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Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь 100 гаруй оронд салбартай, 35 
сая гаруй дэмжигчтэй, нэр хүнд, цар хүрээгээрээ дэлхийн хамгийн том, 
туршлагатай, байгаль хамгаалах байгууллагын нэг юм. Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн эрхэм зорилго нь биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах, байгалийн нөөцийн тогтвортой ашиглалтыг хангах, 
бохирдол болон замбараагүй хэрэглээг бууруулах замаар байгаль, 
хүн хоёр харилцан шүтэлцээтэй орших ирээдүйг бий болгож, манай 
гаригийн байгаль орчны доройтлыг зогсооход оршино.

Амьтан судлалын хүрээлэн (Лондонгийн амьтан судлалын 
нийгэмлэг)
Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг (ZSL) нь боловсрол, судалгаа, 
байгаль хамгаалалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын 
байгууллага юм. Амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчны хамгааллыг 
дэлхийн хэмжээнд хэрэгжүүлж, сайжруулах нь тус байгууллагын эрхэм 
зорилго юм. Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг нь Лондонгийн 
болон Випснедийн амьтны хүрээлэнг эрхэлж, түүнд түшиглэсэн судалгаа 
хийхийн зэрэгцээ даян дэлхийн байгаль хамгааллын үйлсэд идэвхитэй 
оролцдог.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-тай хамтарч Амьд ертөнцийн 
илэрхийлэл/индексийг гаргадаг. 

Эшлэл 
WWF. (2022). Living Planet Report 2022 – Building a nature-positive 
society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). 
WWF, Gland, Switzerland. 

Хэвлэлийн дизайн, инфографик: peer&dedigitalesupermarkt 

Хавтасны зураг: © Paul Robinson

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улсын Вирунга байгалийн 
цогцолборт газар дахь уулын горилла (Gorilla beringei beringei)
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хүмүүст талархлаа илэрхийлье.
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Өнөөгийн болон ирээдүй хойч үеийн сайн сайхан амьдралд заналхийлэх хүний 
хүчин зүйлээс үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын 
алдагдал хэмээх давхардсан, тэгсэн мөртлөө өөр хоорондоо харилцан уялдаатай 
онцгой байдалтай өнөөдөр бид тулгараад байна. Биологийн олон янз байдал, 
уур амьсгалын тогтвортой байдлаас бидний ирээдүй ихээхэн хамааралтай 
тул байгалийн доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлт хоорондоо ямар уялдаа 
холбоотой байгааг ойлгох нь нэн чухал юм.

Эдгээр уялдаа холбооны мөн чанар, тэдгээрийн хүн болон биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх нөлөө, эерэг, тэгш, тогтвортой ирээдүйг бүтээн байгуулах зэрэг 
нь Амьд ертөнцийн тайлангийн энэ удаагийн хэвлэлийн гол сэдэв юм. Эдгээр 
нийлмэл, харилцан уялдаатай сорилтуудыг шийдвэрлэхэд бүгдэд тохирсон 
шийдэл, мэдлэгийн цорын ганц эх сурвалж гэж байдаггүй болохыг бид хүлээн 
зөвшөөрдөг билээ. Ийм учраас, тайлангийн энэ хэвлэлийг бүтээхийн тулд бид 
олон дуу хоолойг нэгтгэж, дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн мэдлэгийн өөр өөр 
эх сурвалжийг ашиглалаа.

Газар дээрх, цэнгэг усны болон далай тэнгисийн олон зүйлийн ургамал, амьтны 
амьдрах орчныг сүйтгэж, хэсэгчлэн хуваадаг гэдэг утгаараа газар ашиглалтын 
өөрчлөлт одоо ч байгальд учирч буй хамгийн том аюул хэвээр байна. Гэсэн 
хэдий ч хэрвээ бид дулаарлыг 1.5oC хүртэл хязгаарлаж чадахгүй л бол ойрын 
хэдэн арван жилд уур амьсгалын өөрчлөлт нь биологийн олон янз байдлын 
алдагдлын гол шалтгаан болж мэдэхээр байна. Температурын өсөлт нь аль 
хэдийн зарим зүйлийн бодгаль үй олноор үхэхэд хүргээд зогсохгүй, анх удаа 
бүхэл бүтэн зүйл устаж мөхөх шалтгаан болоод байгаа билээ. Дулаарлаар 
нэмэгдэж буй хэм бүр эдгээр алдагдлыг хурдасгаж, тэдгээрээс хүмүүст үзүүлэх 
нөлөөллийг нэмэгдүүлэх төлөвтэй. Бид тэргүүлэх шугаман дээр байгаа 
хүмүүсээс ирүүлсэн гурван түүхийг танилцуулж, тэд уур амьсгал, биологийн 
олон янз байдлын орон нутгийн өөрчлөлтийн үр дагаврыг хэрхэн даван туулж 
байгаа тухай өгүүлэх болно.

Байгаль ертөнц маань цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг 
ойлгоход биологийн олон янз байдлын илтгэгч үзүүлэлтүүд тусалдаг. Бараг 50 
гаруй жилийн турш байгалийн эрүүл мэндийг хянаж ирсэн Амьд ертөнцийн 
индекс нь дэлхий даяар хөхтөн, загас, мөлхөгч, шувуу, хоёр нутагтны 
элбэгшлийн чиг хандлагыг мөшгөх замаар эрт сэрэмжлүүлэх дохио болж өгдөг 
билээ.

Өнөөдрийг хүртэл хийсэн хамгийн өргөн хүрээтэй судалгаагаар Амьд 
ертөнцийн тайлан 1970-аас 2018 оны хооронд дэлхий даяар мониторинг 
хийгдсэн зэрлэг амьтдын популяцийн харьцангуй элбэгшил дунджаар 69%-
иар буурсныг харуулж байна. Латин Америкт популяциудын дундаж элбэгшил 
бүс нутгийн хэмжээнд хамгийн их бууралт (94%) үзүүлсэн бол цэнгэг усны 
зүйлийн популяциуд дэлхийн хэмжээнд хамгийн их бууралттай (83%) гэдэг нь 
ажиглагдаж байна.

Газарзүйн зураглалын шинжилгээний шинэ аргууд нь биологийн олон янз 
байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурд, цар хүрээний аль алиных нь талаар 

ХУРААНГУЙ
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илүү дэлгэрэнгүй дүр зураг гарган авах боломж олгодог. Жишээлбэл, 2022 
оны 2-р сард хэвлэгдсэн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн 
газар хоорондын мэргэжилтний зөвлөл (IPCC)-ийн Ажлын хэсэг 2-ын тайланд 
зориулан боловсруулсан биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн шинэ газрын 
зургуудыг бид энд танилцуулна. Эдгээр газрын зураг нь компьютерийн 1 сая 
гаруй цаг шаардсан олон арван жилийн ажлын үр дүн юм. Бид мөн газар 
тариалан, ан агнуур, мод бэлтгэл, бохирдол, харь зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлт 
зэрэг зургаан гол аюул заналыг давхардуулан харах боломж олгосон Олон 
улсын байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Улаан дансны өгөгдлийг ашиглан 
дүн шинжилгээ хийж, газрын сээр нуруутан амьтдын “аюул заналын халуун 
цэгүүд”-ийг тодруулан үзүүлэх болно.

2020 оны Амьд ертөнцийн тайланд тусгагдсан “Биологийн олон янз байдлын 
алдагдлын муруйг өндийлгөх” ажил гэх мэт боломжит хувилбар, загварууд 
нь уур амьсгалын болон хөгжлийн янз бүрийн нөхцөлд биологийн олон янз 
байдлын алдагдлыг хэрхэн хамгийн үр дүнтэй шийдвэрлэх боломжтойг 
харуулсан “цэс”-үүдийг бий болгох замаар хүн болон байгаль сайн сайхнаар 
зэрэгцэн орших ирээдүйг төсөөлөхөд бидэнд туслах учиртай. Одоо судлаачид 
тэгш байдал, шударга байдлыг нэмж нэгтгэх зэргээр энэ ажилд шинэ хараа 
нэмэх боломжуудыг судалж байна. Энэ нь бидний ажил, амьдралын ердийн 
хэв маягийг өөрчлөхөд шаардлагатай, хойшлуулах аргагүй бөгөөд урьд өмнө 
хэрэгжүүлж байгаагүй арга хэмжээг илүү сайн тодорхойлоход тусалж болох юм.

Бүрэн хэмжээний өөрчлөлт буюу “тоглоомын хувь заяаг өөрчлөх шилжилтүүд” 
нь онолыг практикт хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг бид 
мэдэж буй. Үйлдвэрлэл болон хэрэглээний хэв маяг, ашиглаж буй технологи, 
эдийн засаг, санхүүгийн системдээ бид системийн хэмжээний өөрчлөлт хийх 
шаардлагатай байна. Эдгээр өөрчлөлтийн үндэс нь бодлого боловсруулах 
түвшинд ч, өдөр тутмын амьдралд ч зорилго, зорилтоос үнэт зүйл, язгуур эрх 
рүү шилжсэн алхам байх учиртай.

Үүнийг хурдасгахын тулд 2022 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей хүн бүр, хаана 
ч байсан цэвэр, эрүүл, тогтвортой орчинд амьдрах эрхтэй гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрсөн нь эрх баригчдын хувьд үүнд хүндэтгэлтэй хандах нь сонголт төдий 
зүйл биш, харин үүрэг хариуцлага болсон гэсэн үг юм. Хэдийгээр хууль эрх зүйн 
хувьд заавал биелүүлэх үүрэг хүлээгээгүй ч НҮБ-ын энэхүү тогтоол нь 2010 онд 
гаргасан ус хэрэглэх эрхийн тухай өмнөх тогтоолууд сая сая хүнийг аюулгүй 
усаар хангахад ахиц дэвшил гаргасантай яг адил дэвшлийг хурдасгах төлөвтэй 
байна.

Амьд ертөнцийн тайлангийн энэ удаагийн хэвлэл манай гариг биологийн 
олон янз байдал, уур амьсгалын хямралын дунд байгаа бөгөөд арга хэмжээ авах 
сүүлчийн боломж байсаар байгааг бидэнд батлан харуулж байна. Энэ нь байгаль 
хамгааллын үйл ажиллагаанаас ч өргөн хүрээтэй юм. Байгальд эерэг ирээдүйг 
бүтээхэд хэрхэн үйлдвэрлэж, хэрхэн хэрэглэж, хэрхэн менежмент хийж, юуг 
санхүүжүүлж буйгаа өөрчлөх бүрэн хэмжээний, “тоглоомын хувь заяаг өөрчлөх” 
өөрчлөлтүүд бидэнд хэрэгтэй. Уг тайлан таныг энэхүү өөрчлөлтийн нэг хэсэг 
болох урам зориг өгнө хэмээн найдаж байна.
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Бидэнд ирж буй дохио тодорхой: улаан гэрэл анивчиж байна. 
Дэлхийн сээр нуруутан амьтдын популяцийн төлөв байдлын 
талаарх өнөөг хүртэлх хамгийн өргөн хүрээтэй энэ тайлан 
цочирдмоор тоо баримт харуулж байна. Даян дэлхийн Амьд 
ертөнцийн индекс 50 хүрэхгүй жилийн хугацаанд гуравны хоёроор 
буурчээ. Энэ нь уур амьсгал, байгалийн хямралын өөр хоорондоо 
харилцан уялдаатай нөлөөлөл улам бүр гүнзгийрч буйг, түүнчлэн 
хүмүүс бидний төдийгүй дэлхий дээрх бүх амьдрал бүхэлдээ 
хамаардаг байгалийн олон системийн эрүүл мэнд, бүтээмж, 
тогтвортой байдлыг хадгалахад биологийн олон янз байдал чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг бид эцэст нь ойлгож эхэлж байгаа цаг 
үе тохиож байна. Ковид-19 цар тахал бид хэчнээн эмзэг болох 
талаар шинэ ойлголтыг бидний олонход өглөө. Энэ нь байгаль 
дэлхийдээ хариуцлагагүй ноёрхол тогтоож, байгаль үргэлж ийм 
л байх ёстой юм шиг үзэж, нөөц баялгийг нь үрэлгэн, тогтворгүй 
байдлаар ашиглаж, ямар нэгэн үр дагаварт хүрэхгүйгээр жигд 
бус хуваарилсаар байж болно гэсэн бидний бодлогогүй төсөөлөлд 
эргэлзээ үүсгэж эхэлж байна.

Өнөөдөр бид аливаа үйлдэл бүхэн үр дагавартай гэдгийг мэдэх 
боллоо. Тэдгээр үр дагаврын зарим нь аль хэдийн ажиглагдаад 
эхэлжээ. Үүнд, цаг агаарын эрс тэс байдлаас болж хүний амь нас, 
эдийн засгийн хохирол учрах, ган гачиг, үерийн улмаас ядуурал, 
хүнсний аюулгүй байдал хүндрэх, нийгмийн тогтворгүй байдал, 
шилжилт хөдөлгөөний урсгал нэмэгдэх, бүх дэлхийг сөхрүүлж буй 
зооноз өвчин дэгдэх зэргийг дурдаж болно. Байгаль дэлхийгээ 
сүйтгэх нь эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдал, хувь 
хүний сайн сайхан, эрүүл мэндэд амин чухал ач холбогдолтой, 
шударга ёсны асуудал гэж өргөн хүрээтэй ойлгох боллоо. Хүн 
амын хамгийн эмзэг хэсэг нь байгаль орчны доройтолд хамгийн 
ихээр өртдөг болчихоод байгаа бөгөөд бид үр хүүхэд, хойч 
үедээ аймшигтай өв үлдээж байна. Иймээс бидэнд байгаль, уур 
амьсгалын хувьд дэлхийн хэмжээний төлөвлөгөө хэрэгтэй байна.

Байгалийн тѳлѳѳх даян дэлхийн зорилго: 
Байгальд эерэг ирээдγй
Бид юу болж байгааг ч, ямар эрсдэл байгааг ч, ямар шийдэл байж 
болохыг ч мэдэж байгаа. Энэхүү бодит сорилттой тэмцэхэд дэлхий 
нийтийг нэгтгэх төлөвлөгөө бидэнд одоо нэн яаралтай хэрэгтэй 
байна. Дэлхий нийтээр тохиролцож, орон нутагтаа хэрэгжүүлж 
болох тийм л төлөвлөгөө. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар 
2050 он гэхэд хүлэмжийн хийн цэвэр ялгарлыг тэг болгох зорилго 

ГАРИГИЙН ХЭМЖЭЭНД (БОЛОН ХYН 
ТѲРѲЛХТНИЙ ХУВЬД) АССАН УЛААН ГЭРЭЛ
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тавьсан 2016 оны Парисын хэлэлцээр шиг байгальд хэмжигдэхүйц, цаг 
хугацаатай дэлхийн хэмжээний зорилгыг тодорхой тусгасан төлөвлөгөө. 
Гэхдээ биологийн олон янз байдлын хувьд чухам юу “хүлэмжийн хийн 
цэвэр ялгарлыг тэг болгох” зорилготой дүйцэх вэ?

Байгалийн хувьд цэвэр алдагдлыг тэг болгох нь мэдээжийн хэрэг 
хангалтгүй юм. Бидэнд байгалийн алдагдлыг зөвхөн зогсоох биш, харин 
түүнийг нөхөн сэргээхийн тулд байгальд эерэг, цэвэр үр дагавар нь 
эерэг байх тийм зорилго хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, бид байгалийн маш их 
хэсгийг асар хурдан алдсан бөгөөд алдсаар байгаа учраас бидэнд ийм 
өндөр зорилго хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, байгальд боломж л олгох юм бол 
хурдан эргэн сэргэж чадна гэдгийг байгаль бидэнд харуулсан. Ой мод, ус 
намгархаг газар, бар, эсвэл туна загас, зөгий, чийгийн улаан хорхой гэх 
мэт байгаль, зэрлэг амьтад эргэн сэргэсэн тухай олон жишээ бидэнд бий.

Бидэнд 2030 он гэхэд байгальд эерэг болох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь 
энгийнээр хэлбэл, энэ арван жилийн эцэс гэхэд арван жилийн эхнээс 
илүү байгальтай болсон байна гэсэн үг (100-р хуудасны тайлбар 
инфографикийг үзнэ үү). Илүү их байгалийн ой, далай, гол мөрний 
системд илүү олон загас, тариалангийн талбайд маань илүү олон тоос 
хүртээгч, дэлхий даяар илүү их биологийн олон янз байдал. Байгальд 
эерэг ирээдүй нь хүн төрөлхтний болон эдийн засгийн сайн сайхан 
байдал, тэр дундаа бидний уур амьсгал, хоол хүнс, усны аюулгүй байдалд 
тоо томшгүй олон үр өгөөж авчрах болно. 2050 он гэхэд хүлэмжийн хийн 
цэвэр ялгарлыг тэг болгох, 2030 он гэхэд биологийн олон янз байдлын 
цэвэр эерэг үр дүнд хүрэх гэсэн бие биеэ нөхсөн зорилгууд нь биднийг 
хүн төрөлхтний аюулгүй ирээдүй рүү чиглүүлэх, тогтвортой хөгжлийн 
загварт шилжих, 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх луужин болох учиртай.

Алдаж болохгγй боломж
Миний хувьд ч, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) болон бусад 
олон байгууллага, улам бүр хөгжин дэвшиж буй улс орон, бизнесийн 
удирдагчдын хувьд ч (жишээлбэл, 93 орны төрийн тэргүүн, Европын 
Комиссын Ерөнхийлөгчөөс бүрдсэн "Байгалийн төлөөх манлайлагчдын 
амлалт", "Байгалийн төлөөх бизнес", Байгальтай холбоотой санхүүгийн 
мэдүүлгийн асуудлаарх ажлын хэсэг, “Биологийн олон янз байдлын 
төлөөх санхүүжилт” гэх мэт) байгальд эерэг байх даян дэлхийн зорилгын 
асуудлаар тохиролцоонд хүрэх нь нэн чухал бөгөөд хойшлуулшгүй 
асуудал юм.

2022 оны 12 дугаар сард Канадын Монреаль хотноо БНХАУ-ын даргалах 
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НҮБ-ын Биологийн олон янз байдлын конвенцийн удаан хүлээгдэж буй 
15-р бага хурлаар (COP15) байгальд эерэг байх эрхэм зорилгыг сонгох 
алдаж болохгүй боломж дэлхийн удирдагчдад бий. Энэ нь уг гэрээ 
хэлэлцээрийн зорилго, зорилт нь тохирох хэмжээний эрмэлзэлтэй, 
бас хэмжигдэхүйц байх нөхцөлийг хангах гол түлхүүр юм. Энэ нь 
нийгмийг бүхэлд нь хамрах хандлагыг өдөөх замаар засгийн газар, 
олон нийт, бизнес эрхлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд, тэр ч байтугай 
хэрэглэгчдийг дэлхийн нийтлэг зорилгод хувь нэмрээ оруулахад татан 
оролцуулах, уялдуулах түлхүүр юм. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
талаарх арга хэмжээнүүдийн эргэн тойронд бидний гэрчилж эхэлж буй 
өндөр хариуцлагын тогтолцоог бий болгох түлхүүр болох юм.

“2050 он гэхэд хүлэмжийн хийн цэвэр ялгарлыг тэг болгох” гэсэн 
дэлхийн зорилго нь эрчим хүчний салбарт нөлөөлж, сэргээгдэх эрчим 
хүч рүү улам бүр шилжихэд хүргэж байгаатай адил “2030 он гэхэд 
байгальд эерэг болох” зорилго нь байгалийн доройтлын хөдөлгөгч хүчин 
болох хөдөө аж ахуй, загас агнуур, ойн аж ахуй, дэд бүтэц, олборлох 
үйлдвэрлэл зэрэг салбарт нөлөөлж, тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээний 
хэв маягт чиглэсэн инноваци, нийгмийн хөгжлийн хурдцыг идэвхжүүлэх 
болно.

Бидний нийгэм түүхэндээ хамгийн чухал салаа замын уулзвар дээр 
байгаа бөгөөд магадгүй бидний бүх харилцаанаас хамгийн бодитой 
харилцаа болох байгаль дэлхийтэй харилцах харилцаанд хамгийн гүн 
гүнзгий системийн өөрчлөлт хийх сорилттой тулгараад байна. Энэ 
бүхэн байгаль биднээс хамаарахаас илүү бид байгалиас хамааралтай 
гэдгээ ойлгож эхэлж байгаа энэ үед тохиож байна. Биологийн олон 
янз байдлын конвенцийн 15-р бага хурал (COP15) нь байгаль орчны 
асуудлаар дэлхий нэг болж нэгдэх цаг үе ч байж болох юм.

Марко Ламбертини

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
ерөнхий захирал

Энэтхэгийн Ражхастан мужийн Рантхамбор дахь Бенгалийн бар 
(Panthera tigris tigris) дөрвөн сартай бамбарын хамт.
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© naturepl.com / Энди Раус / Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
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Энэхүү тайлан бол Амьд ертөнцийн индексийн хамгийн том 
өгөгдлийн сан бөгөөд олон янзын дуу хоолой, үзэл санаанд 
тулгуурлан хийсэн даян дэлхийн байгалийн төлөв байдлын 
талаарх хамгийн өргөн хүрээний дүн шинжилгээ болно. 
Судалгааны үр дүн нь маш тодорхой. Байгаль дэлхийн эрүүл 
мэндийг сэргээхийн тулд яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай 
байгаа хэдий ч, байгаль дэлхийн доройтол эргэх нь бүү хэл, зогсох 
ч шинж харагдахгүй байна. Улс төрийн болон хувийн хэвшлийн 
олон амлалт байгаа боловч сээр нуруутны популяциудын тоо 
толгойн буурах хандлага хэвээр байна. Дэлхий даяар 5,230 
зүйлийн 32,000 орчим популяциас цуглуулсан өгөгдөл нь 
байгальтай харилцах нийгмийн харилцааг өөрчлөх өргөн хүрээтэй 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилготой НҮБ-ын Биологийн олон 
янз байдлын конвенци 10 жилийн дотор шаардлагатай үр дүнд 
хүрсэнгүй гэдэгт эргэлзэх зүйл үлдээсэнгүй.

Даян дэлхийн байгаль, уур амьсгалын онцгой байдлын нөлөөлөл 
аль хэдийн мэдрэгдээд эхэлжээ. Үүнд, улам бүр өсөн нэмэгдэж 
буй цаг агаарын эрс тэс үзэгдлээс үүдэлтэй хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөн, нас баралт, хүнсний аюулгүй байдлын доройтол, 
хөрсний үржил шимийн хомсдол, цэвэр усны хүртээмжгүй байдал, 
зооноз өвчний дэгдэлт зэрэг цөөн хэдэн зүйлийг дурдаж болно. 
Эдгээр нь бид бүгдэд нөлөөлөх боловч хамгийн ядуу, нийгэмд 
гадуурхагдсан хүмүүст харьцангуй хүчтэй нөлөөлдөг билээ.

Уг тайланд илүү их өгөгдөл хамруулан оруулсан дэлхийн нэг 
хэсэг бол Латин Америк, тэр дундаа Амазон юм. Түүнчлэн бид 
тухайн бүс нутагт хийсэн судалгаануудыг онцгойлон үзүүлэх 
болно. Ойн нөөцийн хомсдолын хурд нэмэгдсээр байгаа өнөө үед 
энэ нь онцгой ач холбогдолтой. Бид ойн анхны талбайн 17%-ийг 
аль хэдийн алдсан бол 17% нь доройтоод байна163. Сүүлийн үеийн 
судалгаагаар хамгийн том халуун орны чийгтэй ой цаашид хэвийн 
үйл ажиллагаа нь алдагдах эргэлтийн цэг рүү хурдтай ойртож 
байгааг харуулж байна176. Энэ нь газар эзэмших, амьдрах орчны 
өөрчлөлтөөс хүн ба зэрлэг амьтдад үзүүлэх шууд нөлөөллөөс 
эхлээд хур тунадас, хөрсний өөрчлөлт, тэдгээрийн уур амьсгалын 
эрс тэс өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх даян дэлхийн хүчин 
чармайлтад үзүүлж буй гамшигт нөлөөлөл хүртэл бидний өмнө 
тулгараад буй зарим сорилтыг ил болгон харуулж байна.

Бид дэлхийн температурын өсөлт 1.5°C-ээс илүү гарах аюултай 
дулаарлаас урьдчилан сэргийлэх, аль хэдийн тулгараад байгаа уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход нь хүмүүст туслахын тулд 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээг нэн даруй эрчимжүүлэх 
шаардлагатай байна. Бид бас байгаль, түүний бидэнд үзүүлдэг 
хүрээлэн буй орчны үйлчилгээг (цэвэр агаар, цэнгэг ус, хоол хүнс, 
түлш, ширхэглэг эд зэрэг биет, мөн түүнчлэн байгаль бидний 

ѲНѲѲГИЙН ДYР ЗУРАГ
Майк Барретт (Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сан 

(WWF)-гийн Их Британи дахь 
салбар), Элейн Гейер-Алли 

(Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сан), Мэтт Уолпол (Дэлхийн 

байгаль хамгаалах сан)
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амьдрал, сайн сайханд хувь нэмрээ оруулдаг биет бус олон арга замуудыг) 
нөхөн сэргээх хэрэгтэй юм. Эцэст нь хэлэхэд, хүн нэг бүрийг үйл ажиллагаа 
явуулах чадалтай болгож, биднийг илүү тогтвортой замд оруулж чадах үнэт 
зүйл, мэдлэгийн системийн олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрч, бидний үйл 
ажиллагааны зардал, үр өгөөж нь нийгмийн хувьд шударга, хүртээмжийн 
хувьд тэгш байхыг баталгаажуулдаг "нийгмийг бүхэлд нь" хамарсан хандлага 
бидэнд хэрэгтэй байна.

Амьд ертөнцийн тайлангийн энэ удаагийн хэвлэл нь бидний хувь хүний, 
өдөр тутмын сонголтоос эхлээд даян дэлхийн өөрчлөлт хүртэл, ялангуяа 
бидний хоол хүнс, санхүү, засаглалын системд бүхий л түвшинд өөрчлөлт 
хийх боломжтой хэвээр байгааг харуулах олон үнэт зүйл, дуу хоолой, нотлох 
баримтуудыг авчирснаараа энэ чиглэлд хийж буй анхны алхам болж байгаа 
юм.

2022 оны 7 дугаар сард хүний эрүүл орчинд амьдрах эрхийг хүлээн 
зөвшөөрсөн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чухал шийдвэр нь уур амьсгалын 
системийн доголдол, байгалийн доройтол, бохирдол, цар тахал зэрэг нь 
хүний эрхийн хямрал гэж үзэх бидний ойлголтыг улам баталгаажуулж өгсөн 
билээ. НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад заасанчлан өмнөө тулгарч 
буй хүмүүнлэгийн болон байгаль орчны сорилтуудын хариуд нэгдсэн цогц 
шийдлүүдийг бид олж чадах л юм бол шударга, ногоон, чинээлэг ирээдүйд 
хүрч чадах юм. Өөр хоорондоо харилцан хамааралтай хямралуудын хоорондын 
уялдаа холбоог ойлгосноор бид хямралыг засаж залруулах илүү боломжтой 
болох учиртай.

НҮБ энэ оны 12 дугаар сард Монреаль хотноо хуралдаж, Биологийн олон янз 
байдлын үйл ажиллагааны дэлхийн шинэ цар хүрээг батлахаар тохиролцсон 
билээ. Энэ нь бидэнд олдож буй сүүлчийн боломж юм. Энэ арван жилийн 
эцэс гэхэд уг төлөвлөгөө хангалттай эсэхийг бид олж мэдэх болно. Тэр 
үед хүн төрөлхтний болон байгалийн төлөөх тэмцэлд нэг бол ялсан, эсвэл 
ялагдсан байх болно. Одоогийн төлөв байдал тийм ч сайнгүй байна. Өнөөг 
хүртэлх хэлэлцүүлэг мэтгэлцээн нь хуучин тивийн сэтгэлгээ, тогтсон байр 
сууринд түгжигдсэн байдалтай байгаа бөгөөд байгальд эерэг ирээдүйд хүрэхэд 
шаардагдах дорвитой алхам болох шинж төлөв харагдахгүй байна.

Бидэнд шударга, хүртээмжтэй, хүн бүр хэрэгжилтэнд нь хувь нэмэр оруулж 
болохуйц төлөвлөгөө хэрэгтэй. Бидэнд нутгийн иргэдийн газар нутаг, 
цэнгэг ус, далай тэнгисээ ашиглах эрхийг баталгаажуулах зэрэг хүний 
эрхэд суурилсан хандлага хэрэгтэй байна. Байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн 
сэргээх нь ихэнхдээ эдгээр газраас гадуур амьдардаг хүмүүс биднээс үүдэлтэй 
биологийн олон янз байдлын алдагдал, экосистемийн доройтлыг (тэр дундаа 
дэлхийн хүнсний систем) хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх замаар л үр 
дүнд хүрнэ гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бид урьд өмнө хэзээ 
ч харж байгаагүй урт удаан хугацаанд тогтвортой байх үр дүнг илүү өргөн 
хүрээнд, нэн яаралтай хүргэх шаардлагатай байгаа билээ. Одоо ийм цаг нь 
болчихоод байна.
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ЗЭРВЭС ХАРАХАД
Энэхүү тайлан нь үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхлэх “үсрэлтийн тавцан”, 
сэтгэлгээнд түлхэц болох санаа, бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийн хурдасгуур 
болох зорилготой юм. Энэ нь таныг энэхүү өөрчлөлтийн нэг хэсэг болох урам 
зориг өгнө гэж найдаж байна.

БY
ЛЭ

Г 1
 

БY
ЛЭ

Г 2

Даян дэлхийн давхардсан онцгой байдал Байгальд эерэг нийгмийг цогцлоох нь
• Бид уур амьсгалын болон биологийн олон янз 

байдлын хямралын үед амьдарч байна. Эдгээр нь 
бие биенээсээ тусдаа биш, харин нэг зоосны хоёр 
тал юм.

• Газар ашиглалтын өөрчлөлт нь биологийн олон 
янз байдлын алдагдлын хамгийн чухал хөдөлгөгч 
хүчин хэвээр байна.

• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шат дараалсан 
нөлөөлөл байгаль дэлхийд аль хэдийн нөлөөлөөд 
эхэлжээ.

• Дэлхийн дулаарлыг 1.5oC-ийн өсөлтийн хэмжээнд 
хязгаарлахгүй бол уур амьсгалын өөрчлөлт ойрын 
хэдэн арван жилд биологийн олон янз байдлын 
алдагдлын тэргүүлэх шалтгаан болох төлөвтэй.

• Уур амьсгал, биологийн олон янз байдлын орон 
нутгийн хэмжээний өөрчлөлтөд дасан зохицохын 
тулд нутгийн иргэд мэдлэгээ хэрхэн ашиглаж буйг 
гурван зурагт өгүүлэмжээр илэрхийллээ.

• Дэлхийн хэмжээний биологийн олон янз 
байдлын өөрчлөлтийн хурд, цар хүрээ болон энэ 
өөрчлөлтийн үр дагаврын дүр зургийг гаргахад 
бидэнд илтгэгч үзүүлэлтүүд тусалдаг.

• Амьд ертөнцийн индекс нь дэлхий даяарх хөхтөн, 
загас, мөлхөгч, шувуу, хоёр нутагтан амьтдын 
элбэгшлийн чиг хандлагыг хянах замаар эрт 
сэрэмжлүүлэх дохио, илтгэгч үзүүлэлт болдог.

• Мониторинг хийгдсэн зэрлэг амьтдын тоо толгой 
1970-аас 2018 оны хооронд дунджаар 69%-иар 
буурсан болохыг 2022 оны даян дэлхийн Амьд 
ертөнцийн индекс харууллаа.

• Популяцийн дундаж элбэгшлийн бүс нутгийн 
хэмжээний хамгийн их бууралт (94%) Латин 
Америкт ажиглагдав.

• Мониторинг хийгдсэн цэнгэг усны зүйлүүдийн 
популяцийн хандлага мөн л огцом бууралт (83%) 
үзүүллээ.

• Газарзүйн зураглалын шинжилгээний шинэ 
аргууд нь биологийн олон янз байдал, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн хурд, цар хүрээний аль 
алиных нь дүр зургийг илүү иж бүрэн гаргаж, 
байгаль бидний амьдралд хамгийн их хувь нэмэр 
оруулдаг газруудыг зураглах боломж олгож 
байна.

• Энэ удаагийн хэвлэлийг дэлхийн өнцөг 
булан бүрээс 89 зохиогч оролцон бичсэн 
бөгөөд янз бүрийн мэдлэгийн эх сурвалжид 
тулгуурласнаараа онцлог юм.

БY
ЛЭ

Г 3
 • Манай гаригийн эрүүл мэнд доройтож байгааг 

бид мэдэж байгаа, бас яагаад гэдгийг ч мэдэж 
байна.

• Бид уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон 
янз байдлын алдагдлын асуудлыг шийдвэрлэх 
хэмжээний мэдлэг, арга замуудтай гэдгийг ч 
мэдэж байгаа.

