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ОЛОН УЛСЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ БYХИЙ 
УС, НАМГАРХАГ ГАЗАР ЯЛАНГУЯА 
УСНЫ ШУВУУД ОЛНООР АМЬДАРДАГ 
ОРЧНЫ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

 Рамсарын конвенц гэж юу вэ?

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, 
ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай 
конвенцыг анх 1971 оны 2-р сарын 2-нд Ираны Рамсар 
хотод чуулсан хуралдаанаар Засгийн газрын болон төрийн 
бус байгууллагууд хамтран хэлэлцэж, дэлхийн дулаарал, 
уур амьсгалын өөрчлөлт, дэд бүтэц, хүний буруутай үйл 
ажиллагаа зэрэг олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр эргэн 
сэргэхэд хамгийн эмзэг экосистемүүдийн нэг, нүүдлийн 
шувуудын гол амьдрах орчин болсон ус, намгархаг 
газрууд доройтон, хатах ширгэх үйл явц эрчимжиж 
байгааг тэмдэглэн, тэдгээр ус, намгархаг газрыг хамгаалах 
зайлшгүй шаардлагатай хэмээн үзэж, олон улсын конвенц 
болгон баталсан. Ийнхүү анх байгуулсан хотын нэрээр 
“Рамсарын конвенц” хэмээн нэрлэгдэх болсон бөгөөд 2021 
оны байдлаар тус конвенцод дэлхийн 172 улс орон нэгдэн 
орж олон улсын хэмжээнд ач холбогдол бүхий зайлшгүй 
хамгаалах шаардлагатай нийт 254,620,630га талбайг 
хамрах 2431 ус намгархаг газрыг конвенцын хавсралтанд 
бүртгээд байна.

 Рамсарын конвенцын үндсэн зорилго юу вэ?

Уг конвенц нь ус намгархаг газар, түүний нөөцийг 
зохистой ашиглах, хамгаалахад улс орон бүрийн үйл 
ажиллагаа, олон улсын хамтын ажиллагааг чиглүүлэх 
ерөнхий зорилготой бөгөөд Засгийн газар хоорондын 
гэрээ хэлэлцээрээр зохицуулагдан үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг. Энэхүү конвенцыг байгуулах болсон үндсэн 
шалтгаан бол усны шувууд улирлын чанартай хил дамнан 
нүүдэллэдэг учир түүнийг олон улсын нөөц баялгийн нэгэн 
адил үзэх ёстой, мөн үүгээр дамжуулан тэдгээрийн амьдрах 
үндсэн орчин болсон ус, намгархаг газрыг хамгаалах 
шаардлагатай байсанд оршино.

 Ус, намгархаг газар гэж юуг хэлэх вэ? 

Ус, намгархаг газар гэдэг нь хуурай газар, устай нийлж 
буй шилжилтийн хэсэг бөгөөд энэ хэсэгт усны урсгал, 
хөрсний шим тэжээлийн эргэлт, нарны энерги нийлэн 
өвөрмөц экосистемийг үүсгэдэг.

Рамсарын конвенцод “ус, намгархаг газар”-ыг маш 
өргөн утгаар тайлбарласан байдаг. Тухайлбал нуур, гол, 
цөөрөм, гол болон нуурын хөндийн татам, чийглэг тал хээр, 
хүлэрт намаг, баян бүрд, голын адаг, цутгал, рашаан, нуур, 
тэнгисийн түрлэгээр үүссэн чийглэг эсвэл шаварлаг хэсэг, 
далайн эрэг орчмын газрууд, шүрэн хад зэрэг байгалийн 
гаралтай газар нутгуудаас эхлэн хүний гараар бүтсэн 
загас үржүүлгийн цөөрөм, цагаан будааны талбай, давсны 
тариалангийн талбай болон бусад төрлийн усан сан зэрэг 
бүгдийг багтаан авч үздэг. Конвенцын үзэл санаагаар уг 
ойлголтыг ус, намгархаг газрын олон янзын хэлбэрийг 
хамруулан өргөн утгаар авч үзсэнээр тухайн ус, намгархаг 
газрын хамгааллын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ тэлэн, 
тэр хэмжээгээр олон улсын хэмжээнд чухал ач холбогдол 
бүхий биологийн олон янз байдлыг орхигдуулалгүй 
цогцоор нь хадгалж үлдэх, тэнцвэртэй ашиглах боломж 
бүрдэнэ гэж үздэг.

