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ОРШИЛ
Загас бол хүнс тэжээлийн чухал ач холбогдолтой үнэт баялаг, арвин их нөөц
юм. Эрт үеэс эхлэн Монгол орны загасны баялаг бүхий нууруудаас загас олборлон
гадаад, дотоодын зах зээлд борлуулсаар ирсэн билээ. Загас агнуурын нөөц бүхий
нуураас агнасан загасны төрөл зүйл, хэмжээ байдаггүй нь загасны сүргийн бүтцийг
алдагдуулахгүй тогтвортой хадгалахад сөргөөр нөлөөлж буйг дурьдах нь зүйтэй. 1954
оноос Буйр нуурын загасны үйлдвэр загас олборлон хүн амын хүнсний хэрэгцээний
болон гадаад худалдааны нэг чухал бүтээгдэхүүн болгон нийлүүлсээр иржээ. Загас
олборлолт явуулж байх эхний жилүүдэд загасны хэмжээ нэлээд том, жин ихтэй цөөн
тооны загас агнуурт ордог байсан бөгөөд цаашид агнуурт орох загасны эзлэх хувь,
зүйлийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж байжээ. Зах зээлийн нийгэмд шилжсэн үеэс эхлэн
хувь хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд загас олборлон олборлолтонд орж байгаа загасны
зүйлийн бүрэлдэхүүн, эзлэх хувийн тооцоо байхгүй болсон байна.
Загас агнуурыг зөв зохистой явуулахын тулд загасны зүйл тус бүрийн тархалт,
нүүдэл, үржлийн онцлог, нас, хүйсийн харьцаа, загасны идэш тэжээлийн амьтан, усны
ургамлын мониторинг судалгааг хийж, жилд барих боломжит загасны хэмжээ,
хугацааг тогтоож, загас олборлолтыг хянаж байх нь нуурын загасны нөөцийг зүй
зохистой ашиглах, хамгаалах асуудлын үндэс болох юм. Монгол орны загасны баялаг
бүхий нуур, голуудад загас агнуур хийж, түүнийг дагасан бусад бохирдол нь нуур,
голын экосистемд бүхэлд нь сөргөөр нөлөөлж байна.
Бид энэхүү судалгаагаараа Буйр нуурын загасны зүйлийн бүрэлдэхүүн,
тэдгээрийн идэш тэжээл, ѐроолын болон хөвөгч амьтад, усны ургамлын дээж материал
бүрдүүлэн өмнөх судлаачдын материалтай харьцуулан дүгнэх, загасны зуны улирлын
тархалт, тойм нөөцийг тогтоох зорилго тавин ажиллав.
Загасны нөөцийг тогтоохын тулд өвөл (3-р сар) мөсөн бүрхүүлтэй байх үе,
хавар (5-р сар) загасны үржлийн үед, зун (7-8 сар), намрын (9-10 сар) идээшлэлтийн
судалгааг хийх нь зүйтэй. Усан сангийн загасны зүйл тус бүрийн болон популяцийн
тоо толгойн хэлбэлзэл үржлийн хэмжээнээс ихээхэн хамаарч өөрчлөгддөг. Цаашид
агнасан загасны хэмжээнд хяналт тавьж нарийвчилсан нөөцийг тогтоох мэдээ
материал бүрдүүлж байх нь загасны нас, өсөлтийн улирлын динамик өөрчлөлтийг
гаргахад үнэтэй мэдээлэл болох юм.
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1. НУУРЫН БАЙРШИЛ, УСНЫ ГОРИМ
Буйр нуур нь физик газар зүйн хувьд Монголын Дорнот талын мужын Тамсагын
талын тойрогт хамаарна. Нуурын усны ил гадарга 615 ам дөрвөлжин км, ус хураах
талбай 20200 ам дөрвөлжин км. Далайн түвшинөөс 581 м өндөрт оршино. Буйр нуур
тектоник хөдөлгөөнөөс үүссэн хотгорт тогтсон нуур юм.

1-р зураг. Буйр нуур
Эргийн шугам жигд, нуурын зүүн, баруун эрэг өндөр, бусад хэсгээрээ намхан.
Хянганы нуруунаас эх авах Халхын гол нуурыг усаар тэжээнэ. Халх гол нуурт
цутгахдаа садраа үүсгэх ба энд намгархаг, зэгс шагшурга элбэг, бургасан шугуй ихтэй.
Нуурын хойт хэсгээс Оршуун гол эх аван илүүдэл усыг гадагшлуулан Далай нуурт
цутгана. Нуурын усны гүн, ѐроолын зураглалаас харахад хамгийн их гүн 10 м хүрэх
бөгөөд дундаж гүн нь 6 м. Нуурын урт 40 км, өргөн нь 21 км хүрнэ. Усны дулааны
горим нуурын янз бүрийн гүнд харилцан адилгүй байдаг. Усны гадаргуугын
температур зуны цагт 220С, өвлийн саруудад дулааны хэлбэлзэл 2-40С. Нуурын гүний
зураглалаас харахад хавтгай ѐроолтой. 11 сарын эхээр хөлдөж 5 дугаар сарын дунд үе
хүртэл мөсөн бүрхүүлтэй байдаг. Мөсний зузаан өвлийн улиралд 100-120 см хүрдэг.
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2-р зураг. Буйр нуур
Нуурын ѐроолын гүнээр наанги лаг шавар, эрэг хөвөөг даган зуравсалж элс,
элсэнцэр хурдастай (Цэрэнсодном, 2000). Зуны цагт хөх ногоон замаг их үржиснээс
тунгалагшилт буурч 0.5-2 м, өвөл тунгалагшилт нэмэгдэн 2-4 м хүрдэг. Усны рН 7.2,
нүүрс хүчлийн хий 228 мг/л, ууссан хүчилтөрөгч 9.6 мг/л, ерөнхий эрдэсжилт нь 303
мг/л, исэлдэх чанар 167 мг О2/л, натри кали 179 мг/л, кальци 9.7 мг/л, хлор 246 мг/л,
сульфат 16.5 мг/л, гидрокарбонат 170.8 мг/л хүрч байна. Усны химийн бүрэлдэхүүнээс
харахад ургамал, амьтан, загас амьдран орших абиотик нөхцөл сайн байна.
2. СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ
Буйр нуурын загасны тархац байршил, нүүдэл хөдөлгөөн, биологийн зарим
судалгааны материал цуглуулахаар 2018 оны 7-р сарын 20-ноос 10 хоног тус нуурт
ажиллалаа. Судалгааны зарим өдөр цаг агаар тогтворгүй, хүйтэн салхитай, долгиотой
байв. Загасны судалгааны дээжийг нуурын 0.8-6 м гүнийг хамарсан нийт 23 цэгт
эхолот ашиглан загасны тоо хэмжээг авч, тэдгээрийн тархах гүний байршил
тодорхойлох ажиглалт хийлээ. Нуурын хөндлөн огтлолд 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 м гүнд нийт 4
цэгээс 20х20 мм, 30х30 мм, 50х50 мм нүхтэй, 1.5-1.8 м өндөртэй, тус бүр нь 80 м
урттай заламгайн тор ашиглан 2, 4, 12 цагийн зайтайгаар загасыг барьсан.
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3-р зураг. Загасны хээрийн судалгаа

4-р зураг лабораторийн боловсруулалт

5-р зураг. Загас тус бүрийн тэжээл
Нуурын гүн цүнхээл хэсэгт амьдрах загасыг тухайн цэгт нь дэгээгээр 10 минут
тутамд баригдах загасны тоог авсан. Загас барьсан газрын цэг, торны хамарсан талбай,
гүн, татсан хугацаа, торны хэмжээ зэргийг бичиж тэмдэглэн, нэг торонд орсон загасны
тоо (Yn/f, ш./ нэг торонд), биомассыг (Yw/f, кг /нэг торонд) тогтоов (Сечин, 1990).
Судалгааны явцад агнуурын 6 зүйл 56 ширхэг загаснаас нас, өсөлт, идэш тэжээлийн
судалгааны, амарын цурхай, амарын цулбуурт загасны идээшлэлтийн эрчим, тоо
толгойн хөдлөл зүйд ажиглалт хийж биоанализ хэмжилт авав. Нэг удаагийн тор
таталтаар 16 кг загас барьж загасны зонхилох хувийг булуу цагаан, улаанживэрт,
морин загас эзлэн амарын цулбуурт загас цөөөн тоогоор орж байна.
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Загасны урт, жин, хүйс, бэлгийн боловсролтын зэрэг, гэдэс, ходоодны
дүүргэлтийн хэмжээг Правдин (1966); Печников, Терешенков (1986) нарын аргаар
тодорхойлон идэш тэжээлийн судалгаанд зориулан 25 загасны ходоод-гэдсийг 4%
формалины уусмалд бэхжүүлэн лабораторийн нөхцөлд тодорхойлов. Загасны насыг
заламгайн хавхаг, хайрсаар (Чугунова,1959) тодорхойлсон. Мөн цэг тус бүрээс хөвөгч
амьтан, ургамлын дээжийг 64 мкм хэмжээтэй нүхтэй тороор нуурын гүнээс гадаргуу
хүртэл, ѐроолын амьтны дээжийг Петерсоны (1/40 м2) ѐроол хамагч багажаар авч, усны
дээд ургамлын хатаадас хийж амьтан, ургамлыг лабораторийн арга зүйн дагуу
тодорхойлов.
1-р хүснэгт
Загасны биоанализын дээж авсан цэгүүдийн мэдээлэл
Судалгаа
явуулсан цэг

N 470 44' 42.67''
E 1170 47' 21.32''
h= 580
N 470 44' 42.67''
E 1170 47' 21.32''
h= 580

N 470 44' 42.67''
E 1170 47' 21.32''
h= 580
N 470 44' 42.67''
E 1170 47' 21.32''
h= 580

Тор
тавьсан
хугацаа,
цаг

24
2
4
6

5 минут

Загасны нэр

Нэг
торны
загасны
тоо, ш

Булууцагаан
Морин загас
Булуу цагаан
Морин загас
Амарын сугас
Булуу цагаан
Улаан живэрт
Амарын
цулбуурт

17
25

Амарын
цурхай

6

Нэг
торны
загасны
биомасс,
кг
44.5
6.4

Торны
нүхний
хэмжээ, мм

Гүн, м

70х70

6

50х50
Загас ороогүй
6
1.8
63
10.7
15
3.9
14
3.3

4

2.4
1.8

20х20

2

30х30

4

12.3

4.4
дэгээгээр

Амарын
цурхай

Торны
өргөн, м

-

8.2

1.5

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
3.1. Буйр нуурын хөвөгч болон ѐроолын амьтдын судалгаа
Нуур, усны бүх организм шууд ба шууд бус замаар загасны тэжээл болох ба
эдгээр нь органик ба органик бус гаралтай зүйлээс бүрддэг. Органик бодисын үндсэн
эх булаг нь хөвөгч болон ѐроолын амьтан, ургамал юм. Загасны тэжээлийн зүйлийн
бүрэлдэхүүн, баялгийн хэмжээ нь усан сан дахь амьтан, ургамлын биомассын хэмжээ
бүрдүүлэгч зүйлийн тооны харьцаагаар тодорхойлогдоно. Буйр нуурын усны амьтдын
хувьд цэнгэг усны сэрүүн бүсийн уулархаг ба тал газрын эртний гуравдагч галавын
гарал бүхий загас, сээр нуруугүйтэн амьтад амьдардаг.
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Хөвөгч амьтад. Буйр нуурт 57 зүйлийн хөвөгч амьтан амьдардгаас сэлүүр хөлт
хавч 6, салаа сахлт 19 зүйл, хүрд хорхой 32 зүйл байна. Өвөл хөвөгч амьтан ургамлын
олон янз зүйл багасах бөгөөд энд сэлүр хөлт хавч - Arctodiaptomus dahuricus, Cyclops
vicinus,

