
СУРАГЧДАД зориулсан гарын авлага

ЦӨЛӨРХӨГ ХЭЭРИЙН 
ГАЙХАМШИГ

Он цагийн зангилаан дундаас 
Домог нэр хөтөлж ирсэн
Омог цэнхэр орчлонгийн дайдад
Долоон бурханыг эрхлүүлж хоносон

Хөх Монголын минь хөдөө
Хүйсийн буурал говь минь ээ

Ижлээсээ төөрсөн ганц янзага ч
Цочилгүй хонодог энх амгалангийн туйл
Эхээсээ дөнгөж төрсөн нялх унага ч
Цогцогоороон тэнцдэг ээрэм цагаан хөндий

Хол холын хүрэн уулсыг 
Өргөж өндийсөн аав нутаг
Хондон цавьдар нарыг 
Өвөр дээрээ өнхрүүлсэн ээж нутаг

Зээр гөрөөсийн сүрэг нь тоостойгоо уралдсан
Эх газрын минь диваажин
Зэрэглээ, тэмээ хоёроороо гоёсон 
Эгэлийн эгэл энэ нутгийн 

Морь эргэсэн талаас нь 
Адуу үнэртэж өнждөг юм.
Молцог жаахан элсэнд 

Гийнгоо цуурайтаж хонодог
Аягатай сүү шиг бяцхан нууранд нь хүртэл
Аянчин шувууд зунжин чуулаад буцдаг
Арагтай аргал шиг жаахан толгодод нь 
Алиман сарны гэгээ хүүшилж тусдаг юм аа.

Чөдөртэй морь ганцхан шөнө туулчих жаахан 
хөндийгөөс нь 

Чөтгөр хүртэл айгаад явчихдаг хирнээ
Булаг шанд ч үгүй бор толгодыг нь 
Бурхан хүртэл булаацалдаад байдаг юм аа.

Хүйсийн говь шүлэг 

Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум
Хүйсийн говь баг Б.Батдорж

Шарга, Манханы зэрэглээт говь минь
Шанзны эгшигэнд уужран цэнхэртдэгсэн
Шагайн тойром шиг бөхөнгийн сүрэг
Шандны усанд уралдан хатирдагсан

Шүхэрлэх тоосны угалзрах үзүүрт 
Шүүдрийн дусал шиг ээж минь цахилдагсан
Өлзий ерөөлтэй өргөө нутагтаа
Өдтэй бичиг шиг өртөөлөн хатирдагсан

Дахилт
Ээлийн говьдоо билчсэн эжий минь
Эргээд ирэхгүйн совин татав уу даа
Эмийн увидастай ээжээс минь хагацуулж
Эрлэгийн садан буудлаа гэж үү дээ

Ээ хөөрхий

Үйлс муутны нүгэл ойртоход 
Үргэхийн зовлон ээрэн хулждагсан
Үнэнч санаатны сэтгэл өмөөрөхөд
Үлдэхийн жаргал эдлэн налайдагсан

Дахилт
Ээлийн говьдоо бэлчсэн эжий минь
Эргээд ирэхгүйн совин татав уу даа
Эмийн увидастай ээжээс минь хагацуулж
Эрлэгийн садан буудлаа гэж үү дээ

Ээлийн говьдоо бэлчсэн эжий минь
Эргээд ирэхгүйн совин татав уу даа
Эмийн увидастай ээжээс минь хагацуулж
Эрлэгийн садан буудлаа гэж үү дээ
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Цөлөрхөг хээрийн гайхамшиг. Сурагчдад зориулсан гарын авлага. 

МАВА сангаас санхүүжүүлж буй монгол бөхөн хамгаалах төслийн хүрээнд энэ номыг 
орчуулан, эмхтгэж хүүхэд багачууд та бүхэнд хүргэж байна. Дэлхийд зөвхөн Монголд байдаг 
монгол бөхөн хамгааллын талаар Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон нутгийн ард иргэд, байгаль 
хамгаалагч нар олон жил хамтран ажиллаж байна. Оросын холбооны улс, Казакстан, 
Халимагийн хүүхэд багачуудад зориулсан энэхүү номыг эх хэлнээ хөрвүүлэн монгол 
бөхөнгийн онцлогийг тусган хэвлүүлэхэд Германы академик солилцооны алба (DAAD), 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), Франкфуртын амьтан судлалын нийгэмлэг (ZGF), 
Олон улсын INTAS холбоо дэмжлэг үзүүллээ.

ГАРЫН АВЛАГЫГ ЗОХИОХОД ОРОЛЦСОН:

28-р хуудасны бодлого 26-р хуудасны бодлого

21-р хуудасны бодлого
үнэн: 1,2,4,7,10
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хэвлэгдсэн бүтээлүүд хэсгээс сүүлийн жилүүдэд янз бүрийн хэвлэлийн газруудаас 

гаргасан бөхөнгийн тухай өгүүллэлүүдийн электрон хувилбаруудыг олох 
боломжтой.
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- Владислав НАДОВ. Бөхөнг хавар тоолдог // ECO DIGEST (Экологийн сэдвээр Казахстаны 
хэвлэлийн мониторинг)
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- Антон Стручков. Хүмүүс ба Амьтад // “ECOSTAN NEWS” сэтгүүл
- Цагаан зээр, бөхөн хамгаалах олон улсын зөвлөгөөн // СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, №17
- Казахстаны бөхөнгийн популяцийн төлөв байдал 2004 онд // СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, №17
- Бөхөнг аврах нь - бөхөн тархасан орнуудын болон олон улсын байгууллагуудын нийтийн 
хариуцлага // СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, №17
- Оркен Шаймуханбетов. Төв Казахстаны бөхөнгийн хамгаалал: олон нийтийн байгууллагууд, улс 
орон, нутгийн иргэд //  СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, №15
- Вадим Ни. Казахстанд бөхөн хамгаалах арга хэмжээнүүд (Казахстаны Эко Правда №228, 
6.09.2001 электрон хувилбараар тараасан материалаар) СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, №10
- бусад материалууд

Бөхөнд зориулсан – www.biodiversity.ru/programs/saigak/photo.html  
зэрлэг амьтан хамгаалах төвийн интернет хуудас дээрх Игорь Шпиленк, 
Павел Сорокин, Татьяана Бакинова нарын фото зургуудаас бөхөнгийн 

амьдралын янз бүрийн үеийн байдлыг харж болно

ҮНЭГҮЙ ТАРААГДАНА

бразЭко

http://www.tourkz.com
http://www.shpilenok.com
http://www.shpilenok.com
http://www.shpilenok.com
http://www.shpilenok.com


Ш

1 5 10 15 20 25

1

5

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

СУРАГЧДАД зориулсан гарын авлага

ЦӨЛӨРХӨГ ХЭЭРИЙН 

ГАЙХАМШИГ

Улаанбаатар 2010

АСУУЛТ БОЛОН БОДЛОГЫН ХАРИУЛТУУД

14-р хуудасны бодлого5-р хуудасны бодлого

8-р хуудасны бодлого

9-р хуудасны бодлого

18-р хуудасны бодлого

13-р хуудасны бодлого

19-р хуудасны үгийн сүлжээ

Ак куйрюк (туркээр), сайга (орос), ак 
киик, ак бокен (казак), бөхөн (монгол 
хэлээр), бокен (казакаар).

1 - 3;
2 - 4;
3 - 1;
4 - 2;

1. Тал дээр 4 янзага байна.
2. Хоёр яг ижилхэн янзагыг дугуйгаар 
хүрээлэв.
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ХҮҮХЭД БИДНИЙ НАЙЗ

Арслан заан болон ноост хирсний үеийн орчин цагийн амьтантай танилцахыг хүсэж 
байна уу? Энэхүү маш эртний, монхор хамартай гайхалтай амьтныг бөхөн гэж нэрлэдэг. 
Номын хуудаснаас өнөө цагт ховордож буй энэ амьтны амьдралын тухай олон сонирхолтой 
зүйлийг мэдэж авах гайхалтай аялал хийхийг бид чамд санал болгож байна. Дэлхий дээр 2 
зүйлийн бөхөн бий. Нэг нь соргог бөхөн нөгөө нь монгол бөхөн. Казахстаны тал нутагт 
хориодхон жилийн өмнө 1,500,000 орчим соргог бөхөн  тархаж байсан бол 2005 онд гэхэд  
дэлхий дээр ердөө л 55,000 орчим л үлджээ. Харин Монголын цөлөрхөг хээрийн бүсэд 
байсан соргог бөхөн 1960-иад оны үед устан үгүй болж зөвхөн монгол бөхөн Говь-Алтай 
аймгийн Шаргын говь, Хүйсийн говь, Ховд аймгийн  Дөргөний талд үлджээ.

