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ӨМНӨХ ҮГ

Өсөж төрсөн өлгий нутаг боржигон 
түмний цэнгэлийн манлай говийн 
догшин  ноён хутагт, дорнын  их соён 
гэгээрүүлэгч  Данзанравжаагийн 
өлмийний мөр, мутарын адистай 
Дорноговь аймгийн маань хойморь 
хязгаар тал хээрийн бүсэд оршдог 
таван тансаг идээ ундаа,  найрсаг 
зочломтгой,  арвин их баялаг түүхтэй 
байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий 
“амьдийн орчлонд ганцхан заяасан 
арга билгийн шүтээн” алтан нутгийн 
маань түүхт ой тохиосон 2014 оны хөх 
морин жилд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн  
90 жилийн түүхт ойн бүтээлч ажлын 
жагсаалтанд орсон нэг өвөрмөц сонин 
содон  ажил бол Иххэт сумынхаа 
нутаг дэвсгэр дэх ургамлын аймаг, 
ан амьтан, жигүүртэн шувуу, шавьж 

зэрэг биологийн төрөл зүйлийг судлуулах, улмаар хойч үедээ 
өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Монгол улсын Байгалийн түүхийн музейн 
захиргаанд орон нутгаас хүсэлт тавьж  уламжилсаны дагуу тус 
музейн эрдэм шинжилгээ аргазүй сан хөмрөгийн тасгийн эрхлэгч  
хөхтөн амьтан судлаач доктор Т.Тодгэрэлээр ахлуулсан ажлын баг 
орон нутагт ирж хамтран  ажилласан юм. Эрдэмтэн судлаачдын 
хийсэн судалгаа шинжилгээ, баримт мэдээлэл тайлбар сэлт нь тус 
номонд тодорхой байгаа тул олныг эс нуршив. Цаашид энэхүү гарын 
авлага номыг хэрхэн баяжилт хийж, сан хөмрөгийг нь арвижуулахыг 
тухайн цаг үеийн эрхэм мяндартанууд мэдэх буй за. Ардчилалын үнэт 
зүйлсийг мушгин гуйвуулж өөрсдийн амин хувиа хичээсэн бэртэгчин 
хүмүүс нүгэлт хар гөрөөчид, чулуу шорооны наймаачид зэрэг өлөн 
нүдээр өнгө мөнгөнд хандагсдын балагаар сум орон нутгийн маань 
байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж тэрч байтугай хангай 
дэлхийн хишиг хэмээн хүртэж “хушуу амаа тослож ходоод гэдсээ 
баярлуулдаг” байсан тарвага хэмээх амьтан нүдний гэм болж орон 
нутагтаа хөшөө босгох хэмжээнд хүрч, тал хээр нутагт минь ухсан 
нүх увайгүй хүмүүсийн сүнс хоргодом газар болохдоо тулаад байгаад 
харамсах юун. 

Сумын засаг даргаар 2012 оноос томилогдон ажилласанаас 
хойш холбогдох хүмүүс байгаль орчны мэргэжилтэн, сумын ИТХ-ын 
дэмжлэг тусламжтайгаар тус суманд орших байгалийн үзэсгэлэнт 
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газар бүсийн чулуу, нутгийн тахилгат хайрхан Баян-Өлзийт, Арван 
гурван сант, Гурван мандлын уул, болон отрын бүс нутаг, хадлангийн 
талбайн газрууд зэргийг тусгай хамгаалалтанд авч  одоогийн байдлаар 
нийт газар нутгийн 35 орчим хувийг хамгаалалтанд хамруулаад  
байна. Үүний зэрэгцээ ховор ан амьтад тусгай хамгаалттай газар 
нутагт хяналт тавьж эргүүл шалгалт хийх зорилгоор цаашид ажиллах 
болсон “Гурван мандал эрээн” төрийн бус байгууллагыг орон нутагт 
байгуулж аялал жуулчлал, ан агнуурын сафари ХХК-тай гурвалсан 
гэрээ хийж, хамтран ажиллаж байна. 

 Мөн манай сумын нутагт хангай хөвчийн хад асганд амьдардаг 
улаан номонд орсон нэн ховор амьтад болох аргал хонь, жигүүртэн 
шувууд олон жилийн туршид идээшин дасаж нутагшсаар  байгаа 
билээ. Монгол улсын түүхийн дурсгалт газар болох Монгол хаадын 
удам Тогоонтөмөр хааны балгас, хэсэг байшинт, мэлхий чулуу, 
хүн чулуун хөшөө дурсгалууд, хадны сүг зураг зэрэг газрууд нь тус  
сумын  унаган төрх, ирж буцах хол ойрын зочид гийчдийн аян замын 
алжаалаа тайлж, сэтгэлийн цэнгэл эдлэн  нүд баясгадаг газар нутаг. 
Харийн хүн гайхан биширмээр харсан хүн тухлан саатмаар есөн 
эрдэний орны нэгээхэн хэсэг боржигон түмний өлгий говь нутгийнхаа 
үзэсгэлэн төгсөд  нь сөгдөн мөргөмүү.

