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ӨМНӨХ ҮГ

“Дорнод аймгийн байгалийн ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээг тогтоох”
судалгааны ажлыг гүйцэтгэхдээ манай багийнхан судалгаанд хамрагдах 14 сумын
шаардлагатай бүх газруудаар маршрутны судалгаа хийж явсан болно. Энэ судалгаагаар
ургамлын төрөл, зүйл, бүрхэц, арвийг тогтоох хэмжилт судалгаа, ажиглалт хийж, сумдын
байгаль орчны байцаагч болон аймгийн мэргэжилтэн нарын санал болгосноор зарим зүйл
ургамлын нөөцийг тогтоох судалгаа хийсэн болно.
Бидний ажилд гүн туслалцаа үзүүлсэн Дорнод аймгийн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Мөнхсайхан, ажилтан
Уранчимэг, Баяндун, Баян-Уул, Халхгол, Матад сумдын байгаль орчны мэргэжилтэн зэрэг
туслалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна.
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ОРШИЛ
Орон нутгийн экологийн, экосистемийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахад ургамал
бүрхэвч нэн чухал үүрэгтэй бөгөөд ургамал баялгын нөөц нь байгаль орчиндоо, уур
амьсгал, хөрс шороо, амьтдын амьдралд, нийгмийн хэрэгцээнд байнгын хэрэгцээтэй
байдаг.
Хүний зохисгүй үйлдэл, үйл ажиллагааны уршгаар дэлхий ертөнцөд уур амьсгал,
хөрс, ус, байгалийн ургамалжилт зэрэг амьдрахуйн

орчныг бүрдүүлэгч хэсгүүд эрс

доройтож хүн, амьтны эрүүл амьдрах орчин, нөхцөл улам бүр муудсаар байна. Эх орны
ургамлын баялагаас ахуй, амьдрал, үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны хэрэгцээнд ашиглах нь
зүйн хэрэг боловч аливаа юманд шинжлэх ухааны үндэстэй, зөв зохистой ухаалаг хандаж,
хууль дүрмээ баримтлан мөрдөж, хамгаалах, аривжуулах, нөхөн сэргээх асуудал өнөөгийн
зорилго, зорилт, бодит шаардлага болжээ.
Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэр уур амьсгал, газрын гадаргуу, хөрсний онцлог
байдлаараа харилцан адилгүй байдагтай уялдаж, тэнд бүрэлдэн тогтсон ургамлан нөмрөг,
ургамлын бүрдэл ялгаатай. Үүнтэй холбоотойгоор тус аймгийн нутаг дэвсгэр нь уул, ойт
хээр, хээр, цөлөрхөг хээр зэрэг байгалийн хэд хэдэн бүс, бүслүүрт хуваагддаг. Эдгээр бүс
бүслүүрт тархан ургаж байгаа ургамлын бүтэц, бүрэлдэхүүн, ургамлан нөмрөг өөр өөр
байдаг. Ургамлан нөмрөг, ургамлын бүрэлдэхүүн нь тухайн газар нутгийн экологийн
тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чухал үүрэгтэй.
Энэ дагуу Дорнод аймгийн тамгын газраас “Аймгийн хэмжээнд байгалийн ургамлын
тархац нөөцийн судалгаа хийлгэж, ашиглах нөөцийг тогтоох” тендерийн шалгаруулалтанд
оролцож шалгарсан. “Чойбалсангийн охин“ХХК нь дараах бүрэлдүүнтэй багийг
байгуулан Дорнод аймгийн тархац, нөөцийг тогтоож, ашиглах, нөхөн сэргээх бодлого
боловсруулах судалгааны ажлыг Дорнод аймгийн 14 суманд 2018 оны 8 дугаар сард
ажиллаж, хээрийн ажиглалт судалгаа, уулзалт ярилцлагыг хийж шаардлагатай мэдээллийг
цуглуулсан бөгөөд мөн оны 9 дүгээр сард холбогдох бичиг баримттай танилцах,
мэдээллийг боловсруулах үнэлгээ, дүгнэлт хийх ажлыг гүйцэтгэв.
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Судалгааны багийн бүрэлдэхүүн:
1. Судлаач Б.Наранцацрал– ургамал судлаач
2. Б.Батмөнх - газар зүйч, газар зохион байгуулагч
3. Судлаач Э.Энхжин – ургамал судлаач
4. Судлаач: Ж.Нямдэлгэр - мэдээлэлийн мэргэжилтэн, GPS мэргэжилтэн
Судалгааны багийнхан Дорнод аймгийн тамгын газраас гаргасан ажлын даалгавар,
удирдамжийн хүрээнд судалгааны ажлаа гүйцэтгэсэн болно.
Түүнчлэн судалгаа хийсэн аймаг, сумдын байгаль орчны хяналтын байцаагч,
байгаль хамгаалагч нар идэвхитэй хамтран ажилласан явдалд талархал илэрхийлье. Бид
богино хугацаанд явуулын судалгаагаар бүхэл бүтэн аймгийн нутагт ургадаг нэн ховор,
ховор ургамал нэг бүрийг олж илрүүлэх, нөөцийг тогтоох боломж, бололцоо бага байсан
болно. Гэхдээ бид судалгааны явцад 2012 онд хийгдсэн нэн ховор болон ашигт ургамлын
тархалтын тайланд бүртгэгдсэн 52 зүйлийн ашигт ургамлын тархалтын өнөөгийн байдал,
арви бүрхэцийг тодруулан судалж, ургамлын хатаамал хийв. Цуглуулсан материалдаа
тулгуурлан энэхүү тайланг бичиж нэгтгэв.
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1. СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА
Бэлчээрийн даацыг харгалзахгүй хэт ачаалалтай ашиглах, өрсөж идүүлэх нь
талхлагдал улмаар доройтол, хомсдолд хүргэж байна. Жил бүрийн хавар, намрын улиралд
олонтоо гарах ойн болон хээрийн түймэр, эмийн болон хүнс, тэжээлийн ашигт ургамлыг
нөөц, боломжийг үл харгалзан үйлдвэрлэлийн зориулалтаар их хэмжээгээр түүж бэлтгэх
болжээ.
Байгаль цаг уурын давагдашгүй өөрчлөлт, хүний зохисгүй үйл ажиллагаа нь ургамлын
нөмрөг түүний дотор нэн ховор, ховор, ашигт ургамалд ноцтой хохирол учруулах болов.
Одоогоор иргэд, уламжлалт эмнэлэг, эмийн сангууд нохойн хошуу, хусны шүүс,
лидэр, эмийн таван салаа, алтан гагнуур зэрэг ургамлыг маш бага хэмжээгээр түүж
хэрэглэдэг байна.
Зах зээлд өртөж хомсдож болзошгүй нэлээд хэдэн зүйлийн ургамал байгаагаас чихэр өвс,
зээргэнэ, эгэл бавран, газрын үс, дэрэвгэр жиргэрүү, цагаан мөөг зэрэг зүйлүүд юм.
Дорнод аймагт зарим ашигт ургамлууд тухайлбал дэрэвгэр жиргэрүү чихэр өвс гэх
мэт ургамлын нөөц багасах хандлагатай байна. Дээрх ургамлыг үндсээр нь жил дараалан
их хэмжээгээр түүж байгаа нь эмийн ач холбогдолтой ургамлуудын тархацад муугаар
нөлөөлж байна. Тиймээс Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт ургадаг “Нэн ховор, ховор,
ашиглалтанд өртөмтгий ашигт ургамлын нөөцийг тогтоох, тархацыг илрүүлэх,
мэдээллийн санг бүрдүүлэх, зарим эмзэг ургамлыг хамгаалах, менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулах шаардлагатай болж байна.
Хээрийн судалгааны явцад Дорнод аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
болон сумдын байгаль орчны мэргэжилтэн нарын хүсэлтээр дэрэвгэр жиргэрүүний нөөц,
тархалтыг тогтоох ажилд илүү анаарал хандуулсан болно.
1.1 СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
Ургамлан нөмрөг, ургамлын бүтэц, бүрэлдэхүүнийн онцлог нь тэдгээрийг
бүрдүүлж буй ургамлын төрөл, зүйл, тэдгээрийн элбэг ховор, ашиглагдах байдал, нөөц,
тархац, экологи болон бүлгэмдлийн онцлог зэрэгтэй нягт холбоотой юм. Иймд эдгээрийг
илрүүлж тогтоосноор тухайн газар нутгийн ургамлын бүрэлдэхүүн, ургамлан нөмрөгийг
зөв зохистой ашиглаж хамгаалах асуудал боловсруулах боломжтой болох юм.
Ялангуяа тухайн газар нутаг дах ургамлын төрөл зүйлийг илрүүлж, зах зээлд өргөн
хэрэглэгдэж, ашиглалтын явцад байгаль-экологид сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй
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түүнчлэн устаж мэдэх нэн ховор, ховор болон гоц ашигт ургамалд тархац-нөөцийг тогтоох
нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой юм.
Эм, хүнсний болон бусад байгалийн ховор ашигт ургамалд тархац-нөөц, экологибиологийн үнэлгээ өгснөөр тухайн ашиглалтанд өртөж буй ургамлын үүсэл гарал, түүний
үржлийн биологи, ургах орчинзүйн (экологийн) онцлогийг судлаж тархацын хүрээ хэвийн
болоод тэлж, хумигдаж байгаа зэрэг ареалын өнөөгийн байдал хийгээд нэгж талбайгаас
авах ургац, нөөц баялаг мөн ихсэж багасаж байгааг тогтоосны үндсэнд улсын бодлого
боловсруулж байгаа газарт анхдагч мэдээлэл болох үндэслэл бүрдэнэ. Иймд бид захиалагч
байгууллагын хүсэлтээр байгалийн баялаг түүний дотроос нэн ховор, ховор ургамлын
тархац байршил, гарц-нөөцийн өнөөгийн байдал хийгээд өөрчлөлтийг тогтоох хээрийн
судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ.
Энэхүү судалгааны зорилго нь Дорнод аймгийн байгалийн ургамлын тархац, нөөцийн
судалгаа хийж, ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын тархац, ашиглах нөөцийг тогтоох
явдал байв. Дээрхи зорилгыг биелүүлэхийн тулд доорхи зорилтыг тавьж ажиллав. Үүнд:


Судалгаанд хамрагдсан сумдын ургамлын зүйлийн бүрдлийг гаргах
геоботаникийн бичиглэл хийнэ.