 Рамсарын конвенцод хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Конвенцод нэгдэн орсон улс орнууд өөрийн нутаг 
дэвсгэр дээр байх олон улсын ач холбогдол бүхий ус, 
намгархаг газруудыг дараах 9 шалгуур үзүүлэлтээр 
тодорхойлон нэр дэвшүүлэх бөгөөд дараах шалгуурт 
нийцсэн газруудыг Рамсарын конвенцын хавсралт 
жагсаалтад бүртгэдэг. Үүнд: 
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А
Тухайн газар нь хосгүй үнэт, дахин давтагдашгүй 
өвөрмөц хэв шинж бүхий ус, намгархаг газар 
нутаг байх

Шалгуур 1  Тухайн ус, намгархаг газар нь газарзүйн 
байршлын хувьд байгалийн ховор, дахин 
давтагдашгүй хэв шинжийг агуулсан байх

Б Тухайн газар нь биологийн олон янз байдлыг 
хадгалж үлдэхүйц нутаг байх

Экологийн бүлгэмдэл болон тухайн нэг зүйлд  
чиглэсэн шалгуур

Шалгуур 2  Тухайн ус, намгархаг газар нь эмзэг, 
ховордож болзошгүй, ховордож байгаа 
биологийн олон янз байдлыг агуулсан байх

Шалгуур 3  Тухайн ус, намгархаг газар нь зарим амьтан, 
ургамлын зүйлүүдийн популяцийн хэмжээнд 
нөлөөлөхүйц ач холбогдол бүхий газарзүйн 
бүсэд байрладаг байх

Шалгуур 4  Тухайн ус, намгархаг газар нь зарим амьтан, 
ургамлын зүйлүүдийн амьдралын мөчлөгийн 
чухал үе шатанд дэмжлэг үзүүлдэг, эсвэл 
тааламжгүй цаг үед оршин амьдрах 
нөхцөлөөр хангадаг байх

Усны шувуудад чиглэсэн шалгуур 

Шалгуур 5  Тухайн ус, намгархаг газар нь усны шувуудын 
нэг зүйл эсвэл дэд зүйлийн 20,000 болон 
түүнээс дээш бодгалийг тогтмол дэмждэг 
байх

Шалгуур 6  Тухайн ус, намгархаг газар нь усны шувуудын 
нэг зүйл эсвэл дэд зүйлийн популяцийн 1% 
болон түүнээс дээш хувийг эзэлдэг байх

Загасны зүйлүүдэд чиглэсэн шалгуур 

Шалгуур 7  Тухайн ус, намгархаг газар нь эндемик 
загасны төрөл, зүйл эсвэл дэд зүйлийн 
бүс нутгийн популяцийн тодорхой хувийг 
эзэлдэг, бусад биологийн олон янз байдлын 
оршин тогтнолд чухал нөлөөтэй байх 

Шалгуур 8  Тухайн ус, намгархаг газар нь загасны 
зүйлүүдийн хувьд үржлийн нутаг, эсвэл 
нүүдлийн үедээ дайрч өнгөрдөг газар бөгөөд 
идэш тэжээлийн чухал эх үүсвэр байх 

Бусад хүчин зүйлүүдэд чиглэсэн шалгуур 

Шалгуур 9  Тухайн ус, намгархаг газар нь ижил амьдрах 
орчинг шүтэн амьдардаг шувуудын зүйлээс 
бусад биологийн олон янз байдлын 
популяцийн 1% болон түүнээс дээш хувийг 
тэтгэдэг байх. 

  Яагаад ус, намгархаг газрыг хамгаалах 
шаардлагатай вэ? 

Дэлхий даяар ус, намгархаг газрууд нь олон хэв 
шинжээр оршдог хэдий ч ус, намгархаг газар бүр хэдэн 
мянгаар тоологдох усны болон хуурай газрын амьтан, 
ургамлын зүйлүүдийн амьдрах орчин болдог. Түүнчлэн 
ус, намгархаг газрууд нь гол усны үерээс хамгаалах, усны 
чанарыг сайжруулах, гол, нуурын эрэг орчмын элэгдэл 
нуралтыг хянан тогтоох зэрэг байгаль орчны хувьд маш 
олон үүрэгтэй төдийгүй амралт, зугаалга, аялал, гоо зүй, 
соёлын хувьд ч чухал ач холбогдолтой. 

