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ХУРААНГУЙ
Монгол орны мал аж ахуйн салбарын үндэс сууръ болсон бэлчээрийн ихэнхийг хээр, цолийн бэлчээр
эзэлдэг, энэ нъ гадны нолоонд хамгийн өртөмтгий юм. Иймд бэлчээр хамгаалах асуудлыг
биоценозтой нъ цогцоор судалснаар үр дүнд хүрэх ба үүний нэг хэсэг нъ хээр, цөлийн биологийн олон
янз байдлын салшгүй хэсэг болох шулуун далаечтан шаеъжууд юм. Манай орны говъ цөлийн бүсэд
элбэг тохиолдох хуурай газрын өеөрмөц экосистемүүдэд дасан зохицсон биологийн олон янз байдал
үүссэнтэй холбоотойгоор энэ бүс нутагт тархсан шулуун далаечтны дотор унаган зүйлүүдийн эзлэх
хуеъ өндөр байдаг нъ түүнийг цаашид нарийечлан судалж, хамгаалах асуудал зайлшгүй хурцаар
хөндөгдөж байна. Судалгааны үр дүнд Өмнөгоеъ /2012/, Өеөрхангай /2013/, Дундгоеъ /2014/ аймгийн
нутгаас гоеийн барзгар царцааг илрүүлэн тархалтыг нъ тэмдэглэлээ. Цаг уурын материалаас
харахад судалгаа хийсэн онуудыг олон жилийн дундажтай харъцуулахад ерөнхийдөө температур
ихэссэн, чийг дулааны коэффициент буурсан нъ гоеъ цөлийн бүсэд ил задгай орчинд дасан зохицсон
геобионт царцаанд шилжилт хөдөлгөөн хийх боломж бүрдсэн байна. Гоеийн бүсэд дасан зохицсон
царцааны зүйл Өеөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Баянгол, Дундгоеъ аймгийн Дэлгэрхангай
сумын нутагт тэмдэглэгдсэн нъ гоеийн бүс хойш түрж байгааг харуулж байна. Эдгээр зүйлүүд
шаеъжийн амъдрах орчноо сэлгэх зүй тогтлын дагуу шилжих хөдөлгөөн хийж буй ч ямар нөлөөнөөс
болж байгааг нъ нарийечлан судлах шаардлага урган гарч байна.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Царцаа, Моп§оШте1Ы$, говь, бэлчээр, дулаарал, индикатор.

ОРШИЛ
Монгол орны бэлчээрийн ургамал нь зөвхөн
гэрийн мал төдийгүй тэнд амьдрах амьтны
аймгийн олон төрөл, зүйлийг тэжээн тэтгэж,
амьд организмын амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж,
биоценозын тэнцвэрт харьцаанд байлгадаг хүчин
зүйл билээ. Монгол Улсын газрын нэгдмэл

