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Cкүтэр...
Зорб гараг дээр суудаг зорбчууд бие биедээ итгэхээ больж, 
эх дэлхийгээ хайрлаагүйн улмаас гараг эрхэс нь сөнөсөн тул 
Скүтэр тэндээс иржээ. Скүтэр, Интэлла, Сигнал, Сэнтимо гэдэг 
нэртэй 4 зорб найз шинэ дэлхий хайж, огторгуйн оёдлоор 
хөндлөн гулд аялж явав. Ийнхүү аялж явах замдаа тэдний 
хөлөг далайн хөвөөний нэгэн арал дээр буув. Сентимо, 
Сигнал, Интэлла гурвыг унтаж байх зуур Скүтэр эрэг хавиар 
зугаацахаар одлоо... 

Вита... 
бол усан онгоцны ослоор гэр бүлээ алдсан бяцхан охин. Тэрээр далайн 
хөвөөний эзэнгүй арал дээр ганцаараа амьдардаг. Ганцаардаж 
уйдахаараа Вита шинэ шинэ тоглоом зохиож, элсэн тасархайд удаан 
алхдаг, алхах болгондоо сонин содон зүйлс олдог байв. Вита өөрийгөө 
жаргалтай яваад эргэлздэггүй боловч яг үнэндээ бол хамт тоглодог 
найзуудаа санадаг байлаа. Тэгтэл нартай сайхан нэгэн өдөр тэрээр 
эрэг дээр тоглож яваад нэг хачин амьтантай дайралджээ... 

Скүтэр, Вита хоёр гэж хэн бэ?Скүтэр, Вита хоёр гэж хэн бэ?



“Наадах чинь хөөрхөн юм аа!” 
Бутны цаанаас танихгүй дуу хоолой сонсоод цочин сандарсан Вита 
үсрэн бослоо. 
“Ч... чи хэн бэ?” хэмээн тэрээр ээрэн асуув. 
“Сайн уу, намайг Скүтэр гэдэг” хэмээн хөгжилтэй хариулаад нэг ногоон 
амьтан түүнийг тойрон эргэлдэв. “Чи хэн бэ?”
Вита хэдэн хором үг дуугарч чадсангүй. Толгойд нь түмэн бодол 
эргэлдэв. Энэ арал чинь эзэнтэй юм болов уу? Энэ хачин амьтанд юу 
хэрэгтэй юм бол?
Вита хоолойгоо засаад эгцрэн зогсов. 
“Намайг ... Вита гэдэг. Чи энд яах гэж яваа юм бэ?” 
Скүтэр Зорб гарагийн тухай өгүүлж, найзуудтайгаа энэ арал дээр 
бууснаа ярьжээ. Вита чимээгүй сонсож суухдаа Скүтэрийг, бас 
найзуудыг нь өрөвдсөн боловч шинэ дэлхий олох гэж адал явдлын 
эрэлд гарсныг нь бахдан гайхжээ. 

Скүтэрийг ярьж дууссаны дараа тэрээр “би ч гэсэн гэрээсээ хол 
байгаа” хэмээн шивнэн өгүүлэв. Вита онгоц нь сүйрч, арал дээр хэрхэн 
амьд үлдсэнээ ярьж өгчээ. Скүтэр түүнийг чимээгүй сонсож, Витагийн 
эр зоригийг бахдан шагширч байв. 
Тэр хоёр хэсэг зуур чимээгүй сууцгааж дор бүрдээ сонссон түүхээ 
эрэгцүүлж тунгаав. 
Скүтэр жаахан азнаснаа “чи ямар тоглоомоор тоглож байсан бэ?” 
гэж асуув. 
“Микадо гэдэг юм. Баахан мөчир замбараагүй овоолоод хаячихна. 
Дараа нь нэг нэгээр нь сугалж авахдаа бусдыг нь хөдөлгөж болохгүй. 
Би найзуудтайгаа тоглодог байсан юм” 

Гэнэт олдсон найз



Вита Скүтэрийн ганц дугуйг анзаарчээ. 
“Чамаас юм асууж болох уу?” хэмээн болгоомжтой асуув. 
“Бололгүй яахав. Би асуултанд хариулах дуртай” хэмээн Скүтэр 
хариулав. 
“Хөл чинь яачихсан юм бэ?” 
“Ингэж асуусан чинь сайн хэрэг. Миний ганц дугуйг хараад хүмүүс 
хөл нь яачихсан юм бол гэж гайхдаг байх л даа. Гэхдээ хэн ч зүрхэлж 
асуудаггүй юм.”
“Тэгээд юу болсон юм бэ?” гэж Вита асуув. 
“Зорб гараг дээр осол гараад би хөлгүй болсон юм.” 
“Өө ямар харамсалтай юм бэ.” 
“Хөлгүй байна гэдэг мэдээж амаргүй. Гэхдээ би чамд нууцаа хэлье” 
гэж Скүтэр хариулав. 
“Нууцыг чинь дуртай сонсъё...” хэмээн Вита шивнэв.

“Би алхаж чадахгүй ч энэ дугуйгаараа нисэж чадна.”
Сонин юм сонссон Витагийн нүд гэрэлтэв. “Чи нисэж чаддаг юм уу? 
Яаж тэр вэ?!”
“Би дугуйгаа гараараа жийж сурсан. Энэ бол миний онцгой чадвар.”
“Мундаг юм аа! Бид энэ арлаас нэг л өдөр явах юм шиг санагдчихлаа. 
Гэхдээ эхлээд тоглоцгооё” гээд Вита инээмсэглэв. 
Тэр хоёр зөндөөн тоглож цаг талийсныг мэдсэнгүй. Тэнгэрийн байдлыг 
гэнэт анзаараад Вита үсрэн босов. 
“Явцгаая! Эрэг дээр хачин сонин зүйлс ид гарч ирдэг цаг болж байна.” 
Скүтэр хариу хэлэхийн хооронд Вита эрэг даган харайлгав. Скүтэр 
араас нь гүйцэх гэж байдгаараа хичээлээ. 



Эрэг дээр түрэгдэж гарсан зүйлсийг эргүүлж тойруулан Скүтэр, 
Вита хоёр баахан явжээ. 
Нэг цэнхэр саваа олоод Скүтэр “энэ юу вэ?” гэж асуув. 
“Шүдний сойз гэдэг юм” хэмээн Вита хариулав. “Шүдээ арчлахын 
тулд наадахыг өдөрт хоёр удаа хэрэглэдэг юм. Эрэг дээр зөндөө 
гарч ирдэг, би ч тоогоо алдсан.”
“Юугаар хийдэг юм бол?” гэж Скүтэр асуув. 
Вита хөмсөг зангидав. 
“Хуванцар гэдэг юм. Шувуу, загас, далайн амьтад наадахыг чинь 
хоол гэж бодоод идчихдэг. Тэгээд өвдөж зовж, үхэж үрэгдэнэ. Би 
харамсахын хажуугаар уур хүрдэг юм. Тусалж чаддаг ч болоосой 
гэж бодохоос цаашгүй.” 
Скүтэр Зорб гарагийн байгаль орчныг хэрхэн сүйтгэснийг саналаа. 
Тэр яг Вита шиг шаналгааг мэдэрчээ.