Удам судар угсаа гарвал ёс заншил хангай дэлхийгээ бишрэн 
шүтэж дээдлэн нүдний цөцгий мэт хайрлан хамгаалдаг эцэг өвгөдөөс 
уламжилж ирсэн өв соёл эх сайхан нутаг усныхаа газар шороог 
юугаар ч сольшгүй амин эрдэнэ нандин бүхний агуу түүхтэй ард 
түмний үр сад бид бүхэн нутаг усныхаа онцлог сонин содон бүхнийг 
улам баяжуулан судлаж, хайрлан хамгаалж, өсгөн үржүүлж, өвлүүлэн 
үлдээхийг ирээдүй хойч үеийхэндээ хичээнгүйлэн захиж байна.

Энэхүү номыг бүтээхэд гүн туслалцаа үзүүлж ивээн тэтгэсэн 
“Ïибоди Âинсвей Ðесорсез” ХХК, “Баянтэгш Имïекс” комïани, 
хэвлэлийн “Бэмби сан” ХХК болон судалганы багт хамтран ажилласан 
хамт олонд Иххэт сумынхаа ЗДТГазрын хамт олон болон хувиасаа 
талархал илэрхийлье.

Энэхүү номыг хэрхэн хүлээж авахыг эрхэм хүндэт уншигч таны 
мэргэн оюун ухаан мэдтүгэй. 

Сайн үйлс болгон түгэн дэлгэртүгэй 

Монгол улсын байгаль орчны тэргүүний ажилтан Иххэт сумын 
Засаг дарга Боржигон овогт Хайдавын  Пүрэв
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Сум орон нутгийн байгалийн 
онцлог, түүнд оршин амьдардаг 
амьтан, ургамлыг судалж мэдснээр 
байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалахад, байгалийн баялагийг 
хайрлан хамгаалахад, зүй зохистой 
ашиглахад онцгой ач холбогдолтой 
билээ. Иймд Иххэт сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Байгаль орчны 
газраас Байгалийн түүхийн музейн 
захиргаанд хандан судалгааны багийг 
урин ажиллуулсан юм. 

Судалгааны үр дүнд сумын нутагт 
тархсан ургамал, сээрнуруугүйтэн, 
мөлхөгч, шувуу, хөхтөн амьтны 
зүйлүүдийн таних шинж тэмдэг, 
амьдралын онцлог, амьдрах орчин, 
ховордлын  зэрэглэл, идэш тэжээл, 
хамгаалал зэрэг мэдээллүүдийг 
багтааж, зүйл тус бүрийн гэрэл зургийг 

оруулсан анхны гарын авлагыг гаргаж байгаадаа бид их баяртай 
байна.  Сумын нутаг дэвсгэрт биологийн төрөл зүйлийг судлах ажилд 
цаг зав гаргаж биечлэн оролцсон Байгалийн түүхийн музейн Эрдэм 
шинжилгээ аргазүй сан хөмрөгийн тасгийн эрхлэгч, хөхтөн амьтан 
судлаач, доктор Т. Тодгэрэл, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ургамал 
судлаач Б. Бадамцэцэг, шавьж судлаач Г. Цэцэгбадам, шувуу судлаач 
О. Соронзонболд нарт гүнээ талархал илэрхийлж, та бүхний эрдэм 
номын цагаан буян үргэлж дэлгэрч байхын ерөөл өргөе. 

Уг гарын авлагыг бүтээхэд шувууны зарим гэрэл зургийг “Mongolian 
Publishing”, хөхтөн амьтны зарим гэрэл зургийг амьтан судлаач 
Б.Отгонбаяр нар өгч тусалсанд талархал илэрхийлье.  

Аалзны зүйлүүдийг тодорхойлсон судлаач Ж.Азжаргалд талархал 
илэрхийлье. 

Судлаачдыг орон нутагт ажиллах нөхцөлөөр хангаж хамтран 
ажилласан сумын музейн аргазүйч Н. Сарантуяа, жолооч Д. Энхболд, 
н. Төрмандах нарт болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн 1-р багийн 
харъяат  Улсын сайн малчин Ц. Содбаяр, аймгийн сайн малчин М. 
Гантөмөр нарт талархал илэрхийлье. 

