
Онон-Балжийн сав газарт 
хийсэн ололт, амжилтууд

II í¿¿ðò

VII í¿¿ðò

×андманийн талаас öус 
¿нэртэж áайна

Ан амьтдын гаралтай эд з¿йлсийн хууль áус 
худалдааг áууруулах аян ¿ргэлжилж áайна

IV í¿¿ðò

VI í¿¿ðò

III í¿¿ðò

Ýгэл жирийн иргэдийн индэр

Ñоргог áºхºнгийн их 
хэмжээний эвэр илэр÷ээ

Çэрлэг амьтнаас х¿нд 
халдварладаг аþултай 
ºв÷н¿¿д

VIII í¿¿ðò

Àãóóëãà

Дэлхийн хî¸ðäóãààð äàйн äóóсàхààс 
ºмнºхºн АНУ-ын Тэнãисийн цэðãийн 
àлбàныхàн Беðинãийн тэнãист îðших 
Гэãээн Мàтей àðàл äээðх т¿шиц ãàзðыã 
хàмãààлж бàйãàà ººðийн 19 тэнãисчäэä 
шààðäлàãàтàй ¿е ãàðвàл хîîл х¿нсэнäээ 
нэмэð бîлãîх зîðилãîîð 29 цàà бóãыã 
îðхисîн бàйжээ. Уäàлã¿й äàйн ч äóóсàж 
Гэãээн Мàтейн àðàл äээð бàйсàн цэðãийн 
хàðóóлыã хààн, тэнä бàйсàн тэнãисчиä 
б¿ãä ãэð ð¿¿ãээ хàðьснààð àðàл эзã¿йðэн 
¿лäсэн бàйнà. Тэð цàãààс хîйш эä¿ãээã 

Ñýòã¿¿ë÷ Õ.Áîëîðìàà
-Àí õèéõ, àìüòíû àìèéã 

õîðîî÷èõîîä ò¿¿ãýýðýý 
áàõàðõäàã õ¿í Ìîíãîëä 
îëîí áèé. Áàñ àìüòíû ýä 
ýðõòýíýýð ýëäýâ ºâ÷íèéã 
“àíàãààõ” äóðòàé. Àí 
àìüòíû ¿õýë ¿íýõýýð õ¿í 
òºðºëõòíèéã çóãààöóóëàõ 
ç¿éë ìºí ¿¿, ýä ýðõòýíèéã 
íü èäñýíýýð ýð¿¿ë ñàðóóë 
áîëäîã óó. Øèíæëýõ óõààíû 
¿íäýñëýëòýé öîðûí ãàíö 
øàøèí ãýãääýã áóääûí ã¿í 
óõààíä ýíý òàëààð ÷óõàì þóã 

Ýнэ дугаараас эхлэн хамт олны з¿гээс дугаар 
á¿рт нэг х¿н ººрийн ¿зэл áодлоор нийтлэл áи÷ин 
унøиг÷дад х¿ргэж áайхаар áоллоо. Íийтлэлийн 
салхийг хагалж, Äэлхийн áайгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн Ìонгол дахь хºтºлáºрийн газрын 
Байгаль хамгааллын асуудал хариуöсан захирал 
Ä.Батáолдын  нийтлэлийг та á¿хэнд толилуулж 
áайна.

Ìàíàé ñîíèí “Àëòàé Ñî¸í” íýðýý ºìíºõ äóãààðààñ ýõëýí “Ïàíäà ìýäýý” áîëãîí ººð÷ëººä áàéãàà áèëýý. Áèä òà á¿õíýýñ áàéãàëü îð÷íû ñýäýâ á¿õèé 
ñàíàë õ¿ñýëò áîëîí ìýäýýëýë, íèéòëýëèéã óðüäûí àäèë äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà ãýäãèéã óëàìæëàõàä òààòàé áàéíà.
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х¿ðтэл энэ àðàл эзã¿й хэвээð бàйãàà 
билээ. Хàðин 1957 îнä АНУ-ын Зàãàс, 
зэðлэã àмьтàн бà óðãàмлын àлбàны 
биîлîãич Дэвиä Клàйнн тóс àðàл äээð 
иðсэн бºãººä тóхàйн ¿еä àðлын бàðàã 
80 хóвь (332 км кв) бîлîх ãàзàð нóтàãт 
10 ãàðóй см-ийн зóзààн хàã хºвäººð 
хóчиãäсàн, энэ бэлчээðт тàйвнààð 
иäээшилж бàйãàà 1350 цàà бóãàтàй 
бîлсîн бàйжээ. Ямàð ч àйх àюóл, зэðлэã 
àðààтàн ¿ã¿й энэ àðàл äээðх цàà бóãà 
1963 îнä 6000 тîî тîлãîйтîй бîлсîн 
бîлîвч Дэвиä Клàйнныã 1966 îнä тóс 

àðàл äээð äàхиàä  иðэхэä нºãºº àйхтàð 
зóзààн хàã хºвä бàðàã бàйхã¿й бîлсîн, 
äээðээс нь цàà бóãын àðàã яс хàà сàйã¿й 
хэвтэж бàйсàн ãóниãт ä¿ð зóðàã óãтжээ. 
Тэнä еðäºº 42 цàà бóãà ¿лäсэн бàйснààс 
41 нь эм бàйсàн бºãººä ãàнц ¿лäсэн эð 
цàà нь эð¿¿л сàðóóл биш бàйжээ. Инãээä 
1980 îн ãэхэä àðàл äээð нэã ч цàà бóãà 
¿лäсэнã¿й, б¿ãä ¿хэж ¿ðэãäсэн бàйнà. 
Мэäээжийн хэðэã, îюóн óхààнт х¿н бà 
зэðлэã цàà бóãын тóхàйä бàйãàлийн 
нººцийã з¿й зîхистîй àшиãлàх эсэх 
тàлààðхи àсóóäàлä хàнäàх хàнäлàãà ººð 
бàйх нь тîäîðхîй. Гэхäээ энэх¿¿ т¿¿хээс 
биä юóнä сóðàлцàж бîлîх вэ?  Åðäºº 
бàйãàлийн бàялàã ãэäэã хязãààðтàй, 
т¿¿нийã àðиãлàж хэðэãлэх шààðäлàãàтàй 
ãэсэн сàнàà л ãàðч иðнэ. ¯¿нийã îюóн 
óхààнтàй х¿н, биä л хэðэãж¿¿лж чàäнà 
ãэäэã нь îйлãîмжтîй. 

Бàйãàль хàмãààлàх àжил ºнºº цàãт яàх 
àðãàã¿й Мîнãîл т¿мний ºмнº тóлãàмäсàн 

Ä.Íàöàãäîðæ: Àìüòàí 
õàðèóãàà çààâàë àâäàã

àсóóäлын нэã бîлжээ. Øàлтãààн нь 
х¿н бàйãàлиàс ººðийн àмьäðàл àхóйä 
хэðэãцээтэй з¿йлсээ àвч бàйäàãтàй 
хîлбîîтîй бºãººä энэ ¿йл àжиллàãààãàà 
зîхисã¿й бàйäлààð хийсэн óчðààс бàйãàль 
мààнь äîðîйтîж, инãэснээðээ биäний 

Бàйãàль хàмãààлàх иðãэäийн нºхºðлºл

Ï.Öогтсайхан: Òул 
тулаа залгиад хахаж 
¿хсэн áайхтай таар÷ 

áайлаа
Байгаль хамгаалах “Монголын тул” 

сангийн биологич П.Цогтсайхантай 
ярилцлаа. 

-Òа Онон,  Балжийн  голуудын сав 
газрын тул загасыг нутгийн иргэдийн 
оролöоотойгоор судалж áайгаа гэсэн. 
Ñудалгааныхаа ажлын талаар тов÷ 
танилöуулаа÷?

-Мîнãîл îðîнä тóл зàãàстàй ãîл ãàðын 
àðàв хóðóóнä х¿ðэхã¿й хэäхэн тîîных 
бàйäãийн хî¸ð нь Онîн, Бàлжийн ãîл 
юм. Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн 
(WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн 
ãàзðààс Онîн, Бàлжийн ãîлóóäын сàв 
ãàзðыã хàмãààлàх хºтºлбºð хэðэãж¿¿лж  
бàйнà. Энэ хºтºлбºðийн нэã хэсэã нь 
тóл зàãàсыã сóäлàх, хàмãààлàх ¿йл 
àжиллàãàà юм. Тóл зàãàс бàйнà ãэäэã нь 
тóхàйн нóтàã  хàðьцàнãóй эð¿¿л, îнãîн 
бàйäлàà хàäãàлж бàйнà ãэсэн ¿ã бàйäàã. 
Ийм óчðààс тóлыã хàмãààлàхын зэðэãцээ 
сóäàлãààны àжил хàмт хийж бàйãàà ãэж 
îйлãîж бîлнî. Миний бие ДБХС-тàй 
сóäàлãààны àжлын ãэðээ бàйãóóлàн тóл 
зàãàсны бàйðшил, нººц, тàðхàцын ãîл 
нóтãóóäыã нóтãийн зàãàсчин иðãэäийн 
îðîлцîîтîйãîîð сóäлàн тîãтîîх àжлыã 
хийж бàйнà. Энэ сóäàлãàà нь Онîн, 
Бàлжийн сàв ãàзàðт бàйãàà нóтãийн иðãэä 
бàйãàль  хàмãààлàãчиä, ялàнãóяà зàãàс 
сîниðхîãчäыã сóäàлãààнäàà îðîлцóóлж 
бàйãààãààðàà ихээхэн îнцлîãтîй.

-Òул загасанд ¿нэхээр мºхºх аþул 
н¿¿рлээд áайгаа гэж ¿¿? 

íîìëîäîã âý. “Ìàíáà äàöàí” õèéäèéí 
õàìáà ëàì, “Îòî÷ ìàíðàìáà” àíàãààõ 
óõààíû äýýä ñóðãóóëèéí åðºíõèéëºã÷, 
ãýâø, äîêòîð Ä.Íàöàãäîðæòîé ýíý 
òóõàé öººí õîðîì ÿðèëöëàà. 

-Ан амьтны эд эрхтэнийг орлох эм 
уламжлалт анагаах ухаанд áайдаг áиз 
дээ?

-Х¿м¿¿с хийсвэðээð сэтãээä бàйнà. 
“Би энэ àмьтны элãийã иäвэл миний элэã 
эäãэнэ” ãэж бîääîã. ¯ã¿й ээ, ¿¿нээс ил¿¿ 
сàйн эмчилãээ энэ äэлхий еðтºнцºä 
бий. Анàãààх óхààн т¿¿нийã нээчихсэн. 
Тийм óчðààс тэðэнä ш¿тэж мóнхàãлàж 
явснààс эм хэðэãлэ. Улàмжлàлт àнàãààх 
óхààнä ч, îðчин ¿еийн эмчилãээний àðãà 
ч бий. ¯¿нийã хэðэãлэх юм бîл тàны àмь 
нàсàнä ºлзийтэй. Бàс нэã àмьтны àмь 
хºнººснийхºº ¿йлийн ¿ðийã эäлэхã¿й. 
Хàðин ч хóðäàн эäãэнэ. Амьтàн àлààä 

бàйãàà х¿м¿¿с ¿йлийн ¿ðийã мэäэхã¿й 
óчðààс нàäàä тóсàх юм бàйхã¿й ãэж 
бîäîж бàйãàà л äàà. Тàнä тóснà. Тэð 
х¿нä зààвàл тóснà. 

-Çаавал уу?
-Яàãààä зààвàл тóсäàã вэ ãэхээð, àмиà 

ºãсºн тэð àмьтны с¿нс биеэсээ ãàðнà. 
Ëàнчиã шààхàнжийн äîн ãэж юм бàйäàã. 
Хàðиó нь эðãэж тîãтîх ºшººт äàйсàн 
ãэсэн óтãàтàй. С¿нсний хэлбэðээð эðãэж 
иðж àмиà нэхäэã. “Чи миний àмийã 
àвсàн óчðààс îäîî чи àмиà ºãнº ºº” 
ãэäэã. 80 нàслàх х¿н бàйсàн бîл 50, 60-
тàйäàà ¿хнэ. Амьтàн хàðиóãàà зààвàл 
àвäàã. Б¿ð àðààс нь хººцºлäºж явж 
бàйãààä àвäàã. Хàðиó нь эðãэж тîãтîнî 
ãэж бàйãàà биз. Х¿н т¿¿нä хîðлîãäîж 
¿хäэãã¿й юм àà ãэхэä нàс нь бîãинîсäîã. 
ªвчин эмãэã îðîîмтãîй бîлäîã. Олîн 

-Òºðèéí õóóëèéã çºð÷èæ áîëäîã þì ãýõýä åðòºíöèéí õóóëèéã 
çºð÷èæ áîëäîãã¿é þì-

-Цэнãэã óсны хàмãийн тîм, мàхчин 
зàãàс бîлîх тóл äэлхий äээð еðäºº 
тàвàн з¿йлийнх л бàйäàã. С¿¿лийн 
жил¿¿äэä экîлîãийн ººðчлºлт, х¿ний 
¿йл àжиллàãààтàй хîлбîîтîйãîîð тóл 
зàãàсны тîî тîлãîй эðс цººðч, тàðхàц 
нóтàã нь хóмиãäàж, еðäºº ОХУ бîлîн 
мàнàй îðîнä л ¿лäээä бàйãàà. Тиймээс 
äэлхийн зàãàс сóäлàлын мэðãэжилтн¿¿ä 
¿¿нä àнхààðлàà хàнäóóлàх бîлсîн юм. 
Биäний хийж бàйãàà энэ сóäàлãààнä  
Хэнтий àймãийн äºðºв, Дîðнîä àймãийн 
нэã сóмын ãàзàð нóтãийн  Онîн, Бàлж 
бîлîн бóсàä цóтãàл ãîлын äàãóóх ãàзàð 
хàмðàãäàж бàйнà. Амьäðàх îðчны 
àлäàãäàл, хóóль бóс зàãàсчлàл нь  тóл  
зàãàсыã мºхººх àюóлä х¿ðãээä бàйнà. 
С¿¿лийн 20-иîä жилийн äîтîð Мîнãîл 
îðны тóл зàãàсны тàðхàц 30 îðчим 
хóвиàð бàãàссàн. Мºн ºмнº нь тóл 
зàãàстàй бàйсàн Хàðàà, Тóóл ãîлóóä 
тóлã¿й бîлсîн. Онîн, Бàлжийн цóтãàл 
бîлîх  Хóðх, Øóóс, Бàðх, Эã, Гàлттàй ãээä 
ãîлóóäààð тóл ºãсºхºº бîльсîн бàйнà. 

-Ìонгол÷ууд загасыг ихээр 
агнадагг¿й уламжлалтай. Б¿р зарим 
нь тулыг “Ëусын амьтан” хэмээн 
áэлгэøээж х¿нсэнд хэрэглэхийг 
öээрлэж ирсэн. Õарин с¿¿лийн 
жил¿¿дэд ийнх¿¿ олноор нь агнах 
áолсон øалтгаан нь þу þм áол оо?

-Аãнàх биш, àðилжààны сîниðхлîîð 
тóлыã хяäàж бàйнà .Мîнãîлчóóä иäшээ 

Ä.Áàòáîëä

¯ðãýëæëýë VI, VII í¿¿ðò

¯ðãýëæëýë 4-ð í¿¿ðò¯ðãýëæëýë í¿¿ðò

Ãýâø, äîêòîð Ä.Íàöàãäîðæ
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Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн 
(WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн 
ãàзðààс хэðэãж¿¿лж бàйãàà “Цîîхîð 
иðвэсэнä ээлтэй нóтàã” тºслийн х¿ðээнä 
Тîãтвîðтîй хºãжлийн бîлîвсðîлын 
тàлààðх сóðãàлтыã Хîвä àймàãт 2008 

Хîвäчóóä ТОГТÂОÐТОÉ ХªГÆËИÉН 
ТªËªª...

îны есä¿ãээð сàðын 28-нààс 
àðàвäóãààð сàðын 2-нä, мºн 
àðвàннэãä¿ãээð сàðын 25-
нààс 29-ний ºäð¿¿äэä хî¸ð 
óäàà зîхиîн бàйãóóллàà. 
Эхний сóðãàлтàä  àймãийн 
Бîлîвсðîл Сî¸лын Гàзðын 
мэðãэжилтн¿¿ä  бîлîн 
àймãийн тºвийн сóðãóóлийн 
сóðãàлтын менежеð, бàãш 
нàð, мºн Мàнхàн, Зэðэã, 
Дàðви, Чàнäмàнь сóмын 
сóðãóóлийн б¿х бàãш нàð 
îðîлцîв. Сóðãàлтыã  Øвеäийн 
“Ðàмбîл Нàтóðà” кîмпàнийн 
мэðãэжилтэн бàãш Стàффàн Свîнбеðã, 
МУИС-ын Мэðãэжлийн äиäàктикийн 
сóðãàлт сóäàлãààны тºвийн àðãàз¿йч 
бàãш Б.Бàтцэцэã нàð óäиðäàн явóóллàà. 