“Бас энэ юу вэ?” гэж Скүтэр асуув. 
“Гялгар уут. Наадах чинь бас амьтанд хөнөөлтэй, байгальд хортой эд.” 
“Тийм хортой юм бол яагаад энд байдаг юм бэ?”
“Хүмүүс угаасаа тоодоггүй байж магадгүй” хэмээн Вита хариулав. 
Хортой гэдгийг нь мэддэггүй ч байж магадгүй. Гэхдээ зарим 
хуванцарыг дахин дахин ашиглаж болдог нь байгаль орчинд хамаагүй 
ээлтэй байдаг юм.”
Скүтэр, Вита хоёр далайн усанд түрэгдэж эрэгт хаягдсан зүйлсийг 
баахан ажиглав. 
“Миний юу олсныг хараач!” хэмээн шилэн лонх гартаа барьсан Вита 
эрдэнэ олсон мэт дуу алдан баярлав. 
“Энэ бас хуванцараар хийсэн эд үү?” хэмээн Скүтэр асуулаа. 
“Үгүй ээ, энэ бол шил. Хар даа, дотор нь зурвас байх шиг байна!”

Шилэн лонхонд бөглөсөн зурвас



"Үгүй ээ" хэмээн Вита суунгаа хэлэв.
Скутэр түүний дэргэд ирж зогслоо. 
"Юу гэж бичсэн байна?"
"Скүтэр ээ, бидэнд чиний тусгай чадвар хэрэг боллоо. Ан амвтдад 
чиний туслалцаа хэрэгтэй байна. Бид яг ОДОО очих хэрэгтэй!"

“Юу гэж байна? Юу гэж бичсэн байна?” хэмээн Скүтэр хөөрөн догдлов. 
Вита бөглөөг нь авч зурвасыг гаргахаар шилэн лонхыг уруу харуулан 
сэгсэрч эхлэв. 
Гэвч цаас нь шилэн дотор наалдчихсан байлаа. 
“Шүдний сойзоороо гаргах гээд үз” хэмээн Скүтэр ухаан сийлэв. 
“Боддог л бодол!” 
“Ганц толгойноос хоёр толгой хамаагүй дээр гэдэг байх аа!”
“Тэр юу гэсэн үг вэ?” гэж Вита асуув. 
“Багаар ажиллах гэдэг юм. Надад санаа, чадвар, мэдлэг байхад чамд 
бас өөр санаа, өөр чадвар, өөр мэдлэг байна. Тэр хоёрыг нийлүүлээд 
асуудлыг хамтдаа шийднэ гэсэн үг.”
Вита толгой дохих зуур зурвас бичсэн цаасыг шүдний сойзоор этэн 
гаргаж ирэв. 

НАДАД ТУСЛАХЫГ 
НАДАД ТУСЛАХЫГ ХИЧЭЭНГҮЙЛЭНХИЧЭЭНГҮЙЛЭН

ГУЙЖГУЙЖ БАЙНА!БАЙНА!

МИНИЙ ТӨРХ 

БАЙДАЛ

Өргөрөг 0° 5´, уртраг 29° 10´

хаягаар олоорой 



“Энэ чиний бичсэн зурвас уу?” хэмээн Вита гарт нь байгаа цаасан 
дээрх зурагтай яг адилхан амьтны нүд рүү ширтэнгээ шивнэн асуув. 
Тэр амьтан шүүрс алдаад Вита, Скүтэр хоёрыг удаан гэгч нь ажиглав. 
Тэгснээ нөгөө зурвас бичсэн цаас руу хараагаа шилжүүллээ. 
“Ингэж нэг зурвас олох гэж! Миний дүү Перси бичсэн байна. Дандаа 
содон санаа тээж явдаг юм. Асуудал хичнээн том байх нь хамаагүй, 
шийдэл гарц үргэлж олдоно гэж боддог хүн. Гэхдээ энэ удаа бидэнд 
хангалттай цаг хугацаа алга шиг байна.” 
“Өөр санаа оноо. . .” хэмээн Вита Скүтэрт шивнэв. 
“Асуудлыг шийдэхдээ багаар ажиллах...,” хэмээн Скүтэр Витад хариу 
шивнэлээ. 
“Та хоёрыг би Персид хүргэж өгөх үү?” хэмээн нөгөө амьтан өгүүлэв. 
“Тэгж үзье,” хэмээн Вита хариуллаа. 

“Чи үнэхээр хөөрхөн юмаа” хэмээн Персигийн дүү Пенелопын араас 
дагаж явсан Вита чангаар өгүүлэв.
“Чи их эелдэг юм. Гэхдээ ингэлээ гээд ямар ч нэмэр байхгүй ээ. 
Панголин гүрвэл бид чинь дэлхийд хамгийн ховордсон амьтдын 
тоонд ордог юм” гэж Пенелоп хэлэв. 
“Яагаад тэр билээ? Хэн та нарыг агнадаг юм бэ?” гэж Скүтэр асуув. 
“Мөнгө хэрэгтэй болсон хүмүүс. Намайг болон ойр төрлийг минь 
агнаж зараад өөртөө болон гэрийнхэндээ хоол хүнс, хэрэгтэй зүйлсээ 
худалдаж авдаг хүмүүс” гэж Пенелоп хэлэв.
Вита аягүйцэн жихүүцэв. Түүний гэр бүлийн хүмүүс ч бас нас барсан. 
Гэхдээ тэднийг зараагүй!
“Үүнийг болиулах хэрэгтэй” хэмээн Вита өгүүлэв. “Бид яах ёстой вэ?”
“Би мэдэхгүй байна. Зүгээр л айчихлаа. Харин Персид заавал нэг 
төлөвлөгөө байх ёстой”. 
“Мэдээж, надад төлөвлөгөө байгаа” гэх бүдүүн баргил дуу хадав. 
Вита, Скүтэр хоёр хөдөлгөөнгүй таг зогслоо. 
Вита, Скүтэр хоёрт дөхөж ирээд тэрээр “Би Перси байна” гэв.  
“Чи хэн билээ?” 

Төгс төлөвлөгөө



Вита, Скүтэр хоёр Перси, Пенелоп хоёрт эзэнгүй арлын тухай, 
Персигийн зурвасыг лонхноос олсон тухай, Персийг хайж олох гэж адал 
явдалтай аялсан тухай, зурвасанд хаягийг нь заасан газар руу өдөр 
шөнөгүй ниссэн тухай ярьж өгөв. 
“Намайг олох гэж Та хоёр ингэж зовж зүдэрсэн хэрэг үү?” хэмээн Перси 
дуу алдаад дүүдээ хандан “Би чамд хэлээгүй юу. Хэзээ ч бууж өгч 
болохгүй ээ гэж. Гэхдээ чиний нэг зөв юм байна. Бид ямар нэгэн арга 
хурдхан олох хэрэгтэй” гэв. “Ямар арга? гэж Вита асуув. 
Перси Панголин гүрвэл болон ховордсон амьтдыг алахыг нь болиулах 
төлөвлөгөөгөө тайлбарлав. “Хүмүүст бид ямар амьтан гэдгээ, яагаад 
амьд явах ёстойгоо ойлгуулах хэрэгтэй байна. Хүмүүсийн хайрыг татах 
хэрэгтэй байна. Хүмүүс ховордсон амьтдыг алахаас өөр аргаар мөнгө 
олох хэрэгтэй”. 
Пенелоп “хүнсний ногоо ургуулж сураад түүнийгээ зарах хэрэгтэй юм 
болов уу” хэмээн санал гаргав. 
“Яг тийм! Хөнөөлт зэвсгийг хэрэгтэй хүрзээр орлуулж сурах хэрэгтэй” 
гэж Скүтэр хэлэхэд Перси толгой дохив. 
“Сайхан санаа байна!” хэмээн Вита Перси рүү харангаа Скүтэрийн 
чихэнд шивнэв. 
“Чамд ямар тусламж хэрэгтэй вэ?
“Би бутанд нуугдмаар байна, би олон хүнтэй ярилцахаас айж байна. 
Хэцүү гэдгийг нь мэдэж байна л даа, гэхдээ хэн нэг нь үүнийг хийх 
хэрэгтэй ...” хэмээн Перси үгээ дуусгав. 
Вита Скүтэрийг харж нүд ирмээд Перси, Пенелоп хоёрын зүг харж 
инээмсэглэв. “Энэ бол багийн ажил. Хэдүүлээ өнөөдөр эхэлцгээе” гэв.  