Яагаад гэдгийг чи мэдэхийг хүсэж байна уу? Бөхөн хамгаалахад туслахыг хүсэж байна 
уу? Тийм бол хурдхан энэ номыг уншиж, гайхалтай ертөнцөөр аялцгаая!

ТАНИЛЦААРАЙ, ЭНЭ БОЛ МАНАЙ БААТАР

Сайн уу!  Би чиний 
шинэ НАЙЗ!

БӨХӨН ХАМГААЛАХ ҮЙЛСЭД 
ЧИ Ч БАС ОРОЛЦОЖ БОЛНО

1.

2.

3.

4. 

 Нэг санаатай найз нөхдөө олоорой

 Бөхөнгийн тухай илүү ихийг мэдэж аваарай. Мэдээллийг сонин, сэтгүүл, 
телевиз ,  интернетээс  (жишээлэхэд   ,  

,   зэрэг) олж 
болно

 Бөхөн хамгаалах чиглэлээр хийх өөрсдийн хөтөлбөрийг хамтдаа 
боловсруулаарай. Түүнд олон янзын ажил орж болно: мэдээллийн хуудсыг 
хийх, тараах, хүүхдийн бүтээлүүдийн үзэсгэлэн,  цуглаан зохион байгуулах  гэх 
мэт.

Байгаль хамгаалах байгууллагад тусламж хүсч зоригтой ханд, өөрсдөө ч 
эдгээр байгууллагатай хамтран ажиллаарай.
Эдгээр үйл ажиллагаандаа шинэ найзуудыгаа байнга татан оруулж, хамрах 
асуудлынхаа хүрээг тэлж байгаарай.

www.saigak.biodiversi ty.ru
www.saigarescue.net www.iccs.org.uk, http://mongolia.panda.org

http://www.saigak.biodiversity.ru
http://www.saigarescue.net
http://www.iccs.org.uk,
http://www.iccs.org.uk,
http://www.mongolia.panda.org


ЯАГААД «БӨХӨН» ГЭЖ НЭРЛЭСЭН 
ВЭ?

«Бөхөн» бол татар гаралтай үг. Бөгтийн хатирч цагт 80-90 километр цагийн хурдтай 
давхидаг тул бөгтөр бөхөн гэсэн нэр хайрлажээ. Оросын эрдэмтэн Петр-Симон Паллас 1769 
онд Оренбург мужаар аялж явахдаа «зэрлэг ямаатай» тааралдан уг тууртанд «Сайга» нэрийг 
албан ёсоор өгчээ. Нутгийн иргэд татаар бөхөн, соргог бөхөн, монгол бөхөн хэмээн нэрлэдэг 
байв. Хээр, цөл, заримдаг цөлийн энэ амьтны шинжлэх ухааны латин нэр нь – Saiga tatarica.

Бөхөн Казахстан, ОХУ (Халимаг), Узбекистан, Туркменистан, Монгол гэсэн 5 улсын 
нутагт тархан амьдарч байна. Улс үндэстэн болгон өөрсдийнхээ хэл дээр бөхөнг янз бүрээр 
нэрлэдэг. Жишээ нь: казакууд түүнийг ак бокен, бокен, ак киик, киик, узбекууд – сайгак, 
оросууд – сайга, туркууд – ак куйрюк, халимагууд – бухин, харин монголчууд - бөхөн гэж 
нэрлэдэг.

Би энд олон үндэстний хэл дээрх бөхөнгийн нэрүүдийг 
«нуучихлаа». Тэдгээрийг эрж олцгоогоорой!

Ээжээ, яагаад 
бид ийм хачин 

хамартай юм бэ?

Нөгөө эрэг рүү бид яаж гарах вэ?

Яагаад бид түүнээс зугтааж 
байгаа юм?

Бид одоо юу идэх вэ?

Хүнээс бид мөн л зугтаах уу?
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ДАРХАЛСАН БӨХӨНГИЙН ТУХАЙ ДОМОГ

Эрт урьд цагт нэгэн анчин цөлд ан хийхээр 
явжээ. Тэрээр өдөржингөө юу ч агнаж 
чадсангүй. Нар жаргахын алдад гэнэт 
сүргээсээ тасарсан нэгэн бөхөнг олж 
харжээ. Зальтай анчин салхин дорос нь 
дөхөж очив. Ойртож очоод бөхөнгийн 
шаргачин болохыг мэдсэн боловч түүнийг 
зүгээр явуулахыг хүссэнгүй. «Чамд буруу 
байхгүй, гэхдээ надад хоол алга» хэмээн 
өөртөө бувтнан шивнээд нумныхаа хөвчийг 
сумлан татлаа. Соргог шаргачин чимээ 
сонсож, хүн ойртсоныг хараад байран 
дээрээ зог туслаа. Гэнэтхэн тэрээр хүний 
хэлээр ярьж эхлэв:

- Анчин гуай  сөгдөн гуйя, 
битгий намайг алаач! Надад хоёр жижигхэн 
янзага бий, надгүй тэд амьдарч чадахгүй 
болно. Хэрвээ чи намайг өршөөх юм бол би 
чамайг адислаж, чиний бүх амьдралын 
туршид аз ивээх болно.  Гуйж байна намайг 
битгий алаач!

Гэвч  анчин  бөхөнгийн  үгийг  
тоосонгүй. “Эх үрсийг битгий салга, өчүүхэн 
амьтдыг битгий өнчрөө” гэсэн өвгөдийнхөө 
сургаалийг тэрээр мартжээ. 

Анчин ганзага хоосон харихаас 
эмээжээ. Тавьсан хөвч жингэнэж, эрчилсэн 
сум шингэж буй наранд гялтганах мөчид 
бөхөнгийн шаргачин том чулуу болон 
хувирчээ. Энэ явдлаас хойш анчингийн 
амьдралд аз ивээгээгүй хэмээн ярилцдаг 
байна.

чамаас

Бурханчлан хайрлая!
(Б.Баярсайхан, Ховд аймгийн Манхан сум)

Үүрд нутаглахаар заяасан 
Үүрийн шаргал өнгөтэй
Үр төлөөрөө олдог
Үзэсгэлэнт хайрхан бөхөн

Улаан номонд дархалагдсан 
Улаан шаргал бөхөнгөө 
Удам заншлаа бодож
Уламжлан хайрлан хамгаалъя

Сэрүүн дориун цогцостой 
Сэргэлэн хайрхан бөхөнгөө 
Сэтгэл муут хүмүүсээс
Сэрэмжлэн урьдчилж хамгаалъя

Ботгон хайрхан зүстэй
Бөгтөгнөн хатирч явдаг
Буяны заяант бөхөнгөө 
Бурханчлан хайрлаж явцгаая.

Дэлхийн экологийн сан (ДЭС), 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), 
Германы байгаль хамгаалах холбоо, 
Лондонгийн  эзэн  хааны  коллеж ,  
Франкфуртийн  амьтан  судлалын  
нийгэмлэг (ZGF) зэрэг олон улсын 
байгууллага, сан, хүрээлэнгүүд болон 
Казахстаны хөдөө аж ахуйн яамны ой 
агнуурын аж ахуйн хороо зэрэг төрийн 
болон төрийн бус байгууллагууд бөхөнг  
хамгаалахын төлөө нэг санаа, нэгдмэл 
зорилготой ажиллаж байна. Жишээ нь:  
э н э  н о м  б о л  Н А Б У  б о л о н  
карагандинскийн экологийн олон нийтийн 
болон боловсролын байгуулагуудын 
хамтын ажиллагааны үр дүн юм.

ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД 
ЮУ ХИЙЖ БОЛОХ ВЭ?

Хууль бус  агнуурыг  өдөөгч  
шалтгаанууд болох нутгийн иргэдийн 
эдийн засгийн ядуурал, бөхөнгийн 
өнөөгийн байдлын тухай,  бөхөн уствал 
гарах сөрөг ул мөрийн тухай мэдээллийг 
түгээх шаардлагатай. 

Энэ амьтны хувь заяа өнөөдөр 
нутгийн иргэдийн гарт гэдгийг тэд өөрсдөө 
ухамсарласан байх нь маш чухал. 

