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БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

ӨМНӨХ ҮГ

Байгалийн түүхийн музейн Эрдэм шинжилгээ аргазүй, 
сан хөмрөгийн тасгийн хамт олон бид “Байгалийн өв судлал” 
хэмээх эрдэм шинжилгээний цуврал бүтээлийнхээ анхны 
дугаарыг Монгол улсад орчин цагийн музей үүсч хөгжсөний 90 
жилийн ойг тохиолдуулан та бүхэндээ өргөн барьж байгаадаа 
баяртай байна. Энэ удаагийн дугаартаа Байгалийн түүхийн 
музейн үүсч хөгжсөн түүх, музейн сан хөмрөг дэх биологийн 
цуглуулгуудын зүйлийн бүрдэл, тоо хэмжээ, үзмэрийн төрөл, 
түүхэн цаг хугацаанд сан хөмрөгийг бүрдүүлсэн эрдэмтэн, 
судлаачид, цаашид баримтлах бодлого гэх мэт сан хөмрөгийн 
бүртгэлд боловсруулалт хийсэн судалгааны ажлыг танилцуулж 
байна. 

“Байгалийн өв судлал” бүтээлд цаашид музей судлал, 
музей ба биологи, биологийн төрөл зүйл гэсэн чиглэлээр 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд тогтмол хэвлэгдэн гарч байх 
болно. Энэ нь орон нутаг судлах музейн эрдэм шинжилгээний 
ажилтнууд,  судлаачид, биологи, экологийн чиглэлээр 
суралцаж буй оюутан залуус, байгаль сонирхогчдод чухал ач 
холбогдолтой эрдэм шинжилгээний бүтээл болно гэдэгт итгэж 
байна.    

Редакцийн зөвлөл 
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 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

Нацагдорж ЗОРИГТБААТАР
1981 онд Улсын Багшийн Дээд 

Сургуулийг түүх-газарзүйн багш 
мэргэжлээр төгссөн.  

1988 онд Намын дээд сургуулийн 
залуучуудын байгууллагын удирдлагын 
ангийг төгссөн. 

1991 онд Удирдлагын Академид 
суралцаж,  удирдахуй ухааны 
магистрийн  зэрэг хамгаалсан. 

2005 оноос Байгалийн түүхийн 
музейд захирлаар ажиллаж байна.

- Монгол бөхийн судалгааны чиглэлээр 5 ном хэвлүүлж, 2 
баримтат киноны зохиол бичсэн. Монгол бөхийн домог, хууч 
яриа, халхын сайн эрсийн амьдрал, спортын төрлүүд, соёлын 
салбарын хөгжил,  уул уурхай, бизнесийн чиглэлээр 200 гаруй 
өгүүлэл, шүүмж, нийтлэл бичиж хэвлүүлсэн.

- “Монголын ятгын холбоо”-г санаачлан байгуулж, 2012 онд 
тэргүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. 

- 2013 онд “Ар Монголын алдарт дуучин П. Адарсүрэн”-гийн 
дурсамж тоглолтыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивээл дор 
зохион байгуулахыг  санаачлан, зохион байгуулсан.

- 2014 онд “Ардын жүжигчин Г. Түмэндэмбэрэл гуайн дууг 
ятгатай хэн сайн дуулах вэ?” ятгатай дуулаачдын улсын 
анхдугаар уралдааныг саначлан, удирдан зохион байгуулсан.

 



6

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

МОНГОЛ УЛСАД МУЗЕЙ ҮҮСЧ ХӨГЖСӨН ТҮҮХ
Н. Зоригтбаатар 

Монгол Улсад музей үүссэн нь

Монгол улсад музей үүссэн тухай судлаачид олон янзаар 
тайлбарлаж, өөр өөр таамаглал дэвшүүлсэн байдаг. Энэ нь ч 
аргагүй юм. Эзэн Чингис хаан, түүний залгамжлагчид тухайн 
цаг үедээ хүн төрөлхтний нээж олсон тивүүдэд орших ихэнх 
улсыг эзлэн авсан, эзлэгдсэн орны баялагийг булаан авахын 
хамт онцгой сонин, содон эд зүйлсийг олзлон орд өргөөндөө 
үгүйдээ гэхэд чимэг  болгон хадгалж байсан нь ойлгомжтой. 
Ийм цуглуулга Монголын хаадын төдийгүй аймгийн хан, 
томхон ноёдын өргөөнд ч байсан юм билээ. Ийм цуглуулгыг 
музей гэж нэрлэхэд хэцүү, Монголд музей ийм маягаар үүссэн 
гэхэд баталгаа нотолгоо муу. 1921 онд ялсан Ардын Хувьсгалын 
үр дүнд бий болсон Засгийн газар улс орон болгонд байдаг 
соёлын байгууллагуудыг үүсгэн байгуулахад анхаарал тавьсны 
нэг нь музей гэж хэлж болно. 1921-1924 оны хооронд музей 
байгуулах бэлтгэл хангагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл музейн 
үзмэр цуглуулах, цэгцлэн бүртгэх ажил 1924 оны сүүлчээр 
эмхэрсэн байдаг. Цуглуулсан 200 гаруй үзмэрээрээ музей 
байгуулж 1924 оны 12-р сарын 25-нд албан ёсоор нээлтээ 
хийсэн нь магадгүй Монгол улсын түүхэнд анхны албан ёсны 
музей байв. Музей “Үндэсний музей” хэмээн нэрийдэж анхны 
даргаар нь Онходын Жамъян (гүн)-г томилсон ажээ.

1926 онд музей Богд хааны өвлийн ордонд шилжин 
оров. Энэ үед музейн нийт үзмэр байгалийн ба түүхийн гэсэн 
үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байсан гэхэд болно. Археологийн 
олдворуудаас гадна сүм хийдийн зураг, бурханы хөрөг, 
хөгжмийн зэмсэг, үндэсний хувцас, үнэт чулуун аяга, мөнгөн 
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аяга, Богд Жибзундамбын эдлэж хэрэглэж байсан ховор сонин 
зүйлс болох Африкийн гөрөөс шувуу, далайн амьтад, халуун 
орны могой, гүрвэл, мэлхий, эрвээхий, бар, хонь, нугас, зааны 
шир, тэрчлэн эрдэс баялгийн дээжис, үлэг гүрвэлийн өндөг 
зэрэг палеонтологийн олдворууд, зүйл бүрийн ургамлууд, ан 
амьтны арьс, яс, угсаатны зүйн олон янзын эд зүйлс үзмэрийн 
санг бүрдүүлж байжээ.

Музейн байгалийн холбогдолтой зүйлсийг эрж хайх 
цуглуулах, үзмэр болгон дэглэх, хадгалахад Монголд 
ирж ажиллаж байсан Оросын эрдэмтэд П.К. Козлов, Е.В. 
Козлова, В.К. Казакевич, Л.Н. Островецкий, В.И. Лисовский, 
Б.Я. Владимирцов нар чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 
Тэдний олон удаагийн зохион байгуулсан шинжилгээний 
ангиудын хайгуулын үр дүнд археологи, геологи, ботаник, 
зоологи, палеонтологи, минералогийн олон арван олдвор 
музейд цугларсан ажээ. Улсын анхдугаар их хуралд Ардыг 
гэгээрүүлэх яамны сайд О. Жамъян “Монгол орны байгаль 
бодисыг хурааж, нэгэн газар эмхлэн дэлгэж, музей хэмээх 
үзмэр байгуулж..ургамлын ба чулууны зүйл хураасаар ирлээ...
Орос улсын эрдэмтэн Козловоос хүрээлэнд өгсөн ургамал, 
эрвээхийн зүйл... цугларсаар буй” (Очир, Оюунбилэг, 2004, 
9-р тал) хэмээн илтгэсэн буй. П.К. Козлов, Е.В. Козлова нарын 
цуглуулсан олон зүйл шувуудын тушикнууд, Н. Дэндэвийн 
өөрөө агнаж бэлтгэсэн чонын чихмэл, А.Д. Симуковын 
цуглуулсан олон зүйл ургамал, ан амьтны арьс, яс, замба гүрвэл 
зэрэг нь байгалийн үзмэрийн тоог арвижуулсаар байлаа. 1928 
он гэхэд улсын музей 2117 төрлийн 3000-аад үзмэртэй болжээ. 
Энэ үед ЗХУ-ын Зоологийн музейтэй холбоо тогтоосон 
нь магадгүй Монголын музейн түүхэнд холбогдох гадаад 
харилцааны анхны тохиолдол байх магадлалтай юм. Энэхүү 
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Зоологийн музейгээс Монголын шинэхэн музейд 50 гаруй 
зүйлийн мэрэгч амьтдын цуглуулгыг бэлэг болгон өгч байжээ. 
Чихмэл хийх аргыг энэ үедээ мэддэггүй байсан учир агнасан 
амьтдын арьсыг нь үзмэр болгон тавьж харуулж байснаа 1937 
оноос амьтны чихмэл дүрс хийж эхэлсэн байна. ЗХУ-ын иргэн 
багш Н. Коньяков бүргэд, бэгбаатар, хар сүүлтий, цагаан зээр, 
булга зэрэг амьтдын чихмэлийг музейд зохих хөлсөөр хийж 
өгсөн баримт байдаг.

1934 оны байдлаар улсын музей 12 анги, 24 тасагтай 
болсны дотор байгалийн чиглэлээр эрт галавын судлал, 
амьтны анги, ургамлын анги, чулууны анги зэрэг тасгуудыг 
байгуулсан ажээ. 1930-аад оны дунд үеэс Шинжлэх ухааны 
хүрээлэнд музейн хэрэг эрхлэх тасаг байгуулагдсан нь музейн 
хөгжилд их түлхэц болсон байдаг. 1920-иод оны сүүлчээс 
музейн боловсон хүчин, орон байр, сан хөмрөгийн асуудалд 
анхаарч дэс дараатай арга хэмжээ авсаар иржээ. 1933 оноос 
сан хөмрөгийг нарийвчлан дансалж эхэлсэн байдаг. 

Улсын музейг бэхжүүлсэн нь

1939 онд болсон Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн харъяа 
салбаруудын анхдугаар зөвлөлгөөнөөс музейн бүтэц, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааг сайжруулан боловсронгуй болгох, 
цаашид хийх ажлын чиглэлийг гаргажээ. Ингэснээр 1940-1941 
онд музейн 24 танхимыг 12 ангид хуваасны дотор байгалийн 
хэсгийг газарзүй, эрт галавын амьтан, геологи, ургамал ба 
хөрс шороо, Монголын орон нутгийн зэрлэг амьтан, гадаадын 
зэрлэг амьтан гэсэн тасгууд бий болов. 1940 оноос музейг 
“Орон нутаг судлах улсын төв музей” гэж нэрлэсэн байна. Мөн 
1942 онд Шашны түүх, урлагийн Чойжин ламын сүм музей, 
Шашны музей, Хувьсгалын музейнүүд ажиллах болжээ. 1943 
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онд л гэхэд энэ 3 музейг 50000 орчим хүн үзэж сонирхсон 
баримт буй. 1940-өөд оны үед гэхэд олон жилийн туршид 
цугларсан үзмэрүүдийн зонхилох хувь нь угсаатны зүйн 
болоод Монгол улсын түүхийн холбогдолтой үзмэрүүд байлаа. 
Харин байгалийн чиглэлийн үзмэр цуглуулах ажил хурьцангуй 
хоцорсон байна. Иймээс байгалийн үзмэр цуглуулах, үзмэр 
болгон бэлтгэхэд эрхбиш анхаарсны үрээр 1940-1953 оны 
хооронд нутаг нутгаас цуглуулсан заг сухай, яшил, жодоо, 
нарс зэрэг мод, бут, хунчир, хуалин, хар хорс, тагш, тарни, 
вансэмбэрүү, гаварт цэцэг зэрэг эмийн ургамлын дээжсээр 
сан хөмрөг баяжсан байна. Тэрчлэн энэ хооронд гангар хун, 
борцгор хотон, зэрлэг гургуул, халзан түнжүү, отгот шунгуур, 
хөх дэглий, хулан, бөхөн, аргаль, янгир, азийн минж, цаа буга, 
цагаан зээр, хар сүүлтий, хөхвөр олби зэрэг 200 гаруй амьтныг 
агнан сан хөмрөгт тушаажээ. 

1949 онд Төв музейн үнэт зүйлсүүдийг бүртгэсэн тухай 
актад: “Музейн үнэт зүйлүүд цуглуулагдсанаас хойш нэг ч 
удаа албан ёсоор тооллого бүртгэлийг явуулсангүйн улмаас 
анхнаасаа хичнээн үзмэр цугларсныг мэдэх баримт огт алга” 
гэжээ. Тэгэхээр 1930-аад оны сүүлчээр үзмэрийг нягталж 
тоолж байсан данс, тооллого нь төдийлөн сайн байгаагүйг 
дээрх баримт нотолж байна. Олон жилийн турш цуглуулсан 
үзмэр, эд өлгийн зүйлсийн хадгалалт хамгаалалт туйлын 
муу, алдаж үрэгдүүлэх явдал газар авсан байсныг мөн энэ 
актад: “...дээл малгай, цамын өмсгөл хувцас, баг, бурхан... 
шүр, оюу мөнгө, сувд, яс, чулуу, шигтгээ тоног чимэглэлүүд 
байсан нь хэдийд хэн авсан буюу үрэгдсэнийг мэдэх баримт 
үгүй бөгөөд хадсан буюу шигтгэсэн суурь үлдсэн байх 
жишээтэй. Түүнчлэн бурхны торгон хамба, магнаг дурдан 
зэргийг... ханзлаад авчихсан, үнэ бүхий чулуу, гангар шаазан 
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ваарнууд эвдэрсэн... байв” гэжээ. Цааш нь “Музейн энэхүү 
үнэт зүйлүүд...салхи шороо саадгүй ороод байдаг цонх нь 
түгжээгүй нэг муу модон байшин дотор...овоолж талбисан... 
Түүнчлэн улсын Төв музейн хамгийн чухал гэж байгаа тусгай 
онцлон хадгалж байгаа хэмээсэн 780 гаруй төгрөгийн үнэт 
зүйлүүд нь Хувьсгалын музейн хашаанд нэгэн жижиг туйпуун 
байшинд байгаа боловч тэр нь хэтэрхий жижгийн дээр тийм 
ховор үнэт зүйлүүдийг хадгалахын аргагүй болж байгаа 
хагарсан энэ жижиг байшинд агуулж байна. Цаашид ч дахин 
хадгалахын найдвар алга” гэсэн байна. Мөн тэнд: “...өнгөрсөн 
онуудад алдсан буюу алга болчихсон гэх зүйлүүд нэлээд 
байна” ...үнэт зүйлүүдийг хайр найргүй зарцуулж байна. 
Жишээ нь Шинжлэх Ухааны хүрээлэнгийн дарга Дүгэрсүрэн, 
Содном, Дагвадорж нарын үед бэлэглэлд зарцуулсан шармал, 
шармал бус гуулин бурхнууд торгон утсан хатгамал бурхнууд 
186 болжээ...” ... эмх замбараагүй явдлууд олон гарч байсан 
байна. Жишээлбээс:...”Богдын ор” хэмээх үнэт хүрэн модоор 
хийсэн...хаш чулуу чимэглэлтэй ор нэгийг... засвар хийлгэхгүй 
бол хэрэггүй болжээ... Тэрчлэн алдсан буюу ор үгүй дутсан 
зүйлүүд цөөнгүй. Жишээ нь: Цагаан чулуун гархи, ногоон 
чулуу, мөнгөн бөгж тэмдэг, Цагаан хааны үеийн одон тэмдэг, 
шатар, нарийн урлал бүхий цоож, бойпор, тулга...малгай, 
хөөрөгний сав...түүхийн холбогдол бүхий зургууд, хэнгэрэг, 
зурмал ба хатгамал, гуулин бурхнууд 131, бурхны дуударам 
хэмээх хөгжмийн зэмсэг, бүрээ цамын баг...” гэжээ. Цааш 
нь: “...үнэт ховор ба түүхийн холбогдол бүхий зүйлүүд нь 
...хичнээн нь үгүй болсон ба  эвдэрч хэмхэрсэн, чанараа 
алдсаныг мэдэхийн баримт алга. Түүнчлэн бурхан буюу бусад 
эдлэлүүдэд тодорхойлолт байсангүйн улмаас хичнээн үнэт 
шүр сувд, алт мөнгө, чулуу, торго, торгомсогийн зүйлүүд ор 
үгүй болсон буюу солигдсон холигдсоныг ч мэдэх баримт 
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алга...” гээд: “Ийм учраас одоогийн дансаар энэ зүйлүүдийг 
бүрэн гүйцэд тодорхойлсон гэж үзэх ба урьдын дансаар энэ 
мэтийг нарийн тодорхойлогдоогүй учраас хичнээн хохирол 
сүйтгэл болсныг тус комиссоос мэдэж илэрхийлэх нөхцөлгүй 
байсан...” хэмээн дурджээ. Дээрх түүхэн баримтыг ёсоор 
үйлдсэн хүмүүс удирдах дээд газарт хүргүүлсэн саналдаа: 
“Музейн үнэт зүйлүүдийн дотроос алт, мөнгө, шүр, сувд чулуу, 
минж булга, хамба торго, магнаг зэргийн үнэт эд материалаар 
хийсэн зүйлүүдийг барилгатай болтол нь Монгол банкнаа 
шилжүүлэн музейн нэр дээр хадгалах...”-ыг хүссэн байна. 
Эдгээр түүхэн чухал баримт юуг өгүүлж байна вэ? гэвэл:

1. 1950-иад он буюу Монгол улсад музей гэдэг байгууллага 
үүсч бий болсноос хойш 26 жилийн дотор түүхэн холбогдол 
бүхий, ялангуяа угсаатны зүйн чиглэлийн нэн ховор, үнэт эд 
өлгийн зүйлс хангалттай ихээр цугларсан болохыг харуулж 
байна. Харин байгалийн чиглэлийн үзмэрийн тоо төрөл нь 
цөөн байсан нь ойлгомжтой байна. Энэ цаг үеийн түүхэн нэг 
онцлог бол “хар шар феодол”-ын хөрөнгийг үндсэнд нь бүрэн 
хурааж авсан явдал юм. Ялангуяа 1932 оны “Эсэргүү бослого” 
дарагдсаны дараа хар шар чинээлэг хэсгийн хөрөнгийг 
хувьсгалын нэрээр хураан авсан эд зүйлсийн тоо, төрлийг 
нарийн мэдэх бололцоогүй байсан байхаа. Энэ хураагдсан 
зүйлс бүгд улсын музейд ирээгүй нь тодорхой. Асар их 
зүйлсийг дуудлагаар худалдсан тухай одоо ч өндөр настнууд 
дурдан ярьдаг билээ. Гэвч тухайн үеийн нам төрийн удирдах 
байгууллагаас чиглэл өгч чамгүй их зүйлс музейд цугларсан 
байжээ гэсэн дүгнэлт аяндаа гарч байна.

2. Энэ үед 1939 оны Халх голын дайн болж, 1941-1945 
оны Дэлхийн 2-р дайны хүнд цаг үе тохиосон билээ. Дэлхийн 
2-р дайнд эдийн засаг нь сүйдээгүй орон бараг үлдээгүйн нэг 
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нь Монгол орон байлаа. Дайны дараа манай оронд бүтээн 
байгуулалтын ажил эхэлсэн авч 1950 он гэхэд шальтай 
өөрчлөлт гараагүй юм. Ийм ч учраас улсын Төв музей гэхэд л 
мөнөөх үнэт үзмэрүүдээ хадгалах олигтой байр савгүй чамгүй 
олон жилийг үдсэн нь тодорхой байна. 

3. Музейг дөнгөж байгуулж эхэлсэн он жилүүдтэй 
харьцуулбал Орос Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн туслалцааг 
авч, боловсон хүчин орон тооны хувьд нилээдгүй нэмэгдэж, сан 
хөмрөг арвижиж, хэд хэдэн музейг шинээр нэмэн байгуулж, 
1950-иад он гэхэд тодорхой хэмжээгээр бэхэжсэн байна. 
Цаашид зориулалтын байр савтай болох асуудал хамгийн гол 
зүйл болсон нь тодорхой байна. 

1950 онд музейн дарга Жаргалсайхан Сайд нарын зөвлөл, 
Монгол Ардын Хувьсгалт Намын төв хороонд өргөсөн илтгэх 
бичигтээ “Музейн одоогийн байгаа ба музейг цаашид өөрчлөх 
өргөтгөх явдлыг зайлшгүй харгалзан Улсын төв музейг 1950-
1951 онд багтааж их барилгатай болгох асуудал шаардагдаж 
байна. Иймийн тулд нэгдсэн их барилгыг бариулах шийдвэрийг 
гаргахыг хүснэ. Хэрэв музейн их барилгыг даруй бариулахгүй 
болбол, Улсын Төв музейг Засгийн газрын одоогийн байгаа 
байшинд Засгийн газрыг шинэ барилгадаа орсон даруй 
шилжүүлэн байрлуулж засах тухай шийдвэр өгөхийг хүснэ” 
хэмээсэн байна. Ийнхүү 1950-иад оны эхэн гэхэд Улсын музей 
өөрийн гэсэн барилгатай болох нь зайлшгүй шаардлагатайг 
тухайн үеийн музейн удирдлагууд удирдах дээд байгууллагадаа 
удаа дараа тавьсаар байлаа.

Улсын Төв Музей байгуулагдсан нь
1954 онд тухайн үеийн төр засгийн удирдах дээд 

байгууллага болох МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын 
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Зөвлөлийн хамтарсан хурлын шийдвэрээр Улсын музейг 
Энгельсийн гудамжинд баригдаж эхэлж байсан гурван давхар 
шинэ барилгад шилжүүлэхийг зохих байгууллагад даалгасан 
ажээ. Энэхүү барилга нь үнэн хэрэгтээ Хөдөө аж ахуйн 
техникумын зориулалттай барилга байсан байна. Барилгын 
зураг “Сельскохозяйственный  техникум” гэсэн нэртэй, 
тарбозаврыг байрлуулсан том танхим “спортивный зал” гэсэн 
нэртэй байдаг юм. Энэ барилга 1956 оны дундуур ашиглалтад 
орж, музей нүүн иржээ. Музейг албан ёсоор “Улсын Төв музей” 
гэж нэрлэсэн байна. Хэдийгээр сургуулийн зориулалттай 
барилгад музей орсон боловч асар том дэвшил байв. Хожим 
нь 1967-1970 онд багахан хэмжээний өргөтгөл, 1989 онд сан 
хөмрөгийн фондын барилгыг нэмж барьсан юм. 

Тийнхүү шинэ барилгад орсон музейн үзмэрийг үндсэн 
3-н хэсэгт хуваан дэглэсэн гэж үзэж болохоор байгаа юм. Энэ 
нь түүхийн, байгалийн, палеонтологийн гэсэн 3 чиглэл байв. 

Түүхийн хэсэгт нэн эртний хүний үүслээс эхлэн Монгол 
аймгуудын холбоо, эртний улсууд, Монголын эзэнт гүрний үе, 
Манжийн үе, Богд Хаант Монгол улсын үеийн эртний судлалын 
олдвор, эх бичиг баримт, гэрэл зураг, олон зуун биет үзмэр, 
чулуун зэвсгийн үеийн чулуун ялтас, хугадас, үлдэц гилбэр, 
хусуур, зоруул хутга, ооль, сүх, тарианы самбар чулуу, нүдүүр, 
тэрчлэн археологийн элдэв олдворууд, бичигт хөшөөнүүд, туг 
хиур, цэргийн зэр зэвсэг, зоос мөнгө, пайз тамга, дундад зууны 
эрүү шүүлтийн хэрэглэл зэргийг дэглэн харуулж байжээ.

Байгалийн хэсэгт нь Монгол орны газарзүй, цаг уур, уул 
нуруу, гол мөрөн, хөрс, ургамал, амьтны аймгийг сэдэвчлэн 
дэглэж үзүүлсэн байна. Мөн энд үнэт эрдэнийн чулуулаг, 
ашигт малтмалын дээж, солирууд, ургамлын хатаамал, хөхтөн 
амьтдын чихмэл дүрсийг дэлгэн харуулж байжээ.
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Палеонтологийн хэсэгт Монголын их говиос олдсон 
үлэг гүрвэлийн бүтэн яс, олон төрөл зүйлийн үлэг гүрвэлийн 
олдворуудыг дэлгэн харуулсан нь гадаад дотоодын зочдыг татах 
хамгийн сонирхолтой хэсэг болсон байна. Палеонтологийн 
олдворуудыг байрлуулах, дэглэх нарийн чимхлүүр ажлыг 
ЗХУ-ын эрдэмтэн А.К. Рожденственскийн удирдлагаар 
мэргэжилтэн Я.М. Эглон, А.Г. Фонин нар Монголчуудын хамт 
хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Шинэ байранд нүүн ирж төвхнөх их ажлыг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэйгээр шинэчлэн зохион байгуулахад 
Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
Х. Пэрлээ, О. Намнандорж, Ц. Даваажамц, Б. Лувсанданзан 
нар онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн ажээ.

Улсын Төв музей байгуулагдаж, үзмэр хадгалах, дэглэн 
үзүүлэх боломж бүрдсэн учраас сан хөмрөгөө арвижуулахад 
онцлон анхаарсан байдаг. Тухайлбал 1956 оны 04-12-р сарын 
хооронд хуучны хийцтэй ховор нандин дамар, жавдан хонх, 
очир, ширмэл ширдэг, модон уур, хаш аяга, хүрэл тогоо, 
гүнжийн индүү, домбонууд, шүрэн хөөрөг, VIII Богд хааны 8 
настайдаа тоглож байсан яшил зандан дамар, V Богдын банзал, 
намжир, орхимж, дэншиг, өндөр гэгээний тахилын цөгц зэрэг 
720 гаруй үнэт үзмэрүүдийг 16468 төгрөгөөр худалдан авч 
музейн сан хөмрөгийг арвижуулсан байна. 1957-1973 оны 
хооронд болсон 20 удаагийн үзмэр худалдан авалтаар 600 
гаруй эд зүйлсийг 23560 төгрөгөөр үнэлэн авсан баримт байна. 
Үүнээс онц сонирхолтойг нь дурдвал: Марзан Шаравын зурсан 
Богд хааны хөрөг, бөхийн зодог шуудаг, толгойн боолтууд, 
шунхан болон бэхэн ганжуур, дөрвөд эмээл, харгана хээтэй 
эмээл, баяд авгайн тохиг, дөрвөд авгайн сийх, арслан зааны 
араа (1.2 кг), саран хөхөө, Данзанравжаагийн “Монгол цагаан 
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толгой”, олон улсын 140 янзын 177 ширхэг цаасан мөнгө, 
шармал мөнгөн энгэрийн унжлага, Тожил дарханы хийцийн 
хэт бэл, мөнгөн хэт хутганууд, усан болор хөөрөг, феодолын 
хөрөнгө хураах тогтоол, анхны сурах бичиг зэрэг байжээ.

1967 онд Улсын Төв музейг түшиглүүлэн музейн 
удирдах газрыг байгуулсан боловч 1968 онд татан буулгажээ. 
1972 онд музей удирдах газрыг дахин байгуулж орон нутгийн 
музейнүүдийг шуурхай удирдлагаар хангах, санхүү аж ахуйг 
нэгтгэх бодлого баримталсан байна. 

1969 онд нийт музейн сан хөмрөгт тооллого явуулжээ. 
Улсын Төв музейн тооллогыг П. Даваасамбуу даргатай 8 хүн 
хийсэн байна. 1972 онд “БНМАУ-ын музейн сан хөмрөгийн 
дүрэм”-ийг баталж мөрдүүлэв. Мөн ондоо сан хөмрөгийн тоо 
бүртгэл эрдэм шинжилгээний тодорхойлолтын заавар, данс 
бүртгэлийн маягтыг боловсруулан мөрдүүлж эхэлжээ. 1966 
онд Улсын Төв музей үзмэр шинэтгэх лабораторитой болжээ. 
Ингэснээр 1970-аад он гэхэд 1300-аад амьтны чихмэл хийж 
сан хөмрөгөө баяжуулсан байна. 

Байгалийн үзмэр ялангуяа чихмэл хийж үзмэр үзүүллэгээ 
баяжуулахад Л. Цэвэл онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Хожим 
нь Л. Цэвэл Монгол улсын соёлын гавъяат зүтгэлтэн болсон. 
Улсын Төв музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд ШУА-
ийн түүх, биологи, газарзүй-цэвдэг судлалын хүрээлэнгийн 
эрдэмтэн мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан хайгуул судалгааны 
ажлыг 1970-аад он хүртэл удаа дараа зохион байгуулсан нь 
ихээхэн ач тусаа өгсөн байна. 1966-1974 оны хооронд ийм 
хайгуул 20 гаруй удаа хийж түүх, байгалийн, угсаатны зүйн 
олон үзмэр цуглуулж тайлбар тодорхойлолтыг үйлджээ. Энэ 
ажилд Ч. Содном, Н. Дарьсүрэн, С. Цагаан, МУСГЗ Л. Цэвэл нар 
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оройлон зүтгэж 900 гаруй үзмэр бэлтгэж, олон мянган олдвор 
цуглуулсан байна. Ингээд 1974 оны байдлаар Улсын Төв музей 
172000 үзмэртэй болжээ. 1970-аад оны дундуур 13 удаагийн 
хайгуулаар байгалийн чиглэлийн 1400-гаад үзмэр цуглуулсан 
байна. Музейн үзмэр цуглуулах, эрдэм шинжилгээний 
тайлбар тодорхойлолт бичих нүсэр ажилд Б. Ширэндэв, Р. 
Ринчен, Х. Пэрлээ, Н. Сэр-Оджав, Ц. Доржсүрэн, Д. Наваан, 
С. Бадамхатан, Х. Нямбуу, О. Намнандорж, Д. Цэвэгмид, А. 
Дашдорж, О. Шагдарсүрэн, Н. Даваажамц, Д. Банзрагч, А 
.Цэндсүрэн, Ж. Дүгэрсүрэн, Лувсанданзан, Ш. Цэвэгмид, Г. 
Данзан, Х. Мөнхбаяр, Н. Өлзийхутаг, Ц. Жамсран, Н. Даваа 
нарын олон эрдэмтэн судлаачид үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
юм. Улсын Төв музейгээс 1968, 1975, 1977 онуудад “Музей 
судлал” цуврал товхимолыг хэвлүүлсэн байна. Үзэгчдийн 
тоо 1977 онд 90,000 байснаа 1978 онд 92,000 болж 1987 онд 
135,000-д хүрчээ.

1983 онд БНМАУ-ын Соёлын Яамны Сайдын тушаалаар 
музейн сан хөмрөгийн хадгалалт хамгаалалтын журам гарган 
мөрдүүлжээ. 1989 онд тэр үеийн Соёлын Яам, ШУА-ийн 
хамтарсан шийдвэрээр музейн удирдах газрын дэргэд эрдэм 
шинжилгээ, арга зүйн зөвлөл байгуулж байв. 1971 онд Улсын 
хамгаалалтанд байх түүх соёлын дурсгалт зүйлийн жагсаалтыг 
баталсан байна.

БНМАУ-ын Засгийн Газрын дэргэдэх Соёл урлагийн 
хөгжлийн хорооны даргын 1991 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн 
116-р тушаалаар Монгол Ардын Хувьсгалын музейг татан 
буулгаж, шинээр “Үндэсний Түүхийн музей”-г байгуулж 
захирлаар Ичинхорлоогийн Лхагвасүрэнг томилжээ. Мөн 
оны 08-р сарын 23-ны өдөр Соёл урлагийн хорооны даргын 
214-р тушаал гарч Улсын Төв музейн байгалийн тасгийг 
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өргөтгөх үндсэн дээр одоогийн байранд нь Монголын 
Байгалийн Түүхийн музейг байгуулжээ. Төв музейн нэрийг 
өөрчлөн Байгалийн түүхийн музей гэж нэрлэн Төв музейн 
захирал МУСГЗ П. Даваасамбууг ажлаас чөлөөлж шинэ 
музейн захирлаар Алтангэрэлийн Пэрлээг томилсон байна. 
Шинэ музейнүүдийг байгуулахдаа хөгжилтэй орнуудын 
жишгээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэхийг үндэслэл болгожээ. 1994 
оны 06-р сард Соёлын Сайдын тушаалаар Үндэсний музей 
байгуулагдсаны 70 жилийн ойг тэмдэглэх шийдвэр гарган, 
арга хэмжээг музейнүүд салбарлан үүссэн Байгалийн Түүхийн 
музейд төвлөрүүлэн зохион байгуулсан байна.