ХҮМҮҮС ЯАГААД БИДНИЙГ АГНАДАГ ВЭ?
Та хулгайн ан гэж сонсож байсан уу? 
Хуурай газар дээрх болон усан доторх амьтан ургамлыг 
зөвшөөрөлгүй агнаж устган, онгон байгалийг сүйтгэхийг хэлдэг. 
Хулгайн ихэнх анчид маш ядуу хүмүүс. Тэд гэр бүлээ тэжээх хэрэгтэй 
тул бусдын тусламжгүйгээр мөнгө олох өөр арга байхгүй болоод 
тэр. Ховордсон амьтан ургамал угаасаа ховор тул хүмүүс түүнийг нь 
өндөр үнээр худалдан авдаг.  

Яагаад зарим амьтдыг хулгайгаар агнадаг юм бэ?
Зарим хүмүүс ховордсон ангийн үсээр хувцас хийдэг. 
Зарим нь ховордсон ангийн мах иддэг. 
Бас бие эрхтэнээр нь эм хийж, гоёл чимэглэлийн зүйл урладаг.

Яагаад бид хулгайн анг зогсоох ёстой вэ? 
Хулгайн ангаас болж олон амьтан бүрмөсөн устах аюулд ороод 
байгаа юм. Ингэснээр зөвхөн агнуулж байгаа төрөл зүйл 
төдийгүй тэдний амьдардаг орчин ч сүйрдэг. Амьтан, ургамал 
үржиж ургахын тулд хоорондоо тэнцвэртэйгээр амьд байх 
шаардлагатай байдаг тул ингэж өөрчлөх нь манай гарагт муу. 
Нэг төрлийн амьтан ургамал хэт олноороо алга болчихвол төрөл 
зүйл нь тэр чигээрээ устдаг. Эдгээр хөөрхөн амьтад үүрд алга 
болчихвол харамсалтай биз дээ?



Панголин гүрвэлПанголин гүрвэл
Над шиг ид шидтэй амьтныг чи өмнө нь харж байсан уу? 

Аюулд өртөхөөрөө би хад шиг хатуу бөмбөг болоод хумигдчихдаг. 
Гялтгануур хайрс минь намайг араатан амьтдаас хамгаалах 
бамбай болдог.

Хүмүүс унтаж байхад би сэрүүн байдаг.
Би өдөр сайн харж чаддаггүй ч харанхуйд бол сайн хардаг!
Би урт наалдамхай хэлээрээ өчнөөн олон шоргоолж, царцаа, ялаа 
барьдаг.
Би маш онцгой учраас хүмүүс намайг зарж худалдах гэж барьдаг. 
Зарим хүмүүс миний хайрсаар эм хийдэг. 
Та нар итгэх болов уу, яах бол? Намайг нэг маш онцгой шөлөнд орц 
болгон ашигладаг! 

Би Африк, Азийн ягч шугуйнаас эхлээд хуурай цөл хүртэл хаа 
сайгүй амьдардаг. Би устах аюулд өртсөн ба над шиг хэдэн амьтан 
одоо амьд байгааг хэн ч хэлж мэдэхгүй. 

ХирсХирс
Над шиг сүрдмээр амьтныг Та өмнө нь харж байсан уу?

Би нүсэр том биетэй, атираатсан арьстай, асар том толгойтой, 
аймаар хүнд эвэртэй гэдгээрээ бахархдаг.
Гэхдээ зарим хүмүүст миний эвэр хэрэгтэй болохоор эврийн минь 
төлөө намайг алах гэж аюул занал учруулдаг. 

Эвэр маань намайг жаахан байхад ургаж эхэлсэн. 
Уг нь хүний хумстай яг адилхан  зүйл байгаа юм. 
Дайсны эсрэг хэрэглэх зэвсэг, гарын доорх багаж хийхэд сайхан 
таардаг.
Зарим хүмүүст эм болдог. 
Зарим хүмүүс миний эврээр хийсэн баримал, зүүлтийг таашаадаг.
Харин миний толгойд залгаастай байх нь Та нарын сэтгэлд 
нийцэхгүй байна гэж үү?

Би Африкын хэдхэн оронд амьдардаг. Миний хамаатан садангууд 
Борнео, Суматра арал, Энэтхэг, Балбад амьдардаг. Би ховордсон 
амьтанд ордог. Бүхэл бүтэн гараг дэлхий дээр бид 25-28 
мянгуулаа үлдсэн.

ТУСЛААЧ! БИДНИЙГ ХУЛГАЙГААР АГНАХАА ЗОГСООГООЧ?



Амурын ирвэсАмурын ирвэс
Над шиг янзын гоё муурыг Та нар өмнө нь харж байсан уу?

Би бол гайхалтай анчин. 
Оройн хоол болчихмоор амьтан харагдвал би модны араас сэмхэн гэтэж 
барьж авдаг.
Цаг нь болмогц би холоос хол дүүлдэг.
Би өвөл ч ан хийдэг. Миний том сарвуу цасны гутал шиг бөгөөд үс ноос 
маань намайг өвөл дааруулдаггүй. 
Гэвч би зөвхөн анчин биш, өөрөө ч бас агнуур болдог.
Зарим хүмүүс миний дулаан байлгадаг үслэг арьсаар минь хувцас хийж 
өмсөх гэж намайг алдаг. 
Бас зарим хүмүүс зүгээр л ялгуулсан баатар болох гэж намайг бууддаг.

Би Оросын Холбооны Улс, Хойд Солонгост амьдардаг. Миний төрөл 
зүйлээс маш цөөхөн үлдсэн боловч зарим сайн хүмүүсийн ачаар бидний 
тоо толгой бага ч болов нэмэгдэж байгаа. 

Хулгайн ангийн аюулд өртсөн олон сайхан 
амьтад байдаг.  
Тэдний дөрөвдэхийг нь дүрсэлж зурна уу?
Тэр амьтан хаана амьдардаг вэ?

Тэр амьтан юу иддэг вэ?

Тэр амьтны талаар Та өөр юу мэдэх вэ?



Вита Скүтэр хоёр панголин гүрвэлийг хэрхэн аврах талаар 
хүмүүстэй санал бодлоо хуваалцаж олон өдөр, олон шөнийг 
өнгөрөөжээ. Перси, Пенелоп хоёр дээр буцаж ирэхдээ тэд ядарч 
туйлдсан байлаа. 
“Бидний ярилцсан хүмүүс бүгдээрээ аюулд өртсөн амьтдыг аврах 
арга зам олоход тусална гэдгээ амласан” гэж Вита тайлагнав. 
“Их тус хүргэсэнд маш их баярлалаа” гэж Перси шивнэв. 
“Амлалтаа хэрхэн биелүүлэхийг нь буцаж очоод шалгана аа” гэж 
Вита хариулав. 
“Явахаас чинь өмнө харуулах нэг юм байна” гэж Перси хэлэв. “Өнөө 
өглөө олсон юм” гэж Перси хэлээд Вита, Скүтэр нарт том дугтуй 
үзүүлж, дотроос нь нэг захидал гаргаж ирэв. Скүтэр дөхөж очоод 
Витагийн мөрөн дээгүүр өнгийн харав. 

