерди иштетїїдє топурак катмарын коўторо айдоо жїргїзїлєт, 
анда тємєнкї катмардагы структуралуу кыртыш менен їстїнкї 
чаўдай майдаланган топурак аралаштырылат. Ошону менен кошо 
аўыздагы єсїмдїк калдыктары, дїмїрлєр, отоо чєп уругу, зыян-
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кечтер кыртыштын тереўине кємїлєт. Андан кийин малалоо аркы-
луу то  пу ракты майдалашат. Бул учурда жердин їстїнкї катмары-
нын кєп шєктїгї артат, суу, аба режими жакшырат. Культивация 
аркылуу, ошондой эле кєўтєргїчї жок соко менен жерди 10–12 см 
тереўдикке чейин жумшартышат.

Топуракты аралаштырууда минералдык жер семирткич жана 
органикалык заттардын калдыгы топуракта текши таралып, бир 
кылка айдама катмар тїзїлєт. Топурактын кїр дїї, асылдуу кат-
мары астындагы катмар менен кошо айдалып аралаштырылат.

Топуракты таптоодо анын бє лїк чєлєрї тыгыз жайгашып, єтє 
чоў кесектери майдаланат, топурак ныкталат. Топурак аз желдеп, 
нымы жакшы сакталат.

Їрєн себїїдєн мурда айдоо жер ди тегиздейт. Себилїїчї 
єсїм дїктєр жаздык жана кїздїк болуп айырмаланат. Жазында 
себилїїчї єсїмдїк їчїн жайында жана кї зїндє тоўдурма айдалат. 
Кїздїк єсїм дїк їчїн  буулантма (кїзїндє айдалып, жайында бир 
нече жолу жумшартылат) колдонулат. Їрєн себилгенден ки йин, 
малалоо, катар аралыкты иштетїї, тїптєє жїргїзїлєт. Айдалма 
жерлер сугат жер жана дыў жер болуп бєлїнєт.

Топурак. Топурак жер кыртышынын єсїмдїк єсїїчї їстїнкї 
катмары. Анын негизги белгиси жана касие ти – бул асылдуулук. 
Жер бетиндеги тирїї организмдердин дээр лик кєпчїлїгї топуракта 
же анын їстїндє жашайт. Єсїмдїк топуракка, анын жылуулугуна, 
нымдуулугуна, суу режимине таа сир этет. Єсїмдїк топурактан азот 
туздарын жана минералдык заттарды сиўирип алып, анын тиричи-
лиги токтогондо кайра топуракка тїшєт. Ал жерде чирип, кайра-
дан минерал заттарга, азот туздарына ажырайт. Ошентип заттардын 
биологиялык айланышы жїрєт. Топурак айыл чарбасында негизги 
єндїрїш каражаты болуп саналат. 

Топурак катуу, суюк, газ абалындагы бєлїкчєлєрдєн турат. То-
пурактын катуу бєлїгїн тїрдїї минерал жана органикалык зат-
тар тїзєт. Алардын арасында боштуктар болот. Боштуктар топу-
рактын кєп шєктїгїн шарттайт. Топурак кєў дєйчєлєрїн суу жана 
аба ээлейт, анын суюк бєлїгї єсїмдїктї суу жана эриген азык зат 
менен камсыз кылат. Топурактагы газ абалындагы бєлїк тиричи-
ликке зарыл азоттон, кычкылтектен, кємїр кычкыл газынан ту-
рат. Ал эми топуракта жашаган бактериялардын тобу анын микро-
флорасы деп аталат.

Топурак эрозиясы
Топурактагы негизги кубулуштар, топурактын пайда болуу 

процесси аба, суу режимине байланышкан. Суу менен шамалдын 
таасиринде топурактын їстїнкї катмары бузулат, їбєлєнєт, ша-
малга учуп жок болот. Топурак эрозиясы жаанчыл жана кар бат 
эриген, сел жїргєн, шамал соккон жерлерде пайда болот.
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жїрїїчї эрозия деп да бєлїнєт. Табигый эрозия жай жїрєт, мын-
да топурактын асылдуулугу анча тємєндєбєйт. Тез жїргєн эрозия 
адамдардын чарбалык иш-аракетине байланыштуу. Топурак эро-
зиясынын кїчєшїнє булардан башка дагы жердин эўкейиштиги, 
жаандын кїчї, температуранын кескин єзгєрїшї, шамалдын кєп 
согушу, єсїмдїктїн жыштыгы, топурактын абалы таасир тийги-
зет. Эрозиялар тоолуу єлкєлєрдє кєп болот. Биздин республикабыз 
тоолуу, рельефи татаал, эўкейиштер кєп, эрозияга єтє жакын.  
Топуракты эрозиядан сактоо їчїн сугатты туура жїргїзїї, которуш-
туруп эгїї, жер семирткичтерди туура пайдалануу, кар топтоо, то-
кой тилкелерин отургузуу, жайыттарды туура пайдалануу, арык, 
каналдарды бекемдєє иштери жїргїзїлїїгє тийиш. Тоонун каптал-
дарындагы бадалдарды, дарактарды сактоо, тоонун табигый шар-
тын бузбоо, єсїм дїктєргє дегеле тийбєє єтє зарыл.

ДЫЙКАНЧЫЛЫК. СОКО. МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР. 
ТОПУРАК ЭРОЗИЯСЫ.

Бул темадан эмнелерди билдик?

Жер жїзїндє алгачкы адамдар єсїмдїктєрдї кандайча пайда-
ланып жана андан кантип маданий єсїмдїктєрдї єстїрє баштага-
нын билдик. Алгачкы дыйканчылык Жер ортолук деўизинин чы-

Эрозия суу жана шамал эрозиясы болуп экиге бєлїнєт (163–
164-сїр.). Суу эрозиясы жаан-чачындан, эриген кар суусунан 
жана сугаттан болуп 3кє бєлїнєт. Андан тышкары, жай жана тез 

164-сүрөт. Шамал эрозиясы.163-сүрөт. Суу эрозиясы.
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гыш жагында пайда болгон. Биринчи табылган жана пайдаланыла 
баштаган єсїмдїктєр арпа, буудай, буурчак, финик пальмасы, анар, 
жїзїм болгон. Кытай жеринде таруу, шалы, соя эгиле баштаган. 
Европага дыйканчылык чыгыштан алынып барылган. Колумб Аме-
риканы ачкандан тартып, ал жерде кєп єсїмдїктєр єздєштїрїлє 
баштаганы белгилїї болгон, мисалы, жїгєрї, жер жаўгак, пах-
та, помидор, тамеки. Эгилме аянттарда маданий єсїмдїктєр ме-
нен отоо чєптєрдїн биргелештиктери келип чыкты. Булар табигый 
биргелештиктерге окшош жана айырмаланган жактары бар.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Маданий жана табигый биргелештик бири-биринен кандайча айырмаланат?
2. Эмне їчїн отоо чєптєргє караганда маданий єсїмдїктєр алсыз болот?
3. Отоо чєптєрдїн мїнєздїї белгилери кайсылар?
4. Айыл чарба єсїмдїктєрїнїн кандай маа нилїї сортторун билесиўер?
5. Топурактын асылдуулугун кантип сактоо керек?
6. Шамал жана суу эрозияларынын окшоштуктары жана айырмачылыктары 
    эмнеде?

§ 57. ЖАШЫЛЧА ЄСТЇРЇЇНЇН ЖОЛДОРУ.
ДАН ЄСЇМДЇКТЄРЇНЄН МОЛ ТЇШЇМ АЛУУ

1. Жашылча єсїмдїктєрї деп кайсыларды айтабыз жана алар кандайча бєлїнєт?
2. Жашылчалардын тїшїмдїїлїгїн кантип кєтєрїї керек?
3. Дан єсїмдїктєрїн кандай жерге эгишет?
4. Кїздїк эгинди кантип жана качан айдашат? Буулантма деген эмне?
5. Кыргызстанда эгилїїчї сорттор жана гибриддер (аргындар) кайсылар?

        Ширелїї, чыктуу жагы тамак-ашка пайдаланылуучу эгилме же табигый чєп 
   єсїмдїктєрї жашылча єсїмдїктєрї деп аталат.

Жер жїзїндє алардын 620 тїрї белгилїї. Жашылчалар эгил-
ме жана табигый болуп бєлїнєт. Жашылча єсїмдїктєрдє эў кєп 
витамин, белок, май жана углевод, органикалык жана минерал 
заттар бар. Тамак-ашка сабагы, жалбырагы, жалбырак сабы, мємє 
тамыры (сабиз, кант кызылчасы, тїрп, шалгам ж.б.) пияз тїбї 
(пияз, сарымсак ж.б.) пайдаланылат.

Жашылчалар бир жылдык, эки жылдык, кєп жылдык бо-
лот. Бир жылдык єсїмдїктєр ошол эле жылы урук берет (буур-
чак, тєє буурчак, ашкабак, кабак). Эки жылдыктар экинчи жылы 
урук берет (пияз, сабиз, кызылча, тїрп ж.б.). Жапайы єскєн кєп 
жылдык єсїмдїктєр бир нече жыл урук бере берет (ышкын, козу 
кулак ж.б.). Жашылчалардын кєбї жылуу, нымдуу, асыл 
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топурактуу жерде жакшы єсєт. Жашылчалар жабык жана ачык 
аянтта єстїрїлєт. Бир жылда бир эле жерге бир нече жолу кайта-
лап эксе болот. Жашылча єсїмдїктєрїнєн мол тїшїм алуу їчїн 
негизинен бир топ агротехникалык чараларды жїргїзїї зарыл. 
Мисалы, жакшы сугарылып, тиешелїї кєлємдє органикалык жана 
минералдык жер семирткичтер чачылат, зыянкечтерден, илдеттер-
ден кор гошот, жашылча эгилїїчї жерлерди кїзїндє жана жазын-
да айдап жумшартат. Їрєндї себїїгє даярдоо да чоў мааниге ээ. 
Їрєндї иргеп, нымдап, кєптїрїп алуу, бактериялардан арылтуу, 
дезинфекциялоо зарыл. Їрєндї бирде тереў, бирде тайыз себишет, 
ал мєє  нєтїнє, топурактын нымдуулугуна жана механикалык ку-
рамына жараша да болот. Їрєн тереў себилсе жакшы кєбєт, би-
рок жер бетине кеч чыгат. Кєчєттї отургузуу га даяр доодо їрєндї  
идишке же  башка жерге, парниктерге єстїрїп алат. Мындайда 
єсїмдїктїн тамыр сис темасы жакшы сакталат. Кєчєттї отургуз-
ганда анын биринчи тїпкї жалбырагын топуракка кємбєш керек.

Кыргызстандын кайсы дубанында кандай жашылчаларды 
кє бї   рєєк єстї рї шєт?

Єстїрїлїп жїргєн жашылчалардын эў баалуусунун бири – ка-
пуста болуп эсептелет (165-сїр.). Капустанын маданий сортторунун 
тїпкї теги – Жер Ортолук деўизинин жээктеринде єсїїчї жапайы 
капуста. Ал – би йик сабактуу, сїйрїрєєк жалбырактуу, анча чоў 
эмес єсїмдїк. Адамдар жапайы капустаны кєп жылдар бою єстїрїп 
келишкен, урук їчїн ири жалбырактууларын тандап алып жїрїп, 
маданий капустаны чыгарышкан. Азыркы учурда капустанын эў 
кєп тїрї єстїрїлєт. Бардык жерде тамак-ашка ак кочандуу капус-
та пайдаланылат. Бул эки жылдык єсїмдїк, биринчи жылы жал-
бырактуу башы пайда болот, экинчи жылы урук байлайт. Капуста-
ны єстїрїїдє алдын ала парниктерде уругун сээп, кєчєт єстїрїп 

165-сүрөт. Жапайы өсүүчү капуста жана эгилме капустанын түрлөрү.