Байгалийн Түүхийн Музей байгуулагдсан нь

Шинээр байгуулсан Байгалийн Түүхийн музейг 
төвхнүүлэх их ажил үндсэндээ 1992 оноос эхэлжээ. 1991 
онд орлогч захирлаар томилогдсон Пунцагийн Эрдэмбатыг 
1993 онд захирлаар ажиллуулах шийдвэр гарчээ. 1991 оны 
байдлаар Улсын Төв музей 50,000 орчим үзмэртэй байсны 
84% буюу 42000 нь Түүх угсаатны зүйн үзмэр тул Үндэсний 
Түүхийн музей рүү шилжүүлжээ. Үлдсэн 8000 орчим үзмэр 
байгалийн олдвор үзмэр байжээ. Ингээд Байгалийн Түүхийн 
музейг шинээр байгуулахын тулд олон арван жилийн турш 
цуглуулсан хуучин үзмэрүүдээ ашиглах, сэргээх ажил өрнөсөн 
байна. Үүний зэрэгцээ музейд байхгүй амьтдыг агнаж, 
шинээр чихмэл хийх, өвс ургамал, ашигт малтмалын дээжсийг 
цуглуулах, үзмэр болгон бэлтгэх, тодорхойлолт тайлбар хийх 
ажлыг эхлүүлсэн юм.

П.Эрдэмбат даргын удирдсан хамт олон 1991-2004 
оны хооронд 21 удаагийн хайгуулаар 2029 ширхэг үзмэр 
цуглуулж сан хөмрөгөө арвижуулжээ. Эдгээр цуглуулгын 
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дотор ховор үзмэрүүд бий. Тухайлбал 1989 оны 11-р сард 
МУСГЗ чихмэлийн мастер Л.Цэвэл, чихмэлчин-агнуурзүйч 
Ж. Цогтбаяр нар Говь-Алтайн Шарга сумаас цоохондой мий 
агнаж 1991 онд үзмэр болгон дэглэсэн. Цоохондой мий нь улаан 
номонд орсон ховор амьтан бөгөөд тус музейн сонирхолтой 
онцлог үзмэрийн нэг юм. Мөн 1989 оны 4-р сард Л. Цэвэл, 
Ж. Цогтбаяр нар Дорнод аймгийн Дашбалбар сумаас усны 
бухшувуу агнан чихмэл хийжээ. 1997 оны 11-р сард музейн 
захирал П. Эрдэмбат, чихмэлчин МУСГЗ Д. Дагиймаа, Ж. 
Цогтбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй баг Дорнод аймгийн Сүмбэр 
сумын нутагт орших Хан чандмань уулын зүүн суганаас 
хар мөрний молцог хандгайг агнаж 1998 онд чихмэл хийж 
байрлуулжээ. Энэ сүрлэг хандгай нь музейн онцгой сайхан 
үзмэрийн нэг бөгөөд зөвхөн арьс нь УАЗ-469 машины ачааны 
хэсэгт арай ядан багтаж байсан тухай тэд дурссан байдаг. 
Энэ ажилд жолооч Ч. Галбаатар, байгаль орчны байцаагч 
Д. Мягмарсүрэн, хилийн заставын дарга Ч. Эрдэнэцогт нар 
ихээхэн туслалцаа үзүүлсэн байна. 

1991-2004 он бол улс орны нийгмийн шилжилтийн эхэн 
үе тул хөрөнгө санхүүгийн хүндрэл соёлын салбарт хамгийн 
гол асуудал байсан юм. Энэ нөхцөлд музейн захиргаа хамт 
олон бүхий л бололцоогоо дайчлан байж физик газарзүй, 
геологи, ашигт малтмал, шувуу палеонтологи, ургамал, 
шавж,  загас, хоёрнутагтан, мөлхөгчид, хөхтөн амьтан, 
хүний гарал үүсэл гэсэн үндсэн 8 чиглэлээр 40-өөд танхимд 
үзмэрээ дэглэн харуулсан түүхтэй. Түүнчлэн барилгадаа их 
бага засвар хийжээ. Олон жил үргэлжилсэн энэ нүсэр ажлын 
голыг чихмэлчин МУСГЗ Д. Дагиймаа, МУСГЗ Л. Цэвэл, 
лабораторийн эрхлэгч Ж. Цогтбаяр, ЭША Ц. Жаргалсайхан, 
Д. Батдэлгэр, Ч. Хишигжаргал, В. Гүндэгмаа, Б. Алтантуяа, 
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С. Урантөгс, Ч. Дулмаа, тасгийн дарга Г. Цэрэндолгор, 
зохион байгуулагч Т. Энхцэцэг, Т. Нацагмаа, МУСТА зураач 
Н. Амгаланбаатар, тайлбарлагч Б. Баасансүх, Г. Уламбаяр, 
МУСТА үзмэр харагч Л. Зоригт, Ш. Алтанзагас, Ц. Баяраа, 
ажилчин Ш. Цэнд-Аюуш, Ш. Лхамхүү, Т. Бадамханд, Ц. 
Цэрэн-Янжин, М. Чимид, Г. Баярт, Л. Дүгрээ, Г. Садий, О. 
Баатар, Г. Нямаа, Н. Жанчивдорж, Г. Очирбал, Б. Батдорж, 
Г. Долгоржав, Г. Цоодол, Ж. Баатарзул, М. Шаравдорж, Ч. 
Галбаатар, Ц. Жээлхам, Ч. Төмөрхүч, Н. Баатар, үзмэр харагч 
Д. Пагмасүрэн, Д. Цагаанчулуун нар үүрчээ. 

ОХУ-ын болон БНХАУ, Японы хэд хэдэн музейтэй холбоо 
тогтоож харилцан туршлага солилцох хамтын ажиллагааг 
эхлүүлсэн байна 

Монгол улсад орчин цагийн музей үүсч хөгжсөний 60 
жилийн ойг 1984 онд тэмдэглэхэд Улсын Төв музейг Төр 
засгаас Алтан гадас одонгоор шагнасан нь одоо Байгалийн 
Түүхийн музейд хадгалагдаж байна. Улсын Төв музейг 
хөгжүүлэхэд бүхий л талаар зүтгэл гаргаж ажилласан олон 
хүний хөдөлмөрийг төр засгаас өндрөөр үнэлсэн байдаг. 
Чихмэлийн мастер Л. Цэвэл, зураач Н. Нанзадсүрэн нар 
Соёлын Гавъяат зүтгэлтэн цолоор, ахмад ажилтан Н. Халзаа 
Алтан гадас одонгоор, ахмад ажилчин Д. Сүхбаатар судлаач 
О. Баатар, МУГ-ын дарга агсан Д. Гэрэл нар Хөдөлмөрийн 
гавъяаны улаан тугийн одон, Алтангадас одонгоор шагнагдаж 
байв. МУГ-ын дарга бөгөөд Төв музейн захирлаар ажиллаж 
байсан П. Даваасамбуу агсан мөн Соёлын Гавъяат зүтгэлтэн 
цолоор шагнагдсан байна. Соёлын Гавъяат зүтгэлтэн нэрт 
уран барималч Д. Дамдимаа Соёлын Гавъяат зүтгэлтэн Д. 
Саранчимэг нар тус музейд олон жил бүтээлч хөдөлмөрөө 
зориулсан билээ. Тасгийн эрхлэгч Ц. Жаргалсайхан музейн 
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шувууны сан хөмрөгийг арвижуулахад ихээхэн зүтгэл гаргаж 
ажилласан байдаг. Сүүлийн 10 гаруй жил хээрийн хайгуулын 
багийг амжилттай удирдаж нийт сан хөмрөг, тэр дундаа хөхтөн 
амьтны сан хөмрөгийг арвижуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
ЭШАЗСХ-ийн тасгийн дарга Н. Жавзмаа, музейн захирлаар 12 
жил ажилласан П. Эрдэмбат нар Алтангадас одонгоор энгэрээ 
мялаасан байна. 

Байгалийн Түүхийн музейг анхнаас нь бие даан байгуулах, 
сан хөмрөгийг арвижуулах, мэргэжлийн боловсон хүчнийг 
бэхжүүлэх, үзмэр үзүүллэг дэглэлтийг шинэ шатанд гаргах 
ажлыг 12 жилийн турш гардан удирдсан, монгол улсын соёлын 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан МУСТА, Үндэсний 
бөхийн зүтгэлтэн, ахмад захирал П. Эрдэмбат орчин үеийн  
улсын тэргүүлэх зэргийн музейг шинэ захирал Н. Зоригтбаатарт 
2005 онд хүлээлгэн өгөөд гавъяаныхаа амралтанд суусан 
билээ. Музейн нийт хамт олон, шинэ удирдлагын зүгээс сан 
хөмрөгөө арвижуулах түүнд дүн шинжилгээ хийх, үзмэрийн 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, бүртгэл мэдээллийг 
шинэчлэх, эрдэм шинжилгээний тодорхойлолтыг үзмэр бүрт 
хийх, судалгаа шинжилгээний ажлыг шинэ түвшинд хүргэж 
ахиулах, материаллаг баазаа бэхжүүлэх, мэргэжилтнүүдийг 
орчин үеийн техник хэрэгсэлээр хангах, боловсон хүчнээ 
чадавхижуулах, тэднийг давтан сургах, үргэлжлүүлэн сургах, 
ялангуяа гадаад харилцаагаа хөгжүүлэх гэсэн чиглэлийг эрхэм 
зорилгоо болгон ажилласан юм. Ингэснээр музей бүх талаараа 
бэхжин улмаар үзэгчдэд тав тухтай орчин бий болж хүүхдэд 
ээлтэй байгууллага болох зорилт хэрэгжинэ гэж үзсэн болно. 
Үзмэрээ баяжуулна гэдэг хамгийн том зорилт байв. Үүний 
тулд хээрийн хайгуулыг 2005-2013 оны хооронд 19 удаа зохион 
байгуулж нийт 2904 үзмэр цуглуулж олон арван олдворыг 
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үзмэр болгон бэлтгэж үзэгчдийн хүртээл болгосон. Эх 
орныхоо дөрвөн зүг найман зовхист олон мянган километр явж 
цуглуулга хийж, үзмэр болгон бэлтгэх хүчир ажилд ЭШАЗСХ-
ийн тасгийн дарга Н. Жавзмаа, лабороторийн эрхлэгч, 
чихмэлийн мастер МУСГЗ Д. Дагиймаа, чихмэлийн мастер 
Ж. Цогтбаяр, чихмэлчин Т. Дашбат, Эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Б. Бадамцэцэг, Д. Жанат, Б. Алтантуяа, В. Гүндэгмаа, 
доктор Т. Тодгэрэл, Г.  Цэцэгбадам нар чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
юм. ЭША, ургамал судлаач Б.Бадамцэцэг музейн ургамлын 
сан хөмрөгийг баяжуулах, сан хөмрөгт цуглуулагдаагүй 
ургамлын төрөл, зүйлээр болон ховордлын зэрэглэл бүхий 
ургамлын зүйлүүдийг цуглуулах зорилгоор Great Chinggis 
Expedition жуулчны компаний зардлаар Америк, Австрали, 
Шинэ Зеландын судлаачдын хамт Баянхонгор аймгийн нутаг 
дахь Их Богд, Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан ууланд хайгуул 
судалгааны ажилд оролцож 22 овог, 43 төрөл, 52 зүйлийн 
110 ширхэг ургамлын цуглуулга хийсэн. Тэдгээрийн дотор 
музейд байгаагүй 12 овогт хамаарах 19 төрөл, 21 зүйлийн 
37 ширхэг хатаамал, Гувшаахайтан (Orobanchaceae) овгийн 
төлөөлөгчийг цуглуулсан юм. Мөн Монгол улсын улаан номонд 
орсон нэн ховор ургамал, ДБХХ-ны Улаан дансны ангилалаар 
бүс нутгийн хэмжээнд устаж болзошгүй зэрэглэлийн 2 
зүйлийн 5 хатаамал, монголын унаган ба завсрын унаган 
ургамлын 4 төрлийн 4 зүйл ургамлын 9 хатаамал цуглуулжээ. 
Жишээлбэл, Гувшаахайтан (Orobanchaceae) овгийн Цөлийн 
Аргамжинцэцэг (Gistanche deserticola Ma) хэмээх зүйл нь 
Монгол улсын улаан номонд “нэн ховор зүйл”, “Ургамлын 
улаан дансанд “устаж болзошгүй” гэсэн зэрэглэлтэй ба музейн 
сан хөмрөгт анх удаагаа цуглуулагдсан зүйл юм. 

Музейн сан хөмрөг дэх үзмэрүүийг нэг бүрчлэн 
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хаягжуулж, бүртгэж данслах, зурагжуулах, хэмжих, мэдээллийн 
санд оруулах зэрэг чимхлүүр ажлыг бүртгэл мэдээллийн санч 
М. Түмэндэмбэрэл, сан хөмрөгчөөр ажиллаж байсан Д. Буд 
агсан, доктор Т. Тодгэрэл, одоо сан хөмрөгчөөр ажиллаж буй 
Э. Дэлгэрмаа, эрдэм шинжилгээний ажилтан Б. Бадамцэцэг, 
Г. Цэцэгбадам, Д. Жанат, Т. Дашбат нар хийж ирлээ. Эрдэм 
шинжилгээ арга зүй сан хөмрөгийн тасгийн дээрх баг 2008, 
2013 оны музейн сан хөмрөгийн улсын тооллогын ажлаар 2 
удаа улсад тэргүүлээд байна. 

Музейн хамгийн чухал ажлын нэг болох үзмэр хадгалах, 
хамгаалах ажилд онцгой анхаарч ирлээ. Маркетингийн менежер 
Ж. Мяндасын ахласан М. Түмэндэмбэрэл, Ж. Цогтбаяр, Б. 
Бадамцэцэг, Д. Жанат нарын бүрэлдэхүүнтэй менежментийн 
баг 2006 онд Азийн 12 орны дунд зарласан төсөлд шалгарч 
Япон улсын Засгийн газрын соёлын буцалтгүй тусламжаар 
460 сая төгрөгийн үнэ бүхий гурван янзын 33 шилэн хорготой 
болж үнэт ховор үзмэрээ найдвартай хадгалах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн юм. Сан хөмрөгийн фондыг зориулалтын тавиур, 
шүүгээ хайрцгаар хангахад 2013 онд 220 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийсэн болно. 2009 онд музейн үзмэрийн нийт 
танхим, сан хөмрөгийн фондын 70-аад хувь, 2012 онд 10%-ийг 
хяналтын камер болон галын дохиололоор төхөөрөмжилсөн. 
2012 онд үзмэрийн танхимын 60%, фондын барилгын цонх 
хаалгыг 100% хамгаалалтын бэхэлгээтэй болгосон. 2013 онд 
үндсэн үйл ажиллагаа зогссонтой холбоотойгоор бүх үзмэрээ 
зориулалтын саванд савлаж хаягжуулан хадгалалтын горимд 
100% шилжүүлсэн. Үзмэрийг хадгалах, хамгаалах, тоолж 
бүртгэлжүүлэх, зөөж тээвэрлэх, зурагжуулах ажилд Эрдэм 
шинжилгээ арга зүй сан хөмрөгийн тасгийнханаас гадна аж 
ахуйн тасгийн дарга С. Галбадрах, ахлах ня-бо Ш. Дуламсүрэн, 
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нярав Ж. Бат-Орших, ажилтан М. Энхбаяр, Ж. Оюунгэрэл, Ч. 
Ганбат, Т. Машбат, Д. Ганболд, Д. Буд, Л. Отгон, Г. Надмид, 
Ө. Боргилтуяа, П. Ариунзул, Б. Сарантуяа, Ж. Алимаа, Н. 
Отгонжаргал, Б. Буянзаяа, Д. Бат-Очир, Д. Пагмадулам, Г. 
Уламбаяр, Л. Пүрэвгарам, Ж. Байгалмаа, С. Нандин-Эрдэнэ, 
О. Мөнхбаясгалан, Т. Мөнхзул, Ш. Энхбаатар, Ц. Мягмаржав 
нар ихээхэн хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан юм. 

Үзмэр дэглэлтийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг 
сайжруулах, судалгаа шинжилгээний ажлыг шинэ түвшинд 
гаргахын тулд гадаад дотоодын төрөл чиглэл ойролцоо 
байгууллагууд, тухайлбал МУИС, МУБИС-ийн биологийн 
салбар сургуулиуд, ШУТИС-ийн геологийн сургууль, 
Геоэкологи, Биологи, УХЭШХ, Ботаникийн хүрээлэнгүүдтэй 
ойр дөт хамтран ажиллаж байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудын 
музейтэй мөр зэрэгцэн явахын тулд 2006 оноос эхлэн 
гадаад харилцаагаа хөгжүүлэхэд юу юунаас илүү анхаарч 
ажиллав. 2013 оны байдлаар БНСУ-ын ШУТМ, Хуасон 
хотын болон Чежүдүгийн БТМ, Чанжогийн БТМ, Биологийн 
болон Биотехнологийн хүрээлэнгүүд, Япон улсын Азабу 
Их сургууль, Тоёоко хотын музей, БНХАУ-ын Бээжингийн 
болон Тяньжиний БТМ, Бельги, Францын ШУ-ны музей, 
Италийн Милан хотын БТМ, ОХУ-ын Буриадын БТМ зэрэг 
олон музейтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажлын 
туршлага солилцож, боловсон хүчнээ сургаж дадлагажуулж, 
үзэсгэлэн гаргах, хамтарсан хайгуул зохион байгуулж судалгаа 
шинжилгээний бүтээл хэвлүүлж олон түмний хүртээл болгох 
чиглэлүүдээр ажиллаж байна.

 Музейн мэргэжилтэй боловсон хүчнүүд 100% магистрын 
зэрэгтэй болж 2013 онд 1 хүн докторын зэрэг хамгааллаа. 
2005-2013 оны хооронд гадаадын тусламж дэмжлэг, дотоодын 
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төслөөр 900 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн 
байна. 

Тус музейн барилгыг цаашид ашиглах боломжгүй 
болсон тул шинээр зориулалтын барилгатай болох шаардлага 
гарлаа. Шинэ барилга нь хуучнаасаа хэмжээний хувьд гурав 
дахин том байх болно. Шинэ барилгатай болохоос өмнө олон 
талын судалгаа шинжилгээ хийж, ирээдүйн шинэ музейн 
концепцийг   (үндсэн чиглэл) 2013 онд багтаан боловсруулж 
дууссан. Хамтын ажиллагаатай гадаад дотоодын музейн 
мэргэжилтнүүд, чиглэл болгоны эрдэмтэн судлаачдын саналыг 
тусгасан шинэ концепци нь юуны өмнө одоо байгаа үзмэрийн 
сан хөмрөгийн нөөц дээрээ тулгуурласан юм. Нөгөө талаар 
байгаа нөөцөө 3-5 жилийн дотор наад зах нь 30-аас доошгүй 
хувиар шинэчлэх, мөн сэргээн засварлах зорилго тулгарч 
байна. Тэрчлэн уламжлалт таван хошуу малынхаа удам угсаа, 
эрхлэх арга ажиллагааг өргөн дэлгэж үзүүлэх шаардлага 
гарч байна. Дэлхийд алдартай Монголын их говиуд, тусгай 
хамгаалалттай, давтагдашгүй унаган төрхтэй гайхамшигт 
байгалиа, тухайлбал Хөвсгөл, Увс нуурууд, Бурхан Халдун 
уул, Орхоны Хүрхрээ, Хэрмэн цав зэрэг газруудаа музейд 
бодит байдалтай нь адилтган дэглэж үзүүлэхээр төлөвлөж 
байна. Мөн дэлхийд нөөцөөрөө, түүнд нэвтрүүлж буй 
техник технологиороо дээгүүрт бичигдэх болсон Оюутолгой, 
Тавантолгойн орд газруудын рельеф, технологийг модель 
загвараар дэлгэн үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ үүссэн. Амьд 
байгалийг, амьтан ургамлыг үзүүлэхдээ хүн болгонд тэр 
дундаа хүүхэд багачуудад ертөнцийг хайрлах хамгаалах үзэл 
бодол төлөвшүүлдэг тэр чиглэлд илүү их анхаарч дэглэлтийн 
шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсронгуй болгохоор 
төлөвлөсөн. Энэ бүхэн нь эцсийн эцэст хүнд, тэр тусмаа хүүхэд 
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багачуудад ээлтэй музей болох давхар зорилгыг агуулж байгаа 
юм. Хуучин музейн үндсэн 7 чиглэл нь дан байгалийн түүхээ 
харуулж байсан бол шинэ музей нь шинжлэх ухаан техник 
технологийн ололтыг үзэгчдэд ойр дөт харуулах, ойлгуулах 
том зорилтыг хангах шаардлагатай болж байгаа  юм. Орчин 
цагийн үзэгчдийн шаардлагад нийцсэн, хүнд мэдлэг боловсрол 
олгохоос гадна, хамгийн таатай тухтай орчин бүрдүүлсэн 
Байгал Шинжлэх Ухааны Үндэсний музейтэй болох цаг 
монголчууд бидний зайлшгүй хэрэгцээ болчихоод байна.

Ном зүй
 - Баарай Н., Төмөр-Очир С. 1975. Улсын Төв музей үүсч 

хөгсөн түүхээс. Музей судлал. УБ.
 - Очир А., Оюунбилэг З. 2004. Монгол музейн товчоон. 

УБ .
 - Мэндсайхан Х. (эмхэтгэлийг эрхэлсэн). 2013. Монголын 

музей. УБ. 528х.
 - МУҮТА-ын материалууд.
 - Дэнсмаа Н. 2010. О. Намнандоржийн Амьдрал, ажил 

үйлс. УБ .
 - Байгалийн Түүхийн музейн хээрийн хайгуулын тайлан 

мэдээ. 1992-2004 он.
 - Байгалийн Түүхийн музейн хээрийн хайгуулын тайлан. 

2005-2013 он.
 - Музейн сан хөмрөгийн улсын тооллогын тайлан. (БТМ 

2008 он, 2013 он)
 - Содном Ч. 1984. Улсын Төв музей. УБ.
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Дүйсэн ЖАНАТ
1996 онд Баян-Өлгий аймгийн 

Багшийн коллежийг бага ангийн багш 
мэргэжлээр төгссөн.

2001 онд МУИС-ийг геологич 
мэргэжлээр төгссөн.

2004 оноос өнөөг хүртэл 
Байгалийн түүхийн музейд 
геологиийн- эрдэм шинжилгээний 
ажилтнаар ажиллаж байна. 

Геологийн судалгааны чиглэлээр 
6 өгүүлэл нийтлүүлж, нэг ном 
гаргасан.

Музейн сан хөмрөгийн судалгааны чиглэлээр:
- Геологийн дээж цуглуулах аргачлал //Байгалийн үзмэрүүдийг 

цуглуулах арга зүй. Улаанбаатар.2011. х.37-40.
Судалгааны ажил: 
- 2013 онд БНСУ-ын Шинж лэх ухаан, технологийн музейтай 

хамтарсан “Монголын биологийн төрөл зүйл” судалгаа

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН ГЕОЛОГИЙН САН 
ХӨМРӨГ

Д. Жанат

Байгалийн түүхийн музейн геологийн сан хөмрөгт 901 
ш үзмэр (2013 оны улсын тооллогын дүнгээр) хадгалагдаж 
байна.  

Сан хөмрөгт хадгалагдаж буй геологийн үзмэрүүдийг  
түүхэн геологи, ерөнхий геологи, металл ашигт малтмал, шатах 
ашигт малтмал, үнэт эрдэнэ, хагас үнэт эрдэний чулуулагууд 
гэж ангилж болно. Түүхэн геологит дэлхийн хөгжлийн эрин 
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галавуудад үүсч бий болсон органик гаралтай чулуулаг 
болон ашигт малтмалууд, эртний ургамал, амьтны чулуужсан 
дардас бүхий чулуулагууд багтана. Ерөнхий геологит магма, 
хувирмал, тунамал гаралтай чулуулагууд багтана. Металл 
ашигт малтмалд монгол орны газар нутгаас олдсон алт, зэс, 
мөнгө, вольфром гэх мэт металл ашигт малтмалууд, барилгын 
эдэлхүүний материалууд, хүнсний бүтээгдэхүүн болох шүү, 
хужир, давсны дээж үзмэрүүд багтана. Шатах ашигт малтмалд 
монгол орны газар нутаг дахь нефть, нүүрс, хүлэр зэрэг дээж 
үзмэрүүд багтана. Үнэт ба хагас үнэт эрдэнийн чулуунд 
биндэръяа, болор, молор, чүнчигноров, гартаам, анар гэх мэт 
дээж үзмэрүүд багтана.

Геологийн үзмэрийг тус музейд физик газарзүй, 
түүхэн геологи, ашигт малтмал, үнэт ба хагас үнэт эрдэнийн 
танхимуудад дэглэн үзүүлж байна. Геологийн сан хөмрөг дэх 
бүх үзмэрийн 43% буюу 390 ш үзмэрийг үзүүллэгт дэглэж, 
үлдсэн 57% буюу 511 ш үзмэр фондонд хадгалагдаж байна.

Физик газарзүйн танхим. Энэ танхимд сансарын 
гаригуудын уялдаа холбоо, дэлхий болон Ази тивийн физик 
газарзүй, түүний дотор Монгол орны газарзүйн талаарх зарим 
мэдээллийг зурагт самбараар харуулсан. Монгол орны түүхэн 
дургалт газрууд болон байгалийн цогцолборт газруудыг 
макетаар дүрслэн үзүүлсэн үзмэрүүд бий. Мөн Оросын 
эрдэмтэн Н. Симуковын 1926 онд хэвлүүлсэн БНМАУ-ын 
анхны газрын зураг буюу “Симуковын ногоон” гэж нэрлэгддэг 
зураг, монгол орны нутагт дэвсгэрээс олдсон, манай музейн 
хосгүй үнэт үзмэр болох солирууд дэглэгдсэн байдаг. 
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Зураг 1

Үзмэрийн нэр:  “Манлай” солир
Цуглуулагч: О. Намнандорж
Цуглуулсан газар: Өмнөговь аймгийн Манлай сум
Огноо:  1955 он
Хэмжээ:   25х40х95 см, жин 166 кг 800 г

Зураг 2. 

Үзмэрийн нэр: “Ноён богд” солир
Цуглуулагч: О. Намнандорж
Цуглуулсан газар: Баянхонгор аймаг. Галуут сум, Сүмбэрийн гол
Хэмжээ:   2х7см, жин 415г 



29

 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

Зураг 3. 

Үзмэрийн нэр:  “Аж богд-2” солир
Цуглуулагч: О. Намнандорж 
Цуглуулсан газар: Говь-Алтай аймгийн Аж Богдын нурууны Төмөр 
Толгой. 
Огноо:  1952 онд
Хэмжээ:  50х70 см, жин 582 кг 200 г.

Түүхэн геологийн танхим. Энэ танхимд дэлхийн 
хөгжлийн зүй тогтол, чулуулаг бүрхүүлийн геологийн 
хөгжлийн түүхийг судалдаг геологийн шинжлэх ухааны 
салбарын нэг болох түүхэн геологийн хөгжлийн түүхийг 
схемчлэн эрин, галавуудад хувааж үзүүлсэн. Манай гаригийн 
хөгжлийн түүхийг 4.5 тэрбум жилийн тэртээгээс эхэлсэн 
гэж үздэг бол чулуулаг бүрхүүл бүрэлдэн тогтсон 3 тэрбум 
жилийн өмнөх үеэс дэлхийн геологийн хөгжлийн түүх эхэлсэн 
гэж үздэг. Геологийн хөгжлийн явцад үүсч бий болсон органик 
гаралтай чулуулагууд болон ашигт малтмалууд, тухайн 
үед амьдарч байсан зөөлөн биетэн, хоёр нутагтан, ургамал 



30

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

болон мах идэшт хөхтөн амьтад, анхны шувуу зэрэг амьтдын 
хөгжлийг түүхэн дэс дараалалаар нь үзмэрээр харуулсан 
байдаг.

Зураг 4. Түүхэн геологийн танхим

Зураг 5. Хирсний толгой                           Зураг 6. Эммонит
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Ашигт малтмал, үнэт эрдэнийн танхим. Энэ танхимд 
Монгол орны шатах ашигт малтмал ба хатуу ашигт малтмалын 
үүсэл хөгжлийг үе шатаар нь үзүүлэхийн зэрэгцээ ашигт 
малтмал, үнэт эрдэнийн дээжүүд дэглэгдсэн. Мөн Монгол 
орны ашигт малтмалын тархалт, геоморфологийн зүй тогтолын 
зурагнууд дэглэгдсэн. Дэлхийн чулуулаг бүрхүүлд бүрэлдэн 
бий болсон ашигт нэгдлүүдийн хуримтлалыг ашигт малтмал 
гэнэ. Техник эдийн засгийн тодорхой нөхцөл шаардлагыг 
хангасан ашигт малтмалын бөөгнөрөлийг орд гэнэ. Ашигт 
малтмал нь хатуу, шингэн, хий гэсэн 3 төлөв байдалд оршдог. 
Металл болоод металлын нэгдлүүдийг хүдэр гэнэ. Тус танхимд  
Монгол орны шатах болон хатуу ашигт малтмалын сор болсон 
дээжүүд дэглэгдсэн.  

Ашигт малтмалын орд үүсэх үйл явц

Дэлхийн чулуулаг бүрхүүлийн хөгжлийн явцад геологийн 
тодорхой процессын үр дүнд ашигт малтмалын орд үүсдэг. 
Ашигт малтмалын орд үүсэх нь ховор үзэгдэл юм. Учир нь 
элементүүд сарних хандлагатай бадаг. Геологийн процесс маш 
нийлмэл зүй тогтоцтой байдаг. Ашигт малтмалын орд үүсэх 
процессыг үндсэнд нь 3 ангилдаг.

• Магмын болоод гүний
• Хувирмал буюу метаморфоген
• Гадаргуугийн /Экзоген/
Магмын процесс
Янз бүрийн элемент агуулсан халуун хайлмаг уусмалыг 

геологийн шинжлэх ухаанд магм гэж нэрлэдэг. Ашигт 
малтмалын орд үүсэх магмын үйл явц гэж Астеносферийн 
дээд давхаргад явагдах физикийн болон химийн хувьсалын 
нөлөөгөөр тектоник идэвхжлийн явц сэргэхэд хагаралын 
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дагуу хайлмагийн бүсүүд түрэгдэн дээшлэх нь магмын үйл 
ажиллагааны гол онцлог юм. Энэ нь хүчилтөрөгч O2, цахиур 
Si, хөнгөнцагаан Al, төмөр Fe, кали K, магни Mg, натри Na, 
нүүрстөрөгч C, устөрөгч H2  зэрэг болон өөр элементийн 
нэгдлүүдээс тогтоно.

Магмын процесст үүссэн ашигт малтмалын дээжээс   

Зураг 7. 
Үзмэрийн нэр:  Ногоон хаш (Nephrite)
Цуглуулагч:     О.Намнандорж
Цуглуулсан газар:  Баянхонгор аймаг. Галуут сум, Сүмбэрийн гол. 
Огноо:  1957 онд. 
Хэмжээ: 30х44х88 см, жин 182  кг.

 

Зураг 8. 
Үзмэрийн нэр:  Болорын друз
Хэмжээ:  13х14х20 см, жин 4 кг 
500г 
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Зураг 9.
Үзмэрийн нэр: Биндэрьяа 
(Aquamarine)
Цуглуулагч:  Сандуйжав
Цуглуулсан газар: Төв аймгийн 
Баянцогт сум.
Хэмжээ:  4.9х0.9х4,9 см, жин 9 г

Хувирмал процесс 

Анхдагч магмын ба гадаргуугийн процесст үүссэн 
эрдсүүд тэр хэвээрээ байхгүй, зарим нь цааш өөрчлөгдөн 
хувирдаг. Эрдсүүд дэлхийн чулуулаг бүрхүүлд явагдах янз 
бүрийн хөдөлгөөний үйл ажиллагаагаар газрын гүнд өөр 
температур, даралт ихтэй орчинд орж хувирахад тэнд химийн 
урвал явагдан шинээр эрдэс үүсдэг. 

Жишээ нь: Шохойн чулуу их гүнд, өндөр температур, их 
даралтын нөлөөгөөр гантиг болон хувирдаг. Боржин хувирч 
гнейс болдог. Ингэж хувирах замаар эрдэс үүсэх процессыг 
ашигт малтмалын орд үүсэх хувирмал процесс гэнэ.   

Хувирмал процесст үүссэн ашигт малтмалын дээжээс 
Зураг 10. 
Үзмэрийн нэр: Турмалин (Tourmaline)
Цуглуулагч:  Доржнамжаа 
Хэмжээ.  9х25 см, жин 3 кг 530 гр. 
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Зураг 11.
Үзмэрийн нэр: Мусковит  (Muscobite) 
Цуглуулсан газар: Ховд аймаг. Булган сум. 
Бодончийн хавцал. 
Жин:  350г.  