Энэ номыг хэвлүүлж нийтийн хүртээл болгоход санхүүгийн 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн орон нутагт ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй “Ïибоди Âинсвей Ðесорсез” ХХК, “Баянтэгш Имïекс” 
ХХК-ийн хамт олонд Иххэт сумын тамгын газрын нэрийн өмнөөс 
талархал илэрхийлье.

Дорноговь аймгийн Иххэт сумын БОХУБ М. Ганбат 
(Байгаль орчны тэргүүний ажилтан)



6

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Иххэт сумын байршил, гадарга, уур амьсгал, амьтан, ургамал
 
Дорноговь аймгийн Иххэт сум нь аймгийн хамгийн зүүн хойд талын 

сум бөгөөд аймгийн төвөөс 180 км-т, Улаанбаатар хотоос 360 км-т, 
хойд болон зүүн талаараа Хэнтий аймгийн Дархан, Галшар сумдтай, 
зүүн урд болон урд, баруун талаараа аймгийнхаа Алтанширээ, Айраг 
сумдтай хиллэдэг.

Тус сумын нутаг нь Монгол орны физик газарзүйн мужлалаар 
Монголын дорнод талын их мужид хамаарагдах Халхын дундад 
ба Дарьгангын талархаг мужийн Халхын дундад ухаа гүвээт талын 
тойрогт багтана (Монголын үндэсний атлас, 2009). Байгалийн 
бүс бүслүүрийн хувьд хээрийн бүсэд, ургамал-газарзүйн тойргийн 
ангиллаар Дундад Халхын хээрийн тойргийн өмнөд захад хамаарна 
(Өлзийхутаг, 1989). Газрын гадаргын хувьд далайн түвшинээс дээш 
960-1330 м өндөрт өргөгдсөн.

Уур амьсгалын мужлалаар хуурай сэрүүвтэр зунтай бүсийн хүйтэн 
өвөлтэй мужид багтана. 1-р сарын дундаж темïератур -30°C, 7-р 
сарын дундаж  +20°C.  Жилийн дундаж тунадас 125-170 мм. Агаарын 
харьцангуй чийгшил дунджаар 1-р сард 55-65%, 7-р сард 40-50%. 
Жилдээ 25-40 м/сек хүчтэй салхитай өдрийн тоо 30-40 өдөр, явган  
шуургатай өдрийн тоо 10, цасан шуургатай өдрийн тоо 5-10, шороон 
шуургатай өдрийн тоо 50-70 байна. Жилдээ нар гийгүүлэх хугацаа 
3000-3200 цаг, өвлийн нэг өдөрт нар гийгүүлэх хугацаа 6 цаг, зуны нэг 
өдөрт 10 цаг байна (Монголын үндэсний атлас, 2009). 

Нутгийн ихэнхи хэсэгт хүрэн хөрс зонхилох ба урд захаар заримдаг 
цөлийн бор хөрс, булаг шанд дагуу нуга намгийн хөрс, алаг цоог 
хужир мараа бүхий хөрс тохиолдоно  (Монголын үндэсний атлас, 
2009).

Тус сумын нутаг Бүсийн чулуу, Их Бага Эрээн уул, Дунд Мандал, 
Зүрхэт уул, Даргиатын булаг зэрэг газруудад судалгаа хийж, 5 багт 
хамаарах 11овог 16 төрлийн 17 зүйл хөхтөн амьтан (хавсралт 1), 14 
багт хамаарах 33 овгийн 120 зүйл шувуу (хавсралт 2), 2 багт хамаарах 
3 овог 3 төрлийн 3 зүйлийн мөлхөгч,  аалз хэлбэртний ангийн 5 
овгийн 6 зүйл, шавьжийн ангийн 34 овгийн 107 зүйл шавьж хавсралт 
3), 38 овог 89 төрлийн 114 зүйл гуурст дээд ургамал (хавсралт 4) 
бүртгэгдлээ. 