“Үгүй байлгүй дээ” хэмээн Скүтэр дуу алдав. “Зорб гариг дээр бас мод 
байхгүй болсон байна!” 
Вита Скүтэрийн мөрөн дээр гараа тавиад Персийг ширтэв.
“Энэ ямар амьтад вэ? Яаж чамайг олсон байх вэ?” гэж асуув.
“Мэдээ хурдан шүү дээ” гэж Перси хариулав. “Хийж байгаа ажлаа бүх 
хүмүүст мэдэгдэхийн тулд би хэдэн зурвас илгээсэн юм. Олита Орангутан 
бол миний найз. Тэр чамайг хүлээж байгаа.”
“Би онцгой чадвараа дахиад ашиглах нь” гэж Скүтэр хэлэв. 
“Тиймээ! Бид очиж туслах хэрэгтэй. Үүнийг зогсоох хэрэгтэй!” хэмээн Вита 
чанга дуугарав.
Скүтэр толгой дохиод “намайг ятгах шаардлагагүй” хэмээн аяархан 
өгүүлэв. Тэрээр модыг нь хяргасан нүцгэн газрын зургийг бат тогтоож 
авчээ. 

Перси тэднийг тэвэрч авлаа. “Бидний төлөө хийсэн болгонд чинь 
баярлалаа. Би үүнийг мартахгүй ээ. Цаашдаа бүх зүйл илүү дээр болно 
гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Та хоёрт аз хийморь хүсье”. 
Тэд хэдэн цаг нисэв. Вита доор нь харагдах хоосон талыг заалаа. Газарт 
хөглөрөн энд тэнд унасан модод түүнийг Микадо тоглоомыг санагдуулна. 
Гэвч энэ тоглоом биш учраас зугаатай сайхан юм юу ч алга. 
“Энэ юм шиг байна” гэж Вита хашгирав. Тэр хоёр газарт бууж, унтах газар 
хайлаа. Тэд холын замд алжааж, бас Перси болон панголин гүрвэлүүдийн 
төлөө шаргуу ажилласан тул ядарсан байлаа. 

Гүн харанхуй ой

НАДАД ТУСЛААЧ!НАДАД ТУСЛААЧ!

МИНИЙ ДҮР ТӨРХ
солбицолд байнах.ө. 0° O, O,, з.у 114°, O, O,,



“Чи Олита байх нь” гэж тэр хариулав. “Юу гээч... энэ моднууд 
яачихсан юм бэ? Та нарт тус болдоггүй юмаа гэхэд ядахдаа юу 
болсныг мэдмээр байна.”
“Үүнийг чинь л хүсээд байгаа юм!” гэж Олита хариулав. “Бидний 
үгийг тоох хүн алга. Хамаг модыг тайрвал тайрч л байг гэж 
бодоцгоож байна. Тоож байгаа хүн алга. Гэвч бүхэл бүтэн ой алга 
болчихвол сайн юм болохгүй. Бидэнд бол маш чухал. Ой мод бол 
бидний гэр орон.  Бас гараг дэлхий амьсгалахад мод хэрэгтэй болно. 
Тийм болохоор хүсэх юм гэвэл...Бидний үгийг түгээж, хүмүүсийн 
чихэнд хүргэж чадах уу?” 
“Харамсалтай хэрэг байна…. Байдал иймдээ тулчихсаныг би ч 
мэдсэнгүй” гэж Вита хариулав. “Бүх хүний чихэнд хүргэнэ гэдгээ 
амлаж байна!”
“Бид хоёр!” хэмээн Скүтэр тодруулав.
“Хамтдаа!” гэж Вита хэлэв.

Өглөө тэд сэрж амжаагүй байтал “Та нар ирсэнд 
бид баяртай байна” гэх дуу сонстов. 
Вита нүдээ нээтэл сэвсийж сэгсийсэн улбар шар 
үсэн дотроос хоёр том хар нүд ширтэж байлаа.



ГЭР ОРОН МИНЬ ХААШАА АЛГА БОЛЧИХОВ?
Ойн модгүй болох гэж Та сонсож байсан уу? 
Ойн модыг тайрч, тайрсан мод, газрыг нь өөр зүйлд ашиглана гэсэн үг. 
Өнөө цагт халуун орны ширэнгэн ой маш хурдан шингэрч байна.

Хүн яах гэж мод тайрдаг вэ? 
Модоор барилга барьж, цаас, тавилга хийдэг. 
Газрыг нь малын бэлчээр болгож, үр тариа ургуулдаг.  
Эсвэл шинэ зам барьж, гэр орноо босгодог. 

Ямар учраас ойн модыг хамгаалах ёстой вэ?
Модгүй бол амьдрах, нуугдах, идэш хоолоо олох газаргүй болж олон амьтан сүйрнэ. 
Модод бидний амьсгалдаг хүчил төрөгчийг ялгаруулдаг. 
Тэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бидний тэмцэлд нэгдсэн баатрууд юм*.
Тэд манай гарагийг дулааруулж байгаа “хүлэмжийн хий” болох нүүрс хүчлийн 
давхар ислийг ихээр агуулдаг. 
Модыг тайрах эсвэл шатаах үед нүүрс хүчлийн давхар исэл агаарт дэгдэнэ. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоохдоо бид ойн модтойгоо нэг баг болох хэрэгтэй!
 
Ингэхэд ... мөсөн гэрүүд яах вэ?
Ганцхан ой мод алга болох гээд байгаа юм биш. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж их дулаарахаар хойд болон өмнөд 
туйлын мөсөн бүрхэвчүүд гарт атгасан мөс шиг хайлдаг. 
Тэндэхийн амьтад хөл доорх мөс нь улам нимгэрснийг мэдэж байгаа. 



*ТЭГЭХЭЭР, УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТ ГЭЛЭЭ?  
ТЭР ЧИНЬ ЮУ БИЛЭЭ?
Маш дулаахан байна гээд төсөөлөөд үз. Цонх нь хаалттай 
машин дотор, эсвэл битүү хайрцаганд, эсвэл зузаан хөнжлөөр 
хучаад сууж байвал яах вэ? Орж гарах ямар ч агаар байхгүй. 

Ямар их халууцахыг төсөөлж байна уу?

Манай гараг яг л тэгж халууцдаг:
Агаарт байдаг байгалийн хүлэмжийн хий дэлхийг хөнжил шиг 
битүү хучна. 
Тэр хөнжил нь нарны илчийг шингээнэ. 
Энэ бол сайн хэрэг, учир нь энэ хөнжил байхгүй бол дэлхий 
дээр тэсгэм хүйтэн болно. 
Тэгвэл гайгүй юм биш үү...

Юу нь болохгүй гэхээр машин тэрэг, үйлдвэрүүд, замын 
хөдөлгөөн, малын хөлийн улмаас ялгарсан их хэмжээний 
илүүдэл хий агаарт дэгддэг. 
Түүнээс болж хөнжил улам зузаарч, дэлхий улам халуун болж 
байгаа юм.

Үүнээс болж манай уур амьсгал өөрчлөгдөж байна. 
Арктик болон Антарктидад  өмнөхөөсөө хамаагүй илүү дулаарч, мөсийг 
хайлуулж байна. 
Уулын мөсөн голууд хайлж, далайд цутгадаг голын усны хэмжээ 
нэмэгдэж байна. Үүний үр дүнд далайн түвшин өндөрсөж байна. 
Дэлхийн бусад хэсэгт уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж газар 
хуурайшиж, ойн түймэр хүртэл гарч байна. Олон амьтан ургамал тэсч 
үлдэхэд хэцүү болж байна. 

Энэ ч тааруухан хэрэг байна шүү? Чиний зөв байж. 
Гэхдээ сайн мэдээ гэвэл бид хамтдаа эх дэлхийгээ хэт их дулаарлаас 
сэргийлж чадна!



