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Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?2



Хавтгай тэмээ (Camelus ferus) 
нэн ховор, устаж үгүй болох 
аюулд байгаа гэж би хэлсэн. 

“Аюулд орсон” гэдэг нь 
чухам юу гэсэн үг вэ?

Энэ нь тухайн амьтныг хамгаалах ямар нэгэн зүйлийг 
даруй хийхгүй бол тэд устаж үгүй болно гэсэн үг юм. 
Энэ нь өнөө үед ч тохиолдож болох юм. Хэрэв энэхүү 
аюул үнэхээр болбол, тухайн амьтан бүр мөсөн устаж, 
байхгүй болно.
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Яагаад?

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?4



Хавтга
й тэ

мээ бидэнд аюултай юу?

Тэд бидний х
оолыг и

дэж
, тэ

жээвэр амьтдыг маань иддэг үү?

Яагаад?

Үгүй. Хавтгай тэмээ дээрх зүйлсийн 
алийг нь ч хийдэггүй. Харин, 
яагаад гэдэг асуултанд товчхон 
хариулахад: тэдний амьдардаг Говь 
нутагт байдаг байгалийн баялгийг 
ухаж авах гэсэн хүний шуналаас 
энэ бүхэн үүдэлтэй.
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Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?6



Тэр бол үнэн. Гэтэл цэвэр ус байхгүй ч гэлээ 
хүмүүс цөл рүү явдаг. Учир нь хүмүүсийн хүсдэг 
зүйлс нь цөлд нуугдсан байдаг. Барилга барихад 
ашиглагддаг гангийн түүхий эд болох төмрийн 
хүдэр болон хүмүүсийг баян болгодог алт зэрэг үнэт 
эрдэнэ тэнд байдаг. Бордоо хийхэд хэрэгтэй давс 
болон бусад бодисууд мөн хавтгай тэмээн нутагт 
бий. Энэ бүхнээс илүүтэйгээр цөлийн элсэн доор, 
түүний хэвлийд газрын тос бас байдаг.

Машин, ачааны тэрэг, галт тэрэг, нисэх онгоцыг 
ажиллуулахын тулд бидэнд газрын тос хэрэгтэй. 
Хүмүүс баян чинээлэг болж, олон олон хүмүүс 
машинтай болж,  аялах мөнгөтэй болохын хирээр 
тэдэнд газрын тос улам бүр хэрэгтэй болж байна.

Гэтэл цөлд зөвхөн элс, 
чулуу л байдаг. 

Говийн зарим хэсэгт цэвэр ус 
ч байдаггүй, зөвхөн давстай 
ус л байдаг.

Хүмүүс бид давстай 
уус ууж чадахгүйн 
дээр тэнд амьдрах  
боломжгүй билээ. 

Хууль бус уурхайчид
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Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?8



Алт, төмрийн хүдэр эсвэл

газрын тос хайж

байгаа хүмүүс хавтгай

тэмээг зүгээр л тайванорхиж болохгүй гэж үү?

Тиймээ, тэд тэгэх боломжтой бөгөөд энэ нь хамгийн хялбар 
хариулт. Харин хүмүүс хавтгай тэмээг алж хүнсэндээ хэрэглэх, 
мөн машин болон мотоциклээр хөөх зэрэг бэрхшээлүүд байдаг. 
Хавтгай тэмээг “нүүдэлчин амьтад” гэж үздэг. Учир нь тэд 
давсархаг болоод цэнгэг булгийн хөвөөгөөр ургасан зүлэг 
ногоогоор хооллодог бөгөөд ногоо нь дууссан үед өөр булаг, 
бэлчээрийн зүг нүүдэллэдэг. Заримдаа тэдгээр булаг хоорондоо 
100 км хүртэл зайтай байдаг. Иймд тэд хэдэн зуун, магадгүй 
хэдэн мянган жил нүүдэллэж явсан тэр замаар нэг удаагийн 
аялал хийн шинэ булагтаа хүрдэг. Хэрэв ачааны тэрэг тэрхүү 
зам дээгүүр явсан тохиолдолд тэдгээр тэмээ замаа алдан, 
төөрөхөд хүрдэг.Хууль бус 

уурхайчид
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Хэрэв бидэнд тэдгээр үнэт 

эрдэнүүд тийм л чухал юм 

бол хавтгай тэмээ устаж 

үгүй болон үүрд алга 

болоход бид яагаад санаа 

зовох ёстой юм бэ? 

Хавтгай тэмээ  
яагаад тийм чухал  

байдаг вэ? 