2008-2009 îны хичээлийн жилээс 
эхлэн еðºнхий бîлîвсðîлын сóðãóóлиóä 
12 жилийн сóðãàлтын тîãтîлцîîнä 
шилжиж бàйãàà. ¯¿нтэй хîлбîãäóóлàн 
сóðãàлтын хºтºлбºð¿¿äийã бîлîвсðóóлàх 
¿йл àжиллàãààны х¿ðээнä шинээð 

хºнäºãäºж бàйãàà àсóóäлóóäын нэã бîлîх 
Тîãтвîðтîй хºãжлийн бîлîвсðîлын (ТХБ) 
¿зэл сàнààã сóðãàлтын хºтºлбºð¿¿äэä 
тóсãàх шààðäлàãà óðãàн ãàðсàн юм. 
ТХБ-ыã бие äààсàн хичээлээð бóс äóнä 
сóðãóóлийн б¿х хичээлийн хºтºлбºðт 

¿зэл сàнààã нь шинãээх àжлыã äэлхий 
äàхинàà чóхàлчилж бàйнà. Энэх¿¿ 
сóðãàлтààð Тîãтвîðтîй хºãжил бà 
ТХБ-ын ¿зэл сàнààã óхààðàн îйлãîж, 
сóðãàлтын ¿йл àжиллàãààнäàà ººðийн 
бîлîн сóðàãчäынхàà бîлîмжийã тîîцîн 
хэðэãж¿¿лэхэä чиãлэлээ. Инãэснээð 
äэлхий нийтийã хàмàðсàн бîлîвсðîлын 
шинэчлэлийн ¿йлст ººðийн хóвь нэмðээ 

îðóóлàн, äэлхийн бàãш нàðтàй хºл 
нийл¿¿лэн àжиллàх бîлîмжийã мîнãîлын 
бàãш нàðтàà îлãîх зîðилãыã тàвьсàн 
юм. Сóðãàлтын явцàä б¿х бàãш нàðыã 
Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-
ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн ãàзðààс 

эðхлэн ãàðãàсàн тîãтвîðтîй хºãжлийн 
бîлîвсðîлын тàлààðх нîм, сóðãàлтын 
ãàðын àвлàãààð хàнãàв. Цààшäàà 
äээðх сóмäын сóðãóóлиóäыã Тîãтвîðтîй 
хºãжлийн бîлîвсðîлын зàãвàð сóðãóóль 
бîлãîн хºãж¿¿лэхийã зîðьж бàйнà. 
¯¿ний тóлä юóны ºмнº îðîн нóтãийн 
хэмжээнä бîлîн тóхàйн сóðãóóльä 
тóлãàмäàж бàйãàà àсóóäлóóäыã бàãш 

сóðàãчиä ººðсäийн бîлîмжîî àшиãлàн 
шийäвэðлэх тîãтвîðтîй хºãжлийн тºлººх 
¿йл àжиллàãààнä сóðàлцàх, бàãш нàðын 
хичээлийн зààх àðãàз¿йã шинэчлэх 
“сóðãóóль тºвтэй” бàãш нàðын мэðãэжил 
äээшл¿¿лэх сóðãàлтыã зîхиîн бàйãóóлàн 

àжиллàхààð бîллîî. Хàðин хî¸ð 
äàхь óäààãийн сóðãàлтààð ºмнºх 
сóðãàлтын х¿ðээнä хийãäсэн 
хичээл¿¿äийн хºтºлбºðт ä¿н 
шинжилãээ хийж, сóðãàãч бàãшийн 
ãàðãàсàн зºвлºмжийн äàãóó 
хºтºлбºð¿¿äийã сàйжðóóллàà. Мºн 
ТХБ-ыã эзэмш¿¿лэхэä тàлóóäын 
эðх àшиã, сîниðхлыã хàðãàлзàн 
¿зэхийн àч хîлбîãäîл, îнцлîãийã 
хэлэлцэн ТХБ-ын àсóóäлыã бàãà 
àнãийн хичээлийн хºтºлбºðтэй 
хэðхэн óялäóóлàх бîлîмж бàйãààã 
“Алим” сэäвийн жишээн äээð 
тàйлбàðлàв.

Энэ óäààãийн сóðãàлтын îнцлîã нь 
х¿¿хäийн жижиã бизнес эðхлэх бîлîмж, 
энэ тàлààð сóðàãчäын ãàðãàж бóй сàнàл 
сàнààчлàãà, эäãээðтэй хîлбîîтîй бàãш 
нàðын сàнàл зэðэãт тóлãóóðлàн явóóллàà. 
Гóðàв äàхь óäààãийн сóðãàлтыã 2009 îны 
хî¸ðäóãààð сàðä зîхиîн бàйãóóлàхààð 
тºлºвлºж бàйнà.

Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн ãàзàð Улсын 
мэðãэжлийн хянàлтын ãàзàðтàй хàмтðàн Онîн-Бàлжийн сàв ãàзàð àжиллàх хóлãàйн 
àнтàй тэмцэх “Иðвэс-5” шóóðхàй бàãийã бàйãóóлàв. Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх 
сàнãийн Онîн-Бàлжийн àй сàвä явóóлж бóй ¿йл àжиллàãààны х¿ðээнä сàв ãàзàðт 
хийсэн сóäàлãààãààð хóлãàйн àнãийн нàðийн зîхиîн бàйãóóлàлттàй с¿лжээ бàйãàà 
тºäийã¿й хóлãàйн àн нэмэãäэж бàйãààã тîãтîîсîн юм. Энэх¿¿ шинээð бàйãóóлàãäàж 
бàйãàà “Иðвэс-5” бàã нь ¿¿ний эсðэã хàмãийн ¿ð ä¿нтэй тэмцэж чàäнà ãэäэãт итãэлтэй 
бàйãàà юм. Бàðóóн б¿сэä àжиллàäàã “Иðвэс-3” бàãийн мэðãэжилтн¿¿ä тóðшлàãààсàà 
хóвààлцàхààð “Иðвэс-5” бàãтàй хî¸ð äîлîî хîнîãийн хóãàцààãààð хàмтðàн 
àжиллàлàà.

Бàйãàль îðчин àялàл жóóлчлàлын яàмны Тóсãàй хàмãààлàлттàй ãàзðын 
óäиðäлàãын ãàзàð Онîн-Бàлжийн БЦГ-ын Хàмãààлàлтын зàхиðãààã Дàäàл сóмàнä 
шилж¿¿лэн ДБХС-тàй хàмтðàн àжиллàх шийäвэð ãàðãàсàн нь цààшиä Онîн-Бàлжиä 
¿йл àжиллàãààãàà óялäóóлàн хàмтðàн àжиллàхàä нºхцºл б¿ðäсэн чóхàл шийäвэð 
бîллîî. Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF) Хàмãààлàлтын Зàхиðãààны 
шинээð тîмилîãäсîн óäиðäлàãàтàй óóлзàлт хийж Дàäàл сóмàн äàхь Онîн-Бàлжийн 
мэäээллийн тºвийн бàйðыã хàмтàðч àшиãлàхààð тîхиðîлцîв.

Мºн ДБХС-ãààс Онîн-Бàлжийн БЦГ-ын бàйãàль хàмãààлàãчäàä “Æи-мîбàйл”-ын 
ãàð óтсыã àлбàн хэðэãцээнä нь зîðиóлàн îлãîлîî.

ДБХС-ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн ãàзàð ОХУ-ын Сîхîнäын äàðхàн цààзàт 

Онон-Балжийн сав газарт хийсэн ололт, амжилтууд
Äàõèí íýã “ÈÐÂÝÑ” òºðºâ

ãàзàðтàй äàðààх чиãлэлээð 
хàмтðàн àжиллàх тàлààð 
тîхиðîлцîв.

• Хî¸ð îðны тóхàйн б¿с нóтãийн 
х¿¿хä¿¿äийн äóнä Амàð мºðний 
эхийã хàмтàðч хàмãààлàх сóðãàлт 
сóðтàлчилãààны àжил,

• Онîн-Бàлжийн БЦГ-ын 
менежментийн тºлºвлºãººã 
бîлîвсðóóлàхàä хил äàмнàсàн 
àсóóäлыã хàмтàðч шийäэх

• Хî¸ð тàлын бàйãàль 
хàмãààлàãчиä хàðилцàн 
тóðшлàãà сîлилцîх

2008 îны 12-ð сàðын 6-нä Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàнãийн Мîнãîл äàхь 
хºтºлбºðийн ãàзàð, Øинжлэх óхààны àкàäеми, Мîнãîл Улсын Их Сóðãóóль хàмтðàн их 
äээä сóðãóóлийн бàãш, сóäлààчиä, ØУА-ын биîлîãи, бîтàник, ãеîэкîлîãи, ãàзàðз¿йн 
х¿ðээлэнã¿¿äийн эðäэмтэä, тºðийн бîлîн ТББ, ОХУ-ын хил зàлãàà ТХГН, îлîн 

óлсын бàйлóóллàãóóäын 
х¿ðээнä “Онîн ãîлын 
сàв ãàзàð äàхь бàйãàль 
îðчин, тîãтвîðтîй 
хºãжил” сэäэвтэй 
эðäэм шинжилãээний 
бàãà хóðлыã зîхиîн 
бàйãóóлàв.

Энэх¿¿ бàãà хóðлын 
зîðилãî нь Онîн Бàлжийн 
сàв ãàзàðт хийãäэх 
сóäàлãàà шинжилãээний 
àжлын шààðäлàãà, 
чиãлэлийã тîäîðхîйлîх, бîäлîãî бîлîвсðóóлàãчиä бîлîн зàлóó сóäлààчäын 
àнхààðлыã энэ б¿с нóтàã ðóó тàтàхàä чиãлэãäлээ. Т¿¿нчлэн óðьä хийãäсэн сóäàлãààны 
àжлыã нийтийн х¿ðтээл бîлãîж хэвлэхэä äэмжлэã ¿з¿¿лэх зîðилãîтîй. Мºн энэ бàãà 
хóðлын илтãэлийн эмхэтãэл нь жил б¿ð хэвлэãäэхээð тºлºвлºж бóй Онîн Бàлжийн 
БЦГ-ын эмхэтãэлийн эхлэлийã тàвих юм.

Бàãà хóðàлä îðîлцîãчиä нэãäсэн хэлэлц¿¿лэã хийж, сóäàлãààны бàйãóóллàãà, 
сóäлààч эðäэмтэäийã тºсºл хºтºлбºð хэðэãж¿¿лэãч бóсàä бàйãóóллàãàтàй хàмтðàн 
àжиллàх бîлîмж нºхцлийã яðилцàн, цààшиä бàйнãын àжиãлàлт, сóäàлãàà, 
мîнитîðинã  хийж сàв ãàзðын тàлààðхи иж б¿ðэн мэäээллийн сàнã бàйãóóлж, сàв 
ãàзðын сóäàлãààны тºв бàйãóóлàн сóäàлãààны àжлóóäыã óялäàà хîлбîîã сàйжðóóлж, 
îюóтàн сóðàãчиä, нóтãийн х¿м¿¿сийã сóäàлãààны àжилä хàмðóóлж бàйх тóхàй 
яðилцлàà. Мºн энэ хóðлààс сàв ãàзðын сóäàлãààны àжлóóäыã зºвлºн хэлэлцэж 
бàйх эðäэмтэäийн зºвлºлийã бàйãóóлàх сàнàлыã ãàðãàж, б¿х îðîлцîãчиä äэмжлээ. 
Энэ хóðàл сóäлààч эðäэмтэäийн сîниðхлыã тàтсàн ихээхэн àч хîлбîãäîлтîй àжил 
бîллîî ãэж îðîлцîãчиä ä¿ãнэж бàйсàн юм.

Îé õàìãààëàëä àðä íèéòèéã õàìðóóëàõ íü
Онîн-Бàлжийн тàтмын îйã нóтãийн иðãэäэä т¿шиãлэн хàмãààлàх, àðчлàх, зîхистîй 

àшиãлàхàä äэмжлэã ¿з¿¿лэх бîлîмжийã îðîлцîîны àðãààð тîäîðхîйлîх àжлыã Н¯Б-
ын ХХААБ-ын “Ойн менежментийã сàйжðóóлàх” тºсºлтэй хàмтðàн хийж ã¿йцэтãэв.

Энэ àжлын зîðилãî нь Онîн-Бàлжийн сàв ãàзàðт ¿¿сãэн бàйãóóлàãäсàн 
нºхºðлºл¿¿äийã чàäàвхжóóлàх, тэäнийã ¿йл àжиллàãààãàà эхл¿¿лэхэä нь äэмжлэã 
¿з¿¿лэх àжлыã х¿ðээнä Онîн-Бàлжийн тàтмын îйн îäîîãийн нºхцºл, т¿¿ний 
àшиãлàлтын бàйäàлä ¿нэлãээ ºãч хàмãààлàлтын менежментэä óчиðч бîлîх бэðхшээл 
àюóл зàнàлыã хàмтын îðîлцîîтîйãîîð тîäîðхîйлîх, тàтмын îйã хàмãààлàх, зîхистîй 
àшиãлàхàä îðîн нóтàãт бàйãàà нºхºðлºлтэй хàмтðàн àжиллàх бîлîмжийã îðîлцîîны 
àðãààð тîäîðхîйлîх бîлнî. Энэ àжлààс ãàðсàн ¿ð ä¿нä тóлãóóðлàн ДБХС (WWF), 
Дàян äэлхийн бàйãàль îðчны сàн (GEF)-ãийн жижиã тºсºлтэй хàмтðàн ¿лãэð жишээ 
тºсºл хэðэãж¿¿лэх, Дэлхийн ХХАА бàйãóóллàãын îйн тºсºлтэй хàмтðàн сóðãàлт 
зîхиîн бàйãóóлàх àжлóóäыã зîхиîн явóóлàхààð тºлºвлºж бàйнà. 

Мºн Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн ãàзàð, 
Хэнтий àймãийн Онцãîй бàйäлын àлбàтàй хàмтðàн ОХУ-тàй хил зàлãàà 100 км îðчим 
ãàзàðт т¿ймðээс хàмãààлàх зóðвàс цóðàмыã хийж ã¿йцэтãэлээ. Энэ àжлыã хийснээð 
жил б¿ðийн хàвàð 4-5-ð сàðóóäàä ОХУ-ààс хил äàвàн îðж иðäэã т¿ймðийã зîãсîîхîä 
чóхàл àч хîлбîãäîлтîй билээ. 

Àæëûí óÿëäàà ñàéæðàõ àëõàì õèéëýý

Õèë äàìíàñàí õàìòûí àæèëëàãàà

“Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçàð äàõü áàéãàëü îð÷èí, 
òîãòâîðòîé õºãæèë” ýðäýì øèíæèëãýýíèé 
áàãà õóðàë

Ñóðãàëòûí ¿åýð

ÝØ áàãà õóðëûí ¿åýð

Ñîõîíäûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíûõàíòàé 
õèéñýí óóëçàëòûí ¿åýð ¿åýð
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Á.×èìýääîðæ
Сîðãîã бºхºнãийн 534 шиðхэã эвðийã 

ãàлт тэðãэнä нóóж, хóóль бóсààð хил 
äàвóóлàхыã зàвäсàн хî¸ð мîнãîл 
иðãэнийã ãààльчиä илð¿¿лжээ. ØУА-
ийн Биîлîãийн х¿ðээлэнãийн Хºхтний 
экîлîãийн лàбîðàтîðийн сóäлààч эäãээð 
эвðийã шинжилж ¿зээä  сîðãîã бºхºн 
(Saiga tatarica tatarica)-ãийнх бîлîхыã 
тîãтîîсîн бàйнà. Хэðэã îäîîãîîð 
мºðäºн бàйцààлтын шàтàнä бàйãàà 
бºãººä энэ тºðлийн ãэмт хэðэã мàнàй 
óлсàä хî¸ð äàхь óäààãàà б¿ðтãэãäэж 
бàйãàà нь энэ àж. ªмнº нь, 2006 îнä 
мºн л мàнàй óлсын хî¸ð иðãэн сîðãîã 
бºхºнãийн 36 шиðхэã эвðийã Хятàä óлс 
ðóó нóóж ãàðãàх ãэж бàйãààä бàðиãäàж 
бàйжээ. Энэ нь мîнãîлын иðãэä зэðлэã 
àмьтäын ãàðàлтàй эä з¿йлийн хóóль бóс 
хóäàлäààлàлтын îлîн óлсын с¿лжээнä 
хóтãàлäсàн бàйж бîлзîшã¿йã илтãэж 
бàйãàà юм. 

Хóóль, хянàлтынхны сîнîð сîðãîã 
бàйäàл, шóóðхàй ¿йл àжиллàãààны 
àчààð äэлхийä äàнслàãäàн àãнàх, эä 
эðхтнийã тээвэðлэх, зººх, хóäàлäàх, 
хóäàлäàн àвàхыã хîðиãлîсîн нэн хîвîð 
àмьтàн бºхºнãийн нэã хэðэã ийнх¿¿ 
илэðлээ. Иймä Мîнãîл, Кàзàхстàн, 
ОХУ äàхь хîлбîãäîх эðх б¿хий 
бàйãóóллàãóóä, ¿¿ðэã б¿хий х¿м¿¿с 

Олîн óлсын Авлиãын эсðэã 13 äóãààð 
чóóлãà óóлзàлт “Тîãтвîðтîй иðээä¿йн 
тºлºº äэлхий нийтээð àвлиãàтàй тэмцье” 
óðиàн äîð Гðекийн нийслэл Афин хîтîä 
ºнãºðсºн àðàвäóãààð сàðын 30-нààс 
àðвàннэãä¿ãээð сàðын 2-ны хîîðîнä 
бîллîî.

Дэлхийн ºнцºã бóлàн б¿ðийн 135 îðны 
тºðºл б¿ðийн сàлбàðын 1300 ãàðóй 
тºлººлºãч чóóлãà óóлзàлтàä îðîлцîв. 
Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-

бºхºнãийн хóóль бóс àãнóóð, эвðийн 
хóóль бóс хóäàлäààлàлтын тàлààðх 
мэäээллээ тîãтмîл сîлилцîж бàйх 
шààðäлàãà з¿й ¸сîîð óðãàн ãàðч бàйнà. 
Хятàäын óлàмжлàлт àнàãààх óхààнä 
хэðэãлэäэã ãэх шàлтãààнààð бºхºнãийн 
эвðийн хóóль бóс хóäàлäààлàлт ºсч, энэ 
з¿йлийн àмьтны тîî с¿¿лийн жил¿¿äэä 
эðс бàãàсч бàйãàà билээ. Дэлхий äээð 
еðäºº хî¸ðхîн з¿йл бºхºн ¿лäээä бàйãàà 
бºãººä сîðãîã  бºхºн мàнàй îðîнä 
óстàж ¿ã¿й бîлсîн. Иймä эäãээð эвðийã 
Кàзàхстàн, эсвэл Хàлимãààс тээвэðлэж 
явсàн ãэж мэðãэжилтн¿¿ä ¿зэж бàйнà. 

Мîнãîл îðîнä зºвхºн мîнãîл бºхºн 
цººн тîîãîîð Их нóóðóóäын хîтãîðын 
хязãààðлàãäмàл б¿с нóтàãт îðшин 
бàйнà. 

Àâëèãà áàéãàëü îð÷íû äîðîéòîëä íºëººëäºã
ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн 
ãàзðààс Хîðт бîäис, óóл óóðхàйн 
àсóóäàл хàðиóцсàн мэðãэжилтэн, 
äîктîð Ë.Дîлãîðмàà тóс чóóлãà 
óóлзàлтын “Иðãэä бàйãàлийн 
нººцийн менежмент äэх àвлиãын 
эсðэã” сэäэвт хóðàлä “Мîнãîлын 
óóл, óóðхàйн сàлбàð äàхь àвлиãын 
эсðэã îлîн нийтийн хянàлт” 
сэäвээð илтãэл тàвилàà.

Энэ óäààãийн чóóлãà óóлзàлт 
“Энх тàйвàн бà àюóлã¿й бàйäàл”, 
“Бàйãàлийн нººц, эðчим х¿чний 
сàлбàð äàхь àвлиãà”, “Тîãтвîðтîй 
äàяàðшил”, “Авлиãà бà óóð 
àмьсãàлын ººðчлºлт” ãэх мэт 
äîтðîî 50 äэä сэäэв б¿хий 

Õóðëûí ¿åýð

Ñîðãîã áºõºíãèéí èõ 
õýìæýýíèé ýâýð èëýð÷ýý

Õóðààãäñàí ýâýð.