5Монгол дагуур4 Олон улсын ач холбогдол бyхий ус, намгархаг газар © Г.Амархүү
Зэрлэг нугас
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Газрын зураг 1. Рамсарын конвенцын хавсралт 
жагсаалтанд бүртгэгдсэн ус, намгархаг газрууд
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МОНГОЛ УЛС БА РАМСАРЫН КОНВЕНЦ 

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, 
ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай 
уг конвенцод манай улс 1998 оны 4 сарын 8-ны өдөр 
албан ёсоор нэгдэн орж, 104 дэх гэрээлэгч тал болсон.  
Конвенцод нэгдэн орсон талууд Рамсарын конвенцын 
бодлого гаргадаг үндсэн нэгж бөгөөд Талууд нь тухайн улс 
орны Засгийн газрын байгууллага байдаг. Монгол улсыг 
Рамсарын конвенцод төлөөлөх эрхтэй тал бол Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яам юм.

Монгол улс 2021 оны байдлаар нийт 1,439,530га 
талбайг хамарсан 11 ус намгархаг газрыг Рамсарын 
конвенцын хавсралтад бүртгүүлээд байна. Эдгээр 
газруудаас 3 ус, намгархаг газар улсын тусгай хамгаалалтад 
хамрагдаагүй байна (Хүснэгт 1). Бусад газар нутгийн тухайд 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангиллын дагуу зохих 
дэглэмийн хүрээнд хамгааллын үйл ажиллагаануудад 
хамрагдаж байна. 

Монгол улс конвенцод нэгдэн орсон орны хувьд 
хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд ус, намгархаг газруудын 
хамгааллын менежментийг хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэлийн 
тайлангаа хүргүүлж, конвенцын үйл ажиллагаанд тогтмол 
оролцож байна.
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Нэр: Айраг нуур
Рамсарын бүртгэлийн дугаар: 977
Талбайн хэмжээ: 45,000га
Газарзүйн байршил: 48°52'N 93°25'E
Өндөршил: 1030м

АЙРАГ НУУРЫН УС, 
НАМГАРХАГ ГАЗАР 

МОНГОЛ ОРНЫ БАРУУН БYС НУТАГ ТYYНИЙ УС, 
НАМГАРХАГ ГАЗРУУДЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 

Ус, намгархаг газар нь усны горим болон ургамал ба 
амьтны аймгийн амьдрах орчны экологийн зохицуулагч 
болдог үндсэн үүрэгтэй. Манай орны нийт нууруудын 
13,3% нь Алтайн уулархаг муж буюу Монгол орны баруун 
бүс нутагт тохиолддог. Эдгээр нуурууд нь талбайн хувьд 
харьцангуй том хэмжээтэй бөгөөд орчин үеийн мөстлөг, 
мөсөн гол, тектоникийн гаралтай нуурууд дийлэнх хувийг 
эзэлдэг. Мөн энэхүү бүс нутаг нь Төв Ази, Зүүн Африк-
баруун Ази, Зүүн Ази- Австрали Азийн нүүдлийн замд 
хамаарах бөгөөд асар олон тооны нүүдлийн шувуудын 
замдаа бууж амарч хооллодог стратегийн чухал бүс нутаг 
юм. Энэ утгаараа олон улсын хувьд чухал ач холбогдолтой 
газар билээ. Үүний нэг томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг нь 
Айраг нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар юм.

© Г.Амархүү
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БАЙРШИЛ
Айраг нуурын ус, намгархаг газар нь Монгол орны 

баруун хязгаарт Улаанбаатар хотоос 1300км, Увс аймгийн 
төв Улаангом хотоос зүүн урагш 150 км зайд, Ховд аймгийн 
Ховд хотоос зүүн хойд зүгт 150км зайд оршдог. Их нууруудын 
хотгорын цэнгэг уст нууруудын нэгэн гайхалтай төлөөлөл 
болох Айраг нуур нь Хяргас нуурын хотгорт орших хамгийн 
том цэнгэг уст нуур юм. Баруун талаараа Монгол Алтай, хойд 
талаараа Сажаны нуруу, зүүн талаараа Хангайн нуруу, өмнө 
талаараа Говь-Алтайн нуруугаар хүрээлэгдсэн. Эдгээр уулс 
нь далайн төвшнөөс дээш 3000-4000м өргөгдсөн байдаг 
бол тус хотгор нь 1000-1200м өндөрт оршдог. Рамсарт 
хамрагдсан нийт газар нутгийн хэмжээ 45,000га бөгөөд 
үүнээс Айраг нуурын мандал 14,330га талбайг эзэлдэг. 

