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Монгол орны хөхтөн амьтдын араг ясны эталон - жишиг эх хэрэглэхүүн 

танилцуулга. Улаанбаатар хот. 2020. 54 х  

 
БСШУС Яамны захиалгаар Монгол оронд  тархсан ховор болон агнуур ашиглалтад 

өртөмтгий 38 зүйл хөхтөн амьтдын (жижиг хөхтөн, туулайтан, махчид) араг ясны бүрэн 

хэмжээний эталон жишиг хэрэглэхүүнийг  арьс идэгч Demestes maculatus цохыг ашиглан  

бэлтгэж анатоми бүтцийг хадгалсан үзмэр /тусгай зориулалтын шилэн хорготой/, 

харьцуулах материал /тусгай зориулалтын хуруун шилэн болон шилэн хорго, сав бүхий/ эх 

хэрэглэхүүн материалыг  ШУТ-ын инновацын төслийн санхүүжилтээр  бий болгон ШУА-ийн 

Биологийн хүрээлэнгийн үзмэрийн санд тусгай булан байгуулан байршуулан шинжлэх ухаан, 

танин мэдэхүй сургалт сурталчилгааны зориулалтаар ашиглах боломжийг бүрдүүлэн 

хүлээлгэн өгөв 

 

@ Монголын Биосфер ба экологи ТББ,  

@ ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эхийг бэлтгэсэн Я.Адъяа, Ц.Одбаяр, Ц.Мөнхзул 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАРААТНЫ БАГ (ERINACEOMORPHA)  

 

Монгол оронд 1 овгийн дэлдэн зараа, дагуур зараа гэсэн 2 зүйл тархжээ. Хамгийн 

том нь дагуур зараа юм. Зараа зуны эхэн сард нүдээ нээгээгүй 3-8 бөөдий төрүүлж, хөхөөрөө 

хооллодог. Бөөдий эхээс хулганы гөлчгий шиг улаан нялцгай төрөх агаад 21 хоногийн дараа 

арьс нь зузаарч, үс ургаж эхэлдэг бөгөөд тодорхой хугацааны дараа  эвэрлэг өргөс болон 

хувирдаг.  

Зараатаны багийн онцлог: Биеийн хажуу ба нуруун тал хурц өргөсөн “үстэй”. 

Богинохон мөчидтэй. 36 шүдтэй байх бөгөөд шанааны нум яс маш сайн хөгжсөн хүчирхэг 

эрүүтэй.  Бие бөөрөнхийвтэр, чихний дэлбэ, нүд сайн хөгжсөн. Шанааны нум яс том. Дээд 

үүдэн шүдний голын хосын хооронд их зайтай. Дэлхийд 40 орчим зүйлийн зараа бүртгэгдсэн 

бөгөөд Монгол оронд 2 зүйл зараа тархан байршина.  

 

 

 

ДАГУУР ЗАРАА 

Mesechinus dauuricus Sundevall, 1842 

Баг. Шавьж идэштэн - Insectivora 

Овог. Зарааныхан - Erinaceidae 

 

Монголд дагуур болон дэлдэн хэмээх 2 зүйл зараа бий. Дэлдэн зарааны чих урт, 

урагш нугалан дарахад нүднээсээ өнгөрнө. Зүүн өмнө Европ, Баруун өмнө, Дунд, Төв Азид 

тааралдана.  

Монголын зүүн хойд хэсгийн уулын ойт 

хээр, хуурай хээр дагуур зарааны тархцын баруун, 

баруун өмнө захын нутаг болно. Монголын Дорнод 

тал, Халх гол, Орхоны сав, Хангайн Хөвчин нурууны 

бэл хүртэл, Сэлэнгэ мөрний савд тархана. 

Харьцангуй том биетэй. Урт 270 мм, жин 800 г. Их 

Нартын дагуур зарааны биеийн урт дунджаар 24.06 

мм, жин 946.6 гр байжээ. Биеийг  бүрхсэн өргөсний 

гадарга тууш ховил болон гүдгэртэй.Өргөсний үзүүр 

хүрэвтэр, бүдэг бор, сүүл тийшээ налуу байрлалтай. 

Үс хүрэн, тавхайн үс бараан хүрэн. Зоо нуруу, биеийн хажуугаараа өргөстэй бөгөөд дайсан 

амьтнаас хамгаалах үед арьсны доор байрлах хүчирхэг булчингууд агшиж бөөрөнхий 

хэлбэртэй болдог. Ийм байдалд орсон зарааг мах идэшт амьтан барьж чаддагүй. Харин шар 

үнэг зарааг өнхрүүлж дээш харуулаад дээрээс шээдэг. Үнэгний шээсний үнэр, амтаас 

жигшсэн зараа бөөрөнхий хэлбэрээ  болих агшинд түүнийг барьж иддэг тухай мэдээ бий. Сар, 

шонхор, бүргэд зэрэг мах идэшт шувууд зарааг шүүрч өндрөөс унаган идэш тэжээл болгоно.  

Голдуу мэрэгчдийн нүхэнд орогноно. Өвөл 

ичээлнэ. Өдөр нүх, сөөгөнд хоргодож, шөнөөр идэш 

тэжээлээ хайна. Эмэгчин  жилд нэг төрж, VIII сард 7 

хүртэл бөөдий төрүүлнэ. Дэвхрэг, царцаа, төрөл 

бүрийн цох, шоргоолж зэрэг шавьжаар идэшлэнэ. 

Жижиг мэрэгч, бах, могой барьж, шувууны өндөг 

иддэг.  

Зараа хөдөө аж ахуйн хорлонт шавьж 

тэдгээрийн авгалдай, хүүхэлдэйг мөн хорлонт 

мэрэгчийг идэж цөөрүүлдэг ашигтай. Зарааг гэрийн 

нөхцөлд тэжээхэд хялбар, хүнд амархан дасаж, урт 

насалдаг байна.  

 

 

 



 

 

ТУУЛАЙТАНЫ БУЮУ ТУУЛАЙ ХЭЛБЭРТНИЙ БАГ  

(LAGOMORPHIA) BRANDT, 1855 

 

Монгол оронд огдойн овогт хамаарах тагийн огдой, дагуур огдой, асганы огдой, үхэр 

огдой гэсэн 4 зүйл,  туулайн овгийн бор туулай, чандага туулай гэсэн 2 зүйл, нийтдээ 2 овгийн 

6 зүйл туулайтаны буюу Туулай хэлбэртний багт хамаарна.  Агнуурын ач холбогдолтой. 

Толгойн ясны бүтцээр мэрэгчтэнтэй төстэй ч үүдэн шүд нь давхар байдгаараа ялгагдана. 

Туулайтаны багийн онцлог: Хуурай газрын амьдралд зохицсон, дунд зэргийн биетэй 

ургамлан тэжээлт амьтад. Туулай хэлбэртэй хөхтний бусад багаас ялгарах онцлог нь шүдний 

системийн өвөрмөц бүтэц юм. Дороо нэг хос, дээрээ давхар хос цүүц хэлбэртэй үүдэн 

шүдтэй. Бүх шүд байнгын нөхөн ургалттай учир бусад амьтдынх шиг элэгдэж мохохгүй 

үргэлж хурц, хэвийн хэмжээндээ байна. Соёо байхгүй. Үүдэн шүд арааны хооронд хэсэг зай 

(диастем) бий. Дэлхийн Антрактидаас бусад бүх тивд тархсан.  

  

ТАГИЙН ОГДОЙ (Ochotona alpina) 

 

Богинохон дугуй чихтэй 12-25 см урт биетэй, үүдэн шүд, араа нийлсэн 26 шүдтэй,  

сүүл үснээсээ цухайхгүй богино тул “огдой” 

гэдэг тохирсон монгол нэр авсан  тал хээрт  

олон амсартай гүн биш нүхэнд, ууланд асга 

хадны ангал завсар, ой тайга тагийн бүсэнд  

голдуу асганы хүнгэд орогнодог  дагуур, 

асганы, тагийн  хэмээх зүйл огдой бий.  

Монгол оронд Монгол алтай, Хөвсгөл, 

Хангайн уулсаар тохиолддог. Таг цармын хад 

асга, чу луурхаг хэсэгт д.т. 3400 м хүртэл 

өндөршилд нутаглана. Биеийн урт 18-25 см, 

жин 180-230 г. Жилд 1-2 төрөх бүрдээ 2-3 

зулзага гаргана. Мах идэшт хөхтний идэш 

тэжээл болно. Агнуурын холбогдолтой. 

Тагийн огдойн үндсэн байршил нутагт өвөл хүйтэн, зун сэрүүн байх тул сор үс урт, 

өтгөн, ноолуурхаг байдаг. Зун сибирийн биелэг өвс, хэд хэдэн зүйлийн бушилз, улалж, 

нохойн хошуу, үхрийн нүд, хад зэрэг өвслөг ба бутлаг ургамлын шүүслэг ногоон хэсгийг 

иднэ. Намар дээрхи ургамлыг ногоон шимтэй байх үед нь хураан “хөеөлж” өвөл, хавар 

түүгээр идшилнэ. Тагийн огдой хөеөгөө хадны ангал, асганы хүнгэнд хурааж нөөцөлнө. 

Монгол Алтайн уулархаг нутгийн тагийн огдойн нэг хөеө 2800-4300 г жинтэй байхад 

Хангайд энэ зүйл огдойнх 2100-2800 г байжээ. Монгол орны тагийн огдой 24 овгийн 102 зүйл 

ургамлаар идэшлэдэг байна. Идэш тэжээлийн 

зүйлийн бүрэлдэхүүн тархац нутгийн экологи, 

ургамлан нөмрөгийн онцлогоос хамаарч нутаг 

бүрд харилцан адилгүй байна.  

Зун уулын арын, өвөл наранд ээвэр 

энгэрийн асга хадтай хэсэгт илүү идээшин 

байршина. Тагийн огдойн байршил нутагт 

хунгарласан цасан доогуур дулаан, чийгийн  

тогтмол горимтой бичил орчин буй болох тул 

огдойн амьдралд эерэг нөлөөлөх ач 

холбогдолтой. Мах идэшт хөхтөн шувуудын 

идэш тэжээл  болно. Олширвол бэлчээрт сөрөг 

нөлөөлнө.  

 

 

 



 

 

ДАГУУР ОГДОЙ (Ochotona daurica)  

 

Монгол оронд Алтайн өмнөх говиуд, Хөвсгөл, Хэнтийн 

тайгаас бусад хээр, говь уулын хээрт дагуур огдой элбэг 

тохиолдоно Уулын хээр, тал хээр, говь, задгай газар нутаглана. 

Хялгана шаваг, алаг өвст хээрт илүү элбэг. Хэсэг хэсэг 

бөөнөөрөө нэг газар байрлана. Өвслөг ургамлаар идэшлэнэ. 

Намар хөеө хураана.  Хөеө хураах хугацаа тухайн нутгийн 

экологийн өвөрмөц нөхцлөөс хамаарч бага зэрэг хэлбэлзэх 

бөгөөд Хангайд  VII сарын сүүлээр, Дорнод талд VIII сарын 

эхээр хөеө хурааж эхэлдэг ажээ.  

Дагуур (үхэр огдой) огдой хээр, ойт хээрт нүх ухаж 

амьдарна. Өвөл ичээлдэггүй, өдрийн идэвхтэй, хавар өдрийн 

туршид, зун намарт өглөө оройн цагаар идээшлэх ба өдрийн ид халуунаар нүхэндээ орогноно. 

Түүнчлэн цас их орсон үед нүхнийхээ амсар орчимд цасан хөндий үүсгэж түүн дотроо идэш 

тэжээлээ хурааж өвөлждөг тухай мэдээ бий.   

Дагуур огдойн  эмэгчин жилд 2-3 удаа төрөх 

бүрдээ 3-10, голдуу 5-7 зулзага гаргана. Хээлээ 20 орчим 

хоног тээдэг байна. Мах идэшт шувуу, хөхтний идэш 

тэжээл болно. Хөрс  ургамлын нөмрөгийн бүрдэлд их 

оролцоотой. Дагуур огдой өвс ургамлыг идэж, хөеөлөн 

малын тэжээлээс хороох боловч нүх ухаж үлий үүсгэн 

хөрсийг сийрэгжүүлж хөрсний чийгийг ихэсгэн 

ялгадсаараа хөрсний шим тэжээлийг баяжуулна.  

 

БОРОЛЗОН ТУУЛАЙ (Lepus tolai) 

 

Туулай хэлбэртний баг Туулайн овог Туулайн төрөл 

 

Монгол орны бараг бүх нутагт гүн шигүү ой, хэт хуурай 

цөлөөс бусад газар элбэг тохиолдоно. Сүүлний дээд тал 

ямагт хар буюу боровтор толботой,  өвөл зуны зүс бараг 

ижил бор саарал, урт дэлдэн чихтэй,  урд мөчид богино, 

хойд мөчид урт сайн хөгжилтэй,  соёо байхгүй,  үүдэн шүд, 

араа нийлсэн 28 шүдтэй, өвсөн тэжээлт амьтан. Биеийн урт 

49-53 см, жин 2-2.5 кг. 