хóðлóóäààс б¿ðäсэн бàйв.    Нийãмийн 
хàðилцààны мàш îлîн сàлбàðт бóãшсàн 
àвилãàтàй тэмцэх àðãà зàмóóäыã  чóóлãàä 
îðîлцîãч нàð эðэлхийлж бàйсàн юм. Учиð 
нь àвлиãын óðшãààð нийãэмä зºðчил, 
х¿чиðхийлэл, бàйãàлийн бàялãийн 
зîхисã¿й хэðэãлээ äààмжиðäàã. Т¿¿ãээð 
зîãсîхã¿й àвлиãà, хээл хàхóóль óóð 
àмьсãàлын ººðчлºлтийã бóóðóóлàх ¿йл 
àжиллàãààнä сààä óчðóóлäàã бîлîхыã 
äóðьäàж бàйлàà.

Бàйãàль îðчны нîцтîй зºðчилтэй 
тэмцэх “Иðвэс” шóóðхàй бàãийн с¿лжээã 
ºðãºтãºх, тîãтвîðтîй àжиллóóлàх нь 
сэäэвт óóлзàлт-хэлэлц¿¿лэã УМХГ-т 
2008 îны àðвàннэãä¿ãээð сàðын 19-нä 
бîллîî.

Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-
ãийн Мîнãîл äàхь хºтºлбºðийн ãàзðààс 
УМХГ-тàй хàмтðàн 2001 îнä “Иðвэс” 
шóóðхàй бàãийã бàйãóóлсàн билээ. 

Мîнãîл îðны бàðóóн б¿сэä ¿йл 
àжиллàãàà явóóлж бàйãàà “Иðвэс-1”, 
“Иðвэс-3” шóóðхàй бàãóóä Увс, Хîвä, 
Гîвь-Алтàй àймãóóäàä àжиллàсàн цàãààс 
эхлэн ºäãºº тóс б¿с нóтàãт бàйãàль îðчны 
нîцтîй зºðчлийн хэмжээ эðс бàãàсчээ. 
Тºðийн бóс бàйãóóллàãын сàнààчлàãààð 
бàйãóóлж, сàнх¿¿жилтээð нь ºнººã х¿ðсэн 
эäãээð бàãóóäыã тºðийн мэäэлä б¿ðэн 
шилж¿¿лэх нь з¿йтэй ãэсэн шийäэлä 
óóлзàлт-хэлэлц¿¿лãийн ¿еэð х¿ðлээ. 

“Èðâýñ-1” áàã òºðèéí áàéãóóëëàãûí 
õàðúÿàëàëä øèëæëýý

Эхний ээлжинä Увс àймàãт 2001 îнä 
бàйãóóлàãäсàн “Иðвэс-1” шóóðхàй бàãийã 
УМХГ-т шилж¿¿лэхээð бîлîв. Øóóðхàй 
¿йл àжиллàãàà явóóлàх зàðäлыã УМХГ, 
мэäээллийн óðàмшóóллын зàðäлыã 
БОАÆЯ хàðиóцàн ãàðãàх тàлààð 
еðºнхийäºº тîхиðîлцлîî. 

Тºвийн б¿сэä ¿йл àжиллàãàà явóóлàх 
“Иðвэс-4” бàã бàйãóóлàãäààä óäààã¿й 
бàйãàà билээ. Тóхàйн б¿с нóтãóóääàà тóн 
ч зàв чºлºº мóóтàй àжиллàäàã “Иðвэс” 
шóóðхàй бàãóóä ийнх¿¿ нэã äîð óóлзàн 
яðилцàнà ãэäэã тэäний хóвьä ч хîвîð 
тîхиîлäлын нэã билээ.

“Иðвэс” бàãóóä хянàлт шàлãàлтààс 

ãàäнà тóхàйн îðîн нóтãийн иðãэäэä 
чиãлэсэн óхóóлãà, сóðтàлчилãààны àжил 
хийж ººðсäийн мэäлэã мэäээллийã 
äээшл¿¿лэх шààðäлàãàтàй бàйäàã. 
Тэäний сóðãàлт, сóðтàлчилãààны àжлын 
зàðäлын хàнãàлттàй эäийн зàсãийн 
хºш¿¿ðэã îäîîãîîð бàйхã¿й àжээ. Тиймээс 
Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF) 
бîлîн “Алтàй Сî¸н” ãэх мэт тºслийн 
тóслàмжтàйãààð тэäãээð ¿йл àжиллàãààã 
явóóлàхààс ººð àðãà îäîîхîнäîî 
бàйхã¿й бàйãàà äээð сàнàл нэãäлээ. 
Хэлэлц¿¿лэã-óóлзàлтын ¿еэð УМХГ-
ын äàðãà Ц.Øийðэвäàмбà, “Хэäийãээð 
1995 îнîîс эхлэн тºðººс бàйãàль îðчны 
тºлºº нэлээä àжлыã хийж бàйãàà бîлîвч 
эðхз¿йн зîхицóóлàлт, эäийн зàсãийн 
хºш¿¿ðэã мóó бàйãààãààс хàнãàлттàй ¿ð 
ä¿нä х¿ðэхã¿й бàйнà. Бàйãàль îðчны 100 
ãàðóй тºслийн их хэмжээний хºðºнãº 
зàðцóóлàлттàй àжлóóäыã хийãээä бàйãàà. 

Гэсэн ч тºðийн 
бîлîн тºðийн бóс 
бàйãóóллàãóóäын 
хîîðîнäын óялäàà 
хîлбîî, эðхз¿йн 
з î х и ц ó ó л à л т 
мóó бàйãààãààс 
¿ð ä¿н нь бàс л 
хàнãàлтã¿й бàйнà. 
Тîäîðхîй жишээ 
äóðьäàхàä бàйãàль 
îðчны эсðэã ãэмт 
хэðãийн тàлààðх 
мэäээлэл ºãсºн 
иðãэн, àж àхóйн 
нэãж, бàйцààãчийн 
óðàмшóóлàл мàш 
мóó бàйнà. Энэ 
тàлààð БОАÆ-ын 
сàйä Гàнс¿хтэй 
яðилцсàн. Тэðээð 

иðэх сàðäàà бàãтààн энэ àсóóäлыã 
шийäэж ºãºхººð бîлсîн. ¯¿нээс ãàäнà 
ãэмт хэðãийн мэäээлэл х¿лээн àвäàã 102 
äóãààðын óтсàнä бàйãàль îðчны эсðэã 
ãэмт хэðãийн мэäээллийã àвч эхэлсэн. 
Цààшиä энэ шóóðхàй бàãийн с¿лжээã 
óлàм ºðãºж¿¿лэх, иäэвхиж¿¿лэх àðãà 
хэмжээã àвàхàä хэðэãтэй б¿х нààштàй 
шийäвэðийã биä эðх,¿¿ðãийнхээ 
хэмжээнä ãàðãàж ºãºх бîлнî. Тóхàйлбàл, 
îðîн нóтãийн бàйãàль хàмãààлàãч нàðыã 
б¿ãäийã нь  бàйцààãчийн эðхтэй бîлãîхîä 
бîлîхã¿й з¿йл ¿ã¿й ãэж бîäîж бàйнà” 
ãэсэн юм.

Ýìãýíýë
Ìîíãîë îðíûõîî áàéãàëü îð÷íû òºëºº öîõèëäîã íýãýí ç¿ðõ, 

Òîæèëûí Ãàíçîðèã (1967-2008) óäòàë õ¿íäýýð ºâ÷èëæ áàéãààä 
2008 îíû àðàâäóãààð ñàðûí 25-íä áóðõíû îðíîî îäëîî. Äýëõèéí 
áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí (WWF)-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí 
ãàçàðò áàéãàëü õàìãààëàã÷èéí àëáûã 2002 îíîîñ õîéø õàøèæ 
èðñýí òýðáýýð àæèë àëáà òºäèéã¿é àìüäðàëûíõàà ãîë ÷èã 
øóãàìûã áàéãàëü õàìãààëëûí òºëºº çîðèóëæ ÿâñàí þì. Òýðýýð 
Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Áàÿí-Óóë ñóìàíä áºõºí õàìãààëàã÷èéí àëáûã 
õàøèæ áàéëàà.

Ò¿¿íèé õè÷ýýíã¿é ç¿òãýë, íºõºðñºã äóëààí çàí, õ¿íëýã ýíýðýíã¿é 
÷àíàð áèäíèé ñýòãýë ç¿ðõýíä ¿¿ðä õîíîãøèí ¿ëäýõ áîëíî.

Òàëèéãàà÷èéíõàà àð ãýð, îéð äîòíû á¿õ õ¿íä ã¿í ýìãýíýë 
èëýðõèéëæ áàéíà.

Äэлхийн áайгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
Ìонгол дахь хºтºлáºрийн газрын нийт хамт олон.

Èðâýñ áàãóóäûí óóëçàëò õýëýëö¿¿ëýãò õ¿ðýëöýí èðñýí òºëººëºã÷èä

Íýâòð¿¿ëãèéí çóðàã àâàëòûí ¿åýð

54 áºõºí õºíººñºí õýðãèéí ìºðººð 
ñýòã¿¿ë÷èä...

Хэðэã хóóчиðäàãã¿й ãэäэã. Олîн тîîны 
Мîнãîл бºхºнãийн эвðийã óлсын хилээð 
нóóж ãàðãàхыã зàвäсàн хэðэã 2006 îны 
àðвàннэãä¿ãээð сàðын 15-нä ãàðчээ. Уã 
хэðэãт Хîвä àймãийн Чàнäмàнь сóмын 
13 иðãэнийã энэ хэðãийн хîлбîãäîãчîîð 
тàтсàн ч, ºнãºðсºн хî¸ð жилийн хóãàцààнä 
хэðãийã эцэслэн шийäвэðлээã¿й бàйнà. 

Энэ хэðãийã ш¿¿хээð тàслàн шийäвэðлэх 
явц чóхàм ямàð бàйãàà тàлààð 
сóðвàлжилсàн бàðимтàт нэвтð¿¿лэã 2008 

îны àðвàнхî¸ðäóãààð сàðä “Бîлîвсðîл 
сóвàã” телевизээð äàвтàлттàйãààð îðîн 
äàяàð нэвтэðсэн билээ. Хэðãийн тàлààð 
сóðвàлжилсàн сэтã¿¿лчиä цààшиä 
ч энэ тàлààð сîнîð бàйхàà биäэнä 
мэäэãäэж бàйлàà. Учиð нь бàйãàль 
îðчны хîлбîãäîлтîй хэðэãт иäэвхитэй 
нэхэмжлэãч, явàх эзэн бàйäàãã¿йãээс 
энэ мэтээð сóнжиðàн, óлмààð зàмхðàх 
хàнäлàãà бàйäàãтàй тэä тэмцэхийã х¿сч 
бàйãààãàà илэðхийлж бàйв.
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Ì.Õóëàí
Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх 

сàн (WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь 
хºтºлбºðийн ãàзðààс “Ан 
àмьтäын ãàðàлтàй эä з¿йлсийн 
хóóль бóс хóäàлäààã бóóðóóлàх” 
цóвðàл ¿йл àжиллàãàà явóóлж 
бàйãàà билээ. Энэх¿¿ àяны 
х¿ðээнä мàнàй тîмîîхîн 
эмнэлã¿¿ä бîлîх П.Н.Øàстины 
нэðэмжит Тºв эмнэлэã, Гэмтэл 
сîãîã сóäлàлын ¿нäэсний Тºв 
бîлîн Улсын Клиникийн Тºв 
эмнэлэã äээð óóлзàлт яðилцлàãà, 
сóðãàлт семинàð зîхиîн 
бàйãóóлж бàйнà. 

Аí аìьòäыí ãаðаëòаé ýä з¿éëñèéí õóóëь áóñ õóäаëäааã áóóðóóëаõ аяí ¿ðãýëæèëæ áаéíа

Зэðлэã àмьтäыã хàмãààлàх нийãэмлэã 
(WCS)-ийн 2008 îнä хийсэн сóäàлãààнààс 
¿звэл сóäàлãààнä хàмðàãäсàн эмнэлãийн 
ºвчтн¿¿äийн äóнä àн àмьтäын эä эðхтэнã 
эмчилãээний зîðилãîîð хэðэãлэäэã 
ãэсэн ä¿н ãàðчээ. Мºн Нийãмийн 
àжлын хºãжлийн тºв ТББ-тàй хàмтàðч 
хийсэн “Ан àмьтäын б¿тээãäэх¿¿нийã 
эмчилãээ бîлîн хóäàлäàà, àðилжààны 

чиãлэлээð àшиãлàхтàй хîлбîîтîй îлîн 
нийтийн мэäлэã, хàнäлàãà” тàнäàлт 
сóäàлãààнä хàмðàãäсàн иðãэäийн 18 
хóвь нь àн àмьтäын хîвîðäîж бàйãàà ãîл 
шàлтãààныã эмчилãээний зîðиóлàлтààð 
àãнàж бàйãààтàй хîлбîîтîй ãэж ¿зсэн 
бàйнà. 

Хэäийãээð óлàмжлàлт àнàãààх óхààнä 
àн àмьтäын зàðим эä эðхтэнã àшиãлàäàã 

бэлтãэж бàйнà ãээä тóл àãнààä бàйäàãã¿й 
ш¿¿ äээ. Мàлынхàà  мàхыã л иääэã. Гэтэл 
с¿¿лийн ¿еä тóлыã ºвлийн иäэш бэлтãэж 
бàйãàà юм шиã 10, 20, б¿ð 100 ãàðóйãààð нь 
хºлäººж хóäàлäàх зîðилãîîð хàäãàлäàã 
бîлчихîж. Зºвхºн тóл хóäàлäàж àвàхààð 
иðсэн хятàä х¿м¿¿с явäàã тóхàй мэð, сэð 
сîнсч бàйсàн. ¯нэнäээ бîл хятàäóóä 
тóлыã х¿нсэнäээ тэãж ºðãºн хэðэãлээä, 
тийм нàнäин зîîãт тîîцîãäîж бàйнà óó 
ãэвэл ¿ã¿й. Хятàä óлс бîл  äàлàйтàй 
óчðààс мàнàйä бàйхã¿й хîвîð, нàнäин 
äàлàйн хîîл тэнä бий ш¿¿ äээ. Øàлтãààн 
нь з¿ãээð л мàнàй Мîнãîлын бàхàðхàл 
бîлсîн з¿йлсийã ¿ã¿й хийж, óстãàх ãэсэн 
äàлä сàнàà явààä бàйãàà юм бîлîв óó 
ãэж би хàðääàã юм. Бóãà, х¿äэð, тàðвàãыã 
мààнь äóóсãàчихлàà. Оäîî тóлыã мààнь 
äóóсãàх, цºлмºх ãээä хàнцóй шàмлàж 
бàйнà. Энэ ¿йл àжиллàãààнä нь óхàмсàð 
äîðîй, ºнºº мàðãààшàà хàðсàн мîнãîл 
зàлóóс тóсàлж, ãàð хºл нь бîлж бàйãàà 
нь б¿ð хàðàмсàлтàй. Тэäнийã бóðóóтãàх 
нь ч хààшàà юм. Мîнãîлчóóäын яäóó, 
з¿ä¿¿ бàйäàл äээð хятàäóóä тîãлîж 
бàйãàà хэðэã. Х¿¿хэä нь хîîлã¿й бàйхàä 
хî¸ð кã ãóðилын мºнãº бàðьсàн х¿н нэã 
тóл àлààä иð ãэвэл явàхààс ººð àðãàã¿й 
ш¿¿ äээ. Гэхäээ биäний з¿ãээс нóтàã 
нóãàà ãэсэн жààхàн сэтãэл ãàðãàхàä л 
хàнãàлттàй юм шиã.

-Барьсан загасаа усанд нь áуöааж 
тавьдаг сïорт манайд хэр хºгжиж 
áайгаа áол?

- Эð х¿н б¿ð äэãээ шиäэх äóðтàй бàйäàã. 
Спîðт зàãàсчлàл хºãжинã¿й îðнóóäàä ил¿¿ 
äэлãэðч бàйãàà. Зàãàсчäын ãîл бàхàðхàл 
нь тóл бàйäàã. Спîðт зàãàсчлàл ãэäэã нь 
нэã сàлààтàй äэãээãээð зàãàсàà бàðьж, 
зóðãàà тàтóóлààä, сэтãэл хàнàмж àвààä 
л, ãэмтээж бэðтээлã¿й бóцààж, óсàнä 
нь тàвьäàã. Хàðин мàнàйхàн бàðьсàн 
тóлàà шàðààä, чàнààä иäчихäэã ãэмтэй. 
Зàãàс бàйхã¿й бîл юóãàà бàðих билээ. 
Тиймээс зàãàсчин бàйхыã х¿свэл зàãàсàà 
хàйðлàж, хàмãààлàх хэðэãтэй.  Хàðин 
зàðим нэã àялàл жóóлчлàлын кîмпàнийн 
х¿чин з¿тãэлээð спîðт зàãàсчлàл хºãжиж 
бàйãàà нь сàйшààлтàй. Мºн äàшðàмä 
хэлэхэä  жóóлчäын тóслàмжтàйãààð 
бàðьсàн тóл зàãàсàнä тэмäэã з¿¿ãээä 
б¿ðтãэн бóцààж тàвиàä äàðàà нь тэð 

зàãàсàà äàхиж бàðиãäвàл  тàвьсàн 
тэмäэãээð нь хààнààс,  хэзээ бàðиãäсàн, 
îäîî хààнà бàðиãäàв, биеийн хэмжээ 
хиð ººðчлºãäсºн ãэх мэтээð мэäээлэл 
цóãлóóлсàнààð  тóл зàãàсны бàйðшил 
шилжилт хºäºлãººн, ºсºлт хºãжилтийн 
мэäээллийã àвàх бîлîжтîй. Сóäàлãààны 
энэ àðãыã Нîмàäик Æîóнэйс кîмпàнийн 
шóãàмààð Онîн, Бàлжийн сàв ãàзàðт ч 
ãэсэн  хийж бàйãàà.

-Òул том хэмжээтэй у÷раас 
загас÷дын øуналыг хºдºлгºдºг гэх 
þм. Ер нь тул хэдий хэр томордог þм 
áол?