РАМСАРЫН КОНВЕНЦЫН ХАВСРАЛТ ЖАГСААЛТАД 
БYРТГЭГДСЭН YНДЭСЛЭЛ

Айраг нуурын ус, намгархаг газар нь Их нууруудын 
хотгорт байрлах гүехэн нууруудын том төлөөлөл төдийгүй 
олон улсын хэмжээнд ховордлын зэрэгт багтсан олон зүйл 
шувууд үүрлэх, өндөглөх, нүүдлийн үедээ бууж амрах, зусах 
таатай орчин болдог бөгөөд Айраг нуурт жилд дунджаар 
20,000 гаруй усны шувууд үүрлэж, өндөглөн зусдаг. Мөн 
олон улсын хувьд ховордсон хөхтөн амьтад, өвөрмөц 
ургамлын зүйлүүдтэй төдийгүй Баруун Монголын эндемик 
зүйл загас бүртгэгдсэн байдаг онцлогтой. Рамсарын 
конвенцын нийт 9 шалгуураас I, II, III, IV гэсэн дөрвөн 
шалгуурыг хангадаг. Иймээс Айраг нуурын ус, намгархаг 
газрыг Рамсарын конвенцын хавсралт жагсаалтанд 1999 
оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр албан ёсоор бүртгэсэн.

Газрын зураг 2. Айраг нуурын ус, намгархаг газар
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ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН 
СYЛЖЭЭНД ХАМРАГДСАН ЭСЭХ

Айраг нуурын ус, намгархаг газар нь Хан Хөхийн нуруу, 
Хяргас нуурын БЦГ-ын нутаг дэвсгэрт бүхлээрээ хамрагддаг 
бөгөөд уг бүс нутаг нь нууруудын хотгорыг зааглах ба цөл, 
хээрийн бүс нэмэгдэх үйл явцыг хязгаарладаг экологийн 
тэнцлийн хувьд чухал ач холбогдолтой газар юм. Мөн 
олон улсын Гео-Биосферийн судалгааны бүсэд багтдаг. 
Хангайн нурууны хамгийн баруун талын салбар уулс 
болох Хан Хөхийн нуруу, нөгөө талаас Хяргас, Айраг нуур, 
Завхан, Хүнгүй голуудын адаг, тэдгээрийн эргэн тойрны 
цөлөрхөг ландшафт бүхий гандуу хуурай орчныг хамарсан 
ландшафтын эрс тэс хэв шинж тод ялгаран хосолсон, хангай 
нь говьтойгоо зэрэгцэн, цөлөрхөг, гандуу хуурай орчин 
нуур устай хоршин өвөрмөц орчин үүсгэсэн энэ нутгийг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, аялал жуулчлал хөгжүүлэх 
зорилгоор 221.598га талбай газар нутгийг УИХ-ын 2000 
оны 29 дүгээр тогтоолоор байгалийн цогцолборт газрын 
ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.

Айраг нуурыг эрт цагт Хяргас нууртай нэг савд байсан 
гэж үздэг. Айраг нуурт Завхан, Хүнгүйн голууд цутгах бөгөөд 
цутгал голуудын усны төвшнөөс нуурын усны төвшин 
хамаарна. Айраг нуурын илүүдэл ус 5км урт 200-300м өргөн 
хоолойгоор дамжин Хяргас нуурыг тэтгэдэг. Энэ хоолой 
нь зарим хэсгээрээ 5-7м гүнд хүрдэг ба өвөл хөлддөггүй 
онцлогтой. 

