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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: 



4 Олон улсын ач холбогдол бyхий ус, намгархаг газар 5Тэрхийн цагаан нуур

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
Хээрийн галуу
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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 
конвенцынхавсралтад 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.Газрын зураг 1. Рамсарын конвенцын хавсралт 

жагсаалтанд бүртгэгдсэн ус, намгархаг газрууд
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Нэр: Тэрхийн цагаан нуур
Рамсарын бүртгэлийн дугаар: 953
Талбайн хэмжээ: 6,110га
Газарзүйн байршил: 48°10’N 099°43’E
Өндөршил: 2,060м

ТЭРХИЙН ЦАГААН НУУРЫН УС 
НАМГАРХАГ ГАЗАР 

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

Ус, намгархаг газар нь усны 
горим болон ургамал, амьтны 
аймгийн амьдрах орчны экологийн 
зохицуулагч болдог үндсэн үүрэгтэй. 
Энэ нутаг нь Африк, Энэтхэг, Өмнөд 
Ази болон Австрали тивээс Сибирь, 
Европ рүү нүүдэллэж буй асар олон 
тооны нүүдлийн шувуудын замдаа 
бууж амарч хооллодог “Төв Азийн 
шувуудын нүүдлийн зам мөн Зүүн 
Ази-Австрали Азийн нүүдлийн зам” 
гэсэн Дэлхийн нүүдлийн шувуудын 
8 том замын 2 замын дагуу байрших 
стратегийн чухал бүс нутаг юм. Иймээс 
олон зүйл усны шувуудын нүүдлийн 
үедээ идээшлэх, буудаллаж амрах 
чухал нутаг болдог бөгөөд олон улсын 
хувьд чухал ач холбогдолтой газар 
билээ. Үүний нэг томоохон бүрэлдэхүүн 
хэсэг нь Тэрхийн цагаан нуур юм. 

© Г.Амархүү
9Тэрхийн цагаан нуур
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БАЙРШИЛ
Тэрхийн цагаан нуур нь Хангайн нурууны төв хэсэгт 

орших Сэлэнгэ мөрний цутгал Суман голын хөндийд 
байршдаг. Улаанбаатар хотоос 670км, Архангай аймгийн 
Тариат сумын нутагт Цэцэрлэг хотоос баруун хойшоо 180км 
зайд оршдог. Галт уулын үйл ажиллагааны нөлөөгөөр 
цэнгэг устай, олиготропикийн нуур бүрэлдэн бий болсон. 
Нуур нь өвслөг толгод, бага зэрэг шинэсэн ой бүхий уулсаар 
хүрээлэгдсэн. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд бүхэлдээ 
Архангай аймгийн нутаг дэвсгэрт хамаарагддаг.

РАМСАРЫН КОНВЕНЦЫН ХАВСРАЛТ ЖАГСААЛТАД 
БYРТГЭГДСЭН YНДЭСЛЭЛ

Тэрхийн цагаан нуур нь усны шувууд өндөглөн зусах, 
мөн нүүдлийн үедээ амарч буудаллах таатай орчин болдог. 
Нүүдлийн шувуудаас популяцийн 1% давсан тоогоор Тураг 
гогой (Phalacrocorax carbo), Хээрийн галуу (Anser indicus), 
Хондон ангир (Tadorna ferruginea), Алаг шунгаач (Bucephala 
clangula), Гэзэгт шумбуур (Aythya fuligula), Хумхин бохио 
(Mergus merganser), Умардын хавтгаалж (Vanellus vanellus) 
тэмдэглэгдэж байсан. Хээрийн галууны сүрэг (Anser indicus) 
2100 бодгаль гуужиж буй бүртгэгдэж байсан бөгөөд эдгээр 
үзүүлэлтүүд нь Рамсарын конвенцын нийт 9 шалгуураас I, 
III гэсэн хоёр шалгуурыг хангадаг. Иймээс Тэрхийн цагаан 
нуурыг Рамсарын конвенцын хавсралт жагсаалтанд 1998 
оны 6 дугаар сард албан ёсоор бүртгэсэн.

