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Энэ номын баатар бол монгол бөхөн. Энэ амьтны амьдралыг тусгайлан судалж, түүний биологи, экологи, 
зан төрхийн онцлогийг харуулсан ном, товхимол гаргаж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн нь тун ховор. Тэгвэл 
энэхүү зурагт номоор дамжуулан Монгол орны унаган амьтан, нэн ховор Монгол бөхөнгийн биологи, экологи, зан 
төрхийн талаар сонирхолтой мэдээллийг уншигч олонд хүргэж байна.

Унаган амьтан гэж тухайн газар нутагт үүсэж, тэр газар нутгийнхаа байгалийн нөхцөлд дасан зохиж амьдарч 
байгаа амьтныг хэлнэ. Тодруулан хэлбэл, монгол бөхөн дэлхийн бөмбөрцгийн өөр хаана ч байхгүй, зөвхөн Монгол 
оронд нутагшиж амьдарч байгаа амьтан юм. Энэ унаган амьтан маань Их нууруудын хотгорын төв хэсгийн Шарга, 
Хүйсийн говь, Таван хайрханы тал, Дөргөний хүрэн тал, Хомын тал, Хяргас нуур баруун хөндийн хуурай хээрийг 
хамарсан 40,000 орчим хавтгай дөрвөлжин километр талбайд нутагшиж амьдарч байна. 

Их нууруудын хотгорт одоогийн зааны өвөг - арслан заан, бөхөн гөрөөс хамт амьдарч байсныг илтгэх 
сонирхолтой баримт бий. Ховд аймгийн Дөргөн сумын нутгаас 1998 онд арслан зааны ясыг олж илрүүлсэн. Ховд 
аймгийн Сэнхэрийн агуйн хананд аварга том арслан зааныг сийлбэрлэн үлдээсэн нь тэр үеийн хүмүүс үзсэн харснаа 
хаданд зураглан үлдээсний тод жишээ юм.

Бөхөн хэмээх энэ амьтан Евроазийн өргөн уудам нутагт 250 000 жилийн урт удаан хугацаанд оршсоор ирснийг 
Казахстаны нутгаас  олдсон олдвороор тогтоожээ. Бөхөнгийн эрмэл үлдэгдэлтэй хамт олддог арслан заан, үсэрхэг 
хирс, аварга буга, богино эвэрт бизон үхэр хожуу Плейстоцений төгсгөлд мөхжээ. Харин бөхөн сөнөж мөхөлгүй 
өнөө үеийг хүртэл бидэнтэй хамт амьдарсаар ирсэн нь нэн сонирхолтой. 

Эрдэмтдийн үзэж буйгаар 1760-1953 оны хооронд 10 зүйл бөхөн амьдарч байжээ. Тэгвэл өнөөдөр 9 зүйл бөхөн 
устаж үгүй болоод зөвхөн нэг зүйл бөхөн үлдэж хоцорчээ. Энэ нэг зүйл бөхөн нь 2 салбарлана. Нэг нь Монгол бөхөн, 
нөгөө нь Соргог бөхөн. Соргог бөхөн ОХУ, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистанд тархан амьдарч 
байгаа бол Монгол бөхөн зөвхөн Монгол орны баруун бүс нутагт тархжээ. Соргог бөхөн хэмээх дэд зүйл Алтайн 
өвөр говь, Зүүн гарын говьд тархан оршиж байсан боловч Монгол орны хувьд устаж үгүй болсон зүйлийн тоонд 
ороод байна.

Монгол бөхөн, Соргог бөхөн хоорондоо тод ялгаатай.  Нэгдүгээрт биеийн гадаад шинж тэмдэгээр ялгаатай.  
Соргог бөхөн монгол бөхөнгөөс том биетэй, урт эвэртэй, том хамартай. Хоёрдугаарт газарзүйн хувьд алс хол 
тусгаарлагдсан. Энэ хоёр өөр бөхөнгийн  тархац нутаг шулуун шугамаар 3000 гаруй километрийн алс зайд Алтайн 
уулс, Тянь-Шаны уулс, өргөн уудам хээр талаар тусгаарлагдсан. Гуравдугаарт амьдран буй орчин нь эрс ялгаатай. 
Соргог бөхөн чийглэг уур амьсгалтай үетэнт хээрт оршин амьдардаг бол Монгол бөхөн хуурай уур амьсгалтай 
цөлөрхөг хээрт нутагшин амьдардаг.   

