Бүтээлийн нэр: Байгалийн өв судлал,
2018. №4, 64х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музейн сан
хөмрөгийг бүрдүүлэх, Монголын байгалийн
баялагийг таниулан сурталчлах үйлсэд
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Улсын төв
музейн Байгалийн тасгийн эрхлэгч асан
Н.Дарьсүрэн, Байгалийн түүхийн музейн
Эрдэм шинжилгээний тасгийн дарга асан
Г.Цэрэндолгор
нарын
музейд
хийж
гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн болон өнөөгийн
хөхтөн амьтны сан хөмрөгийн зүйлийн
бүрдэл, цуглуулгын төрлийн судалгааны үр
дүнг танилцуулсан эрдэм шинжилгээний
бүтээл.
Дугаарыг эрхэлсэн: Т.Тодгэрэл (Ph.D)

Бүтээлийн нэр: Шувууны чихмэл хийх
аргазүй, 2019. ?х
Агуулга: Монгол оронд тархсан шувуудын
тухай ойлголт болон музейн сан хөмрөгийг
баяжуулах, судалгааны ажлын зорилгоор
шувууг барих, цуглуулгыг боловсруулах,
чихмэл хийх аргазүйн гарын авлага.
Зохиогчид: Ш.Болдбаатар (доктор,
профессор). Т. Дашбат

Бүтээлийн нэр: Цуглуулгын
цомог, 2018. 111х.
Агуулга: 2013-2018 онд музейн сан
хөмрөгт
шинээр
нэмэгдсэн
цуглуулгаас 15 зүйлийн 21 хөхтөн
амьтан, 26 зүйлийн 30 шувуу, 20
зүйлийн 20 шавж, 20 зүйлийн 20
ургамлыг багтаасан зурагт цомог.

Бүтээлийн нэр: Ургамал, амьтныг цуглуулах
аргазүй, 2018. 61х.
Агуулга: Эрдэм шинжилгээ судалгаа, танин
мэдэхүйн
зорилгооор
ургамал,
шавж,
хоёрнутагтан, мөлхөгч, шувуу, хөхтөн амьтныг
цуглуулах, цуглуулгыг хээрийн нөхцөлд
хадгалах, ургамлын хатаамал хийх, шавжийг
дэлгэж хатаах аргазүй, амьтныг барих, агнахтай
холбоотой хууль, журмыг нэгтгэсэн гарын
авлага.
Эмхэтгэж хянасан: Т.Тодгэрэл (Ph.D)
Материалыг бэлтгэсэн: Ч.Гэрэлтуяа,
Г. Цэцэгбадам, Э.Дашдэлэг, О.Соронзонболд,
Т.Тодгэрэл

Бүтээлийн нэр: Байгалийн өв судлал, 2017.
№ 3, 179х.
Агуулга: Улсын төв музейн Байгалийн тасгийн
чихмэлчин Соёлын гавъяат зүтгэлтэн Л.Цэвэл,
Байгаль орчны гавъяат ажилтан Д.Дагиймаа,
Соёлын тэргүүний ажилтан Ж.Цогтбаяр нарын
музейн хээрийн хайгуулаар цуглуулсан
цуглуулга, хийсэн бүтээлийн талаарх сан
хөмрөгийн судалгааны үр дүнг танилцуулсан
эрдэм шинжилгээний бүтээл.
Дугаарыг эрхэлсэн: Т.Тодгэрэл (Ph.D)
Өгүүлэл бичсэн: Т.Тодгэрэл, Б.Бадамцэцэг,
О.Соронзонболд

Бүтээлийн нэр: Байгалийн өв судлал, 2016.
№ 2, 201х.
Агуулга: Улсын төв музейн Байгалийн тасгийн
эрдэм шинжилгээний ажилтан хөхтөн амьтан
судлаач Санжийн Цагааны судалгааны ажил,
музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй түүний
цуглуулсан ургамал, шувуу, хөхтөн амьтны
цуглуулгын талаарх судалгааны үр дүнг
танилцуулсан эрдэм шинжилгээний бүтээл.
Дугаарыг эрхэлсэн: Б.Бадамцэцэг
Өгүүлэл
бичсэн:
Т.Тодгэрэл
(Ph.D),
Б.Бадамцэцэг, О.Соронзонболд