Монгол улсын улаан номонд (Шийрэвдамба нар, 2006) бүртгэгдсэн 
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

2 зүйл хөхтөн амьтан (аргаль хонь Ovis ammon, хар сүүлтий Gazella 
subgutturosa, 1 зүйл шавьж  (махаоны дэвүүр эрвээхэй Papilio 
machaon) тэмдэглэгдлээ. Харин улаан номонд бүртгэгдсэн ургамал 
болон шувуудын зүйлээс одоогийн байдлаар тэмдэглэгдээгүй 
байна. Ховор зүйл ургамлуудаас эгэл нишингэ (Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.), ацан ажигана (Stellera dichotoma L.), шаргал 
шарилж (Artemisia rutifolia Steph. ex Spreng.), хар шарилж (Artemisia 
santolinifolia Turcz. ex Bess.) зэрэг 4 зүйл (Лигаа нарын, 2009), нэн 
ховор ургамлаас сибирь ерөндгөнө (Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne) 
(Лигаа нарын, 2009) бүртгэгдсэн. Унаган ургамал бүртгэгдээгүй, харин 
завсрын унаган ургамал болох монгол догар (Caryopteris mongolica 
Bunge) ургаж байна.    

Хөхтөн амьтны газарзүйн мужлалаар Монгол-төвдийн  мужид 
хамаарах Монголын хээр ба ойт хээрийн дэд мужын монгол дагуурын 
тойрог, Говийн дэд мужын умард говийн тойргуудыг дамнан оршдог. 
Хөхтөн амьтдаас цагаан зээр, аргаль хонь, хярс үнэг, шар үнэг, 
саарал чоно, боролзон туулай, хул чичүүл, шивэр алагдаага элбэг 
тархсан. Харин монгол тарвага, шар чичүүл, орог зузга, элссэг зузга, 
элсч савагдаахай ховор тархалттай. 

Мөлхөгчдөөс цоохор хонин гүрвэл элбэг, монгол гүрвэл, говийн 
гүрвэл, бамбай хоншоорт могой хэвийн, сум могой, нарийн могой 
ховор тохиолдоно. 

Бэл, ухаа толгод, тал газрын хазаар өвс-хялганат, харгана-
хялганат хээр зонхилж,  нутгийн өмнөд захаар цөлийн ургамалжил руу 
шилжинэ. Тэнд таана- хялганат цөлөрхөг хээр тохиолдоно. Харгана- 
хялганат хуурай хээр, хазаар өвс-хялганат хуурай хээрийн бэлчээр 
нь өвөл, хавартаа хонь ямаа адуунд тохиромжтой, таана-хялганат 
цөлөрхөг хээрийн бэлчээр нь зун намартаа хонь, ямаа, тэмээ, адуунд 
тохиромжтой. Тус сумын нутагт эмийн ач холбогдол бүхий 56 зүйл, 
бэлчээр тэжээлийн ач холбогдолтой 68 зүйл, хорт чанартай 6 зүйл 
(Өлзийхутаг, 1985), хөл газрын 32 зүйл ургамал (Цэрэнбалжид, 
2002) байна. Бүртгэгдсэн ургамлын зүйлүүдийг малын идэмжээр 
нь үнэлбэл, малын идэмж сайтай 38 зүйл, дунд зэргийн идэмжтэй 
30 зүйл, муу идэмжтэй 20 зүйл, малын идэмж тодорхойгүй 12 зүйл 
ургамал байна (Өлзийхутаг, 1985). 

Тус сумын нутагт тэмдэглэгдсэн гуурст дээд ургамлуудаас хамгийн 
олон зүйлтэй овгууд нь Нийлмэлцэцэгтэн (Asteraceae -14 зүйл), 
Сарнайтан (Rosaceae-11 зүйл), Луультан (Chenopodiaceae-10 зүйл), 
Биелэгтэн (Poaceae-9 зүйл), Буурцагтан (Fabaceae-8 зүйл) байна.

Судлаачид
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

1. ЭРТНИЙ ХОТЫН ТУУРЬ, ХЭРЭМ БАЛГАС

1.1.Олон байшинтын туурь. Сумын төвөөс урагш 15 км орчимд 
буюу хуучин сумын төв байсан газрын баруун хойд талд Чингэсийн үе 
залгамжилсан 37 хаадын сүүлчийн хаан болох Тогоон төмөр хааны 
эртний хотын балгас “Олон байшинтын туурь” бий.

Зураг 1.1 Олон байшинтын туурь
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

1.2. Хэсэг байшинтын туурь. Сумын төвөөс урагш 25 км, Хөх 
өндөрийн урд энгэрт байршина. Энэ туурь дээр дээрээ хөшөөний 
суурь бүхий “Мэлхий чулуу” байдаг. 

Зураг 1.2а. Хэсэг байшинтын туурь. © О. Соронзонболд

Зураг 1.2б. Хэсэг байшинтын туурь дээр байдаг “Мэлхий чулуу
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

1.3. Нүдэнгийн хурлын туурь. Сумын төвөөс баруун урагш 60-аад 
км, Нүдэн уулын энгэрт Нүдэнгийн хурлын туурь байрладаг.