Монгол бөхөнгийн биологи, экологи, зан төрхийн талаар сонирхолтой мэдээллийг энэхүү зурагт номноос та 
бүхэн дэлгэрүүлэн уншаарай. 

Манай байгууллагын зүгээс санаачлан гаргаж буй энэхүү гарын авлагад монгол бөхөнгийн биологи, экологи, 
зан төрх, улирал даган өөрчлөгдөж байдаг амьдралын сонин хачныг оруулж өгсөн нь энэ амьтныг сонирхон буй 
өргөн олны таашаалд нийцнэ хэмээн итгэж байна.

Монгол бөхөн өнө мөнхөд оршихын өлзийтэй ерөөл өргөе.

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН (WWF)-ГИЙН 
МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГАЗРЫН 
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН ЗАХИРАЛ     Б.ЧИМЭДДОРЖ

ѲМНѲТГѲЛ 
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Нүд алдам уужим орон зайд амьдарч, түүхийн 
ширүүн догшин, урт цаг хугацааг туулахдаа 
байгалийн шалгарлаар шигшигдсэн сайн чанараа 
үр удамдаа удамшуулан дамжуулсаар өнөө цагтай 
золгосон бөхөн алс хол нүүдэллэх, ойр зуур шилжих, 
их хурдаар зугтан эрсдлээс гарах, огцом эргэлт 
хийх чадвартай болсон нь энэ нэн ховор амьтны 
онцлог шинж чанар. 70-90 км/цагийн хурдтай 
давхиж байгаад 90 градус эргэж, чиглэлээ өөрчлөх 
чадвартай. Энэ бол мэнд үлдэх нэгэн зан төрх. 

Монгол бөхөн нүүдлийн амьтан. “Нүүдлийн 
амьтан” гэдэгт агаараар нисэн алс нүүдэллэдэг 
жигүүртнээс гадна ган, зуд, байгалийн түр зуурын 
гамшгаас нүүдэллэн зайлж, эсэн мэнд үлддэг 
зохилдлогоотой монгол бөхөн мэт дөрвөн мөчтөн 
бас ордог. Жил бүр улирлын нүүдэл хийдэг. Хэзээ 
нүүх, нүүдэл хэр үргэлжлэх нь цаг уурын нөхцөл, 
цатгах бэлчээр, цангаа тайлах усан хангамжаас 
хамаарна. 

Бөхөн тайван идээшилж байгаад юу болов 
гэмээр хөл дороосоо гэнэт бусгаад давхидаг. Эргэн 
тойрныг нь шинжвээс дайсагнах юу ч байхгүй 
байдаг. Энэ бол хээр талын амьтны онцлог зан 
төрх. Бөхөнгийн экологийн, бас зан төрхийн онцлог 
шинж бол жилийн туршид оршин амьдрах газартаа 
тасралтгүй хөдөлгөөн хийж байдагт оршино. 

МОНГОЛ БѲХѲН ХЭЭРИЙН
ГОО YЗЭСГЭЛЭН
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Хээр бол үе үе тохиодог ган гачгийг тэсвэрлэн мэнд үлдэх 
чадвартай өвслөг, үет ургамлын бүрхэвчтэй. Жил жилд 
ургасан ургамлыг идэж, өөрчлөн сольж байж хээр системээрээ 
оршин тогтнодог. Иймээс хээрт ургамал идэшт амьтад олон 
байдаг. Түүний нэг нь монгол бөхөн. Хээрийн ургамлыг идэж 
байгаа нь экосистемийн бодисын эргэлтэд энэ амьтны оруулж 
байгаа хувь нэмэр юм. 

Мал цөөн зүйл ургамлыг нэн их давтамжтайгаар байнга 
иддэг бол мал иддэггүй олон зүйл ургамлыг монгол бөхөн 
иддэг. Мал хүрч бэлчээрлэхгүй, малчин, малын хөлөөс 
алслагдсан хээрт идээшилж, тэндэхийн эрдэс бодисын 
эргэлтэд энэ амьтан оролцсоор л байдаг. Монгол бөхөн 
хуурай хээрээр нутаглаж байна. Энэ тууртан хээрийн 
экосистемийн идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний олон 
түлхүүрийн нэг юм.