Кочандуу капуста Брюссель капустасы

Жапайы бир жылдык капуста

Гїлдїї капуста

Кольраби капустасы  Брокколи капустасы
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алышат. Кїн жылыганча кєчєттєр парниктин ичинде кармалат 
(166-сїр.). Жазгы їшїк єткєндєн ки йин гана кєчєттєрдїн кадим-
ки 3–4 жалбырагы єсїп чыгат. Капус та сууну кєп талап кылат. 
Кїн ысыкта 1 суткада 1 чака сууну сиўирип жана буу лантып ту-
рат. Ошондуктан капустаны кєп жолу сугарыш керек. Капус таны 
кєчїр гєндєн 10–15 кїн єткєндєн кийин минералдык жер семирткич 
менен кошумча азыктандырат жана тїбїн жумшартып тїп -
тєшєт. Бул учурда капус танын їйїлгєн топурактын ал дындагы 
сабактарында кошумча тамырлар єсїп чыгат. 2–3 жумадан 
ки йин жумшар тууну, тїптєєнї жана кошумча азыктандыруу-
ну кайталайт, кї зїн дє тїшїмдї жый ноо го келгенде эў жакшы 
жетилгендерин тїбї менен казып алып жер тєлєдє сакташат,  жазын-
да отур гузуп, кїзїндє уругун жыйнашат.

Кыргызстанда жашылчанын 70ке жакын  тї рї єстїрїлєт. По -
ми дор, бадыраў, шалгам, тїрп, пияз, сабиз, чамгыр ж.б. жашылча 
єсїм дїктєрї капуста сыяктуу эле єстїрїлєт.

Парникте жашылчаларды єс тї  рїїнїн зыяны жокпу?

166-сүрөт. Парниктин түрлөрү.
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Дан єсїмдїктєрїнєн мол тїшїм алуу 
Дан єсїмдїктєрї бир їлїш тїїлєр классындагы дан гїлдїїлєр ту-

кумуна кирет. Бул тукумдагылардын кєбї кєп жылдык чєптєр, ошон-
дой эле дарак сымалы да бар, мисалы, бамбук єсїмдїгї (167-сїр.).

Дан єсїмдїктєрїн єстї рїї 
айыл чарбасынын негизги тар-
мактарынын бири болуп эсеп-
телет. Дан єстї рїї минералдык 
жер семирткичтерди пайдала-
нуу менен тыгыз байланыш-
кан. Нымдын жетиштїїлїгї 
жана сугат жерлерди пайдала-
нуу жакшы натыйжа берет.

Дан жана буурчак єсїм-
дїк  тє рїнєн мол тїшїм алуу 
їчїн аларды аба ырайынын 
катаал шарттарынан сак-
тоо зарыл. Айрым учурларда 
кїздїк эгиндер кїзгї кургакчылык менен кышкы катуу суукка 
туруштук бере албашы мїмкїн. Мындай учурларда буулантма ай-
доого кєп аянт калтырышат. Таза буу лантмага айдалган кїздїк 
эгин мол тїшїм берет. Таза буулантма бул жаз, жай бою єсїмдїк 
эгилбеген бош жер. Маселен, Кыргызстандын суук аймактарын-
да дан єсїм дїгї нєн мол тїшїм алуу їчїн эмне кылуу керек?

Отоо чєптєрдї жок кылуу, зыянкечтерден жана илдеттерден 
арылтуу, нымды жана азык затты топтоо їчїн бош жер жаз жана 
жай бою бир нече жолу иштетилет. Мурда СССРдин аймагында дан 
эгиндери менен буурчак єсїмдїктєрїнїн 550гє жакын сор ту жана 
гибриди эгилип келген. Кыргызстанда да жердин шартына ыла-
йык дан эгиндеринин бир далай сорттору жана аргындары эгилет, 
мисалы, буудайдын «Кылкансыз», «Пржевальский», «Эритроспер-
мум 80», «Фрунзе 60», «Лютесценс 46», «Интенсивдїї буудай», 
«Кара буудай»,  «Немига–2» гибриди ж. б., арпанын «Нарын 27», 
«Нутанс 970», «Донецкий 8», «Параллелум 402» ж. б., сулунун 
«Астор», жїгєрїнїн «Чїй 62–ТВ», «Краснодар 5–ТВ», «Крас-
нодар 4–ТВ» деген аргындары эгилет. Азыркы учурдагы максат 
дан єсїмдїктєрїнїн тїшїмїн гана кєбєйтїї эмес, алардын кура-
мындагы белокту жана башка азык заттарды кєбєйтїї, башкача 
айтканда, дандын сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Ошону 
менен кошо илдеттерге туруктуу жана сабактары катуу, жатып 
калбай турган сортторду чыгаруу учурдун милдети болуп турат. 

Мындай сорттор аргындаштыруу жолу менен алынат. Эгер 
тїшїмдїїлїк андай жол менен кєбєйтїлє турган болсо, анда талаа-
га чачылуучу пес тициддер жана жер семирткичтер їнємдєлїп 
калмак, акча-каражат азыраак жумшалмак.

ДАН ЄСЇМДЇКТЄРЇ. БИР ЖЫЛДЫК. ЭКИ ЖЫЛДЫК ЄСЇМДЇКТЄР.
БУУРЧАК. БЕЛОКТУУ ЄСЇМДЇКТЄР. ПЕСТИЦИДДЕР.

167-сүрөт. Бамбук.
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§ 58. БАГБАНЧЫЛЫККА ЇЙРЄНЇЇ. КЫЙЫШТЫРУУ

1. Багбанчылык деген эмне?
2. Силер кандай мємє-жемиш єсїм дїк тєрїн билесиўер?
3. Кєчєттєрдї качан жана кандайча отургузушат?
4. Алма бактарынан жогорку тїшїмдї кандайча алууга болот?
5. Кыйыштыруу деген эмне жана аны кандай максатта жїргїзїшєт?

       Айыл чарбасынын мємє дарагын єстї рїїчї тармагы багбанчылык деп аталат.

Багбанчылыкка їйрєнїї їчїн мємє-жемиш єсїмдїктєрїнїн 
тїзї  лї шїн, єнїп-єсїїсїн, кєбє йїїсїн, тїшїм берїїсїн билїї ке-
рек. Багбанчылык адам баласынын тарыхында байыртадан эле 
белгилїї. Багбанчылык жєнїндєгї алгачкы маалыматтарды ба-
йыркы тарыхый булактардан жолуктурабыз. Мындан 2–5 миў 
жыл мурда эле Борбордук Азияда (Согдианада, Фергана єрєєнїндє) 
мємєчїлїк єрчїгєн.

Мємє-жемиш єсїмдїктєрї: алма, алмурут, бий алма (айва) ж.б.; 
данектїї мємє єсїмдїктєр: чие, кара єрїк, єрїк, гилас, шабда-
лы ж.б., жаўгак мємєлїї єсїм дїктєр: грек жаўгагы, бадам, мис те, 
фундук ж.б., жер-жемиштер: кызылгат, кожогат, барсылдак, кара-
гат ж.б., субтропик жана цитрус єсїмдїктєрї: анар, инжир, кур-
ма, апельсин, мандарин, лимон ж.б. Бул єсїмдїктєр бардык жер-
де єспєйт. Борбордук Азия єлкє лєрїндє данектїї мємє єсїм дїктєр 
кєп єстїрїлєт. Кыргызстанда мємє-жемиш єсїмдїктєрї 48,5 миў 
га жерди ээлеп, жылына орто эсеп менен 196,4 миў тонна тїшїм 
алынат. Мємє-жемиш єсїмдїктєрїнїн мємєлєрїндє витаминдер, 
углеводдор, минералдык туздар жана башка баалуу заттар эў кєп.

Кыргызстанда алманын «Александр апорту», «Верный гру-
шовкасы», «Ак розмарин», «Токтогул», «Гареев кїздїгї» ж.б., 
алмуруттун «Токой мєлмєлї», «Кюре», кызыл єрїктїн «Король 
єрїгї», «Арзами», шабдалынын – «Эльбрус», «Алтын юбилей», 
«Чем пион» ж.б. сорттору єстїрїлєт.

Мємє єсїмдїктєрїнїн ичинен эў кеўири таралганы – алма. 
Мємєсїндє А, С витаминдери бар. Алма бактары бїткїл мємє 
єсїм дїктєрї ээлеген аянттын 80%ын тїзєт. Алма – кышка чыдам-
дуу єсїмдїк. Ал 30° С ге чейинки суук ка туруштук берет. Себеби 
курамында кант кєп болот.

Кыргызстанда алма 2,8 миў га аянтты ээлейт, 23 сорту 
єстїрїлєт. Бышып жетилишине жараша, алманын жайкы, кїзгї, 
кышкы сорттору болот. Кыйыштырып єстїрїлєт. Жайкы сорт-
торунун («Попировка», «Ак налив») мємєлєрї июль–августта, 
кїзгї сортторунуку («Тилкелїї Корич», «Тилкелїї кїздїк», «Ан-
тоновка», «Бровинка») сентябр да бышат, кышкы сортторунун 
мємєлєрїн («Апорт», «Ренет», «Симиренко», «Пепин Шафран», 
«Превосходный») дарактарынан сентябрда їзїп алынат.
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Кыйыштыруу

Кыйыштыруу деп, бир єсїм дїк  тїн бєлїгїн  (калемчесин же бїчї рїн) экинчи 
топуракта тамыры менен єсїп турган єсїмдїккє жалгоону айтабыз.

Кыйыштырган єсїмдїктєрдїн тє  мєнкїсї кыюу асты деп, їс-
тїн  кїсї кыюу їстї деп аталат (168- сїр.). Кыйыштырылган кыюу  
асты менен кыюу їстїнїн кам  бийлери бири-бирине кыналып туру-
шу керек. Ошондо гана алар бири гип єсїп, бир организм болуп 
калат. Багбанчылыкта кыйыштыруу – мємє єсїмдїгїнїн керектїї 
сортун вегетация жолу менен кє бєйтїїнїн негизги ыкмасы.

Кыйыштыруунун негизги максаты – мємєсї начар болгон 
кыюу астын, мємєсї баалуу, суукка чыдамдуу, илдет, зыянкечке 
туруктуу кыюу їстї менен алмаштыруу. Кыйыштыруунун 100гє 
жакын ыкмасы бар, бирок 10–15и гана колдонулат. Багбанчылык-
та негизинен кыйыштыруунун эки тїрїнє кєўїл бурушат:

1) бїчїр (кєзчє) аркылуу; 2) бир нече бїчїрї бар калемче ар-
кылуу (копулировка) (168-сїр.). Кы йыштыруу кышкы, жазгы, 
жайкы болуп айырмаланат. Кышкы кыйыштыруу, єсїмдїктїн 
тыным мезгилинде, кыштын 2-жарымында їйдє, жылуу жерде 
жїргїзїлєт. Жазгы кыйыштыруу аба ырайынын шартына жара-
ша март–июнь айларында, жайкы кыйыштыруу июнь айынан сен-
тябрь айына чейин жїргїзїлєт.

