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УДИРТГАЛ
Нөмрөгийн ДЦГ нь монгол орны зүүн хязгаар нутгийн биологийн олон янз
байдлын өвөрмөц хам бүрдлийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой. Тус дархан газарт
монгол орны хамгийн том хөхтөн амьтан болох Хар мөрний хандгайн монгол орны
тархац бүхэлдээ хамрагдана. Энэ зүйлийг манай улс 1956 онд агнахыг хориглон
дархалж, 2000 онд улаан номонд оруулжээ. Ер нь манай орны хувьд энэ зүйлийн
нэршил, ангилал зүй болоод тархац, биологи, экологи, хамгааллын олон асуудал өнөөг
хүртэл тодорхойгүй хэвээр, мэдээ материал тун хомс.
Нөмрөгийн голд 1997 онд нэг долоо хоногийн турш 37 хандгай, 2004 онд мөн
нэг долоо хоногт 54 хандгай тоологдсон байна /Цогтбаяр – аман мэдээ/. Мөн судлаач
Кирк Олсон 2004 онд 73 хар мөрний хандгай харсан гэж тэмдэглэжээ. Эдгээр нь албан
ѐсны тооллогын дүн биш бөгөөд ажиглалтын мэдээ юм. Үүнээс хойш хар мөрний
хандгайн талаар гарсан тоймтой материал олдоогүй байна. 2013 онд Дэлхийн байгаль
хамгаалах сангийн санхүүжилтээр Нөмрөгийн Дархан цаазат газрын хамгаалалтын
захиргаатай хамтран Хар мөрний хандгайн өнөөгийн тархац, байршил, тоо толгой, үхэл
хорогдлын талаар шинэ мэдээ, материалаар цуглуулж, амьдрах орчны өнөөгийн
байдлыг тодруулах судалгаа хийж байсан.
Мөн түүнчлэн бор гөрөөс, халиун бугын тоо толгой, нягтшил өндөртэй
тооцогдох цөөхөн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын нэг юм.
Бидний энэ удаагийн судалгаагаараа ойн туруутан амьтдын зүйл дээр илүүтэй
анхааран ажилласан болно. Цаашид хүрэн баавгай, мангис дорго, манжуур сохор
номин, зэрлэг гахай гэх мэт анхаарал татсан бусад зүйлүүдийн талаар дэлгэнгүй
судалгаа хийх шаардлагатай.
Хээрийн судалгааг хийж гүйцэтгэхэд санхүүгийн болон техник, хүн хүчний
туслалцаа үзүүлсэн Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хамгааллалтын захиргаа, хамт
олон, холбогдох зөвшөөрөл олгож, унааны дэмжлэг үзүүлсэн Хилийн цэргийн удирдах
газар, Сүмбэр отряд, Нөмрөгийн заставын бие бүрэлдэхүүнд чин сэтгэлийн талархал
илэрхийлье.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
Зорилго: Нөмрөгийн дархан цаазат газрын ойн туруутан амьтдын тархац
байршил болон тоо толгойн өнөөгийн байдлыг тодруулах
Зорилт: Дээрхи зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьлаа.
1. Ялгаатай хэв шинж бүхий хэд хэдэн дээж талбай сонгон тооллого явуулах
2. Том хөхтөн амьтдын тархац байршлыг тодорхойлж, газарзүйн мэдээллийн системийн
тусламжтай зураглах
3. Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН АРГАЗҮЙ,
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
Уг судагааны ажилдаа дэлхийн ой бүхий бусад газар нутагт түгээмэл хэрэглэдэг,
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн аргачлал, арга зүйн дагуу цэгэн, ул мөр буюу хорголоор
нь тоолох, үргээлгэ болон аман асуулгын аргаар ойн туруутан амьтдын судалгааны эх
хэрэглэхүүнийг цуглуулав. Түүнчлэн судалгааны арга зүйг тухайн амьтныхаа зан төрх,
экологи, биологийн онцлогтой уялдуулан амьтан бүрт хэрэглэх арга зүй нь ялгаатай
байхаар сонгон авсан бөгөөд сорилын талбайд ажиглалт, судалгаа хийх цэг сонгон
мэдээлэл цуглуулсан.
Ажиглалтын явцад амьтан харвал боломжтой бол нас хүйсээр нь ангилж,
ажиглалт хийсэн цаг, сар өдөр, амьдрах орчин, солбицол, зан төрх, амьтан хүртэлх зай,
өнцөг зэргийг тухайн арга зүйд тохирсон урьдчилан бэлтгэсэн хүснэгтэнд тэмдэглэж
байлаа.
Судалгааны арга зүйн хүснэгтүүд тухайн арга зүйн онцлогоос хамааран ялгаатай
боловч доор дурдсан мэдээллийг цуглуулсан байхад анхаарав. Үүнд:
- Ажиглагчаас амьтан хүртэлх зай, өнцөг
- Ажиглалт хийсэн хугацаа
- Зурвас замлалын арга хэрэглэж байгаа үед эхлэл ба төгсгөлийн цэг
- Аль болох тухайн зүйл амьтны сүргийн бүтцийг нас хүйсээр ялган тэмдэглэсэн
байх
Бэлтгэл: Орон нутгийн мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдаас мэдээ авч,
1:100000 масштабтай байр зүйн зураг дээр ойн туруутаны тархац нутгийг нь тоймчлон
тэмдэглэж элбэгшлийн байдлыг тодрууллаа. Үүнд дараах материалыг нэмэлт болгон
ашиглаж байв.
- Ойн туруутаны нөөцийг өмнө нь тогтоож байсан судалгааны дүн
- Газар зохион байгуулалтын материал
- Аман судалгааны дүн (анкет)
Хээрийн судалгаа, мэдээ боловсруулахад хэрэглэх багаж хэрэгсэл, хэрэглэхүүн:
1. Ерийн дуран (8х40, 10х50)
2. Алсын дуран (спайрингоскоп)
3. Бүртгэл судалгааны хуудас (маяг 1, 2)
4. 1:100000 -ны масштабтай байр зүйн зургууд
5. Гэрэл зургийн аппарат
6. Байршил тодорхойлогч (GPS)
7. Компас,
8. Алхаа хэмжигч,
9. Планометр
10. Курвиметр
11. Хээрийн тэмдэглэлийн дэвтэр, харандаа, бал, баллуур,
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Хээрийн судалгааны багийн бүрэлдэхүүн: Уг хээрийн судалгааг Нөмрагийн
Дархан Цаазат Газрын хамгаалалтын захиргаа болон амьтны мэргэжлийн байгууллага
“Био Ресурс” ХХК-ний хамтарсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хийж гүйцэтгэв.
 Г. Батболд /Нөмрөгийн ДЦГ-ын дарга/
 Б. Мөнхболд /Биоресурс ХХК-ний биологич /
 Г. Довчиндорж /Биоресурс ХХК-ний биологич /
 К. Тэрбиш /Нөмрөгийн ДЦГ-ын мэргэжилтэн/
 П. Алтангэрэл /Нөмрөгийн ДЦГ-ын байгаль хамгаалагч/
 З. Хилийнчулуун /Нөмрөгийн ДЦГ-ын байгаль хамгаалагч/
 Г. Мөнх-Амьдрал /Нөмрөгийн ДЦГ-ын гэрээт байгаль хамгаалагч/
 Б.Батхүү /Нөмрөгийн ДЦГ-ын жолооч/

1-р зураг. Хээрийн судалгааны баг ээлжит тооллогонд гарахын өмнө. Батаа-Сүх орчим,
Нөмрөгийн голын хөндий.2018 оны 10 сарын сүүл үе.
Ашигласан техник хэрэгсэл: Хээрийн судалгаанд авто машин-1, мотоцикл-2,
морин уналга-5 тус тус ашигласан.
Хээрийн судалгаа хийж гүйцэтгэсэн хугацаа: 2018 оны 10-р сарын 19-26-ны
өдрүүдэд нийт 7 хоногт хийж гүйцэтгэв.
Нөөц тогтоох: Ойн туруутаны нөөц тогтоох тохиромжтой үе нь байршил
нутагтаа харьцангуй жигд тархацтай, маршрутад ажиллахад цас, үер гэх мэт байгалийн
саад багатай 7-10-р сар байдаг. Судлаачид урьдчилан авсан мэдээгээр тодорхойлсон
ойн туруутаны тархац бүхий нутагт сорилын талбай авч бүртгэл хийв. Өөрөөр хэлбэл
зөвхөн ойн туруутан элбэг байршдаг нутгийг илүү анхаарч сонгохоос зайлсхийв.
Судлаачид сорилын талбайд замлалаар явж урьдчилан бэлтгэсэн хүснэгтийн дагуу
бүртгэл хөтлөв. Бүртгэлийг өглөө эрт эхлэх бөгөөд ойн туруутаны идэвхжлийн үед
анхааралтай ажиглаж бүртгэлээ.
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Боловсруулалт: Хээрийн хайгуул дууссаны дараа судалгааны ажлын хэсгүүдээс
анхан шатны бүртгэл авч мэдээг нэгтгэн анализ, дүгнэлт хийлээ. Мэдээг дүгнэж нийт
нөөц, тархац, сүргийн нас, хүйсний бүтэц, сүрэглэлийн хэмжээг зүйл тус бүрээр тооцож
гаргалаа. Ойн туруутны тархац, нягтшил, бусад мэдээллийг ArcGIS программ, түүний
3D, spatial Analist зэрэг өргөтгөл программ ашиглан анализ хийсэн.
Дээрх тооцоог үндэслэн ойн туруутаны нөөцийг дараах нөхцөл, томъѐог
ашиглан тооцож гаргалаа. Хэмжих нэгжийн стандарт нь урт, өргөнд “м”, амьтны тоонд
“ш” буюу толгойн тоо, талбайд км2 байна.
Сорилын талбай дахь тухайн замлалын урт
Замлалын нийт урт L1 =(l1 +I2 +l3 )
l1 2 3 = дээж талбай дахь замлалын уртууд
Сорилын дээж талбай дахь замлалын өргөн буюу амьтан хүртэлх дундач
зай