Усны гачигдлаас болоод малчид нутагладаггүй, эсвэл 
нүүдэлчид нутаг сэлгээд орхисон эзгүй орон зайд монгол 
бөхөн амь зууна. Цагийн зүү эргэх мөч бүхэнд байнгын 
хөдөлгөөн хийдэг болохоор дөрвөн турууныхаа гишгэдэл 
болгоноор ургамлын үрийг хөрсөнд шигтгэн булж байдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, зэлүүд хээрт цацагдсан үрийг өртөг зардалгүй 
суулгаж байдаг тариаланч.

Монгол бөхөн, өвсөн идэшт бусад амьтдын ялгадсаар хээр 
бордогддог. Идэш тэжээл болгоод алдчихсан бодисоо хөрс 
эргүүлэн авч байгаа нь энэ. Хөрсөөр дамжин бодисын эргэлт 
хэрхэн явагддагийг тайлбарлах гэвэл хуудас багадаж, хугацаа 
охордоно.

Нэг дор тогтвортой байршдаггүй, байнга хөдөлж, шилжиж 
байдаг учраас бэлчээрт талхагдал үүсгэдэггүй. Энэ бол 
амьдралынх нь зохилдлогоо, хөдөлгөөнт зан төрх юм. 

Хөдөлгөөн, хурд бол энэ амьтны амьдралын хэмнэл 
ажээ. Хүмүүний соргог харааны үзүүрт торолзох энэ гөрөөс 
хатираагаараа таталган хээ зурж бөртөн бөртөн зэрэглээнд 
уусан одох нь хээр талын гоо үзэсгэлэн билээ. Энгүй уудам 
талдаа эрх жаргалаа эдлэн зуун зуунаар оршихын ерөөл 
өргөе.

О.МӨНХТОГТОХ
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НYYДЭЛЛЭХ ЗАН ТѲРХ
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Монгол бөхөнгийн экологийн, бас зан 
төрхийн онцлог шинж бол жилийн 
туршид оршин амьдарч байгаа 

газартаа тасралтгүй хөдөлгөөн хийж байдаг. 
Жил бүр улирлын нүүдэл хийдэг. Хэзээ нүүх, 
нүүдэл хэр үргэлжлэх нь цаг уурын нөхцөл, 
усан хангамж, бэлчээрээс хамаарна. 

Улирлын нүүдлээс гадна бороо орох, 
цасан бүрхэвч тогтох, ургамлын гарц зэргийг 
мэдэрч богино хэмжээний шилжилт хийдэг.

Жилийн туршид, тэр тусмаа нүүдлийн 
үед сүргийн удирдагч нь шаргачин байдаг. 
Сүргийн толгойлогчийг сонгоход шийдвэр 
гаргах чадвар, зорилго-эрмэлзэлтэй байх 
чадвар шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг байна. 
Сүргийн итгэл төгс удирдагч нь шаргачин 
байна. Удирдагч сүргийн урд явдаг. Итгэл 
төгс удирдагчийн араас бусад нь явдаг. 
Удирдагчийн араас хэдэн арав, зуугаараа 
хөдөлдөг байна.

Гэхдээ орооны өмнөх үе, орооны үед 
сүргийн удирдагч нь бэлгэ боловсорсон 
ооно байна.
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УНДААЛАХ ЗАН ТѲРХ
УСНЫ ХЭРЭГЦЭЭ,
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Монгол орны хуурай хээрийн нөхцөлд 
бөхөнгийн амьдралд ус чухал хэрэгцээтэй. 
Ургамлын чийгээр цангаагаа тайлах, шууд 

ус уух гэсэн хоёр аргаар бөхөн усныхаа хэрэгцээг 
хангадаг. Зарим судлаач бөхөнгийн амьдралд ус 
шийдвэрлэх үүрэгтэй биш, усны эрэлт хэрэгцээгээ 
ургамлын чийгээр хангадаг гэж үздэг.