168-сүрөт. Кыйыштыруунун түрлөрү.

А - кыюу їстї
Б - кыюу асты

1 - калемче аркылуу кыйыштыруу
2 - жакшыртылган калемче аркылуу кыйыштыруу
3 - кабык алдынан кыйыштыруу
4 - жараўка кыйыштыруу
5 - бїчїр аркылуу кыйыштыруу



174

Мємє дарактардын кєчєттєрїн кїзїндє жана жазында отургу-
зушат. Кєчєт їчїн чуўкурларды мурунтадан казып даярдап алы-
шат (169-сїр.). Алардын тереўдиги 0,7– 0,8 м, диаметри 1 метрден 
кем эмес болушу керек. Чуўкур казганда топурактын їстїнкї асыл 

катмарын бир жагына, 
ал эми тємєнкї катма-
рын экинчи жагына 
ташташат. Чуўкурдун 
тїбїнє органикалык 
жана минералдык жер 
семирткичтер аралаш-
тырылган топуракты 
катмарын їйїп дєўчє 
жасалат. Кєчєттї эки 
киши отургузат. Бирєє 
кєчєттї чуўкурга ке-
рек тїї тереў дикке че-

йин тїшїрєт, экинчиси їйїлгєн топурактын їстїнє анын тамыр-
ларын (тамырдын учтары кыркылат) жа йып, кєпшєк топурак 
менен кємєт. Кєчєт кыймылдабагандай кылып то пуракты жак-
шылап тапташат. Кєчєттїн тамыр моюнчасы топурактын їстї нєн 
5–8 см жогору чыгып турушу керек. Себеби, кєчєт отургузулган 
чуўкурдун топурагы чєккєндє, ал жердин бети менен теў болуп ка-
лат. Кыйыштырылган жапыз кєчєттєрдї кы йыштырылган жерине 
чейин кємїї керек, бул тамыр системасынын тереў орношуна шарт 
тїзєт. Отургузгандан кийин кєчєттї сугарышат (2–3 чака суу). 
Жазында єсїшїнє жараша алма дарагынын бутактарын бутап, 
шагын тегиздешет (170-сїр.). Тїбїн жыл са йын жумшартышат, ал 
жерге органикалык жана минералдык жер семирткичтерди чачып 
турушат жана кошумча семирткичтер берилет. Алма дарактарын 
кемирїїчї жаныбарлар менен зыянкечтерден коргоо зарыл.

БАГБАНЧЫЛЫК. МЄМЄ-ЖЕМИШТЕРДИН СОРТТОРУ. 
КЫЙЫШТЫРУУ. КЫЮУ ЇСТЇ. КЫЮУ АСТЫ

    Бул главадан эмнелерди билдик?

Дыйканчылыкты туура уюштуруу їчїн кыртыш, аба, суу, жы-
луулук жана азыктануу жагдайларына кєз салуу керек. Байыр-
кы замандан бери дыйканчылыкта жер ди сєєк, таш, жыгач ме-
нен жум шартып жїрїп, соко ойлоп табылган. Жерди иштетїїнїн 
максаты: єсїмдїктїн тамыр системасын жакшы єрчїтїп, топу-
рактагы азык заттардын айланышын кїчєтїї, отоо чєптєрдї жок 
кылуу, зыянкеч терди жоготуу, топурактын кїр дїїлїгїн, асыл-
дуулугун сактоо їчїн коўторуп айдоо жїргїзїї. Аралаштыруу 
ыкмалары менен топуракты аны эрозиядан сактап, асылдуу лугун 
кєбєйтїї жолдорун билдик.

169-сүрөт. Көчөттү туура отургузуу.
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Жашылча єсїмдїктєрї шире лїї, аны тамак-ашка колдонушат, 
алардын 620 тїрї белгилїї, кээ бирєєлєрїнїн жемиш тамыры, 
пияз тїбї ж. б. органдары баалуу болот. Алар бир, эки, кєп жыл-
дык болуп бєлїнєрїн, аларды себїї, єстїрїї, мол тї шїм алуу їчїн 
жїргїзїлїїчї иш-аракеттерди билдик. Дїйнє жї зїндє эгилген дан 
єсїмдїктєрї жє нїндє, алардын азыктуулугу, тї шїмдїїлїгї жана 
аны кєбєйтїї жє нїндє маалымат алдык. Акырында, багбанчылык 
айыл чарбасындагы єтє керектїї тармак экенин тїшїндїк. Алар-
дын тарыхы, мааниси, сорттору жєнїндє маалымат алдык.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Топуракты майдалоо, аралаштыруу жана таптоонун мааниси эмнеде?
2. Топурактын эрозиясы деп эмнени айтабыз?
3. Жашылча єсїмдїктєрдї кантип єс  тї  рїшєт?
4. Дан эгиндери кантип єстїрїлєт?
5. Багбанчылыкка кантип їйрєнїїгє болот?
6. Кыйыштыруунун жана бутоонун мааниси эмнеде?

170-сүрөт. Дарактарды бутоо.

Єсїїнїн мурунку 
багыты

Бутоого чейин

Бутоодон кийин

1

1

2

2

3

3

А - бутоо аркылуу бутактын єсїї багытын башкаруу;
Б - даракты бутоо (суюлтуп кесїї жана учунан кыскартуу);
В - бутакты туура (1) жана туура эмес (2) кесїї;
Г - туура кесилген (1), туура эмес бїчїрдєн єтє жогору 
кесилген (2), туура эмес бїчїргє єтє жакын кесилген(3).
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БАКТЕРИЯЛАР. КОЗУ КАРЫНДАР. ЭЎИЛЧЕКТЕР

§ 59. БАКТЕРИЯЛАР, АЛАРДЫН ТЇЗЇЛЇШЇ
ЖАНА ЖАШОО ТИРИЧИЛИГИ

1. Бактериялар, кайсы жерде таралган?
2. Бактериялардын клеткаларынын тїзї    лїш єзгєчєлїктєрї кандай?
3. Кандай бактериялар сапрофиттер, ал эми кандайлары мителер болот?
4. Бактериялар кантип кєбєйєт?
5. Кандай шарттар бактериялар їчїн жагымсыз?

Жер жїзїндє бактериялар кездешпеген жер жок. Алар топу-
ракта айрыкча кєп. Бир грамм топуракта жїз миллиондогон бакте-
рия болушу мїмкїн. Желдетилген жана желдетилбеген бєлмєнїн 
абасында бактериялардын саны ар тїрдїї. Мисалы, сабакка че йин 
желдетилген класстын бєлмєсїнє караганда сабактан кийин бакте-
риялар 13 эсе кєп болот. Бийик тоодогу абада бактериялар аз, ал 
эми чоў шаарлардын абасында кєп сандаган бактерия лар бар.

Эмне себептен тоого караганда шаарлардын абасында бак те
рия лар кєп болот?

     Бактериялар  –  булар  прокариоттор  (клеткасында ядросу  калыптанган  эмес), 
алар – эў жєнєкєй тїзїлїштє жана єтє майда (диаметри 1 мкм) тирїї организмдер.

Бактериялар  жер бетинде абдан кєп таралган. Булар 2 млрд. 
жылдан бери жер бетинде тиричиликтин єзїнчє формасын тїзїп 
турушат. Башка тирїї организмдерден єтє айырмаланып турган-
дыктан, алар єзїнчє дїйнєгє бириктирилген. Азыркы учурда бакте-
риялардын 2500 тїрї белгилїї. Алардын фото синтезге жєндємдїї 

айрым тїр лєрї мурда кєкжашыл 
балыр же цианобактериялар деп 
балырлардын курамында каралчу, 
азыр алар бактериялардын єзгєчє 
тобун тїзїшєт.

Бактерия клеткаларында (171-
сїр.) кадимки эукариоттордун 
ядросундагыдай ядро жок (алар 
тїз гєн заты хромосомдорго ай-
ланбаган, мембрана менен кур-
чалбаган). Бактериялар ар дайым 
бир клеткалуу, тїссїз, айрымдары 
гана тїстїї (кызыл, жашыл), фото-
синтезге жєн дємдїї болушат.171-сүрөт. Бактериянын түзүлүшү.

Чел кабык

Плазмалык мембрана

Ядролук  заты

Цитоплазма

Шапалакча
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Бактериялардын тїзїлїш єз гє  чє лїктєрї менен таанышуу їчїн 
чєп таякчасынын микропрепаратын карап кєрєбїз. Ар бир
бактерия жука чел кабыктуу бир эле клеткадан турат. Цитоплаз-
масы бар, ал эми ядросу жок. Бактериялардын кєпчїлїгїнїн ядро-
лук заттары чачыранды тїрїндє жїрїшєт. Башка бактерия лар 
дагы ушул чєп таякчасы сыяктуу тїзїлїштє болот. Бирок алардын 
формалары ар тїрдїї: тїз таяк ча – бациллдер, тегерек – кокк-
тор, спираль сыяктуу – спириллдер (172-сїр.). Кээ бир бактерия-
лардын шапалакчалары бар, анын жардамы аркылуу бактерия 

жыныссыз бєлїнїї жолу менен кєбєйєт. Кээ бирлери кургактыкта 
эндоспораларды пайда кылууга жєндємдїї. Эндоспора клетканын 
ичинде пайда болот.

Эндоспора деген – протоплазманын ядролук заттарынын бири-
гип, тыгыз кабык менен капталышы. Алар кургактыкка, ысыкка 
жана суук ка да чыдамдуу, ал гана эмес кайнаган сууда да ошол 
замат єлбєйт. Эндоспоралар шамал, суу аркылуу оўой эле таралат. 
Ондогон, жїздєгєн жылдардан ки йин да єнїп чыгууга жєндємдїї. 
Алар абада жана сууда абдан кєп. Жагымдуу шарттарга туш кел-
генде, спора єнїп, тиричилик кыла баштайт. Бактериялардын спо-
раларды пайда кылышы – бул жагымсыз шарттарда жашап кетїї 
жєндємдїїлїгїнїн сакталышы, ыўгайланышы болуп эсептелет.

Бактериялар їчїн кандай шарт жагымдуу?
Бактериялардын жа  шоо-шарттары эў ар тїр дїї. Алар-

дын кээ бирлери аба бар жерде гана жашап жана кє бєйїшєт, ал 
эми кээ бирлерине абанын кереги жок. Бактериялардын кєп-
чїлїк тїрлєрї даяр органикалык заттар менен азыктанышат,

172-сүрөт. Бактериялардын формасы боюнча түрлөрү.

Тегерек – кокктор Тїз таяча – бациллдар

Спиралдай – спириллдер Їтїрдєй – вибриондор
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себеби аларда хлорофилл жок. Бир аз гана саны органикалык зат-
тарды тїзїїгє жєндємдїї. Булар – кєк жашыл балырлар же циа-
нобактериялар. Алар жер атмосферасында кычкылтектин топто-
лушу їчїн маанилїї роль ойногон.

Єлгєн организмдердин органикалык заттары же тирїї орга-
низмдер бєлїп чыгарган заттар менен азыктанган бактерияларды 
сапрофиттер деп аташат. Тирїї организмдердин органикалык 
заттары менен азыктанган бактериялар мителер болушат. Мите 
бактериялардын ичинде оору жугузуучулары да кєп.

Єрчїї їчїн жагымдуу шарттарга туш келгенде бактерия 
бєлїнїп, эки жаш клетканы пайда кылат, кээ бир бактериялардын 
бєлїнїшї ар бир 20 мїнєттє кайталанат да, бактериялардын улам 
жаўы тукуму келип чыгат. Бактерияларды жана алардын спорала-
рын єлтїрїї їчїн 120°С температурадагы бууда 20 мїнєт кармашат. 