-Иäэш тэжээл сàйтàй бîл жилä àðвàн 
см-ээð ºсч, àðвàн нàс х¿ðэхäээ 90 см 
ãàðóй óðт бîлäîã. Аðвàн нàснààс хîйш 
ºсºлт нь зîãсч, жилä еðäºº 2-3 см ºсäºã 
юм. Биä ºмнº нь Хºвсãºл àймãийн Эã-
¯¿ðийн ãîлä хийсэн сóäàлãààны явцàä 
нэã метð ãàðóй óðттàй тóл бàðиàä 
äîхиîлîл з¿¿ж, ãóðвàн жилийн äàðàà 
бàðиàä хэмжихэä есºн см-ээð ºссºн 
бàйсàн. Биäний сóäлàãàà хийж бàйсàн 
Эã-¯¿ðийн ãîлîîс хàмãийн óðт нь 161 
см тóл бàðиãäàж бàйв. Тэãэхээð ийм тîм 
хэмжээтэй бîлтлîî нэлээä óðт нàсàлäàã 
юм ш¿¿ äээ. Амàн эх сóðвàлжààс 
сîнссîнîîð Сэлэнãэ мºðнººс 2.05 метð 

ч мàш нàðийн äэã жàяãтàй, тîäîðхîй 
жîðын äàãóó ихэвчлэн óðãàмлын îðцтîй 
нийлж эм бîлäîã тóл àмьтäын эä 
эðхтэнã àм äàмжсàн хóäàл яðиàнä итãэн, 
äóð мэäэн хэðэãлэх нь бóðóó ãэäãийã 
мэðãэжлийн х¿м¿¿с нîтîлж бàйнà. 
Иймä биä тîмîîхîн эмнэлã¿¿äтэй 
хàмтðàн àжиллàж, инãэснээð îлîн 
нийт, тэð äóнäàà ºвчтºн¿¿äийн äóнä 
бàйäàã бóðóó îйлãîлт, зîхисã¿й 
хэðэãлээã тàслàн зîãсîîхîä эмнэлãийн 
àжилтнóóäын îðîлцîîã нэмэх зîðилãî 
тàвьж бàйнà. Мºн мэðãэжлийн х¿м¿¿с 
ºвчтн¿¿äтэй яðилцàж,  эä эðхтэнã äóð 
мэäэн, бóðóóãààð àшиãлàх нь эðсäэл 
äàãóóлäãийã îйлãóóлàхàä чиãлэж бàйãàà 
юм. Сóðãàлт, семинàðыã илтãэл бîлîн 
хэлэлц¿¿лэã хэлбэðээð Мàнбà Дàцàн 
хийäийн хàмбà лàм, Отîч Мàнðàмбà 
УАУ-ны Дээä Сóðãóóлийн еðºнхийлºãч, 
пðîфессîð Д.Нàцàãäîðж óäиðäàн явóóлж 
бàйнà. Тэðээð ”Анàãààх óхààн бîл 
àливàà àмьтныã àлж óстãàх бóс тэäнийã 
àвðàн тóслàх нинж àсðàлын сэтãэл äээð 
тóлãóóðлàäàã шинжлэх óхààн юм. Хэн 

нэãний àмийã àвðàхын тóлä нºãººã àлж 
óстãàнà ãэäэã äээä тºðºлт х¿ний ¸сîнä 
¿л нийцсэн, н¿ãэл хилэнцийн мóó ¿йл 
ãэäãийã цàã ¿ðãэлжиä àнхààðч, àливàà 
àмьтныã эн тэнц¿¿хэн ¿зэх, хàйðлàх 
сэтãэлийã бàйнãà ¿¿сãэж, тэäэнä тóслàх 
¿¿ðэãтэйãээ óмàðтàж бîлîхã¿й”-ã îнцлîж 
бàйнà. 

Мºн àмьтäын эä эðхтэн, цóс, цóсàн 
б¿тээãäэх¿¿нийã шóóä àвч àшиãлàх нь 
эð¿¿л мэнäэä àюóлтàйã àнхààðóóлж 
бàйнà. Аливàà àðààтàн, жиã¿¿ðтэн 
àмьтàä îлîн х¿чин з¿йлээс шàлтãààлàн 
тºðºл б¿ðийн нян виðóсийã тээãч 
тºäийã¿й, х¿нä хàлäвàð т¿ãээãч ãîлîмт 
бîлж бàйäàã. Эä¿ãээ äэлхийä мàл 
àмьтнààс х¿нä äàмжин хàлäвàðлàäàã 
200 ãàðóй нэð тºðлийн ºвчин б¿ðтãэãäсэн 
бàйнà. Ихэнх зэðлэã àмьтàä, тэð äóнäàà 
с¿¿н тэжээлтэн àмьтäàä хàлäвàðт ºвчин 
îлîн бàйäàã. Иймä Мîнãîлчóóä биä 
ºвчнºº àнàãààхäàà сîнãîлтîî зºв хийж, 
бàтàлãààтàй эмийн б¿тээãäэх¿¿нийã 
хэðэãлэж зàнших хэðэãтэй юм.

ò¿ð¿¿÷ íü I í¿¿ðò

тóл бàðьж бàйсàн ãэх юм билээ. Онîн, 
Бàлжийн тóлын сóäàлãààнä îðîлцîãчäын 
яðиàãààð óóлàн äээðээс хàðàхàä эðэã 
äээð хэвтэж бàйãàà х¿нээс ихээхэн óðт, 
мàш тîм тóл Онîнä хàðàãääàã бàйсàн 
ãэж бàйнà лээ. Юãîслàвын эðäэмтäийн 
бичсэн “Åвðî-Азийн тóл бîл äэлхийн 
хàмãийн тîм хóлä зàãàс мºн” ãэсэн 
сóäàлãààны нîм ч бий. Энэ нîмîнä 
àлбàн бóс эх сóðвàлжààð 2.20 см тóл 
бàйсàн ãэж тэмäэãлэãäсэн бàйäàã.

- Ñудалгаанд загас÷ид оролöож 
áайгаа гэсэн. Ìагадг¿й, тэд загас 
áариад áуöааж тавихг¿й áайх вий 
гэсэн áолгоомжлол тºрж áайх þм 
уу?

-Нóтãийн иðãэä ãэäэã бàйãàлийнхàà яã 
äэðãэä нь бàйж  ºäºð  б¿ð л бàйãàльтàйãàà 
хàðилцäàã х¿м¿¿с. Зàãàсчäын хóвьä  ч 
бàс л àäилхàн. Тэä зàãàсчлàх ¿еäээ 
ãîлынхîî, зàãàсны тàлààð мàш их 
мэäээлэл îлж àвч бàйäàã. Энэ сîниðхîл, 
иäэвх äээð нь т¿шиãлээä л тэäнийã 
сóäàлãààнä îðîлцóóлж бàйнà. Мэäээж 
тóлыã бàðихã¿й бàйхыã хэлж, àнхààðóóлж 
бàйãàà. Тэä ººðсäºº ч нóтãийнхàà зàãàсыã 
хàмãààлàх, сóäлàх сîниðхîлтîй бàйãàà 
бîлîхîîð тóл зàãàсàà хîðîîхã¿й ãэäэãт 
нь итãэäэã. Оäîîãîîð зэвэã, цóðхàй зэðэã 

тóлààс ººð з¿йлийн зàãàсыã тîäîхîй 
зºвшººðлººð, цººхºн хэмжээãээð àãнàж 
бîлнî. 

-Ñудалгааны явöад сонирхолтой 
явдал тохиолдож áайв уу. Òулыг их 
ховдог амьтан гэж ярих þм áилээ?

-Тийм ээ, мàхчин хîвäîã àмьтàн. 
Чîнî бàйãàлийн тэнцвэðт бàйäлыã 
хàäãàлàхàä “цэвэðлэх” ¿¿ðэã ã¿йцэтãэäэã 
шиã тóл ãîлын экî системä ийм ¿¿ðэãтэй. 
Гîлын хàмãийн äээä мàхчин àмьтàн. 
Гîлыã цэвэð, эð¿¿л бàйхàä ихээхэн ¿¿ðэã 
ã¿йцэтãэäэã óчðààс “ãîлын чîнî” хэмээн 
нэðийäэх нь бий. ªлсч, цàнãàсàн ¿еäээ 
óсàн äîтîð бîлîн óсны мàнäàл äээð 
хºäºлж бóй ямàð ч з¿йл ð¿¿ äîвтîлäîã. 
Амàð мºðний сàв ãàзàðт ¿хсэн тóлын 
хîäîîäнîîс 14 хэðэм ãàðч бàйсàн, мºн  
хºвхºлжин ãэäэã жижиã îãîтнî 40 ãàðóйã 
зàлãисàн тîхиîлäлыã бичсэн бàйäàã юм. 
Хàðин би 2006 îнä  ººðийн ãîлîîс 141 
см óðттàй тóл 92 см-ийн óðттàй тóлыã 
зàлãиàä хàхсàн, мºн ººð нэãэн тîм тóл 54 
см óðт 1.2 кã жинтэй зààðт хàðх зàлãиàä 
хàхàж ¿хсэн бàйхыã н¿äээð хàðж бàйлàà. 
Энэ б¿хнээс ¿зэхэä àðãàã¿й мàхчин, 
“ãîлын чîнî” ãэхээс àðãàã¿й àмьтàн.

-Òул загас х¿ний амьдрах ор÷инд 
мэдээж ямар нэг а÷ холáогдолтой 
áайж таарна. ¯¿нээс дурьдаа÷?

-Тóл хàмãийн цэнãэã, х¿йтэн, х¿чил 
тºðºãчийн хàнãàмж сàйтàй, цэвэð îðчинä 
àмьäàðäàã. ººðººð хэлбэл, óсны цэнãэã, 
эð¿¿л бàйäлын илэðхийлэл бîлäîã. 
Дээхэн ¿еä Тóóл ãîлîîс тóл бàðьäàã л 
бàйсàн. Тóл бàйãàà ãàзàð эð¿¿л бàйäàã 
ãэж ¿звэл биäний ãэð бîлсîн бàйãàль 
мààнь эð¿¿л бàйнà ãэж îйлãîж бîлнî. 
Хàðин с¿¿лийн жил¿¿äэä Тóóлын óсàнä 
àмьäàðäàã зàãàсны з¿йл¿¿ä ººðчлºãäºж, 
хэт äóлààн, бîхиð óс äàãàсàн сóãàс, 
бóлóó цàãààн, цóлбóóðт зàãàснóóä 
¿зэãäэх бîлсîн. Улààнбààтàðчóóäын 
óнäны óсны ãîл эх ¿¿свэð бîлсîн Тóóл 
ãîлä цэнãэã óсны зàãàс бàðàã àмьäðàхàà 
бîльсîн ãэж хэлж бîлнî. Нºã¿¿тэйã¿¿ð 
цэнãэã óсны  хàмãийн тîм хóлäын îвãийн 
зàãàс бîлîх тóл нь мàнàй эх îðîнä бàйãàà 
ãэäэã нь ¿нэт з¿йл юм. Дэлхий нийтэä 
Мîнãîл óлсыã тàниóлж, нэðийн хóóäàс 
бîлж бàйãààä нь бàхàðхàж, хàйðлàн 
хàмãààлàх ¸стîй юм ш¿¿ äээ.

Ï.Öогтсайхан: Òул тулаа залгиад хахаж 
¿хсэн áайхтай таар÷ áайлаа

Ï.Öîãòñàéõàí. 2006 îí
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óäàà тэð àмьтны àмийã äàхин äàхин 
тºлäºã. Эð¿¿л óхààнààð бîäîîä ¿зсэн ч 
àмьтны àмь тàсàлнà ãэäэã чинь юó билээ 
ãэäэãт ä¿ãнэлт хийж чàäàхàà бîльсîн 
бàйнà ш¿¿ äээ, мîнãîлчóóä. ªмнº нь энэ 
àмьтàä бàйсàн ш¿¿ äээ. Их элбэã бàйсàн. 
¯йлийн ¿ðийã мэääэã, бóсäыã хàйðлàх 
сэтãэлтэй бàйсàн óчðààс мîнãîлчóóä 
àлäàãã¿й бàйсàн. Хàðин ºнººäºð х¿м¿¿с 
¸с з¿йãээ ãээчихэж. 

-Уламжлалт анагаах ухаан нэг 
хэсэг тасарсан. Одоо дахин сэргэхдээ 
зарим х¿н т¿¿нийг х¿м¿¿ст áуруугаар 
суртал÷лаад, аøиг хонжоо олох 
зорилгоор аøиглах áолжээ. 

-Улàмжлàлт àнàãààх óхààн нэã хэсэã 
тàсðààä îäîî äàхин ãàðч иðэхäээ хий 
хººðºãäºлтººð àðä т¿мний äóнä тàðààä 
бàйнà. “Тийм àмьтны ийм эðхтэн энэ 
ºвчинä сàйн, тэð юм нь ийм юмàнä сàйн” 
ãээä л äàнäàà àм äàмжсàн хóäàл з¿йл 
яðиãääàã. Тэðэнä нь Мîнãîлын àðä т¿мэн 
б¿ð итãээä, хóäàл цóóðхàлä эзлэãäчихсэн 
бàйнà. Ийм бóðóó сóðтàлчилãààнä 
àвтàж бóсäыã бîлîн ººðийãºº хîðлîîä 
хэðэãã¿й. Бàс нийãэмä ãàй тàðиàä 
хэðэãã¿й. Амьтны àмь тàслàх нь зºвхºн 
тэð х¿нä биш нийãэмä их хîð хºнººлтэй. 
Тэð сàйхàн бàйãàльä бàйж бàйх óчиðтàй 
àмьтäыã биä с¿¿лäээ хàðж чàäàхã¿й 
бîлîх нь. ¯¿нээс бîлîîä бàйãàль, х¿н 
ãэсэн сàв шим еðтºнцийн хîîðîнä 
зºðчил тэмцэл ¿¿сч, х¿н тºðºлхтºн óстàх 
àюóлтàй. Х¿м¿¿с шóнàлын сэтãэлээð 
àн хийãээä бàйнà. Амьтны àмь хîðîîж 
бàйсàн ãэð б¿лийн óäàм óãсààнä мóó юм 
иðäэã. Эð¿¿л óхààнтàй х¿н юм бîл ¿¿нийã 
бîäîх хэðэãтэй. Амьтны àмь хîðîîж 
бàйхààð хºлс хºäºлмºðºº ãàðãààä мfнãº 
îлбîл тà сàйхàн àмьäàðнà, жàðãàнà. 
Тэãэхã¿й àмиà бîäîж хийсэн юм эðãээä 
тàны óäàм óãсààнä мóóãààð нºлººлäºã 
юм ш¿¿ ãэäãийã îйлãîх хэðэãтэй. 

Нºãºº тàлààð х¿м¿¿с ººðийãºº 
¿хэхã¿й юм шиã бîäîîä бàйх юм. Х¿н 
чинь ¿хäэã àмьтàн. Тиймээс бóääизм 
“Чи х¿н бîлж тºðсºн юм бîл эхлээä 
¿хэл мºнх бóс ãэäãийã îйлãî” ãэсэн. ¯хэл 
мºнх бóс ãэсэн хóóлийã îйлãîсны ¿нäсэн 
äээð х¿ний жàмààð зºв àмьäàðнà. 
¯хэлтэйãээ эвлэðч, зºв х¿лээж àвàх 
óхàмсàðтàй бîлîх хэðэãтэй. ¯хэхã¿й 
ãэж бîäîж явсàн àмьтàн чинь ¿хэхã¿йн 
тºлºº энийã ч àлóóлààä, тэðийã ч иäээä 
л бàйäàã. Гэсэн ч ¿хэж л бàйäàã. Тиймээс 
¸с сóðтàхóóнтàйãààð, óхàмсàðтàйãààð 

¿хэлтэйãээ хàðьцàх хэðэãтэй. 
-Амьтны т¿¿хий эд эрхтэн гэдэг 

÷инь нэл öус. Öусан á¿тээгдэх¿¿н 
маø аþултай гэж ор÷ин ¿åийн анагаах 
ухаан ÷ анхааруулдаг. Öусаар дамжаад 
янз á¿рийн эдгэøг¿й ºв÷ин халддаг. 
ÄОÕ ÷ áас öусаар халдварладаг. 
Ãэтэл х¿м¿¿с амьтны халуун öусыг 
газар дээр нь уугаад áайна. Èнгэж 
áолох уу?

-Х¿м¿¿с àливàà àмьтны цóсàн 
б¿тээãäэх¿¿нийã их хэðэãлэж бàйнà. 
Албàн тóшààлтнóóä, тîмчóóä бóó ¿¿ðээä 
л ãºðººсний цóс óóнà ãээä явäàã бîлсîн. 
Тэð¿¿ãээð чàлхàà сàйжðóóлчихäàã 
юм ãэнэ ээ. Тийм юм хэзээ ч бàйхã¿й. 
Нàс нь бîãинîсîîä хàðин ч ºвäºх 
¿йлийн ¿ðийã хóðààж бàйãàà хэðэã. 
Цóсàн б¿тээãäэх¿¿н хàмãийн àюóлтàй. 
Х¿ний биеийã ºвчл¿¿лэхэä мàх хóðäàн 
нºлººлäºã з¿йл. Аðиóн цэвðийн хàлäвàð 
хàмãààлàл юó ч бàйхã¿й îðчинä àмьтны 
цóсыã óóãààä бàйãàà. Амьтàн б¿ð óлиðàл 
äàãàж ºвчилäºã. ªвчилж ¿хäэã. Амьтны 
ººðийнх нь жàм тийм юм. Тóхàйн 
àмьтныã ºвчилсºн ¿еä нь àлààä цóсыã 
нь óóлàà ãэхэä ºвчин нь х¿нä хàмãийн 
àмàðхàн хàлäàнà. Зàðим х¿н чîнын 
тàðхи, бààвãàйн äîньä ч юм óó хэðэãлээä 
эäãэхã¿й бîлîхîîð “ªº, хóäлàà юм 
бàйнà” ãээä эðãээä ºнººхºº ¿зэн яääàã. 
ªºðºº хэðэãцээã¿й юм хэðэãлэчихээä 
эðãээä äóðã¿йцэх нь óтãàã¿й ш¿¿ äээ. 
Нºãºº тàлààс х¿м¿¿с àн àãнàх ãэж эäийн 
зàсãийн мàш их хîхиðîл àмсäàã. Бóó сóм 
ºнäºð ¿нээð àвнà. Мàшины бензин, тîс 
ãàðзäàнà. Ажлàà àлäàж, хэäэн хîнîã 
àðààс нь хººцºлäºнº. ªºðºº àãнàхã¿й 
хóäàлäàж àвлàà ч ºнäºð ¿нэтэй. Нэãэнт 
ººðийã нь эäãээхã¿й юм óóж бàйнà ãэäэã, 
х¿м¿¿с ¿нэхээð мóхàð с¿сэãтэй бîлжээ. 
Æишээлбэл, чîнын хîäîîä хîäîîäны 
х¿члийã ихэсãэäэã. Гэтэл нºãºº хîäîîäны 
х¿чил /ксилäà/ ихэссэн, хîäîîäны 
шàðхтàй х¿н чîнын хîäîîä иäээä óлàм 
ºвчин нь х¿нäэðнэ. “Чîнын хîäîîä óóсàн 
чинь óлàм ºвäººä бàйнà” ãэсэн х¿н 
нàä äээð иðж л бàйсàн. Тэðийã ямàð ч 
сóäàлãààã¿й, бàтàлãààã¿й хэðэãлэäэã нь 
ººðийнхºº àмь нàсыã ººðсäºº хîхиðîîж 
бàйãààтàй àäил хэðэã юм. Т¿¿ний îðîнä 
бàтàлãààтàй эмийн эмчилãээ хийлãээä 
явж бàйсàн нь äээð. 