Цэнгэг усыг дуртайяа ууна. Монгол бөхөнгийн 
тархац нутаг дахь цэнгэг устай том усан сан гэвэл 
Хар-Ус, Хар нуур, Завхан гол, Ховдын Манхан 
сумын Сэнхэрийн гол, Төгрөгийн гол, Говь-Алтайн 
аймгийн Шаргын гол, Ховд аймгийн Дарви сумын 
Хөхвөрийн голыг нэрлэж болно. 

Цэнгэг усгүй бол шорвог усаар ундаалдаг. 
Шорвог устай нуурт Хяргас, Сангийн далай, Дөргөн, 
Дарвийн цагаан, Ихэс, Шаргын цагаан нуур орно.

Мөн жижиг гол, булаг, баян бүрд, борооны дараа 
бий болсон шалбааг, тогтоол ус, худаг бөхөнгийн 
ундаанд чухал ач холбогдолтой.
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Иддэг ургамлын чийг 60 хувьд хүрч 
байвал бөхөн ус уух шаардлагагүй, 
тэд ус руу явдаггүй. Хавар ургамал 

шинээр ургадаг учраас 60-80 хувийн 
чийгшилтэй ургамал идэш тэжээлийн 
бүрэлдэхүүнд давамгайлдаг. Тухайлбал, 
үетэн, эфемер ургамал чийг сайтай учраас 
тэдгээрийг дуртайяа иддэг.

Зун ус их хэрэгцээтэй. Зун, намрын 
эхээр давамгай их ургадаг үетэн ургамлын 
чийг 30-35 хувь, шарилж, бударганы 
чийг 45-55 хувь байдаг. Иймээс өвс, усны 
дутагдалд хараахан ороогүй ч ус руу явна. 
Гэвч ногоон ургамал (хиаг, ерхөгөнө, 
бичлэг өвс, янз бүрийн зүйлийн шарилж) 
ихтэй газарт дуртайяа идээшлэнэ. 
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Гол, булаг хөлдсөн, цас орж 
амжаагүй намар, өвлийн завсарт 
шүүслэг ургамлын үндсийг малтаж 

идээд усныхаа хэрэгцээг хангадаг.
Хуурай хээрийн нөхцөлд 

бөхөнгийн усны хэрэгцээнд цас чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Өвлийн улиралд цас 
долоож усныхаа хэрэгцээг хангадаг. 
Өвлөөс гадна намрын сүүлч, хаврын 
эхэнд ч цас хэрэгцээтэй. Бөхөнгийн 
тархац нутагт цас унах нь бага.
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ИДЭЭШЛЭХ ЗАН ТѲРХ
ИДЭШ ТЭЖЭЭЛ,
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Тухайн газар нутаг монгол 
бөхөн оршин амьдрахад хэр 
зохимжтой гэдэг нь ургамлын 

олдоц, нөөц, тэдгээр ургамал газар 
нутгийнхаа хүрээнд жигд тархан 
байршсан эсэхээр хэмжигдэнэ.

Монгол бөхөнгийн идэш 
тэжээлийн бүрдэлд зонхилох байр 
эзэлдэг 20 гаруй зүйлийн ургамал 
байна. Үүнээс жилийн дөрвөн 
улирлын турш иддэг ургамалд 
хялгана (Stipa spp), таана, хөмүүл 
(Allium spp), шарилж (Artemisia spp), 
ахар навчит баглуур (Anabasis 
brevifolia), улаан бударгана 
(Reamuria soongorica), орог тэсэг 
(Krascheninnikovia ceratoides), амманны 
сэдэргэнэ (Convolvulus ammannii), 
зүүнгарын хазаар өвс (Cleistogenes 
squarrosa) орж байна. Гэхдээ 
идэш тэжээлийн бүрдэл улирлаар 
өөрчлөгддөг.
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ХАВАР
Энэ цагт иддэг ургамлын бүрдэл тун 

ядмаг. Энэ үед говийн хялгана (Stipa gobica), 
сайрын хялгана (Stipa glareosa), амманны 
сэдэргэнэ (Convolvulus ammannii), зүүнгарын 
хазаар өвс (Cleistogenes squarrosa), орог тэсэг 
(Krascheninnikovia ceratoides), таана (Allium 
polyrhizum), хөмөл (Allium mongolicum), шарилж 
(Artemisia sp), ахар навчит баглуур (Anabasis 
brevifolia), Зүүнгарын бударгана (Reaumuria 
soongorica) зэрэг ургамлыг чухалчлан иддэг.
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ЗУН
Их халуунд өвслөг ургамал хуурайшиж, хатдаг. 