Бүтээлийн нэр: “Useful flowering plants of
Mongolia”, 2016. 325х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музей ба БНСУ-ын
Биологи,
Биотехнологийн
Судалгааны
хүрээлэнтэй хамтарсан ургамлын судалгааны
бүтээл. Энэ бүтээлд Монгол орны эм, бэлчээр,
хүнс, техникийн ач холбогдол бүхий 40 овог 99
төрлийн 150 зүйл ургамлын байгаль дахь болон
цуглуулгын зургийг оруулж, зүйл тус бүрийн
шинжлэх ухааны болон монгол нэр, орон
нутгийн нэр, хамрагдах овог, газрын доорх
хэсэг, иш, навч, багцэцэг, цэцэг, үр жимс,
цэцэглэх болон үрлэх хугацаа, ач холбогдол,
тархац, ургах орчин зэрэг чухал мэдээллүүдийг
багтаасан бүтээл.
Зохиогч: Б. Бадамцэцэг, МУИС, ШУБотаникийн
хүрээлэн, БНСУ-ын Биологи, Биотехнологийн
Судалгааны хүрээлэнгийн судлаачид

Бүтээлийн нэр: Бүсийн чулуу. Амьтан
ургамал таних гарын авлага, 2016. 240х.
Агуулга: Дорноговь аймгийн Иххэт сумын
нутагт
тархсан
ургамал
(50
зүйл),
сээрнуруугүйтэн (50 зүйл), мөлхөгч (3 зүйл),
шувуу (50 зүйл), хөхтөн амьтны (18 зүйл)
зүйлүүдийг таних шинж тэмдэг, тэдгээрийн
амьдралын онцлог, амьдрах орчин, ховордлын
зэрэглэл, идэш тэжээл, үүрлэлт, ач холбогдол
зэрэг мэдээллүүд, гэрэл зураг, түүх соёлын
дурсгалт газар, байгалийн өвөрмөц тогтоц
бүхий газар, тус сумын нутагт тэмдэглэгдсэн,
тохиолдох боломжтой хөхтөн амьтан, шувуу,
шавж, ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний
жагсаалтыг багтаасан гарын авлага.
Эмхэтгэж, хянасан: Т.Тодгэрэл
Материалыг бэлтгсэн судлаачид:
Т.Тодгэрэл, Б.Бадамцэцэг, Г.Цэцэгбадам,
О.Соронзонболд

Бүтээлийн нэр: Байгалийн өв судлал, 2014. №1,
151х.
Агуулга:
“Байгалийн
өв
судлал”
эрдэм
шинжилгээний цуврал бүтээлийн анхны дугаарыг
Монгол улсад орчин цагийн музей үүсч хөгжсөний
90 жилийн ойг тохиолдуулан гаргасан. Энэ эрдэм
шинжилгээний бүтээлээр Байгалийн түүхийн
музейн үүсч хөгжсөн түүх, тус музейн геологи,
ургамал, шавж, загас хоёрнутагтан мөлхөгч, шувуу,
хөхтөн амьтны төрөлжсөн сан хөмрөгийн бүртгэлд
хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулсан.
Эмхэтгэж, хянасан: Т.Тодгэрэл (Ph.D)
Өгүүлэл
бичсэн:
Н.Зоригтбаатар,
Д.Жанат,
Б.Бадамцэцэг,
Г.Цэцэгбадам,
Ж.Цогтбаяр,
О.Соронзонболд, Т.Тодгэрэл