Кїндїн нуру да бактерияларды єлтїрєт. Кїндїн тїз тийген ну-
рунан алардын кєпчїлїгї 3 сааттын ичинде єлїмгє дуушар болот. 

Чєп таякчасын кєбєйтїї їчїн суу куюлган колбага кичине чєп 
салгыла да, колбанын оозун жаап, колбадагы башка  бактериялар-
ды єлтїрїї їчїн 30 мїнєт кайнаткыла. Чєп таякчасы  кайнаткан-
да єлбєйт. Чєптїн ширесин чыпкадан єткєргїлє да, бир нече кїн 
температурасы 20–25° С жылуу їйгє коюп койгула. Чєп таякчасы 
кєбєйє баштайт да, бачым эле суунун їстї бактериянын чели ме-
нен капталат.

БАКТЕРИЯЛАР. ЦИАНОБАКТЕРИЯЛАР. ЭНДОСПОРА. 
САПРОФИТ. МИТЕ.

§ 60. БАКТЕРИЯЛАРДЫН РОЛУ.
ООРУ ПАЙДА КЫЛУУЧУ БАКТЕРИЯЛАР

1. Бактериялардын жаратылыштагы мааниси эмнеде?
2. Адам сїт кычкыл бактерияларын кандай пайдаланат?
3. Эмне їчїн бактериялардын иш-ара кетисиз Жер жїзїндє тиричиликтин болушу
    мїмкїн эмес?
4. Азык-тїлїктї бактериялардан кантип сактаса болот?
5. Адамдын организмине бактериялар кантип жугат жана алар кандайча зыян кел-
    тирет жана бактериялар козгоочу кандай ооруларды билесиўер?
6. Силер бактериялар козгоочу оорулар менен кїрєшїїнїн кандай чараларын
    билесиўер?

Бактерияларсыз жашоого болобу?
Бактериялардын ар тїрдїї иш-аракеттеринин жаратылышта, 

адам баласынын жашоо-тиричилигин де эў чоў мааниси бар. Кээ би-
рєє лєрї зыяндуу болсо, айрымдары пайдалуу. Мисалы, тїймєкчє 
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бактерия лар абадагы азотту сиўирип алат да, азоттуу заттар менен
топуракты байытат. Ошондой эле бактериялар татаал органикалык 
заттарды, жаныбарлардын жана єсїмдїктєрдїн калдыктарын, 
тирїї организмдер бєлїп чыгарган продуктуларды жана ар кан-
дай таштандыларды чиритишет. Кїзїндє дарактар менен бадал-
дардын жалбырактары тїшєт. Бир жылдык чєп єсїмдїктєр жана 
кєпчїлїк кєп  жылдык єсїмдїктєрдїн жер їстїндєгї бєлїктєрї 
соолуйт. Карт дарактардын сєўгєктєрї кулайт. Мына ушунун баа-
рын бактериялар топуракты семиртїїчї чириндиге айландырат. 
Булар чиритїїчї – сапрофит бактериялар. Алар биздин планета-
быздын єзїнчє бир санитарлары болуп саналышат.

Бул бактериялар єсїмдїктєр менен жаныбарлардын єлїї де-
несиндеги органикалык заттар менен азыктанышат да, аларды 
чириндиге айлантышат. Эгер бактериялар болбосо жер бетин 
бїтїндєй эле єлгєн жаныбарлардын, єсїмдїк тєрдїн калдыктары 
ээлеп калып, тирїї организмдердин жашоосу токтомок.

Топурак бактериялары да жа ра  тылышка чоў пайда келтири-
шет (173-сїр.). Токой топурагынын їстїнкї катмарынын бир куб 
сан тиметринде жїз миллиондогон топурак бактериялары болот. 
Бул бактериялар чириндини минералдык заттарга айлантышат, ал 
эми ми  нералдык заттарды єсїм дїк тєр та мырлары аркылуу соруп 
алышат. 

Бактерияларды тамак-аш єнєр жайларында да пайдаланышат 
(174-сїр.). Мисалы, сїт кычкыл бак териялар сїттєгї кант менен 
азыктанып, сїт кислотасын пайда кылат. Анын таасири менен 
сїт айранга, суюк каймак коюу каймакка айланат. Жашылчалар-
ды ачытуу, тоюттарды силостоо да сїт кычкыл бактерияларынын 
жардамы аркылуу болот. Пайда болгон сїт кислотасы жашылча-
лар менен тоюттарды бузулуп кетїїдєн сактайт.

173-сүрөт. Топурактагы бактериялар 
жаратылыштагы заттардын 
айланышына катышат.

174-сүрөт. Адам баласына пайдалуу 
жана зыяндуу бактериялардын түрлөрү.

Бифидо-
бактерия

Лакто-
бактерия

Ичеги
таякчасы

Кампилобак-
терия

Энтеро-
кокк

Клост-
ридия

зыяндуу

пайдалуу
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Бирок кєп бактериялар эл чарбасына зыян келтиришет. Алар 
азык-тїлїккє тїшїп, аны бузат. Азык-тїлїк бузулбас їчїн аларды 
кургатышат, туздашат, маринаддашат, кант кошуп, консервация-
лашат. Консервациялоодо азыкты банкага салып бекем жаап, кай-
натышат. Бул убакта бактериялар гана эмес, алардын споралары 
да єлєт. Ошондуктан консерва кєпкє чейин сакталат.

Балык кармоочу торлорду, сейрек баалуу кол жазмаларды 
жана китепканадагы китептерди бузуу чу бактериялар да бар. Ки-
тептерди сактоо їчїн кїкїрт газын тїтєтїп ыштайт. Эгер їймєк 
чєп жакшы кургабаса, чирип кетет, аны бактериялар бузат.

Оору пайда кылуучу бактерия лар кандай єзгєчєлїктєргє ээ 
болушат?

Бактериялардын кээ бир тїр лєрї адамдын организмине кирип, 
оору козгойт. Булар – оору пайда кылуучу бактериялар (175-сїр.).

175-сүрөт. Адамдын бактериялар козгогон оорулары.

Кургак учуктун 
бактериясы

Тамак сиўирїї системасы

Бруцеллёз адамга ылаўдаган мал 
аркылуу жугат

Жугуу жолдору
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Оору жугузуучу бактериялар адамдын денесинде анын клетка 
тканындагы заттар менен азыктанып, тез кєбєйїшєт жана єзїнїн 
тиричилик аракетинин натыйжасында бєлїп чыгарган азыгы ме-
нен организмди уулантат. Оору козгоочу бактериялар келте, хо-
лера, учук, кептєєр, сибирь кулгунасы, бруцеллёз сыяктуу оору-
ларды жугузат. Буларды соо адамдар оорулуу байланышканда, 
оору козгоочу бактериялар тїшкєн тамакты же сууну ичкенде 
жугузуп алышат. Эгер кєп адам ооруп калса, эпидемия чыгат. 
Байыркы убактарда чума эпидемиясы эў коркунучтуу кырсык 
болгон. Мисалы, VI кылымда чума Чыгыштан Борбордук Евро-
пага таралган. Адамзат тарыхында буга окшогон кєп эпидемия-
ны башынан єткєрдї. Бруцеллёз менен ылаўдаган малдын чий-
ки сїтїн ичкенде бул ооруну козгогучтар адамдын организмине 
келет да, адам ооруп калат. Жугуштуу оорулар оорулуу киши 
сїйлєгєндє, жєтєлгєндє жана чїчкїргєндє чыккан шилекей ча-
чырандыларынан да жугушу да мїмкїн.

Мурда адам бактериялар жє нїндє маалыматы жок кезде чума, 
келте, холера эпидемияларынын чыгышын адам кїнєє жасаган-
дыгы їчїн «кудай жазалап жатат» деп тїшїндїрїшкєн. Оору жу-
гузуучу бактериялардын таралышына мурдагы убактагы ар кандай 
диний ырымдар (чокундуруу, ооз тийгизїї, крест менен иконду 
єбїї) ыўгайлуу шарт тїзгєн, анткени аларда санитардык шарттар 
сакталган эмес.

Жугуштуу оору менен 
оору ган адам жаткан їйдєгї 
бактерия ларды єлтїрїї їчїн 
дезинфекция жасашат, баш-
кача айтканда, бактерия-
ларды єлтїрїїчї химиялык 
заттарды чачышат же аны 
менен тїтєтїшєт. Жугуштуу 
оорулардын алдын алуу їчїн 
оорудан сактоочу эмдєєлєрдї 
жїргїзїшєт.

Албетте, башка тирїї ор-
ганизмдер сыяктуу эле єсїм-
д їк тєргє дагы бактериялар 
тїрдїї ооруларды козгошот 
(176-сїр.).

ЧУМА. ЭПИДЕМИЯ. БРУЦЕЛЛЁЗ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ. СЇТ КЫЧКЫЛ 
БАКТЕРИЯ ЛАР. КОНСЕРВАЦИЯ. ООРУ ПАЙДА КЫЛУУЧУ БАКТЕРИЯЛАР. 

176-сүрөт. Өсүмдүктөрдөгү бактериялар 
козгогон оорулар. 
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§ 61. КАЛПАКТУУ КОЗУ КАРЫНДАР

1. Кандай козу карындар калпактуу козу карындар деп аталат?
2. Козу карындын козу карынчасы жана мємє денеси деген эмне?
3. Козу карындар кантип кєбєйєт жана азыктанат?
4. Эмне їчїн кээ бир козу карындар дарактардын тїбїндє гана єсєт?
5. Силер желїїчї жана уулуу кандай козу карындарды билесиўер?
6. Эмне їчїн козу карындарды жасалма шарттарда єстїрїшєт?

       Козу карындар – тємєнкї тїзїлїштєгї гетеротрофтуу, споралуу организмдер.

Козу карындардын 100 000ге жакын тїрї белгилїї. Бир топ 
белгилери боюнча алар балырларга окшош, бирок алардын клет-
каларынын хлорофилли жок. Кээ бир козу карындар бир клет-
калуу болот, бирок алардын кєпчїлїгї кєп клеткалуу. Азыкта-
нышы боюн ча козу карындар же сапрофиттерге же мителерге 
кирет. Сапрофит козу карындар єлїї органикалык заттар менен 
азыктанышат, ал эми мите козу карындар тирїї организмдерде жа-
шап, алардын эсебинен азыктанышат. Жаратылышта калпактуу 
козу карындар кєп таралган. Алардын тємєнкїдєй тїрлєрї болот.

Кїрєў жана нык дїмїрлїї ак козу карын, байтерекчи козу ка-
рын, тїркїн тїрдїї сыроежка, рыжик жана желїїчї башка кєп 
козу карындар бардыгыўарга жакшы тааныш.

Ар бир калпактуу козу карын козу карынчадан жана мємє 
денесинен турат (177-сїр.). Козу карын деп чынында анын мємє 
денесин айтабыз. Желїїчї мємє денеси бар козу карындардын 
кєпчїлїгїнїн  мємє денеси болуп дїмїрї менен калпагы эсептелет. 
Мына ушундан калпактуу козу карындар деген ат келип чыккан.