• 2022 оны 7 дугаар сард хүний эрүүл орчинд 
амьдрах эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн НҮБ-ын 
Ерөнхий Ассамблейн чухал шийдвэр нь уур 
амьсгалын системийн доголдол, байгалийн 
доройтол, бохирдол, цар тахал зэрэг нь хүний 
эрхийн хямрал гэж үзэх бидний ойлголтыг 
улам бататгаж өгөв.

• Бүрэн хэмжээний өөрчлөлт буюу “тоглоомын 
хувь заяаг өөрчлөх шилжилтүүд” нь 
онолыг практикт хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай гэдгийг бид мэдэж буй.

• Үйлдвэрлэл болон хэрэглээний хэв маяг, 
ашиглаж буй технологи, эдийн засаг, 
санхүүгийн системдээ бид системийн 
хэмжээний өөрчлөлт хийх шаардлагатай.

• Хүн болон байгаль сайн сайхнаар хамтдаа 
зэрэгцэн орших ирээдүйг төсөөлөхийн тулд 
2020 оны Амьд ертөнцийн тайланд тусгагдсан 
“Биологийн олон янз байдлын алдагдлын 
муруйг өндийлгөх” ажил гэх мэт боломжит 
хувилбар, загваруудыг бид судаллаа.

• Одоо судлаачид уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөлөл, тэгш байдал, шударга байдлыг 
нэгтгэх зэргээр энэ ажилд шинэ хараа нэмэх 
боломжуудыг судалж байна.

• Олон улсын худалдааг түүний байгальд үзүүлэх 
нөлөөлөлтэй холбох нь биологийн олон 
янз байдлын алдагдлын муруйг хангалттай 
хэмжээгээр өндийлгөх нэгэн чухал хэсэг мөн.

• Эдгээр нийлмэл, харилцан уялдаатай сорилтыг 
шийдвэрлэхэд бүгдэд тохирсон шийдэл гэж 
үгүй юм. Үүнийг тодорхой харуулахын тулд 
бид Амазоноос эхлээд Канад, Замби, Кени, 
Индонез, Австрали зэрэг дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс цуглуулсан жишээнүүдийг ашиглалаа.

Ѳѳрчлѳлтийн хурд ба цар хγрээ

Бразилийн Журуэна байгалийн цогцолборт 
газрын Журуэна голын Аугусто хүрхрээний 

орчим дахь эрвээхэйнүүд (Rhopalocera spp.). 
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© Циг Кох / Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
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Бид уур амьсгалын болон биологийн олон янз байдлын 
хямралын үед амьдарч байна. Эдгээрийг манай гаригийн 
нөөц баялгийг зүй бусаар ашигласнаас үүдэлтэй нэг 
зоосны хоёр тал гэж тодорхойлсон нь бий. Хэрвээ бид 
эдгээр онцгой байдлыг хоёр тусдаа асуудал гэж үзэхээ 
зогсохгүй л бол аль ч асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэж 
чадахгүй гэдэг нь тодорхой юм.

ДАЯН ДЭЛХИЙН ДАВХАРДСАН 
ОНЦГОЙ БАЙДАЛ

БYЛЭГ 1

Аварга хүрэн замаг бол бүх ургамлын дотроос хамгийн хурдан ургадаг 
ургамлын нэг бөгөөд өдөрт 50 см ургах нь бий. Эдгээр аварга том “төгөл” 
тэнгисийн ёроолоос мандал хүртэл 50 м хүртэл өндөр ургадаг нь тэдний 
“навчинцар” агаараар дүүрсэн хөвүүрээр дээш өргөгддөгтэй холбоотой. 
АНУ-ын Калифорни муж дахь Чаннел-Айлендс байгалийн цогцолборт 
газар.
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© Жиль Свердруп / Silverback / Netflix
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Биологийн олон янз байдал гэдэг нь газар, ус, далай тэнгис, 
агаар дахь ген, популяц, зүйл, экосистемийн бүхий л түвшний 
амьдралын болон амьд биетүүдийн харилцан үйлчлэл, амьдралын 
олон янз байдал юм. Ой мод, үетэнт хээр, ус намгархаг газар, 
мангровт намаг, далай тэнгис зэрэг газрын, цэнгэг ус, далайн 
экосистемүүд нь хоол хүнс, тэжээл, эм, эрчим хүч, ширхэглэг 
эд зэрэг хүний сайн сайхан амьдралд зайлшгүй шаардлагатай 
үйлчилгээгээр биднийг хангадаг. Эдгээр нь уур амьсгал, 
байгалийн гамшиг, эрс тэс үзэгдэл, агаарын чанар, цэнгэг 
усны хэмжээ болон чанар, тоос хүртэлт, үр, хөнөөлт зүйл, 
өвчний тархалт, хөрс, далайн хүчилшилт, амьдрах орчны үүсэл, 
хадгалагдах механизм зэргийг зохицуулдаг. Эдгээр экосистем 
бас бие махбодын болон сэтгэл санааны мэдрэмж авах, суралцах 
болон урам зориг авах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ адилсах, 
тодорхой газар нутагт харьяалагдах мэдрэмжийг төрүүлдэг. 
Бидэнд амьдрах боломж олгодог бүх зүйл байгалиас ирдэг билээ.

Газар, цэнгэг ус, далайн тэнгисийн системийг доройтуулж буй 
хамгийн чухал шууд хөдөлгөгч хүчин зүйл бол газар ашиглалтын 
ба далай тэнгис ашиглалтын өөрчлөлт, ургамал, амьтны хэт 
ашиглалт, уур амьсгалын өөрчлөлт, бохирдол, түрэмгий харь 
зүйлүүд юм. Биологийн олон янз байдлын алдагдлын болон 
экосистем, тэдгээрийн үйлчилгээний доройтлын эдгээр шууд 
хөдөлгөгч хүчин зүйлс нь ялангуяа сүүлийн 50 гаруй жилийн 
хугацаан дахь эдийн засгийн хурдацтай өсөлт, хүн амын өсөлт, 
олон улсын худалдаа, технологийн сонголтын өсөн нэмэгдэж буй 
эрчим хүч, хоол хүнс болон бусад материалын эрэлт хэрэгцээтэй 
холбоотой юм.

Бид зах зээлийн үнэ цэнтэй үйлчилгээ, тухайлбал, хоол хүнс, 
ширхэглэг эд, эрчим хүч, эмийн бүтээгдэхүүн зэрэг үйлчилгээг 
ашиглахдаа зах зээлийн үнэлгээгүй боловч эдийн засаг, нийгмийн 
өргөн хүрээтэй ач холбогдолтой бусад үйлчилгээг хохироох 
байдлаар ашиглаж ирлээ.

УУР АМЬСГАЛЫН БОЛОН БИОЛОГИЙН ОЛОН 
ЯНЗ БАЙДЛЫН ХЯМРАЛ – НЭГ ЗООСНЫ ХОЁР 
ТАЛ БОЛОХ НЬ
Өнөөдөр бид хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлт, 
биологийн олон янз байдлын алдагдал гэсэн давхар, харилцан уялдаатай 
онцгой нөхцөл байдалтай тулгараад байгаа нь одоогийн болон ирээдүй хойч 
үеийн сайн сайхан амьдралд заналхийлж байна.

Сэр Роберт Уотсон, 
Биологийн олон янз байдал, 
экосистемийн үйлчилгээний 

асуудлаарх засгийн газар 
хоорондын мэргэжилтний 

зөвлөл (IPBES), Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 

асуудлаарх засгийн газар 
хоорондын мэргэжилтний 

зөвлөлийн (IPCC) дарга асан
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Нэг сая орчим зүйлийн ургамал, амьтан устах аюулд ороод байна. 
Шувууд, хөхтөн амьтад, хоёр нутагтан, мөлхөгчид, загасны 1-2.5% нь аль 
хэдийн устаж үгүй болсон, популяцийн элбэгшил, генетикийн олон янз 
байдал буурсан, мөн зүйлүүд уур амьсгалаар тодорхойлогдсон амьдрах 
орчноо алдсаар байна.

Аж үйлдвэржилтийн өмнөх үеэс дэлхий аль хэдийн 1.2oC-ээр дулаараад 
байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь өнөөдрийг хүртэл биологийн олон 
янз байдлын алдагдлын тэргүүлэх хүчин зүйл болж чадаагүй байсан 
ч бид дулаарлыг 2oC-ээс, болж өгвөл 1.5oC-ээс бага хэмжээнд хүртэл 
хязгаарлахгүй л бол ойрын хэдхэн арван жилийн дотор уур амьсгалын 
өөрчлөлт нь биологийн олон янз байдлын алдагдал, экосистемийн 
үйлчилгээний доройтлын тэргүүлэх шалтгаан болох төлөвтэй байна. 
Бүлээн усны шүрийн 50% орчим нь янз бүрийн шалтгааны улмаас 
алга болжээ. 1.5oC-ээр дулаарвал бүлээн усны шүрийн 70-90%, 2oC-ээр 
дулаарвал 99%-иас илүү нь устаж үгүй болохоор байна. Гэсэн хэдий ч 
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн хүчин 
чармайлт бүх улс оронд үндсэндээ бүтэлгүйтсэн. 2020 онд хүрсэн байхаар 
төлөвлөсөн Айчигийн биологийн олон янз байдлын 20 зорилтын аль 
нь ч бүрэн биелээгүй бөгөөд зарим тохиолдолд 2020 оны байдал 2010 
оныхоосоо дордсон байв. Үүнтэй адил бид дулаарлыг 2oC-ээс бага 
түвшинд барих Парисын зорилтыг ч биелүүлж чадахгүй байна. Одоогийн 
өгч буй амлалтууд манай дэлхийг 2-3oC-ээр, магадгүй илүү ихээр 
дулааруулах замд оруулж байна. Дулаарлыг 1.5oC-д барихын тулд 2030 он 
гэхэд хүлэмжийн хийн дэлхийн ялгарлын хэмжээг одоогийн ялгарлын 
хэмжээнээс ойролцоогоор 50%-иар бага түвшинд хүргэх, энэ зууны дунд 
үе гэхэд ялгарлын хэмжээг цэвэр тэг болгох шаардлагатай. Харамсалтай 
нь бид 1.5oC-ийн босгыг 2040 оноос өмнө давах магадлалтай болжээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын алдагдал нь 
зөвхөн байгаль орчны асуудал биш, бас эдийн засаг, хөгжил, аюулгүй 
байдал, нийгэм, ёс суртахуун, ёс зүйн асуудал тул эдгээр асуудлыг НҮБ-
ын Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын (SDGs) хамт шийдвэрлэх ёстой. Аж 
үйлдвэржсэн орнууд байгаль орчны доройтолд хамгийн их хариуцлага 
хүлээх учиртай ч буурай хөгжилтэй орнууд, ядуу хүмүүс л хамгийн эмзэг 
байдаг. Бид биологийн олон янз байдлыг хамгаалж, сэргээж, хүний 
хүчин зүйлээс үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийг хязгаарлахгүй бол 
хүнсний болон усны аюулгүй байдал, хүн бүрийн эрүүл мэнд, ядуурлыг 
бууруулах, илүү шударга, тэгш хүртээмжтэй дэлхийг бий болгох гэх мэт 
ТХЗ-уудын бараг нэгийг нь ч биелүүлж чадахааргүй байна.

Эдгээр онцгой байдлын асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн 
бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй бөгөөд ихэнх хүн одоо 
бүрэн хэмжээний өөрчлөлт хийх шаардлагатай 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болжээ. Нөхцөл байдлыг 
ийнхүү ухамсарласан байгааг одоо л ажил хэрэг 
болгон хувиргах хэрэгтэй юм.
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Уур амьсгалын ѳѳрчлѳлтийн хγн тѳрѳлхтѳн, 
байгальд γзγγлэх шат дараалсан нѳлѳѳлѳл

+4.0˚C

+3.0˚C

Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй дэлхийн дулаарал нь байгаль 
дэлхийг өөрчилж, зарим зүйлийн бодгаль үй олноор үхэж хорогдох, 
анх удаа бүхэл бүтэн зүйл устаж мөхөх шалтгаан болоод байна. 
Дулаарлаар нэмэгдэж буй хэм бүр эдгээр алдагдлыг нэмэгдүүлж, 
тэдгээрээс хүмүүст үзүүлэх нөлөөллийг нэмэгдүүлэх төлөвтэй.

Камилла Пармезан (Онолын 
ба Туршилтын Экологи (SETE), 
Шинжлэх Ухааны Судалгааны 

Үндэсний Төв (CNRS), Франц; 
Геологийн тэнхим, Остин 

дахь Техасын Их Сургууль, 
АНУ; Биологийн ба Тэнгисийн 

Шинжлэх Ухааны Сургууль, 
Плимутын Их Сургууль, Их 

Британи улс)

Зэрлэг ургамал, амьтны зүйлүүд, тэдгээрийн амьдардаг 
экосистемд үзүүлэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн 
шинэчилсэн үр дүнг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх 
Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний зөвлөл (IPCC-ийн 
зургаа дахь үнэлгээний тайлан) саяхан хэвлүүлсэн билээ11,170. 
Ийм нөлөөллийн тоонд мод, шувуу, сарьсан багваахай, загас 
үй олноороо үхэхэд хүргэдэг дулааны давалгаа, ган гачиг зэрэг 
орно. 2014 оны ганц халуун өдөр л гэхэд Австралид 45,000 
гаруй "нисдэг үнэг" хэмээх сарьсан багваахайг үхэлд хүргэсэн 
байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт бас ургамал, амьтны 1000 
гаруй зүйлийн бүхэл бүтэн популяцийг мөхөлд хүрэх шалтгаан 
болжээ.
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Зураг 1: Аж үйлдвэржилтийн өмнөх үетэй харьцуулахад хуурай 
газрын болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын алдагдлын 
түвшинг урьдчилан тооцсон нь
Дэлхийн дулаарлын улмаас биологийн олон янз байдлын алдагдал 
хамаарах нь. Аливаа газар нутгийн тааламжит уур амьсгалын нөхцөл 
алдагдсанаас шалтгаалж устаж үгүй болох төлөвтэй зүйлийн хувь өндөр 
байх тусам экосистемийн цогц байдал, үйл ажиллагаа, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдалд учрах эрсдэл өндөр байна. Дээрх өнгө 
бараан болох тусам уур амьсгалын нөхцөл нь хангалттай хэмжээнд 
хүртэл тааламжгүй болох замаар орон нутгийн түвшинд “Устаж 
болзошгүй” (ОУБХХ [IUCN]-ны тодорхойлсноор) болох, дэлхийн дулаарлын 
тодорхой түвшинд тодорхой газар нутгийн хэмжээнд локаль мөхөлд хүрэх 
зүйлүүдийн хувь хэмжээ өндөр болохыг илтгэнэ. Эх сурвалж: Warren et al 
(2018)178-ын өгөгдөлд тулгуурлан Parmesan et al. (2022) 11-ийн Зураг 2.6-г 
дахин хэвлэв.

Бид мөн анх удаа бүхэл бүтэн зүйл устаж үгүй болох үйл явцын 
гэрч боллоо. Байнгын манантай байдаг Коста-Рикагийн үүлэн ойд 
манангүй өдрийн тоо улам нэмэгдсэнээс алтан бах хэмээх зүйл 
1989 онд устаж үгүй болжээ. Далайн түвшин нэмэгдэж, хэд хэдэн 
удаагийн хүчтэй шуурганы улмаас амьдрах орчин нь үерт автаж, 
идэш тэжээлийн ургамал нь үхэж, үүрлэх хоргодох газар нь сүйдсний 
Австрали, Папуа Шинэ Гвинейн хоорондын ганц жижиг арал дээр 
амьдардаг рифийн мозаик сүүлт харх (Melomys rubicola) хэмээх 
жижиг мэрэгчийг 2016 онд “мөхсөн” гэж зарласан юм. Дулаарлын 
хэм бүр ийм алдагдлыг нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна (Зураг 1). 

< 25%

25 - 50%

50 - 75%

> 75%

Түлхүүр
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Цэцэрлэгийн үхэр хэдгэнэ (Bombus hortorum)-ийн хатан нь цагаан маж 
(Lamium album) цэцэгт зочилж байгаа нь. Үхэр хэдгэнэ бол зэрлэг ургамлын 

төдийгүй таримал ургамлын олон зүйлийн хувьд чухал тоос хүртээгч юм. 
Хэдийгээр уур амьсгалын өөрчлөлт үхэр хэдгэнийн зүйлүүдэд ашигтай байх 

төлөвтэй ч Хойд Америк, Европ даяар 66 төрлийн үхэр хэдгэнэд хийсэн 
судалгаагаар 171 ихэнх газруудад ихэнх үхэр хэдгэнэ цөөрсөн болохыг 

тогтоожээ. Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эерэг нөлөөллөөс давсан 
пестицид, гербицидийн хор хөнөөлтэй холбоотой байж магадгүй юм.

Бүх зүйлд уур амьсгалын өөрчлөлт сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй. 
Умардын ой моддыг довтолдог цох, эрвээхэй зэрэг нь ургалтын 
улирал уртсах тусам өвлийн зөөлөн нөхцөлд илүү сайн мэнд 
үлдэж, жилд илүү олон үе удам төрүүлдэг болсноор Хойд Америк, 
Европын умардын сэрүүн болон хүйтэн бүс нутгуудад модод үй 
олноороо үхэж хорогдоход хүргэх боллоо. Зэрлэг амьтад төдийгүй 
хүнд өвчин үүсгэдэг олон зүйлийн шавьж, хорхойнууд шинэ 
газар нутагт шилжих болж, Хойд туйлын бүс, Гималайн өндөрлөг 
газруудад шинэ өвчин гарах шалтгаан болж байна.

Түүнчлэн, дулаарал нь экосистемийн хэвийн үйл ажиллагааг 
өөрчилж, тодорхой хугацааны дараа өөрсдөө илүү дулаарлыг 
нөхцөлдүүлэх экологийн процессуудыг эхлүүлж байна. Энэ үйл 
явцыг "уур амьсгалын өөрчлөлтийн эерэг эргэх холбоо" гэж 
нэрлэдэг. Ой хээрийн түймэр ихсэх, ган гачиг, хөнөөлт шавьжийн 
дэгдэлтээс болж модод үхэх, хүлэрт намаг хатах, тундрын мөнх 
цэвдэг гэсэх зэрэг нь ургамлын үхсэн материал задрах, эсвэл 
түймэрт шатахад хүргэж, илүү их CO2 ялгарахад хүргэнэ. Эдгээр 
нь түүхэндээ нүүрстөрөгчийн найдвартай шингээгч байсан 
системийг нүүрстөрөгчийн шинэ эх үүсвэр болгон хувиргаж эхлээд 
байна.

Эдгээр экологийн үйл явц эргэлтийн цэгтээ хүрэх л юм бол 
өөрчлөлт эргэлт буцалтгүй болж, манай гариг маш өндөр 
хурдаар цаашид дулаарах болно. Энэ бол уур амьсгалын аюултай 
өөрчлөлтийн талаар олон улсын хэмжээнд тохиролцсон босго 
утгыг давж гарснаас (наад зах нь арав юм уу түүнээс олон жилийн 
турш дулаарлын тогтоосон босгыг хэтэрснээс) үүдэх хамгийн том 
эрсдэлүүдийн нэг бөгөөд нийгэмд төдийгүй манай гаригийн ихэнх 
зэрлэг амьтдын хувьд гамшиг болох юм.
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© Ола Женнерстен / Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн Швед улс дахь салбар
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Хуурай газрын бусад аль ч экосистемээс илүү их нүүрстөрөгч, 
ус, энергийг агаар мандалтай солилцдог тул ой мод нь дэлхийн 
уур амьсгалыг зохицуулахад чухал үүрэгтэй1. Ой мод нь мөн хур 
тунадасны хэв маяг, дулааны давалгааны хэм хэмжээнд нөлөөлж, 
хөдөө аж ахуйн систем болон нутгийн иргэдийн дасан зохицох 
чадварт нөлөөлдөг2.

Ой мод нь дэлхийн ашиглаж болох газрын тос, хий, нүүрсийг 
бүгдийг нийлүүлснээс илүү нүүрстөрөгчийг хуримтлуулдаг3,4 
бөгөөд 2001-ээс 2019 оны хооронд ой мод агаар мандлаас жил 
бүр 7.6 гигатонн CO2 шингээсэн5 нь хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй нийт нүүрстөрөгчийн ялгарлын 18% орчимтой тэнцэх 
үзүүлэлт юм6.

Нүүрстөрөгчөөс гадна, ойн бүтцийн физик чанар нь дэлхийн 
болон орон нутгийн уур амьсгалд нөлөөлдөг. Ой мод бараан 
өнгөтэй учраас нарны энергийг шингээнэ. Энэхүү энерги нь 
хөрснөөс эвапотранспираци гэж нэрлэгддэг процессоор их 
хэмжээний усыг агаар мандалд буцаан шилжүүлдэг нь гадаргын 
температурыг орон нутгийн болон дэлхийн хэмжээнд хөрөхөд 
хүргэдэг. Ойн титмийн нэгэн жигд бус, барзгар байдал нь 
дулаан агаарыг дээш агаар мандалд холих замаар дулааныг 
зайлуулж, шаардлагатай чийгийг дахин хуваарилахад хувь 
нэмэр оруулна. Биофизикийн эдгээр процесс цаг агаар, уур 
амьсгалыг тогтворжуулж, өдрийн хамгийн их температурыг хэдэн 
градусаар хязгаарлаж, хэт халуун, хуурайшилтын хэм хэмжээ, 
үргэлжлэх хугацааг багасгаж, хур тунадасны улирлын шинжийг 
хадгалж байдаг7. Ингээд үзвэл ойн нийт цэвэр нөлөө нь дэлхийн 
температурыг 0.5oC-ээр хөргөдөг ажээ7.

Гэсэн хэдий ч бид жил бүр ойролцоогоор 10 сая га ойг алдаж 
байгаа нь Португалийн нутаг дэвсгэртэй ойролцоо талбай 
юм8. Ойн хомсдол, ялангуяа халуун бүсийн ойн хомсдол нь 
нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бий болгож, орон нутгийн уур 
амьсгалыг илүү дулаан, хуурай болгосноор ган гачиг, гал 
түймрийн давтамж нэмэгдэхээс гадна газар нутгаасаа хамаарч 
хур тунадасны хэмжээ буурах, дэлхийн хур тунадасны хэв маяг 
өөрчлөгдөхөд хүргэх болов. Жишээлбэл, Төв Африк эсвэл Өмнөд 
Америкийн халуун бүсийн ойг цэвэршүүлэн огтолбол өдрийн 
дундаж температурыг 7-8oC-ээр нэмэгдүүлж, эдгээр бүс нутгийн 

Ой, уур амьсгал, ус, хγнсний хоорондын 
амин холбоо
Уур амьсгалыг тогтворжуулахад ой мод чухал ач холбогдолтой 
боловч ойн нөөцийн хомсдол нь энэхүү амин чухал үйл 
ажиллагаа болон дулааны давалгааны нөлөөллөөс хамгаалах, 
хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрыг цэнгэг усаар хангах зэрэг 
экосистемийн бусад үйлчилгээнд заналхийлж байна.

Стефани Роу (Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сан 

(WWF)-гийн төв байгууллага), 
Дебора Лоренс (Виржинийн 

Их Сургууль)
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Кени улсын Мара голын дээд 
биеийн Бомет тойрог дахь фермдээ 

ажиллаж буй Нэнси Роно. 

хур тунадасны хэмжээг ойролцоогоор 15%-иар бууруулж 
мэдэх юм2,7.

Борооноос хамааралтай газар тариалан дэлхийн 
тариалангийн талбайн 80%-ийг бүрдүүлдэг бөгөөд бүх 
хүнсний 60%-ийг нийлүүлдэг9. Иймд ой модыг устгаснаар 
олон тэрбум хүний хүнсний аюулгүй байдал, олон сая хүний 
амьжиргаа эрсдэлд орж болзошгүй. Энэхүү эрсдэл нь ган 
гачгийн давтамжийг улам бүр нэмэгдүүлж, илүү ноцтой 
болгож байгаа бөгөөд хөдөө аж ахуйн болон хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг бууруулж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөгөөр улам хурцдах боллоо10,11. Ийм учраас ойн 
хомсдолыг зогсоох, ойг нөхөн сэргээх, тогтвортой ашиглах 
тухай дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн зорилт нь биологийн 
олон янз байдлыг хамгаалах, дэлхийн дулаарлыг хязгаарлах, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн системийг шаардлагатай усаар хангахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.

© Жонатан Караманус / Green Renaissance / Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн Их Британи улс дахь салбар
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Зураг 2: Хуурай газрын тусгай 
хамгаалалттай газар нутгуудын (ТХГН) 
хоорондын дэлхийн хөхтөн амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөний магадлал 
(ХАШХМ, MMP)
ХАШХМ нь ТХГН-уудын хоорондын хөхтөн 
амьтдын шилжилт хөдөлгөөний урсгалыг 
урьдчилан таамагласан тооцоо бөгөөд хүрээлэн 
буй орчинд үзүүлж буй хүний дарамтын хариуд 
дунд болон том биетэй хөхтөн амьтад хэрхэн 
шилжин хөдөлж байгааг харуулдаг. ХАШХМ-
ын өндөр утга нь хүний нөлөө өндөртэй газар 
нутгуудын дундуур эсвэл том ТХГН-уудын 
сүлжээний (жишээ нь, Амазоны сав газар) дотор 
байрлах хөндөгдөөгүй газруудын томоохон 
хэсгүүдийн хооронд хөхтөн амьтдыг “юүлүүр 
хэлбэрийн” хөдөлгөөнд оруулдаг коридор доторх 
ихээхэн төвлөрсөн шилжилт хөдөлгөөнийг 
илэрхийлнэ. Улбар шар, нил ягаан өнгөөр хөхтөн 
амьтдын урсгал олон замналд тархан сарнисан 
газруудыг төлөөлнө. Хар өнгийн бүс нутгууд нь 
холбоос нутаггүй гэсэн үг биш, харин дэлхийн 
хэмжээнд харьцуулахад ТХГН-ийн хоорондын 
хөхтөн амьтдын шилжилт хөдөлгөөн багатай 
газар нутгуудыг дүрсэлсэн байна. Хайрцаг 1: 
Хойд Америкийн баруун хэсгийн уул нуруудаар 
дамжих коридорууд (жишээ нь, Йеллоустоноос 
Юкон хүртэлх коридор). Хайрцаг 2: Сахарын 
цөлөөс урагш байх Африкийн Каванго-Замбезийн 
хил дамнасан хамгаалалтын бүс болон 
Намибийн эрэг орчмын цөлөөр дамжих коридор 
ба сарнимал урсгал. Хайрцаг 3: Индонез, 
Малайзын ширэнгэн ойгоор дайрах урсгал 
(жишээ нь, “Борнеогийн зүрх” хамгааллын бүс). 
Эх сурвалж: Brennan et al. (2022).17

Экологийн холбогдмол байдал гэдэг нь зүйлүүдийн саадгүй 
шилжилт хөдөлгөөн, дэлхий дээрх амьдралыг тэтгэгч байгалийн 
үйл явцуудын урсгалыг хэлнэ12. Газар, агаар, усны амьдрах 
орчны хуваагдал нь энэхүү холбогдмол байдлыг алдагдуулдаг 
бөгөөд энэ биологийн олон янз байдлын хамгаалал, биосферийг 
тэтгэдэг экологийн үйл явцуудад учирч буй дэлхийн хэмжээний 
аюул мөн13,14. Амьдрах орчны сүйрэл, доройтлын замаар 
амьдрах орчны хуваагдал нь байгальд тодорхой гурван нөлөө 
үзүүлнэ. Нэгдүгээрт, энэ нь нийт амьдрах орчны талбай, 
чанарыг бууруулдаг. Хоёрдугаарт, энэ нь амьдрах орчны бусад 
хэсгүүдээс тусгаарлагдсан байдлыг нэмэгдүүлдэг. Эцэст нь, 
жишээлбэл, байгалийн амьдрах орчноос өөрчлөгдсөн амьдрах 
орчин болж хувирснаар хүчин зүйлийн огцом шилжилт бүхий 
газар нутгийн давтамжийг нэмэгдүүлэх замаар энэ нь амьдрах 
орчны хэсгүүдийн хил хязгаарын орчим дахь захын нөлөөллийг 
нэмэгдүүлдэг14. Энэ нь экологийн үйл ажиллагааны доголдол 

Ландшафтын хэмжээнд байгалийн холбоосыг сэргээх нь
Амьдрах орчны хуваагдалд хүргэх байгаль орчны сүйтгэл, доройтол 
нь экологийн холбогдмол байдалд ноцтой аюул учруулж байна. 
Үүнтэй тэмцэхийн тулд холбогдмол байдлыг хамгаалах арга хэмжээ нь 
зүйлүүдийн шилжилт хөдөлгөөн, байгалийн үйл явцуудын урсгалыг 
сэргээх шийдэл болон хурдацтай хөгжиж байна.

Гэри Табор (Том Хэмжээний 
Ландшафт Хамгааллын Төв), 

Жоди Хилти (Йеллоустоyноос 
Юкон хүртэл байгаль 

хамгааллын санаачлага)

Түлхүүр

MMP
High

Low

1.

1.

2.

3.
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улам бүр дордоход хүргэнэ. Идэш тэжээлийн 
сүлжээ задрахаас эхлээд цэнгэг усны урсгал, 
тоос хүртээлт зэрэг экологийн үйл явц 
алдагдах хүртэл амьдрах орчны хуваагдал нь 
хэрэгцээгээ хангахын тулд нүүдэллэх, тархах, 
үржлийн хосоо олох, хооллох, амьдралынхаа 
эргэлтийг дуусгахын тулд зүйлүүдийн 
шилжих чадварыг хязгаарладаг бөгөөд энэ 
нь мөхөлд хүргэж болох эрсдэлтэй юм15. 
Эцэст нь, амьдрах орчны хуваагдал нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн өргөн хүрээтэй, хор 
хөнөөлтэй нөлөөллийг улам хурцатгадаг. 
Өнөөдөр дэлхийн хуурай газрын тусгай 
хамгаалалттай газар нутгуудын ердөө 10% нь 
хоорондоо холбогдсон байна16. Дэлхий даяар 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийг холбосон 
чухал холбоос нутгуудын гуравны хоёр нь 
ямар нэгэн байдлаар хамгаалагдаагүй байна17.

Холбоос нутгийн хамгаалал буюу экологийн 
коридор, холбоос нутаг, зэрлэг амьтдын 
хөндлөн гарах бүтэц зэргээр дамжуулан 
газар, ус хоорондын экологийн холбоосыг 
хамгаалах, сэргээх арга хэмжээ нь амьдрах 
орчны хуваагдалтай тэмцэх, уур амьсгалд 

тэсвэртэй байдлыг сайжруулахад чиглэсэн 
үр дүнтэй арга болж, дэлхий даяар хурдацтай 
хөгжиж байна18. Арлын биогеографийн 
судалгаа, зүйлүүдийн метапопуляцийн 
судалгаанд суурилсан шинжлэх ухааны 
нотолгоо нь хоорондоо холбоотой амьдрах 
орчнууд нь зүйлийг хамгаалах, экологийн 
үйл ажиллагааг хадгалахад илүү үр дүнтэй 
болохыг харуулдаг19. Уугуул, нутгийн 
иргэдийн хэрэгцээ, эрх ашгийг хүлээн 
зөвшөөрөхийн зэрэгцээ, бодлогоос газар 
дээрх үйл ажиллагаа хүртэл бүхий л түвшинд 
холбогдмол байдлыг бий болгохын тулд 
экологийн коридорыг хэрхэн амжилттай 
болгох боломжтойг дэлхий нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн ОУБХХ-ны удирдамж 
тодорхойлж өгсөн байдаг20. Холбогдмол 
байдлыг сайжруулах арга замууд хөгжихийн 
хэрээр энэхүү ажлын олон талт үр дагаврыг 
хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм. Энэ нь 
байгалиас хүртэж буй үр өгөөжөөс харилцан 
хамааралтай нийгэм, эдийн засгийн 
зорилтуудыг ч бас урагшлуулж чадах 
учиртай21.

2.

3.
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Мангров бол тэнгис орчмын өвөрмөц ой билээ. Тэдгээр нь 
биологийн олон янз байдлын чухал сан болох бөгөөд хоол хүнс, 
түлш зэрэг экосистемийн үйлчилгээ үзүүлэх замаар, түүнчлэн 
эдийн засгийн хувьд чухал загас агнуурыг дэмжих, экотуризм, 
боловсрол, оюун санааны үнэт зүйлс зэрэг соёлын үйлчилгээгээр 
дамжуулан эрэг орчмын нутгийн иргэдийн иргэдийн амьжиргааг 
дэмждэг22,23.