Тэдгээрийг фото зургаар баталгаажуулан, ургамлын хатаамал бэлтгэх,
газарзүйн солбицолыг тэмдэглэх



Сум тус бүрийн онцолсон нэн ховор, ховор, ашиглалтанд өртөмхий ашигт
ургамлын нөөцийг тогтоож, зохистой ашиглах зөвлөмж боловсруулах,



Сум тус бүрт ургамлын төрлөөр 1:100000 масштабын зурагт тэмдэглэх



Хөрсөн дэх нөөц үрийг судалж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг байв.
1.2 СУДАЛГАА ЯВУУЛСАН НУТАГ, МАРШРУТ

Манай судалгааны баг 2018 оны 8-р сард байгалийн ургамал ургалтынхаа дээд
хэмжээнд хүрч, цэцэглэлтийн үе шатандаа орж, сайтар танигдах болсон үед судалгаагаа
хийсэн болно. Дорнод аймгийн 14-н сумдын нутгийг хамруулан явуулын судалгаа хийсэн.
Судалгаа хийж байгаа сумдын нутагт ургаж байгаа нэн ховор, ховор, ашиглалтанд
өртөмхий ашигт ургамлын орон нутгийн тархацын координатыг тэмдэглэн, зарим
ургамлын нөөцийг тогтоов. Энэ ажилд байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч,
нутгийн иргэдийг оролцуулан

1:100000 масштабын зурагт буулгав. Түүнчлэн олж

илрүүлж чадаагүй ч гэсэн тэнд ургадаг зарим нэн ховор, ховор ургамлыг өмнөх
судлаачдын судалгааны дүнд тулгуурлан нэмж оруулсан болно.
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Зураг 1. Судалгааны маршрут
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1.3 СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ
Хээрийн судалгааг 20-иод хоног хийж гүйцэтгэж нийтдээ 20 гаруй геоботаникийн
бичиглэл хийж, 15 орчим хуудас хатаамал бэлтгэн, зарим ургамлын газрын дээрх ба доорх
нөөц, хөрсөн дэх үрийн нөөцийг тогтоох 10 гаруй дээж авлаа. 100 гаруй ургамлын болон
холбогдох фото зураг авав. Мөн сум тус бүрийн 1:100 000 масщтабын зурагт нэн ховор, ховор,
зарим ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын тархац, байршлыг буулгаж тусгай тэмдэгтээр
ялган үзүүлэв.
Мөн судалгааны явцад тухайн нутагт тархсан ургамлын жагсаалтыг гаргав. Энд бид
В.И.Грубовын \1982\ бүтээлийг гол болгон ашигласан бөгөөд мэдээж бүх ургамлыг бүрэн
хамруулж чадаагүй болно.
Нэн ховор, ховор , ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамал бүхий газарт ажиглалт судалгааг
дараах арга зүйгээр хийлээ.Үүнд:
Бичиглэлийн судалгааны арга: Ургамлын талаарх мэдээлэлд тухайн газар тохиолдох
ургамлыг аль болох бүрэн бүртгэж авах ба нэн ховор, ховор, ашиглалтанд өртөмхий ашигт
ургамлуудад нэмэлт ажиглалт судалгаа хийж байв.
Геоботаникийн

бичиглэлийг

Монгол

орны

экосистемийн

зураг

үйлдэхэд

боловсруулсан бланкын дагуу үйлдэж, судалгааны талбайн байршил газрын өндөр (GPS
ашиглан), газрын гадаргуу, хөрс, усан хангамж, бүлгэмдлийн бодит бүрхэц, ашиглалтын
байдал, зүйлийн бүрэлдэхүүн, ургамал тус бүрийн арви, тусгаг, бүрхэц, өндөр зэргийг
Раменскийн аргаар тодорхойлж, ургамалжилт, бэлчээрийн зүйлийн арвийг Друдегийн нүдэн
баримжааны аргаар зүйл тус бүрээр үнэлж тодорхойлов.
Ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүнийг бичиглэлийн аргаар, арвийг тооллого, нүдэн
баримжааны аргаар тус тус тодорхойлно. 1м2 талбайг санамсаргүй аргаар сонгон авч тусгаг
бүрхэц, бүх эрхтний дээд хэсэг болон хагд өвсний газрын гадаргууг бүрхсэн талбайг эгц
дээрээс харж нийт талбайг 100 хувь гэж харьцуулан гаргана. Нийт бүрхэцийг хурдавчилсан
аргаар хийж
буй тохиолдолд 10 хувийн интервалаар нүдэн баримжаагаар үнэлэх боломжтой.Үүнийг 10-н
хувь интервалтай нүдэн баримжаагаар бүрхэц тогтоох гэж нэрлэдэг.
Ургамал судлаач, эрдэмтэн О.Друдегийн /1913/ гаргасан газрын гадаргуу дээрх ургамлын
зүйлийн бодгалийн тоо арвийг нүдэн баримжаагаар тооцох дараахи шатлалыг хэрэглэсэн.
“Чойбалсангийн охин” ХХК
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SOC /socialis/-ургамал газрын гадаргууг нэлэнхүйд нь бүрхсэн
cop3 /copiosae/--ургамал их элбэг
cop2-----ургамал элбэг тоотой
cop1--------ургамал хангалттай тоотой
sp /sparsae/-----ургамал цөөн
sol /solitaries/-----ганц нэг ургамалтай
Мөн rr— маш ховор, un---ганц зэрэг, үнэлгээний шатлалууд шинээр нэмэгдсэн нь бий. Гэвч
шатлал нь нийт тоог бодитоор тусгах магдлал багатай ихавчлэн тусгаг бүрхэцийг үнэлэх
хандлагатай байдаг нь түүний сул талтай байдаг. Тиймээс эрдэмтэн Ж.Браунбланкегийн /1964/
гаргасан арви, бүрхэцийг нэгтгэсэн баллын үнэлгээтэй хослуулан ашигласан. Энэ аргаар бага
балл нь арви, их баллууд нь бүрхэцийг тодорхойлно. Үүнд:
+ - Ургамал ховор тохиолдоно, бүрхэц бага
1— бодгал их, бүрхэц бага эсвэл бүрхэц бодгалаас их
2— бодгал их, бүрхэц 1/10-аас ¼ хооронд
3— бүрхэц ¼ --1/2 хооронд
4— бүрхэц ½---3/4 хооронд
5— бүрхэц ¾---өөс их
Зүйлийн бүрэлдэхүүнийг 100м2 талбайд трассын дагуу явж тааралдсан ургамлын зүйл тус
бүрийг таниж тодорхойлон бүрхэцийн хувиар жагсааж хэвлэмэл хуудсанд бичсэн.
Судалгаа хийх талбай дотор бүрхэц, жингийн эзлэх, тоогоор илүү ургамлыг доминант
буюу давамгайлагч /зонхилогч/ ургамал түүнээс цөөвтөр зүйл ургамлыг суб доминант гэж
тодорхойлоно. Тухайн орчны өвөрмөц нөхцлийг илтгэгч ургамлыг эдификатор ургамлаар
тодруулана. Ургамлын бүлгэмдэл буюу эвсэлд оролцогч бусад ургамлыг ассектор буюу
эвсэлийн гишүүн ургамал хэмээн нэрлэдэг. Тухайн газар ургаж буй бэлчээрийн бүлгэмдлийг
доминант, суб доминант ургамлын нэрээр нэрлэдэг. Ургамлын бичиглэл хийх хэвлэмэл хуудас
нь судалгааны ажлын онцлогт тохирсон асуулт бүхий шаардлага хангасан хуудсыг ашигласан.
Хээрийн судалгааны ажлын явцад цуглуулсан материалыг боловсруулалтын шатанд ашиглан
дүгнэлт, тайлан бэлтгэх мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд хэрэглэсэн болно. Судалгааны цэгийг
фото зургаар баталгаажуулав.
Талбайн ургамлыг шинжлэх ухааны нэрээр, зүйлээр нэрлэн, таньж мэдэхгүй ургамлаас
хатаамал авч тодорхойлов.
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Хатаамал бэлтгэх арга: Хатаамлыг тохиолдсон нэн ховор, ховор бүх ургамалд, харин
ашиглалтанд өртөмхий зарим ургамлаас бэлтгэв.
Хатаамалд нэг зүйл ургамлаас 3-5 ш-ийг, иш, үндэс, навч, цэцгийг бүрэн хамруулан авч,
зориулалтын хавтас, торонд хадгалан, аялалын явцад ургамлыг муудаж гэмтэхээс хамгаалан
хатаах цаасыг тогтмол сольж байсан. Хатаамалын шошгонд

газар зүй, ургах орчны

мэдээлэлээс гадна, газарзүйн координатыг бичиж явсан.
Ургамлын тархац, гарц-нөөц тогтоох: Ургамлын бичиглэл, орон нутаг дахь
мэргэжилтнүүдийн ам мэдээнд тулгуурлан хээрийн судалгааг хийж байв. Түүнчлэн бусад
судлаачдын материал /Грубов 2012, Губанов 1996, Лигаа нар 2009, / болон МААЭШХ-ийн
ургамлын хатаамал зэргийг ашиглав.
Тухайн нутагт тохиолдох ашиглалтанд өртөмхий ургамлын бүртгэлийг гаргаж,
тэдгээрээс одоогоор ашиглаж байгаа болон ашиглалтанд өртөж эхэлж буй ургамлуудад гарц
нөөцийг тогтоов. Үүний тулд судлаж байгаа эвшлүүдэд загвар талбай авч сайн, дунд, муу гэсэн
3 категорт / 1-категорт 21-90 %-ийн ургамлын тусгаг бүрхэцтэй , 2- категорт 6-20%, 3-категорт
1-5 %/

хуваан нөөцийг тогтоолоо. 1- р категорт

багтах ургамлын бүлгэмдлийг 1х1м2,

хоорондын зай 10-20м, 2-р категорт 10х10м2 , хоорондын зай 50-100м, 3-р категорт буюу
ургамал бүлгэмдэл сийрэгжихэд 20х20м2, хоорондын зай 150-200м байна. Энэ судалгаанд
Борисова, 1965, 1966, А.Л.Буданцев, Н.П.Харитонова, 2006 нарын болон ШУА-ийн
Ботаникийн хүрээлэнгийн судлаачид доктор Ш.Цоож /2013/ нарын боловсруулсан аргазүйг
баримтлав. Тооллогын талбайг 2 давталттай авлаа. Ургамлын бодьгал тус бүрээр дээж авч,
нойтон ба агаарын хуурай жинг гаргав.
Бид судалгаанд хамрагдсан сумдын нутагт ихээхэн арвитай ургадаг зарим ховор,
ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын тархацын хүрээг тогтоож 1:100000 маштабын зурагт
буулган, нөөцийг тогтоох оролдлого хийлээ. Нөөцийг тогтоохдоо эхлээд газар зүйн солбицол
болон орон нутгийн байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч нарын туслалцаатайгаар
тархацын хүрээг тогтоов. Түүн дээр тархсан ургамлуудын тархацын хувь болон нэгж талбарт
тохиолдох ургамлын тоог сонгож авсан нэгж талбарт хийсэн судалгааны дүнд тулгуурлан
тооцож гаргалаа. Үүний дараа судлагдаж байгаа ургамлын ашиглагдах хэсгийн / газрын дээрх
ба доорхи/ дундаж хэмжээг үндэслэн нөөцийг га-д шилжүүлэн тооцов.
Нэн ховор болон ховор ургамлын зүйл тус бүрийн жагсаалтыг гагахдаа өөрсдийн
судалгааны явцад үзэж, тохиолдсон ургамлаас гадна бусад судлаачид тухайн нутагт тархсан
“Чойбалсангийн охин” ХХК
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хэмээн нэр зааж оруулсан ургамлуудыг хамруулсан болно. Ургамлын таних шинж, ургах
орчин, нөөц хомсдох шалтгаан зэргийг Лигаа нарын /2008/ Монгол орны нэн ховор, ховор
ургамлын зурагт лавлах, М.Ургамлын Монгол орны эмийн ургамал бүтээлийг гол болгон
баримталсан болно. Харин тархац хамгаалсан байдал зэргийг судалгааны үрдүн, сүүлийн
үеийн мэдээгээр баяжуулав.
Мөн ургамал тус бүрийн тархац, хамгаалах арга хэмжээ, ашиглах нөөц зэргийг тооцож
орууллаа. Нэн ховор болон ховор ургамал нь ашиглах нөөцгүй учраас энэ талаар тодорхой
оруулсангүй. Зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар түүж бэлтгэх зөвшөөрөгдсөн
хэмжээг дурьдаж өгөв.
Харин ашигт ургамлын ашиглах нөөцийг тооцохдоо Байгаль орчны сайдын 2012 оны
А212 тоот тушаалаар тогтоосон дээд хэмжээг баримталсан бөгөөд мөн өөрсдийн хээрийн
дээжлэлт судалгаа, тооцоог үндэслэн тогтоолоо. Сум тус бүрээр нөөцийг тогтоох боломжгүй
тул нийт 14 сумынхаа нийлбэр хэмжээг авч тогтоосон болно. Ургамлыг хамгаалах талаархи
төрийн бодлого болон шинжлэх ухааны байгууллагын зөвлөмж, практикт олонтаа хэрэглэдэг
санаа зэргийг үндэслэн ургамал тус бүрийн хамгаалах зөвлөмжийг оруулав.
Ургамал хамгаалах менежментийн арга хэмжээг ургамлын ховоршил, үнэ цэнэ зэргээс
хамааруулан түүнийг хамгаалах, нөхөн сэргээх санхүүжилтийн ажлыг улсын төсвөөр болон
тухайн ашиглагч байгууллагын зардлаар хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй хэмээн оруулсан болно.
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2. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
2.1 ДОРНОД АЙМГИЙН УРГАМЛЫН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ
Байгаль орчн аялал жуулчлалын яамны захиалгаар Геоботаникийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн
судлаачдын баг 2012 онд Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал,
Чойбалсан, Сүмбэр, Матад гэх мэт нутгуудад буюу Монгол орны ургамал-газарзүйн Монгол
Дагуур, Хянган, Дундад Халх, Дорнод Монголын тойргуудын уулын ойт хээр, хээрийн бүсийн
тодорхой газар нутгаар судалгаа явуулж 76 овогт хамаарах 281 төрлийн 627 зүйлийн ургамал
байгааг бүртгэсний дотор ашиглалтанд өртөмхий ашигт 24 овгийн 46 төрлийн 52 зүйл
ургамлын тархац, 20 зүйл ургамлын нөөцийн судлагаа явуулсан байна.
Энэ удаагийн судалгаагаар дээрхи судлаачдын тогтоосон зүйлийн бүрдлийн тархац
нөөцийг магадлан тогтоож бүртгэн, Дорнод аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын
мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны мэргэжилтэнгүүд болон засаг дарга нарын санал
болгосноор Дашбалбар, Халхгол, Матад, Булган, Баяндун, Гурванзагал сумдад дэрэвгэр
жиргэрүү (Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.), Баянтүмэн, Цагаан Овоо, Хөлөнбуйр
сумдад Урал чихэр өвс (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) зэргийн нөөцийг нарийвчлан тогтоосон.
2.1.1. Дорнод аймгийн бэлчээрийн ургамалжилтын хэв шинж
Ургамалжилтын хувьд Дорнод Монголын хээрийн ургамалжлын үндсэн хэвшлийн алаг
өвс, бутлаг үетэн хээрийн дагуур, хялганат хэвшил, Монгол хэв шинж (алаг өвс-зүр өвс - сөөг,
улалжит, хэвшил) зонхилно. Ургамал газар зүйн мужлалыг тодруулбал энэ нутаг нь ЕвроАзийн хээрийн их мужийн дагуур-Монголын дэд их муж, дагуур –Монголын уулын хойт
хээрийн муж, Онон-Хянган орчмын дэд мужид хамаарна. Нутгийн хойд болон өмнөд хэсгээр
үетэн баялаг алаг өвс-зүр өвс тархах бөгөөд төв болон улз голыг дагуу алаг өвс-зүр өвс-үетэнт,
алаг өвс ургадаг.
№