Зураг 1. Тэрхийн цагаан нуур, түүний орчмын ус, 
намгархаг газар
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ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН 
СYЛЖЭЭНД ХАМРАГДСАН ЭСЭХ

Тэрхийн цагаан нуур нь Хорго-Тэрхийн цагаан нуурын 
Байгалийн цогцолборт газарт хамаарагддаг бөгөөд 
Хангайн нурууны төв хэсэгт орших Хоргын галт уул, Тэрхийн 
цагаан нуур, Суман голын хөндий орчмын 76,893га газар 
нутгийг байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц, биологийн олон янз 
байдлыг унаган төрхөөр нь хадгалах зорилгоор Улсын 
Их Хурлын 1995 оны 26-р тоот тогтоолоор Байгалийн 
цогцолборт газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд 
авсан. Тэрхийн цагаан нуурын БЦГ-ын менжежментийг 
Хангайн нурууны БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа хариуцан 
ажилладаг. Тус бүс нутаг нь дотоодын болон гадаадын 
аялагчдын түгээмэл очдог, аялал жуулчлалын томоохон 
түшиц нутаг юм. Тэрхийн цагаан нуурын ус, намгархаг газар 
нь тус БЦГ-ын нутаг болон улсын тусгай хамгаалалттай 
газарт бүхлээрээ хамрагддаг.

Тэрхийн цагаан нуур нь одоогоос 7700 гаруй жилийн 
өмнө дэлбэрсэн галт уулын нөлөөгөөр базальтын урсгал 
нь Суман гол руу цүлхийн хааж, улмаар Тэрхийн цагаан 
нуурыг үүсгэсэн гэж үздэг. Тэрхийн цагаан нуурт Тэрхийн 
гол, нуурын хойноос Нарийн, Шанаат, Өвөрт өмнөөс нь 
Өлт, Элст, Ар Сорт, Архар чулуут зэрэг олон жижиг гол 
горхи цутгаж, тэдгээрээс ганц Суман гол Чулуут голтой 
нийлэн Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг. Нуурын хойд эргээр 
Шанаатын булан, Их Мухар, Өвөр сорт зэрэг булан тохой, 
Ар үзүүр, Өвгөн хад хэмээх хошуу байхаас гадна, урд эрэгтээ 
Жооройн гэдэг том булантай.

Тэрхийн цагаан нуур нь Хангайн нурууны төв хэсэгт 
орших ойт хээрийн бүсийн уулсын нөлөөгөөр харьцангуй 
чийглэг уур амьсгалтай, хажуугийн зүг зовхисын ялгаа 
тод илэрсэн завсрын шинжтэй өвөрмөц ландшафт, уулс 
хоорондын хотгорт тогтсон тектоникийн гаралтай нуур юм. 
Тэрхийн цагаан нуур нь 6100га талбайтай, 16км урт, 6км 
өргөн, эргийн шугамын урт 66км, гүн нь 20м. 

Нуурт хэд хэдэн арал байдгаас хамгийн том нь усны 
мандлаас 30 орчим метр өндөр эрт төрмөлийн эриний 
шохойн чулуунаас голлон тогтсон “Чандмань толгой” арал 
юм. Нуурын баруун талд тусдаа орших жижиг хэмжээний 
хэдэн нуур байх ба үүнээс хамгийн том нь Хөдөө нуур юм. 
Нуурын баруун хэсгийн ус, намгархаг газар нь нүүдэллэн 
ирэх усны шувуудын үүрлэлт, үржлийн чухал газар болдог.

ТЭРХИЙН ЦАГААН НУУРЫН УС, НАМГАРХАГ 
ГАЗРЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ОНЦЛОГ

© Г.Амархүү
Хээрийн галуу
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Тэрхийн цагаан нуур орчмын ойт бүс нутагт Халиун 
буга (Cervus elaphus), Баданга хүдэр (Moschus moschiferus), 
Монгол тарвага (Marmota sibirica), Шар үнэг (Vulpes vulpes), 
Саарал чоно (Canis lupus), Ойн солонго (Mustela sibirica), 
Уртсүүлт зурам (Spermophilus undulatus), Бор гөрөөс 
(Capreolus pygargus), Мэхээрч оготоно (Microtus oeconomus), 
Үлийн цагаан оготно (Lasiopodomys brandti), Шилүүс (Lynx 
lynx), Мануул (Felis manul), Нохой зээх (Gulo gulo) гэх зэрэг 22 
хасах зүйлийн хөхтөн амьтан бүртгэгдсэн байна. Эдгээрээс 
Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Улаан 
дансны шалгуураар бүс нутгийн хэмжээнд устаж болзошгүй 
ангилалд орсон 3 зүйл, ховордож болзошгүй ангилалд 
орсон 6 зүйл хөхтөн байдаг. 