Eucyclops serrulatus, хүрд хорхой -Keratella cochlearis, Keratella quadrata,

Polyarthra dolichoptera, Filinia longiseta, Brachionus angularis, салаа сахалт хавч Daphnia longispina, Bosmina longirostris, Leydigid зэрэг амьтад тархана. Хавар мөс
хайласны дараахан хөвөгч амьтдаас IIyocryptus sordidus, Monospilus dispar, Brachionus
urcens зэрэг салаа сахалт хавч, хүрд хорхой тархана (Дулмаа, 1967).
Бидний судалгаагаар Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata, Bosmina sp.,
Arctodiaptomus niethammeri, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops leuckarti, Keratella
cochlearis, Leptodora kindtii, Boeckella triarticulata

зонхилж байв. Хөвөгч амьтдын

хэмжээ нуурын зүүн хойт хэсэг болон гүехэн газраар 1м3 усанд 0.29-5.18 г хүрч амьтны
биомассын 42.2 хувийг сэлүүр хөлт, 57.5 хувийг салаа сахалт хавч, бусад хэсгийг хүрд
хорхой эзлэж байна. Нуурын баруун хойт Баян нуурын орчимд хөвөгч амьтнаар нилээд
баялаг 1 м3 усанд 2.5 г байна. Гүехэн газраар 3.1 г оногдож байна.
Ёроолын амьтад. Нуурын ургамал бүхий хэсгээр ѐроолын амьтдаас ялааны
авгалдай (Tubifex sp., Tendipes semireductus), өдөрч (Ephemerella sibirica), соно (Aeschna
coluberculus, Lestes sponsa,

Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum), усны цох

(Dytiscus dauricus, Hydrous dauricus), хануур хорхой (Glossiphonia heteroclite, Helobdelia
stagnalis), шаамий хавч (Gammarus lacustris), гүн хэсэгт Nematoda, хирономид
шавьжийн

авгалдай

(Chironomidae),

Dahurinaia

dahurica,

Cristaria

plicata,

Middendorffinaia mongolica зэрэг хясаа элбэг таарна. Нуурын цутгалан голуудаар
Limnaea stagnalis, Radix auricularia, Planorbis planorbis, Valvata stelleri, Sphaerium sp.
зэрэг зөөлөн биетэн элбэг байдаг. Өвлийн цагт загас агнуурын тороор их хэмжээний
хясаа гарах ба ихэнх хувийг дэлт танан хясаа эзэлдэг. Тэдгээрийн биеийн урт 23-25 см,
300-500 г жинтэй. Бие гүйцсэн энэхүү хясааг ашиглахгүй нуураас бөөн бөөнөөр нь
загасны тороор гаргаж хаях нь буруу юм.
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6-р зураг. Дэлт танан хясаа (Cristaria plicata)
Хамгийн жижиг дугласын танан хясаа 7-10 см, 15-20 г жинтэй. Шүдгүй дэлт
танан хясааны маханд уураг 62%, өөх 8%, эрдэс 13%, нүүрс ус 11 % агуулагдаж байна.
Зөөлөн биетэн нь усны маш сайн шүүлтүүр болдог амьтан. Гадны орнуудад хаясааг
нунтаглан кальцийн гурил хийх, мал, шувууны аж ахуйн тэжээл бэлтгэх, товч, гоѐл
чимэглэлийн зүйлс хийж ашигладаг байна.
Монгол орны улаан номонд орсон ѐроолын амьтдаас хар мөрний - Leander
modestus хавч амьдардаг. Цагираглан сунасан, нарийн биетэй, жижиг хавч. Ургамлын
дунд хөвөгч амьтдаар хооллоно. Монгол оронд зөвхөн Буйр нуурт л цөөн тоогоор
амьдардаг. Нуур голын усны түвшин буурах, хатаж ширгэх, загас агнуурын тороор
олноор шүүгдэн гарч тоо, толгой хорогдож байгаа зүйл юм.

7-р зураг. Хар мөрний хавч (Leander modestus)
Эдгээр нь

Оршуун голын эх, Халх голын адгаар элбэг тархаж 6-7 сард үрждэг.

Ёроолын амьтны тархалт, хэмжээ харилцан адилгүй. Буйр нуурын гүн хэсгээр амьтад
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цөөн, нуурын хойт хэсгийн 1м2 талбайд 39.1 ширхэг, зүүн хэсгээр 78.6 ш, дунд хэсгээр
43.2, баруун өмнөт хэсгээр 23.2 ширхэг хирономид шавьжийн авгалдай, зөөлөн биетэн
байна.
3.2. Замаг, усны дээд ургамлын судалгаа
Замаг. Нуур усанд органик бодисыг үйлдвэрлэгч бөгөөд фотосинтезийн дүнд
хэдэн зуун тонн органик бодисыг үүсгэж усны амьтан ба ургамлын амьсгалд хэрэгцээт
чөлөөт хүчилтөрөгчийг бий болгож тэдгээрийг хооллож байдаг. Гэвч хөх ногоон замаг,
утаслаг замаг нуурын усанд ихээр үржвэл усны экосистемийг сүйтгэх аюултай. Замаг
нартай үед фотосинтез явуулж хүчилтөрөгч ялгаруулдаг бол харанхуйд эсрэгээрээ
усны хүчилтөрөгчийг ашиглаж нуурын бусад амьд организмыг хүчилтөрөгчийн
дутагдалд оруулдаг. Нууранд ургасан замгийн биомассын цэцэглэлтийн үе дуусаж тэд
үхсэнээр их хэмжээний органик бодис үүсэж, тэдгээрийг микроорганизм задалдаг.
Органик

бодис

ихсэхээр

нууранд

задралын

процесс

явагдахад

хүчилтөрөгч

зарцуулагдаж нүүрсхүчлийн хийн ялгарал ихэсдэг. Ингэснээр дараах сөрөг нөлөө
үүснэ.
1. Нуурын амьтад хүчилтөрөгчийн дутагдал орно.
2. Их хэмжээгээр ургасан замаг хагдарснаар усанд органик бодис ихээр үүснэ.
Үхсэн замгийн задралаар үүссэн тэжээлийн бодис болон нүүрсхүчлийн хий нь дахин
дахин замгийн өсөлтийг дэмжин цикл үүсгэн өснө. Хөх ногоон, утаслаг ногоон замаг
чулуун, ургамал дээр ургадаг ба салслаг гадаргуугаараа нэгдэн нягтарч үндэсгүй
жижиг жижиг бөөн үүсгэдэг. Усны кальци болон фосфорын хэмжээ өссөнөөр утаслаг
замгийн ургалт эрчимждэг.
Буйр нуурт 51 зүйл замаг тэмдэглэгдсэний дотор 24 зүйл цахиурт замаг, 16
зүйл ногоон, 7 зүйл хөх ногоон, 2 зүйл хара, 2 зүйл эвглен болон динофит замгууд
тэмдэглэгдсэн байна.
2018 оны 7 сард нэг эст ногоон замаг, утаслаг замаг, цахиурт замаг, хөх ногоон
замгууд илэрсэн. Эдгээрээс хөх ногоон замаг, утаслаг замаг замгийн бөөгнөрөл маш их
хэмжээгээр үүссэн байгаа нуурын ус бохирдолтой байгаа илтгэж байна (8-р зураг).
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8-р зураг. Дээжний микроскопын зураг (100 дахин өсгөлттэй)
Зуны улиралд микроцистис, 2 зүйлийн анабена эрчимтэй хөгжиж усны
гадаргууд шар ногоон өнгөтэй нимгэн үе бий болж нуурын ус нилдээ ногоордог.
Микроцистис ихээр үржих үедээ хүхэр устөрөгчийг ялгаруулдаг учраас зарим үед усыг
бохирдуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хөвөгч ургамал их хэмжээтэй байгаа нь энэ нурт
анхдагч органик бодис үүсэн бүрэлдэх процесс эрчимтэй явагддагийг гэрчилнэ.
Усны ургамал. Буйр нуурт усны дээд ургамал бага зүүн өмнөд, баруун хойт
хэсгийн зэгс бүхий булан тохойнуудын 1-2 м гүн хэсэгт эгэл годил өвс (Acorus
calamus), (Potamogeton perfoliatus), угларсан усан хөрш (P. vaginatus), усан тарна
(Polygonum amphibium), бамбайт замбагана (Nymphoides peltatum), түрүүлэг,
тойруулгат түмэн навчит (Myriophyllum spicatum, M. verticillatum),хар ногоон үелээ
(Ceratophyllum demersum) эгэл нарсан өвс (Hippuris vulgaris) шигүү ургасан байна.
Усны элдэв ургамал элбэг тархан хөгжсөн нь загас үржих нөхцөлийг бүрдүүлж байна.
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Түрүүлэг түмэннавчит

Дэрэвгэр сиймбий

Хара замаг
9-р зураг. Усны ургамал
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3.3. Агнуурын загасны биологи

Буйр нуурт умарт туйлын цэнгэг усны, сэрүүн бүсийн уулархаг ба тал газрын,
эртний гуравдагч галавын, Хятадын тал газрын гарал үүсэл бүхий зүйл загаснууд
амьдардаг. Буйр нуурын загасны ангилал зүй биологийн судалгааг А. Дашдорж (1958,
1955, 1963, 1976), Я. Цэнд-Аюуш (1957, 1967, 1969), А.Дулмаа, Я.Цэнд-Аюуш (1972),
Дулмаа, Дгебуадзе, Рябов (1979) нарын эрдэмтэн судлаачид болон сүүлийн
судалгаагаар 11 овгийн 40 зүйлийн загас амьдардаг тухай тэмдэглэжээ.
2-р хүснэгт
Буйр нуурын загасны зүйлийн бүрэлдэхүүн
Загасны зүйлийн жагсаалт

Агнуурын бус

Тайлбар

Хорхой загасны овог – Petromyzontidae
Хорхой загас - Lethenteron reissneri

-

Ёроолын загасны тэжээл

Хулдын овог – Salmonidae
Тул - Hucho taimen

+

агнуурт өртдөг

Зэвэг - Brachymystax lenok

+

агнуурт өртдөг

Хадрангийн овог- Thymallidae
Амарын хадран – Thymallus grubei

+

амьдрах орчин хомсдсон

Цурхайн овог – Esoxidae
Амарын цурхай - Esox reichertii

+

агнуурт ихээр өртдөг

Мөргийн овог – Cyprinidae
Хятадычн хуурамч гүрц - Abbottina rivularis

-

загасны тэжээл болдог

Хатгуурт харваа загас –Acheilognathus asmussi

-

загасны тэжээл болдог

Мөнгөлөг хэлтэг - Carassius gibelio

+

агнуурт ихээр өртдөг

Цагаан догтор - Chanodichthys erythropterus

-

ховор зүйл

Монгол улаан далбаат - Chanodichthys mongolicus
Цагаан амар – Ctenopharungodon idella