1

Хүснэгт 1. Дорнод аймгийн бэлчээрийн ургамлын хэв шинж, бэлчээрийн нөөц
Бэлчээрийн
Хамрах нутаг
Хамрах Ургац
Голлох зүйл
хэв шинж
талбай, цг/га
мян.га
Хазаар өвс- Хөлөнбуйр сумын хойт
700
17
Stipa decipiens
хялганат
хэсэг
орчим
Stipa klemenzii Stipa
Сэргэлэн сумын зүүн
baicalensis, Stipa grandis
урдуур
Гурван гал сумны зүүн
урдуур
“Чойбалсангийн охин” ХХК
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2

Алаг өвсхялганат

Дашбалбар
Баяндун
Эрээнцав

900
гаруй

14-16

3

Агь-хялганат

Дорнод аймгийн
ихэнхи сумын нутагт
тархсан

-

8-10

4

Гүйлсхялганат

Дорнод-Монголын
дархан цаазат газраар

-

10-12

5

Зүр өвст

Халх гол
Матад
Гурванзагал
Хэрлэн

-

-

6

Алаг өвст
хээр

Дорнодын бүх сумдаар

-

18

Stipa decipiens, Stipa
baicalensis
Serratula centauroides,
Orosthahys melacophylla,
Saussurea salicifolia
Potentilla acaulis, Aster
biennis, Careх duriuscula,
Cleistogenes squarrosa, Poa
botryoides, Koeleria
macrantha, Allium
anisopodium,
Armeniaca sibirica, Stipa
baicalensis зонхилж,
Cleistogenes squarrosa,
Koeleria macrantha,
Agropyron cristatum,
Artemisia frigid, Filifoliu
sibiricum элбэг
Stipa sibirica, Poa
attenuata, Carex korjinskyi,
Allium anisopodium,
Hemerocallis minor, Iris
dichotoma, Polygonium
divaricatum, Saposhnokovia
divaricata, Gypsophylla
dahurica, Clematis
hexapetala
Bupleurum
scorzonerifolium,
Thalectrum petaloideum,
Arctogeron gramineum,
Orostahys spinosa,
Potentilla leucophloe

Дорнод аймгийн бэлчээрийн дээрхи хэв шинжийг дэлгэрүүлэн доор тус бүрээр нь авч үзлээ.
2.2.1.1 Хялганат эвшил
Хялганат хэвшил нь алаг өвс - хялганат, заримдаг сөөгөнцөр – хялганат, сөөг - хялганат
анги эвшлүүдийг нэгтгэх бөгөөд Дорнодын нутагт эдгээрт хамаарах хамгийн өргөн тархалттай
нь хазаар өвс-хялганат, үетэн-хялганат, хялгана – алаг өвст, агь-хялганат, харгана - хялганат,
бүйлс - хялганат зэрэг бүлэг эвшлүүд юм. Судалгаанд хамрагдаж бичиглэл үйлдсэн зарим
эвшлүүдийг тодорхойлвол:
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Хазаар өвс-хялганат эвшил нь манай орны хэмжээгээр хамгийн өргөн тархалттай бөгөөд
Дорнод аймгийн нутагт 700 орчим мянган га талбайг эзлэн Дорнод Монголын тэгш тал,
Дундад Халхын нам толгод бүхий нутгийг эзлэн тархдаг бөгөөд энд хөнгөн элсэрхэг хөрсөнд
Stipa decipiens, харин чулуутай, хөнгөн ба дунд шавранцар хөрсөнд Stipa klemenzii, Монгол
Дагуур, Халх голын эхээр уул толгодын хуурайвтар бэл хажуугаар Stipa baicalensis, Stipa
grandis зонхилон тархана.
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Зураг 2. Хазаар өвс-хялганат эвшил
Бидний судалгааны явцад хазаар өвс-хялганат бүлгэмдэл нь Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр
сумын хойт хэсэг, Сэргэлэн, Гурван гал сумын зүүн урд хэсгээр тааралдсан бөгөөд энэ
бүлгэмдэлд ихэвчлэн Agropyron cristatum, Poa botryoides, Koeleria macrantha, Leymus chinensis,
Artemisia frigida, Chamaerhoides erecta, Potentilla acaulis, ухаа гүвээр, зарим тал газруудаар
Filifolium sibiricum, Haplophyllum dahuricum, Scutellaria baicalensis, Galium verum зэрэг зарим
мезоксерофит зүйлүүд тархана. Ийм бүлгэмдэлд 10 х 10 м2 талбайд 17-20 зүйл ургамал
бүртгэгдэх ба 17 ц/га ургацтай байв.
Алаг өвс- хялганат эвшил гол төлөв Дорнод Монгол, Монгол Дагуурын зүүн өмнөд
хэсгээр Дорнод аймгийн Дашбалбар, Баяндун, Эрээнцав сумдын нутгаар уулын системийн
зах сэжүүр болох нам газраар тохиолддог ба Дорнод аймагт 900 гаруй мянган га талбайд
тархана. Энэ бүлгэмдэлд алаг өвснөөс голын сав орчмоор Polygonum divaricatum, Clematis
hexapetala, Filifolium sibiricum, Serratula centauroides зэрэг ургамлууд, харин Дорнод Монгол,
Монгол Дагуурын арай хуурайдуу чулуурхаг хөрсөнд үетнээс Stipa decipiens, Stipa baicalensis,
алаг өвснөөс: Serratula centauroides, Orosthahys melacophylla, Saussurea salicifolia, Scutellaria
baicalensis, Thalictrum petaloideum байна.
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Зураг 3.Алаг өвс-хялганат эвшил
Бүлгэмдлийн 10 х 10 м2 талбайд 25-30 зүйл ургамал бүртгэгдсэн бөгөөд тусгагийн бүрхэц
60-70 хувь байв. 2012 он зуншлаг сайтай хур тунадас элбэгтэй байсан тул ургамлын гарц,
амьдрамж сайн, 8 сарын 20 гэхэд бүх ургамал цэцэглэсэн, үржлийн найлзуурын дундаж өндөр
бүлгэмдэлд 40-50 см хүрсэн байв. Нэг га талбайн ургац 14-16 ц/га байна.
Агь-хялганат бүлгэмдэл нь Монгол Дагуур, Дорнод Монголын районд ихэвчлэн голын
хөндийн дэнж, уул толгодын бэл хажуу хэсгээр ялимгүй чулуурхаг элсэрхэг хүрэн ба хүрэн
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хөрстэй, мал бэлчээрлэсэн газарт элбэг тохиолдох бөгөөд энд агь, хялганаас гадна Cleistogenes
squarrosa, Poa botryoides, Koeleria macrantha, Allium anisopodium, Heteropappus hispidus,
Saussurea salicifolia, Ptilotrichum elongatum

зэрэг ургамал тохиолдох ба чулуурхаг нам

толгодын агь-хялганат бэлчээрт Bupleurum bicaule, Serratula centauroides, Shizonepeta multifida
зэрэг алаг өвс элбэг ургахаас гадна мөн Caragana stenophylla тохиолдоно.

Зураг 4. Агь- хялганат бүлгэмдэл
Энэ бүлгэмдэл Дорнод аймгийн ихэнх сумын нутагт тааралдсан бөгөөд энэ нь мал
бэлчээрлэлтийн нөлөө эрчимжиж байгаатай холбоотой, бэлчээрийн талхлагдаж буйн нэг илрэл
болж байна. Ийм учраас түүний зүйлийн бүрэлдэхүүнд Potentilla acaulis, Aster biennis, Careх
duriuscula, Cleistogenes squarrosa зэрэг бэлчээрлэлтийн нөлөөг сайн тэсвэрлэдэг, ургал
эрхтэнээр үржих биологийн өндөр чадавхитай ургамлууд элбэг ургаж байна (4-р зураг).
Бүлгэмдлийн 10 х 10 м2 талбайд 15-20 зүйл ургамал бүртгэгдэж, 45-50 хувийн тусгагийн
бүхэцтэй, 8-10 ц/га ургацтай байв.
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Гүйлс-хялганат бүлгэмдэл нь Монгол Дагуурын районы зүүн өмнөт ба баруун хойт
хэсэг, Халх голын эх орчмын уулархаг нутгийн наад зах, Дорнод Монголын дархан цаазат
газрын нутагт тохиолдсон ба энд Armeniaca sibirica, Stipa baicalensis зонхилж, Cleistogenes
squarrosa, Koeleria macrantha, Agropyron cristatum, Artemisia frigid, Filifoliu sibiricum элбэг
ургана(5-р зураг). Бүлгэмдэл 50-55 хувийн тусгагийн бүрхэцтэй, 10 х 10 м2 талбайд 25-35 зүйл
ургамал бүртгэгдсэн, нэг га талбайн ургац нь 10-12 ц/га байв.