Айраг нуурын урд хэсэгт Завхан голын садраа үүсэж 
олон тооны гольдирлуудыг үүсгэх ба тэдгээрийн дундуур 
гадаргын хэрчигдэл багатай арлууд үүссэн байдаг. Нуурын 
дундаж гүн 5.7м бол хамгийн гүндээ 10.5м хүрдэг. Хур 
тунадас 6-8 дугаар саруудад хамгийн их ордог боловч 
жилийн турш ерөнхийдөө бага байдаг. Хур бороо ихтэй 
жилүүдэд усны төвшин жирийн үеийнхээс 1м-ээр дээшлэн 
нуурын эрэг усанд автаж нуурын талбай тэлэгддэг. 

Айраг нуур орчим нь сийрэг ургамалтай заримдаг 
цөлийн хэв шинжтэй. Нуур ёроолын амьтан ургамлаар 
их ядуу, зоопланктоны зонхилох хэсгийг сэлүүр хөлт хавч 
хэлбэртэн эзэлнэ. Төв суурин газраас алслагдмал хол тул 
аялал жуулчлал маш муу хөгжсөн. Айраг нуур нь бусад 
нууруудыг бодвол усны тунгалагшил багатай буюу (3м) 
булингар ихтэй. Нуурын ёроолд элс хайргаас гадна гүн 
хонхорт хүхэр, устөрөгчийн сулавтар үнэртэй хар өнгөтэй 
лаг шавар тунасан байдаг. 

АЙРАГ НУУРЫН УС, НАМГАРХАГ ГАЗРЫН 
АМЬДРАХ ОРЧНЫ ОНЦЛОГ

© Г.Амархүү
Зэрлэг нугас

© Г.Амархүү
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БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН 
БАЯЛАГ БАЙДАЛ

Тус бүс нутагт 23 зүйлийн хөхтөн амьтан бүртгэгдсэн. 
Эдгээрээс Монгол улсын улаан номонд ховор ангиллаар 
бүртгэгдсэн Таван хуруут атигдаахай (Cardiocranius 
paradoxus), Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны 
Улаан дансны шалгуураар бүс нутгийн хэмжээнд ховор 
ангилалд орсон Мануул мий (Otocolobus manul), Цагаан 
зээр (Procapra gutturosa), Саарал чоно (Canis Lupus) зэрэг 
хөхтөн амьтад бүртгэгдсэн байдаг. Мөн Цагаан үен (Mustela 
erminea), Өмхий хүрэн (Mustela eversmanni), Бор туулай (Lepus 
tolai), Шaр үнэг (Vulpes vulpes), Дэлдэн зараа (Hemiechinus 
auritus), Монгол чичүүл (Meriones unguiculatus), Сүүлэрхэг 
шишүүхэй (Cricetulus longicaudatus), Орог зусаг (Phodopus 
campbelli) зэрэг мэрэгч болон хөхтөн амьтад тохиолдоно.

ХѲХТѲН

© Г.Амархүү
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намгархаг газар

Айраг нуурын ус, намгархаг газарт 
15 баг, 34 овог, 103 төрөлд хамаарагдах 
183 зүйл шувууд бүртгэгдсэн байдаг 
бөгөөд энэ нь Монгол орны хэмжээнд 
бүртгэгдсэн нийт шувуудын зүйлийн 
36 орчим хувь юм. Нийт бүртгэгдсэн 
зүйлүүдийг оршин амьдрах хэлбэрээр 
нь ангилж үзвэл 114 зүйл нь нүүдлийн 
өндөглөдөг, 21 нь суурин, 32 зүйл 
нь дайран өнгөрдөг, 4 нь зусдаг, 
5 нь өвөлждөг, 2 нь тохиолдлын 
тааралддаг зүйлүүд байна. Түүнчлэн 
Монгол улсын амьтны тухай хуулиар 
12 зүйл ховор шувуу, 6 зүйл ховордож 
болзошгүй шувууд, Зэрлэг амьтан ба 
ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг 
олон улсын хэмжээнд худалдаалах 
тухай конвенцын (CITES) I хавсралтад 
орсон 5 зүйл, II хавсралтад орсон 
23 зүйл, Зэрлэг амьтдын нүүдлийн 
зүйлийг хамгаалах тухай конвенцын 
(CMS) I хавсралтад орсон 3 зүйл, II 
хавсралтад орсон 26 зүйл шувуу 
тус тус бүртгэгдсэн байдаг. Айраг 
нууранд ирэх нүүдлийн шувуудаас 
Усны бухшувуу (Botaurus stellaris), 
Хошуу галуу (Anser cygnoides), Усны 
нөмрөгбүргэд (Haliaeetus leucoryphus), 
Цагаансүүлт нөмрөгбүргэд 
(Haliaeetus albicilla), Борцгор хотон 
(Pelecanus crispus), Азийн цууцил 
(Limnodromus semipalmatus), Реликт 
цахлай (Larus relictus), Хархираа 
тогоруу (Grus grus) зэрэг нь ус 
намгархаг газрын ховор шувууд  
мөн Жороо тоодог (Chlamydotis 
macqueenii), Хулан жороо (Podoces 
hendersoni) зэрэг говь цөлийн ховор 
шувууд тохиолддог.