Мангров бас уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар байгальд 
суурилсан гол шийдэл болдог. Тэд усаар ханасан намгархаг 
хөрсөндөө бусад олон экосистемээс илүү хэмжээгээр “цэнхэр 
нүүрстөрөгч” шингээж, хадгалах замаар уур амьсгалын 
нөлөөллийг бууруулахад хувь нэмэр оруулдаг24. Нүүрстөрөгчөөр 
хамгийн баялаг мангровуудын зарим нь Колумбийн Номхон 
далайн эргээр тохиолдох бөгөөд эдгээр нь 50 метрээс дээш 
өндөртэй байна25. Үүнээс гадна, орооцолдсон газар дээрх үндэс нь 
давалгааны хүчийг сулруулж26, хурдас барьдаг нь зарим мангровд 
гадаргуугаа нэмэгдүүлж, далайн түвшний өсөлттэй хөл нийлүүлэх 
боломж олгодог27 учраас уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицоход мангровууд тусалдаг гэж үздэг.

Хэдийгээр ийм өндөр ач холбогдолтой ч цөөрмийн аж ахуй, 
газар тариалан, далайн эргийн бүтээн байгуулалтын улмаас 
жилд 0.13%-иар мангров моддыг устгасаар байна28. Шуурга, эрэг 
орчмын элэгдэл эвдрэл зэрэг байгалийн стресст хүчин зүйлсийн 
зэрэгцээ хэт ашиглалт, бохирдлын улмаас олон тооны мангровын 
ой доройтсоор байна. Мангровын ойн доройтол нь биологийн 
олон янз байдлын хувьд амьдрах орчны алдагдал, эргийн бүсийн 
нутгийн иргэдийн хувьд экосистемийн үйлчилгээний алдагдал 
болох бөгөөд зарим нутагт энэ нь нутгийн иргэдийн амьдардаг 
газар нутаг нь алдагдаж үгүй болно гэсэн үг юм. Тухайлбал, 1985 
оноос хойш Сундарбаны мангров ойн 137 км2 талбай эвдрэлд 
орсон29 нь тэнд амьдардаг 10 сая хүний олонхын хувьд амьдрах 
газар, экосистемийн үйлчилгээ буурсан нөхцөл болсон билээ.

Сайн мэдээ гэвэл 1980-аад оноос хойш мангровын ойн хомсдол 
эрс багассан30 бөгөөд 2070 он гэхэд дэлхийн мангровын 
талбай тогтворжиж, бүр өсөх боломжтойг харуулсан боломжит 
хувилбарууд бидэнд бий31. Сүүлийн хувилбар нь мангровын ойг 
их хэмжээгээр нөхөн сэргээхийг шаардах боловч ийм арга хэмжээ 
амжилттай хэрэгжвэл амьжиргааг сайжруулж, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулах экосистемийн үнэ цэнтэй 
үйлчилгээг эргүүлэн авчирч чадах юм.

Мангровын ид шид – эргийн бγсийн иргэдийн байгальд 
суурилсан чухал шийдэл болох нь
Хэрвээ л бид үргэлжлүүлэн хамгаалж, сэргээж чадах юм бол мангровын 
ой бол биологийн олон янз байдал, уур амьсгал, хүмүүсийн хувьд 
гурвууланд нь ашигтай шийдэл юм.

Дэниел Фрайсс, Радхика 
Бхаргава (Сингапурын 

Үндэсний Их Сургууль), Хуан 
Филипе Бланко Либрерос 
(Антиокийн Их Сургууль)
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Эквадорын Галапагосын ольтригийн 
Изабела арал дээрх Лос Тунелесийн 

орчмын мангров мод.

Гэсэн хэдий ч, ялангуяа Мьянмар улсад мангровын 
алдагдлын “халуун цэг” байсаар байгаа7 бөгөөд хэд хэдэн 
улсад хүнсний аюулгүй байдлын бодлого боловсруулж 
байгаа нь мангровын ой цаашид хувиран өөрчлөгдөхөд 
хүргэж болзошгүй юм. Асар их хүчин чармайлт шаардсан 
нөхөн сэргээлтийн зорилтууд нь хэдийгээр хүсэн хүлээж 
буй зүйл мөн боловч ихэвчлэн бодит байдал дахь амжилт 
болж хувирахад хэцүү байдаг. Дэлхий даяар уур амьсгал, 
биологийн олон янз байдал, амьжиргааг улам сайжруулахын 
тулд мангровын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг цаашид 
үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай юм.

© Антонио Бузиелло / WWF-US
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл хаа сайгүй хүн бүрт мэдрэгдэх 
боловч энэ нөлөөлөл тэгш бус байх болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
хамгийн өртөмтгий зарим бүлэг “Дэлхийн өмнөд”-ийн улс орнуудад 
байдаг бөгөөд эдгээр улс орнуудын зарим нь нөөц боломжийн хувьд 
хязгаарлагдмал байхаас үл харгалзан хямралыг даван туулах, хүн 
болон байгалийн аль алинд өгөөжтэй, нутгийн иргэдийн мэдлэгийн 
баялаг санд тулгуурласан бүтээлч шийдлүүдийг хэрэгжүүлж байна. 
Эдгээр орон нутгийн түвшний дуу хоолойг нэмэгдүүлэхийн тулд “Уур 
амьсгалын шударга арга хэмжээний төлөөх дуу хоолой” (VCA) холбоог 
байгуулахаар дэлхийн эвсэл болон нэгдэж байна. Энэхүү эвслийн 
түншлэлд Akina Mama wa Afrika, Fundaciуn Avina, Slum Dwellers 
International, SouthSouthNorth, Hivos, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн Нидерланд улс дахь салбар зэрэг байгууллага багтаж 
байна. Нидерландын Гадаад хэргийн яам 2021-ээс 2025 оны хооронд 
VCA-д 55 сая еврогийн буцалтгүй тусламжаар техникийн болон 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж эхлээд байгаа билээ.

Кени дэх байгалийн бартерын систем
Африкийн олон нутагт ган гачиг эрчимжиж байгаа нь хүнсний аюулгүй 
байдал, мөн тоо томшгүй олон иргэдийн амьжиргаанд заналхийлж 
байна. Кени улсын Амбоселид гэхэд л амьжиргаа нь бүхэлдээ мал аж 
ахуйн борлуулалтаас хамаардаг маасайчуудад нөлөөлсөн бөгөөд ган 
гачиг малын эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж, маасайчуудын хувьд 
“ширээн дээрээ хоол тавих” хэцүү болжээ. Нөхөр нь мал сүргээ авч 
холын замд гарч, бэлчээр сайтай газар хайж явахад ихэвчлэн ард нь 
үлддэг маасай эмэгтэйчүүд гэр бүлийнхээ сайн сайхны төлөө өндөр 
хариуцлага хүлээн хоцрох болов.

Өсөн нэмэгдэж буй бэрхшээлүүдтэй тулгарсан эдгээр эмэгтэйчүүд 
орон нутгийн (уламжлалт) мэдлэгээ ашиглан шийдэл хайж байна. 
Амбоселийн Эситети тосгонд маасай эмэгтэйчүүд Танзани улсын 
хилийн цаана амьдардаг тариачидтай хамтран бартерын систем бий 
болгожээ. Тэд өөрийн нутагт элбэг байдаг магади хэмээх давслаг 
хужирт хөрсийг тариачдын шош, төмс, эрдэнэ шиш, тос, элсэн чихэр 
зэрэг бүтээгдэхүүнээр солих болов. Хоёр улсын хил орчмын нутгуудын 
хооронд уур амьсгал эрс ялгаатай байдаг тул ийм харилцан ашигтай 
зохицуулалт хийх боломжтой байжээ. Килиманжаро уулын бэлд 
оршдог Танзанийн талд Кени шиг хүчтэй ган гачиг болдоггүй бөгөөд 
магади нь эрдэс давснаас илүү эрүүл хувилбар бөгөөд Танзанид тийм ч 
элбэг олдоод байдаггүй аж.

Уур амьсгалын шударга арга хэмжээний 
тѳлѳѳх дуу хоолой

Гэрэл зургийн аппарат барьсан маасай бүсгүй. Lensational.org нь 
бол Африкийн 22 нутагт гэрэл зураг, видео болон дижитал түүхээр 

дамжуулан дутуу төлөөлөлтэй эмэгтэйчүүдийг өөрсдийн түүхээ 
хуваалцахад сургадаг ашгийн бус байгууллага юм.
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© Клэр Метито / Lensational
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Бидний сайн сайхан амьдрал, эрүүл мэнд, эдийн засгийн 
ирээдүй нь биологийн олон янз байдал, байгалийн 
системээс нэн чухлаар хамаардаг бөгөөд биологийн 
олон янз байдал буурч байгааг олон үзүүлэлт харуулж 
байна. Энэ чиг хандлагыг өөрчлөхийн тулд байгаль 
хэрхэн, яагаад өөрчлөгдөж байгааг ойлгох нь чухал юм. 
Газарзүйн зураглалын шинжилгээний шинэ аргууд нь 
биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
хурд, цар хүрээний аль алиных нь илүү өргөн хүрээтэй 
дүр зураг гаргаж, бидний амьдралд байгаль хамгийн 
их хувь нэмэр оруулдаг газруудын зураглалыг гаргах 
боломж олгож байна.

ѲѲРЧЛѲЛТИЙН ХУРД БА 
ЦАР ХYРЭЭ

БYЛЭГ 2

Словакийн Велька-Фатра байгалийн цогцолборт газар дахь шилүүс 
(Lynx lynx) 
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© Томас Хулик



АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022  32 33

Амьд ертѳнцийн индекс: эрт сэрэмжлγγлэх дохио
Одоо бид дэлхий даяар зүйлүүдийн популяцийн төлөв байдал 
ямар байгаа талаар урьд өмнө байгаагүй сайн дүр зурагтай болоод 
байна. 2022 оны дэлхийн Амьд ертөнцийн индекс нь 1970-аас 2018 
оны хооронд мониторинг хийгдсэн зэрлэг амьтдын популяциудын 
харьцангуй элбэгшил дунджаар 69%-иар буурсан болохыг харуулав.

Валентина Маркони, Луиз 
МакРей, Софи Леджер, Кейт 
Скотт-Гэтти, Ханна Пулстон, 

Шарлотт Бенхэм, Робин Фриман 
(Лондонгийн Амьтан Судлалын 

Нийгэмлэг)

Амьд ертөнцийн индекс (АЕИ) нь цаг хугацааны явцад зэрлэг 
зүйлийн популяцийн харьцангуй элбэгшил хэрхэн өөрчлөгдөж 
буйг харуулдаг42–44. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хуурай газар, 
цэнгэг ус, далайн сээр нуруутан амьтдын хэдэн арван мянган 
популяцийн дундаж хандлагыг тооцоолох замаар дэлхийн 
хэмжээний индекс гаргадаг. Биологийн олон янз байдлын 
алдагдлыг зогсоохын тулд 30 жилийн турш бодлогын арга 
хэмжээ авч байгаа хэдий ч өмнөх тайлангуудад илтгэсэнтэй 
ижил бууралт бидэнд ажиглагдсаар байна.

2022 оны дэлхийн АЕИ нь 1970-аас 2018 оны хооронд 
мониторинг хийгдсэн популяциуд дунджаар 69%-иар буурсныг 
(доод, дээд муж: 63%-75%) харуулж байна. Уг индекс нь өсөлт, 
бууралтын хандлагыг хоёуланг хамарч байгаа.

Статистикийн оновчтой байдлыг баталгаажуулахын тулд 
индексийг тодорхой зүйл юм уу популяцийг оруулалгүйгээр 
дахин тооцоолох замаар стресс-туршилтанд оруулсан болно. 
Ямарваа нэг зүйл юм уу популяцийн эрс бууралт, өсөлтөөс 
энэ хандлага шалтгаалаагүй гэдгийг үүгээр баталгаажуулдаг. 
АЕИ бас байнга өөрчлөгдөж байдаг. 2020 оны Амьд 
ертөнцийн тайлангаас хойш 838 шинэ зүйл, 11,011 шинэ 
популяци өгөгдлийн санд нэмэгджээ. Шинэ өгөгдлөөр 
тооцоонд хамрагдсан загасны зүйлийн тоо огцом нэмэгдэж 
(29%, +481 зүйл), Бразил зэрэг өмнө нь дутуу төлөөлөлтэй 
байсан газруудын хамрах хүрээг сайжрах нөхцөл бүрдсэн 
юм (дэлгэрэнгүй мэдээллийг англиас бусад хэлнээ буй эх 
сурвалжийн мэдээллийг хэрхэн судалсан тухай өгүүлэх 
дараагийн хэсгээс үзэх боломжтой).

Зураг 3: Дэлхийн Амьд 
ертөнцийн индекс (1970 оноос 
2018 он) 
Дэлхий даяар мониторинг 
хийгдэж буй 5,230 зүйлийн 
31,821 популяцийн харьцангуй 
элбэгшлийн дундаж өөрчлөлт 
нь 69%-ийн бууралт юм. Цагаан 
зураасаар индексийн утгыг, 
сүүдэрлэсэн өнгөөр энэхүү чиг 
хандлагын статистикийн 
үнэмшлийн түвшинг илэрхийлнэ 
(95%-ийн статистикийн үнэмшил; 
доод, дээд муж 63%-75%).  
Эх сурвалж: WWF/ZSL (2022)184.
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Элбэгшлийн хандлага яагаад чухал вэ?
Дэлхий даяарх хөхтөн, шувуу, загас, мөлхөгч, хоёр нутагтан амьтдын 
популяцийн элбэгшлийн хандлагыг Амьд ертөнцийн индекс мөшгөн 
харуулдаг. 2022 онд индекст бараг 32,000 зүйлийн популяци багтсан 
нь 2020 оныхоос 11,000-аар илүү байгаа нь энэхүү тайлангийн хоёр 
удаагийн хэвлэлийн хооронд популяцийн тоо хамгийн их өссөн 
үзүүлэлт юм.

Эдгээр популяци юм уу харьцангуй элбэгшлийн чиг хандлага нь 
экосистемийн өөрчлөлтийн агшин зуурын дүр зургийг гаргаж өгдөг 
учраас чухал. Үндсэндээ, элбэгшил буурах нь экосистемийн ерөнхий 
эрүүл мэндийн талаар бидэнд өгч буй эрт сэрэмжлүүлэх дохио мөн. 
Үүний зэрэгцээ, популяцийн чиг хандлага нь аливаа өөрчлөлтөд 
мэдрэмтгий хариу үзүүлдэг бөгөөд ийм учраас хамгааллын, эсвэл 
бодлогын арга хэмжээ амжилттай болсон бол зүйлийн элбэгшлийн 
хандлага үүнийг хурдан харуулах болно.

Англи хэлнээс бусад хэл дээрх ѳгѳгдлийг ашиглах нь
Шинжлэх ухааны мэдлэгийг дамжуулахад дэлхий даяар олон хэл 
ашиглагддаг46. Гэхдээ, АЕИ зэрэг биологийн олон янз байдлын 
дэлхийн хэмжээний мэдээллийн санд англи хэл төдийлөн өргөн 
хэрэглэдэггүй47 ч, ихэнх тохиолдолд биологийн олон янз байдал 
өндөртэй бүс нутгуудад байх улс орнуудын өгөгдөл харьцангуй бага 
хамрагдаж ирсэн. Энэ нь нэг талаар англи хэлний мэдээллийн эх 
сурвалжууд илүү хүртээмжтэй байгаагийн үр дүн, нөгөө талаар 
АЕИ-ийг боловсруулдаг багийн ажлын хэл нь англи хэл байдагтай 
холбоотой юм.

Энэ жилийн Амьд ертөнцийн тайланд зориулж Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн Бразил дахь салбар болон Сан-
Паулогийн Их Сургуулийн хамтран ажиллагсад португали хэл дээрх 
сэтгүүлүүд болон байгаль орчны нөлөөллийн тайлангуудыг судалж 
үзлээ. Тэдний хүчин чармайлтын ачаар бид АЕИ-ийн тооцоололд 
Бразилийн 1,002 зүйлийн 3,269 популяцийг (тэдгээрийн 575 нь 
өгөгдлийн санд шинээр орсон) хамруулж чадлаа. Сүүлийн хэдхэн 
арван жилийн хугацаанд бусад хэл дээрх зүйл хамгааллын талаарх 
шинжлэх ухааны өгүүллийн тоо англи хэл дээрх өгүүллийн тоотой 
ижил төстэй хурдаар нэмэгдэж байна48. Ирээдүйд бид бусад олон 
хэл дээрх өгөгдлийг Амьд ертөнцийн индексийн өгөгдлийн санд 
хамруулахын тулд хамтын ажиллагааны сүлжээгээ өргөжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. Энэ нь биологийн олон янз байдлын илүү төлөөлөл 
сайтай өгөгдлийн санг бүрдүүлээд зогсохгүй, дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс шинжлэх ухааны болон мониторингийн чухал судалгааг 
индексийн тооцоололд хамруулах боломжийг олгох юм.

ЭЛБЭГШИЛ
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Биологийн олон янз байдлын ѳѳрчлѳлт дэлхийн янз бγрийн 
нутагт харилцан адилгγй байдаг
Дэлхийн хэмжээний АЕИ нь бидэнд бүрэн бүтэн дүр зураг өгдөггүй. Бүс 
нутгуудын хооронд элбэгшлийн чиг хандлага ялгаатай байх бөгөөд хамгийн их 
бууралт халуун бүсийн газар нутгуудад ажиглагддаг.

Валентина Маркони, Луиз МакРей, 
Робин Фриман (Лондонгийн 
Амьтан Судлалын Нийгэмлэг)

Биологийн олон янз байдал, экосистемийн 
үйлчилгээний асуудлаарх засгийн газар 
хоорондын мэргэжилтний зөвлөл (IPBES)-өөс 
дэлхийг газарзүйн өөр өөр бүс нутгууд болгон 
хуваадаг39,45. Энэхүү задаргаа нь Биологийн 

олон янз байдлын тухай конвенцийн 
хүрээнд боловсруулсан зорилтуудад хүрэх 
ахиц дэвшлийг хянахад дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготой юм.

Зураг 4: Биологийн олон янз байдал, 
экосистемийн үйлчилгээний 
асуудлаарх засгийн газар хоорондын 
мэргэжилтний зөвлөл (IPBES)-ийн 
тодорхойлсон бүс нутаг тус бүрийн 
Амьд ертөнцийн индекс (1970-аас 
2018 он) 
Цагаан зураасаар индексийн утгыг, 
сүүдэрлэсэн өнгөөр энэхүү хандлагын 
эргэн тойрны статистикийн үнэмшлийн 
түвшинг (95%) төлөөлүүлэв. 
Эх сурвалж: WWF/ZSL (2022)184.
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Энд үзүүлсэн АЕИ-ийн чиг хандлага нь 
IPBES-ийн бүс нутгийн ангиллыг мөрдсөн 
бөгөөд IPBES-ийн аль нэг бүс нутагт 
хамааруулсан улс орны доторх хуурай 
газрын болон цэнгэг усны бүх популяцийг 
хамааруулж тооцсон болно. Хойд, Өмнөд 
Америкийн газар нутаг цааш Хойд Америк, 
Латин Америк, Карибын тэнгис (Мезо-
америк, Карибын тэнгис, Өмнөд Америк 

нийлсэн) гэж хуваагдана. Бүлэг зүйл тус 
бүрийн чиг хандлагыг IPBES-ийн бүс нутаг 
бүрт хэдэн зүйл тохиолддогоос хамаарч 
жинлэдэг. Эдгээр бүс нутгийн чиг хандлагын 
тухай болон Амьд ертөнцийн индексийн бусад 
задаргааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
2022 оны Амьд ертөнцийн тайлан: Амьд 
ертөнцийн индекс рүү гүн гүнзгий нэвтрэх 
нь бүтээлээс үзэх боломжтой.
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Зураг 5: Цэнгэг усны Амьд 
ертөнцийн индекс (1970-аас 
2018 он) 
Дэлхий даяар 1,398 зүйлийг 
төлөөлөх 6,617 цэнгэг усны 
популяцийн дундаж элбэгшил 
83%-иар буурчээ. Цагаан зураасаар 
индексийн утгыг үзүүлсэн 
бол сүүдэрлэсэн өнгөөр энэхүү 
хандлагын статистик үнэмшлийн 
түвшинг төлөөлүүлэв (95%-ийн 
статистикийн үнэмшлийн хязгаар, 
доод, дээд муж: 74%-иас 89%).  
Эх сурвалж: WWF/ZSL (2022)184.

Цэнгэг усны Амьд ертѳнцийн индекс
Амьд ертөнцийн индексийн тооцоонд хамрагдсан цэнгэг усны 
популяциуд хамгийн хүнд цохилтод өртөж, дунджаар 83%-иар 
буурсан нь шинээр нэмэгдсэн их хэмжээний өгөгдлийн хамт 
өмнөх тайлангуудад үзүүлсэн үр дүнг баталгаажуулж байна.

Валентина Маркони 
(Лондонгийн Амьтан Судлалын 

Нийгэмлэг), Моника Бём 
(Индианаполисын Амьтны 

Хүрээлэн), Луиз МакРей, Робин 
Фриман (Лондонгийн Амьтан 

Судлалын Нийгэмлэг)

Цэнгэг усан орчин нь сээр нуруутны зүйлүүдийн гуравны 
нэгийг багтаасан биологийн олон янз байдлын баялаг санг 
агуулдаг. Түүнчлэн, цэнгэг ус нь ахуйн хэрэглээ, эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл, хүнсний аюулгүй байдал, аж үйлдвэр50 зэрэг 
бидний оршин тогтнох, сайн сайхан амьдрахад чухал нөөц 
болдог49. Хэдийгээр цэнгэг ус манай гаригийн гадаргуугийн 
1%-иас багыг эзэлдэг ч, хүн төрөлхтний 50% гаруй нь цэнгэг 
усан сангаас 3 км-ийн зай дотор амьдардаг51.

Хүмүүс цэнгэг усанд ийн ойр амьдардаг нөхцөл нь өөрөө цэнгэг 
усны зүйлүүд, амьдрах орчин, түүн дотор биологийн олон 
янз байдлын халуун цэгүүдэд182 бохирдол, ус ашиглалт юм уу 
урсгалын өөрчлөлт, зүйлийн хэт ашиглалт, харь түрэмгий зүйл 
зэргээр дамжуулан аюул занал болж болзошгүй юм. Цэнгэг 
усан орчин нь өөр хоорондоо нягт холбоотой байдаг тул аюул 
занал нэг газраас нөгөөд амархан дамжиж боломжтой52,53.

1,398 зүйлийн хөхтөн, шувуу, хоёр нутагтан, мөлхөгч, загасыг 
төлөөлөх 6,617 мониторинг хийгдсэн популяцид тулгуурлан 
цэнгэг усны АЕИ нь цэнгэг усны амьдрах орчнуудын төлөв 
байдлыг илтгэх үзүүлэлт болно. 1970 оноос хойш эдгээр 
популяци дунджаар 83%-иар (доод, дээд муж: 74%-89%) 
буурчээ. Шинээр нэмэгдсэн цэнгэг усны 454 шинэ зүйл, 2,876 
шинэ популяци бүхий өнөөг хүртэлх хамгийн том түүврийн 
хэмжээ бүхий өгөгдлийн санг ашигласнаар ашигласнаар бид 
дэлхийн АЕИ-ийн нэгэн адил Амьд ертөнцийн тайлангийн 
өмнөх хэвлэлүүдэд дурдсантай төстэй бууралт ажиглагдаж 
байгааг харах боломжтой.

Түлхүүр
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1,000 км-ээс урт урсгалтай гол мөрний ердөө 37% нь бүхий л 
уртынхаа хэмжээнд чөлөөт урсгалтай байна54. Зарим загасны 
зүйл эдгээр “Усан зам” дагуу алс зайд нүүдэллэдэг55 бөгөөд 
далан, усан сан зэрэг байх нь тэдний мэнд үлдэлтэнд ихээхэн 
аюул учруулах хүчин зүйл болдог.

Цэнгэг усны нүүдэллэдэг загасны (зөвхөн цэнгэг усанд 
амьдардаг, амьдралынхаа тодорхой хэсгийг цэнгэг усанд 
өнгөрөөдөг загас) АЕИ 1970-аас 2016 оны хооронд дунджаар 
76%-иар буурсан бөгөөд амьдрах орчны алдагдал болон 
өөрчлөлт, ялангуяа нүүдлийн замд бий болсон саад хаалт нь 
эдгээр популяцид учирсан аюулын тал орчим хувийг эзэлж 
байна.

Цэнгэг усны амьдрах орчинг сэргээх гол шийдэл бол 
загаснууд саад хаалтыг даван туулах нөхцөлийг сайжруулах, 
даланг арилгах явдал юм. Тухайлбал, АНУ-ын Мэйн мужийн 
Пенобскот голын хоёр даланг буулгаж, бусад даланд 
сайжруулалт хийснээр таван жилийн дотор голын май 
загасны тоо толгой хэдэн зуугаас бараг 2 сая хүртэл нэмэгдэж, 
хүмүүс эргээд загасчлах боломжтой болсон байна55.

Шилжилт хѳдѳлгѳѳн хийдэг загасанд юу 
тохиолдож байна вэ?
Олон зүйлийн загас идэшлэх, үржихийн тулд нүүдэллэдэг 
боловч энэхүү шилжилт хөдөлгөөн нь цэнгэг усны экосистемийн 
холбогдмол байдлаас хамаардаг бөгөөд энэ холбогдмол байдал 
жилээс жилд буурч байна.

Луиз МакРей (Лондонгийн 
Амьтан Судлалын Нийгэмлэг)

Зураг 6: Цэнгэг усны 
нүүдэллэдэг загасны Амьд 
ертөнцийн индекс (1970-2016)
247 зүйлийн мониторинг хийгдсэн 
1,406 популяцийн харьцангуй 
элбэгшлийн дундаж өөрчлөлт 
нь 76%-ийн бууралт байна. 
Цагаан зураасаар индексийн 
утгыг, сүүдэрлэсэн өнгөөр 
энэхүү хандлагын эргэн тойрны 
статистикийн үнэмшлийн 
түвшинг төлөөлүүлэв. (95%-ийн 
статистикийн үнэмшил, дээд, 
доод муж: 88%-иас 53% хүртэл). 
Эх сурвалж: Deinet et al. (2020)56.
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Элбэгшлээс мѳхѳл хγртэл: Зγйлγγдийн мѳхлийн 
эрсдэл, сэргэлтийн талаар бид юу мэдэж байна вэ?
Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны устах аюулд орсон зүйлүүдийн 
Улаан дансаар зүйлийн мөхлийн харьцангуй эрсдэлийг үнэлдэг. Одоо шинээр 
хийгдэх болсон Ногоон статусын үнэлгээ нь зүйлийн популяцийн нөхөн 
сэргэлтийг үнэлэх, тэдгээрийн хамгааллын амжилтыг хэмжих хэрэгсэл болох 
боллоо.

140,000 гаруй зүйлийг тэдгээрийн амьдралын эргэлтийн 
шинжүүд, популяцийн болон тархцын хэмжээ, бүтэц, тэдгээрийн 
цаг хугацаан дахь өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг ашиглан 
үнэлж, Устсан, Байгальд устсан, Устаж байгаа, Устаж болзошгүй, 
Эмзэг, Ховордож болзошгүй, Анхааралд өртөхөөргүй, Мэдээлэл 
дутмаг гэсэн найман категорийн аль нэгэнд хамааруулаад байна57.

Бүх зүйл нь дор хаяж хоёр удаа үнэлэгдсэн ангилалзүйн таван 
бүлгийн хувьд Улаан дансны индекс (УДИ) нь эдгээр Улаан 
дансны категорийн жинхэнэ өөрчлөлтөд үндэслэн мэнд 
үлдэлтийн харьцангуй магадлалын цаг хугацааны чиг хандлагыг 
харуулна. Эдгээр өгөгдлөөс харахад цикад хэлбэртэн (эртний 
ургамлын бүлэг) хамгийн их аюулд өртөж байгаа бол шүр хамгийн 
хурдан буурч байгааг харуулна. Зөвхөн нэг удаа үнэлэгдсэн бусад 
бүлгийн хувьд УДИ-ийн суурь утга байгаа бөгөөд мөлхөгчид 
хөхтөн амьтдын анхны УДИ-ийн утгатай, соно хэлбэртэн 
шувуудынхтай төстэй УДИ-ийн утгатай байна.

Зураг 7: Улаан дансны индекс (УДИ) 
Энэ нь цаг хугацааны явцад мэнд үлдэх магадлалын (мөхлийн эрсдэлийн урвуу) чиг 
хандлагыг харуулдаг61. УДИ-ийн утга 1.0 байх нь тухайн бүлэгт хамаарах бүх зүйл 
Анхааралд өртөхөөргүй гэж үнэлэгдсэнтэй ижил утгатай (өөрөөр хэлбэл, ойрын 
ирээдүйд Устсан гэх ангилалд орох төлөвгүй61). УДИ-ийн утга 0 байх нь тухайн 
бүлгийн бүх зүйл Устсан гэдэг ангилалд орсонтой тэнцэнэ. Цаг хугацааны хувьд 
тогтмол байх утга нь тухайн бүлгийн мөхлийн ерөнхий эрсдэл өөрчлөгдөөгүй 
байгааг илтгэдэг. Хэрвээ биологийн олон янз байдлын алдагдлын хурд буурч байгаа 
бол уг индекс өсөх хандлага үзүүлэх учиртай. Индексийн утга буурсан нь зүйлүүд 
улам илүү хурдаар мөхөл рүү хөтлөгдөж байна гэсэн үг. Эх сурвалж: IUCN (2021)57.

Крейг Хилтон Тейлор (Олон 
Улсын Байгаль Хамгаалах 

Холбоо)

МѲХЛИЙН ЭРСДЭЛ

З
үй

л
и

й
н

 м
эн

д 
үл

дэ
л

ти
й

н
 У

л
аа

н
 д

ан
сн

ы
 и

н
де

кс Сайн

Муу

Шүр

Шувуу

Хөхтөн

Хоёр нутагтан

Яст загас
Конус дун

Соно 
хэлбэртэнБуурцагтан

Аварга загас, дэвээхэй загас
Шилмүүстэн

Цикад хэлбэртэн

Хавч хэлбэртэн Мөлхөгчид
Нэг үрийн талт ургамал



АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022  38 39

Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Улаан данс нь 
мөхлийн эрсдэлийг үнэлдэг боловч зүйлийг нөхөн сэргээх замын 
зураглалыг гаргаж өгдөггүй. Одоо “Зүйлийн ногоон статус” гэдэг58 
зүйлийн нөхөн сэргэлт ба хамгааллын нөлөөллийг ангилах шинэ 
ангилаа нь зүйлийн популяциудын нөхөн сэргэлтийг үнэлэх, 
тэдгээрийн хамгааллын үйл ажиллагааны амжилтыг хэмжих 
хэрэгсэл болж хэрэглэгдэх боллоо.

Улаан дансны үнэлгээтэй нэгэн зэрэг авч үзэх юм бол Ногоон 
статусын үнэлгээ нь тухайн зүйлийн хамгааллын статусын талаарх 
бүрэн дүр зураг харуулдаг. Зарим зүйлийн мөхлийн эрсдэл бага 
байж болох ч популяцийн түүхэн түвшинтэй харьцуулахад нэлээд 
ховордсон болохыг харуулж болно (жишээ нь, хар өрөвтас59). 
Ногоон статус нь бас аливаа зүйлийн хамгааллын арга хэмжээний 
өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйд үзүүлэх нөлөөллийг харуулж, 
зүйлийг нөхөн сэргээх зорилтот арга хэмжээний үнэ цэнийг 
илтгэж чадах юм (жишээлбэл, Дарвины мэлхий60).

© Жэйм Бош

Дарвины мэлхий (Rhinoderma 
darwinii) нь “Маш ихээр 
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Улаан дансанд орсон газрын бүх хоёр нутагтан, шувуу, хөхтний 
(нийт 23,271 зүйлийн) орон зайн тархац, аюул бэрхшээлийн 
талаарх экспертийн үнэлгээнд суурилсан мэдээллийг нэгтгэх 
замаар бид эдгээр бүлгийн амьтдад хөдөө аж ахуй, ан агнуур, 
мод бэлтгэл, бохирдол, харь түрэмгий зүйл, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс учруулж буй аюул бэрхшээлийн дэлхийн газрын 
зургийг боловсруулан гаргалаа62.

Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан 
данс ашиглан аюулын “халуун цэгγγд”-ийн дγр 
зургийг гаргаж авах нь
Улаан дансны өгөгдөлд тулгуурласан шинэ анализ нь газрын сээр 
нуруутнуудад тулгараад буй хөдөө аж ахуй, ан агнуур, мод бэлтгэл, 
бохирдол, харь түрэмгий зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлт гэсэн 
зургаан гол аюулыг давхардуулан шинжлэх боломж олгоно.

Майк Харфут (Vizzuality, НҮББОХ-
ДБХМТ), Нил Бержесс (НҮББОХ-

ДБХМТ), Йонас Гельдман 
(Копенгагенийн Их Сургууль)

Зураг 8: Дэлхийн эрсдэлийн 
“халуун цэгүүд” 
Бүх зүйл болон аюул заналын бүх 
категорийн хувьд пиксель тус 
бүрийн харьцангуй ач холбогдлын 
утга ямар байхыг тухайн пиксель 
аль нэг ангилалзүйн бүлэг юм уу 
аюулын хувьд “халуун цэг” болох бүс 
нутагт хэдэн удаа хамаарч байгааг 
тооцох замаар үнэлнэ. Халуун 
цэгийн бүс нутгууд гэдэг нь аюул 
заналын категори, ангилалзүйн 
бүлэг тус бүрээс эрсдэлд өртөж буй 
зүйлүүдийн тооны хамгийн өндөр 
10%-ийг агуулсан байршил гэж 
тодорхойлогддог. 
Эх сурвалж: Harfoot et al. (2022)62. 