Зураг 5. Гүйлс-хялганат хээр
2.1.1.2 Зүр өвст хээр
Дорнод Монголд нилээдгүй тархах ба Дорнод аймгийн зүүн хойт хэсэг дахь Галуутын
орчмын цав толгод, Хонгор Цагаан чулуут, Дэлгэрмөнх, Халхын таван өндөр, Матадын
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толгод, Вангийн Цагаан уул, түүнчлэн Монгол Дагуурын районд элбэг тохиолддог. Зүр өвст
хээр нь ургах орчны экологийн янз бүрийн нөхцөлд, чулуутайгаас эхлээд элсэн хөрстэй
нөхцөлд зонхилон тархдаг өвөрмөц онцлогтой, ихэвчлэн уул толгодын орой, тэгш тал газар
тохиолдоно(6-р зураг). Зүр өвст хээр ксерофит үетэний болон ксеромезофил, мезофил алаг
өвсний зэрэг 2 үндсэн синузээс бүрдсэн жинхэнэ хээрийн хэвшилд тооцогдоно.

Зураг 6. Зүр өвст хээр
Бүлгэмдэлд Stipa sibirica, Poa attenuata, Carex korjinskyi, Allium anisopodium,
Hemerocallis minor, Iris dichotoma, Polygonium divaricatum, Saposhnokovia divaricata,
Gypsophylla dahurica, Clematis hexapetala зэрэг ургамал элбэг тохиолдоно.
2.1.1.3 Алаг өвст хээр
Дорнод Монголд түгээмэл тархдаг хээрийн нэг юм. Энэ бүлгэмдэлд зонхилох алаг өвс
нь нилээд мезофиль болон петрофиль шинж чанартай зүйлүүд, тухайлбал, Bupleurum
scorzonerifolium, Thalectrum petaloideum, Arctogeron gramineum, Orostahys spinosa, Potentilla
leucophloe байдаг.
“Чойбалсангийн охин” ХХК
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Зураг 7. Алаг өвст хээр
10 х 10 м2 талбайд 30 хүртэл зүйл ургамал бүртгэгдсэн, нэг га талбайн ургац нь 18 ц/га байв.
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2.2 НЭН ХОВОР, ХОВОР БОЛОН АШИГЛАЛТАНД ӨРТӨМХИЙ ЗАРИМ УРГАМЛЫН ТАРХАЛТ,
НӨӨЦИЙГ ТОГТООСОН СУДАЛГААНЫ ДҮН

2.2.1 Нэн ховор, ховор болон ашиглалтанд өртөмтгийн ургамлын тархац
Дорнод аймгийн ургамалжилтыг тусгайлан судалсан судалгаа төдийлөн байхгүй боловч
Монгол орны ургамлын аймаг ургамалжилтыг онцлон судалсан Оросын эрдэмтэд А.А Юнатов
(1950), В.И Грубов (1954,1955,1982) нарын бүтээл болон үндэсний ургамал судлаачид
эрдэмтэн Б.Дашням (1966,1974) Н.Өлзийхутаг (1989), Н.Өлзийхутаг, Ш.Дариймаа (1977),
Ч.Санчир (2002), Ч.Санчир, Б.Мандах (2008), Д.Зүмбэрэлмаа (2007), И.Түвшинтогтох,
Ч.Мөнгөнчимэг, Л.Жаргалсайхан (2007) нарын эрдэмтэн судлаачид Хэнтий, Монгол-Дагуур,
Дундад-Халх, Дорнод- Монголын ургамал газарзүйн тойргуудад хамаарагдах бүс нутгийн
ургамлын аймаг, ургамалжилтын онцлогийн талаар судалгаа хийж нэлээд бүтээл нийтлүүлсэн
байна.
Бидний хээрийн хайгуул болон ном зохиолын тойм ашигласан судалгаагаар тус
аймгийн дөнгөж 6 сумдаар 18 зүйл нэн ховор ургамлыг тогтоосны ихэнх нь Халх голын сав
газар, Нөмрөг голын, Хянганы уулсын орчим хадаглагдан үлдсэн байна.
Судалгааны явцад тааралдсан нэн ховор, ховор болон ашигт ургамлын тархацийг сум тус
бүрээр гаргалаа.
Хүснэгт 2. Баяндун суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Намхан мухар цагаан
Угтам ууланд
Ховор
Дэрэвгэр жиргэрүү
Сумын төвөөс зүүн урагш 9 км-т.
сумын төвөөс зүүн урагш 21 км-т Дашбалбар
явах замд
Ашиглалтанд
Алтанцэцэгт башир
Угтам ууланд
өртөмтгий
Эмийн сөд
Сумын төвөөс зүүн урагш болон сумын төвөөс
Дашбалбар явах замд
Марал навчит гичгэнэ
Сумын төвөөс зүүн урагш
Дэрвээн тарна
Улз голын орчим,
Сумын төвөөс зүүн урагш
Сибирь гүйлс
Согойт уулын хойт аманд
Угтам ууланд
Ацан цахилдаг
Улз гол орчим, сумын төвөөс Дашбалбар явах
замд
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Цагаалин цахилдаг
Энгийн буржгар
Сөөгөн боролзгоно
Навтгар таван салаа

Сумын төвөөс зүүн урагш болон сумын төвөөс
Дашбалбар явах замд
Ойн захад
Улз гол орчим, Сумын төвөөс зүүн урагш
болон сумын төвөөс Дашбалбар явах замд
Маршрутын замд

Хүснэгт 3. Баян-Уул суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Бяцхан навчит яшил
Эрээний нуруу орчмоор
Ховор
Гүүн хөх
Үйсийн голоос зүүн тийш, Улз голын урд
эргээр
Үрэл
Онон гол орчмоор, Улз гол орчмоор
Ацан ажигана
Онон гол орчмоор
Эмийн бамбай
Эрээний нуруунаас хойш болон баруун тийш
Ульханы боомт орох замд ой бүхий нутгаар
Хэвтээ дэгд
Онон голын урд эргээр
Ашиглалтанд
Одой сараана
Эрээний даваанд
өртөмтгий
Энгийн буржгар
Ульханы боомт орчимд
Сөөгөн боролзгоно
Ульханы боомт орох замд ой бүхий нутгаар
Эмийн сөд
Сумын төвөөс баруун тийш, эрээний тэрэгний
үйлдвэрээс хойш, эрээний даваа орчим,
Ульханы боомт орох замд ой бүхий нутгаар
Өргөст сарнай
Сумын төвөөс Дашбалбар явах замд, эрээний
тэрэгний үйлдвэрээс ульханы боомт орох замд
ой бүхи нутгаар
Юлдэн тарваган шийр
Үйсийн голын хойд эргээр
Дагуурын ганга
Улз голын орчим
Их таван салаа
Уртын гол болон улз гол орчим
Эгэл цагаан түрүү
Онон голын урд эрэг
Бага хумхаал
Улз голоос хойшоо, сумын төвөөс Дашбалбар
явах замд
Марал навчит гичгэнэ
Онон голын урд эрэг, Эрээний тэрэгний
үйлдвэр болон давааны хойд талд, Ульханы
боомт орох замд ой бүхий нутгаар
Навтгар таван салаа
Сумын нутгаар
Нугын шимтгэлэй
Эрээн давааны ойтой хэсгээр, Ульханы боомт
орох замд ой бүхий нутгаар
Намгийн дүндэггарав
Сумын төвөөс баруун тийш
Дэрвээн тарна
Улз болон Ононгийн голын урд эргээр,
Эрээний давааны ар ой бүхий нутгаар, сумын
төвөөс Дашбалбар явах замд
Ацан цахилдаг
Улз голын урд эргээр
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Цагаалин цахилдаг
Сумын төвөөс баруун тийш, Улз гол орчим
Нарийн навчит цахилдаг Улз голын хөндийд

Хүснэгт 4. Булган суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор
Дэрэвгэр жиргэрүү
Хэрлэнгийн хойт талд
Ашиглалтанд
Дагуур хүж өвс
Хэрлэнгийн хойт талд
өртөмтгий
Эмийн сөд
Сумын нутгаар
Навтгар таван салаа
Сумын нутгаар
Хүснэгт 5. Баянтүмэн суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор
Урал чихэр өвс
Аймгийн төвөөс зүүн хойшоо Баянтүмэн явах
замд, Тосон хулстайд
Хэвтээ дэгд
Сумын төвөөс баруун урагшаа, Хавцал орчимд
Ашиглалтанд
Дагуур хүж өвс
Тосон хулстай БЦГ
өртөмтгий
Эмийн сөд
Сумын нутгаар
Навтгар таван салаа
Сумын нутгаар
Юлдэн тарваган шийр
Хавцалын орчим
Хүснэгт 6. Гурванзагал суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Шаргалдуу лидэр
Хонгор уулын зүүн хойно, Зүүн хозуултын
зүүн хойт хоолойд
Ховор
Дэрэвгэр жиргэрүү
Сумын төв орчим, Баруун хозуултын хөндийд
Гүүн хөх
Баруун болон зүүн хозуултын хойлоод
Урал чихэр өвс
Зүүн хозуултаас баруун хойшоо, сумын төвөөс
аймгийн төв орох замд
Хэвтээ дэгд
Сумын төвөөс баруун хойшоо болон Мардайн
төмөр зам орчим
Нангиад зээргэнэ
Зүүн хозуултын аманд, аймгийн төв орох замд
Ацан ажигана
Сумын төвөөс урагш замд
Ашиглалтанд
Одой сараана
Хонгор уул болон Зүүн хозуултын хоолойд
өртөмтгий
Долгиотсон гишүүнэ
Зүүн хозуултын аманд болон Хонгор уул
орчимд
Эмийн сөд
Сумын төв орчим, Зүүн хозуултын аманд
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Юлдан тарваган шийр
Бага хумхаал
Марал навчит гичгэнэ
Ацан цахилдаг
Намгийн дүндэггарав
Навтгар таван салаа
Цагаалин цахилдаг
Сибирь гүйлс
Дагуурын ганга

Хонгор уулын баруун хойд бэлд, Зүүн
хозуултын аманд, Мардайн төмөр зам болон
сумын төв орчимд,
Баруун болон зүүн хозуултын хоолойд
Мардайн төмөр зам болон сумын төв орчимд,
Хонгор уурын ар талд, Зүүн хозуултын баруун
урд,
Баруун хозуултын хоолйод, Мардайн төмөр
зам орчимд, Хонгор уурын ар талд, Зүүн
хозуултын хоолойд
Зүүн хозуултын хоолойд
Сумын нутгаар
Мардайн төмөр зам орчимд
Дөрөө уул орчимд
Зүүн хозуултын хоолойд, Хонгор уул орчимд

Хүснэгт 7. Дашбалбар суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор
Дэрэвгэр жиргэрүү
Загал уулын зүүн хойт болон зүүн урд энгэр
бэлээр
Гүүн хөх
Сумын төвөөс урагш замд
Урал чихэр өвс
Сумын төвөөс зүүн урагш, Хадаг нуурын хойт
эргээр
Үрэл
Улз болон Дөч гол орчимд
Эмийн бамбай
Дөч гол орчимд, Дэлтийн нуруунд
Хэвтээ дэгд
Сумын төвөөс баруун тийш
Ашиглалтанд
Алаг цэцэгт башир
Хөх уул орчимд
өртөмтгий
Азийн монос
Дөч гол орчим, Баян цагаан, Рашаан хөндий,
Угтам уул, Улз гол, Онон гол орчимд
Юлдэн тарваган шийр
Сумын төв орчим, Хөдөө нуурын хөвөө
Их таван салаа
Хөдөө нуурын орчим
Бага хумхаал
Сүүдэр уул орчим
Дэрвээн тарна
Хөдөө нуурын хойт эрэг, Хөх уул орчим
Ацан цахилдаг
Загал уулын зүүн урд бэлээр
Энгийн буржгар
Ойн захаар
Цагаалин цахилдаг
Хөдөө нуурын хойт эрэг
Навтгар таван салаа
Сумын нутгаар
Хүснэгт 8. Матад суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
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Нэн ховор
Ховор

