
Баримтат мэдээлэл 

Махчин шувуудын 
хамгаалал 

Хамгаалал 

Хамгаалал гэдгийг “аливаа байгалийн нөөцийг хойч үедээ үлдээхээр зүй 
зохистой ашиглаж хамгаалахыг хэлнэ” гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр 
хэлбэл, байгаль хамгаалал гэдэгт бидний байгаль дэлхийгээ хамгаалах тэр 
үйл ажиллагааг хэлдэг. Байгаль хамгааллыг өргөн цар хүрээтэйгээр 
хэрэгжүүлж болох боловч мөн танай хашааны цэцэрлэгт ч хэрэгжүүлж болно. 

Жишээ нь мөн өргөн уудам ойг тусгай хамгаалалтанд авах эсвэл хог хаяхгүй 
байх энгийн баримт бичиг ч байж болно. Бид өөрсдийн гарагийн эрүүл 
байдлыг хамгаалахад тус болох олон төрлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
хийж болно. Байгалийн нөөц болон бидэнтэй хамт байгаль дэлхий дээр хамт 
амьдарч буй зэрлэг амьтдыг хамгаалах ажлыг бид яагаад заавал хийх ёстой 
вэ гэдэгт олон шалтгаан бий. Магадгүй хамгийн том шалтгаан нь бүх амьдрал 
амьд биет, хүн эсвэл ус, усны үхэр, соно, буга, цэцэг эсвэл үнэг бүгд эрүүл, 
аюулгүй, цэвэр хүрээлэн буй орчинд амьдрах эрхтэй. Урт удаан хугацааны 
турш бид өөрсдөө байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байсан бөгөөд одоо 
байгаль орчин доройтож буй энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн төрөлхтөн 
чухал үүрэгтэй учраас бид байгаль хамгаалалд суралцах ёстой. Бид зөвхөн 
өөрсдийн ирээдүйгээ мөн одоогоос 10, 20, 50 жилийн дараа ямар дэлхийд 
амьдарч байх талаар бодох ёстой. Махчин шувуудтай адил хүн ч ялгаагүй 
хүрээлэн буй орчны үйл ажиллагаанд оролцдог бүрэлдэхүүн хэсэг. Бусад бүх 
организмуудтай адил бид байгалаас тусдаа амьдарч чадахгүй. Ургамлууд 
бидний амьсгалдаг хүчилтөрөгчийг ялгаруулж, өтгөн шигүү ургамал болон 
шурэн арлууд дэлхийн дулаарлыг үүсгэдэг хүлэмжийн хийн нөлөөллийг 
бууруулж нүүрсхүчлийн хийг хадгалах агуулахын үүрэг гүйцэтгэдэг. Халуун 
орны чийглэг ой биднййг уух устай  байлгахын тулд усны эргэлт болон уур 
амьсгалын шинж төлөвийг зохицуулдаг. Ус намгархаг газрууд усыг агуулдаг 
бөгөөд цэвэр байлгахад тусалдаг. Шүрэн арал болон голын адгийн далайд 
цутгадаг хэсэг нь үер болон далайн шуургыг барьж байдаг бол ургамал нь 
салхи болон уснаас үүдэлтэй хөрсний элэгдлээс сэргийлдэг. Нэмж хэлэхэд, 
бүх хүнс хоол зэрэг байгалийн нөөцүүд, мод түлээ зэрэг нь хүрээлэн буй 
орчны бүтээгдэхүүн юм. Бүх амьд биет нь хоорондоо холбоотой бөгөөд 
хүнийг оролцуулан бүхий л амьтан, ургамлын зүйлүүдийн мэнд үлдэх 
байдалд эрүүл гариг нэн чухал. Энэ мэдлэгийг үл харгалзан хүмүүс 
сэрэмжлүүлэхээр түвшинд ой модыг огтолсоор, гол горхийг бохирдуулсаар, 

эртний ургамлын үлдэгдэл болох нүүрсийг түлсээр л байна. 

Амьдрах орчны 
алдагдал 

Магадгүй махчин шувууд 
болон бүх зэрлэг амьтдад 
хамгийн ихээр тулгарч буй 
асуудал нь амьдрах орчны 
алдагдал юм. Бидэнтэй нэгэн 
адил, эдгээр амьтад хүнс 
тэжээл, нөмөр нөөлөг, орон 