2. ХҮН ЧУЛУУ

2.1. Ар Улааны хүн чулуун хөшөө
Сумын төвөөс баруун урд зүгт 30 гаруй км, Майхан овооны 
баруун хойно байрладаг. Хөшөөний эргэн тойронд дугуй чулуун 
байгууламжууд цөөнгүй байна.

Зураг 2.1. Ар Улааны хүн чулуу хөшөө. © О. Соронзонболд
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

2.2. Гаваагийн сондуул. Хүн чулуу

Зураг 2.2а. Гаваагийн сондуулын хүн чулуу. © О. Соронзонболд

Зураг 2.2б. Гаваагийн сондуулын хүн чулуу. Толгойн хэсэг.  © О. Соронзонболд
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

3. БУЛШ ХИРГЭСҮҮР, ХӨШӨӨ ЧУЛУУ

3.1. Цагаан өндрийн булш, хиргэсүүр. Сумын төвөөс баруун  
зүгт 30-аад км, Баруун Мандалын Цагаан өндөрийн зүүн болон 
урд энгэрээр олон булш, хиргисүүр бий.

3.2. Нөмрөгийн хүрээний булш. Сумын төвөөс баруун зүгт 40-өөд 
км, Дунд Мандал уулын Нөмрөгийн хүрээ гэдэг хөндийд 70 гаруй 
дугуй булштай.

3.3. Нүдэнгийн булш, хиргэсүүр. Сумын төвөөс баруун урагш 60-
аад км, Нүдэн уулын энгэр бэлээр дөрвөлжин, дугуй зэрэг 60 
гаруй булш, 6 хиргэсүүр бий.

3.4. Тахилтын булш, хиргэсүүр. Сумын төвөөс баруун зүгт 35 км 
орчим, Хамар овоо буюу Тахилтын зүүн хөндийд дугуй хүрээтэй 
хиргэсүүр, дөрвөлжин булшнууд бий.

 
3.5. Үзүүр хадны булш. Сумын төвөөс урагш 23 км орчим, Хашаатын 

Цагаан өндрийн хойно, Үзүүр хадны баруун урд хэсэгт дөрвөлжин 
булш, зэл чулуунуудтай.

 
3.6. Даргиатын булш. Даргиатын булагаас зүүн урагшаа 2 км-т 

байрладаг.

3.7. Хар овоотын  булш.Сумын төвөөс баруун хойд зүгт  байрладаг.  

3.8. Бурхантын дурсгал. Сумын төвөөс баруун урагш 40-өөд км, 
Бурхант уулын зүүн хойд талд байрладаг. 
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

Зураг 3.6. Даргиатын булш чулуу. © О. Соронзонболд

Зураг 3.7. Хар овоотын  булш



14
ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

4. ХҮННҮ БУЛШ

4.1. Хөшөөнө Ухаагийн хөшөө чулуу, булш. Сумын төвөөс урагш 
50-аад км байршдаг.

Зураг 4.1. Хөшөөна Ухаагийн хөшөө чулуу. © О. Соронзонболд

5. ХАДНЫ ЗУРАГ

5.1. Янгирын сүг зураг. Янгирын зурагтай хад нь Бүсийн чулууны 
хадан дунд байрладаг.

Зураг 5.1. Хадан дээрх янгирын сүг зураг. © О. Соронзонболд
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БАЙГАЛИЙН ӨВӨРМӨЦ ТОГТОЦ БҮХИЙ ГАЗРУУД

Зураг 6.1. Бүсийн чулуу. © О.Соронзонболд 

Зураг 6.2.  Бүсийн чулуу дахь Сэнжит хад. © О.Соронзонболд
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БАЙГАЛИЙН ӨВӨРМӨЦ ТОГТОЦ БҮХИЙ ГАЗРУУД

Зураг 6.3.  Бүсийн чулуу дахь Даянч хад. © Т. Тодгэрэл

Зураг 6.4. Бүсийн чулуу дахь Заан хад. © Т. Тодгэрэл
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БАЙГАЛИЙН ӨВӨРМӨЦ ТОГТОЦ БҮХИЙ ГАЗРУУД

Зураг 6.5.  Баларын тойром. Хос сэнжит хад. © М. Ганбат 

Зураг 6.6 . Баян-Өлзийт хайрхан. © О. Соронзонболд
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БАЙГАЛИЙН ӨВӨРМӨЦ ТОГТОЦ БҮХИЙ ГАЗРУУД

Зураг 6.7. Их-Хэтийн булаг. © М.Ганбат

Зураг 6.8. Даргиатын булаг. © М.Ганбат
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БАЙГАЛИЙН ӨВӨРМӨЦ ТОГТОЦ БҮХИЙ ГАЗРУУД