ОрангутанОрангутан
Надаас илүү өөртэйгөө төстэй амьтан та нар харж байсан уу?

Бид бараг л төрөл садангууд: бидний ДНХ-ийн 97% нь таардаг 
(ДНХ = бидний хэн нь хэн бэ гэдгийг харуулдаг “код”).
Би онгирч байгаа юм биш, гэхдээ би чамаас илүү хүчтэй.
Би хөлөөрөө юм барьж авч, нэг хуруугаараа модны мөчрөөс 
зүүгдэж чадна.

Би өдөрт маш их жимс иддэг.
Би бааж, нулимахдаа үр цацаж тараадаг.
Муухай сонстож байгаа ч миний явсан газар болгонд шинэ мод, 
ургамал ургадаг.

Би гэр орноо модны дээр өндөрт барьдаг. Гэтэл миний ойг тайрч, 
шатааж байна.
Надад хамаатан садан цөөхөн үлдсэн.
Бид бараг л төрөл садангууд... Та нар надад тус болчих л доо?

Би Зүүн өмнөд Азийн Борнео, Суматра арал дээр амьдардаг.  
Би аюулд өртсөн амьтан, бүхэл бүтэн гараг дээр бид 110 
мянгуулаа үлдээд байна.

Окапи анаашОкапи анааш
Та нар хамба хилэн шиг зөөлөн хар хүрэн үстэй амьтан харж байсан уу?

Би хөөрхөн байгаа биз дээ? Байзаарай, миний ард бас нэг хөөрхөн 
амьтан байгаа. Би буга, эрээн тахь хоёрыг нийлүүлчихсэн юм шиг 
харагддаг. Гэхдээ миний ойрын төрөл бол анааш. Сайн анзаарвал бид 
адилхан чихтэй, адилхан үслэг эвэртэй байгаа.

Би маш ховор, бас үргэмтгий. Би ой дотор нуугдаж амьдрах дуртай. 
Гэтэл миний амьдардаг улсад зөрчил тэмцэл ихтэй. Хүмүүс миний төрөл 
зүйлийг агнаж, эргэн тойронд мод хяргаж байна. Би нуугдаж амьдрах 
ёстой тул надад тусламж хэрэгтэй байна!

ТУСЛААЧ! МАНАЙ ГЭР ОРНЫГ ХАМГААЛЖ ӨГНӨ ҮҮ? 

Би Бүгд Найрамдах Ардчилсан 
Конго Улсад амьдардаг аюулд 
өртсөн амьтан. Бидний төрлөөс хэд 
нь үлдсэнийг хэн ч хэлж мэдэхгүй.



Цагаан баавгайЦагаан баавгай
Та өмнө нь над шиг тамирчин харж байсан уу?

Би сайрхаж байгаа юм биш, гэхдээ би арав хоногт 700 км сэлж чадна 
(завсарлагагүйгээр). Та нар ингэж чадах уу?
Миний сарвуу сэлүүр болж, хойд хөл чиглүүр болдог.
Үсэн доороо өөхөн давхаргатай тул мөстэй хүйтэн усанд даардаггүй.
Халтиргааны хамгаалалттай сарвуу маань мөсөн дээр хальтирч 
унахаас сэргийлдэг.

Хэдийгээр би тамирчин боловч зарим тулааныг дийлэхгүй байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг би дийлж чадахгүй.
Гэр орон минь болох зузаан мөсөн бүрхүүл хайлан алга болж байна. 
Хүйтэн сэрүүн байлгах арга байна уу?

Би хойд туйл, түүний орчинд амьдардаг. Бид тэнд 20-30 мянгуулаа 
байдаг. Гэхдээ байдал ийм хэвээр байвал 2050 он гэхэд бидний төрөл 
зүйлийн 30% устах болно.

Гэр оронгүй болж байгаа олон сайхан амьтан байдаг...
Дөрөв дэх амьтныг нь зурж дүрсэлнэ үү?

Тэр амьтан хаана амьдардаг вэ?

Тэр амьтан юу иддэг вэ?

Тэр амьтны талаар Та өөр юу мэдэх вэ?



“Би ядарчээ” гэж Скүтэр хэлэв. “Энэ далай тэнгисийн уудмыг ээ ...”
“Амрах газар олцгооё” гэж Вита санал гаргав.
Тэд ус шүргэх шахам маш доогуур нислээ.
“Далай ямар гоё харагддаг юм бэ!” Вита дуулж гарав. “Сүүлд дээгүүр 
нь нисэхдээ би огт анзаарсангүй!”
“Би ч анзаараагүй!” гэж Скүтэр хариулав. “Бид хоёр Перси, Олита 
хоёрын тухай бодож явсан болохоор тэгсэн байх. Энд бас аюулд өртсөн 
амьтад байдаг эсэх нь сонирхолтой байна”.
“Үгүй л болов уу. Яагаад гэхээр...”
Вита үгээ дуусгаж амжаагүй байтал “бид энд гарцаагүй аюулд өртөөд 
байна аа!” гэх дуу хадлаа.
Асар том цайвгар цэнхэр амьтан тэднийг доороос нь түлхэхэд “хөөе... 
юу болоод байна аа?” хэмээн Скүтэр хашгирав. Тэрээр айсан боловч 
гарыг нь жаахан амрааж өгсөнд дуртай байлаа. “Чи хэн бэ?”
“Би Уолли гэдэг цэнхэр халим байна. Харин эд бол миний найзууд, 
Силки гэдэг дулан загас, Ямуна гэдэг нэртэй алтан жад загас.”
Скүтэр, Вита хоёр тэр гурвыг харснаа харц солилцов.
“Яагаад та нар аюулд өртдөг билээ?” гэж Вита асуув.
“Why are you in danger?” Vita asks. 

“Асар том хөлөг онгоцууд биднийг хөөдөг, өдөр шөнө ялгаа байхгүй. 
Тэгээд аварга том тор, урт саваагаар биднийг барих гэж хөөцөлдөнө” 
гэж Уолли хариулав.
“Тэр ч бас гайгүй” хэмээн Силки уснаас толгойгоо цухуйлган өгүүлэв. 
“Та нарт эндээс харагдахгүй байгаа болохоос далай тэнгис танигдахгүй 
болтлоо өөрчлөгдсөн. Өмнө нь тэнд амьдрал цэцэглэж байсан юм. 
Гэтэл одоо өнгө алаглаж байсан газрууд нь зэгэл саарал болжээ. Олон 
төрлийн загас устаж алга болсон. Хэрэггүй хуванцар сав, агнуурын 
торноос болж тэд энд үхэж үрэгдэж байна. Зарим өдөр хамт тоглох 
амьтан ч олдохоо болилоо. Тоглож зугаацах юм байхгүй боллоо!”