Бут сөөг, жалга судаг, хад чулуутай газар 

нутаглана. Хоргодоц нуугдацгүй тэгш ээрэм талд ховор. 

Эзгүйрсэн нүх, хадны ангалд хоргодно. Ихэвчлэн 

тарваганы  хуучин, муу нүхэнд орогнох тул бөөс, бүүрэг 

тээж, тахлын нян дамжуулах боломжтой. Харгана, тэсэг 

зонхилсон биотоп, дэрс, хармагт хотос, уулын бэлийн сайр 

садарга, аараг 

толгод, ам хавцал зэргээр голдуу байршин амьдрах 

тул бор туулай харганы навч, тэсэг, үет ургамлаар 

хооллоно. Бутны найлзуур, холтос, өвслөг ургамал 

иднэ. Эмэгчин хээлээ 30-40 хоног тээнэ.  

Жилд 2-3 удаа төллөх бүрдээ 5-7, хааяа 10 

хүртэл бүжинг гаргана. Мах арьсны чиглэлийн үслэг 

ан. Хавар (IҮ-ҮII сард) гуужна. Нимгэн хөрс, өтгөн 

ноолууртай арьс, амт чанар сайтай махыг нь өргөн 

хэрэглэнэ. Мах идэшт том шувуу, хөхтний идэш 

тэжээлд ихээхэн оролцоотой.  

 



 

 

МЭРЭГЧДИЙН БАГ (RODENTIA) BOWDICH, 1821 

 

      

              Монгол орны хөхтөн амьтны 50 гаруй хувийг эзлэх жижгээс дунд зэргийн биетэй 

амьтад энэ багт хамаарагдана. Мэрэгчид нь хөрс үүсгэх, ургамлан нөмрөг бүрэлдэн тогтоход 

ихээхэн нөлөө үзүүлдэг биоценозын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Мэрэгчтэний багт 

хэрэмнийхэн, оготныхон, олбийнхон, минжийнхэн, хулганыхан, унтаахайнхан, чичүүлийхэн, 

шишүүхэйнхэн, номингийхон, алагдаагынхан гэсэн овгууд багтах бөгөөд хамгийн олон 

зүйлтэй нь оготныхон (23 зүйл), хэрэмнийхэн (9 зүйл), алагдаагынхан (12 зүйл) байна. Завхан 

аймгийн нутагт 6 овгийн 25 төрөлд хамаарах 41 зүйл мэрэгч тэмдэглэгдэсэн байна.      

  Мэрэгчдийн багийн онцлог: Соёо байхгүй, дан хос үүдэн шүдтэй, үүдэн шүдний 

зөвхөн урд тал паалан бүрээстэй. Үүдэн шүд, араа хоёрын хооронд диастем гэж нэрлэгддэг 

хоосон зай байдаг. Дээд доод үүдэн шүд нь үргэлж ургасаар байдаг бөгөөд ямар нэгэн зүйлийг 

мэрж зорох явцад элэгдэж богиносож байдаг онцлогтой. Энэ багт харх, хулгана мэт газар 

дээрх болон номин, сохдой зэрэг ямагт хөрсөн дор амьдардаг зүйлүүд, мөн ондоотор, минж 

зэрэг газар усны амьдралтай мэрэгчид ч багтана.  Ийнхүү өөр өөр  амьдрах орчинд зохилдсон 

тул мэрэгчдийн биеийн хэмжээ, хэлбэр, гадаад байдал маш олон янз байна. Дэлхийд 30 гаруй 

овгийн 300 гаруй төрлийн мэрэгчид тэмдэглэгдээд байна. 

 

 

.  

  

БАРААН ХЭРЭМ (Sciurus vulgaris) 

Мэрэгчдийн баг 

Хэрмийн овог  

Хэрмийн төрөл   

 

Монгол оронд бараан хэрэм хэмээх нэг зүйл бий. 

Бараан хэрэм (Sciurus vulgaris) Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, Их 

хянган, Монгол-Алтайн ой тайгад тархсан, Ой модонд 

амьдрахад зохилдсон, сагсгар 140-220 мм урт сүүлтэй, хойд 

мөчид урдхаасаа бараг 

хоёр дахин урт, биеийн 

урт 160-280 мм,  жин 280-

350 г хүрнэ. Өвлийн 

улиралд хэрэмний чихний үзүүрт “бийр” мэт урт багц үс 

ургана.   Гуужилт III-IҮ сараас эхэлж, Х сарын сүүлээр  

хөрс гүйцэж, үс сахлаг болж ноолууржина. Хэрэмний ороо 

III сард болж, Ү сард зулзагалах жилд 1-2, заримдаа 3 удаа 

төрнө. Төрөх бvрдээ 4-10 зулзага гаргана. Ихэвчлэн хушны 

самар, шилмүүст модны үр боргоцой, мөөг, жимсгэнэ, 

холтос зэргийг бас иднэ. Өвөл ичихгүй, харин өвлийн ид 

хүйтэнд идэвхи буурна.   

Модны хонгил буюу орой дунд хэсэгт хуш, 

шинэсний мөчрийг үелүүлэн овоолж модны холтос, хөвд, 

хаг, шилмүүс, шувууны өд зэргийг зөөлөвч болгон дэвсэж 

үүр засна. Хэрэмний зассан үүрийг “хурил” гэнэ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАМБА ЖИРХ (Tamias sibiricus)  

Мэрэгчдийн баг Хэрмийн овог Жирхний төрөл   

 

Ойд байршин амьдрах, өдрийн идэвхтэй, жижиг мэрэгч амьтан. Монголд  замба жирх хэмээх 

нэг зүйл тархсан. Замба жирх Монгол орны  Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, Их хянган Монгол-

Алтайн ой тайга, асга хадат өндөр уулс, тэдгээрийн салбар нам 

уулсын ой, бургас, моносон шугуйт голын хөндийд тархсан 

үслэг ан. Биеийн урт 13-15 см, сүүл 6-14см, жин 79-104 г 

хүрнэ. Дагзны араас сүүлний уг хvртэл зоогоо дагасан таван 

нарийн хар бараан судалтай. Хоншоороос дух, дагз, чихний 

омог хvртэл туушдаа улаавтар шаргалаас цайвар, нүдний 

орчмоос шанаа чихний омог хуртэл тууш хар судалтай. 

Биеийн хажуу, өехий, омруу, хэнхдэг улаавтар шаргал. Үс 

богино, жигд ноолуурхаг.  Өвөл их хэмжээний самар нөөцлөн 

хураана.  X-IV сарын эх хүртэл ичээлнэ.   

Жирхний ороо хөөцөө III-

IҮ сард болж, Ү-ҮI сард 

4-6 бөрөл (төл) гаргана. Бөрөл 45 хоног орчим эхийгээ 

хөхнө. Хаврын улиралд зонхилон хуш, шинэсний 

шилмүүс, холтос болон шавжаар, зун мөөг, шавж, төрөл 

бүрийн жимс, мэхээр, зарим ургамлын шүүслэг ногоон 

хэсэг, намар зүйл бүрийн жимс, самар, мөөг, ургамлын 

үрээр хооллоно. Өвөл нилээд хэмжээний самар нөөцлөн 

хураана. 

 

МОНГОЛ ТАРВАГА  Marmota sibirica 

 

          Монголд алтай болон монгол хэмээх 2 зүйлийн тарвага бий. 

Алтай тарвага биеэр том, сор ноолуур үс урт, зүс арай бараан, дуу 

шингэн , Монгол Алтайн нурууны хойд хэсэгт байршин нутагшина. 

Монгол тарвага манай орны хээр, ойт хээр, уулын хээрийн бүсэнд 

хамгийн өргөн тархсан мэрэгч амьтан.  Уулын ар өвөр, бэл толгод, 

хөндийгөөр тохиолдоно. Элсэрхэг, намгархаг газар,  ой шугуйгаас  

зайлсхийнэ.          Бахим биетэй, мөч ахар. Зулай хар бараан, 

шанаа нүүрийн хэсэг цайвар, хэвлий бор 

шарга зүстэй. Зоо нуруу бор хул, бараан 

сортой, сүүлний цацаг бор хүрэн. Биеийн 

урт 50-60 см, сүүлний урт 9-16 см, хойд 

хөлний тавхайн урт 7-9 см, биеийн жин 6-8 кг хүрнэ. Бүлээр 

амьдарна. Тарвага ургамлын  цэцэг, навч, үндэс, ишний  хамгийн 

шим шүүст хэсгээр зонхилон идэшлэнэ.  Хааяа шавьж, амьтны 

гаралтай зүйлийг идэш тэжээлийн хомсдолтой үед хэрэглэнэ. VIII 

сарын 20-25 ны орчим,  нагай, хотилиос бусад  насны тарваганы үс 

хөрс бүрэн гүйцнэ.  

Монгол тарвага хавар ичээнээс сэрмэгц ороо хөөцөөнд 

орно. Ихэнх судлаачид тарч 30-35 хоног хээлээ тээж дунджаар 5-7 

хааяа 12 хүртэл мөндөл төрүүлнэ гэж тэмдэглэдэг. Дөнгөж төрсөн 

мөндөл үсгүй  нүцгэн, 31.1 г жинтэй, 9.4 см урт нүдээ нээгээгүй 

байх ажээ.  

Тарвага нүхэнд орж дайсан амьтад, цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлөөс биеэ 

хамгаална мөн нүхэнд эвцэлдэж, үр төлөө бойжуулах зэргээр  бүх амьдралынхаа 87.5%-ийг  

(8 настай бодгаль бүтэн 7 жилийг) газар дор нүхэнд орогнон өнгөрүүлдэг гэсэн тооцоог хийж 

болно. Монголд IX сарын сүүлээр ичээлж III сарын сүүлээр ичээнээс гарна.  

 



 

 

УРТ СҮҮЛТ ЗУРАМ (Spermophilus undulatus)  

Мэрэгчийн баг 

Хэрмийн овог  

Зурамны төрөл 

 

Монголд гозоорой, бозлог буюу цайвар сүүлт, дагуур, 

сүүлэрхэг буюу урт сүүлт хэмээх 4 зүйлийн зурам тэмдэглэгдсэн.  

Урт сүүлт зурам Монгол орны ойт хээр, уулын хээр, хээрт элбэг 

тархсан үслэг ангийн холбогдолтой мэрэгч амьтан. Баруун сибирь, 

Зүүн сибирь, Зүүн хойд хятадад тархсан. Монгол оронд Монгол 

алтай, Говийн алтай, Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл орчмын уулын хээр, 

голын хөндийн нугархаг хээр,  таг,  цармын нугад өргөн   тархмал.  

Олон салаагүй нүхэнд амьдарна. Толгой жижиг, хошуу 

монтгор, богино, нүд бүлтгэр, чихний дэлбэ хөгжөөгүй, хулгар, хүзүү богиновтор, сэрвээ нам, 

хойд, урд мөчид тэнцүү, хөлийн тавхай уртавтар. Урт сүүл, “час, час” гэсэн тод  дуугаар бусад 

зурамнаас ялгагдана. Зүс зуны улиралд бараавтар шаргал хөх буурал, хэвэл улаавтар шаргал, 

сэрвээ, зоо нуруу бараавтар шаргал, жижигхэн бараан толбонуудтай. Өвөл цайвар буурал 

шаргал. Гуужилт IҮ-Ү сард эхэлж, ҮIII-IX сард үс хөрс гүйцнэ. Сүүлэрхэг зурам X сарын 

эхнээс III сарын  сүүлч хүртэл ичээлнэ. Ороо хөөцөө ичээнээс гарсны дараа эхэлж, Ү-ҮI сард 

ихэвчлэн 5-8, заримдаа 11 хүртэл гөлчгий гаргах нь тохиолдоно.   

Ойт хээр, уулын хээрийн голын 

хөндий, түүний дэнж, уулын бие хажуу, уулын 

нуга зэрэг зөөлөн хөрст орчинд гүн нүх ухаж 

амьдарна. Дагуур огдой, монгол тарвагатай 

хөршлөн байршин амьдрах нь элбэг. Халдварт 

тахал өвчний нян тээдэг, өвчилдөг аюултай.   

Махан идэшт үнэг, хярс, өмхий хүрэн 

зэрэг хөхтөн амьтад шувуудын идэш тэжээл 

болж экосистемийн тэнцвэрт байдалд онцгой 

үүрэг гүйцэтгэнэ.  

 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Оготны овог (Arvicolinae) Rochebrune, 1883 

Барагчны (Alticola) Blanford, 1881 төрөл  

 

Хадны барагчин,(Alticola semincanus) Severtzov, 1879,  

Соён барагчин,(Alticola macrotis) Radde, 1861, 

Тавшгар барагчин(Alticola strelzowi) Kastschenko, 1899,  

 

Оготны овог Барагчны төрлийн хадны барагчин, соён 

барагчин,тавшгар барагчин хэмээх зүйлүүд 

бүртгэгдсэн. Барагчны төрлийн зүйлүүдийн зоо нуруу 

хэсэг цайвар саарал, бараан саарал, боровтор саарал 

хүртэл өнгөтэй байх ба хэвлий ижил саарал өнгөтэй 

байна.  Нуруу болон хэвлийн өнгөний зааг тод 

илэрнэ. Тавшгар барагчины сүүл нь үзүүртээ цацаг 

үстэй ба энэ нь бусад зүйлүүдээс ялгагдах шинж 

болно. Сахал урт, толгойн уртаас ч илүү гарна.  