W1= тухайн замлалд тэмдэглэгдсэн амьтан хүртэлх дундач өргөн
W1 2 ..... n - тухайн замлалын чиглэлээс амьтан хүртэлх перпедикуляр зай
n - нийт тэмдэглэгдсэн амьтны (өргөний) тоо
Тархац нутаг дахь амьтны тоо (Nt1)
St= тархац нутгийн талбайг дархан газрын байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн аман
мэдээг үндэслэн байр зүйн зураг дээр тоймчлон тэмдэглэж планометр ашиглан
тогтооно.
Nt1= тархац нутаг дахь ойн туруутаны нөөц
Ssd= сорилын талбайн хэмжээ

Хээрийн судалгааны үеийн цаг агаарын нөхцөл
Бидний хээрийн судалгааны үеэр цаг агаарын байдал харьцангуй тогтуун, хур
тунтас ороогүй, салхи шуургагүй өдрүүд таарлаа. Тухайн хугацаан дахь цаг агаарын
мэдээг доорх хүснэгтэнд орууллаа.
2018 оны 10-р сарын 18-25 ны өдрүүдийн Халхгол сумын цаг агаарын мэдээ
Огноо

Хур тунадас

10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25

хур тунадасгүй
хур тунадасгүй
хур тунадасгүй
хур тунадасгүй
хур тунадасгүй
хур тунадасгүй
хур тунадастай
хур тунадастай

