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МАЗААЛАЙ 

ХАМГААЛАХ
ТӨСӨЛ



МАЗААЛАЙ 

БААВГАЙ 

Ursus arctos
gobiensis буюу
Монголчууд бидний
сайн мэддэгээр
МАЗААЛАЙ БААВГАЙ
нь маш онцгой, нэн
ховор бөгөөд устаж
мөхөх аюулд ороод
байгаа баавгайн
нэгэн төрөл зүйл юм.
Мазаалай нь Монгол
орны говь цөлийн
нөхцөлд зохицон,
эрс тэс уур амьсгалд
тархан амьдардаг
бөгөөд өөрөөр
судлаачид ГОВИЙН
БААВГАЙ гэж нэрлэх
нь ч бий.

Мазаалай яагаад чухал амьтан бэ?
Мазаалай Монголын Алтайн өвөр говьд Говийн их дархан цаазат газрын
бүс нутагт амьдардаг бөгөөд дэлхийн өөр хаана ч байхгүй нэн ховор
амьтан юм. Олон улсын судлаачдын дүгнэснээр мазаалай нь бусад
баавгайн төрлөөс эрс онцлогтой төрөл зүйл гэж үздэг. Мазаалай нь
Монгол хүн бүрийн бахархал бөгөөд бид өөрсдийн онцлог амьтнаа
дээдэлж хүндлэх ёстой.

Хэдэн мазаалай байгаа вэ?
Хамгийн сүүлийн дэвшилтэт экстраполяцийн технологийг ашиглан хийсэн
энэхүү судалгааны үр дүнд шинжээчид мазаалайн нийт тоо толгой
ойролцоогоор 40 орчим байгааг тогтоосон. Үүнийг мазаалайн нэмэлт
тэжээлийн цэг, булаг шандууд дээр тавьсан автомат камерийн судалгаа
баталж байгаа юм.



ТӨСЛИЙН 
ҮҮСЭЛ

2015 оны 

ICT EXPO-гийн 

билэг тэмдэг

БОНХАЖЯ-тай Мазаалай хамгаалах чиглэлээр 

санамж бичиг байгуулав.



2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ АЖЛУУД

Цаг агаарт 
зориудаар 
нөлөөлж 
мазаалай 
амьдарч буй 
орчинд хур 
тунадас 
нэмэгдүүлэх

ХАМТРАГЧИД

• БОНХАЖЯ

• Говийн их дархан цаазат 

газрын “А” бүс

• Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

• Засгийн газрын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг –

Цаг уур, Орчны 

шинжилгээний газар

• Говь-Алтай аймгийн Ус 

цаг уур, орчны 

шинжилгээний алба

Чийг тунадасын процесс үүссэн үеийг ашиглан үүлэнд зориудаар нөлөөлөх замаар бороо

оруулан говийн ховордсон хармаг, бажуна, хөмөл, зээргэнэ зэрэг ургамал болон хэвлээр явагч

амьтад, хорхой шавж нь өсөж үржин хоол хүнс нь нэмэгдэх юм. Жилд дунджаар ердөө 55 мм

тунадас унахад л дээрх нөхцөл бүрэлдэж чадах юм.

Говь-Алтай аймгийн УЦУОША-аас V.21-6.11 өдрүүдэд Шар хулсны нуруу, Эдрэнгийн нуруу,

Захуй, Зармангийн говиор хур тунадас оруулах, мазаалай баавгайн амьдрах орчныг тэтгэх, орох

хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг аймгийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн 3 удаагийн үүлний

процессийг угтан нөлөөлснөөр 60 мм хүртэл тунадас, цас бороог оруулсан.

2016 оны зун говьд өмнөх жилүүдээс илүү өвс ногоо ургасан жил болсон.