Түлхүүр
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Эдгээр газрын зураг нь хөдөө аж ахуй нь 
хоёр нутагтанд хамгийн их аюул учруулж 
байгааг харуулдаг бол ан агнуур, барилт зэрэг 
нь шувуу, хөхтөн амьтдад хамгийн ихээр 
аюул учруулах боломжтой юм. Газарзүйн 
хувьд Зүүн өмнөд Ази бол зүйлүүд хамгийн 
өндөр түвшний аюул заналхийлэлд өртөх 
магадлалтай бүс нутаг болох бөгөөд Хойд, 
Өмнөд туйлын бүс нутаг, Австралийн зүүн 
эрэг, Өмнөд Африкт уур амьсгалын өөрчлөлт, 
ялангуяа шувуудад үзүүлэх нөлөөлөл хамгийн 
өндөр магадлалтай болох нь харагдаж байна.

Зургаан үндсэн аюулын нөлөөллийн 
магадлалын зураглалыг гаргаж, түүнийгээ 
хамгааллын өндөр ач холбогдол 
бүхий (жишээлбэл, зүйлийн баялгаар 
тодорхойлогддог) газар нутгийн талаарх 
мэдээлэлтэй нэгтгэх нь хамгааллын тэргүүлэх 

ач холбогдол, аюулын хэм хэмжээний цоо 
шинэ “халуун цэгүүд”-ийг тодорхойлох 
боломжийг олгодог (Зураг 8). Энэ ажлаар 
хөдөө аж ахуй, ан агнуур болон барилт, мод 
бэлтгэл зэрэг нь халуун бүсийн нутгуудад 
голчлон тохиолддог, харин бохирдлын халуун 
цэгүүд Европт хамгийн их байдаг болохыг 
илрүүлсэн билээ.

Гималайн нуруу, Зүүн өмнөд Ази, Австралийн 
зүүн эрэг, Мадагаскарын хуурай ой, зүүн 
Африкт Альбертиний Рифт ба Зүүн Рифтийн 
уул нурууд, Баруун Африкийн Гвинейн ой, 
Атлантын ой, Амазоны сав газар, Хойд Андын 
нуруунаас Өмнөд болон Төв Америкийн 
Панам, Коста-Рика хүртэл газар нутгууд нь 
ангилалзүйн бүх бүлэг болон аюулын бүх 
категорийн хувьд “эрсдэлийг бууруулах нэн 
тэргүүний бүс нутгууд” гэж тооцогддог.
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Далайн аварга загас ба дэвээхэй загаснууд 
цѳѳрсѳѳр л
Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд дэлхийн далайн аварга загас, дэвээхэй 
загаснуудын элбэгшил 71%-иар буурсан нь юуны түрүүнд 1970 оноос 
хойш загас агнуурын дарамт 18 дахин нэмэгдсэнтэй холбоотой.

Натан Пакуро, Николас 
К. Далви (Саймон 

Фрейзерийн Их 
Сургууль)

Аварга загас, дэвээхэй загас нь дэлхийн далайн эрүүл мэндэд 
чухал хэдий ч мах, эмийн шинжтэй гэж тооцогддог (жишээ нь, 
манта дэвээхэй, мобула дэвээхэйн заламгайн хавтас) эсвэл аварга 
загасны сэрвээний сэлүүрийн шөл зэрэг хоол хүнсэнд хэрэглэгддэг 
хэсгүүдийнхээ хувьд улам бүр үнэлэгдэх болжээ63,64.

Далайн 31 зүйл аварга загасны болон дэвээхэй загасны 18-ынх 
нь дэлхийн элбэгшил сүүлийн 50 жилд 71%-иар буурсан байна65. 
Тэдгээрийн элбэгшил ийнхүү уналтанд орсон нь ихэнх зүйлийн хувьд 
мөхлийн эрсдэл нэмэгдэж байгааг харуулна. 1980 он гэхэд далайн 
31 зүйл аварга загас, дэвээхэй загасны ес нь устах аюулд ороод байв. 
2020 он гэхэд дөрөвний гуравт (77% буюу 24 зүйлд) нь мөхлийн 
эрсдэл нэмэгдэж, устах аюулд ороод байлаа. Жишээлбэл, далайн урт 
сэлүүрт аварга загас гурван үе удмын хугацаанд дэлхийн хэмжээнд 
95%-иар буурч, улмаар ОУБХХ-ны Улаан дансны Эмзэг ангиллаас 
Устаж байгаа ангилалд шилжжээ66.

Зураг 9а: 1970-аас 2018 он хүртэлх Амьд ертөнцийн индексийг биеийн 
хэмжээгээр ангилсан нь (хамгийн их нийт уртыг жижиг буюу ≤250 см, дунд буюу 
250–500 см, том буюу >500 см гэсэн гурван ангилалд хуваасан). Аварга загас, дэвээхэй 
загасны хэт агнуур нь цувраа хомсдолын сонгодог хэв маягийг харуулдаг. Махны гарц, 
сэрвээний сэлүүрийн хэмжээ харьцангуй ихтэйн улмаас ерөнхийдөө илүү үнэ цэнтэй 
учраас том биетэй зүйлүүдийг эхлээд барьдаг тул анхандаа жижиг зүйлүүдээс илүү 
хурдан буурчээ. Гэхдээ том биетэй эдгээр зүйл урт насалдаг бөгөөд хожуу бие гүйцдэг 
тул зохицуулалтгүй загас агнуурын дарамтаас болж алдагдсан тоогоо нөхөх чадвар 
багатай байна. Жижиг биетэй аварга загас, дэвээхэй загас нь илүү хурдан амьдралын 
эргэлттэй бөгөөд загас агнуурын үхэл хорогдлыг том биетэй аварга загаснуудаас 
илүү тэсвэрлэх чадвартай байна. Эх сурвалж: Pacoureau et al. (2021)65.

Номхон далай дахь Коста-Рикагийн Кокос арал орчмын 
хүрэл алхан толгойт аварга загас (Sphyrna lewini).
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Зураг 9b: 1970-аас 2018 он хүртэлх гурван зүйл 
далайн аварга загасны Амьд ертөнцийн индекс 
Урьд өмнө элбэг, өргөн тархацтай байсан аварга загасны 
зарим зүйл маш огцом буурч, одоо Олон улсын байгаль 
хамгаалах холбооны Улаан дансны хамгийн өндөр 
эрсдэлтэй хоёр ангилалд багтах болжээ. Жишээлбэл, 
арилжааны хувьд үнэ цэнтэй богино сэлүүрт мако аварга 
загас саяхан Устаж болзошгүй гэж ангилагдсан бол урт 

сэлүүрт аварга загас одоо Устаж байгаа гэж тооцогдох 
болов. Сүүлийн тавин жилийн хугацаанд цагаан аварга 
загасны тоо толгой дэлхий даяар дунджаар 70%-иар 
буурсан ч одоо АНУ-ын хоёр талын эрэг орчим (1990-ээд 
оны дунд үеэс энд уг зүйлийг агнахыг хориглосон) гэх 
мэтийн хэд хэдэн бүс нутагт эргээд сэргэж байна. Эх 
сурвалж: Pacoureau et al. (2021)65.

Итгэлцлийн хязгаар
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Далайн идэш тэжээлийн сүлжээний нийлмэл байдал, цар 
хэмжээнээс шалтгаалан далайн аварга загас болон дэвээхэй 
загасны бууралтын улмаас экосистемд илрэх үр дагаврын хэмж 
хэмжээ нь тодорхойгүй67-69 боловч эдгээр махчин зүйлийн хомсдол 
гүн гүнзгий үр дагавартай байх нь тодорхой юм. Жишээлбэл, 
аварга загас, туна загас зэрэг идэш тэжээлийн гинжний оройн том 
махчин амьтдын тоо толгой цөөрөх нь далайн идэш тэжээлийн 
сүлжээнд мэдэгдэхүйц үйл ажиллагааны өөрчлөлт гарахад 
хүргэдэг69,70.

Аварга загаснууд мөн орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт чухал ач 
холбогдолтой71. Өмнө дурдсан тоо толгойн огцом бууралт нь бага 
орлоготой олон орны хүнсний аюулгүй байдал, орлогод бэрхшээл 
учруулж байна72. Эдгээр улс орнуудад олон зуун жилийн турш янз 
бүрийн аварга загас, дэвээхэй загасыг агнадаг амьжиргаа залгуулах 
түвшний загасчлал байсаар ирсэн73 бөгөөд загасчдын амьжиргаа, 
орлогын өөр хувилбаруудыг хөгжүүлэх нь тогтвортой байдалд 
шилжих шилжилтийг ихээхэн хөнгөвчлөх болно. Агнуурын 
хэмжээг хязгаарлах замаар тоо толгойн бууралтыг зогсоож, 
популяцийг тогтвортой түвшинд хүргэх нь эдгээр гайхамшигт 
махчин амьтад, мөн тэднээс хамааралтай экосистем, хүмүүсийн 
ирээдүйг баталгаажуулахад тусална.

Галапагосын ольтригийн 
Дарвин арлын ойролцоо далайн 

ёроол орчимд сэлж буй толбот 
бүргэд хэмээх дэвээхэй загас 

(Aetobatus narinari).

© Даниэль Верстег / Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
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Байгалийн бγрэн бγтэн байдал
Биологийн олон янз байдлын бүрэн бүтэн байдлын индекс нь 
аливаа газар нутгийн байгалийн биологийн олон янз байдлын 
хэчнээн хувь нь хэвээр хадгалагдаж үлдсэнийг үнэлж, байгалийн 
өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн өөрчлөлтийн үр дагаврыг ойлгоход 
тусалдаг.

Энди Первис (Байгалийн 
Түүхийн Музей), Саманта 

Хилл (НҮББОХ-ДБХМТ)

Ямар нэгэн зүйл локаль түвшинд устаж үгүй болоогүй ч гэсэн 
хүний дарамтаас болж биологийн бүлгэмдлүүд онгон дагшин 
нөхцөлд байсантайгаа харьцуулахад үндсээрээ өөрчлөгдөж болно.

Зураг 10: 0.25°-ийн 
нарийвчлалтай 2020 оны 
биологийн олон янз байдлын 
бүрэн бүтэн байдлын индекс
Дэлхийн дундаж үзүүлэлт 77%. 
Эх сурвалж: Natural History 
Museum (2022)75.

Түлхүүр
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Биологийн олон янз байдлын бүрэн бүтэн байдлын индекс 
(БОЯББББИ) нь 100-гаас 0%-ийн хооронд хэлбэлздэг бөгөөд 
100% гэдэг нь хүний нөлөө огт үгүй юм уу багатай, хөндөгдөөгүй 
байгалийн орчинг илэрхийлдэг74,75. Хэрвээ БОЯББББИ нь 90% ба 
түүнээс дээш байвал тухайн газарт уян хатан, бүрэн үйл ажиллагаа 
бүхий экосистем байх хангалттай хэмжээний биологийн олон янз 
байдалтай. Харин 90%-иас бага бол биологийн олон янз байдлын 
алдагдлын улмаас экосистемийн үйл ажиллагаа арай муу бөгөөд 
найдвар муутай болно гэсэн үг. Хэрвээ БОЯББББИ 30% юм уу 
түүнээс бага бол тухайн газар нутгийн биологийн олон янз байдал 
хомсдож, экосистем сүйрэх эрсдэлтэй байж болох юм.

БОЯББББИ-ийн загварууд тухайн хэсэг газрын түвшний 
дарамтууд, ландшафтын хэмжээний дарамтуудын энгийн 
хэмжүүр, ландшафтын түүх (тухайлбал, хүний хэрэглээ газар 
нутгийн 30%-ийг хэдэн жилийн өмнө хамрах болсон гэх мэт) 
агуулдаг. Ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг байгаль хамгааллын 
төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд биологийн олон янз байдлын 
цаашдын алдагдлыг зогсооход хангалттай байх эсэхийг шалгахад 
ашиглаж болно76.

ЗYЙЛИЙН БYРДЭЛ
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Хүн төрөлхтөнд оруулах байгалийн хувь нэмэр (ХОБХН) нь 
хүний амьдралын чанарт байгалийн оруулж буй хувь нэмэр 
бөгөөд тэдгээр ашиг тусын экологийн хангамж, хүний эрэлт 
хэрэгцээг загварчлах замаар үүнийг үнэлж болно. ХОБХН-ийн 
нийлүүлэлтийн тал нь экосистемийн үйл явц, үйл ажиллагаанд 
суурилдаг. Жишээлбэл, зөгий болон байгалийн экосистемд 
амьдардаг бусад тоос хүртээгчид ойролцоох газрын таримал 
ургамалд тоос хүртээдэг. Гол горхийн эрэг, толгодын хажуугаар 
ургадаг ургамлууд бохирдуулагчийг барьж, усыг цэвэршүүлэхэд 
тусалдаг. Мангров, шүрийн риф болон эрэг орчмын бусад амьдрах 
орчин биднийг эргийн шуурга, эвдрэл, үерт автахаас хамгаалдаг. 
ХОБХН-ийн эрэлтийн тал нь хүмүүсийн байршил, үйл ажиллагаа, 
мөн тэдний байгалиас хамааралтай байдлын хэм хэмжээг 
илэрхийлдэг хэрэгцээ, сонголтоос хамаардаг. Харин ХОБХН-ийг 
орлуулах боломжгүй эмзэг бүлгийн хүн амд онцгой анхаарал 
хандуулах хэрэгтэй.

Хүний амьдралын чанарт байгаль хамгийн их хувь нэмэр оруулдаг 
газруудыг тодорхойлохын тулд байгалиас хамааралтай хүмүүст 
ашиг тустай газар нутгуудыг зураглах ёстой132. Эдгээр газар 
нутгийг хэрхэн зураглах нь байгалийн үр өгөөжийг хэрхэн хүртэж 
буйгаас хамаарна. Тухайлбал, зөгийн үүрлэдэг газар болон тоос 
хүртэлтээс хамааралтай таримал ургамлын хоорондох зөгийн 
нислэгийн хэв маяг, хүмүүсийн ундны ус, амралт зугаалга, 
загасчлал болон бусад зорилгоор гол горхи руу хүрэхийн тулд усан 
хагалбараар дайран өнгөрөх зам, эсвэл хүн, эд хөрөнгө ил байх 
эрэг дээрх давалгааны сүйрүүлэх хүчийг бууруулдаг физик шинж 
чанарууд гэх мэт.

Дэлхийн хэмжээнд хийсэн анализаар биологийн олон янз байдал 
болон ХОБХН-ийн (ялангуяа нүүрстөрөгч, усны хангамж, загасны 
аж ахуйн бүтээмж зэрэг) хооронд харилцан урвуу хамаарал 
байгааг олж тогтоосон77,78 нь байгаль, хүнд өгөх үзүүлэх үр 
өгөөжийг зүй зохистой байлгахын тулд хамгааллын олон талт 
стратеги шаардлагатай болохыг харуулдаг. Цаашилбал, анхнаасаа 
ХОБХН-ийг хамгийн өндөр байлгахаар төлөвлөөгүй тусгай 
хамгаалалттай газар нутгуудын өнөөгийн хэмжээнд байгаль 
хамгааллын хүчин чармайлтууд хязгаарлагдаж байгаа тохиолдолд 
байгаль болон хүнд хүртэх өгөөжийг аль алийг нь өндөр байлгах 
боломж тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагддаг болохыг бүс нутгийн 
хэмжээний анализууд харуулсан билээ79.

Хертфордшир дахь ойд ургасан хонхон цэцэг (Hyacinthoides 
non-scripta)-ийг харж байгаа нь, Англи, Их Британи.

Байгаль ба хγн
Хүн төрөлхтөнд оруулах байгалийн хувь нэмэр (Nature’s Contributions 
to People, NCP)-ийг зураглах, загварчлах шинжлэх ухааны асуудалд 
экосистемийн өөрчлөлтөөр экосистемийн хүмүүст өгдөг ашиг тус 
хэрхэн өөрчлөгдөхийг урьдчилан тооцох явдал хамаарна.

Ребекка Чаплин-Креймер 
(Стэнфордын Их Сургуулийн 

Байгалийн Капитал 
Төсөл; Миннесотагийн 

Их Сургуулийн Хүрээлэн 
буй Орчны Институт; 

SpringInnovate.org) 
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Давамгайлж буй нийгмийн удирдагчид уур амьсгалын өөрчлөлт, 
амьдрах орчны алдагдлыг хөтөлж буй хүний үйл ажиллагааг хянах 
чадваргүй байсаар ирсэн бол нутгийн иргэдийн амьдардаг нутаг 
ус мянга гаруй жилийн турш амжилттай хадгалагдаж ирснийг 
дэлхийн аль ч өнцөг булангаас тодорхой харж болдог80. Жишээ нь 
Канад, Бразил, Австралид уугуул иргэдийн нутаг дэвсгэрийн сээр 
нуруутан амьтдын биологийн олон янз байдал албан ёсоор тусгай 
хамгаалалтанд авсан газар нутгуудад байгаатай тэнцүү юм уу илүү 
байдаг81. Байгалийг хамгаалахын тулд хүмүүсийг байгалиас нь 
тусгаарладаг колонийн үзэл санаа буюу хүний нөлөөнөөс ангид онгон 
дагшин буюу хүний гар хүрээгүй гэх үзэл санаанаас ялгаатай нь 
байгаль хамгааллын Уугуул хандлагаар хүн-газар нутгийн хоорондын 
харилцан хамаарлыг соёлын болон хамгааллын практикийн төвд нь 
байрлуулдаг. Эдгээр хандлага нь хэл, түүх, баяр ёслол, практик, хууль 
эрх зүйгээр үеийн үед уламжлан дамждаг шинжлэх ухааны болон 
экологийн ойлголтыг багтаасан Уугуул иргэдийн мэдлэгийн системд 
тулгуурладаг (Зураг 11).

Дэлхийн биологийн олон янз байдлын хомсдол нь Уугуул (нутгийн) 
иргэд, тэдний амьдралын хэв маягт гүн гүнзгий үр дагавар авчирдаг. 
Жишээлбэл, агнуурын загас хомсдох нь зүгээр нэг хоол хүнсээ алдаж 
байгаагаас хамаагүй илүү юм. Загасчлал байснаараа усан замуудыг 
хянах боломж олгож, мэдлэг, хэл яриаг дамжуулах хэрэгсэл болж, 
Уугуул иргэдийн эрх зүйн уламжлалыг агуулдаг байж болно. Канадын 
Бритиш Колумбийн ахмад настнууд яргай загас агнах боломжгүй 
болсон тухай мэдээлсэн нь энэхүү тайлангийн чиг хандлагатай 

“Ард иргэд (Peoples)” хэмээх олон тооны үг нь нийтдээ 
дэлхийн 70 гаруй орны 370 сая гаруй хүнтэй Уугуул хүн 
амууд нэгээс илүү ялгаатай бүлгээс бүрддэгийг хүлээн 
зөвшөөрч байгаа хэрэг юм. “Уугуул ард иргэд” гэдгийг 
Канад эсвэл Европ зэрэг бусад үндэстэн, соёлтой адил 
том үсгээр бичих болоод байна.

Уугуул ард иргэд – “Өвөрмөц соёл, хүн болон хүрээлэн 
буй орчинтой харилцах өвөрмөц арга барилыг өвлөн авч, 
хэрэгжүүлэгчид юм. Тэд өөрсдийн амьдарч буй газар нутагт 
давамгайлж буй нийгмээс ялгаатай нийгэм, соёл, эдийн засаг, улс 
төрийн шинж чанаруудыг хадгалсаар ирсэн байдаг." Эх сурвалж: 
UN (2022)84

Нутгийн иргэдийн манлайлал нь амьд гаригийг маань 
хайрлан хамгаалах тγлхγγр мѳн
Байгаль хамгаалалд нутгийн иргэдийн манлайлал ач холбогдолтойг улам бүр 
хүлээн зөвшөөрөх боллоо. Уугуул мэдлэгийн экспертүүдээс суралцсанаар бид 
хүн ба газар нутаг хоорондын харилцан уялдаа холбоог хүлээн зөвшөөрсөн 
байгаль хамгааллын нэгэн хандлагын үүд хаалгыг (дахин) нээж байна.

Андреа Рид (Нисгаа 
Үндэстэн; Бритиш 

Колумбийн Их Сургууль)
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Хууль эрх зγй

Зураг 11: Уламжлалт экологийн мэдлэг, Уугуул шинжлэх ухаан, Уугуул 
иргэдийн мэдлэгийн системийн харилцан хамаарал
Харилцан хамаарлыг зургийн гол хэсэгт байрлах яргай загасны түрснээс эхлэн Номхон 
далайн яргай загасны амьдралын эргэлтийн бэлгэдэл ашиглан энд дүрслэв. Ийм төвт 
үзэлд шингэсэн ойлголт, гүн ухаан нь хэл, түүх, баяр ёслол, практик, хуулиар дамжин 
цаг хугацаанд, үеэс үед өвлөгддөг. Яргай загас ба яргай загасаар амьдардаг хүмүүс ийм 
нөхцөлд зэрэгцэн оршдог төдийгүй бие биенээсээ харилцан хамааралтай байна. 
Эх сурвалж: Зургийг Николь Мари Бертоноос захиалж хэрэглэв.

ижил төстэй юм (тэдний амьдралын туршид 83%-иар буурчээ)82. 
Эдгээр ахмад настнууд Уугуул хэлээ эргүүлэн сэргээх, бүр сууриар 
нь үзвэл үндсэндээ Уугуул иргэдийн манлайллыг бүрдүүлэх нь илүү 
тогтвортой, шударга ирээдүйн түгжээг нээх түлхүүр гэсэн байр 
суурийг баримталж байна.

Энэхүү шударга ирээдүйн нэг хэсэг нь Уугуул болон Уугуул бус 
мэдлэгийн систем дэх ялгаатай үнэт зүйлсийг харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх явдал юм. Үүнд, этуаптмумк (“хоёр нүдээр харах”) буюу 
нэг нүдээрээ Уугуул иргэдийн мэдлэг, танин мэдэхүйн аргын давуу 
талуудыг харж, нөгөө нүдээрээ хүмүүсийн нийтлэг мэдлэг, танин 
мэдэхүйн аргын давуу талуудыг харж сурах, цаашилбал хоёр нүдээ 
бүх нийтийн ашиг тусын төлөө хоёуланг нь зэрэг ашиглаж сурах 
ёстой гэх хандлага хамаарна83. Зохих ёсоор хэрэгжүүлж, хүндэтгэлтэй 
хандаж чадвал этуаптмумк нь Уугуул иргэдийн мэдлэгийг өөр нэг 
нотлох эх сурвалж болгон ашиглаад зогсохгүй, танин мэдэхүйн эдгээр 
аргатай мөн чанараараа холбоотой хүмүүс, газар нутгийг хүлээн 
зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдалд хүргэнэ.

УЛАМЖЛАЛТ 
ЭКОЛОГИЙН 

МЭДЛЭГ

УУГУУЛ ШИНЖЛЭХ УХААН

Хэл

Тγγх

Баяр ёслол

Пра
кти
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УУГУУЛ ИРГЭДИЙН МЭДЛЭГИЙН СИСТЕМ
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Халуун бүсийн ургамалд чухал нутгууд зэрэг олон янз байдлаар 
баялаг байгалийн амьдрах орчнуудыг хамгаалахад нутгийн 
иргэдийг татан оролцуулах нь ургамал хамгаалалд маш 
чухал85. Иргэдийн амьжиргааг сайжруулахын тулд “ашигтай” 
уугуул ургамлын зүйлүүдийг үржүүлэх, тарих ажлыг дэмжих нь 
энэ зорилгод хүрэх нэг арга зам юм.

Бүгд Найрамдах Гвиней Улсад ой модны хэд хэдэн зүйлийн 
жимс, үрийг байгалиас түүн хэрэглэж ирсэн уламжлалтай. 
Гэсэн хэдий ч 1990-ээд он гэхэд тус улсын анхны ойн 96% 
нь устсан86 бөгөөд ойн хомсдол одоо ч үргэлжилж байгаа87. 
Эртнээс эрэлт ихтэй байсан тола (Beilschmiedia mannii), 
петит кола (Garcinia kola), бансума (Neocarya macrophylla) 
зэрэг хүнсэнд хэрэглэдэг самарны эрэлт нь нийлүүлэлтээсээ 
давсан88,89 бөгөөд тэдгээрийг хүний эрүүл мэндэд дэмжлэг 
болох нэмэлт бодисын эх үүсвэр гэдгийг улам бүр хүлээн 
зөвшөөрч байна90–92.

Эдгээр ашигт зүйлүүд Гвинейн гурван Халуун бүсийн 
ургамалд чухал нутгуудийн орчны бүсэд Устаж байгаа 
моддын зүйлүүдийг үржүүлэх зорилгоор төлөвлөгдсөн93 
үүсгэл санаачлагын хүрээнд тарих холимог зүйлүүдийн тоонд 
багтсан94 болно. Энэ хандлага байгаль хамгааллын үйлсэд 
урамшуулал болохоос гадна Хүний хөгжлийн индексээр 
хамгийн доогуурт ордог улсуудын нэг болох энэ улсад нутгийн 
иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, шим тэжээлээр хангах боломж 
олгож байна.

Зэрлэг бансума мод (Neocarya macrophylla)-ны амьдрах орчин. Энэ 
модны үрийг Гвинейд хүнсэнд хэрэглэх самар байдлаар худалдаалдаг. 

Улаан сүүлт сармагчин жимсийг нь идэх боловч самар агуулсан 
эндокарпийг нь иддэггүй. Өнөөгийн байдлаар энэ модыг модны нүүрс 

хийхийн тулд ашиглаж байгаа бол тэгш газарт ургадаг моддыг харь 
зүйлийн, уугуул бус кешью тарихаар цэвэрлэн огтлох болжээ.

Уугуул ургамлын соёл, эдийн засгийн 
ач холбогдол
Гвиней зэрэг зарим улс оронд байгаль хамгааллыг дэмжих, 
амьжиргааг сайжруулах зорилгоор хүнсэнд хэрэглэж болох 
жимс, самарны моддыг тарьж байна.

Дениз Молму, Секу Магассуба, 
Токпа Сени Доре (Гвинейн 
Үндэсний Гербарийн Сан), 

Шарлотт Коуч (Гвинейн 
Үндэсний Гербарийн Сан and 

Кью дэх Эзэн Хааны Ботаникийн 
Цэцэрлэгт Хүрээлэн), 

Изабель Ларридон (Кью 
дэх Эзэн Хааны Ботаникийн 

Цэцэрлэгт Хүрээлэн), 

Мелани-Жейн Хоус (Кью 
дэх Эзэн Хааны Ботаникийн 

Цэцэрлэгт Хүрээлэн and 
Лондонгийн Эзэн Хааны 

Коллеж), 

Иэн Дарбишир, Эймер Ник 
Лугадха, Мартин Чик (Кью 

дэх Эзэн Хааны Ботаникийн 
Цэцэрлэгт Хүрээлэн).
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Замби улсын Луангва голоос ус авахаар хоосон 
хувингаа авч яваа нутгийн эмэгтэйчүүд.

Замби улс дахь хамгаалалт, 
хадгалалт, уян хатан байдал
Замби улсад агаарын температур нэмэгдэж, хур тунадасны 
горим өөрчлөгдөж байгаа нь үер, ган гачгийн давтамж 
нэмэгдэхэд хүргэжээ. Бусад зүйлсээс гадна эдгээр үйл 
явц экосистемийг тогтвортой байдалд, түүнчлэн нутгийн 
иргэдийн амьжиргаа, эрүүл мэндэд чухал үүрэгтэй усны 
системийг доголдуулжээ. Тус улсын Лусака болон Өмнөд 
мужид өнгөрсөн хугацаанд удаан үргэлжилсэн хуурайшилт, 
мод бэлтгэл, ус хураах талбайн эвдрэл сүйдэл зэргээс 
шалтгаалан усны хомсдол бодитой асуудал болоод байна. 
Усны аюулгүй байдлаас байгаль орчин, нийгмийн аль алинд 
үзүүлэх нөлөөлөл байдаг бөгөөд эдгээр нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс шалтгаалж улам бүр нэмэгдсээр байна. Энэ нь 
гэр бүлийнхээ энэ үндсэн хэрэгцээг хангах ачааг голчлон 
үүрдэг эмэгтэйчүүд, охидын хувьд үнэхээр бодитой хүндрэл 
болжээ.

Уур Амьсгалд Ухаалаг Хөдөө Аж Ахуйн Эвсэл (CSAA) хэмээх 
орон нутгийн санаачлага нь нутгийн иргэдийн төлөөлөлтэй 
хамтран ажиллаж, ирээдүйд ашиглах усны нөөцийг 
хамгаалах зорилгоор Чиканкатагийн дүүргүүдийн нэгнийх 
нь ус хураах талбайн дотор уугуул зүйлийн таримал ургамлыг 
тарьж эхэлжээ. Энэ нь тэдний энэхүү хямралыг орон нутгийн 
түвшинд шийдвэрлэх шийдлийн сонголтыг бэхжүүлж, 
өргөжүүлж байгаагаас гадна усны хомсдолд хамгийн их 
өртөж буй хүмүүст уг нөөцийг тогтвортой ашиглах үүрэг 
хариуцлага хүлээх боломж олгож байна. Нутгийн иргэд ус 
хураах талбайн менежментийг хийж, тэдгээрийг хамгаалж, 
хадгалахын зэрэгцээ уур амьсгалын хямралын нөлөөлөлд 
тэсвэртэй байх боломжоо нэмэгдүүлж байна.
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Уугуул хүмүүсийн эзэмшсэн мэдлэг, домог түүх зэрэг нь олон үеийн 
турш газар нутгаа ажиглаж, ойлгосноор, усаа мэдэж, хамгаалснаар 
олж авсан зүйлс юм.

Уугуул мэдлэгийг судлах судалгааны арга зүй нь энэхүү мэдлэгийг 
соёлын хувьд зүй зохистой арга замаар, Уугуул мэдлэгийг судалж буй 
судлаачид болон нийгмийн бүлгүүдэд соёлын хувьд аюулгүй орон 
зайг бий болгох замаар судлах үндэс болдог95. Австралийн зүүн өмнөд 
хэсэгт хэрэгжсэн “Үндэсний соёлын урсгалын судалгааны төсөл 
(ҮСУСТ)” нь чадавхийг бүрдүүлэх, чөлөөтэй, урьдчилсан болон бүрэн 
мэдээлэл авсны үндсэн дээр зөвшөөрөх үйл явц, Уугуул иргэдээр 
удирдуулсан шинжлэх ухааны судалгааг дэмжиж ирсэн байдаг. 
ҮСУСТ нь аборигенчүүдийн соёл дахь усны үнэ цэнийн үнэлгээг 
хөгжүүлж, экологи, нийгэм-эдийн засаг, эрүүл мэнд, сайн сайхан 
байдлын үр дүнг үнэлэх найдвартай арга зүйг боловсруулж, соёлын 
урсгалыг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх бодлогын, хууль эрх 
зүйн, институцийн өөрчлөлтийг санал болгосон билээ96. Гэсэн хэдий 
ч Австралид өнөөг хүртэл ҮСУСТ-ийн аргуудыг эрх мэдлийн хүрээнд 
авч хэрэгжүүлэх үйл явц хязгаарлагдмал хэвээр байна.

Австралид усны асуудлаарх Уугуул мэдлэгийг судлах судалгааны 
арга зүйг хөгжүүлэх нь юуны түрүүнд засгийн газрын идэвхгүй 
байдал, устай харьцдаг Уугуул иргэдийн тоо хязгаарлагдмал, тус 
салбарт ноёрхож байгаа уугуул бус судлаачид зэргээс шалтгаалан 
хязгаарлагдмал хэвээр байна. Уугуул иргэдийн мэдлэг, судалгаа, 
хэтийн төлөвийг барууны шинжлэх ухааныг мэдээллээр хангаж, 
нөхөж болохуйц сайнаар ашиглаж болох боловч энэхүү нийтлэг байр 
суурийг олох нь соёл дамнасан судалгааны хүндрэлтэй асуудлуудын 
нэг юм97,98. Уугуул иргэдийн үзэл баримтлалын системүүд нь үндэсний 
болон бүс нутгийн хэмжээнд нийгэм усыг хэрхэн үнэлж, хэрхэн 
ашиглаж буй арга замд нөлөөлөх боломжтой. Хэрвээ энэ мэдлэгийг 
усны бодлогын төлөвлөлтөд тусгах юм бол австраличууд янз бүрийн 
хэлбэрийн урсгалыг хамгаалах, хүлээн зөвшөөрөх замаар ашиг тусыг 
нь хүртэх учиртай. Усан орчинд ч гэсэн эргээд олон хэлбэрийн ашиг 
тус ирэх болно.