Бүтээлийн нэр: Biodiversity of Shatan, 2015.
106х.
Агуулга: Монголын Байгалийн түүхийн
музей ба БНСУ-ын Үндэсний шинжлэх
ухааны музейн хамтарсан “Монголын
биологийн төрөл зүйл” төслийн хүрээнд Төв
аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг Шатан
орчимд хийгдсэн ургамал, шавж, загас,
хоёрнутагтан, мөлхөгч, шувуу, хөхтөн
амьтны судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэсэн
эрдэм шинжилгээний бүтээл.
Оролцогчид: Байгалийн түүхийн музейн
эрдэм
шинжилгээний
ажилтан
Б.Бадамцэцэг,
Д.Жанат,
Г.Цэцэгбадам,
Т.Тодгэрэл, БНСУ-ын Үндэсний шинжлэх
ухааны музей ба МУБИС-ийн багш,
судлаачид

Бүтээлийн нэр: Biodiversity of Ikh Nart
nature reserve, 2014. 226х.
Агуулга: Монголын Байгалийн түүхийн музей
ба БНСУ-ын Үндэсний шинжлэх ухааны
музейн хамтарсан “Монголын биологийн
төрөл зүйл” төслийн хүрээнд Дорноговь
аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг “Их
нартын байгалийн нөөц газар”-т хийгдсэн
ургамал, шавж, хоёрнутагтан, мөлхөгч,
шувуу, хөхтөн амьтны судалгааны ажлын үр
дүнг нэгтгэсэн эрдэм шинжилгээний бүтээл
юм.
Оролцогчид: Байгалийн түүхийн музейн
эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Бадбмцэцэг,
Д.Жанат, Г.Цэцэгбадам, БНСУ-ын Үндэсний
шинжлэх ухааны музей ба МУБИС-ийн багш,
судлаачид

Бүтээлийн
нэр:
Байгалийн
амьтан,
ургамлын цуглуулга, чихмэл, хатаамал
хийх арга зүй, 2014. 147х
Агуулга: Монголын Байгалийн түүхийн музей
ба БНСУ-ын Үндэсний шинжлэх ухааны
музейн хамтарсан “Монголын биологийн
төрөл зүйл” төслийн хүрээнд орчуулагдсан
бүтээл.
Орчуулагч: З.Эрдэнэсүрэн (Хэл шинжлэлийн
ухааны доктор)
Хянасан: М.Мөнхбаатар (МУБИС, доктор),
Ж.Ариунболд
(МУБИС,
судлаач),
П.Ариунсүрэн
(ХААИС,
доктор),
Б.Бадамцэцэг (Байгалийн түүхийн музей,
судлаач), Т.Тодгэрэл (Байгалийн түүхийн
музей, доктор), М.Ганзориг (Ногоон тайга
хүрээлэн ТББ)

Бүтээлийн нэр: Монгол орны зарим ургамлыг
таних гарын авлага, 2013.437х.
Агуулга: Монголын Байгалийн түүхийн музей ба
БНСУ-ын Үндэсний шинжлэх ухааны музейн
хамтарсан “Монголын биологийн төрөл зүйл”
төслийн хүрээнд хийгдсэн ургамлын судалгааны
ажлын үр дүнгээр хэвлэгдсэн энэхүү бүтээлд 49
овогт хамаарах 148 төрлийн 200 зүйл ургамлын
гэрэл зураг, овог, төрөл, зүйлийн монгол,
шинжлэх ухааны нэр, зүйлийг таних үндсэн шинж,
ургах орчин, тархалт, ач холбогдол зэрэг
мэдээллүүд багтсан. Уг бүтээл нь монгол ба
солонгос хэл дээр хэвлэгдсэн.
Эмхэтгэсэн: Б.Бадамцэцэг