ШУВУУ 

© Мөнхзориг
Борцгор хотон

© Г.Амархүү
Усны нөмрөгбүргэд

© Г.Амархүү
Усны нөмрөгбүргэд

© Г.Амархүү
Зэрлэг нугас
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Айраг нууранд 5 зүйл загас бүртгэгдсэн байдаг. Энэ нь 
харьцангуй бага тоо ч гэсэн эдгээр загас нь бүгд Баруун 
Монголын эндемик зүйлүүд байдгаараа онцлогтой. 
Эдгээрээс “ДБХХ”-ны Улаан дансны шалгуур үзүүлэлтээр 
бүс нутгийн хэмжээнд “эмзэг” ангилалд орсон Нохой сугас 
(Oreoleuciscus angusticephalus), Давжаа сугас (Oreoleuciscus 
humilis), “ховордож болзошгүй” ангилалд орсон Монгол 
хадран (Thymallus brevirostris) тус тус бүртгэгдсэн байна. 

Тусгай хамгаалалттай газрын хуулийн дагуу судалгаа 
шинжилгээ хийлгэсний үндсэн дээр Айраг нуур болон 
Галбын хоолойгоос сүргийн бүтцийг зохицуулах зорилгоор 
жилд 20 тонн загас олборлох боломжтой болохыг 
тооцоолон гаргаж байсан.

ЗАГАС, УСНЫ АМЬТАД

© Г.Амархүү

© Г.Амархүү
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Тус бүс нутагт 16 овогт хамаарах 77 төрлийн 221 
зүйлийн ургамал бүртгэгдсэнээс: Байгалийн ургамлын 
тухай хуулиар нэн ховор ургамлын жагсаалтанд 
бүртгэгдсэн 6 зүйл, ховор 13 зүйл ургамал, Монгол улсын 
улаан номонд орсон 5 зүйл ургамал байдаг. Айраг нуур 
орчмын ургамлан бүрхэвч нь бүслүүрлэг шинжтэй бөгөөд 
Сөөгөн лууль (Chenopodium frutescens), Лавай (Asterothamnus 
spp.) оролцсон юмуу зонхилсон Баруун Монголын унаган 
бүлгэмдлүүд тааралддаг. Мөн түүнчлэн Баруун хойт Говь-
Баруун Монголын заримдаг сөөгөнцөр-сайрын хялганат, 
шарилж-ерхөг-сайрын хялганат бүлгэмдэл түгээмэл 
тархана. Нуурын эргэн тойрон заримдаг сөөгөнцөрт, 
гэхдээ гол төлөв баглуурт хээржүү цөл тархах ба хотгорын 

УРГАМАЛ
баруун болон зүүн урд хэсгээр өдлөг хялгана-шарилжит 
хээржүү цөлийн элссэг хувилбарт хамаарах бүлгэмдэл элбэг 
тааралдана. Орчин тойрны голуудын хөндий дагуу хус, 
бургас, улиас элбэгтэй. 

Эмийн ургамлаас Жавхаалаг башир (Dianthus superbus), 
Алтан гагнуур (Rhodiola Rosea), Алтан хундага (Adonis Sibirica), 
Эмийн бамбай (Valeriana Officinalis), Ягаан цээнэ (Paeonia 
Anomala) элбэг ургадаг. Мөн Үхрийн нүд (Ribes nigrum), 
Өргөст тошлой (Grossularia acicularis), Хад (Ribes altissimum), 
Аньс (Vaccinium vitis-idaea), Гүзээлзгэнэ (Fragaria orientalis) 
зэрэг жимс жимсгэнэтэй. Нуурын усанд Бага жагмаа (Typho 
minima) хэмээх Монгол оронд ховор усны ургамал ургана.