Гадаргуугийн процесс 

Дэлхийн чулуулаг бүрхүүлд гадаргуугийн процесс 
нөлөөлдөг. Тухайлбал: Нарны энерги, салхи, гол мөрний усны 
урсгалын нөлөө зэрэг олон хүчин зүйлийн үйлчлэлээр дэлхийн 
чулуулаг бүрхүүлийн гадаргуу орчимд ашигт малтмалын орд 
үүсэх тохиолдол элбэг байдаг. 
Гадаргуугийн процесст үүссэн ашигт малтмалын дээжээс

 
Зураг 12
Үзмэрийн нэр: Байгалийн давс 
         (Галит)

   

Зураг 13
Үзмэрийн нэр:  Кальцит  (Calcite) 
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Сан хөмрөгийн баяжилт 

Сан хөмрөгийг бүрдүүлсэн цуглуулагчид 

Геологийн сан хөмрөгийг баяжуулахад үнэтэй хувь 
нэмрээ оруулсан эрдэмтэн судлаачид болон цуглуулагчид:   

Ч. Хишигжаргал, П. Эрдэмбат /Музейн захирал/, Н. 
Зоригтбаатар /Музейн захирал/, Ж. Цогтбаяр /Чихмэлийн 
лабораторийн эрхлэгч/, Д. Дагиймаа /Чихмэлийн мастер/, 
Д. Жанат /эрдэм шинжилгээний ажилтан/, Б. А. Игошин, Д. 
Болдням, Д. Болдхуяг, Б. Анхбаяр, Б. Гантулга, Б. Энхболд, 
Г. Батхуяг, Натар, Ж. Бямбаа, М. Сүхээ, Ж. Жигиймаа, Д. 
Батчимэг, Н. Түгжсүрэн,  Э. Мөнхбаяр /МУБИС-ийн багш/, Г. 
Батсайхан, А. Аманбек, С. Алтандөш /Чулууны загвар зохион 
бүтээгч/,  Т. Соронзонболд, Д. Чинбат,  Ширчиннамжил,  Б. 
Ууганбаяр, Н. Ихмонгол,  Н. Туяа, В. Буктаяров, Желубовский, 
Сандуйжав,  О. Намнандорж /Судлаач, газарзүйч/, С. В. Юра, 
Намсрай, З. Төмөрсүх, Банзрагч, Солонго,  Хүрэлбаатар. 



36

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

Базаррагчаа БАДАМЦЭЦЭГ
1993 онд Улсын Багшийн Их 

Сургуулийг хими-биологийн багш 
мэргэжлээр төгссөн.  

1999 онд “Монгол орны 
Уруулцэцэгтний овгийн ангилалзүй, 
тархалт, эмийн ач холбогдол” сэдвээр 
биологийн ухааны магистрын зэрэг 
хамгаалсан. 

2004 оноос Байгалийн түүхийн 
музейд ургамал судлаач - эрдэм 
шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж 
байна.

Судалгааны чиглэлээр  10 гаруй өгүүлэл  нийтлүүлсэн.
Музейн сан хөмрөгийн судалгааны чиглэлээр: 

- Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөг, 
тэдгээрийн үзүүллэгийг сайжруулах нь //Байгалийн түүхийн 
музейн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол эрдэм 
шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар: 2006. х. 10-13. 

- Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөгт хийсэн 
судалгааны дүн //Байгаль ба музей, Орчин цагийн байгалийн 
түүхийн музей байгуулагдсны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар: 2012. х. 
22-28.

- Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөг дэх ховордлын зэрэглэл 
бүхий цуглуулга // Нүүдэлчдийн өв судлал, УБ: 2012. х. 18-22. 

- Ургамлын сан хөмрөг ба ургамлын цуглуулга хийх анхан 
шатны арга зүй // Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. 
УБ: 2011. х. 3-11. 
Ургамал судлалын чиглэлээр: 

-  “Монгол орны зарим ургамлыг таних гарын авлага” 2013: 
-415 х.  (монгол-солонгос хэл дээр) 



37

 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

-  “Монголын Улаан ном”-ыг бүтээх ажилд оролцсон (2013 он).  
Судалгааны ажлууд: 

- 2011-2012 онд Дэлхийн банк, Нидерланд-Монголын Итгэлийн 
сангийн “Байгаль орчны шинэчлэл” төсөл 

- 2012-2013 онд БНСУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн 
музейтай хамтарсан “Монголын биологийн төрөл зүйл”, 
БНСУ-ын “Монголын байгалийн нөөц баялагийн биологийн 
судалгаа”

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН УРГАМЛЫН САН 
ХӨМРӨГ 

Б. Бадамцэцэг

Монголын байгалийн түүхийн музейн үзмэр нь Монгол 
орны байгалийн баялгийн  салшгүй хэсэг бөгөөд хүүхэд 
залуучуудад биологийн төрөл, зүйлийг танин мэдэх, хайрлан 
хамгаалах үзэл бодол төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх, мэргэжлийн 
чиг баримжаа болон тухайн шинжлэх ухааны ололт амжилтыг  
нийтэд дэлгэн харуулах, тайлбарлан таниулах, хадгалж 
хамгаалах  чухал үүрэгтэй билээ. 

Монгол орон ургамлын төрөл зүйлээр арвин баялаг. 
Байгалийн түүхийн музейд ургамлын сан үүсгэн баяжуулсан 
нь үзэгчид, оюутан сурагчдад танин мэдэхүйн, эрдэмтэн 
судлаачдад судалгааны суурь материал болох ач холбогдолтой 
юм. Монголчууд нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэх явцдаа ургамлыг 
танин мэдэж түлш, барилгын материал, хүнсний болоод 
эмийн ургамал байдлаар өргөн ашигладаг байсан. Байгалийн 
ургамлыг шинжлэх ухааны үүднээс танин мэдэх, ард түмэнд 
сурталчилахад манай музей түүхэн үүргээ гүйцэтгэсээр ирсэн. 

Үндэсний музей 1924 оноос байгуулагдаж эхлэхдээ 
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Монгол орны байгалийн байдлыг үзүүлсэн үзмэртэй байсан. 
Тухайн үед ан амьтан, эрдэс ба ашигт малтмал, хөрс ургамал 
гэсэн ангиллаар үзүүлж байжээ. 

Улсын төв музей 1955-1956 онд байгалийн хэсгийн үзмэр 
үзүүллэгтээ өөрчлөлт хийж, ургамлын үзүүллэгийн өрөөтэй 
болсноор ургамлын цуглуулгыг эмийн, бэлчээрийн, хүнсний, 
жимс жимсгэний гэж аж ахуйн ашиглалтаар ангилан үзүүлсэн 
нь урьд урьдынхаас дэвшилттэй болсон байна.  

1992 онд бие даасан Байгалийн түүхийн музей болсноор 
ургамлын тусгай танхимтай болж, 2006 оныг хүртэл эртний ба 
орчин цагийн ургамал гэсэн үндсэн 2 танхим ажиллаж байсан. 
Эртний ургамлын танхимд эртний эрин галавуудад ямар 
ургамал зонхилж байсан, орчин үеийн ургамал үүсч хөгжтөл 
ургамлын ямар хэлбэр, бүлгүүд ургаж байсныг загвар, зураг, 
схем хэлбэрээр үзүүлж эртний ургамлын үлдвэр, дардас 
бүхий зарим олдворуудыг дэлгэн үзүүлсэн байдаг (зураг 1). 
Орчин цагийн ургамлын танхимд ургамлын эрхтний бүтцийг 
тайлбарласан танин мэдэхүйн хэсэг, байгалийн ойт хээр, 
хээр, говь цөл гэсэн 3 бүс бүслүүрийн шинжийг илэрхийлэгч 
ургамлууд, монгол орны унаган ба завсрын унаган ургамал, 
ашигт ургамал гэсэн хэсэгт ангилан  тус бүрээс төлөөлөгч 
зүйлүүдийг эглэн үзүүлдэг байсан.

2006 онд орчин цагийн байгалийн ургамлын танхимыг 
өөрчилж, байгалийн бүс бүслүүрийн ургамалжилт, ашигт 
ургамал, унаган ба завсрын унаган ургамал, чацаргана 
болон эмийн ургамал зэрэг 5 үндсэн бүрэлдхүүнтэй болгон 
шинэчилсэн. 
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Зураг 1. Эртний ургамлын танхимын зарим үзүүллэг

Байгалийн бүс бүслүүрийн хэсэгт өндөр уулын тагийн, 
тайгын, уулын ойт хээрийн,  хээрийн, цөлөрхөг хээрийн ба 
цөлийн гэсэн бүс бүслүүр тус бүрийн онцлог, уур амьсгал 
ба ургамалжилтын ялгааг газрын зураг, хаяг тайлбар, фото 
зураг зэргээр илэрхийлж, тус бүрийн онцлогийг илэрхийлэгч 
ургамлаас арав арван зүйлийг монгол болон орон нутгийн 
нэр, шинжлэх ухааны нэр, англи нэрийн хамт тавьж үзүүлсэн 
(зураг 2).  

  А.                                             Б. 
Зураг 2. 

А. Орчин цагийн ургамлын танхимын ерөнхий байдал
Б. Бүс бүслүүрийн ургамалжилтыг үзүүлсэн байдал 
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Ашигт ургамлын хэсэгт монгол орны байгалийн ургамлаас 
эмийн, ахуйн, хүнсний зориулалтаар ашигладаг, монголчуудын 
хэрэглэж заншсан, сайн мэдэх ургамлын төлөөлөгчдийг 
дэглэсэн. Түүн дээр орчин цагт тухайн зүйл ургамлаар ямар 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн хэрэглэж буйг таниулах зорилгоор 
эмийн болон хүнсний үйлдвэрийн бүтээгдхүүнүүдийн дээжээс 
харуулсан нь үзэгчдийн сонирхлыг ихэд татдаг (зураг 3). 
Монгол орон Төв Азийн унаган болон завсрын унаган ургамал 
ургамлаар баялаг юм. Энэхүү хэсэгт нийт 10 зүйл унаган ба 
завсрын унаган ургамлуудын хатаамлыг дэлгэн, зүйлийн 
шинжлэх ухааны болон монгол, англи нэрийг бичиж, тархац 
нутгийг газрын зурагт тоймлон зурж үзүүлсэн нь тайлбарын 
хамтад байгаль, түүн дотроо ургамал хамгаалах нэгэн санааг 
агуулж байгаа юм.

Зураг 3. Ашигт ургамлын үзүүллэгийн хэсэг

Чацаргана гэж монголчуудын сайн мэдэх энэ ургамлын 
шинжлэх ухааны нэрийг Hippophae rhamnoides L. гэдэг бөгөөд 
энэ зүйл нь гуравдагчийн голын татмын ойн үлдэц ургамал 
юм (Өлзийхутаг, 1989). Нөгөө талаар байгаль хамгаалах, хүнс 
болон гоо сайхан, анагаах ухааны  өндөр холбогдолтой ургамал 
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учраас манай ургамлын танхимд чухал байр суурийг эзэлдэг. 
Тухайн ургамлыг макетаар үзүүлж, түүний дэргэд чацарганын 
олон бүтээгдэхүүнүүдийг дэлгэн харуулсан шилэн хорго 
байрладаг (зураг 4).   

Зураг 4. Чацарганы үзүүллэг

Эмийн ургамлын шилэн хоргонд эмийн үйлдвэрүүдэд 
бүтээгдсэн ургамлын гаралтай бүтээгдхүүний дээжийг түүний 
түүхий эд болох ургамал, ургамлын тодорхой эд эрхтний хамт 
дэлгэн харуулдаг (зураг 5).  

    
Зураг 5. Эмийн ургамлын түүхий эд ба бүтээгдэхүүн 
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Музейн анхны үзмэр цуглуулах ажил үндсэндээ 1921-
1924 онуудад  А. Д. Симуков, П. К. Козлов нарын цуглуулгаар 
эхэлсэн гэж үздэг. 1940-1960 оны үед байгалийн хэсгийн 
үзмэрийн цуглуулгад Шинжлэх Ухааны хүрээлэнгээс нэлээд 
анхаарал тавьж, Монгол орны бүс бүслүүрээс цуглуулсан 
300–аад ургамлын дээжийг өгч үзмэрт тавьсан тухай бичиж 
тэмдэглэсэн түүх байдаг.  

Улсын төв музей 1966-1974 оны эхний хагас хүртэл 20-
иод удаа хайгуул судалгаанд явж ургамал болон бусад зүйлсийг 
цуглуулан тайлбар тодорхойлолтыг бүрдүүлж, сан хөмрөгөө 
баяжуулан одоогийн ургамлын сан хөмрөгийн үндэс суурийг 
тавьсан байна.  

2008 оны улсын тооллогын дүнд 66 овгийн 281 
төрлийн 537 зүйл гуурст дээд ургамлын 1500 гаруй хатаамал 
хадгалагдаж байсан  ба үүнийг монгол орны ургамлын 
аймгийнхтай харьцуулбал овгийн 51.56 %, төрлийн 42.44 %, 
зүйлийн 19.02 % -ийг эзэлдэг. Монгол оронд 128 овгийн 662 
төрлийн 2823 зүйл гуурст дээд ургамал тархан ургадаг. 2008 
оны улсын тооллогоос хойш ургамлын сан хөмрөг даруй 1500 
гаруй хатаамлаар нэмэгдэж, нийт 4000 гаруй цуглуулгатай 
болоод байна. 

Музейн ургамлын сан хөмрөг нь гадаадын эрдэмтэн 
А. А Юнатов, н. Шретер, н. Калинина, үндэсний судлаач Ц. 
Ламзав, Ч. Санчир, Ц. Даваажамц, Ш. Дариймаа, Б. Дашням 
нарын эрдэмтэд, С. Цагаан, А. Алимаа, В. Гүндэгмаа зэрэг 
ургамал судлаачдын 1948-2003 онд цуглуулсан ургамлын дээж 
хатаамлууд, одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж 
буй Б. Бадамцэцэгийн 2004-2013 онд цуглуулсан ургамлын 
дээж хатаамлуудаас бүрдэж байна.. 
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Улсын Төв музей байх хугацаанд сан хөмрөгийг 
баяжуулах ажил дорвитой хийгдэж, 1960-1988 онуудад үзмэр 
ихээр цуглуулагдсаны ихэнх хэсгийг С. Цагаан, А. Алимаа 
нарын цуглуулга эзэлдэг. Төв музейн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан байсан С. Цагаан Төв музейн хөхтөн, шувууны сан 
хөмрөгийг хамгийн ихээр баяжуулсан төдийгүй, ургамлын сан 
хөмрөгт ихээхэн хэмжээний цуглуулга хийсэн. Тэрээр 1959, 
1961-1969, 1973, 1974 онуудад 275 ширхэг ургамлын хатаамал 
цуглуулсан байдаг. Мөн эрдэм шинжилгээний ажилтан А. 
Алимаа 1985, 1988 онуудад Булган аймгийн Дашинчилэн, 
Хангал, Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт, Уянга, Хархорин, 
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум, Төв аймгийн Заамар, Батсүмбэр 
сумдын нутгаас нийт 101 хатаамал үзмэр цуглуулж сан 
хөмрөгөө баяжуулсан байна. 

Музейн ажилтан н.Эрдэнэбаатар 1985 онд Өвөрхангай, 
Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь аймгийн нутгуудаас 62 
ширхэг хатаамал цуглуулсан нь сан хөмрөгт тодорхой хувь 
нэмэр оруулсан. Эдгээрээс гадна бусад ажилтнууд болон 
судлаачид нийт 97 ширхэг хатаамал цуглуулсан байна (хүснэгт 
1). Мөн эмийн ургамлын экспедици, музейн хайгуулын үр 
дүнд цуглуулсан ургамлын хатаамал тодорхой хэмжээгээр 
хадгалагдаж байдаг.  

Судлаачдын цуглуулгын тоо

Хүснэгт 1. 

Дугаар Цуглуулагчдын нэрс Цуглуулсан он Хатаамалын тоо
1 н. Калинина 1948 4
2 Б. Дашням  1956 1
3 н. Очир 1957 1
4 н. Банзрагч 1960 1
5 Ц. Ламзав, Шретер нар 1961-1963, 1966 21
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6 н. Дугар 1964 1
7 А. А. Юнатов 1962 1 
8 Ц. Даваажамц 1957, 1962, 1964 6
9 н. Батсуурь 1965 3
10 Ч. Санчир 1964, 1965, 1971 3
11 н. Омбуу 1966 1
12 н. Оролмаа 1966 1
13 С. Довчин 1966-1968 26
14 н. Дашзэвэг  1965 2
15 Ц. Жамбалдорж 1972, 1974 7
16 Ш. Дариймаа 1972, 1974 9
17 н. Уртнасан 1973 1
18 Н. Дарьсүрэн 1973, 1974 4
19 Д. Ганхуяг 1985 1
20 Д. Дагиймаа 1985 3
21 Ц. Жаргалсайхан 1988 1

БҮГД 97

1992 оноос хойш сан хөмрөг хамгийн ихээр баяжигдсан. 
Байгалийн түүхийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
байсан В. Гүндэгмаа 2001-2003 онуудад Архангай, Булган, 
Говь-Алтай, Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Төв, Хөвсгөл зэрэг 
аймгийн нутгаас болон Улаанбаатар хот орчмоос нийт 28 
овогт хамаарах 70 төрлийн 90 зүйлийн 155 ширхэг хатаамал 
цуглуулж сан хөмрөгийг баяжуулсан байдаг.    

Музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Д. Батдэлгэр 2002 
онд 1 хатаамал, Б. Алтантуяа 2003 онд 14 хатаамал цуглуулсан 
байна. 2008 онд музейн лабораторийн эрхлэгч Ж. Цогтбаярын 
цуглуулсан нэг зүйлийн 4 ширхэг хатаамал нь улаан номонд 
орсон ховор ургамал юм.   

Сүүлийн 10 жилд (2004-2013) ургамлын сан хөмрөгт 
нийт 64 овгийн 246 төрлийн 462 зүйлийн 1240 ширхэг 
ургамлын цуглуулга хийгдсэн нь өмнөх онуудынхтай 
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харьцуулбал ургамлын зүйл ба тоо ширхэгийн хувьд нэлээд 
их юм (хүснэгт 2).  Музейн сан хөмрөгт огт цуглуулагдаагүй 
байсан Cuscutaceae, Sparganiaceae, Orobanchaceae зэрэг 
овгуудын төлөөлөгчид, мөн бусад овогт хамаарах нэр бүхий 
37 зүйл (66 хатаамал) ургамал шинээр нэмэгдсэн. 

2004-2013 оны ургамлын сан хөмрөгийн баяжилт

Хүснэгт 2. 
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2004 Дорноговь аймгийн Даланжаргалан 
сум, Их нарт БНГ; Төв аймгийн 
Сэргэлэн сум, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ; 
Төв аймгийн Алтанбулаг сум, Хустайн 
БЦГ

33 77 98 186

2005 Төв аймгийн Эрдэн эсант сум – 
Өвөрхангай аймгийн Уянга сум

14 23 28 65

2007 Хэнтий аймгийн нутаг 24 38 44 90
2008 Архангай- Хөвсгөл аймгуудын нутаг 17 30 35 69
2009 Хэнтий-Булган-Архангай аймгийн 

нутаг 
22 29 32 54

2010 Солонгос улсаас 80 100 100 100
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг 26 46 49 101

2011 Дорноговь-Өмнөговь аймгийн нутаг 25 49 55 126
Төв аймгийн Батсүмбэр сум 30 57 67 96

2012 Баянхонгор – Өмнөговь аймгийн нутаг 22 43 52 113
Хэнтий аймгийн нутаг 22 42 48 48

2013 Төслийн ажил гүйцэтгэснээр 39 133 188 192
БҮГД 796 1240
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Музейн сан хөмрөгт хэдий хэмжээний ховор, үнэт, 
хосгүй үнэт соёлын болон байгалийн өв хадгалагдаж байна, 
тэр чинээгээр тухайн музейн сан хөмрөгийн үнэлэмж 
өндөрсдөг. Мөн байгаль дээр болон бүс нутагт ховордсон, 
ховордож болзошгүй биологийн төрөл зүйлийн цуглуулгуудыг 
музейн сан хөмрөгт цуглуулан зөв зүйтэй хадгалж авч үлдэх 
нь тухайн зүйлийн амьдралын түүхийг харуулаад зогсохгүй 
түүний удмын санг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой юм. 
Иймээс музейн ургамлын сан хөмрөгт монголын улаан номонд 
орсон ховор, нэн ховор болон дэлхийн улаан дансны ховордож 
болзошгүй, эмзэг, устаж болзошгүй, устаж байгаа гэсэн статус 
бүхий ургамлыг цуглуулах, тэдгээрийн мэдээллийг хадгалж 
авч үлдэх бодлого баримтлан ажиллаж байгаа бөгөөд бид 
сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 1948 - 2011 оны цуглуулгат 
ховордлын зэрэглэлийг тогтоох судалгаа явуулсан юм 
(Бадамцэцэг, 2012).   

Музейн ургамлын сан хөмрөгийн ач холбогдлыг тодотгох, 
үзмэр цуглуулгын бодлогыг нарийвчлан боловсруулах 
зорилгоор Д. Нямбаяр, Б. Оюунцэцэг нарын (2012) бүтээлийг 
ашиглан түүврийн аргаар зэрэглэлийг тогтоосон.   

Судалгааны үр дүнд музейн сан хөмрөгт ховордлын 
устаж болзошгүй, эмзэг, ховордож болзошгүй зэрэглэлд багтах 
13 овогт хамаарах 13 төрлийн 15 зүйл ургамлын 52 хатаамал, 
чанарын дундаас сайн түвшинд хадгалагдаж буйг тогтоолоо. 
Эдгээр ховор, нэн ховор ургамлын чухал цуглуулгуудыг 1959-
2011 онд музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд болон 
бусад судлаачид цуглуулсан байдаг. Бүс нутгийн хэмжээний 
ховордлын зэрэглэл бүхий дээрх цуглуулгын ихэнхийг музейн 
эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байсан, судлаач С. 
Цагаан (8 цуглуулга), одоо ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний 
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ажилтан  Б. Бадамцэцэг (14 цуглуулга) болон бусад судлаачид, 
ажилтнууд цуглуулсан (Хүснэгт 3).

Музейн ургамлын сан хөмрөг дэх ховордлын зэрэглэл бүхий ургамлын 
цуглуулгын жагсаалт

Хүснэгт 3.
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Цуглуулагчийн 
нэр

Устаж болзошгүй зүйл (Endangered species - EN): 4 зүйлийн 18 хатаамал     

1

Хуурамч хонин 
арц (Juniperus 
pseudosabina 
Fisch. еt Mey): 7 
хатаамал

 

Архангай 
аймгийн Булган 
сумын нутаг 
Суврага хайрхан 
уулнаас

1966 2
С. Цагаан

Өвөрхангай 
аймгийн Уянга 
сумын нутаг 
Хар морьтын 
даваанаас

2005 3 Б. Бадамцэцэг

Өмнөговь 
аймгийн нутаг 
Гурвансайхан 
уул, Ёлын амнаас

2011 2 Б. Бадамцэцэг
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2

Хонин Арц (Juni-
perus sabina L.): 5 
хатаамал

Өмнөговь аймаг 
Гурвансайхан уул 
Ёлын амнаас

1964 2 С. Цагаан

Өмнөговь аймаг 
Гурвансайхан уул 1965 1 С. Цагаан

Өвөрхангай 
аймгийн Бат-
Өлзийт сумын 
нутаг Орхон 
голын хөндий

2005
2

Б. Бадамцэцэг

3

Залаархаг Хавраг 
(Ferula ferulaeoi-
des (Steud.) Kor-
ov.) : 4 хатаамал

Ховд аймгийн 
Булган сумын 
нутаг Алаг 
хөндий хэмээх 
газраас

2008 4
Ж. Цогтбаяр, Д. 
Жанат, Ю. Бат-
Эрдэнэ

4

Ямаан Сэрдэг 
(Saxifraga hirculus 
L.): 2 хатаамал

 

Архангай 
аймгийн Булган 
сумын нутгаас 

1966 1 С. Цагаан

 Хөвсгөл 
аймгийн 
Ренчинлхүмбэ 
сумын нутгаас

1959
1

Ц. Жамбалдорж

Эмзэг зүйл (Vulnerable species - VU): 7 зүйлийн 26 хатаамал

5

Шивлээхэй 
Зээргэнэ, Морин 
зээргэнэ (Ephedra 
equisetina Bge.) : 
5 хатаамал

 

Өмнөговь 
аймгийн Сэврэй 
сумын нутаг 
Баянборын нуруу 

1974 1 С. Цагаан

Баянхонгор 
аймгийн 
Шинэжинст 
сумын нутаг 
Нарийн хар 
уулын өвөр

1966 1
Эмийн 
ургамлын 
экспедици

Дундговь 
аймгийн Адаацаг 
сумын нутаг Бага 
газрын чулуу

2001 3 В. Гүндэгмаа
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6

Алтайн Сонгино 
(Allium altaicum 
Pall.): 4 хатаамал

Архангай 
аймгийн Булган 
сумын нутаг 
Тамирын гол 
орчмоос

1966 1 С. Цагаан

Өмнөговь 
аймгийн 
Гурвансайхан 
БЦГ, Ёлын ам

2011 3 Б. Бадамцэцэг

7

Гажиг Цээнэ, 
Ягаан цээнэ (Pae-
onia anomala L.): 
2 хатаамал 

Булган аймгийн 
Хутаг-Өндөр 
сумын нутаг 
Намнан уулнаас

1962 1 Нэр 
тодорхойгүй

Төв аймгийн 
Заамар сумын 
нутгаас  

1985 1 н. Алимаа

8

Ягаан мүгэз 
(Rhodiola rosea 
L.) : 4 хатаамал

                    

Төв аймгийн 
Алтанбулаг 
сумын нутаг 
Мойлтын амнаас  

2005 2 Б. Бадамцэцэг

Өвөрхангай 
аймгийн Уянга 
сумын нутгаас  

2004 2 Б. Бадамцэцэг

9

Мөнгөлөг хонхот 
Харгана (Halimo-
dendron haloden-
dron (Pall.) Voss.) 
: 1 хатаамал

Говь-Алтай 
аймгийн Бугат 
сумын нутаг 
Хонин усны 
нугаас 

2008 1 П. Ариунсүрэн
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10

Монгол Догар 
(Caryopteris mon-
golica Bge.) : 10 
хатаамал

Өмнөговь 
аймгийн Номгон 
сумаас 

1974 1 С. Цагаан

Баянхонгор 
аймгийн Өлзийт 
сумын нутгаас

1988 1 н. Эрдэнэбаатар

Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын 
нутаг Горхит

2004 1 Б. Бадамцэцэг

Дорноговь 
аймгийн 
Даланжаргалан 
сумын нутаг 
Их нартын БНГ 
Хуурайн амнаас

2004 1 Б. Бадамцэцэг

Төв аймгийн 
Алтанбулаг 
сумын нутаг 
Хустайн БЦГ, 
Алтан уулнаас

2004 3 Б. Бадамцэцэг

Өвөрхангай 
аймгийн Богд 
сумын нутаг Арц 
Богдын нуруу, 
Алтан амын 
даваанаас

2011 3 Б. Бадамцэцэг
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11

Манж Гандигар 
(Sambucus mans-
hurica Kitag.) : 3 
хатаамал

Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын 
нутаг Горхит, 
Эрээн даваанаас 

Архангай 
аймгийн Булган 
сумын нутгаас 1966 1 С. Цагаан

2004 2 Б. Бадамцэцэг

Ховордож болзошгүй зүйл (Near Threatened - NT): 4 зүйлийн 8 хатаамал

12

Дагуур Сараана 
(Lilium dahuricum 
Ker-Gawl.): 3 
хатаамал

Дорнод аймгийн 
Сүмбэр сумын 
нутаг Нөмрөг 
голоос

2002 1 Нэр 
тодорхойгүй

Хэнтий аймгийн 
Дадал сумын 
нутгаас 

2007 2 Б. Бадамцэцэг

13

Буржгар Сараана 
(Lilium martagon 
L.) : 4 хатаамал

 

Өвөрхангай 
Зүүнбаян-Улаан 
сум 

1962 1 Ц. Даваажамц

Булган аймгийн 
Булган сумын 
нутгаас

1961 1 Нэр 
тодорхойгүй

Хөвсгөл аймгийн 
рашаант сумын 
нутаг Тариатын 
даваа

2008 3 Б. Бадамцэцэг
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14

Том навчит Дэгд 
(Gentiana mac-
rophylla Pall.) : 1 
хатаамал

Хөвсгөл аймгийн 
Хатгал сумын 
нутаг Жанхайн 
даваа

2008 1 Б. Бадамцэцэг

15

Цагаан навчит 
Хонгорзалаа (Ol-
gaea leucophylla 
(Turcz.) Iljin) : 1 
хатаамал

Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд 
сум дах Оюу 
толгой ХХК-
ний баазын 
хажуугийн 
сайраас

2011 1 Б. Бадамцэцэг

  

Бүс нутгийн хэмжээнд устаж байгаа 16 зүйл ургамал 
тогтоогдсноос музейн сан хөмрөгт цуглуулга огт хийгдээгүй 
байна. Устаж болзошгүй (EN) зэрэглэлд багтсан 39 зүйл 
ургамлаас 4 зүйлийн  18 хатаамал хадгалагдаж байна. Хуурамч 
хонин Арц - Juniperus pseudosabina Fisch. еt Mey. (зураг 6), 
Хонин Арц (Juniperus sabina L.), Залаархаг Хавраг - Ferula 
ferulaeoides (Steud.) Korov., Ямаан Сэрдэг - Saxifraga hirculus 
L. гэсэн 4 зүйл нь устаж болзошгүй зэрэглэлд багтдаг, нийт 
зүйлийн 10.25 хувийг эзэлж байна.  



53

 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

Зураг 6. Хуурамч хонин Арц - Juniperus pseudosabina Fisch. еt Mey.

Эмзэг (VU) зэрэглэлд 55 зүйл ургамал багтдагаас сан 
хөмрөгт Шивлээхэй Зээргэнэ - Ephedra equisetina Bge., Алтайн 
Сонгино - Allium altaicum Pall. (зураг 7), Гажиг Цээнэ - Paeonia 
anomala L., Ягаан Мүгэз - Rhodiola rosea L., Мөнгөлөг хонхот 
Харгана - Halimodendron halodendron (Pall.) Voss., Монгол 
Догар - Caryopteris mongolica Bge. (зураг 8), Манж Гандигар  
- Sambucus manshurica Kitag. гэсэн 7 зүйлийн 26 хатаамал 
хадгалагдаж байна. Эдгээр 7 зүйл нь эмзэг зэрэглэлийн нийт 
зүйлийн 12.72 хувийг эзэлдэг.  

Зураг 7. Алтайн Сонгино - Allium altaicum Pall.
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Зураг 8. Монгол Догар - Caryopteris mongolica Bge.

Музейн сан хөмрөгт Дагуур Сараана - Lilium dahuricum 
Ker-Gawl., Буржгар Сараана - Lilium martagon L., Том навчит 
Дэгд - Gentiana macrophylla Pall., Цагаан навчит Хонгорзалаа 
- Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin. (зураг 9) гэсэн 4 зүйлийн 8 
хатаамал хадгалагдаж байгаа нь ховордож болзошгүй (NT) 
зэрэглэлд багтсан 22 зүйл ургамлын 18.18%-ийг эзэлдэг.

Зураг 9. Цагаан навчит Хонгорзалаа Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin.
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Сан хөмрөгт ховор ургамлын 7 зүйлийн 27 хатаамал, 
нэн ховор ургамлын 20 зүйлийн 54 хатаамал хадгалагдаж 
байгаагаас гадна унаган ба завсрын унаган, үлдвэр ургамлын 
цуглуулга ч нэлээд бий.     

Бид ургамлын хатаамал цуглуулгыг ургамлын 
сангийн стандартад тохируулан хийж, шаардагдах нөхцөлд 
хадгалдаг бөгөөд цаашид сан хөмрөгийг улам баяжуулах, 
тодорхой (ургамлын үр жимс, иш, түүний тайрдас гэх зэрэг) 
цуглуулгуудыг хийх болон доод ургамлын цуглуулгын сантай 
болох зорилт тавин ажиллаж байна. 

Музей нь хүмүүсийн танин мэдэхүйг хөгжүүлэх 
зорилготой учир ургамлыг үзмэрт тавих шаардлага, 
үзүүлбэрийг дэлгэн  үзүүлэх тухай тусгайлан үзэх хэрэгтэй 
юм. Тус музейн ургамлын танхимд өнгө нь хувирч өөрийн 
үндсэн шинж  төрхөө алдсан ургамлын хатаамалыг нааж 
он удаанаар харуулах нь монгол орны ургамлын аймаг, 
ургамалжилттай танилцахад учир дутагдалтай, цаг үеэсээ 
хоцрогдсон болох нь тодорхой байгаа. Цаашид музейн хамт 
олон бид үзмэр үзүүллэгийн дэглэлтийн чанарт анхаарч, 
орчин үеийн техник технологи ашиглан олон янзын хэлбэрээр 
үзүүлэхийг эрэлхийлж байна.     