Козу карындар канча єлчємдє єсїшєт?
Эгер козу карын (башкача айтканда, анын мємє денеси) єскєн 

топуракты этияттык менен казсак, ичке бутактанган ак жипче-
лерди – козу карынчаларды (грибницаларын) табууга болот. Ан-
дан мємє денеси єсїп чыгат. Козу карынчалардын жипчелери бир 

177-сүрөт. Калпактуу козу карындын түзүлүшү.

178-сүрөт. Козу 
карындын дарак 
менен симбиозу.

Мємє 
денеси

Калпагы

Дїмїрї

Мицелий же козу карынча

Сууда 
эриген 
минерал-
дык заттар

Органи-
калык 
заттар
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катар жайланышкан узун клеткалардан тургандыгын микроскоптон 
кєрїїгє болот. Козу карынчанын клеткалары кєпчїлїк убакта эки 
ядролуу болот да, пластидалары болбойт. Ал эми калпакчасы менен 
дїмїрї бири-бирине тыгыз жаткан козу карынча жипчелеринен турат.

Дїмїрїндєгї жипчелеринин бар дыгы бирдей, ал эми калпак-
часында алар эки катмарды пайда кылат. Алар териче менен кап-
талган жана тїрдїї пигменттерге боёлгон єйдєкї жана тємєнкї 
кабаттан турат. Кээ бир козу карындардын, мисалы ак козу карын-
дын, кайыўчы козу карындын, маслёнканын астыўкы катмары кєп 
сандаган тїтїкчєлєрдєн турат. Булар тїтїкчєлїї  козу карын-
дар болот. Рыжиктердин, сыроежкалардын, толкун козу карын-
дардын мємє дене синин алдыўкы катмары кєп сандаган пластин-
калардан турат. Булар пластинкалуу козу карындар деп аталат.

Козу карындар калпакча-
сынын тїтїкчєлєрїндєгї же 
пластинкаларында жетилїїчї 
споралары менен кєбєйїшєт 
(179-сїр.). Бышкан майда 
жана жеўил споралары кїбї-
лїп тїшє баштаганда, аларды 
шамал учуруп, башка жер-
лерге алып кетет. Козу ка-
рындардын спораларын курт-
кумурскалар жа на їлїлдєр 
да, ошондой эле козу карын 
жечї тыйын чычкандар ме-
нен коёндор да таратышат. 

Споралар бул жаныбар-
лардын тамак сиўирїїчї ор-
гандарында сиўбейт, кыгы 
менен кошо сыртка чыгарылат.

Козу карындардын споралары нымдуу, чириндиге бай топурак-
та єсє баштайт. Алардын козу карынчалардын жипчелери єрчїйт. 
Козу карынча жай єсєт. Азык заттардын запасын жыйнагандан 
кийин козу карынча мємє денесин пайда кылат.

Жашыл тїстїї гїлдїї єсїм дїктєр менен балырларга караган-
да калпактуу козу карындардын азыктанышы башкача єтєт. Козу 
карындардын клеткаларында хлорофилл жок жана органикалык 
эмес заттардан органикалык заттар пайда болбойт. Козу карын-
дар сууну жана минералдык заттарды нымдуу чириндиге бай то-
кой топурагынан, ал эми органикалык заттарды дарактын тїбїндє 
єскєндїктєн анын тамырларынан алат. (178-сїр.).

 Тамыр менен козу карындын симбиозу микориза деп аталат.

179-сүрөт. Козу карындын калпакчасынын 
түтүкчөсүндө же пластинкаларында жетилүүчү 

споралары.

Пластинкалуу Тїтїкчєлїї

Спора
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Ак козу карындар кайыўга, мырза карагайга, карагайга 
жана эменге жакын жерден кездешет. Дарактардын тамырлары 
менен козу карындардын козу карынчаларынын ортосунда эки 
єсїмдїккє теў пайдалуу тыгыз байланыш, башкача айтканда, сим-
биоз тїзїлєт. Козу карынчалардын жипчелери тамырды чырмап 
калат, а тїгїл анын ичине кирип кетет да андан органикалык зат-
тарды алат. Ал эми козу карынча топурактан сууну жана эриген ми-
нералдык заттарды соруп алат, алар козу карынчадан дарактардын 
тамырларына келет. Мына ушинтип козу карынча дарактардын та-
мыр тїтїкчєлєрїнїн ролун аткарат. Ал эми дарактардын тамыры-
нан козу карынча єзїнїн азыктанышы жана мємє денесин пайда 
кылышы їчїн керектїї органикалык заттарды алып турат.

Козу карындардын уулуу же жегенге болорун кантип ажыра-
тууга болот?

Токойлордо жегенге боло турган кєп козу карындар кездешет 
(180-а-сїр.). Биринчи болуп апрелдин аягынан майдын ортосуна 

180-сүрөт. Козу карындын түрлөрү:  А – тамак-ашта колдонулуучу 
козу карындар.  Б – уулуу козу карындар.

Кайыўчы козу 
карын

Кызыл чымын 
кыргыч

Куу погонка

Жалган лисичка

Шампиньон

Лисичка

Опята Жалган опята

БА
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чейин сморчоктор менен шампиньондор чыгат. Июндун ортосунда, 
кара буудай баш алган кезде кайыўчы козу карындар, алардын 
артынан маслята, байтерекчи козу карындар, сыроежкалар чыгат. 
Кїздїн экинчи жарымынан баштап, биринчи їшїк жїргєнгє че-
йин козу карындардын бардык тїрлєрїнїн мємє денеси пайда бо-
лот. Кїзїндє, эў акырында опяталар чыгат. Аба ырайы кургакчыл 
кезде козу карындардын мємє денеси жайдын аягында гана єсє 
баштайт, ал эми эрте суукта алардын єсїшї токтолот.

Жыйнаганда уулуу козу карындарды жегенге боло тургандар-
дан ажырата билїї керек. Боз тїстєгї, чымынкыргыч козу карын, 
от козу карын, жалган лисичка жана жалган опяталар айрыкча 
уулуу (180-б-сїр.). Боз тїстєгї же куу поганкалар шампиньондорго 
бир аз окшош, бирок куу поганкалардын астыўкы бети жашылсы-
мак ак, ал эми шампиньондордуку кызгылт.

Опяталарды жыйнаганда алардын дїмїр лє рїн жакшылап ка-
рагыла. Же лїїчї опятанын дї мї рїндє жаргактуу шакекчеси бар, 
ал эми жалган опятада мындай жаргак жок жана калпакчасынын 
алдындагы пластинкасы жашыл тїстє.

Козу карындан   ууланып калбас їчїн аларды жыйнаганда абдан  
этият болгула. Эгер табылган козу карын уулуу козу карын дарга ок-
шош болсо, андан кїнєм санасаўар, андай козу карындарды їзбєгїлє. 
Желе турган козу карындын єтє эски денеси да уулуу болушу мїмкїн.

Сморчокторду, строчокторду жана башка кээ бир башка козу  
карындарды тамакка пайдалануунун алдында эки жолу кайнатып, 
ар бир кайнаткандан кийин суусун тєгїп таштоо керек. Кайнаган-
да ал козу карындардагы уулуу заттар сууга чыгып кетет.

Кєпчїлїк козу карындардын мємє денесинде адамга пайдалуу 
аш болумдуу заттар – белоктор, минералдык туздар ж.б. бар. Ошол 
себептен айрым калпактуу козу карындарды жасалма шарттарда 
єстїрїшєт. Жашылча чарбаларында шампиньондорду єстїрїшєт. 
Атайын цехтерде тєрт кабаттуу текчелер орнотулуп, алардагы то-
пуракка козу карынчаларды отургузушат. Цехтердеги аба менен 
топурактын температурасын жана нымдуулугун козу карындын 
мємє денеси тез єсє тургандай деўгээлде кармашат. 1 м2 топурак 
аянтынан шампиньондордун 20 кг дан ашык мємє денесин терип 
алышат. Жылына 5 жолу тїшїм алынат.

Козу карындардан алынган аш болумдуу заттарды єсїм дїк
тєрдєн алууга болобу? 

Жайында козу карындарды жыйнагыла, кара тїстєгї кагаз-
га пластинкалуу жана тїтїкчєлїї калпакчаларын ылдый каратып 
койгула. Бир суткадан кийин калпакчаларды этияттык менен  ка-
газдан алгыла. Силер кагаздан єзїнчє бир сїрєттї кєрєсїўєр, ал 
сїрєт тїшїп калган споралардан пайда болгон.

КОЗУ КАРЫНЧА. МЄМЄ ДЕНЕ. ТЇТЇКЧЄЛЇЇ, ПЛАСТИНКАЛУУ КОЗУ 
КАРЫНДАР. МИКОРИЗА.
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§ 62. БУБАК ЖАНА БАШТЫКЧАЛУУ КОЗУ КАРЫНДАР 
ЖАНА АЧЫТКЫЧТАР

1. Козу карындар балырлардан эмнеси менен айырмаланат?
2. Мукордун тїзїлїшї кандай жана ал кантип кєбєйєт?
3. Пенициллин дарысы эмнеден алы нат? 
4. Ачыткычтарды адам кандай максат менен кєбєйтєт?

Калпактуулардан тышкары, жаратылышта дагы башка козу ка-
рындар бар. Кээде ушунчалык кичине болгондуктан, аларды мик-
роскоптон гана кєрїїгє мїмкїн. Мисалы, бубак пайда кылуучу му-
кор козу карыны жєнєкєй тїзїлїштєгї (тємєнкї) козу карындарга 
кирет (181-сїр.). Бул козу карын кєбїнчє нанда, жашылчаларда, 
жылкынын кыктарында ак тїктїї бубак тїрїндє пайда болот да, 
алар бир нече убактан кийин капкара болуп калат. Мукордун козу 
карынчасы тїссїз ичке жипчелерден турары микроскоптон жак-
шы кєрїнєт. Бул – цитоплазмасы кєп ядролуу, єтє чоўойгон бир 
гана клетка, тосмолору жок.

Мукор споралары менен кєбє йєт. Козу карынчалардын кээ бир 
жоонураак жипчелери єйдє кєтєрїлїп, учу кеўейип кетет. Бул 

181-сүрөт. Мукор жана баштыкчалуу пеницилл.

Спорангий

Спора

Мукор Мицелийлер

Жоон жипче

Конидийлер

Пеницилл
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кеўейген, тоголок кара башчага окшогон жерде споралар пайда 
болот. Споралары бышканда башча жарылып ачылат да, спора-
лары шамал менен таралып кетет. Жагымдуу шарттарда алардан 
козу карынчалары єнєт. Мукордун козу карынчасынын бардык 
козу карындыкындай эле хлорофилли болбойт. Мукор даяр азык 
заттар менен азыктанат.

Азык заттарда жана топуракта козу карындардын баштыкча-
луу тїрї да жашайт. Алардын бири – пеницилл (181-сїр.). Пени-
циллдин козу карынчасы тосмолор аркылуу айрым клеткаларга 
бєлїнгєн бутактанган жипчелерден турат. Мына ушунусу менен ал 
мукордун бир клеткалуу козу карынчасынан айырмаланат. Бул – 
кєп клеткалуу татаал тїзїлїштєгї (жогорку) козу карындардын 
єкїлї. Пенициллдин споралары конидий деп аталат, алар козу ка-
рынчанын кээ бир жипчелеринин учундагы майда манжачаларда-
гы баштыкчаларда орношкон. Бул козу карындар (пеницилл) оору 
козгоочу кєп бактерияларды жок кыла алат. Ошондуктан алар-
дан пенициллин дарысын алышат, ал тїрдїї ооруларды дарылоодо 
кеўири пайдаланылат.