Ургамалд агуулагдах чийгийн хэмжээ багасна. 
Энэ цаг дор идэш тэжээл, ус хайгаад ийш тийш 
давхина, богино шилжилт хийнэ, ер нь л их 
хөдөлгөөнтэй байдаг. Ган болвол холын нүүдэл 
хийдэг. Зуны улиралд ногоон ургамал ихтэй, усны 
ойролцоох газарт бэлчээрлэх дуртай.

Зуны идэш тэжээлийн бүрдэлд шарилж 
(Artemisia spp), амманны сэдэргэнэ (Convolvulus 
ammannii), заан таваг (Erodium tibetanum), 
говийн хялгана (Stipa gobica), сайрын хялгана 
(Stipa glareosa), хунчир (Astragalus sp), зүүнгарын 
хазаар өвс (Cleistogenes squarrosa), таана (Allium 
polyrhizum), хөмөл (Allium mongolicum), Зүүнгарын 
бударгана (Reaumuria soongorica), бууралдуу янгиц 
(Ptilotrichum canascens), ахар навчит баглуур 
(Anabasis brevifolia), орог тэсэг (Krascheninnikovia 
ceratoides) тэргүүн зэргийн үүрэгтэй байна.
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Зуны халуун болоход нэг наст ургамал, 
дараа нь үетэн хатаж, чийгийн хэмжээ 
буурдаг. Энэ цагт бөхөн бударгана, 

алаг өвсөнд дурладаг ба эдгээр нь зун 
шүүслэг хэвээрээ үлддэг. Бөхөн шүүслэг 
ургамал, ус хайж бэлчээр сэлгэн ойр зуур 
шилжилт хийнэ. 

Зуны халуунд өдөр бүр биш ч гэсэн ус 
руу явах нь зайлбаргүй болдог. Гантай жил 
усны хэрэгцээ онцгой болдог. 

Хуурай хээрийн булаг, худгийг мал 
эзэлчихдэг. Мал, малчин байхгүй үед булаг, 
худаг руу хурдлан давхиад 1-3 минутын 
дотор ундаална. Хурдан ундаалаад буцаад 
зугтаана. Хүн, малын зай завсраар өглөө 
эрт, орой ундаалах нь элбэг.
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НАМАР
Зун, өвлийн дундах шилжилтийн үе. Энэ цагт 

иддэг ургамлын цэсэнд шүүслэг ургамал давамгайлна. 
Намрын идэш тэжээлийн бүрдэлд шарилж (Artemisia 
sp), хунчир (Astragalus sp), заан таваг (Erodium tibetanum), 
таана (Allium polyrhizum, хөмөл (Allium mongolicum), 
говийн хялгана (Stipa gobica), сайрын хядгана (Stipa 
glareosa), орог тэсэг (Krascheninnikovia ceratoides), 
Зүүнгарын бударгана (Reaumuria soongorica), зүүнгарын 
хазаар өвс (Cleistogenes squarrosa), ахар навчит баглуур 
(Anabasis brevifolia), ортууз (Oxytropis sp), амманны 
сэдэргэнэ (Convolvulus ammannii) зонхилж байна. 