Музейн сан хөмрөгийг судалгаа шинжилгээний 
ажил, танин мэдэхүйн холбогдол бүхий бусад байгууллагат 
хэрэглэгдэхүйц судалгааны сан болгон байгуулснаар монгол 
орны ургамлын аймаг, ургамалжилын судалгаанд зохих хувь 
нэмэр оруулаад зогсохгүй, гадаад дотоодын эрдэмтдийн 
сонирхолыг татах нь гарцаагүй юмаа.
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Гунгаа ЦЭЦЭГБАДАМ
2008 онд Монгол Улсын Их 

Сургуулийг “Экологи-байгаль 
хамгаалалын биологич”  мэргэжлээр 
төгссөн.

2011 онд МУИС-ийн Биологи 
Биотехнологийн тэнхимд “Ерөө, 
Мандал, Туул голын ай сав орчмын 
булцуу сахалт эрвээхэйн (Rhopaloc-
era) тархалт зүйлийн бүрдэл”сэдвээр 
магистрын зэрэг хамгаалсан.

2010 оноос Байгалийн түүхийн 
музейд шавьж судлаач-эрдэм 
шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж 
байна. 

Судалгааны чиглэлээр  9 өгүүлэл нийтлүүлсэн.
Музейн сан хөмрөгийн судалгааны чиглэлээр:

- Монгол орны Байгалийн түүхийн музейд хадгалагадаж буй 
Хайрсан далавчит шавьж (Lepidoptera, Rhopalocera) // Монгол 
орны биологийн төрөл, тэдгээрийн хамгааллын асуудал.. 
Улаанбаатар, 2010. х. 63-66.

- Шавьж цуглуулах арга зүй //Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах 
аргазүй, Орон нутаг судлах музейнүүдийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. Улаанбаатар, 2011.  
х.12-23

Судалгааны ажил: 
- 2013 онд БНСУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн музейтай 

хамтарсан “Монголын биологийн төрөл зүйл” судалгаа
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БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН 
ҮЕ ХӨЛТӨН, ШАВЬЖИЙН САН ХӨМРӨГ

 Г. Цэцэгбадам

Үе хөлтөн, шавьжийн зүйлийн бүрдэл

Музейн үе хөлтөн, шавьжийн сан хөмрөгт Аалз хэлбэртэн 
(Arachnida), Нохой бөөс (Aphaniptera), Хатуу далавчтан цох 
(Coleoptera), Арьсан далавчтан (Dermaptera), Хос далавчтан 
(Diptera), Хатуу далавчтан (Hemiptera), Ижил далавчтан  
(Homoptera), Сарьсан далавчтан (Hymenoptera), Хайрсан 
далавчтан (Lepidoptera), Торон далавчтан (Neuroptera), 
Сонотон (Odonaptera), Шулуун далавчтан (Orthoptera) зэрэг 
12 баг, 71 овог, 370 гаруй зүйлийн (Цэцэгбадам, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013) 1847 ш үзмэр байгаагаас нийт үзмэрийн 70% 
нь үзүүллэгийн танхимд дэглэгдсэн (Хүснэгт 1). 

Үзэсгэлэнгийн танхимын товч танилцуулга

Нэгдүгээр танхим: (Эрдэмтэн доктор профессор судлаач 
Д. Цэдэв 1996-1997 онд тохижуулан нээсэн). Монгол оронд 
тархсан үе хөлтөн, шавьжийн ангилалзүйн үзүүлэн самбар, 
тэдгээрийн байгальд үзүүлэх ач холбогдол, хор хөнөөл, 
нийгэмч амьдралтай шавьж, ойн шавьж, усны цох, ургамлын 
бөөс, малын шимэгч хачиг, хувалз, бүүрэг, аалз, царцаа, 
голио, эрвээхэй, соно, хэдгэнэ, ялаа, өдөр шөнийн идэвхит 
шавьж, шүрэн цох, буглаа цох, шөвгөр хошуут цох зэрэг  
үзүүллэгүүд дэглэгдсэн (Аалз, Нохой бөөс, Хатуу далавчтан, 
Арьсан далавчтан, Хос далавчтан, Хатуувтар далавчтан, Ижил 
далавчтан, Сарьсан далавчтан, Хайрсан далавчтан, Торон 
далавчтан, Сонотон, Шулуун далавчтан багийн 47 овог, 202 
зүйл, 1100 гаруй үзмэр). 
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Хоёрдугаар танхим: (БТМ ЭША шавьж судлаач Г. 
Цэцэгбадам Хайрсан далавчтаны үзмэрийг дэглэн 2012 онд уг 
танхимыг ашиглалтанд оруулсан)

Монгол оронд тархсан булцуу сахалт эрвээхэйн 6 
овгийн төлөөлөгчдийг ангилал зүйн дарааллаар байрлуулсан 
130 гаруй зүйл, халуун дулаан оронд тархсан ховор, содон, 
өвөрмөц хэлбэр бүтэцтэй 80 гаруй зүйлийн Бразил, Индонейз, 
Конго, Малайз, Мексик, ОХУ, Перу, Тайланд, Төв Африк, 
Уганда, Филиппин, Шинэ Гвиней, Энэтхэг, Ява улс орны 
эрвээхэй байх бөгөөд 8 овгийн 210 зүйлийн 350 гаруй үзмэр 
үзүүллэгүүд уг танхимд дэглэгдсэн. 

Шавьж нь бусад амьтдаас эрс ялгаатай. Биеийн хэлбэр 
хэмжээ жижиг, өнгө үзэмж их өвөрмөц, зарим зүйлийн эр, эм 
нь хоёр хоорондоо өнгө, хэлбэр хэмжээгээрээ өөр, эр нь их 
гоёмсог тод өнгөтэй байхад эм нь бараан өнгөтэй, хэвлий том 
байдаг (Шинэ Гвиней улсын Ornitptera prianus., 1 зүйлийн эр, 
эм эрвээхэй; Индонейзын Ornitptera groesus., 1 зүйлийн эр, эм 
эрвээхэй; Troides oblongomaculatus., 1 зүйлийн эр, эм эрвээхэй 
(Зураг 28).

Музейд хадгалагдаж буй үе хөлтөн, шавьжийн зүйлийн бүрдэл 

Хүснэгт 1

№ Баг Овог

Зү
йл

ий
н 

то
о

Ү
зм

эр
ий

н 
то

о № Баг Овог

Зү
йл

ий
н 

то
о

Ү
зм

эр
ий

н 
то

о

1 Arachnida 
(Аалз 

хэлбэртэн)

Phalangidae 
(Аалз) 3 10

  

Reduviidae 
(Бясаан) 4 37

2

Aphanip-
tera 

(Нохой 
бөөс) 

Vermipsylli-
dae (Бүүрэг) 6  6 Rhopalidae 

(Бясаа) 1 3
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3
Coleoptera 

(Хатуу 
далавчтан)

Buprestidae 
(Мөлгөр 
цох)

1 1 7
Homoptera

 (Ижил 
далавчтан)

Cicadinea 
(Цикад) 2 21

Carabidae
 (Жийгээ 
цох)

20 143

8

Hyme-
noptera 

(Сарьсан 
далавчтан)

Apoidae 
(Балт зөгий) 3 31

Cerambyci-
dae (Эвэрт 
цох)

2 2 Braconidae 
(Браконид) 1 35

Cerambyci-
dae (Эвэрт 
цох)

9 72 Formicоidae 
(Шоргоолж) 1 12

Chrysomeli-
dae (Навчит 
цох)

3 4
Siricоidae 
(Эвэр 
сүүлтэн)

1 5

Coccinellidae 
(Шүрэн цох) 7 93

Specoidea
 (Нүхэч 
хэдгэнэ) 

1 1

Curculioni-
dae (Шөвгөр 
цох)

7 27
Vespoidae 
(Хэдгэнэ 
хэлбэртэн)

1 13

Dermestidae 
(Арьс идэгч 
цох)

2 6 9
Lepidoptera 
(Хайрсан 

далавчтан)

Arctiidae 
(Баавгайн 
эрвээхэй)

3 5
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Dytiscidae 
(Хөвөгч цох) 7 31

Geometridae 
(Төөлүүр 
эрвээхэй)

1 5

Histeridae 
(Гистерид 
цох)

1 5
Hesperiidae 
(Зантгар 
эрвээхэй)

10 19

Meloidae 
(Буглаа цох) 9 147   

Lycaenidae 
(Цэнхэр 
эрвээхэй)

49 104

Scarabaeidae 
(Илтсэн 
сахалт цох)

14 135

Noctuidae 
(Бүгэг буюу 
дэнгийн 
эрвээхэй)

1 2

Silphidae 
(Сэгч цох) 4 32

Notodontidae 
(Согсоот 
эрвээхэй)

2 2

Staphylinidae 
(Богино 
далавчит 
цох)

2 10
Nymphalidae 
(Мөлхөө 
эрвээхэй)

66 155

Tenebrion-
idae (Хар 
цох)

17 94
Papilionidae
 (Дэлбээ 
эрвээхэйн)

47 91

4
Dermaptera 

(Арьсан 
далавчтан)

Ixodidae 
(Хачиг) 3 3

Pieridae 
(Цагаан 
эрвээхэй)

23 67

5
Diptera 

(Хос 
далавчтан)

Hypodermati-
dae (Арьсны 
гуур)

4 4

Saturniidae 
(Тогосон 
нүдэт 
эрвээхэй)

2 4

Tabani-
dae (Хөх 
түрүүтэн)

2 16
Satyridae 
(Хүрэн 
эрвээхэй)

37 113

Asilidae
 (Начин 
ялаа)

1 4 10
Neuroptera

 (Торон 
далавчтан)

Myrmel-
eontidae 
(Шорлон)

1 5

Bombyliidae 
(Жунгинуур 
ялаа)

2 14 11 Odonaptera 
(Сонотон)

Libellulidae 
(Жинхэнэ 
соно)

3 6
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6
Hemiptera 
(Хатуувтар 
далавчтан)

Lygaeidae 
(Бясаа) 2 9 12

 

Orthoptera 
(Шулуун 

далавчтан)
 

Acridoidae 
(Царцаа)
 

10 84
Pentato-
moidea 
(Бясаа)

7 156

Музейд  хагалагдаж буй шавьжуудаас хамгийн олон төрөл 
зүйлтэй нь Lepidoptera (240 гаруй зүйл, 567 ш), Coleoptera 
(105 зүйл, 802 ш) баг байгаагаас хамгийн цөөн зүйлтэй нь 
Neuroptera (1 зүйл 5 ш), Homoptera (2 зүйл, 21 ш) Arachnida (3 
зүйл, 10ш), Dermaptera  (3 зүйл, 3ш) багууд байна (График 1).

Судлагдсан байдал

Дэлхийд 34 багийн 1,2 гаруй сая зүйлийн шавьж, монгол 
оронд 27 багийн 13000 гаруй зүйл тэмдэглэгдсэн (Цэндсүрэн, 
1987). Монголд тархсан Anoptera (Бөөс), Blattoptera (Жоом), 
Diplura (Хос сүүлтэн), Ephemeroptera (Сөнсгөлжин), Malloptera 
(Ноолуурч), Mantoptera (Цөгөрцгөн), Mecoptera (Хилэнц ялаа), 
Plecoptera (Хаварч), Podura (Сүүл хөлтөн буюу коллембол), 
Protura (Сахалгүйтэн буюу хөлөн сахалтан), Psocoptera (Өвс 
идэштэн), Rhaphidioptera (Доониголж), Strepsiptera (Дэвүүр 
далавчтан), Thysanoptera (Цэврүүтэн), Thysanura (Тизанури 
буюу хялгас сүүлтэн), Trichoptera (Хоовгон) багийн шавьж 
музейн сан хөмрөгт огт байхгүй бөгөөд цаашид эдгээр 
багийн шавьжуудын төлөөллийг цуглуулах нэн шаардлагатай 
(Хүснэгт 2).   
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Үе хөлтөн шавьжийн судлагдсан байдал

Хүснэгт 2.

Д/д Баг Зүйлийн бүрдэл

Дэлхийд Монголд Музейд
 Arachnida  (Үе хөлтөн) 1200 500 3
1 Protura  (Сахалгүйтэн) 731 тодорхой бус -
2 Podura (Коллемболын) 2000 26 -
3 Diplura (Хос сүүлтэн) 800 тодорхой бус
4 Thysanura (Тиназура) 400 15 гаруй -
5 Ephemeroptera (Сөнсгөлжин) 1600 41 -
6 Odonaptera (Сонотон) 4500 65 3
7 Mantoptera (Цөгөрцгөн) 2000 орчим 5 -
8 Plecoptera (Хавар) 2000 орчим 40 -
9 Blattoptera (Жоом) 3000 3 -
10 Orthoptera (Шулуун далавчтан) 20 мянга 160 11
11 Dermaptera (Арьсан далавчтан) 1000 орчим 4 3
12 Psocoptera (Өвс идэшт) 1000 гаруй 30 гаруй -
13 Malloptera (Ноолуурч) 3000 гаруй 80 орчим -
14 Homoptera (Ижил далавчтан) 25 мянга 600 2

 15 Hemiptera (Хатуувтар далавчтан) 40 мянга 800 8
 16 Thysanoptera  (Цэврүүтэн) 500 орчим 42 -
 17 Anoptera (Бөөс) 300 орчим 20 гаруй -
 18 Coleoptera (Хатуу далавчтан) 250 мянга 3200 74
 19 Strepsiptera (Дэвүүр далавчтан) 300 орчим 1-2 зүйл -
 20 Neuroptera (Торон далавчтан) 3500 65 1
21 Rhaphidioptera (Доониголж) 100 гаруй 5 -
22 Mecoptera (Хилэнц ялаа) 300 гаруй тодорхой бус* -
23 Trichoptera (Хоовгон) 600 орчим 110 -
24 Lepidoptera (Хайрсан далавчтан) 16 мянга 1500 250
25 Hymenoptera (Сарьсан далавчтан) 115мянга 13 мянга 2
26 Aphaniptera (Нохой бөөс) 1100 150 4
 27 Diptera (Хос далавчтан) 80 мянга 1500 5

 тодорхой бус* - Монголд судлагдсан байдал нь тодорхой бус.  
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Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт монгол оронд 
тэмдэглэгдсэн нийт зүйлийн 2% -ийг эзлэх шавьжийн сантай 
байгаа нь үнэхээр харамсалтай бага үзүүлэлт юм.  

Шавьжийн үзмэр нь 1905-2012 онуудад цуглуулагдсан 
эталон дээж материалуудаас бүрдсэн. Мөн музейн сан хөмрөг 
нь гадаад дотоодын олон судлаачдын хөдөлмөр шингэсэн 
ховор үзмэрүүдээс бүрдсэн (Хүснэгт 3).

Үзмэр баяжилтын мэдээ баримт

Хүснэгт 3.

№

Ц
уг

лу
ул

-с
ан

 
он Цуглуулагч Баг

Ц
уг

лу
ул

са
н 

га
за

р

То
о 

ш
ир

хэ
г

1 1905 Н. Дарьсүрэн,             
З. Касаб

Arachnida-Үе 
хөлтөн, Cole-
optera-Хатуу 
далавчтаны баг, 

Завхан, 
Өмнөговь, 
Төв аймаг  

6

2 1956

П.К.Козлов, 
Энхжаргал, 
Отгонсүрэн, 
Цэцгээ 

Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны баг

Төв аймаг. 
Батсүмбэр

35

3 1967 З.Касаб Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг Төв аймаг 3

4 1973 К.Улыкпан Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг

Өмнөговь 
аймаг 5

5 1974
Л.Цэвэл, 
К.Улыкпан,  
Н.Дарьсүрэн

Arachnida-Үе 
хөлтөн, Cole-
optera-Хатуу 
далавчтаны баг, 

Өмнөговь, 
Дорноговь 
аймаг

12
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6 1982

Энхтуяа, 
Гэрэлмаа, 
Баярчимэг, 
Уранчимэг, 
Х.Жанцантомбоо 

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны 
баг, Orthop-
tera-Шулуун 
далавчтаны 
баг, Hymenop-
tera-Сарьсан 
далавчтаны баг, 
Neuroptera-Торон 
далавчтаны баг,     
Diptera-Хос 
далавчтан баг 

Төв аймаг

119

7 1983

Бадамцэцэг, 
Болдбаатар, 
Гантулга, 
Мандах, Л.Цэвэл, 
Отгонсүрэн, 
Сүрэнжав, 
Тунгалаг, 
Х.Жанцантомбоо, 
Хишигжаргал, 
Цэрэндулам,  
Цэрэнлхам, 
Чулуун,      

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны 
баг, Diptera-Хос 
далавчтан 
баг, Hemip-
tera-Хатуувтар 
далавчтаны баг, 
Homoptera-Ижил 
далавчтаны 
баг, Hymenop-
tera-Сарьсан 
далавчтаны 
баг, Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны 
баг, Odonap-
tera-Сонын 
баг, Orthop-
tera-Шулуун 
далавчтаны баг  

Архангай, 
Булган, Төв 
аймаг

797

8 1984

Отгонсүрэн, 
Тунгалаг, 
Х.Жанцантонбоо, 
Хишигжаргал

Coleoptera, He-
miptera, Odonap-
tera, Orthoptera  

Архангай, 
Төв аймаг

229

9 1986 Л.Цэвэл 
Orthop-
tera-Шулуун 
далавчтаны баг

Өвөрхангай 
аймаг 12
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10 1988 тодорхойгүй Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг Төв аймаг 1

11 1992 Гүнтамга 
Даваасүрэн

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг

Говь-Алтай 
аймаг 1

12 1993 Гүнтамга 
Даваасүрэн

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг

Говь-Алтай 
аймаг 2

13 1996 Б.Цэдэв
Hymenop-
tera-Сарьсан 
далавчтаны баг

тодорхойгүй 31

14 1997

Б.Цэдэв, 
Н.Цагаанцоож

Aphanip-
tera-Нохой 
бөөсний баг, 
Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны 
баг, Dermap-
tera-Арьсан 
далавчтан баг, 
Diptera-Хос 
далавчтаны баг 

Төв аймаг 14

15 2000 Б.Алтантуяа Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг Төв аймаг 1

16 2001 Б.Алтантуяа, 
Н.Цагаанцоож

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг Төв аймаг 2

17 2002 Ж. Цогтбаяр
Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны баг

Хөвсгөл 
аймаг 2

18 2003 Б.Алтантуяа, 
Н.Цагаанцоож

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны 
баг, Orthop-
tera-Шулуун 
далавчтаны баг

Сэлэнгэ, 
Төв аймаг

2

19 2005

Б.Алтантуяа
Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны 
баг, Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны 
баг, Odonap-
tera-Сонын баг

Өвөрхангай, 
Төв, 
Хөвсгөл 
аймаг

28
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20 2011

Н.Мөнхбаяр, 
Ц.Одбаяр

Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны баг

Архангай, 
Өвөрхангай, 
Сэлэнгэ, 
Төв аймаг, 
Бразил, 
Индонейз, 
Конго, 
Малайз, 
Мексик, 
ЗХУ, Перу, 
Тайланд,  
Төв Африк, 
Уганда, 
Филиппин, 
Шинэ 
Гвиней, 
Энэтхэг, Ява

314

21 2012 Г.Цэцэгбадам
Lepidop-
tera-Хайрсан 
далавчтаны баг

Төв аймаг 186

22 mодор-
хойгүй*

Гантулга, 
Болдбаатар

Coleoptera-Хатуу 
далавчтаны баг Төв аймаг 40

  mодорхойгүй* -  Үзмэр баяжилтын мэдээ баримтаас харахад зарим нэг 
үзмэрийн цуглуулагчийн овог нэр,  огноо, цуглуулга хийсэн газрын 
тэмдэглэл тодорхой бус байсан.

 Цуглуулга хийгдсэн цаг хугацаа

1905 онд Н. Дарьсүрэн, З. Казаб нар 6 ш, 1956 онд П.К. 
Козлов, Энхжаргал, Отгонсүрэн, Цэцгээ нарын цуглуулсан 35 
ш, 1967 онд З. Казаб 3 ш, 1973 онд К. Улыкпан 5 ш, 1974 онд Л. 
Цэвэл, К. Улыкпан, Н. Дарьсүрэн нар 12 ш, 1982 онд  Энхтуяа, 
Гэрэлмаа, Баярчимэг, Уранчимэг, Х. Жанцантомбоо нар 
119 ш, 1983 онд Бадамцэцэг, Болдбаатар, Гантулга, Мандах, 
Л.Цэвэл, Отгонсүрэн, Сүрэнжав, Тунгалаг, Х. Жанцантомбоо, 
Хишигжаргал, Цэрэндулам,  Цэрэнлхам, Чулуун нар 797 
ш, 1984 онд Отгонсүрэн, Тунгалаг, Х. Жанцантонбоо, 
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Хишигжаргал нар 229 ш, 1986 онд Л. Цэвэл 12 ш, 1988 онд 
1 ш (цуглуулагчийн нэр байхгүй), 1992, 1993 онд Гүнтамга 
Даваасүрэн нар 3 ш, 1996 онд Б. Цэдэв 31ш, 1997 онд Б. Цэдэв, 
Н. Цагаанцоож нар 14 ш, 2000 онд Б. Алтантуяа 1 ш, 2001 онд 
Б. Алтантуяа, Н. Цагаанцоож 2 ш, 2002 онд Ж. Цогтбаяр 2 ш, 
2003 онд Б. Алтантуяа, Н. Цагаанцоож нар 2 ш, 2005 онд Б. 
Алтантуяа 28 ш, 2011 онд Н. Мөнхбаяр, Ц.Одбаяр нар 314 ш, 
2012 онд Г. Цэцэгбадам 186 ш үзмэрийг тус тус цуглуулжээ.

Шавьжийн сан хөмрөгт хамгийн их цуглуулгыг судлаач 
н.Болдбаатар 1983 онд 27 зүйлийн 259 ш, шавьж судлаач Н. 
Мөнхбаяр 2011 онд 117 зүйлийн 234 ш, шавьж судлаач Г. 
Цэцэгбадам 2012 онд 51 зүйлийн 186 ш, н.Сүрэнжав 1983 онд 
13 зүйлийн 155 ш, Х. Жанцантомбоо 1982, 1983, 1984 онд 22 
зүйлийн 128 ш, биологич Ц. Одбаяр 2011 онд 47 зүйлийн 80 ш, 
н. Гантулга 1983 онд 11 зүйлийн 74 ш цуглуулгаар тус тус  сан 
хөмрөгөө баяжуулжээ (Хүснэгт 4). 

Шавьжийн цуглуулга хийсэн судлаачид
     Хүснэгт 4.

Д/д Цуглуулагч

Зү
йл

ий
н 

то
о

 Т
оо

 ш
ир

хэ
г

Он Д/д Цуглуулагч

Зү
йл

ий
н 

то
о

То
о 

ш
ир

хэ
г

Он

1 З. Касаб 2 5 1905, 
1967 17 Сүрэнжав 13 155 1983

2 Н. 
Дарьсүрэн 3 10 1905, 

1974 18 Цэрэндулам 
Бадамцэцэг 1 36 1983

3 Цэрэндулам 3 61 1938 19 Цэрэнлхам 
Бадамцэцэг 1 52 1983

4 Энхжаргал 
(П.К.Козлов) 1 4 1956 20 Чулуун 1 2 1983
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5 Энхтуяа 1 4 1956 21 Х. 
Жанцантомбоо 20 128

1982, 
1983, 
1984

6 Цэцгээ 1 1 1956 22 Тунгалаг 5 66 1983, 
1984

7 Отгонсүрэн 3 47
1956, 
1983, 
1984

23 Хишигжаргал 5 53 1983, 
1984

8 К. Улыкпан 2 6 1973, 
1974 24 Гүнтамга, 

Даваасүрэн 2 3 1993

9 Л. Цэвэл 5 23
1974, 
1983, 
1986

25 Б .Цэдэв 16 44 1996, 
1997

10 Уранчимэг 3 18 1982 26  Н. 
Цагаанцоож 3 3

1997, 
2001, 
2003

11 Гэрэлмаа 2 18 1982 27 Ж. Цогтбаяр 2 2 2002

12 Баярчимэг 2 9 1982 28 Б. Алтантуяа 17 25 2005

13 Гантулга, 
Мандах 1 7 1983 29 Ц. Одбаяр 47 80 2011

14 Бадамцэцэг 1 34 1983 30 Н. Мөнхбаяр 117 234 2011

15 Болдбаатар 27 259 1983 31 Г. Цэцэгбадам 51 186 2012

16 Гантулга 11 74 1983 32 тодорхойгүй3 42 174

1956, 
1974, 
1982, 
1983, 
1984, 
1988

Монгол Улсын Улаан данс:
Хамгаалалтанд авсан 18 зүйлийн шавьж байдгаас: 
- Аполлон (Parnassius apollo Kinnaeus, 1758) (Статус: Ховор 

зүйл),
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- Фэб дэвүүр (Parnassius phoebus Fabricius, 1793) (Статус: 
Ховор зүйл),

- Махаон дэвүүр (Papilio machaon Linnaeus, 1848) (Статус: 
Ховор зүйл) зэрэг зүйлийн эрвээхэй цөөн тоотойгоор (нийт 
13 ш) музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж байна. 

Дээрх 3 зүйл эрвээхэйг Архангай, Төв, Өвөрхангай аймгийн 
нутаг дэвсгэрээс П.К. Козлов, Энхжаргал (1956 он); Б. 
Алтантуяа (2005 он); Н. Мөнхбаяр (2002 он); Г. Цэцэгбадам 
(2010 он) нар цуглуулжээ.

Монгол оронд гадаад дотоодын судлаачдын хийж байсан 
экспедицүүдийн дээж материал тус музейд хадгалагдаж 
байдаг. Үүнд:
- Parnassius apollo (Аполлон) 4 ширхэг эрвээхэй (хувийн 

дугаар Ү-56-18). Орос улсын судлаач П.К. Козлов 1924 онд 
Төв аймгийн нутгаас цуглуулсан.

- Blaps sp., (Хар цох) (Ү-67-01), Coccinula quatour decim-
pustulata (Шүрэн цох) (Ү-63-02) нийт 5 ш. Унгар улсын 
судлаач З. Касаб 1905, 1967 онд Төв аймгаас цуглуулсан.

- Carabus latrellei (Хар цох) Ү-73-01,  Adesma sp., (Хар цох) 
Ү-74-09 хувийн дугаартай 7 ширхэг үзмэр. МУИС-ийн 
эрдэмтэн доктор профессор шавьж судлаач К. Улыкпан 
1973, 1974 онд Өмнөговь аймгийн нутгаас цуглуулсан.

- Blaps milaria (Хар цох) (Ү-74-06), Chrysomella kaszabi (Хар 
цох) (Ү-74-08), Arcyptera fusca fusca (Дэвхрэг царцаа) (Ү-
86-01), Paracyptera microptera (Дэвхрэг царцаа) (Ү-86-02), 
Cicindela campestris (Жийгээ цох) (Ү-83-16) зэрэг зүйлүүд 
23 ш. Эдгээрийг Л. Цэвэл 1974, 1983 онд Өмнөговь, 
Өвөрхангай Төв аймгийн нутгаас цуглуулсан.

- Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Orthoptera 
багийн төлөөлөгчид болох нийт 22 зүйлийн 128 ш. Шавьж 
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судлаач доктор профессор Х. Жанцантомбоо 1982, 1983, 
1984 онд Архангай, Төв аймгийн нутгаас цуглуусан.

- Dorcadia joffi (Малын алаг хүрд), Dorcadia dorcadia (Хөх 
хүрд), Dermacentor nutalli (Бэлчээрийн алтан толгойт 
хачиг), Hyallomma dromedarii (Зөгийн шар хачиг), Varroa 
jacobsoni (Бал зөөгч зөгийн хачиг), Hypoderma lineatum 
(Үхрийн арьсны гуур), Gastrophyllus sp., (Ходоодны гуур), 
Pupipara gastrophillus (Ходоодны гуурны хүүхэлдэйн гэр), 
Hematopinus suis (Гахайн хөх ширх), Ажилчин зөгий, Эх 
зөгий, Эр зөгий нийт 42 ш. Доктор профессор Д. Цэдэв 
1996, 1997 онд цуглуулсан.

- Inachis io (Мөлхөө эрвээхэй) (Ү-05-138), Parnassius no-
mion (Номион эрвээхэй) (Ү-05-150). Эдгээр зүйлийг БТМ 
лаборторийн эрхлэгч Ж. Цогтбаяр 2002 онд Хөвсгөл 
аймгаас цуглуулсан0 

- Chrysomella populi (Навчит цох) (Ү-05-155), Asemum stria-
tum (Эвэрт цох) (Ү-05-164), Macrodytes marginalis (Хөвөгч 
цох) (Ү-05-168) зэрэг зүйлүүд 3 ш. Эдгээрийг  ШУА-ийн 
харьяа Гео-Экологийн хүрээлэнгийн доктор, профессор Н. 
Цагаанцоож 1997, 2001, 2003 онд Төв, Сэлэнгэ аймгийн 
нутгаас цуглуулсан.  

Цуглуулга хийгдсэн газар нутаг
Монгол орны Архангай (85 ш), Булган (8 ш), Говь-

Алтай (3 ш), Дорноговь (3 ш), Завхан (1 ш), Өвөрхангай (32 
ш), Өмнөговь (16 ш), Сэлэнгэ (3 ш), Төв (1396 ш), Хөвсгөл (5 
ш) зэрэг аймгийн нутгаас олдсон 1552 ш, Бразил, Индонейз, 
Конго, Малайз, Мексик, Орос, Перу, Филиппин, Тайланд, Төв 
Африк, Уганда, Шинэ Гвиней, Энэтхэг, Ява зэрэг гадаадын 
орны нийт 80 ш үзмэр байдаг. 
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Хэлэлцүүлэг

Монгол оронд тэмдэглэгдсэн шавьжийн зүйлээс музейн 
сан хөмрөгт дөнгөж 2,8% байгаа нь үнэхээр чамлалттай тоо 
бөгөөд шалтгаан нь музейд төдийгүй монголд шавьж судлаачид 
цөөн байгаатай холбоотой юм. Ойрын хугацаанд энэ байдлаас 
гарахын тулд гадаад улсын хөрөнгөөр чадвартай судлаачид 
оролцсон олон экспедицийг гэрээний дагуу зохион байгуулж, 
биологийн ангийн оюутнуудыг дагалдуулан сургах замаар 
мэргэшсэн шавьж судлаачдыг яаралтай бэлдэх шаардлагатай.   

Үзмэр үзүүллэгийн чанар музейн хадгалалттай шууд 
холбоотой байдаг учраас Монголын Байгалийн Түүхийн Музей 
нь дэлхийн жишигт хүрсэн барилга байгууламжтай, шавьж 
хадгалах зориулалтын сейф, шүүгээтэй болох шаардлага нэн 
тэргүүн тавигдаж байгаа билээ.  Цаашид “Төв Азид тэргүүлэх” 
шавьжийн ангилалзүйн нэгдсэн фондтой болох зорилготой 
ажиллана. 
Дүгнэлт 
- Музейн шавьжийн сан хөмрөгт 12 багийн 71 овог, 370 гаруй 

зүйлийн 1847 ш үзмэр бий..Энэ нь зүйлийн бүрдлийн хувьд 
Монгол оронд тархсан 27 баг 1100 овогт хамаарах 13000 
гаруй зүйлийн шавьжийн 2,8%-ийг эзэлж байна.

- Аалз хэлбэртний багаас 3 зүйлийн аалз манай сан хөмрөгт 
бий.  

- Хамгийн их төрөл зүйлээр цуглуулагдсан баг нь Хайрсан 
далавчтан (Lepidoptera) (270 гаруй зүйл эрвээхэй), Хатуу 
далавчтан (Coleoptera) (105 зүйл), Шулуун далавчтан (Or-
thoptera) (10 зүйл) зэрэг байна.

- Хамгийн цөөн төрөл зүйлээр цуглуулагдсан баг нь Торон 
далавчтан (Neuroptera) (1 зүйл), Ижил далавчтан (Homop-
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tera) (2 зүйл), Сарьсан далавчтан (Hymenoptera) (2 зүйл) 
зэрэг байна.   