Хэрвээ хулгайн анчид бөхөн 
агнасны төлөө тэднийг торгохоос гадна 
ойр тойрных нь найз нөхөд, ах дүүсийг 
хариуцлагад татах болно гэдгийг мэддэг 
болвол энэ нь тэдэнд торгуулиас ч илүүтэй 
нөлөөлөх болно.



Шүлэг, яруу найраг чамд өөрийнхөө мэдрэмжийг үгээр 
илэрхийлэхэд туслах болно. Шүлэг бичих хэд хэдэн арга 

бий. Японы найрагчид ямар арга техник хэрэглэдгийг 
сонирхоё

Кинквайн хэлбэрийн шүлэг:

Хээр тал
Өргөн уудам, зах хязгааргүй
Урагшаа л давхиад баймаар

Бүх амьтанд амьдрал бэлэглэсэн
Хээр тал

Кинквайн хэлбэрийн шүлгүүд дараах схемээр бичигддэг:
1-р мөр: нэр үг 
2-р мөр: нэр үгийг хоёр үгээр тодорхойлох
3-р мөр: үйлдлийг гурван үгээр тодорхойлох
4-р мөр: мэдрэмжээ дөрвөн үгээр илэрхийлэх
5-р мөр: нэр үг (шүлгийнхээ нэрийг эсвэл түүний зүйрлэл)

Хайку хэлбэрийн яруу найргийн жишээ:

Би мөрөөдөв:
Уудам талд

Шимт өвсөөр хооллосон,
Үсэрч цовхорсон, Сэргэлэн цовоо   

Янзагахан байв Би.

Японы яруу найргийн Хайку- хэлбэрийг дараах схемээр бичдэг:
1-р мөр: «би мөрөөдөв» бодрол, утга санаа;
2-р мөр: хаана;
3-р мөр: үйлдэл
4-р мөр: хэрхэн
5-р мөр: би хэн нэгэн эсвэл 
ямар нэгэн зүйл байв;

Чи урьд нь шүлэг бичиж байсан 
уу? Дээр дурьдсан схемуудыг 
ашиглан өөрийн ур чадварыг 

шалгаж сориорой.

ҮР ХОЙЧИЙНХОО ТӨЛӨӨ БӨХӨНГӨӨ АВАРЦГААЯ!

Хүүхдүүдээ бид бөхөнгийн  түүх, 
түүний амьдралын хэмнэл, бүтцийн тухай 
олон зүйлийг мэдэж, энэхүү амьтныг 
хамгаалах эдийн засгийн ач холбогдлыг ч 
авч үзлээ. Гэвч хамгийн гол нь,  яагаад бид 
бөхөнгийн сүргийг бусад амьтдын адилаар 
хамгаалж үржүүлэх үүрэгтэй гэж? Учир нь 
энэ зүйлийг амьдаар харах, биологийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалж үлдэхийн тулд. 
Энэхүү номонд бидний гаргаж тавьсан 
сүүлчийн асуултад хариулах л үлдлээ. Энэ 
асуулт бол бөхөнг мөхлөөс аврахын тулд 
өнөө үед бид юу хийх шаардлагатай вэ?

ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БӨХӨНГ ХЭРХЭН 
ХАМГААЛЖ БАЙНА ВЭ?

Олон улсын байгаль хамгаалах 
байгууллагууд анхлан бөхөн устах аюулд 
ойртсон тухай түгшүүрийг зарласан.  
Бөхөнг 1995 онд Ховордсон ургамал, 
амьтны зүйлүүдийг олон улсын хэмжээнд 
худалдаалах тухай конвенци (CITES) II-р 
х а в с р а л т а д  о р у ул а в .  C I T E S - и й н  
конвенцийн гишүүн улс орнууд (Казахстан 
2000 оноос CITES-ийн гишүүн) эврийн 
худалдаа бөхөнгийн зүйлд аюул учруулж 
буй  үед  ОХУ  болон  Казахстанаас  

бөхөнгийн эврийг  гадаадад худалдаалахыг 
хоригложээ. 

Энэ зүйлийг 1996 онд Байгаль 
хамгаалах олон улсын холбооны «ховор 
болон  устаж  буй  амьтан  ургамлын  
жагсаалт»-д оруулсан. Байгаль хамгаалах 
олон улсын холбооноос 2004 онд бөхөнгийн 
хамгааллын асуудлыг дэлхий дээрх 
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
чухал асуудлын  нэг гэж үзжээ.



АНГЛИ ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГЭЭ ШАЛГААРАЙ

1. Saiga is  able to devote their lives for its calve when           
     necessary.
   2.  Saiga is attracted by saiga, humans are attracted by 
         humans.
      3. Saiga has a number of enemies. 
         4. Individuals of saiga are distinguished in their eyes.

Бөхөнд дайсан мундахгүй

Бөхөн өөр хоорондоо нүдээрээ ялгагддаг

  Бөхөн янзаганыхаа төлөө амиа өгөхөөс ч буцахгүй
 Хүн төрсөн нутагтаа, бөхөн Шаргын говьдоо татагддаг

Хууч яриа, зүйр үгүүдийн зөв орчуулгатай нь тохируулаарай, түргэн 
хэллэгүүдийг давтаж үзээрэй.

ТҮРГЭН ХЭЛЛЭГ

Бутны цаагуур нуугдан
Бөгтөр бөхөн ус ууна
Бут хөдлөх л юм бол 
Бөгтөр бөхөн зугтан одно

***********

Бөгтөр бөхөн янзагануудаа бөгтөр бөхөн шиг давхиж 
сургадаг

************

Бөхөн бөгтгөр, бөгтгөр бөхөн

ОНЬСОГО

Арслан заан шиг хамартай
Хулан адуу мэт хурдан давхидаг
Манай хээр талын зэрлэг гөрөөс

Миний тухай өөрсдөө оньсого зохиогоорой!

90-ээд он хүртэлх 40 жилийн 
хугацаанд албан ёсоор 5.5 сая бөхөн 
агнаж 120 сая америк долларийн ашиг 
олсон байна. Тоо нөөцийн үнэлгээг 
тогтмол хийж, олзворлох биологийн 
нормыг чанд баримтлаж байсан учир энэ 
үед эдгээр амьтдад ямар нэгэн хор 
учруулаагүй. Гэсэн хэдий ч энэ бүхний 
харгайгаар одоо бөхөнгийн хууль бус 
агнуур худалдаалалт тасрахгүй явагдсаар 
байна. Та бүхэн ирээдүйн нөөц баялагаа 
өөрсдөө хамгаалахын тулд юу хийж чадах 
вэ?

Хулгайн анчид - Зах зээлийн эдийн 
засагт шилжсэн 90-ээд оны эхнээс 
үйлдвэрлэлийн агнуур, худалдаа хаагдсан 
ч хулгайн ан, түүнд тавих хяналт бараг 
байхгүй болсон. 

Нутгийн иргэд, янз бүрийн олз 
хайсан хүмүүс эвэр олохоор хээр лүү 

цөмрөн оров. Ингэж энэ зүйлийн орших 
хугацаанд хамгийн том устгал эхэлсэн юм. 

Бөхөн-эдийн  засгийн  ашигтай  
амьтан. Энэ зүйл амьтныг худалдаалахаас 
олох эдийн засгийн ашиг хэдий их ч байгальд 
үзүүлэх эерэг үйлчлэл, хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээнээс олон дахин бага. Учир нь энэ зүйл 
уствал байгаль дахь олон зүйл амьтан даган 
устах, ургамлын нөмрөг доройтон хөрсний 
үржил шим муудах сөрөг талтай. Бөхөнгөөс 
өөр ямар ч тууртан амьтан говь цөлийн хатуу 
ширүүн нөхцөлд амьдрах чадваргүй бөгөөд 
бөхөн шиг байгалиас өчүүхэнийг хүртэн ихийг 
бүтээн амьдарч чадахгүй.

Хэдийгээр намайг хуулиар 
хамгаалсан ч агнах тохиолдол 

гарсаар л байна.

Хулгайн ангийн 
баримтууд

54 бөхөнгийн 108 ширхэг 
эврийг  Ховд  аймгийн  
Чандмань сумаас улсын 
хил дамнуулан худалдах 
гэж байсан хэргийг 2006 
оны арваннэгдүгээр сард 
илрүүлжээ. Энэ хэргийг 13 
хүн бүлэглэн үйлдсэн байв. 
Гэмт этгээдүүд 3 - 5 жилийн 
хорих ялаар шийтгүүлжээ.