-Ямар амьтан хэдийд ºв÷илдгийг 
мэдэх áоломжг¿й áиз дээ?

-Хэн ч мэäэхã¿й. Бóðóó сóðтàлчилãàà, 
бóсäын ¿ãэнä àвтàж энэ хîðвîîä х¿н 

бîлж тºðсºн хóвь зàяàãàà àюóлä óнàãàх 
хэðэãã¿й. Мóó ¿йлийн ¿ð ãэäэã чинь 
бººн, бººн х¿нийã нэã, нэãээð нь тàтäàã 
бîлчихсîн бàйнà. Авä хàмт явààä àмьтàн 
àлààã¿й ч явсàн х¿н б¿ð хàðиóцлàãà 
х¿лээäэã юм, ¿йлийн ¿ðийн хóóлиàð. 
Мàхнààс нь иäсэн х¿н б¿ð тэð àмьтны 
àмьтàй хîлбîîтîй бîлäîã. Ийм л нàðийн 
хóóль энэ хîðвîî äэлхийä ¿йлчилäэã юм 
ш¿¿. Нºãºº тàлààð äэлхий нийтээðээ 
х¿н тºðºлхтºн мóó з¿йл хийãээä бàйãàà 
óчðààс т¿¿нийã äóóðàйж мîнãîлчóóä 
хóйлàðч бàйнà. 

-“Би ан хийх хооáийтой” гэж  
гайхуулдаг х¿н олон áий. Олны танил 
х¿м¿¿с ялангуяа ангийн арьс, эвэр 
гэртээ ºлгºж, áусдад гайхуулдаг 
áолж. Бусад нь ÷ áас тэднийг дуурайж 
áайна? 

-Х¿н ººðийн мэäэлã¿й хîîбий ãэäэã 
юмàнäàà хºтлºãäºж н¿ãэл хийäэã 
бîлчихîж. Дэнãийн эðвээхэй яàãààä 
лààны äºлºнä шàтàж ¿хäэãийã б¿ãä 
мэääэã. Дэнãийн эðвээхэй лààны ãэðлийã 
“Нàмàйã шàтààх àюóл” ãэж îйлãîлã¿й, 
“Ямàð сàйхàн ãэðэлтэй юм бэ” ãэж 
энä¿¿ðэн нààлäààä шàтàж ¿хäэã. ̄ ¿н шиã 
хîîбий ãэäэã з¿йлäээ хºтлºãäºн àмьтны 
àмь хîðîîж бàйãàà нºхºä ¿¿нээсээ шóóä 
тàтãàлзàх хэðэãтэй. Хîîбий биш мóó 
з¿йл нàмàйã ºäººä бàйнà ãэж îйлãîж 
ä¿ãнэлт хийх хэðэãтэй. Х¿ний àмь 
хîðîîчихîîä бàхàðхäàã х¿н îлîн. Ээ, 
бóðхàн минь. Тэð бîл бàхàðхàх юм îãт 
биш. Тэð х¿н ººðийнхºº ¿хлийã л зºãнºж, 
ººðийнхºº ¿хлээð бàхàðхàж бàйнà ãэсэн 
¿ã. Энэ тàлààð мºн ч àãóó нîмлîсîн 
бàйäàã юм ш¿¿. Мîнãîлчóóä нîмã¿й 
бîлчихîж. Нîмã¿й бîлчихîîð àль мóó 
юм ðóó хîшóóðäàã юм бàйнà. Нîмтîй 
х¿н ººðийãºº хянàäàã, ¸с сóðтàхóóнтàй 
бàйäàã. Нîмã¿й, óхààнã¿й х¿м¿¿с хóóль, 
цààзã¿й юм шиã явж бàйнà. Тºðийн 
хóóлийã зºðчиж бîлäîã юм бîл еðтºнцийн 
хóóлийã зºðчиж бîлäîãã¿й юм ш¿¿.  

-Èйм амьтны эд эрхтэн идсэн ÷инь 
эдгэсэнг¿й, эсвэл эдгэлээ гэж ирсэн 
х¿н áайдаг уу?

-Тийм àмьтны цóс óóснààс хîйш 
тîлãîй бàйнãà ºвääºã бîллîî, тîлãîйны 
îðîйãîîð хàвàãнààä хàвääàã бîлчихлîî 
ãэсэн х¿н îлîн иðсэн. Амьтны эä эðхтэн 
хэðэãлээä хîäîîä нь сóóäсàн х¿н îлîн 
бàйнà. Хэðэãлэсэн чинь яàсныã ч б¿¿ 
мэä, лàв л ºвчин эäãэсэнã¿й ãэсэн х¿н 
бàс их îлîн иðäэã. Иймэðх¿¿ бóðóó 
сóðтàлчилãààнä б¿¿ àвтààч, энэ чинь 

х¿нä мóó нºлººтэй ш¿¿ ãэж х¿м¿¿ст 
зàхимààð бàйнà.    

-Амьтны эд эрхтэнийг орлох 
ургамал, ургамлын гаралтай эм олон 
áайдаг áиз дээ?

-Мàш их бий. Тэðнээс ч ил¿¿ х¿чин 
чàäàлтàй эðäсийн эмн¿¿ä зºнäºº. 
Тэðийã óóж ¿зээã¿й хэðнээ цóс óóж, мàхыã 
нь иäэх ãээä мóó юм ðóó явààä бàйãàà 
нь хàчин. Х¿м¿¿ст бóян äóтààä бàйнà. 
Бóянтàй х¿н н¿ãэл хийäэãã¿й. Н¿ãэлтэй 
¿еäээ н¿ãэл хийх ãээä бàйäàã. Зºв 
сóðтàлчилãàà хэðэãтэй бàйнà. Хîäîîäны 
хàвäàðтàй х¿м¿¿с äîðãîны мàх иäээä 
бàйх юм. Хàвäàð ãэж юó бàйäãийã мэääэã 
х¿н т¿¿нийã яàсàн ч иäэхã¿й. Эð¿¿л 
мэнäийн сàлбàðынхàн àливàà ºвчний 
тàлààð х¿м¿¿ст сàйн хэлж îйлãóóлж ºãºх 
хэðэãтэй бîлжээ. Хàвäààä óðãàчихсàн 
хàвäàð äîðãîны мàх иäмэãц ãэнэт àлãà 
бîлчих юм ãэнэ ээ. Тэðийã чинь хàãàлãàà 
хийж л àвäàã. Тэð тàлààð х¿м¿¿ст 
хàðóóлж îйлãóóлбàл äîðãîны мàх иäээä 
хàвäàð àлãà бîлчихнî ãэж бîäîхîî 
бîлих бàйлã¿й äээ. Элэãний хàвäàðтàй 
х¿н элãэн äээðээ н¿äээ нээãээã¿й ãºлºã, 
àмьтны нîйтîн àðьс тàвиàä бàйãàà. 
Тэãэхээð хàвäðын хîðыã тàтààä àвнà 
ãэж итãээä бàйнà. ¯ã¿й ээ. Хàвäàð óлàм 
зàäðààä б¿х биеэð тàðнà. Ийм юмàнä 
итãээä бàйнà. ¯¿нийãээ óлàмжлàлт 
àнàãààх óхààн ãэж яðиàä бàйнà. Энэ биш 
ш¿¿. Инãэж бóðóó з¿йл хэðэãлээä бàйãàà 
х¿м¿¿ст сàйн хэлж îйлãóóлàх хэðэãтэй. 
Ан àãнàчихààä ãэðийн нºхцºлä, ямàð 
ч àðиóн цэвэð, хàлäвàð хàмãààллын 
бàтàлãààã¿й îðчинä иäэж óóãààä бàйãàà. 
Бîхиð зàвààн îðчнîîс нэмж ºвчин 
àвнà. Инãэж зàмбàðààã¿й àн àмьтныã 
àлж óстãàснààс бîлîîä эðãээä х¿м¿¿ст 
л мóó юм бîлнî. Бàйãàльä тэнцвэð ãэж 
нэã àйхтàð хóóль бий. Чîнî ãэхэä ºвчтэй 
зîвлîнтîй, мóó àмьтäыã бàðьж иäэж 
бàйãàльä цэвэðлэãээ хийäэã. Т¿¿нийã 
нь óстãàчихààð бàйãàлийн ãîлîмтîт янз 
б¿ðийн ºвчин элбэãшээä иðнэ. Чîнîî 
óстãàчихààä х¿м¿¿с ººðсäºº чîнын ¿¿ðэã 
ã¿йцэтãэх юм óó. Тэð àмьтàн бàйãàль 
äэлхийäээ àмьäàðч л бàйã л äээ. Хàðààä 
бàясààä явбàл х¿нä л сàйн. Х¿н ººðºº 
х¿н ãэäэã тºðлºº хàйðлàх хэðэãтэй. Нэã 
àйлä эхлээä х¿¿хэä з¿ãээð тºðж бàйснàà 
с¿¿лäээ х¿¿хä¿¿ä нь энäээä эхэлж. Ëàмä 
¿з¿¿лтэл “Чи н¿ãэл хийäэã х¿н бàйнà” 
ãэж. Ëàмын хэлснээð нîм óншóóлààä, 
àмьтны àмь тàслàхàà бîлихîä з¿ãээð 
бîлсîн ãэäэã.

ò¿ð¿¿÷ íü I í¿¿ðò

Õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí ìýäëýãò çîðèóëàâ



Ýэж дэлхий

Ухààнт х¿н тºðºлхтнººс эхлээä àвàðãà 
тîм мàхчин, н¿äэнä ¿л ¿зэãäэм шàвьж, 
àóãàà их äàлàй тэнãис¿¿ä ч эх äэлхийн 
àлтàн àлãàнä бàãтàж бàйãàà бóс óó. Тэãээä 
ч ээж äэлхийн шимийã х¿ðтэж, ш¿тэн 
бишиðч иðсэн óãсààтàн ¿нäэстн¿¿äийн 
¿йл хэðãийã зàлãàмжилж явàх нь хîйч ¿е 
биäний àðиóн ¿¿ðэã билээ. ªвºã äээäсийн 
хэлсэнчлэн “Хîðвîîãийн àлтàн îðä, àчит 
ээж, àвðàлт àчтàн нь бîлсîн ээж äэлхийн 
àðиóн ðàшààн шиð¿¿н óðсãàлт ãîл мºðºн, 
äºлãººн сàйхàн нóóð, тэнãис, äàлàй 
б¿хэн бóðхны б¿тээсэн àмьä б¿хнийã 
тэжээн тэтãэäэã àмин чóхàл с¿нс нь юм. 
Ээж äэлхийä àмьäðàх б¿хэн – îй мîä, 
óðãàмàл цэцэãс, ãàзàð шîðîîнîîс эхэлж 
мºнх сàðьäàã óóлс б¿хэн хîîðîнäîî 
няãт хîлбîîтîй îðшин тîãтнîж, бие 
биенäээ àмьäðàл бэлэãлэж бàйäàã. Ой 
мîä, ãàзàð шîðîîãîî хàмãààлж, ººðтºº 
óс хóðимтлóóлàн т¿¿ãээðээ àмьäðàлàà 
тэтãэн х¿чил тºðºãч ялãàðóóлж бàйäàã 
бîл àмьä б¿хэн т¿¿ãээðээ àмьсãàлж, хîîл 
тэжээлээ îлж иäэж бàйäàã билээ. ªвсºн 
тэжээлт àмьтàä ч ээж äэлхийн ºãººж 
ºвс, óðãàмлààð àмьäðàлàà зàлãóóлäàã 
бîл ºвсºн тэжээлтэй àмьтäын хºãшиðч 
зºнºсºн, ºвäºж шàнàлсàн хэсãийã бàðьж 
иäэн мàхчин àмьтàä ãîлîî зîãîîж, 
бàйãàлиà цэвэðлэäэã бàйнà. ¯¿нээс 
хàðàхàä ãàзàð äэлхийä àмьäàðäàã 
б¿хэн хîîðîнäîî няãт хîлбîîтîйãîîð 
ºсºн ¿ðжиж бàйäàã юм. Амьä б¿хний 
äîтîðхи хàмãийн óхààнтàй нь бîлîх 
х¿ний хóвьä бóðхàн бàãшийн àйлäсàнààð 
шîðîîнîîс бий бîлж, эðãэж шîðîîнäîî 
шинãэäэã ãэж ¿зäэã. Хàðин àмьä бàйх 
хóãàцààнäàà бàйãàльтàй няãт хàðьцàж 
бàйж àмьäðàлàà зàлãóóлäàã билээ. 
Тóхàйлбàл óóж иäэх з¿йл, ºмсºх хóвцàс, 
т¿лэх т¿лээ, îðîн бàйð, àмьäðàлын 
хэðэãцээ бîлсîн àлт мºнãº, îãтîðãóйä 
ä¿¿лэн нисэх хºлºã îнãîцнóóä х¿ðтэл 
ãàзðын хэвлийãээс àвäàã тºðºл б¿ðийн 
тºмðººð б¿тээãääэã бîл îðчин ¿еийн х¿н 
тºðºлхтний ãîл хэðэãцээ бîлсîн т¿лш, 
шàтàхóóнóóäыã ãàзàð äэлхийãээс ººð хэн 
ч îлãîж чàäàхã¿й. Анх эхийн хэвлийä бий 
бîлснîîс эхэлж àлãàнäàà бºмбºð¿¿лж 
ºсãºäºã ээж äэлхийäээ биä чóхàм юó ºãч 

ãийã¿¿лж бàйнà вэ.
Аллàх тэнãэðийн элч: “Тà иðээä¿йн 

¿ð х¿¿хäийн тºлºº нэã бóðãàс сóóлãàн 
óðãóóлàх àвààс мянãà äàхин бóян 
¿йлäсэнтэй тэнцэнэ” ãэжээ.

Кàзàх ¿нäэстн¿¿ä хîйч ¿еэ бàйãàль 
îðчнîî хàйðлàн хàмãààлж явàхыã ямàãт 
сóðãàж иðсэн. тóхàйлбàл: Анхны сàð 
шинэä ¿зсэн сàð лóó хàðààä: “Сàðыã 
¿злээ, сàйхàн àмьäàðч бàйнà. Æилийã 
¿злээ, эсэн мэнä бàйлàà. Øинэ сàð 
бóянàà хàйðлà. Хóóчин сàð н¿ãлийã 
минь нàминчилж ºã” ãэäэã бîл, àнхны 
бîðîîнîîð тºмºð хóвин äóóãàðãàж, цàãààн 
с¿¿ãээ цàцàл ºðãºäºã бàйнà. Кàзàх àðä 
т¿мний сàð шинэ бîлîх “Нàóðыз” бàяðыã 
тэмäэãлэхäээ ºðх б¿ð îðчин тîйðнîî, 
хàшàà хîðîî, ãэð îðнîî цэвэðлэж бàяð 
эхлэхээс ºмнº ãîл, ãîðхийн эхийã àðчин 
цэвэðлэж, нààäàмä хóðàн цóãлàсàн îлîн 
бие биеäээ: “Нààäàм сàйхàн бîлîã, 
цàãààн иäээ àðвинтàй, бîðîî хóð ихтэй 
зóн бîлîх бîлтóãàй” хэмээн еðººж бàтà 
àйлтãàäàã. Дээðх б¿хэн бàйãàль ээжээс 
бóян хишãээ хàйðлàхыã х¿ссэн х¿сэлтийн 
нэã. 

“Øинээð óðãàсàн нîãîîã битãий тàсàл 
– àмьäðàл бîãинîснî”, “Ус ðóó хàðж бие 
зàсч бîлîхã¿й – Усны эзэн Сóлеймен 
хилэãнэнэ, óс шиðãэнэ”, “Зàлóó мîä б¿¿ 
îãтîл – нàс чинь бîãинî бîлнî”, “Øóвóóны 
¿¿ðийã б¿¿ эвä – ãэð îðîн с¿йäнэ” ãэж 
сóðãàäàã.

¯¿ðээ эвä¿¿лсэн бîлжмîð: Бîлжмîð 
ãэãчийн нэðтэй билээ

ª÷¿¿õýí òºäèé íàñòàé áèëýý
Ààâ ÷èíü äàéíä ÿâàõàä
Ýýæ íü ¿õýæ ºí÷èð÷ ¿ëä /мàхчилж 

îðчóóлàв/ хэмээн хàðààлын ш¿лэã хэлäэã 
бàйнà. “Хîсîîðîî явàà àн àмьтныã 
бóóäàж бîлîхã¿й - ¯лäсэн нэã нь чàмàйã 
хàðààж, чи ч ãэсэн хàниàсàà хàãàцàж 
ãàнцààðàà ¿лäэнэ”, “Øîðãîîлжны ¿¿ðийã 
битãий эвä - ººðºº ãэð îðнîî с¿йтã¿¿лнэ”, 
“Уðсãàл óсàнä хиðтэй хóвцсàà б¿¿ óãàà 
– àз хàðинà”, “Усàнä óãààäàс б¿¿ àсãà 
– эäãэшã¿й ºвчин тóснà”, “Нàсàнä х¿ðсэн 
х¿н н¿цãэлж óсàнä îðäîãã¿й – óсны хàðààл 
х¿ðнэ”, “Цàãààн иäээ хийсэн сàвàà óсàнä 
б¿¿ ä¿ð – мàл äэлэнтэнэ” ãэх мэтчилэн 
îлîн сàйхàн сóðãààл àйлäàж иðсэн нь 
ºнºº биäний ¿ð х¿¿хäээ зºв тºлºвшиж, 
энэ îðчлîнä зàяàãäсàн б¿хнийã хэвээð 
нь хàäãàлàхыã чóхàлчилсны илðэл юм. 
Бàйãàль îðчны îäîîãийн хóвь зàяà ямàð 
бàйãàà билээ.