ХѲХТѲН

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН 
БАЯЛАГ БАЙДАЛ

© Г.Амархүү

© Г.Амархүү © Г.Амархүү

© Г.Амархүү
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Тэрхийн цагаан нуурын ус, намгархаг газарт 17 
багийн 47 овгийн 127 төрөлд хамаарагдах 244 зүйл шувуу 
бүртгэгдсэн байдаг бөгөөд энэ нь Монгол орны хэмжээнд 
бүртгэгдсэн нийт шувуудын зүйлийн 48 орчим хувь юм. 
Нийт бүртгэгдсэн зүйлүүдийг оршин амьдрах хэлбэрээр нь 
ангилж авч үзвэл 132 зүйл нь нүүдлийн өндөглөдөг, 58 нь 
суурин, 37 зүйл нь дайран өнгөрдөг, 2 зүйл нь зусдаг, 11 зүйл 
нь өвөлждөг, 4 зүйл нь тохиолдлын таардаг зүйлүүд байна. 
Түүнчлэн Монгол улсын улаан номонд орсон нэн ховор 11 
зүйл, нэн ховор 3 зүйл, Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн 
ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 
конвенц (CITES)-ын I хавсралтанд 3 зүйл, II хавсралтанд 27 
зүйл, Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлийг хамгаалах тухай 
конвенц (CMS)-ын I хавсралтанд 11, II хавсралтанд 22 зүйл 
шувуу тус тус бүртгэгдсэн байдаг.

Дэлхийн хэмжээнд ховордож буй зүйлүүдээс Хээрийн 
бүргэд (Aquila nipalensis), Хошуу галуу (Anser cygnoid), Морин 
тутгалжин (Numenius arquata), Идлэг шонхор (Falco cherrug), 
Нөмрөг тас (Aegypius monachus) зэрэг шувууд байдаг. Усны 
шувуудын хувьд нуурын баруун хэсэг өндөглөх, амрах 
газар болдог. Тэрхийн цагаан нуур нь хэд хэдэн аралтай 
ба хавтгай лаван арал дээр Эгэл хараалай (Sterna hirundo), 
Тольт монхдой (Melanitta fusca), Чандмань арал дээр Тураг 
гогой (Phalacrocorax carbo), Монгол цахлай (Larus mongolus) 
үрждэг байна.

ШУВУУ 

© Г.Амархүү
Алаг шунгаач

© Г.Амархүү
Тольт монхдой

© Г.Амархүү
Цагаансүүлт нөмрөгбүргэд

© Г.Амархүү
Хээрийн галуу© Г.Амархүү
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Тэрхийн цагаан нууранд 12 зүйлийн загас бүртгэгдсэн 
байдгаас Мөнгөлөг хэлтэг (Carassius gibelio), Хар Мөрний 
Цулбуурт (Silurus asotus), Гутаарь (Lota lota), Алгана (Perca 
fluviatilis), Амарын цурхай (Esox reichertii) болон Дэлхийн 
байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Улаан дансны 
шалгуураар бүс нутгийн хэмжээнд “эмзэг” зэрэглэлд орсон 

ЗАГАС, ХОЁР НУТАГТАН, МѲЛХѲГЧИД

© Б.Төгсөө

Зэвэг (Brachymystax lenok), “ховордож болзошгүй” зэрэглэлд 
орсон Шивэр хадран (Thymallus arcticus), Бух сугас (Leuciscus 
idus) зэрэг загасны зүйлүүд, хоёр нутагтан Монгол бах (Bufo 
raddei), мөлхөгчдөөс Бамбай хоншоорт могой (Agkistrodon 
halys) зэрэг тус тус бүртгэгдсэн байна. 