усан дотроос гарсан дуу



“Ийм болохоор чинь би чамайг тэнэгхэн Силки гэдэг юм. Юун тоглож 
зугаацах вэ. Аюул болоод байхад!” хэмээн Уолли дуугаа чангаруулав.
“Бид нуугдах газаргүй болсон” гэж Ямуна өгүүлэв. “Юу гээч? Биднийг 
ингэж зовоодог хүмүүс ихэнхдээ шийтгүүлэхгүй өнгөрдөг. Шударга 
бус байгаа биз!”
Вита дагжин жихүүцэв. Тэрээр сууж явсан хөлөг онгоцоо саналаа. 
Тэр хөлгөн дээр бас ийм зүйл болсон болов уу? Хэрэв тэгсэн бол аав 
ээж хоёр нь мэдэж байсан болов уу? Хацрыг нь даган нулимс урслаа. 
Аав ээж хоёр нь түүнд асуултын хариулт, асуудлын шийдэл олоход 
нь үргэлж тусалдаг байжээ. Гэнэтхэн түүнд жигтэйхэн уйтгартай 
санагдав.
Скүтэр Витаг харлаа. Тэрээр Витагийн уйтгарыг мэдэрч, найз нөхдөө 
санажээ.
“Маргаад байх юм алга!” хэмээн тэр өгүүлэв. “Энэ үнэхээр том 
асуудал байна. Бидэнд нэмэгдэл туслалцаа хэрэгтэй. Бид хоёр 
аралдаа буцаж очоод тэндээс тусламж, БАС шинэ санаа олоод ирье. 
Тэр хооронд Та нар аюулд өртвөл нэг нэгэндээ тусалж байгаарай. 
Үүнийг багаар ажиллах гэдэг юм.”

“Багаар ажиллах аа?” хэмээн Уолли, Силки, Ямуна гурав зэрэг 
асуулаа.
“Надад нэг санаа, ур чадвар, мэдлэг байхад Та нарт бас өөр санаа, 
өөр чадвар, өөр мэдлэг байгаа, эдгээрийг нийлүүлж байгаад 
асуудлыг хамтдаа шийдэхийг багаар ажиллах гэдэг юм.”
Вита инээмсэглэв. “Багаар ажиллах гэж надад ид шид, санаа, мэдлэг 
байхад Та нарт бас өөр шид, өөр санаа, өөр мэдлэг байхыг хэлнэ.  
Энэ бүхнийг нийлүүлээд асуудлыг хамтдаа шийдэхийг багаар 
ажиллах гэнэ.”
Энэ удаа Скүтэр ч мөн инээмсэглэв.
“Биднийг амрааж, түүх ярьж өгсөнд баярлалаа. Та нартай сайхан 
танилцлаа. Амжилт хүсье!”
Тэднийг агаарт хөөрөх зуур Силки, Ямуна хоёрт хандан Уолли 
“асуудлаа шийдэхийн тулд хэдүүлээ хамтдаа төлөвлөгөө гаргая...” 
хэмээн өгүүлэх сонстов.
“Багаар ажиллах тухай ярьж байхдаа чи тэдний царайг харсан уу? 
Ямар инээдтэй байсан гээч!” хэмээн өндөрт гарсан хойноо Вита хэлэв.
“Тэд эхэндээ гайхсан боловч сүүлдээ ойлгосон байх. Багаар ажиллах 
тухай ярих зуураа би чамайг найзуудтайгаа танилцуулах гэж 
байгаадаа хичнээн их баярласан гээч.”
“Найзуудыг чинь хэн гэдэг вэ?” гэж Вита асуув.
“Сентимо, Сигнал, Интелла гэдэг. Тэд чамд таалагдана гэж бодож 
байна” хэмээн Скүтэр хариулав.
“Харин би тэдэнд таалагдах болов уу?” хэмээн Вита шивнэв.
“Мэдээж таалагдана! Бидний адал явдлын тухай тэд эхнээс нь 
дуустал сонсохыг хүсэж байгаа. Гэр орон нь сүйдсэн болохоор аюулд 
өртөхийн зовлонг ч бас мэдэж байгаа... “



МАНАЙ ДАЛАЙ ТЭНГИСТ  
ЮУ БОЛЖ БАЙНА ВЭ? 
Манай далай тэнгист ямар гай зовлон тохиолдсоныг чи 
өмнө нь сонсож байсан уу?
Дэлхийн гадаргын 70 гаруй хувь нь усаар бүрхэгдсэн байдаг. Тэр усан 
доор гоё сайхан амьтан ургамлаар дүүрэн нуугдмал диваажин байгаа. 
Чиний мэдэхгүй байж магадгүй зүйл гэвэл эрүүл цэнгэг далай тэнгис 
байхгүй бол бид амьдарч чадахгүй. Харин яг одоо бол тэр диваажинд 
гай зовлон нүүрлээд байна.

Тэгвэл асуудал нь юунд байна вэ? 
Зөвхөн хуурай газар дээр байдаг амьтдыг хулгайгаар агнаж, модыг нь 
шатааж тайрч байгаа юм биш. Далай тэнгисийн маш олон амьтныг бас 
орон гэрээс нь хулгайлж байна. Далайн яст мэлхийг хүртэл.
Зарим хүмүүс хориотой нөхцөлд ч загас агнадаг. Гэвч далай тэнгисийн 
амьтныг гэмт хэргээс хамгаалах нь амар ажил биш.

Чи өмнө нь хуванцар шөл гэж сонссон уу? Загасны тор, хуванцар сав, 
шүдний сойз...
Бидний далай тэнгис, гол горхи, нуур цөөрөмд маш их хуванцар хаягдал 
хөвж яваа.
Эдгээр хог хаягдлыг усанд амьдардаг амьтад залгичихдаг.
Заримдаа тэд загасны торонд орооцолдож, том хэмжээний хуванцар 
саванд тээглэдэг.
Хуванцар шөл, усны бохирдлоос болж жил бүр өчнөөн амьтан үхэж 
үрэгдэж байна.

Хамгийн сүүлийн хэлэх зүйл гэвэл... Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж 
газар дээр төдийгүй далайн усанд ч дулааны хэм өсөж байна. Бүлээн 
ус далай тэнгисийн амьдралыг өөрчилж байна. Шүрэн хад жишээ нь 
бүлээн усанд өвчилдөг аюултай.

Бид яагаад далай тэнгисээ хамгаалах ёстой вэ? 
Далай доторх ертөнц зөвхөн үзэсгэлэнтэй сайхнаас гадна маш 
нарийн учиртай.
Далай тэнгис манай гарагийн хамаг амьтанд олон талаараа амин 
чухал хэрэгтэй.
Далай тэнгис дэлхийг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамгаалдаг 
гэдгийг Та мэдэх үү?
Тухайлбал замаг бол усан дээр хөвж харагддаг хамгийн жижигхэн 
организм. Бүгдээрээ нийлэхээрээ манай гарагийн бүх амьтан 
амьсгалдаг нийт хүчилтөрөгчийн хагасыг үйлдвэрлэдэг. Бас энэ 
замгаар хүмүүс хүнс үйлдвэрлэж, байгальд хоргүй тос гаргаж авдаг. 
Ингэхэд Та далайн хамгийн том амьтан бол халим гэдгийг мэдэх 
үү? Тэд биедээ их хэмжээний хүлэмжийн хий агуулж, агаарт 
гаргахгүй хадгалж байдаг.
Далай тэнгист уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцдэг том жижиг олон 
амьтан байна.

Тэднийг хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй!



Цэнхэр халим Цэнхэр халим 
Надаас том амьтан Та нар өмнө нь харж байсан уу?

Би амьд байгаа хамгийн том амьтан. Хөл дээр чинь заан гишгэчихвал 
яах байсан бол гэж бодож байсан уу? Тэгвэл хөл дээр чинь 33 заан 
гишгэвэл яахыг төсөөлөөд үз дээ. Би тийм хүнд жинтэй юм. 

Хамгийн том амьтан байлаа гээд бүхнийг дийлнэ гэсэн үг биш. 
Хүмүүсийн уршигтай байгалийн бохирдол миний эрүүл мэндэд муу. 
Хуванцар хаягдал миний гэдсэнд орж таардаг. 
Бас хөлөг онгоцны дуу чимээ намайг цочролд оруулдаг. 
Миний зүрх дэлхий дээр хамгийн том нь. Тэр зүрх цохилж байхын тулд 
бусдын туслажийг авах хэрэгтэй байна 

Би дэлхийн бүх далайд амьдардаг. Одоо бид 25000 гаруйхан үлдсэн. 
Азаар харин энэ тоо цөөрөхгүй байна. 