Зураг 6.9. Гашууны тойром. © М. Ганбат

Зураг 6.10. Нүдэнгийн толгод “Буурын ам”. © М. Ганбат
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД

Хөхтөн 
амьтан
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ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД
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ДЭЛДЭН ЗАРАА
Hemiechinus  auritus
Long-eared hedgehog

Зараатан Erinaceomorpha
Зарааныхан Erinaceidae      

Таних шинж
Биеийн нуруу болон хажуу хэсэг нь өргөсөөр хучигдсан. Богино мөчидтэй. 
Чих харьцангуй урт, 37-45 мм. Хэвлий дун цагаан. Урт шөвгөр хоншоортой.

Амьдралын онцлог
Шөнө болон бүрэнхийн идэвхитэй. Өвөл ичээлнэ. Тарвага, зурам, огдойн 
нүхэнд орогноно. Мөн агуй, хадны ангал зэргийг ашиглана. VI-VII сард 4-7 
зулзага төрүүлнэ.  

Амьдрах орчин
Хуурай хээр, цөл, заримдаг цөлийн бутлаг ургамал бүхий хөндий, элсэн 
довцог, баян бүрд, голын хуурайдуу сав газарт байршин амьдарна. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Дэлдэн зарааны тархац нутгийн 1 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай нутагт 
хамрагддаг.
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БОРОЛЗОН ТУУЛАЙ 

Lepus tolai
Tolai hare

Туулайтан Lagomorpha
Туулайнхан Leporidae

Таних шинж
Зуны зүс бор шарга, өвөл цайвар бор шарга. Чих урт гонзгой, үзүүр нь хар 
бараан, шаргал эмжээртэй. Сүүл ахар, дээд тал нь том хар толботой, түүнийг 
тойрсон цагаан цайвар үстэй. Өмнөд мөч хойд мөчөөс богино. 

Амьдралын онцлог
Бүрэнхий, шөнийн идэвхитэй. Хад, чулууны хөндий, бут сөөг, тарвага, 
үнэгний орхисон нүхэнд орогноно. Ороо нийллэг III сард болж, 42 хоног 
орчим хээлээ тээдэг. Жилд 2 удаа төллөх ба нэг удаа дунджаар 2-6 бөжин 
төрүүлнэ. Нэг настайд үржилд орно.

Амьдрах орчин
Ойт болон уулын хээр, өндөр уулс, элсэн довцог, сайр, жалга, голын шугуйд 
бут, сөөг, хад чулуутай, далдац сайтай нутагт тохиолдоно.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлгээ хийгдээгүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Боролзон туулайн тархац нутгийн 12 орчим хувь нь улсын тусгай 
хамгаалалттай нутагт хамрагддаг.
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ДАГУУР ОГДОЙ
Ochotona dauurica
Daurian pika

Туулайтан Lagomorpha
Огдойнхон Ochotonidae

Таних шинж
Зуны зүс бүхэлдээ бор шарга, саарал, өвөлдөө илүү цайвар, хэвлий саарал. 
Сүүлгүй. Чих том дугариг, цайвар эмжээртэй. Нүд бүлтгэр. Эрүүний мэдрүүл 
үс болох сахал нь 40-45 мм урт.

Амьдралын онцлог
Үүр, өдөр, бүрэнхийн идэвхитэй. Гөлчгийтэй бүдүүн эм бүлээр амьдарна, 
харин эр огдой ганц нэгээр ойролцоо байршин амьдарна. Ороо нийллэг IV 
сарын дунд үед болж, эм огдой  25 орчим хоног хээлээ тээнэ. Жилд 2 удаа, 
тааламжтай жилд 3 удаа төллөх ба нэг удаа дунджаар 5-7, заримдаа 8-10 
бөмбөөлэй төрүүлнэ. 

Амьдрах орчин
Ойт болон уулын хээр, өндөр уулс, цөлөрхөг хээрийн үетэн, алаг өвст нугад 
элбэг тохиолдоно.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Дагуур огдойн тархац нутгийн 8 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай нутагт 
хамрагддаг.
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МОНГОЛ ТАРВАГА

Marmota sibirica
Siberian marmot

Мэрэгчтэн Rodentia
Хэрмийнхэн Sciuridae

Таних шинж
Мөч богино, бахим биетэй. Зулай хар бараан, шанаа нүүрний хэсэг цайвар, 
хэвлий бор шаргал. Зоо нуруу бор хул, бараан сортой, сүүлний цацаг бор 
хүрэн.