Зууны мэдээ №41(2801)

2006 он

2008 он

Оросын гаалийн ажилтнууд Монгол руу 
хууль бусаар бөхөнгийн эврийг хил 
гаргахыг завдаж байсны илрүүлэв   

Оросын Наушкинскийн гаалийн 
ажилтнууд 2005 оны 8 сарын 12-нд Монгол 
руу 11 орчим килограмм нийт 67 ширхэг 
бөхөнгийн эврийг хууль бусаар нэвтрүүлэх 
гэж байсныг илрүүлэв. Эдгээр бөхөнгийн 
эврийг Монголын иргэнээс хураан авч 
улсын орлого болгов. ОХУ-ын хил гаалиар 
хууль бусаар бараа гаргасан тохиолдолд 
хуулийн дагуу хураан авсан барааны үнийг 
3 нугалж төлүүлдэг байна.



Хээр талын өвс толгодын дунд хичнээн найз –янзаганууд маань 
нуугдсаныг тоолоорой.

Ус уух үедээ бүх янзаганууд холилдчихсон учир эх бөхөн өөрийнхөө 
янзагануудаа олж чадахгүй байв. Түүнд маш ижилхэн харагдах хоёр 
янзагаа олоход туслаарай.

Энэ бол хээрийн экосистемийн схем. Амьд организмуудын харилцааны нэг 
хэлбэр бол тэжээлийн гинжин хэлхээ. Дутуу сумнуудыг зурж, тэжээлийн гинжин 

хэлхээний холбоог харуулна уу. Харин хэрвээ бөхөн байхгүй бол тэжээлийн 
гинжин хэлхээнүүд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

ХҮМҮҮСТ БӨХӨН ЯМАР АЧ ТУСТАЙ ВЭ?

Бөхөн- үнэ цэнэтэй амьтан. 
Бөхөнгийн тоо Казахстанд хэвийн болсон 
50-аад оноос эхлэн олон мянган сүрэг 
бөхөн тариалан идэж давтан хөдөө аж 
ахуйд багагүй хохирол учруулсан. Тэр үед 
биологич эрдэмтэд бөхөн авлах улсын 
ангийн үйлдвэрлэлийг зохион байгуулахыг 
санал болгож, мах, эвэр, арьсны худалдааг 
зохион байгуулсан. 

Энэ арга хэмжээний эдийн засгийн 
орлого санасанаас ч их байлаа. Францийн 
рестораны зах зээлд бөхөнгийн махыг 
өндрөөр үнэлсэн. Дорно дахины анагаах 
ухаанд ашигладаг (одоо ч ашиглаж байгаа) 
учир эврийг Хятадад худалдаалав. Арьс нь 
с а й н  ч а н а р ы н  и л э г  б э л т г э х э д  
нийлүүлэгдэв. Харин Монголын бөхөнгийн 

тоо толгой агнах хэмжээнд хүрээгүй юм.

Бөхөн энд бэлчиж байна.



Би чамд доорх схемыг ашиглан өөрсдөө бөхөн 
зурахыг санал болгож байна.

Харин дараа нь өөрсдийнхөө гараар хөгжилтэй тоглоом 
хийж үзээрэй. Үүнийг хэрхэн хийх тухай 11-р хуудсанд 
харуулсан байгаа. Өөрийнхөө шинэхэн найзыг өөртөө 

таалагдсан нэрээр нэрлээрэй. Өөрсдийнхөө өрөөнд түүнийг 
аятайхан байрлуулаарай. Түүнтэй ярилцаарай....магадгүй 
тэр чамд хязгааргүй уудам тал нутагт байгаа өөрсдийнхөө 

амьдралын түүх, амьдралаас өгүүлэх байх.  Хэрвээ чи 
өөрийнхөө найзтай сэтгэл зүрхнээсээ хандвал, тэр ч бас 

чамд тэгж л хариу үзүүлнэ.

ЦӨЛӨРХӨГ ХЭЭРТ БӨХӨН ЯМАР ҮҮРЭГ 
ГҮЙЦЭТГЭДЭГ ВЭ?

Бөхөн ба бусад амьтад.  Бөхөн хээр, 
заримдаг цөл, цөлд байршдаг. Мэдээжийн 
хэрэг эдгээр экосистемд ус хангалтгүй, өвс 
ургамал сийрэг, хөрсний үржил шим муу, зун 
халуун, өвөл хатуу ширүүн байдаг. Ийм 
нөхцөлд амьтад байхад хэцүү. Гэвч бөхөнд 
ийм нөхцлийг давах хэд хэдэн биологийн 
зохилдолгоо бий. Тиймээс энэ экосистемд 
бөхөн бараг ганцаараа том биетэй олон 
тоогоор тархсан өвсөн тэжээлт амьтан юм.  
Бөхөн өөрөө бусад араатан амьтдын хувьд 
идэш тэжээл нь болдог. Эдгээр амьтад гэвэл 
махчид, сэг зэмээр хооллогчид: чоно, үнэг, 
хярс, зэрлэг нохой, цармын бүргэд, хээрийн 
бүргэд, тас. 

Бөхөн ба ургамал. Ургамал ч мөн 
бөхөнгөөс олон тооны ашиг тусыг хүртдэг. 
Бөхөнгийн хоргол болон үхсэн сэг зэм 
микроорганизмуудын тусламжтайгаар 
задарч ургамалд хэрэгтэй бордоо болон 
хувирдаг. Ургамлын амьдралд хэрэгтэй 
бөхөнгийн бас нэг чухал үүрэг бий. Чийг 
хангалтгүй экосистемд ургамлын унасан 
навч, иш чийгтэй ойнхоос илүү удаан 
ялзардаг. Иймээс тэдгээрээс үүссэн 

давхраа ургамал хэвийн хөгжихөд саад 
болдог. Бөхөн түүнийг туурайгаараа бутлан, 
түүгээр хооллож ургамалд ургахад нь 
тусалдаг байна. 

Гэвч ус багатай экосистемийн нутаг 
дэвсгэр том. Түүндэх тэнцвэрт байдал 
алдагдахгүйн тулд бөхөнгийн популяци мөн 
том байх хэрэгтэй. Иймд байгалиас түүнд их 
үр төлөрхөг чадварыг хайрласан. 

Цаг агаарын тааламжтай нөхцөлд 
ихэнх бөхөнгийн шаргачингууд ихэрлэдэг. 
Ихэнх нэг настай залуу шаргачингууд бас үр 
төлөө өгдөг. Ооно 1.5 настайгаасаа үржилд 
оролцдог. 

Бөхөнгийн үр төлөрхөг болон байгаль 
цаг уурын хүнд нөхцөлд амьд үлдэх чадвар 
нь хээр, цөл, заримдаг цөлийн экосистемд 
бөхөн хамгийн ач холбогдолтой зүйл болон 
үлдэх шалтгаан болж байна.

Оононы тулаан



Тоглоомоо хийхийн тулд төмөр утас, хөвөн, уяа хэрэг болно.

1.  Төмөр утсаар бөхөнгийнхөө үндсэн рамыг бэлтгэ  (зураг 1)
2.  Түүнийгээ доод хөл хэсгээс нь эхлэн бүгдийг хөвөнгөөр ороогоорой
3.  Уяагаараа гэзэгнүүд холбоорой (зураг 2)
4. Бөхөнгийн чихийг төмөр утсаар хийгээд түүнийгээ бөхөнгийн толгой 

байрлах рамныхаа дээд хэсэгт бэхлээрэй. Чихээ дунд хэсэгт нь багцалсан 
уяагаар боож чихийнхээ доод талын үзүүр хэсгүүдийг дагзны ард байрлуулан 
хүзүүг утсаар ороон холбож уяарай. (зураг 3). 

5. Хойд хөлийнх нь орчим их биеийг утсаар уяж баглаарай. Их биендээ  
хөндлөнгөөр 4 багцалсан уяа шургуулан дээгүүр уяагаар баглаж өгөөрэй. 
Ингэснээр бөхөн маань хөөрхөн цондгор гэдэстэй болох юм. (зураг 4).