- Монголд тархсан Anoptera (Бөөс), Blattoptera (Жоом), Diplu-
ra (Хос сүүлтэн), Ephemeroptera (Сөнсгөлжин), Malloptera 
(Ноолуурч), Mantoptera (Цөгөрцгөн), Mecoptera (Хилэнц 
ялаа), Plecoptera (Хаварч), Podura (Сүүл хөлтөн буюу 
коллембол), Protura (Сахалгүйтэн буюу хөлөн сахалтан), 
Psocoptera (Өвс идэштэн), Rhaphidioptera (Доониголж), 
Strepsiptera (Дэвүүр далавчтан), Thysanoptera (Цэврүүтэн), 
Thysanura (Тизанури буюу хялгас сүүлтэн), Trichoptera 
(Хоовгон) зэрэг багуудийн шавьж музейд огт байхгүй 
иймээс уг багийн төлөөлөгчдийг цуглуулгатай болох 
хэрэгтэй.

- 1983 онд 8 багийн 72 зүйлийн 797 ш, 2011 онд Хайрсан 
далавчтаны багийн 197 зүйлийн 314 ш, 1984 онд 4 багийн 
28 зүйлийн 229 ш, 2012 онд Хайрсан далавчтаны багийн 
6 овгийн 71 зүйлийн 186 ш үзмэр нь хамгийн их тоогоор 
шавьжийн сан хөмрөгийг баяжуулжээ.

- Байгалийн Түүхийн Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
ерөнхий бүртгэл дээр нийт 675  дэсээс 614 дэс буюу 91% нь 
бүрэн бүртгэлтэй, харин 61 дэс буюу 9% нь цуглуулагчийн 
овог нэр, дээж цуглуулсан газар, огноо гэх мэт мэдээлэл 
дутуу бичигдсэн байна.

- Сан хөмрөг дэх цуглуулгын ихэнхийг Төв аймгийн нутаг 
дэвсгэрээс цуглуулсан байна.

- Монголын улаан дансанд бүртгэгдсэн 18 зүйл шавьжаас 3 
зүйлийн эрвээхэй сан хөмрөгт хадгалагдаж байна.
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Танхимын үзүүллэгийн дэглэлт, үзмэр

Зураг 1. Үе хөлтөний хүрээний ангилал зүй, онолын самбар

  

Зураг 2. Монгол оронд тархсан зарим зүйл булцуу сахалт эрвээхэй  
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Халуун дулаан оронд тархсан хайрсан далавчит шавьжийн үзмэрүүд

  

Зураг 3. Булцуу сахалт эрвээхэй              Зураг 4. Булцуу сахалт эрвээхэй                         

   

      

 Зураг 5. Далбаалаг  эрвээхэй                  Зураг 6. Могойн толгойт эрвээхэй

                      



78

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

Жамбаажамц ЦОГТБАЯР
1982 онд Монгол Улсын 

Их Сургуулийг биологич агнуур 
зүйч мэргэжлээр төгссөн.

1986 онд Ховд аймгийн 
Багшийн дээд сургуулийг 
биологи-химийн багш 
мэргэжлээр төгссөн.

1986 оноос Байгалийн 
түүхийн музейд чихмэлчин, 
чихмэлийн мастер, 
лабораторийн эрхлэгчээр 
ажиллаж байна. 

- Байгалийн түүхийн музейд ажиллаж буй энэ хугацаанд 
Монгол орны бүх гол мөрөн нууруудаар 49 удаагийн 
хайгуулаар явж, 300 гаруй загас, хоёрнутагтан,  шувуу, 
хөхтөн амьтны цуглуулга хийж,  800 гаруй шувуу, хөхтөн, 
загасны чихмэлийг хийж, үзмэрт бэлтгэсэн.  

- Булган, Увс, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод, Сүхбаатар, 
Баянхонгор аймгуудын ОНСМ-н байгалийн хэсэгт шувуу 
болон хөхтөний амьтдын чихмэлийг хийж өгч, диорамнуудыг 
дэглэж өгсөн. 

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН ЗАГАС, 
ХОЁРНУТАГТАН, МӨЛХӨГЧДИЙН САН ХӨМРӨГ

Ж. Цогтбаяр

Далайн мандлаас асар гүн хүртэл, эх газрын гол мөрөн, 
нуур, туйлын хүйтэн уснаас уулын халуун рашаан хүртлэх 
олон янзын усан орчинд амьдардаг сээр нуруутан амьтан нь 
загас юм. Монгол орны гол мөрөн нууруудыг Умард мөсөн 
далайн, Номхон далайн, Төв Азийн гадагш урсгалгүй гэсэн 
гурван усны их ай савд хуваадаг ба тэдгээрт 2 анги 9 баг 13 
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овог 44 төрөлд багтах 75 зүйл загас тархжээ.             

 Зураг 1.  Монгол орны усны ай сав                                                                                                                                              
                                   

Хоёрнутагтан амьтад нь хуурай газрын анхдагч сээр 
нуруутан амьтад юм. Дэлхийд 4500 орчим зүйл хоёр нутагтан 
шинжлэх ухаанд мэдэгдээд байна. Монгол оронд 2 баг 4 овог 
4 төрөлд хамаарагдах 6 зүйлийн хоёр нутагтан тэмдэглэгдсэн 
байдаг. Мөлхөгчид нь жинхэнэ хуурай газрын сээр нуруутан 
тэдний бие нь гадна талаараа эвэрлэг хайрс болон ясан 
хуягаар бүрхэгдсэн байдаг. Дэлхий дээр нийт 8000 орчим зүйл 
мөлхөгчид шинжлэх ухаанд мэдэгдээд байна. Монгол оронд 6 
овог 14 төрөл 22 зүйл мөлхөгчид түүний дотор 13 зүйл гүрвэл, 
9 зүйл могой тархжээ (Мөнхбаяр нар, 2010).

Загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн сан хөмрөг дэх 
зүйлийн бүрдэл

Байгалийн түүхийн музейн загас, хоёрнутагтан, 
мөлхөгчдийн сан хөмрөгт нийт 350 ш үзмэр байгаагаас 
148 ш  нь үзмэрт дэглэгдэж, 202 ширхэг үзмэр нь фондонд 
хадгалагдаж байна. 
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Музейн үзмэр сан хөмрөгт Монгол оронд тархсан 67 
зүйл загаснаас 36 зүйл (Хүснэгт 1), 6 зүйл хоёрнутагтанаас 5 
зүйл, 13 зүйл гүрвэлээс 12 зүйл, 9 зүйл могойноос 8 зүйл нь 
(Хүснэгт 2) хадгалагдаж байна.

Үзмэрт цуглуулагдсан хугацаа ба цуглуулга хийсэн 
эрдэмтэн судлаачид

Тус музейн загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн сан 
хөмрөгт 19-р зууны 50-иад оноос эхлэн  үзмэр цуглуулагдаж 
иржээ. 1956 оноос 1977 оны хооронд Улсын төв музей 
Байгалийн тасгийн дарга эрдэм шинжилгээний ажилтан Н. 
Дарьсүрэн, чихмэлийн мастер Л. Цэвэл, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан С.Цагаан, Шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн 
судлаач С.Дуламцэрэн, судлаач Н. Хотолхүү, ШУ-академийн 
Гео-экологийн хүрээлэнгийн доктор М.Эрдэнэбат, доктор 
Б.Мэндсайхан, МУБИС-н багш, доктор профессор 
Х.Мөнхбаяр, доктор М.Мөнхбаатар нар музейн одоогийн 
загас, хоёрнутагтан, мөлхөгчдийн сан хөмрөгийн баяжилтын 
90%-ийг бүрдүүлж өгсөн байна. 

Монгол оронд тэмдэглэгдсэн ба музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 
загасны зүйлийн бүрдэл

Хүснэгт 1. 

Д/Д Зүйлийн нэр 
(латин нэр) Монгол нэр

Ү
зм

эр
т

Ф
он

до
нд

Бүс нутгийн 
үнэлгээ

Х
ам

га
ал

аг
д-

са
н 

ба
йд

ал

1 Lethentero n 
reissneri Хорхой загас 2 Үнэлэх 

боломжгүй
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2 Acipenser baerii Шивэр хилэм 1 Устаж байгаа МУУН

3 Acipenser 
schrenkii

Амар мөрний 
хилэм

Мэдээлэл 
дутмаг

4 Barbatula 
dgebuadzei Говийн эрээлж Устаж 

болзошгүй

5 Barbatula toni Сахалт эрээлж 3 Анхааралд 
өртөхөөргүй

6 Lefua costata Наймас эрээлж 2 Үнэлэх 
боломжгүй

7 Triplophysa 
gundriseri Тэсийн эрээлж Мэдээлэл 

дутмаг

8 Cobitis 
melonoleuca Чимхүүр загас 3 Анхааралд 

өртөхөөргүй

9 Misgurnus 
mohoity

Амар мөрний 
моголзой 3 Анхааралд 

өртөхөөргүй

10 Acheilognathus 
asmussi

Хатгуурт 
халбаган загас 3 Ховордож 

болзошгүй

11 Carassuis 
carassuis Алтлаг хэлтэг Үнэлэх 

боломжгүй

12 Carassuis gibelio Мөнгөлөг 
хэлтэг 3 4 Анхааралд 

өртөхөөргүй

13 Chanodichthys 
erythropterus Цагаан догтор Үнэлэх 

боломжгүй

14 Chanodichthys 
mongolicus

Монголын 
улаан далбаат 2 Үнэлэх 

боломжгүй

15 Culter alburnus Өлгөр цагаан 3 Үнэлэх 
боломжгүй

16 Cyprinus 
rubrofuscus Булуу цагаан Үнэлэх 

боломжгүй

17 Eupallasella 
peercnurus

Нуурын 
варлан 2 1 Мэдээлэл 

дутмаг

18 Gnathopogon 
strigatus Сугасан гүрц 3 Үнэлэх 

боломжгүй

19 Gobio 
cynocephalus Морин гүрц 3 Мэдээлэл 

дутмаг
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20 Gobio 
acutipinnatus Ердийн гүрц 3 Үнэлэх 

боломжгүй

21 Gobio soldatovi Амар мөрний 
морин гүрц 3 3 Мэдээлэл 

дутмаг

22 Gobio 
tenuicorpus

Цагаан 
сэлүүрт гүрц

Үнэлэх 
боломжгүй

23 Hemibarbus 
labeo

Морин 
тавхарал 1 2 Мэдээлэл 

дутмаг

24 Hemibarbus 
maculates

Толбот морин 
тавхарал

Мэдээлэл 
дутмаг

25 Hemiculter 
leucisculus

Ердийн 
хавчигас 3 Үнэлэх 

боломжгүй

26 Ladislavia 
taczanowskii

Тачановийн 
гүрц

Мэдээлэл 
дутмаг

27 Leuciscus 
baicalensis Шивэр сугас Анхааралд 

өртөхөөргүй

28 Leuciscus 
dzungaricus

Зүүн гарын 
сугас 3 Устаж 

болзошгүй

29 Leuciscus edus Бух сугас Ховордож 
болзошгүй

30 Leuciscus 
waleckii Амарын сугас 3 Мэдээлэл 

дутмаг

31 Microphysogobio 
tungtingensis Буйрын гүрц Мэдээлэл 

дутмаг

32 Oreoleuciscus 
humilis Давжаа сугас 3 4 Эмзэг 

33 Oreoleuciscus 
potanini Алтайн сугас 1 Анхааралд 

өртөхөөргүй

34 Phoxinus 
phoxinus Варлан Анхааралд 

өртөхөөргүй

35 Pseudaspius 
leptocephalus Улаан живэрт 2 Мэдээлэл 

дутмаг

36 Pseudorasbora 
parva Давжаа сугас Мэдээлэл 

дутмаг

37 Rhodeus sericeus Амар мөрний 
халбаган загас 3 4 Мэдээлэл 

дутмаг

38 Rhynchocypris 
czekanowskii

Чекановын 
варлан

Мэдээлэл 
дутмаг
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39 Rynchocypris 
lagowskii

Лаговскийн 
варлан 3 Мэдээлэл 

дутмаг

40 Rutilus rutilus Улаан нүдэн Анхааралд 
өртөхөөргүй

41 Sarcocheilichthys 
soldatovi

Солдатовын 
гүрц

Үнэлэх 
боломжгүй

42 Saurogobio 
dabryi Монхор гүрц Үнэлэх 

боломжгүй

43 Squalidus 
chankaensis Ханхын гүрц Үнэлэх 

боломжгүй

44 Tinca tinca Шаргал 
үхэрдээ 2 Үнэлэх 

боломжгүй МУУН

45 Silurus asotus Цулбуурт Анхааралд 
өртөхөөргүй

46 Oreoleuciscus 
angusticephalus Нохой сугас Эмзэг

47 Coregonus 
chadary Цагаан хадир Мэдээлэл 

дутмаг

48 Coregonus 
migratorius

Байгалийн 
омуль

Мэдээлэл 
дутмаг

49 Coregonus 
pidschian Цагаан загас 2 Устаж 

болзошгүй

50 Thymallus 
arcticus Шивэр хадран 3 Устаж 

болзошгүй

51 Thymallus 
brevirostris Монгол хадран Эмзэг 

52 Thymallus grubei Амарын 
хадран 3 Устаж 

болзошгүй

53 Thymallus 
nigrescens

Хөвсгөлийн 
хадран

Устаж 
болзошгүй

54 Brachymystax 
lenok Зэвэг 5 2 Эмзэг 

55 Hucho taimen Тул 4 1 Устаж 
болзошгүй МУУН

56 Esox lucius Ердийн 
цурхай 5 Анхааралд 

өртөхөөргүй

57 Esox reichertii Амарын 
цурхай

Анхааралд 
өртөхөөргүй
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58 Lota lota Гутаар 2 Мэдээлэл 
дутмаг

59 Cottus sibiricus Шивэр эрээн 
живэрт

Мэдээлэл 
дутмаг

60 Cottus szanaga Амарын эрээн 
живэрт 3 Мэдээлэл 

дутмаг

61 Leocottus 
kesslerii

Элсний эрээн 
живэрт

Мэдээлэл 
дутмаг

62 Mesocottus haitej Зантгар загас 1 1 Мэдээлэл 
дутмаг МУУН

63 Perccottus glenii Тогтмолын 
цоохлой 3 Үнэлэх 

боломжгүй

64 Perca fluviatilis Алгана 4 Анхааралд 
өртөхөөргүй

65 Hemiculter 
varpachovskii

Буйрын 
хавчигас

66 Micophysiogobio 
anudarini

Анударийн 
гүрц 3

67 Phoxinus 
ujmonensis

Южмонен-
сийн варлан

Монгол оронд тэмдэглэгдсэн ба музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй хоёр 
нутагтан, мөлхөгчдийн зүйлийн бүрдэл

Хүснэгт 2 

Д/д Зүйлийн нэр 
(латин нэр) Монгол нэр 

Ү
зм

эр
т 

С
ан

 х
өм

рө
гт

Бүс нутгийн 
үнэлгээ

Х
ам

га
ал

аг
д-

са
н 

ба
йд

ал

Хоёр нутагтны анги

1 Salamandrella 
kyeserlingii Шивир гүлмэр 3 2 Эмзэг МУУН

2 Bufo raddei Монгол бах 16 2 Анхааралд 
өртөхөөргүй
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3 Bufo pewzovi Певцовийн 
бах 7 Эмзэг МУУН

4 Hyla japonica Алс дорнодын 
модны мэлхий 5 Эмзэг МУУН

5 Rana amurensis Шивир 
мэлхий 2 6 Анхааралд 

өртөхөөргүй

6 Rana 
chensinensis

Дорнодын 
мэлхий 5 5 Эмзэг МУУН

Мөлхөгчдийн анги

1 Alsophylax 
pipiens Төмөр гүрвэл 5 Анхааралд 

өртөхөөргүй

2 Teratoscincus 
przewalskii Нохой гүрвэл 3 4 Ховордож 

болзошгүй

3 Cyrtopodion 
elongates

Говийн махир 
хуруут геккон 5 Эмзэг МУУН

4
Laudakia 
stoliczkana 
altaica

Алтайн замба 
гүрвэл 1 7 Ховордож 

болзошгүй

5 Phrynocephalus 
versicolor Хонин гүрвэл 5 Анхааралд 

өртөхөөргүй

6 Ph.helioscopus Тойрмын 
хонин гүрвэл

Үнэлэх 
боломжгүй МУУН

7 Lacerta agilis Гавшгай 
гүрвэл 3 2 Үнэлэх 

боломжгүй

8 Zootoca 
vivipara

Зулзагат 
гүрвэл 3 Анхааралд 

өртөхөөргүй

9 Eremias argus Монгол гүрвэл 4 7 Анхааралд 
өртөхөөргүй

10 E.Vermiculata Загалт гүрвэл 5 Анхааралд 
өртөхөөргүй

11 E.Arguta Толбот гүрвэл 3 Мэдээлэл 
дутмаг МУУН

12 E.Multiocellata Могой гүрвэл 3 8 Анхааралд 
өртөхөөргүй

13 E.Przewalkii Говийн гүрвэл 5 Анхааралд 
өртөхөөргүй

14 Eryx tataricus Тэмээн сүүл 
могой

1 Ховордож 
болзошгүй

МУУН
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15 Coluber 
spinalis

Нарийн могой 1 Ховордож 
болзошгүй

МУУН

16 Elaphe Dione Рашааны 
могой

1 3 Анхааралд 
өртөхөөргүй

17 E.Schrenckii Цариг могой 1 Үнэлэх 
болзошгүй

18 Natrix natrix Усны могой 1 Ховордож 
болзошгүй

19 Psammophis 
lineolatus

Сум могой 1 Анхааралд 
өртөхөөргүй

20 Vipera berus Эгэл 
заламгайт 
могой

Эмзэг 

21 Gloydius halys Бамбай 
хоншоорт 
могой

5 Анхааралд 
өртөхөөргүй

Зураг 3. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт буй загас, хоёрнутагтан, 
мөлхөгчдийн цуглуулга хийгдсэн газрууд
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Цуглуулагдсан дээжийн зүйлийн бүрдлийн тоо

МУБИС-ийн багш профессор Х. Мөнхбаяр, МУИС-
ийн багш доктор профессор Х.Тэрбиш, МУБИС-ийн дэд 
профессор М. Мөнхбаатар нар 138 ш, Шинжлэх ухааны 
Академийн Гео-Экологийн хүрээлэнгийн ЭША доктор М. 
Эрдэнэбат, Б. Мэндсайхан нар  83 ш, Байгалийн Түүхийн 
Музейн лабораторийн эрхлэгч, агнуур зүйч Ж. Цогтбаяр 43 ш, 
Улсын Төв Музейн чихмэлийн мастер Л. Цэвэл 19 ш, Улсын 
Төв Музейн байгалийн тасгийн дарга Н. Дарьсүрэн 16 ш, 
Шинжлэх Ухааны Академийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
доктор С. Дуламцэрэн 14 ш, Н. Хотолхүү 1ш, Улсын төв музейн 
эрдэм шинжилгээний ажилтан С. Цагаан 8 ш, Д. Довчин 3 ш, 
Байгалийн түүхийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Д. 
Батдэлгэр 4 ш, Ц. Жаргалсайхан 1 ш, чихмэлчин Д. Дагиймаа 
4 ш, эрдэм шинжилгээний ажилтан Б. Алтантуяа 5 ш, ургамал 
судлаач Б. Бадамцэцэг 1 ш, гидрбиологич Ш. Энхцэцэг 1ш 
цуглуулга сан хөмрөгт бий. Мөн гадаад орноос бэлгээр ирсэн 
үзмэрүүд нилээд бий. 

Тухайлбал : Куба матар- Crocodylus rhombiter Cuvier 1807.
- 1974 онд нам төрийн зүтгэлтэн Ю. Цэдэнбалыг Куба улсад 

айлчлах үеэр Фидель Кастро бэлэглэжээ. Хожим ШУА-
ийн биологийн хүрээлэнгийн Академич О. Шагдарсүрэн, 
профессор Х. Мөнхбаяр нарт бэлэглэж, тэд  32 жил хадгалж 
байгаад 2008 онд тус музейд бэлэглэсэн юм.

- 1980 онд Ардчилсан Германы чихмэлчин Л.Уйленхаут 
хийж Монгол улсын их сургуульд бэлэглэсэн матарын 
чихмэл байна.

- Байгалийн түүхийн музейн лабораторийн эрхлэгч 
Ж.Цогтбаярын Австри, Буриад улсын биологчидтой Алс 
дорнод Приморийн хязгаар Владивосток, Находка, Ханка 
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нуур, Уссури мөрөн зэрэг газрын зөөлөн биетэн, далайн 
хавч, далайн зараа, хэвэл хөлт, заламгай хөлт хавч зэрэг 
17 зүйлийн цуглуулга үзэгч олны хүртээл болсоор байна.

Ном зүй
- Байгалийн түүхийн музейн ерөнхий бүртгэл . 

Улаанбаатар.  2013
- Мөнхбаяр Х., Тэрбиш Х., Мөнхбаатар М. Монгол орны 

хоёр нутагтан мөлхөгчид . УБ.  2010. 78х.
- Монгол орны загасны улаан данс УБ. 2008.
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Очирваань СОРОНЗОНБОЛД

2008 онд Монгол Улсын 
Их Сургуулийн Биологи 
Биотехнологийн сургууль төгссөн.

2012-2014 онд Монгол 
улсын их сургуулийн Биологи 
Биотехнологийн сургуульд 
магистрантад суралцаж байна.

2014 оноос Байгалийн түүхийн 
музейд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байна. 
Судалгааны ажил:
 - 2009-2013 онд шувууны чиглэлээр “Цэнхэр шаазгайн үржлийн 

биологи”, “Баруун Хэнтийн нурууны жижиг шувууд”, “Нүхэнд 
үүрлэдэг шувууд”, “Махчин шувуудын (Falco cherrug) хиймэл 
үүрний мониторинг”, “Хээрийн галууны мониторинг”, “Монгол 
орны эргийн шувууд”, “Махчин шувуудын өндөр хүчдэлд 
эндэлтийн судалгаа”, “Үндэсний бахархалт шувуу” зэрэг   

 - 2012-2013  онд хөхтөн амьтны чиглэлээр “Голын халиу”, 
“Баданга хүдэр”, “Мазаалай баавгайн зураган индекс”, 
“Туулын эх орчмын минжийн ажиглалт судалгаа”, “Говийн их 
Дархан газрын ховор амьтад” зэрэг судалгаанд оролцсон.

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН ШУВУУНЫ САН 
ХӨМРӨГ

Т. Тодгэрэл доктор (Ph.D), О. Соронзонболд

Хураангуй

Улсын Төв музей болон Байгалийн түүхийн музейд 
биологийн цуглуулгуудыг хадгалж эхэлсэн түүхэн 90 жилийн 
хугацаанд сан хөмрөгт цугларсан шувуудын зүйлийн бүрдэл, 
тоо ширхэг, анхны цуглуулга, цуглуулга хийсэн судлаачид 
зэргийн мэдээллийг энэхүү өгүүллэгт багтаалаа. Монгол оронд 
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19 баг 62 овог 211 төрлийн 476 зүйлийн шувуу албан ёсоор 
бүртгэгдээд байна (Гомбобаатар, 2010). Музейн сан хөмрөгт 
Монгол орны шувуудын зүйлийн бүрдлийн 53,5% буюу 255 
зүйл шувууны цуглуулга хадгалагдаж байна.  

Материал арга зүй

Музейн сан хөмрөгийн 2008 оны улсын тооллогын 
ерөнхий бүртгэлийн 9, 10, 11, 12-р дэвтэр, 2013 оны улсын 
тооллогын ерөнхий бүртгэлийн 1, 2, 3, 4, 5, 18-р дэвтэрүүдийг 
үндсэн материал болгон ашиглалаа. Музейн сан хөмрөгт 
бүртгэлтэй бүх шувуудын “Excel” программд бүрэн оруулсан 
мэдээлэлд боловсруулалт хийж, дүн шинжилгээ хийлээ. А. 
Болд, Н. Цэвээнмядаг нарын (2007) “Монгол орны шувууны 
зүйлийн нэрийн арван хэлний толь”-ийг ашиглан шувууны 
зүйлийн нэрийг монгол ба латин нэршилээр бичсэн.

Судалгааны үр дүн   

Шувууны сан хөмрөг дэх  зүйлийн бүрдэл

Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт 16 баг 46 овог 
141 төрлийн 255 зүйлийн (Тодгэрэл, 2012) 1391 ш шувууны 
цуглуулга бий (Хүснэгт 1). Үүнээс 605 ш нь чихмэл, 786 ш нь 
тушик байдлаар хадгалагдаж байна. Бүх шувуудын 375 ш нь 
үзмэрт, 1016 ш нь фондонд хадгалагдаж байна. 

Монгол оронд тархсан зүйлүүдийн Монголоор дайрч 
өнгөрдөг 49 зүйлээс 18 нь, зун тааралддаг буюу өндөглөдөггүй 
8 зүйлээс 4 нь, нүүдлийн өндөглөдөг 254 зүйлээс 156 нь, өвөл 
ирдэг 10 зүйлээс 5 нь, суурин 81 зүйлээс 70 нь, тохиолдлын 64 
зүйлээс 3 нь музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж байна.

Музейн шувууны сан хөмрөгт Налтан, Эргүүбортон, 
Зүсэгтэний багийн шувууд огт байхгүй. Бусад багийн 
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шувууд байгаа ч, Монголд бүртгэгдсэн бүх зүйлүүд нь бүрэн 
цуглуулагдаагүй. Монголд хамгийн олон зүйлтэй багуудыг 
авч үзвэл,  Боршувуутаны багийн 220 зүйлээс 108, Хиазтаны 
багийн 76 зүйлээс 50, Шонхортоны багийн 45 зүйлээс 24, 
Галуутаны багийн 37 зүйлээс 23 нь музейн сан хөмрөгт 
хадгалагдаж байна (Хүснэгт 2).  

Музейн шувууны сан хөмрөг дэх зүйлийн бүрдэл

  Хүснэгт 1.

Баг Овог

Зү
йл

ий
н 

то
о

Баг Овог

Зү
йл

ий
н 

то
о

Gaviformes 
Гахуутан        

Gavidae                      
Гахууныхан 1 Cuculiformes             

Хөхөөтөн
Cuculidae              
Хөхөөнийхөн 2

Podiciped-
iformes      
Шунгууртан

Podicipedidae           
Шунгуурынхан 2 Strigiformes               

Уультан
Strigidae                    
Уулийнхан 10

Pelecan-
iformes         
Хотонтон

Pelecanidae            
Хотонгийхон  1 Apodiformes             

Ураацайтан
Apodidae                  
Ураацайнхан                2

Phalacro-
coracidae      
Гогойныхон

1 Upupiformes        
Өвөөлжтөн

Upupidae                   
Өвөөлжийнхөн 1

Ciconiiformes            
Өрөвтастан

Ardeidae                    
Дэглийнхэн 3 Piciformes                 

Тоншуултан
Picidae                        
Тоншуулынхан 6

Threskiornithidae      
Билүүсийнхэн 1 Passeriformes           

Боршувуутан
Hirundinidae               
Хараацайныхан 3

Ciconiidae                
Өрөвтасынхан                 1 Alaudidae                  

Богширгынхон 7

Anseriformes            
Галуутан

Anatidae                    
Нугасныхан 24 Motacillidae               

Цэгцгийнхэн 9
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Falconiformes             
Шонхортон

Pandionidae               
Явлагийнхан 2 Laniidae                      

Дунхайнхан 2

Accipitridae               
Харцгайнхан 16 Sturnidae                   

Тодолынхон 3

Falconidae                 
Шонхорынхон 7 Corvidae                    

Хэрээнийхэн 11

Galliformes                
Тахиатан

Tetraonidae               
Хурынхан 5 Bombycillidae           

Энхэтийнхэн 1

Phasianidae               
Гургуулынхан 5 Cinclidae                     

Харзлайнхан 1

Gruiformes                 
Тогоруутан

Gruidae                     
Тогорууныхан 4 Prunellidae                

Хайруулдайхан 4

Raliidae                   
Түнжүүрийнхэн 1 Sylviidae                    

Зэржигэнийхэн 9

Otididae                     
Тоодогийнхон 2 Muscicapidae            

Намнаахайнхан 20

Charad-
riiformes         
Хиазтан

Charadriidae              
Хиазынхан 12 Paradoxornithidae      

Хурагчийнхан 2

Recurvirostridae         
Ээтэнгийнхэн 2 Aegithalidae             

Сүүлтбухынхан 1

Scolopacidae              
Хомноотынхон 26 Paridae                      

Хөхбухынхан 4

Glareolidae           
Хөгтийнхөн 1 Sittidae                      

Тоншголжиныхон 1

Laridae                      
Цахлайнхан 10 Passeridae                

Гоошувууныхан 5

Colum-
biformes         
Тагтаатан

Pteroclididae             
Ногтрууныхан 1 Fringillidae                

Бужиргынхан 15

Columbidae               
Тагтааныхан 2 Emberizidae              

Хөмрөгийнхөн 10
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Музейн сан хөмрөг дэх шувуудын зүйлийн бүрэлдэхүүн

Хүснэгт 2.

д/д Баг

Зүйлийн 
тоо 

д/д Баг

Зүйлийн тоо 

М
он

го
лд

М
уз

ей
д

М
он

го
лд

М
уз

ей
д

1 Гахуунтан 2 1 11 Тагтаатан  10 3
2 Хотонтон 2 2 12 Хөхөөтөн  4 2
3 Налтан 1 0 13 Уультан  12 10
4 Шунгууртан  5 2 14 Эргүүбортон 2 0
5 Өрвийтөн 12 4 15 Ураацайтан  3 2
6 Галуутан 37 23 16 Зүсэгтэн  4 0
7 Шонхортон  45 24 17 Өвөөлжтөн  1 1
8 Тахиатан  11 10 18 Тоншуултан  8 6
9 Тогоруутан  17 7 19 Боршувуутан  220 108
10 Хиазтан  76 50 Бүгд 472 255

Шувууны сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 255 зүйл 
шувуунаас хамгийн цөөн тоогоор буюу зөвхөн ганц ширхэгээр 
хадгалагдаж байгаа зүйлийн тоо 62 байна.  2 ш-ээр 48 зүйл, 3 
ш-ээр 29 зүйл, 4 ш-ээр 12 зүйл, 6 ш-ээр 15 зүйл, 8 ш-ээр 5 
зүйл, 9 ш-ээр 11 зүйл, 11 ш-ээр 7 зүйл, 12 ш-ээр 2 зүйл, 13 
ш-ээр 5 зүйл, 14 ш-ээр 4 зүйл шувуу байхад, 13 зүйл шувуу тус 
бүр 15-34 ш хадгалагдаж байна. Үүнээс харахад цөөн тоогоор 
хадгалагдаж буй зүйлийн тоо нь их, олон тоогоор хадгалагдаж 
буй зүйлийн тоо бага байна.  

Ногоохон нугас (Anas crecca) нийт 34 ш байгаагаас 8 ш нь 
чихмэл, Мөнгөлөг цахлай (Larus argentatus) 29 ш байгаагаас 9 
ш нь чихмэл, Хар хур (Lyrurus tetrix) 28 ш байгаагаас 18 ш нь 
чихмэл, Шивэр хөтүү (Tetrastes bonasia) 25 ш байгаагаас 15 ш 
нь чихмэл, Отгот шунгуур (Podiceps cristatus) 25 ш байгаагаас 
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8 ш нь чихмэл, Дагуур ятуу (Perdis dauurica) 21 ш байгаагаас 8 
ш нь чихмэл, Анхидал ангир (Tadorna tadorna) 20 ш байгаагаас 
8 ш нь чихмэл,   Хондон ангир (Tadorna ferruginea) 19 ш 
байгаагаас 8 ш нь чихмэл, Бидэрт самарчшаазгай (Nucifraga 
caryocatactes) 17 ш байгаагаас 4 ш нь чихмэл, Халзан түнжүү 
(Fulica atra) 16 ш байгаагаас 7 ш нь чихмэл байдлаар байна 
(Хүснэгт 3).

Сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 255 зүйл (Хүснэгт3) 
шувуунаас 60 зүйл нь зөвхөн тушик хэлбэртэй. Үүнд: Тарважи 
бүргэд (Aquila nipalensis), Усны нөмрөг бүргэд (Haliaeetus 
leucoryphus, Хээрийн хулд (Circus macrourus), Хулгар гуйванга 
(Asio flammeus), Буслаг сүлиг (Glaucidium passerinum), 
Цагаан уульж (Nyctea scandiaca), Хурын ураацай (Apus apus), 
Цоохор тоншуур (Dendrocopos minor), Эгэл сойр (Tetrao 
urogallus), Хүзүүвчит хиазат (Charadrius hiaticula), Зэвэн 
хиазат (Charadrius leschenaultii), Дорнын хиазат (Charadrius 
veredus), Савар элсэг (Calidris subminuta), Гурвалж элсэг 
(Calidris alba), Сүүл элсэг (Calidris acuminata), Одой элсэг 
(Calidris minuta), Бичилхэн тутгалжин (Numenius minutus), 
Бахим амуулай (Gelochelidon nilotica), Өнчин хараалж 
(Gallinago solitaria), Замбын хараалж (Gallinago stenura), 
Бичил салалж (Lymnocryptes minimus), Хурган хараалай (Sterno 
albifrons), Харзан шийхнүүхэй (Anthus spinoletta), Тагийн 
хайруулдай (Prunella collaris), Хималайн хайруулдай (Prunella 
himalayana), Гүймхий шатансүүлт (Locustella certhiola), 
Жирхэн дуучшувуу (Phylloscopus proregulus), Бүхт дуучшувуу 
(Phylloscopus fuscatus), Ногоовор дуучшувуу (Phylloscopus 
trochiloides), Умардын дуучшувуу (Phylloscopus borealis), 
Шөвгөр зэржигэнэ (Sylvia communus), Шөвгөр зэржигэнэ 
(Sylvia communus), Тарчигнаа зэржигэнэ (Sylvia curruca), 
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Цөлийн зэржигэнэ (Sylvia nana), Номин гургалдай (Luscinia 
cyane), Өгөөлэй шулганаа (Saxicola insignis), Халиун хөөндэй 
(Turdus obscurus), Монгол алтанжигүүр (Bucanetes mongolicus), 
Ягаан бужмар (Carpodacus roseus), Алаг бужирга (Fringilla 
montifringilla), Эгэл ногоолзой (Spinus spinus), Хүрэнтолгойт 
хөмрөг (Emberiza bruniceps), Годелевскийн хөмрөг (Emberiza 
godlewski), Алаг хөмрөг (Emberiza hortulana), Цагаанхэвэлт 
хөмрөг (Emberiza pallasi), Хөхтүрүүт хөмрөг (Emberiza 
spodocephala), Шархөмсөг хөмрөг (Emberiza cioides), Сүүлт 
хөхбухандай (Aegithalos caudatus), Хүрэнтолгойт хөхбух 
(Parus montanus), Өрнийн тоншголжин (Sitta europaea), 
Цасны богшоодой (Montifringilla nivalis), Бөртөт шихнүүхэй 
(Anthus hodgsoni), Хээрийн шийхнүүхэй (Anthus richardi), 
Ойн шийхнүүхэй (Anthus trivialis), Шар цэгцгий (Motacilla 
flava), Дагуур галсүүлт (Phoenicurus auroreus), Хадны боршуу 
(Petronia petronia), Уулын цэгцгий (Motacilla cinerea), Хадны 
жижир (Monticola saxatilis), Эгэл шулганаа (Saxicola forquata) 
зэрэг зүйлүүд багтана.

Шувууны сан хөмрөг дэх зүйлийн бүрдэл

Хүснэгт 3.

д/д Зүйлийн нэр д/д Зүйлийн нэр д/д Зүйлийн нэр

1 Gavia arctica                      
Хилэнгүеэ гахуун 86

Vanellus vanellus                        
Умардын 
хавтгаалж

171 Sturnus roseus                      
Ягаан тодол

2 Podiceps cristatus              
Отгот шунгуур 87

Himantopus 
himantopus  
Эгэл хилэн 
жигүүр

172 Sturnus vulgaris                               
Хар тодол
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3 Podiceps nigricollis                 
Халтар шунгуур 88

Recurvirostra 
avosetta                            
Алаг ээтэн

173 Corvus corax                          
Хон хэрээ

4 Pelecanus crispus                  
Борцгор хотон 89

Actitis hypoleucos                  
Эгэл хайргын 
хөгчүү

174 Corvus corone                         
Хар хэрээ

5 Phalacrocorax carbo          
Тураг гогой 90 Calidris alba                 

Гурвалж элсэг 175 Corvus dauuricus          
Алагтуу хэрээ

6 Ardea cinerea                         
Хөх дэглий 91

Calidris 
acuminata                        
Сүүл элсэг

176 Corvus frugilegus              
Турлиах хэрээ

7 Botaurus stellaris                
Усны бухшувуу 92 Calidris minuta                          

Одой элсэг 177
Cyanopica cyana                       
Цэнхэр 
цанцаахай

8 Egretta alba                        
Цасч дэглээ 93 Calidris ruficollis              

Шартүрүүт элсэг 178

Garrulus 
glandarius            
Цагчаа 
ятгашаазгай

9 Platalea leucorodia           
Цагаагчин халбагат 94 Calidris subminuta                    

Савар элсэг 179

Nucifraga 
caryocatactes               
Бидэрч 
самарчшаазгай

10 Ciconia nigra                          
Хар өрөвтас 95

Calidris 
temminckii     
Темминский 
элсэг

180

Perisoreus 
infaustus         
Хөвчийн 
дуудууш

11 Anas acuta                              
Шовтгоралаг нугас 96

Gallinago 
gallinago                
Шөвгөн хараалж

181 Pica pica                                  
Алаг шаазгай

12 Anas clypaeta                                    
Халбага нугас 97 Gallinago solitaria                       

Өнчин хараалж 182

Podoces 
hendersoni               
Монгол 
хуланжороо

13 Anas crecca                
Ногоохон нугас 98 Gallinago stenura         

Замбын хараалж 183

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax         
Улаанхушуут 
жунгаа   
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14 Anas falcata                            
Гэзэгт нугас 99

Heteroscelus 
incana               
Цэлдэн 
хөгчүүхэй

184

Bombycilla 
garrulus                   
Шивэр 
энхэтбялзуухай

15 Anas formosa                         
Байгалийн нугас 100 Limicola facinellus                        

Сянби шалчиг 185
Cinclus cinclus             
Гялааномруут 
харзлай

16 Anas penelope                      
Зээрд нугас                    101

Limnodromus 
semipalmatus                   
Азийн цууцил

186
Prunella collaris              
Тагийн 
хайруулдай

17 Anas platyrhynchos                
Зэрлэг нугас 102 Limosa limosa                              

Морин цууцал 187

Prunella 
fulvescens               
Шарга 
хайруулдай

18 Anas poecilorhyncha    
Зэрлэгшир нугас 103

Lymnocryptes 
minimus                      
Бичил салалж

188

Prunella 
himalayana    
Хималайн 
хайруулдай

19
Anas querquedula            
Цагаанхөмсөгт 
нугас

104 Numenius arquata                         
Морин тутгалжин 189

Prunella 
montanella                
Сибирийн 
хайруулдай

20 Anas strepera                        
Бор нугас 105

Numenius minutus      
Бичилхэн 
тутгалжин

190

Acrocephalus 
arundinaceus                     
Их 
охилбялзуухай

21 Anser anser                           
Бор галуу 106

Numenius 
phaeopus              
Бэсрэг тутгалжин

191

Locustella 
certhiola      
Гүймхий 
шатансүүлт

22 Anser cygnoides                  
Хошуу галуу 107

Philomachus 
pugnax              
Ноцоо ноололдой

192

Phylloscopus 
borealis                                      
Умардын 
дуучшувуу

23 Anser fabalis                           
Буурал галуу 108 Tringa erythropus                   

Хар хөгчүү 193
Phylloscopus 
fuscatus                         
Бүхт дуучшувуу
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24 Anser indicus                  
Хээрийн галуу 109 Tringa glareola            

Шугуйн хөгчүү 194

Phylloscopus 
proregulus   
Жирхэн 
дуучшувуу

25
Aythya ferina              
Улаанхүзүү 
шумбуур

110 Tringa nebularia                    
Үхэр хөгчүү 195

Phylloscopus 
trochiloides                                       
Ногоовор 
дуучшувуу

26 Aythya fuligula                        
Гэзэгт шумбуур                      111

Tringa ochropus          
Сүүлцагаан 
хөгчүү

196
Sylvia communus                    
Шөвгөр 
зэржигэнэ

27 Aythya nyroca                         
Ундар шумбуур    112 Tringa stagnatilis         

Бүрдний хөгчүү 197
Sylvia curruca              
Тарчигнаа 
зэржигэнэ

28 Bucephala clangula                
Алаг шунгаач 113

Xenus cinereus                             
Матигар 
хөгчүүлэг

198
Sylvia nana                              
Цөлийн 
зэржигэнэ

29 Cygnus cygnus                           
Гангар хун 114

Glareola 
maldivarum              
Ухаа хөгт

199 Ficedula parva                          
Хурган намнаа

30 Melanitta fusca                       
Тольт монхдой 115

Chliodonias 
leucopterus    
Буурал хараалзай

200
Luscinia calliope          
Өнгөлүүрт 
гургалдай

31 Mergus merganser                  
Хумхин бохио 116

Gelochelidon 
nilotica        
Бахим амуулай

201
Luscinia cyane                     
Номин 
гургалдай

32 Tadorna  tadorna               
Анхидал ангир 117

Hydroprogne 
caspia                
Морин 
шунгуулай

202
Luscinia svecica                
Сондорт 
гургалдай

33 Tadorna ferruginea                
Хондон ангир               118 Larus argentatus          

Мөнгөлөг цахлай 203
Monticola 
saxatilis            
Хадны жижир

34 Pandion haliaetus              
Загасч явлиг 119 Larus canus                              

Үүлэн цахлай 204 Oenanthe deserti                       
Цөлийн чогчиго



99

 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

35 Accipiter gentilis                     
Үлэг харцага 120 Larus relictus                    

Реликт цахлай 205
Oenanthe 
isabellina        
Бүжимч чогчиго

36 Aegypius monachus           
Нөмрөг тас 121

Larus ridibundus 
Хүрэнтолгойт 
цахлай

206
Oenanthe 
oenanthe            
Адууч чогчиго

37 Aquila chrysaetos                   
Цармын бүргэд 122

Rissa tridactyla                       
Гурванхуруут 
захлай

207
Oenanthe 
pleschanka        
Мяраан чогчиго

38 Aquila clanga                                
Бор бүргэд 123 Sterna hirundo                             

Эгэл хараалай 208
Phoenicurus 
auroreus      
Дагуур галсүүлт  

39 Aquila heliaca                              
Хан бүргэд 124 Sterno albifrons                            

Хурган хараалай 209

Phoenicurus 
erythrogaster               
Цээжмэгт 
галсүүлт

40 Aquila nipalensis                            
Тарважи бүргэд 125

Syrrhaptes 
paradoxus  
Монгол ногтруу

210
Phoenicurus 
erythronotus       
Улбар галсүүлт

41 Buteo hemilasius                   
Шилийн сар 126 Columba rupestris                  

Хадны тагтаа 211

Phoenicurus 
ochrurus                                  
Мойлон гал 
сүүлт 

42 Buteo buteo                           
Ойн сар 127

Streptopelia 
orientalis                                      
Дорнын 
хүүрзгэнэ

212 Saxicola forquata                     
Эгэл шулганаа

43 Buteo lagopus                        
Тарлан сар 128 Cuculus canorus                     

Эгэл хөхөө 213
Saxicola insignis                            
Өгөөлэй 
шулганаа

44 Buteo rufinus                         
Талын сар 129 Cuculus saturatus                                     

Ханамал хөхөө 214
Turdus naumanni                    
Науманны 
хөөндэй

45 Circus aeruginosus                
Намгийн хулд 130 Aegolius funereus                  

Савагт ариан 215 Turdus obscurus                       
Халиун хөөндэй
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46 Circus cyaneus                       
Саарал хулд 131 Asio flammeus                            

Хулгар гуйванга 216
Turdus ruficollis                    
Улаангүеэ 
хөөндэй

47 Circus macrourus                   
Хээрийн хулд 132 Asio otus                             

Соотон гуйванга 217 Turdus sibiricus                      
Шивэр хөөндэй

48 Gypaetus barbatus                 
Ооч ёл 133 Athene noctua                       

Хотны бүгээхэй 218

Panurus 
biarmicus                  
Сахалт 
шагшуурга-
бялзуухай

49 Gyps fulvus                            
Ухаа хажир 134 Bubo bubo                              

Эгэл шаршувуу 219

Paradoxornis 
heudei         
Бахимхушуу 
хургач

50
Haliaeetus 
leucoryphus              
Усны нөмрөг бүргэд

135
Glaucidium 
passerinum                 
Буслаг сүлиг

220

Aegithalos 
caudatus                
Сүүлт 
хөхбухандай

51 Milvus migrans                  
Сохор элээ 136 Nyctea scandiaca                    

Цагаан уульж 221 Parus cyanus                               
Номин хөхбух

52 Falco tinnunculus                   
Начин шонхор 137 Strix nebulosa                   

Угалзан ууль 222 Parus major                                       
Их хөхбух

53 Falco amurensis                    
Амарын шонхор 138 Strix uralensis                         

Хув ууль 223
Parus montanus           
Хүрэнтолгойт 
хөхбух

54 Falco cherrug                        
Идлэг шонхор 139

Surnia ulula                 
Харсуун 
бэгбаатар

224
Parus palustris             
Хартолгой 
хөхбух

55 Falco columbarius            
Хайргуун шонхор 140 Apus apus                                     

Хурын ураацай 225
Sitta europaea                         
Өрнийн 
тоншголжин            

56 Falco naumanni                 
Зээрд шонхор 141

Apus pacificus              
Хондлойцагаан 
ураацай

226

Montifringilla 
nivalis                 
Цасны 
богшоодой
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57 Falco subbuteo                 
Шууман шонхор 142

Upupa epops               
Бөвөөлжин 
өвөөлж

227

Passer 
ammodendri                
Загийн 
боршувуу

58 Falco vespertinus              
Турамтай шонхор 143

Dendrocopos 
major               
Алаг тоншуур

228

Passer 
domesticus                  
Оронгийн 
боршувуу

59 Lagopus lagopus               
Цагаан ахууна 144

Dendrocopos 
minor                    
Цоохор тоншуур

229
Passer montanus                          
Хээрийн 
боршувуу

60 Lagopus mutus                 
Цэвдгийн ахууна 145

Dryocopus 
martius                 
Хар тогшуурга

230 Petronia petronia                     
Хадны боршуу

61 Lyrurus tetrix                         
Хар хур 146

Picoides 
tridactylus           
Гурванхумст 
овууна

231
Acanthis 
flavirostris                  
Улаан цэгцүүхэй

62 Tetrao urogallus                        
Эгэл сойр 147 Picus canus                           

Буурал тоншуул 232

Bucanetes 
mongolicus                 
Монгол 
алтанжигүүр

63 Tetrastes bonasia                   
Шивэр хөтүү 148 Jynx torquilla 

Холтсон гоётуул                 233
Carpodacus 
erythrinus           
Улаавар бужмар 

64
Alectoris chukar          
Эрээнхавирга 
хахилаг

149
Hirundo daurica           
Монгол 
алтанхараацай

234
Carpodacus 
rhodochlamys           
Арцны бужмар

65 Perdix dauurica              
Дагуур ятуу 150

Hirundo rustica                  
Асрын 
алтанхараацай

235
Carpodacus 
roseus                     
Ягаан бужмар

66 Phasianus colchicus          
Зэрлэг гургуул 151

Riparia riparia     
Элсэг 
эргийнхараацай 

236
Carpodacus 
rubicilla              
Улаан бужмар
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67 Tetraogallus altaicus                  
Алтайн хойлог 152

Alauda arvensis          
Боролзой 
богширго

237

Coccothraustes 
coccothraustes                  
Банхар 
булжуухай

68 Tetrao parvirostris                  
Нургийн сойр 153

Calandrella 
cinerea                
Талын жиргэмэл

238
Fringilla 
montifringilla             
Алаг бужирга

69 Anthropoides virgo             
Өвөгт тогируу 154

Calandrella 
rufescens       Орог 
жиргэмэл

239

Leucosticte 
arctoa                  
Занхгар 
зангалай

70 Grus grus                          
Хархираа тогоруу 155

Eremophila 
alpestris    
Шоорон 
эвэртболжмор

240
Leucosticte 
brandti                  
Арцны зангалай

71 Grus monacha                        
Хар тогоруу 156 Galerida cristata                     

Согсоот божирго 241
Loxia curvirostra          
Гацуурын 
солбинхошуут

72 Grus vipio                                
Цэн тогоруу 157

Melanocorypha 
mongolica                   
Монгол болжмор

242
Pinicola 
enucleator               
Нарсны шүршүү

73 Fulica atra                               
Халзан түнжүү 158

Oenanthe arvensis                 
Боролзой 
богширго

243
Pyrrhula 
pyrrhula                    
Эгэл зана

74 Chlamydotis undulata       
Жороо тоодгой 159

Anthus hodgsoni                            
Бөртөт 
шихнүүхэй

244 Spinus spinus                                
Эгэл ногоолзой

75 Otis tarda                          
Хонин тоодог 160

Anthus richardi                 
Хээрийн 
шийхнүүхэй

245 Uragus sibiricus                         
Үүрэн сүүлтзана

76 Arenaria interpres                    
Алаг хайргач 161

Anthus spinoletta                      
Харзан 
шийхнүүхэй

246
Emberiza aureola                 
Шарэлэгт 
хөмрөг

77
Charadrius 
alexandrinus         
Тэнгисийн хиазат

162 Anthus trivialis                        
Ойн шийхнүүхэй 247

Emberiza 
bruniceps           
Хүрэнтолгойт 
хөмрөг
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78 Charadrius dubius                      
Нарийн хиазат 163 Motacilla cinerea                      

Уулын цэгцгий 248
Emberiza cioides         
Шархөмсөг 
хөмрөг

79 Charadrius hiaticula    
Хүзүүвчит хиазат 164 Motacilla alba                          

Хөх цэгцгий 249

Emberiza 
godlewskii   
Годелевскийн 
хөмрөг

80
Charadrius 
leschenaultii               
Зэвэн хиазат

165
Motacilla citreola         
Шартүрүүт 
цэгцгий

250
Emberiza 
hortulana                        
Алаг хөмрөг

81
Charadrius 
mongolicus          
Монгол хиазат

166 Motacilla flava                          
Шар цэгцгий 251

Emberiza 
leucocephala              
Цагааншанаа 
хөмрөг

82 Charadrius veredus                      
Дорнын хиазат 167

 Motacilla 
personata 
Мэлзэн цэгцгий

252
Emberiza pallasi          
Цагаанхэвэлт 
хөмрөг

83 Pluvialis fulva                         
Азийн сүвээцагаан 168 Lanius cristatus                       

Ухаа дунхай 253 Emberiza pusilla                    
Борлог хөмрөг

84 Pluvialis squatarola        
Буурал сүвээцагаан 169 Lanius excubitor                     

Үнсэн дунхай               254

Emberiza 
schoeniclus            
Цагаанхүзүүт 
хөмрөг

85 Tringa totanus             
Улаанхөлт хөгчүү 170 Sturnus cineraceus                 

Бор тодол 255

Emberiza 
spodocephala              
Хөхтүрүүт 
хөмрөг

Үзмэр цуглуулагдсан цаг хугацаа ба цуглуулга хийсэн 
эрдэмтэн судлаачид 

Шувууны сан хөмрөгийн цуглуулгыг хийсэн гол 
судлаачид нь Оросын шувуу судлаач П. К. Козлов, Е. В. Козлова, 
Төв музейн байгалийн тасгийн чихмэлийн мастер Л. Цэвэл, 
Д. Дагиймаа, Ж. Амар, Ж. Цогтбаяр нар, байгалийн тасгийн 
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эрдэм шинжилгээний ажилтан С. Цагаан, Н. Дарьсүрэн, Ц. 
Жаргалсайхан нар, шувуу судлаач А. Болд, Н. Цэвээнмядаг, Ш. 
Болдбаатар, Д. Батдэлгэр нар, амьтан судлаач Д. Эрэгдэндагва, 
Н. Дэндэв, Н. Хотолхүү, З. Намшир, газарзүйч О. Намнандорж 
нар болон бусад хүмүүс байжээ.

Эдгээрээс хамгийн их цуглуулгыг Л. Цэвэл (306 ш), С. 
Цагаан (234ш), Ж. Цогтбаяр (120ш), П.К.Козлов (107ш), Е.В. 
Козлова (78ш), Ж. Амар (62ш), Д. Дагиймаа (33ш), Төмөр-
Очир (30ш), Ц. Жаргалсайхан (28ш), Д. Батдэлгэр (25ш) 
нар, бусад хүмүүс нь 1-10 цуглуулгыг хийж сан хөмрөгийг 
баяжуулсан байна.  

Хамгийн эртний цуглуулга нь 1899 онд Е.В.Козлавагийн 
Ховд аймгаас цуглуулсан Сүүлцагаан хөгчүү (Tringa ochropus), 
Хэнтий аймгаас цуглуулсан Номин хөхбух (Parus cyanus), 1911 
онд Эгийн голоос цуглуулсан Хошуу галуу (Anser cygnoides) юм. 

Сан хөмрөг дэх шувууны цуглуулгын бүрдлийг 
цуглуулагдсан цаг хугацаагаар нь ангилан (Тодгэрэл, 2011) 
үзвэл, Үүнд:

1920-1930 оны цуглуулгууд бүгд П.К. Козлов, Е.В. 
Козлова нарын 10 баг 32 овгийн 125 зүйлийн 189 ш 
цуглуулга байна. Эдгээр цуглуулгууд нь бүгд тушик байдлаар 
хадгалагдаж байгаа. Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 
7 зүйл, Ураацайтаны (Apodiformes) багийн 2 зүйл, Хиазтаны 
(Charadriformes) багийн 4 овгийн 23 зүйл, Тагтаатаны 
(Columbiformes) багийн 1 зүйл, Шонхортоны (Falconiformes) 
багийн 2 овгийн 11 зүйл, Тахиатаны (Galliformes) багийн 
2 овгийн 4 зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 16 
овгийн 72 зүйл, Шунгууртаны (Podicipediformes) багийн 1 
овгийн 1 зүйл, Уультаны (Strigiformes)  багийн 1 овгийн 3 зүйл, 
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Өвөөлжтөний багийн (Upupiformes) 1 зүйл шувууны цуглуулга 
байна. Эдгээр цуглуулгуудыг Завхан аймгийн Сангийн далай, 
Баянхонгор аймгийн Орог нуур, Хэнтий аймгийн Хэрлэн гол, 
Сүжигт, Дорнод аймгийн Буйр нуур, Халх гол, мөн Туул гол, 
Онгийн голоос цуглуулжээ.

1930-1940 онд хийгдсэн цуглуулга байхгүй.

1940-1959 оны 12 баг 19 овгийн 32 зүйлийн 39 ш 
цуглуулга байгаагаас 32 ш нь чихмэл, 7 ш нь тушик байна. 
Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 6 зүйл, Ураацайтаны 
(Apodiformes) багийн 1 зүйл, Хиазтаны (Charadriformes) 
багийн 2 овгийн 2 зүйл, Өрөвтастаны (Ciconiformes) багийн 1 
зүйл, Тагтаатаны (Columbiformes) багийн 1 зүйл, Хөхөөтөний 
(Cuculiformes) багийн 1 зүйл, Шонхортоны (Falconiformes) 
багийн 1 овгийн 3 зүйл, Тахиатаны (Galliformes) багийн 2 
овгийн 3 зүйл, Тогоруутаны (Gruiformes) багийн 3 овгийн 3 
зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 4 овгийн 5 зүйл, 
Шунгууртаны (Podicipediformes) багийн 1 овгийн 1 зүйл, 
Уультаны (Strigiformes)  багийн 1 овгийн 1 зүйл шувууны 
цуглуулга байна. Эдгээр цуглуулгуудыг Ховд аймгийн Хар ус 
нуур, Төв аймгийн Хандгайт, Дорнод аймгийн Буйр нуураас, 
Баянхонгор аймгийн Богд сумаас С. Цагаан, Н. Дэндэв,  О. 
Намнандорж, Д. Эрэгдэндагва нарын судлаачид цуглуулжээ. 
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Зураг 1. Байгалийн Түүхийн Музейн шувууны цуглуулга хийгдсэн газрууд

1960-1969 оны 13 баг 34 овгийн 99 зүйл шувууны 225 ш 
цуглуулга байгаагаас 64 ш нь чихмэл, 161 ш нь тушик байна. 
Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 12 зүйл, Хиазтаны 
(Charadriformes) багийн 4 овгийн 16 зүйл, Өрөвтастаны 
(Ciconiformes) багийн 1 зүйл, Тагтаатаны (Columbiformes) 
багийн 2 овгийн 2 зүйл, Шонхортоны (Falconiformes) багийн 
2 овгийн 9 зүйл, Тахиатаны (Galliformes) багийн 2 овгийн 
7 зүйл, Тогоруутаны (Gruiformes) багийн 2 овгийн 4 зүйл, 
Боршувуутаны (Passerformes) багийн 15 овгийн 37 зүйл, 
Тоншуултаны (Piciformes) багийн 5 зүйл, Шунгууртаны 
(Podicipediformes) багийн 1 овгийн 2 зүйл, Уультаны 
(Strigiformes) багийн 1 овгийн 4 зүйл, Өвөөлжтөний багийн 
(Upupiformes) 1 зүйл шувууны цуглуулга байна. Эдгээр 
цуглуулгуудыг Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сум, Булган 
аймгийн Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр сум, Баянхонгор 
аймгийн Шинэжинст сум, Дорнод аймгийн Халх гол сум, 
Буйр нуур, Ховд аймгийн Хар ус нуур, Архангай аймгийн 
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Тариат, Төвшрүүлэх, Урд тамир гол, Төв аймгийн Сэргэлэн, 
Алтанбулаг, Мөнгөнморьт сум, Говь-Алтай аймгийн Дарви, 
Эрдэнэ сум, Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум, Сүхбаатар 
аймгийн Эрдэнэ сумаас С. Цагаан, Л. Цэвэл, Н. Хотолхүү, 
Н. Дарьсүрэн, А. Болд, Самдан, Төмөр-Очир, Гаанжуур, 
Сандагдорж нар цуглуулжээ.   

1970-1979 оны 16 баг 38 овгийн 145 зүйлийн 465 ш 
цуглуулга байгаагаас 121 ш нь чихмэл, 344 ш нь тушик 
байна. Энэ 10 жилд жил бүр цуглуулга хийгдсэн ба бусад он 
цагтай харьцуулахад хамгийн их цуглуулга хийгдсэн үе юм. 
Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 18 зүйл, Ураацайтаны 
(Apodiformes) багийн 1 зүйл, Хиазтаны (Charadriformes) 
багийн 4 овгийн 34 зүйл, Өрөвтастаны (Ciconiformes) багийн 
3 овгийн 4 зүйл, Тагтаатаны (Columbiformes) багийн 1 зүйл, 
Хөхөөтөний (Cuculiformes) багийн 1 зүйл, Шонхортоны 
(Falconiformes) багийн 3 овгийн 12 зүйл, Тахиатаны 
(Galliformes) багийн 2 овгийн 9 зүйл, Гахуутаны (Gaviformes) 
багийн 1 зүйл, Тогоруутаны (Gruiformes) багийн 2 овгийн 3 
зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 14 овгийн 51 зүйл, 
Хотонтоны (Pelecaniformes) багийн 1 зүйл, Тоншуултаны 
багийн 1 овгийн 4 зүйл, Шунгууртаны (Podicipediformes) 
багийн 1 овгийн 2 зүйл, Уультаны (Strigiformes) багийн 1 
овгийн 3 зүйл, Өвөөлжтөний багийн (Upupiformes) 1 зүйл 
шувууны цуглуулга байна. Эдгээр цуглуулгуудыг Баян-Өлгийн 
аймгийн Булган сум, Ховд аймгийн Мянгад сум, Хөвсгөл 
аймгийн Ханх, Ренчинлхүмбэ сум, Увс аймгийн Завханмандал 
сум, Тэс, Давст, Өндөрхангай сум, Булган аймгийн Баяннуур, 
Тэшиг, Баян-Агт сум, Сэлэнгэ аймгийн Зэлтэр сум, Архангайн 
Хорго, Төв аймгийн Эрдэнэсант, Мөнгөнморьт, Лүн, Сэргэлэн 
сум, Дорнод аймгийн Халх гол сум, Өмнөговь аймгийн Баян-
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Овоо, Баянгол, Ноён сумаас С. Цагаан, Ж. Амар, Л. Цэвэл, 
Гонгоржав, Самдан, Өлзийтогтох, Төмөрбаатар, Н. Дарьсүрэн, 
Төмөр-Очир, И. Содном, Д. Дагиймаа, Батбилэг нарын хүмүүс 
цуглуулжээ. 

1980-1989 оны 13 багийн 32 овгийн 107 зүйлийн 214 ш 
цуглуулга байгаагаас 158 ш нь чихмэл, 56 ш нь тушик. Энэ 
10 жилд жил бүр цуглуулга хийгдсэн ба хамгийн их чихмэл 
хийгдсэн байна. Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 
19 зүйл, Хиазтаны (Charadriformes) багийн 4 овгийн 26 
зүйл, Өрөвтастаны (Ciconiformes) багийн 2 овгийн 4 зүйл, 
Тагтаатаны (Columbiformes) багийн 1 зүйл, Шонхортоны 
(Falconiformes) багийн 2 овгийн 12 зүйл, Тахиатаны 
(Galliformes) багийн 1 овгийн 3 зүйл, Гахуутаны (Gaviformes) 
багийн 1 зүйл, Тогоруутаны (Gruiformes) багийн 2 овгийн 
3 зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 13 овгийн 
26 зүйл, Хотонтоны (Pelecaniformes) багийн 2 овгийн 2 
зүйл, Тоншуултаны багийн 1 овгийн 3 зүйл, Шунгууртаны 
(Podicipediformes) багийн 1 зүйл, Уультаны (Strigiformes) 
багийн 1 овгийн 5 зүйл шувууны цуглуулга байна. Эдгээр 
цуглуулгуудыг Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур, 
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын Бөөнцагаан нуур, Богд 
сумын Орог нуур, Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Тайван 
нуур, Цээл, Бигэр, Цогт сумууд,  Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, 
Цагаанхайрхан сум, Ховд аймгийн Дөргөн сумын Хар нуур,  
Буянт сумын Хар ус нуур, Булган аймгийн Сайхан сумын Хунт 
нуур, Хутаг- Өндөр, Баяннуур, Дашинчилэн сум, Сэлэнгэ 
аймгийн Цагаан нуур, Ерөө гол, Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, 
Өгий нуур, Өндөр-Улаан сум, Өвөрхангай аймгийн Өлзийт 
сумын Сант нуур, Төв аймгийн Лүн, Батсүмбэр, Баяндэлгэр 
сумын Аянга нуур, Хэнтий аймгийн Норовлин сум, Дорнод 
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аймгийн Сэргэлэн сум Яхь нуур, Эрээнцав, Хөх нуур, Халх 
гол сумын Ташгайн таван нуур, Мэнэнгийн тал, Буйр нуур 
зэрэг газруудаас Л. Цэвэл, Н. Дарьсүрэн, Ж. Цогтбаяр, Ц. 
Жаргалсайхан нар цуглуулжээ. 

1990-1999 оны 8 багийн 13 овгийн 39 зүйлийн 66 
ш цуглуулгаас 57 ш нь чихмэл, 9 ш нь тушик байна. 
Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 6 зүйл, Хиазтаны 
(Charadriformes) багийн 4 овгийн 13 зүйл, Шонхортоны 
(Falconiformes) багийн 3 овгийн 6 зүйл, Тахиатаны 
(Galliformes) багийн 1 зүйл, Тогоруутаны (Gruiformes) багийн 
1 зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 7 овгийн 9 зүйл, 
Тоншуултаны багийн 1зүйл, Шунгууртаны (Podicipediformes) 
багийн 2 зүйл цуглуулга байна. Эдгээр цуглуулгуудыг 
Архангай аймгийн Өгий нуур сум, Булган аймгийн Сайхан 
сумаас Ж. Цогтбаяр, Д. Батдэлгэр нар цуглуулсан байна. 

2000-2010 онд: 2000-2001 онд шувууны цуглуулга 
хийгдээгүй байна. 2002-2008 оны 7 багийн 22 овгийн 67 
зүйлийн 160 ш цуглуулга байгаагаас 148 ш нь чихмэл, 12 ш 
нь тушик байна. Галуутаны (Anserformes) багийн 1 овгийн 
5 зүйл, Хиазтаны (Charadriformes) багийн 3 овгийн 6 зүйл, 
Өрөвтастаны (Ciconiformes) багийн 3 овгийн 3 зүйл, Тагтаатаны 
(Columbiformes) багийн 1 зүйл, Шонхортоны (Falconiformes) 
багийн 3 овгийн 7 зүйл, Тахиатаны (Galliformes) багийн 2 
овгийн 5 зүйл, Боршувуутаны (Passerformes) багийн 9 овгийн 
25 зүйл шувууны цуглуулга байна. Эдгээр цуглуулгуудыг 
Хэнтий аймгийн Дадал, Баян-Адрага, Биндэр сум, Сэлэнгэ 
аймгийн Цагаан нуур, Дорнод аймгийн Халх гол сум Буйр 
нуур, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум, Архангай аймгийн Өгий 
нуур сум, Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумаас Ж. Цогтбаяр, 
Д. Дагиймаа, Ш. Болдбаатар, Н. Цэвээнмядаг, Цэвээнжав, З. 