Биеийн урт 100-140 мм, сүүлний урт 24-45мм , биеийн жин 24-65 грамм хүрнэ.  Үүдэн шүд 

1/1, соёо 0/0, бага араа 0/0, их араа 3/3=16 шүдтэй байна.  

Хоногийн турш идэвхитэй. Бүлээрээ амьдарч аюул тохиолдсон үед сэрэмжлүүлэх чимээг өгч 

хад, чулуун доогуур шурган орогноно. Хад, асганы доогуур үүр засан амьдрах ба ургамлын 

ногоон хэсгээр хооллож өвлийн идэш тэжээлээ нөөцөлнө. Дээрх зүйлүүд нь ойролцоо буюу 



 

 

5-8 сарын хооронд үржилд орно. Жилд 1-3 удаа төрж дунджаар 2-9 гөлчгий гаргана. Хавар 

эрт гарсан төл бэлэг боловсорч тухайн жилдээ үржилд орно. Тухайн төрлийн жижиг хөхтөн 

амьтад нь идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний суурь болж мах идэшт амьтдын идэш болдог. 

Мөн хөрсийг сийрэгжүүлж, ялгадас нь 

хөрсөнд бордоо болж бодис энергийн 

эргэлтэнд чухал нөлөөг үзүүлнэ.  

Манай орны Монгол Алтай, Говийн Алтай, 

Хангай, Хэнтий, Хянганы салбар уулсын 

завсрын нутгуудаар өндөр уулын бүсээс, 

ойт хээр, хээр болон говийн бүсийн хад 

асгатай хэсгээр бусад зүйл жижиг хөхтөн 

амьтадтай зэрэгцэн байршиж амьдарна.  

 

 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Оготны овог (Arvicolinae)Rochebrune, 1883 

Ойн оготны (Cletrinomys) Tilesius, 1850 төрөл  

 

Ойн хүрэн оготно, (Myodes rufocanus) Sundevall, 1846,  

Ойн улаан оготно, (Myodes rutilus) Pallas, 1779 

 

Оготны овог ойн оготны төрлийн ойн хүрэн, ойн улаан оготно хэмээх 2 зүйл бүртгэгдсэн. 

Ойн оготны төрөлд хамаарах зүйлийн зоо нуруу хэсэг улаан хүрэн, бараан хүрэн, хүрэн улаан  

өнгөтэй байх ба толгойн дээд хэсэг зоо, нурууны өнгөтэй ижил шанаа хэсэг нь үл мэдэг 

цайвар өнгөтэй байна. Хэвлий ижил цайвар саарал 

өнгөтэй. Биеийн урт 75-148 мм, сүүлний урт 20-50 мм 

байх ба биеийн уртын 1/3 тэй тэнцэх сийрэг үстэй, дээд 

хэсэг үл мэдэг хүрэн улаан өнгөтэй, доод хэсгийн өнгө 

цайвар байна. Биеийн жин 35-55 гр. Ойн хүрэн оготно нь 

бусад зүйлээс биеэр харьцангуй том.  

Ойн оготны төрлийн жижиг хөхтөн амьтад 

идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний суурь буюу мах 

идэшт хөхтөн, шувуудын ялангуяа ойн гүн, захын 

сэжүүр хэсэгт байршин амьдардаг ойн булга, ойн солонго, шар үнэг, саарал чоно зэрэг 

амьтдын идэш тэжээл болдог. Хөрсийг малтан олон салаа нүх ухан сийрэгжүүлж, ялгадас нь 

хөрсөнд бордоо болж бодис энергийн эргэлтэнд чухал нөлөөг үзүүлнэ. 

Бүрэнхий болон шөнийн идэвхитэй, зуны улиралд өдөр идээшилнэ. Модонд сайн 

авирна. Нүх төдийлөн ухахгүй бөгөөд Хад асганы завсар, модны хөндий, ойн хөвд, хаган 

доогуур орогнох нь элбэг. Ургамлын ногоон хэсэг, үр жимс, хаг, хөвдөөр өвлийн улиралд мөн 

хаг, хөвд болон модны холтосоор ч хооллоно. 

Дээрх зүйлүүд нь ойролцоо буюу 4-9 сарын 

хооронд үржилд орно. Жилд 1-3 удаа төрж 

дунджаар 2-10 гөлчгий гаргана.  

Ази, Европ, Хойт Америкт тархсан. 

Алтай, Хангай, Хэнтий, Их хянганы салбар 

уулс зэрэг Монгол орны хойт хэсгийн бүх ойт 

нутагт өргөн тархах ба олон хэв шинжийн ойд 

тохиолдох бөгөөд шилмүүст ой, татмын ой, 

төгөл, ширэнгэд илүү ихээр байршин 

амьдарна.  

 

 

 



 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Оготны овог (Arvicolinae)Rochebrune, 1883 

Үлийн оготны (Lasiopodomys) Lataste, 1887 төрөлд хамаарах 2 зүйл 

- Үлийн цагаан оготно, (Lasiopodomys brandtii) Radde, 1861,  

- Үлийн бор оготно (Lasiopodomys mandarinus) Edwards,1867,  

 

Оготны овог Үлийн оготны төрлийн үлийн цагаан 

оготно, үлийн бор оготно хэмээх хоёр зүйл бүртгэгджээ. 

Үлийн цагаан оготны их биеийн өнгө цайвар саарал, 

элсэн саарал, бор шаргал өнгөтэй.  Биеийн урт 116-150 

мм байх бөгөөд үлийн цагаан оготно  биеэр том. 

Сүүлний урт 10-30 мм, дээд, дотор тал жигд цайвар 

өнгөтэй, их биеийн уртын 1/4-тэй тэнцэнэ. Биеийн жин 

30-70 грамм хүрнэ.  Эдгээр жижиг хөхтөн амьтад бүлээр 

амьдарч хээрийн экосистемийн бодис энергийн 

хамгийн том хувиргагч болдог. Мөн идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний суурь болж мах 

идэшт амьтдын идэш болдог. Мөн хөрсийг сийрэгжүүлж, ялгадас нь хөрсөнд бордоо болж 

бодисийн эргэлтэнд чухал нөлөөг үзүүлнэ.   

Үлийн цагаан оготно нь төрөл дотроо өдрийн идэвхитэй цорын ганц зүйл бөгөөд  

харин үлийн бор оготно бүрэнхий болон шөнийн идэвхитэй. Ургамлын ногоон хэсэг, үндэс, 

булцуугаар хооллоно. Үлийн цагаан оготно нарийн нийлмэл бүтэцтэй олон салаа нүх ухаж 

орогнох ба том хэмжээний колони үүсгэн бөөнөөр амьдарна. Дээрх 2 зүйл өвөл идэш тэжээл 

нөөцөлнө. Үлийн цагаан оготно 4-8 сарын хооронд үржилд орно. Хээл тээх хугацаа 19-21 

хоног. Жилд 3-4 удаа төрж дунджаар 2-13 хүртлэх 

гөлчгий гаргана. Хавар эрт гарсан гөлчгий тэр 

жилдээ бэлэг боловсорч үржилд ордог. Үлийн бор 

оготны амьдрал экологи биолог онцлог нарийн  

судлагдаагүй байна. 

Үлийн цагаан оготно нь Төв азийн хээр, 

хуурай хээрийн жинхэнэ төлөөлөгч зүйл бөгөөд 

Монгол орны төв, зүүн хэсгийн хээрийн бүсэд 

өргөн тархмал. Баруун тийш Хангайн нурууны 

өврөөр тархаж Увс нуурын хотгор хүрнэ. Мөн ой, 

ойт хээрийн бүс рүү тархсан. Байгаль нуурын зүүн 

хэсэг, Манжуурын баруун хойт хэсэг, Цахар, 

Баргын нутагт тархсан.  

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Оготны овог (Arvicolinae) Rochebrune, 1883 

Зусгын (Phodopus) төрөл  

Орог зусаг (Phodopus campbelli) Thomas, 1905,  

Элсний зусаг (Phodopus roborovskii) Satunin, 1903,  

Оготны овог зусгын төрлийн орог зусаг, элсний зусаг 

хэмээх 2 зүйл нь шишүүхэйн төрлийн бусад жижиг хөхтөн 

амьтадтай төстөй бөгөөд орог зусаг нь нурууг дагасан хар 

судалтай байдгаараа элсний зусгаас ялгагдана. Орог болон 

элсний зусаг бор саарал, шар саарал өнгөтэй байх ба элсний 

зусаг хэвэл хэсгээрээ илүү тод цайвар саарал өнгөтэй 

байна. Нуруу болон хэвлийн өнгөний зааг бүдэг илэрнэ. 

Сахал буюу мэдрүүл үс толгойн уртаас богино байна. 

Мөчид богино, тавхай тачир зөөлөн үсээр бүрхэгдсэн байдаг.  Овог дотроо бусад төрлүүдээс 

биеэр жижиг, биеийн урт 67-102 мм хүрнэ. Сүүлний урт 8-18 мм, үснээс цухийх төдий 

богино, биеийн жин 14-20 гр.байна. 



 

 

 Бусад жижиг  хөхтөн, мэрэгчдийн адил идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний суурь болж мах 

идэшт амьтдын идэш тэжээлийн үндсэн бааз болж, нүх малтан хөрсийг сийрэгжүүлж, ялгадас 

нь хөрсөнд бордоо болон бодис энергийн эргэлтэнд чухал нөлөөг үзүүлнэ. 

Бүрэнхий болон шөнийн идэвхитэй, зуны улиралд өдөр идээшилнэ. Ургамлын ногоон хэсэг, 

үр, жимсээр хооллохын зэрэгцээ шавьж иднэ. Энгийн буюу нийлмэл бүтэцтэй гүн биш олон 

амсартай нүх ухаж орогноно. Дээрх зүйлүүд 

зуны улиралд жилд 3-4 удаа үржилд орж 

хээлээ 21 орчим хоног тээж дунджаар 3-9 

хүртэл тооны гөлчгий гаргана. Байгальд 2 

жил хүртэл, тэжээвэр нөхцөлд илүү урт 

хугацаанд амьдарна. Мах идэшт зүйл бүрийн 

хөхтөн, шувууны идэш тэжээл болно.  

Орог зузга Phodopus campbelli Thomas, 1905 

Монголын говь, хээр, ойт хээрийн бүсэнд 

өргөн тархмал. Монгол алтайд д.т. 3600 м 

өндөрт тагийн нуга хүртэл нутагшина. Говьд 

голдуу задгай ус, бут сөөгтэй хэсгээр 

тааралдана. Өвөл ичдэггүй бөгөөд цасан 

доогуур орогнож өвөлждөг байна 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Хулганыовог (Muridae) Gray, 1821 

Хээрийн хулганы (Apodemus) Kaup,1829, төрөл  

Азийн хулгана, (Apodemus peninsulae)Thomas, 1906,  

Гэрийн хулганы (Mus) Linnaeus,1758 төрөл  

Гэрийн хулгана (Musmusculus) Linnaeus,1758,  

 

Хээрийн хулганы овог, хээрийн хулганы төрөлд 

азийн хулгана, гэрийн хулганы төрөлд гэрийн 

хулгана хэмээх зүйлүүд бүртгэгдсэн. Биеийн  

нуруун тал хүрэн шаргал, цайвар шаргал, саарал ба 

хэвлий цайвар саарал өнгөтэй. Овог дотроо биеэр 

дунд зэрэг биетэй төрөлд тооцож болно. Азийн 

болон гэрийн хулгана бүрэнхий болон шөнийн идэвхитэй боловч өдөр тохиолдох нь элбэг. 

Дээрх зүйлүүд байгальд 2 хүртэл жил амьдарна.  

Гэрийн хулгана Монгол орны байгалийн олон бүс бүслүүрт тархсан синантроп буюу 

хүнд ойромсог амьдардаг амьтан.  Гэрийн хулгана Антрактидээс бусад дэлхийн бүх хуурай 

газар тархсан. Зоо нуруу бор саарал  буюу зэгэл саарал,  хэвэл цайвар саарал. Гэрийн 

хулганын төрөлд багтах 25 зүйл бүртгэгдсэнээс  Монголд  гэрийн хулгана хэмээх 1 зүйл бий. 

Тайга, ойт хээрийн бүсэнд голдуу хүний орон байр, хөдөө аж ахуйн барилга байгуулам ж, 

малын хашаа хороо, хог хаягдлын газар, малчны өвөлжөө бууц, тариа ногооны талбайн 

хавиар нутаглана. Агуулах, гэр сууцанд хоол хүнс хороож бохирлон, эд хогшил тоног 

хэрэгсэл мэрж гэмтээдэг хорлонтой. Биеийн  урт 

12.5 см   хүрнэ, 6-10.5с  урт сүүлтэй. Жилд 5 ба 

түүнээс ч олон удаа төрдөг.  Хээлээ 17-21 хоног 

тээж,  3-12 хүртэл үсгүй нүцгэн зулзага гаргана.  