Австрали улсын уугуул иргэдийн газар 
усны мэдлэгийн байдал
Уугуул хүмүүс олон үеийн турш гадаргын болон гүний усыг 
хамгаалж, ашиглаж ирсэн билээ. Австралийн хувьд энэ нь 
65,000 гаруй жил хүртэл олон мянган үе дамжсан байна. Уугуул 
хүмүүсийн устай холбогдсон холбоос маш хүчтэй бөгөөд энэ нь 
тэдний соёлын ижилсэл, хэл, хүйс, хууль эрх зүй зэргийн үндэс, 
хамгийн гол нь хуурай тивд оршин тогтнох үндэс суурь болдог.

Брэдли Ж. Моггриж 
(Канберрагийн Их 

Сургууль)

Австралийн Умард нутаг дэвсгэрийн Какаду байгалийн цогцолборт 
газрын Шар уст мөрний дагуу ургасан эвкалипт мод (Eucalyptus).
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Манай гаригийн эрүүл мэнд доройтсоор байгааг, үүний 
шалтгааныг ч бид мэдэж байгаа. Мөн бид уур амьсгалын 
өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын алдагдлын 
асуудлыг шийдвэрлэх мэдлэг, арга замуудтай гэдгээ ч 
мэднэ. Нэгдүгээрт, бидэнд хэрэгтэй бүрэн хэмжээний 
өөрчлөлтийг бий болгохын тулд шийдвэр гаргах, бодлого 
боловсруулах үйл явцад үнэт зүйл, эрх, хэм хэмжээ 
зэрэг нь хэрхэн гол байр суурьтай болж болохыг бид 
судална. Үүнээс гадна бид ирээдүйг төсөөлж, эдийн засаг, 
технологи, хэрэглээ, үйлдвэрлэл ямар үүрэг гүйцэтгэх 
ёстойг ойлгоход туслах загвар, хувилбаруудыг авч үзнэ. 
Амазон, Конго мөрний сав газарт онолыг практик 
болгон хувиргах эхний алхмуудыг хийх хоёр туршилтын 
санаачлага хэрэгжиж эхлээд байна.

БАЙГАЛЬД ЭЕРЭГ НИЙГМИЙГ 
ЦОГЦЛООХ НЬ

БYЛЭГ 3

Балба улсад алтан товч цэцгийн талбайдаа байгаа Сиржана Тару.



АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022  58 59

© Эммануэль Рондо / Дэлхийн байгаль 
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Хүн бүр цэвэр агаараар амьсгалж, аюулгүй цэвэр ус ууж, 
тогтвортой байдлаар үйлдвэрлэсэн хоол хүнс хэрэглэдэг дэлхийг 
төсөөлөөд үз. Цаашаа бохирдол, хорт бодисоос ангид, аюулгүй уур 
амьсгалтай, эрүүл биологийн олон янз байдал, цэцэглэн хөгжиж 
буй экосистем бүхий дэлхийг төсөөлөөд үз дээ.

Энэ тийм боломжгүй мөрөөдөл мөн үү? Үгүй ээ, огт үгүй. Энэ бол 
цэвэр, эрүүл, тогтвортой орчинд амьдрах хүн бүрийн язгуур эрхийг 
засгийн газар, бизнес эрхлэгчид хүндэтгэдэг дэлхийг төсөөлсөн 
алсын хараа юм.

2022 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей хүн бүр, хаана ч байсан ийм 
эрхтэй гэдгийг эцэст нь хүлээн зөвшөөрсөн билээ99. НҮБ-аас 1972 
онд байгаль орчны асуудлаар анх удаа зохион байгуулсан олон 
улсын бага хурлын их ойн жил – 2022 онд болсон Стокгольм+50 
бага хурлын үеэр дэлхийн удирдагчдын уриалсанчлан одоо үүнийг 
хэрэгжүүлэх цаг болжээ100. Энэ эрхийг хангах нь сонголт байхаа 
больж, харин үүрэг болж хувирлаа.

Цэвэр, эрүүл, тогтвортой орчинд амьдрах эрхийг хэрэгжүүлнэ 
гэдэг нь уур амьсгалын онцгой байдал, биологийн олон янз 
байдлын сүйрэл, өргөн цар хүрээтэй бохирдол зэрэг хүмүүсийг 
байгальтайгаа зохицон амьдрахад саад болж буй, өөр хоорондоо 
харилцан уялдаатай хямралд хандах хүний эрхэд суурилсан 
хандлагыг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм101-104.

Эрхээ эдлэхтэй зэрэгцэн засгийн газар, бизнес эрхлэгчид, 
хувь хүмүүст үүрэг хариуцлага ирдэг. Хүн бүрийг ялгаварлан 
гадуурхахгүйгээр эрхээ эдлэх боломжийг хангахын тулд хууль 
тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг нь засгийн газарт 
ноогдоно. Байгаль хамгааллын хүрээнд энэ нь шатах ашигт 
малтмалын хэрэглээг хязгаарлах, устаж болзошгүй зүйлүүд болон 
орон зайг хамгаалах хууль тогтоомж боловсруулах, экологийн 
нөхөн сэргээлтийг санхүүжүүлэх, олборлох үйлдвэрлэлийг үе 

ЦЭВЭР, ЭРYYЛ, ТОГТВОРТОЙ ОРЧИНД 
АМЬДРАХ БИДНИЙ ЭРХ
2022 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей хүн бүр, хаана ч байсан цэвэр, эрүүл, 
тогтвортой орчинд амьдрах эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд эрх 
баригчдын хувьд энэ эрхийг хүндэтгэх нь сонголт байхаа больж, харин үүрэг 
хариуцлага болсон гэсэн үг юм.

Дэвид Бойд (НҮБ-ын хүний 
эрх, байгаль орчны асуудал 

хариуцсан тусгай илтгэгч, 
Бритиш Колумбийн Их 

Сургууль)
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шаттайгаар зогсоох ба илүү сайн зохицуулах, аж ахуйн нэгжүүдээс 
тэдгээрийн ханган нийлүүлэлтийн хэлхээний хэмжээнд хүний 
эрх, байгаль орчны хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхийг шаардах, 
экосистемийг доройтуулж буй үйл ажиллагааг дэмжсэн татаасыг 
зогсоох, тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээнд шилжих, түүний дотор 
циркуляр (хаягдалгүй) эдийн засагт шилжих зэрэг багтдаг.

Хүний эрхэд суурилсан хандлага гэдэг нь хүн бүрийн дуу хоолойг 
сонсож, санал болгож буй үйл ажиллагаанаас болж амь нас, эрүүл 
мэнд, эрх нь хөндөгдөж болзошгүй хүмүүсийг шийдвэр гаргах 
ширээний ард суух нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхийг хэлнэ. Энэ арга 
нь хамгийн эмзэг, бололцоо муутай хүн амын бүлэгт төвлөрөх 
бөгөөд хариуцлагын тогтолцоог баталгаажуулж өгдөг.

Боол эзэмших ёсыг халахаар тэмцэгчид, эмэгтэйчүүдийн 
сонгуулийн эрхийн төлөө тэмцэгчид, иргэний эрхийн төлөө 
идэвхтнүүд болон Уугуул иргэдийн хүрсэн дэвшлээс үзвэл бүрэн 
хэмжээний нийгмийн өөрчлөлт эхлүүлэхэд хүний эрхийн үүрэг 
оролцоо асар их болохыг түүх харуулж байна. Цэвэр, эрүүл, 
тогтвортой орчинд амьдрах эрх нь системийн өөрчлөлтийн 
хурдасгуур болж чадна гэдгийг тэргүүлэгч улс орнууд болон 
сүүлийн үеийн үйл явдлууд харуулж байна103.

Эрүүл орчинд амьдрах эрх нь дэлхийн 80 гаруй улс оронд 
байгаль орчны хууль тогтоомж, бодлогыг илүү хүчтэй болгож, 
хэрэгжилт, хууль сахиулах үйл ажиллагааг сайжруулж, олон 
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, хамгийн чухал нь байгаль орчны 
гүйцэтгэлийг сайжруулаад байна. Энэ эрхийг мөн дэлхийн 
өнцөг булан бүрт устах аюулд орсон зүйлүүд, устаж болзошгүй 
экосистемүүдийг хамгаалахад хүмүүс ашиглаж иржээ.

1994 онд Коста-Рика эрүүл орчинд амьдрах эрхийг үндсэн 
хуулиндаа оруулсны дараа дэлхийн байгаль орчны салбарын 
тэргүүлэгч улс болсон юм. Коста-Рикагийн газар нутгийн 30 хувь 
нь байгалийн цогцолборт газруудад хамаардаг. Цахилгаан эрчим 
хүчнийхээ 99 хувийг ус, нар, салхи, газрын гүний дулаан зэрэг 
сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган авдаг. Хууль тогтоомжоор ил 
уурхай, газрын тос, байгалийн хийн олборлолтыг хориглосон бол 
нүүрстөрөгчийн татварыг Уугуул иргэд, тариаланчдын ойн нөхөн 
сэргээлт хийх ажлыг санхүүжүүлэхэд ашигладаг. 1994 онд ойн 
хомсдолын улмаас ойн бүрхэвч нийт газар нутгийн 25% хүртэл 
буурч байсан бол өнөөдөр ойжуулалтын үр дүнд энэ тоо эргээд 
50%-иас давсан байна105.

Франц улс 2004 онд эрүүл орчинд амьдрах эрхийг хүлээн 
зөвшөөрснөөр фракингийг (шингэний даралтаар байгалийн хий, 
газрын тос олборлох) хориглох, цэвэр агаараар амьсгалах эрхийг 
хэрэгжүүлэх, эрүүл мэнд, байгаль орчны асуудлуудын улмаас 
Европын Холбоонд хэрэглэхийг зөвшөөрдөггүй пестицидүүдийг 
экспортлохыг хориглох хүчтэй шинэ хуулиудыг батлаад байна.
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Коста-Рика, Франц улсууд нь “Байгаль ба хүмүүсийн төлөөх 
өндөр хүсэл эрмэлзлийн эвсэл”-ийг106 тэргүүлдэг, “Газрын тос, 
байгалийн хийгээс чанагш” холбооны гол гишүүд107 бөгөөд эрүүл 
орчинд амьдрах эрхийг бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрөх кампанит 
ажилд тэргүүлэгчийн байр сууринаас дуу хоолойгоо хүргэдэг 
улсууд болоод байна.

Сүүлийн хэдхэн сард тэнгисийн хөхтөн амьтдад нөлөөлж 
болзошгүй тул Аргентин болон Өмнөд Африкт газрын тос, 
байгалийн хийн оффшор үйл ажиллагааг зогсоохын тулд ард 
иргэд эрүүл орчинд амьдрах эрхээ ашигласан билээ. Энэ эрхийг 
бас Индонез, Өмнөд Африкийн засгийн газруудад агаарын 
чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авахыг шаардахад, Кенид 
нүүрсээр ажилладаг эрчим хүчний бодлогогүй төслийг зогсоох 
арга хэмжээ авахад мөн ашигласан. Энэ эрхийг Эквадорт ой модыг 
уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хамгаалах, Коста-Рикад зөгийг 
устгадаг пестицидийн хэрэглээг зогсооход ашигласан. Эрүүл 
орчинд амьдрах эрхийнхээ төлөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудлаар шүүхийн зарга үүсгэх ажил дэлхий даяар өрнөж байгаа 
бөгөөд амжилт олох магадлал амжилт олохгүйгээсээ өндөр байх 
боломжтойг судалгаа харуулаад байна108.

НҮБ-ын энэхүү тогтоол нь хэдийгээр хууль эрх зүйн хувьд үүрэг 
хүлээлгээгүй ч 2010 онд гаргасан усны эрхийн тухай НҮБ-ын 
тогтоол олон сая хүнийг аюулгүй усаар хангахад ахиц дэвшил 
гаргасантай адил даян дэлхийн байгаль орчны хямралыг 
шийдвэрлэх арга хэмжээг хурдасгах төлөвтэй байна.

Хүний энэхүү язгуур эрхийг бүрэн хэмжээний, системийн 
өөрчлөлтийг өдөөхөд ашиглах замаар эрүүл орчинд амьдрах тухай 
мөрөөдлийг дэлхий дээрх хүн бүрийн хувьд бодит нөхцөл болгон 
хувиргах цаг нэгэнт болжээ.

Бразилийн Рио-Негро мөрний цутгал Ариау 
голын үерт автсан ойд сэлж буй Амазоны 

дельфин буюу бото (Inia geoffrensis)
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© naturepl.com / Кевин Шафер / Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
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Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээний асуудлаарх 
засгийн газар хоорондын шинжлэх ухаан-бодлогын мэргэжилтний 
зөвлөл (IPBES)39, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн 
газар хоорондын мэргэжилтний зөвлөл (IPCC)109-111, тэдгээрийн 
хамтарсан (IPBES-IPCC)112 хуралдаануудаас гарсан сүүлийн үеийн 
үнэлгээний тайлангуудад уур амьсгалын цаашдын өөрчлөлт, 
биологийн олон янз байдал, хүн төрөлхтөнд оруулах байгалийн хувь 
нэмэр тасралтгүй доройтолд орсоор байгааг хоёрдмол утгагүйгээр 
баримтжуулан харуулсан билээ. Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд 
дэлхийн дундаж температур, цаг агаарын эрс тэс үзэгдлийн давтамж 
нэмэгдэж, мөн устах аюулд орсон зүйлийн тоо ч бас нэмэгдсээр 
байна.

Эдгээр чиг хандлага нь шатах ашигт малтмалын түлшний шаталтаас 
үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаруулалт, газар ашиглалтын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй амьдрах орчны хувирал, доройтол, бохирдол, 
биологийн нөөцийн тогтворгүй ашиглалт, түрэмгий харь зүйлүүдийн 
нутагшуулал зэрэг шууд хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй. Газар 
ашиглалтын өөрчлөлт, бохирдол зэрэг зарим шууд хөдөлгөгч хүчин 
зүйлс нь уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын 
доройтлын аль алийг нөхцөлдүүлдэг бол бусад хүчин зүйл зөвхөн аль 
нэгийг нь л өдөөдөг. Жишээлбэл, харь зүйлийн нөлөө (биологийн 
түрэмгийлэл) уур амьсгалд тун хязгаарлагдмал нөлөө үзүүлэх нь 
ойлгомжтой.

Шууд хөдөлгөгч хүчин зүйлсийн нөлөөг хүн амын болон хэрэглээний 
өсөлт, түүнчлэн үнэт зүйл болон зан үйлтэй холбоотой нийгэм, 
соёл, эдийн засаг, технологи, институци, засаглалын хүчин зүйлс 
зэрэг илүү олон шууд бус хүчин зүйлс бататгаж өгдөг. Сүүлийн 50 
жилийн хугацаанд хүн амын тоо хоёр дахин нэмэгдэж, дэлхийн эдийн 
засаг бараг дөрөв дахин, дэлхийн худалдаа арав дахин нэмэгдэж, 
эрчим хүч, материалын эрэлт хэрэгцээ эрс нэмэгдэв. Эдийн засгийн 
хөшүүргийн механизмууд ерөнхийдөө байгаль орчны хамгаалал, 
нөхөн сэргээлт гэхээсээ илүүтэй байгаль орчинд хор хөнөөл учруулах 
эдийн засгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийг илүүд үзэж ирлээ.

ХАРИЛЦАН УЯЛДААТАЙ ХЯМРАЛЫН YНДЭС
Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээний асуудлаарх засгийн 
газар хоорондын шинжлэх ухаан-бодлогын мэргэжилтний зөвлөл (IPBES) 
болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын 
мэргэжилтний зөвлөл (IPCC) хэмээх НҮБ-ын уур амьсгал, биологийн олон янз 
байдлын байгууллагууд уур амьсгалын болон биологийн олон янз байдлын 
хямралуудын хоорондын олон талт уялдаа холбоо, тэдгээрийн нийтлэг 
үндэс суурийг тодруулах, амьдрах боломжгүй ирээдүйд шинээр үүсч болох 
эрсдэлүүдийн талаар анхааруулахаар 2021 онд анх удаа нэг дор цугларсан юм.

Дэвид Леклер 
(Хэрэглээний Системийн 

Анализын Олон Улсын 
Институт), 

Бруна Фатиче Павани 
(Тогтвортой Хөгжлийн 
Олон Улсын Хүрээлэн, 

Бразил), 

Детлеф ван Вуурен 
(Утрехтийн Их Сургууль), 

Аафке Шиппер 
(Радбудын Их Сургууль), 

Майкл Оберштайнер 
(Оксфордын Их 

Сургууль), 

Нил Бержесс  
(НҮББОХ-ДБХМТ), 

Роб Алкемейд 
(Вагенингенийн Их 

Сургууль ба Судалгаа), 

Тим Ньюболд 
(Лондонгийн Их 

Сургуулийн Коллеж), 

Майк Харфут (Vizzuality, 
НҮББОХ-ДБХМТ).

Бразилд гарсан хяналтгүй ойн түймрийн утаа униар доорх хураалт хийсэн 
эрдэнэшишийн талбай, ойн уулзвар агаарын зурагт дүрслэгдсэн нь.
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© Day's Edge Productions / Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн АНУ дахь салбар
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Хγн тѳрѳлхтний экологийн ул мѳр дэлхийн 
биологийн чадавхаас даваад байна
Хүмүүс бид бараг хоёр дэлхий дээр амьдарч байгаа юм шиг л 
экологийн нөөцийг ашигладаг. Энэ нь манай гаригийн эрүүл 
мэнд, хүн төрөлхтний хэтийн төлөвт ихээхэн хохиролтой юм.

Аманда Дьеп, Алессандро 
Галли, Дэвид Лин, Матис 

Вакернагель (Даян Дэлхийн 
Экологийн Ул мөрийн 

Сүлжээ)

Манай гаригийн биологийн чадавх гэдэг нь түүний бүхий л 
экосистемийн нөхөн сэргэх чадвар юм113,183. Энэ бол дэлхий дээрх 
бүх амьд системийн үндсэн “валют” мөн. Жишээлбэл, биологийн 
чадавх л хүмүүсийг биологийн нөөцөөр хангаж, тэдний бий 
болгосон хог хаягдлыг шингээдэг. Бид биологийн чадавх болон 
түүнд тавьж буй хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг хэмжиж чадна. Энэ 
эрэлт хэрэгцээг бид хүмүүсийн “экологийн ул мөр” гэж нэрлэдэг. 
Энэ нь хоол хүнс, ширхэглэг эдийн үйлдвэрлэлээс эхлээд 
нүүрстөрөгчийн илүүдэл ялгаруулалтыг шингээх хүртэл байгальд 
тавигдах бүхий л эсрэг тэсрэг эрэлт хэрэгцээг багтаасан ойлголт 
юм. Экологийн ул мөрийг тооцсон тооцооллууд хүн төрөлхтөн 
биологийн чадавхийг дор хаяж 75%-иар хэтрүүлэн ашиглаж 
байгаа нь 1.75 дэлхийгээс байгалийн нөөц ашиглан амьдарч 
байгаатай дүйх үзүүлэлт болохыг нотолдог113,115. Ингэж хэтрүүлэн 
ашигласнаар манай гаригийн эрүүл мэнд, улмаар хүн төрөлхтний 
хэтийн төлөвийг доройтуулж байгаа юм.

Хүний эрэлт, байгалийн нөөц аль аль нь дэлхийн хэмжээнд жигд 
бус тархжээ113,115. Байгалийн нөөц баялгийг олборлосон цэг дээр 
нь ашиглахгүй байж болох учраас эдгээр нөөцийн хэрэглээ нь 
нөөцийн тархсан байдлаас ялгаатай. Нэг хүнд ногдох экологийн 
ул мөр нь улс орнуудын байгалийн ба нөөцийн гүйцэтгэл, эрсдэл, 
боломжуудын талаарх ихээхэн ойлголт өгдөг114,116,117. Экологийн 
ул мөрийн түвшин харилцан адилгүй байх нь оршин суугчдын 
хэрэглэж буй хоол хүнс, бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, 
байгалийн нөөц баялаг, эдгээр бараа, үйлчилгээг үзүүлэхэд 
ялгардаг CO2 зэрэг амьдралын янз бүрийн хэв маяг, хэрэглээний 
хэв маягаас шалтгаална.

Зураг 12: 1961-ээс 2022 оны 
хүртэлх дэлхийн “экологийн 
ул мөр” ба биологийн 
чадавхийг нэг хүнд ногдох 
глобал гектараар  
хэмжсэн нь
Цэнхэр зураасаар нэг хүнд 
ногдох экологийн ул мөрийн 
нийт хэмжээ, ягаан зураасаар 
нэг хүнд ногдох нүүрстөрөгчийн 
ул мөрийг (экологийн ул мөрийн 
бүрэлдэхүүнд ордог үзүүлэлт) 
харуулав. Ногоон зураасаар 
нь нэг хүнд ногдох биологийн 
чадавхийг үзүүллээ. 2019-өөс 
2022 оны үр дүн нь одоогийн 
түвшний урьдчилсан тооцоолол, 
харин бусад өгөгдлийн цэгүүдийг 
“Улс үндэстнүүдийн ул мөр ба 
биологийн чадавхийн тайлан”-
гийн 2022 оны хэвлэлээс шууд 
авч хэрэглэв.

Нүүрстөрөгчийн ул мөр

Түлхүүр

Экологийн ул мөр

Биологийн чадавх
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Экологийн ул мѳрийг цааш задлахад
Бэлчээрийн ул мөр нь мах, сүүн бүтээгдэхүүн, арьс шир, ноос 
ноолуурын зориулалтаар мал маллахад шаардагдах бэлчээрийн эрэлт 
хэрэгцээг хэмждэг.

Ойн бүтээгдэхүүний ул мөр нь түлээ түлш, цаасан эдлэл, модон 
материалаар хангах ойн нөөцийн эрэлт хэрэгцээг хэмжинэ.

Загас агнуурын ул мөр нь олборлодог тэнгисийн гаралтай хоол 
хүнсийг нөхөн сэргээх, цөөрмийн аж ахуйг дэмжихэд шаардлагатай 
тэнгисийн болон гадаргын усан экосистемийн эрэлт хэрэгцээгээр 
хэмжигдэнэ.

Газар тариалангийн ул мөр нь хүнс, ширхэглэг эд, малын тэжээл, 
тосны ургамал, каучук тариалах газрын эрэлт хэрэгцээг хэмждэг.

Барилгажсан газрын ул мөр нь зам, орон сууц, аж үйлдвэрийн 
байгууламж зэрэг дэд бүтцээр бүрхэгдсэн биологийн хувьд 
бүтээмжтэй талбайн эрэлт хэрэгцээгээр хэмжигддэг.

Нүүрстөрөгчийн ул мөр нь шатах ашигт малтмалын шатаалт, 
цементийн үйлдвэрлэлээс үүсэх нүүрстөрөгчийн ялгарлаар 
хэмжигдэнэ. Эдгээр ялгаруулалтыг далайд шингэлгүй үлдсэн 
ялгарлыг шингээхэд шаардлагатай ойн талбайн хэмжээ болгон 
хувиргадаг. Энэ нь хүний менежментийн хэм хэмжээ, ойн төрөл ба 
нас, ойн түймрээс ялгарах ялгарлын хэмжээ, хөрсний хуримтлал, 
алдагдлаас хамааран янз бүрийн ой нүүрстөрөгчийн шингээлтийн 
хувьд харилцан адилгүй байх нөхцөлийг тооцдог.

Зураг 13: Хүн төрөлхтний 
экологийн ул мөрийг 
газар ашиглалт, үйл 
ажиллагааны хэлбэрээр 
задалсан нь
Экологийн ул мөр гэдэг нь 
хүний хэрэглээ биосферт эрэлт 
хэрэгцээний хэр их дарамт 
учруулж байгааг хэмжиж, 
түүнийгээ экосистем хэр 
зэрэг нөхөн сэргээж чадахтай 
харьцуулсан үзүүлэлт юм. 2020 
онд нэг хүнд ногдох дэлхийн 
дундаж экологийн ул мөр 2.5 
глобал гектар байсан бол 
биологийн чадавх 1.6 глобал 
гектар байв. Экологийн ул 
мөрийг газар ашиглалтын 
ангиллаар (гадна талын тойрог) 
эсвэл “Олон бүс нутгийн оролт-
гаралтын үнэлгээ” ашиглан 
үйл ажиллагааны талбараар 
(дотор талын тойрог) хувааж 
болно185,186,187,188,189.Үйлчилгээ

Түлхүүр

Түлхүүр

Ойн бүтээгдэхүүний ул мөр

Загас агнуурын ул мөр

Газар тариалангийн ул мөр

Барилгажсан газрын ул мөр

Нүүрстөрөгчийн ул мөр

Хоол хүнс

Орон сууц

Тээврийн хэрэгсэл

Бараа

Бэлчээрийн ул мөр

Хүн төрөлхтний газар ашиглалтын 
экологийн ул мөр

Хүн төрөлхтний үйл ажиллагаа, 
амьдралын экологийн ул мөр



АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022  68 69

Дэлхий даяарх хэрэглээ
Нэг хүнд ногдох экологийн ул мөр гэдэг нь аливаа улсын нийт 
экологийн ул мөрийг хүн амын тоонд нь хуваасан үзүүлэлт юм.

Зураг 14: Нэг хүнд ногдох 
экологийн ул мөр гэдэг нь 
аливаа улсын нийт экологийн 
ул мөрийг хүн амын тоонд 
нь хуваасан үзүүлэлт Манай 
гаригийн боломж бололцооны 
хэмжээнд амьдрахын тулд хүн 
төрөлхтний экологийн ул мөр нь нэг 
хүнд ногдож буй 1.6 глобал гектар 
биологийн чадавхаас доогуур байх 
учиртай. Иймд, хэрвээ аль нэг улсын 
экологийн ул мөр нь нэг хүнд 6.4 
глобал гектар ногдохоор байгаа бол 
тухайн улсын оршин суугчдын хүнс, 
бараа үйлчилгээ, хот суурин газар, 
нүүрсхүчлийн хийн шингээлт зэрэг 
байгалиас шаарддаг эрэлт хэрэгцээ 
нь манай гариг дээрх нэг хүнд ногдох 
дундаж хэмжээнээс дөрөв дахин 
их байна гэсэн үг. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг data.footprintnetwork.org 
сайтаас авна уу.

Түлхүүр

1.7 – 3.4 глобал га / хүн

3.4 – 5.1 глобал га / хүн

5.1 – 6.7 глобал га / хүн

> 6.7 глобал га / хүн

Өгөгдөл хангалтгүй

< 1.7 глобал га / хүн
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Манай гаригийн боломж бололцооны 
хэмжээнд амьдрахын тулд хүн төрөлхтний 
экологийн ул мөр нь нэг хүнд ногдож буй 1.6 
глобал гектар биологийн чадавхаас доогуур 
байх учиртай. Иймд, хэрвээ аль нэг улсын 
экологийн ул мөр нь нэг хүнд 6.4 глобал 

гектар ногдохоор байгаа бол тухайн улсын 
оршин суугчдын хүнс, бараа үйлчилгээ, хот 
суурин газар, нүүрсхүчлийн хийн шингээлт 
зэрэг байгалиас шаарддаг эрэлт хэрэгцээ нь 
манай гариг дээрх нэг хүнд ногдох дундаж 
хэмжээнээс дөрөв дахин их байна гэсэн үг. 
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Хэрвээ л анхаарал хандуулахгүй бол ойрын хэдэн арван жилд ихэнх 
хөдөлгөгч хүчин зүйлс цаашид уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз 
байдлын алдагдалд хүргэж, улмаар “Хүн төрөлхтөнд оруулах байгалийн хувь 
нэмэр” доройтоход хүргэх төлөвтэй байна. Энэ нь хүн бүрийн амьдралын 
чанарыг тодорхойлдог олон зүйлд сөргөөр нөлөөлж, Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудыг биелүүлэх боломжгүй болгох томоохон эрсдэлийг дагуулах 
болно.

Зураг 15-д үзүүлсэнчлэн одоогийн бодлого хэвээр үргэлжилбэл хүлэмжийн 
хийн цэвэр ялгаруулалтын үргэлжилсэн өсөлт нь дэлхийн дулаарлыг 2100 
он гэхэд ойролцоогоор +3.2°C-д (доод, дээд хязгаар: 2.5-3.5°C)110 хүргэх 
бол газар ашиглалтын өөрчлөлт, хэт ашиглалт зэрэг бусад шууд хөдөлгөгч 
хүчин зүйлийн дарамтыг уур амьсгалын өөрчлөлт улам нэмэгдүүлэх112 
замаар шинэ аюул нэмэгдсэнээр биологийн олон янз байдал, экосистемийн 
үйл ажиллагаанд сөрөг чиг хандлага үргэлжлэн ажиглагдах төлөвтэй 
байна. Экосистемүүд доройтохын хэрээр хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнээр хангах, агаар мандлаас нүүрстөрөгчийг шингээн хадгалах 
чадавх нь суларна. Харилцан бие биенээ хүчирхэгжүүлж буй уур амьсгалын 
ба биологийн олон янз байдлын эдгээр хямралын аль нэгийг нь хангалттай 
шийдвэрлэхийн тулд нөгөөг нь заавал харгалзан үзэх шаардлагатай гэсэн үг 
болдог39.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэх чиг хандлагаа хэвээр 
байлгахын тулд ойрын хэдэн арван жилд тогтвортой байдлын хүчтэй 
шилжилт хийх шаардлагатай байна. Хүчтэй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийхийн 
тулд дэлхийн дулаарлыг 1.5°C хүртэл хэмжээнд хязгаарлана (Парисын 
хэлэлцээрийн дагуу) гэдэг нь хүлэмжийн хийн ялгарлын муруйг хурдан 
буулгаж, энэ зууны дунд үе гэхэд цэвэр тэг болгох шаардлагатай гэсэн 
үг. Дэлхийн биологийн олон янз байдлын бууралтыг энэ зууны дунд үе 
гэхэд эргүүлэхийн (2020 оноос хойших Даян дэлхийн биологийн олон янз 
байдлын суурь хүрээнд тусгагдсанаар) тулд байгалийн экосистемийн уналт, 
бүхий л экосистемийн доройтлыг буцаах шаардлагатай болно.

Ийм шилжилтийг зөвхөн хурдацтай, өргөн цар хүрээтэй, урьд өмнө хэзээ 
ч байгаагүй “бүрэн хэмжээний өөрчлөлт” хийх замаар, шууд бус бүх 
хөдөлгөгч хүчин зүйлсэд нэгэн зэрэг нөлөөлснөөр л хийх боломжтой юм. 
“Бүрэн хэмжээний өөрчлөлт” гэх энэ нэр томъёог Биологийн олон янз 
байдал, экосистемийн үйлчилгээний асуудлаарх засгийн газар хоорондын 
мэргэжилтний зөвлөл (IPBES)-өөс “парадигм, зорилго, үнэт зүйлсийг 
оролцуулаад, технологи, эдийн засаг, нийгмийн хүчин зүйлсийг хамарсан 
суурь, системийн хэмжээний өөрчлөн байгуулалт” гэж тодорхойлсон байдаг.

СИСТЕМИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ТYРГЭН ѲѲРЧЛѲЛТ 
ХИЙХ ХЭРЭГЦЭЭ
Технологи, эдийн засаг, нийгмийн хүчин зүйлс, түүний дотор парадигмууд, 
зорилго, үнэт зүйлсийг хамарсан суурь, системийн хэмжээний өөрчлөлт 
хийснээр байгалийн доройтлын чиг хандлагыг эргүүлэх боломж байсаар 
байна.

Дэвид Леклер 
(Хэрэглээний 

Системийн 
Анализын Олон 

Улсын Институт), 

Бруна Фатиче 
Павани 

(Тогтвортой 
Хөгжлийн Олон 

Улсын Хүрээлэн, 
Бразил), 

Детлеф 
ван Вуурен 

(Утрехтийн Их 
Сургууль), 

Аафке Шиппер 
(Радбудын Их 

Сургууль), 

Майкл 
Оберштайнер 

(Оксфордын Их 
Сургууль), 

Нил Бержесс 
(НҮББОХ-ДБХМТ), 

Роб Алкемейд 
(Вагенингенийн 

Их Сургууль ба 
Судалгаа), 

Тим Ньюболд 
(Лондонгийн 

Их Сургуулийн 
Коллеж), 

Майк Харфут 
(Vizzuality, 

НҮББОХ-ДБХМТ).
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Зураг 15: 
Дэлхийн уур амьсгал, биологийн олон янз байдал, хүн төрөлхтөн салаа замын уулзвар дээр

БИДНИЙ ХИЙХ СОНГОЛТ УУР АМЬСГАЛ, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН 
YР ДАГАВАРТАЙ БАЙНА

Хγний хγчин зγйл – Дам

Хγний хγчин зγйл – Шууд

ДЕМОГРАФИЙН НИЙГЭМ-СОЁЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗАСАГЛАЛЫН YНЭТ ЗYЙЛИЙН

АШИГТ МАЛТМАЛЫН 
ОЛБОРЛОЛТ

БОХИРДОЛ ХАРЬ ЗYЙЛХЭТ АШИГЛАЛТГАЗАР, ТЭНГИС АШИГЛАЛТ

СТАТУС КВО ХУВИЛБАР
Дарамт улам бγр 

нэмэгдэхэд хγргэх одоогийн 
бодлого ба γнэт зγйлс

ШИЛЖИЛТИЙН ХУВИЛБАР
Дарамт огцом буурахад 
хγргэх бγрэн хэмжээний 

ѳѳрчлѳлт

Биологийн олон янз 
байдлын γр дагавар

Биологийн олон янз 
байдлын γр дагавар

Уур амьсгалын 
γр дагавар

Уур амьсгалын 
γр дагавар
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Биологийн олон янз байдлын асар их хүчин чармайлт шаардсан 
зорилтуудад (Зураг X-д үзүүлсэн) хэрхэн хүрэх талаар судалж буй 
судалгаанууд байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн уламжлалт 
арга ажиллагааг нэмэгдүүлэх нь чухал гэдгийг харуулдаг. Гэхдээ 
үүнийг биологийн олон янз байдлын алдагдал шууд болон шууд бус 
хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн ихээхэн хүчин 
чармайлтаар дэмжиж өгөхгүй л бол биологийн олон янз байдлын 
алдагдлын муруйг өндийлгөж чадахгүй юм.