Бүтээлийн нэр: Хэнтийн булганы экологи,
аж ахуйн холбогдол. Биологийн ухааны дэд
эрдэмтний зэрэг горилсон бичсэн бүтээл.
2012. 146х.
Агуулга: Амьтан судлаач Г. Амарсанаа,
Байгалийн
түүхийн
музейн
Эрдэм
шинжилгээ аргазүй сан хөмрөгийн тасгийн
дарга Н.Жавзмаа нарын санаачлагаар ШУАын Ерөнхий ба Сорилын биологийн
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
асан Намжилын Хотолхүүгийн эрдмийн
зэрэг горилон бичсэн бүтээлийг анх удаа
бүрэн эхээр нь хэвлүүлж гаргасан.
Хэвлэлд бэлтгэсэн: Н.Жавзмаа

Бүтээлийн нэр: Байгаль ба музей. Орчин
цагийн
Байгалийн
түүхийн
музей
байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм
шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. 2012. 71х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музейн үүсэл
хөгжил, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, сан хөмрөгийн
судалгаа зэрэг сэдвүүдээр тавигдсан 12
илтгэлийг багтаасан эрдэм шинжилгээний
бүтээл.
Хянан тохиолдуулсан: Н.Зоригтбаатар
Эмхэтгэсэн: Б.Бадамцэцэг, Д.Жанат
Илтгэгчид:
Н.Зоригтбаатар,
Ж.Мяндас,
Б.Бадамцэцэг, Г.Цэцэгбадам болон бусад

Бүтээлийн нэр: Монгол орны агнуурын
амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын
зарим асуудал, 2011. 140х.
Агуулга: Агнуур зүйч Х. Сүхбатын нэрэмжит
“Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа,
хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал” сэдэвт
онол практикийн бага хуралд оролцсон
илтгэгчдийн бүтээлүүдийн эмхтгэл.
Эмхэтгэсэн: Т.Тодгэрэл
Илтгэгчид: Байгалийн түүхийн музейН.Жавзмаа, Т.Тодгэрэл, ШУА. Биологийн
хүрээлэн, МУИС, Монголын шим мандал
экологи нийгэмлэг ТББ, Агнуур судлалын
“Аргаль”төв, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газрын эрдэмтэн судлаачид

Бүтээлийн нэр: Монгол орны биологийн
төрөл зүйл, тэдгээрийн хамгааллын асуудал,
2010. 130х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музей, Ургамал
хамгааллын
эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэнгийн хамтын ажиллагаааны хүрээнд
зохион
байгуулагдсан
“Монгол
орны
биологийн төрөл зүйл, тэдгээрийн хамгааллын
асуудал”
сэдэвт
олон
улсын
эрдэм
шинжилгээний
бага
хуралд
оролцсон
илтгэгчдийн бүтээлийн эмхтгэл.
Хянан
тохиолдуулсан:
Х.Батнаран,
Б.Мөнхцэцэг, Г.Гантигмаа
Эмхэтгэсэн: С.Дорждэрэм, Г Цэцэгбадам
Илтгэгчид:
Н.Жавзмаа,
Т.Тодгэрэл,
Г.Цэцэгбадам нар болон бусад судлаачид

Бүтээлийн нэр: Монгол тарвага. Эрдэм
шинжилгээний бага хурал, фото зургийн
үзэсгэлэн. 2010. 97х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музей, Хустайн
байгалийн цогцолборт газар, Соён студи зэрэг
байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан эрдэм
шинжилгээний бага хуралд оролцсон итгэгчдийн
эрдэм шинжилгээний өгүүлэлийг нэгтгэсэн
бүтээл.
Илтгэгчид: Т.Тодгэрэл, Н.Жавзмаа-Байгалийн
түүхийн музей, бусад судлаачид – ШУА,
Биологийн
хүрээлэн,
Хустайн
байгалийн
цогцолборт газар, “Монголын тарвага хамгаалах
нийгэмлэг” ТББ, Улаанбаатар дээд сургууль