Энэ дэлхийд амьдарч буй бүх хүн 
төрөлхтөн бид дэлхийн сая сая 
ургамал, шавьж, загас гэх мэт тэнгис 
далай, газрын бүхий л амьтадтай 
аажмаар хамт үүсч хөгжсөн. Бид 
сонирхолтой байдлаар хоорондоо 
холбоотой боловч бүгд тус тусдаа 
хөгжсөн. Гэсэн хэдий ч хүн, амьтад 
болоод дэлхийн бусад бүх бүтээл бие 
биенээсээ хамааралтай байдаг бөгөөд 
энэхүү хамаарал нь сая сая жилийн 
явцад бий болсон билээ. 

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?10



Таныг аалзны тор харж байсан гэдэгт би итгэлтэй 
байна. Аалзны тор нь гайхамшигтай бөгөөд түүнийг 
хамгийн сайхнаар шаглан хийсэн байдаг. Хэрэв та 
аалзны нарийн гэгч урлан нэхсэн тэр торны ганцхан 
хэлхээг нь эвдэхэд л тэнд нүх үүсэн, улмаар тор эвдэрч 
эхлэн, нэг нэгээрээ хөвөрсөөр тэр төгс  гэгч бүтэц 
бүхэлдээ сүйрч, хэсэг хэсэг болон салан унана.

Яг үүний адилаар, ургамал, шавьж, загас, ан амьтад гээд сая сая 
амьдралууд яг л энэ аалзны тор шиг холбоотой байдаг бөгөөд 
цаг үеийн эхнээс эхлээд л амьдралын энэхүү хэлхээ нь дасан 
зохицож, өөрчлөгдсөөр ирсэн юм. Энэ нь байгалийнхаа жамаар 
өөрчлөгдсөн бөгөөд бид үүнийг ‘хувьсан өөрчлөгдөх’ гэдэг. Бид 
өөрсдийгөө энэхүү ээдрээтэй амьдралын талаар ихийг мэддэг 
гэж боддог ч яг үнэндээ бид өчүүхэн бага мэддэг. Том, жижиг 
ямар ч амьтан бүр мөсөн устаж үгүй болоход энэхүү ээдрээтэй 
амьдралын бүтцэд хэр их хор уршиг учруулах талаар бид маш 
багыг л мэднэ.

Хэрэв байгалийн нэг бүтээл нь, тухайлбал 
хүмүүс бид дэндүү томорч, хүчирхэг болон 
бусад бүтээлийг олноор устгаж эхлэвэл 
амьдралын нарийн тогтолцоо яг л тэр 
аалзны тор шиг эвдэрч эхэлнэ.

Хүн төрөлхтний заналхийлж буй мянга 
гаруй магадгүй сая сая төрлийн амьдрал 
байдаг бөгөөд тэдний нэг том бүлэг 
амьтны төрөл бол хавтгай тэмээ юм.
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Дэлхийд маш олон 

тэмээ байдаг бөгөөд 

тэдний зарим нь нэг, 

зарим нь хоёр бөхтэй 

байдаг.

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?12



Хавтгай тэмээ нь 2 бөхтэй байдаг 
ба  тэдгээр нь гэрийн 2 бөхтэй 
тэмээтэй харьцуулбал бөх нь 
жижигхэн байдаг бөгөөд гавлын 
ясны хэлбэр нь өөр байдаг. 
Монголчууд тэднийг “Хавтгай” 
гэдэг бөгөөд энэ нь  “хавтгай 
толгой” гэсэн утгатай. Гэрийн 2 
бөхтэй тэмээ (Camelus bactrianus) 
болон хавтгай тэмээ (Camelus 
ferus) хоёрын хооронд ялгаа 
байгаагүй бол Монголчууд хэзээ 
ч энэ хоёр тэмээг ялган өөр нэр 
өгөхгүй байх байсан.

Үүнээс гадна түүнд бас нэгэн 
онцгой чанар бий. Хятадын зарим 
нутагт хавтгай нь өөр ямар ч 
амьтдын ууж чадахааргүй тийм 
их давстай усыг ууж чаддаг. Тэд 
цэнгэг уснаас илүү давстай усанд 
дуртай болохоор бус харин хүмүүс 
түүнийг давстай ус байдаг цөлд 
хүчээр авчирсан бөгөөд бидний 
хэлдгээр өөрийн эрхгүй давстай ус 
ууж “сурсан” юм.