Алхдаг загасАлхдаг загас
Над шиг хөөрхөн амьтныг Та нар өмнө  
нь харж байсан уу? 
Надад нэг ид шид бий. Би нөхөн төлжиж чаддаг!  
Сүүл, хөлний нэг хэсэг минь тасарсан ч буцаад ургадаг. 
Би хаан шиг хувцасласан шанаган хорхой шиг харагддаг. Зарим 
хүмүүс намайг хоёр нутагтан амьтны жижиг зулзага байх гэж 
боддог. Гэвч үнэндээ бол би насанд хүрсэн амьтан. Миний толгой 
дээр титэм байна уу? Тэр бол миний амьсгалдаг заламгай. 
Би бол агуу хүчтэй саламандр гүрвэл. Даанч би устаж сөнөх аюулд 
өртчихөөд байна. Намайг олох цор ганц газар бол бохирдож 
муудаад хатаж хуурайшсан нуур. Энэ удаа өөр нэг ид шидтэй хүн 
гарч ирээд намайг авардаг болов уу?  
Би Мексик хотын дэргэд Сочимилько нууранд амьдардаг.  
Би аюулд өртсөн амьтан. Зэрлэг байгальд бид 1200 хүрэхгүй тоо 
толгойтой үлдсэн. 

БИДЭНД ТУСЛААЧ! УСЫГ МИНЬ  
ХАЙРЛАЖ ХАМГААЛААЧ?



Далайн яст мэлхий Далайн яст мэлхий 
Ийм гоё гэртэй, түүнийгээ үүрч явдаг амьтныг Та нар өмнө нь харж 
байсан уу? 

Би дэлхийн бүх халуун бүсийн далай тэнгист амьдардаг. Шүрэн хадан 
дээр ургадаг өвс ургамал, далайн хөвөнцөрийг зөв хэлбэрт оруулан 
мэрэх дуртай.

Харин далайн бохирдол миний хамаг уур уцаарыг барж байна. 
Заримдаа би загасны торонд санамсаргүй орооцолдчихдог. Дэрээс 
нь миний нурууны хавтас ер бусын өнгөтэй, гоёмсог хээн чимэгтэй. 
Үнэхээр гоё болохоор олон хүн авахыг хүсдэг. Ингэхийн оронд 3D 
аргаар буулгаад авчихаж болдоггүй юм байх даа? 

Би халуун бүсийн далай тэнгист амьдардаг, устаж сөнөх аюулд 
орсон амьтан. 

Усан дотор амь өрсөж яваа өөр  
олон сайхан амьтан байдаг...  
Дөрөв дэхийг нь зурж дүрсэлнэ үү?
Тэр амьтан хаана амьдардаг вэ?

Тэр амьтан юу иддэг вэ?

Тэр амьтны талаар Та өөр юу мэдэх вэ?



Интэлла, Сигнал, Сэнтимо гурав газарт дөнгөж буунгуутаа Скүтэрийн 
зүг гүйж ирлээ. 
“Хаашаа алга болчихов оо? Яагаад ганцаараа явсан юм бэ? Бид их 
санаа зовлоо!” 
“Санаа зовох юм байхгүй ээ” гээд тэрээр Витаг урагш нь инээмсэглэн 
түлхэв. “Би ганцаараа яваагүй”.
Скүтэр яагаад хамт явъя гэж хэлээгүйг ойлгож ядсан Интэлла  
“тэр хэн бэ?” гэж асуув. 
“Түүнийг Вита гэдэг. Бид хоёр бөөн адал явдалтай...” 
“Бас жинхэнэ багаар ажилласан!” гэж Вита хэлэв.
Интэлла, Сигнал, Сэнтимо гурвын сэтгэл уужрав. “Аан, чамд бас зааж 
өгсөн юм байна. Багийн клубт тавтай морил!”
Тэд өдөржингөө инээж хөгжилдөн Микадо тоглож, Вита зорбуудтай 
сайтар танилцав.  

Шөнө болж тэд түүдэг галын дэргэд унтацгаалаа.  
Өглөө нь Вита дөрвөн найзыгаа дагуулан далайн 
эргээр зугаалав. 
Интелла байж байж “чи яагаад арлаас явснаа бидэнд 
ярьсангүй вэ” гэв.
“Вита шилэн лонх олсноос болж хамаг юм эхэлсэн” 
хэмээн Скүтэр хариулав. 
“Яагаад лонхноос болж арлаас явдаг билээ?” хэмээн 
Интелла асуулаа. 
“Лонхон дотор тусламж хүссэн захидал байсан юм” 
хэмээн Скүтэр хариулав. “Бүх юм маш хурдан болж 
өнгөрсөн. Ийм их адал явдалтай учрахыг мэдсэн бол 
би та нарыг хамт явцгаая гэх байсан юм.” 

Мөрөөдлийн баг 



Скүтэр “одоо нэгэнт хамтдаа болсон юм чинь сансрын хөлгөөрөө аялж 
болно” гэв. “Бид зөвхөн өөрсдөдөө шинэ гэр хайж болохгүй. Бусад маань ч 
гэсэн амьдрах газаргүй болж байна”
Интелла, Сигнал, Сентимо гурав бие бие рүүгээ харснаа Скүтэрийг ажиглав. 
“Үнэндээ бол.... чамайг эзгүй байх хооронд юу болсныг бид чамд хэлээгүй 
байгаа...” гэхэд Скүтэр хөмсгөө зангидав.
“Юу л даа....” хэмээгээд Сигнал “бид чамайг олдохгүй болохоор нь хөлгөөрөө 
нисэж хайхаар болсон юм. Гэтэл хөлөг маань эвдэрчихсэн байсан”
Скүтэр “ЮУ?” хэмээн асуув. 
Сигнал “Би засах гэж оролдсон боловч ерөөсөө болоогүй” гэв. 
Зорбууд бүгд чимээгүй болцгоолоо. Вита ээжийнхээ тухай бодлоо. Ээж юу 
гэх байсан бол? 
“Чи бүх аргаараа оролдоод чадаагүй юм бол бусдаас тусламж гуйх хэрэгтэй 
байх”
“Яаж тэр вэ? Бид энд байгааг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ” хэмээн Сентимо дуугаа 
өндөрсгөв.   

“Чиний зөв. Гэхдээ үүнийг хар даа” гээд Вита том шилэн лонх харуулав. 
Сигнал лонхыг шалгаж үзлээ. 
“Дотор нь ямар ч зурвас алга байна”
“Яг тийм. Тэгэхээр бид зурвас хийх ёстой! Перси, Олита хоёр ингээд 
болсон юм чинь бидэнд яагаад тус болохгүй гэж?”
“Би дэмжиж байна” хэмээн Скүтэр хэлэв. 
Сигнал, Сентимо, Скүтэр гурав толгой дохин зөвшөөрөв. 
Вита цаасан дээр зурвас бичээд болгоомжтой хуйлан лонхон дотор 
хийлээ. Бичигт: 

БИДЭНД ТУСЛААЧ!  

Мөрөөдлийн баг
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Энэ солбицол



ОДОО ЧИНИЙ ЭЭЛЖ! ОДОО ЧИНИЙ ЭЭЛЖ! 
Бидний үзэсгэлэнт гараг байх ёстой шигээ цоо эрүүл биш байна.
Гэхдээ айх хэрэггүй, одоохондоо Зорб гараг шиг болчихоогүй байна.
Тусламж хэрэгтэй болсон онгон байгалийг хамгаалахын тулд хүмүүс 
дэлхийн өнцөг булан бүрт чадах чинээгээрээ ажиллаж байна. Тэдэнд 
туслах арга байна уу?