6. Хоншоороос нь эхлэн бүх биеийг болгоомжтой утсаар ороогоорой. 
Хүзүүгээ цээжинд нь наймын тоо хэлбэрээр дөрвөн удаа ороож сүлжээрэй 
(зураг 5)

7. Их биеийг ороосныхоо дараа уяаныхаа үзүүрийг сүүл болгон 
үлдээгээрэй. Гэзэгний үзүүрийг хэвлий доогуур нь нааж оёороой. Нүд болон 
туурайг нь хар өнгийн сувсаар хийгээрэй.

8.  Чиний бяцхан найз чинь ингэж харагдах болно (зураг 6)

Зураг 6

Зураг 5Зураг 4

Зураг 1

Зураг 2

Зураг 3

ЭКОСИСТЕМ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Харилцан нийлмэл холбоотой амьд 
организмуудын орчинтойгоо хамтран 
үүсгэсэн аливаа бүлгэмдлийг  экосистем 
гэнэ. Ой, тундр, хээр, цөл бүгд экосистем 
юм. Экосистем бүрт тодорхой түүнд 
зохицсон амьтан, ургамлын зүйлүүд 
тохиолддог. Ойн амьтан ургамлын зүйлийн 
бүрэлдэхүүнийг жишээ болгон авья. Ойн 
амьтан ургамлын зүйлийн бүрдэл тал 
хээрийнхээс ялгаатай. Энэ ялгаа уур 
амьсгал, гадаргын тогтоц, хөрсний бүтэц, 
усны давсжилт зэрэг тухайн нутаг 
дэвсгэрийн байгаль-уур амьсгалын маш 
олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. 

Энэ экосистемийн үйл ажиллагаанд 
зүйл тус бүр тодорхой үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Тэрээр мөн экосистемд явагдах үйл явцын 
тодорхой хэсгийг хариуцдаг. Жишээ нь 
ногоон ургамал нарны энергийг органик, 
өөрөөр хэлбэл өвсөн тэжээлтэн амьтдын 

хэрэглэж болох энерги болгон хувиргадаг. 
Харин өвсөн тэжээлт амьтдаар махчид 
хооллодог. Аль аль нь үхсэний дараагаар 
сэг зэмээр хооллогчид болон олон тооны 
микроорганизмын тэжээл болдог. 

Түүнчлэн ногоон ургамал ихэнх 
а м ьт д ы н  а м ь с г а л а х а д  х э р э г т э й  
хүчилтөрөгчийг үйлдвэрлэдэг. Амьтад ч 
мөн ургамалд ургахад нь тусалдаг. Шувууд 
м о д ы г  х о р т о н г о о с  а н г и ж р у у л ж ,  
микроорганизмууд хөрснөөс шаардлагатай 
шим тэжээлийн бодисыг авахад тусалдаг. 
Экосистем дэх янз бүрийн харилцаа 
холбооны тухай иймэрхүү жишээ олон бий.

А үсгээс эхлэн гараа салгалгүйгээр 4 шулуун шугамаар 
хээрийн энэ хэсгийг 6 хэсэгт хуваах гэж оролдоорой. Хоёр 
хэсэгт нь нэг нэг бут, ахиж хоёр хэсэгт нь хоёр хоёр бут, 

харин үлдсэнд нь гурав гурван бут үлдэх ёстой шүү.
28-р хуудсан дээрх даалгаврыг биелүүлэхийг хичээгээрэй.



АМЬД ЭРМЭЛ

АНЧИД БА АГНУУР

Бөхөнгийн сүг 
зураг, үлдэглүүд 
э р т н и й  
х ү м ү ү с и й н  
амьдарч байсан 
а г у й н у у д а д  
олон тоогоор 
илэрдэг. Зарим 
нэг томоохон 
я с н у уд  г а л д  
ш а т с а н  у л  
м ө р т э й ,  
з а р и м ы г  
ж и ж и г л э н  

хуваасан байдаг нь манай өвөг удам энэ 
амьтны махыг бүрэн хэрэглэж байсныг 
гэрчилж байна. Эртний хүмүүс бөхөнг 
идэвхтэй агнаж байсан гэдэгт эргэлзэх зүйл 
алга. Сүүлчийн  200-300 жил бөхөнгийн 
амьдрал түгшүүртэй байсан. Галт зэвсэг 
ашиглах болсноор анчид олз омог ихтэй 

болж тэдний суманд олон сая амьтад үхсэн. 
Зөвхөн XVI-XVII зуунд Европ, Азийн өмнөд 
тал нутгаар тоо томшгүй олон сүргээрээ 
бэлчиж байсан бол XVIII зууны эхэн гэхэд 
эдгээр нутгуудын баруун хэсэгт бөхөн устаж 
алга болсон байна. 

Монголчууд бөхөнгийн мах, арьсыг 
хэрэглэдэггүй боловч түүний эврийг ардын 
уламжлалт эмчилгээний зориулалтаар бага 
зэрэг ашигладаг. Хятадад уламжлалт 
эмчилгээнд ашиглах зорилгоор эрэлт 
хэрэгцээ их болж байгаа нь хууль бус агнуур 
гарах нөхцлийг бий болгодог. Хулгайн анчид 
бөхөнг мотоцикль, машинаар хөөн агнаж 
байгаа нь хээлтэй шаргачингуудыг хээл 
хаяхад хүргэдэг.

ЭХЛЭЛ

ТӨГСГӨЛ

ХУЛГАЙН АНЧИД 
сүрэг хулгайн 

анчидтай таарав. 
Тойрч яваарай!

ГОЛ МӨРӨН
сэлж гатлахад их хүч 

шаардах учир 
нүүдлийг өнжөө!

“ Янзаганы цэцэрлэг” 
янзаганууд амрах 
шаардлагатай учир 
нүүдлийг өнжөө!

ХАМГААЛАЛТАЙ 
БҮС 

урагш гурван нүүдэл 
хий!

ТҮҮХ

Умардын бөхөн.  
Э н э  а м ь т н ы  
гавлын яс XIX 
зууны шуугиант 
олдвор байлаа. 
Удаан хугацаанд 
с у д л а а ч и д  
б ө х ө н г и й н  
жинхэнэ амьдрах 
орчин бол азийн 
тал хээр нутаг гэж 
ү з э ж  б а й с а н .  
Г эт эл  О р о с ы н  
хамгийн зүүн хойд 

хязгаар Якутад газарзүйч эрдэмтэн И.Д. 
Черский 1876 онд бөхөнгийн гавлын яс 
олжээ.

Бөхөнг маш эртний туруутан амьтан 
гэж үздэг. Өнөөдөр ч түүнийг амьд эрмэл 
хэмээн нэрлэдэг. Ойролцоогоор 250 мянган 
жилийн өмнө амьдарч байсан бөхөн 

одоогийнхоосоо бага ялгаатай байсан. Олон 
мянган сүрэг бөхөн ноост хирс, цаа буга, 
арслан заан, бизонтой хөршлөн амьдарч 
байжээ. Тэрээр баруун хойд зүгтээ Англи 
хүртэл, зүүн хойд зүгт Печор гол хүртэлх бүх 
Европоор тархаж байсан. Ази тивд Иртыш, 
Енисей, Лена зэрэг Сибирийн голуудын 
х ө н д и й г ө ө р  х о й д  м ө с ө н  д а л а й н  
Новосибирскийн арлууд хүртэл тархаж байв. 
Түүний олдворууд Аляскт хүртэл олдож 
байсан. 

Бөхөн салаа туурайтны багийн бусад 
төрлүүдээсээ маш ялгаатай учир эрдэмтэд 
(туруутанууд, буга, эсвэл ямаа) түүний 
ойрхоны төрөл ямар амьтан болохыг удаан 
хугацаанд тодорхойлж чадахгүй байв. 
Олонхи нь түүнийг туруутан болон ямааны 
завсрын үе гэж үздэг. Зарим ангилал зүйчид 
түүнийг хөндий эвэртний дэд овогт 
хамааруулдаг. Гэвч ихэнхдээ түүнийг 
туруутан хэмээн нэрлэдэг.



Хүүхдүүдээ та нар миний мөрийг олоорой. Бас бусад 
амьтдын мөрийг олж тохирууцгаая.

Нүүдлийнхээ үед бөхөнд амаргүй, маш олон саадтай 
тулгардагийг харж байгаа биз дээ. Сүргийн «удирдагч» болж  
сүргээ өвөлжих нутгаас нь зуны бэлчээрт хүргэж, буцааж 
өвөлжөөнд хүргэх боломж чамд байна. 