Салхины
хурд
4-м/с
1-4 м/с
1-6 м/с
4-м/с
2-м/с
6-м/с
8-12-м/с
15-м/с

Агаарын хэм
Шөнө Өдөр
-4
+15
-4
+14
1-6
4+9
-4
+15
-4
+10
-4
+15
-4
+10
-6
+6
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НӨМРӨГИЙН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН
ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙН ОНЦЛОГ
Уур амьсгал: Нөмрөгийн ДЦГ нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар
чийглэгдүү сэрүүвтэр зунтай, хахирдуу өвөлтэй уур амьсгалын мужид багтдаг
(Үндэсний атлас, 1990). Уур амьсгалын энэ нөхцөл нь Монголд өөр хаана ч байхгүй
бөгөөд Нөмрөгийн уур амьсгалын энэ онцлог шинж нь Номхон далайн муссоны
нөлөөтэй шууд холбоотой хэмээн үздэг. Цаг уурын байнгын станц, харуул ДЦГ-ын
хэмжээнд байхгүй. Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтийг Нөмрөгийн ДЦГ-аас хойш 100
км-т орших Халх голын цаг уурын станцаар баримжаалж болно. Ийнхүү тус станцын
мэдээгээр олон жилийн (1962–1999) дундаж хур тунадасны хэмжээ 291.1 мм, хамгийн
бага хэмжээ 1986 онд 101.9 мм гэж тэмдэглэгдсэн, хамгийн их хэмжээ 1998 онд 629.3
мм-т хүрсэн байна. Хур тунадасны жилийн хуваарилалтаас үзвэл нийт орж буй хур
тунадасны 80% нь 6-8 сард унадаг байна (Дорнодын ЦУОШГ). Олон жилийн дундаж
үзүүлэлтээр агаарын дундаж температур 7 сард +14.0° С, 1 сард
-16.2° C байна.
Үнэмлэхүй бага температур –30.2°С, үнэмлэхүй их температур +26.0° С хүрдэг байна.
Ихэнх өдөр үүлгүй, нарны гийгүүлэх хугацаа жилд дунджаар 2800- 2900 цаг буюу
өдөрт 8 цаг орчим байдаг.
Ус зүй: Нөмрөгийн дархан цаазат газар нь Доктор Н.Жадамбаа, Г.Цэрэнжав
нарын гидрогеологийн мужлалаар гидрогеологийн Өмнөт системийн грунт, даралтат
ус хамтарч тархсан, даралтат ус зонхилж тархсан уулс доторхи ай савуудад хамрагдана.
Энэ бүс нутгийн хэмжээнд эртний дарагдмал хөндий дагаж тархсан
дөрөвдөгчийн настай аллюви-пролювийн гаралтай шаварлаг хурдас дотор ээлжлэн
үелэж тогтсон элс хайрга, элсэнцэр, шавранцараас тогтсон сэвсгэр хурдас агуулсан
голлох хурдсын нэг болдог. Түүнчлэн Нөмрөг голын дагуу аллювийн сэвсгэр хурдасны
уст үе хязгаарлагдмал байдлаар тархсан байна. Н.Жадамбаа нарын зохиосон Монголын
гидрогеологийн 1:1000 000 –ын зурагт дөрөвдөгчийн настай аллюви-пролювийн
гаралтай устай бүрдэлд өрөмдсөн цооногуудад газрын доорхи ус 0,7-1,6 м гүнд илэрч
усны түвшинг 8,4 м бууруулан шавхахад 10-16 л/с ундрага өгч байсныг тэмдэглэсэн
байдаг. Ус агуулагч энэхүү бүрдэл тархсан талбайд өрөмдсөн ихэнх цооногийн ундрага
1,0 л/с орчимд байдаг. Нөмрөгийн ДЦГ-ын уулс нь хойшоо Сүмбэр, Халхгол, Буйр
нуур цаашлаад БНХАУ-ын Далай нуурт цутгадаг Халх голын ай савын ус хураах
талбайн 40 хувийг бүрдүүлдэг. Хур тунадасаар харьцангуй элбэг тул Нөмрөгийн ДЦГ-т
гол горхи, нуур, ус намгархаг газар олон бий. ДЦГ-т Хятадын нутаг руу урсаж гардаг
ганц гол байдаг ба бусад нь бүгд Нөмрөг голоор дамжин Халх гол руу цутгадаг. Уудам
агаад тэгш голын хөндийн дагуу ялангуяа дархан цаазтай газрын дэвсгэрт Нөмрөг,
Боль, Бүр болон Галдастайн голууд нийлж урсдаг. Гурван голын бэлчир татам дагуу
тасарч тогтсон олон нуур, цөөрөм тааралдана.
Халх голын ус нь 204-220 мг/литр эрдэсжилттэй. Голын тэжээлд газрын доорх
ус 20%, цасны ус 25%, борооны ус 55%-ийг тус тус эзэлдэг байна. Одоогийн байдлаар
усны бохирдол харьцангуй бага бөгөөд Монгол орны нутагт бохирдлын эх үүсвэр бараг
байхгүй юм. Харин хүний үйл ажиллагаа ихтэй БНХАУ-аас эх авдаг Нөмрөг, Тулт,
Нарийн зэрэг голууд Нөмрөгийн ДЦГ-т бий.
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Хөрсөн бүрхэвч: Нөмрөгийн Дархан цаазат газрын хүрээнд хөрсний судалгаа
төдийлөн хийгдээгүй гэж үзэж болно. Иймээс Монгол орны хөрсний төрөл бүрийн
масштабын зурагт тэмдэглэгдсэн мэдээлэлд үндэслэвэл Их Хянганы салбар уулсаар
уулын хар шороон хөрс, голын хөндийгөөр нугын аллювийн хөрс, аллювийн сул
хөгжилтэй хөрс, нуга-намгийн хөрс голлон тархсан байна. Харин уулын бэл,
хормойгоор уулын хар шороон хөрс, нугын бараан хөрс өргөн тархсан байна.
Экосистемийн онцлог:
Ойн экосистем: Энд дан хусан (Betula mandchurica) ой тархах бөгөөд үүнийг
дотор нь насны үечлэл буюу өндрийн эрэмбээр нь 4 хэсэгт хуваан үзэж болох талтай.
Үүнд: 2-3 м өндөртэй хусан шугуй, 5-8 м өндөртэй өсвөр ой, 10-12 м өндөртэй залуу ой,
15-18 м өндөртэй хөгшин ой. Хусан шугуй, өсвөр ой нь маш шигүү торлог маягтай тул
өвсөн бүрхэвч сул хөгжсөн. Залуу ойд сөөгөөс тахир тавилгана (Spirea fleuxosa), дагуур
тэрэглж (Rhododendron dahuricum), өргөст нохойн хошуу (Rosa acicularis) зэрэг сөөг
цөөн тоогоор ургах бөгөөд алаг өвснөөс дорнодын гүзээлзгэнэ (Fragaria orientalis),
жавхаалаг башир (Dianthus superbus), сибирь шимтэглэй (Geranium sibiricum) бага
аривтайгаар ургана. Хөгшин ойд гол төлөв 15-18 м өндөр, 20-25 см диаметртай хус
зонхилох бөгөөд сөөгөн ташинга муу хөгжсөн байна. Өвсөн бүрхэвчинд лабын
барагжаа (Woodsia ilvensis) зонхилж, алаг өвснөөс сибирь заяахай (Ligularia sibirica),
нарийн навчит хөвөн оройт (Chamaenerion angustifolium), нугын шимтгэлэй (Geranium
pratense), намгийн биелэг өвс (Poa pratensis) зонхилсон ой, оймт ойтой ээлжлэн тархана.
Хадархаг эгц хажуугийн дов бэл, ар хормойгоор улиангаран төгөл толболон
тааралдана.
Уулын нугат хээр: Уулын нугат хээр нь гол төлөв уулсын чийглэг тэгш
өндөрлөг газраар ихээхэн талбай эзлэн тархана. Нөмрөгийн ДЦГ-ын хүрээнд 10 бүлэг
эвшил тархсан болно. Энд зонхилж алаг өвст (алаг цэцэгт башир (Dianthus versicolor),
эмийн сөд (Sanguisorba officinalis), хулганын гиш (Vicia cracca), цомцогт баавар цэцэг
(Scabiosa comosa)), бутнуурт (Leucopoa), ботуульт (Festuca dahurica), согооворт (Bromus
inermis), цагаан сульт (Elymus sibiricus) нуга зонхилно. Сөөгнөөс уулсын энгэр
хажуугаар тахир тавилгана (Spiraea fleuxosa), сибирь гүйлс (Armenica sibirica), оройн
тэгш дэвсгэрээр бяцхан молцогт бургас (Salix microstochya) ургах бөгөөд зогдор улалж
(Carex pediformis) нэлээд аривтайгаар тааралдана.
Хээр: Нөмрөгийн ДЦГ-ын хэмжээнд том хялганат болон зүр өвст хээрийг ялгаж
болно. Хялганат хээр нь энэ газар нутагт түгээмэл биш, уулын энгэр, ам, судагаар
байгалийн хялгана (Stipa baicalensis) зонхилж дагуур хошоон бут (Lespedеza dahurica),
одой далан түрүү (Stellera chamaejasne), шар царгас (Medicago falcate), азийн төлөгч өвс
(Achillea asiatica), цомцогт баавар цэцэг (Scabiosa comosa) зэрэг алаг өвс оролцоно.
Харин уулсын бэл хөндийгөөр алаг өвс (гэрийн хошоонгор (Trifolium lupinaster),
ишгүй гичгэнэ (Potentilla acaulis), (Trigonella ruthenica), дагуур хошоон бут (Lespedеza
dahurica), ээдрээт яргуй (Pulsatilla ambigua)) бүхий ленийн ботууль (Festuca lenensis)
крыловын хялганат (Stipa krylovii) хээр таарна. Уулс толгодын ялангуяа дархан газрын
баруун урд хэсэгт байрлах Хар ямаат уул орчмын бэсрэг толгод, уулсын энгэр хадархаг
хэсгээр үетэнт (сибирь ботууль (Festuca sibirica), том цэцэгт дааган сүүл (Koeleria
cristata)) болон сибирь хялганат (Stipa sibirica) хээр тохиолдоно.
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2-р зураг. Нөмрөгийн ДЦГ-ын амьдрах орчны түгээмэл хэвшинж.
Уулын хээрийн ландшафт. Намрын төрх.
Зүр өвст (Fillifolium sibiricum) хээр нь тус дархан газрын баруун хэсэг тухайлбал
Нөмрөг голоос баруун, баруун урагш орших ухаа гүвээт уулсын харьцангуй өргөгдсөн
хэсэг болон энгэрээр зонхилон тархана.
Нуга: Эндхийн голуудын татам харьцангуй нарийн учир нугат эвшлүүд багахан
талбайг эзлэн тархана. Энд улиас-моност, алаг өвс-бургаст, сөөгөн боролзгоно-алаг
өвст, согооворт нугыг ялган үзэж болно. Ийм нугын экосистемд алаг өвснөөс азийн
төлөгч өвс (Achillea asiatica), эмийн сөд (Sanguisorba officinalis), жавхаалаг башир
(Dianthus suferbus), сибирийн шимтгэлэй (Geranium sibiricum), сибирь заяахай (Ligularia
sibirica), азийн жамъяанмядаг (Trollius asiaticus) элбэг ургах бөгөөд үетнээс соргүй
согоовор (Bromus inermis), намгийн биелэг өвс (Poa pratensis), улбарзуур сорвоо
(Calamagrostis purpurea), (Trizetum sibiricum) хамтран ургана. Сөөгнөөс сөөгөн
боролзгоно (Dasiphora fruticosa), монос (Padus asiatica), улиас (Populus suaveolensis),
бургас (Salix miyabena, Salix pseudopentandra) тархах бөгөөд цагаан яргай (Cormus alba)
элбэг тохиолдоно.
Элсэн хам бүрдэл: Дорнод аймгийн Халх гол, Азрагын голын дагуух элс
хамрагдана. Дорнод монгол дахь элсэн хуримтлалын хэмжээг Э.М.Мурзаев 505 км2
гэж тогтоосон. Үүнээс Халх голын бүлэг элс 74 км2 талбайтай ажээ. Халх гол орчмын
бүлэг элсэнд бөөрөг, молцог хэвшинж зонхилох ба энэ нь харьцангуй сайн
ургамалжсан. Гэвч элсний дотоодод болон голын татам дагуу нам манхан элс
тааралдана. Эндхийн элсэнд хээрийн псаммофит ургамлууд зонхилохын зэрэгцээ
бургасан ба улиангаран төгөл, цөөн тооны нарс, хус болон хайлаас, үрэлийн мод
тааралдана.
Ургамал: Нөмрөгийн дархан цаазат газар нь А.А.Юнатовын (1950) ботаникгазарзүйн мужлалаар Евразийн хээрийн мужийн Дагуур Монголын хээрийн хошууны
Хянган орчмын уулын хээрийн тойрогт хамаарна. Харин сүүлд хийсэн ургамал
газарзүйн мужлалаар (Н. Өлзийхутаг, 1984) энэ бүс нутгийг Голарктикийн их мужийн
Евразийн мужийн Дорнод Азийн уулын ойт хээрийн дэд мужийн Манжуурын уулын
ойт хээрийн хошууны Хянганы уулын нугат хээрийн тойрогт хамруулсан байна. Энэ нь
Их Хянганы нурууны захын салбар болох хаяа уулс орчмын нутаг юм. 1997 онд
Ботаникийн хүрээлэнгээс хийсэн ургамлын аймгийн судалгаагаар Нөмрөгийн ДЦГ-т 69
овгийн 493 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэн байна. Үүнээс унаган 1, завсарын унаган
10, эмийн 41, ашигт ургамал 29, нэн ховор 15, ховор 21 ургамал бүртгэгджээ.
Энэ тойргоос өөр газар ургадаггүй 57 зүйл ургамал байх бөгөөд эдгээр нь уул
тойргийн үндсэн төрхийг илэрхийлдэг байна. Энэхүү тойргийн экологийн үндсэн
бүлгүүдэд хуваасан байдлаас үзвэл чийгсэг (35.79 %), чийгсүү хуурайсаг (16.92 %),
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хуурайсаг (16.92 %), намагсаг (13.23 %), усны (2.82 %), хүйтсэг (3.47 %), чулуусаг
(12.58 %), давссаг (3.47 %), элссэг (1.95 %) ургамлууд байна (Өлзийхутаг, 1986).
Амьтан: Нөмрөгийн дархан цаазат газарт явуулсан олон удаагийн судалгаагаар
нийт 251 зүйл шувуу, 46 зүйл хөхтөн, 5 зүйл хэвлээр явагч, 5 зүйл мөлхөгч, 24 зүйл
загас бүртгэгдсэн байна.
Сээр нуруугүйтэн: Сээр нуруугүй амьтад нь сээр нуруутай амьтдыг бодвол бага
судлагдсан. Шавьж, ялангуяа өнгөт эрвээхэй, цагаан эрвээхэй харьцангуй арвин боловч
зүйлийн нарийвчилсан бүртгэл хийгдээгүй байна. Нөмрөгийн ДЦГ-т амьдардаг Монгол
улсын Улаан номонд орсон гурван зүйлийн шавьж байдаг нь Штубендорфийн дэвүүр
(Parnassius stubbendorfi), монгол танан хясаа (Middendorffinaia mongolica), заарт цох
(Aromia moschata) юм.
Загас: Нөмрөгийн ДЦГ-т загасны бүртгэл судалгаа бүрэн хэмжээнд хийгдээгүй ч
Буйр нуур хүртэлх Халх голын ай савд нуурын варлан (Phoxinus percnurus), лаговскийн
варлан (P. lagowckii), давжаа сугас (Pseudorasbora parva), Морин гүрц (Gobio gobio
cynocephalus), цагаан сэлүүрт гүрц (G. albipinnatus tenuicornis), улаан далбаа
(Erythroculter monoglicus), халбаган загас (Rhodeus sericeus sericeus) зэрэг 24 зүйлийн
загас бүртгэгдсэн байдаг. Тэдгээрээсзарим (тул (Hucho taiman), зэвгэ (Brachymystax
lenok), хар мөрний хадран (Thymallus arcticus grubei), хар мөрний сугас (Leuciscus
walecki), нүцгэн варлан (Phoxinus phoxinus), морин гүрц (Gobio gobio cynocephalus),
цагаан сэлүүрт гүрц (G. albipinnatus tenuicornis), чимхүүр загас (Cobitis taenia)) нь
түрсээ шахахдаа үржлийн үедээ Буйр нуураас Халх, Дэгээ зэрэг голоор дамжин
Нөмрөгийн ДЦГ-т орших голуудын эх өөд нүүдэллэдэг гэсэн мэдээ бий .
Хоѐр нутагтан, мөлхөгчид: Нөмрөгийн ДЦГ-ын нутаг болон түүний хил
хязгаараас хэдхэн километрийн наана Монгол улсын нутагт гурван зүйлийн хоѐр
нутагтан, таван зүйлийн мөлхөгч бүртгэгдсэн (Х. Мөнхбаяр, 2000). Зун цагт голын
эргийн дагуу монгол бах (Buffa raddei) харьцангуй элбэг тааралдана. Энд тохиолдох
Дорнодын мэлхий (Rana chensinensis) Монгол улсын Улаан номонд (1997) бүртгэгджээ.
Нөмрөг орчмын газар бол хар мөрний цариг могойн тархац нутгийн баруун хязгаар юм.
Шувуу: Монгол орны Нөмрөг, Халх голын сав нутгаар нийт 251 зүйлийн шувуу
бүртгэгдсэн 181 нь тус бүсэд өндөглөн зусдаг. Нийт шувуудаас 57 зүйл суурин, 206
зүйл нь нүүдлийн шувууд бөгөөд ноголзой (Spinus spinus), алтан цэгцүүхэй (Acanthis
flavirostris), улаан толгойт бужирга (Acanthis flammea), бухын дух бужирга (Leucosticte
arctoa), цэвдгийн ууль (Nyctea scandiaca), тарлан сар (Buteo lagopus) гэсэн 6 зүйл нь
Монголд өвөлжиж Сибирьт өндөглөн зусдаг байна (Цэвээнмядаг, Болд нар, 1988;
Шувуу судалгааны тайлан, 1997-1999).
Хөхтөн: Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хөхтөн амьтдын нэрсийн жагсаалт
бүрэн гараагүй ч Хянганы газар нутагт 46 зүйлийн амьтан буйг тогтоожээ.Тэдгээрийг
буюу тухайн нутагт бүртгэгдсэн 46 зүйл амьтдаас мэрэгч, туулай хэлбэртнүүд 24
зүйлээр тэргүүлж байна. Нөмрөгийн ДЦГ-т тааралдах хандгайн дэд зүйл болох хар
мөрний хандгай нь (Alces alces cameloides) эврийн салааны хэлбэрээрээ бугынхтай
төстэй байдгаараа онцлог юм. Хар мөрний хандгай, Дагуурын зараа (Erinaceus
dauricus), Евроазийн халиу (Lutra lutra) зэрэг нь Монгол улсын Улаан номонд
бүртгэгдсэн амьтад юм. Манжуурын номин (Myospalax psilurus) бол Монголын өөр
хаана ч байдаггүй зөвхөн Хянганд тархсан байдаг.
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СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН


-

БОР ГӨРӨӨС
Судлагдсан байдал
Биологи, экологийн онцлог
Тархац, байршил,
Нөөц, нягтшил,
Сүргийн бүтэц


-

ХАЛИУН БУГА
Судлагдсан байдал
Биологи, экологийн онцлог
Тархац, байршил,
Нөөц, нягтшил,
Сүргийн бүтэц


-

ХАР МӨРНИЙ ХАНДГАЙ
Судлагдсан байдал
Биологи, экологийн онцлог
Тархац, байршил,
Нөөц, нягтшил,
Сүргийн бүтэц


-

СУДАЛГААНЫ ҮЕД ТОХИОЛДСОН БУСАД АМЬТАД
Хүрэн баавгай
Зэрлэг гахай
Саарал чоно
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НЭГ. БОР ГӨРӨӨС
Түгээмэл нэр: Бор гөрөөс (Монгол), Siberian roe deer, eastern roe deer (Англи).
Монгол дахь салбар зүйл: C. p. tianschanicus Ижил нэр: C. bedfordi, C. ochracea, C.
ferghanicus.

3-р зураг. Нөмрөгийн дархан цаазат газрын орчимд бор гөрөөс уулын хээрээр
тохиолдох нь түгээмэл ажиглагдана.
Дэлхийн тархац: Оросын Холбооны Улс, Казахстан, Хятад, Монгол, Бүгд
Найрамдах Солонгос Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс. Бүс нутгийн
тархац: Монгол орны ойн бүсийн нийт нутгаар тархсан (Банников, 1954; Соколов нар,
1982; Дуламцэрэн нар, 1989) тухайлбал Дорнод Монголын хилийн бүсэд орших
Лхачинвандан уулын орчимд, Хангай нуруу, Хөвсгөлийн Дархад, Хэнтий нуруу, Их
хянганы уулс, Монгол алтай нурууны зүүн хойд хэсэгт тархсан. Ховордлын гол
шалтгаан: Орон нутгийн хэмжээнд мах, эврийг нь ашиглах зорилгоор хараа хяналтгүй
агнадаг. Одоогоор ховордох шалтгаан бага байгаа ч малын тоо толгойн өсөлтөөс
бэлчээрийн талхлалт болон нөөцийн олборлолтын идэвхтэй үйл ажиллагааны уршгаас
орчны доройтол, хүний садаа нүүрлэх боломжтой.
Өнгө хувьсамтгай, өвлийн улиралд их биеийн өнгө бараан саарал, толгой, нуруу,
хажуу тал бор шаргал, хэвлий болон хөлний дотор тал цайвар шаргал. Зуны зүс биеийн
бүх хэсэгтээ нэгэн жигд тод улаан шаргал. Тана цагаан. Тана өвөл тодорч зуны улиралд
бүдэгрэнэ. Биеийн урт 127-137 см, жин 28-40 кг. Дөнгөж төрсөн янзага 1.4-2.5 кг. Идэш
тэжээлд нь хоѐр үрийн талт өвслөг болон модлог ургамал зонхилох ба нэг үрийн талт
ургамлыг голдуу өвөл иднэ. Зүр 6-7 сард 1-2 янзага төрүүлнэ. Ороо хөөцөө 7-8 дугаар
сард болно. Хээл тээх хугацаа 295- 300 хоног. Бор гөрөөсний тархацын өмнөт зах ойн
бүсийн өмнөт хилтэй давхцах ба зүүн хязгаарт, үүний дотор Хэнтий аймагт бутлаг
ургамал, одой хус, бургас, өндөр өвс, зэгстэй голын хөндий даган хээрийн бүсэд
нэвтэрнэ.
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Хууль зүйн статус: Амьтны тухай хуулиар 12 дугаар сарын 1-нээс 8 дугаар
сарын 31 хүртэл хугацаанд агнахыг хориглосон. Бор гөрөөсний тархац нутгийн 13 %ийг улсын туснай хамгаалалтанд авсан.Монгол улсын хөхтөн амьтны Улаан дансанд
бүртгэгдсэн. Хууль бус агнуур, бэлчээрийн талхагдал, орчны доройтол бор гөрөөсний
амьдралд сөргөөр нөлөөлж байна.
Монгол элбэг тархсан бөгөөд ой тайга, ойт хээр, тал хөндий, тариалангийн
талбайд тохиолдоно. Бор гөрөөсний популяцийн судалгаа монголд хийгдэж байгаагүй.
Энэ зүйл ганц нэгээрээ, жижиг сүргээр тодорхой идэш тэжээлтэй газар нүүдэллэх үедээ
100 хүртэл бодгальтай том сүрэг болох нь тэмдэглэгдсэн байдаг (Hewisin and
Danilkan,2000).
Тархац нутаг нь уудам, тоо толгой элбэг зүйл. Тоо толгой, нягтшил газар бүр
адилгүй. Тухайлбал: 1000 га дахь дундаж нягтшил Хэнтийн Бүрх голын савд 14, Хэрлэн
баян-Улаанд 10, Тарвагатайн нуруунд 5-6, Орхоны эхэнд 4.5, Солонготын даваанд 3-4
толгой байсныг доктор С.Дуламцэрэн 1966-1975 онд хийсэн судалгаагаар гаргажээ.
Эдгээр судалгаан дээр үндэслэн Хангай, Хэнтийн мужид 50 мянга орчим толгой бор
гөрөөстэй гэж тогтоосон байна (Дуламцэрэн, 1977). Доктор Д.Энхтүвшин, Ч.Бүүвэй
нарын 2000-2003 онд хийсэн судалгаагаар Хан Хэнтийн ДЦГ-ын орчны бүсэд 1000 га-д
0.9 толгой ноогдох нягтшилтай болохыг тогтоожээ.
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Бор гөрөөсийн тархац, байршил
Нөмрөгийн ДЦГ-ийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бор гөрөөс жигд
тархалттай.
Судалгааны эхэн үед цаг агаар тааламжтай байв. Энэ үед бид 2 талбай сонгон
авч нэг зэрэг хугацаанд замналын судалгааны аргаар тооллого хийлээ. Бусад хугацаанд
цаг агаарын байдал тогтворгүй, тэнгэр бүүдгэр, зарим үед цасаар шуурч байсан тул
тооллого хийгээгүй болно.
Бор гөрөөс нь Нөмрөгийн дархан цаазат газрын нийт нутгийг хамран жигд
тархжээ. ихэнхдээ ойт газруудаар илүүтэй тохиолдох боловч үржлийн үедээ тал хээр
газруудаар тохиолддог.
Улирал, биологийн болон бусад хүчин зүйлээс шалтгаалж томоохон хэмжээний
сүрэг үүсгэх тохиолдол бий. Тухайлбал 2013 оны өвөл 300 орчим бодгаль бөөгнөрсөн
байхыг байгаль хамгаалагч З.Хийлийнчулуун ажиглажээ.