Янз бүрийн ургамлын болон амьтны гаралтай 

зүйлээр хооллоно. Азийн хулгана гэрийн 

хулганаас сүүлний урт, тавхайн урт болон 

хэвлийн цайвар өнгө зэргээр ялгагдана. Энгийн 

олон салаагүй гүехэн нүхэнд орогноно. 

Ичдэггүй бөгөөд өвөл олон зүйлийн үр 

нөөцөлнө. Ургамлын ногоон хэсэг, үр, жимсээр 

хооллоно. Биеийн урт дунджаар 70-124 мм ба 



 

 

төрөл дотроо азийн хулгана биеэр том. 

Сүүлний урт 70-110 мм, биеийн жин 20-

45 грамм байна. Азийн хулгана Монгол 

орны ой, ойт хээр, хээрийн бүсэд тархсан 

ба ойн цоорхой, голын хөндийн чийглэг 

шугуйг илүүтэйгээр шүтэн байршина. 

Азийн хулгана жилд 2 удаа төрж 

дунджаар 6-7 хүртлэх тооны гөлчгий 

гаргана. 

 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Алагдаагын овог (Dipodidae) Fischer,1817 

Алагдаагын (Allactaga) Cuvier,1836, төрөл 

 

Шивэр буюу Сибирь алагдаага, (Allactagasibirica)Forster,1778,  

Говийн алагдаага, (Allactagabullata)G.Allen 

1925,  

 

Алагдаагын овгийнхон нь шөнийн идэвхитэй, 

салаагүй энгийн нүх ухаж орогноно. Өвөл 

ичээлнэ. Идэш тэжээлийн бүрэлдэхүүнд 

ургамлын ногоон хэсэг, үр, буурцаг, шавьж 

зонхилно. Ичээнээс гарсны дараа үржилд 

орох бөгөөд жилд 1 удаа 2-6 зулзага төрүүлнэ.  

 

Шивэр буюу сибирь алагдаага Урал мөрнөөс Казахстаныг дайран Их Хянганы уулс 

хүртэл тархсан. Сибирь алагдаага Монголын ойт хээр, хээр, говийн бүсэнд элбэг тааралдана. 

Хар-Ус нуур орчмын нутагт сибирийн алагдаага хайргархаг, чулуурхаг зэрэг олон янзын 

биотоп бүхий нилээд өндөрт уулын хээрт тохиолдоно. Говь, цөлийн бүслүүрт харьцангуй 

ховор бөгөөд голдуу өндөр уулын бэлийн  чийглэг биотопуудыг сонгон амьдрах онцлогтой. 

Ууланд д.т. 2300 м хүртэл тааралдана.   

Биеийн нуруу хэсэг бор саарал, цайвар саарал өнгөтэй ба хэвлий цайвар саарал 

өнгөтэй. Сибирь алагдаагын гуяны цагаан толбо нь бусад зүйлүүдээс илүү том байдаг. 

Алагдаагын зүйлүүдийг ялгах гол шинжүүдийн нэг нь сүүл юм. Сибирь алагдаагын сүүлний 

үзүүрийн цацаг үсний хар өнгөтэй хэсгийн өмнө 

талд цайвар үстэй ба сүүлний доод талаас харахад 

хар үсний дундуур цайвар судалтай, сүүлний 

үзүүрийн үс тод цагаан байна.  

Нэг амсартай 5м хүртэл урт нүхэнд 

орогноно. Алагдаагын нүх олон салаалахгүй 

боловч замдаа олон удаа мушгиран эргэсэн 

байдалтай байх бөгөөд гүн нь 4 м орчим байжээ.   

Ургамлын газар доорх болон ногоон хэсэг, үр, 

шавж цохоор идэшлэнэ. Тэжээлд нугаламгүй 

жижиг амьтан, шавж, авгалдай нэлээд оролцоно. 

Овог дотроо сибирь алагдаага  хамгийн том 

биетэй зүйл. Өвөл X-IV сар хүртэл ичээлнэ. Жилд 

1 төллөж 3-6 ялам төрүүлнэ. Мах идэшт хөхтөн, 

шувууны идэш тэжээл болно. Зарим халдварт 

өвчин үүсгэгчийг зөөж дамжуулдаг. 



 

 

Говийн алагдаага Монгол оронд 

Их нууруудын хотгор, Нууруудын 

хөндий, Зүүн гарын болон Алтайн өмнөх 

говь,  Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, 

Сүхбаатар аймгийн баруун зах хүртэл 

тархмал. Говийн алагдаага нь БНХАУ-

ын баруун хойт цөлд тархсан. Говийн 

алагдаагыг Хар-ус нуур орчмын нутагт 

түгээмэл тархалттай болохыг тогтоожээ. 

Алагдаагын нурууны үсний өнгө цайвар 

сааралдуу 

бөгөөд 

тэдгээр үсний үзүүр нь бараан өнгөтэй, гуяны цагаан толбо нь 

бага хэмжээтэй байжээ.  Говийн алагдаагын сүүлний хар үсний 

үзүүрт цагираг маягын цайвар үстэй бөгөөд хар үсний дундуур 

цагаан судалтай байна. Хойд мөчид таван хуруутай. Биеийн 

урт дунджаар 120-180 мм, сүүлний урт 142-230 мм, арьсан 

дороо өөхөн давхарга байхгүй, биеийн жин 70-170 грамм 

байна.  

Говийн алагдаага бударгана бүхий говийн хайрган хөр  

стэй хэсэгт элбэг тохиолдоно. Үетэн  бударганат говь, сөөг 

бударганат цөлд нутаглана. Ургамлын үр буурцаг, ногоон 

болон газар доорх үндэслэг шүүслэг хэсгээр идэшлэнэ. Жилд 

1-2 төллөх бүрдээ 2-5 ялам гаргана. Мах идэшт хөхтөн, 

шувууны идэш тэжээл болно.  

 

 

Мэрэгчдийн баг (Rodentia) Bowdich, 1821 

Алагдаагын овог (Dipodidae) Fischer, 1817 

Савагдаахайн (Dipus) Zimmermann,1780, төрөлд хамаарах 1 зүйл 

- Савагдаахай, (Dipus sagitta) Pallas, 1773,  

 

Алагдаагын овог Савагдаахайн төрлийн 1 зүйл савагдаахай энэ бүс нутагт бий.  

Цайвар сааралаас элсэн шаргал өнгөтэй байна. Гуяны цагаан толбо мэдэгдэхгүй бөгөөд чих 

харьцангуй богино. Сүүлний үзүүрийн цацаг үс цагаан өнгөтэй, Хойд мөчид 3 хуруутай ба 

тавхайн уланд зөөлөн бараан урт үстэй. Биеийн урт  110-158 мм, овог дотроо биеэр том зүйл. 

Сүүлний урт 140-178 мм, арьсан дороо өөхөн давхарга байхгүй, биеийн жин 46-128 грамм 

байна.  

Шөнийн дэвхитэй ба 5 м хүртэл урт, салаагүй энгийн нүх ухаж орогноно. Өвөл 

ичээлнэ. Идэш тэжээлийн бүрэлдэхүүнд ургамлын ногоон хэсэг, үр, буурцаг, шавьж орно. 

Ичээнээс гарсны дараа үржилд орох бөгөөд 

жилд 1 удаа зун 5-8 сард төллөж 2-5 зулзага 

төрүүлнэ.  

Манай орны говь цөлийн хэсэг буюу Их 

нууруудын хотгороос (Увс нуур), 

Өмнөговь хүртэлх элсэрхэг хөрстэй, 

сийрэг ургамалжилттай заримдаг цөлд 

байршин амьдарна. Хар-Ус нуур орчмын 

нутагт элбэг тохиолдох мэрэгч. 

Савагдаахай элсэрхэг хөрстэй дэрс, тэсэг, 

харгана зонхилон ургасан говь, цөлөрхөг 

хуурай биотопуудад голдуу байршина. 

 

 



 

 

ШАР ЧИЧҮҮЛ Meriones meridianus  

 

Монголын өмнө, баруун өмнө хэсгийн говь цөл, 

баруун төв хэсгийн элстэй газар дагаж хойш Увс 

нуур, Нууруудын хотгор өнгөртөл тааралдана. Шар 

чичүүлийг Н.М.Пржевальский 1877 онд баруун 

говиос тэмдэглэжээ. Хар ус нуур, Ботгон гол, Дөргөн 

нуур, Ховд гол, Хяргас нуурын хойт эрэг, Увс 

нуурын зүүн биед тэмдэглэжээ.  Бут сөөг сул элс, 

элсэрхэг тал, довцог бөөрөг, манхан зэрэг янз бүрийн 

байдалтай элсэнд нутаглана. Шар чичүүл дэрс 

зонхилон ургасан, элсэрхэг хөрстэй биотопт голдуу байршин амьдардаг боловч босоо 

бүслүүрийн өндөршлөөс бага хамаарах зүй тогтол ажиглагдана.  

Голдуу шөнө нүхнээс гарч идэш тэжээлээ олно. Өвөл ичдэггүй боловч идэвх хөдөлгөөн эрс 

буурдаг байна. Харин өдөр ба шөнийн алинд ч идэвхтэй боловч  4-5 сард шөнө, 10 сард өдөр, 

бусад сард өдөр шөнийн алинд 

ч идэвхтэй байжээ. Ихэвчлэн 

үр буурцаг, ургамлын ногоон 

хэсгээр идэшлэнэ. Эмэгчин IV-

IX  сард 1-3 удаа төллөх бүрдээ 

5-7 зулзага гаргадаг. Айлын 

гэрт нүх ухаж хөөеө хураасан 

баримт бий.Мах идэшт хөхтөн, 

шувууны тэжээл болно Зарим 

халдварт өвчний байгалийн 

голомт болно.  

 

 

МОНГОЛ ЧИЧҮҮЛ Meriones unguiculatus  

 

Монголын төв өмнө нутаг,  Их нууруудын хотгор, 

Хангайн өмнө бэлээр тархмал.  Монгол чичүүлийг 

Хар-Ус нуурын хойд хэсэг Давстын тохой, Чаргатын 

өмнөд хэсэг, Дөргөн нуурын баруун эрэгт Хар 

судгийн худгаас урагшаа 17 км-т, Чоно харайх голын 

өмнөд эрэгт Гэзэг сайханы ард, Ховд голын эрэгт 

Онгоцны улаан зэрэг газруудад тэмдэглэжээ.  

Таана хүмүүл үетэнт, үетэн шавагт үетэн бударганат 

говь хээрт нутаглана. Хээрт голдуу элсэн бөөрөг довцог үетэнт элсэрхэг талд алаг цоог 

тааралдана. Цөлд хотос хоолой, борзонт чийгэрхэг шал тойром, сондуул бүрд хавийн бут 

сөөгөнд тохиолдоно. Хот суурины хог хаях газар, малчны бууц хавиар элбэг үзэгддэг. 

Ургамлын үр, ногоон хэсгээр идэшлэнэ. Голдуу өдөр нүхнээс гарч идэшлэнэ. Дош, олон 

амсартай, хоорондоо ховил зам бүхий гүн нүхэнд орогноно. Эмэгчин V-VIII  сард 2 удаа 

төллөх бүрдээ 4-6 зулзага төрүүлнэ. Тоо 

тогой нь жил жилээр хэлбэлзэнэ. Мах идэшт 

шувуу, хөхтний идэш тэжээл болно. Тахал 

зэрэг зарим халдварт өвчний байгалийн 

голомт болно.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗААРТ ОНДООТОР (Ondatra zibethicus) 

 

 

Монгол нутагт  урьд байгаагүй. Ирмэл амьтан. Анх 1942 

оны үед хөрш ОХУ-ын нутгаас Сэлэнгэ мөрний цутгал 

Буур голд байгалийн аясаараа өөрөө нэвтрэн ирж 

нутагшсан. Одоо Сэлэнгэ, Орхон, Онон, Улз, Баруун 

монголын Булган, Ховд, Тэс, Завхан голуудын савд 

тархан нутагшлаа. Буур голоос 1967 онд анх 50 эр, эм 

бодгалийг Монгол Алтайн Хар ус нуурт аваачиж 

нутагшуулсан. Хар ус нуурт заарт ондоотор амжилттай 

нутагшиж 1971 оноос агнаж эхэлсэн. Эндээс 1971-1983 

онд жилд 3.4-5.2 мянган толгой агнаж байв. Монголын умар, баруун хойд, зүүн хойд хэсгийн 

том гол мөрдийн савд заарт ондоотор үржин нутагшсанаар агнуурын үнэт үслэг амьтан 

шинээр нэмэгдсэн юм.  

Мэрэгчтний баг дотроос биеэр минжний дараа орно. Биеийн урт 26-40 см, сүүл 12-

23 см, жин 900-1000 г. Зөөлөн урсгалт гол, нуур, хуурай газрын алинд нь ч амьдардаг үслэг 

ан. Бэлэг эрхтний хойд хэсэгт арьсан доор заарын булчирхайн хүүдий бий. Энэхүү 

булчирхайнаас өвөрмөц үнэр бүхий шүүрэл ялгардаг.  