сангийн 73.8% нь хөдөө аж ахуйн газар, 9.1% нь
ойн сан бүхий газар, 15.9% нь тусгай
хэрэгцээний газар байдаг. Хот тосгон, бусад
суурин газар болон зам, шугам сүлжээний газар
нийлээд 0.7%, усны сан бүхий газар 0.4%-ийг
эзэлдэг. Бэлчээр хадлангийн талбайн хэмжээ
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2013 оны байдлаар 112.7 сая га буюу хөдөө аж
ахуйн нийт газрын 97.7%-ийг эзэлж байна[10].
Манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйд уур
амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн талхлагдлаас
үүдэлтэй цөлжилтийн процесс нэлээд явагдаж
нийт бэлчээрийн 5% нэн хүчтэй, 18% хүчтэй,
26% дунд, 23% сул цөлжилтийн зэрэглэлд тус
тус хамрагдаж Увс нуурын хотгор, Их
нууруудын
хотгор, Нууруудын
хөндий,
Дундговь, Дорноговийн гандуу хуурай, цөлөрхөг
нутгууд цөлжилтөд нэн хүчтэй,
хүчтэй
нэрвэгдсэн байна [9].
Бэлчээрийн доройтол, цаг уурын дулааралт нь
манай оронд тархсан хээр, цөлийн хуурай дулаан
бүсээс гаралтай царцаанд тархалтын хүрээгээ
тэлэх боломж олгож нүүдлийн царцаа, дорнын
таршаа зэрэг зүйлүүдийн тархалтын хүрээ
хойшоо түрж байгааг тэмдэглэсэн байна [1].
Манай орны говийн шулуун далавчтны судалгаа
1970-1980 онд Орос-Монголын хамтарсан
экспедицийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд 110
зүйлийн царцаа, голио тархсан байдаг нь Монгол
оронд тэмдэглэгдсэн нийт шулуун далавчтны 60
гаруй хувь болдог. Энэ бүс нутагт тархсан
шулуун далавчтны дунд унаган зүйлийн эзлэх
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хувь бараг 30%-д хүрдэг нь Монгол орны говь
цөлийн бүсэд элбэг тохиолдох хуурай газрын
арал-өвөрмөц экосистемүүд түүндээ дасан
зохицсон биологийн олон янз байдал үүсгэн бий
болсонтой холбоотой [7].
Монголд төв Азийн унаган 14 зүйлийн царцаа
тэмдэглэгдсэн бөгөөд эдгээрээс МопдоЫтеМз,
КЫто1те1Ы$ төрөл нь төв Азийн цөлийн унаган
төрөлд тооцогддог бол ЕсИрорЫерз төрөл нь
Алтайн нурууны унаган төрөл болдог[7].
Шулуун далавчит шавьж ялангуяа царцаа нь цөл
хээрийн хуурай орчинд дасан зохицсон байдал
орчны өөрчлөлтөөс хамааран өөртөө хамгийн
тохиромжтой амьдрах бичил орчноо сонгох
онцлогийн талаар нэлээдгүй судалгаа хийсэн
байдаг бөгөөд энэ ажлын дүнд царцаа, голиог
тархсан орчных нь индикатор болгож ашиглахад
хамгийн тохиромжтой гэж тооцсон байдаг[2].
Иймд байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, хүний үйл
ажиллагаа маш хүчтэй нөлөөлж байгаа өнөөгийн
нөхцөлд говийн экосистемийг нарийвчлан
судлах, хамгаалах зайлшгүй шаардлага тулгараад
байна.

СУДАЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН,
АРГА ЗҮЙ
Царцааны цуглуулгыг санамсаргүй тохиолдлоор,
гараар барьж цуглуулан этил ацетат хэрэглэн
унтуулж, стандарт матрасанд хадгалж авчиран
УХЭШХ-ийн Шавьж судлалын лабораторит
боловсруулсан.
МБС-1 маркийн бинокуляр
ашиглан морфологийн хэмжилтийг хийж,
Г.Я.Бей-Биенко, Л.Л.Мищенко “Саранчовые
Фауны СССР исопредельных стран” часть

1.Издат. АН СССР. М.-Л. 1951. тодорхойлох
бичиг
ашиглан
зүйлийг
тодорхойлсон.
УЦУОШГ-ын архивын мэдээнд боловсруулалт
хийж цаг уурын үзүүлэлтүүдийг гаргаж,
тархалтын
зураглал
боловсруулахдаа
компъютерийн
газарзүйн
АКСС18
10
программыг ашигласан.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Монгол орны говь, цөлөрхөг хээр, хээрийн бүсэд
хамаарагдах Өмнөговь /2012,Өвөрхангай /2013/,
Дундговь /2014/ аймгийн нутгийг хамарсан
царцааны хээрийн судалгааны үр дүнд М.
доЫепй* доЫепй* Веу-Шепко, 1948 -Говийн
барзгар царцаа-гдээрхи аймгуудад тархсаныг
тэмдэглэлээ.
Овог - Ра.тпЬа.Р|На.е Бигше181 ег, 1840
Дэд овог -ТЬппсЫпае51е1, 1876
Төрөл-МопдоШ теМк Веу-В1епко, 1948
Зүйл - М. §оЫ епш §оЫ епш Веу-В1епко, 1948Говийн барзгар царцаа

Дэлхийд энэ төрөлд хамрагдах 3 зүйл, 2 дэд зүйл
байдаг. Эдгээр нь манай орны унаган зүйл болох
М.доЫепыз
Веу-В1епко,1948,
М.доЫетю
§оЫ епш Веу-В1епко,1948, М.доЫепыз рейе&пз
Веу-В1епко,1948, М.кот1о\1 Веу-В1епко,1948,
М.тгсЫйг
Ва!кЬиуа§,
Ва!пагап&Бог)йегеш,
2014зүйлүүд юм.[3,4,5,6,8].
Говийн барзгар царцаа нь Монгол-Сибирийн
цөлийн гаралтай геобионт зүйл. Төв Азийн
цөлийн шулуун далавчтны бүлэгт багтана [5].
Амьдрах орчны хувьд говь, цөлийн хэсгийн
хазаар өвс-таана тархсан ухаа, толгодын дээд
чулуурхаг газарт тархсан байдаг.