Амьдралын онцлог
Өдрийн идэвхитэй. Бүлээр нүхэнд амьдардаг. Намар X сард ичээнд орж, 
хавар III сард ичээнээс гарна. Ороо хөөцөлдөөн ичээнээс гарсны дараа 1-2 
долоо хоног үргэлжилнэ. Тарч 30-35 хоног хээлээ тээж, дунджаар 5-7 мөндөл 
төрүүлнэ. 3 насандаа үржилд орно. 

Амьдрах орчин
Талархаг болон нам ухаа гүвээрхэг хээр, уулын хээр, ойт хээр, өндөр уулын 
хажуу бэл, уулсын жалга судаг дагаж амьдарна. 

Ховордлын зэрэглэл 
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Устаж болзошгүй

Хамгаалал
Байгаль орчны сайдын тушаалаар 2005, 2006, 2009 онд тарвага агнуурыг 
бүрэн хориглосон. Монгол тарваганы тархац нутгийн 6 орчим хувь нь тусгай 
хамгаалалттай нутагт хамрагддаг.
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ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНО  
(цайвар үлийч)
Lasiopodomys brandtii

Мэрэгчтэн Rodentia
Оготныхон Arvicolinae

Таних шинж
Их биеийн өнгө цайвар саарал, элсэн саарал, бор шаргал. Хэвлий жигд 
цайвар. Нүд том, толгойн оройн хэсэг рүү ойртсон. Сүүл харьцангуй богино, 
жигд цайвар шаргалдуу өнгөтэй. Тавхай богино, хумс урт.

Амьдралын онцлог
Колони үүсгэж бөөнөөр амьдардаг. Өдрийн идэвхитэй. Үржил 4-8 дугаар 
сарын хооронд үргэлжилнэ. Хээл тээх хугацаа 19-21 хоног. Өвөлжсөн эм 
оготно 3-4 удаа төллөх ба төрөх бүрд 2-13 хүртэл гөлчгий гаргана.  
 
Амьдрах орчин
Хуурай хээрийн жинхэнэ төлөөлөгч. Ойт хээр, хээр, хуурай хээрийн дэрст, 
харганат хөндий, уулсын энгэр бэл, булаг шанд, голын хөндий даган 
амьдарна. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхаарал өртөхөөргүй

Хамгаалал
Үлий цагаан оготны тархац нутгийн 4 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай 
нутагт хамрагддаг.
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ХУЛ ЧИЧҮҮЛ

Meriones unguiculatus
Mongolian gerbil

Мэрэгчтэн Rodentia
Чичүүлийнхэн Gerbilidae

Таних шинж
Нуруун тал элсэн шаргал, саарлаас шаргалдуу бор, хүрэн бор. Хэвлий саарал. 
Хэвлийн үсний уг хар. Хумс нь бараан. Сүүлний дээд тал богино хар бараан 
үстэй, төгсгөлдөө хар бор өнгийн цацагтай. Биеийн урт 13 см, сүүл 10 см 
хүрнэ. 

Амьдралын онцлог
Хоногийн турш идэвхитэй. Бүлээр, нийлмэл бүтэцтэй нүхэнд амьдарна. Өвөл 
ичэхгүй. Нүхний гадна идээшлэх нь бага, хоолоо голдуу нүх рүүгээ зөөнө. 
Жилд 1-2 удаа төллөх ба нэг удаа дунджаар 3-8 гөлчгий гаргана. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, уулын хээр, хуурай хээрт тархан амьдардаг. Үет ургамал, харгана, 
бударгана бүхий элсэрхэг говь, хуурай хээрт хамгийн элбэг.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхаарал өртөхөөргүй

Хамгаалал
Хул чичүүлийн тархац нутгийн 6 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай нутагт 
хамрагддаг.
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ГЭРИЙН ХУЛГАНА
Mus musculus
House mouse

Мэрэгчтэн Rodentia
Хулганыхан Muridae

Таних шинж
Биеийн нуруун тал харьцангуй цайвар, элсэн саарал. Биеийн урт 70-110 мм, 
сүүлний урт 38-102 мм.

Амьдралын онцлог
Бүрэнхий ба шөнийн идэвхитэй ч өдөр тохиолдоно. Жилийн турш идэвхитэй. 
Ихэвчлэн өвслөг ургамлын үр иднэ. Хээл тээх хугацаа 20 хоног. Жилд хэд 
хэдэн удаа төрж, төрөх бүрдээ ихэвчлэн 5-7, хааяа түүнээс олон гөлчгий 
төрүүлнэ. 