Ачыткычтар – бул адам эчактан бери пайдаланып келе жат-
кан, микроскоптон гана кєрїнїїчї эў майда баштыкчалуу козу 
карын. Ачыткычтын клет-
каларынын формасы ша-
риктей болуп, мицелийи 
(жипчелери) жок (182-сїр.). 
Алар кантка бай суюк азык-
тарда жашашат. Ачыткыч-
тар бїчїрлєнїп кєбєйїшєт. 
Адегенде єрчїп жетилген 
клеткада анча чоў эмес дємпєк пайда болот. Ал чоўоёт да, єзїнчє 
клеткага айланат. Ал бачым эле энелик клеткадан бєлїнєт. Ачыт-
кычтын бїчїрлєнїп жаткан клеткасы бутактанып жаткан тизмек-
ке окшош (182-сїр.). Камырдагы ачыткычтар кантты спирт ме-
нен кємїр кычкыл газына ажыратат да, мында бєлїнїп чыккан 
энергия ны єзїлєрїнїн тиричилик аракетин камсыз кылуу їчїн 
пайдаланат. Камырда пайда болгон кємїр кычкыл газы аны жеўил 
жана кєпшєк кылып кєптїрєт.

БУБАК ЖАНА БАШТЫКЧАЛУУ КОЗУ КАРЫНДАР. АЧЫТКЫЧТАР. 
ПЕНИЦИЛЛ. КОНИДИЙ.

182-сүрөт. Ачыткыч козу карын.
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§ 63. МИТЕ КОЗУ КАРЫНДАР

1. Мите козу карындар деп кандай козу карындарды айтышат?
2. Кара кєсєє козу карындары дан эгиндерин илдетке кандайча чалдыктырат?
3. Трутовиктер дарактарга кандай зыян келтирет?
4. Дарактарды трутовик козу карындарынын илдетке чалдыктырышынан кантип 
    алдын алууга болот?

Мите козу карын экендигин кантип билїїгє болот?
Жайдын аягында эгин бышат. Сыдырым жел буудайдын чоў, 

оор машагын, сулунун бутактанган шыпыргысын, арпанын кыл-
кандуу башын ыргалтып турат.

Бирок алардын арасында кээ бир єсїмдїк башка єсїмдїктєрдєн 
єтє айырмаланып турат. Аларды жакшылап карап кєргїлє. Машак-
чалары кїйїп калгандай кєрїнєт да, алар эў майда кара чаўчалар 
менен капталган болот. Бул мите козу карын кара кєсєєнїн спора-
лары (183-сїр.).

Кара кєсєєнїн ар кандай тїр лєрї сулуну, арпаны, тарууну, 
жїгєрїнї, буудайды жана башка дан эгиндерин илдетке чалдык-
тырат. Кара кєсєєнїн бышкан кара споралары кєп учурларда 
тїшїм жыйнаганда жана бастырганда таза данга аралашат да, сеп-
кенге чейин алар менен кошо сакталат. Споралар дан менен кошо 
жерге себилет да, анын козу карынча жипчелери єнїп чыгат. Козу 
карынча дан єсїмдїгїнїн єнїмїнїн сабагынын ичине кирип єсїп, 
анын ширеси менен азыктанат. Дан эгиндери гїлдєгєн кезде кара 
кєсєє козу карынынын козу карынчасы эгиндин башына жетет. 
Бул жерде ал абдан жетилип єсїп, кєп спораларды пайда кылат 
жана дандарды бузуп, аларды кара чаўчаларга айлантат. Кара 

кєсєєнїн спораларын жок кылуу їчїн данды 
себїїнїн алдында формалиндин начар эрит-
меси же башка уу заттар менен дарылайт. 
Кара кєсєє дан эгиндерин гана эмес, башка 
єсїмдїктєрдї да илдетке чалдыктырат.

Гїлдїї єсїмдїктєрдє кара кє  сєє дєн 
тышкары, кєп башка мите козу карындар 
да жашайт. Алардын козу карынчалары 
тирїї єсїм  дїктєрдїн ширелери менен азык-
танышат. Бул айыл чарба єсїм дїктєрїнїн 
тїшїмїн тємєн дєтїп, алардын азыктык сапа-
тын бузат.

Мите козу карындар картошкада жашап 
(184-сїр.), анын тїймєктєрїндє кара чирик-
ти пайда кылат. Козу карындар барсылдак-
тын жалбырактарын, жаш бутактарын жана 
мємєлєрїн илдетке чалдыктырат, алар аде-
генде ун сыяк туу ак кебер болуп каптап,

183-сүрөт. Дан эгиндеринин 
машактарындагы мите козу 

карындар.

Кара кєсєє

Спорынья
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кийин карартып жиберет. Эгер мите 
козу карындар алмага тїшкєн болсо, 
мємєсї тїлєй турган тактар менен кап-
талып, кийин жарылып кетет (парша 
илдети). 

Маданий жана жапайы єсїїчї єсїм-
дїктєрдїн кєп илдеттерин мите козу 
карындар пайда кылат. Дан эгиндерин 
кара кєсєє гана эмес, спорынья да ил-
детке чалдыктырат. Ал таза дандарды 
уулуу кара мїйїзгє айлантат.

Козу карын илдеттеринин баа ры 
абдан тез таралат, себеби эў майда 
спораларды шамал, жаан-чачын жана 
курт-кумурскалар илдеттїї єсїм- 
 д їк   тєр дєн таза єсїмдїккє алып барат. Мите козу карындардын 
єсїм дїктєрдї илдетке чалдыктырышы айыл чарбасына єтє зыян 
келтирет. Эгин эккен ар бир чарба, фермер илдеттерден арылтуу 
їчїн жыл са йын алдын-ала чараларды кєрїшї зарыл жана мите 
козу карындар пайда болуп, илдет чалган жерлерди дароо жок 
кылбаса болбойт.

Дарактардын сєўгєктєрїн бузуп, илдетке чалдыктыруучу тру-
товик козу карындары токой чарбасына, бактарга жана парк тарга 
чоў зыян келтирет. Дарактарга бул козу карындардын споралары 
кабыгындагы жаракалары жана башка жарааттары аркылуу жу-
гат. Єсїмдїктєрдє жарааттар бутактары сынганда, суукка їшїп 
жарылганда, кїнгє кїйгєн жеринде жана башка зыянга учура-
ганда пайда болот. Трутовик козу карындарынын споралары жа-
раатка тїшїп, анын козу карынчасы єнїп чыгат. Козу карынча 
дарактын сєўгєгїнє таралып аны 
бузат, їбєлєнгєн чирик кєўдєйдїн 
пайда болушу ушул себептен болот.

Трутовик козу  карындардын  
козу  карынчасы  даракка  жуккан-
дан кийин бир нече жыл єт кєн дєн 
ки йин, дарактын кабыгында анын 
мємє денелери пайда болот. Алар 
туяктын формасындай жана абдан 
катуу болушат. Кєп учурларда мємє 
денелер дарактардын сєўгєгїндє 
биринин їстїнє бири «тектирче-
дей» болуп орун алышат (185-сїр.). 
Мємє денесинин ылдыйкы бетинде-
ги майда тїтїкчєлєрїндє спорала-
ры бышат. Трутовик козу карын-

184-сүрөт. Картошка жана 
помидордогу мите козу карындар.

185-сүрөт. Трутовик.
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дарынын кєп чїлїгїнїн мємє денеси кєп жылдык. Алар жылдан 
жылга чоўоё беришет.

Трутовикке чалдыкканда дарактардын сєўгєгї кєўдєй бо-
луп калгандыктан, алар морт келет, шамалда оўой эле кулап 
калышат. Дарактын жашоо мєєнєтї абдан кыскарат. Сєўгєккє 
козу карындын козу карынчасы киргенден кийин, анын єсїшїн 
токтотуу мїм кїн эмес. Себеби алар сєўгєккє тез тарап ке-
тет да, аны чырмап калат. Илдетке чалдыккан дарак соо лот. 

Дарактарды трутовик козу карынына чалдыгуудан алдын алуу 
їчїн алардын бутактарын сынуу дан, кабыгынын зыянга чалдыгуу-
сунан коргоо керек, ал эми козу карындын мємє денелерин уруп 
тїшїрїп, кїйгїзїї керек. Сынган, сыйрылган же бутаганда кесил-
ген жерлерине атайын даярдалган зыян сыздандыруучу каражат-
тарды сыйпоо зарыл.

КАРА КЄСЄЄ. СПАРЫНЬЯ. ТРУТОВИК.

§ 64. ЭЎИЛЧЕКТЕР

1. Эўилчектер кайда кездешет?
2. Эўилчектин тїзїлїшї кандай жана алар кантип азыктанат?
3. Эмне їчїн эўилчектерди єсїмдїк тєрдїн пионери деп айтышат?
4. Эўилчиктердин практикалык мааниси кандай?
5. Симбиоздун пайда болушу эмне менен тїшїндїрїлєт жана симбиоздун дагы
    кандай мисалдары менен таанышсыўар?

Эўилчек тирїї организмдердин кайсы тобуна кирет?

          Эўилчек – бул козу карын менен балырдан турган симбиоздо жашоочу бирдиктїї  
   организм.

Эўилчектер органикалык дїй нєдє єзгєчє бир орунду ээлешет. 
Сырткы кєрїнїшї жана тїсї боюнча ар тїрдїї. Алар тїптїї, 
жалбырактай жана кебер сыяктуу болушат (186-сїр.).

186-сүрөт. Эңилчектердин сырткы түзүлүшү боюнча түрлөрү.

Тїптїї Кебердей Жалбырактай
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Тїнт карагай токоюнда кары бутактардан сакал эўилчегинин 
(190-сїр.) саксайган купкуу сакалчалары салаўдап турат. Кур-
гак мырза карагай 
токойлорунда бутак-
туу кызгылтым, боз 
жана ак эўилчектер 
килемдей болуп жер-
ди жыш каптап жа-
тат. Аба ырайы кургак 
кезде бут менен басса 
кычырап турат. Бул 
– тїптїї эўилчектер. 
Эўилчектер тундрага 
бир тїрдїї боз тїс бе-
рип турат. Тундрада 
«бугу моху» деп ата-
луучу ягелдер айрыкча кєп (187-сїр.). Таштарда кїрєў боз кеберге 
окшогон кебер эўилчектер кеўири таралган (188-сїр.). Алар таш-
тарда, дарактардын жалбырактарында, кабыктарында єсєт. Мын-
дай эўилчектерден байтеректин кабыгындагы алтын сымак сары 
ксантория айрыкча кєп кездешет.

187-сүрөт. Ягель (бугу моху).

188-сүрөт. Кебер эңилчектер.
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Кїн ысыкта эўилчектер 
какшып кургап, тиричилиги 
токтоп калгандай сезилет, ал 
тургай колго алсаў їбєлєнїп 
тїшєт. Бирок жаан жаар за-
мат алар кайрадан жанда-
нып, єсє башташат.

Эўилчектер – жер тан-
дабаган организмдер. Єсїм-
дїктєр єспєгєн эў начар жер-
лерде да єсє алышат. Аларды 

башка єсїмдїктєр єспєгєн бийик тоолордогу жылаўач аскалардан 
да кездештирїїгє болот. Эўилчектер єтє жай єсєт. Мисалы, «бугу 
моху» бир жылда бар болгону 1–3 мм ге гана жетет.