Чиний өмнө “Тал газрын зураг” тоглоомын талбар байна. 
Тоглоомыг эхлүүлэхийн тулд чамд тоглоомын шоо, янз бүрийн 
өнгөтэй хасаа байх хэрэгтэй. Хэрвээ чамд байхгүй бол өөрсдөө 
үүнийг цаасаар хийгээрэй.
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ХҮНИЙ БҮТЭЭСЭН ГАЙХАМШИГ

Монгол улсын хэмжээнд 1930 оноос 
эхлэн хуулиар агнахыг хориглон дархан 
цаазтай амьтны тоонд оруулсанаар монгол 
бөхөнгийн тоо толгой өсөн нэмэгдэх 
хандлага гарч байна. Харин соргог бөхөнг 
1919 оноос эхлэн агнахыг хориглосноор 40-
өөд оны төгсгөл гэхэд соргог бөхөнгийн тоо 
үйлдвэрлэлийн агнуурын хэмжээнд хүрсэн; 
бөхөнг судлах өргөн хүрээний судалгааг 
зохион байгуулж, түүнийг зүй зохистой 
ашиглах шинжлэх ухааны үндсийг 
боловсруулсан. Казахстанд 1954 онд 
соргог бөхөнгийн агнуурыг зөвшөөрөх үед 
тоо толгой нь ойролцоогоор 1 сая хүрсэн нь 
100 жилийн өмнөх үеийнхдээ хүрч байв. 
Соргог бөхөнгийн тоо толгой 80-аад он 

хүртэл 1,5-2 саяын хооронд байв. Тал нутгаар 
нүүдэллэх олон тооны сүрэг туруутан амьтад 
харсан хүний сэтгэлийг хөдөлгөж байв. 
Нүдний хараанаас ганц сүрэг гарахад л 
зэрэгцээд тэнгэрийн хаяанаас өөр сүрэг гарч 
ирдэг байв. Соргог бөхөнгийн тоо толгой 
тархац нь азид ч нэмэгдсэн. Байгаль 
хамгаалагч, Германы урам зоригтон 
Бернгард Гржимек агийн  бичсэнээр  
бөхөнгийн популяци дахин сэргэснийг 
«хүний бүтээсэн гайхамшиг» хэмээн 
нэрлэх болсон. 
Гэвч 1990 он гэхэд эрдэмтэд түгшүүрийн 
байдалд ахин оржээ. Бөхөнгийн тоо жил ирэх 
тусам буурсаар...
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Монгол бөхөнгийн тоо толгойн өөрчлөлт

Олон мянгаар сүрэглэсэн нүүдлийн 
сүрэг хүний гараар ухсан гүн сувагтай 
тулгарлаа гэж төсөөл дөө. Ус руу нь 
аажуухан ороод сэлж болох байгалийн гол 
мөрнөөс ялгаатай нь ухсан сувгийн эрэг нь 
огцом учир амьтад яаж тэр рүү орох вэ? Бүгд 
чихэлдэн зогсох агаад, дараа нь зарим нь 
дахин гарц хайн хөдлөх, хэн нэгэн нь 
дарагдах, төллөх газраа хүрэлгүй төрөх гэх 
мэт сөрөг зүйлс болно. 

Чихэлдэж шаваарсан үед амьтад 
тэжээлийн дутагдлаас болж сульдан 
өвчилж, турж, махчин амьтдад амархан 
өртөнө.  Хашигдсан мэт болсон бөхөнгүүд 
байнгын  сэрэмжтэй  байдалд  орно .  
Сандаргасан аливаа тохиолдол бүрт зугтан 
алс хол одно. Ахин шинэ аюулд өртөхгүйн 
тулд хамаг хүчээрээ өөр чиглэлд давхина. 

Ийм нөхцөл байдал стресст оруулах 
төдийгүй, байнгын давхилтын улмаас асар 
их энерги зарцуулах учир бэлчих, тэвээрэх, 

идэш тэжээлээ тайван боловсруулах зэрэгт 
зарцуулах цаг үлдэхгүй. 

Намар сайтар тарга аваагүй бөхөн 
өвлийн идэш тэжээлийн хомсдлыг давж 
чадахгүйд хүрнэ.

Бөхөнгийн нүүдэлдэг нутаг



ИРЭЭДҮЙ ҮЕИЙНХЭНД МААНЬ 
ЮУ ҮЛДЭХ ВЭ?

Эрдэмтэд дэлхий дээр ойролцоогоор 
55 мянган соргог бөхөн 3000 орчим монгол 
бөхөн бий гэж тооцжээ. Бөхөн таван улсын 
нутаг дэвсгэр дээр тархаж байна. Хамгийн 
бага нь ойролцоогоор 3000 орчим Монголд, 
Халимагт (ОХУ) ойролцоогоор 12-15 мянга, 
харин хамгийн том популяци ойролцоогоор 
39 мянга Казахстанд бий. Монгол бөхөн 
Шаргын говь, Хүйсийн говь, Дөргөний хүрэн 
тал, Манханы тал гэсэн 4 хэсэг газар байдаг. 
М а н х а н ы  т а л  н ь  э х  с ү р г э э с э э  
тусгаарлагдсан цөөн тоотой байдаг. Монгол 
бөхөнгийн тоо толгой 2005 оны байдлаар 
Шаргын говь, Хүйсийн говь, Дөргөний талд 

нийтдээ 1500 толгой бөхөн үлдэж байсан 
бол (Л.Амгалан, Б.Чимэддорж 2005) 2009 
оны байдлаар 3240 орчим толгой бөхөн 
байна. Үүнийг 2005 оны судалгааны дүнтэй 
харьцуулахад 50 гаруй хувиар өссөн байна.   
Манханы популяци нь 1982 онд 130 гаруй 
бөхөнтэй байснаа 1983-1984 оны зуднаар 
30 хүрэхгүй тоотой болж, 1993 онд 70 гаруй, 
1998 онд 50 толгой орчим болсон байна 
(С.Бадрах 1993, С.Шар 1998). 2005 оны 
судалгаагаар 15 орчим бодгаль үлдсэн 
байна (Л.Амгалан, Б.Чимэддорж 2005).

Евразийн бөхөнгүүд арслан заан, ноост хирс, зэрлэг адуу, тураастай 
зэрэгцэн амьдарч байсан. Тэгтэл тэдний хувь заяа нөхдийнхөө араас 

орох дээсэн дөрөөн дээр байна.

1. ОХУ
2. Казахстан
3. Хятад
4. Монгол
5. Узбекистан
6. Кыргызстан
7. Туркменистан
8. Таджикистан

Бөхөн тархсан орнуудыг газрын зураг дээр өнгөөр 
будна уу.

МӨНХИЙН НҮҮДЭЛЧИД

Бүх л амьдралынхаа туршид бөхөн 
нүүдэллэж амьдардаг. Хурдан хөлийнхөө 
ачаар тэд цаг агаарын тааламжгүй байдал, 
өвс тэжээлийн хомсдол, махчин амьтдаас 
зугтаж чаддаг. Өвс ногоо хавар ид ургах үед 
ч нэг газраа удаан байдаггүй. Өдөрт 
бөхөнгийн сүрэг 20-30 хүртэл км замыг 
туулж чадна. Бэлчээрийг бөхөн байнга 
сэлгэн нутагладаг. 

Намар оройхон, ялангуяа цас унаж 
эхлэхэд бөхөн өмнө зүгт цас багатай нутаг 
руу нүүдэлдэг. Хавар цас хайлсны 
дараагаар дахин умар зүгт шилжиж эхэлнэ. 
Үргэлжилсэн их урсгал мэт мянга, хэдэн 
арван мянгаараа сүрэглэж явдаг. Амьтдын 
ингэж олноороо байнга шилжиж явахыг 
нүүдэл гэж нэрлэдэг.

Нүүдэллэж буй сүрэг

Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын Улсын тэргүүний 
Буян-Ундрал хоршооны захирал 

Балсангийн Авирмэд

Зугтаж яваа бөхөн
Дөрвөн хөлийн хурдандаа эрэмшиж
Дөрөлжийн цаанаас чимээ анирдан амдаж
Зам хөндлөн гарч л байж хүсэл нь ханадаг
Зугатаж яваа бөхөн цөөрч байгаа амьтан

Шандас шөрмөсний хурдыг гайхуулж
Шамдаж, амжиж, амиа хамгаалсан
Шальгүй олз, шунаг сэтгэлийн золиос болж
Шархны халуундаа зугатаж яваа хөөрхий бөхөн

Хурдан техниктэй хурд хуваан уралдаж
Хурц сумны зэв долоон газар дэрлэн
Хүмүүний орчлонд хүйс тэмтрүүлэн цөөрч байгаа
Хүн араатнаас зугтаж яваа хөөрхий бөхөн



ЯАГААД БӨХӨНГИЙН ХАМАР МОНХОР ВЭ?