агнуурт ихээр өртдөг
-

Өлгөр цагаан –Culter alburnus

маш ховор зүйл
агнуурт ихээр өртдөг

Булуу цагаан - Cyprinus carpio haemotopterus

+

агнуурт өртдөг

Сугасан гүрц - Gnathopogon strigatus

-

ѐроолын загасны тэжээл

Шивэр гүрц - Gobio gobio cynocephalus

-

загасны тэжээл

Сахалт гүрц - Cobio albipinnatus tenuicorpus

-

загасны тэжээл

Солдатовын гүрц- Gobio soldatovi tungusicus

-

загасны тэжээл

Морин тавхарал - Hemibarbus labeo
Толбот морин загас - Hemibarbus maculatus
“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага
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ховор зүйл

leucisculus

warpachowskii
Дух давхаа -Hypophthalmichthys molitrix

Маш ховор зүйл

Амарын сугас - Leuciscus waleckii

+

агнуурт ихээр өртдөг

Буйрын монхор гүрц -Microphysogobio tungtingensis

-

ѐроолын загасны тэжээл

Нуурын варлан - Phoxinus percnurus

-

загасны тэжээл

Ердийн варлан – Phoxinus phoxinus

-

загасны тэжээл

Чекановын варлан- Rhynchocypris czekanowskii

-

загасны тэжээл

Лаговскийн варлан - Rhynchocypris lagowskii

-

загасны тэжээл

Улаан живэрт - Pseudaspius leptocephalus

агнуурт өртдөг

Амарын хөөлөнхэй - Pseudorasbora parva

-

загасны тэжээл

Халбаган жараа - Rhodeus sericeus

-

загасны тэжээл

Солдатовын

-

загасны тэжээл

Хадаасан гүрц - Saurogobio dabryi

-

загасны тэжээл

Ханхын гүрц - Squalidus chankaensis

-

загасны тэжээл

уруулт

гүрц-

Sarcocheilichthys

soldatovi

Эрээлжийн овог- Balitoridae
Шивэр сахалт эрээлж - Barbatula (=Orthrias) toni

-

загасны тэжээл

Найман сахалт эрээлж - Lefua costata

-

загасны тэжээл

Яралжийн овог – Cobitidae
Амарын моголзой - Misgurnus mohoity

-

ѐроолын загасны тэжээл

Цулбууртын овог - Siluridae
Амарын цулбуурт - Parasilurus asotus

-

агнуурт ихээр өртдөг

Гутаарийн овог – Lotidae
Гутаарь - Lota lota

-

маш ховор зүйл

Зантгарын овог – Gobiidae
Амарын зантгар - Rhinogobius lindbergi

-

ѐроолын загасны тэжээл

Цоохлойн овог – Odontobutidae
Тогтмолын цоохлой - Perccottus glenii

-

ѐроолын загасны тэжээл

Тайлбар: “+” агнуурын, “-“агнуурын бус

Үүнээс агнуурын ач холбогдолтой 16 зүйл, үлдсэн нь эдгэээр загасны
тэжээлийн холбооны гол үүрэгтэй юм. Агнуурт толбот морин загас, цагаан амар загас
тэмдэглэгдсэн төдий бол, амарын хадран гутаар загас ховор, тул зэвэг загас нь
ховордож буй, амарын цурхай, булуу цагаан, өлгөр цагаан, улаан далбаат, морин загас,
амарын сугас, амарын цулбуурт, хэлтэг, улаанживэрт загаснууд элбэг таарна. Нуурын
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тэжээлийн холбоонд нүцгэн жараа, гүрц зэрэг жижиг загаснууд чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ. Загасны түрсний тоо хэмжээ бодгалийн биеийн урт, жин, насны онцлогоос
шалтгаалан янз бүр байна. Бодгалийн түрсний үнэмлэхүй хэмжээ нь нэг эм загасны
шахан гаргах түрсний тоо юм. Харьцангуй хэмжээ нь дотоод эрхтний жинг оруулахгүй
биеийн жингийн 1 г-д оногдох түрсний тоо. Загас бүрийн үржлийн хугацаа харилцан
адилгүй. Загасны зүйлүүд үүссэн цагаас хойш алгуур хувьслын үр дүнд орчны
нөхцөлтэй уялдаатай дулаан үе болон хүйтэнд түрсээ орхидог.
Чулуусаг орчинд тул, зэвэг загас түрсээ шахдаг бол хадран загас 4-5 сард
ургамал дээр түрсээ орхидог харин цурхай, сугас, хэлтэг, булуу цагаан, улаан живэр,
улаан далбаат 4-7 сард

пелагофил орчинд, элссэг

хурдсанд морин загас түрсээ

орхидог бол гутаарь загас 12-3 сард өвөл мөсөн бүрхүүлтэй үед түрс шахдаг
онцлогтой.
Загасны түрсний тоо хэмжээ бодгалийн биеийн урт, жин, насны онцлогоос
шалтгаалан янз бүр байна. Бодгалийн түрсний үнэмлэхүй хэмжээ нь нэг эм загасны
шахан гаргах түрсний тоо юм. Харьцангуй хэмжээ нь дотоод эрхтний жинг оруулахгүй
биеийн жингийн 1 г-д оногдох түрсний тоо. Загас бүрийн үржлийн хугацаа харилцан
адилгүй. Загасны

зүйлүүд үүссэн цагаас хойш алгуур хувьслын үр дүнд орчны

нөхцөлтэй уялдаатай дулаан үе болон хүйтэнд түрсээ орхидог. Чулуусаг орчинд тул,
зэвэг загас түрсээ шахдаг бол хадран загас 4-5 сард ургамал дээр түрсээ орхидог харин
цурхай, сугас, хэлтэг, булуу цагаан, улаан живэрт, улаан далбаат 4-7 сард пелагофил
орчинд, элссэг хурдсанд морин загас түрсээ орхидог бол гутаарь загас 12-3 сард өвөл
мөсөн бүрхүүлтэй үед түрс шахдаг онцлогтой.
Чулуусаг орчинд тул, зэвэг загас түрсээ шахдаг бол хадран загас 4-5 сард
ургамал дээр түрсээ орхидог харин цурхай, сугас, хэлтэг, булуу цагаан, улаан живэр,
улаан далбаат 4-7 сард

пелагофил орчинд, элссэг

хурдсанд морин загас түрсээ

орхидог бол гутаарь загас 12-3 сард өвөл мөсөн бүрхүүлтэй үед түрс шахдаг
онцлогтой.
Загасны түрсний тоо хэмжээ бодгалийн биеийн урт, жин, насны онцлогоос
шалтгаалан янз бүр байна. Бодгалийн түрсний үнэмлэхүй хэмжээ нь нэг эм загасны
шахан гаргах түрсний тоо юм. Харьцангуй хэмжээ нь дотоод эрхтний жинг оруулахгүй
биеийн жингийн 1 г-д оногдох түрсний тоо. Загас бүрийн үржлийн хугацаа харилцан
адилгүй. Загасны

зүйлүүд үүссэн цагаас хойш алгуур хувьслын үр дүнд орчны

нөхцөлтэй уялдаатай дулаан үе болон хүйтэнд түрсээ орхидог. Чулуусаг орчинд тул,
зэвэг загас түрсээ шахдаг бол хадран загас 4-5 сард ургамал дээр түрсээ орхидог харин
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цурхай, сугас, хэлтэг, булуу цагаан, улаан живэр, улаан далбаат 4-7 сард пелагофил
орчинд, элссэг хурдсанд морин загас түрсээ орхидог бол гутаарь загас 12-3 сард өвөл
мөсөн бүрхүүлтэй үед түрс шахдаг онцлогтой.
Тул, цурхай, гутаарь загас идшиндээ ихэвчлэн загас хэрэглэх учир махчин,
амарын хадран, хэлтэг, булуу цагаан загасыг ѐроолын амьтан идэшт гэж нэрлэдэг бол
ургамал идэшт, хөвөгч амьтан идэшт загасны зүйлүүд

бас бий. Түүнчлэн өсвөр

насандаа хөвөгч амьтан, цаашид ѐроолын амьтдаар, бие гүйцэхдээ загас, ургамлаар
хооллодог холимог идэшт загас байдаг.
Буйр нуурын загас идэш тэжээлээ эрж хайх, үржлийн тохиромжтой газарт очиж
үржих хоѐр үндсэн нүүдэл хийж өвөр зуны улиралаар тархалт байршил нь өөрчлөгдөж
байдаг. Халх голын салаа, нуурын хоолой хэсгээр 7 сард булуу цагаан, улаандалбаат
үржээд дуусч байгаа сүрэг зонхилж, өлгөр цагаан, халбаган загас цөөн тоогоор таарна.
7 сарын сүүлч, 8 сарын эхнээс цулбуурт, цурхай загас идэвхижиж эхэлдэг. Загасны
цехийн ойролцоо Хар усны аманд 7 сард дан булуу цагааны сүрэг, 8 дугаар сард
цурхайн сүрэг зонхилж булууцагаан цөөн тоогоор баригдаж эхлэх нь үржлийн дараа
гүн тийш идээшилдэгтэй холбоотой. Харин цурхай загас нуурын эргийн хэсгээр
идээшилнэ.
Булуу цагаан. Биеийн урт 85 см, жин 12 кг хүрдэг. Хоѐр хос богинохон
сахалтай. Залгиурын шүд гурван эгнээ хивүүр гадаргуутай. Сэрвээний сэлүүр биеийн
дундаас эхлэн өехийн сэлүүрийн харалдаа хүртэл урт үргэлжилдэг. Нягт суусан том
хайрстай. Сүүлний сэлүүр нь ухлаадас ихтэй. Нуруу боровтор хүрэн, хайрсны захаар
бараан эмжээртэй. Биеийн хажуу алтлаг, хэвлий шаравтар. Амьтны тухай хуулинд 4
сарын 1-ээс 6 сарын 31-ийг дуустал агнахыг хориглосон. Экологи-эдийн засгийн
үнэлгээ 19000 төгрөг. Нуурын 2 м гүнээс загас таарах бөгөөд 2,5-4,5 м гүн хэсгийн 2 м
хүртлэх гүнд өсвөр загас бэлчээрлэж байна. 5-6.5 м гүний 4-5 м-т бие гүйцсэн
бодгалиуд тархана. Нуурын эргийн гүехэн усанд булуу цагаан болон мөргийн овгийн
загасны жараахайн сүрэг маш их байна.
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10-р зураг. Булуу цагаан

Буйр нуурын зонхилох загасны үржил дууссан байна. Булууцагааны биеийн урт
119-760 мм, жин 112-5860 г хүрч эдгээр загас 4+ - 13+ насны 10 бүлэгт хамрагдаж
байна (3-р хүснэгт).
3-р хүснэгт
Булууцагаан загасны биеийн хэмжээ
№