© Г.Амархүү
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Тэрхийн цагаан нуур орчимд бүртгэгдсэн ургамлуудаас 
4 зүйл нь Монгол орны улаан номонд ховор болон нэн 
ховор ургамлын ангилалд багтсан. Ургамал газарзүйн 
мужлалаар Хангай-Байгаль нуур дамнасан уулархаг ойт 
хээрийн бүсэд хамрагдах ба ойт хээрийн, өндөр уулын, ус 
намгархаг газрын болон усны ургамал зонхилно. Уулсын 
хувьд Сибирийн шинэс (Larix sibirica) болон Сибирийн 
хушин (Pinus sibirica) ойгоор хучигдсан.

Нуурын эрэг орчмоор усны 30-50см гүнд Утсан 
усанхөрш (Potamogeton filiformis), Шүхэрт Альчинга (Butomus 
umbellatus) зэрэг ургамал элбэг, усны мандал дээр Гурван 
Илтэст Лавшага (Lemna trisulca) хөвдөг. Илүү гүн хэсэгт буюу 
хамгийн багадаа 2.5 метрийн гүнд Түрүүлиг түмэн навчит 
(Myriophyllum spicatum), Уртхан усан хөрш (Potamogeton 
praelongus), (Chara spec.) зэрэг ургана. Нууранд Угларсан 
усан хөрш (Potamogeton perfoliatus), Уртхан усан хөрш 

УРГАМАЛ
(Potamogeton praelongus), Бага усан хөрш (Potamogeton 
pusillus) зэрэг нь ховор ургамал.

Нуурын орчимд Ширэг улалж (Carex duriuscula), Марцны 
цэгээлж (Glaux maritime), Галуун гичгэнэ (Potentilla anserina), 
Бөхгөр хаварсал (Primula nutans), Сахалт гэц (Halerpestes 
sarmentosa), Ахарсорт арвай (Hordeum brevisubulatum) зэрэг 
ургамлууд нийтлэг тохиолдоно. Мөн Өргөст нохойн хошуу 
(Rosa acicularis), Говийн ганга (Thymus gobicus) зэрэг эмийн 
ургамал, мөн Цайвар шар цагаан түрүү (Leontopodium 
ochroleucum), Хөх дэгд (Gentiana azurea), Цагаан дэгд (Gentiana 
algida), жимснээс Өргөст тошлой (Grossula acicularis), 
Алирс Нэрс (Vaccinium vitisidaea), Намгийн Нэрс (Vaccinium 
uliginosum), Хад (Ribes altissimum) болон Үхрийн нүд (Ribes 
nigrum) зэрэг ургадаг.

Нуурын талбайн 20 орчим хувь нь усны макрофитыг 
тэтгэдэг. Усны ургамлууд нь Өгий нуурынх шиг сайн 
хөгжөөгүй ч Шүхэрт альчинга (Butomus umbellatus) зэрэг 
адил зүйл ургамлууд ургадаг. Зуны улиралд фитопланктонд 
циано замаг давамгайлдаг.



23Тэрхийн цагаан нуур22 Олон улсын ач холбогдол бyхий ус, 
намгархаг газар

Тэрхийн цагаан нуурын орчимд 
хүрэл зэвсгийн ба төмөр зэвсгийн 
түрүү үеийн түүх, соёлын дурсгалууд 
хадгалагдан үлдсэн байдаг. Ялангуяа 
Монголын эзэнт гүрний түүхтэй 
холбоотой хадны сүг зураг, булш, 
хиргисүүр, хүн чулуун болон буган 
чулуун хөшөө, цогцолборууд, эртний 
туурь, балгас олон байдаг.

Тариат сумын төвөөс баруун зүгт 
34км орчим зайд орчны бүсэд, Тариатын 
амны Тариатын голын баруун хөндийд 
хиргисүүр байдаг. Голын дараас доторхи 
41м, Хиргисүүрийн дугуй хүрээ 130м, 
голын дараас гадна 66м, хиргисүүрийн 
хүрээний өргөн 2.6м. Тариат сумаас 
баруун зүгт 24км орчим зайд Дунд 
нарийны амны адагт, Цагаан хадны ам, 
Дадгийн булгийн баруун талд, Хөдөө 
нуурын зүүн талд, Магжааны хоолойн 
хойд талд хоёр хүн чулуу, тахилын 
онгон, цэл чулууд байна. Сүүлийн 
жилүүдэд ашиг олох зорилгоор түүх, 
соёлын дурсгалыг гэмтээж сүйтгэх, ухаж 
малтах зэрэг зөрчил гарч байгаа учир 
иргэдийн мэдлэг, хандлагыг өөрчлөх, 
хамгаалалт хяналтыг сайжруулах, 
нутгийн иргэдийн байгаль орчин, түүх 
соёлоо дээдлэн хамгаалдаг уламжлалт 
мэдлэгийг дээшлүүлэх шаардлагатай 
тулгарч байна.