Эўилчектин денеси – кат-кат болгон тїзїлїштєгї эки орга-
низм. Себеби ал козу карындан жана балырдан турат (189-сїр.). 
Эўилчектердин денеси козу карындын чырмалган жипчелеринен 

191-сүрөт. Эңилчектер.
Гипогимния

Кладония Цетрария

Леканора

Дубал ксантория  Сакал эўилчеги

Козу карындын 
гифтери

189-сүрөт. Эңилчектердин тїзїлїшї.

Балырдын 
клеткалары
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турат, ал эми алардын арасында бир клеткалуу жашыл же кєк-
жашыл балырлар (цианобактериялар) жайланышкан. Кээде козу 
карындын жипчелеринде соргучтар пайда болот, алар балырлар-
дын клеткаларынын ичине кирет. Козу карындын жипчелери суу-
ну жана анда эриген минералдык туздарды соруп алышат, ал эми 
жашыл балырлардын клеткаларында болсо, фотосинтез процессин-
де органикалык заттар пайда болот.

Эўилчектерди тїзгєн козу карындар менен балырлардын ар 
бири єз алдыларынча тиричилик кыла алышабы?

Эўилчектер денесинин бїт бети менен негизинен жаандын, 
шїї дїрїмдїн жана тумандын нымын сиўирип алат. Бул эўил-
чектердин жылаўач, азык заты жок аскаларда, айнектин бетинде, 
чатырларда, чєлдєрдє – жарык тийген бардык жерлерде таралы-
шына мїмкїндїк берет. Жарык болбосо балырлардын клеткала-
рында фотосинтез жїрбєйт да, эўилчектер єлїп калышат.

Эўилчектер негизинен кат-ка тынын бир їзїмї жана алардын 
денесинин ичинде пайда болуучу клеткалардын єзгєчє бир топтору 
менен кєбєйїшєт. Козу карындын жана балырдын клеткаларынын 
бул топтору кєп санда пайда болот. Эўилчектин денеси єзїнїн єсїп 
чыккан массасынын басымы астында бєлєк-бєлєк болуп їзїлєт, ал 
клеткалардын тобу шамал жана жаан суусу менен таралып кетет. 
Эўилчектер такыр жерлерде биринчи болуп єсїшєт. Єлгєндєн кийин 
алар чириндини пайда кылат да, кийин ал жерде башка єсїмдїктєр 
єсєт. Эўилчектер єзгєчє бир кислоталарды бєлїп чыгарып, тоо тек-
терин акырындык менен бузат. Эўилчектердин жаратылыштагы 
мааниси мына ушунда. Эўилчектердин практикалык мааниси єтє 
чоў. Алар тїн дїктє кышында бугулардын негизги тоюту болуп 
эсептелет. Эўилчектердин кээ бир тїрлєрїнєн боёкту жана химия-
лык єнєр жай їчїн керектїї єзгєчє затты – лакмусту алышат.

Жомоктордун биринде какшыган чєлдє ачкалыктан жана 
кыйын жолдо алсыраган адамдар жерден акшакка окшош майда 
кєптєгєн кургак кїкїмдєрдї кездештиргендиги айтылат. Алсыз-
данган адамдар бул кїкїмдєрдї жеп, тоюнуп, кїч-кубат алышкан, 
бул аларга кыйын жолду басып єтїїгє мїмкїндїк берген. Жомок-
то айтылган кїкїмдєр – бул желе турган эўилчек болуу керек деп 
болжолдошот. Бул єсїмдїктїн боз бїртїктєрїн шамал Африка ме-
нен Кичи Азиянын чєлдєрїндє уюлгутуп учуруп жїрєт. Желе тур-
ган эўилчектер КМШ єлкєлєрдє ичинен Кыргызстандын, Тїркмєн-
стандын жарым чєлдєрї менен чєлдєрїндє кездешет.

Эўилчектер абанын тазалы гын аныктоонун негизги кєр
сєт кїчї болуп саналат. Анткени, аба булганганда адегенде эле 
эўилчектер сезгич келип, єлїп баштайт. Себеби эмнеде?

ЭЎИЛЧЕК. БУГУ МОХУ. ЛАКМУС.
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Бул бєлїмдєн эмнени билдик?

Бактериялар – булар єзїнчє дїйнє болуп прокариоттук орга-
низмдерге кирет. Алардын кєп чїлїгї єлгєн организмдер менен 
азыктанып, жаратылыштын санитары болушат. Жер бетинде зат-
тардын айланышында єтє зор роль ойнойт!

Бактерияларда катаал шартка чыдамдуу эндоспора жаралып, 
алар таралууга кызмат аткарат жана коргогуч болот.

Адамдын тиричилигинде єзгєчє мааниге ээ болгон бактериялар 
бар. Мисалы, тїймєк бактериясы, чирит кичтер, кычкылдандыруу-
чу бактериялар.

Ошондой эле єтє зыяндуу оору пайда кылуучу бактериялар бо-
лот. Мисалы, келте, учук, кептєєр, кулгуна ж.б.

Жандуу жаратылышта козу карындар єзгєчє топту тїзєт. Алар-
дын кєбї сапрофит жолу менен азыктанышат. Калпактуу козу ка-
рындар тїтїкчєдєн, пластинкадан жана козу карынчадан турат. 
Алар анын калпакчасын, сабын, мємє лїї денесин пайда кылат. Козу 
карындар споралары менен кєбє йїшєт. Алар практикалык мааниге 
ээ болуп, кєпчїлїгї азык катары колдонулат. Ошондой эле тамак-
ашка ачыткыч болушуп, алардын ичинде дары-дармек алынгандары 
да бар. 

Органикалык дїйнєдє єзгєчє орунду ээлеп турган организм-
дер – бул эўилчектер. Алардын денеси эки организмден (козу карын 
жана кєк жашыл балырдан) туруп, алардын ар бири эўилчектин 
тиричилигинде белгилїї кызмат аткарат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Бактериялар кайсы жерлерде таралган?
2. Клеткаларынын тїзїлїшї кандай, алар кантип кєбєйїшєт?
3. Сапрофиттер, мителер деген эмне?
4. Козу карындын кандай тїрїн билесиўер жана алардын тїзїлїшї, єзгєчєлїгї
    кандай?
5. Эўилчектер кандай организмдер?
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ЖАЙКЫ ТАПШЫРМАЛАР:

1.  Жашылдандырууда  колдонулуу чу  дарактардын,  бадалдардын,  кооз  деко-
ративдїї гїлдєрдїн кайсы тїрлєрї силер жашаган жерде кеўири колдонулат?

2.  Єзїўєр  жашаган  жердеги  токой,  сай  то коюн дагы  жана  бак,  парктагы  єсїм-
дїктєрдїн жайгашкан баскычтары боюнча схема тїзгїлє.

3. Бир эле тїргє кирген єсїмдїктєр ар башка экологиялык шартта єскєндє алар-
дын  єзгєрїшї  боюнча  сырткы  тїзїлїшїн  сїрєттєп  жазып,  схема  тїрїндє  сїрєтїн 
тарткыла.

4. Єсїп турган томаттын 3–4 каптал бута гын алып таштап, калганын жєн койгула 
да, алардын кайсынысы жакшы тїшїм берерин салыштыргыла.

5. Єзїўєр жашаган їйгє жакын 3–4 даракты тандап алып, алардын бутактануусу-
на, жалбырактын жайгашууларына байкоо жїргїзгїлє. Байкоону кїзїндє уланткыла.

6.  Курт-кумурска  менен  чаўдашуучу  єсїм  дїктєргє  байкоо  жїргїзгїлє.  Гїл дєє 
узактыгын аныктап, чаўдашууга кандай курт-кумурскалар катышарын анык тагыла. 

7. Тємєнкї темалар боюнча гербарий тїзїп келгиле: «Жалбырактын тарамыш-
тануусу», «Жєнєкєй жана татаал жалбырактар», «Дары-дармек єсїмдїктєрї», «Буу-
дайдын єрчїї фазалары». Кїнєс жерде жана кєлєкєдє єскєн єсїмдїктєрдїн жалбы-
рактарынын єзгєчєлїгїн салыштыргыла. Мисалы:

8. Отоо чєптєрдїн єз тиричилигине ыўгайланыштары боюнча 5–6 тїрдїї єсїм-
дїктєн гербарий тїзїп, єзгєчєлїктєрїн баяндап жазгыла.

 9. Окуу китебинен алган билим дери ўерге таянып, ар кандай єсїмдїк биргелеш-
тиктерин (талаа, токой, шалбаа ж.б.) таанып-билїїгє аракеттенгиле. Тапкан бирге-
лештиктин жайгашкан ордун болжолдуу схема менен дептерге чийгиле.

10. Єзїўєрдїн жашаган жерден асфальттан, таштак жерлерден єсїп чыккан кан-
дай єсїмдїктєрдї билесиўер?

11.  Аларды  жыйнап  гербарий  кылып  кургатып  алгыла.  Эгерде  аталышын 
билбесеўер, мугалимге кайрылгыла.

12. Жашаган їйїўєрдїн же кандайдыр бир имараттын айланасындагы кооз дук 
їчїн єстїрїлїїчї єсїмдїктєрдї таанууга їйрєнгїлє. Алардын тизмесин тиешелїї ту-
кумдарга таандык кылып тїзгїлє.

13. Жайкы каникулда ар кимиўер эс алууну єткєргєн жердин єсїмдїк тєрїнє бай-
коо жїргїзгїлє да, кайчылаш гїлдїїлєр, атыр гїлдїїлєр, чанактуулар тукумдарына 
таандык єсїмдїктєрдї айырмалап билїїгє їйрєнгїлє.

14. Силерге кездешкен козу карын, мамык чєп, эўилчектердин єкїлдєрїн жый-
нап, кургаткыла. Атлас – аныктагычтын жардамы менен аныктап чыккыла.

15. Токой биргелештигинде єскєн єсїм дїк тєрдїн кабаттуулугун аныктаганга ара-
кет кылгыла.
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Автотрофтор –  органикалык  эмес  зат-
тардан  органикалык  заттарды  тїзїї чїлєр. 
Автотрофторго  фототрофтор  жана  хемо-
трофтор кирет.

Адаптация  –  сырткы  чєйрєнїн  бе л-
гилїї  шартында,  организмдин  жекече  жа-
шоо  мїмкїнчїлїгїн  камсыз  кылуучу  тїрдїн 
морфофизиологиялык,  жїрїш-туруштук  ж.б. 
єзгєчєлїктєрїнїн жыйындысы.

Архегоний – жылаўач уруктуу жана жо-
горку  споралуу  (папоротниктер,  кырк  муун-
дар,  плаундар  жана  мохтор)  єсїмдїктєрдїн 
жыныстык кєбєйїшїндєгї ургаачылык орган. 

Антеридий  –  жогорку  єсїмдїктєрдїн 
жана  балырлардын  эркектик  гаметангийи. 
Анда эркектик жыныс клетка – сперматозоид-
дер болот.

Ареал – жер бетиндеги жаныбарлардын 
жана єсїмдїктєрдїн белгилїї бир тобу (тїрї, 
уруусу,  тукуму  ж.б.)  кезиге  турган  аймак  же 
таралган жери.

Вакуоль –  эукариоттук  клеткаларда  бо-
луу чу,  ар  тїрдїї  функцияларды  (секреция, 
экскреция, запастык заттарды топтоо, автолиз 
ж.б.)  аткарган бир мембрана менен  капталып 
ичи клеткалык ширеге толгон клетканын бєлїгї.

Глюкоза – кєптєгєн мємє-жемиштердин 
ширесинде кездешїїчї моносахарид.