Биеийн ерөнхий
урт, мм

Смиттын урт,
мм

Агнуурын
урт, мм

Биеийн жин, г

Цэвэр жин,
г

Хүйс

1

760

715

663

5840

4300

эм

2

715

698

530

5500

3790

эм

3

588

520

480

2500

2130

эр

4

599

570

532

3115

2470

эм

5

563

533

490

2170

1920

эм

6

555

510

477

2350

1760

эм

7

514

490

455

2070

1840

эр

8

570

540

500

2620

2250

эр

9

583

565

476

2180

1860

эр

10

570

556

490

2410

2120

эр

11

490

473

422

1720

1520

эр

12

555

525

473

2000

1740

эр

13

477

432

416

1780

1580

эр

14

515

485

450

2050

1730

эр

15

480

450

462

1550

1340

эр

16

555

510

477

2270

1860

эр

17

555

510

477

2350

1760

эм

18

235

216

197

175

161

эр

19

220

207

186

163

144

эр

20

197

187

172

131

115

эр

21

248

228

222

211

193

эр

22

262

240

203

260

236

эр

23

260

242

228

250

229

эм

24

232

210

192

190

173

эр
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25

212

202

187

149

136

эр

26

216

197

183

143

132

эм

27

227

222

190

185

170

эм

28

200

178

165

133

118

эм

29

206

200

193

141

128

эр

30

207

190

175

131

117

эм

31

230

212

192

171

156

эр

32

270

200

183

146

132

эр

33

212

197

183

150

136

эр

34

212

197

183

140

128

эр

35

240

227

210

197

177

эм

36

222

210

195

157

141

эм

37

225

210

194

168

154

эм

38

282

27

200

144

130

эм

39

212

200

184

131

117

эм

40

252

235

208

234

214

эм

41

242

230

214

238

212

эр

42

232

270

200

185

160

эм

43

230

212

195

198

171

эм

44

272

254

234

327

318

эр

45

205

190

180

150

140

эр

46

222

205

185

148

136

эм

47

227

206

190

180

160

эм

48

215

197

180

143

131

эр

49

232

215

197

181

165

эм

50

222

204

185

147

134

эр

51

250

233

210

256

233

эр

52

215

197

182

140

126

эр

53

228

217

197

197

185

эр

54

217

202

184

153

139

эр

55

225

210

190

158

145

эр

56

224

210

195

188

175

эр

57

215

200

190

154

143

эр

58

230

220

215

213

192

эр

59

217

200

185

157

143

эм

60

230

207

200

200

182

эр

61

224

210

193

176

162

эм

62

202

185

172

121

114

эр

63

190

177

162

112

102

эр

64

209

192

180

124

112

эр

65

202

184

170

125

112

эр

66

197

180

166

119

110

эм

67

2212

200

182

140

127

эр

68

216

198

185

165

152

эр

69

265

250

234

260

238

эр
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70

212

202

182

152

139

эр

71

205

190

172

136

124

эр

72

240

222

202

196

178

эм

73

202

195

180

136

125

эр

74

210

195

170

146

132

эр

75

232

217

198

180

164

эр

76

222

210

197

164

152

эр

77

225

210

195

179

163

эм

78

232

220

204

211

191

эм

79

215

202

188

160

142

эр

80

212

202

192

168

153

эр

Амарын сугас. Биеийн урт нь 30 см, жин нь 500 г хүрдэг. 5 сарын дундаас 7
сарын 10 хүртэл түрсээ шахдаг. Ёроолын шавьж болон утаслаг замаг, усны ургамлаар
хоолоно. Хайрс нь жижиг, бие нь уртавтар, нуруун талаараа бараан, биеийн хоѐр хажуу
мөнгөлөг, цайвар, нуруу, сүүлний сэлүүр бараан. Нуурын эргийн ургамал элбэгтэй
хэсэг, голын намуун урсгалтай булан тохойд тархана.

11-р зураг. Амарын сугас
Улаан живэрт. Хажуугийн журамдаа 91-102 хайрстай. Залгиурын шүд нь 2
эгнээ. Толгойн урт, биеийн уртын 24-31% эзлэнэ. Дух нарийн, сэрвээгий сэлүүр
бараавтар, живэр шаравтар, бусад сэлүүрүүд улаан ягаан өнгөтэй. Нуруугаараа
ногоовтор бор, хажуугаараа мөнгөлөг, хэвлий хэсгээрээ цайвар өнгөтэй.
4-р хүснэгт
Улаан живэртийн биеийн хэмжээ
Биеийн хэмжээ

Хэлбэлзэл

Дундаж

Биеийн урт, мм

334-585

459

Жин, г

590-2000

1295
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Биеийн дундаж хэмжээ 420 мм урт, 726 г жинтэй 3+-5+ насны бодгаль баригдав.
Зонхилон загасаар хооллодог. Буйр нуур, Онон, Хэрлэн, Халх голд тархдаг.

12-р зураг. Улаан живэрт
5-р хүснэгт
Улаан живэртийн насны бүтэц
Насны бүлэг

Тоо, ш

Хэлбэлзэл

М±

3+

9

334-425

375±0,35

590-830
405-525
600-960
445-585
650-2000

710±1,19
468±0,82
820±0,21
507±2,10
1150±4,9

4+

5

5+

3

Мөнгөлөг хэлтэг. Биеийн урт 44.5 см, жин 1900 г хүрдэг. Ам тэгш заримдаа
бага зэрэг жишүү. Залгиурын шүд 4 эгнээ. Нягт суусан том хайрстай, хайрс нь захаараа
бараан эмжээртэй. Сэрвээний сэлүүр урт, салаалаагүй. Сүүлний сэлүүрийн ухлаадас нь
алтлаг хэлтэг загаснаас илүү гүн байдаг. Нуруу ногоовтор бараан, хажуу мөнгөлөг
өнгөтэй.

13-р зураг. Мөнгөлөг хэлтэг
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Сэлэнгэ мөрний савд тархсан. Амьтны тухай хуулинд 4 сарын 1-ээс 6 сарын 31ийг дуустал агнахыг хориглоно. Загасны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 6000 төгрөг.
Амарын цулбуурт. Биеийн урт 81 см, жин 1200 г хүрдэг. Толгой том, хавчгар,
хошуу дугуй хэлбэртэй. Том амтай, эрүү тагнайдаа шүдтэй. Бие гүйцсэн загас 4
сахалтай, дээд эрүүндээ хос урт, доод эрүүнд хос богино сахалтай. Хайрсгүй нүцгэн.
Сэрвээний сэлүүр богинохон,

хатгуургүй. Өехийн сэлүүр сэрвээний сэлүүрээс

ялимгүй хойноос эхлэн сүүл хүрдэг. Урт сүүлтэй, сүүлний далбан дугуй. Нуруу, хажуу
хэсгээрээ тал бор ногоон, өехий сэлүүр, хэвлий цайвар өнгөтэй. Ердийн цулбуурт загас
Буйр нуурт тархан нутагшсан загас юм. Нуур голын тогтуун урсгалт хэсэг, шаварлаг
хурдас бүхий хэсгээр тархана. Амьтны тухай хуулинд 4 сарын 1-ээс 6 сарын 31-ийг
дуустал агнахыг хориглосон. Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 9000 төгрөг.

14-р зураг. Амарын цулбуурт
Амарын цурхай. Цурхайн биеийн урт 1.2 м, жин нь 16 кг хүрнэ. 4 сарын сүүлч,
5 р сард түрсээ ургамал дээр шахдаг. Жилийн бүх улиралд идэвхитэй хооллодог
махчин загас. Урсгал намуун ургамал ихтэй хэсгээр идээшилнэ. Нуурын гүн цүнхээл
хэсгээр нүүдэллэдэг. Бие нь шувтан урт, суман хэлбэртэй, хүчирхэг шүдтэй. Биеийн
хажуугаар болон толгой дээрээ бөөрөнхий том хар бараан толботой. Доод эрүү дээд
эрүүг давсан. Нурууны сэлүүр сүвийн сэлүүрийн харалдаа байрлана. 4 сарын 1 нээс 6
сарын 15 хүртэл агнахыг хориглоно. Амар мөрний сав, Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх
гол, Буйр нуурт амарын цурхай амьдардаг.
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6-р хүснэгт
Буйр нуурын агнуурын зарим загасны биеийн хэмжээ
Загасны
нэр

Нас

Амарын цурхай
Улаан живэрт
Морин загас

2+
377
482
-

3+
389
399
-

203
78
Нас
5+
6+
Булууцагаан
335
384
573
800
Тайлбар: загасны биеийн урт, мм
загасны биеийн жин, г

4+
414
405
351
357
255
152
7+
423
1013

5+
542
1069
409
563
306
250
8+
467
1198

6+
662
1679
445
732
368
370
9+
474
1560

7+
715
2191
500
1073
425
607
10+
491
1723

8+
768
2747
558
1380
445
842
11+
531
2018

9+
839
3728
585
1935
500
1286
12+
576
2368

10+
540
1500
13+
643
3223

Тул, зэвэг, амарын хадран зэрэг загаснууд цөөн тоогоор баригддаг. Мөн ердийн
варлан, сахалт эрээлж, чимхүүр зэрэг эдгээр загасны хоол тэжээл бологч загаснууд
амьдардаг.
3.4.

Буйр нуурын загасны нөөц

Буйр нуурын загасыг олборлон барьж ашиглах ажил эртний түүхэн
уламжлалтай. Эндээс булууцагаан, амарын цурхай, өлгөр цагаан, улаанживэр, амарын
сугас, морин загас, мөнгөлөг хэлтэг, амарын цулбуурт, хавчиг, тул, улаан далбаат зэрэг
агнуурын өндөр ач холбогдол бүхий зүйлүүд агнадаг. Сүүлийн жилүүдэд давх, амарын
цагаан, тул, зэвэг, улаан далбаат загас агнуурт ховордож байна. Буйр нуурын агнуурын
загасны үржих газрын талбай бусад нуурыг бодвол бага бөгөөд загас агнуур явуулдаг
талбай үржлийн газартай давхцдаг. Агнуурын гол загасыг үржлийн үед нь барих агнах
нь загас устах ховордох гол шалтгаан болдог.
Буйр нуурын нийт 614.7 км2 талбайтай 3,7х 109 шоо буюу 4 шоо километр
усны нөөцтэй. Үүнээс агнуурын ашигтай талбай нь490 км2 буюу 0-2 м хүртэлх гүн
хэсэг 118,2 км2, 2 метр гүнтэй хэсэг 103,4 км2, 4 м метр гүнтэй 102.2 км2, 6 м 86.6 км2,
8 метр гүнтэй хэсэг 64,2 км2, 10 м гүнтэй 15,4 км2 талбайг тус тус эзэлнэ (23-р зураг).
Буйр нуурын 0-4 м гүнтэй хэсэг нуурын талбайн 65,8% -ийг эзлэх ба голуудын
цутгал хэсгээр усан хөрш, тойруулгат түмэн навчит, хара замаг 0.1-1.5 м өндөртэй
ургасан байдаг. Энэхүү ургамал бүхий хэсэг нь цулбуурт, гутаар загасны идээшлэн
бэлчээрлэх таатай орчин болдог. Энд загасны нягтшил их буюу дунджаар 21 ш
тоологдох ба биомасс нь 33.6 кг хүрч байна. Нуурын зүүн эрэг нэлэнхийдээ хөвөөлсөн
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хайрган хурдастай энэ хэсгээс дотогш элсэрхэг, саарал шаварлаг хурдсанд усан хөрш,
хара замаг таруу, заримдаа бөөн ширэнгэ үүсгэн тархаж байна.
Нуурын 4-8 метрийн гүнтэй хэсэг 39% эзэлж энд хара замаг зарим зүйл усан
хөрш бүлгэмдэл үүсгэн ургасан байна. Буйр нуурын 6-8 метрийн гүнээс 12 цагийн
дотор 80 м урт, 30-50 мм нүхтэй, 1.5-2 м өргөн тороор булууцагаан загас 6.5- 13.1 кг
баригдаж байна. Мөн 10 метр гүнтэй хэсэгт загасны нягтшил бага байгаа нь идэш
тэжээлийн хүрэлцээ болон улирлын онцлогоос хамаарч байна. Загасны идээшлэх
идэвхтэй хугацааг мэдэх нь агналт явуулахад чухал ач холбогдолтой. Загасны идэвх
16 цагаас хойш нь нэмэгдэж оройн 22 цагаас өглөөний 11 цагийн хооронд хооллож
хөдөлгөөн нь ихэсдэг.
7-р хүснэгт
Буйр нуурын гүн, талбайн харьцуулалт
Нуурын гүн, м
Нуурын талбай, %
Нуурын талбай, км