© Г.Амархүү
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ОЛОН УЛСЫН БУСАД ГЭРЭЭ, 
КОНВЕНЦИД БYРТГЭГДСЭН БАЙДАЛ 

Зайлшгүй хамгаалах 
шаардлагатай 200 эко бүс нутгийн 
нэг болох Алтай Соёны экобүс нутагт 
Айраг нуурын ус, намгархаг газар 
багтдаг. Алтай Соёны экобүс нь 
бие биенээсээ эрс ялгарах өндөр 
уулс, өргөн тал, говь цөл, нуур ус 
намгархаг газрын байгалийн энэхүү 
өвөрмөц тогтолцоог хамгаалахад 
оршино. Алтай Соёны экобүс 
нутаг нь Монгол, ОХУ, Казахстан, 
БНХАУ-ын нутгийг дамнан оршдог 
онцлогтой. Нийт нутгийн хэмжээ 
862,000км2, түүнээс Монголд 29%, 
ОХУ-д 62%, Казахстан-д 5%, БНХАУ-д 
4% тус тус байна.

Борцгор хотонгийн (Pelecanus 
crispus) Зүүн Азийн популяцийн 
үржлийн зарим хос үүрлэж 
өндөглөдөг цөөхөн газруудын 
нэг бөгөөд олон улсын хэмжээнд 
ховордож байгаа Цагаантолгойт 
ямаансүүл (Oxyura leucocephala) 
(EN), Хошуу галуу (Anser cygnoides) 
(VU), Азийн цууцил (Limnodromus 
semipalmatus) (NT), Реликт 
цахлай (Larus relictus) (VU), Усны 
нөмрөгбүргэд (Haliaeetus leucoryphus) 
(EN) тэмдэглэгдсэн, Евразийн хээр 
ба цөлийн биомын төлөөлөгчид 
зонхилсон. Нүүдлийн үед Отгот 
шунгуур (Podiceps cristatus), Улаан 
хошуут биваан (Netta rufina), 
Умардын хавтгалж (Vanellus vanellus), 
Зэвэн хиазат (Charadrius leschenaultii), 

Айраг нуур нь Хяргас нуурын 
хамтаар Зүүн Ази-Австрали Азийн 
нүүдлийн замналын сүлжээнд 
бүртгэгдсэн байдаг. Эдгээр нуурт 
жилд дунджаар 30,000 гаруй усны 
шувууд үүрлэж, өндөглөн зусдаг 
төдийгүй намрын нүүдлийн үеэр 
нэг удаад 6,700 бодгаль Зэрлэг нугас 
(Anas platyrhynchos) тоологддог. 
Мөн дэлхийн популяцийн 1%-тай 
тэнцэх тоотой тогтмол үзэгддэг олон 
зүйлс шувууд тоологдож байсан нь 
Тураг гогой (Phalacrocorax carbo) 
4670 бодгаль (3.9%), Цагаагчин 
халбаганат (Platalea leucorodia) 739 
бодгаль (6.9%), Гангар хун (Cygnus 
cygnus) 502 бодгаль (1.4%), Хондон 
ангир (Tadorna ferruginea) 893 
бодгаль (1.5%), Бор галуу (Anser anser) 
368 бодгаль (0.27%), Зэрлэг нугас 
(Anas platyrhynchos) 6729 бодгаль 
(0.31%), Бор нугас (Mareca strepera) 
3484 бодгаль (0.45%), Улаан хүзүүт 
шумбуур (Aythya ferina) 2680 бодгаль 
(0.64%) хавар, намрын нүүдлийн 
үеэрээ тоологддог. Эдгээр нь Зүүн 
Ази-Австрали Азийн нүүдлийн 
замналын сүлжээний шалгуур 
үзүүлэлтээс а.- (II, V, VI), b.- (I, II)-р 
шалгуурыг тус тус хангаж 2016 онд 
энэ сүлжээнд хамруулсан байдаг.