Дезинфекция – сырткы чєйрєнїн объек-
тилериндеги  токсиндерди  бузууга  жана  жу-
гуштуу  оору  козгогучтарды  жок  кылууга  ба-
гытталган иш чаралардын жыйындысы. 

Зигота (грек  тилинен  ζυγωτός  –  эки  эсе-
ленген) – уруктануунун натыйжасында пайда 
болгон клетка.

Клейковина  (латын  тилинен  gluten  – 
клей)  –  дан  єсїмдїктєрїнїн  уругунда  кез-
дешїїчї запастык белоктордун тобу.

Крахмал  –  бул  полисахарид,  мономе-
ри  глюкоза  болуп  саналат.  Глюкоза  жашыл 
єсїм  дїктєрдє фотосинтез  процессинде  пай-
да болот.

Камбий  (латын  тилинен  cambium  –  ал-
машуу) – эки їлїштїї жана жылаўач уруктуу 
єсїмдїктєрдїн  тамырында  жана  сабагында 
болуп  алардын  туурасынан  єсїшїн  камсыз 
кылган жана экинчилик єткєргїч ткандардын 
башталышын берїїчї пайда кылуучу ткань.

Каротиноиддер  –  биологиялык  пигмент-
тердин ичинен кенен таралган. Негизинен кара-
тиноиддер жашылча –жемиштерге кызгылт-сары 
тїс берет. Аларга  каротин,  гематохром,  ксанто-
филл, ликопин, лютеин, родопсин ж.шб. кирет.

Ксилема – суу жана анда эриген мине-
ралдык заттарды транспорттоочу єсїмдїктїн 
єткєргїч тканынын бир тїрї.

Лиана  (француз  тилинен    liane,  lier  — 
ороо) – салыштырмалуу ичке, начар сабактуу, 
бир  жылдык  же  кєп  жылдык  оролуп  єсїїчї 
тїрдїї чєп же дарак сымал єсїмдїктєр.

Метаморфоза (грек тилинен μεταμόρφωσις –  
«айлануу») – организмдин жекече єрчїшїндє 
анын тїзїлїшїнїн (же айрым органдарынын) 
абдан чоў єзгєрїїгє туш болушу.

Митоз (грек  тилинен  μίτος  –  жип)  –  со-
малык  (дененин)  клеткалардын  тїз  эмес 
бєлїнїїсї. Митоздун  натыйжасында  генети-
калык жактан окшош, бирдей хромосомалар-
га ээ эки жаўы клетка пайда болот.

Мейоз  (грек  тилинен  μείωσις  –  азаюу)  же 
клетканын редукциялык бєлїнїїсї-мында жаўы 
пайда  болгон  клеткалардын  хромосомалары 
эки эсе азаят. Мейоз удаа єтїїчї эки бєлїїдєн 
(Мейоз I, мейоз II) турат жана анын натыйжасын-
да жыныс клеткалары пайда болот.

Микроскоп  (грек  тилинен  μικρός  –  кичи-
некей жана σκοπέω – карайм) жєнєкєй кєз ме-
нен караганда начар кєрїнгєн же кєрїнбєгєн 
объект тердин  же  алардын  бєлїктєрїнїн 
єлчє мїн,  чоўойтулган  кєрїнїшїн алууга ыў-
гай  лашкан аспап.

Микориза  – жогорку  єсїмдїктєрдїн  та-
мыры менен козу карындардын мицелийинин 
ортосундагы симбиоздун бир тїрї.

Мите – башка бирєєнїн ичинде же сыр-
тында жашап, анын эсебинен  тиричилик кыл-
ган организм.

Нектар  –  чаўдаштыруучуларды  кєўїл 
бурдуруучу  гїлдїї  єсїмдїктєрдєн  бєлїнїп 
чыккан шире.

Орган  (байыркы  грек  тилинен – ργανον – 
курал,  аспап)  –  тирїї  организмде  белгилїї 
бир  функцияны  аткарган  ар  кандай  типтеги 
ткандардын жана клеткалардын жыйындысы, 
дененин  бєлїгї.  Органдардын  жыйындысы 
организмди тїзєт.

Организм  (латын  тилинен  organismus, 
organizo  –  куралган)  –  жансыздардан  айыр-
маланып,  тирїї  организмдерге  тиешелїї 
касиеттерге (зат алмашуу, тукум куучулук, кє-
бєйїї ж.б.) ээ тирїї дене.

Органоид же органелла  (орган  жана 
байыркы грек тилинен εἶδος – тїр), – клеткада 
дайыма болуучу, белгилїї бир кызматты ат-
карган клетканын бєлїгї. Органоиддер мем-
браналуу (бир мембраналуу: эндоплазмалык 
тор,  Гольджи  комплекси,  лизосома  ж.б.,  эки 
мембраналуу: митохондрия, пластиддер ж.б.) 
жана  мембранасыз  (рибосома,  клеткалык 
борбор) болуп бєлїнєт.

Пигмент  –  тирїї  организмдердин  кура-
мындагы жаратылыш боёктору.

ТЕРМИНДЕРДИН КЫСКАЧА СЄЗДЇГЇ
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Парник  –  сырткы  чєйрєнїн,  ыўгайсыз 
аба-ырайынын таасиринен маданий єсїмдїк-
тєрдї коргоо максатында курулган, жылуула-
тылбаган анча чоў эмес тїзїлїш.

Плазмодесма – єсїмдїктєрдїн жанаша 
жаткан клеткаларын бири-бири менен байла-
ныштыруучу  микроскоптук  єлчємдєгї  цито-
плазмалык кєпїрєчєлєр.

Пробка  (латын  тилинен  phellema)  – 
єсїмдїктїн экинчилик жабуучу тканы.

Ризоид (грек тилинен ῥίζα – тамыр жана 
εἶδος –тїр) – бирдей тїрдєгї бир нече же бир 
клеткадан турган жип сымал тїзїлїш. Ризоид 
организмди субстратка бекитїї менен андан 
суу  жана  анда  эриген  заттарды  соруп  алуу 
кызматын аткарат.

Риниофит – эў алгач пайда болуп, єлїп 
жок болгон, анча чоў эмес жєнєкєй єсїмдїк. 

Сапрофит  –  єлгєн организмдердин ор-
ганикалык калдыктары менен азыктанган ор-
ганизмдер.

Спермий  –  жогорку  єсїмдїктєрдїн  эр-
кектик жыныс клеткасы.

Спорангий –  єсїмдїктєрдєгї,  козу  ка-
рындардагы жана балырлардагы спора пай-
да болуучу орган.

Спора (грек  тилинен  σπόρος –  урук)  – 
ыўгайсыз  шарттарда  коргоо  жана  таралууга 
ыўгайланышкан,  келип  чыгышы  боюнча  ар 
тїрдїї,  микроскоптук  єлчємдєгї,  калыў  кап 
менен капталган клеткалардын єзгєчє тиби.

Столон  –  єсїмдїктїн  кыскарган  єркїн 
єсїп  чыгуучу,  колтук  бїчїрї,  чала  єрчїгєн 
жалбырагы жана  узарган муун аралыгы бар 
тез єлїїчї созулган каптал єркїнї.

Симбиоз – чогуу жашаган эки организм-
дин экєєнє теў же бирєєнє гана пайдалуу бол-
гон єз ара байланыштын формасы.

Тарамыш  –  фотосинтездин  натыйжа-
сында  пайда  болгон  органикалык  заттарды, 
суу  жана  анда  эриген  минералдык  заттарды 
єткєрїїчї жалбырактын єткєрїїчї системасы. 

Тїймєк  –  єсїмдїктїн  эттїї,  жоонойгон 
тамыры же сабагы.

Таллом же катмарча  (байыркы  грек 
тилинен θαλλός – жаш, жашыл бутак, єркїн) – 
балырлардын,  эўилчектердин,  козу  карын-
дардын,  кай  бир  мохтордун  органдарга 
дифференцияланбаган,  чыныгы  ткандары 
болбогон вегетативдик денечеси.

Транспирация –  єсїмдїктєгї  суунун 
кыймылы  жана  анын  жалбырагы,  сабагы, 
гїлї аркылуу суунун бууланышы.

Фитоценоз  –  бир  биотоптун  чегинде 
жашоочу єсїмдїктєрдїн коомдоштугу (бирге-
лештиги).

Фотосинтез  (грек  тилинен  φῶς  –  жарык 
жана  бириктирїї,  байланыштыруу,  синтез)  – 
жашыл єсїмдїктєрдє хлорофиллдин катышуу-
су менен жарык энергиясын пайдаланып, орга-
никалык эмес заттардан органикалык заттарды 
пайда кылуу менен жїргєн процесс.

Фермент же энзим (латындын 
fermentum – уютку) – тирїї системаларда жї-
рїї чї  химия лык реакцияларды ылдамдатуу-
чу  (катализдєєчї)  белоктук  молекулалар  же 
РНК молекуласы же алардын комплекстери.

Флоэма  (грек  тилинен φλοῦς –  кабык)  – 
єсїмдїктєрдєгї фотосинтез процессинин на-
тыйжасында  пайда  болгон  органикалык  зат-
тарды транспорттоочу єткєргїч ткань.

Хлорофилл  (грек  тилинен  χλωρός,  жа-
шыл жана φύλλον жалбырак) – єсїмдїктєрдїн 
хлоропластын  жашыл  тїскє  боёгон  жашыл 
пигмент.  Хлорофиллдин  катышуусу  менен 
фотосинтез процесси ишке ашат.

Хромосома (грек  тилинен  χρῶμα –  єў 
жана  σῶμα  –  дене)  –  эукариоттук  клеткалар-
дын ядролорунда болуучу тукум куучулук маа-
лыматтарды  сактап,  кийинки  муунга  єткєрїп 
берїї жана аны ишке ашыруу кызматын аткар-
ган (нуклеопротеиддик тїзїлїш) ири органоид.

Хроматофор  –  балырлардагы  клетка-
лык органоид (хлоропластын аналогу), єсїм-
дїктєрдїн  ткандарында  болуп  аларга  тїс 
берет. Жерде,  сууда жашоочуларда,  балык-
тарда,  рак  сымалдууларда,  сойлоп  жїрїї-
чї лєрдє,  баш  буттууларда  болуучу  пигмент 
кармаган, жарыкты чагылтуу чу клеткалар.

Чечевичка – экинчилик жабуучу  тканы – 
перидермасы бар бутактардагы газ алмашуу ну 
камсыз кылуучу ар тїрдїї формадагы тї зї лїш. 

Цитология – клетка жана анын тїзїлїшї, 
химиялык  курамы,  кызматы  жана  тарыхий 
єрчїшїн окутуучу илим.

Цианобактерия же кєк-жашыл ба-
лырлар  –  кычкылтекти  бєлїп  чыгаруу  ме-
нен коштолгон фотосинтезге жєндємдїї ири 
бактерия лардын тиби.

Эфемер (байыркы грек тилинен ἐφημερίς – 
ар бир кїнї) – вегетативдик мезгили єтє кыс ка 
(кай бирлеринин жекече єрчїшїнїн толук цик-
ли бир нече жумага гана созулат) бир жылдык 
чєп єсїмдїктєрїнїн экологиялык тобу.

Эндосперм – єсїмдїктєрдїн уругундагы 
запастоочу ткань. 

Эволюция  –  тирїї организмдердин  та-
рыхий єрчїшї жана алардын айлана чєйрєгє 
ыўгайланышы.
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