110

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

Намшир, нар цуглуулжээ. 2009-2010 онд 6 багийн 12 овгийн 
13 зүйл шувууны 14 ш үзмэр нэмэгдсэн байна. Хиазтаны 
(Charadriformes) багийн 2 овгийн 2 зүйл, Галуутаны 
(Anserformes) багийн 1 овгийн 2 зүйл, Боршувуутаны 
(Passerformes) багийн 6 овгийн 6 зүйл, Шонхортоны 
(Falconiformes) багийн 1 овгийн 1 зүйл, Ураацайтаны 
(Apodiformes) багийн 1 зүйл, Тоншуултаны (Piciformes) багийн 
1 зүйл шувуу байна. Эдгээр 13 зүйл шувуунаас Тоншуултаны 
багийн холтсон гоётуул (Jynx torquilla), Боршувуутаны багийн 
мэлзэн цэгцгий (Motacilla personata), элсэг эргийнхараацай 
(Riparia riparia) зэрэг нь музейн сан хөмрөгийн шувууны 
зүйлийн бүрдлийг (2008 оны улсын тооллогын дүнгээр 
252 зүйл байсан) шинээр нэмэгдүүллээ. Эдгээр зүйлүүдийг 
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сум, Ховд аймгийн Булган 
сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Дорноговь аймгийн 
Даланжаргалан сум, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум, Төв 
аймгийн Батсүмбэр сумын нутгаас Ж. Цогтбаяр, Т. Дашбат, 
Ю. Бат-Эрдэнэ, Н. Жавзмаа, Д. Отгонсайхан нар цуглуулжээ. 

2011 онд 2 баг 6 овгийн 7 зүйлийн 12 ш үзмэр нэмэгдсэн. 
Үүнд: Боршувуутаны (Passeriformes) багийн 5 овгийн 6 зүйл, 
Тоншуултаны (Piciformes) багийн 1 зүйл шувуу байна. Эдгээр 
зүйл шувуудыг Дорнод аймгийн Халх нөмрөг,  Хэнтий аймгийн 
Дадал сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Хонин 
нугаас Ж. Цогтбаяр, Т. Дашбат нар цуглуулж, чихмэлийг 
хийсэн.                       

Дээрх мэдээллээс дүгнэхэд, хамгийн их цуглуулга 
хийгдсэн цаг хугацаа бол 1970-1979 он бөгөөд энэ үед шувууны 
сан хөмрөгт бүх шувууны 34% нь цуглуулагдсан байна. 1960-
1969 онд 16%, 1980-1989 онд 15% нь, хамгийн бага нь 1940-
1959 онд /20 жилд/ нийт үзмэрийн 3%-нь цуглуулагджээ 



111

 Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1 

(Хүснэгт 4).
Шувууны үзмэр цуглуулгын тоо хэмжээ 

Хүснэгт 4.

Цаг хугацаа Зүйлийн бүрдэл Тоо хэмжээ* Чихмэл Тушик
1920-1929 10 баг 32 овог  125 зүйл 189 189

1930-1939 Цуглуулга байхгүй
1940-1959 12 баг 19овог  32 зүйл 39 32 7
1960-1969 13 баг 34 овог 99 зүйл 225 64 161
1970-1979 16 баг 38 овог  145 зүйл 465 121 344
1980-1989 13 баг 32 овог  107 зүйл 214 158 56
1990-1999 8 баг 13 овог  39 зүйл 66 57 9
2002-2008 7 баг 22 овог  67 зүйл 162 150 12
2009-2010 6 баг 12 овог  13 зүйл 14 14
2011-2013 2 баг 6 овог 7 зүйл 12 12

Шувууны сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 1391 ш үзмэрээс 
605 ш буюу 43% нь ч ихмэл, 786 ш буюу 57% нь тушик байна. 
Бүх тушикны 89% нь 1970-1979 онд хийгдсэн. 1920-1930 
оны цуглуулгууд нь бүгд тушик байдлаар хадгалагдаж байна. 
1940 онд шувууны анхны чихмэл хийгдсэн байна. 1980 оноос 
эхлэн тушикны тоо багасаж, цуглуулгуудын ихэнх нь чихмэл 
байдлаар  хадгалагдаж ирсэн байна. Шувууны сан хөмрөгийн 
үзмэр цуглуулгын тоо 1979 он хүртэл өсөөд түүнээс хойш 
буурсан. Шувууны зүйлийн бүрдлээр 1970-1979 он хамгийн 
баялаг үзүүлэлттэй байна (Хүснэгт 4). 

Үзмэрийн этикетик, бүртгэл

Шувууны үзмэр буюу зүйл бүр өөрийн хаяг этикетиктэй. 
2008 оны улсын тооллогоор үзмэр бүрд шинэ хувийн дугаар 
өгч, хувийн дугаарыг этикетикээс гадна өөр хатуу цаасан дээр 
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бичиж, үзмэрт зүүсэн. Энэ үед үзмэрийн хуучин этикетик дэх 
чернилээр бичсэн мэдээллүүд нь урсаж, баларсан, зүйлийн 
нэрийг зөвхөн монгол нэрээр бичсэн, бусад мэдээллүүд нь 
бичигдээгүй (Зураг 2), зарим үзмэрт этикетик байхгүй, зөвхөн 
хуучин дансны дугаар бүхий этикетик зүүлттэй байсан зэрэг 
дутагдлууд байсан. Мөн шувууны чихмэлийг үзүүллэгт 
дэглэхэд 2-3 зүүлттэй байх нь тохиромжгүй. Иймд шувууны 
төрөлжсөн бүртгэлийн дэвтрээс үзмэр бүрийн мэдээллийг авч, 
шинээр этикетик хийж (Зураг 3), шувууны чихмэл бүрт зүүсэн. 

Зураг 2. Шувууны хуучин этикетик (дээд талд) ба улсын тооллогоор зүүсэн 
дансны дугаар, зүйлийн нэр (доод талд)

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙ
 Хувийн  дугаар:  Ү-84-60
Зүйлийн нэр: Gypaetus barbatus                 
 Ооч ёл
Үзмэрийн төрөл: Чихмэл

Газрын нэр: Говь-Алтай аймаг. Эрдэнэ 
сум. Туруутын ам

Цуглуулагч: Л. Цэвэл
Огноо:  1984.02.20

Зураг 3. Шинээр зүүсэн этикетикийн загвар

А. Болд, Н. Цэвээнмядаг нарын (2007) “Монгол орны 
шувууны зүйлийн нэрийн арван хэлний толь”-ноос шувууны 
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зүйлийн нэрийг монгол ба латин нэршилээр бичсэн. 2009 
оноос сан хөмрөгт шинээр нэмэгдэж буй үзмэрийн этикетикт 
чихмэл хийсэн хүн буюу бүтээлчийн нэрийг оруулж бичиж 
байна. Шувууны тушикны этикетикүүдийг хуучин хэвээр нь 
үлдээсэн. Яагаад гэвэл 1920-1930 оны цуглуулгууд бүгд П.К. 
Козлов, Е.В. Козлова нарын цуглуулга байдаг бөгөөд бүгд 
өөрсдийн гараар бичсэн этикетиктэй. Этикетик дэх мэдээлэл 
нь тод, гаргацтай. Мөн тушикүүдийг үзүүллэгт тэр болгон 
гаргадаггүй учраас 2-3 этикетиктэй нь хэвээр үлдээсэн. 
Шувууны төрөлжсөн бүртгэлийн хуучин дэвтэр дээр үзмэрийн 
нэрийг зөвхөн зүйлийн нэрээр бичдэг байсан бол 2014 оноос 
эхлэн шинэ төрөлжсөн бүртгэлийн дэвтэр хэвлүүлж, үзмэрийн 
нэрийг зүйл, овог, багаар нь монгол ба латин нэрээр бичихээр 
оруулсан.

Үзүүллэг дэглэлт

1990 онд Байгалийн түүхийн музей байгуулагдаж 
эхэлсэн тэр үеэс шувууны сан хөмрөг дэх үзмэрүүдийг 3 
үндсэн танхимд дэглэн үзүүлж ирсэн. 1-р танхимд тал хээрийн 
жижиг шувууд, өдрийн ба шөнийн махчин шувуудыг (Зураг 
4-7), 2-р танхимд ус намгийн шувуудыг (Зураг 8-9) үзүүлэх 
ба 3-р танхим буюу онолын танхимд  шувууны морфологи, 
амьдралыг таниулах үзмэрүүдийг дэглэсэн байдаг. 

2010 онд шувууны танхимд анх удаа шинэ витрин тавьж, 
тал хээр, ойт хээрийн жижиг шувуудын үзмэрийг дахин шинээр 
дэглэж байрлуулсан (Зураг 10). Байгалийн түүхийн музейн 
зураач дизайнер Н. Амгаланбаатар, лабораторийн эрхлэгч 
Ж. Цогтбаяр, эрдэм шинжилгээний ажилтан Т. Тодгэрэл нар 
үзмэрийг дэглэж байрлуулсан. Шинэ витринд Хөхөөтөн, 
Тагтаатан, Ураацайтан, Тоншуултан, Бор шувуутаны багийн 72 
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зүйлийн 122 ш үзмэрийг ангилал зүйн дараалалаар байрлуулж, 
зүйл бүрийн нэрийг монгол, латин, англи нэрээр хаягжуулсан. 
2012 онд шувууны танхим дахь жижиг шувуудын витринээс 
бусад бүх витринийг өөрчилж, шинээр 20 витрин байрлуулж, 
үзүүллэгийн дэглэлтийг дахин өөрчилж, шинэчилсэн (Зураг 
11-16). Үзүүллэг дэглэлтийн ажилд тус музейн зураач дизайнер 
О. Мөнхбаясгалан, Ж. Цогтбаяр, Т. Дашбат, Т. Тодгэрэл нар 
ажилласан. 1-р танхимд тахиатаны багийн 8 зүйлийн 9 ш, 
тогоруутаны багийн 2 зүйлийн 3 ш (хонин тоодог, жороо 
тоодгой), шонхортоны багийн шонхорынхон овгийн 7 зүйлийн 
12 ш, харцгайнханы овгийн 8 зүйлийн 12 ш, уультаны багийн 7 
зүйлийн 9 ш шувууны үзмэр, 2-р танхимд 7 багийн 55 зүйлийн 
78 ш ус намгийн шувуудын үзмэрийг дэглэж байрлуулж, 
хаягжуулсан.   
    Дүгнэлт
 - Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт 16 баг 46 овгийн 

255 зүйлийн 1391ш шувууны цуглуулга бий. Үүнээс 605 ш 
нь чихмэл, 786 ш нь тушик. Бүх шувуудын 375 ш нь үзмэрт, 
1016 ш нь фондонд хадгалагдаж байна.

 - Сан хөмрөгт буй 255 зүйл шувуунаас 195 зүйл шувуу нь 
чихмэл ба тушик хэлбэрээр, 60 зүйл шувуу зөвхөн тушик 
хэлбэрээр хадгалагдаж байна. 

 - Шувууны сан хөмрөгийн баяжилт 80 гаруй жилийн 
цуглуулгаар бүрдэж бий болсон бөгөөд хамгийн оргил үе нь 
1960-1989 он байна. Энэ цаг хугацаанд нийт үзмэрийн 66% 
нь бүрджээ. Цуглуулагч болон чихмэлчид нь Төв музейн 
эрдэм шинжилгээний ажилтан С. Цагаан, чихмэлийн 
мастер Л. Цэвэл, Д. Дагиймаа, Ж. Цогтбаяр нар юм.

 - Сан хөмрөгийн баяжилтийг хамгийн олон зүйл 
цуглуулагдсан цаг хугацаагаар нь авч үзвэл, 1970-1979 онд 
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16 баг 38 овгийн 145 зүйл шувуу, 1920-1930 онд 10 баг 32 
овгийн 125 зүйл шувуу цуглуулагдсан нь шувуудын зүйлийн 
бүрдлээр хамгийн баялаг байна.  

 - Шувууны сан хөмрөгийн цуглуулгын бодлого, төлөвлөлтийг 
боловсруулж, цаашид сан хөмрөгт хадгалагдаж буй сайн 
хийгдсэн (чихмэл) шувуудын зүйлийг агнахгүй байх. 
Харин үзмэрийн шаардлага хангахгүй болсон, зөвхөн 
тушик байдлаар хадгалагдаж байгаа зүйлүүд, сан хөмрөгт 
огт байхгүй зүйлүүдийг цуглуулж сан хөмрөгөө баяжуулах.

Ном зүй
- Байгалийн түүхийн музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 

ерөнхий бүртгэл. Улаанбаатар, 2013. №1, 2, 3, 4, 5, 18
- Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгийн улсын 

тооллогын тайлан. Улаанбаатар, 2013. 26 х.
- Болд А., Цэвээнмядаг Н., Болдбаатар Ш., Майнжаргал Г. 

Монгол орны шувууны зүйлийн нэрийн арван хэлний толь. 
Улаанбаатар. 2007. Улсын нэр томъёоны бичиг №2, 150х

- Тодгэрэл Т. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан 
хөмрөгийн судалгааны тайлан. Улаанбаатар, 2011. 46х.

- Тодгэрэл Т. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан 
хөмрөг. Нүүдэлчдийн өв судлал. Улаанбаатар, 2012. Т.XII, 
Fasc-1.29. х.5-17 

- Цэвээнмядаг Н., Болд А. Монгол орны шувуудын зүйлийн 
бүрэлдэхүүний жагсаалтанд оруулах зарим нэмэлт 
өөрчлөлт. Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний 
бүтээл. Улаанбаатар, 2006. №26, х. 129-133.

- Gombobaatar S., Seidler R., Sumiya D., Tseveenmyadag N., 
Bayarkhuu S., Baillie J.E.M., Boldbaatar Sh., Uuganbayar Ch. 
Mongolian Red List of Bird, Ulaanbaatar 2010. 1036х.
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Шувууны танхимын анхны дэглэлт

      

Зураг 4. Уультаны баг Уулынхан             Зураг 5. Шонхортоны баг  
      Шонхорынхон

      

 Зураг 6.     Зураг 7.

 Шонхортоны баг Харцгайнхан
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Зураг 8-9. Ус намгийн шувууд

Шувууны танхимын шинэ дэглэлт

Зураг 10. Шувууны 1-р танхим. Жижиг шувуудын витрин /1-р витрин
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Зураг 11. Тахиатаны багийхан

Зураг 12. Уультаны баг Уулынхан
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Зураг 13. Шонхортоны баг Шонхорынхон

Зураг 14. Шонхортоны баг Харцгайнхан (харцага, хулд, сар)
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Зураг 15. Шонхортоны баг Харцгайнхан (Цармын бүргэд, ооч ёл)

Зураг  16. Шонхортоны баг Харцгайнхан (нөмрөг тас, хималайн хажир)
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Тогтоохон ТОДГЭРЭЛ
1994 онд Улсын Багшийн Их 

Сургуулийг биологийн багш, биологич 
мэргэжлээр төгссөн.

2013 онд ОХУ-ын Буриадын Их 
сургуульд “Монголын төвийн бүсд 
тархсан монгол тарваганы (Marmo-
ta sibirica Radde, 1862) популяцийн 
экологи ба өнөөгийн төлөв байдал” 
сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг 
хамгаалсан. 

2008 оноос Байгалийн 
түүхийн музейд сан хөмрөгч, эрдэм 

шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байна. 
Судалгааны чиглэлээр 20 гаруй өгүүлэл нийтлүүлсэн.

Музейн сан хөмрөгийн судалгааны чиглэлэ эр:
-  Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг // Нүүдэлчдийн 

өв судлал, Т.XII, Fasc-1.29. Улаанбаатар, 2012. х.5-17  
- Шувууны цуглуулга хийх анхан шатны аргазүй // Байгалийн 

үзмэрүүдийг цуглуулах аргазүй, Орон нутаг судлах музейнүүдийн 
эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. 
Улаанбаатар, 2011.  х.27-33

- Загас, хоёрнутагтан, мөлхөгчдийг цуглуулах аргазүй //
Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах аргазүй, Орон нутаг судлах 
музейнүүдийн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулсан 
гарын авлага. Улаанбаатар, 2011.  х.23-26

Судалгааны ажлууд: 
- 1997-2003 онд Хустайн байгалийн цогцолборт газрын монгол 

тарваганы тархалт, нягтшил, нөөц; тарваганы дошны 
ургамалжил; халиун бугын тархалт, нягтшил; нүүдлийн 
шувуудын  судалгаа

- 2006 онд “Говь гурван сайхан БЦГ дахь аргаль хонь, янгир 
ямааны тархац, нөөцийн үнэлгээ” 
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- 2008 онд Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт, Өвөрхангай аймгийн 
Бат-Өлзий сумын нутагт тархсан монгол тарваганы тархац, 
нягтшилын үнэлгээ” 

-  2008 онд Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт, Өвөрхангай аймгийн 
Бат-Өлзий, Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт тархсан 
ойн туруутны тархац, нягтшилын үнэлгээ” 

- 2009-2010 онд “Төв ба Хэнтий аймгийн зарим сумын нутаг дахь 
монгол тарваганы тархац, нягтшил, нөөцийн үнэлгээ”  

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН ХӨХТӨН АМЬТНЫ 
САН ХӨМРӨГ

Т. Тодгэрэл

Хураангуй

Улсын Төв музей болон Байгалийн түүхийн музейд 
биологийн цуглуулгуудыг хадгалж эхэлсэн түүхэн 90 жилийн 
хугацаанд сан хөмрөгт цугларсан хөхтөн амьтны зүйлийн 
бүрдэл, тоо ширхэг, цуглуулгын буюу үзмэрийн төрөл, 
үзүүллэг дэглэлт зэргийн мэдээллийг энэхүү өгүүллэгт 
багтаалаа.  Монгол оронд 8 баг 21 овог 74 төрлийн 139 зүйл 
хөхтөн амьтан тэмдэглэгдсэнээс музейн сан хөмрөгт 82 зүйл 
хөхтөн амьтны цуглуулга хадгалагдаж байна.       

Материал арга зүй

Музейн сан хөмрөгийн 2008 оны улсын тооллогын 
ерөнхий бүртгэлийн 8 ба 9-р дэвтэр, 2013 оны улсын тооллогын 
ерөнхий бүртгэлийн 7, 8, 9, 14, 18-р дэвтэрүүдийг үндсэн 
материал болгон ашиглалаа. Музейн сан хөмрөгт бүртгэлтэй 
бүх хөхтөн амьтдын  “Excel” программд бүрэн оруулсан 
мэдээлэлд боловсруулалт хийж, дүн шинжилгээ хийлээ. С. 
Дуламцэрэнгийн (2003) “Дэлэнтний ангилал зүй, ангилбарын 
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монгол нэр томъёо”-г ашиглан хөхтөн амьтны латин ба монгол 
нэрийг бичсэн.

Судалгааны үр дүн

Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт 1717 оноос өнөөг 
хүртэлх хугацаанд цуглуулсан хөхтөн амьтны цуглуулгууд 
хадгалагдаж байна. Эдгээрийг тус музейд ажиллаж байсан үе 
үеийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, чихмэлчид  цуглуулж, 
сан хөмрөгийг бүрдүүлж байжээ. Хөхтөн амьтны сан хөмрөг 
нь  эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, чихмэлчид, бүртгэл 
мэдээллийн санч, сан хөмрөгч нарын хамтын хөдөлмөрөөр 
бий болдог. 

Музейн сан хөмрөгийг бүрдүүлж буй биологийн төрөл 
зүйлүүдээс үзмэрийн төрлөөрөө хамгийн баялаг нь хөхтөн 
амьтан юм. Учир нь хөхтөн амьтны нэг зүйл амьтныг бүтэн 
чихмэл, араг яс, гавлын яс, арьс, эвэр зэрэг төрлүүдээр үзмэрт 
бэлтгэн, хадгалдаг.  

Музейн сан хөмрөгийн хэтийн зорилго нь Монгол оронд 
тархсан биологийн төрөл зүйлүүдийн нэгдсэн сан хөмрөгийг 
бүрдүүлэх явдал  юм. Иймээс сан хөмрөгт хадгалагдаж 
буй хөхтөн амьтны үзмэр бүрийг зүйл, төрөл, овог, багаар 
нь тодорхойлон бүртгэлжүүлж, сан хөмрөгийн бүртгэлд 
боловсруулалт, судалгаа хийх нь цаашдын цуглуулгын 
төлөвлөгөөг боловсруулахад чухал юм. Байгалийн түүхийн 
музейн сан хөмрөг бүрдэж буй түүхэн энэ хугацаанд хөхтөн 
амьтны сан хөмрөгийн бүртгэлд дүн шинжилгээ хийсэн доорх 
2 бүтээл хэвлэгдсэн байна.
- Шагдарсүрэн О., Дарьсүрэн Н. 1977. БНМАУ-ын Төв 

музейн үзмэр дэх хөхтөний цуглуулгыг цааш баяжуулах 
тухай зарим асуудал. БНМАУ-ын Соёлын яам, Музей 
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удирдах газар. Музей судлал 3. УБ. Армийн СХ-ийн хэвлэх 
үйлдвэр. 89-102х

- Жавзмаа Н. 2006. Байгалийн түүхийн музейн хөхтөн 
амьтдын үзмэр, үзмэр цуглуулгын сангийн өнөөгийн 
байдал, цаашид тавих зорилт. Байгалийн түүхийн музейн 
шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол. Эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ. 7-9х

Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх зүйлийн бүрдэл 

Хөхтөн амьтны сан хөмрөгт Монгол орны 8 баг 21 овгийн 
82 зүйл хөхтөн амьтны (Хүснэгт 1) 634 ш, гэрийн малын 1 ш 
(гэрийн адууны гавлын яс),  монгол оронд байхгүй дулаан 
орны 9 ш, нийт 644 ш үзмэртэй (Хүснэгт 2).

Монгол оронд тархсан Шавьж идэштэний багийн 13 
зүйлээс 4 нь, Далавчтаны багийн 12 зүйлээс 4 нь, Туулай 
хэлбэртэний багийн 6 зүйлээс 5 нь, Мэрэгчтэний багийн 70 
зүйлээс 33 нь, Махчтаны багийн 22 зүйлээс 22, Туурайтаны 
багийн 2 зүйлээс 2, Саарьтанын багийн 1 зүйл, Туруутаны 
багийн 11 зүйлээс 11 зүйл тус бүр музейн хөхтөн амьтны сан 
хөмрөгийг бүрдүүлж байна. 
Монгол оронд тархсан ба музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй  
хөхтөн амьтны зүйлийн бүрдэл

Хүснэгт 1. 

 Баг Овог
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1
INSECTIVORA                              
ШАВЬЖ 
ИДЭШТЭН 

Erinaceidae Зарааныхан 2 2
Talpidae Чацуулиныхан 1 1
Soricidae Жөвүүгийнхэн 10 1
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2 CHIROPTERA                   
ДАЛАВЧТАН 

Vespertilionidae 
Багваахайнхан 12 4

3 LAGOMORPHA                
ТУУЛАЙТАН 

Ochotonidae  Огдойнхон 4 3
Leporidae  Туулайнхан 2 2

4 RODENTIA                          
МЭРЭГЧТЭН 

Sciuridae Хэрмийнхэн 9 8
Pteromyidae Олбийнхон 1 1
Castoridae Минжийнхэн 1 1
Cricetidae Шишгийнхэн 39 16
Muridae  Хулганынхан 6 3
  Хулганацар ынхан 1 0
Dipodidae  Алагдаагынхан 13 4

5 CARNIVORA                    
МАХЧТАН 

Canidae Чонынхон 4 4
Ursidae  Баав гайнхан 2 2
Mustelidae  Суусрынхан               12 12
Felidae  Мийнхэн 4 4

6 PERISSODACTYLA    
ТУУРАЙТАН Equidae Адууныхан 2 2

7 TYLOPODA                       
СААРЬТАН Camelidae Тэмээнийхэн 1 1

8 ARTIODACTYLA                    
ТУРУУТАН

Suidae Гахайнхан 1 1
Cervidae  Бугынхан 5 5
Bovidae  Тугалмайтныхан 5 5

 НИЙТ ДҮН  137 82
 

Үзмэрийн төрөл

Хөхтөн амьтны цуглуулгыг сан хөмрөгтөө бүтэн чихмэл, 
хүзүүн чихмэл, тушик, нойтон бэлдмэл, арьс, гавлын яс, 
араг яс, эвэр зэрэг төрлөөр үзмэр бэлтгэж хадгалдаг. Манай 
сан хөмрөгт хөхтөн амьтны бүтэн чихмэл 270 ш, тушик 138, 
нойтон бэлдмэл 19 ш, арьс 33 ш, гавлын яс 98 ш, араг яс 8 
иж бүрдэл, хүзүүн чихмэл 15, эвэр 62 ш байна (Хүснэгт 2). 
Үзмэрийн төрөл, тэдгээрийн тоо хэмжээг хөхтөн амьтны баг 
тус бүрээр ялган авч үзвэл, 
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- Шавьж идэштэний багийн 4 зүйлийн 16 ш үзмэрээс 
бүтэн чихмэл 10 ш (дэлдэн зараа, дагуур зараа, алтайн 
чацуулин), тушик 4 ш (өөдсөн атаахай, атаахай), гавлын 
яс 2 ш (өөдсөн атаахай) байна.  

- Далавчтаны багийн 4 зүйлийн 23 ш үзмэрээс бүтэн чихмэл 
3 ш, нойтон бэлдмэл 19 ш, гавлын яс 1ш байна.

- Туулай хэлбэртэний багийн 5 зүйлийн 60 ш үзмэрээс бүтэн 
чихмэл 16 ш (4 зүйл, /боролзон туулайн чихмэл байхгүй), 
тушик 32 ш, арьс 1ш, гавлын яс 11ш (5 зүйл) байна. 

- Мэрэгчтэний багийн 33 зүйлийн 236 ш үзмэрээс бүтэн 
чихмэл 104 ш (27 зүйл), тушик 94 ш (24 зүйл), арьс 10 ш 
(4 зүйл), гавлын яс 25 ш (9 зүйл) байна.

- Махчтаны багийн 22 зүйлийн 122 ш үзмэрээс бүтэн 
чихмэл 61 ш (21 зүйл), тушик 8 ш (5 зүйл), арьс 18, гавлын 
яс 31 ш (10 зүйл), араг яс 3 (3 зүйл) иж бүрдэл, хүзүүн 
чихмэл 2 ш (2 зүйл) байна. Загал элбэнхи, суусар булга, 
нохой зээх, модны үен, солонго үен, хотны үен, усны үен, 
эрээн хүрнэ, голын халиу, цоохондой мий, шүлүүс мий, 
мануул мий зэрэг амьтдын гавлын яс байхгүй.

- Туурайтаны багийн 2 зүйлийн 19 ш үзмэрээс бүтэн чихмэл 
7, арьс 1ш, гавлын яс 8 ш, араг яс 3 иж бүрдэл байна. Тахь 
адууны 12 ш үзмэрээс бүтэн чихмэл 4 ш, гавлын яс 4 
ш, араг яс 3 иж бүрдэл, арьс 1 ш байна. Эдгээр нь бүгд 
Хустайн байгалийн цогцолборт газраас ирсэн.

- Саарьтаны багийн 1 зүйлийн 6 ш үзмэрээс бүтэн чихмэл 3 
ш, гавлын яс 2 ш, араг яс 1 иж бүрдэл байна.   

- Туруутаны багийн 11 зүйлийн 148 ш үзмэрээс  бүтэн 
чихмэл 54, арьс 2 ш, гавлын яс 17, хүзүүн чихмэл 13, эвэр 
62 ш байна.
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Хөхтөний сан хөмрөгт хадгалагдаж буй амьтдын зүйл ба 
үзмэрийн төрөл

Хүснэгт 2.

 Хөхтөн амьтны баг, овог, 
зүйлийн нэр  Бү

гд

бү
тэ

н 
чи

хм
эл

ту
ш

ик

но
йт

он
 б

эл
дм

эл

ар
ьс

га
вл

ы
н 

яс

ар
аг

 я
с

хү
зү

үн
 ч

их
мэ

л

эв
эр

 INSECTIVORA                  
ШАВЬЖ ИДЭШТЭН          

 Erinaceidae Зарааныхан          

1 Hemiechinus auritus                   
Дэлдэн зараа 3 3        

2 Hemiechin us dauricus         
Дагуур зараа 6 6        

 Talpidae Чацуулиныхан 0         

3 Talpa altaica                              
Алтайн чацуулин 1 1        

 Soricidae 
Жөвүүгийнхэн          

4 Sorex minutissimus                         
Өөдсөн атаахай 3  1   2    

 Sorex sp                                          
Атаахай 3  3       

  ДҮН 16 10 4 0 0 2    

 CHIROPTERA 
ДАЛАВЧТАН          

 Vespertilionidae  
Багваахайнхан          

5 Eptesicus gobiensis             
Говьсог сарсаархай 2   1  1    

6 Myotis daubentoni                         
Уссаг багваахай 3   3      
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 Myotis sp                        
Багваахай 3 3        

7 Vespertilio murinus             
Буурал сармаахай 11   11      

8 Vespertilio superans                  
Дорнын сармаахай 3   3      

9 Plecotus kozlovi                
Саарал соотгой 1   1      

 ДҮН 23 3 0 19 0 1    

 LAGOMORPHA 
ТУУЛАЙТАН          

 Leporidae  Туулайнхан          

10 Lepus timidus                           
Чандага туулай 4 2 1   1    

11 Lepus tolai                      
Боролзон туулай 11  7  1 3    

 Ochotonidae  Огдойнхон          

12 Ochotona daurica                
Дагуур огдой 10 6 3   1    

13 Ochotona hyperborea                   
Асганы Огдой 14 4 6   4    

14 Ochotona pallasi                           
Үхэр огдой 5 2 2   1    

 Ochotona sp                                 
Огдой 16 2 13   1    

 ДҮН 60 16 32 0 1 11    

 RODENTIA 
МЭРЭГЧТЭН          

 Sciuridae Хэрмийнхэн          

15 Sciurus vulgaris                          
Бараан хэрэм           21 5 10  5 1    

16 Tamias sibiricus                          
Замба жирх 15 8 7       

17 Marmota baibacina             
Алтайн тарвага 1 1        
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18 Marmota sibirica                  
Монгол тарвага 24 10 11  2 1    

19 Spermophilus undulatus                 
Сүүлэрхэг зурам 46 23 11   12    

20 Spermophilus dauricus       
Зумбараа зурам 3 3        

21 Spermophilus pallidicau-
da           Бозлог зурам 3 3        

22
Spermophilus alaschan-
icus            Гозоорой 
зурам

2  2       

 Pteromyidae Олбийнхон          

23 Pteromys volans                        
Хөхвөр олби                4 4        

 Castoridae Минжийнхэн          

24 Castor fiber                            
Азийн минж 6 3   1 1 1   

 Cricetidae Шишгийнхэн          

25 Phodopus roborovskii         
Элссэг зузга 5 1 4       

26 Cricetulus longicaudatus              
Сүүллэг шишүүхэй 2 1    1    

27 Ellobius tancrei                     
Зээрд сохдой 1 1        

28 Ondatra zibethicus                       
Заарт ондоотор 6 4   2     

29 Alticola argentatus              
Хадны барагчин 4 2    2    

30 Clethrionomys rufocanus    
Хүрэндүү ойго 1 1        

31 Clethrionomys rutilus                   
Улаан ойго 7 4 1       

32 Microtus gregalis                 
Хэргэлзий оготно 1  1       

33 Microtus fortis                   
Өргөөнч оготно 4 4        
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34 Microtus maximowiczii        
Ширгийн оготно 6 5 1       

35 Microtus arvalis                   
Сархитгана оготно 3 1 2       

36 Microtus oeconomus           
Мэхээрч оготно 1  1       

37 Microtus mongolicus          
Монголын оготно           1  1       

 Microtus sp                                  
Огтоно 1 1        

38 Meriones unguiculatus               
Хул чичүүл 8 2 4   2    

39 Meriones meridianus          
Шаргал чичүүл 4 1 1   2    

 Meriones sp                                  
Чичүүл 1  1       

40 Rhombomys opimus                
Морин цөцүүл 5 1 1   3    

 Muridae  Хулганынхан          

41 Apodemus peninsulae                  
Азийн хулгана 6 4 2       

42 Rattus norvegicus                         
Бор саарал харх 6 3 3       

43 Mus musculus                       
Гэрийн хулгана 6 1 5       

 Dipodidae  
Алагдаагынхан          

44 Allactaga bullata                
Говийн алагдаага 5  5       

45 Allactaga sibirica                         
Шивэр алагдаага         5 2 3       

 Allactaga  sp                                
Алагдаага   8 4 4       

46 Dipus sagitta                                  
Элсч савгадаахай 11  11       
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47 Cardiocranius paradoxus            
Атигдаахай 2  2       

 ДҮН 235 103 94 0 10 25    

 CARNIVORA 
МАХЧТАН          

 Canidae Чонынхон          

48 Canis lupus                             
Саарал чоно 17 8   4 4  1  

49 Vulpes vulpes                          
Шар үнэг 8 3    5    

50 Vulpes corsac                         
Хярс үнэг 5 2    3    

51 Nyctereutes procyonoides           
Загал элбинх     5 2   3     

 Ursidae  Баавгайнхан          

52 Ursus arctos                                 
Хүрэн баавгай 17 6    10  1  

53 Ursus arctos gobiensis                     
Мазаалай баавгай 3 1    2    

 Mustelidae  Суусрынхан                        

54 Martes zibellina                        
Ойн булга 5 4    1    

55 Martes foina                          
Суусар булга 2 2        

56 Gulo gulo                                   
Нохой зээх 2 1   1     

57 Mustela sibirica                     
Модны үен 2 2        

58 Mustela altaica                     
Солонго үен 2 2        

59 Mustela erminea           
Цавцагаан үен 5 2 2   1    

60 Mustela nivalis                   
Хотны үен  4 2 2       
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61 Mustela eversmanni            
Өмхий үен 8 6 1   1    

62 Mustela vison                                 
Усны үен 3 1 2       

63 Vormela peregusna              
Эрээн хүрнэ 2 1   1     

64 Meles meles                           
Халздай дорго              9 4   3 2    

65 Lutra lutra                             
Голын халиу 3 1 1    1   

 Felidae  Мийнхэн          

66 Uncia uncia                           
Цоохор ирвэс 8 4   1 2 1   

67 Felis lybica                     
Цоохондой мий 6 2   3  1   

68 Felis lynx                                
Шүлүүс мий 4 3   1     

69 Felis manul                            
Мануул мий 3 2   1     

 ДҮН 123 61 8 0 18 31 3 2  

 PERISSODACTYLA    
ТУУРАЙТАН          

 Equidae Адууныхан          

70 Equus przewalskii                         
Тахь адуу 12 4   1 4 3   

71 Equus hemionus                        
Хулан адуу 7 3    4    

 ДҮН 19 7 0 0 1 8 3   

 TYLOPODA 
СААРЬТАН          

 Camelidae Тэмээнийхэн          

72 Camelus bactrianus ferus      
Хавтгай тэмээ             6 3    2 1   

 ARTIODACTYLA 
ТУРУУТАН          
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 Suidae Гахайнхан          

73 Sus scrofa                               
Зэрлэг гахай 11 4    6  1  

 Cervidae  Бугынхан          

74 Moschus moschiferus          
Баданга хүдэр 6 4    1  1  

75 Cervus elaphus                       
Халиун буга 16 3    1  4 8

76 Capreolus pygargus                        
Бор гөрөөс 18 3    3  5 7

77 Alces alces   pfizenmayeri                           
Шивэр молцог хандгай 7 3    1  1 2

 
Alces alces   cameloides                
Хар мөрний молцог 
хандгай

2 1       1

78 Rangifer tarandus                             
Буган цаа 6 3      1 2

 Bovidae  
Тугалмайтныхан          

79 Cazella subgutturosa                       
Хар сүүлтий 5 4       1

80 Procapra gutturosa               
Цагаан зээр 27 16   2    9

81 Saiga tatarica                        
Татаар бөхөн 2 2        

82 Capra sibirica                       
Янгир ямаа 28 7    4   17

83 Ovis ammon                          
Аргаль хонь 20 4    1   15

 ДҮН 148 54 0 0 2 17 0 13 62

  Бусад зүйл амьтад          
1 Арслан 3 2   1     
2 Сармагчин 1 1        
3 Эрээн тахь 1 1        
4 Имж 2 2        
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5 Лам гөрөөс 1 1        
6 тарвага 1 1        

7 жижиг мэрэгч 5 5        

 Гэрийн мал          

 Equus ferus caballus              
Гэрийн адуу 1     1    

 НИЙТ ДҮН 644 270 138 19 33 98 8 15 62

Үзмэр цуглуулагдсан цаг хугацаа  

Сан хөмрөг дэх хөхтөн амьтны үзмэрийг цуглуулагдсан 
цаг хугацаагаар ангилан үзвэл (Хүснэгт 3),  
- 1970-1979 онд хамгийн олон зүйлийн (7 баг 19 овгийн 56 

зүйл) амьтан хамгийн их тоотой (186ш) цуглуулагдсан 
байна. 