Бөхөнгийн нарийхан хөл дээрх эв 
хавгүй, бүдүүн тагдгар их бие нь ямааны 
биеийг санагдуулдаг. Харин толгой бол огт 
өөр өвөрмөц: нүүрний хэсэг мантайсан, 
хамар нь нимгэн арьсаар бүрхэгдсэн тууш 
таславчаар хуваагдсан хошуутай. Түүний 
үзүүрт доош чиглэсэн томхон, өргөн, их 
ойрхон хамрын 2 нүх бий. Тайван үедээ бие 
гүйцсэн хөгшин бодгалиудад хошуу нь доод 
эрүүнийхээ дээр хэдэн см унжих бөгөөд 
харин явах, давхих үедээ баруун болон зүүн 
тийш савлаж байдаг. 

Х о ш у у  х э л б э р и й н  х а м а р  –  
атаархамааргүй гоёл боловч маш ашигтай. 
Бөхөн цагт 90 км хүртэлх, холын зайд 50-60 
км/цаг хурдтайгаар толгойгоороо газар 
шүргэх шахам давхидаг шүү дээ, үүнд л 
түүний хошуу хэлбэрийн монхор хамар 
чухал. Хамарт орж ирсэн тоосыг цэвэрлэх 
агаар шүүгчийн үүргийг гүйцэтгэдэг бол 
хүйтэн агаар амьсгалын зам руу орохоос нь 
өмнө бүлээсгэдэг байна.

ГАЙХАЛТАЙ АМЬТНЫ ГАЙХАЛТАЙ ЧАДВАРУУД

Бөхөн сайн давхих төдийгүй усанд 
гайхалтай сэлэх чадвартай. Тэрээр хагас 
километр түүнээс ч их зайг туулан сэлэх 
чадвартай тул өргөн голыг амархан 
гаталдаг. Усгүй тал хээр, заримдаг цөлийн 
хүмүүс энэхүү чадварыг гайхахаас өөр арга 
алга. 

Бөхөнгийн үнэрлэхүй сайн хөгжсөн: 
үнэр тэдний амьдралд их үүрэгтэй байдаг. 
Үнэрээр эх нь үр төлөө таньдаг, үнэрээр 
иддэг ургамлаа тодорхойлдог, магадгүй 
аюул ойртохыг тэд мөн үнэрээр мэддэг. 

Тэд мөн хурц сонсголтой. Сонор чих 
нь өчүүхэн чимээг ч сонсдог. Хуурай өвсний 
шарчигнах чимээ, туурайн чимээгээр найз 

эсвэл дайсан хэн тэд рүү ойртож буйг  мэддэг.

Шаргачин янзагануудын хамт

АЮУЛ ЗАНАЛ, ӨВЧИН ЭМГЭГ, ДАЙСАН АМЬТАД

Бөхөнгийн амьдрал аюул заналаар 
дүүрэн. Хүн мөрдөж мөшгихөөс гадна, цаг 
агаарын нөхцлөөс ч болж зовдог. Зуд 
болоход олон мянгаараа, сүргээрээ үхэж 
хорогддог. 

Зуд гэдэг нь маш их зузаан 
нягтарсан цасан бүрхүүл, мөстөлт, нойтон 
цас мөстөж хатуурах, үргэлжилсэн их 
цасан шуурганаас болж идэш тэжээлгүй 
болохыг хэлнэ. 

Амьтад их олноороо бөөгнөрсөн 

газар өвчний улмаас тоо толгой нь буурдаг. 
Ялангуяа өвчний улмаас бие сультай, залуу 
бодгалиуд их хорогддог. Цаг агаарын 
тааламжтай жилүүдэд ч бөхөнгийн янзаганы 
дөрөвний нэг нь, харин шүлхий пастереллеза 
зэрэг халдварт өвчний үед бараг хагас нь 
хорогддог. 

Түүнээс гадна бөхөнд дайсагнагч 
амьтад бий. Юуны түрүүнд чоно, үнэг, гэрийн 
нохой, бүргэд орно. Эднээс хамгийн аюултай 
нь бүргэд.

Үнэн үү худлаа юу? Чи юу гэж бодож байна?

1. Бөхөн 70 км/цаг хүртэл хурдтай давхидаг. 
2. Бөхөнгийн эвэр маш үнэтэй.
3. Бөхөн ууланд амьдардаг.
4. Бөхөн өвсөн тэжээлт амьтан.
5. Бөхөнгийн шаргачин зөвхөн нэг янзага гаргадаг.
6. Бөхөнгийн популяци өсөж байгаа.
7. Бөхөнгийн гол дайсан бол хүн.
8. Сүргийн удирдагч нь эр ооно байдаг.
9. Бөхөн сэлж чаддаггүй.
10. Бөхөнгийн эвэр зөвхөн оононд байдаг.



БӨХӨН ЯМАР ЗҮСТЭЙ ВЭ?

Өвөл болохоор бөхөнгүүд 7-10 см 
урттай нэг хэвийн цайвар үстэй дээлээ 
өмсдөг.  Өвлийн гоёлоо хаясны дараа 
хаврын улиралд тэдний зүс нуруу 
хажуугийн хэсгээрээ шар саарал, ууц нь 
хүрэндүү байдаг. Хэвлий, хүзүү, хөлний 
дотор тал цагаанаараа үлддэг. Ийм зүс нь 
цастай өвлийн ерөнхий фон болон зун 
гандсан шар саарал цөлийн ургамлуудын 
дунд ажиглагдахгүй байх ач холбогдолтой. 

Бөхөнгийн үс зундаа 1,5-2 см 
богино, өвөл 10 хүртэл см урт байдаг. 
Биеийг бүрхэх үс нь дотроо хөндий, 
хугарамтгай боловч өтгөн, биржгэр байдаг. 
Бие биетэйгээ  хэлхэлдсээр үсэн 
бүрхүүлийг маш нягт болгодог. Ийм 
учрааас цөлөрхөг хээрт байнга салхилах 
хүчтэй салхинд ч ажрахгүй, өвлийн тэсгим 
хүйтэнд ч малтаж хонхойлохгүйгээр шууд 
цасан дээр хэвтдэг. Нэмэх 40 ̊ хэмээс хасах 

40˚ хэм хүртлэх агаарын температурын эрс 
хэлбэлзлийг бөхөнгүүд харьцангуй ажралгүй 
давдаг.

БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГУУД

Бие гүйцсэн бөхөнгийн жин 60 кг давах 
бөгөөд дунджаар ооно 45 кг, шаргачин 30-35 кг 
жинтэй байдаг. Бусад ихэнх амьтдын адилаар 
шаргачин ооноос арай жижигхэн. Янзага 3,5-
4,5 кг жинтэй төрөх бөгөөд маш хурдан томорч 
сарын дараа гэхэд л 12 кг, харин 3 сарын 
дараа гэхэд аль хэдийн 20 кг жинтэй болдог. 
Бөхөн 5-6 жил наслах боловч заримдаа 12 нас 
хүрдэг. 

Зөвхөн ооно л эвэртэй байдаг. Эвэр 
барагцаалбал 2 жил хүртэл ургадаг. Эвэр нь 
хагас тунгалаг, цайвар шаргал өнгөтэй, зөвхөн 
үзүүр хэсэг нь бараан байдаг. Эвэр толгойн 
орой дээр бага зэрэг арагш налсан бараг 
босоо байрлаж, харин үзүүр хэсэг рүүгээ 
аажуухан урагш махийдаг. Үзүүр хэсэг рүүгээ 
бүр гөлгөр, хурц шөвгөр байдаг. Эвэр бол 
өрсөлдөгчидтэйгээ тулалдах зэвсэг болдог.

Бөхөнгийн ооно

ООНЫ ТУЛААН

Намар оройхон бөхөнгүүд өмнө зүгт 
нүүдэллэх бөгөөд тэнд 12-р сарын эхээр 
тэдний ороо хөөцөөн болдог. Энэ үед 
оонууд үржлийн гоёлоо өмсдөг: тэдний 
нүдний доогуур урт «хууз сахал» ургаж, 
эвэртэнгүүд хар хүзүүвч зүүсэн мэт 
хүзүүний арьс үс нь харладаг. Тэдний 
хооронд тулаан эхэлж, байнга хүчээ 
сорьцгооно. 