Бүтээлийн нэр: Эрдэс баялаг, 2010.
Агуулга: Геологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн
товч түүх, эрдэс судлалын ерөнхий ойлголт,
байгальд үүсэх байдал ба үзэгдэл, хамт үүсэх
болон тохиолдох эрдэс, эрдэс тус бүрийн өнгө,
хатуулаг, гялга, нягт зэрэг эрдсийн физик шинж
чанарын тодорхойлолт зэргийг багтаасан бүтээл.
Хянасан: Л.Жаргал (Ph.D, проф)
Эмхэтгэсэн: Д.Жанат

Бүтээлийн нэр: Байгалийн үзмэрүүдийг
цуглуулах арга зүй, 2011. 40х.
Агуулга: “Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах
арга зүй” сэдвийн хүрээнд орон нутгийн музейн
.
мэргэжилтнүүдэд зориулсан хөхтөн амьтан,
шувуу, загас, хоёрнутагтан, мөлхөгч, шавьж,
ургамал, геологийн дээж цуглуулгыг хэрхэн
цуглуулах болон анхан шатны боловсруулалт
хийх аргазүйг нэгтгэсэн гарын авлага.
Аргазүйг бэлтгэсэн: Н.Жавзмаа, Т.Тодгэрэл,
Ж.Цогтбаяр, Г.Цэцэгбадам, Б.Бадамцэцэг,
Д.Жанат.

Бүтээлийн нэр: Монгол орны шавжийн
судалгаанд, 2009. 102х.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музей, Ургамал
хамгааллын
эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэнгийн хамтын ажиллагаааны хүрээнд
зохион
байгуулагдсан
“Монгол
орны
шавжийн
судалгаанд”
сэдэвт
эрдэм
шинжилгээний
бага
хуралд
оролцсон
илтгэгчдийн бүтээлийн эмхтгэл.
Эмхэтгэж, хянасан: Б.Мөнхцэцэг (Ph.D),
Ч.Чулуунжав (проф)
Илтгэгчид: Шавж судлаачид

Бүтээлийн нэр: Монгол орны бэлчээрийн
шулуун далавчтан шавьж, 2007.
Агуулга: Байгалийн түүхийн музей, Ургамал
хамгааллын
эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэнгийн хамтын ажиллагаааны хүрээнд
зохион
байгуулагдсан
“Монгол
орны
бэлчээрийн шулуун далавчтан шавьж” сэдэвт
эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцсон
илтгэгчдийн бүтээлийн эмхтгэл.
Эмхэтгэж, хянасан: Б. Мөнхцэцэг (Ph.D)УХЭШХ, Б.Алтантуяа-Байгалийн түүхийн
музей
Илтгэгчид:Б.Алтантуяа-Байгалийн түүхийн
музей, бусад шавж судлаач нар

Бүтээлийн нэр: Байгалийн түүхийн музейн
шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол,
2006.
Агуулга: “Байгалийн түүхийн музейн
шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол”
сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан эрдэм
шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн
эмхтгэл.
Эмхтгэсэн: Б.Алтантуяа
Илтгэгчид:
Н.Жавзмаа,
Б.Алтантуяа,
Б.Бадамцэцэг, Д.Жанат нар –Байгалийн
түүхийн музей, бусад судлаачид – ШУА.
Ботаникийн хүрээлэн, Биологийн хүрээлэн,
МУИС, ШУТИС, ХААИС, Дэлхийн байгаль
хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн
газар.

Бүтээлийн нэр: Горхи-Тэрэлжийн байгалийн
цогцолборт газар, 2005.
Агуулга:
Горхи-Тэрэлжийн
байгалийн
цогцолборт газрын болрын ордын геологийн
тогтоц, интрузивийн массивийн судалгааны
тайлан.
Боловсруулсан: Д.Жанат

Бүтээлийн нэр: Эрдэс баялагийн
цуглуулах аргачлал, 2005.

дээж

Агуулга: Байгаль дээр эрдэс чулуулагийн дээж
цуглуулах арга зүйн зөвлөмж.
Боловсруулсан: Д.Жанат