- 1980-1989 онд 8 баг 16 овогт хамаарах 41 зүйлийн 119 ш,  
- 1990-1999 онд 4 баг 8 овгийн 16 зүйлийн 48 ш, 
- 2000-2012 онд нийт 169 ш үзмэр цуглуулагджээ.

 Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх хамгийн анхны цуглуулга 
нь  Шитниковын 1717 онд цуглуулсан 1 ш морин цөцүүл, Н.М. 
Прежевальскийн 1846 онд цуглуулсан 2 ш оготно (Microtus 
steneranius), Потанины 1886 онд цуглуулсан 1ш зээрд сохдой, 
2 ш үхэр огдой, Карелинын 1878 онд цуглуулсан 1ш сархитгана 
оготно  зэрэг нийт 11 ш үзмэр байдаг.   

Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх цуглуулгуудыг үзмэрт 
бэлтгэж чихмэл хийдэг байсан гол хүмүүс нь Төв музейн 
чихмэлийн мастер Л. Цэвэл, чихмэлчин Д. Дагиймаа, Ж. Амар, 
Ж. Цогтбаяр нар байсан. 
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Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх үзмэр баяжилтын мэдээ 
(2013 оны улсын тооллогоны дүнгээр )

Хүснэгт 3.

Үзмэр 
цуглуулагдсан 

цаг хугацаа Ү
зм

эр
ий

н 
ни

йт
 т

оо
 

(ш
ир

хэ
г)

Зүйлийн бүрдэл Цуглуулагчид

1717-1900 11 3 баг 3 овгийн 9 зүйл Н.М. Прежевальский,                    
Потанин

1924-1929 23 5 баг  8 овог 12 зүйл А. Д. Симуков

1932 2 1 баг 1 овгийн 1 зүйл 
хүрэн баавгай- Богд 
хааны     ордон 
музейгээс ирсэн

1950-1959 23 6 баг 12 овгийн 16 
зүйл

Д. Эрэгдэндагва, 
С.Цагаан

1960-1969 61 4 баг 11 овгийн 23 
зүйл

Д. Эрэгдэндагва, 
С.Цагаан,       Л. Цэвэл, 
н. Төмөр-Очир

1970-1979 185 7 баг 19 овгийн 56 
зүйл

Д. Эрэгдэндагва, 
С.Цагаан,        Л.Цэвэл, 
н. Төмөр-Очир, 
н.Ренчин, Н. Хотолхүү,                   
Ж. Амар, Н. Дарьсүрэн

1980-1989 119 8 баг 16 овгийн 41 
зүйл

Л. Цэвэл, Ж. 
Амар,   Ж.Цогтбаяр, 
Д. Дагиймаа,        
Ц.Жаргалсайхан, 
Д.Ганхуяг,   Ж.Бэгзсүрэн

1990-1999 48 4 баг 8 овгийн 16 
зүйл

Ц. Жаргалсайхан,                         
Ж.Цогтбаяр, Д.Дагиймаа

2001 1 1 зүйл Д. Дагиймаа
2002 1 1 зүйл Д. Батдэлгэр
2003 3 1 баг 1 овгийн 1 зүйл Н. Жавзмаа

2004 18 4 баг 8 овгийн 10 
зүйл

Д. Дагиймаа, 
Ж.Цогтбаяр,   
Н.Жавзмаа 
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2005 9 4 баг 6 овгийн 6 зүйл Д. Дагиймаа, 
Ж.Цогтбаяр,  Н.Жавзмаа

2006 14 4 баг 6 овгийн 6 зүйл Н. Жавзмаа
2007 15 3 баг 6 овгийн 7 зүйл Д. Дагиймаа, Н.Жавзмаа

2008 28 5 баг 10 овгийн 17 
зүйл Ч. Бүүвэй, З. Намшир

2009 22 5 баг 8 овгийн 11 
зүйл

Н. Жавзмаа, Ю. Бат-
Эрдэнэ, Ц. Мөнхзул

2010 29 3 баг 7 овгийн 13 
зүйл Ж. Ариунболд

2011 18 2 баг 4 овгийн 9 зүйл Н. Жавзмаа, Ю. Бат-
Эрдэнэ

2012 11 1 баг 2 овгийн 4 зүйл Н. Жавзмаа

Хөхтөн амьтны цуглуулга хийсэн судлаачид

Судар бичгийн хүрээлэнд музейн эрхлэгч байсан А.Д. 
Симуковын  2 баг 2 овгийн 3 зүйлийн 8 ш хөхтөн амьтны 
цуглуулга бий. Үүнд, туруутаны багийн аргаль хонь, янгир 
ямаа, туурайтаны багийн хулан адуу зэрэг багтана. 

Төв музейн чихмэлийн мастер байсан Л. Цэвэлийн 7 
баг 12 овгийн 30 зүйлийн 73 ш хөхтөн амьтны цуглуулга 
байна. Үүнд, шавьж идэштэний багийн дэлдэн зараа, туулай 
хэлбэртэний багийн дагуур огдой, асганы огдой, мэрэгчтэний 
багийн замба жирх, бараан хэрэм, бозлог зурам, сүүлэрхэг 
зурам, гозоорой зурам, улаан ойго, шаргал чичүүл, хул чичүүл, 
сархитгана оготно, хэргэлзий оготно, ширгийн оготно, заарт 
ондоотор, элссэг зузга, морин цөцүүл, элсч савгадаахай, 
алагдаага, гэрийн хулгана, махчтаны багийн загал элбэнх, 
ойн булга, хүрэн баавгай, туруутаны багийн янгир ямаа, хар 
сүүлтий, баданга хүдэр, саарьтаны багийн хавтгай тэмээ зэрэг 
амьтад багтана.
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Төв музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан байсан 
С. Цагааны 5 баг 9 овгийн 19 зүйлийн 41 ш хөхтөн амьтны 
цуглуулга бий. Үүнд, шавьж идэштэний багийн дагуур 
зараа, туулай хэлбэртэний багийн чандага туулай, боролзон 
туулай, дагуур огдой, мэрэгчтэний багийн монгол тарвага, 
бараан хэрэм, хөхвөр олби, сүүлэрхэг зурам, бор саарал харх, 
махчтаны багийн халздай дорго, голын халиу, цавцагаан үен, 
солонго үен, хотны үен, туруутаны багийн цагаан зээр, татаар 
бөхөн, халиун буга зэрэг амьтад багтана. 

Байгалийн түүхийн музейн чихмэлчин байсан Д. 
Дагиймаагийн 4 баг 9 овгийн 14 зүйлийн 20 ш хөхтөн амьтны 
цуглуулга байна. Үүнд, махчтаны багийн саарал чоно, шар 
үнэг, ойн булга, халздай дорго, хүрэн баавгай, туруутаны 
багийн халиун буга, бор гөрөөс, баданга хүдэр, зэрлэг гахай, 
мэрэгчтэний багийн бараан хэрэм, бор саарал харх, хул 
чичүүл, элссэг зузга зэрэг амьтад багтана. 

Байгалийн түүхийн музейн Лабораторийн эрхлэгч Ж. 
Цогтбаярын 4 баг 8 овгийн 9 зүйлийн 16 ш хөхтөн амьтны 
цуглуулга бий. Үүнд, мэрэгчтэний багийн заарт ондоотор, 
сүүлэрхэг зурам, туруутаны багийн хар мөрний молцог 
хандгай, цагаан зээр, туурайтаны багийн хулан адуу, махчтаны 
багийн цоохондой мий, шүлүүс мий, усны үен зэрэг амьтад 
багтана.

Амьтан судлаач доктор (Ph.D) Д. Эрэгдэндагвын 3 баг 8 
овгийн  12 зүйлийн 25 ш хөхтөн амьтны цуглуулга байна. Үүнд, 
туулай хэлбэртэний багийн дагуур огдой, мэрэгчтэний багийн 
азийн минж, монгол тарвага, бараан хэрэм, гозоорой зурам, 
заарт ондоотор, махчтаны багийн саарал чоно, цавцагаан үен, 
өмхий үен, эрээн хүрнэ, мануул мий зэрэг амьтад багтана. 
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Төв музейн музейн чихмэлчин байсан Ж. Амарын 4 
баг 6 овгийн 11 зүйлийн 25 ш хөхтөн амьтны цуглуулга бий. 
Үүнд, туулай хэлбэртэний багийн асганы огдой, үхэр огдой, 
мэрэгчтэний багийн монгол тарвага, замба жирх, сүүлэрхэг 
зурам, шивэр алагдаага, махчтаны багийн цоохондой мий, 
туруутаны багийн шивэр молцог хандгай зэрэг амьтад багтана. 

Байгалийн түүхийн музейн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан байсан Ц. Жаргалсайханы 3 баг 7 овгийн 10 зүйлийн 
26 ш хөхтөн амьтны цуглуулга бий. Үүнд, туулай хэлбэртний 
багийн асганы огдой, мэрэгчтэний багийн монгол тарвага, 
бозлог зурам, заар ондоотор, говийн алагдаага, шивэр 
алагдаага, азийн хулгана, хүрэндүү ойго, элсч савгадаахай, 
махчтаны багийн хотны үен зэрэг амьтад багтана.

Байгалийн түүхийн музейн Эрдэм шинжилгээ аргазүй 
сан хөмрөгийн тасгийн дарга байсан, хөхтөн судлаач Н. 
Жавзмаагийн 6 баг 8 овгийн 20 зүйлийн 61 ш хөхтөн амьтны 
цуглуулга байна. Үүнд, шавьж идэштэний багийн дагуур 
зараа, гар далавчтаны багийн говьсог сарсаахай, туулай 
хэлбэртний багийн дагуур огдой, мэрэгчтэний багийн монгол 
тарвага, сүүлэрхэг зурам, зумбараа зурам, замба жирх, хадны 
барагчин, сүүллэг шишүүхэй, шаргал чичүүл, хул чичүүл, 
улаан ойго, өргөөнч огтоно, шивэр алагдаага, азийн хулгана, 
борсаарал харх, туруутаны багийн аргаль хонь зэрэг амьтад 
багтана.   

МУБИС-ийн багш, амьтан судлаач Ж. Ариунболд 2 баг 
2 овгийн 6 зүйлийн 20 ш хөхтөн амьтны цуглуулга бий. Үүнд, 
гар далавчтаны багийн говьсог сарсаахай, буурал сармаахай, 
уссаг багваахай, дорнын сармаахай, мах идэштэний багийн 
өмхий үен зэрэг амьтад багтана.
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Н. Дэндэв (Судар бичгийн хүрээлэн), Ж. Бэгзсүрэн 
(Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын иргэн), Н. Дарьсүрэн 
(Төв музейн Байгалийн тасгийн эрхлэгч байсан), Ц. Мөнхзул 
(Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан), н. 
Ренчин (анчин), н. Содов, н. Төмөр-Очир (Төв музейн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан байсан), О. Намнандорж (газарзүйч),  
Н. Хотолхүү (Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан байсан), Ч. Бүүвэй (амьтан судлаач), З. Намшир 
(амьтан судлаач), Г. Цэрэндолгор (Төв музейн Байгалийн 
тасгийн эрхлэгч байсан), Ж. Цэнджаргал (Төв музейн захирал 
байсан), Д. Батдэлгэр (шувуу судлаач), С. Ганхуяг (иргэн), 
Ю. Бат-Эрдэнэ (Байгалийн түүхийн музейн жолооч байсан), 
зэрэг хүмүүсийн тус бүр 1-6 ш хөхтөн амьтны цуглуулгууд 
байдаг. Н. Дэндэвийн саарал чоно, цоохор ирвэсний чихмэл, О. 
Намнандоржийн буган цааны 3 ш чихмэл, Ж. Бэгзсүрэнгийн 
цоохор ирвэсний 2 ш чихмэл, н. Ренчингийн хүрэн баавгайн 
бамбаруушны 1 ш чихмэл, шивэр молцог хандгайн 1ш чихмэл, 
бор гөрөөсний 1 ш чихмэл, халиун бугын 6 салаа 2 ш эвэр нь 
нэр дурдсан цуглуулагч нарын хувьд үзмэр цуглуулгын тоогоор 
цөөхөн ч, ховор нандин үзмэрүүдийн тоонд зүй ёсоор багтдаг.   

Үзмэрийн этикетик, бүртгэл

Хөхтөн амьтны үзмэр  бүр өөрийн хаяг этикетиктэй 
байх ёстой.  2008 оны улсын тооллогоор үзмэр бүрд шинэ 
хувийн дугаар өгч, хувийн дугаарыг этикетикээс гадна өөр 
хатуу цаасан дээр бичиж, үзмэрт зүүсэн. Энэ тооллогын үеэр 
үзүүллэгт дэглэгдсэн үзмэрүүд бараг бүгд этикетик байхгүй, 
зөвхөн хуучин дансны дугаар бүхий зүүлттэй байсан. Иймд 
хөхтөн амьтны төрөлжсөн бүртгэлийн дэвтрээс үзмэр бүрийн 
мэдээллийг авч, шинээр этикетик хийж, хөхтөн амьтны үзмэр 
бүрт зүүсэн (Зураг 1). Этикетик дээр тухайн үзмэрийн зүйл 
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бүрийн нэрийг С. Дуламцэрэнгийн (2003) “Дэлэнтний ангилал 
зүй, ангилбарын монгол нэр томъёо”-ноос латин ба монгол 
нэрээр, мөн үзмэрийн төрөл (бүтэн чихмэл, эвэр, нойтон 
бэлдмэл, арьс, тушик, хүзүүн чихмэл гм), цуглуулсан газар, 
цуглуулагч, огноо зэрэг мэдээллүүдийг оруулсан. Мөн  2009 
оноос сан хөмрөгт шинээр нэмэгдсэн үзмэрийн этикетикт 
чихмэл хийсэн хүн буюу бүтээлчийн нэрийг оруулж бичиж 
байна. Сан хөмрөгт орж ирсэн үзмэрийн хамгийн анхны бүртгэл 
нь төрөлжсөн бүртгэл (ургамал, шавьж, загас хоёрнутагтан 
мөлхөгч, шувуу, хөхтөн тус тусдаа бүртгэлийн дэвтэртэй) юм. 
Хөхтөн амьтны төрөлжсөн бүртгэлийн хуучин дэвтэр дээр 
үзмэрийн нэрийг зөвхөн зүйлийн нэрээр үзмэрийн төрөлтэй 
хамт бичдэг байсан бол 2014 оноос эхлэн шинэ төрөлжсөн 
бүртгэлийн дэвтэр хэвлүүлж, үзмэрийн нэрийг зүйл, овог, 
багаар нь монгол ба латин нэрээр, үзмэрийн төрлийг тусад нь 
өөр баганад бичихээр оруулсан.

 
Зураг 1. Хөхтөн амьтны үзмэрт этикетик зүүсэн байдал

Үзүүллэг дэглэлт

Хөхтөний сан хөмрөг дэх үзмэрүүдийн 454 ш нь фондонд 
хадгалагдаж, 190 ш нь үзүүллэгийн танхимд дэглэгдэж байсан. 
Эдгээрийг танхим тус бүрээр нь ангилж үзвэл, говь цөл ба 
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тал хээрийн амьтдын танхимд 44, хөвч тайга ба уулын ойт 
хээрийн амьтдын танхимд 58 ш, тахийн танхимд 4 ш, хөхтөн 
амьтдын онолын танхимд 44 ш, бусад танхимд чимэглэлийн 
зориулалтаар 40 ш үзмэр дэглэгдэж байжээ (Хүснэгт 4). 

Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх үзмэрүүдийн байршил (2013 оны 
улсын тооллогын үеийн мэдээгээр)

Хүснэгт 4.

Үзмэрийн байршил Үзмэрийн тоо 
(ширхэг)

Фонд 454
Говь цөл ба тал хээрийн амьтдын танхим 44

- Говь цөлийн диорам 14
- Тал хээрийн диорам 25
- Мазаалайн диорам 1
- Саванна диорам 4

Уулын тайга ба уулын ойт хээрийн танхим 58
- Хар мөрнийн молцог хандгайн 

диорам
6

- 1-р танхимд 26
- 2-р танхимд 12
- Янгир ямааны диорам 5
- Аргаль хонины диорам 2
- Халиун бугын диорам 7

Тахийн танхим 4
Хөхтөн амьтны онолын танхим 44
Бусад танхимд чимэглэлийн зориулалтаар 40

- II давхарт 4 
- III давхарт 2
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- Геологийн танхимын үүдний 
хананд

4

- Шувууны танхимын үүдний хананд 8
- Цагаан зээрийн диромд 13
- Баавгайн диорамд 3
- Ирвэсний диорамд 3
- Бугын диорамд 3

Монгол оронд тархсан хөхтөн амьтдын үзмэрүүдийг 
байгалийн бүс бүслүүрээр нь экологийн орчинтой нь дэглэн 
үзүүлж, олны хүртээл болгож байсан. Эдгээрээс заримыг 
дурдвал:

Тал хээрийн диорам. Номин хөх тэнгэр, алсад цэнхэртэх 
уулс, сэмжин үүлс, түүний дүрс элсэн тохой бүхий үзэсгэлэнт 
Хэрлэн голын усанд туссаныг  дүрсэлсэн уран зураг зүүн талын 
ханыг чимсэн. Энэ зургийг Байгалийн түүхийн музейн зураач 
байсан Б. Нямдорж зурсан. Зүүн талын хананд шаргалтсан тал 
хээрт цагаан зээрийн сүрэг идээшилж буйг дүрсэлсэн зурагтай. 
Үүнийг зургийг Байгалийн түүхийн музейн зураач байсан Ц. 
Шагдарсүрэн зурсан байна. Тал хээрийн диорамд тал нутгийн 
эзэн цагаан зээр, монгол тарвага, сүүлэрхэг зурам, халздай 
дорго, өмхий үен, хярс үнэг зэрэг амьтдын байрлуулсан.

Говь цөлийн диорам. Баруун захаас зүүн зах хүртэлх 
хагас дугуй хэлбэрийн хананд үргэлжилсэн элсэн манханыг 
дүрсэлсэн (12м х 3м-ийн харьцаатай) уран зурагтай. Үүнийг 
Төрийн соёрхолт зураач Өлзийхутаг, Байгалийн түүхийн 
музейн зураач байсан Гантөмөр нар зуржээ. Энэ диорамд 
хавтгайн тэмээн буур, ингэ ботго, тахь адууны азарга, хулан 
адууны гүү, унага, гүү, даага, харсүүлт зээрийн ооно, шаргачин, 
янзага, татаар бөхөн зэрэг амьтдын чихмэлийг байрлуулсан 
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(Зураг 2). 

Уулын тайга, ойт хээрийн амьтдын танхим. Энэ бүс 
бүслүүрт хамрагдах амьтдыг зүйл тус бүрээр нь диорамд 
байрлуулж, дэглэсэн байдаг. Үүнд:

Шивэрмолцог хандгайн диорам. Энэ диоромд шивэр 
молцог хандгайн манж, сүндэс, ходол гурав өндөр ууланд 
модон дунд байгаагаар дэглэгдсэн (Зураг 3). Диорамны арын 
байгалийн уулын тайгын зургийг Байгалийн түүхийн музейн 
зураач байсан Ц. Шагдарсүрэн зурсан байна. Манж, сүндэс 
хоёрыг Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Тэнүүний 
амнаас Төв музейн чихмэлчин байсан Ж. Амар 1980 оны 8 
дугаар сарын 17-нд агнаж авчирсан байна. Ходолыг Хэнтий 
аймгийн нутгаас анчин н. Ренчин 1962 онд агнажээ.

Хар мөрний молцог хандгайн диорам. Энэ диорамд хар 
мөрний молцог хандгай болон загал элбэнх, бараан хэрэмний 
чихмэлүүдийг байрлуулж дэглэсэн (Зураг 4). Диорамны 
арын цастай өндөр уулыг дүрсэлсэн байгалийн зургийг 
Байгалийн түүхийн музейн зураач байсан Ц. Шагдарсүрэн, О. 
Бадам нар зурсан байна. Хар мөрний молцог хандгайг (Alces 
alces cameloides) Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутаг 
Õàíà÷àíäìàíàас Байгалийн түүхийн музейн чихмэлчин Ж. 
Цогтбаяр 1997 оны 11 дүгээр сарын 3-нд агнажээ. 

Буган цааны диорам. Энэ диорамд буган цааны этэр, 
манжиг, хугаш цастай ойн модон дунд байгаагаар дэглэгдсэн 
(Зураг 5). Диорамны арын цастай ууланд хоёр буган цаа явж 
байгааг дүрсэлсэн уран зургийг Байгалийн түүхийн музейн 
зураач байсан Н. Магсар зурсан байна. Эдгээр амьтдыг 
Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сумын нутгаас газарзүйч О. 
Намнандорж 1952 онд агнасан байна.
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Янгир ямааны диорам. Янгир ямааны тэх, эмэгж, борлон, 
ишиг хадан дээр зогсож буйгаар дэглэгдсэн. Диорамны фон 
байгалийн зургийг Байгалийн түүхийн музейн зураач байсан 
Баатарцогт зурсан.

Халиун бугын диорам. Энэ диорамд халиун бугын буга, 
согоо, зоргол, илий, бор гөрөөсний гур, зүр, янзага, бараан 
хэрэм, ойн жижиг шувуу зэргийг байрлуулж дэглэсэн. 
Диорамны фон байгалийн зургийг зураач Ц. Шагдарсүрэн, О. 
Бадам нар зуржээ. 

Баавгайн диорам. Хүрэн баавгай бамбарууштайгаа хамт 
байгаагаар дэглэгдсэн (Зураг 6). Цагаан шилт гэж нэрлэгдэх 
энэхүү хүрэн баавгайг Сэлэнгэ аймгийн нутаг Хантайн 
нуруунаас анчин Дамдин 1951 онд агнажээ. Хүрэн баавгайн 
бамбаруушийг Хэнтий аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Хийдийн 
сарьдагаас анчин н. Ренчин 1962 онд агнасан байна. 

Ирвэсний диорам. Гурван цоохор ирвэс хадан дээр зогсож 
буй байдалтай дэглэгдсэн (Зураг 7). Эдгээр цоохор ирвэсийг 
1985 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын нутгаас нутгийн 
иргэн Ж. Бэгзсзүрэн агнаж, чихмэлчин Л. Цэвэл, Ж. Амар нар 
чихмэлийг хийжээ. 

Дүгнэлт
- Хөхтөн амьтны сан хөмрөгт Монгол оронд тархсан 

хөхтөн амьтны 8 баг 21 овгийн 82 зүйл амьтны цуглуулга 
байна. Цаашид сан хөмрөгт огт байхгүй төрөл зүйлийн 
цуглуулгыг хийж, сан хөмрөгийг баяжуулах 

- Сан хөмрөгт хадгалагдаж буй хөхтөн амьтны нийт 644 ш 
үзмэрийн 42%-ийг бүтэн чихмэл, 21.4%-ийг тушик, 2.9%-
ийг нойтон бэлдмэл, 5.1%-ийг арьс, 15.2%-ийг гавлын яс, 
1.2%-ийг араг яс, 2.3%-ийг хүзүүн чихмэл, 9.6%-ийг эвэр 
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эзэлж байна.
- Хөхтөн амьтны сан хөмрөг дэх цуглуулгуудаас судалгааны 

гол хэрэглэгдэхүүн нь гавлын яс байдаг. Манай сан хөмрөгт 
туулайн хэлбэртний багийн 6 зүйлээс 5, мэрэгчтэний 
багийн 70 зүйлээс 9, махчтаны багийн 22 зүйлээс 10 зүйл 
амьтны гавлын яс хадгалагдаж байна. Цаашид дээрх 
багийн зүйлүүдийн гавлын ясны цуглуулгыг бүрдүүлэх  

- Бугынхан, Тугалмайтаны багийн амьтдын эврийн 
цуглуулга буюу үзмэр тодорхой хэмжээгээр байна. Зөвхөн 
бөхөнгийн эвэр огт байхгүй байна. 

- Манай үзмэр үзүүллэгт байх ёстой гол үзмэрийн нэг бол 
амьтдын хэлхээ яс юм. Иймд хээрийн хайгуул судалгаагаар 
чихмэл хийхийн тулд амьтан агнаж зөвхөн арьс, гавлын 
ясыг авах бус, мөн араг ясыг нь бүрэн бүтэн авч, үзмэр 
болгох шаардлагатай юм. 

- Сан хөмрөгийн бүртгэлд зүйл нь тодорхой бус зүйлүүдийг 
тодорхойлох

- Ялангуяа том хөхтөн амьтны тархац нутаг хумигдаж, тоо 
толгой багасаж байгаа энэ цаг үед музейн үзмэрийг бэлтгэх 
хэцүү. Иймд мэргэжлийн хяналт, гаалийн байгууллагатай 
хамтарч ажиллах шаардлага урган гарч байна. Хил гааль 
дээр хураагдсан амьтны эвэр, арьс зэргийг хэрэв үзмэр 
болгох шаардлага хангаж байвал, музейд шилжүүлж 
болох эсэхийг судлах 

Ном зүй
- Байгалийн түүхийн музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 

ерөнхий бүртгэл. Улаанбаатар, 2008. № 9-12
- Байгалийн түүхийн музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 



146

БАЙГАЛИЙН ӨВ СУДЛАЛ  

ерөнхий бүртгэл. Улаанбаатар, 2013. №7, 8, 9, 14, 18
- Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгийн улсын 

тооллогын тайлан. Улаанбаатар, 2013.
- Дуламцэрэн С. Дэлэнтний ангилал зүй, ангилбарын 

монгол нэр томъёо (латин-монгол-англи-орос) //Улсын нэр 
томъёоны комиссын мэдээ №148, Улаанбаатар, 2003, 72 х. 
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Үзмэрүүдийн үзүүллэгт дэглэгдсэн байдал

Зураг 2. Говь цөлийн диорам дахь хавтгай тэмээ

Зураг 3. Шивэр молцог хандгайн диорам дахь манж, сүндэс ходол
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Зураг 4. Хар мөрний молцог хандгайн (Alces alces cameloides) диорам. 

Зураг 5. Буган цааны диорам дахь этэр, манжиг, хугаш.
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Зураг 6. Хүрэн баавгайн диорам

Зураг 7. Цоохор ирвэсний диорам
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ЭРХЭМ ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧИД ТАНАА

“Байгалийн өв судлал” эрдэм шинжилгээний цуврал 
бүтээлийнхээ анхны дугаарыг Монгол улсад орчин цагийн 
музей үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойд зориулан гаргалаа. 
Дараа дараагийн дугаарт та бүхнийг өөрсдийн судалгааны 
бүтээлээ хэвлэн нийтлүүлэхийг урьж байна.

Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах шаардлага 

1. Хугацаа
“Байгалийн өв судлал” эрдэм шинжилгээний бүтээл нь 
жилд нэг удаа хэвлэгдэнэ

2. Өгүүллэгийн чиглэл
 - Музей судлал
 - Музей ба Биологи
 - Биологийн төрөл зүйл 

3. Өгүүллэгийн бүтэц
 - Илтгэлийн нэр
 - Зохиогчийн овог нэр, хаяг, электрон шуудангийн 

хаяг
 - Хураангуй үг
 - Түлхүүр үг
 - Удиртгал
 - Судалгааны үр дүн
 - Хэлэлцүүлэг
 - Дүгнэлт
 - Ном зүй

4. Илтгэл нь А4-ийн хэмжээтэй 5-10 нүүрэнд багтсан байна.
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5. Бичиглэл нь “Times New Roman” фонд, 12pt үсгийн 
өндрийг сонгож бичнэ.

6. А4-ийн цаасыг дээд доод талаас 2.54 см, баруун ба зүүнээс 
3.18 см байхаар тохируулна. Бичихдээ header, fooder 
командыг ашиглахгүй. Хуудсыг дугаарлахгүй.

7. Мөрнүүд баруун зүүн талдаа зэрэгцэн бичигдэнэ. Мөр 
хооронд 1 sp зайтай байна. 

8. Хүснэгтийн бичиглэл, гарчиг, зургийн тайлбар, график 
зэргийн үсгийн өндөр 10 pt байна. 

9. Фото зураг, график нь JPEG, TIF, BMP өргөтгөлтэй байна.

10.  Ном зүйн жагсаалтыг зохиогчийн нэрсийн дараалалаар 
байрлуулна. Өгүүллэгт ишлэл авсан бүтээлийг 
жагсаалтанд бичсэн дугаараар бус зохиогчийн нэрээр иш 
татна.    