Чанартай сайн идэш тэжээл хүртэсний ачаар намар 
тарга тэвээрэг нь гүйцэж, гялалзсан хүрэн бор зүстэй, 
жавхаалаг болдог. Хавар гарсан янзага өсөж торниод 
эхээсээ ялгагдахааргүй шахам томордог. Намар цагийн 
наран дор монгол бөхөн тавтай сайхан идээшилж, 
бүхий л ертөнц налгар тайван байгаа үзэгдэнэ.
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ѲВѲЛ
Цас ихсэж, цасан бүрхүүл зузаарах тутам идэш 

тэжээл хомсдоно. Өвлийн идэш тэжээлийн бүрдэлд 
таана (Allium polyrhizum), хөмөл (Allium mongolicum), 
ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia), говийн 
хялгана (Stipa gobica), сайрын хялгана (Stipa glareosa), 
шарилж (Artemisia sp), гоолиг шар бадаргана 
(Kalidium gracile), Зүүнгарын бударгана (Reaumuria 
soongorica), амманны сэдэргэнэ (Convolvulus 
ammannii), орог тэсэг (Krascheninnikovia ceratoides), 
бор бударгана (Salsola passerina), хотир (Zygophyllum 
sp), зүүнгарын хазаар өвс (Cleistogenes squarrosa) 
чухал оролцоотой байна. 

Өвөл цасны зузаанаас хамаарч нүүдэллэдэг. 
Цас багатай, идэш тэжээл сайтай газрыг сонгон 
байрших чадвар сайтай. Монгол бөхөн бол 
нүүдлийн амьтан. Нүүдэллэх чадварын ачаар 
байгалийн түр зуурын бэрхшээл, ган, зудны аюулаас 
зайлсхийж чаддаг.
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АМРАХ YЕИЙН ЗАН ТѲРХ
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Бөхөн тэгш гадаргатай, сийрэг 
ургамалтай, элсэрхэг зөөлөн 
хөрстэй газарт хэвтэх дуртай. 

Хэвтэхийнхээ өмнө дороо эргэлдээд, 
урд хөлөө эхэлж нугалаад хэвтэнэ. 
Толгойгоо биедээ нааж хэвтдэг.

Бие гүйцсэн нь ч тэр, янзага ч 
тэр хэвтэхийн өмнө урд хөлөөрөө 
газар малтаж шороог суллаад 
хэвтэр засаж амардаг. Хэвтэр нь 30-
50 см-ийн хэмжээтэй. Хэрвээ газрын 
гадарга тэгшхэн, сул шороотой 
юмуу өвстэй бол хэвтэр засахгүйгээр 
шууд хэвтэх нь ч бий. 
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Их халуунд салхины сэлгээтэй, 
ялаа, шумуул, хэдгэнэ багатай 
газарт хэвтрээ сонгохыг хичээдэг. 

Янз бүрийн шавьжнаас салах гэж 
толгойгоо сэгсрэх, дороо дэвхцэх, сүүлээ 
годгонуулах, хэвтрээ сольж хэвтэх 
гэх мэтийн зан төрх үзүүлдэг. Зуны 
халуунд амрахын тулд хэвтрээ олон удаа 
сольдог. Хэвтрээ сэлгэж салхи сөрөн 
хэвтэнэ. Их халуун өдөр нэг байрандаа 
хөдөлгөөнгүй удаан зогсох нь ч бий.

Шаргачин төрөх газраа сонгон 
байршина. Төрөхийн өмнө газрыг 
туруугаараа цэвэрлээд төрөх хэвтэр 
засдаг.
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Хүйтний улиралд салхинаас 
хамгаалж бутны өвөр ёроолд 
хэвтэр засах нь олонтой. Өвөл 

урд хөлөөрөө цас малтаж хэвтэр 
засна. Заримдаа цасан дээр шууд 
хэвтэнэ. Биеийн халуунаар цас нь 
хайлж, мөстсөн хонхор үүссэн байдаг. 
Өвлийн хүйтэнд ил задгай талд хэвтээд 
бөмбөгнөтөл чичрээд хонох нь ч бий. 
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ѲѲРИЙГѲѲ ХАМГААЛАХ
ЗАН ТѲРХ
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Амьтны өөрийгөө хамгаалах зан 
төрх олон янз. Хээрийн уудам орон 
зайд амьдардаг монгол бөхөнгийн 

өөрийгөө хамгаалах үндсэн зан төрх бол 
хурдлан зугтаах. Амар тайван идээшилж 
байснаа хөл дороосоо бусгаад давхидаг. 
Давхиж яваад огцом эргэх чадвартай. 