Хүч, энерги ихтэй эрчүүдийн тулаан л 
хамгийн сонирхолтой. Тэд хэдэн алхам 
холдсоноо урагш эврээрээ маш хүчтэй 
мөргөлддөг. Эвэр духаараа ороолдож 
хөлөөрөө тулан өрсөлдөгчид үргэлжлүүлэн 
тулалдана. Хэн хэн нь толгойгоороо 
өрсөлдөгчөө унагаахыг хичээж, ялсан нь 
ялагдаж буйгаа тулааны талбараас зугтах 
хүртэл эврээрээ мөргөдөг. Шаргачингууд 
зөвхөн тулааныг ажиглан зогсож байдаг. 

Хамгийн хүчтэй, туршлагатай ооно 
«үржлийн сүргийн» эзэн болдог. Эцэст нь 
200-500 бодгальтай холимог сүргүүд үржлийн 
жижиг сүргүүд болон задардаг. Үржлийн 
сүрэгт 10-30 шаргачин, янзаганууд (энэ зун 
төрсөн) болон нэг эвэртэй эзэн-ооно байна. 
Эзэн ооно өөрийнхөө сүргийг салган 
шаргачингууд зугтахаас сэргийлэн, бусад бүл 
үүсгэж чадаагүй оонууд ирэхээс хамгаалан 
байнга сүргээ хураан гүйдэг.

Эрчүүдийн тулаан

ТӨЛЛӨХ НУТАГ

Бөхөн цасгүй, эсвэл 10-15 см-ээс 
ихгүй зузаан цастай нутагт өвлийг 
өнгөрөөдөг. Эндээс өмнө зүгээс III сар 
болон IV сарын эхээр умар зүг рүү чиглэнэ. 
Энэ үед төллөх дөхсөн шаргачин хамгийн 
тайван байх зэлүүд нутгуудыг хайдаг. 

V сарын эхээр «төллөх нутгуудад» 
цугларсан шаргачингууд төллөж эхэлдэг. 
Нэг настай шаргачингууд анхлан нэг янзага 
гаргах ба хөгшин шаргачингууд ихэнхдээ 
ихэрлэдэг. Бөхөнгийн хамгийн чухал нутаг 
бол төллөх нутаг юм.

«Төллөх нутгуудыг» шаргачингууд 
өвсөн бүрхэвч сийрэг өвс ургамалгүй 
нүцгэн газруудыг сонгодог. Ийм газрууд 
сайн бүлээсдэг байна. Шинэ төрсөн нэг, 
хоёр хоногийн настай янзаганууд нүцгэн 
хөрсөн дээр түүнтэй наалдан хэвтэж 
байдаг. Аюул ойртох үед тэд нуугдан, нүдээ 
аниад атирах юмуу хүзүүгээ урагш сунган 
газартай наалдан хэвтдэг. Ийм янзагыг 

хоёр гурван алхамын зайд ч олж харахад 
хэцүү. Янзаганууд жаахан тэнхэрмэгц л 
бөхөнгүүд зуныхаа бэлчээр лүү шилжиж 
эхэлдэг.

Хөхүүл шаргачин, янзага



Эрт дээр үеийн хүмүүс агуйн хана дээр бөхөнг зурж үлдээсэн байдаг. Тэд 
хавтгай чулуун дээр чулуун зэмсэгийн тусламжтайгаар сийлэн цохидог байна. 
Хатуу чулуулгийг бага багаар цохиж эмтэлсээр эртний хүмүүс агнаж байсан 
амьтдынхаа дүрсийг гаргадаг.

Тийм зургийг чулуун дээр биш 
харин цаасан дээр зурахыг хүсэж 

байна уу?
Схемчлэн харуулсаны дагуу ОХ 

болон ОУ координатын 
тэнхлэгүүдийг зурна уу. Түүн дээр 

37 цэгийн байрлалыг олж, 
тэдгээрийг хооронд нь холбоно уу. 

Ямар амьтны дүрс гарсан бэ? 
Цаасан дээрх энэ зургаа нимгэн 

төмөр дээр буулгаж болно. Үүний 
тулд чамд консервны лаазны 

нимгэн таг, алх, хадаас хэрэгтэй 
болно.

БӨХӨН ХААНА АМЬДАРДАГ ВЭ?
Хуурай хээр, чулуурхаг болон 

шаварлаг хөрстэй заримдаг цөл болон 
цөлд, тэгш тал газар бөхөн амьдардаг. Уул 
толгод гуу жалга ихтэй газраас зайлсхийх 
боловч нүүдлийнхээ үед иймэрхүү газраар 
дамждаг. Элсэн дунд бөхөнтэй ховорхон 
тааралдана. Зөвхөн цасан шуургатай 
хүйтэн өвөл л хөлдөөх шахам салхинаас 
хамгаалах нөмөр хайн бут бүхий элсэн 

манхан руу заримдаа ордог. Хатуу хөрстэй 
тэгш газар бөхөн ихэвчлэн байдаг нь тэгш 
гадаргуугаар давхихад зохилдсон түүний бие 
мөчдийн бүтцийн онцлогтой холбоотой. Тэгш 
газар бөхөн 90 км/цаг хүртэл хурдалж чадах 
боловч бартаа нугачаатай газар давхиж 
чаддаггүй.

БӨХӨН ЮУ ИДДЭГ ВЭ?

Бөхөнгийн тэжээл улирлаар 
өөрчлөгддөг. Өвөл болохоор хэдхэн зүйл 
ургамал: зээргэнэ, тогторгоно, шарилж, 
бударгана, баглуураар хооллоно. Хавар 
хиаг, согоовор, шарилж, гишүүн, хавраг, 
бударгана зэрэг ургамлыг сонгон иддэг. Зун 
болохоор бөхөнгийн тэжээлийн  “ширээ” 
нэлээн баялаг болж 43 зүйл ургамлаар 
идэшлэдэг. Намар ихэнх ургамлууд хатах 
үед чийг их агуулсан ургамал болох 
бударгана, баглуур, чихэр өвс, шарилж, 
зээргэнийг иддэг байна.

БӨХӨН ЦАНГААГАА ХЭРХЭН ТАЙЛДАГ ВЭ?

Бөхөн маш тэвчээртэй, цамаан биш 
л дээ. Өвөл тэд хуурай өвстэй хамт үмхсэн 
цасаар цангаагаа тайлдаг. Ногоон шүүслэг 
ургамлаас чийг авах учир хавар, зун удаан 
хугацаагаар ус уухгүй байж чадна. Огт ус 
уухгүйгээр байж чадахгүй бөгөөд усгүй 
нутагт тогтдоггүй байна. 

Усанд орох үед тэдэнд аюул 
тулгарах учир усанд орохдоо маш 
болгоомжтой явдаг. Уснаас нэлээд зайтай 

зогсож эргэн тойрноо сайтар ажиглана. 
Сүргийг ихэвчлэн шаргачин удирдана. Хэрвээ 
аюул байхгүй бол усанд ойртоно. Хэрвээ 
амьтад олон  байвал бөхөнгийн сүргүүд усанд 
ээлжлэн орно.  Түрүүлж ирсэн нь голын эргээс 
шууд ууна. Ус бохирдохийн хэрээр дараачийн 
сүргүүд ус руу илүү гүн орох ба ус ихтэй 
Халимаг, Казакстанд тэдний зарим нь 
толгойгоо хэвтээ байршуулан доод уруулаа 
жаахан доошлуулаад бүр сэлж байгаад уудаг.

Үгийн сүлжээг таана уу. Хэрвээ зарим асуултын 
хариуг мэдэхгүй бол хойш нь тавиад үлдсэн 

сэдвүүдийг уншсаныхаа дараа эргэж хариулаарай.

1. Бөхөнгийн гол махчин дайсан?
2. Бөхөнд хамгийн хэцүү улирал?
3. Үржлийн үед оонын нүдний дор 
юу үүсдэг вэ?
4. Бөхөнгийн хамгийн чухал газар?
5. Усанд орохдоо хэн сүргийг 
удирддаг вэ?

Баглуур 
Anabasis brevifolia

Хүмүүл Alium
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