Урт дохиурт сонгино
Монголчуудын тост
Дэрэвгэр жиргэрүү
Ацан ажигана
Урал чихэр өвс
Хэвтээ дэгд

Ашиглалтанд
өртөмтгий

Дагуур хүж өвс

Цогт, Дэлгэрэл уул орчмоор
Цог өндөр хайрханы орчим
Сумын төвөөс баруун тийш, Тамсагбулгаас
баруун тийш
Бага хүрээ заставаас баруун тийш, Таван
толгой, Цог өндөр хайрхан орчим
Их хүрээ застав, Мэнэнгийн тал, Тамсаг
булагаас баруун тийш, аймгийн төв орох замд,
сумын төв орчим
Сумын төвөөс баруун тийш, Цог өндөр
хайрхан
орчим,
Тавантолгой
орчим,
Петрочайна дайчин тамсгийн суурингаас
урагш
Бага хүрээ застав орчим, Таван толгой, Цог
өндөр хайрхан орчим, Тамсагбулаг

Хүснэгт 9. Халхгол суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Урт навчит далантовч
Модтой хамар, Дэгээ, Нөмрөг гол, Вангийн
цагаан уул орчим
Дэрэвгэр бамбайж
Нөмрөгийн голын хөндийд
Кейскийн хонхонцор
Соёлз уул орчимд
Кузенцовын хорс
Дэгээ болон нөмрөг гол орчимд
Эгэл годил өвс
Буйр нуур болон халх голын сав газарт
Цагаан цээнэ
Нөмрөгийн застав орчим
Шаргалдуу лидэр
Монгол дайчдын хөшөө орчимд
Бавгар жимст агчаахай
Алаг цоог тархсан
Тойруулгат хундган чих Дэгээ болон нөмрөг гол орчим
Монголчуудын тост
Цог өндөр хайрханы орчим
Ховор
Дэрэвгэр жиргэрүү
Хулд уул орчим, Буйр нуурын баруун эрэг,
Монгол дайчдын хөшөө болон 2-р баг орчимд
Булан шавар
Алаг цоог тархалттай
Гүүн хөх
Монгол дайчдын хөшөө орчимд
Урал чихэр өвс
Буйр нуур, Халх голын сав газарт,
Тамсагбулагаас баруун тийш
Үрэл
Халх голын сав дагуу
Хэвтээ дэгд
Монгол дайчдын хөшөө болон Тамсагбулаг
орчим
Эмийн бамбай
Хянганы нурууны салбар уулс орчим
Ашиглалтанд
Одой сараана
Сумын төв орчим, Монгол дайчдын хөшөөнөөс
өртөмтгий
баруун тийш, Хянганы уулс орчим
Эмийн сөд
Баян хээр уул, Бүрийн голын ойд, Хулд,
Монгол дайчдын хөшөө орчимд
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Өргөст сарнай
Азийн монос
Юлдэн тарваган шийр
Говийн ганга
Дагуурын ганга
Эгэл цагаан түрүү
Бага хумхаал
Марал навчит гичгэнэ
Навтгар таван салаа
Дэрвээн тарна
Ацан цахилдаг
Ашиглалтанд
өртөж
болзошгүй

Цагаалин цахилдэг
Эгэл бавран
Дагуур хүж өвч

Баян хээр уул, Соёлз уулын ар, сумын төвөөс
Нөмрөгийн застав орох замд
Нөмрөгийн гол болон Халх голын сав дагуу
Бурхантын заставаас урагш, Дайчдын хөшөө,
Монгол дайчдын хөшөө орчимд, Атар
булагийн урдуур
Монгол дайчдын хөшөө орчимд
Сумын төв орчимд
Монгол дайчдын хөшөөний зүүн хойно
Сумын төв орчимд, Хянганы уулсын сав,
Монгол дайчдын хөшөөний баруун урд
Монгол дайчдын хөшөөний зүүн хойно,
Бурхант, сумын төвөөс Халх гол явах замд
Сумын нутгаар
Сумын төвөөс Нөмрөгийн застав явах замд,
Халхголын ддайчдын хөшөө орчимд, Хулд уул
Бурхантын заставын хойно, Монгол дайчдын
хөшөөний зүүн хойно
Халхголын ддайчдын хөшөө орчимд
Соёлз уулын ой бүхий нутгаар
2-р багаас Бурхантын застав орох замд, Буйр
нуураас Халхгол баг руу явах замд

Хүснэгт 10. Хөлөнбуйр суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор ургамал Урал чихэр өвс
Аймгийн төв орох замд, Атар бригадын орчим
Ашиглалтанд
Марал навчит гичгэнэ
Сумын төв орчим
өртөмтгий
Эмийн сөд
Сумын нутгаар
Натгар таван салаа
Сумын нутгаар
Хүснэгт 11. Хэрлэн суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор ургамал Дэрэвгэр жиргэрүү
Сумын төвийн хойд талаар
Хэвтээ дэгд
Сумын төв орчим, Бага хүрээ заставын зүүн
биеэр, Сангийн далайн баруун дэнжээр
Ацан ажигана
Хавцал орчим
Ашиглалтанд
Юлдэн тарваган шийр
Давсан нуур орчим
өртөмтгий
Марал навчит гичгэнэ
Сумын нутгаар
Эмийн сөд
Сумын нутгаар
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Натгар таван салаа

Сумын нутгаар

Хүснэгт 12. Цагаан-Овоо суманд тохиох ховор, нэн ховор, ашигт ургамлын тархац
Ургамлын
Ургамлын зүйл
Тэмдэглэгдсэн газар
статус
Нэн ховор
Ховор ургамал Урал чихэр өвс
Тосон хулчтай БЦГ
Ацан ажигана
Сумын төв орчим
Ашиглалтанд
Цагаалин цахилдаг
Зүүн эрээн уул орчмоор
өртөмтгий
Эмийн сөд
Сумын нутгаар

Дээрх хүснэгтүүдээс харахад Халхгол, Баян-Уул, Гурванзагал, Дашбалбар сумдын нутгаар
ховор болон ашиглалтанд өртөмтгий ургамал алаг цоог тархсан байна. Харин нэн ховор
ургамал Баяндун, Баян-Уул, Гурванзагал, Матад, Халхгол зэрэг 6-н сумын нутгаар тархсан
байна. Эдгээр ургамлууд нь өндөр уул, толгод, нуруугаар болон томоохон голын сав
газруудаар тааралдаж байна. Дорнод аймагт улсын чанартай Тосон хулстай БНГ, Яхь нуур
БНГ, Угтам уул БНГ, Дорнод Монгол ДЦГ, Монгол дагуур ДЦГ, аймгийн хэмжээнд
хамгаалалтанд авсан 92 газар байгаа нь дээрх ургамлуудын тархсан газруудтай давхцаж байна.
2.2.2 Нэн ховор, ховор болон ашиглалтанд өртөмтгийн ургамлын нөөц
Нэн ховор болон ховор ургамал нь ашиглах нөөцгүй учраас энэ талаар тодорхой
оруулсангүй. Зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар түүж бэлтгэх зөвшөөрөгдсөн
хэмжээг дурьдаж өгөв.
Харин ашигт ургамлын ашиглах нөөцийг тооцохдоо Байгаль орчны сайдын 2012 оны А212
тоот тушаалаар тогтоосон дээд хэмжээг баримталсан бөгөөд мөн өөрсдийн хээрийн дээжлэлт
судалгаа, тооцоог үндэслэн тогтоолоо. Сум тус бүрээр нөөцийг тогтоох боломжгүй (энэ нь урт
удаан мониторинг судалгааны үндсэн дээр тогтоодог) нийт судалгаа явуулсан нутгаар багцлан
гаргав. Дорнод аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн, сумдын
байгаль орчны мэргэжилтэнгүүд болон засаг дарга нарын санал болгосноор Дашбалбар,
Халхгол, Матад, Булган, Баяндун, Гурванзагал сумдад дэрэвгэр жиргэрүү (Saposhnikovia
divaricata (Turcz.) Schischk.), Баянтүмэн, Цагаан Овоо, Хөлөнбуйр сумдад Урал чихэр өвс
(Glycyrrhiza uralensis Fisch.) зэргийн нөөцийг тогтоох судалгааг голлон хийсэн болно.
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2.2.2.1 Нэн ховор болон ховор ургамлын нөөц
Хэдийгээр нэн ховор, ховор ургамлын статуст хамрагдах боловч Дорнод аймгийн
хэмжээнд ашиглалтанд өртөж нөөц нь хурдацтай буурч байгаа ургамалд Эгэл годил өвс,
Дэрэвгэр жиргэрүү, Байгалийн гүүн хөх зэрэг 3 зүйлийн ургамал орж байна. Харин устаж
байгаа ургамалд Урт навчит далантовч, Монголчуудын тост орж байна.
Хүснэгт 13. Хэт ашиглалтын улмаас нөөц нь хомсдож буй ургамлын зүйл
Зүйлийн монгол нэр Хамаарах
Ховордлын Улаан
№ Зүйлийн латин нэр
овгийн нэр
статус
дансны
үнэлгээ
Эгэл
годил
өвс Acoraceae
VR, RB
VU
1 Acorus calamus
(Шудаг-өвс)
VU
Дэрэвгэр жиргэрүү
Apiaceae
R, RB
2 Saposhnikovia
divaricata
Lamiaceae
R
3 Scutellaria baicalensis Байгаль гүүнхөх
Androsace
longifolia
Урт
навчит
VR, RB
CR
4
Primulaceae
Turcz
далантовч
5

Brachanthemum
mongolorum Grub

Монголчуудын тост

Asteraceae

VR, RB

CR

Тайлбар: VR – Нэн ховор, R – Ховор, RB – Улаан номонд орсон, VU – Эмзэг, CR – Устаж байгаа

Бүс нутгийн хэмжээнд ховордлын зэрэглэлд (CR, EN, VU) багтсан зүйлүүдэд учирч буй
болон учирч болзошгүй аюул заналын хэлбэрүүдийг ДБХХ-ны Улаан дансны шалгуурыг
ашиглан тодорхойлсныг харьцуулав. Үнэлэгдсэн зүйлүүдийн 59.3 хувь нь амьдрах орчны
алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр), 47.3 хувь нь байгалийн гамшиг, 45.3 хувь нь дотоод
хүчин зүйлс, 38.6 хувь нь нөөц ашиглалтын нөлөөгөөр ховордож байна (Нямбаяр нар, 2012).
Урал чихэр өвс, Дэрэвгэр Жиргэрүү, Бамбай, Бадаан, Ганга, Тарваган шийр зэрэг олон
зүйл ургамлын тархац, нөөц, нөхөн сэргэх, үржих биологийн онцлогыг огтхон ч
харгалзахгүйгээр стандартын бус аргаар түүж, бэлтгэн ашигласаар байгаагаас тэдгээрийн
ургах талбайн хэмжээ хумигдаж тоо ширхэг нь цөөрсөөр тухайн дэвсгэрт юмуу зарим нутагт
дурьдсан ургамлууд мөхөж болзошгүй нөхцөл бүрдээд байгаа болно.
Судалгааны дүнгээс харахад Дэрэвгэр жиргэрүү судалгаанд хамрагдсан 14 сумын нутгаас
9 суманд их бага ямар нэгэн хэмжээгээр ургаж байна. Тухайлбал:

Дэрэвгэр жиргэрүү

Гурванзагал суманд 23,4тн, Халхгол суманд 46,0тн нөөцтэй байна.
Урал чихэр өвс судалгаанд хамрагдсан нутгийн 8-н суманд 21350га талбайд тархан ургаж
байна. Дорнод аймагт нийт 318.5 тн чихэрөвсний үндэсний бэлтгэлийн нөөцтэй хэмээсэн
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урьдчилсан тооцоо гарч байна. Урал чихэр өвсний тархац, нөөцийг тогтоох талаар багагүй
судалгаа хийгдсэн байна. Тухайлбал Монгол-Оросын хамтарсан биологийн иж бүрэн
экспедицийн 1971-1975 онд, Монгол-Оросын хамтарсан биологийн экспедицийн судалгаа
/Маркова, Беленовская нарын 1985/, Г.Ганхуяг /1995/ Баянхонгор, Өмнөговь, Говь-Алтай,
Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын нутагт тархсан чихэр өвсний нөөц, тархацыг шинэчлэн
тогтоож, өмнөх судлаачдын мэдээнд нэмэлт хийснээр 13263 тн нөөцтэй хэмээжээ.
Судалгааны явцад Урт навчит далантовч, Монголчуудын тост ганц нэгхэн тодорхой
тархацгүй тааралдаж байлаа.
Түүнчлэн Ацан ажигана, Эмийн бамбай, Нангиад зээргэнэ, Эгэл цагаантүрүү, Цагаалин
цахилдаг зэрэг зүйл ургамлыг ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамал хэмээн үзэж тайланд
дэлгэрэнгүй оруулав.
2.2.2.2 Ашиглалтанд өртөмтгий ашигт ургамал
Монгол улсын “Байгаль ургамлын тухай” хуулийн 2-рт ургамал, түүний нөөц, нөхөн
сэргээх чадварыг нь харгалзан нэн ховор, ховор, элбэг гэж ангилсан байна. Нэн ховор, ховроос
бусад бүх гуурст ургамлыг элбэгт тооцохоор заасан. Тус аймаг ой мод, хээр тал, ус, гол
хосолсон байгаль газарзүйн тогтоцтой. Аймгийн нутаг дэвсгэрт тархсан элбэгт ургамал дотор
хүнс эмийн бэлдмэл, гоо сайхан, гоёл чимэглэл, бэлчээр тэжээлийн ач холбогдолтой олон зүйл
ургамал байдаг. Эдгээр ургамлыг нөхөн үржих биологийн онцлогыг харгалзахгүй эрчимтэй
ашигласны улмаас тархац хүрээ нь хумигдаж, нөөц хомсдож болзошгүй байдалд хүрчээ.
Малын хөлөөр хэт их талхлах, нэгж талбайнаас тогтмол хугацаанд ээлж сэлгээгүй давтан
хадлан бэлтгэх нь ашигт ургамлын үр боловсрох, нөхөн сэргээхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.
Судалгаа хийсэн сумдад 26 зүйлийн ашигт ургамал байна гэж үзлээ. Иргэд, эм бэлтгэх үйл
ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгжүүд, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигт
ургамлыг их хэмжээгээр түүж бэлтгэх болсон нь судалгааны явцад харагдаж байв. Үүнд: Таван
салаа- Plantago depressa, алаг башир- Dianthus versicolor, говь ганга- Thymus gobicus, өргөст
сарнай- Rosa acicularics, эмт сөд- Chamaenerion angustifolium, юлдэн тарваган шийр Thermopsis lanceolata R.Br, долгиотсон гишүүнэ- Rheum undulatum L, эгэл цагаан түрүү Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauvd, мангир сонгино- Allium scnescens болон жимс
жимсгэнээс час улаан долоогоно- Grataegus sanguina, мойлын монос- Padus asiatica зэргийг
нэрлэж болно. Эдгээр ургамлыг өнөөгийн явцаар хэт өндөр ачаалалтай ашиглаваас ховор
ургамлын жагсаалтанд орж болзошгүй нөхцөлд хүрч болохоор байна.
“Чойбалсангийн охин” ХХК
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Бидний судалгаагаар Халхгол, Баян-Уул, Гурванзагал сумдын нутгаас таван салаа 10100кг, алаг башир 1-5 кг, эмт сөд 20-30 кг түүж ашиглах нөөцтэй байна.
Жилийн уур амьсгалын байдал, ургамлын нөхөн сэргэх хүчин зүйлээс шалтгаалан нөөц нь жил
бүр харилцан адилгүй байдаг. Үүнийг нэг удаагийн явуут судалгаагаар бүрэн тогтоох
боломжгүй юм.
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Хүснэгт 14. Нэн ховор, ховор, ашиглалтанд өртөмтгий ургамлын нөөцийг ашиглах зориулалт, хэмжээ
№ Зүйлийн нэр
Судалгааны
Нөөц
тогтоогсон Түүх зориулалт
Нөөцийн ашиглалтын зөвшөөрөгдөх дээд
явцад тогтоосон сум
хэмжээ
нөөц
Шинжилгээ,
Ахуйн
Үйлдвэрлэлийн
судалгааны
зориулалтаар зориулалтаар
зориулалтаар
/1 удаа/кг /
/нийт нөөцөөс
/1 удаа/кг /
бэлтгэх хувь/
1 Уртдохиурт
Ганц
нэг Матад
сумын
Цэцэг – 0,3
Сонгино
ширхэгээр
Цогтдэлгэр ууланд
Үр
жимс
тааралдсан
жимсгэнэ – 0,5
тооллогын
Газрын дээрх
материал
хэсэг – 2
бүрдээгүй
Үндэс,
үндэслэг иш - 1
2 Уртнавчит
Ганц
нэг Модтой хамар болон
Далантовч
ширхэгээр
Дэгээ,
Нөмрөг
тааралдсан
голуудын хооронд, Судалгаа
тооллогын
мөн
Дорнод шинжилгээний
материал
Монголын тойрогт зориулалтаар ашиглах
бүрдээгүй
Вангийн
Цагаан зөвшөөрлийг төрийн
захиргааны
төв
ууланд
байгууллагаас
3 Mонголчуудын Ганц
нэг Матад сумын ЦогТост
ширхэгээр
Өндөр хайрханд
тааралдсан
тооллогын
материал
бүрдээгүй
4 Дэрэвгэр
Бага хэмжээний Нөмрөгийн
гол
Бамбайж
талбайд ургадаг орчмын толгодын
бөгөөд тооллогын дунд ойн төгөлд
материал
бүрдээгүй
5 Кейскийн
Ганц
нэг Соёлз уулын ард
Хонхонцор
ширхэгээр
уулын дунд хэсэг
тааралдсан
зүүн тийш харсан
тооллогын
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6

Кузнецовын
Хорс

налуу,
алагөвст
хусан ойд
Дэгээ
болон
Нөмрөгийн голын эх
орчим

Нөмрөгийн застав
явах замд хар хүрэн,
элсэрхэг
хөрстэй
жижиг
толгодын
дунд үетэн- зүрөвсалагөвст хээрт
8 Шаргалдуу
1 га-д 3900 гр Гурванзагал сумын
Лидэр
буюу
3,9
кг Хонгор уулын зүүн
(нойтноор)
хойно,
Зүүн
хозуултын зүүн хойт
хоолойд
9 Бавгаржимст
Алаг
цоог Халхголын ай савын
Агчаахай
тархалттай
бэсрэг уулсаар
тооллогын
материал
бүрдээгүй
10 Эгэл Годил-өвс Ганц
удаа Буйр
нуурын
тэмдэглэгдсэн
орчимд
тооллогын
материал
бүрдээгүй
11 Тойруулгат
Алаг
цоог Дэгээ, Нөмрөгийн
Чандганчих
тархалттай
гол орчмын тэгш
тооллогын
өндөрлөг, толгодын
материал
хусан төгөлд
бүрдээгүй
7

Цагаан Цээнэ

материал
бүрдээгүй
Алаг
цоог
тархалттай
тооллогын
материал
бүрдээгүй
25 орчим га-д 2000
ширхэг бодгаль
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12 Томцэцэгт
Саадганцэцэг

13 Намхан
Мухарцагаан

14 Бяцханнавчит
Яшил

15 Уссур Яшил

16 Дагуур
Сараана

17 Сөөгөн
Шимэрс
18 Алтан Бэрмэг

Ганц
удаа
тэмдэглэгдсэн /ш/
тооллогын
материал
бүрдээгүй
Алаг
цоог
тархалттай
тооллогын
материал
бүрдээгүй
Алаг
цоог
тархалттай
тооллогын
материал
бүрдээгүй
Бага хэмжээний
талбайд ургадаг
бөгөөд тооллогын
материал
бүрдээгүй
Ганц
нэг
тааралдсан
ба
тооллогын
материал
бүрдээгүй
Маш сийрэг ургах
учир
гарц
нөөцийн хэмжээг
тогтоогдоогүй
Алаг
цоог,
тасархайтсан
байдалтай ургах
учир тооллогын
материал
бүрдээгүй
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Нөмрөгийн дархан
газарт
ХанЧандмана ууланд
Баяндун
сумын
Угтам уул
Нөмрөгийн дархан
газрын Соёлз уулын
орчим
Баян-Уул
сумын
Эрээний нуруунд
Халхгол
сумын
Хянганы уулсаар
Халхгол
Хамар
орчмоор

сумын
давааны

Халхгол
сумын
Баянхээр уул орчим

Нөмрөгийн болон
Дорнод Монголын
дархан
газрын
хилийн бүсэд
Матад сумын нутагт
Лаг нуурын орчим
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19 Дэрэвгэр
Жиргэрүү

20 Байгалийн
Гүүн хөх

21 Урал Чихэрөвс

10000га талбайд
20,4тн биологийн
нөөцтэй
Бэлтгэлийн нөөц
15,7тн
20000га талбайд
44,0тн биологийн
нөөцтэй
Бэлтгэлийн нөөц
32,6тн
200 га талбайд
0,6тн бэлтгэлийн
нөөцтэй
100 га талбайд
0,3тн бэлтгэлийн
нөөцтэй
20000 га талбайд
288 тн бэлтгэлийн
нөөцтэй
500 га-д 12,3 тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
100 га-д 225 кг
буюу
0,2
тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
1500 га талбайд
12,5 тн бэлтгэлийн
нөөцтэй
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Гурванзагал сумын
Ахуйн
Хонгор
уулын зориулалтаар ашиглах
орчим
зөвшөөрлийг сумын
засаг даргаас
Судалгаа
Халхгол
сумын шинжилгээний
Мэнэнгийн
тал, зориулалтаар ашиглах
зөвшөөрлийг төрийн
Хамар даваа
захиргааны
төв
байгууллагаас
Эмийн
Баян-Уул сумын Улз
голын хойт хөндийд үйлдвэрлэлд ашиглах
зөвшөөрлийг төрийн
төв
Баяндун сумын зүүн захиргааны
байгууллагаас
урагш
Ургамлын үндэс,
үндэслэг
иш,
Халхгол
сумын
булцууны
50
ба
Мэнэнийн
тал,
Тамсгийн
хоолой түүнээс дээш хувийг
үйлдвэрлэлийн
орчимд
Матад сумын Лаг (эмийн) зориулалтаар
ашиглах тохиолдолд
нуурын орчим
тухайн
ургамлыг
тарималжуулсан
Гурванзагал сумын
Зүүн,
Баруун байна.
Ургамлыг
Хозуулт
уулын
үйлдвэрлэлийн
орчим
Баянтүмэн, Цагаан- (эмийн) зориулалтаар
тухайн
Овоо сумын зааг ашиглахдаа
нөөцийг
Тосон
хулстайн ургамлын
тогтоолгох,
БОННҮ
тусгай
хийлгэсэн байна.
хамгаалалттай
газарт