Сүрэг дотроос аль нэг нь газраас дээш 
хөндийрөн үсрэх нь харагддаг. Газраас 
дээш хөндийрөн үсрэх зан төрх бол аюул 
тохиолдсон үед хийддэг нөхцөлт бус 
рефлекс юм. Аюул тохиолдоход үзүүлдэг 
бөхөнгийн дохиолол их өвөрмөц. Ямар 
ч нас, хүйсний монгол бөхөн давхилт 
дундаа хойд хоёр хөлөөрөө түлхэлт 
аваад 45 градусын өнцгөөр газраас 
дээшээ 1 метр хүртэл өндөрт үсэрдэг. 
Ийм хөдөлгөөнийг хэдхэн өдрийн настай 
янзага ч хийдэг. Ийм хөдөлгөөн хийгээд 
хурдлан зугтдаг.
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Ундаалахаар усанд ойртож ирэхдээ 
учрах аюул заналаас зайлсхийх 
үүднээс аюулын дохио өгдөг. Усанд 

ойртож ирснээ буцаж давхина.
Хүн, машин, дайсан амьтан хараад 

аюулын дохио өгдөг өөр нэг өвөрмөц 
арга байдаг. Нас, хүйснээс үл хамааран 
хондлой дээрхи үсээ босгодог. Аюул 
холдонгуут тэр үс нь буугаад хэвийн 
байдалд ордог.
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АЮУЛ ЗАНАЛ

Бөхөн төллөж, үржиж олшроход ган, 
зуданд нэрвэгдэх, хууль бусаар агнагдах, 
нийгмийн дарамт шахалтад өртөх, өвчин 

тусах, махчин амьтны хоол болох гэх мэт 
муугаар нөлөөлөх олон хүчин зүйл байдаг. 
Өвчин туссан, ядарч туйлдсан нэгнийг нохой 
барих тохиолдол ч байна. 
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ЗАН ТѲРХ
YРЖИЛ, ОРООНЫ YЕИЙН
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Үржлийн сүрэг үүсэж байгаагийн 
эхний шинж тэмдэг 11 дүгээр сард 
ажиглагддаг. 12 дугаар сарын 

сүүлчээр ихэнх сүрэг ганц оонотой 
болсон байна. Монгол бөхөнгийн ооно 
ганц, эсвэл хоёр шаргачин хураах нь 
элбэг. Гэхдээ 9 хүртэл тооны шаргачин 
хураах нь ч бий. Ингээд өвлийн жин 
хүйтнээр 1 дүгээр сард эвцэлдээнд 
ордог. Гэхдээ хүйтрэл бол бэлгэ 
боловсролтыг идэвхжүүлдэг. Бөөнөөрөө 
эвцэлдээнд орох нь үржлийн сүрэг 
бүрэлдэн бий болох, гэрлийн горим, 
цаг агаарын хүйтрэл, тухайн амьтны 
тарга тэвээрэг гэх мэт экологийн хүчин 
зүйлээс хамаарна.
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ОРООНЫ YЕИЙН ООНЫН
ЗАН ТѲРХ
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Шилэн хүзүүний арьс хөөж томроод, урт, шигүү 
үс ургадаг. Хүзүүний үс урт болоод бараан 
хүрэн хүзүүвчтэй болно. Нүдний доод хэсэгт 

урт бараан үс ургадаг. Эдгээр нь бэртэл гэмтлээс 
хамгаалах зохиолдлогоо юм.

Хамрын доод хэсэг их хүчтэй хөөж, томороод 
цүлхийнэ. Нүдний өмнөх булчирхай маш их томордог. 
Энэ булчирхайнаас хүчтэй үнэртэй наалдамхай шүүрэл 
ялгарна. Туруу хоорондын булчирхай, бас цавины 
булчирхайны шүүрэл ялгаруулалт улам нэмэгддэг. 
Эдгээр шүүрлээр үнэрт тэмдэг тавьдаг. Хойд хөлөөрөө 
суугаад хүзүүгээ шээсээрээ норгодог.
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Ооно бут мөргөнө, урд туурайгаараа газар 
маажина. Бэлгэ боловсорсон ооно янзаганд 
харгис хандана. Янзагыг сүргээс хөөнө. Ооно 

хоорондоо тэмцэлдэж бие биендээ гэмтэл учруулна. 
Орооны үед ооно бараг идээшилдэггүй. Орооноос 

болж их хэмжээний энерги алдаснаас, бас өлссөнөөс 
ооно турж эцээд сульдана. Ооно урт хугацаагаар 
амардаг. Нэг, эсвэл хоёр шаргачинтай хамт яваа ооно 
байнга хэвтэж амардаг. Шаргачингаа холдохоор араас 
нь дөхөж очингуут дахиад л хэвтэнэ. Эцэж туйлдсан 
ооно бусадтайгаа хамт явж чадахгүйд хүрч тусдаа байх 
нь ч бий.