зай, ус зэрэг үндсэн нөөцүүд 
шаардагддаг. Хүний хүрээлэн 
буй орчинд гаргасан 
өөрчлөлтүүд эдгээр  
нөөцүүдийн хүртээмж болон 
тэнцвэрийг эсрэгээр 
өөрчилсөн. Эдгээр өрчлөлтүүд 
нь зүйл бүрт өөр өөрөөр 
нөлөөлөх бөгөөд цөөхөн 
хэдэн зүйлийн амьтад хүний 
өөрчилсөн орчинд сайн 
амьдарч болох боловч ихэнх 
зэрлэг амьтад, биологийн 
олон янз байдалд эдгээр 
өөрчлөлтүүд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Махчин шувуудтай 
адил том махчин амьтад 
ялангуяа амьдрах орчны 
өөрчлөлтөд мэдрэмтгий 
байдаг. Нүүдэллэдэг эсвэл 
маш онцгой төрлийн зүйлээр 
хооллодог амьтад мөн 
амьдрах орчны өөрчлөлтөд 
маш эмзэг мэдрэмтгий 
байдаг. 
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Хулгайн ан, зэрлэг амьтныг барих болон цуглуулах 

Хүн оршин байгаа тохиолдолд, тэд бүсад амьтдыг хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор агнасаар ирсэн. Өнөө үед ч мөн 
олон хүмүүс гэр бүлээ тэжээхийн тулд бусад махчин зүйлүүдтэй адил ан хийсээр байх ёстой. Эдгээр хүнсэндээ 
зориулж ан хийдэг хүмүүс өөр ямар нэгэн хүнс тэжээлийн эх үүсвэр байхгүй түл (хүнсний дэлгүүр гэх мэт) үе үе 
ан хийх ёстой. Үүнийг амин зуулгын ан агнуур гэх ба энэ нь тухайн агнагдаж буй зүйл амьтны тоо толгойд бага 
хэмжээний нөлөө үзүүлдэг.  

Хэдий тийм боловч, зарим хүмүүс ашгийн болон спортын зорилгоор амьтдыг барих буюу агнадаг бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд популяцийн тэсвэрлэх хэмжээнээс нь илүү ихээр амьтдыг агнадаг. Хэт агналт нь дэлхийн хэмжээнд 
махчин шувууд болон бусад зэрлэг амьтдын мөхлийн шууд шалтгаан болдог. Зааныг соёоных нь төлөө агнах, 
мийн овгийн мууруудыг арьс үснийх нь төлөө агнах, сайхан өнгө зүстэй шувуудыг хар зах дээр худалдаалах 
зорилгоор агнах гэх мэт энэ үйл ажиллагаа тухайн бүс нутгийн амьтдын тоо толгойг асар ихээр цөөрүүлэх ба 
цаашлаад мөхөлд хүргэх аюултай. Нэмж хэлэхэд, ихэнх баригдсан зэрлэг амьтад торон дотор ямар ч анхаарал 
халамжгүй, хүнс тэжээлийн хомсдолтой орчинд эрүүл мэндийн эмгэгтэй болох хувь тохиолтой байдаг. Махчин 
шувууд ч мөн ялангуяа биеийнхээ аль нэг эд эрхтний төлөө агнагддаг ба заримдаа махчин шувуудыг хүний хүнс 
тэжээлийн бүлаацалддаг хэмээн ойлгодог. Мөн тэжээвэр амьтад болон худалдаалагддаг. Махчин шувууны 
зүйлүүд ялангуяа Африкын бүргэд, Мадагаскарын бүргэдүүд хулгайн ан, хуууль бусаар барих зэрэгт маш эмзэг 
байдаг (эдгээр шувуудын сарвууг хар ид шидэнд ашигладаг бөгөөд үүнийг олж авсан хүн асар их хүчний эх 
үүсвэртэй болдог хэмээн итгэдэг). Идлэг шонхор, цагаан шонхор, эгэл шонхор зэрэг зүйлүүд шонхороор ан 
хийдэг хүмүүст хууль бусаар худалдаалагддаг.  

Махчин шувуудыг хамгаалахын тулд бид юу хийж чадах вэ? 

Махчин шувуудад тулгардаг гол гол бэрхшээлүүд нь хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй бөгөөд үүнийг 
шийдвэрлэхэд тийм ч амар биш. Бидэнд идэх хоол, гэр сургууль болон бусад барилгыг барих мод хэрэгтэй 
боловч бидэнд мөн зэрлэг амьтан хэрэгтэй. Бидэнд ой, цөл, хээр тал, гол горхи хэрэгтэй. Мөн бидэнд шүрэн 
арал, эрүүл хөрс болон цэвэр агаар хэрэгтэй. Хүний хэрэгцээ болон зүйлийг хамгаалах хоёрын тэнцвэрийг 
олох нь бидний үеийн томоохон бэрхшээлүүдийн нэг мөн. Бид өөрсдийнхөө төлөө зэрлэг амьтад болон 
зэрлэг байгалийг хамгаалах хэрэгтэй. Махчин шувууд болон бусад зэрлэг амьтдын хамгаалалд хүрээлэн буй 
орчны боловсрол үндсэн гол хэсгийн нэг юм. Хүмүүс махчин шувууны байгальд гүйцэтгэх үүрэг болон ач 
холбогдлыг ойлгохоороо тэднийг хамгаалахын тулд шаргуу ажиллаж болох юм. Хамгийн чухал нь, хүрээлэн 
буй орчноо ойлгодог, хамгаалдаг хүн бүр бусдад үлгэр дүуриалал болох ёстой. Хүн бүр хаана амьдардаг, 
ажилладагаас үл хамаарч, мөн хөгшин залуу хамаагүй байгаль орчинд өөрийн гэсэн гүйцэтгэх чухал 
үүрэгтэйн дээр махчин шувууд болон бусад зэрлэг амьтдын хамгаалалд маш том хувь нэмэр оруулж 
чадахыг санах хэрэгтэй.   
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Бохирдол 