2

0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

10

24

21

20.7

18

13

3.1

118

103.4

102.2

88.6

64.2

15.4

2018 оны 7 сарын судалгааны дүнгээс харахад Буйр нуураас судалгаанд
хамрагдсан загасны 54,9%-ийг булууцагаан, 17.5 %-ийг амарын цурхай, 8.5%-ийг
мөнгөлөг хэлтэг, 6.9% -ийг амарын цулбуурт, 4,6 %-ийг улаан живэрт үлдсэнийг нь
морин загас, зэвэг, тул загас тус тус эзэлж байна. Загасны тоо, биомассын хувьд
агнуурт булууцагаан загас давамгайлж байна. Нуурын махан идэшт загасны эзлэх хувь
өмнөх онуудаас буурч, холимог идэшт загас дийлэнх хувийг эзлэж байна. Агнуурын
загас насны хувьд залуужиж, биеийн хэмжээ буурч, биоэкологийн өөрчлөлт орсон
байна. Цурхай загас нь тооны хувьд бага боловч жин их байгаа нь энэ загасны биеийн
хэмжээ том байсантай холбоотой.
Буйр нуурын агнуурын загасны тархалт биомасс нь нуурын усны гүн, идэш
тэжээл амьдрах орчин, үржлийн биологи, улирлын хөдлөлзүй болон бусад хүчин
зүйлээс хамааран харилцан адилгүй байна. Бидний судалгааны хугацаанд агнуурын
загасны тархалт биомасс усны гүнээс хамааран торонд баригдах загасны тоо биомасс
гүн нэмэгдэх тусам багасаж байна. Бид загасны биомассын хэмжээг тогтоохдоо усны
гүн тус бүрээр загасны тоо, биомассыг дундажлан тогтоож, агнуурын талбайн
хэмжээнд харьцуулан гаргасан (8- р хүснэгт).
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8-р хүснэгт
Буйр нуурын агнуурын загасны тархалт биомасс
Усны гүн,м

Нэг торны
загасны тоо
дунджаар, ш

Нэг цэг дахь
загасны
биомасс, кг

Загасны биологийн нөөц
Агнуурын талбайн
хэмжээ, км2
118.2
103.4
102.2
88.6
64.2
15.4

Биомасс, тонн

0-2
7
1,51
2-4
42
10,2
4-6
16
12,9
6-8
14
14,81
8-10
9
13,29
10
6
11,01
Нийт
Энэ хэмжээ нь Буйр нуурын агнуурын загасны биологийн нөөц

74367
73241
91554
91122
58850
11774
400,1
бөгөөд үүний

15-20%-иас хэтрүүлэхгүйгээр агнуурыг явуулах нь зүйтэй байна. Өөрөөр хэлбэл загас
агнуурт жилдээ 60-65 тонн загас олборлох боломжтой байна.

23-р зураг. Буйр нуурын ижил гүний зураг
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Судалгааны үед өсвөр загасны сүрэглэл нуурын зах хэсгээр их байв. Энэ нь
нуурын гүехэн захын (0 - 0.8 м) бүслүүр тогтуун, усны бүлээсэлтийн температур их,
байсантай холбоотой. Экололот загасны байршил тогтоох багажаар 23 цэгт хэмжилт
хийхэд, нэг цэгээс 0-110 ш бодгаль 5 минут тутамд тоологдов. 0.8-4.4 метрийн гүнд
дунджаар 57 ширхэг бодгаль, 5.5-9.8 м гүнээр 61 ширхэг, 10 м гүн хэсгийн 2-8 м
давхаргаар дунджаар 2-7 ш загас тархаж байв. Дэлгэр амралтын баазын орчимд
тарансект хийж загасны тоог үзэхэд 2 м гүнээс эхлэн загас тоологдож эхэлсэн бөгөөд
4,2 м гүн хүртэл 500 м зайд 320-554 ш, Алтай ресорт баазын орчимд 239-425 ш загас
тоологдож байна.

15-р зураг. Янз бүрийн гүнд тархах загасны мэдээллээс
Голын цутгал хэсгээр нэлэнхүй 3 м гүнтэй боловч, тэнд 4-5 м-ийн огцом гүн
цүнхээл хэсгүүд тааралдана энд цурхай загас элбэг байв. Эндээс амьтны тухай хуулийн
загас агнуурын хориглох хугацаанаас бусад үед загас байнга олборлож байгаа хэдий ч
тэдгээрийн тоо хэмжээний талаар мэдээлэл хомс байна.
Нутгийн иргэдийн мэдээгээр Буйр нуурт хууль бусаар загас олборлолт их
явагдаж, хүмүүс хувиараа загас барьж Улаанбаатар хотын сүлжээ дэлгүүр, хоолны
газарт худалддаг байна. Энэ нь жилд олборлож буй загасны хэмжээг бодитоор гаргахад
бэрхшээлтэй болгож байгаа юм. Нуурыг аль болохоор бохирдуулахгүй, тор хэрэгсэл
нууранд орхихгүй, хаягдсан торыг гаргаж устгах ажлыг зохион байгуулах
шаардлагатай байна. /эхолот багажаар хэмжилт хийсэн цэгүүдийн байршлыг зураг 16-д
үзүүлэв/
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16-р зураг. Эхолот багажаар хэмжилт авсан цэгүүд
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3.5 АГНУУР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД АНХААРАЛ ЗҮЙЛС
Загас агнуурыг зохион байгуулахдаа ерөнхий нөөцийн 20%-иас хэтрүүлж
болохгүй энэ нь загасны сүргийн бүтэц алдагдах, нөхөн үржилд эсрэгээр нөлөөлөн
улмаар нуурын экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлэхийг харгалзан үзэж хяналт тавьж
ажиллах нь зүйтэй юм. Мөн загас агнуур ихээр хийдэг хөрш орнуудын туршлагаас
үзэхэд хуулийн дагуу болон хууль бусаар агнасан загасны тоо мэдээлэл сайн
бүртгэгдсэн хуулийн хэрэгжилтийн биелэлт өндөр байдаг.
Буйр нуурын зонхилох загас болох загас экологийн орчны хувьд ургамалсаг
буюу хоол тэжээлийн булууцагаан, цулбуурт, өлгөр цагаан хэсгийг ургамал, эзэлдэг
онцлогтой учир өвөл хэт гүехэн ургамал их ургасан газар тор тавихад торны дээд хэц
наалдах аюултайг анхаарах нь зүйтэй юм.
Нуур хөлдөх, гэсэх үе болон үржлийн үед агнуур явуулахыг хатуу хориглоно.
Агнуурын хугацаанд хэрэглэсэн торны нүхний хэмжээ, загасны биеийн дундаж урт,
жингийн хэмжээ зэрэг бусад холбогдох материалуудыг бүртгэж байх нь зүйтэй юм.
Энэ нь загасны нөөц баялгийг цаашид зөв зохистой ашиглахад чухал ач холбогдолтой
юм.
Загас агнуурын үед загасны түрс, сүн, өөх тос ашиглаадахгүй хаягдал болж
байгааг цаашид анхаарах шаардлагатай байна. Загасны нөөцийн судалгааг дахин өвөл
3 сард, хавар ихэнх загасны үржлийн хугацаанд давтан хийх зайлшгүй шаардлагатайг
тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
3.6 НУУРЫН БОХИРДОЛ, БОХИРДУУЛАГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД
Нууранд хаягдсан загасны торонд, загас, усны шувууд, ѐроолын бусад амьтад
байнга өртөгдөж үхэх,

эргэн тойрноос нууранд орох хог хаягдал зэргээс нуурын

ѐроолд органик ялзрал ихтэй болжээ. Хаягдсан торонд загас, усны шувууд, шаймий
хавч, шумуулын авгалдай, зөөлөн биетэн зэрэг усны ѐроолын амьтан, ургамал ихээр
орж сөнөжээ. Мөн загасны тороор ѐроолын хурдас, ургамлыг ихээр хамж, усны
ургамлын үндсийг суллан, долгионы аясаар сул ургамал нуурын захад бөөгнөрөн
хуримтлагдаж, ургамлын хагадсаар намагшиж байгаа нь ажиглагдлаа.
Буйр нуурыг зорин очих амрагчдын цуваа тасрахгүй, тэд нуурын эргэн тойронд
майхан барьж хоноглон их хэмжээний хогийг нуурын орчимд хаяж орхисноос нуурт
орж бохирдол үүсгэж байна. Нуурыг тойрсон томоохон аж ахуйн нэгжүүд, эко гэрүүд,
жилд ирэх 500-1500 амрагчдын хөлд дарагддаг байна.
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ЗАГАСНЫ АГНУУРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1. Менежментийн төлөвлөөгөө боловсруулах үндэслэл, зорилго
Байгалийн баялгийг ашиглах зүй бус хэрэглээ тэр тусмаа хүний эрүүл мэндэд
онцгой ач холбогдолтой уураг, амин дэм, омега 3 агуулсан агнуурын үнэт загасыг
худалдааны зорилгоор хууль бусаар агнах явдал жилээс жилд нэмэгдэж байгаагаас
гадна бэлчээрийн талхагдал, ахуйн хог хаягдал, цаг уурын өөрчлөлтөөс үүдэн усны
урсац багасч нуурын усны түвшин буурч, органик бохирдол нэмэгдэж загасны амьдрах
орчныг доройтуулах боллоо. Иймээс загасны төрөл зүйл, тэдгээрийн нөөцийг
хамгаалах, зүй зохистой ашиглах асуудлыг зохицуулах шаардлагатай байна. Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт” Монгол орны экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
хадгалахад онцгой үүрэг бүхий амьтан, ургамлын зүйлийг судлах, сэргээн
нутагшуулах, ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөж хэрэгжүүлнэ” гэж заасан
байдаг.
Тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх агнуурын бүс нутагт ан
амьтныг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, өсгөн үржүүлэхэд чиглэгдсэн ан агнуурын
хүрээнд гүйцэтгэх ажлыг тодорхой үе шаттайгаар цогц байдлаар хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн баримт бичгийг “ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө” гэж нэрлэхээр
амьтны тухай хуулинд заасан байдаг.
Буйр нуурын

агнуурын загасны нөөцийг тогтоох, загас агнуурын

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг Халхгол сумын ЗДТГ-тай байгуулсан
2018 оны 06 сарын 15 өдрийн дугаар 01 тоот гэрээг үндэс болгон шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр боловсрууллаа.
Буйр нуурын загасны нөөцийг төрийн захиргааны байгууллагаас мэргэжлийн
эрх авсан аж ахуйн нэгж байгууллага гэрээгээр тогтоосон тодорхой хугацаанд загас
олборлох ажлыг хяналтын дор зохион байгуулан, агнасан загасны жин, зүйлийн бүрдэл
зэрэг холбогдох мэдээллийг авч цаашид Буйрын загасны нөөцийг хамгаалах мэдээлэл
цуглуулахад энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний зорилго оршино.
Менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх арга зам.
 Оролцогч талууд Буйр нуурын загасыг хамгаалах, ингэснээр урт удаан
тогтвортой ашиглана гэдгийг ухамсарласан байх.
 Зүй зохистой ашиглалт хамгааллын нэг хэлбэр мөн гэж үзэх
 Ашиглалтаас олсон орлогын тодорхой хувь нь нуурын загасны бүлгэмдэл,
ховордож буй зүйлүүдийг хамгаалахад чиглэгдсэн байхаас гадна нутгийн
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иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлж амжиргааны түвшинг
дээшлүүлэх,

судалгаа

мониторингийн

хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд

зарцуулагдах.
 Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадавхитай байх
Буйр нуурын загасны бүлгэмдэлийг хамгаалах менежмент.
Буйр нуурын загасны зүйлийн бүрдэл, тухайн экосистемийн шүхэр болон
тулгуур зүйлийг илрүүлэн голлон хамгаалах шаардлагатай. Тус нуурын экосистемийн
ховордож болзошгүй дараах 3 зүйл загасыг сонгон аюул заналын үнэлгээ хийхэд
нийлбэр үнэлгээгээр “Их” гэсэн ангилалд байна. Буйр нуурын загасны нөөцийг
хамгаалахад хар галууны тоо толгойг анхаарч үзэх шаардлагатай.
9-р хүснэгт
Амьтны зүйл, экосистемд учирж буй аюул дарамтын үнэлгээ