132

Х.Батнаран, Т.Төрбат, Б.Батхуяг (2015) ХАА-н шинжлэхухаан сэтгүүл №14 (01):130-134

Уг зүйлийг бид 2012 онд Өмнөговь аймгийн
Цогт-Цэций сумын төвийн орчим далайн
төвшнөөс дээш Ь=1490 м, N 4304 1 25,2”, Е
105036 34,6” солбилцолд байрлах газраас 2$,
3^,2013 онд Өвөрхангай аймгийн Богд сумын
далайн төвшнөөс дээш Ь=1769м, N 44026 02,4”,
Е 102016 51,2” солбилцолд байрлах “Дулаанбогд”
уулнаас 1$, 3 $ , Баруунбаян-У лаан сумын
далайн төвшнөөс дээш Ь=1635 м, N 45023 86,7”,
Е 101030 51,4” солбилцолд байрлах “Луугийн

тээг” нэртэй газраас 2 $ , Баянгол сумын далайн
төвшнөөс дээш Ь=1462 м, N 45044 97,8”, Е
103020 70,7” солбилцолд байрлах “Шар худгийн
хоолой” нэртэй газраас 1$, 2014 онд Дундговь
аймгийн Дэлгэрхангай сумын далайн төвшнөөс
дээш Ь=1415 м ^ 45007’15.4” Е 104042’87.5”
солбилцолд байрлах “Ханангийн ар” нэртэй
газраас 2 $ , 2 $ бодгалийг тус тус олж
тэмдэглэлээ.

ГОВИИН БАРЗГАР ЦАРЦААНЫ ТАРХАЛТ

ЛЛМищенко /1989 он/
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цэгүүд өргөрөгийн 43-450 дотор тэмдэглэгдсэн нь
говийн индикатор энэ зүйлийн тархалт 1 -аар

буюу 110 гаруй км хойшлогдож хээрийн бүс рүү
түрсэн байна.
Дээрхи аймгуудын цаг уурын үзүүлэлтүүдийг
олон жилийн дундажтай харьцуулсаныг авч
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2-р зураг. Чийг дулааны коэффициент
2-р зураг. Идэвхитэй температур олон жилийн дунджаас ямагт өссөн байна.
Чийг дулааны коэффициентыг олон жилийн
дундажтай харьцуулахад Өмнөговь, Өвөрхангай
аймгийн станцууд дээр буурсан, Дундговь
аймгийн станцууд дээр өссөн харагдаж байна.

Олон
жилийн
дундажтай
харьцуулахад
температур, хур тундасны өөрчлөлт нь говь
цөлийн бүсэд ил задгай орчинд дасанзохицсон
геобионт царцааны амьдралд таатай харагдаж
байна.
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ШҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Говийн барзгар царцааг Л.Л.Мищенко 1967 онд
Өмнөговь
аймгийн
Баяндалай,
Хүрмэн,
Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутагт тус тус
тэмдэглэжээ. Л.Чогсомжав 1972 онд Өвөрхангай
аймгийн нутагт хийсэн судалгаагаар уг царцааг
тэмдэглэгдээгүй байна. Харин 1971 онд
Дундговь аймгийн Хулд,
1972-1975 онд
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Баяндалай,

Булган, Гурвантэс, Ханбогд сумаас олж
тэмдэглэсэн байдаг нь бидний энэ царцааг
илрүүлсэн
цэгүүдтэй
давхцахгүй
байна.
Шавьжийн амьдрах орчноо сэлгэх зүй тогтол
/Г.Я.Бей-Биенко 1966/-ын дагуу шавьж байгаль
цаг уур, орчны нөлөөллөөс болж амьдрах орчноо
сэлгэх боломжтой ба үүнийг цаашид нарийвчлан
судлах шаардлагатай.