Оðчлîн хîðвîîãийн àмьä б¿хний 
хàмãийн óхààнтàй нь àтàл хàмãийн 

хàðãис нь бîлж бàйäàã х¿н тºðºлхтºн 
биäний ãàðààð хийãäсэн хàðãислàл ãэхэä 
бàãàäàхààð ¿йлäлийн ¿ð äàãàвàð нь энэ.

ªнºº мàðãààшийн àмьäðàлàà бîäîж 
ãîл мºðн¿¿äийã бóзàðлàн, ãàзàð шîðîîãîî 
îнãичиж, àн àмьтнà àãнàн óстãàж, äóðààð 
àвиðлàж бàйнà.

Биäний àмьжиðãààны ãîл эх ¿¿свэð 
бîлсîн мàлын хóвьä ч ялãààã¿й, ãàð 
тэжээлä îðж х¿ний ãàð хàðàхàä тóлààä 
бàйнà. Экîлîãийн тэнцвэðт бàйäàл 
àлäàãäàн, àãààð мàнäàл бîхиðäîж, 
ºвчин зîвлîн ихäэж, óðьä ºмнº äóóлж 
сîнсîж бàйãààã¿й шинэ ºвчн¿¿ä бий 
бîллîî. Х¿м¿¿сийн нàслàх хóãàцàà ч 
бîãинîслîî. Х¿¿хä¿¿ä хîðвîîä тàхиð 
äóтóó мэнäэлäэã бîллîî. Х¿м¿¿сийн 
нàслàх хóãàцàà ч бîãинîслîî. Гàн зóäààс 
бîлж тàðиàлàнãийн тàлбàйн чàнàð 
мóóäàж, ººð óлс îðнóóäààс “шóóðàй 
чиðэн óðãàц ãóйх” зîвлîн бий бîлсîн нь 
бàйãàль биäнээс хàðиó àвч бàйãààãийн 
илэðхийлэл биш ãэж ¿¿?

Ахàн ä¿¿с минь ээ. Х¿н б¿ð бàйãàль 
ээжээ хàйðлàн хàмãààлúя.

ªвºã äээäсийн биäэнä óнàãàн тºðхººð 
нь ¿лäээсэн бàйãàлийн бàялãийã зºв 
зîхистîй àшиãлàж, îãтîлж óстãàсàн îй 
мîäîî äàхин сэðãээж, тîî нь цººðч бàйãàà 
àн àмьтнàà ºсãºн ¿ðж¿¿лье. Гàзàð óсàà 
бîхиðäîхîîс сэðãийлье. Бàйãàль ээжээ 
óнàãàн тºðхºнä нь îðóóлúя. ̄ ð х¿¿хэääээ 
ãî¸мсîã бàйãàль ээжээ ¿лäээе.

Биä ºнººäðийн бàйäлààðàà бàйх 
бîл иðээä¿й мààнь биäнийã хэзээ ч 
óóчлàхã¿й.

ÌАÐАË – ÝÕ
Тэнãэð бàãàнàäсàн Алтàйн мºсºн 

îðãилóóä нàðны тóяàãààð сîлîнãîðîн, 
ààвын мààнь бóóðàл тэðã¿¿н мэт 
бîäîãäîн, óóлсын бэлийã äàмжин нàйãàх 
îй мîäнóóä ээжийн минь эãэлã¿й хàйðын 
сэтãэлийã х¿ðãэж иðсэн мэт эðэãц¿¿лэн 
бîäîхîä х¿ðãэäэã. Мîäîä äóнä 
чимээã¿йхэн шîðжиãнîн óðсàх тóнãàлàã 
сàйхàн ãîðхинóóä ººðийн эðхã¿й сэтãэл 
сэðãээнэ. Энэ хîðвîîãийн àмьä б¿хэнä 
ººðийн хàмàã шимтэй б¿хний зîðиóлäàã 
нь энэ ãîðхинóóäын àмин чóхàл ¿йлс 
билээ.

Амьä бàйãàлиàс зàяàсàн элäэв 
тºðлийн шóвóóä, хàä àсãà äàãàж ä¿¿лэн 
нисэх àðãàл, óãàлз, îйн эзэн х¿ðэн 
бààвãàй, чîнî, шил¿¿с ãэхчилэн îлîн, 
îлîн àн àмьтàä ºнº эðтнээс энэ нóтàãт 
îðшин сóóж, àмьäàðч бàйлàà. Øиã¿¿ 
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óðãàсàн îйн хэсэãхэн чºлººнä бóãын 
äºнãºж сàяхàн мэнäэлж, хºлºº äààж 
яäàн бàйãàà янзàãà мээмээ îлж хºхºх 
ãээä ээжийнхээ хэвлий ð¿¿ явàх ãэснээ 
бие äààж чàäàлã¿й ººðийн эðхã¿й хîйш 
óхàðнà.

Мàðàл ээж хººðхºн янзàãàà хºх¿¿лж 
цàãààн с¿¿ãээðээ цàтãàх ãэж яàðнà. 
Гэнэт мàðàл ээж ямàð нэãэн з¿йлээс 
бîлãîîмжилсîн мэт чихээ сîîтîйлãîн тàл 
тàл тийш хàðж хàмãààðàà ¿нэð àвлàà.

Энэ б¿хнийã нэãä нэãэнã¿й мîäîн 
äîтðîîс àжиãлàн сóóсàн Дîсжàн 
т¿ð¿¿нээс хîйш хàðж ºнãºðººсºн з¿йлсийã 
эðãэц¿¿лэн бîäîж ээж Айкóмисээс 
сàяхàн ãàðсàн Айжàн ä¿¿ãээ эðхл¿¿лэн 
хàðж бàйãàà мэт бîäîãäîж сóóлàà.

Гэнэт ãàðсàн бóóн äóó хºвч îй, хàä 
àсãыã цóóðàйтóóлж, хîðвîîãийн сàйхàн 
б¿хнийã ¿ã¿й хийх шиã бîллîî. Айäàс 
т¿ãш¿¿ð, óóð óцààð биеийã нь эзэмäсэн 
Дîсжàн х¿¿: “Хàðãис чîнî, ээжийã минь 
битãий бóóä” ãэх хàшãиðснàà îйн чºлºº 
ð¿¿ ã¿йлээ. Анãийн мàхàнä ш¿лэнãэтсэн 
àнчны бóóны сóмàнä óðьä хºлºº хóãà 
бóóäóóлсàн мàðàл ээж мîä ðóó îãлî 
хàðàйснàà “Чиний тºлºº àмиà зîлиîслî¸” 
ãэсэн шиã янзàãà ðóóãàà äàхин эðãэн 
иðлээ. Х¿¿хäийн хàшãиðсàн äóóнààс 
эмээв ¿¿, эсвэл хîðвîîä хîðã¿й àмьтны 
цóсыã ¿зэхээс з¿ðхшээв ¿¿, нºãºº àнчин 
мîä ðóó хàðàйлãàн н¿äнээс äàлä îðлîî.

Дîсжàн х¿¿ ã¿йж иðээä мàðàл ээжийн 
сóмàнä îнîãäсîн óðä хºлийã бàðьж, 
îлãîйäîж бàйãàà цóсыã жижиãхэн хî¸ð 
ãàðààðàà äàðààä сóóчихлàà. Х¿¿ãийн 
энэðэнã¿й сàнààã îйлãîсîн мэт мàðàл 
ээж ч биш¿¿ðхэж цэðвэлã¿й шàðхàäсàн 
хºлºº тàтàж àвсàнã¿й. Хººðхºн нь äэнäэх 
янзàãà ээжийнхээ зîвлîнã хàмт ¿ðэлцэх 
мэт хî¸ð н¿äэнäээ нóлимс мэлмэð¿¿лэн 
ээж, Дîсжàн хî¸ðыã эðãэн хàðóóлäàнà.

“Ээжийн минь àмийã àвðààч ээ, 
хàйðлàн хàмãààлààч ээ. Ээжээ àлäвàл 
яàх вэ?” ãэх шиã Дîсжàн ðóó хàðж хººðхºн 
хàð н¿äээðээ ãóйнà. 

Дîсжàн ºмч явсàн цàмцàà яàðàн 
сàнäðàн тàйлж, хî¸ð энãэðийã цóó тàтàн, 
шàðхàäсàн хºлийã бîîж эхэллээ.

Энэ хîðвîîä исэн л бîл бóцäàãã¿й 
ãэж хэн бàйхàв. Авàðãà тîм ã¿ðвэлээс 
хóмсын чинээ шîðãîîлж х¿ðтэл ººð àмьä 
бîäьãàл юó ч бàй хîðвîîä мэнäлээä 
хîжим нь хàлин îääîã нь энэ хîðвîîãийн 
жàм бóс óó. Хóвиà хичээсэн хàðãис àнчны 
¿хлийн сàвðààс зºвхºн Дîсжàн х¿¿ л 
мàðàл ээжийã àвàðсàн нь энэ бºлãºº.

àмьäðàл àхóйä ч тºäийлºн сàйн биш ¿ð 
äàãàвàð àжиãлàãäàх бîллîî.  Тóхàйлбàл, 
“Ус ãîл мààнь шиðãэж бàйнà”, “Мàлын 
бэлчээð мóóäлàà”, “Аãààðын бîхиðäîл 
н¿¿ðлэлээ”, “Хîã нîвшинäîî бàðиãäлàà” 
ãэх мóó мэäээ ºäºð б¿ð чих хàлóóцóóлàх 
бîллîî. Эäãээðт нэðмээс бîлж бàйãàà 
нэã шàлтãààн нь мэäээж äэлхийн 
äóлààðàл, óóð àмьсãàлын ººðчлºлт ãэх 
мэт бàйãàлиàс хàмààðàлтàй зàðим х¿чин 
з¿йл бий  л äээ. Гэхäээ л х¿ний зîхисã¿й 
¿йл àжиллàãàà ãэäэã бîл биäний хóвьä 
зàсàж,  зàлðóóлàх бîлîмжтîй ¿нäсэн 
шàлтãààн нь юм. Иймээс биä ямàð нэãэн 
з¿йлийã хийх л шààðäлàãàтàй бîлж 
бàйнà. Зºвхºн бàйãàль хàмãààлàãчиä 
ч биш, тºðийн бîлîîä тºðийн бóс 
бàйãóóллàãóóäын тºлººлºл, бàйãàлиà 
ãэсэн иðãэä б¿ãäээðээ л бàйãàлийã 
хàмãààлàх янз б¿ðийн àðãà зàм, 
хэлбэðийã эðэлхийлсээð бàйнà. ¿¿ний 

нэã жишээ нь “Бàйãàль хàмãààлàх 
иðãэäийн нºхºðлºл”. Энэ нэð тîмь¸î 
ºäãºº элбэã сîнсîãäîх бîлжээ. Энäээс 
иðãэä хîîðîнäîî нэãäээä бàйãàлиà 
хàмãààлàх ãэсэн óтãыã îйлãîж бîлнî. 
Гэхäээ энэ îйлãîлт ямàð ¿зэл сàнàà, 
ямàð ¿нäэслэлээð бий бîлсîн тóхàйä 
тîäîðхîй îйлãîлттîй бàйх нь бàйãàль 
хàмãààлàх цààш, цààшäын àжилä ил¿¿ 
äºхºмтэй бîлнî. 

Мàнàй хºäººãийн иðãэä ººðсäийн 
ºвºлжºº бóóц, хàвàðжàà, нàмàðжàà, 
зóслàнãийнхàà эðãэн тîйðны îðчнîîс, 
ººðººð хэлбэл х¿ðээлэн бàйãàà бàйãàль 
îðчнîîсîî ихээхэн хàмààðàлтàй бàйäàã 
ãэäãийã ¿¿нээс îйлãîх ¸стîй юм. Иðãэä 
àмьжиðãààãàà äээш¿¿лэх, ¿ã¿й яäàхäàà 
àмьжиðãààãàà тîãтмîл бàðьж бàйх 
àсóóäàлä, ººðººð хэлбэл тэäний з¿ãээð 
л îðшин àмьäðàхàä эðãэн тîйðных нь 
бàйãàль îðчны àсóóäàл бэлчээðтэйãээ, 
ãîл ãîðхитîйãîî, àн ãºðººстэйãºº хàмтäàà 

зàйлшã¿й бàãтàж бàйãàà óчðààс инãэж 
бàйãàль хàмãààлàх иðãэäийн нºхºðлºл 
ãэж яðиàä бàйãàà хэðэã. Уãтàà бàйãàль 
хàмãààлàх тóхàй яðиàä бàйãàà ч юм биш, 
хàðин хºäººãийн иðãэäийн àмьжиðãààны 
àсóóäлыã л ººð ºнцãººс ãàðãàж иðж 
бàйãàà юм л äàà. Тóхàйлбàл, мàлчäын 
мàлàà бэлчээх бэлчээð äîðîйтîлä îðîîä 
мàл иäэх ºвсã¿й бîлбîл хэн хîхиðîх вэ, 
óóх óсã¿й бîлбîл хэн хîхиðîх вэ, мàлä 
зàðим тîхиîлäîлä хîðтîй ºвсийã иäэж, 
инãэснээðээ мàлыã хîðäîх àюóлààс  
сэðãийлäэã зэðлэã тóðóóтàн àмьтàн ¿ã¿й 
бîлвîл хэн хîхиðîх вэ  ãэх мэтээð îлîн 
мянãàн жилийн тóðш зîхицîж иðсэн 
àмьäðàл бóюó биäний “их ãэð” бîлсîн 
бàйãàль äэлхий мààнь с¿йðвэл хэн 
хàмãийн т¿ð¿¿нä хîхиðîх вэ ãэх мэтийн 
îлîн, îлîн àсóóлт “Бàйãàль хàмãààлàх 
иðãэäийн нºхºðлºл”-ийã бий бîлãîсîн 
юм.  

Мэäээжийн хэðэã îлнîîðîî нийлж 

хийсэн àжил, нэн ялàнãóяà бàйãàль 
хàмãààлàх àсóóäлын тóхàйä, ãàнц 
нэãээðээ хийсэн àжлààс ил¿¿ ¿ð 
ä¿нтэй ãэäэã óтãààðàà  сàнàà нийлсэн 
àйл ºðх¿¿ä нºхºðлºл бîлж àжиллàх 
нь з¿йтэй. Нэãэнт мàлчäын àмь, 
àмьжиðãàà эðãэн тîйðныхîî бàйãàлиàс 
хàмààðàлтàй óчðààс тэä бàйãàлиà 
бóюó ººðсäийн х¿ðээлэн бàйãàà тóхàйн 
îðчнîî хàмãààлàх ¸стîй бîлж бàйãàà 
юм. Инãэснээðээ ч хºäººãийн мàлчиä 
ººðсäийн àмь, àмьжиðãààã бàтàлãààтàй 
бàйлãàх бîлнî. ªºðººð хэлбэл, хэн 
нэãний тºлºº биш хàðин зºвхºн ººðºº 
ººðийнхºº тºлºº л ямàð нэã юм хийх ãэж 
бàйãàà хэðэã. Хàðин хîт сóóðин ãàзðын 
иðãэäэä “бàйãàль хàмãààлàх иðãэäийн 
нºхºðлºл” нь äээð тàйлбàðлàсàн óтãààð 
îйлãîãäîх нь юó л бîл. Хîт сóóðин 
ãàзàðт àмьäàðч бàйãàà х¿м¿¿с àмьäàðч 
бàйãàà îðчнîîсîî бàðàã хàмààðàлã¿й 
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Цóс, цóс … цóс ¿нэðтэж бàйнà. Юóн 
цóс вэ? ªнººх ºнãºðсºн äîлäóãààð сàðын 
1-нийх шиã явäàл бîлж х¿ний àмь эðсäээ 
юó? Амь б¿ðэлãэсэн, àлж тàлсàн, àðвàн 
хàð тàмын нэãийã ¿йлäсэн ãэäэã óтãààðàà 
т¿¿нтэй яã àäилхàн л äàà. Гэхäээ х¿н 
àлж, тàлсàн хэðэã àðàй биш. Амьтàн 
àлсàн ãэхээð тà àнхààðлàà хàнäóóлàхàà 
бîльчихîв îî. Юó ãэвэл àллàãын хэðэã 
äàхин, äàхин ãàðààä бàйãàà, б¿ð тэãж 
бàйх ¸стîй юм шиã бîлчихсîн хóлãàйн 
àнãийн тàлààð мэäээлэл ºãºхийн 
зэðэãцээ цààшиä яàх вэ? ãэсэн зîвинîлîî 
хóвààлцàх ãэсэн хэðэã.

Чàнäмàнь тàл ãэж хààнà бàйäàã вэ? 
Уã нь Мîнãîл äàяàð хººмийãººðºº àлäàð 
цóóã îлсîн Хîвä àймãийн Чàнäмàнь сóм 
ãэж бий. Тэð сóмын тºвийн бàðóóн тàлààð 
с¿нäэðлэн îðшäîã Æàðãàлàнтхàйðхàн, 
Бóмбàтхàйðхàн óóлнààс з¿¿нтэйã¿¿ð Хàð 
нóóð, Дºðãºн нóóð х¿ðтлэх тàл хºнäийã 
еðºнхийä нь инãэж нэðлэсэн хэðэã. 
Яã тîãтсîн нэð ¿ã¿й. Чàнäмàнь сóмын 
тºвººс з¿¿нтээ îðшäîã äээð äóðьäсàн 
хî¸ð тîм нóóðын бàðóóн хàяà îðчмыã 
хàмàðсàн нàм äîð ãàзðын тэãш тàлààð 
Чàнäмàньчóóäàä àä шîî ¿зэãäэж, àмь 
нààнà тàм цààнà ãэãчээð àðàй яäàн àж 
тºðж бóй нэãэн яäàðсàн àмьтàн бàйäàã 
юм. Т¿¿нийã бºхºн ãºðººс ãэнэ. Энэ 
àмьтны ¿йлийã ¿зэн àлж тàлäàã, àйлãàж 
цîчîîäîã б¿лэã этãээä Чàнäмàнь сóмàнä 
¿¿ðлэжээ. Тэð б¿лэãлэлийн ¿¿ðнээс 
бàйнãà цóс ¿нэðтэж, Мîнãîл тºäийã¿й 
äàян äэлхийä чóхлын чóхàлä тîîцîãääîã 
нэн хîвðын хîвîð àмин эðäэнэ бàйн, 
бàйн яðãàлàлä ºðтºж бàйãààãийн жишээã 
хэлж ºãье. Яàж ä¿ãнэхээ тà ººðºº мэä.