Цэцэг – 0,5
Үр
жимс
жимсгэнэ – 1
Газрын дээрх
хэсэг – 2
Үндэс,
үндэслэг иш - 1

Цэцэг – 2
Үр
жимс
жимсгэнэ –
10
Газрын дээрх
хэсэг – 3
Үндэс,
үндэслэг иш
-1
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Цэцэг – 3%
Үр
жимс
жимсгэнэ
–
10%
Газрын дээрх
хэсэг – 10%
Үндэс,
үндэслэг иш –
3%
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22 Жимсгэнэт
Алим
23 Aцан Ажигана

24 Эмийн Бамбай

25 Хэвтээ Дэгд

26 Нангиад
Зээргэнэ
27 Одой Сараана

Алаг цоог ургах ба
гарц-нөөцийн
материал
бүрдээгүй
Маш
сийрэг,
тархацын
хүрээндээ туйлын
алаг
цоог,
тасархайтсан
тархалттай учир
тооллогын
материал
бүрдээгүй
Алаг цоог ургах ба
гарц-нөөцийн
материал
бүрдээгүй

Баян-Уул
сумын
Онон голын хойт
хөндийд
Баян-Уул, ЦагаанОвоо,
Матад,
Гурванзагал сумдын
нутагт

Баян-Уул
сумын
Эрээний нурууны
орчим
Дашбалбар сумын
Дэлтийн нуруугаар
Халхгол
сумын
Хянганы уулсаар
Алаг цоог ургах ба Гурванзагал, Баянгарц-нөөцийн
Уул,
Баяндун
материал
сумдын нутагт
бүрдээгүй
5000 га талбайд, Дорнод Монголын
12 тн нөөцтэй
хээрт
Маш сийрэг ургах Гурванзагал сумын
учир
гарц Зүүн
Хозуултын
нөөцийн хэмжээг хоолойд
тогтоогдоогүй
Халх гол сумын
Хянганы нурууны
Ахуйн
бэсрэг уулсын бэл зориулалтаар
хормойн
алагөвст
нугад
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Цэцэг – 4
Үр
жимс
жимсгэнэ – 8
Газрын дээрх
хэсэг – 10
Үндэс,
үндэслэг иш - 6

Цэцэг – 6
Үр
жимс
жимсгэнэ –
10
Газрын дээрх
хэсэг – 15

Цэцэг – 10%
Үр
жимс
жимсгэнэ
–
40%
Газрын дээрх
хэсэг – 50%
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28 Долгиотсон
Гишүүнэ
29 Алагцэцэгт
Башир

30 Энгийн
Буржгар

50 га талбайд ганц
нэг алаг цоог
тархсан
Маш
сийрэг,
тархацын
хүрээндээ туйлын
алаг
цоог,
тасархайтсан
тархалттай учир
тооллогын
материал
бүрдээгүй
10000
га-д
бэлтгэлийн 20-30
тн нөөцтэй

31 Сөөгөн
Боролзгоно

Бага хэмжээний
талбайд ургасан

32 Эмийн Сөд

50 га-д 0,5
бэлтгэлийн
нөөцтэй

33 Өргөст Сарнай
34 Азийн Монос

тн

200 га-д 1,5 тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
1000 га-д 0.8 тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
200 га талбайд 6 тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
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Гурванзагал
сум
Зүүн
хозуултын
хоолойд
Монгол Дагуурын
дархан газрын Хөх
уулын орчим, БаянУул сумын Онон
голын орчим

Баян-Уул, Баяндун,
Дашбалбар сумдын
нутагт
бэсрэг
уулсын ой, ойн зах,
голын нугаар
Баян-Уул
сумын
Эрээн
давааны
нуруунд
Баян-Уул
сумын
Эрээн давааны хойт
хажуугийн горхины
дэргэд алагөвст хусбургасан төгөлд
Нөмрөгийн
заставаас Баянхээр
уул
Баян-Уул
сумын
Эрээн
давааны
нуруунд
Баян-Уул
сумын
Онон голын сав
дагуу

Судалгаа
шинжилгээний
зориулалтаар
Үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглах
зөвшөөрлийг
аймагийн
байгаль
орчны
албаны
дүгнэлтийг үндэслэн
сумын заргаас
Ургамлын үндэс,
үндэслэг
иш,
булцууны
50
ба
түүнээс дээш хувийг
үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглах
тохиолдолд
тухайн
ургамлыг
тарималжуулсан
байна.
Ургамлыг
үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар
ашиглахдаа
тухайн
ургамлын
нөөцийг
тогтоолгох, БОННҮ
хийлгэсэн байна.
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Үндэс,
Үндэс,
үндэслэг иш үндэслэг иш –
-8
10%
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35 Юлдэн
Тарваганшийр
36 Говийн Ганга
37 Дагуур Ганга

38 Навтгар
Тавансалаа
39 Их Тавансалаа

40 Эгэл
Цагаантүрүү
41 Бага Хумхаал

42 Маралнавчит
Гичгэнэ
43 Нугын
Шимтэглэй

20-30
тн
бэлтгэлийн
нөөцтэй
40 га-д талбайд 50
кг
бэлтгэлийн
нөөцтэй
2000 га-д 2.4 тн
түүхий
эдийн
нөөцтэй

Дашбалбар сумын
нутагт Дөч Улз
голын хооронд
Матад
сумаас
Халхгол
сумын
хооронд
Баян-Уул сумын Улз
голын
хөндийд
бэсрэг уул толгодын
хажуу,
энгэрээр
үетэналагөвст
хээрт
Гарц
нөөцийн Баян-Уул, Баяндун,
судалгаа
Дашбалбар,
хийгээгүй
Гурванзагал,
Халхголын сумдаар
Маш сийрэг ургах Баян-Уул,
тул гарц-нөөцийн Дашбалбар суманд
материал
бүрдээгүй болно
100 га талбайд Баян-Уул
сумын
алаг цоог тархсан Онон голын урд
дэнжэд
600 га-д 132000 Баян-уул сумын Улз
ширхэг тоологдов. гол,
Эрээний
нурууны хоорондох
хөндий
5000 га-д 7-8 тн Халхгол
сумын
нөөцтэй
Бурхант
орчим
бэсрэг
уулс
толгодоор
Алаг цоог ургах ба Баян-Уул
сумын
гарц-нөөцийн
Эрээн
давааны
материал
нурууны
дунд
бүрдээгүй
хэсгийн ойд
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44 Намгийн
Дүндэггарав
45 Дэрвээн Тарна

Алаг цоог ургах ба
гарц-нөөцийн
материал
бүрдээгүй
500 га-д 1-2 тн
үндэсний нөөцтэй

46 Ацан Цахилдаг Ганц
нэг
тааралдсан
ба
тооллогын
материал
бүрдээгүй
47 Цагаалин
100 га-д 0,8-1,2 тн
Цахилдаг
түүхий
эдийн
нөөцтэй
48 Нарийннавчит
Цахилдаг

Алаг
цоог,
тасархайтсан
тархалттай учир
тооллогын
материал
бүрдээгүй
49 Сибирь Гүйлс
50 га талбайд
дунджаар
1500
бодгаль
тоологдсон
50 Эгэл Бавран
Алаг цоог ганц
нэгээр ургах ба
гарц-нөөцийн
материал
бүрдээгүй
51 Дагуур Хүжөвс 1000 га талбайд
1.12 тн бэлтгэлийн
нөөцтэй
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Баян-Уул
суманд
үетэнулалжалагөвст нугад
Баяндун
сумын
төвөөс баруун хойш
Улз голын хөндийд
Халхгол,
Гурванзагал, БаянУул,
Баяндун,
Дашбалбар сумдын
нутагт
Баяндун
сумын
төвөөс зүүн урагш
18 км-т Дашбалбар
явах замын нугархаг
хөндийд
Баян-Уул сумын Улз
голын хөндийн

Баяндун
сумын
Согоот уулын хойт
бэсрэг
уулсын
энгэрээр
Соёлз уулын орчимд

Тосон
Хулстайн
байгалийн
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цогцолбор
ойролцоо

газрын

Ургамлын нөөц нь тухайн жилийн цаг агаарын байдал, унах тунадасны хэмжээ, температур болон бусад хүчин зүйл, хүний үйл
ажиллагааны хам нөлөөгөөр жил бүрийн гарц нь өөр өөр байдаг. Мөн ургамал тус бүрийн ургах орчин вегатаци хөгжлийн үе нь өөр
өөр байдаг тул нэг удаагийн хээрийн судалгаагаар нарийвчилан тогтоох боломжгүй юм. Ургамлын нөөцийг нарийвчилан тогтоохын
тулд олон жилийн мониторингын судалгааг олон давталт бүхий судалгааны талбайд ургалт хөгжлийн үе тус бүрт хийх хэрэгтэй байдаг.
Тиймээс цаашид Дорнод аймгийн хэмжээнд голлон анхаарч буй Дэрэвгэр жиргэрүү, Урал чихэр өвсний гарц нөөцийг нарийвчилан
тогтоох мониторингын цэг, суурин судалгааны ажлыг эхлүүлэхийг зөвлөмж болгож байна.
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3. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУДАД НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМЫГ БЭЛТГЭХ ТОО
ХЭМЖЭЭ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИЦЛАГЫН ТАЛААР ЗААСАН ЗААЛТУУДААС

Бэлчээрийн талхлагдал, ган гачиг, эмийн зориулалтаар түүж ашиглах, нөхөн сэргэлт
муудах зэрэг хүчин зүйлс нийлээд Монголын ургамлыг ховордуулах үндсэн шалтгаан болж
байна. Зүйл бүрийн ховордлын голлох шалтгаан харилцан адилгүй юм. Амьдрах орчны
алдагдал ба доройтолд хүргэж буй шалтгаануудаас мал бэлчээрлэлт, гал түймэр, уул уурхай,
мод огтлол, үйлдвэр болон модлог бус ургамлыг түүж ашиглах хэлбэрүүд давамгайлна
(Нямбаяр нар, 2012). Олон хүчин зүйлсийн хамтын үйлчлэлээр амьдрах орчны алдагдал ба
доройтол эрчимжиж байна. Хязгаарлагдмал тархалт, нөхөн сэргэлт ба үржил муу, нягтшил
бага байх зэрэг дотоод хүчин зүйлс Монголын ховордсон ургамлуудад ихээхэн нөлөөтэй.
Эдгээрийг харгалзан үзвэл ургамал хамгаалахаар авах арга хэмжээнд ховордсон ургамлыг
сэргээн нутагшуулах, шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах зэрэг зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагааг
чухалчлан авч үзэх шаардлага тулгарч байна.
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулинд зааснаар:
Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ
Төлбөр ногдох байгалийн Төлбөр тооцох үзүүлэлт дэх экологи эдийн засгийн
ургамал
үнэлгээний хувь
Доод
Дээд
Нэн ховоо
25
30
Ховор
15
20
Элбэг
5
10
14.2. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас энэ хуулийн 14.1-д заасан
төлбөрийн хэмжээний хязгаарт багтаан ургамлын нөөц, тархац, ач холбогдол, ашиглагдах
эрхтний онцлог, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн байдлыг харгалзан ургамлын нэр төрөл тус
бүрээр төлбөрийн хэмжээг тогтооно.
18.1. Энэ хуулийн 13.2-т /байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого/-заасан
төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх арга
хэмжээнд тухайн төсвийн жилд зарцуулах хувь, хэмжээний доод хязгаарыг дараах байдлаар
тогтооно:
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Байгалийн баялгийн нөөц ашигласны
төлбөрийн орлогын төрөл
Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны
төлбөрийн орлого

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн
нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
зарцуулах төлбөрийн орлогын хувь,
хэмжээний доод хязгаар /нийт орлогын
дүнгээс хувиар/
15

“Байалийн ургамлын тухай” хуулинд зааснаар:
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16.4. Нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйлийг судалгаа,
шинжилгээнээс бусад зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноос бусад
тохиололд гадаадад гаргахыг хориглоно.