Экологийн түлхүүр зүйл буюу
чадамжинд учирж буй аюул

Тул

Зэвэг Улаан далбаат

1

Популяцийн тоо буурах

Маш их

Маш их

Маш их

2

Амьдрах орчин доройтох

Их

Их

Их

3

Ус багасах, булингартах

Их

Их

Их

Их

Их

Их

Аюулын нийлбэр
Хяналтыг сайжруулах менежмент


Хяналтын тогтолцоог сайжруулж агнуурын үед нэмэлт байгаль хамгаалагч
ажиллуулах



Урамшууллын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх



Буйр нуурын загасчдын дунд нөхөрлөл байгуулан хамтаар хоршин ажиллах,
хамгаалах хариуцах, гэрээ байгуулах



Нөхөрлөллийн гишүүдийг нуурын загасны мэдээллийг цуглуулахад
оролцуулах

Ашиглалтыг нуурын загасны бүлгэмдэл болон олон нийтэд ашигтайгаар эрхлэх
Загас агнуурын үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй популяцийн хэвийн
нөхцөл, сүргийн бүтцийн харьцаа, нөхөн үржлийн нөхцлийг хадгалан зөвшөөрөл
“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага
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олгох, ашиглах, хяналт тавих эрх бүхий талуудын хооронд харилцан хүлээсэн үүрэг
хариуцлага бүхий гэрээгээр хэрэгжүүлэх ѐстой
 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас агнуурыг байгаль хамгаалагч нарын
хяналтын дор зохион байгуулах
Мониронг, сургалт сурталчилгааг сайжруулах
Байгалийн нөөцийг ашиглахдаа тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан
зохистой ашиглах, үйл ажиллагааг ил тод байх зарчмыг баримтлахыг “Байгаль орчныг
хамгаалах” хуулинд заасан.
 Мэдээллийн

нэгдсэн

сантай

болох,

мэдээлэл

цуглуулах,

хадгалах,

баталгаажуулах, ашиглах, боловсруулах аргачилалтай болох
 Сургалт сурталчилгааны хөтөлбөртөй болох, хэрэгжүүлэх
 Монгол

улсын

сатандартад

нийцсэн

дэвшилтэд

түүхий

эдийг

бүрэн

боловсруулах төсөл хэрэгжүүлэх
 Загасны шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчны өөрчлөлт түүнд нөлөөлж буй
хүчин зүйлүүдийг судлах, үнэлэх
Өмнөх жилийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаас тодорхой
шалтгаан, цаг үеийн байдлаас хамааралтай хүчин зүйлүүдийн улмаас зарим ажлууд
сунжирч энэ жил хийгдэхээр болсон тул энэ жилийн загас агнуурын менежмент
төлөвлөгөөнд тусгагдсан болно.
Өмнөх жилийн загас агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд
хийгдэхээр тусгагдсан үйл ажиллагаануудын биелэлтийг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв
/хүснэгт 10/.
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Хүснэгт 10
Халхгол сумын ялалт багийн буйр нуурын загас агнуурын 2018 оны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
Зорилт

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэгч

Хугацаа

Биелэлт

Зорилго 1. Буйр нуурын загасны хамгаалал, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа, мониторинг судалгааг сайжруулах менежмент
1.1.1.
Буйр
нуурын
загасны
мониторинг судалгааны маршрут
тогтоох
1.1.2. Буйр нуурын загасчид,
Байгаль хамгаалагчдыг мониторинг
судалгааны мэдээлэл цуглуулах,
бүртгэх
аргазүйд
сургах,
чадавхижуулах
1.1
Загас 1.1.3. Загас агнуурын мэдээлэл
агнуурын
бүрдүүлэх аргачилсан зааврын
мониторинг
дагуу
байгаль
хамгаалагчид
өргөжүүлжлэн олборлосон
загасны
харьцаа,
тогтмолжуулах тэдгээрийн биеийн урт болон
биеийн жинг хэмжин хүснэгтэнд
тэмдэглэн мэдээллийн сан үүсгэх
1.1.4 Буйр нуурын загасны нөөц,
зүйлийн бүрдлийн харьцаанд гарч
буй
өөрчлөлтүүдийг
тогтоох
үүднээс хяналт мэдээлийн нэгдсэн
сүлжээ байгуулж орон нутаг,
шинжлэх
ухааны
хүрээлэн,
мэргэжлийн байгууллагын уялдааг
сайжруулан ажиллах

“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага

Аймгийн БОАЖГ

2017 оны
7 сар

Аймгийн БОАЖГ,
Сумын Байгаль хамгаалагч, Буйр нуурын
Мэргэжлийн эрх 2017-2018 тосгоны загасчид мониторинг судалгааны
бүхий
он
мэдээлэл цуглуулах, бүртгэх аргазүйд
байгууллага
сургах, чадавхижуулах талаар 2019 оны
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан.
Аймгийн БОАЖГ,
Сумын БОХУБ, Байгаль хамгаалагчид Буйр
байгаль
нуураас
мэргэжлийн
байгууллагын
хамгаалагчид,
олборлож
байгаа
загасны
харьцаа
улсын байцаагч 2018 он
тэдгээрийн биеийн урт болон биеийн жинг
нар
хэмжин хүснэгтэнд тэмдэглэн мэдээллийн
сан үүсгэхэд анхаарч ажилласан.
Аймгийн БОАЖГ
Шинжлэх ухааны
хүрээлэн
Мэргэжлийн
2018 он
байгууллага

Буйр нуурын загасны нөөц тогтоох ажлыг
мэргэжлийн
байгууллага
болох
БИОРЕСУРС ХХК-тай гэрээ байгуулан
ажилласан.
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1.1.5
Мониторинг
судалгаанд
шаардлагтай
техник,
багаж
хэрэгслээр хангах, чанарыг нь
сайжруулах
1.2.1 Буйр нуураас жилд олборлох
боломжит
хэмжээг
тогтоосон
судалгааны
тайлан,
агнуурын
менежментийн
төлөвлөгөөг
БОНХЯ-аар батлуулж талуудад
Загас хүргүүлэх

1.2
агнуурын
тогтвортой
хамгааллын
асуудлыг бий
болгох

1.2.2. Загасны нөөцөд Тураг гогойн
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг тогтоох,
тэдгээрийн тоо толгойг багасгах
арга
хэмжээг
хэрэгжүүлэх
зорилгоор Буйр нуурын загасчидтай
хамтран төсөл хэрэгжүүлэх, устгах
ажилд гэрээгээр оролцуулах
1.2.3. Уур амьсгалын өөрчлөлт,
цөлжих үйл явц нь нуурын орчин,
загасны
зүйлүүдийн
амьдрах
орчныг өөрчилж буй
эсэхэд
мониторинг хийж тодорхойлох
1.3.1. Буйр тосгоны загасчидад
байгаль орчны чиглэлээр мэргэжил
эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх

Аймгийн БОАЖГ
Мэргэжлийн
байгууллага
Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
байгууллага

Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
байгууллага

2018 он

2018 он

2018 он

Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Сав
газрын 2018 он
хамгаалалтын
захиргаа
Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
2018 он
Мэргэжлийн
байгууллага

1.3 Мэдээлэл
сургалт
сурталчилгаа 1.3.2.
Буйр
нуур
орчмын Аймгийн БОАЖГ
танилцуулга
гарган
байгалийн Сумын ЗДТГ,
нөөцийн
менежментийг Мэргэжлийн

“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага

2018 он

2018 он

Мэргэжлийн
байгууллага
болох
БИОРЕСУРС ХХК нь Буйр нуураас тухайн
жилд
олборлох
боломжит
хэмжээг
тогтоосон тайлан, агнуурын менежментийн
төлөвлөгөөг БОАЖЯ болон холбогдох
байгууллагуудад хүргүүлэхээр ажиллаж
байна.
Загасны нөөцөд Тураг гогойн үзүүлэх сөрөг
нөлөөлөлийг тогтоох, тэдгээрийн тоо
толгойг багасгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
зорилгоор аймгийн БОАЖГ-ын БОХНСЗаас 15,000,00 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн
тус сумын Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн
газар зохион байгуулсан.

Буйр нуурын тосгонд амьдарч байгаа
иргэдэд байгаль орчны чиглэлээр мэдлэг
олгох зорилгоор тус суманд зохион
байгуулсан уулзалт сургалтанд 10 иргэнийг
хамруулан ажилласан.
Буйр нуур эрэг орчим онцгой болон энгийн
хамгаалалтын бүсэд хориглох заалтуудын
талаар танилцуулгын 6 дунд, 1 том
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хэрэгжүүлэх,
хөгжүүлэх

1.4
Мэдээллийн
сан бүрдүүлэх

аялал

2018 он

жуулчлалыг байгууллага

1.3.3. Буйр нуурын загасчдыг
агнуурын
нөөцийн
хамтын
менежмент, тогтвортой ашиглалтын
чиглэлээр сургах чадавхижуулах
1.4.1. Байгаль хамгаалагч, улсын
байцаагч нар загас агнуурт хяналт
тавиж,
агнуурын
мэдээллийг
бүрдүүлэх хүснэгтийн хувилан квот
авсан мэргэжлийн байгууллагуудад
таараан мэдээлэл авч мэдээллийн
сан үүсгэх
1.4.2.
Буйр
нуурын
загасны
мониторинг судалгааг аймгийн
БОАЖГ
дээр
төвлөрүүлэн
“Биосан”-д нэгтгэх
1.4.3. Өмнөх хугацаанд хийсэн
судалгаа, үр дүнгийн талаарх
мэдээллийг нэгтгэн бүртгэх

Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
байгууллага
Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
байгууллага

самбарыг нуурын эрэг дагуу, хяналтын
байрны орчим байршуулсан. Хяналтын
байраар дамжин аялал жуулчлалын бүсэд
зорчиж байгаа аялагч, амрагчдад ой хээрийн
түймэр, хог хаягдлын талаар гарын авлагаар
ханган ажилладаг.
2018 он

2018 он

Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
2018 он
байгууллага
Аймгийн БОАЖГ
Сумын ЗДТГ,
2018 он
Мэргэжлийн
байгууллага
Зорилт 2. Хяналтын чадавхийг сайжруулах менежмент

2.1.1. Буйр нуурт өвөл, зун, намрын Сумын
байгаль
агнуур хийх үед тогтмол хяналт хамгаалагч улсын
шалгалт явуулж байх
байцаагч нар
2018 он

“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага

Байгаль хамгаалагч, БОХУБайцаагч нар
загас агнуурын үйл ажиллагаанд хяналт
тавиж, агнуурын мэдээллийг бүрдүүлэх
хүснэгтийг
квот авсан мэргэжлийн
байгууллагад хүргүүлж мэдээллийг цаг
тухайд нь авч нэгтгэн мэдээллийн сан
үүсгэн ажиллаж байна.
Тухайн
жилийн
загасны
судалгаа
мэдээллийг аймгийн БОАЖГ-т цаг тухайд
нь хүргүүлж ажилладаг.