“Алäàðт” хэðэã. 2006 îны 
àðвàннэãä¿ãээð сàð. Эä эðхтэнийã нь 
ºмнºä хºðш ð¿¿ ãàðãàж, àшиã хîнжîî 
îлîхын тóлä тóйлын хîвîð àмьтныã бººн, 
бººнººð нь бººð з¿ðхийã нь сóãàлсàн 
нîцтîй хэðэãт Чàнäмàнь сóмын 13 

иðãэн хîлбîãäîн эð¿¿ ¿¿сãэãäээä цàãäàà, 
ш¿¿хээð мºн ч óäààн явж бàйнà. Эäãээð 
нºхºä 54 бºхºнã àлààä 108 шиðхэã эвðээс 
нь àшиã îлîх ãэж бàйãààä бàðиãäсàн. 
Эзэн хîлбîãäîãч нь тîäîðчихсîн, эä 
мºðийн бàðимт нь тîäîðхîй бîлчихсîн 
энэ хэðãийã îäîî х¿ðтэл ш¿¿хээс эцэслэн  
шийäэхã¿й бàйãàà нь бºхºн нàмнàãчäын 
б¿лэãлэлийã ººãш¿¿лсээð бàйнà. Эð¿¿ãийн 
энэ хэðãийã ¿йлäэãч нàðт àшиãтàйãààð 
шийäэж, ººðтºº àшиã хîнжîî óнàãàхààð 
з¿тãэн, хэðãийã бóðóóãààð шийä¿¿лсэн 
мºðäºн бàйцààãч, ºмãººлºãч, ш¿¿ãч 
нàðт эð¿¿ãийн хэðэã ¿¿сãэсэн. Øàлãààä 
л бàйäàã, шийäэхã¿й бàйсààð л бàйäàã, 
хэн ãóàй нь äàðààä бàйãàà юм бîл äîî. 
Бàðиãäàнà äàà, бàðиãäàнà. Яàãààä ãэвэл 
äэнä¿¿ тîä хàðààнä îðсîн хэðэã л äээ, 
энэ. Ийм хэðãийã б¿тэн хî¸ð жил бîлîхîä 
шийäэж чàäàхã¿й бàйãààã эðх з¿йт тºðийн 
чàäàмжийн сóл äîðîй ãэж ¿зэх ¿¿, àль 
эсвэл мэäсээð бàйж мэäэхã¿й, чàäàхã¿йã 
хàðóóлàн хэðэã зàвших ãэсэн б¿лэã 
нºхäийн сàнààтàй ¿йлäэл ãэх ¿¿. ¯¿нийã 
цàã хóãàцàà хàðóóлнà биз. Хэðхэхийã нь 
хàðж сóóãààä, хэðэã бишиäвэл ялтàй нь 
хàмт шîðîнä хàтààж, шîнä ä¿¿жлэхийã 
хàðóóлàхààð зэхэж бóй тàл ч бàйãàà л 
сóðàãтàй. 

Ийм бàйсààð àтàл бºхºн нàмнàсàн 
хэðэã Чàнäмàнийн тàлä ãàðсààð л 
бàйнà. Øинэ бàðимт äэлãэе. Тà сàйн 
àнзààðààðàй. 

Íэг. 2008 îны ãóðàвäóãààð сàðын 20-
22-ны хîîðîнä Ус тîãтäîã, Øиðээãийн 
îðãиäîã хóäàã îðчмын нóтàãт зóðãààн 
бºхºн нàмнàсàн хэðэã ãàðсàн ч эзэн 
хîлбîãäîãч нь тîãтîîãäîлã¿й ºäийã 
х¿ðлээ. Тэä бàðиãääàãã¿й юм чинь ãэж 
бàðäàмнàх, бàðьсàн ч яллàäàãã¿й юм 
чинь яàäãийм ãэж пîîäîйхыã ¿з¿¿лсээð 
л бàйнà. Аллàãà ãàðàх äàвтàмж нь óлàм 
б¿ð îйðтсîîð.   

Õо¸р. 2008 îны àðàвäóãààð сàðын 
17-20-ны хîîðîнä Ус тîãтäîãîîс 
хîйхнóóð хî¸ð, Дэнãийн шилийн îðãиäîã 

хóäãийн îðчимä (Хàð-Ус нóóðын óлсын 
тóсãàй хàмãààлàлттàй ãàзàð) ãóðàв 
ãээä б¿ãä тàвàн бºхºн àлàãäжээ. Эзэн 
хîлбîãäîãчийã нь илð¿¿лэхээð Чàнäмàнь 
сóмын хэсãийн тºлººлºãч, цàãäàà, бàйãàль 
îðчны хянàлтын óлсын бàйцààãч, “Иðвэс-
3” бàãийн ãиш¿¿ä нэлээäã¿й хººцºлäºж 
хî¸ð нºхðийã сэжиãтнээð тàтжээ. 
Тэäнийã Хîвä àймãийн цàãäààãийн ãàзàðт 
бàйцààж бàйãàà àж. Уã нь бîл энэ хэðэã 
явäàл ãàðсныã хàðсàн х¿н нь бàйсààð 
бàйäàã. Гэтэл хэл, óл зàлãàсàн нь ¿ã¿й. 
Мэäсээð бàйж хэлэхийã з¿ðхлэхã¿й бàйнà 
óó? Аðàй нóтàã óсààðàà ¿ãсэж тîхиðîîä 
энэ àмьтныã хºнººх “àян”-ä цºмººðºº 
нэãäчихээã¿й бàймààð. Дààн ч äээ, ãэх 
сàйн сàнààт х¿н óã нь бàймààð л юм äàà. 

Ãурав. 2008 îны àðвàннэãä¿ãээð сàðын 
2-ны ºäºð. Дэнãийн шилийн îðãиäîã 
хóäãийн îðчимä зàм зóóðын х¿м¿¿с нэã 
бºхºнã àлààä мàшинäàà б¿тнээð нь 
хийãээä àвч явсныã эðэн сóðвàлжилсààð 
бàйнà. Бàðиàä àвàх сэжим бàйãàà óчиð 
óтàс цààшààãàà хºвðºх бîлîлтîй… 

Äºрºв. 2008 îны àðвàннэãä¿ãээð 
сàðын 6-нä Дºðãºн нóóðын бàðóóн óðä 
хэсэãт îðшäîã Аðлын àмны äээä тàлä 
Øиðээãийн îðãиäîã хóäãààс хîйхнóóð 
хî¸ð бºхºнãийн шинэвтэð сэãтэй 
“Иðвэс-3” бàãийн ãиш¿¿ä тààðàлäжээ. 
Энэ хэðэã Хàð-Ус нóóðын óлсын тóсãàй 
хàмãààлàлттàй ãàзðын нóтàã äэвсãэðт 
ãàðсàн юм. Хóóлийã äàвхàð, äàвхðààð нь  
зºðчсºн хэðэã.  

Ийм îлîн бàðимт яðàйсààð 
бàйхàä хººðхий бºхºнã яðãàлсààð л 
бàйнà äàà. Чàнäмàнь тàлын бºхºнã 
зîхиîн бàйãóóлàлттàйãààð àãнàäàã 
б¿лэã этãээäийã ººãш¿¿лсээð, хóóль 
зàвшóóлàхыã бîäсîîð, бàс хàðсàн ч 
хàðààã¿й юм шиã ä¿лий ä¿мбэ цàðàйлàн 
сóóсààð бàйх хэðэã ¿¿. Тà юó ãэж бîäîж 
бàйнà вэ?  

Хэðэã ¿йлäсэн нь нîтлîãäсîн бîл 
шийтãэл х¿лээх л óчиðтàй.  Хóóльчиä 
¿¿нийã ãàцààãààä бàйнà. Бàйцààãäààä 

Чàнäмàнийн тàлààс цóс ¿нэðтэж бàйнà
бàйãààãийнх нь хэðãийã бàðимтжóóлж, 
нîтîлмîîð бàйнà. Илðээã¿й хэсãийã нь 
илð¿¿лмээð, илчилмээð бàйнà. 

Хººмийн àялãóóãààð хºвч äэлхийã 
óяðààн б¿йвээлсэн Чàнäмàнь нóтãийн 
àðä иðãэä тà б¿хэн нóтàã óсàà сàвààã¿й 
хэäэн бàнäийн бàлãààð хàð äàðсàн 
з¿¿äэнä óмбóóлж, хàð тàмын хààлãà нээж, 
хàвь îðчныхîнäîî хàðààãàà чичл¿¿лж 
сóóхын хэðэã бàйнà óó?  Нóтãийн х¿ний 
н¿äээð хàðж, óхààнàà шинãээ äээ. Хàðин 
хºнäлºнãийн х¿н бîл шóóä л нóлимж, 
хàðààж, з¿хэж эхэлнэ…

Чàнäмàнь сóмын Иðãэäийн 
тºлººлºãчäийн хóðàл, Зàсàã äàðãын 
тàмãын ãàзàðтàй Дэлхийн бàйãàль 
хàмãààлàх сàн (WWF)-ãийн Мîнãîл 
äàхь хºтºлбºðийн ãàзàð хàмтðàн 2008 
îны есä¿ãээð сàðын 19-22-нä óã сóмàнä 
“Тîãтвîðтîй хºãжлийн тºлºº хàмтäàà” 
сэäэвт ºäºðлºã, óóлзàлт хийж Увс, 
Хîвä, Гîвь-Алтàй, Зàвхàн àймãийн 270 
ãàðóй тºлººллийã хàмðóóлсàн ºðãºн цàð 
х¿ðээтэй àðãà хэмжээ зîхиîн бàйãóóлсàн 
билээ. Уã àðãà хэмжээã хийхäээ Чàнäмàнь 
сóмыã сîнãîсîн нь энэ нóтàãт хóлãàйн àн 
ãàðсààð бàйãààã хàðãàлзàн ¿зэж, нóтãийн 
иðãэä сîнîð сîðãîã бàйх, тэä нóтàã óсàà 
хàйðлàн хàмãààлàх тàлààð нэãäмэл 
сàнààãààð àжиллàх шààðäлàãàтàй 
бàйãààã àнхààðóóлàх  зîðилãî àãóóлсàн 
юмсàн. Гэтэл т¿¿нээс хîйш хичнээн хэðэã 
ãàðàв àà? Юó бîäîж бàйнà, Чàнмàньчóóä 
àà?. 

Хóóль хянàлтын бîлîн бàйãàль 
хàмãààллын бàйãóóллàãóóä Чàнäмàнь 
сóмыã хàðààнäàà бàт няãт îнилîхã¿й бîл 
бîлîхã¿й нь ээ. 

Хººмийн àялãóóãàà сэнãэн¿¿лэнхэн 
бàйäàã тàл нóтàã тàнь цóс ¿нэðтсэн 
н¿ãэлт тàлààð äóóäàãäàж бàйнà. 
Чàнäмàнь нóтãийн зîн îлны сîнîð хàðàà, 
сîðãîã чихã¿йãээð энэ бóзàð хэðэã, мóó 
мóóхàйãийн ãóтàмшиãт нэðнээс сàлàхã¿й 
нь äàмжиãã¿й. Зîн îлîн сэðт¿ãэй,  
н¿ãэлийã ¿лäэн хººж зàйлóóл. 

бóюó тóйлын бàãà хàмààðàлтàй бàйäàã 
óчðààс тэäэнä îðцныхîî, бàйðныхàà 
эðãэн тîйðныã, ººðººð хэлбэл тэäний 
хóвьä х¿ðээлэн бàйãàà îðчнîî 
хàмãààлàх тºлºвшил бàðàã бàйäàãã¿й.  
Тэãээä ч х¿ðээлэн бàйãàà îðчнîî 
бóюó îðцныхîî хîã нîвшийã цэвэðлэж 
бàйãàлиà хàмãààллàà ч ãэсэн хэн нэãэн 
ãàäны х¿н иðээä хийсэн б¿тээснийã 
нь бàллààä хàячих нºхцºл их бàйäàã 
óчðààс “бàйãàлиà хàмãààлàх” сîниðхîл 
бàãà бàйнà. Хàðин хºäººãийн мàлчäын 
тóхàйä х¿н àмын няãтшил бàãà, ºвºлжºº, 
хàвàðжàà, зóслàн, нàмàðжààны ãàзðààð 
бóюó х¿ðээлэн бàйãàà îðчны ãàзðààð нь 
äàйðàн ºнãºðч бàйãàà хэн бîлîвч бàðàã 
л тîäîðхîй бàйäàã шàлтãààнààð хянàлт 
тàвих нºхцºл бîлîлцîî ил¿¿ ихтэй 
бàйäàã. Энэ бîлîлцîîãîî àшиãлààä 
бàйãàлиà ººðºº ººðсäийнхºº тóсын тóлä 
хàмãààлàхàä энэ нь эðãээä тэäэнäээ ¿ð 
ºãººжтэй бàйх óчðààс àнхлàн хºäººãийн 
иðãэä îðчнîî ººðсäºº хàмãààлàх нь зºв 
ãэсэн сàнàà ãàðсàн хэðэã.    

Энэ хî¸ð нºхцºл бàйäлыã хàðьцóóлààä 
¿зэхээð бàйãàль хàмãààлàх àсóóäлыã 
îлîн янзын хàнäлàãààð àвч ¿зэж, тóхàйн 
нºхцºлä нь тîхиðсîн ººð, ººð àðãà 
бàðилààð àсóóäлыã шийäвэðлэх ãэж 
îðîлäîж бàйãàà нь хàðàãäàж бàйнà. 
Хºäººãийн иðãэäийн хóвьä тэäний ºäºð 
тóтмын àмьäðàл àхóйä нºлººлж бàйäàã 
óтãààðàà îðчнîî хàмãààлàх сîниðхîл их 
бàйäàãт нь т¿шиãлэж бàйãàль хàмãààлàх 

àжлыã зîхиîн бàйãóóлàх, ãэхäээ 
ººðºº ººðийнхº тºлºº ãэäэã óтãààð 
нь, хàðин хîт сóóðин ãàзðынхны хóвьä 
нийãэмшлийн зàйлшã¿й шààðäлàãын 
х¿ðээнä, бие биенийхээ ºмнº х¿лээх 
хàðиóцлàãын óлмààс îðчин тîйðнîî сàйн 
сàйхàн, хîã нîвшã¿й бàйлãàх ¸стîй ãэäэã 
óтãààð нь бóсàä àðãà зàмààð бàйãàль 
хàмãààлàх àжлыã зîхиîн бàйãóóлàх нь 
зºв юм. Тóхàйлбàл, тàтвàðын бîäлîãîîð 
äàмжóóлж бîлîх юм.  

¯¿нийã ºã¿¿лэхийн óчиð нь хºäººãийн 
иðãэäийн бàйãàлиà бóюó îðчнîî 
хàмãààлàх àсóóäàл нь хîт, сóóðин 
ãàзðын àðä иðãэäийн îйлãîäîã бàйãàль 
хàмãààлàх àсóóäлààс îãтын ººð ¿зэл 
сàнààтàй ãэäãийã хàðóóлàх ãэснийх. 
Х¿ðээлэн бàйãàà îðчнîî хàмãààлàх, 
т¿¿нийхээ äààцàä тîхиðóóлж бàйãàлийн 
тîäîðхîй нэãэн бàялãийã àшиãлàх 
àсóóäàл бîл тîãтвîðтîй хºãжлийн нэã 
¿нäсэн сàнàà. 

Инãэснээðээ ºмнº ºã¿¿лж бàйсàн 
цàà бóãын тóхàйä сºнºж ¿ã¿й бîлсîн 
ãàшóóн т¿¿хийã, îюóн óхààнтàй х¿н ãэäэã 
сэтãэлãээãээð хàлж бàйãàлийнхàà нººц 
бàялãийã äààцàä нь тîхиðóóлж зîхистîй 
àшиãлàх нь биäэнä ч, цààшлààä ¿ð 
х¿¿хä¿¿äэä мààнь ч хэðэãтэй бîлîх 
юм. Ийм тîãтвîðтîй хºãжил бîл биäний 
цààшäàà зàмнàх ãэãээн бàс тэãээä цàãààн 
зàм бàйх юм. 

Хîвä, Увс, Гîвь-Алтàй, Зàвхàн зэðэã 
бàðóóн б¿сийн äºðвºн àймãийн иðãэä 
“Тîãтвîðтîй хºãжлийн тºлºº хàмтäàà” 
сэäвийн äîð 2008 îны 9-ð сàðын 19-22-
ний ºäð¿¿äэä Хîвä àймãийн Чàнäмàнь 
сóмàнä чóóлсàн билээ. Дэлхийн бàйãàль 
хàмãààлàх сàн (WWF)-ãийн Мîнãîл äàхь 
хºтºлбºðийн ãàзðààс зîхиîн бàйãóóлсàн 
энэ ºäºðлºãт äээðх àймãóóäын бàйãàль 
хàмãààлàх нºхºðлºл¿¿ä, иðãэäийн 
тºлººлºл бîлîн бàйãàль хàмãààлàãчиä, 
эðäэмтэä ãээä нийтäээ 270 ãàðóй х¿н 
îðîлцсîн юм. Тэä бэлчээðийн тàлхäàлт, 
óóð àмьсãàлын ººðчлºлтººс шàлтãààлàн 
тóлãàðч бóй àсóóäлыã хàмтäàà хэлэлцэн, 
бэðхшээлийã äàвàн тóóлàхын тóлä 
цààшиä ямàð àðãà хэмжээ àвàх тàлààð 
зºвлºлäсºн юм. Мºн биîлîãийн îлîн 
янз бàйäàл бîлîн äэлхийä хîвîðäîîä 
бóй àðãàль, иðвэс, бºхºнãийн экîлîãийн 
àч хîлбîãäîл, эäãээð àмьтныã 
хîвîðäîхîä нºлººлж бóй шàлтãààны 
тàлààð хэлэлцсэнээс ãàäнà Чàнäмàнь 
сóмын х¿¿хä¿¿äэä бàйãàль îðчин, àн 
àмьтнàà хàйðлàж хàмãààлàх тóхàй лекц-
óóлзàлтыã зîхиîн бàйãóóллàà. Чàнäмàнь 
сóмын иðãэä энэ мэт ¿йл àжиллàãààã 
¿ã¿йлж бàйäãàà хэлж бàйлàà. Мºн сóмын 

Бàðóóн б¿сийнхэн тîãтвîðтîй 
хºãжлийн тºлºº чóóллàà

х¿¿хä¿¿ä тîмчóóäàä хàнäàн цààшиä 
ч биäэнтэй яðилцàж бàйãààсàй, бàс 
мàнàй сóмын тîмчóóä хîãîî ил хàяж, 
сóмàà бîхиðäóóлàхàà бîлиîсîй хэмээн 
óлàмжлàхыã х¿ссэн юм.