Ямар нэг санаа оноо байна уу? 
Та өөрөө юу хийж чадах вэ?

Зэрлэг онгон байгалийн өмнөөс та бүхэнд талархал илэрхийлье!

Бага ч болов санаа авах зүйлБага ч болов санаа авах зүйл
Хуванцар хаягдлыг түүж цуглуул
Хуванцар савнууд харагдана уу?
Гол мөрөн, далай тэнгист орохоос нь өмнө түүж цуглуулаарай!

Хэрэглээгээ багасгаж, дахин ашиглаж,  
дахин боловсруул
Танд хэрэггүй болсон зүйлс байна уу? Хаях гэж бүүр яар.  
Эхлээд дараах асуултад хариулна уу

-Дахин хэрэглэж болох уу? 
-Өөр шинэ зүйл хийж болох уу?
-Өөр хүнд өгч болох уу? 

Том санаа, том ажилТом санаа, том ажил
Хайрын түүх
Хайрлаж явдаг гоё сайхан амьтдынхаа тухай сонсох дуртай хүмүүст үлгэр 
ярьж өг.
Хамтдаа бид тэднийг үнэт эрдэнэс, гэр бүлийнхээ гишүүд мэт хайрлаж, 
хулгайн ан болон бусад гэмт хэргээс хамгаалж чадна.
Чи тэдний тухай зурж, бичиж, бусадтай ярилцаж, зургийг нь хуваалцаж 
болно. Хамгийн дуртай юмаа хий.

Мөрөөдлийн баг
Хамтарч ажиллавал илүү ихийг бүтээнэ. 
Ангийнхантайгаа хамтран онгон байгалийг хамгаалах ажлын 
төлөвлөгөө зохио
Багш, аав ээжүүд Та нарын ажилд оролцох болов уу?
Чиний зорилго юу вэ?
Бүгдээрээ эрдэм чадалтай Вита болон зорбуудыг бод
Чиний мөрөөдлийн багт хэн ямар үүрэг гүйцэтгэж чадах вэ? 

Чиний санал, санаа: 

Чиний том санаа, ажил: 



Амьтад, хүмүүс цугтаа амьдрах тухай
Энэ ном ан амьтад, байгаль дэлхийтэйгээ бид хэрхэн харьцах тухай 
сэдвээр чухал яриа эхлүүлэх сэдэл болно. Бид (зэрлэг) ан амьтадтай 
зэрэгцэн орших талаар Та юу гэж бодож байна вэ? Та гараг дэлхий, дээр нь 
амьдарч байгаа төрөл зүйлүүдийг хамгаалахын төлөө юу хийж чадах вэ?  

Лонхонд хийх зурвас
Вита, Скүтэр хоёр лонхон дотор хуйлсан зурвасууд олж, сүүлдээ өөрсдөө 
зурвас илгээдэг. Хэрвээ Та панголин гүрвэл шиг зурвас илгээх байсан бол 
яаж илгээх вэ? Зурвасандаа юу гэж бичих вэ? Зурвасаа хэнд зориулах вэ? 

Хийх ажил
Вита, Скүтэр хоёр лонхонд хийсэн анхны зурвасыг авсан даруйдаа арга 
хэмжээ авсан. Та өмнө нь хэрэгтэй хүнд нь тусалж байсан уу? Та өөрөө арга 
хэмжээ авахад юу шаардлагатай вэ?  

ХАМТДАА ЯРИЛЦЪЯ
Хүүхдийн сониуч ухаан ном дотроо унших болон чангаар дуудан унших 
үед урамшин сэргэдэг. Уншсан номныхоо сэдэв, үйл явдлыг хамтдаа 
хэлэлцвэл хүүхдийн төсөөлөх чадвар хөгжиж, үзэл бодол нь хэлбэршдэг. 
Яриаг хөгжилтэй болгоход дараах асуултууд хэрэг болж магадгүй. 

Багаар ажиллах
Скүтэр багаар ажиллах дуртай тул Вита болон түүний зорб найзууддаа, 
мөн уулзсан амьтаддаа хамтарч ажиллах урам зоригийг өгдөг. Таны 
өдөр тутмын амьдралд багаар ажилласан ямар жишээ байна вэ? Хамтран 
ажиллах үед юу чухал байдаг вэ? Сайн багийг бүрдүүлэхэд ямар чанар 
хэрэгтэй вэ, багийн гишүүдийг өөрсдийнхөө давуу талыг хэрхэн таньж, 
түүнийгээ хэрхэн ашигладаг болгох вэ? 

Эцэг эх болон багш нарт



НҮБ-ын МБГХТА-ны тухай
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба нь дэлхий нийтийг хар тамхи, гэмт хэрэг, авлига, терроризмээс хамгаалж, 
дэлхийн энх тайван, аюулгүй байдал, хүний эрх, хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг. 
Байгаль орчин, уур амьсгалд нөлөөлдөг гэмт хэргийн эсрэг дэлхийн хөтөлбөр 
нь зэрлэг ан амьтдын хууль бус наймаа, ой, загас агнуурын гэмт хэрэг зэрэг 
байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлдөг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, тэдгээрээс урьдчилан 
сэргийлэхэд зориулж улс орнуудад дэмжлэг үзүүлдэг. Өнөөгийн хүүхэд, 
залуучууд бол маргаашийн шийдвэр гаргагчид тул тус хөтөлбөр нь НҮБ-ын 
МБГХТА-ны “Авлигын эсрэг боловсрол олгох, залуучуудыг чадавхижуулах 
санаачилга”-тай хамтран ирээдүй хойч үе маань зөв иргэн байх, байгаль 
дэлхийгээ хамгаалах, шударга ёсыг дэмжих, энх тайванч нийгмийг бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай үнэт зүйл, чадвар, мэдлэгийг олж авахад анхаарч ажиллана.  

Зохиогчдын тухай
Лаурентиен ван Оранже
Ан амьтад, байгаль дэлхийг хамгаалахын төлөө тэмцэгч. Тогтвортой байдал, 
эрх тэгш байдал, эрх мэдлийн зөв хуваарилалтын талаар өгүүлсэн хүүхдийн 
ном бичдэг зохиолч. Тэрээр энэ номны уран сайхны зохиолыг бичив.  

Лотте Штегеман
Голландын хүүхдийн зохиолч, ан амьтдын зан байдал, тэдгээрийг 
хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн сэтгүүлч. Хүн төрөлхтөн, ан амьтдын 
харилцааны асуудлыг уран бүтээлдээ голлон тусгадаг. Энэ номны уран 
зохиолын бус бодит түүхийг бичив.

Мелле Меллинк
График дизайнер, зураач, бага сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан 
боловсролын материалын дизайныг хийдэг. Тэрээр байгаль орчин, 
зэрлэг ан амьтдын талаар багаасаа сонирхдог байжээ.



Скүтэр Сигнал

Интелла Сентимо

Вита

Миний онцгой чадвар бол  
багаар ажиллах!

НҮБ-ын МБГХТА, байгаль орчин, уур амьсгалын чиглэлийн хөтөлбөрүүд,  
“GRACE “санаачилгын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байвал манай 
цахим хуудсанд зочлохыг хүсье:
https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/
https://grace.unodc.org/grace/

Миний онцгой чадвар бол 
зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх!

Миний онцгой чадвар бол  
шүүмжлэлтэйгээр сэтгэх!

Миний онцгой чадвар бол 
өрөвдөх сэтгэл!

Миний онцгой чадвар бол 
сониуч зан!