Буйр нуурт загас агнуурын хуулийн
хугацаанд тогтмол эргүүлийн хяналт
шалгалтыг зохион байгуулж ажилладаг.
БОХУБ, Байгаль хамгаалагч нар тухайн
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жилд өвөл 3 удаа, намар 2 удаа Засаг
даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт
шалгалтыг явуулсан.
2.1
хяналт 2.1.2 Загас агнуурын үед давхар Сумын
Байгаль 2017-2018 Байгаль хамгаалагч, БОХУБ нар загас
хэцтэй
заламгайн
тор
тавиулахгүй
хамгаалагч
улсын он
агнуурын хугацаанд нууранд тавьж байгаа
шалгалт
байж,
хяналт
шалгалтыг байцаагч нар
тор болон багаж төхөөрөмжинд 3 удаа
хамгааллын
өндөржүүлэх
хяналт тавьж ажилласан.
ажлыг
2.1.3 Халх голын цутгал хэсэг Сумын
байгаль 2019
Загас үржүүлгийн үед
бөөгнөрдөг
сайжруулах
Бургаст хошууны хэсэг, Оршуун хамгаалагч, улсын оноос
тодорхой хэсэг газруудад эргүүлийн хяналт
голын эхэн зэрэг загас үржлийн байцаагч
шалгалтыг орон нутгийн иргэдтэй хамтран
үедээ бөөгнөрдөг онцгой хэсгүүдэд
зохион байгуулах талаар 2019 оны
хяналт тавиж, хууль бус агнууртай
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан.
тэмцэх
2.1.4. Хил гаалиар гаргаж байгаа Аймгийн БОАЖГ, 2018 он
БОАЖЯ-наас батлагдаж ирсэн хэмжээг
загасны хэмжээ жилд олборлох Сумын
байгаль
үндэслэн мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ
боломжит хэмжээнээс хэтрэхгүй хамгаалагч, улсын
байгуулан үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж
байх тал дээр хяналтыг сайжруулах байцаагч
тээвэрлэлтэнд сумын Байгаль хамгаалагч
гарал үүслийн гэрчилгээ олгон ажилласан.
2.1.5. БОАЖГ, Сумын ЗДТГ-ын Аймгийн БОАЖГ, 2017-2018 БОАЖГ, сумын ЗДТГ-ын ажилтан, Буйр
ажилтан, Буйр тосгоны загасчдыг
он
тосгоны загасчдыг чадавхижуулах талаар
чадавхижуулах
хөтөлбөр
2019 оны менежментийн
төлөвлөгөөнд
боловсруулан хэрэгжүүлэх
тусгасан.
2.1.6.
Агнуурын
хамтын Аймгийн БОАЖГ, 2018 он
менежментийг
нэвтрүүлж
буй
туршлагатай
танилцах(Хөвсгөл
аймаг, Доод цагаан нуур)
2.1.7 Гадаадын зарим орнуудын Аймгийн БОАЖГ, 2018 он
НИТАМ-ын туршлага судлах
Сумын ЗДТГ
2.1.8 Буйр тосгоны загасчдын Сумын ЗДТГ
2018 он
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын багийн
төлөөллүүдээс сонгон хяналтын баг
бүрэлдэхүүнд Буйр нуурын тосгоны
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2018 он

бүрдүүлэх
2.1.9
Хяналтын
багт
орсон Аймгийн БОАЖГ, 2018 он
нөхөрлөлийн гишүүдэд идэвхитэн
байгаль хамгаалагчийн үнэмлэх
олгох
2.1.10
Хяналт
шалгалтын Сумын ЗДТГ
төлөвлөгөөг шинэчлэн жил бүр
БОАЖГ, сумын ЗДТГ-аар батлуулж
хэрэгжүүлэх
2.1.11 Хяналт шалгалтын үр дүнг Сумын ЗДТГ,
тогтмол мэдээлж байх
Буйр
тосгоны
загасчид
2.2.1. Аймгийн БОАЖГ, сумын Аймгийн БОАЖГ,
ЗДТГ-тай Буйр нуурын загас Сумын ЗДТГ
менежментийг
2.2
Хамтын хамгаалах
хэрэгжүүлэхэд харилцан туслаж,
ажиллагааг
бүх
шатанд хамтран ажиллах санамж бичиг
гарган батлах
өргөжүүлэх
2.2.2 Харь зүйл загасны тархалтын ШУА Биологийн
бүсийг
тогтоох,
тэдгээрийн хүрээлэн
экосистэмд үзүүлэх нөлөөллийг Аймгийн БОАЖГ,
тогтоох
мониторинг
судалгааг Сумын ЗДТГ
явуулах
2.2.3 Олборлосон загасыг шууд
экспортлох бус загас боловсруулах
стандарт/давслах, хөргөх, утах, Аймгийн БОАЖГ,
хагас болон бүтэн боловсруулах, Сумын ЗДТГ
лаазлах / технологийн зааврын
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2018 он

2018 он
2018 он

иргэдийн төлөөлөлөөс оролцуулах талаар
2019 оны менежментийн төлөвлөгөөнд
тусгасан.
Буйр нуурын тосгонд амьдарч байгаа
иргэдээс хяналтын багт орсон нөхөрлөлийн
гишүүдэд идэвхитэн Байгаль хамгаалагчийн
үнэмлэх олгох талаар аймгийн БОАЖГ-тай
хамтран ажиллана.
Жил бүр хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөөг
шинэчлэн
Засаг
даргаар
батлуулан
ажилладаг.
Тухайн цаг хугацаанд хяналт шалгалтын үр
дүнг тогтмол ЗДТГ, болон иргэдэд
танилцуулж ажилласан.
Аймгийн БОАЖГ, сумын ЗДТГ-тай Буйр
нуурын загас хамгаалах менежментийг
хэрэгжүүлэхэд харилцан туслаж, хамтран
ажиллах санамж бичгийг 2019 онд гаргахаар
төлөвлөөд байна.

2018 он

2018 он

Буйр нуурын тосгонд амьдарч байгаа иргэд
олборлосон загасаа / давслах, утах, хагас
болон бүтэн боловсруулах, лаазлах /
технологийн зааврын дагуу боловсруулах
талаар
2019
оны
менежментийн
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2018 он

дагуу
боловсруулан
дотоодын
хэрэгцээг хангах, буйр тосгоны
загасчдын дунд сургалт явуулах
2.2.4 Буйр нуурын загасны нөөцийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор загасыг Аймгийн БОАЖГ,
зориудын аргаар үржүүлэх ажлыг Сумын ЗДТГ
2018 он
эхлүүлэх
санаачлага
гаргасан
мэргэжлийн
байгууллагыг
бүх
шатанд
дэмжих,
гадаадын
орнуудтай хамтран ажиллах талаар
гэрээ хэлцэл байгуулах
Зорилго 3. Санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэрийг бий болгох
3.1
Загас
хамгааллын
үйл
ажиллагааны
зардалыг
орлогоороо
тогтвортой
санхүүжүүлдэг
байх

3.1.1.Менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийн Аймгийн БОАЖГ,
тооцоог тодотгон боловсруулах
Сумын ЗДТГ

3.1.2. Жил бүрийн байгалийнн нөөц Аймгийн БОАЖГ,
ашиглалтаас
олсон
орлогын Сумын ЗДТГ
зарцуулалтыг
сайжруулах
2018 он
зорилгоор
хамтран
төлөвлөх
уулзалтыг
зохион
байгуулах/
Аймгийн БОАЖГ, Сумын ЗДТГ,
Буйр
тосгоны
загасчдыг
оролцуулсан хамтарсан баг /
3.1.3. Агнуурын ашгаас олсон Аймгийн БОАЖГ,
нэмэлт орлогын зарцуулалтанд Сумын ЗДТГ
2018 он
хяналт
тавих,
зарцуулалтын
дүрмийг хамтран боловсруулах
Зорилго 4. Ашиглалтыг популяцид болон олон нийтэд
ашигтайгаар эрхлэх менежмент
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төлөвлөгөөнд тусгасан.
Буйр нуурын загасны нөөцийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор
загасыг
зориудын
аргаар
үржүүлэх ажлыг эхлүүлэх санаачлага
гаргасан мэргэжлийн байгууллагыг бүх
шатанд дэмжиж ажиллах талаар 2019 оны
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан.

Жил бүр Буйр нуурын загасны нөөц
тогтооход шаардагдах төсвийг сумын ИТХаар шийдвэрлүүлэн нөөцийг мэргэжлийн
байгууллагаар тогтоолгодог.
Жил бүрийн байгалийн нөөц ашиглалтаас
олсон орлогын зарцуулалтыг сайжруулах
зорилгоор 2019 онд аймгийн БОАЖГ,
сумын ЗДТГ, Буйр тосгоны загасчдыг
оролцуулсан
хамтарсан
зөвлөгөөн
уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд
байна.
Агнуурын ашгаас олсон нэмэлт орлогын
зарцуулалтанд хяналт тавих, зарцуулалтын
дүрмийг 2019 онд хамтран боловсруулахаар
төлөвлөөд байна.
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4.1.1 Буйр нуурын загасны нөөцийг
ашиглах талаар төрийн захиргааны
төв байгууллагад санал тавиж
шийдвэрлүүлэх
4.1.2 Буйр нуурын агнуурын
загасны
нөөцийн
судалгааны
нөөцийн тайланд дурьдсан тоо
хэмжээг
аймаг,
сумын
4.1 Агнуурыг төлөвлөгөөнд
тусгуулах,орон
менежментий нутгийн өөрөө удирдах ѐсны
н
байгууллагуудад
жил
бүр
төлөвлөгөөнд уламжлан, шийдвэр гаргуулах
тулгуурлан
4.1.3
Төрийн
захиргааны
эрхлэх
байгууллагаас өгсөн квотын дагуу
тухайн жилд загас олборлолт
явуулах,
байгаль
орчны
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн
эрх бүхий байгууллагыг сонгон
гэрээ хийх
4.1.4 Хуульд заасан хугацаанд
мэргэжлийн байгууллагаар агнуур
зохион
байгуулалт
хийлгэх,
нөөцийн
үнэлгээг
тогтоолгох,
байгаль орчны аудит хийлгэх
4.2.1 Тогтвортой загас агнуур
эрхэлдэг
компаниудтай
урт
хугацааны хамтын ажиллагааны
гэрээ байгуулах

БОАЖГ,
ЗДТГ

БОАЖГ,
ЗДТГ

2018 он

Сумын
2018 он

Буйр нуурын загасны нөөцийг ашиглах
талаар
аймгийн БОАЖГ-т саналаа
хүргүүлсэн.

2018 он

Буйр нуурын агнуурын загасны нөөцийн
судалгааны нөөцийн тайланд дурьдсан тоо
хэмжээг үндэслэн аймгийн БОАЖГ-ын
төлөвлөгөөнд тухайн жилд олборлох
саналаа тусгуулан ажилладаг.

Сумын

2018 он
БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын

БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын 2018 он

БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын

4.2.2 Үйлдвэрийн зориулалтаар БОАЖГ,
загас олборлох тохиолдолд тухайн ЗДТГ

Сумын
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2018 он

2018 он

Төрийн захиргааны байгууллагаас өгсөн
квотын дагуу тухайн жилд загас олборлолт
явуулах, байгаль орчны нарийвчилсан
үнэлгээ хийлгэсэн эрх бүхий мэргэжлийн
байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулан
ажилласан.
БОАЖЯ-наас
баталсан
хугацаанд
мэргэжлийн байгууллагаар агнуур зохион
байгуулалтыг хийлгэж ажиллсан.
Тогтвортой
загас
агнуур
эрхэлдэг
мэргэжлийн компаниудтай урт хугацааны
хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж
ажиллах талаар 2019 оны менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасан.
Үйлдвэрийн зориулалтаар загас олборлох
тохиолдолд тухайн агнуурын өмнө болон
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4.2 Агнуурын
маркетингийг
шинэ шатанд
гаргах,
Байгаль
хамгаалах
нөхөрлөлүүди
йг
чадавхижуула
х

агнуурын өмнө болон дараа нь
нөөцийн үнэлгээ хийлгэх, хяналт
тавих
4.2.3. Буйр тосгоны загасчдын
орлогоо
нэмэгдүүлэх,
санал
санаачлагыг дэмжих /шаардлагатай
сургалтуудад
хамруулах,
бүтээгдэхүүнээ борлуулахад нь
туслах/
4.2.4. Буйр нуурын зарим хэсгийг
Аялал жуулчлаллын бүс хэлбэрээр
ашиглуулах
талаар
санал
боловсруулах
4.2.5.
Бизнес
төлөвлөгөө
боловсруулан
батлуулж
хэрэгжүүлэх,
4.2.6. Буйр тосгоны загасчдад нутаг
дээрээ байгалын нөөцийн судалгаа
хийлгэх, сургалт зохион байгуулах
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БОАЖГ,
ЗДТГ

2018 он

Сумын
2018 он

БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын

БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын

БОАЖГ,
ЗДТГ

Сумын

2018 он

дараа нь нөөцийн үнэлгээ хийлгэх талаар
2019 оны менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусгасан.
Буйр тосгоны иргэдэд орлогоо нэмэгдүүлэх,
санал санаачлагыг дэмжихэд анхаарч 2019
оны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан.
/шаардлагатай сургалтуудад хамруулах,
бүтээгдэхүүнээ борлуулахад нь туслах/
Буйр нуурын эрэг орчим аялал жуулчлалын
бүс нутагт Эко гэр, аялал жуулчлалын
баазууд үйл ажиллагаа явуулдаг.