4 - р зураг. Нөмрөгийн ДЦГ болон орчны бүсд байрших бор гөрөөсний тархацын
өнөөгийн байдал. Зургийн боловсруулалтыг К.Тэрбиш.
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Бид хээрийн судалгааны явцад 2 хэсэг газарт сорилын талбайн сонгон авч
замналын судалгааны аргаар нөөцийг үнэлэв.
Хүснэгт № 1. Бор гөрөөсний нягтшил
(1000 га-гаар)
Замналын Замналын
урт
өргөн
(км-ээр)
(км-ээр)
Сорилын
талбай №1
Сорилын
талбай №2
Дундаж
Бүгд

48

0.6

45
93

0,6
-

Сорилын
талбайн
хэмжээ
(га-аар)

Нийт
тохиолдсон
бодгалийн
тоо

Нягтшил
(1000 га-д тохиолдох
бодгалийн тоо)

2880
2700

31

10,7

23
54

8.5
9.6
-

5580

Нөмрөгийн ДЦГ ба түүний орчны бүсэд 1000 га-д дунджаар 9.6 бодгаль ноогдох
нягтшилтайгаар 1,088,927 га талбайд 10,453 орчим бодгаль бор гөрөөс байх боломжтой.
Энэ удаагийн хээрийн судалгаагаар бид нийт 30 сүргийн 97 бодгаль (2 сорилын
талбай болон дархан газрын дотор, орчны бүсэд тоологдсон нийт сүргийн хэмжээ)
тэмдэглэгдсэний 86% -ийг нас хүйсийг тодорхойлсон.
Хүснэгт № 2. Хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэгдсэн бор гөрөөсний
популяцийн бүтэц
Зүйл
Бор гөрөөс

Сүргийн
тоо
30

Бодгалийн
тоо
97

Популяцийн бүтэц
Эр Эм Залуу Төл
18 42
2
17

Тодорхойгүй
13

Гур зүрийн харьцаа 1:2,3 байна. Харьцаанаас харахад гур, зүрийн харьцаа
хэвийн байна. Энэ тоо нь үржилт өсөлтөнд сайнаар нөлөлөх талтай. Зүр янзагны
харьцаа 1:0.24 байна.
Сүргийн хэмжээ хамгийн ихдээ 7-9 бодгальтай байв. Дунджаар нэг сүрэгт 3,2
бодгаль ноогдоно.

5-р зураг. Намрын улиралд орооны дараа бор гөрөөс цөөн тоогоор сүрэглэнэ.
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ХОЁР. ХАЛИУН БУГА
Түгээмэл нэр: Халиун буга (Монгол), red deer (Англи). Олон улсын үнэлгээ:
Анхааралд өртөхөөргүй Бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа, A2acd, A3d Үнэлгээний
үндэслэл: Засгийн газрын тооллогоор 1986 онд 115,000 км2 нутагт 130,000 бодгаль
байсан (Дуламцэрэн нар, 1989) бол 2004 онд 15 аймагт 8,000-аас 10,000 бодгаль болж
сүүлийн 18 жилийн дотор 92 хувь буурсан байна (Zahler нар, 2004). Nowak (1991) энэ
зүйлийн үе удмын хугацааг зургаан жил гэж тогтоосон. Хараа хяналтгүй агналт, мөн
орчны хомсдолоос өмнөх гурван үе удмын хугацаанд популяци 80 гаруй хувь
буурсанаас A2acd шалгуураар үнэлэн Устаж байгаа гэсэн ангилалд оруулсан. Мөн
дээрх шалтгаанууд ялангуяа хараа хяналгүй агналт зэргээс популяци дараагийн гурван
үе удмын хугацаанд үргэлжлэн буурна гэж үзээд A3d шалгуураар үнэлэн Устаж байгаа
гэсэн ангилалд оруулсан. Оросын Холбооны Улсын популяциас сэлбэгдэх боломжтой
боловч уг популяцийн статус болон агнуурын дарамтын талаарх тодорхой мэдээ
шаардлагатай байна.

6-р зураг. Халиун бугын намрын амьдрах орчин. Өлзийтийн нарс.
Нөмрөгийн Дархан цаазат газар.
Хамгаалсан байдал: Монгол улсын амьтны аймгийн тухай хуулийг (2000)
(засгийн газрын тогтоол ¹264) өөрчлөн (2001) ховор зэрэглэлд оруулсан (Бадам,
Алтанзул, 2005). Монгол улсын ан агнуурын тухай 1995 оны хуулинд ховор зүйлийн
жагсаалтанд оруулсан (БОЯ, 1996). Популяцийн тоо толгой буурч байгаа боловч
агналтын зөвшөөрлийн тоог гаргаагүй байна (Wingard, Zahler, 2006). Халиун бугын
тархац нутгийн 11 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалтай газарт орсон.
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Дэлхийн тархац: Голарктик: Канадын өмнөд хэсэг, Америкийн Нэгдсэн улсын
ихэнх хэсэг, Мексикийн хойд хэсэг, баруун хойд Африк, баруун болон зүүн Европ, Бага
Ази, 137 Сибирийн өмнөд хэсэг, Кавказ, Төв ази, Хятадын хойд болон баруун хэсэг,
Гималайн бүс нутаг, Монгол, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс (Nowak, 1991) Бүс
нутгийн тархац: Хөвсгөл, Хангай, Хэнтий нурууд, Их хянганы уулс, Монгол алтайн
Говь Алтайн нуруу (Дуламцэрэн, 1989), тархацын зүүн урд нутагт 18-р зуунд ойтой
байсан уул толгодоор нутагшуулсан тусгаарлагдсан популяци бий (Соколов нар, 1982;
Дуламцэрэн нар, 1989).
Ховордлын гол шалтгаан: Энэ зүйлийн ховордлын гол шалтгаан нь хууль бус
агналт юм. Одоогоор 1 кг эвэрний арилжааны үнэ ойролцоогоор 60-100 ам. доллар
хүрдэг байна. Бас эврээр хийсэн бусад бүтээгдэхүүн болон бугын чив, засаа, согооны
сүүл зэрэг эрхтэн ардын эмнэлэгт үнэ хүрдэг (Zahler нар, 2004; Wingard, Zahler, 2006).
Дэд бүтцийн хөгжил, нөөцийн олборлолын (уул уурхай) үйл ажиллагаа зэргээс
шалтгаалж орчны хомсдол, амьдрах орчны хуваагдал, хүний садаа зэрэг нь
ховордуулах шалтгаан болж байна.
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Тархац, тоо толгой
Нөмрөгийн дархан цаазат газрын халиун бугын тархацыг байгаль хамгаалагчид,
мэргэжилтнүүд, хилийн цэргийхэний мэдээлэл болон өөрсдийн хийсэн судалгаа, өмнөх
судлаачдын мэдээ материалыг үндэслэн 1:100,000 масштабтай байр зүйн зураг дээр
тэмдэглэсэн.
Тархсан талбайн хэмжээг ARCGIS 10.1(Газар зүйн мэдээллийн систем)- ийн
програм ашиглан тодорхойлсон.

7-р зураг. Халиун бугын тархацын өнөөгийн байдал.
Зургийн боловсруулалтыг К.Тэрбиш.
Нөмрөгийн дархан газар, түүний орчны бүсийн нийт 447,284 га талбайд халиун
буга тархан амьдарч байна. Нийт тархац нутгийн 7.6 %-д нь сорилын талбай авч
судалгааг явууллаа. Нийт популяцийн нөөцийг өөрсдийн гаргасан халиун бугын
тархацын хүрээгээр тодорхойллоо.
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Хүснэгт № 3. Халиун бугын нягтшил
Нийт
тохиолдсон
бодгалийн тоо
465

Зүйл
Халиун буга

Замналын
урт
(км-ээр)
340

Замналын
өргөн
(км-ээр)
2

Сорилын талбайн
хэмжээ
(га-аар)
68,000

Нягтшил
(1000 га-д тохиолдох
бодгалийн тоо)
6.8

Нөмрөгийн ДЦГ-ын халиун буга тархсан талбайг 447284 гэж үзвэл 1000 га-д 6.8 буюу
нийт 3,041 орчим халиун буга байх боломжтой.
Энэ удаагийн хээрийн судалгаагаар нийт 61 сүргийн 465 бодгаль
тэмдэглэгдсэний 40% -ийг нас хүйсийг тодорхойллоо.
Хүснэгт № 4. Хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэгдсэн
халиун бугын популяцийн бүтэц
Зүйл
Халиун буга

Сүргийн
тоо
61

Бодгалийн
тоо
465

Эр
79

Популяцийн бүтэц
Эм
Залуу
91
9

Тодорхойгүй
Төл
25

276

Буга согооны харьцаа 1:1.1 байна. Буга, согооний харьцаа нь тухайн популяцийн
бүтэц хэвийн байгаа эсэхийг тодорхойлоход гол үзүүлэлт болдог. Харьцаанаас харахад
буга согооны харьцаа хэвийн байна. Энэ тоо нь үржилт өсөлтөнд сайнаар нөлөлөх
талтай. Согоо илийний харьцаа 1:0.27 байна.
Сүргийн хэмжээ хамгийн ихдээ 40, 36 бодгальтай сүрэг нэг нэг тохиолдов.
Дунджаар нэг сүрэгт 7,6 бодгаль ноогдож байв.