Тэрхийн цагаан нуурын хойд эрэг 
дээр Өвгөн хад гэж байдаг бөгөөд тус 
хад нь өвчин зовлонгоос эдгэрсэн 
охиноо баян хүнтэй хүчээр гэрлүүлэх 
гэсэн эцгийн тухай юм. Эцгийнхээ үгийг 
эсэргүүцэн усанд живж амиа егүүтгэсэн 
охиныхоо араас гашуудсан эцэг эрэг 
дээр харуулдан суусаар хад болсон 
домогтой. 

СОЁЛ, УЛАМЖЛАЛ

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

Дэлхийн байгаль хамгаалах 
холбоо (IUCN)-ны Улаан дансны 
шалгуураар олон улсын хэмжээнд 
ховорд тооцогдох Хошуу галуу (Anser 
cygnoides) (VU), Усны нөмрөгбүргэд 
(Haliaeetus leucoryphus) (EN), Идлэг 
шонхор (Falco cherrug) (EN), Морин 
тутгалжин (Numenius arquata) (NT),  
Хадуур элсэг (Calidris ferruginea) 
(NT), Улаан хүзүүт шумбуур (Aythya 
ferina) (VU) зэрэг шувууд бүртгэгдсэн 
төдийгүй нүүдлийн шувуудаас 
газарзүйн популяцийн 1% давсан 
тоогоор Тураг гогой (Phalacrocorax 
carbo), Хээрийн галуу (Anser indicus), 
Хондон ангир (Tadorna ferruginea), 
Алаг шунгаач (Bucephala clangula), 
Гэзэгт шумбуур (Aythya fuligula), 
Хумхин бохио (Mergus merganser), 
Умардын хавтгаалж (Vanellus vanellus) 
байдаг зэрэг нь шувууд тохиолдох 
бөгөөд дээрх шалгуураар Тэрхийн 
цагаан нуурын 21,072га талбайг 
Монгол орны шувуудад чухал газар 
нутгуудад бүртгэсэн байна.

Монгол орны 
шувуудад чухал 
газарт (MN031):

Тэрхийн цагаан нуур нь жил 
бүр дунджаар 27,000 гаруй усны 
шувуудыг тэтгэдэг төдийгүй үүнд 
олон улсын хэмжээнд ховор, 
ховордож болзошгүй шувууд болох 
Усны нөмрөгбүргэд (Haliaeetus 
leucoryphus), Цэн тогоруу (Antigone 
vipio), Гэзэгт нугас (Mareca falcata) 
болон Ундар шумбуур (Aythya nyroca) 
зэрэг шувууд багтдаг. Түүнчлэн 
Хондон ангирын (Tadorna ferruginea) 
Дэлхийн популяцийн (2.9%) 1757 
бодгаль нүүдлийн үеэрээ тоологддог. 
Мөн Бор галуу (Anser anser) (0.3%, 500 
бодгаль), Тураг гогой (Phalacrocorax 
carbo) (0.43%, 520 бодгаль), Хээрийн 
галуу (Anser indicus) (0.27 %, 154 
бодгаль), Хондон ангир (Tadorna 
ferruginea) (1%, 647 бодгаль), Улаан 
хүзүүт шумбуур (Aythya ferina) (0.28 %, 
1,200 бодгаль) болон Гэзэгт шумбуур 
(Aythya fuligula) (0.3%, 1,678 бодгаль) 
зэрэг тэмдэглэгдэж байсан. Иймд 
Зүүн Ази-Австрали Азийн нүүдлийн 
замналын сүлжээнд 2016 онд 
бүртгэгдсэн. 