Дэлхийн хүн ам урьд нь хэзээ ч байгаагүйгээрээ 
олон болсон бөгөөд нийт 7 тэрбум хүн энэ дэлхийд 
амьдарч байна. Энэ тоо жилээс жилд өсөж байгаа 
бөгөөд амьдралын эх болсон усны хэрэгцээ улам 
бүр нэмэгдэж байгаа билээ. Таны амьдарч байгаа 
хугацаанд хүмүүс аль хэдийн усны төлөө тэмцэлдэж 
эхэлсэн байгаа билээ.  Өмнө дурьдсанчлан, хавтгай 
тэмээ давстай ус уудаг болон өөрчлөгдсөн бөгөөд 
магадгүй энэ нь түүнийг илүү онцгой болгодог болов 
уу. Магадгүй бид ч хавтгай тэмээ шиг давстай ус ууж 
сурах ч юм билүү. Ингэж чадвал хүн төрөлхтний хувьд 
асар их буян болох биз дээ.

Мөн өөр нэгэн онцгой чанар бий. Хятад улсад ‘цацраг 
идэвхит туяа’ гэгч амьдралыг устгах чадалтай 
аймшигтай зэвсэг болох цөмийн бөмбөгийн туршилт 
хийгдэж байсан газар хавтгай тэмээ амьдардаг. 
Тэдгээр туршилтуудын дараа ч хавтгай тэмээ устаж 
үгүй болоогүй. Тэд 40 удаагийн туршилтын дараа ч 
амьд үлдэн амьдарсаар байгаа бөгөөд байгалийнхаа 
жам ёсоор өсөж, үржин эрүүл саруул ботго төрүүлсээр 
байгаа юм. Өнөөдөр олон олон улс орнууд цөмийн 
зэвсгийн араас хөөцөлдөж байна. Цөмийн бөмбөг 
хаана хэзээ  дэлбэрэхийг хэн ч мэдэхгүй. Магадгүй 
энэхүү гайхамшигт хавтгай тэмээ бидэнд цөмийн 
зэвсгийн цацраг идэвхит туяанаас хэрхэн амьд үлдэх 
нууцыг нээж өгөх  ч юм билүү.

Хавтгай тэмээюугаарааа онцгой вэ?
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Би одоо

хавтгай 

тэмээ ямар 

чухал амьтан 

болоод яагаад 

хамгаалагдах 

ёстойг ойлголоо. 

Сайн байна. Гэвч энэ бүхэн зөвхөн 
хавтгай тэмээг хамгаалахаар 
зогсохгүй. Эмзэг аалзны торыг 
санаарай. Аалзны торыг сая сая 
бүтээлүүд хоорондоо холбогдож, 
бидний ойлгож ч чадахгүй тийм 
учир битүүлэг байдлаар хоорондоо 
холбоотой амь, амьдралын сүлжээ 
гээд бодоод үзээрэй. Бүх бүтээлүүд 
хөгжиж, жам ёсоороо хувьсан 
өөрчлөгдөхөд юу ч саад болохгүй 
байх ёстой. Тэдний алийг нь ч аливаа 
шуналаас үүдэн устгаж, хөнөөх ёсгүй.

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?14



Хууль бус уурхайчдын гарт 
амиа алдсан хавтгай тэмээ. 
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Хууль бус уурхайчдын ашигладаг 
газар ухагч машин 

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?16



Тиймээ, гэхдээ тэдний ихэнх нь байгалийн 
буюу жам ёсны хувьсан өөрчлөлтийн 
улмаас үгүй болсон. Өнөөдөр тэрхүү жам 
ёсны өөрчлөлтийг эвдэн, жам ёсны бус 
өөрчлөлтийг бий болгож байгаа шуналтай 
бөгөөд бусдыг боддоггүй нэг төрлийн 
бүтээл дэлхийд бий бөгөөд түүнийг ‘хүн’ 
гэдэг. Учир нь тэд дэндүү олуулаа бөгөөд 
шуналтай. Зөвхөн биднийг амьдарч байх 
үед л дэндүү олон ургамал, шавьж болон 
ан амьтад үүрд устаж үгүй болсон байдаг.

Амьд амьдрал эхэлсэн 
цагаас хойш сая сая 

жилийн хугацаанд 
олон амьтад мөхөж 

үгүй болсон. 

17



Хэр олон хавтгай 
тэмээ яг хаана 
амьдардаг вэ?