Дэлхийн 
байгаль хамгаалах 

сан (WWF)-гаас 
зайлшгүй 

хамгаалах 
шаардлагатай 
200 эко бүсийн 

жагсаалт:

Монгол орны 
шувуудад чухал 
газарт (MN012):

Зүүн Ази-
Австрали Азийн 

нүүдлийн 
замналын 
сүлжээнд 

(EAAF129):

Цагаагчин халбагант (Platalea 
leucorodia), Цагаантолгойт ямаансүүл 
(Oxyura leucocephala), Хондон ангир 
(Tadorna ferruginea) зэрэг шувууд 
олноор тоологдсон нь шувуудад 
чухал газрын A1, A3, A4i, A4iii 
шалгууруудыг хангаснаар Айраг нуур, 
түүний орчмын 73,348га талбайг 
Монгол орны шувуудад чухал газар 
нутгуудад бүртгэсэн байна.
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Айраг нуурын орчимд нутгийн малчид жилийн турш 
малаа бэлчээрлүүлдэг. Тус бүс нутагт малын тоо толгой 
нэмэгдэж байгаа нь амьдрах орчныг доройтуулж, нуурын 
эрэг орчмын ус, намгархаг газар түүнд үүрлэх үржих 
шувуудад сөргөөр нөлөөлж байна. Үүнээс гадна усны 
тэжээлийн горим орчин үеийн уур амьсгалын өөрчлөлт, 
антропогены нөлөөгөөр ихээхэн хэлбэлзэж биологийн 
олон янз байдал алдагдахад хүргэж байна. Айраг нуурын 

НYYРЛЭЖ БУЙ АЮУЛ
усны төвшин 2007 оноос хойш жилд дунджаар 3.54км2-
аар тогтмол буурч байгаа бөгөөд энэ нь Тайширын усан 
цахилгаан станцын хиймэл усан сан буюу Гэгээн нуур 
байгуулахын тулд Айраг нуурт цутгадаг Завхан голын 
голдрилийг өөрчилсөнтэй холбоотой гэж үздэг. Усан санг 
буруу удирдвал цаашлаад Хяргас нуурын талбайн хэмжээнд 
хүртэл нөлөөлж болзошгүй юм.

© Г.Амархүү
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Хан Хөхийн нуруу, Хяргас нуурын БЦГ-ын хамгаалалтын 
асуудлыг 2000-2012 онуудад Увс нуурын ай савын УТХГН-
ийн Хамгаалалтын захиргаа хариуцан ажиллаж байсан 
бөгөөд 2012 оноос Хан Хөхийн нурууны УТХГН-ийн 
Хамгаалалтын захиргаанд харьяалуулахаар Байгаль орчны 
яам шийдвэрлэсэн. Хамгаалалтын захиргаа нь тус бүс 
нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг Монгол улсын БОАЖЯ, 
ТХНУГ-аас 2012 онд гаргасан “ТХГН-ийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан зөвлөмж”, Олон 
Улсад байгаль хамгааллын төлөвлөлтөд өргөн ашиглагдаж 
буй “Нээлттэй стандарт буюу Open standart” (MIRADI)-ын 
аргачлалын үндсэн зарчмыг баримтлан боловсруулж, 
хэрэгжүүлэн ажилладаг. Тус бүс нутгийн хамгааллын үнэт 
зүйлсд Алтан сугас, Хулан жороо, Шаваг, Сульхир зэрэг 
биологийн олон янз байдал багтдаг.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд сум орон нутгийн ЗДТГ, 
Байгаль орчны байгууллагууд, мэргэжлийн хяналт, сумдын 
ойн анги, цагдаагийн газрын Экологийн цагдаагийн хэлтэс, 
олон улсын төслийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулан хамтран ажилладаг. Мөн хамгаалалтын 
захиргаа нь Гангар хунгийн нүүдлийн замыг тогтоох 
судалгааны ажлыг Монгол улсын их сургууль, Монголын 
шувуу судлалын нийгэмлэг, ЗӨСҮТ, Японы Яамашина 
нийгэмлэгтэй хамтран гүйцэтгэж байсан бол Зэрлэг амьтан 
судлах хамгаалах төв, ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын 
биологийн хүрээлэн, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Зоонозын 
өвчний судлалын үндэсний төвийн судлаачидтай хамтран 
ховор шувуудын нүүдлийг судлах, шувууны томууны дээж 
цуглуулах, амьдрах орчны өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл 
цуглуулах зорилгоор хэд хэдэн удаагийн судалгааг хамтарч 
хийж ирсэн.
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