          Бохирдолт нь микроорганизм, химийн болон хорт нэгдлүүд агаар болон ус, хөрсөнд орсноор 
эдгээрийн гүйцэтгэх үүрэгт нөлөөлөхүйц болсон тохиолдолд бий болдог. Энэ бохирдолтод маш олон 
зүйлийн амьтад мөхөх шалтгаан болж байдаг. Эдгээр бодис махчин шувуудад хортой болоход хүнд бас энэ 
нь хор нөлөөтэй байдаг. Том үйлдвэрүүдийн химийн хаягдал, далай дахь газрын тосны асгаралт, аж 
үйлдвэрийн хог хаягдал зэрэг нь манай байгаль дэлхийд маш их хохиролтой юм.  

Хоол тэжээл болон амьдрах орчноос хамаарч зарим махчин шувууд тухайн экосистемийнхээ чанарыг илтгэх 
илтгүүр болдог. Махчин шувуудын мэнд үлдэлт бусад амьтдаас хамааралтай, хэрэв тэдгээр амьтдад 
нөлөөлж буй ямар нэгэн хүчин зүйл байвал энэ нь эцэстээ тухайн газар нутгийн махчин шувуудын популяци 
болон эрүүл байдалд нөлөөлдөг.  

Үүний нэг тодорхой жишээ нь эгэл шонхор юм. Эгэл шонхор нь бараг бүх тивд олон төрлийн амьдрах 
орчинд амьдардаг. Энэ шувуу далавчны хүчээр ан хийх бөгөөд ихэвчлэн бусад жижиг шувуудаар хооллоно. 
Америк болон бусад орнуудад 1940 өөд оноос ДДТ хэмээх пестицидийг (шавж устгах хор) шавжийн тоо 
толгойг хянахад ашиглах болсон. Үүнийг гол төлөв газар  тариалангийн талбайд цацдаг байв. Химийн хор 
шингэсэн шавжийг жижиг шувууд иддэг. Хэд хэдэн хордсон шавжийг идсэний дараа энэ бодис нь жижиг 
шувууны биед өндөр тунгаа хуримтлагддаг. Эдгээр жижиг шувуугаар эгэл шонхор хооллосноор энэ бодис 
эгэл шонхорын биед орно. Идэш тэжээлийн хэлхээний дээд түвшинд шилжих тусам тун нь ихсэж шонхор 
түүнийг идэх үед энэ нь тэдний үржилд хангалттай сөргөөр нөлөөлөхүйц болсон байдаг. Тухайлбал, ДДТ –
ийн хуримтлал өндөгний хальс хатуурахад саад болж өндөгний хальс маш нимгэн болдог байна. Эм шувуу 
ирж өндгөө дарах үед өндөг нь хагарсан. Үүний улмаас маш цөөн тооны үр төл ангаахай болж шинэ үе удам 
(үхэж буй хөгшин шувуудыг орлох шинэ шонхор) үүсээгүй байна. Тиймээс эгэл шонхорын тоо толгой маш 
хурдтайгаар буурсан бөгөөд энэ зүйл Америкийн нэгдсэн улсын олон газарт харагдахаа болисон. 20 
хүрэхгүй жилийн дотор энэ зүйл Мисисипи голын зүүн хэсгээр харагдахаа болисон. Мөн бусад махчин 
шувуудад мөн энэ сөрөг нөлөө илэрсэн. Эрдэмтэд энэ бууралтын учир шалтгааныг судалж эхэлснээр энэхүү 
ДДТ-ийн холбоог нээн илрүүлсэн. Үүнээс хойш Америкын нэгдсэн улсад энэ бодис хориглогдсон бөгөөд 
эрдэмтэд махчин шувууд нь тухайн экосистемийнхээ эрүүл байдлыг илтгэх илтгүүр болж болохыг ойлгосон. 
Энэ бол маш чухал, учир нь хүн мэнд үлдэхийн тулд байгалийн нөөцөөс хамааралтайгаар хоол тэжээлийн 
хэлхээний нэгэн хэсэг болдог тул хүнд ямар нэгэн аюулын талаар сэрэмжлүүлэг болно. 
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