ДҮГНЭЛТ
1. Монгол орны унаган зүйл М. доЫепыз
доЫепзю Веу-В1епко, 1948-Говийн барзгар
царцаа-ны
шинэ
тархалт
Өмнөговь,
Өвөрхангай, Дундговь аймгийн нутагт олж
тэмдэглэлээ. Энэ зүйл нь тархалтын хүрээгээ
хойш тэлж Өвөрхангай аймгийн БаруунбаянУлаан,
Баянгол,
Дундговь
аймгийн
Дэлгэрхангай сумдад тэмдэглэгдлээ.
2. Олон жилийн дундажтай харьцуулахад
температур, хур тундасны өөрчлөлт нь говь
цөлийн бүсэд ил задгай орчинд дасан
зохицсон геобионт царцааны амьдралд
таатай харагдаж байна.

3. Монгол орны говь цөлийн унаган зүйл болох
энэ царцааны тархалт хээрийн бүсэд
тэмдэглэгдсэн нь дэлхийн дулаарал, хүний
үйл ажиллагааны нөлөөгөөр манай орны говь
цөлийн бүсийн хил хойд зүгт шилжих
процесс эрчимтэй явагдаж байгааг нотолж
байна.
Манай орны унаган зүйлийн
тархалтын эрчимийг нарийн судалснаар уур
амьсгал,
хүний
үйл
ажиллагаанаас
хамааралтай цөлжилтийн явцыг ажиглах,
цаашид улсын болон орон нутгийн түвшинд
цөлжилтийг сааруулах үйл ажиллагааны
/байгалийн/ индикатор болгон ашиглах
боломжтой гэж үзэж байна.
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8РЕС1Е8-М ОШ ОЬОТМ ЕТН18 СОЕ1ЕЖ 18 СОВ1ЕЖ Т8ВҮЕ-Е1ЕШ О , 1948
Кк.Ва(пагап, Т.ТигЫа(, В.Ва(ккиуад
ТИе та]оп1у о / МопдоИап разШге1апё (Иа( ргоуМе (Ие Ъамз о / (Ие атта1 ИизЪапёгу гз сотрпзеё о /
Мерре апё ёезег( раМигез апё (Иезе (уре$ о/раМигез аге то$( ргопе (о ех(егпа1 ^(геззез. ТИе тссе$8 о /
рго(есйп§ раз(иге1апё сап оп1у Ъе асЫеуеё Ъу Миёутд г( т сотр1ех таппег, тс1иётд Ш кеу Ъго^гуег$г(у
герге$еп(а(гуе$ (Ие ог(Иор(егап гтес(8. ТИе аЪипёап( ра(сИу есо$у8(ет$ (Иа( аге /о и п ё гп МопдоИа
Мерре апё ёезег( есо$у8(ет$ Иауе /огт её ом>п ипг^ие Ъго^гует(у. ТИезе агеаз Иауе Иг§И регсеп(аде о /
епёетгс ог(Иор(егап гтес(8 сотрагеё (о о(Иег агеаз апё (Иш са11 /о г а сотргеИетгуе $(и$у апё
рго(ес(гоп. Аз а ге$и!( о/(Ие/геШ гезеагсИ &8(пЪи(гоп о/Моп§о!о(те(Иг$ доЪгепш доЪгепш Б-Бгепко м>аз
тарреё гп Отпо-доЪг (2012), ОуогкИапдаг (2013) апё БипёдоЪг (2014) ргоугпсез. ТИе с1гта(е гп ёиггпд
(Ие $(и$у уеаг^ м>еге тагкеё м>г(И ИгдИег (етрега(иге апё ёесгеазеё Иуёго-(Иегта1 сое$гсгеп( сотрагеё (о
регепта1 ауегадез, (Ииз сгеа(гп§ гп (Ие 8(ерре апё ёезег( гедгот тоге/ауогаЪ1е сопёШ от/ог ёгМпЪиНоп
о/§еоЪгоп( дганнИоррегн (Иа(рге/ег ореп нрасен. ТИе пем> гесогёгпд оп ёгзМЪиНоп о/дта^Иоррет нресген
аёар(её (о СоЪг гедгоп гп БагиипЪауап-Шаап, Бауапдо! $оит$ о / ОуогкИапдаг ргоугпсе апё
Ое!§егкИап§аг зоит о / БипёдоЪг ргоугпсе зИомз (Иа( (Ие СоЪг гедгоп гз ршИгпд пог(Имагё. ТИе
&8(пЪи(гоп о / (Ие дтаннИорретн /о11ом па(ига1 1ам оп ехрапёгпд (о (Ие рге/еггеё ИаЪг(а(8, Иомеуег, (Ие
ас(иа1 саше о/сИапде гп ИаЪг(а( пееёз (о Ъе 8(иёгеё (ИогоидИ1у.