8-р зураг. Халиун бугын эрэгчин орооны үед хэд хэдэн эм бодгаль хураадаг.
Өлзийтийн нарс. Нөмрөгийн Дархан цаазат газар.
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ГУРАВ. ХАНДГАЙ
Нэр төрөл, тархац: Хандгай нь Туруутны багийн Бугынхан овогт багтдаг.
Зүйлийн нэр нь Alces alces /Linnaeus 1758/. Дэлхий дээр Англи, Хойд Америкийн
популяци буюу Moose, Англи, Евро Азийн популяци буюу eLk Euroasian eLk гэх
төрлийн зүйл байдаг. Хандгайг дотор нь 6-7 дэд зүйлд хуваадаг. Хамгийн хүчирхэг том
бие, эвэртэй нь Аляскийн хандгай юм. Манай оронд Шивэр хандгай буюу Сибирский
лось, Хар мөрний хандгай буюу Уссурийский лось гэсэн хоѐр популяци бий.
Хар мөрний хандгайн жижиг популяци Монгол орны зүүн хэсэгт Их Хянганы
салбар уулс, Нөмрөгийн Дархан цаазат газарт 2004 онд 73 бодгаль тоологдсон (К,Оlson).
Шивэр молцог хандгай Монгол орны Хэнтий, Хөвсгөлийн Тайга, Онон, Хэрлэн, Туул,
Хараа, Ерөө, Минж голын ай саваар мөн Далбай голуудын сав, Хангайн нуруудын хойд
хэсэг болох Бүтээлийн нуруу, Бүрэнгийн нурууны зүүн хэсэг газруудад тархсан байдаг.
/Гептнер 1961, Дуламцэрэн нар 1989/. Харин дэлхийд Канад, АНУ, Норвеги, Чех,
Словак, Хорват, Швед, Польш, Унгар, Финлянд, Румын, Латви, Литва, Эстони, Украйн,
Беларусь, ОХУ, Казахстан, БНХАУ, Монгол Улсад тархсан.

9-р зураг. Хар мөрний хандгайн бие гүйцсэн эр бодгалийн манж гэнэ.
Ар сүмийн хоолойн нарс. Нөмрөгийн ДЦГ.
Хамгаалагдсан байдал, зэрэг: Олон улс болон анхааралд өртхөөргүй бүс
нутгийн үнэлгээ нь: Устаж болзошгүй A 2 cd болон a 3 d, Монголд 1953 оноос агнахыг
хуулиар хориглож, хоѐр салбар зүйлийг нэн ховор зэрэглэлд бүртгэн хамгаалсан.
Монгол Улсын “Амьтны аймгийн тухай хууль” 2000 он, “Ан агнуурын тухай хууль”
1995 он, “Амьтны тухай хуулиар” 2012 онд нэн ховор, зэрэглэлд тус тус орсон. Монгол
Улсын Улаан номын хоѐр удаагийн хэвлэлд нэн ховор зэрэглэлээр бүртгэгдсэн.
Хандгайн тархац нутгийн 30 орчим хувь, Хар мөрний молцог хандгайн бүх тархац
нутаг нь Нөмрөгийн Дархан цаазат газарт орж хамгаалагдсан.
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Эрийг нь манж, эмийг нь сvндэс, тєлийг нь хотол. 2 настайг нь хохь, 3 настайг нь
тозуул гэдэг. Хандгайн биений урт нь 200-300 см. Сэрвээний єндєр 170-230 см. Амьдын
жин 300-500 кг. Манж нь олон салаа эвэртэй байдаг. Ихэвчлэн Хєвсгєл аймагт байдаг.
Тухайлбал Рэнчинлхvмбэ, Улаан уул, Цагаан vvр, Чандмань-Єндєр сумын нутагт
тархсан. Усанд сэлэхдээ маш сайн. Усны ургамал цуглуулан иддэг. Эвэр нь 3 сараас
ургаж 7 сарын сvvлээр ясжиж гvйцдэг. Євєл 11, 12 сард унадаг. Ясан эврийн жин нь 1026 кг байдаг. Сvндэс 8 сар хээлээ тээж 5-6 сард ихэвчлэн ихэр, цєєнх тохиолдолд ганц
хєтєл тєрvvлдэг. Ороо нь 9 сард ордог.
Хандгай нь хар халтар зүстэй, биеийн дундаж урт 200-300 см, сэрвээний өндөр
140-194 см, 280-650 кг жинтэй байдаг. Эрийг нь мэнж, эмийг нь сүндэс гэнэ. Хоѐр
настайг нь тохь, хязаалан болсныг нь тозуул гэж нэрлэдэг. Энэхүү амьтан нь байгальд
10-12, зохиомол орчинд 20-22 насладаг. Эр, эм хандгайн аль аль нь хоѐр насандаа
үржлийн чадвартай болсон байдаг ба 4-5 насандаа биеийн өсөлт гүйцдэг. Орооны цаг
нь есдүгээр сараас нэгдүгээр сар хүртэл үргэлжилж эм хандгай есөн сар хээлээ тээгээд
хавар 5-6 дугаар сард төллөдөг. Залуу сүндэс эхэндээ нэг, хөгшин сүндэс ихэр, хааяа
гурван ходол гаргана. Ходол төрснөөс хойш 10-12 минутын дараа хөл дээрээ тэнцдэг.
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Тархац, тоо толгой
Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хар мөрний хандгайн тархацыг байгаль
хамгаалагчид, мэргэжилтнүүд, хилийн цэргийхэний мэдээлэл болон өөрсдийн хийсэн
судалгаа, өмнөх судлаачдын мэдээ материалыг үндэслэн 1:100,000 масштабтай байр
зүйн зураг дээр тэмдэглэсэн. Тархсан талбайн хэмжээг ARCGIS 10.1 (Газар зүйн
мэдээллийн систем)- ийн програм ашиглан тодорхойлсон.
Хар мөрний хандгай нь Хятадын зүүн хойд нутаг Их Хянганы нуруу, ОХУ-ын
Амар, Уссурийн хязгаар, Тэнгис хавийн нутгаар байршдаг.
Нөмрөгийн ДЦГ-ын нутагт орших Жинстийн хяр, Хан чандмань, Тэмээ уул,
Соѐлз уул, Гурван голын бэлчир, Нөмөрийн гол, Дэгээ голын хөндий, “Батаа-Сүхээ”,
Нарийн гол зэрэг газруудаар, орчны бүсэд Ар, өвөр сүмийн хоолой, Гүү азрагын
манхан, Авдрантын булаг, Өлзийтийн нарс, 44-н нарс, Алтан гол, Эрсийн застав орчим,
Бүдүүн цагаан зэрэг газруудад нарс, хусан ой, голын хөндийн бургас, торлог даган
илүүтэй байршдаг. Бидний судалгаагаар Хар мөрний хандгай Нөмрөгийн ДЦГ болон
орчны бүсийн 254,541 га талбайд тархжээ.
Нөмрөгийн ДЦГ-ийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд энэ зүйлийн тархац жигд
бус.

10 - р зураг. Хар мөрний хандгайн тархацын өнөөгийн байдал.
Зургийн боловсруулалтыг К.Тэрбиш.
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Нөмрөгийн ДЦГ-ийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд энэ зүйлийн тархац жигд
бус. Нарс, хусан ой, голын хөндийн бургас, торлог даган илүүтэй байршдаг.
ДЦГ-ын орчны бүс Ар сүмийн хоолой, Өлзийтийн нарс хэмээх хэсэгт сорилын
талбай сонгон авч хар мөрний хандгайн популяцийн нөөцийг үнэллээ. Нийт тархац
нутгийн 20%-ийг судалгаанд хамруулав.
Хүснэгт № 5. Хар мөрний хандгайн нягтшил
Сорилын талбайн
Нийт
Нягтшил
хэмжээ
тохиолдсон
(1000 га-д тохиолдох
(га-аар)
бодгалийн тоо
бодгалийн тоо)
47,000
63
1,34
Нөмрөгийн ДЦГ ба түүний орчны бүсийн 254,541 талбайд 1000 га-д дунджаар 1,34
бодгаль ноогдох нягтшилтайгаар 341 хар мөрний хандгай байх боломжтой юм.
Энэ удаагийн хээрийн судалгаагаар бид нийт 29 сүргийн 63 бодгаль
тэмдэглэгдсэний 93% -ийг нас хүйсийг тодорхойлсон.
Хүснэгт № 6. Хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэгдсэн хар мөрний хандгайн
популяцийн бүтэц
Сүргийн Бодгалийн
ТПопуляцийн бүтэц
тоо
гүй
Зүйл
тоо
Эр
Эм
Залуу
Төл
29
4
Хар мөрний хандгай
63
28
17
8
6
Манж сүндэсийн харьцаа 1:0,6, сүндэс хотолын харьцаа 1:0.35 байв. Сүргийн
хэмжээ хамгийн ихдээ 4 бодгальтай. Хар мөрний хандгай намрын улиралд орооны
дараа ихэвчлэн ганц, хоѐроороо тохиолдоно. Орооны үед манж, сүндэс, хотол нийлсэн
түр зуурын сүрэг үүсдэг.