Тэд дэлхийн өөр хаана ч биш харин зөвхөн Монгол, 
Хятад улсуудын Говийн цөл нутагт амьдардаг. Хятадад 
600 харин Монголд 550 хавтгай тэмээ амьдарч байна.

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?18



Тэд тийм ч 
олон биш 
юм байна. 

Яг тийм. Тийм ч учраас тэд ховордож, 
устаж үгүй болох аюулд ороод байна.
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Говь цөл нь 
маш том, 
өргөн уудам 
газар билээ. 

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?20



Тэд цөлд 
хаа саагүй 
байдаг уу?

Үгүй ээ, тэд Хятадад Гашуун 
Говь хэмээх газарт л байдаг. 
Энэ нь Монголоор “гашуун говь” 
гэсэн үг юм.
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Учир нь тэнд зөвхөн давстай ус байдаг 
бөгөөд маш хуурай байдаг. Тэд мөн 
алдартай ширгэж хатсан Лоп Нуурын 
ойролцоо Лопын цөлд амьдардаг. Лоп 
нуурыг дээрээс нь харвал яг л хүний 
чих шиг харагдах бөгөөд ихэнх газрын 
зурагт цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн байдаг. 
Тэгэхээр та их ус харлаа гэж бодов ч тэр 
нь юу ч үгүй дэндүү хуурай. Тэнд байх 
цорын ганц амьд амьтан нь хавтгай тэмээ, 
түүний мөр хоёр л юм.

Хятадад байдаг хавтгай тэмээний хамгийн 
дуртай нутаг нь Лоп нуураас урагш байдаг 
зүүнээс барууныг хамарсан хэдэн зуун 
километр үргэлжлэх Шинжан аймаг, 
Төвд хоёрын хилийн дагуу байдаг газар 
юм. Тэрхүү газрыг Аржин болон Күнлүн 
уулс гэдэг бөгөөд уулын оройгоос цас 
хайлж, цэвэр ус, ногоон зүлэг байдаг учир 
хавтгай тэмээ хавар тэрхүү газарт очих 
дуртай байдаг.

Яагаад гашуун гэж 
нэрлэсэн бэ? 

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?22



Тэд Хятадын 
өөр газарт 
байдаг уу?

Тийм, байдаг. 2011 онд Лопын цөлийн 
баруун зүгт байдаг Такламакан гэх том 
цөлд нэгэн судалгааны баг очсон бөгөөд 
тэдэнд Такламаканы нутагт хавтгай тэмээ 
байдаг тухай хэлжээ.

2003 онд Хятадын засгийн газар хавтгай 
тэмээг хамгаалах зорилгоор Гашуун говь 
болон Лопын цөлд тусгай хамгаалалттай 
газар бий болгожээ. Тэрхүү газрыг 
Үндэсний Лоп Нуурын Хавтгай Тэмээ 
Хамгаалах Газар гэдэг. Гэвч Такламакан 
цөл нь энэхүү хамгаалалттай бүсийн гадна 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Такламаканд 
хавтгай тэмээ байгаа бол тэдгээр нь огт 
хамгаалагдаагүй байна гэсэн үг.

Лоп нуурыг 
сансраас 
авсан зураг
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Тиймээ, ялангуяа бүх Хятад улсад нийт 
600 хавтгай тэмээ байдаг гэж үзвэл их тоо.

Судлаачид Такламакан цөлд 
хавтгай тэмээ олсон уу?

Үгүй. Гэвч хэдий судлаачид хавтгай тэмээ 
олж хараагүй ч уулын цас хайлахад 
Такламакан руу урсдаг Кэриа гэх урт голыг 
даган амьдрах  малчдын хэлснээр бол 50 
хүртэлх тэмээ байдаг гэдэг.

50 гэдэг багагүй тэмээ байна.

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?24



Харамсалтай нь үгүй. Учир нь 
Такламаканы нутагт газрын тосны 
олборлолт хийдэг бөгөөд засгийн 
газар тийм газар хамгаалалтын 
бүс байгуулахыг зөвшөөрөхгүй.

Хятадын засгийн газар 
Такламакан цөлд хамгаалалттай 
газар байгуулах болов уу? 

Тэгвэл тэднийг хэрхэн 
хамгаалах вэ?