Заарт ондооторын гуужилт IҮ эхлэн явагдаж X-XI үс, хөрс бүрэн гүйцэнэ. Энэ үед 

түүний арьс урт сор бүхий гоёмсог болдог.Ороо хөөцөө Ү сард эхэлж, хорь гаруй хоногийн 

дараа зулзагаа гаргана. Бусад мэрэгчдийн адил зарим жил хэт олширдог онцлогтой амьтан. 

Экологийн таатай нөхцөл бүрдсэн өнтэй жил олон удаа төрнө. Хар ус нуурын ондатрын 

анхны орооны хугацаа 4-р сарын сүүлчээс 5-р сарын эцэс хүртэл, 2 дахь ороо 6-р сарын 

сүүлчийн хагас, 7-р сарын эхний хагаст,  3 дахь ороо 7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхэн үед 

болно. Хар-ус нуур орчмын сүрэгт 17 жил хийсэн ажиглалтаар 1 эм ондатр жилд 15.7 зулзага 

төрүүлдэг, эмэгчин амьтдын 20.5 хувь нь жилд гурав, 76.4-78 хувь нь хоёр, 1.5-3.1 хувь нь нэг 

удаа төллөдөг, нэг удаа төллөхдөө хамгийн олон нь 12 зулзага төрүүлнэ  гэсэн судалгааны 

мэдээнүүд бий.  

Монголд заарт ондоотор намуун урсгалт гол, зэгс, усны зүйл бүрийн ургамалтай 

нуур, цөөрөм, голын эргээр нутагладаг. Намхан эрэгтэй намгархаг хэсэгт өвсөөр 1.5-2 м 

өргөн, 1 м хүртэл өндөр ус руу орсон үүдтэй, хэдэн тасалгаа бүхий овоохойг зэгс, мод, 

бургасны мөчрөөр барина. Эгц цавчим эрэгтэй хэсэгт олон салаалсан нүх малтаж орогнодог. 

Нүхний амсар зонхилон усан доор байдаг. Хар ус нуурт ондатр арал доогуур устай холбоотой 

сувгууд үүсгэж уг сувган дотроо хулсны үндсийг их хэмжээгээр овоолж нөөцөлсөн байдаг.  

Заарт ондоотор голын өлөн, зэгс, шагшуурга болон ус намгийн элдэв ургамлаар 

идэшлэнэ. Заримдаа зүйл бзрийн зөөлөн биетэн, шавж ч иддэг амьтан.  Хаврын эхэн сараас 

мөс хайлж усны түвшин ихсэх хүртэл ондатр өвлийн үед хэрэглэж байсан тэжээлээ хэрэглэж 

усны түвшин нэмэгдэж нуур намаг ялгагдахгүй усаар бялхах үед хулс (зэгс)-ны найлзуураар 

хооллоно. Зуны улиралд тэр 

ихэвчлэн хулсны үндэс 

болон эрэг орчмын 

ургамлуудаар хооллох ба 

харин намрын хуучдаар 

бөлбөөгийн овгийн 

ургамлаар идээшлэнэ. 

Ондатрын гол 

дайсагнагч амьтад нь шар 

үнэг, усны цагаан сүүлт 

бүргэд бөгөөд өвлийн 

улиралд  зэгсний зэрлэг 

гахай овоохойг нь эвдэж 

ихээхэн хохирол учруулдаг. 

 



 

 

ГАР ДАЛАВЧТАНЫ БАГ (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779) 

 

 Монгол оронд Гардалавчтан буюу сарьсан багваахайн (Chiroptera Blumenbach, 1779) 

багийн 19 зүйлийг тэмдэглэжээ. Завхан аймгийн нутагт багваахайнханы (Vespertilionidae 

Gray, 1821) овгийн, багваахай, соотгой болон сарсаахай төрөлд хамаарах 5 зүйл гар 

далавчтаныг (сарьсан багваахай) одоогоор тэмдэглэгдээд байна.  

Гардалавчтан удаан нисэхэд зохилдож,  урд мөчид нь далавч болон хувирсан, урд, 

хойд  мөчид сүүлний хооронд нимгэн арьсан холбоостой, урт дэлдэн чихтэй, сонсгол сайн, 

харааны хөгжил муу, биеэр жижг, амаараа дүүрэн шүдтэй,  “чарр” “чарр” дуутай “ нисдэг 

хулганыг” бүгдийг нутгийнхан   сарьсан багваахай гэнэ.  

Дээрхи зүйлүүд элдэв  шавьжаар хооллоно. Нисч яваа  ялаа, шавьжийг барьж иднэ.  

Өвөл мод, дархины хөндий, хадны ангал агуйд, байшингийн дээвэр хонгилд ичээлнэ.  Үдэш 

болмогц хоол тэжээл эрж ниснэ. Өдөр ч нисэх нь тохиолдоно.   Эмэгчин жилд нэг удаа 

үржихдээ 1-2 зулзага гаргана.  

 

УССАГ БАГВААХАЙ - Myotis petax  

 

Уссаг багваахай нь баруун 

Сибирээс Солонгос, Япон хүртэл ой, ойт 

хээрийн бүсэд усан орчин шүтэж түгээмэл 

тархдаг. Азийн ой, ойт хээрийн бүсэд хойд 

өргөргийн 65 градус хүртэл, Хятадын зүүн 

хойд хэсэг, Япон, Солонгост тархсан. 

Түүний дотор баруун, зүүн Сибирьт өргөн 

тархсан . 

Жижиг биетэй, шууны урт 34-41мм, 

биеийн дээд тал нь хүрэн эсвэл хүрэн улаан, 

далавчны хормой нь хойт хөлийн шилбэ 

сарвууны үеэс яльгүй доогуур, гадаад 

хурууны угаас арай дээгүүр хойт хөлтэй нийлнэ. Толгой ясны кондилобазаль урт 13-14.2 мм, 

ухархай хоорондын зай 3.7-4.4 мм. Дээд хойт араа дотор талдаа М1-M3 жижиг төвгөртэй 

(протокон).Толгой яс дух хамрын хэсгээрээ бага зэрэг налуу.   

Гол, нуур усны ойролцоох бургас улиасан шугуй хадтай газар бөөнөөрөө байршиж 

модны хөндий хонгил, агуй, зэрэгт өдрийг өнгөрөөж, ус бараадан чийг ихтэй газарт амьдарч 

усан дээгүүр нисэж идэшлэнэ. Эмэгчин үржлийн бөөгнөрөл модны хөндий, гүүрэн доор, 

байшингийн дээвэрт үүсгэнэ. Уссаг багваахай манай орны хойд хэсгийн ой, ойт хээрт нутгаар 

тархмал. 

Уссаг багваахай ихэнхдээ усны гадарга орчмоор нисэж ангуучилна. Олон зүйл хос 

далавчтан, хайрсан далавчтан, хаварч, 

мөхөөлж, хоовгон, цох зэрэг жижиг 

нисдэг шавжаар зонхилон идэшлэнэ. 

Бусдаас удаан тайван нисдэг, эр эм 

багваахайнууд нийлж бөөнөөр ниснэ. 

Уссаг багваахай байгалийн нөхцөлд 28 

түүнээс дээш ч насалдаг, нэг газраа 

тогтвортойгоор удаан амьдардаг болох 

нь тогтоогджээ. Баруун Монголд Чоно 

харайхын голын Хавцлын агуйд  

ичээлдэг. Уссаг багваахайд шимэгчлэгч 

олон зүйл хачиг, бясаа, хос далавчтан, 

бүүрэг тэмдэглэгдсэн. 

 

 

 



 

 

БОР СООТГОЙ – Plecotus ognevi  

 

Алтай, төв болон зүүн Сибирь, Алс 

Дорнод (Сахалин, Курил), Манжур, Умард 

Монголд тархсан. Өмнөд Сибирь, Умард 

Монголд өргөн тархсан.  

Чих маш урт 40 мм хүрнэ. Цэцгийн 

хөгжил сайн. Нүд нь бусад багваахайнханаас 

том байна. Биеийн хэмжээ дунд зэрэг, нуруун 

талын үсний өнгө нь хүрэн заримдаа 

боршаргал дэвсгэр өнгөний хольц ихтэй, 

хэвэл талын үсний өнгө цайвар саарал. Толгой 

ясны кондилобазаль урт 14.8-15.8 мм. Урд бага арааны эхний шүд Р1 хөгжил сайтай. 

  

Бор соотгой нь ой тайга, ойт хээр, уулын хээрт тархдаг, тал хээр, цөлөрхөг хээрт 

ховор тохиолдоно. Усны ойролцоо, байшингын дээврийн хөндий, модны хонгил, агуйд 

орогноно. Өвлийн улиралд агуйд ичээлдэг. Зуны улиралд бор соотгой нь малын өвөлжөө, 

айлын байшинд өдрийн цагаар орогноно.  

 Ороо хөөцөө намар болж эр бэлгийн эс эмийн бэлгийн сувагт хавар болтол 

хадгалагдана. Зургаан сард 1 зулзага гаргана. Гүн харанхуй болсон үеэс нисэж ангуучилдаг. 

Өргөн далавчтай харьцангуй удаан огцом эргэлттэй нислэгтэй. Нам өндрөөр далавчаа удаан 

дэвж нисэх ба агаарт тогтож чадна. Нисэлт дундаа агаараас болон мод бут, ургамал дээрээс 

идшээ барина. Ганц нэгээрээ болон цөөн хэдээрээ нийлж ан хийдэг. Ангуучлахдаа модны 

орой хавиар эргэлддэг. Цаг агаар болон бүрэнхий шөнөөс нисэх өндөр хамаарна. Гол тэжээл 

нь хайрсан далавчтан буюу ой модны элдэв хөнөөлт эрвээхий, цус сорогч шавжууд бөгөөд 

эдгээрийг их хэмжээгээр идэж хороодог. Мөн хүрэнцэр зэрэг нисдэггүй шавж, аалзаар ч 

хооллоно.  

 

 

МАХ ИДЭШТНИЙ БАГ (CARNIVORA) BOWDICH, 1821 

 

 

Идэш тэжээлийнхээ 75-аас дээш хувьд мах 

иддэг эдгээр амьтад экосистемийн гинжин хэлхээнд 

чухал үүрэгтэй оролцож, байгалийн цэвэрлэгчийн үүрэг 

гүйцэтгэдэг байна. Завхан аймгийн нутагт 4 овгийн 8 

төрөлд хамаарах 16 зүйл тархсан. 

Махчтаны багийн онцлог: Манай оронд 

мийнхэн, чонынхон, баавгайнхан, суусрынхан  гэсэн 4 

овогт хамаарах 23 зүйл тархсан. Мөчид хүчирхэг урт, 

хумс хурц, 4-5 хуруутай, тавхай, өлмий, сарвуугаараа 

гишгэж явна. Мах идэштэй, хааяа холимог болон 

ургамлан тэжээлт амьтан бий. Махчдын шүдийг үүдэн 

шүд, соёо, урд хойд араа гэж ангилах бөгөөд үүдэн шүд 

нь муу хөгжсөн байдаг бол соё сайн хөгжсөн хүчирхэг 

байдаг. Дээд урд арааны эцсийн, доод хойт арааны 

эхний шүднүүд хэмжээ хэлбэрээрээ бусад шүднээс арс 

ялгагдах бөгөөд “МАХЧИН” шүд гэж нэрэлнэ. Махчин 

шүд хурц, буюу мохоо шовх ирмэгтэй байна.   

 

 

 

 

 



 

 

СААРАЛ ЧОНО Canis lupus Linnaeus, 1758   
 

Монгол улсын бүх нутагт тархмал. Саарал 

чонын биеийн урт 105-160 см, сүүл 35-50 см урт, 

сэрвээний өндөр 80-100 см, жин 20-80 кг. Толгой 

том, зантгар дух, магнай өргөн, хоншоор банхар, ам 

том даравгар, шүд хурц, нүд жартгар хараа 

хурц.Байгалийн бүх бүс, уулын тагийн бүслүүр, 

мөнх цасны зах хүртэл янз бүрийн ландшафтад 

хааяагүй тархсан. Голдуу мал, зэрлэг тууртнаар 

идэшлэнэ. Зун туулай, заримдаа мэрэгч, шувуу 

барьж иднэ. Зүйл бүрийн амьтны сэг иднэ. Тэжээл 

ховортойд шувууны өндөг, ангаахай, шавж, 

жимсгэнэ ургамал ч иддэг.  

Хөгшин өлөгчин XII-II сард залуу нь арай 

хожуу хээлтэнэ. Залуу чонын бэлгэ 20-21 сартайдаа боловсорно. Орооны дараа азрага, 

өлөгчин говь цөл тал нутагт усанд ойролцоо, нууц зэлүүд алс харууцтай газарт үүрээ засна. 