“Чойбалсангийн охин” ХХК

42

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТАРХАЦ, НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ
ТАЙЛАН. 2018 ОН

Зөрчлийн тухай хуулинд зааснаар

2.Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах ач холбогдолтой нутаг дэвсгэр, бэлчээр,
хадлангийн газар, мал тэжээх зориулалтаар ашиглахыг хориглосон газар үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ургамал түүж бэлтгэсэн, эсхүл мал бэлчээсэн бол хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
4.Ургамлыг түүж бэлтгэх журам зөрчсөн, эсхүл ахуйн зориулалтаар ашиглахаар түүж
бэлтгэсэн ургамлыг үйлдвэрлэлийн түүхий эд болгон ашигласан бол хууль бусаар олсон
хөрөнгө, орлогыг хурааж, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг зуун
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Эрүүгийн тухай хуулинд зааснаар:
24.8 дугаар зүйл.Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх
Зохих зөвшөөрөлгүйгээр, хуульд зааснаас өөр зорилгоор нэн ховор, ховор ургамал,
тэдгээрийн үр, эрхтэнийг түүсэн, бэлтгэсэн, худалдсан, худалдан авсан, хадгалсан,
тээвэрлэсэн, боловсруулсан бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган
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нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
24.9 дүгээр зүйл.Байгалийн тэнцэл алдагдуулах
Амьтан, ургамлын зүйлийг зөвшөөрөлгүйгээр гэмтээсэн, устгасан, газар, газрын
хэвлий, агаар мандал, усны нөөцийг хордуулсан, бусад хэлбэрээр экологийн тогтолцоог
алдагдуулсан бол найман жилээс арван таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2.Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын
төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг нэг зуун хорин мянган нэгжээс дөрвөн зуун мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.
Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тэмдэгтийн хураамжийн
хувь, хэмжээ”
Арван нэг. Байгаль орчны чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгоход хураах
тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ
11.1.12. ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэ-лийн
зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргахад тухайн үеийн хуурай жингийн килог-рамм тутамд
3000 төгрөг, тарималжуулсан нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргахад тухайн үеийн хуурай
жингийн килограмм тутамд 1000 төгрөг; 11.1.14. элбэг ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий
эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэ-лийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргахад тухайн үеийн
жингийн килограмм ту-тамд 1000 төгрөг; 11.1.15.нэн ховор ургамлын эд, эрхтэнийг судалгаа,
шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход килограмм тутамд: 11.1.15.а. үр 150
000 төгрөг; 11.1.15.б. навч, найлзуур, иш 30 000 төгрөг; 11.1.15.в. үндэс 120 000 төгрөг.
11.1.16.ховор ургамлыг эмийн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход
хуурай жингийн килограмм тутамд 4000 төгрөг, ховор ургамлыг гадаадад гаргах зөвшөөрөл
олгоход хуурай жингийн килограмм тутамд 10 000 төгрөг, түүхий эд бүтээгдэхүүн нь 30 000
төгрөг; 11.1.17. элбэг ургамлыг гадаад улсад гаргах зөвшөөрөл олгоход 0-3 килограмм бол
3000 төгрөг, 3 килограммаас дээш бол 3000 төгрөг дээр 3 килограммаас дээш хуурай жингийн
килограмм тутамд 600 төгрөг нэмж төлөхөөр тус тус заажээ.
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4. НЭН ХОВОР БОЛОН ХОВОР УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨМЖ
Бидний дээр бичсэн ургамлуудыг Монгол улсын хоёр удаагийн улаан ном /1987,1997/,
Монгол улсын байгалийн ургамлын тухайн хуулийн /1995/ хавсралтанд нэн ховор, ховор
ургамлын цэсэнд бүртгэж, байгаль дээр нь хямгадах, улмаар зориуд ургуулан генийн санг
хадгалан үлдээх, ургаж буй талбайг дархан газрын сүлжээнд оруулах, популяцын хэмжээ,
биологи, экологи, амьдрах орчны төлөв байдал, тархацын хэмжээг судалж байгаль дээр нь
нөхөн сэргээх нөхцлийг бүрдүүлэх, ургамал тарих зориулалттай парк, цэцэрлэгт ургуулах,
сонирхогч компани, хувь хүмүүсээр зориуд тариулж арвижуулах арга хэмжээ авах, ховор
тархалттай зарим газар нутгийг хамгаалалтанд авах зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг зааж
өгчээ.
Бидний судалгаа хийсэн Дорнод аймгийн сумдын хувьд байгалийн ургамлан нөмрөг
нэн ялангуяа нэн ховор, ховор, ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын хувьд цаашид
хамгаалалтын арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзлээ. Учир нь өмнөх 2012
онд хийгдсэн нэн ховор, ховор, ашигт ургамлын тархац тогтоох судалгаанд бүртгэгдсэн
газруудаар Дэрэвгэр жиргэрүү энэ удаагийн судалгаагаар дахин бүртгэгдээгүй мөн шинээр
тариалалт хийсэн талбайд Дэрэвгэр жиргэрүүн ургалт муу байсан. Иймд энэхүү зөвлөмжинд
нэн ховор, ховор , ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлыг хамгаалах, ашиглах талаар аймаг
орон нутаг улсын хэмжээнд бодлогын чанартай авч хэрэгжүүлбэл зохих саналыг дэвшүүлж
байна.
 Хязгаарлагдмал газар нутаг, ялангуяа зөвхөн тухайн нутагт онцгой арви, тархацтай
тохиолддог ургамлуудыг бүртгэн тэдгээрийг хамгаалах
 Улсын хэмжээгээр нэн ховор, ховор ургамлыг байгаль дээр нь хамгаалахаас гадна
тэдгээрийн үрийг зориуд түүж цуглуулан генийн сангийн цуглуулга бий болгон
хамгаалалтанд авах
 Үүний тулд одоогоор энд тэнд тарималжуулж байгаа нэн ховор ховор ургамалын
суулгац, үйлдвэрлэсэн үрийг Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр худалдан авч
нэгдсэн хамгаалалтанд авах,
 Япон, Солонгос, Хятад зэрэг улсад эм үйлдвэрлэж байгаа Урал чихэр өвс, Дэрэвгэр
жиргэрүү, Яргуй, Газрын хар өвс зэрэг ховор болон ашигт ургамлыг хилээр гаргахад
онцгой хяналт тавьж, онцгой албан татвар ноогдуулах,
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 Монгол орны байгалийн хадлан, бэлчээрт ургаж байгаа 3000 орчим зүйл ургамлыг
тэр болгон танидаг ургамал судлаачид бараг байхгүй болсон өнөөгийн нөхцөлд
ургамал судлалын мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа их дээд сургуулиудаас ургамал
судлаач болох сонирхолтой оюутнуудыг сонгон шалгаруулж одоо байгаа цөөн хэдэн
нэртэй ургамал судлаач эрдэмтэдийг дагалдуулан шавь сургалт явуулах замаар
ургамал судлалаар мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх,
 Сүүлийн жилүүдэд нэн ховор, ховор, ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын талаар
хийж байгаа маршрутын судалгааг гүнзгийрүүлэн ургамал газар зүйн тойргуудаар
суурин судалгааны хэлбэрт шилжүүлэн хийлгэх. Тэхдээ тендерийн журмаар биш
ургамал судлалын талаар мэргэшсэн эрдэмтэн, судлаачдын баг бүрдүүлэн Шинжлэх
ухаан технологийн төслийн шугамаар хийж гүйцэтгүүлэх.
 Сумдын байгаль хамгаалагч нарын чадавхийг сайжруулах, сургалтанд хамруулах
 Сайн дурын идэвхитэн байгаль хамгаалагч нарыг ажиллуулах
 Ойн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Байгалийн ургамлын тухай хуулиуд,
Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээг тогтоох тухай БОАЖЯ-ны сайдын тушаал
болон түүний хавсралтуудыг мөрдлөг болгон ажиллах.
Мөн Монгол улсын улаан дансанд орсон устаж болзошгүй болон эмзэг ангилалд байгаа Эгэл
годил өвс (Acorus calamus), Дэрэвгэр жиргэрүү (Saposhnikovia divaricata), Монголчуудын
тост (Brachanthemum mongolorum Grub), Урт навчит далантовч (Androsace longifolia Turcz)
зэрэг ургамлуудыг хамгаалах зөвлөмжийг дор өгч байна. Үүнд:
Өртөгдөн хөнөөгдөж буй эмийн ховор ургамлын биет цуглуулгын болон үрийн
санг бүрдүүлэх, байгалийн тархац нөөцийг тогтоох, тарих аргачлалыг боловсруулах зэрэг
судалгааны ажлуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр гагцхүү мэргэжлийн байгууллагын
мэргэшсэн судлаачдын багаар хийлгүүлж байх,
Өртөгдөн хөнөөгдөж буй ургамлын зүйлүүдийг БОАЖ-ын сайдын тушаалаар жил
бүр байгалиас үйлдвэрийн зориулалтаар түүж бэлтгэх тусгай зөвшөөрөлд үл тусгах, байгальд
нөхөн сэргэх нөхцөлийг хангах үүднээс түүж бэлтгэхийг тодорхой хугацаанд хориглох,
өнжөөх, зөвхөн ахуйн зориулалтаар хэрэглэх бэлтгэлийн хэмжээнд хязгаарыг тогтоох,
улмаар багасгах,
Өртөгдөн хөнөөгдөж буй нэн ховор, ховор дээрх зүйл ургамлыг зөвхөн ахуйн
хэрэгцээнд ашиглах, харин үйлдвэрлэлийн зориулалтаар байгалиас түүж бэлтгэхийг
хориглох, гагцхүү өөртөө ургамал тарималжуулах плантаци цэцэрлэг бүхий эмийн
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үйлдвэртэй, эцсийн бүтээгдэхүүн болох эм танг эх орондоо үйлдвэрлэн гаргадаг аж ахуйн
нэгж, байгууллагыг онцлон дэмжих,
Хил гаалиар эдгээр зүйл ургамал хараа хяналтгүй гарч байгааг таслан зогсоох,
тухайлбал ховордсон ан амьтан, ургамлыг хилээр нэвтрүүлэн худалдаалахыг хориглох тухай
олон улсын конвенцийн (CITES) II хавсралтанд орсон зүйлүүдийн адил энэхүү өртөгдөн
хөнөөгдөж буй ургамлын зүйлүүдийг гадагш хил гаалиар судалгааны зориулалтаас бусад
тохиолдолд гаргахыг хориглох,
Хэт ашиглалтанд өртөгдөн хөнөөгдөж буй эдгээр зүйл ургамлын генофондыг
хадгалах, хамгаалах, тарималжуулах, улмаар нөөцийг тогтоох, нэмэгдүүлэх талаарх
судалгааны ажлыг бодитой дэмжих,
Нэн тэргүүнд ховордлын төлөв байдлын үнэлгээг олон улсын өнөөгийн жишигт
нийцүүлэн Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Холбоо (ДБХХ)-ны аргачлал буюу Улаан дансны
үндэсний болон бүс нутгийн үнэлгээг нэн даруй хийлгэх,
Дээрх зөвлөмж болгож буй арга хэмжээнүүдийг цогцоор нь хийж гүйцэтгэж байж
байгаллийн ургамал тэр дундаа нэн ховор, ховор, ашиглалтанд ихээр өртөж буй ургамлийн
зүйл тус бүрийг хамгаалах, байгалийн аясаар нөхөн сэргэх нөхцлийг бий болгож болох юм.
Энэ тал дээр аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэнгүүд болон сумдын байгаль хамгаалагч нар
хоорондоо нягт уялдаа холбоотой хамтарч ажиллах шаардлагатай.
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