Ялангуяа ургацын ба худалдааны хэмжээг тогтвортой нэмэгдүүлэх, 
хог хаягдлыг бууруулах, хоол хүнсэндээ ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг илүү ихээр хэрэглэж занших зэрэг үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний илүү тогтвортой практикууд нь ирээдүйн газар 
ашиглалтын тэлэлтийг хязгаарлахад, цаашилбал экосистемийн нөхөн 
сэргээлтэд боломж олгоход тун чухал байж болох юм.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, газар ашиглалтын өөрчлөлтийн биологийн 
олон янз байдалд үзүүлэх хам нөлөөлөл тодорхойгүй байгаа ч, 
дулаарлыг 2°С (болж өгвөл 1.5°С)-ээс доош хэмжээнд хязгаарлаж 
чадахгүй л бол биологийн олон янз байдлын бууралтыг багасгах 
боломжгүй нь тодорхой39,111. Ийм хэмжээнд хүртэл бууруулахын 
тулд эрчим хүч, барилга байгууламж, тээвэр, аж үйлдвэр, хөдөө 
аж ахуй, газар ашиглалт гээд бүхий л салбарт хурдан бөгөөд гүн 
гүнзгий “нүүрстөрөгчгүйжүүлэх” арга хэмжээнүүд шаардлагатай 
болно. Хариуцлагатай хэрэглээний зарчмууд дээр тулгуурласан эрэлт 
хэрэгцээний талын хүчин чармайлтууд 2050 он гэхэд хүлэмжийн 
хийн ялгарлын цэвэр бууралтын 40-70%-ийг бүрдүүлж чадахаар 
байна111. Уур амьсгал, биологийн олон янз байдлын аль алиных нь 
хувьд энэ нь тодорхой хөшүүргийн цэгүүд дээр үйлчлэх олон талт 
засаглалын оролцоогоор дамжуулан хэвшсэн үнэт зүйлс, тогтсон 
практикийг зориуд өөрчлөх замаар шууд бус хөдөлгөгч хүчин зүйлсэд 
нөлөөлөх шаардлагатай болно гэсэн үг.

БYРЭН ХЭМЖЭЭНИЙ ѲѲРЧЛѲЛТ ХИЙХИЙН ТУЛД 
ХѲДѲЛГѲГЧ ХYЧИН ЗYЙЛСЭД ШУУД ЧИГЛЭСЭН 
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ШААРДЛАГАТАЙ
Боломжит ирээдүйг тодорхойлохын тулд сценарид суурилсан загварчлалыг 
шинжлэх ухаан-бодлогын зааг дээр улам илүү хэрэглэх боллоо. Ийм 
загварчлалд хөдөлгөгч хүчин зүйлсийн асуудлыг шийдэх хэрэгцээг 
шаардлагатай бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийн тодорхой нэг элемент болохынх 
нь хувьд онцлон үздэг.

Дэвид Леклер 
(Хэрэглээний Системийн 

Анализын Олон Улсын 
Институт), 

Бруна Фатиче Павани 
(Тогтвортой Хөгжлийн 
Олон Улсын Хүрээлэн, 

Бразил), 

Детлеф ван Вуурен 
(Утрехтийн Их Сургууль), 

Аафке Шиппер 
(Радбудын Их Сургууль), 

Майкл Оберштайнер 
(Оксфордын Их 

Сургууль), 

Нил Бержесс (НҮББОХ-
ДБХМТ), 

Роб Алкемейд 
(Вагенингенийн Их 

Сургууль ба Судалгаа), 

Тим Ньюболд 
(Лондонгийн Их 

Сургуулийн Коллеж), 

Майк Харфут (Vizzuality, 
НҮББОХ-ДБХМТ).

Малайзын Келантан муж улсын Кота-Бару хотын төв зах 
дээр жимс, ногоо худалдаалж буй эмэгтэй.
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Зураг 16: 
Биологийн олон янз байдлын алдагдлын муруйг 
өндийлгөнө гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ зорилгод хэрхэн 
хүрэх вэ? Өөр өөр боломжит хувилбарууд (сценари) нь 
биологийн олон янз байдлын ирээдүйн чиг хандлагын 
хувьд юу гэсэн үг болохыг тайлбарлахын тулд энэхүү 
зурагт газар ашиглалтын дөрвөн загварыг дунджилсан 
биологийн олон янз байдлын нэг загварын (GLOBIO) нэг 
л индикатор үзүүлэлтийг (зүйлийн дундаж элбэгшил, 
MSA) ашиглав. Эх сурвалж: Leclиre et al. (2020)76-иос 
хувирган хэрэглэв.

© naturepl.com / Гэвин Хеллиер / 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)

Хэрвээ бид одоогийн замаа өөрчлөхгүй л 
бол биологийн олон янз байдлын бууралт 
үргэлжилсээр байх бөгөөд нөхөн сэргэлт 2100 
оноос өмнө эхлэх боломжгүйг саарал зураас 
харуулна.

2050 оноос өмнө алдагдлын муруйг 
өндийлгөж, биологийн олон янз байдлын 
алдагдлыг багасгахын тулд асар их хүчин 
чармайлт шаардсан байгаль хамгааллын үйл 
ажиллагааг тогтвортой үйлдвэрлэл болон 
хэрэглээний арга хэмжээнүүдтэй уялдуулах 
хэрэгтэй – шар зураас

2010 ОНЫ ИЛТГЭГЧ YЗYYЛЭЛТ

Байгаль хамгааллын арга хэмжээнүүд чухал 
боловч тэдгээр нь дангаараа алдагдлын 
муруйг 2050 оноос өмнө өндийлгөж чадахгүй 
бөгөөд ерөнхий алдагдлын хэмжээ илүү болох 
нөхцөлд хүргэхийг ногоон зураас харуулна.

Нөхөн сэргэлт эхлэх хугацаа

Алдагдлын муруйг өндийлгөх ирээдүйн 
боломжит хувилбарууд (газар ашиглалтын 
өөрчлөлтийн загваруудын дундаж)

Түүхэн

Нэгдмэл арга хэмжээнүүдийн багц (IAP)

Байгаль хамгааллын хүчин чармайлт 
нэмэгдүүлсэн

Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхгүй
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Дэлхийн худалдаа ялангуяа үйлдвэрлэгч орнуудын биологийн олон янз 
байдал, хүмүүст ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг нотлох няцаахын 
аргагүй нотолгоонууд бий118. Бидний эдийн засгийн суурь болсон ханган 
нийлүүлэлтийн хэлхээний нийлмэл сүлжээ нь байгаль болон хүмүүст үзүүлэх 
худалдаатай холбоотой эдгээр сөрөг нөлөө дэлхийн хэмжээнд, худалдан 
авагчаас худалдагч руу, экспортлогчоос импортлогч руу шилжиж болно 
гэсэн үг юм. Иймээс экспортолж буй ойн хомсдол гэх мэтийн олон улсын 
нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжуулан экспортолж буй биологийн олон янз 
байдлын эрсдэлийн үзэгдэл нь биологийн олон янз байдлын алдагдлын нэн 
чухал хөдөлгөгч хүчин зүйл бөгөөд үүнийг шийдвэрлэх шаардлагатай119.

Худалдаа, хөгжил, байгаль орчны сүлжээ (Trade, Development and 
Environment Hub, TRADE Hub буюу Худалдааны сүлжээ) гэдэг нь олон 
улсын худалдааны системүүд, тэдгээрийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийг ойлгох зорилго бүхий олон улсын, салбар хоорондын хамтын 
ажиллагаа юм. Энэхүү мэдлэгээ ашиглан Худалдааны сүлжээ (TRADE Hub) 
нь олон улсын худалдааны гэрээ хэлэлцээрээс эхлээд үндэсний хэмжээний 
хууль тогтоомж хүртэл, тэр дундаа биологийн олон янз байдлын нөлөөлөл, 
хамаарлыг худалдааны бодлого, хэрэгжилтэд тусгах замаар бүхий л түвшинд 
хийх бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийн хөтөч болохыг эрмэлздэг120.

Одоогийн байдлаар өмнө нь хуулийн этгээдийн тогтвортой байдлын 
чиглэлээр хүлээсэн сайн дурын үүрэг хариуцлагаас хальж, импортлогч 
улсууд юм уу эвслүүдийн тодорхойлсон хууль ёсны дагуу заавал шалгах 
процесс руу шилжих дэлхийн чиг хандлага бүрэлдэн тогтсоор байна121. 
Жишээ нь, Их Британид импортын бүтээгдэхүүнийг тогтвортой байдлаар 
үйлдвэрлэснийг нотлох зайлшгүй шаардлагатай шалгалтыг хийх тухай 
заалтыг Их Британийн Байгаль орчны тухай хуулийн 17-р нэмэлтээр аль 
хэдийн нэвтрүүлээд байна. Харин хэрэгжүүлэх механизмыг тодорхойлох 
хоёр дахь хууль тогтоомжийг одоо боловсруулж байна.

Худалдааны сүлжээ (TRADE Hub) нь биологийн олон янз байдлын 
алдагдлыг дэлхийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээтэй хэрхэн холбож 
болохыг хянан мөшгөх шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах замаар эдгээр 
хэлэлцүүлэгт шууд тусгагдах улс хоорондын худалдааны талаар тасралтгүй 
дүн шинжилгээ хийж байдаг119. Цаашилбал, Худалдааны сүлжээ (TRADE 
Hub) нь Индонез, Бразил, Төв Африк, Хятад, Танзани дахь түншүүдтэйгээ 
хамтран, эцсийн хэрэглэгчид гэх мэт нийлүүлэлтийн урсгалын доор 
байрлагчдын шаардлагуудыг хангахын зэрэгцээ, нийлүүлэлтийн 
урсгалын дээд талын эрх тэгш, тогтвортой практикт чиглэсэн, ялангуяа 
үйлдвэрлэгчдийн амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн арга замуудыг 
боловсруулах асуудал дээр төвлөрөн ажиллаж байна.

Худалдааны сγлжээ (TRADE Hub): даян дэлхийн 
тогтвортой нийлγγлэлтийн хэлхээ рγγ
Байгаль болон хүнд асар их нөлөөтэй учраас байгалийн нөөцийн нийлүүлэлтийн 
сүлжээний тогтвортой байдлыг хангах асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай 
байна. Ихээхэн хүчин чармайлт шаардсан олон улсын нэгэн шинэ хамтын 
ажиллагаагаар олон улсын худалдааны системийг нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөлтэй нь холбох замаар биологийн олон янз байдлын алдагдлын муруйг 
хангалттай хэмжээнд өндийлгөх оролдлого хийж байна.

Амайя Вижесингхе, 
Нил Бержесс 

(НҮББОХ-ДБХМТ)
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Дал модны тос худалдахаар 
савлаж байгаа нь. Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго Улсын Ошве 
хэмээх газар.

© Карин Айгнер / Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн АНУ дахь салбар
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*  Энэ өгүүлэлд дурдсан үзэл бодол нь зохиогчдынх бөгөөд энэ нь НҮБ-ын ХХААБ-ын үзэл 
бодол, баримталдаг бодлогыг тусгах заавал тусгаагүй.

Хγнсний γйлдвэрлэлийг олон янз болгохын ач холбогдол
Орчин үеийн хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн олон систем тогтворгүй 
бөгөөд одоогийн байгаа байдлыг нь үзвэл зорилгодоо нийцэхгүй байна. 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн тулд, хүмүүсийг хоол хүнсээр 
хангаж, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалж, ижил тэгш амьжиргааг дээшлүүлж, 
уян хатан экосистемийг бий болгохын тулд хөдөө аж ахуй, хүнсний системийг 
өөрчлөх ёстой.

Исмахан Элуафи (НҮБ-ын 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байгууллага),* 

Притмониндер Лиддер 
(НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн байгууллага),* 

Мона Чайя (НҮБ-ын 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байгууллага),* 

Томас Хертель 
(Пердьюгийн Их 

Сургууль, АНУ), 

Моракот Тантикароен 
(Тонбурийн Технологийн 

Институт, Тайланд), 

Фрэнк Эверт 
(Лейбницийн хөдөө 

аж ахуйн ландшафтын 
судалгааны төв; Бонны 

Их Сургууль, Герман)

2021 онд 53 улс юм уу нутаг дэвсгэрийн 193 сая орчим хүн хүнсний 
аюулгүй байдлын хямралын түвшинд юм уу түүнээс ч дор нөхцөлд 
орсон (үнэлгээгээр “IPC/CH Phase 3-5” буюу хүнсний аюулгүй 
байдлын хямралаас гамшгийн түвшинд хүрсэн гэх үнэлгээ) нь 2020 
онд хүрсэн өмнөх түвшинтэй харьцуулахад бараг 40 сая хүнээр 
нэмэгдсэн байна122. Гурван тэрбум хүн эрүүл хооллолттой байх 
санхүүгийн чадваргүй, сая сая хүүхэд өсөлтийн удаашрал, жингийн 
дутагдлаас зовж шаналж байхад дэлхийн таргалалтын түвшин 
нэмэгдсээр байна123.

Харилцан уялдаатай, хоорондоо сөргөлдөөнтэй дэлхийн хэмжээний 
болон орон нутгийн түвшний хямралууд ид өрнөж байна. Яг одоо 
Украины дайн, эдийн засгийн удаашрал, Ковид-19-ийн удаан 
үргэлжилсэн нөлөөлөл зэрэг хямрал сая сая хүнийг ядуурал, өлсгөлөн 
рүү түлхэж байна. Орлого, хөдөлмөр эрхлэх боломж, хөрөнгө, 
үйлчилгээний хүртээмжийн тэгш бус байдал, ялангуяа жижиг 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид, эмэгтэйчүүд, залуучууд, Уугуул иргэдийн 
хувьд өндөр байгаа нь эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж, хоол хүнс, шим 
тэжээлийн аюулгүй байдлыг улам бүр дордуулж байна.

Тогтвортой байдлын эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн 
хэмжүүрүүдийг нэгэн зэрэг сайжруулах замаар хүн бүрийг 
боломжийн үнэ өртөгтэй, тэжээллэг, эрүүл хоол хүнсээр хангадаг үр 
ашигтай, хүртээмжтэй, уян хатан, тогтвортой хөдөө аж ахуй, хүнсний 
системийг бий болгохын ач холбогдол урьд өмнө хэзээ ч ийм илэрхий 
байгаагүй билээ.

Олон янзын түвшинд, бүхэл бүтэн системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
олон янз болгох замаар хөдөө аж ахуй, хүнсний системийг үндсээр нь 
хувирган өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай байна.

Хүнсний үйлдвэрлэлийг олон янз болгох, ялангуяа газар 
тариалан, мал аж ахуйн системийг хамарсан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг олон янз болгоно гэдэг нь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг бий болгох, хортон 
шавьж, өвчинд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн 
цочролоос тусгаарлах, таримал ургамлын экологийн үзүүлэлтийг 
сайжруулах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах арга замуудыг 
бий болгоно гэсэн үг124.
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Тариалангийн талбай, 
фермийн аж ахуй, ландшафт/

бүс нутгийн түвшний олон 
янз байдлыг нэмэгдүүлэх

Өрхийн түвшинд эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй байдлын 
хамгаалал, хөдөлмөрийн зах зээлийг олон янз болгох замаар 
орлогын эх үүсвэрийг олон янз болгох нь хувь хүмүүсийн 
сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх гол түлхүүр юм.

Хүнсний хангамжийн олон янз байдлыг нэмэгдүүлэхэд 
тогтвортой зах зээл ба худалдааг дэмжих замаар олон янз 
байдал бий болгох, өөрөөр хэлбэл худалдааны олон түншээс 
олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн импортлох нь чухал юм125.

Сайн холбогдсон хүнсний ханган нийлүүлэлтийн 
хэлхээнүүдийн олон янз байдал нь цочрол, стрессийг 
шингээж, тэдгээрийн нөлөөллөөс эргэн сэргэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай. Эцэст нь, хоол хүнсний олон янз байдал нь 
хэрэглэгчийн түвшинд эрүүл, тэжээллэг байх нөхцөлийг хангахад 
чухал ач холбогдолтой юм.

Хөдөө аж ахуй, хүнсний системийг олон янз болгох нь олон талын 
ашиг тустай. Гэсэн хэдий ч хөдөө аж ахуй, хүнсний системийн 
үйлдвэрлэлийн олон янз байдал болон бусад хэсгүүдийн 
хоорондын харилцан үйлчлэл нь нарийн нийлмэл бөгөөд үүнд 
илүү анхаарал хандуулах шаардлагатай юм.

Зураг 17: 
Хүнсний системийн уян 
хатан чанарыг сайжруулахад 
чиглэлээр хүнсний системийг 
олон янз болгох боломжууд. Эх 
сурвалж: Hertel et al. (2021)124-ээс 
хувирган хэрэглэв.
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Бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
нэн чухал зарчим бол салбар хоорондын, нэгдсэн хандлагыг (үүнийг 
бас “харилцан хамаарлын хандлага” гэж нэрлэдэг) баримтлах, 
харилцан үр өгөөжтэй байх шийдлүүдийг дэмжих, биологийн 
олон янз байдал, уур амьсгал болон Тогтвортой хөгжлийн бусад 
зорилтуудын хооронд харилцан буулт хийх шийдлүүдээс зайлсхийх 
явдал юм39,109,112. Харилцан эерэг арга хэмжээнүүдийн боломжит 
жишээнд үлдсэн ойг хамгаалах болон экосистемийг нөхөн сэргээх 
зэрэг үйл ажиллагаа багтана. Үүнийг заримдаа “байгальд суурилсан 
шийдэл” гэж нэрлэдэг бөгөөд биологийн олон янз байдал, 
уур амьсгалын аль алинд ач холбогдолтой шийдэл гэж үздэг. 
Хүлэмжийн хийн цаашдын ялгарлыг болон/эсвэл өөр хаа нэгтээ 
буй экосистемийн доройтлыг дүйцүүлэн нөхөх (оффсет) боломжтой 
гэдэг үүднээс ийм шийдлүүд нэлээд сонирхол татах боллоо. 
Гэхдээ, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохистой төлөвлөх, харилцан 
үр өгөөжтэй байх нөхцөлийг хадгалахын тулд зохих урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ шаардлагатай. Жишээлбэл, байгалийн үетэнт 
хээрийг ойжуулах, ойн экосистемийг унаган бус ганцхан зүйлийн 
ургамлаар ойжуулах зэрэг нь биологийн олон янз байдалд ашиг 
тустай биш, харин ч хор хөнөөлтэй байх болно.

Боломжит хувилбаруудыг загварчлах ажил нь уур амьсгал, биологийн 
олон янз байдлын хоорондын харилцан үр өгөөжтэй байх нөхцөлийг 
нэмэгдүүлэх, харилцан сөрөг нөлөөтэй байх нөхцөлийг бууруулах арга 
замуудыг судалж, зайлсхийх боломжгүй харилцан сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлох боломж олгодог (Ирээдүйн загварчлалын тэргүүн шугам 
1-ийг үзнэ үү). Энэ нь хэдийгээр арга техникийн хувьд бэрхшээлтэй 
ч (Ирээдүйн загварчлалын тэргүүн шугам 2-ыг үзнэ үү), нэгдсэн 
сэтгэлгээ, харилцан хамаарлын хандлага руу чиглэсэн засаглалын 
болон бодлогын шаардлагатай өөрчлөлтийг дэмжих учиртай. Энэ 
үзэл санаа бас шууд бус, заримдаа холын зайн харилцан хамаарлыг ч 
(жишээлбэл, дэлхийн ханган нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх), түүнчлэн 
цэнгэг усны хэрэглээ, бохирдол, ядуурал, өлсгөлөн гэх мэт байгаль 
орчин, нийгмийн бусад асуудлыг багтаасан тогтвортой хөгжлийн 
өргөн хүрээний хөтөлбөрийг ч хамарсан байх ёстой. Жишээлбэл, 
уур амьсгалын асуудлаарх үйл ажиллагааны зарим хэлбэр нь 
усны хэрэглээ, бохирдол, биологийн олон янз байдал, эрүүл мэнд, 
өлсгөлөнтэй холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад эрсдэл 
дагуулж болох бол хоол хүнс, эрчим хүчний систем дэх тогтвортой 
үйлдвэрлэл, хэрэглээний арга хэмжээнүүд эдгээр бүх зорилгод 
ашигтай байж болохыг боломжит хувилбаруудын загварчлалын ажил 
харуулж байна76,126,127.

Салбар хоорондын уялдаа холбоо болон нийгэм, байгаль орчны шударга ёсны 
зарчмуудыг шилжилтийн төвд байлгах нь нэн чухал байх болно.

БYРЭН ХЭМЖЭЭНИЙ ѲѲРЧЛѲЛТ ХИЙХДЭЭ ХYН БА 
БАЙГАЛИЙГ АНХААРЛЫН ТѲВД БАЙЛГАХ ХЭРЭГТЭЙ

Дэвид Леклер 
(Хэрэглээний Системийн 

Анализын Олон Улсын 
Институт), 

Бруна Фатиче Павани 
(Тогтвортой Хөгжлийн 
Олон Улсын Хүрээлэн, 

Бразил), 

Детлеф ван Вуурен 
(Утрехтийн Их Сургууль), 

Аафке Шиппер 
(Радбудын Их Сургууль), 

Майкл Оберштайнер 
(Оксфордын Их 

Сургууль), 

Нил Бержесс (НҮББОХ-
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Харилцан хамаарлын хандлага баримталсан сэтгэлгээг байгаль 
хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг дэмжихэд, тухайлбал, 
дэлхийн хэмжээнээс улс үндэстний дотоод түвшин хүртэлх орон 
зайн төлөвлөлтийн хэрэгсэл (Ирээдүйн загварчлалын тэргүүн шугам 
4-ийг үзнэ үү) байдлаар, олон зорилго бүхий нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагаануудыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд дэмжлэг болгон 
хэрэглэх боломжтой128.

Шилжилтийн үед нөөцийг дайчлах чадавх, амьдралын үндсэн 
материаллаг нөхцөл хангагдсан байдлын хэм хэмжээ, байгаль 
орчны доройтлын хариуд илрэх эмзэг байдлын урьдчилсан төлөв, 
одоо хүртэл үргэлжилж буй байгаль орчны доройтолд хүлээлгэсэн 
түүхэн хариуцлага зэрэг хүчин зүйл улс орон, нийгмийн салбар, 
оролцогчдын хувьд тэгш хуваарилагдаагүй байна. Шилжилтийн 
үед шударга, ижил тэгш хүчин чармайлт гаргах тухай асуудал бол 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай 
суурь конвенц болон Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн 
хүрээнд олон улсын хэлэлцээр хийх явц дахь хэлэлцүүлгийн чухал 
сэдэв болдог. Жишээлбэл, бусад улс оронтой харьцуулахад хөгжингүй 
орнууд хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөллийг бууруулах ба дасан зохицоход зарцуулах санхүүжилт 
татах чадавх өндөр, ирээдүйн байгаль орчны доройтлын нөлөөлөл 
бага, түүхэн хугацаанд хуримтлагдсан хүлэмжийн хийн ялгарлын тал 
орчим хувийг ялгаруулсан байдаг. Иймд, шударга, ижил тэгш байдлын 
зарчмуудыг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь хөгжингүй орнууд бусад улс оронтой 
харьцуулахад хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаа илүү хурдан бууруулж, 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулах, дасан зохицоход 
чиглэсэн олон улсын санхүүгийн урсгалд илүү хувь нэмэр оруулах ёстой 
гэсэн үг юм.

Тогтвортой хөгжилд шилжих шилжилт нь хүмүүсийн амьдрал, 
амьжиргаанд эерэг болон сөрөг байдлын аль алинаар нөлөөлөх боловч 
одоо байгаа тэгш бус байдал, шударга бус байдлыг улам хурцатгах биш 
харин бууруулахад хувь нэмэр оруулах ёстой. Энэ нь бүх хүмүүсийн үнэт 
зүйл, эрх, ашиг сонирхлыг хүлээн зөвшөөрөх, хүний эрхэд суурилсан 
хандлага бүхий засаглал, үр нөлөөтэй, хүртээмжтэй төлөөллийг 
хангахуйц процедурын механизм руу шилжих, бүх оролцогч талуудын 
үйл ажиллагааны зардал, үр ашгийн хуваарилалтын нөлөөллийг илүү 
системтэй үнэлэхийг шаарддаг.

Хийх ёстой ажил их байгаа ч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг 
бууруулах хүчин чармайлтыг улс орнуудад хуваарилахад баримтлах 
тэгш байдлын янз бүрийн зарчмуудын учир холбогдлыг судлахад129,130, 
бүх нийтийн боломжийн амьжиргааны түвшинг хангахаас үүдэлтэй уур 
амьсгалын боломжит үр дагаврыг судлахад131, түүнчлэн “Хүн төрөлхтөнд 
оруулах байгалийн хувь нэмэр”-ийн хуваарилалтын асуудлыг 
судлахад боломжит хувилбаруудын загварчлалын ажлыг ашиглаж 
ирлээ132. Мөн экосистемийн цаашдын доройтлын эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөө133, байгаль хамгааллын тодорхой зорилтуудад хүрэхэд дутагдах 
санхүүжилтийн хомсдол134, биологийн олон янз байдлын асар их хүчин 
чармайлт шаардсан замуудыг төлөвлөхөд тэгш байдлын асуудлыг 
хэрхэн тусгаж болох зэргийг боломжит хувилбарын загварчлал ашиглан 
судалсан билээ (Ирээдүйн загварчлалын тэргүүн шугам 3-ыг үзнэ үү).
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Замбийн ой өргөн хэмжээний хомсдолд орсны улмаас 
ноцтой аюулд өртөөд байгаа бөгөөд тэдгээрийн ихэнх 
нь сул эсвэл үр ашиггүй менежментийн горимд байгаа 
нээлттэй бүсэд тохиолддог. Түлээ түлш (модны нүүрс, 
түлээний мод), газар тариалангийн тэлэлт, мод олборлолт, 
ойн түймэр, уул уурхай, дэд бүтцийн хөгжил зэрэг нь тус 
улсын ойн нөөцийн хомсдолын гол шалтгаанууд юм.

“Байгалийн ойн сэргэн ургалтыг дэмжих төсөл”-ийн 
хүрээнд Уур Амьсгалд Ухаалаг Хөдөө Аж Ахуйн Эвсэл 
(CSAA) нь тус улсын Төв мужийн фермерүүдтэй хамтран, 
ойгүй болсон талбайн байгалийн нөхөн сэргээлтийг 
дэмжихээр ажиллаж байна. Байгалийн сэргэн ургалтаар 
өтгөн ой ургахад цаг хугацаа шаардах боловч гадаад 
оролцоо шаарддаггүй учраас орон нутгийн фермерүүдийг 
түймрийн менежмент, тасралтгүй мониторинг зэрэг 
чиглэлээр сургаж, сэргэн ургаж буй талбайнууд 
хамгаалалтанд байх нөхцөлийг хангаж өгдөг. Нутгийн 
фермерүүд ч ойн нөхөн сэргээлт, хамгааллын ажилд 
идэвхтэй оролцдог. Тэд ч өөрсдийн нийгмийн бүлэг дотроо 
байгалийг асран хамгаалагч гэж тооцогддог уламжлалт 
омгийн ахлагчдын үүргийг гүйцэтгэдэг байна.

Замби улсад хэрэгжиж буй байгалийн 
ойн сэргэн ургалтыг дэмжих тѳсѳл

Замби улсын Луангва голын хөвөөнд 
гал түлэхээр бэлдэж буй эмэгтэй.
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© Жеймс Сутер / Black Bean Productions / Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн АНУ дахь салбар
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Биологийн олон янз байдлын дэлхийн хэмжээний боломжит 
хувилбаруудын судалгаа саяхнаас үндсэн чиглэлээ өөрчилж, 
тандалтын маягтай урьдчилсан тооцоо хийхээс илүүтэй байгалийн 
хувьд хүсэн хүлээсэн ирээдүйн зорилтуудад хүрэх стратегийг 
тодорхойлоход төвлөрөх болов76,135. Аливаа стратеги үр дүнтэй 
байхын тулд биологийн олон янз байдлын өөрчлөлтийн шууд 
болон шууд бус хөдөлгөгч хүчин зүйлсийн асуудлыг шийдэж, 
Тогтвортой хөгжлийн бусад зорилтуудтай уялдах, эсвэл зөрчилдөх 
нөхцөлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай136-139. IMAGE-GLOBIO 
хэмээх загварчлалыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоож, өсөн 
нэмэгдэж буй, улам бүр чинээлэг болж буй дэлхийн хүн амыг 
тэжээхэд хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ байгалийг нөхөн сэргэх 
замд нь оруулах эсрэг тэсрэг хоёр стратегийн үр нөлөөг үнэлэхэд 
ашигласан юм179.

Эдгээр стратеги нь байгалийн өөр өөр үнэлэмжийг140, тодорхой 
газар нутагт суурилсан хамгааллын ялгаатай хандлагуудыг, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн системийн ялгааг тусгасан тул 
“шийдлийн орон зай”-н талаарх бидний харах өнцгийг өргөн 
болгож байна. Энэ хоёр стратеги хоёулаа биологийн олон янз 
байдлын алдагдлын “муруйг өндийлгөж” болох боловч зөвхөн 
тодорхой газар нутагт суурилсан хамгааллыг эрчим хүч, хүнсний 
системийн өөрчлөлт, хоол хүнсний хог хаягдлыг багасгах, амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасгах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээтэй хослуулсан 
тохиолдолд л энэ нь боломжтой болохыг судалгааны үр дүнгүүд 
харуулсан билээ (Зураг 18).

Ирээдγйн загварчлалын тэргγγн шугам 1: 
уур амьсгал, биологийн олон янз байдлын 
талаарх γйл ажиллагаануудыг нэгтгэх замууд

Аафке Шиппер (Радбудын 
Их Сургууль), 

Дэвид Леклер (Хэрэглээний 
Системийн Анализын Олон 

Улсын Институт), 

Роб Алкемейд 
(Вагенингенийн Их Сургууль 

ба Судалгаа).