2018 он
2018 он

Буйр нуурын тосгонд амьдарч байгаа
иргэдээс
Байгаль
орчныг
хамгаалах
чиглэлээр “Нөхөрлөл” байгуулахад нь
дэмжин ажилласан ба 2018 онд “Эко Буйр”
нөхөрлөлийн бүрдүүлсэн материалыг сумын
ИТХ-д оруулахаар бэлтгээд байна.
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2018 он

Хүснэгт 11
Халхгол сумын ялалтенежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа /2018-2019 он/
Зорилт

1. Сургалт
сурталчилгаа

2. Хяналт
шалгалтыг
сайжруулах

Үйл ажиллагаа
Сумын байгаль хамгаалагч, Буйр
нуурын тосгоны загасчид
мониторинг судалгааны мэдээлэл
цуглуулах, бүртгэх аргазүйд сургах,
чадавхижуулах
Буйр нуур, усны амьтдын
танилцуулга гарган байгаль, амьтан
хамгаалалыг сурталчилах аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх
Буйр тосгоны загасчдыг байгаль
орчны талаарх мэдээллээр хангах

Хэрэгжүүлэгч
Аймгийн
БОАЖГ,
Сумын ЗДТГ
Мэргэжлийн
байгууллага,
Аймгийн БОАЖГ,
Сумын ЗДТГ, Сумын
ИТХ, Мэргэжлийн
байгууллага
Аймгийн БОАЖГ,
Сумын ЗДТГ,
Мэргэжлийн
байгууллага

2018 он

2018-2019 он

БОХУБ, Байгаль хамгаалагч нар
тухайн жилд өвөл 3 удаа, намар 2
Сумын ЗДТГ,
удаа Засаг даргаар батлуулсан
сумын байгаль
удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт
хамгаалагч, улсын
болон төлөвлөгөөт бус хяналт
байцаагч
шалгалтыг явуулах, мониторингийн
мэдээлэл цуглуулах
Агнуурын загасны үржлийн бүс
Аймгийн БОАЖГ
нутгуудыг
тогтоож,
түүнийг
Сумын ЗДТГ болон
хамгаалах
мэргэжлийн эрх бүхий
байгууллага
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Хугацаа

Зардал/төг/
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн
2000x30=60.0 төг
Бусад 40.0

Самбарын үнэ
Жижиг: 70.0
Том: 130.0

2019 он

Гарын авлага 300.0 төг
Бусад 50.0

2018-2019 он

Шатахуун 5удаа*100.00=500.0 төг

2019 он
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Буйр нуураас жилд олборлох
боломжит хэмжээнээс хэтрүүлэн
зөвшөөрөл олгохгүй байх, хууль бус
олборлолт явуулахгүй байх
Нуур орчимд
3-аас доошгүй
идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг
сонгож байгаль орчны хууль, хууль
бус агнуурыг илрүүлэх
Шаардлагатай
газруудад
эргүүл
шалгалт
ажиллуулах/агнуурын
хуулийн хугацаанд сард нэг удаа/

3. Оролцогч
талуудын
уялдаа
холбоог
сайжруулах

Буйр тосгоны иргэдэд орлогоо
нэмэгдүүлэх, санал санаачлагыг
дэмжих. бүтээгдэхүүнээ борлуулахад
нь туслах, сурталчилах/

Жил бүрийн байгалийн нөөц
ашиглалтаас олсон орлогын
зарцуулалтыг сайжруулах, нуурын
загасны нөөцийг хамгаалах санал
солилцох зорилгоор аймгийн
БОАЖГ, сумын ЗДТГ, Буйр тосгоны
загасчдыг оролцуулсан хамтарсан
зөвлөгөөн уулзалтыг зохион
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2018 он

2018-2019 он

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны
хүрээнд

Аймгийн БОАЖГ
болон сумын ЗДТГ

2018-2019 он

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны
хүрээнд

Сумын ЗДТГ
Иргэдийн нөхөрлөл

2018-2019 он

Шатахуунд 4удаа*40км*30.0төг
=480.0 төг

Аймгийн БОАЖГ,
Сумын ЗДТГ

2019 он

Сумын ЗДТГ

Сумын ЗДТГ,
аймгийн БОАЖГ,
мэргэжлийн
байгууллага,
Загасчдын нөхөрлөл

Сум болон аймгийн хэмжээд
зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнд
хамруулах

2019 он
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байгуулах
Загас агнуурын хураамжийн
орлогын зарцуулалтанд хяналт тавих,
зарцуулалтын дүрмийг боловсруулах

4. Олон
нийтийн
оролцоог
нэмэгдүүлэх

Сумын ЗДТГ,
аймгийн БОАЖГ,
Загасчдын нөхөрлөл

Буйр нуурын агнуурын загасны
нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
Аймгийн БОАЖГ,
загасыг зориудын аргаар үржүүлэх
Сумын ЗДТГ
ажлыг эхлүүлэх санаачлага гаргасан
мэргэжлийн байгууллагыг бүх
шатанд дэмжих
Буйр нуурын цутгал болох Халх
Аймгийн БОАЖГ,
голд спорт агнуурын үйл ажиллагаа
сумын ЗДТГ,
явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг буйр
Иргэдийн нөхөрлөл,
нуурын загасны нөөцийг хамгаалахад
Мэргэжлийн
оролцуулах
байгууллага
Хууль эрхзүйн сурталчилгааны
өдөрлөгийг баг, сум, аймгаас зохион
Сумын ЗДТГ,
байгуулдаг уулзалт, тэмцээний
Аймгийн БОАЖГ
ажлуудтай хамтатган зохиох
Буйр нуурын тосгонд амьдарч байгаа
иргэдээс Байгаль орчныг хамгаалах
Аймгийн БОАЖГ,
чиглэлээр “Нөхөрлөл” байгуулахад
Сумын ЗДТГ
нь дэмжин ажилласан ба 2018 онд
“Эко Буйр” нөхөрлөлийн бүрдүүлсэн
материалыг сумын ИТХ-д
оруулахаар бэлтгээд байна. Иймээс
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ДҮГНЭЛТ
Буйр нуурын экосистемийн судалгааг 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд
судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлт, саналыг гаргаж байна.


Буйр нуурын хөвөгч амьтны дээжийг тодорхойлон 57 зүйлийг тэмдэглэв.

Үүнээс салаа сахалт хавч 19, сэлүүр хөлт хавч – 6, хүрд хорхой 32 зүйл байв.
Тэдгээрийн биомасс 2.6 г/м3 хүрч байна. Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata,
Bosmina sp., Arctodiaptomus niethammeri, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops leuckarti,
Keratella cochlearis, Leptodora kindtii, Boeckella triarticulata зэрэг зүйлүүд зонхилж
байв. Хөвөгч амьтдын хэмжээ нуурын зүүн хойт хэсэг болон гүехэн газраар 1м 3 усанд
0.29-5.18 г, Баян нуурын орчимд хөвөгч амьтнаар нилээд баялаг 1 м3 усанд 2.5 г байна.
Гүехэн газраар 3.1 г оногдож байна.


Тус нуурт 200 гаруй зүйл ѐроолын амьтан амьдрах бөгөөд зүйлийн

бүрэлдэхүүнд хирономид, зөөлөн биетэн, шаймий хавч, өдөр ч шавжийн авгалдай
зонхилж байна. Нуурын гүн хэсгээр амьтад цөөн, нуурын хойт хэсгийн 1м2 талбайд
39.1 ширхэг, зүүн хэсгээр 78.6 ш, дунд хэсгээр 43.2, баруун өмнөт хэсгээр 23.2 ширхэг
хирономид шавьжийн авгалдай, зөөлөн биетэн байна.


Замгийн биомасс нууранд хэт ихэссэнээр нуурын бусад амьд организмыг

хүчилтөрөгчийн дутагдалд оруулах, цаашлаад замгийн эсүүд задарч органик бодис
үүсгэн цикл хэлбэрээр замгийн өсөлтийг ихээр дэмжих, нуурын усны экосистемийн
тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах аюултай. Цаашид замгийн өсөлтийг зогсоох, усны
экосистемд үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох нарийвчилсан судалгаа хийх шаардлагатай.


Нуурын эргийн гүехэн хэсгээр бага усан хөрш (Potamogeton pusilus) таруу

ургасан байх ба 1-6 метрийн гүнтэй хэсэгт угларгат усан хөрш (Potamogeton vaginatus),
уртассан усан хөрш (Potamogeton filiformis), хара замаг холилдон ургаж, голын цутгал
хэсгээр ургамал шигүү болох бөгөөд энд тойруулгат түмэн навчит, усан хөрш, хара
замаг, эргийн гүехэн усанд эгэл нарсан өвс (Hippuris vulgaris), усан хөрш (Potamogeton
pusillus) тархсан байв. Нуурын урд эргийн 6 метрийн гүнд 0.25 м2 талбайд ургасан
угларгат усан хөрш, хара замгийн хуурай биомасс 750 г хүрч байв.


1954 оноос Буйр нуурт улсын чанартай загас агнуур эхлэн агнасан загасны 77%-

ийг амарын цухай, 8%-ийг зэвэг, 5%-ийг булууцагаан, 3 %-ийг өлгөр цагаан, 2 %-ийг
тул загас эзлэж байжээ. 1964 оноос агнуурт орох загасны зүйлүүд өөрчлөгдөн
булууцагаан загас 50 гаруй хувь эзлэх болжээ. 2018 оны судалгаагаар агнуурын
загасны 54,9%-ийг булууцагаан, 17.5 %-ийг амарын цурхай, 8.5%-ийг мөнгөлөг хэлтэг,
“Биоресурс” ХХК Амьтны мэргэжлийн байгууллага
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6.9% -ийг амарын цулбуурт, 4,6 %-ийг улаан живэрт үлдсэнийг нь улаан далбаа, морин
загас, зэвэг, тул загас тус тус эзэлж байна. Буйр нуурын агнуурын загасны биологийн
нөөц 400,1 тонн бөгөөд үүний 15-20%-иас хэтрүүлэхгүйгээр агнуурыг явуулах нь
зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл загас агнуурт жилдээ 60-65 тонн загас олборлох боломжтой
байна.


Буйр нуурын зонхилох загасны экологийн орчны хувьд ургамалсаг буюу хоол

тэжээлийн ихэнх хэсгийг ургамал эзэлдэг онцлогтой учир өвөл хэт гүехэн ургамал их
ургасан газар тор тавихад торны дээд хэц наалдах аюултайг анхаарах нь зүйтэй юм.


Нуур хөлдөх, гэсэх үе болон үржлийн үед агнуур явуулахыг хатуу хориглоно.

Агнуурын хугацаанд хэрэглэсэн торны нүхний хэмжээ, загасны биеийн дундаж урт,
жингийн хэмжээ зэрэг бусад холбогдох материалуудыг бүртгэж байх нь зүйтэй юм.
Энэ загасны нөөц баялгийг цаашид зөв зохистой ашиглахад чухал мэдээлэл болох ач
холбогдолтой юм.
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