11-р зураг. Хотолтой сүндэс. Өлзийтийн нарс.
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Хар мөрний хандгайн тоо толгойд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаар судалгааны
материал хомс. Судалгааны явцад Ар сүмийн хоолойд саарал чононд бариулсан залуу
хандгайн сэг тэмдэглэсэн. Энэ нь хар мөрний хандгайн тоо толгойд саарал чоно их бага
хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлдөгийг илтгэсэн баттай баримт мөн.

12-р зураг. Саарал чононд бариулсан хандгайн сэг. Ар сүмийн хоолойн урд нарс. 2018
оны 10 сарын сүүл үе. Нөмрөгийн дархан газрын орчны бүс.
Уг зэмний толгойн яс, арьснаас судалгааны зорилгоор дээж авлаа. Энд анхаарах
шаардлагатай нэг асуудал бол бидний хамгийн олон хандгай үзсэн ар сүмийн хоолой
болон өлзийтийн нарс нь одоогоор дархан газрын гадна, орчны бүсдээ хамаарч буй
явдал юм. Иймд цаашид тус дархан газрын өргөтгөлийн асуудлыг яаравчлан
шийдвэрлэж, энэхүү ховор зүйлийн тархац нутгийг бүхэлд нь улсын тусгай
хамгаалалтанд авах зайлшгүй шаардлагатай.
Мөн зарим нэг нутгийн иргэд, байгаль хамгаалагчидын ажиглалтаар тус дархан
газарт шивэр хандгайтай адил хавтгай эвэртэй бодгалиуд тохиолддог байна. Үүнээс
улбаалан тус дархан газарт шивэр хандгай байж болох тухай таамаглал ч бий.
Ер нь хандгайн бие гүйцсэн манжийн эвэр 2-3 сараас эхлэн ургаж, 8-9 сарын
эхээр бүрээснээсээ цэвэрлэгдэнэ. Манжнууд 11-1 сар хүртэл, ихэнх нь 12 сарын
дундуур эврээ хаядаг. Манжийн эврийн хэмжээ, үзүүр, салааны тоо нас ахих тусам
нэмэгддэг бөгөөд нас, биеийн хэмжээ тарга тэвээрэг, жингээс шууд хамаарна. Гэхдээ
эврийн хэмжээ, салааны тоо, өргөн зэргийн настай шууд холбон ойлгож болохгүй.
Эврийн хэлбэр, хэмжээтэйгээ адил их өөрчлөмтгий байдаг. Иймээс зөвхөн эвэрний
хэмжээ, хэлбэрээр тухайн зүйлийг бүрэн тодорхойлох боломжгүй юм.
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ДӨРӨВ. СУДАЛГААНЫ ҮЕД ТОХИОЛДСОН БУСАД АМЬТАД
Хүрэн баавгайн тархац, байршил
Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хүрэн баавгайн тархацыг байгаль
хамгаалагчид, мэргэжилтнүүд, хилийн цэргийхэний мэдээлэл болон өөрсдийн хийсэн
судалгаа, өмнөх судлаачдын мэдээ материалыг үндэслэн 1:100,000 масштабтай байр
зүйн зураг дээр тэмдэглэсэн. Тархсан талбайн хэмжээг ARCGIS 10.1 (Газар зүйн
мэдээллийн систем)-ийн програм ашиглан тодорхойлсон.
Одоогоор нөмөргийн заставаас зүүн хойш Бага нарст, Батаа-сүх, Зэст өндрийн
уурхай орчим, Дэгээгийн засвтав хүртэл, Зүүн тийш Нөмрөгийн гол, Нарийн гол,
Ханчандмань уул, Жинст уулын хяр улсын хил хүртэл, урагшаа Гурван голын бэлчир,
Зараа уул, Соѐлз уул хүртэлх нутагт хүрэн баавгай таржээ. Мөн Дархан газрын орчны
бүс болох Өлзийтийн нарс, Эрсийн застав орчим, Бүдүүн цагаан зэрэг газруудад бага
залуу баавгайнууд гүйдлээр тохиолддог.
Хээрийн судалгаа болон аман мэдээнээс үзвэл Нарийн гол, Жинстийн хяр, 3
голын бэлчир зэрэг газарт хүрэн баавгайн байнга байршин амьдардаг нь тодорхой. Мөн
эдгээр газруудад баавгайн ичээ хэд хэдэн удаа илрүүлж байжээ.
Нөмрөгийн ДЦГ болон орчны бүсийн 180,287 га талбайд тархжээ

13-р зураг. Нөмрөгийн ДЦГ ба орчны бүсээр тохиолдох хүрэн баавгайн тархацын
өнөөгийн байдал. Зургийн боловсруулалтыг К.Тэрбиш
Хүснэгт №7. Хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэсэн хүрэн баавгайн байршил.
Уртраг
1
2
3
4

470 03’ 25,3”
470 03’ 27,1”
470 03’ 35,7”
470 03’ 24,5”

Өргөрөг
1190 33’ 59,5”
1190 32’ 56,1”
1190 36’ 03,1”
1190 29’ 18,7”

Өндөршил
метр
973
961
1063
-

Тэмдэглэгдсэн
байдал
Биеээр
Шинэ баас
Шинэ баас
Шинэвтэр баас

Нэмэлт мэдээлэл
Бамбарууштай эвш
Нохойн хошуу идсэн
Буганы сэг идсэн
Мойл идсэн
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Нөмрөгийн ДЦГ-т сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 25 удаагийн тохиолдлоор нийт
46 хүрэн баавгай ажиглагджээ. Үүний 55%-ийг нас хүйсээр тодорхойлж чаджээ. Нас
хүйсээр ялгасан бодгалиудын шармаахай эвшийн харьцаа 1:1,5, эвш бамбаруушны
харьцаа 1:2,3 байна. Эдгээр тоон харьцаанаас үзэхэд тус дархан газрын хүрэн баавгайн
популяцийн бүтэц зөв бөгөөд цаашид өсөх хандлагатай байгаа нь тодорхой.
Хүснэгт № 8. Аман судалгаагаар тэмдэглэсэн
хүрэн баавгайн популяцийн бүтэц
Ажиглагдсан Бодгалийн
Тодорхойгүй
Популяцийн бүтэц
удаа
Зүйл
тоо
Эр Эм Залуу Төл
25
20
Хүрэн баавгай
45
4
6
3
14
Бамбарууштай эвш 7 удаа тэмдэглэгдсэнээс 5 нь ихэр, 2 нь сөнгө бамбарууштай
байжээ. Өөрөөр хэлбэл хээлтэй эвшний 71,4 хувь ихэрлэдэг байх магадлалтай.
Судалгаанаас үзэхэд хавар 13, намар 7 удаа ажиглагджээ. 5 удаагийн
ажиглалтын хугацаа тодорхой бус байлаа. Үүнээс үзэхэд хаврын улиралд ичээнээс
гарсан баавгай идэш тэжээл хайн шилжилт хөдөлгөөн идэвхтэй хийдгээс хүнд
ажиглагдах нь илүү байж болох юм.

14-р зураг. Жинстийн хярд тэмдэглэсэн бамбарууштай эвш.
Нөмрөгийн дархан газрын баавгай намрын улиралд нохойн хошуу, мойл, үрэл
зэрэг жимсээр ихэвчлэн хооллодог. Мөн түүнчлэн халиун буга, бор гөрөөс зэрэг
амьтдын зэг зэмээр идэшлэдэг нь хээрийн судалгааны явцад ажиглагдлаа.
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15-р зураг. Хүрэн баавгай намрын улиралд жимсээр идэвхтэй хооллодог. Нохойн
хошуугаар дагнан хооллосон хүрэн баавгайн шинэвтэр баас.
Сүүлийн үед олон нийтийн дунд нөмрөгийн дархан цаазат газарт азийн хар
баавгай байж болох тухай таамаглал, яриа гарах болсон. Гэвч бидний хээрийн болон
аман судалгаанаас үзэхэд тус дархан газар зөвхөн хүрэн баавгайн (Ursus arctos) салбар
зүйл байгаа нь тодорхой байна.
Зэрлэг гахай
Хээрийн судалгааны явцад тухайн нутгийн зэрлэг гахайн популяцийн нөөцийг үнэлэх
хэмжээний хангалттай материал цуглаагүй. Энэ удаагийн судалгаагаар бид 3 удаа 17
тооны зэрлэг гахай тэмдэглэв.
Хүснэгт № 9. Зэрлэг гахай тэмдэглэсэн цэгүүд
Уртраг

Өргөрөг

1
2

470 01’ 26,1”
470 07’06,8”

1190 23’ 32,7”
1190 28’ 06,8”

Өндөршил
метр
903
897

3
4

470 08’ 41,2”
470 03’ 49,2”

1190 24’ 59,6”
1190 32’ 02,8”

897
-

Тэмдэглэгдсэн
байдал
Биеээр
Биеээр
Биеээр
Биеээр

Нэмэлт мэдээлэл
10 орчим
4-ийг холоос дурангаар
харсан
2 залуу бодгаль үзсэн
1 бодон

Саарал чоно
Хээрийн судалгааны явцад ар сүмийн хоолой, Өлзийтийн нарс, Батаа-Сүхээ, Нарийн
гол, 3 гол зэрэг бүхий л газруудад өглөө, оройд чоно улих, хуцах чимээ байнга гарч
байв. Мөн саарал чоно барьсан бугын сэг 3 удаа, хандгайн сэг нэгийг тус тус
тэмдэглэлээ. Ер нь нөмрөгийн ДЦГ-т саарал чоно их өссөн талаар байгаль хамгаалагч,
хилийн цэргийхэн мэдээлж байв.
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ДҮГНЭЛТ
 Нөмрөгийн ДЦГ ба түүний орчны бүсийн 254,541 талбайд 1000 га-д дунджаар
1,34 бодгаль ноогдох нягтшилтайгаар 341 хар мөрний хандгай байх боломжтой.
 Нөмрөгийн ДЦГ-ын халиун буга тархсан талбайг 447284 гэж үзвэл 1000 га-д 6.8
буюу нийт 3,041 орчим халиун буга байх боломжтой.
 Нөмрөгийн ДЦГ ба түүний орчны бүсэд 1000 га-д дунджаар 9.6 бодгаль ноогдох
нягтшилтайгаар 1,088,927 га талбайд 10,453 орчим бодгаль бор гөрөөс байх
боломжтой.