Зүүн Ази-
Австрали Азийн 

нүүдлийн 
замналын 
сүлжээнд 

(EAAF041):
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Тэрхийн цагаан нуурын талбай 1995 
онд 7950.0 га байсан бол 2015 онд 7440.1 га 
болж, 20 жилийн дотор 509.9 га буюу 6.4% 
-иар багассан байна. Нуурын ус багассантай 
холбоотойгоор нүүдлийн шувуудын амьдрах 
орчин ус намгархаг газар 20 жилийн дотор 
23.5%-иар буурч, элс бүхий талбай 39.4%-иар 
тэлж, доройтсон газар 1.44 дахин нэмэгджээ. 
Улмаар нуурын ус маш ихээр бохирдож, нуурын 
эргэн тойрон малын хөлд талхлагдаж, элсээр 
бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна. 

Тэрхийн цагаан нуурын Булаг, Сөрт, Нарийн 
эх, Цагаан булаг, Цагаан цохио, Дадга, Элстийн 
булаг зэрэг олон булаг шанд, рашаан нь хүн, 
мал, амьтныг ундаалж байдаг. Эдгээр усны 
ундарга газар хамгаалалтгүйгээс бохирдох, 
ширгэж алга болох аюулд өртөж байна. Нуурын 
хэмжээ багассанаар нуурын ус бохирдох, 
улмаар 20 орчим зүйл усны ургамал, 36 зүйл 
хөвөгч амьтан, 20 зүйл ёроолын амьтан, 10 
гаруй зүйл дээд ургамал устах аюулыг дагуулж 
байна. Тэрхийн цагаан нуур руу 10 гаруй гол 
горхи цутгаж, ганцхан Суман гол урсан гардаг, 
уулсын дундах хотгорт бага хэмжээний талбайд 
орших нуурын өөрийгөө цэвэршүүлэх чадвар 
муу байгаа нь бохирдох нэг том шалтгаан 
болсон байна. 

Хамгаалалтын захиргаанаас авч 
хэрэгжүүлсэн газрын бүрхэвчийн өөрчлөлтийн 
судалгааны үр дүнд 1995 оны байдлаар ойн 
талбай 13526.4га байсан бол 2015 онд 5752.6га 
болж, 20 жилийн дотор 7773.8га буюу 57.4%-
иар багассан байна. Үүнд ойн түймэр, мод 
огтлолтын нөлөө хамгийн их байгаа бол эдгээр 
хүчин зүйлсээс шалтгаалан ойт хээр нь нугат 
хээрээр солигдон өөрчлөгдөж, хөнөөлт шавж 
болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөлд 
өртөмтгий болжээ.

НYYРЛЭЖ БУЙ АЮУЛ
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Хангайн нурууны Байгалийн цогцолборт газрын 
Хамгаалалтын захиргаа нь судалгаа шинжилгээ, сургалт 
сурталчилгаа, хамгаалалт хяналт шалгалтын ажлыг орон 
нутгийн Засаг захиргааны байгууллага, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр, Шинжлэх 
ухааны академи болон Их дээд сургуулиуд, төрийн бус 
байгууллага, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, нутгийн 
иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол 
дахь хөтөлбөрийн газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 2011-2015 онд БОНХАЖЯ-
тай (хуучин нэр) хамтран хэрэгжүүлсэн “Монгол орны 
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” 
төсөл, БОНХАЖЯ-ны хэрэгжүүлж байгаа “Биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТ, 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

зохицох” төслийн дэмжлэгтэйгээр Төвийн бүсийн мэдээлэл 
сурталчилгааны төв болж, Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн хамгаалалтын менежментийг сайжруулах болон 
бусад олон чиглэлээр мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, 
нутгийн иргэд, нөхөрлөлүүдийг чадавхижуулах сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг тогтмол тусгай хуваарийн дагуу 
тасралтгүй зохион байгуулж байна.

Тус бүс нутгийн 1995-2015 оны байгаль орчны 
өөрчлөлтийн үнэлгээ, судалгааны ажлын үр дүн, орон 
нутгийн удирдлага, нутгийн иргэдийн санал, хандлагыг 
үндэслэн, олон талуудын оролцоотой хэлэлцүүлэг хийж 
хамгаалах үнэт зүйлсээр: Нуур, булаг шанд; Ой, түүний 
дагалт баялаг; Түүх, соёлын дурсгал зэргийг сонгож, 
хамгааллын арга хэмжээг менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусган ажиллаж байна.

© Г.Амархүү
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