Зураг 18: Байгаль 
хамгааллын эсрэг тэсрэг 
хоёр стратегийн хувьд 2050 
он гэхэд биологийн олон 
янз байдлын бүрэн бүтэн 
байдалд хамгааллын арга 
хэмжээнүүдийн оруулах хувь 
нэмрийг суурь нөхцөлтэй 
харьцуулсан нь. Биологийн 
олон янз байдлын бүрэн бүтэн 
байдлыг GLOBIO загварын 
зүйлийн дундаж элбэгшлийн 
(MSA) үзүүлэлтээр илэрхийлэв.  
а) Дэлхийн хуурай газрын 
зүйлийн дундаж элбэгшил.  
б) 2050 он гэхэд хуурай газрын 
зүйлийн дундаж элбэгшлийн 
алдагдлаас урьдчилан 
сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулах 
арга хэмжээнүүд. Эх сурвалж: 
Kok et al. (2020)179-иос хувирган 
хэрэглэв.
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Түлхүүр

Нийгэм-эдийн засгийн 
нийтлэг зам – суурь нөхцөл

Хагас дэлхий – нэгдсэн 
тогтвортой байдал

Дэлхийн нөөцийг хуваалцах 
замаар зэрэгцэн орших – 
нэгдсэн тогтвортой байдал

a.
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Боломжит хувилбаруудын загварчлалын судалгаанууд нь 
биологийн олон янз байдал болон уур амьсгалын хувьд ихээхэн 
хүчин чармайлт шаардсан зорилтуудад хүрэх замыг судалж 
байгаа (Ирээдүйн загварчлалын тэргүүн шугам 1-ийг үзнэ 
үү) бөгөөд ингэхдээ биологийн олон янз байдалд үзүүлэх уур 
амьсгалын болон газар ашиглалтын өөрчлөлтийн дарамтыг 
хоёуланг нь тодорхой тусгадаг. Гэсэн хэдий ч биологийн олон 
янз байдлын өөрчлөлтийн эдгээр хоёр гол хөдөлгөгч хүч нь бие 
биенийхээ нөлөөллийг улам нэмэгдүүлж болно141-144. Энэ нь хоёр 
үндсэн шалтгаантай145. Нэгдүгээрт, газар ашиглалтын өөрчлөлт 
нь ландшафтын хуваагдлыг бий болгож, ингэснээр зүйлүүд 
уур амьсгалын өөрчлөлтийг дагаж шилжиж нүүхэд илүү хэцүү 
болдог144. Хоёрдугаарт, байгалийн амьдрах орчноос хүний ашиглалт 
бүхий газар (хөдөө аж ахуй, хот суурин) болгон хувиргах газар 
ашиглалтын өөрчлөлт нь орон нутгийн уур амьсгалыг өөрчилж, 
ихэвчлэн илүү халуун, хуурай нөхцөлийг бий болгож, улмаар бүс 
нутгийн уур амьсгалын дулаарлын нөлөөг нэмэгдүүлдэг146. Эдгээр 
харилцан үйлчлэл нь нэгдсэн хандлага ач холбогдолтой болохыг 
улам тодорхой болгож байгаа боловч тэдгээрийг загварт оруулахад 
бэрхшээлтэй байдаг. Жишээлбэл, ландшафтын доторх байгалийн 
амьдрах орчныг нэмэгдүүлэх нь газар ашиглалтын өөрчлөлтийн 
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх шууд нөлөөллийг бууруулж, 
сэрүүн, чийглэг орон нутгийн уур амьсгалын нөхцөл, шилжилтийн 
коридорыг бий болгосноор уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр 
дагаврыг зөөллөх боломжтойг сүүлийн үеийн судалгаанууд харуулж 
байна143,144,147. Гэхдээ, энэ нь хаа сайгүй бодитой хэрэгжихгүй байж 
болох талтай юм148.

Ирээдγйн загварчлалын тэргγγн шугам 2:  
Биологийн олон янз байдалд γзγγлэх уур амьсгал, газар 
ашиглалтын нѳлѳѳллийн илγγ сайн загварчлал

Тим Ньюболд (Лондонгийн 
Их Сургуулийн Коллеж), 

Бруна Фатиче Павани 
(Тогтвортой Хөгжлийн Олон 
Улсын Хүрээлэн, Бразил), 

Аафке Шиппер (Radboud 
University), 

Дэвид Леклер (Хэрэглээний 
Системийн Анализын Олон 
Улсын Институт)

б.
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Дэлхийн нөөцийг хуваалцах 
замаар зэрэгцэн орших – 

нэгдсэн тогтвортой байдал

Хагас дэлхий – 
нэгдсэн тогтвортой 

байдал
Нийгэм-эдийн засгийн нийтлэг зам – суурь 
нөхцөл

Түлхүүр

Амьдрах орчны хуваагдал, дэд бүтэц, хот суурин 
газрын тэлэлтийн нөлөөллийг бууруулах

Холимог системүүдийг дэмжих (SP-IS) 
байгалийн нөхөн сэргээлт

Экологийн нөхөн сэргээлт (HE-IS)

Байгаль хамгааллыг өргөжүүлэх, сайжруулах

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг 
сааруулах
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Баруун Африкт, зүүн өмнөд Гвинейгээс баруун талаараа Сьерра-
Леон, өмнөд талаараа Либери, зүүн талаараа Зааны ясан эрэг 
хүртэл үргэлжилсэн хил дамнасан ойн ландшафтад Fauna & Flora 
International байгууллага, түншүүд болон оролцогч талуудтайгаа 
хамтран CALM (Collaboration Across the Landscape to Mitigate the 
impacts of development буюу Хөгжлийн нөлөөллийг бууруулах 
ландшафтын хэмжээний хамтын ажиллагаа) хэмээх төсөл 
хэрэгжүүлж149, байгалийг тогтвортой хөгжлийн цөмд тавих оролдлого 
хийж байна.

Энэ бүс нутаг бол биологийн олон янз байдлаар баялаг бөгөөд хүн 
амын тоо нь хурдацтай өсөж буй нутаг юм. Хөдөөгийн олон хүн 
багахан хэмжээний газар тариалангаар амьжиргаагаа залгуулдаг 
бөгөөд газар ашиглалт, байгалиас үзүүлж буй чухал үйлчилгээнүүдээс 
ихээхэн хамааралтай байдаг. Байгалийн баялгийн олборлолтод 
тулгуурласан эдийн засгийн олон салбарууд бас энэ ландшафтад 
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд уг ландшафт уул уурхайн томоохон 

Африкийн олон тѳрлийн ашиглалт бγхий ландшафт руу
Өнөөгийн нийгэмд тулгарч буй нийлмэл, өөр хоорондоо харилцан уялдаатай 
сорилтуудыг шийдвэрлэхийн тулд яаралтай, бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийн 
арга хэмжээ авах шаардлагатай юм. Тусгаарлагдсан, хуваагдмал хандлагуудаар 
уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын алдагдал, усны 
хомсдол, хүнсний аюулгүй байдал, ядуурал зэрэг асуудалтай хангалттай 
хэмжээнд тэмцэж чадахгүй. Шийдвэр гаргахдаа байгалийг бүхний төв болгон 
авч үзэх шинэ хандлага боловсорсон бөгөөд амжилтад хүрэхийн тулд салбарын 
доторх болон салбар хоорондын хамтын ажиллагаа шаардлагатайг энэ 
хандлага чухалчилдаг.

Пиппа Ховард, Никки 
Женнер, Коигхэ Тоупоу, 

Неус Эстела, Мэри 
Молокву-Одози, Шадрах 

Кервиллейн, Анжелик 
Тодд (Fauna & Flora 

International)

Зураг 19: 
CALM-ын үзэл санааг зэрвэс 
харахад: хувь хүний, бүх 
нийтийг хамарсан, хамтын 
ажиллагаагаар хэрэгжих 
арга хэмжээнүүд бүгд 
ландшафтын зорилтуудыг 
биелүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулдаг. Эх сурвалж: 
FFI (2021)149-ээс хувирган 
хэрэглэв.

1.

3.

2.

2.
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төслүүд, тэдгээртэй холбоотой зам тээврийн дэд бүтцээс үүдэлтэй дарамт 
шахалттай тулгарах төлөвтэй байна. Биологийн олон янз байдал болон 
нутгийн иргэдэд нөлөөллийн хуримтлагдсан үр дагавар ихээхэн ноцтой 
нөлөөлөх боломж өндөр байна.

CALM-ын үзэл санаа нь ландшафтын хандлага, нөлөөллийг бууруулах 
шатлал, нийгэм-экологийн системийн үзэл баримтлал гэх мэт одоо байгаа 
үзэл баримтлал, хандлагуудын давуу талууд дээр суурилдаг. Энэхүү төслийн 
үзэл санаа нь газар ашиглалт, хөгжлийн үйл явцуудад байгаль орчны 
асуудлыг суулгах зорилготой бөгөөд тогтвортой ландшафтын нийтлэг 
зорилтуудад хүрэхийн тулд илүү их зохицуулалт, хамтын ажиллагаа 
шаардлагатайг онцолж байна.

Энэхүү төсөл нь зэрэгцэн явагдаж буй хөгжил, бүтээн байгуулалтын дарамт 
эрчимжиж байгаа эсвэл дарамт үүсэхээр хүлээгдэж байгаа нийлмэл, олон 
төрлийн ашиглалт бүхий ландшафтуудад хэрэглэгдэх, өнөөгийн ердийн 
хэвшмэл менежментийн дутагдлыг арилгах, ингэснээр ландшафтыг уян 
хатан, хөгжил нь тогтвортой, нийгмийн болон экологийн үнэт зүйлс нь 
оршин тогтнож, цэцэглэн хөгждөг байлгахаар төлөвлөгдсөн үзэл санаа юм.

Өнөөгийн нөхцөлд гаргаж буй шийдвэр, төсөл, үйл ажиллагаа бүр ой 
модыг бага ч гэсэн илүү тайрч, гол мөрөн, хөрсөнд бохирдуулагч бодис 
нэмж, нөхөн сэргэхээс нь илүү хэмжээгээр байгалийн нөөц баялгийг 
олборлож байгаа тул зүйл, экосистем, тэдгээрээс хамааралтай хүмүүст 
үзүүлэх нөлөөлөл их байдаг. Энэ нь “мянган удаагийн зүсэлтээр үхэх”-д 
хүргэнэ (багахан хэмжээний олон алдаа байгалийн эргэлтгүй доройтолд 
хүргэнэ) гэсэн болгоомжлол улам бүр нэмэгдсээр байна150. CALM-ын үзэл 
санааг туршихдаа Fauna & Flora International байгууллага хөгжлийн дарамт 
дор байгаа ойн ландшафтыг илүү сайн ойлгох, харилцан яриа өрнүүлэх, 
тогтвортой ландшафтын зорилтуудад хүргэх бүх нийтийг хамарсан, хамтын 
ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний боломжуудыг тодорхойлохын 
тулд олон янзын оролцогч тал, байгууллагуудыг татан оролцуулж байна.
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Бγрэн хэмжээний ѳѳрчлѳлт хийхэд бидэнд эдийн 
засгаас юу хэрэгтэй вэ?
Эдийн засаг гэдэг нь мөн чанартаа хомсдолын нөхцөл байдалд 
хүмүүс хэрхэн сонголт хийдэг, тэдгээр сонголтын нийгэмд 
үзүүлэх үр дагаврыг судалдаг ухаан юм. Энгийнээр хэлбэл, бид 
сайн сайхан байдлыг зөвхөн мөнгөн дүнгээр бус, олон янзаар 
үнэлдэг, нөөц баялгийн хомсдолд бүрэн хариу үзүүлдэг эдийн 
засаг руу шилжих шаардлагатай байна.

Франсиско Альписар, 
Жанна Нель 

(Вагенингенийн Их 
Сургууль ба Судалгаа)

Зураг 20: 
Байгаль хамгааллын 
уламжлалт үйл ажиллагаа 
нь гол төлөв биологийн олон 
янз байдлын алдагдалд шууд 
хөтөлж буй үйл явцуудад 
(тухайлбал, амьдрах орчны 
хомсдол, зүйлийн хэт 
ашиглалт гэх мэт), эсвэл 
эдгээр үйл явцыг нөхцөлдүүлж 
буй зүй тогтлыг (жишээлбэл, 
зүйлийн бууралттай 
холбоотой газар ашиглалтын 
удаан хугацааны чиг хандлага) 
ойлгох чиглэлд төвлөрч ирлээ. 
Хэдийгээр эдгээр хандлага 
аливаа үйл явцад хариу 
үйлдэл үзүүлэх, түүнийг 
урьдчилан таамаглах, 
төлөвлөхөд тусалдаг ч 
анхнаасаа эдгээр үйл явц, 
зүй тогтолд хүргэсэн суурь 
шалтгаанууд буюу “шууд 
бус хөдөлгөгч хүчин зүйлс”-д 
анхаарал хандуулдаггүй. 
Өөрчлөлт шинэчлэлийн 
хандлагууд системийн бүтэц 
(жишээ нь, эдийн засаг, улс 
төр, нийгмийн систем) болон 
байгальтай харилцах бидний 
харилцааг тодорхойлдог үнэт 
зүйлс, хэм хэмжээнүүд зэрэг 
эдгээр шууд бус хөдөлгөгч 
хүчин зүйлсийг шийдвэрлэхэд 
чиглэдэг. Эх сурвалж: Abson 
et al. (2017) 181-гоос хувирган 
хэрэглэв.

Уламжлал болсон байгаль орчны бодлого, менежмент нь байгалийн 
доройтлын шууд шалтгаан дээр голчлон төвлөрч ирсэн билээ. 
Жишээлбэл, ойн нөөцийн хомсдол биологийн олон янз байдлын 
алдагдлыг шууд нөхцөлдүүлдэг бол агрохимийн бодисын хэт их 
хэрэглээ нь хөрс, усыг бохирдуулдаг. Хэдийгээр шаардлагатай 
боловч, байгаль хамгааллын ийм уламжлалт хандлага нь дангаараа 
байгалийн нөөцийг ашиглаж, байгальтай харьцаж ирсэн эдийн 
засаг, нийгмийн хор хөнөөлтэй арга барилыг өөрчилж чадахгүй 
гэдэгтэй шинжлэх ухаан, бодлогын салбарынхан өргөнөөр санал 
нэгдэж байна39,76,112.

Байгаль доройтлын суурь шалтгааныг бууруулахын тулд орчин 
үеийн хүний нийгмийн амьдралын хэв маягт илүү яаралтай бөгөөд 
илүү хүчин чармайлт шаардсан “бүрэн хэмжээний өөрчлөлт” хийх 
шаардлагатай юм151. Эдгээр шалтгаан нь хүн ам зүйн (жишээлбэл, 
хүн амын динамик), нийгэм-соёлын (жишээлбэл, үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний хэв маяг, статус хөөх зан авир гэх мэт), санхүүгийн 
(жишээ нь, ДНБ-ий өсөлт, хөрөнгө оруулалт юм уу цэвэр ашгийн 
хэлбэрээр баялгийг нэмэгдүүлэхэд төвлөрөх), технологийн, эсвэл 
институци болон засаглалын сул дорой байдал байж болох юм.

Бүх тохиолдолд эдгээр суурь шалтгаан нь хувь хүн, айл өрх, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагууд байгалийн хязгаарлагдмал нөөц баялгийг 
олон, заримдаа өөр хоорондоо зөрчилддөг зорилгод хүрэхийн тулд 
ашиглаж байгаа арга замууд, мөн шаардлагатай харилцан буулт 
хийхдээ байгальд оноож буй үнэ цэнтэй холбоотой байдаг.

YЙЛ ЯВЦ

YЙЛ ЯВЦ

ЗYЙ ТОГТОЛ

СИСТЕМИЙН БYТЭЦ

YНЭТ ЗYЙЛ, ХЭМ ХЭМЖЭЭ

YНЭТ ЗYЙЛ, ХЭМ ХЭМЖЭЭ

СИСТЕМИЙН БYТЭЦ

ЗYЙ ТОГТОЛ
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Шаардлагатай бүрэн хэмжээний өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхийн тулд 
дараах гурван үндсэн зарчмыг эдийн засагт тусгах шаардлагатай. Үүнд:

Хγн, байгаль хоёулаа цэцэглэн хѳгжих ирээдγйг бий болгох 
нь байгалийг нийгэм хэрхэн γнэлж, тγγнийгээ ѳдѳр тутмын 
шийдвэрт хэрхэн тусгаж буйгаас шалтгаална.
Ялгаатай үзэл бодол, олон янзын үнэт зүйлс (зөвхөн мөнгөнд суурилсан 
биш) л өдөр тутмын үйл ажиллагаа, шийдвэрийг тодорхойлдог. 
Институциуд эдгээр үнэт зүйлсийг нийгмийн тогтсон уламжлал, хэм 
хэмжээ, дүрэм болгон томьёолох учиртай. Гэсэн хэдий ч одоогийн 
институци, засгийн газрын бодлого зэрэг нь байгалийн доройтлын 
чиглэлд үйлчлэх нь илүүтэй ба ингэснээр хор хөнөөлтэй үйлдлүүдийг 
идэвхтэй дэмждэг, эсвэл зохицуулж чадахгүй байх хандлагатай. 
Жишээлбэл, шатах ашигт малтмалын үнийг хямдруулах, газар чөлөөлөх 
ажлын үнийг буулгах зэрэг сөрөг үр дагавартай татаасын бодлогууд 
2020 онд 4-6 их наяд ам. доллароор үнэлэгдэж байсан38 бол нийтлэг 
хэрэглэгддэг байгалийн нөөц баялгийн одоогийн засаглал нь тодорхой 
хариуцлагын тогтолцоогүй сул хууль тогтоомжид (жишээ нь, сайн дурын 
урамшуулал) тулгуурлаж ирлээ. Үүний улмаас хүмүүст чухал үйлчилгээ 
үзүүлдэг дэлхийн далай, ширэнгэн ой, ус намгархаг газар гэх мэт 
байгалийн гол дэд бүтцийг хамгаалж чадахгүй байна.

Санхγγ, эдийн засгийн системγγдэд байгаль орчны 
асуудлыг илγγ тодорхой суулгах нь сонголтыг тогтвортой 
практикт шилжγγлэхэд дэмжлэг болж болно.
Эдийн засгийн үүднээс авч үзвэл даян дэлхийн хэмжээний гурван 
шилжилт чухал байна. Үүнд:

Бараа бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн зардлын үнэ нь байгаль 
орчин, хүний нөлөөллийн хувьд нийгэмд учирч буй бодит өртгийг 
тусгаж, улмаар байгалийн чадавхийн хязгаарын хүрээнд хүнсний 
бүтээгдэхүүнээс эхлээд гутал хүртэл бүх хэрэглээний барааны эрэлт, 
нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх ёстой.

Нийгмийн зардал-үр өгөөжийн шинжилгээ зэрэг эдийн засгийн 
хэрэгслийг ашиглах, маш урт хугацааны хэтийн төлөвийг харгалзан 
зээлийн хүүгийн тооцоог сайжруулах нь бизнес, санхүүгийн байгууллага, 
олон талт байгууллагуудын итгэл үнэмшилтэй шийдвэр гаргах дэлхийн 
жишгийн нэг хэсэг болох ёстой. Тухайлбал, олон талт банкуудын 
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй дэд бүтцийн төслүүдэд нийгмийн зардал-
үр өгөөжийн шинжилгээг сайтар хийх хэрэгтэй.

Байгалийн чухал нөөц баялгийн (жишээ нь, далай тэнгис, гол мөрөн, 
татмын ой, ус намгархаг газар) олон нийтийн ач холбогдлыг илүү сайн 
танин мэдэх нь засаглал болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 
онцгой анхаарал хандуулдаг нөхцөл байдалд биднийг хөтлөх учиртай.
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Ѳдѳр тутмын шийдвэрийн γндэс болох сонголтын 
хэв маягийг ѳѳрчлѳх арга хэмжээнγγдийн янз бγрийн 
тγвшинд γйлчлэх чухал цэгγγдэд чиглэсэн сайтар 
боловсруулсан хѳндлѳнгийн оролцоогоор бγрэн 
хэмжээний ѳѳрчлѳлтγγдийг ѳдѳѳх боломжтой.
Ийм хөндлөнгийн оролцоо болон түүнтэй холбоотой боломж бий 
болгох нөхцөлүүдийг төлөвлөхдөө нийгэм-экологийн бүхий л 
системд өөр өөр газар, хүмүүсийг хамарсан өрсөлдөөнт зорилгуудын 
хооронд үүсэх эсрэг тэсрэг үр дагавар, бодлого хэрэгжүүлэхэд 
хөшүүргийн болон улс төрийн саад тотгорын гүйцэтгэдэг үүргийг 
харгалзан үзэх шаардлагатай152. Бүрэн хэмжээний өөрчлөлт хийхийн 
тулд төрөл бүрийн зохицуулалт, олон нийтийн оролцоо, зан үйл/
зах зээлд суурилсан арга хэрэгслүүд шаардагддаг бол сөрөг үр 
дагавартай татаасын бодлого болон урам зоригийг мохоох арга 
хэмжээнүүдийг зогсоох учиртай153,154.

Зураг 21: 
Системийн эргэлтийн динамик: 
өөрчлөлтийн хүчин зүйлс болон 
төрөл бүрийн хөндлөнгийн оролцоо нь 
тогтвортой олборлолт, үйлдвэрлэл, 
хэрэглээ, худалдаанд шилжих бүрэн 
хэмжээний өөрчлөлтийн замыг эхлүүлж, 
хурдасгах боломжит нөхцөлийг бүрдүүлж 
чадна. Эх сурвалж: Chan et al. (2020)180; 
Lenton et al. 2022155-оос хувирган хэрэглэв.

Дзаме Шехи замын хажуугаас олдсон хамелеоныг барьж 
байгаа нь. Кени улсын Квале мужийн Дзомбо тосгон.

Хүчин зүйлсийн 
сүлжээ

ТѲРѲЛ БYРИЙН ХѲНДЛѲНГИЙН ОРОЛЦОО

Өөрчлөлтийн 
хүчин зүйлс

БОЛОМЖИТ НѲХЦѲЛИЙГ БYРДYYЛЭХ ХѲШYYРГИЙН ЦЭГYYДИЙГ ѲДѲѲХ
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Эдийн засаг бол тун энгийн бөгөөд орчин үеийн амьдралын үндэс нь 
уур амьсгал, экосистем, биологийн зүйлүүдээс гаралтай байгалийн 
нөөц баялаг дээр суурилдаг.

Харин шинжлэх ухаан бол ярвигтай юм. Байгалийн систем хэрхэн 
бий болж, хадгалагдаж, доголдсон үедээ яаж тогтворгүй болдгийг 
тодорхойлох нь физик, хими, биологи, экологийн гүн гүнзгий 
ойлголт шаарддаг нарийн түвэгтэй ажил юм.

Эдгээр системийн талаарх бидний ойлголт төгс биш. Бид энэ гариг 
дээр амьдардаг зүйлүүдийн ердөө багахан хэсгийг л нээгээд байгаа 
бөгөөд тэдгээр зүйлийн шинж чанарууд болон хоорондын харилцан 
үйлчлэлийн талаар бүр анхан шатны л ойлголттой байгаа нь хүн 
төрөлхтний бүрэн хамааралтай байгалийн тэнцвэрт байдалд хүрэхэд 
хангалттай биш юм.

Гэхдээ эдийн засгийн өнөөгийн төлөөсийг төлөхийн тулд хүмүүс 
хэтэрхий удаан хугацаанд байгаль орчны ирээдүйгээс зээлдсэн 
гэдгийг бид бас мэдэж байна. Уур амьсгал хурдан тогтворгүй болж, 
экосистем доройтож, зүйлүүд устаж үгүй болж байгааг бид мэдэж 
байгаа. Одоо бидэнд өр төлөөсөө төлөх, эсвэл орчин үеийн хүний 
нийгмийн дэд бүтцийг үргэлжлүүлэн тогтворгүй болгох гэсэн 
зайлшгүй сонголт тулж ирээд байна.

Эрүүл ухаан хариулт гаргаж өгдөг. Иймд өр төлөөсөө төлөхгүй 
байх нь сонголт биш юм. Бид юу хийх ёстойгоо мэдэж буй. Агаар 
мандал дахь хүлэмжийн хийн хуримтлал, ой мод, тариалангийн 
талбай, усны нөөцийн хомсдол, популяцийн тоо толгойн бууралт, 
зүйлүүдийн мөхлийг тэглэх ёстой.

Гэхдээ асуултууд байсаар байна. Үүнд хүрэхийн тулд бид бодлогоо 
хэрхэн томьёолох ёстой вэ? Хамгаалахаар ажиллаж буй байгалийн 
системийн талаарх суурь ойлголтоо байнга нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
бодлогоо хэрхэн хэрэгжүүлж, түүний үр нөлөөг нь хэмжих ёстой вэ?

Эдгээр асуултад хариулах технологи одоо бэлэн байгаа. Хиймэл 
дагуул, ухаалаг гар утас болон in situ (газар дээр нь байх) 
төхөөрөмжийн мэдрэгчүүдээс урьд өмнө байгаагүй их хэмжээний 
өгөгдөл цуглуулж, түүнийгээ дэвшилтэт алгоритмууд ашигладаг ер 
бусын өндөр тооцооллын хүчин чадалтай хослуулах нь байгалийн 
системийг ангилах, урьдчилан таамаглах, байгалийн системийн 
менежментийн шийдвэр гаргахад туслах боломжтой. Хэрвээ л бид 
хүсэх юм бол харааны, акустикийн болон геномын мэдрэгч ашиглан 
шинэ зүйлүүдийг судлах, дэлхийн бүх ой, тусгай хамгаалалттай 

Технологийг эх дэлхийдээ ашигтай болгох нь
Эдийн засаг бол энгийн, харин шинжлэх ухаан ярвигтай. 
Дэлхийн байгалийн нөөц баялгийг судлах, хянах, загварчлах, 
эцсийн дүндээ тогтвортой удирдахад технологи бидэнд тусалж 
чадах уу?

Лукас Жоппа (Майкрософт)
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газар нутгуудын ойн хомсдолыг бодит хугацаанд хянах, хамгийн 
их аюулд өртөж болох экосистемүүдийг загварчлах, урьдчилан 
таамаглах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх бүтцээр дамжуулан 
эдгээр системийн менежментийг хийх боломжтой болоод байна.

Ирээдүйд тулгарах бэрхшээл нь технологийн чадавхтай биш, 
харин хүний хүсэл эрмэлзэлтэй шууд холбоотой. Мэдээллийн 
эрин үеийн дэд бүтцийг эх дэлхийгээ хамгаалахад ашиглахын тулд 
хурдан, зорилготой, уялдаа холбоотой, тусгайлан боловсруулсан 
дэлхийн хэмжээний хэлэлцээр, хөрөнгө оруулалт шаардлагатай 
болно. Дэлхий даяарх засгийн газар, байгууллагууд шаардлагатай 
хэмжээнд байрлуулан ашиглаж болох бодит бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглэгчдэд хүргэх туршилтын шатнаас давсан хүчин чармайлт, 
эх дэлхийн нөөцөд илүү дасан зохицох менежмент хийх боломжийг 
бидэнд олгодог давтан хэрэглэж болох тайлагналын тогтолцоог 
дэмжих хүчин чармайлт гэх мэт. Дэлхий даяарх экосистемүүдээс 
цуглуулсан мэдээллийг төвлөрсөн өгөгдлийн санд нийлүүлдэг, уг 
системийг ажиллуулах, анхааруулах дохиололд нь хариу үйлдэл 
үзүүлэх чиглэлээр ажилладаг судлаачдын хяналтанд байдаг асар том 
технологийн дэд бүтцэд тулгуурласан Амьд ертөнцийн тайлан байж 
болохыг хэн нэгэн хүн төсөөлж болох юм. Би л лав төсөөлж байгаа.

Төсөөлөхөөс илүүг хийх цаг нэгэнт болжээ. Дэлхий дээрх байгалийн 
нөөц баялгийг судлах, хянах, загварчлах, эцэст нь менежмент хийхэд 
хүмүүст туслахын тулд бид технологийг эх дэлхийн төлөө ажилладаг 
болгон ашиглах ёстой. Ингэж чадвал хүний нийгэмд хийж чадах 
хамгийн үнэ цэнтэй хөрөнгө оруулалтын нэг болохын зэрэгцээ хүн 
төрөлхтний ирээдүйг баталгаажуулж, өнгөрсөн үеийн өр төлөөсийг 
төлөх боломжтой болох юм.
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32,941 га талбайг хамарсан, түүн дотроо 13,000 га ой бүхий 
Каптагатын ландшафт бол Кени улсын таван гол усны цамхгийн 
нэг болох Черангани-Эльгейо толгодын томоохон экосистемийн 
үргэлжлэл юм156. Далайн түвшнээс дээш өндөр өргөгдсөн байдал, 
уур амьсгалын онцлогоос шалтгаалан энэ бол дэлхийн марафон 
гүйлтийн аварга Элиуд Кипчоге нарын олон элит тамирчин бэлтгэл 
хийдэг газар юм157.

Кени даяар байх олон газрын нэгэн адил Каптагат ч бас уур 
амьсгалын өөрчлөлт, газар тариалангийн тогтворгүй практик, 
хууль бус мод бэлтгэл, бэлчээрийн хэт ашиглалт, ойн талбайг 
ашиглах гэсэн халдлага, ойн түймэр, хөрсний гулгалт зэрэг тоо 
томшгүй олон аюул заналтай тулгардаг156. Тиймээс “Кенийн алсын 
хараа 2030” хэмээх Кенийн Засгийн газрын хөгжлийн стратегийн 
(Кенийн Үндсэн хууль, 2010; Кенийн Засгийн газар, 2016) хүрээнд 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Кени улс дахь салбар 
болон “Элиуд Кипчоге сан” хамтран “Каптагатыг ногооруулах 
нь: ойд суурилсан ландшафтын хүрээнд агро-ойн аж ахуй, цэвэр 
эрчим хүчний шийдэл бий болгох нь” төслийг хэрэгжүүлж байна160.

Иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтран ажиллах, 
төрийн байгууллагууд, байгаль хамгаалах хүсэл эрмэлзэлтэй 
манлайлагчидтай түншлэх замаар сүүлийн хоёр жилд 225 гаруй 
га газрыг уг төслийн хүрээнд нөхөн сэргээжээ. Үүнд хэрэглэх 
суулгацыг эмэгтэйчүүд, залуучуудын бүлгүүд, мөн нутгийн 
иргэдийн ойн бүлгүүдийн эзэмшиж, ажиллуулдаг үржүүлгийн 
газруудаас авч, орлогыг нь нэмэгдүүлэх замаар тэдний амьжиргааг 
дээшлүүлж байна. Нийтдээ “Каптагатыг ногооруулах нь” төсөл 
хэрэгжсэнээр ойн хомсдолд орж, доройтсон 1000 га газрыг хамгийн 
багадаа нөхөн сэргээх бөгөөд газрын бүтээмж сайжирснаар 1000-
аас доошгүй хүн ашиг тусыг нь хүртсэн байх учиртай юм.

Цаашилбал, фермерүүдийг тогтвортой газар тариалан, мал аж 
ахуйн практикт сургаснаар ландшафтад үзүүлэх дарамт, ялангуяа 
бэлчээрийн даац хэтрэх, илүү их тариалангийн талбай бий 
болгохын тулд ойн санд халдах дарамт багасах учиртай. Үр тарианы 
агуулах, битүүмжлэлтэй уутаар хангаснаар ургац хураалтын дараах 
алдагдал ч буурна. Энэхүү төсөл нь мөн уур амьсгалын өөрчлөлттэй 
холбоотой бодлогыг гол чиглэлээ болгох дэлхийн болон үндэсний 
хэмжээний суртал ухуулгын ажилд ихээхэн дэмжлэг болсон билээ.

Кени улсын Каптагатыг ногоон болгож буй туршлага
“Бид өнгөрсөн үеийн анхдагчдаас дэлхийг өвлөн авсан үеийнхэн бөгөөд бидний 
хамгийн чухал хувь нэмэр бол тогтвортой байдалд тулгуурласан байх 
болно. Гэхдээ бидний хүлээсэн үүрэг тийм ч хялбар биш. Энэ бол орон гэрээс 
маань үлдсэн зүйлийг аврахын тулд цаг хугацаатай уралдах явдал мөн. Яг 
л марафон гүйлттэй адил минут бүр чухал. Миний үеийн тамирчид ойгоо 
аврахын тулд энэхүү марафонд гүйх болно.” Доктор Элиуд Кипчоге, дэлхийн 
алдартай марафон гүйлтийн тамирчин, байгаль хамгаалагч.

Жэксон Киплагат, Жоэл 
Муинде, Киунга Кареко, 

Гидеон Кибусиа  
(Дэлхийн байгаль 

хамгаалах сангийн-Кени 
улс дахь салбар), 

Др. Элиуд Кипчоге 
(Олимпын хоёр удаагийн 

аварга, Глазгод болсон 
COP26 бага хуралд 

Кени улсаас оролцсон 
төлөөлөгч)

Доктор Элиуд Кипчоге 2020 онд 
Каптагатад мод тарих дөрөв дэх 

жилийн арга хэмжээнд оролцож 
байгаа нь. Тэрээр “Элиуд 

Кипчоге сан”-гаар дамжуулан 
Кени улсын Засгийн газар болон 

нутгийн иргэдтэй хамтран 
Дэлхийн байгаль хамгаалах 

сан (WWF)-ийн “Каптагатыг 
ногооруулах ландшафтын нөхөн 

сэргээлтийн хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд Каптагатын ойн 50 га 

талбайг нөхөн сэргээхээр батлан 
дааж авсан байна.
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Эрх тэгш, шударга шилжилт хийхийн тулд орхигдсон 
бүлгүүдийг тодорхойлох, шийдвэр гаргалтад оролцуулах үр 
дүнтэй арга замуудаас өгсүүлээд хүчин чармайлт, үр өгөөжийг 
шударгаар хуваарилах талаарх хэлэлцүүлгийг дэмжих арга зам 
хүртэл хэд хэдэн хөндлөнгийн оролцоо шаардлагатай болно. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх арга хэмжээнүүдийг улс 
орнуудад хуваарилах тэгш байдлын янз бүрийн зарчмуудын 
үр дагаврыг судалсан129 боловч энэ нь биологийн олон янз 
байдлын хувьд хангалтгүй байгаа. Энэ нь ч 2020 оноос хойших 
Даян дэлхийн биологийн олон янз байдлын суурь хүрээг 
хэрэгжүүлэхэд томоохон саад болж магадгүй юм. Байгалийн 
экосистемийн дэлхийн хэмжээний цэвэр үр өгөөж гэсэн 
бэлгэдлийн мэт зорилгод хүрэх үйл ажиллагааг улс орнуудад 
яаж шударгаар хуваарилах боломжтой вэ?