Хуудас 27

Нөмрөгийн Дархан Цаазат Газрын ойн туруутаны тооллого судалгаа - 2018
САНАЛ
Цаашид тус дархан газрын ойн туруутан болон бусад биологийн төрөл зүйлийг
судлах, хамгаалах, сурталчилахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай.
Үүнд:
- Монгол орны нэн ховор зүйл болох хар мөрний хандгайд ялгаатай нас хүйснээс
сонгон 3-5 сансрын дохиолол бүхий хүзүүвч зүүж тархалт, байршил зэргийг
тодруулах
- Хар мөрний хандгайн голлох байршил, идэж тэжээл, үржил, үхэл хорогдолын
талаар дэлгэрэнгүй судалгааг гадаад дотоодын мэргэжлийн байгууллага,
судлаачидтай хамтран тогтмол мониторинг байдлаар хийх
- Хээрийн судалгааны ажилд мэргэжлийн сургуулийн оюутнуудыг хамруулж
татан оролцуулах, дадлага хийлгэх
- Нөмрөгийн ДЦГ-ын биологийн олон янз байдлын судалгаан автомат камер
болон бусад шинжлэх ухааны аргуудыг өргөн ашиглах
- Автомат камерийн судалгааг удаан хугацаагаар мониторинг байдлаар хийх, энэ
тал дээр хамтран ажилладаг олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрт хандах
- Нөмрөгийн ДЦГ-ын хөхтөн амьтдын зүйлийн жагсаалтийг урьдчилсан байдлаар
гаргах
- Нөмрөгийн ДЦГ-ын хөхтөн амьтан нэг сэдэвт ном, танилцуулга хэвлэх
- Тус дархан газарт байршин амьдардаг хүрэн баавгайд сансрын дохиолол бүхий
хүзүүвч зүүж байршил, шилжилт хөдөлгөөн, орон зайн хэрэгцээг тодруулах
- Хүрэн баавгайн ажиглагдсан тохиолдлыг алдалгүй тэмдэглэж, мэдээллийн сан
үүсгэх
- Хүрэн баавгайн ичээ, үүр олж тэмдэглэх
- Хүрэн баавгайн ангилалзүйн асуулыг тодруулах зорилгоор үсний дээж авах
“урхи”хэд хэдэн цэгт шинээр байгуулах
- Хүрэн баавгайн идэш тэжээлийн судалгааг баасны анализын аргаар улирлын
ялгаатайгаар тодруулах
- Нөмрөгийн дархан газарт байх манжуур сохор номингийн талаар урьдчилсан
судалгаа хийх
- ДЦГ-ын хүрээнд хууль бус агнуурыг зогсоох талаар эрчимтэй арга хэмжээ авч
ажиллах
- ДЦГ-ын өргөтгөлийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлүүлэх талаар холбогдох
байгуулллагуудад санал тавих
- Халиун бугын популяцийн тоо толгойд жил бүр мониторинг хийж өсөлтийн
эрчмийг тодорхойлон шаардлагатай тохиолдолд шинээр болон сэргээн
нутагшуулах газруудад тодорхой тооны бодьгалиудыг шилжүүлэх боломжийг
судлах
- Том хөхтөн амьтан тоо толгойн хяналтын урт хугацааны мониторингийн цэг
үүдийг тодорхойлох.
Хар мөрний хандгайн улирлын байршил, шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхой
болгосноор Нөмрөгийн ДЦГ-ын өргөтгөлд хамруулахаар сонгогдсон газрууд хэр
оновчтой эсэхийг тандаж болохоос гадна тухайн бүс нутагт байж болох боломжит
хандгайн тоо толгойн талаар төсөөлөл авах боломжтой.
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Хавсралт №01
Диаграмм №.1 Нөмрөгийн дархан цаазат газрын бор гөрөөсний
популяцийн бүтэц

21%

23%
гур

3%

зүр
залуу
янзага
53%

Диаграмм №.2 Нөмрөгийн дархан цаазат газрын халиун буганы
популяцийн бүтэц

4%

12%
39%

марал

согоо
залуу
45%

илий

Диаграмм №.3 Нөмрөгийн дархан цаазат газар, түүний орчны бүсийн хар мөрний
хандгайн популяцийн бүтэц

10%
14%

47%

манж
сүндэс

29%

залуу
хотол
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Хавсралт №2 Distance sampling программын half-model функцийн тусламжтайгаар
амьтан илүүлэх магадлалыг загварчлав.
Хар мөрний хандгай харагдах магадлал

Бор гөрөөс харагдах магадлал

Халиун буга харагдах магадлал
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Хавсралт №3
Хүрэн баавгайн тархац, тохиолдцын талаар дархан газрын байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүд болон хилийн цэргийхэнээс аман мэдээлэл
цуглуулав.
№
1

2
3

Огноо

Газрын нэр

Тоо Эр Эм Залуу Төл Т- Ажиглагч
гүй
2015 оны 5 сарын Зараа уулаас баруун
2
2
Ц.Энхбилэг
сүүл
хойш 5 км-т
2018 оны 5 сарын Дэгээгийн
заставаас
3
эхээр
урагш 20 км-т
2018 оны 5 сарын Бүрийн голын хавцалд 1
эхээр

1

2
1

4

2017
оны
сарын эхээр

5

2018 оны 6 сарын Жинст уул
эхээр

1

1

6

2014 оны 4 сарын Бичигт толгойн баруун 1
сүүл, 5 сарын урд хоолой
эхээр
2014 оны 5 сард
Нарийн голын хойт 1
аманд
2017 оны 9 сард
Гурван голын бэлчирт 1

1

7
8

10 3голын
бэлчирийн 5
зүүн энгэр

2017 оны 6 сарын
4нд
10 2018
оны
10
сарын эхээр
11 1998 оны хавар
9

Батаасүх орчимд

2

3

1
1

2

Батаасүхээс хойш Бага 1
нарст
Нарийн гол
3

2
1
1

2

Албан тушаал

Нөмрөгийн
заставын жагсаалын
дарга
Б.Батхүү
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
жолооч
Ц.Энхбилэг
Нөмрөгийн
заставын жагсаалын
дарга
Ц.Энхбилэг
Нөмрөгийн
заставын жагсаалын
дарга
Ц.Энхбилэг
Нөмрөгийн
заставын жагсаалын
дарга
Ц.Энхбилэг
Нөмрөгийн
заставын жагсаалын
дарга
З.Хилийнчулуун Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
З.Хилийнчулуун Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч

Тайлбар
Ичээнд нь үзсэн

Бугын сэг эргэж байсан
2 км зайнаас дурангаар
харсан

150-200 метрт морьтой
харсан

Ханчандмань
явахыг
дурандсан

чиглэлд
2км-ээс

З.Хилийнчулуун Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
З.Хилийнчулуун Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
П.Алтангэрэл
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
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12 1998 оны хавар

Нарийн гол

1

1

П.Алтангэрэл

13 1999

Нөмрөгийн
Мойлтын ам

гол, 5

5

П.Алтангэрэл

14 2000 оны намар

Бичигт уул

1

1

П.Алтангэрэл

15 2004 оны хавар

Нарийн гол

2

16 2005 оны хавар

Жинстийн хяр

1

1

П.Алтангэрэл

17 2013 онд

3 гол

1

1

П.Алтангэрэл

18 2013 онд

Бичигт уул

1

1

П.Алтангэрэл

19 2014 онд

Өлзийтийн нарс

1

20 2015 оны хавар
21 2013 оны намар

Нарийн гол,
хясаа
Нарийн гол

22 2016 оны намар

Нарийн гол

23 2017 оны хавар
24 2018 оны хавар
25 2018 оны
сарын 23

2-аар 3

1

П.Алтангэрэл

1

1

П.Алтангэрэл

2

П.Алтангэрэл

1

1

П.Алтангэрэл

1

1

П.Алтангэрэл

3
----

1

1

1

10-р Жинст уулын баруун 2
энгэр

П.Алтангэрэл

2
1

1

1

П.Алтангэрэл
Г.Довчиндорж

Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
14байгаль
хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Нөмрөгийн ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагч
Биоресурс

Заставын
гарсан

хажуугаар

Ганцаараа

Газрын нэр тодорхойгүй
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