Өлөгчин 63-65 хоног хээлээ тээж IҮ-Ү сард хөгшин нь 6-8, заримдаа түүнээс олон, залуу нь 

арай цөөн бэлтрэг гаргана. Өвөл олноор сүрэглэнэ. Орооны үед сүрэг задарна. Өвөл чонын 

сүргийн толгойн тоо нэмэгдэнэ. Орооны үед сүрэг задарна. Зэрлэг тууртан, мэрэгчийн өвчтэй 

сул дорой бодгалийг саарал чоно барьж идэхээс гадна, элдэв хүүр сэг зэм идэж байгалийг 

ариутган, цэвэрлэдэг учир зэрлэг ан амьтны байгалийн шалгарал, бодис эргэлтэд эерэг 

нөлөөлж амьтны тоо толгойг зохицуулдаг. Говь цөлд ховордсон тууртан амьтныг идэж 

хороодог. Тоо толгой олширвол бод, бог мал  идэж хохирол учруулдаг. Монголд  жилийн бүх 

улиралд  чоно агнахыг зөвшөөрнө. 

 

 

ШАР ҮНЭГ Vulpes vulpes Linnaeus, 1758  
 

Монгол орны бараг бүх нутагт өргөн 

тархмал. Үслэг ан. Монгол орны уулын тайга, ойт 

хээр, хээр, говь, цөлийн бүс, ууланд мөнх цасны зах 

хүртэл нутаглана. Тал хээрийн жижиг мэрэгч, 

шувуу элбэгтэй дов толгод, ухаа гүвээ, тэдгээрийн 

хөндий бэл, харгана, бутлаг ургамал, дэрстэй 

орчинд, ойт хээрт асга хадат уул, сийрэг ой, ойн 

дээд, доод зах, торлог, төгөл, сөөг, бургаст голын 

хөндийд зонхилон байршин амьдарна.   

Биеийн урт 62-75 см, жин 2.5-3 кг. Огдой, 

чичүүл, оготно зэрэг мэрэгчид элбэгтэй нутагт 

элбэг тохиолдоно. Голдуу нүхэнд орогноно.  Өөрөө 

нүх малтах нь ховор, ихэвчлэн   тарвага,  хярс, 

доргоны  хуучин нүх, хадны ангалд орогноно. Тодорхой нутаг эзэгнэн суурин амьдарна. 

Амьтны гаралтай тэжээл зонхилж ихэвчлэн жижиг мэрэгчээр идэшлэнэ. Ороо хөөцөө IV сард  

болж, жийг хээлээ 49-58 хоног тээнэ. Голдуу 4-6, хааяа цөөхөн эсвэл 14 хүртэл гавар төрүүлж 

40 гаруй хоног хөхүүлнэ. Гавар 6 сартайгаасаа бие гүйцэж, 15 хүртэл насална. Азарган ба 

гичий үнэг гавраа адилхан арчилна.  Намрын эхэн сараас гавар бойжин биеэ дааж  ганц нэгээр 

салж амьдарна.   

 

Уламжлалт үнэт үслэг ан. X сарын сүүлээр  үс хөрс гүйцнэ 

 

 

 

 



 

 

ХЯРС ҮНЭГ Vupes corsac Linnaeus, 1758   
  

Монгол оронд Хэнтий Хөвсгөлийн их тайга, Алтайн өмнөх цөлийн зарим хэсгээс 

бусад бараг бүх нутагт тархмал, жинхэнэ хээрийн 

амьтан. Үслэг арьст, уламжлалт ан. Задгай хээр дагаж 

хойш ойт хээр, тайга руу, урагш говь цөлд гүн 

нэвтэрнэ. Өөрөө малтсан, эсвэл үнэг зэрэг амьтдын 

малтсан нүхэнд хоргодно. Нүх   хэсэн орогноно.   

Өглөө үдэш шөнийн, заримдаа өдрийн үйлдэл, 

хөдөлгөөнтэй.  

Өвлийн улиралд хярс үнэгний идэш тэжээлд 

сэг зэмийн эзлэх хувь ихэсдэг нь тогтоогдов.  

 

Мэрэгчид, ялангуяа үлийн цагаан оготно, 

говьд огдой, шөнийн хөдөлгөөнтэй алагдаага, 

алагдааганцараар ихэвчлэн хооллоно. Тэжээл 

ховордоход  хүүр, сэг, жижиг шувуу, загас, элдэв 

шавж ч барьж иднэ. Азрага нэг эмэгчинтэй түр 

хосолж хээлтүүлнэ. Ороо  хөөцөөнд II сард орно.  Хээлээ 50-60 хоног тээнэ. Голдуу 3-6, хааяа 

цөөн, эсвэл 16 хүртэл зөнжиг төрүүлнэ. Хэт олширсон үедээ бэлчээрийн өвс идэж хохироодог 

цайвар үлийчийг, говьд загийн хортон чичүүлийг идэж хороон тоо толгойг нь цөөрүүлдэг 

ашигтай.  

 

 

НОХОЙ ЗЭЭХ (Gulo gulo) 

 

 

Махчтан (Carnivoria) багийн, суусрынхан (Mustelidae) овгийн төрөл. Монгол оронд 

энэ төрөлд  хамаарах нохой зээх хэмээх нэг зүйл бий. 

Нохой зээх (Gulo gulo) Хэнтий, Хангай, 

Монгол-Алтай, Хөвсгөлийн уулархаг тайгад тархсан 

махан идэшт үслэг ан.  

Биеийн урт 75-105 см, жин 10-15 кг. Эр нохой 

зээх чоно, үнэгний адил хөлөө зөрүүлэн гишгэдэг 

байхад эм нь булгатай адил урд, хойт хөлөө зэрэг 

тавьж хосолсон мөр гаргадаг тул эмийг булган зээх 

гэж нэрлэх цөөнгүй.  Эмийнх нь үс эрийнхээс тачир, 

зөөлөн. Цайвар бороос хар, бор зүстэй. Зүс ихэвчлэн 

хар хүрэн, мөрнөөс сүүл хүртлээ  биеийн хажуу, 

хээлийн орчмоор өргөн цайвар судалтай. Зуны 

улиралд хар хүрэн, өвөл арай цайрч хүрэн зүстэй болно. Гадаад байдлаараа баавгайтай  

төстэй, 18-23 см урт сүүлтэй.  Нүд, чих жижиг.  Өвөл үсэн бүрхүүл,  урт сахлаг, нуруугаа 

дагасан хүрэн бор толботой. 

Ороо нийллэг намар болж, III сард 4-9 бэлтрэг гаргана. Хуш ба шинэсэн ой бүхий 

аль саад бартаатай бөглүү нутагт байршиж, хаана ч хамаагvй хоноглож явдаг тэнэмэл 

амьдралтай амьтан. Шөнийн амьдралтай боловч хүн амьтангүй зэлүүд нутагт идэш тэжээл 

эрж өдөр ч тэнэж явах нь тохиолдоно. Асганы хөндий, модны хонгилд үүрээ засна.  Загас, 

шувуу, үр жимс, зүйл бүрийн мэрэгч, элдэв хүүр сэг иднэ.  

 

Нохой зээх амьтанд хөөгдөн гүйцэгдэх үедээ дайсагнагч амьтны өөдөөс эвгүй 

үнэртэй шингэн ялгаруулан цацаж дайсан амьтныг өөрөөсөө зайлуулах, амиа хамгаалах 

нарийн зохилдлоготой.  

 

 



 

 

СУУСАР БУЛГА  
 

Martes foina intermedia, Erxleben, 1777 

Баг. Мах идэштэн-Carnivora 

Овог. Суусрынхан-Mustelidae 

 

Монгол Алтай, Говийн Алтай, Зүүнгарын 

говь, Алтайн өвөр говийн уулс, Хангайн өвөр хэсэг, 

Нууруудын хөндий, Умард говь, Дорнод говийн 

умард хэсгийн уулын хээр, говийн хад чулуутай 

нүцгэн уулс толгодоор өргөн тархсан. Монгол Алтайд 

суусар бут сөөг ургасан хадны ан цаваар байршдаг 

бол Хөвсгөл орчимд уулын дунд хэсгийн хад асгатай 

хэсэгт тохиолдох бөгөөд ойт хээрийн бүсийн уулын 

задгай энгэрээр байршина. Өмнөговийн Зүүнсайхан 

ууланд харьцангуй элбэг тохиолдоно. 

. Биеийн урт 430-540, сүүлний урт 230-325 

мм. жин 1100-1800 г. Гавлын ясны кондилобазаль урт 

эрэгчнийх 71-86 мм, эмэгчнийх 74-80,2 мм, сонсголын ясны өргөн эрэгчнийх 47,9-56,4 мм, 

эмэгчнийх 46,2-50,6 мм, гавлын ясны өндөр эрэгчинд 30,1-33,1 мм, эмэгчинд 29-31 мм, жин 

1,1-2,3 кг. Биеийн өнгө ерөнхийдөө сааралдуу хүрэн. Саарал өнгийн ноолуур үс сор үсний 

дундуур нэвт харагдах учир сааралдуу суурьтай хүрэн зүс зонхилно. Өехий цагаан, хааяа 

шаргалдуу туяатай байх бөгөөд төгсгөлдөө салаалж өмнөд мөчиндөө хүртэл үргэлжилнэ. 

Сүүлний урт их биеийн уртын хагастай тэнцүү. Чих орой хэсгээрээ дугуйрсан. Сүүл болон 

хөл их биеийн өнгөнөөс илүү бараан. Чихний дэлбэ харьцангуй том.  

Ихэвчлэн шөнийн идэвхтэй хааяа өдрийн цагаар гөрөөлнө. Суусар нь шөнийн 

ялангуяа сартай шөнө илүү идэвхитэй. Монголд суусар булгын идэш тэжээлийн бүрдэлд зүйл 

бүрийн шувуу, мэрэгчид зонхилно. Хангайд өндөр бус модны хонгилд үүрлэх нь бий. Харин 

Говийн болон Монгол Алтайн нуруунд ихэвчлэн хадны ангалд үүрлэнэ.  

Ороо хөөцөөн 6-7 сард болно. Хээл тээх хугацаа  236-237 хоног. Алтайд эмэгчний 

хээл II сараас эхлэн томорч, IV сарын эцсээр голдуу 3-4, хааяа 7 хүртэл гөлтрөг төрүүлнэ.  

Байгальд 12-14 насална.  

Арьсыг дотоодод 

хэрэглэхээс гадна олон улсын 

хэмжээнд худалдаална. Эм 

суусар эрээс арай жижиг, үс 

зөөлөн байдаг учир нутгийн 

ардууд эмийг нь булган суусар 

гэж нэрлэдэг ажээ. Гэхдээ арьс 

үсний чанараар ойн булгыг 

гүйцэхгүй.  

 



 

 

ОЙН БУЛГА  Martes zibellina (Linnaeus, 1758) 

Баг. Мах идэштэн - Carnivora 

Овог. Суусрынхан - Mustelidae 

 

Хэнтий, Хөвсгөл, Соён Алтай Булган голын эх, 

ой тайгад хад, асга бүхий нутагт тархсан жинхэнэ ой 

тайгын амьтан. Тархац нутгийн бартаа ихтэй хуш, хуш 

шинэсэн ой, шинэсэн ойд орогнон байрших бөгөөд 

хушин ой нь булга зэрэг ойн жижиг махчдын тэжээлийн 

зонхилох хувийг эзэлдэг. 

 

Эрэгчний биеийн урт 390-450, сүүлний урт 118-

159 мм, харин эмэгчний биеийн урт 375-420, сүүлний урт 115-145 мм байдаг. Гавлын ясны 

кондилобазаль урт эрэгчнийх 75.2-82.1 мм, эмэгчнийх 72.1-79.6 мм, сонсголын ясны өргөн 

эрэгчнийх 33.0-37.1 мм, эмэгчнийх 31.7-34.7 мм, гавлын ясны өндөр эрэгчинд 28.4-30.9 мм, 

эмэгчинд 26.7-30.0 мм, жин 1100-1700 гр хүрнэ. Биеийн өнгө газарзүйн бүс бүслүүрээс 

шалтгаалан харилцан адилгүй бөгөөд Хэнтийн булга хар хүрэн, хар, мөнгөлөг сортой халтар 

хүрэн байхад Хөвсгөлийнх хүрэн шаргал, шар хүрэн халтар зүстэй байдаг. Булга сахлаг 

зөөлөн торгомсог үстэй. Толгойн хэсэг их биеэсээ нилээд цайвар, зоо нурууныхтайгаа 

ерөнхийдөө ижил боловч арай цайвар хүрэн байдаг. Мөч богино, бахим. Өехийдөө шаргалдуу 

толботой байх боловч хааяа толбо илрэхгүй байж болно.  

Ихэвчлэн бартаа ихтэй, наранд 

ээвэр, идэш тэжээл элбэгтэй хуш, хуш 

шинэсэн ойд хад асганы ан цав, модны 

хөндийд заримдаа жирх, хэрэм, 

тоншуул зэрэг амьтан, шувуудын 

орхигдсон нүхэнд орогноно. Ороо 

хөөцөө 6-7-р сард орно. Гуужилт 3-р 

сарын дундаас эхлэж, XI сард үс хөрс 

бүрэн гүйцнэ. Хээлээ 260-280 хоног 

тээгээд модны хонгилд 3-4, хааяа 7 

хүртэл тооны хойв төрүүлнэ.  

 

 

ХҮРЭН ҮЕН (Mustela eversmanni) 

 

Монгол орны ойгоос бусад бүх нутагт түгээмэл 

тархсан үслэг ан. Зүс цайвар шаргал, зоо нуруу бараавтар 

бор, олон өнгийн шаргал, хэвэл, хажуу бор шаргал. Үс 

урт, ноолуурхаг, хондлой, 

зоо нурууных бусдаас 

харьцангуй урт байна. 