Газар ашиглалтын өөрчлөлтийн төсөөллүүдэд бид байгалийн 
экосистемийн талбайн өөрчлөлт дэлхийн хэмжээнд цэвэр 
эерэг байхыг төсөөлж байгаа76 боловч улс орнуудын хүчин 
чармайлтын хуваарилалт шударга байж чадаж байна уу? Ийм 
төсөөллүүд нь байгалийн экосистемийнхээ дийлэнх хувийг аль 
хэдийн өөрчилсөн, хүний хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн улс 
орнуудаас хүчин чармайлт ихээр шаардах цэвэр үр өгөөжтэй 
байх төлөвт хүрэхийг хүсэх, харин эсрэг нөхцөл байдалд 
байгаа улс орнуудад цэвэр алдагдалтай байх менежмент хийх 
боломжийг үргэлжлүүлэн олгох гэсэн санаатай өргөн хүрээнд 
нийцдэг. Энэ бол түүхэн хариуцлага, хөгжилд хүрэх эрх зэрэг 
тэгш байдлын зарчим хэрхэн хэрэгжиж болохыг харуулах 
зорилгоор дэвшүүлсэн хувилбар юм161.

Энэхүү төсөөллөөс цааш ертөнцийг үзэх олон талт үзэл бодлыг 
төлөөлдөг тэгш байдлын илүү өргөн хүрээний зарчмуудтай 
нийцэх арга замуудыг судлахын тулд шударга шилжилтийн 
загварууд болон хувилбаруудыг боловсруулан ашиглаж 
болно. Мөн байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн нэмэлт 
хүчин чармайлтаас Уугуул иргэд болон нутгийн иргэдэд 
учирч болох эрсдэл, хүний эрхэд суурилсан хандлагуудын 
боломжит үр өгөөжийг багтаасан хүчин чармайлт, үр өгөөжийн 
хуваарилалтыг янз бүрийн түвшинд, янз бүрийн бүлгүүдийн 
хувьд судлахад загварчлалын ажлуудыг ашиглах боломжтой 
юм.

Ирээдγйн загварчлалын тэргγγн шугам 3: 
биологийн олон янз байдлын зорилтод хγрэх замд 
тэгш байдал, шударга зарчмыг илγγ хамруулах нь

Майк Харфут (Vizzuality, 
НҮББОХ-ДБХМТ), 

Дэвид Леклер (Хэрэглээний 
Системийн Анализын Олон 

Улсын Институт)
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Нөхөн сэргээлт, хамгаалал, хувиргалтын үйл ажиллагаанаас 
үүсэх үр өгөөж, өртөг зардал нь тухайн ландшафтын хувьд 
ихээхэн ялгаатай байж болно. Тэргүүлэх чиглэлүүдийг олон 
шалгуурт оновчлолын аргаар тодорхойлох нь хөдөө аж ахуйн 
бүтээмж, экосистемийн нөхөн сэргээлтийг нэмэгдүүлэх хүчин 
чармайлтын хүрээнд биологийн олон янз байдлыг болон Хүн 
төрөлхтөнд оруулах байгалийн хувь нэмрийг сайжруулах илүү 
сайн үр дүнг өгөх учиртай. Саяхан боловсрогдсон “Амазон 
2030 санаачлага” нь хувийн болон олон нийтийн шийдвэр 
гаргагчид, олон улсын хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын 
төлөөлөгчдөд Амазоны ойн нөхөн сэргээлтэд шаардагдах өртөг 
зардал, үр өгөөжийг оновчтой болгохын тулд орон зайн эрэмбэ 
тогтоох газрын зургийг нэн даруй боловсруулж, батлахыг 
зөвлөсөн билээ191.

Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцид оролцогч 
талуудын 2050 он хүртэлх үйл ажиллагаанд чиглэсэн 
зорилтуудыг192 хөтлөн явуулах зорилгуудын талаар 
хэлэлцэхийн тулд дэлхий нийтийн хүчин чармайлтын янз 
бүрийн түвшинг үнэлэх загварчлалын дасгалууд одоогоор 
хийгдэж байна193. Хөдөө аж ахуйн ба хот суурин газрын 
тэлэлт, хүн амын өсөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн 
төсөөллийг орон нутгийн хэмжээний нөхөн сэргээлтэд 
шаардагдахаас илүү өргөн хүрээтэйгээр эдгээр боломжит 
хувилбаруудад харгалзан үзэх нь чухал юм. Байж болох 
боломжит зорилтууд нь орон зайн системт төлөвлөлтийн 
замаар биологийн олон янз байдал болон Хүн төрөлхтөнд 
оруулах байгалийн хувь нэмрийн алдагдлын муруйг 
өндийлгөж, байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн үр өгөөжийг 
нэгэн зэрэг хангахад чиглэсэн байх учиртай.

Ирээдγйн загварчлалын тэргγγн шугам 4: 
биологийн олон янз байдлын зорилтуудыг бγс 
нутгийн болон дэлхийн хэмжээнд загварчлах нь

Бруна Фатиче Павани, Бернардо 
Баэта Невес Страсбург, Пауло 
Дурваль Бранко, Рафаэль 
Лойола (Тогтвортой Хөгжлийн 
Олон Улсын Хүрээлэн, Бразил).



АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022  96 97

240 гаруй судлаачид оролцон боловсруулсан “Амазоны 
үнэлгээний тайлан 2021” нь бүс нутгийн шинжлэх ухааны 
хүрээний мэдлэг, Уугуул болон нутгийн уламжлалт мэдлэгт 
үндэслэн Амазоны өнөөгийн байдал, аюул занал, бодлоготой 
холбоотой шийдлүүдийг авч үзсэн өргөн хэмжээний тайлан 
юм.

Одоогийн байдал, тулгараад буй аюул заналд үндэслэн уг 
тайлангийн зохиогчид дөрвөн үндсэн арга хэмжээг санал 
болгожээ. Үүнд, (1) эргэлтгүй доройтлын цэг рүү ойртож буй 
газруудад ойн нөөцийн хомсдол, доройтлыг нэн даруй зогсоох, 
(2) 2030 он гэхэд ойн нөөцийн хомсдол, доройтлыг тэглэх, (3) 
хуурай газрын болон усны экосистемийг нөхөн сэргээх; (4) 
эрүүл ой, гол мөрний хүртээмжтэй, шударга био-эдийн засаг 
бий болгох.

Амазоны сав газрын 17% нь ой модгүй болсон162, дахиад 
уг биомын 17% нь доройтсон163 байгаа учраас эдгээр арга 
хэмжээ нэн чухал юм. Эдгээр өөрчлөлт нь дэлхийн уур 
амьсгалын системийн чухал элемент болох, 150-200 тэрбум 
тонн нүүрстөрөгч агуулдаг164,165 Амазон төдийгүй, гуурст 
ургамлын зүйлийн 18%, шувуудын 14%, хөхтөн амьтдын 9%, 
хоёр нутагтны 8%, халуун бүсэд амьдардаг загасны 18%-ийг 
багтаасан (эдгээр нь166 болон167-д буй өгөгдлийг ашиглан 
Амазоны төлөөх шинжлэх ухааны мэргэжилтний зөвлөлийн 
биогеографийн хил хязгаарын хүрээнд тооцсон өгөгдөл) 
Амазоны биологийн олон янз байдалд заналхийлж байна.

Одоогийн байдлаар ойн нөөцийг хамгийн бага хэмжээгээр 
устгадаг Уугуул иргэдийн нутаг дэвсгэр Амазоны 27%-
ийг эзэлж байна168. Тэдгээр хүмүүсийн эрхийг хамгаалах, 
баталгаажуулах, тогтвортой хөгжлийг ахиулах үүднээс 
шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, Уугуул иргэд болон 
нутгийн иргэдийн оролцоотой газар хамгааллын ажилд 
хөрөнгө оруулалт хийх нь Амазоны болон дэлхийн хэмжээний 
гамшигт үр дагавраас зайлсхийхэд чухал гэж Амазоны төлөөх 
шинжлэх ухааны мэргэжилтний зөвлөл үзсэн байна.

Бидний хγсэж буй Амазон: Тогтвортой хѳгжилд 
шилжих шилжилт
Амазоны төлөөх шинжлэх ухааны мэргэжилтний зөвлөлийн 
гаргасан “Амазоны үнэлгээний тайлан 2021” нь Амазоны 
талаар өнөөг хүртэл гаргасан хамгийн өргөн хүрээтэй, анхаарал 
татахуйц шинжлэх ухааны дүр зургийг бидэнд гарган өгсөн 
бөгөөд бүс нутгийн оршин тогтнол, тогтвортой хөгжлийн замын 
зураглалыг бүрдүүлсэн юм.

Карлос Нобре (Сан-Паулогийн 
Их Сургуулийн Тэргүүлэх 

Түвшний Судалгааны Хүрээлэн), 

Мерседес Бустаманте 
(Бразилийн Их Сургууль), 

Герман Поведа (Колумбийн 
Үндэсний Их Сургууль), 

Мариэлос Пенья-Кларос 
(Вагенингенийн Их Сургууль), 

Эмма Торрес (НҮБ-ын 
Тогтвортой Хөгжлийн 

Шийдлийн Сүлжээ)
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Зураг 22: 
“Амьд бөгөөд тогтвортой Амазоны алсын хараа” руу чиглэсэн 
тэгш, шударга өөрчлөлтийн олон талт, өөр хоорондоо холбоотой 
хэмжигдэхүүнүүд. Эх сурвалж: Science Panel for the Amazon (2021)169. 

АМАЗОНЫ ИРГЭДИЙН ЭРХ, МЭДЛЭГ, 
САЙН САЙХАН
Уугуул иргэд, нутгийн иргэдийн ЯЗГУУР 
ЭРХИЙГ хүлээн зөвшөөрөх, хамгаалах

МЭДЛЭГИЙН СОЛИЛЦОО, олон нийтийн 
хамтын ажиллагаа, шийдвэр гаргах үйл явцыг 
дүнтэй хэрэгжүүлэх

СОЁЛЫН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, жендерийн эрх 
тэгш байдлыг хангах

СОЁЛ ХООРОНДЫН БОЛОВСРОЛ, чадвар 
хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, 
дэмжих

Амазоны оршин суугчдын 
АМЬЖИРГААГ сайжруулж, САЙН 
САЙХАН БАЙДАЛ нэмэгдэх

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ БА 
НѲХѲН СЭРГЭЭЛТ

Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн 
шинэлэг хандлагуудыг ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын 
сүлжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, 

УДИРДАХ

Усны болон хуурай газрын 
экосистемүүдийг ХАМГААЛАХ, 

тогтвортой ашиглах, нөхөн сэргээх

Уян хатан байдал, ландшафтуудын 
холбогдмол байдлыг НӨХӨН 

СЭРГЭЭХ, хадгалах

ЗАСАГЛАЛ БА САНХYY ЭРYYЛ ОЙ, ГОЛ МѲРНИЙ 
БИО-ЭДИЙН ЗАСАГМЭДЛЭГТ СУУРИЛСАН 

БОДЛОГУУД төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Тогтвортой байдалд чиглэсэн дэлхийн 
хэмжээний нөөцийн төлөөх түншлэл, 
САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ бий 
болгох

Шийдвэр гаргахад ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН 
ОРОЛЦООГ үр дүнтэй байлгах нөхцөлийг 
хангах

Пан-Амазоны болон АМАЗОНЫ ОЛОН 
ТАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН хэлбэрийг 
хэрэгжүүлэх, хууль бус үйл ажиллагааг таслан 
зогсоох

Шинжлэх ухааны, Уугуул болон 
нутгийн иргэдийн МЭДЛЭГИЙГ 

ХОЛБОХ, өргөжүүлэн тэлэх

БИОЛОГИЙН НӨӨЦ ашиглалтын 
бүх талыг хамарсан загваруудыг 

хэрэгжүүлэх

Агрибизнесийн үйлдвэрлэл, 
нүүрстөрөгчийн бага ялгаруулалт 

бүхий хөгжлийн ШИНЭЛЭГ 
ХАНДЛАГУУДЫГ хэрэгжүүлэх
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Амазон бол дэлхийн хамгийн том, био-соёлын хувьд хамгийн 
олон янз байдал ихтэй халуун бүсийн ой юм. Энд 500 гаруй Уугуул 
иргэдийн бүлэг амьдардаг бөгөөд үүн дотор сайн дурын үндсэн 
дээр тусгаарлагдсан, анхдагч контакт бүхий 66 бүлэг хамрагдана172. 
Амазон мөрний систем дэлхийн цэвэр усны бараг 20%-ийг173, 
харин Уугуул иргэдийн нутаг дэвсгэр Амазоны сав газрын 2.37 сая 
км2 талбайг эзэлдэг174. Амазоны Уугуул иргэдийн нутаг дэвсгэр 
дангаараа Амазоны бүс нутгийн газар дээрх нүүрстөрөгчийн бараг 
гуравны нэгийг (32.8%) (28.247 сая тонн) агуулдаг бөгөөд энэ нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулах, түүнд дасан зохицоход 
чухал хувь нэмэр оруулдаг. 2021 онд ОУБХХ-ноос үүнийг “тогтвортой 
байгаль хамгааллын орон зай” гэж хүлээн зөвшөөрснөөр Уугуул 
иргэдийн нутаг дэвсгэрийн гүйцэтгэх үүрэгт өндөр ач холбогдол өгсөн 
билээ175.

Эдгээр нь шинжлэх ухааны болон статистикийн өгөгдөл боловч 
Амазоны Уугуул иргэдийн хувьд Амазон бол үүнээс ч илүү ач 
холбогдолтой нутаг юм. Энэ бол бидний өнгөрсөн, одоо, ирээдүй 
уулздаг орон зай юм. Энэ бол бидний өвөг дээдэс, гол мөрөн, уул 
ус, ан амьтадтай холбогдох холбоо, эрчим хүч юм. Энэ бол бидний 
орон гэр, биднийг анагаах эх сурвалж, бидний хоол хүнс юм. Энэ бол 
бидний амьдрал юм.

Гэсэн хэдий ч засгийн газрууд болон улс орны удирдагчид энэхүү 
үзлийг ойлгодоггүй бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын 
төлөөх Уугуул иргэдийн нэгдсэн хандлагыг ашиглахгүй байна. Үүний 
дүнд нутаг дэвсгэрт маань үзүүлэх нөлөөлөл, аюул занал хоёулаа 
нэмэгдэж, Амазоны бүсийг аюултай эргэлтийн цэгт хүргэж байна.

Ийм буцалтгүй эргэлтийн цэг ойн нөөцийн хомсдол, ойн доройтлын 
нийлбэр 20-25%-ийн хооронд байх босго утгатай болохыг шинжлэх 
ухаан тогтоогоод байгаа177. Амазоны 26% нь ойн доройтол, давтагдан 
гарах түймэр, ойн нөөцийн хомсдол зэрэг доройтлын ахисан 
түвшинд байгааг176 өгөгдөл харуулж байна. Энэ бол ерөөсөө ирээдүйн 
хувилбар биш. Бид одоогоороо л орон нутгийн хэмжээнд гамшгийн 
нөлөөтэй, дэлхийн хэмжээнд уур амьсгалын тогтвортой байдалд 
сөрөг үр дагавар бүхий сүйрлийн түвшний тасралтгүй үргэлжилсэн 
өөрчлөлттэй бүс нутагт амьдарч байна.

Дэлхий нийтийн байгаль хамгааллын зорилтын хүрээнд 2030 он 
гэж тогтоосон ч найман жилийн дараа гэхэд бидний мэддэг 

2025 он гэхэд Амазоны 80 хувийг хамгаалах 
хойшлуулшгγй хэрэгцээ
511 үндэстэн болон холбоотныг төлөөлсөн Амазоны Уугуул 
иргэдийн байгууллагууд 2025 он гэхэд Амазон мөрний 80%-ийг 
байнгын хамгаалалтад авах тухай дэлхийн хэлэлцээр байгуулахыг 
эргэлтгүй өөрчлөлтийн цэг, дэлхийн хэмжээний гамшгаас 
сэргийлэх нэн яаралтай арга хэмжээ болгон уриалж байна.

Грегорио Диас Мирабал, 
Зак Ромо Паредес 

Хольгер (Амазон мөрний 
савын уугуул иргэдийн 
байгууллага (COICA)-ын 

зохицуулагч), 

Алонсо Кордова Арриета 
(Дэлхийн байгаль 

хамгаалах сангийн Перу 
улс дахь салбар).
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Амазон мѳрний савын уугуул иргэдийн байгууллага (COICA)-ын тухай
Амазон мөрний савын уугуул иргэдийн байгууллага (COICA)-ын зохицуулагч гэдэг нь 511 Уугуул 
иргэдийн бүлэг, түүний дотор 66 орчим нь Сайн дурын үндсэн дээр тусгаарлагдсан бөгөөд анхдагч 
контакт бүхий уугуул иргэдийн бүлгийг (PIACI) хамааруулсан, Уугуул иргэдийн олон улсын эв нэгдлийн 
уугуул байгууллага юм. Энэ байгууллага нь Амазон мөрний есөн улсад байх, улс төрийн болон 
байгууллагын зохион байгуулалтанд орсон дараах байгууллагуудаар дамжин үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Үүнд:

AIDESEP (Перу): Перугийн ширэнгэн ойг хөгжүүлэх үндэстэн хоорондын холбоо. COIAB (Бразил): 
Бразилийн Амазоны Уугуул иргэдийн байгууллагуудын зохицуулагч (Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira). ORPIA (Венесуэль): Амазоны Уугуул иргэдийн бүс нутгийн байгууллага. 
CIDOB (Боливи): Боливийн Уугуул иргэдийн эвсэл. CONFENIAE (Эквадор): Эквадорын Амазоны Уугуул 
үндэстнүүдийн холбоо. APA (Гайана): Гайана дахь Америндиан ард түмний холбоо. OPIAC (Колумби): 
Колумбийн Амазоны Уугуул иргэдийн үндэсний байгууллага. OIS (Суринам): Суринамын Уугуул иргэдийн 
байгууллагууд (Organization van Inheemsen in Suriname). FOAG (Франц Гвиана): Франц Гвианагийн 
Автохтон байгууллагуудын холбоо (Federation Organizations Autochtones Guyane).

Эх сурвалж: https://coicamazonia.org/somos

Амазон оршин тогтнохоо больсон байж магадгүй юм. Ийм 
нөхцөл байдалтай тулгарсан Уугуул иргэд бид эх ширэнгэн ой 
олох Амазоны ойгоо хадгалж, хамгаалах, эцсийн амьсгалаа авахаас 
сэргийлэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд болон дэлхийн 
холбоотнуудтай хамтран ажиллахыг мөрөөдөж байна. Бидэнд Амазоны 
агаар, ус, эм тариа, хоол хүнс хэрэгтэй. Бидэнд түүний оюун санааны хүч 
чадал хэрэгтэй. Энэ нь зөвхөн нэг ширээний ард, нэг түвшинд зэрэгцэн 
суух замаар бүх мэргэн ухаан, технологи, мэдлэгээ нэгтгэж, хүндэтгэж, 
хамруулж чадсан тохиолдолд л боломжтой болох юм.

Тийм ч учраас Амазон мөрний савын уугуул иргэдийн байгууллага 
(COICA) нь хүн төрөлхтний өмнө тулгарч буй уур амьсгал, биологийн 
олон янз байдлын өнөөгийн хямралд яаралтай хариу арга хэмжээ 
авахын тулд Амазоны бүх засгийн газар, Уугуул иргэд болон дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр 2025 он гэхэд Амазоны 80%-ийг 
байнгын хамгаалалтад авах дэлхийн гэрээ байгуулахыг уриалж байна.

Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд нутаг дэвсгэрт маань насан туршийн 
баталгаа болох хууль эрх зүйн аюулгүй байдал хэрэгтэй. Үнэ төлбөргүй, 
урьдчилсан, мэдээлэлтэй зөвлөгөө авах эрхийг маань хүлээн зөвшөөрөх 
хэрэгтэй. Уугуул иргэдийн уламжлалт мэдлэгийн системийг шийдэл 
болохынх нь хувьд хамгаалах, хүндэтгэх хэрэгтэй. Уугуул иргэдийн 
эрхийг хамгаалагчдын үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцох хандлага, 
түүнчлэн тэдний эсрэг хүчирхийлэл, системтэй заналхийлэл, аллага 
зэргийг зогсоох шаардлагатай. Хүний болон эдийн засгийн нөөцийн 
менежментийн байнгын техникийн дэмжлэгтэйгээр Уугуул иргэдэд 
зориулсан шууд санхүүжилт шаардлагатай юм.

Эцэст нь, бид улс төрчид, судлаачид болон дэлхий нийтэд хандан 
асуулт тавьж байна. Амазоны биомыг “амьд биет бус соёлын өв” хэмээн 
зарлаж, тэнд амьдардаг бүх амьд организмыг алахгүй, шатаахгүй, 
бохирдуулахгүй байх боломжтой юу? Энэ экосистемийг мөхлөөс 
аврах боломжтой юу? Гарцаагүй тийм гэдэгт бид итгэдэг. Гэхдээ үүнд 
хүрэхийн тулд Уугуул иргэдийг үнэлж, та бүхэнтэй хамт энэ үйл явцыг 
удирдах боломжийг тэдэнд олгох нь нэн чухал юм. 
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Амьд ертөнцийн тайлангийн энэ хэвлэлд дэлгэн тавьж буй 
нотлох баримтууд тун тодорхой. Байгаль дэлхийд бидний 
үзүүлж буй дарамт улам хурцдаж буй байгалийн хямралыг 
өдөөж байгаа бөгөөд энэ нь эргээд уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах, дасан зохицох зэрэг чухал үйлчилгээ үзүүлэх 
байгалийн чадамжийг сулруулж байна. Байгалиа сүйтгэж 
байгаа нь бас бидний өөрсдийн цар тахалд эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлж, ингэснээр хамгийн эмзэг бүлгүүдийг хамгийн 
ихээр эрсдэлд оруулж байна.

Ажил хийх цаг байсаар байгаа ч яаравчлах шаардлагатай 
байна. Бизнесээс эхлээд Уугуул иргэд, нутгийн иргэд хүртэл 
олон янзын оролцогч талуудын боловсруулсан цөөнгүй 
тооны шийдэл бий. Эдгээр нь санхүүгийн нөлөөллийг 
илүү сайн ойлгож, уялдуулах санхүүгийн ил тод байдлын 
шинэ санаачлагуудаас эхлээд энэхүү тайланд дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан олон төрлийн ашиглалт бүхий ландшафтын 
хандлага, сэдэвчилсэн судалгаануу хүртэлх олон янзын 
шийдлийг хамардаг.

Биологийн олон янз байдлыг алдагдлын хөдөлгөгч хүчин 
зүйлс нь нарийн нийлмэл бөгөөд харилцан уялдаатай учраас 
цорын ганц, энгийн шийдэл байхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх 
нь амин чухал юм. Тиймээс дэлхий нийтээрээ байгаль 
дэлхийн хувьд нийтлэг нэгэн зорилгыг баталж, засгийн газар, 
бизнес, нийгмийн хүрээний бүхий л үйл ажиллагааг удирдан 
чиглүүлэх нь бүр илүү чухал юм.

Хэрвээ л бидэнд байгалийн алдагдлын давалгааг буцааж, одоо 
болон ирээдүй хойч үедээ байгаль дэлхийг хадгалж хамгаалах 
хүсэл эрмэлзэл байгаа бол 2030 он гэхэд биологийн олон янз 
байдлын алдагдлыг эргүүлж, байгальд эерэг дэлхийг бүтээх 
дэлхийн хэмжээний зорилго зайлшгүй шаардлагатай193. 
Дэлхийн дулаарлыг 2°С, болж өгвөл 1.5°С хүртэл хязгаарлах 
зорилго нь уур амьсгалын талаарх бидний хүчин чармайлтыг 
чиглүүлдэгтэй яг ижил, дээрх зорилго бидний чиглүүлэгч од 
байх ёстой.

Зүйл, популяци, экосистемийн эрүүл мэнд, элбэгшил, олон 
янз байдал, дасан зохицох чадварын нэмэгдлээр хэмжигдэх, 
байгальд эерэг ертөнцийг баталгаажуулах арга хэмжээг энэ 
арван жилд хүн бүр хэрэгжүүлэн эхлэх боломжтой бөгөөд 
үндэсний хэмжээнд, эцсийн дүндээ дэлхийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлж, байгальтай харилцах харилцаагаа бид нэн даруй 
шинэчлэн өөрчлөх боломжтой юм.

ѲМНѲ МИНЬ ДУРАЙХ ЗАМ
Гэвин Эдвардс, Скотт 

Эдвардс, Лин Ли, Гвидо 
Брукховен (Дэлхийн байгаль 

хамгаалах сан (WWF)-гийн төв 
байгууллага)
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Зураг 23: 2030 он гэхэд 
байгальд эерэг болох 
зорилт 
Энэ бол байгалийн хувьд 
хэмжиж болох даян дэлхийн 
зорилго юм. Эх сурвалж: 
Locke et al. (2021) 193.

Энэ чиглэлд эрч хүч хуримтлагдаж байгаа нь бидэн урам 
зориг өгч байна. Дэлхийн 90 гаруй удирдагчид 2030 он гэхэд 
биологийн олон янз байдлын алдагдлыг эргүүлэх үүрэг 
хүлээж, “Байгалийн төлөөх манлайлагчдын амлалт”-д гарын 
үсэг зурсан бөгөөд Их долоогийн бүлэг (G7) байгальд эерэг 
дэлхийг бий болгох хүсэл зорилгоо нэгэнт илэрхийлээд 
байгаа билээ.

НҮБ-ын Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн 
COP15 уулзалт нь дэлхийн удирдагчдад байгальд эерэг 
дэлхийг бүтээхийн төлөө нэн даруй арга хэмжээ авах 
зорилготой дэлхийн биологийн олон янз байдлын ихээхэн 
хүчин чармайлт шаардсан үйл ажиллагааны суурь хүрээг 
батлах чухал боломж олгож байна. Хүний эрхэд суурилсан, 
иргэдийн манлайллын хандлагаар дэлхийн хуурай газар, 
цэнгэг ус, далай тэнгисийн 30%-ийг улс орны засгийн газрууд 
хамгаалалтанд авсан үед, үлдсэн 70%-д явагдах байгалийн 
алдагдлын хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг шийдвэрлэсэн үед, 
хэрвээ хамтдаа амжилтад хүрч чадахгүй бол үйл ажиллагаагаа 
улам бүр нэмэгдүүлэх үед, мөн биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах, тогтвортой ашиглахад шаардлагатай нөөцийг 
бүрдүүлэх чадах юм бол байгальд эерэг дэлхийг бүтээх 
зорилгод хүрэх боломжтой болно. “Байгалийн төлөөх 
манлайлагчдын амлалт”-д гарын үсэг зурсан дэлхийн 
удирдагчид шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 
зэрэг манлайлал үзүүлэх замаар энэ зорилгын эхний үе 
шатны хэрэгжилтэд онцгой үүрэг гүйцэтгэх ёстой юм.
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Байгаль орчинд тулгараад буй сорилтуудын нэгдмэл, уялдаа 
холбоот шинж чанарыг хүлээн зөвшөөрөх нь эргээд давхар 
ашигтай шийдлүүдийг хайх боломж олгоно. Дахиад л энэ 
асуудлын шинжлэх ухааны үндэслэл тодорхой юм. Хэрвээ 
бид уур амьсгалын өөрчлөлтийг 1.5°С хүртэл хязгаарлах 
зорилтоо амжилттай болгох гэж байгаа бол биологийн олон 
янз байдлын алдагдлыг эргүүлэх яаралтай арга хэмжээ авах 
нь чухал. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хэрвээ хяналтгүй 
орхивол энэ нь биологийн олон янз байдлын алдагдлын 
гол хөдөлгөгч хүчин болох төлөвтэй байна. Бид зөвхөн 
хоорондоо уялдаа холбоотой эдгээр сорилтыг шийдвэрлэх 
шийдлүүдийг тодорхойлж, эрэлхийлэхийн зэрэгцээ хүмүүст 
үр өгөөжтэй байлгах замаар нөхцөл байдлыг газар дээр нь 
засаж сайжруулах, илүү эрүүл байгаль дэлхийн ирээдүйг 
баталгаажуулах чадвартай болсноор Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудад хүрэхэд нь туслах боломжтой юм.

Амьд ертөнцийн тайлан 2022 нь бид бүхний амьдралыг 
тэтгэгч систем болох байгаль дэлхийн маань эрүүл мэндийг 
харуулсан агшин зуурын дүр зургийг гарган өгч байна. 
Сэтгэл зовних шалтгаан байгаа ч өөдрөг байх шалтгаан 
бас бидэнд бий. Энэ нь байгальд эерэг, хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтын түвшинг цэвэр тэг болгох, бүгдэд тэгш 
шударга ирээдүйг бий болгохын тулд яаралтай арга хэмжээ 
авахыг уриалж буй бидний уриа дуудлага байх ёстой.

Мадагаскарын баруун эргийн бүс нутаг дахь баобаб моддын 
өргөн чөлөөн (allйe des baobabs) дэх баобаб модод
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ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН 
(WWF)-ГИЙН СYЛЖЭЭ 
Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн 
оффисууд:
Арабын Нэгдсэн Эмират
Армени
Авсрали
Австри
Азербайжан
Америкийн Нэгдсэн Улс
Балба
Белиз
Бельги
Болгар
Боливи
Бразил
Бутан
Бүгд Найрамдах Ардчилсан 
Конго Улс
Вьетнам
Габон
Гүрж
Герман
Грек
Гватемала
Гвиана
Гондурас
Дани
Замби
Зимбабве
Индонези
Испани
Итали
Камбож
Камерун
Канад 
Кени
Колумби
Куб
Лаос
Мадагаскар
Малайз
Мексик
Монгол
Морокко
Мозамбик

Мьянмар
Намиби
Нидерланд
Норвеги
Нэгдсэн Вант Улс
Орос
Өмнөд Африк
Пакистан
Панам
Папуа Шинэ Гвиней
Парагвай
Перу
Польш
Португал
Румын
Сингапур
Словак
Соломоны арлууд
Солонгос
Суринам
Тайланд
Танзани
Төв Африкийн Бүгд 
Найрамдах Улс
Тунис
Турк
Уганда
Украин
Унгар
Фижи
Филиппин
Финлянд
Франц
Франц Гвиана
Хонконг
Хорват
Хятад
Чили
Швед
Швейцарь
Шинэ Зеланд
Эквадор
Энэтхэг
Япон

Тайлангийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

2022 оны 10-р сард Швейцарийн Гланд 
хотод төвтэй Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сан (WWF)-гаас хэвлэн гаргав.

Энэхүү тайланг бүрэн буюу хэсэгчлэн 
хуулбарлахдаа дор дурдсан дүрмийг 
баримталж, тайлангийн бүтэн нэрээс 
гадна дээрх байгууллагыг зохиогчийн эрх 
эзэмшигчээр нэрлэх ёстой.

Эшлэл авах заавар: 

WWF. (2022). Living Planet Report 2022 – 
Building a nature-positive society. Almond, 
R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & 
Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

Текст болон графикийн мэдээлэл: ©2022: 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF).
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
 
Сургалт болон худалдааны бус зорилгоор 
энэхүү хэвлэлийг хуулбарлах тохиолдолд 
(гэрэл зургаас бусад) Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-д албан бичгээр 
мэдэгдэж, дээр дурдсан зохих зөвшөөрлийг 
авах шаардлагатай. Урьдчилан бичгээр 
зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд хувилан 
худалдаалах болон арилжааны бусад 
зорилгоор хэвлэн нийтлэхийг хориглоно. 
Ямар нэгэн зорилгоор зургийг хувилан 
олшруулах тохиолдолд Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гаас бичгээр 
зөвшөөрөл авна. 

Энэхүү хураангуй дахь газар зүйн нэгж, 
материалын гол санаа нь аливаа улс 
орон, нутаг дэвсгэр, эсвэл эрх бүхий 
байгууллагын хууль ёсны статусын 
талаархи Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сан (WWF)-гийн аливаа санал бодлыг 
илэрхийлэхгүй.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) 
тусгай эрх бүхий оффисууд:
Зэрлэг Байгалийн Сан (Аргентин)
Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан (Латви)
Байгаль Хамгаалах Нигерийн Сан (Нигери)
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БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ 
ЭХ ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

ДОРОЙТЛЫГ ЗОГСООЖ, ХYН 
ТθРθЛХТθН БАЙГАЛЬТАЙГАА 

ШYТЭЛЦЭН АМЬДРАХ ИРЭЭДYЙГ 
БYТЭЭХЭД ОРШИНО. 

© 2022

© 1986 Пандагийн бэлэг тэмдэг WWF – Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
® “WWF” нь Дэлхийн байгаль хамгаалах санд бүртгэлтэй худалдааны тэмдэгт юм. 
WWF, Avenue du Mont-Bland, 1196 Gland, Швейцарь. Утас. +41 22 364 9111.  
Факс. +41 22 364 0332.

Холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллийг манай төв 
байгууллагын www.panda.org/LPR2022 хуудаснаас үзнэ үү.

АМЬД ЕРТѲНЦИЙН ТАЙЛАН 2022 