Хавтгай тэмээ ямар онцгой болохыг 
ТАНЬ шиг хүмүүст тайлбарласнаараа 
тэднийг хамгаалж болно. Мөн уурхайчид, 
газрын тосны үйлдвэрийн ажилчид, Кэриа 
голын эргээр амьдардаг хүмүүс болон 
Такламакан цөлийн ойролцоо амьдардаг 
хүмүүст мөн тайлбарлах хэрэгтэй. Таньд 
одоо хэлж буй эдгээр үгсийг тэдгээр 
хүмүүст ярьж, ойлгуулах нь маш чухал юм.
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Та хэлэхдээ хавтгай тэмээ 
Монголд бас байдаг гэсэн. Тэд 
хамгаалагдсан байдаг уу?

Хууль бус уурхайчдыг тэр 
газраас гаргаж болохгүй юу? 

Энэ нь хавтгай тэмээний 
нүүдлийн замд сөргөөр 
нөлөөлж байгаа байх даа?

Хавтгай тэмээ бүр мөсөн устаж 
үгүй болох аюулд байгаа юм 
байна. Би одоо хавтгай тэмээ 
яагаад ховордож, аюулд орсон 
болохыг ойлголоо. 

Тиймээ, аз болоход тэд 
хамгаалагдсан байдаг. Монголын 
хавтгай тэмээ нь Говийн Их Дархан 
Цаазат Газрын А хэсэг буюу товчоор 
Говийн-А хэсэг амьдардаг. 1979 
онд, Монгол улсын засгийн газар, 
НҮБ-ийн Байгаль Орчны Хөтөлбөр 
хамтран тэрхүү Говийн А хэсгийг 
байгуулжээ. 

1980-аад онд хавтгай тэмээний тоо 
толгой багассан боловч одоо тоо 
толгойн хувьд тогтвортой болсон 
бөгөөд өсч эхлээд байна. Хэдийгээр 
Хятадтай харьцуулахад ногоо ихтэй 
бөгөөд ус нь тийм давстай биш ч 
чоно олонтой болохоор тэд хавтгайн 
ботго руу дайрч, хөнөөдөг. 

Харамсалтай нь чононоос илүү 
том аюул бас бий. Говийн А хэсэгт, 
их хэмжээний алт олдсон бөгөөд 
газрын гадаргаас холгүй олддог.

Энэ нь бараг 250 шахам хууль 
бус уурхайчдын анхаарлыг татсан 
бөгөөд тэд хавтгай тэмээний хувьд 
хамгийн онцгой газар болох тэр л 
нутагт олборлолтоо явуулж байна. 

Говийн А хэсгийн захиргаа тэднийг гаргах 
гэж хичээсэн боловч хууль бус уурхайчид 
нэг газраас хөөгдөөд хэсэг хугацааны дараа 
эргээд өөр газар очдог. Тэгээд ч тухайн 
хэсэг маш том газар нутгийг хамарсан 
байдаг бөгөөд алслагдмал учир тогтмол 
эргүүл хийхэд хүндрэлтэй байдаг. 

Тиймээ, тэгж байгаа. Хэдэн зуун жил, 
магадгүй хэдэн мянган жил ашиглагдаж 
ирсэн зам устгагдаж байна. Ингээд харахад 
Говийн А хэсэг буюу хамгаалагдсан газар 
байгаа тэмээнд ч хүртэл давж туулах олон 
бэрхшээл, аюул байна. 

Тиймээ, тэр зөв. Тийм учраас л Хавтгай 
Тэмээ Хамгаалах Сан болон Их Британий 
тусламжийн байгууллага хамтран хавтгай 
тэмээг устаж үгүй болохоос хамгаалахын 
тулд хавтгай тэмээ үржүүлгийн төвийг 
байгуулсан байдаг. 

Хавтгай тэмээ яaгаад ховордож, аюулд орсон бэ?26
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wild camel
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Газрын зурагт Хятад болон Монгол 
дахь хавтгай тэмээний хамгаалалтын 
бүсийг харуулж байна. 
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Хавтгай тэмээг устаж үгүй 
болохоос хамгаалахад 

бидэнд туслаарай

Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой:

The Wild Camel Protection Foundation 
School Farm 
Benenden 
Kent TN17 4EU England

Утас: 44 (0)1580 241132
И-мэйл: harecamel@aol.com

www.wildcamels.com
(хандив өргөх боломжтой)

www.facebook.com/wildcamels
www.twitter.com/wildcamels

Life Patron: 
Dr. Jane Goodall D.B.E.

Photographs © Yuan Lei, John Hare, Professor Yuan Guoying

Dierenpark Zie-ZOO-ийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр орчуулан хэвлүүлэв.

“Наруд дизайн” ХХК-д хэвлэв

Монголын Хавтгай тэмээ 
хамгаалах сан