2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ АЖЛУУД

Хөдөлгөөн 
мэдрэгч бүхий 
камер 
суурилуулах

ХАМТРАГЧИД

• ШУА-ийн Ерөнхий ба Сорилын биологийн хүрээлэнгийн амьтан судлалын 

секторын эрхлэгч, эрдэмтэн судлаач Л.Амгалан

• Олон улсын Баавгай судлалын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч асан, судлаач 

АНУ-ын иргэн Харри Рэйнолдс

• Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг

ГИДЦГ, БОНХАЖЯ болон Мобиком Корпорацийн цаашдын судалгаа, сурталчилгаа, олон

нийтэд мэдээлэн таниулах ажилд ашиглах гол мэдээллийн архив бааз бүрдэнэ. Амьтны

амьдралын мөчлөг, давтамжийг судлах эх үүсвэр болно.

Энэ оны 6-р сараас хойш гурван шинэ төл буюу ихэр алманцаг, мөн шинэ нэг төл бичлэгт

үлдсэн.



2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ АЖЛУУД

ХАМТРАГЧИД
• Говийн их дархан цаазат газрын “А” бүс
• Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Байгалийн ус 
тогтоон 
барих Хөв 
байгуулах

Мазаалай болон бусад нэн ховор дархан цаазат хулан, хавтгай, хар сүүлтий, янгир,
аргаль зэрэг амьтдын уух усны хэмжээг нэмэгдүүлэх.
Мазаалай баавгайн гол байршлын нэг болох Атасын районы Бэлийн мэлтэсийн
булгийг тохижуулах 2 тн ус хураах боломжтой хөвийг хийж тохижууллаа. Мөн
Эдрэнгийн нурууны Тогоон ус, Бөөрийн булгийг усыг задгайлж зэрлэг амьтан уух
бололцоог бүрдүүллээ. Мөн Шар хулсны нурууны Хөшөөтийн булагт хөв хийсэн нь
зэрлэг ан амьтдыг тухайн орчиндоо тогтвортой оршин амьдрахад томоохон
дэмжлэг болж чадсан.



2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ АЖЛУУД

GPS бүхий 
Хүзүүвч 
суурилуулах

ХАМТРАГЧИД
• ШУА-ийн эрдэмтэн судлаач Амгалан
• Олон улсын Баавгай судлалын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч асан, 

судлаач Харри Рэйнолдс

Зайнаас тандах хэрэгслийн тусламжтайгаар эрдэмтэд дэлхийн дулаарал нь
хөрсний чийгшил, ургамал зэрэгт хэрхэн нөлөөлж буйг судлах боломжтой
болсон ба үүний адилаар мазаалайн амьдралд нөлөөлөл үзүүлж буй
байгалийн үзэгдлийг судалж мэдэх боломжтой болж байна. Судлаачид
амьтдын байршлыг тогтоох хэрэгслийг ашиглан, баавгайн байршлыг хянаж,
тэдний амьдрах орчин, зан чанарын тухай мэдээлэл цуглуулдаг.



2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ АЖЛУУД

Өндөр шим 
тэжээл бүхий 
багсармал 
тэжээл 
бэлтгэн өгөх

ХАМТРАГЧИД
• Говийн их дархан цаазат газрын “А” бүс
• Баянтоорой тосгоны “Ээж хайрхан” нөхөрлөлийн тэжээлийн цех

Мазаалай баавгай намрын улиралд өвлийг өнтөй давахад хангалттай хэмжээний

өөхөн давхарга хуримтлуулах шаардлагатай байдаг. Иймд уг өндөр шим тэжээл бүхий

багсармал тэжээлийг ичээндээ орохоос нь өмнө өгөх нь чухал ач холбогдолтой.

Мөн Эртний цөлийн үлдэц, унаган нэн ховор ургамал болох Алтайн өвөр говийн

баянбүрдэд ургадаг муркрофтын Жигд хэмээх модлог ургамлын 2 тонн үрийг бэлтгэн

нэмэлт тэжээлээр өгөх юм.



БАЯРЛАЛАА