.
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ТѲРѲХ YЕИЙН
ЗАН ТѲРХ
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Монгол бөхөн 6 дугаар сарын эхний 
арав хоногт төрж эхэлдэг. Салхи 
шуургатай, идэш тэжээл хомс хаврын 

улиралд шаргачин 140 шахам хоног хээлээ 
тээдэг. Энэ үед шинээр соёолон дэлгэрч 
буй ногооны амтыг мэдрэнэ. Булаг, шанд 
задарч, зарим ургамлын чийг ханаж усаар 
гачигдахгүй тааламжтай сайхан үе тохиодог
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Төрөх дөхөхөөр “төрөх газар”-аа 
сонгоно. Шаргачин тэгш гадаргатай, 
сийрэг ургамалтай, зөөлөн хөрстэй 

газарт төрдөг. Төрөхийн өмнө туруугаараа 
газрыг цэвэрлээд “төрөх хэвтэр” засна. 
Төрөх хэвтэр засахгүйгээр төрөх нь ч бий.

Төрөхийн өмнө шаргачин маш сонор 
сэрэмжтэй болдог. Ихэнхдээ шөнө, өглөө 
эрт төрдөг. Хэвтээгээрээ төрнө. 15 минутаас 
ихгүй хугацаанд хурдан төрдөг. Төрсөн 
янзага 3-4 кг жинтэй. Төрөөд удалгүй хөл 
дээрээ тэнцэнэ. Төрөөд 1-2 цаг өнгөрөхөд 
янзага төрсөн газраа орхихыг оролдоно.

Бөхөн ганц янзага төрүүлэх нь олонтой 
ч, бас багагүй хэсэг нь ихэрлэнэ.
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Төллөхийн өмнө дэлэн их томордог. 
Төрсний дараа дэлэнгийн жин 600-
800 г болдог байна. Шаргачин өдөрт 

3-аас багагүй удаа хөхүүлдэг. Өглөө эрт, 
баримжаагаар үд дунд, нар жаргахаас өмнө 
хөхүүлнэ. Эдгээрээс бусад цагт янзагаа 
хөхүүлж байгаа шарагчин ажиглагддаг. 
Ихэнх шаргачин 2-3 сарын хугацаанд 
янзагаа сүүгээрээ бойжуулдаг.
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6 дугаар сар бүхэлдээ олон олон үр төл 
шинээр мэндэлж, эх сүрэг өсөж олшрох, 
шинэ амьдрал цэцэглэх өлзий дэмбэрэл 

бүрдсэн сар ажээ. Судлаачдын хийсэн 
судалгааны дүнгээс үзэхэд 6 дугаар сарын 
18-наас 25-ны хооронд 7 хоногийн хугацаанд 
ихэнхи шаргачин дуу дуугаа аван төрсөн 
тухай баримт бий.
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Байгаль бол гоо үзэсгэлэн. Хээрийн 
үзэсгэлэн гоо энэ амьтан хүний 
хараа шалгахаар гэнэт гарч ирээд, 

үс босгож, сэтгэл хөвөлзүүлээд ажихын 
зуурт тоос татуулан усанд хаясан чулуу мэт 
алсран оддог. Бид хаачваа, хаачваа гэсээр 
үлддэг. Хүмүүний сэтгэлийг хөвөлзүүлэхгүй 
юм бол гоо үзэсгэлэн гэж юусан билээ. 

Хээр талын эрх чөлөөний эзэн бөгтөр 
бөхөн Монголын газар шороонд заяасан 
шигээ эрх дураараа жаргаг. Хээр тал өнө 
мөнхөд амар амгалан оршиг. 