Гуужилт III-IҮ сард эхэлж, 

X-XI сард үс хөрс гүйцдэг. 

Үслэг ан. Арьс цар 

багатай. Бие нь 30-48 см 

сүүл 9-16 см урт. Богино 

хөлтэй,  хоншоор урт,  

оготно, хулгана, зурам,   

тарвагыг хүртэл барьж 

иддэг махчин амьтан.   

Бэлгэ 10-11 

сартайдаа боловсорно.      



 

 

Ороо нийллэг II-III сард 

болж, 35-40 хоногийн дараа 

тарвага, зурам, огдойн орхисон 

нүхэнд хөеөлөн өвс, борог, 

шувууны өд, малын ноос, үс дэвсэж 

8-10 гөлтрөг гаргана. Цайвар үлийч, 

сүүлэрхэг зурам, дагуур зурам, 

дагуур огдой, монгол огдой болон 

бусад мэрэгчид, жижиг шувуу, 

тэжээл ховортойд шавж, ургамал 

иднэ. Мэрэгчдийн нүх, хад асганы 

ангал, хүнгэнд орогноно.  

Шулуун гэдэсний төгсгөлд   

гол нь дайсан амьтдаас биеэ хамгаалах  зорилготой  өвөрмөц хурц,  эвгүй үнэр бүхий  

шүүрлийн бүтээгдэхүүн  ялгаруулдаг  булчирхай  бий.  Иймээс  монголчууд  “өмхий хүрнэ” 

хэмээн нэрлэжээ.   

 

ХАЛЗДАЙ ДОРГО    
 

Дорго нь Европ болон Азид өргөн тархсан. Суусрын овгийн дотроос нийлмэл  

бүтэцтэй нүх ухаж ганц нэгээр, хосоор, бүлээр амьдардаг 

онцлогтой махчин амьтан.  

Бүдүүн тарваганаас  том  60-90 см урт,  сүүл 12-24 см. 

Толгойн хажуу талаар хацар, нүд чихээ дайрсан тууш хар 

судалтай.Толгой нь жижгэвтэр, хоншоор гахайнх шиг шөнтгөр, 

сарьсан хамар хар,  завьжнаас шанаа, хацар нүднээс хойш  чихний 

ар хүртэл зурвас хар, чих жижиг, дэлбэ мөлгөр, дотор хар, дэлбэ 

цагаан хиазтай. Их бие лагс, мөч богино, бахим, нүх ухахад 

зохилдож түүний таван хурууны хумс урт, хурц. Мөр нь 

ерөнхийдөө баавгайнхтай төстэй.  

Yс урт, сэгсгэр, ширүүн хялгасан сортой, ноолуур бага. 

Зоо нуруу бараавтар, их бие бор бараавтар шаргал олон өнгө 

хосолсон зүстэй. Гуужилт 3-р сарын сүүлч, 4-р сард эхэлж, 11-р 

сард үс хөрс гүйцэнэ.   

Шөнийн болон бүрэнхийн идэвхитэй. Шөнө гөрөөлж зүйл бүрийн жижиг мэрэгч, 

шувуу, тэдгээрийн ангаахай, дэгдээхэй, өндөг, мөлхөгчид, гүрвэл, хоёр нутагтан, мэлхий, бах, 

хорхой, шавьж, зөөлөн биетэн,  үхсэн элдэв  амьтны сэг,  зүйл бүрийн мөөг, төрөл бүрийн 

жимс, ургамлын үр, үндэс, ургал эрхтэн, царцаа, дэвхрэг, голио ер нь юу л тааралдсаныг иддэг 

амьтан.  

Өвлийн эхэн сараас хаврын эхэн сар (X-IҮ сар) хүртэл ичээлнэ. Хээлээ  271-284 

хоног тээж,  5,6 сард 1-6 ганьс ихэвчлэн, 2 ганьс төрүүлнэ.  Агнуурын холбогдолтой.  Мах 

өөхийг хүнсэнд, тосыг нь эмчилгээний зориулалтаар ашигладаг.   

  

МАНУУЛ МИЙ (Felis manul) 

  

Мануул мий нь  Хөвсгөл, Хангай, Хэнтийн 

жинхэнэ тайга, уулын таг, ой тайгын бүс нутгууд, Алтайн 

цаад цөлөөс бусад бүх нутагт өргөн тархсан байна.  

Монгол орны ой тайгаас бусад бүх нутагт тархсан, 

махан идэшт үслэг ан. Хадархаг аараг дов толгод нам уулс 

бүхий хээрт илүү олноор байршин амьдарна. Гадаад 

галбираар гэрийн мууртай төстэй. Зүс өвөл цайвар бор 

шаргал, зун бараавтар бор шаргал. Зоо нуруугаараа 

нарийхан хөндлөн хар судлуудтай, чих богино, сахлаг 



 

 

үсэндээ далдарсан, хадан цохио бүхий уулсын бэлээр элбэг тохиолдох муурын овгийн  

махчин амьтан. Хуурай, гандуу, задгай нутагт байршимтгай.  

Биеийн урт 50-62 см, сүүлний урт 23-31 см, чихний урт 4-5 см. Биеийн жин 2,5-4,5 

кг. Зүс саарал, ухаагаас шаравтар бидэр, толботой. Гуужилт IҮ сард эхэлж, X-XIсард үс хөрс 

гүйцнэ. Хоёр настай бэлэг боловсорно. Байгальд 10 хүртэл жил насална. Ороо хөөцөө IҮ сард 

болж, ҮI сард 3-4, заримдаа 6 зулзага төрүүлнэ. 

Зулзагаа 2 сар гаруй хөхүүлж, бор хоолонд дасгана. 

Эм мануул мий зулзагалсан газраасаа гарч 

гөрөөлөхдөө болгоомжтой холдож, маш нууцгай 

буцаж ирдэг зан төрхийн онцлогтой. Шөнө гөрөөлж 

зүйл бүрийн мэрэгч, жижиг шувуу, царцаа, дэвхрэг, 

голио зэрэг шавжаар идэшлэнэ. Тал хээрт зонхилон 

үлийн цагаан оготно, дагуур огдой, уулархаг нутагт 

монгол огдой, хадны барагчин зэрэг мэрэгчийг иднэ. 

Голдуу шөнийн заримдаа өдрийн хөдөлгөөнтэй.  

Мануул нь тарвага, үнэг, хярс, доргоны 

орхисон нүхэнд  орогнон амьдархаас гадна гуу жалга, 

хадны ан цав болон хавтгай чулуун дор түр орогноно. 

Ялангуяа нам уулстай, хад чулуу бартаа багатай газар ихэнхдээ нүхэнд үүрлэнэ. Аюул 

тохиолдоход шууд нүхэнд орно.  

 

ШҮЛҮҮС МИЙ Felis lynx Linnaeus, 1758    

 

Монгол оронд Хэнтий, Хөвсгөл орчим, Хангай, Монгол алтай, Говийн алтайн уулс, 

хөндий, Алтайн өмнөх говь, Өмнөговийн уулс, 

Хангайн салбар уулс, Төв болон Дорнод талын нам 

уулс толгодод нэн өргөн тархмал. Ууланд д.т. 3500 м 

хүртэл үзэгдэнэ. Биеийн галбир босоо зэгзгэр, их бие 

бөөрөнхийвтөр гонзгой, хөл нарийн урт, тавхай 

өргөн, дугуйвтар. Толгой том, нагшгар  

бөөрөнхийвтөр, нүүрэн талаас тулж ажиглахад 

дугуйвтар, шанааны үс сахлаг. Нүд том, хоорондох 

зай уужим. Хамар монтгор, дээд уруулдаа олон 

ширүүн, урт, хялгасан сахалтай.  

Чих соотон, түүний үзүүрт бийрний үс шиг 

багц, урт, хар үстэй. Сүүл богино, бөөрөнхий, 

түүний үзүүр бараан, мухар. Ерөнхий зүс зун улаавтар шаргал, үл мэдэг эрээлжилсэн, 

боровтор шаргал, ягаавтар, намар, өвөл цайвардуу шаргал, зоо нуруу хүрэн шаргал, биеийн 

хоёр хажуу бараавтар толбонуудтай 

Сүүл богино  20-31 см, үзүүр хэсэг нь хар, биеийн урт 80-130 см хүрэх томоохон 

муур юм.  Базаж самардахад зохилдсон урд хөлдөө 5 хуруутай, хурц, махир, нууц хумстай. 

Ганцаар, хааяа эмэгчин ногуулаа дагуулж 

бүлээр явна. Шөнө өдрийн хөдөлгөөнтэй.  

Модонд сайн авирна. Янгир, туулай, болон 

жижиг мэрэгч шувуу, хааяа говьд хар сүүлт 

зээр барьж иднэ. Хавар эрт III-IҮ сард отолно. 

Хээлээ 67-74 хоног тээнэ. Эмэгчин Ү-ҮI сард 

ихэвчлэн 2-3, хааяа 5 хүртэл ногуул төрүүлнэ. 

Ногуул 8-12 хонож нүдээ нээнэ. Хоёр нас 

өнгөрч өнгөрч бэлгэ боловсорч үржилд орно.  

Үнэт үслэг арьстай уламжлалт ан. 

Шилүүсний арьс дэлхийн ангийн үсний зах зээлд өндөр үнэлэгдэнэ.  

 

 



 

 

ТУРУУТНЫ БАГ (ARTIODACTYLA) OWEN, 1848 

 

Манай оронд гахайнхан, тугалмайтныхан, хүдрийнхэн, бугынхан, тэмээнийхэн гэх 5 

овогт хамаарах 12 зүйл  бүртгэгдсэн. Энэ багт хамаарах аргаль хонь, янгир ямаа, халиун буга 

зэрэг амьтад манай орны тусгай зориулалтаар агнадаг агнуурын үнэ цэнэтэй амьтанд багтах 

бөгөөд тэдгээрийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө их. Хялганат хээрийн экосистемийн 

гол төлөөлөл болох цагаан зээр нь хэдэн мянгаараа сүрэглэн, бэлчээр усны соргогыг даган 

бэлчээрлэж, бүс нутгийн экосистемд чухал нөлөөтэй бол үндэсний болон олон улсын хууль 

эрхзүйн актаар хамгаалагдсан монгол бөхөн, хармөрний молцог хандгай, зэгсний гахай, 

буган цаа зэрэг хязгаарлагдмал орон зайд цөөн тоогоор байршиж амьдардаг зүйлхэнүүд ч 

байна. 

Туруутаны багийн онцлог: Дунд зэргээс том биетэй. Хуурай газарт (энэ багаас 

ганцхан усны үхэр  газар-усны амьдралтай) зохилдсон өвсөн тэжээлт амьтад. Мөчдийн III, IV 

хуруу адилхан сайн хөгжиж тэгш бус хэмтэй хос  туурайтай болсон. Мөчдийн I хуруу 

бүрмөсөн үгүй болж, II,  V хуруу огт хөгжөөгүй буюу муу хөгжилтэй. Олонхи зүйлийн голдуу 

эр амьтан нь янз бүрийн хэлбэр бүхий тугалмайт эвэртэй. Дээд үүдэн шүдний тоо их цөөрсөн 

буюу бүрмөсөн устсан.  

 

БОР ГӨРӨӨС (Capreolus pygargus)  

 

Бор гөрөөс (Capreolus pygargus)  нь Дон мөрнөөс Сибирийн 

зүүн урд хэсэг, Солонгос болон өмнөд зах нь Хятад хүртэл 

тархсан. Монголд ой, тайга, ойт хээр, тал хөндий 

тариалангын талбайд ч элбэг тохиолдоно. Уулын дундаас 

доош 1200-1900 м хүртэлх өвөр, суга хавьцаа голдуу 

шинэсэн ой, хааяа хуш-шинэсэн, шинэс-хусан ой, дотроо янз 

бүрийн бут сөөгтэй доод зах нь голын татмын боролж 

торлогтой залгасан үетэн алаг өвст задгай талбай, ойн чөлөө 

энгэр бүхий намхавтар уулсаар ихэвчлэн байршин амьдарна.  

   

Өнгө хувьсамтгай, өвлийн улиралд их биеийн өнгө 

бараан саарал: толгой, нуруу, биеийн хажуу тал бор шаргал, 

хэвлий болон хөлний дотор тал цайвар шаргал . зуны зүс 

биеийн бүх хэсэгтээ нэгэн  жигд тод улаан шаргал. Тана 

цагаан. Тана өвөл тодорч зуны улиралд бүдэгрэнэ. Биеийн 

урт 127-137 см, жин 28-40 кг. Дөнгөж төрсөн янзага 1,4-2,5 

кг. Идэш тэжээлд нь хоёр үрийн талт өвслөг болон модлог ургамал зонхилох ба нэг үрийн 

талт ургамлыг голдуу өвөл иднэ. Зүр 6-7 сард 1-2 янзага төрүүлнэ. Ороо хөөцөө 7-8 сард 

болно. Хээл тээх хугацаа 295-300 орчим хоног. Бор гөрөөсний тархалтын өмнөд зах ойн 

бүсийн өмнө хилтэй давхцах ба манай орны зүүн хязгаарт бутлаг ургамал, одой хус, бургас, 

өндөр өвс, зэгстэй голын хөндий, нуурын эрэг даган хээрийн бүс рүү гүн нэвтэрнэ. Халх 

голын орчим элсэн манханд ч 

тохиолдоно. 