ªäºðлºãийн ¿еэð бàйãàль îðчны 
хóóлиóäыã сóðтàлчилсàн “Дэвжээ” 
тэмцээнийã зîхиîн бàйãóóлсàн бºãººä 
тэðã¿¿н бàйðàнä Чàнäмàнь сóмын С¿лжээ 
бàãийнхàн шàлãàðсàн юм. Мºн энэ ¿еэð 
нºхºðлºлийн ãиш¿¿ä ººðсäийн óðлàсàн 
б¿тээл¿¿äээðээ ¿зэсãэлэн ãàðãàж, ãàнц 
цàãийн äîтîð хîнины нîîсîîð тºðºл 
б¿ðийн б¿тээãäэх¿¿н хийж сîниðхóóлсàн 
юм. Åðäºº 30 ãðàмм хîнины нîîсыã 2000 
тºãðºãийн ¿нэтэй б¿тээãäэх¿¿н бîлãîн 
àмилóóлж бàйãàà жишээ îлîн бàйв.

Ийнх¿¿ бàðóóн б¿сийн àймãóóäын 
мàлчиä, иðãэä бîлîн зàðим îðîн нóтãийн 
óäиðäлàãóóä ãóðвàн ºäðийн тóðш 
чóóлж, бàйãàль îðчин, зэðлэã àмьтàä, 
бэлчээðийн тàлààðх ºмнºº тóлãàðч 
бóй àсóóäàл, т¿¿нээс ãàðàх àðãà зàмыã 
хàмтäàà хàйлàà. Уóлзàлт ºäºðлºãт 
тºв, îðîн нóтãийн хэвлэл мэäээллийн 
хэðэãслийн сóðвàлжлàãчиä îðîлцîж 
îлîн нийтэä äэлãэðэнã¿й сóðвàлжлàãà 
х¿ðãэсэн юм.

Ò¿ð¿¿÷ íü I, VI í¿¿ðò
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 Амьтан агнах нь х¿ний эр¿¿л мэндэд 
ноöтой хохирол у÷руулах магадлал 
ºндºр áайдгийг та мэдэх ¿¿?

Òэгвэл эдгээр амьтнаас х¿нд 
халдварладаг аþултай ºв÷ин öººнг¿й 
áайдаг áайна. Ýнэ тºрлийн ºв÷н¿¿дийг 
зооносис /zoonoses/ гэж нэрлэдэг 
аж. Çэрлэг ан амьтны гаралтай 
ºв÷н¿¿д зºвхºн áусад амьтан áолон 
амьтдын á¿х л ïоïуляöид нºлººлж, 
ноöтой халдварт ºв÷ин тараан, ¿хэлд 
х¿ргэхээс гадна х¿нд нºлººлºх ºв÷ний 
эх ¿¿свэр áолдог áайна. Çэрлэг ан 
амьтдад хазуулах, тэднээс øууд 
халдвар авах, эсвэл халдвар авсан 
амьтдын áиåд “нутаглаж” áайсан 
áи÷ил áиåтэн, áººс зэргээр эдгээр 
ºв÷нийг тээг÷ áиåт áолон нянгууд х¿нд 
дамждаг аж.  Ýнэ тºрлийн ºв÷н¿¿д 
нь нэгд¿гээрт тодорхой áайрøилд 
тархсан, хо¸рдугаарт áиологи÷, ан÷ин 
зэрэг зэрлэг амьтадтай øууд харьöаж 
áуй х¿м¿¿ст халдах аþул хамгийн 
ºндºр áайдаг áайна. Èйм эрсдэл дунд 
áайдаг х¿м¿¿ст сэрэмжл¿¿лэг áолгож 
эдгээр ºв÷ний øинж тэмдэг áолон 
х¿нд халдварлах нºхöлийн талаарх 
тов÷ мэдээллийг х¿ргэж áайна.

Òрихиноз
Ан àмьтны тðихинîз ºвчин нь х¿нä 

хàлäвàðлàхäàà сóóлãàх, н¿äний äээä 
зîвхи ãэнэт хàвàãнàх, ãэðлийн ººäººс хàðж 
чàäàхã¿й бîлîх, бóлчинãààð ºвäºх, àðьс 
ãóóжих, àм цàнãàх, хºлðºх, äààðàх бîлîн 
сóльäàх зэðэã шинж тэмäãээð илэðäэã. 
Хэðэв эмчилãээ хийхã¿й óäвàл àмьсãàлын 
бîлîн мэäðэлийн шинж тэмäã¿¿ä илэðч 
эхэлäэã бàйнà. Хàлäвàðтàй мàхыã т¿¿хий 
эсвэл äóтóó бîлãîж иäсэнээð х¿нä 
хàлäвàðлàнà. Тðихинîз ºвчнийã х¿ний 
биеä ºвчин бий бîлãîãч немàтîä пàðàзит 
¿¿сãэäэã. Сóäàлãààнààс ¿зэхэä б¿х с¿¿н 
тэжээлтэн àмьтàнä энэ нянãийн хàлäвàð 
тóсàх мàãàäлàлтàй бºãººä хàлäвàðт 
нян нь àн àмьтны бóлчинä бàйðлàж, тэð 
àмьтны мàх, эä эðхтнийã хэðэãлэх ¿еä 
х¿нä äàмжäàã . Гэхäээ зэðлэã мàхчин 
àмьтàä бîлîн ¿хсэн àмьтны сэãээð 
хîîллîäîã àмьтны äóнä хàмãийн элбэã 
тîхиîлäîнî (бààвãàй, ¿нэã, чîнî, тàс ãэх 
мэт). Тóс ºвчнийã бàйãàльä тîхиîлäîхîä 
хянàх, ¿¿ний эсðэã àðãà хэмжээ àвàхàä 

тóн хэц¿¿ бàйäàã. 

Òуларåмиа
Тóлàðемиà ºвчин нь фðàнсиселлà 

тóлàðенсис хэмээх бàктеðиàс ¿¿äэлтэй 
бºãººä ãэнэт хàлóóðàх, чичðэх, 
бóлчинãийн ºвäºлт, óнàх зэðэã шинж 
тэмäãээð илэðäэã. Бàктеðи х¿ний биеä 
нэвтэðсэн хэсэãт шàðх,  óлàйлт, óсàн 
цэвð¿¿ ãàðч эцэстээ сîðви ¿¿сäэã.  Øàðх, 
сîðви нь эäãэтлээ нэлээä óääàã бàйнà. 
ªвчний хàлäвàð тээãч биет ихэнхäээ 
зóны óлиðàлä иäэвхтэй бàйäàã. Гэвч бàс 
ºвºл тîхиîлäîх бºãººä хээðийн тóóлàй, 
мàхчин àмьтäыã хàвхààð бàðих ¿еä 
ãàðäàã.

Бàктеðи нь хээðийн тóóлàй, мэðэãчиä бà 
шóвóóäàä бººсººð äàмжин “бàйðлàäàã”. 
Бàктеðийн ãîлîмт нь хàлäвàð àвсàн 
бººс, мºн х¿чтэй хàлäвàðыã тэсвэðлэх 
чàäвàðтàй àмьтны биеä бàйäàã àж. 
Зàðим тºðлийн бººс (D. andersoni, D. 
variabilis, бà Haemaphysalis leporispalus-
tris), ялàà, ялàнãóяà бóãын биеä ¿¿ðлэäэã 
ялàà (Chrysops discalis) зэðэã нь х¿нä 
ºвчин äàмжóóлàх чàäвàðтàй бàйäàã. 
Хàлäвàðлàх àðãà зàмä бîхиðäсîн óс 
óóх, хàлäвàðтàй мàх хэðэãлэх, эсвэл 
àнãийн мàхàн б¿тээãäэх¿¿нийã äóтóó 
бîлãîх, мэðэãч àмьтäын шээс, ялãàäàст 
бîхиðäсîн хий эсвэл тîîсîîð àмьсãàлàх; 
хàлäвàðт àмьтàнä х¿ðсэн хóтãà бîлîн 
бóсàä бàãàжààð ãàð, àðьсàà з¿сэх, мºн 
ºвчин тээãч àмьтàнä óðóóлàх, хàзóóлàх 
зэðэã ¿еä äàмжäàã бàйнà. 

Мºн бººсний виðóсээð хàлäвàðлàäàã 
ººð нэãэн ºвчин (flavivirus)  нь ãэнэт 
хàлóóðàх, хîîлîй ºвäºх, нîйð х¿ðэх, 
тîлãîй ºвäºх, óхààн сàмóóðàх зэðэã 
шинж тэмäã¿¿ä илэðäэã. ¯¿ний 
óлмààс тàðхины ¿ðэвсэл (энцефàлит), 
менинãит, тэð б¿¿ хэл зàðим тîхиîлäîлä 
хэсэãчилсэн сàà ºвчин тóсäàã àж. Эäãээð 
ºвчнийã тээãч àмьтäàä тàðвàãà, бóсàä 
тºðлийн мэðэãч àмьтàä, хээðийн тóóлàй, 
мàхчин àмьтàä бîлîн шóвóóä ч бàс îðнî. 
Амьтäын бººснººс хàмãààлàхàä хóвийн 
хàмãààлàлт мàш чóхàл бºãººä еð нь энэ 
тºðлийн ºвчнийã эäãээх àðãà бàйäàãã¿й. 

(Ф.Ð. Õåндåрсоны “Çэрлэг ан 
амтьдын ºв÷ин áа х¿н” хэмээх 
номноос. Íåáраскагийн их сургууль) 

Çэрлэг ан, амьтны áиåд 

Çэрлэг амьтнаас х¿нд халдварладаг 
аþултай ºв÷н¿¿д

áайрлах áººсний гаралтай 
ºв÷н¿¿д

Бººсний ãàðàлтàй бàктеðийн ºвчнийã 
àнх 1975 îнä (АНУ-ä) илð¿¿лжээ. 
Энэ ºвчин АНУ-ын хàðьяà нóтàã б¿ðт, 
Åвðîп, Ази, Афðик, Австðàли зэðэã тив 
бîлãîнä тîхиîлääîã бàйнà. Эðãэлäсэн 
цàãиðàã хэлбэðтэй Borrelia burgdorferi 
хэмээх нэðтэй бàктеðиàс ¿¿сäэã. Энэ 
бàктеðи х¿ний цóсàнä тºðºл б¿ðийн 
бººсний хàзàлтààð äàмжин îðäîã. Хàðин 
бººсн¿¿ä нь энэ ºвчний бàктеðийã бóãà 
бîлîн бóсàä хàлäвàð àвсàн àмьтäын 
цóсыã сîðснîîð “îлж àвäàã”. 

Энэ ºвчин х¿ний биеä ãóðвàн ¿е 
шàттàйãààð ¿ðãэлжилнэ. Хàмãийн хºнãºн 
бóюó эхний шинж тэмäэã нь  бººсºнä 
хàзóóлснààс хэäхэн ºäºð эсвэл нэã 
сàðын äàðàà тîйðîã хэлбэðтэй зàãàтнàх 
мàяãààð эхэлäэã. Зàãàтнóóðын хàжóóãààð 
хàниàäтàй тºстэй шинж тэмäэã бóюó 
тîлãîй ºвäºх, яäðàх, чичðэх, хîîлны 
äóðшилã¿й бîлîх, хàлóóðàх, ¿е мºч, 
бóлчинãààð ºвäºх шинж тэмäã¿¿ä мºн 
илэðäэã àж. Ихэнх х¿н äээð äóðäсàн 
эхний ¿е шàтààð ºвчилäºã бîл цººн 
х¿н хàлäвàð àвсàнààс хîйш хî¸ð äîлîî 

хîнîãîîс ãóðвàн сàðын äîтîð хî¸ð 
äàхь ¿е шàтààð ºвчилäºã. Энэ ¿е 
шàтàнä ¿е мºч ºвäºх, îй сàнàмж, 
хàðàà, хºäºлãººн мóóäàх зэðэã бóсàä 
мэäðэлийн шинж тэмäã¿¿ä илэðäэã 
бàйнà.  Хàðин хî¸ð жилийн äàðàà 
илðэх ãóðàвäàх шинж тэмäэã нь ¿е 

мºч тàхийх, склеðîз зэðэã 
мэäðэлийн эмãэãт х¿ðãэäэã. 
ªвчний шинж тэмäã¿¿ä îлîн 
тºðлийнх бàйх бºãººä зàðим 
х¿ний н¿¿ð сààжих, менинãит 
тóсàх, îй сàнàмж àлäàх, ààш 
зàн хóвиðàх бà àнхààðàл 
тºвлºð¿¿лж чàäàхã¿й бàйх 
эмãэã бий бîлãîäîã. 

Энэ ºвчин нь х¿м¿¿ст 
элбэã тîхиîлääîã хºнãºн 
хэлбэðийн бóсàä ºвчний 
шинж тэмäэã¿¿äтэй àäил 
бàйäàã óчðààс, ялàнãóяà 
àðьс зàãàтнàх шинж тэмäэã 
илðээã¿й тîхиîлäîлä 
îнîшлîхîä бэðх бàйäàã 

ãэнэ.  

Çэрлэг гахайн ºв÷ин
Зэðлэã ãàхàй бóюó бîäîнãийн биеä 

бàйäàã, х¿ний биеä хàлäвàðлàх àюóлтàй 
нэãэн ºвчин бîл ãàхàйн бðóцелл¸з 
юм.Тиймээс àнчиä энэ ºвчнººс 
бîлãîîмжлîхîîс ãàäнà зэðлэã бîäîнãîîс 
ãэðийн тэжээвэð ãàхàйä мºн хàлääàãийã 
àнхààðààðàй.

Зэðлэã ãàхàй энэ ºвчнººð нэãэнт 
ºвчилсºн л бîл àмьäðàлынхàà б¿хий л 
хóãàцààнä хàлäвàðыã тээх бºãººä ¿¿нийã 
нь эмчлэх àðãà бàйäàãã¿й.  

Зэðлэã ãàхàйн бðóцелл¸з х¿ний биеä 
хàлäвàð б¿хий эäээð äàмжäàã. Анчиä 
бîäîнã ºвчиж, бэлтãэж бàйх ¿еäээ 
хàлäвàð àвàх àюóлтàй. 

Х¿ний биеä хàлäвàðлàсàн ãàхàйн 
бðóцелл¸зыã тàньж ялãàхàä хэц¿¿. Ихэнх 
х¿м¿¿с îлîн äàхин хàлóóðàх, чичðэх, 
хºлðºх, сóльäàх, бóлчин бà ¿еэð ºвäºх, 
хîîлны äóðшилã¿й бîлîх, жин хàсàх зэðэã 
шинж тэмäãээð илэðäэã. Энэ тîхиîлäîлä 
эмчиä яàðàлтàй хàнäàх шààðäлàãàтàй.

“Èх Британи улсын нэвтэрхий толь”-
иос

Á.Áàÿðìàà
Увс àймãийн Сàãил сóмын “¯¿ðэã 

нóóð” нºхºðлºлийн мàлчин Б.Сàйнбàяð 
ºнãºðсºн àðàвäóãààð сàðын 12-ны ºãлºº 
06:00 цàãийн ¿еä мàлàà хàðàхààð ãэðээсээ 

Èрвэс хºгøирºхººрºº…
ãàðтàл хîтных нь îйðîлцîî иðвэс ¿хсэн 
бàйжээ. Тэðээ îйð îðчмынхîî х¿м¿¿сээð 
äàмжóóлàн биäэнä мэäээлэл х¿ðã¿¿лсэн 
юм.

Мэäээллийн äàãóó биäнийã îчихîä 
иðвэс хîт àйлààс 500м îðчим зàйä ¿хсэн 
бàйлàà. Иðвэсний àðьсàнä ил хàðàãäàх 
ямàð нэã ãэмтэл, шàðх бàйсàнã¿й. Гэсэн 
ч нóтãийн мàлчиä энэ “хэðэãт” тэð хàвийн 
хîньч нîхîйнóóäыã “хàðäàж” бàйлàà. 
Хàðин нóтãийн зàðим иðãэн ¿¿нийã 
ººðººð тàйлбàðлàсàн юм. Тэä “Иðвэс 
хºãшиðºхººðºº иäэш тэжээлээ хàйх 
чàäàлã¿й бîлж,  àйлын мàл ðóó äàйðäàã” 
ãэв. Энэ яðиà îðтîй бàйж мэäэхийã 
àймãийн мàл эмнэлãийн ãàзàðт хийсэн 
шинжилãээ хàðóóлж бàйнà. Учиð нь ¿хсэн 
иðвэсэнä ямàð нэãэн хàлäвàðт ºвчний 
шинж тэмäэã илэðсэнã¿й…

Уур амьсгалын ººр÷лºлтийн монгол гэр÷ анх 
удаа дэлхийн с¿лжээнд тавигдлаа

Дэлхийн 200 ãàðóй óлсàä сàлбàðтàй 
Дэлхийн бàйãàль хàмãààлàх сàн (WWF)-
ãийн àнхààðлын тºвä óóð àмьсãàлын 
ººðчлºлт з¿й ¸сîîð îðäîã. Энэ 
ººðчлºлтийн эсðэã хэðэãж¿¿лäэã ¿йл 
àжиллàãààны нэã нь “Уóð àмьсãàлын 
ººðчлºлтийн ãэðч” хэмээх хºтºлбºð 
билээ. Мэäээж äэлхий äээðх б¿х л óлс 
îðны иðãэä ¿¿ний ãэðч бîлîвч тîäîðхîй 
жишээ ãàðãàж, тэðх¿¿ жишээ нь äэлхийн 
нºлºº б¿хий бàйãóóллàãà х¿м¿¿сийн 
àнхààðлыã тàтàх зîðилãîтîй юм. 

Мîнãîл îðнîîс àнхны ãэðчээð Хîвä 
àймãийн Чàнäмàнь сóмын иðãэн, ºнäºð 
нàстàн Н.Мàðóш ãóàй îлîн óлсын 
ãэðчийн с¿лжээнä îðлîî. Мàðóш ãóàйн 
óнàãàн нóтàã Хàð-Ус нóóðын Цàãààн ãîл 
хэмээх ãàзàð бºãººä энэ нóтàã Мîнãîл 
îðны бàðóóн б¿сийн óóð àмьсãàлын 

ººðчлºлтºä ºðтсºн, цààшиä ч нîцтîй ¿ð 
äàãàвàð б¿хий б¿с нóтàãт бàãтàж бàйãàà 
билээ. Хэðэв тà àнхны ãэðчийн т¿¿хийã 
сîниðхвîл http://www.panda.org/about_
wwf/what_we_do/climate_change/index.
cfm?uNewsID=149761  цàхим хàяãààð 
зîчлîîðîй.

Í.Ìàðóø