Бор гөрөөс  нь мах, эмчилгээ, 

арьсны уламжлалт ан бөгөөд монгол 

улсад ахуйн зориулалтаар 8-р сарын 

1-нээс 12-р сарын 1 хүртэл агнахыг 

зөвшөөрдөг. Гадаадын анчид бор 

гөрөөсийг тусгай зөвшөөрлөөр агнаж 

болох бөгөөд Байгаль орчны яамнаас 

зөвшөөрлийг авна. Тоо толгойн 

бууралтанд нөлөөлж болзошгүй 

хүчин зүйлүүдэд хууль бус агнуур, 

амьдрах орчны доройтол зэрэг орно.  



 

 

ЦАГААН ЗЭЭР Procapra gutturosa  

Туруутаны баг 

Тугалмайтны овог  

Цагаан зээрийн төрөл 

 

Цагаан зээр Монголын ихэнх нутаг, 

Хятадын хойт хэсэг, Оросын өмнө 

хязгаар нутагт тархмал. XX зууны эхний 

хагас хүртэл монгол оронд цагаан зээр 

хамгийн өргөн, бүх нутгийн бараг 60% 

гаруйд тархсан элбэг амьтан байв. Тус 

орны зүүн, төв, баруун хэсгийн бүх хээр, 

уулын хээрт нэл тархаж говь цөлийн уулсын хээржүү нутаг, ойт хээрийн том голуудын 

хөндийн хээр дагаж хойшоо, тайгад тултал нэвтэрч нутагладаг байжээ.  

Одоо Дорнод монголын тал хээр, Дорнод,Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь 

аймгийн нутгаас зүүн тийших хээр, Их нууруудын хотгорт тархсан арьс, махны агнуурын 

чухал холбогдолтой амьтан. Сүүлийн жилүүдэд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Дааган 

дэлт, Үнэгт уул орчим, Сантмаргаз сумын Бага маргаз уул орчимд харьцангуй тогтмол 

байршин амьдарч байна.  

Эр нь эвэртэй, эм нь мухар байна. Эрийг ооно, эмийг шаргагчин, төлийг янзага гэнэ. 

Ооно үзүүрээр аажим гадагш матийж үзүүр нь дотогшоо эргэсэн бараан өнгийн, хурц, хос 

цалгай эвэртэй. Нас бие гүйцсэн ооны эврийн урт 18-32 см. Биеийн урт 100-150 см, сэрвээний 

өндөр 55-85 см, жин 19-47 кг. Нас бие гүйцсэн ооно 20-47 кг, шаргачин 19-32 кг, нялх янзага 

3-4, намар 15-19 кг хүрнэ. Зүс өөрийн үндсэн байршил нутаг хялганат хээрийн өнгийг дагаж 

цагаан шаргалаас бор шаргал, зоо нуруу зэгэл шаргал, хэвлий цагаан шаргал. Хонго бусдаас 

цагаан. Хуучин үс нь V сараас хоншоор, суга, хэвлийгээс эхлэн аажим үл мэдэгдэм унасаар 

VII сарын дунд үед бүрэн гуужин шинэ тачир үстэй болсон байдаг.   

Монголын дорно тал хээрт цагаан зээрийн ороо нийлэг XII сарын дундаас I сар бараг 

дуустал үргэлжилдэг. Ороо нийлэгийн ид үе буюу хээлтүүлгийн гол хугацаа нь XII сарын 

сүүлч I сарын эхээр болдог. Ооно 20-30 хүртэл шаргагчин хурааж хээлтүүлнэ. Цагаан зээрийн 

биеийн урт 100-150 см, сэрвээний өндөр 55-85 см, жин 19-47 кг. Эрийг ооно, эмийг шаргачин, 

төлийг янзага гэнэ. Нас бие гvйцсэн ооно 20-47, шаргачин 19-32, нялх янзага 3-4, намар 15-

19 кг хүрнэ.  

 Шаргагчин хээлээ 5 сар гаруй тээж VI сарын 20 орчмоос VII сарын 25 хүртэл төллөж 

голдуу нэг, хааяа хоёр ихэр янзага гаргадаг. Нялх янзага төрснөөсөө хойш 4-6 хоног өндөр 

өтгөн өвс, бут хонхорт хэвтэж өнгөрөөнө. Эх нь ойролцоо бэлчиж өдөрт 3-4 удаа ирж 

хөхүүлнэ. Хэрэв дайсан амьтан, хүн ойртвол эх өөр зүг зугтааж янзагаа хамгаалах аяг төрх 

гаргадаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАРИМ ХӨХТӨН АМЬТДЫН АРАГ ЯСНЫ ЭТАЛОН – ЖИШИГ ЭХ 

ХЭРЭГЛЭХҮҮН БЭЛТГЭСЭН АРГА ЗҮЙ 

 

 

Монгол орны Хөхтөн амьтдын бүрэн хэмжээний араг ясны эталон жишиг 

материалыг бүрдүүлэх нь шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй онол практикийн олон талын ач 

холбогдолтой. Зэрлэг хөхтөн амьтдын ясыг эмчилгээний болон зарим хэсгийг  гоёл 

чимэглэлийн зориулалтаар бүрэн хэмжээний араг ясыг шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн 

зориулалтаар ашигладаг. 

 

Бэлтгэсэн эх хэрэглэхүүн эталон материалыг их дээд сургуулийн оюутан болон 

ерөнхий боловсролын сургуулийн  сурагчдад зориулсан сургалтын материал хэрэглэхүүн 

болгон ашиглах боломжтой. Сүүлийн жилүүдэд улс орны гадаад харилцаа улам өргөжин 

тэлж, амьтны гаралтай эд зүйлийн хууль бус наймаа ихсэж, хил гааль дээр амьтны гаралтай 

эд зүйл элдэв төрлийн яс хураагдах, түүнийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв таньж, 

тодорхойлох шаардлага зүй ёсоор бий боллоо. Хил гааль дээр хураагдаж байгаа амьтны 

гаралтай эд зүйлийг  харьцуулан жишиж шинжээчийн дүгнэлт гаргахад Монголд оронд 

тархсан хөхтөн амьтны бүрэн хэмжээний араг ясны цуглуулга материал суурь эх хэрэглэхүүн 

болох ач холбогдолтой. Мөн археологийн малтлагын үед амьтны гаралтай олон тооны яс, 

түүний хагарч хугарсан янз бүрийн чанарын түвшинд хадгалагдсан олдворууд ихээхэн 

хэмжээгээр гарч, түүнийг таньж тодорхойлж чадахгүйн  улмаас шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй дүгнэлт саналыг боловсруулах боломжгүй нөхцөл байдлууд бий болж байна.  

Монголын Биосфер ба экологи ТББ нь мах холбогч эдээр хооллодог шавжийг 

үржүүлэн  биологийн аргаар яс  цэвэрлэх, араг ясыг холбон угсрах  аргачлалыг боловсруулан 

эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн баталгаажуулсан, нарийн арга зүй эзэмшсэн мэргэжилтэн 

бүхий амьтны мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага юм.  

“Амьтны ясыг салгахгүйгээр цэвэрлэх арга”-ыг ашигтай загвараар батлуулж, өмчлөх 

онцгой эрхийг авч Ашигтай загварыг 2017 оны 05 сарын 25-ны улсын бүртгэлд бүртгүүлж 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас № 2710 тоот гэрчилгээг авсан байна.    

 

Амьтны яс цэвэрлэх арга зүй 

Амьтны ясыг цэвэрлэхэд ямар зориулалтаар ашиглах болон тухайн амьтны биеийн 

мөн араг ясны  хэмжээ, араг ясны морфологи онцлогоос хамаарч  ясны цэвэрлэгээний аргыг 

сонгон хэрэглэнэ.   

Мацерацын арга 

Ихэвчлэн жижиг мэрэгчид зэрэг 

биеэр бага амьтдын арьсыг өвчиж, зарим 

мах зөөлөн эдийг  яснаас салган үлдэгдэл 

араг яс бүхий хэсгийг усанд хийж  

хүчилтөрөгчгүй орчинд ялзруулна. 

Тодорхой хугацааны дараа буюу амьтны 

биеийн хэмжээнээс хамаарч 3-4 долоо 

хоногийн дотор зөөлөн эд мацерацид орж, 

яс зөөлөн эдээс үндсэндээ цэвэрлэгдэнэ. 

Энэ аргын давуу тал нь ясыг дахин 

боловсруулах шаардлага байхгүй. Сул тал 

нь бүгд яс үе үеэр салдаг тул тэдгээр 

хэсгүүдийг дахин эвлүүлж байрлуулах 



 

 

ажил шаардагдана. Том биетэй хөхтөн амьтдын ясыг арьс , мах, зөөлөн эдээс өвчин салгаж, 

том саваанд тодорхой хугацаагаар чанаж зөөлөн эд холбогч эдээс цэвэрлэнэ. Цэвэрлэсэн 

яснаас тосыг авах, цайруулах зэрэг тодорхой үе шаттай цэвэрлэх үйл ажиллагааг хийж 

гүйцэтгэнэ.  

Африкийн цох ашиглан цэвэрлэх. 

Монгол оронд тархсан жижиг мэрэгчид бусад 

хөхтөн амьтдын араг ясны эталон материалыг 

бүрдүүлэхэд Африкийн арьс идэгч  Demestes 

maculatus цохыг ашиглах аргыг хэрэглэв. Энэ аргын 

давуу тал ясыг гэмтээхгүй өчүүхэн жижиг мөгөөрсөн 

эд бүхий хэсгийг ч бүрэн хадгалан бэхжүүлэх, 

бэлтгэсэн эталон материал урт хугацаанд хадгалах 

нөхцөл бүрддэг давуу талтай. Африкийн арьс идэгч  

Demestes maculatus цохоор махыг идүүлэхэд яс нь 

маш сайн  цэвэрлэгддэг онцлогтой.  Энэ аргын нэг 

давуу тал нь зарим холбоос эдийг цох иддэггүй тул 

амьтны араг яс үе үеэр салдаггүй хэсэгчлэн 

холбоостой хэвээр байдаг. Сул тал нь цэвэрлэгдсэн 

ясыг дахин боловсруулах шаардлагатай болдог. Үүнд: 

ясыг тосноос цэвэрлэнэ, устөрөгчийн хэт ислээр 

цайруулна, цэвэрлэгдсэн хэсгүүдийг холбож наах зэрэг цаг хугацаа шаардсан олон үе шаттай 

ажиллагаа хэрэгтэй байдаг.  

Demestes maculatus цохын культурыг 26оС дээш 

хэмийн дулаан байр орчинд тэжээн байршуулах 

хэрэгтэй бөгөөд хэрэв коллекцийн өрөөнд цох 

алдагдсан тохиодолд цуглуулгын сан хөмрөгт 

сөргөөр нөлөөлөх зарим цуглуулгыг идэж 

устгах нөхцөл байдал үүсэх тул цохтой маш 

болгоомжтой харьцаж эрүүл ахуй, аюулгүй 

ажиллагааг хангасан нөхцөлийг бүрдүүлэх 

шаардлагатай.   

Цохоор идүүлэхдээ эхлээд амьтны хэлхээ болон 

араг ясны бүрдэл хэсгүүдэд аль болохоор бага 

хэмжээний мах зөөлөн эдийг үлдээж өвчин, 

ясыг гэмтээхгүйгээр сайн шулж  цэвэрлэнэ.  

Дараа нь араг ясыг тодорхой хэлбэрт оруулан 

10-14 хоног хатаана.  

Цохонд идүүлэх араг яс сайн хатсан байх 

хэрэгтэй. Хэрэв мах, зөөлөн эд хатаагүй чийгтэй  

байхад нь цохонд өгвөл цох үхэх магадлалтай. 

Мах нь сайн хатсан ясыг цохонд өгч  хэмжээнээс  

хамааран 7-14 хоногт хэсэг хэсгээр өгч идүүлнэ. 

Цэвэрлэгдсэн ясыг 3-7 хоног өндөр чанартай бензинд хийж тосноос нь цэвэрлээд 

устөрөгчийн хэт ислийн уусмалд хийж цайруулна. Бензины хэмжээ араг ясны эзэлхүүнээс 5-

10 дахин их байна.  



 

 

Цайруулсан ясыг сайтар 

хатааж хэлбэрт оруулан 

зарим хэсгийг тусгай 

зориулалтын цавуугаар нааж  

бэхэлнэ.  

 

 

Шил зүсэж силикон 

цавуугаар нааж шилэн хорго 

хийнэ.  

 Бэлэн болсон араг ясыг 

шилэн хоргонд нааж 

тогтооно. 

 

Шилэн хоргоо битүүмжилж наана.Тухайн 

зүйлийн шинжлэх ухааны нэрийг бичсэн хаяг 

шошгыг бэлтгэнэ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