Амьдрах орчин
Байгалийн нөхцөлд амьдрахаас гадна хот суурин газрын гэр сууц, агуулах, 
хөдөө айлын өвөлжөө бууцанд элбэг тохиолддог. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхаарал өртөхөөргүй
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СИБИРЬ АЛАГДААГА

Allactaga sibirica
Siberian jerboa

Мэрэгчтэн Rodentia
Алагдааганыхан Dipodidae

Таних шинж
Биеийн нуруун тал саарал туяа бүхий цайвар өнгөтэй. Сүүлний үзүүрийн 
цацаг үсний хар өнгөтэй хэсгийн өмнө талд цагираг маягийн цайвар үстэй. 
Сүүлний үзүүр тод цагаан. Хойд мөчид өмнөд мөчдөөс урт. Биеийн урт 125-
180 мм, сүүлний урт 172-230 мм. 

Амьдралын онцлог
Шөнийн идэвхитэй. 70-150 см-ийн гүнд 500 см урт нүх ухаж амьдарна. 
Нүхний гаднах амсрын диаметр 6 см орчим. Ичээнээс гарсны дараа үржилд 
орно. Жилд 1 удаа төрөх ба 3-6 зулзага төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хээр, уулын хээр, хуурай хээрт байршин амьдарна. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Сибирь алагдааганы тархац нутгийн 10 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай 
нутагт хамрагддаг.
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ЭЛСЧ САВАГДААХАЙ 
Dipus sagitta
Northern three-toed jerboa 

Мэрэгчтэн Rodentia
Алагдааганыхан Dipodidae

Таних шинж
Биеийн галбир төрхөөрөө алагдаагатай төстэй боловч сүүл арай урт. Чих 
харьцангуй богино, хоолой хэлбэртэй. Биеийн нуруун тал цайвардуу элсэн 
шаргал өнгөтэй. Хэвлий цагаан. Хойд мөчид нь 3 хуруутай. Тавхайн улны 
хэсэгт цайвар өнгийн урт сагсгар үстэй зэрэг шинжээр алагдааганаас 
ялгагдана.  

Амьдралын онцлог
Шөнийн идэвхитэй. 5 м орчим гүнтэй нүх ухаж амьдарна. Ичээнээс гарсны 
дараа үржилд орно. Жилд 1 удаа төрж, 2-5 зулзага төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Элсэн хөрстэй говь, цөл, цөлөрхөг хээрт голдуу байршиж, амьдарна.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй 
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Элсч савагдаахайн тархац нутгийн 17 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай 
нутагт хамрагддаг.
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ХЯРС ҮНЭГ
Vulpes corsac

Corsac fox

Махчтан Carnivora
Чоныхон Canidae

Таних шинж
Зуны зүс улбар цайвар, өвлийн зүс тод улаан шаргал. Сор үсний үзүүр цагаан 
тул мөнгөлөг туяатай харагдана. Нуруун тал нь хүрэвтэр. Цээж болон хэвлий 
шаргал туяа бүхий цайвар. Сүүл богино, үзүүр нь хар.

Амьдралын онцлог
Бүрэнхийн гүйдэлтэй. Монгол тарвага, доргоны эзэнгүй нүхийг ашиглана. 
Ороо хөөцөлдөөн II сард болно. Хавар IV сард 3-6 гавар төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Хээр болон цөлөрхөг хээрт байршин амьдарна.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Ховордож болзошгүй

Хамгаалал
Шар үнэгний тархац нутгийн 12 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай 
газарт хамрагддаг.
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ШАР ҮНЭГ
Vulpes vulpes
Red fox

Махчтан Carnivora
Чоныхон Canidae

Таних шинж
Сүүл урт, өтгөн үстэй, үзүүр нь цагаан. Хоншоор урт шөвгөр. Өвлийн зүс 
улаан шаргал, зуны зүс цайвардуу саарал. Цээж, хэвлий цагаан. Мөчид 
харьцангуй урт, бараан өнгөтэй. 

Амьдралын онцлог
Өдөр шөнөгүй тохиолдох боловч голдуу өглөө эрт, орой бүрэнхийн 
гүйдэлтэй. Ихэвчлэн тарваганы нүх, хадны ангалд үүрлэнэ. Ороо хөөцөлдөөн 
2-3 сард болно. Хавар 6-8 гавар төрүүлнэ. Гаврууд намар хүртэл эхтэйгээ 
хамт амьдарна. 

Амьдрах орчин
Монгол орны уулын тайга, ойт хээр, хээр, говь цөлийн бүсийн аль алинд нь 
тохиолдоно.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Ховордож болзошгүй

Хамгаалал
Шар үнэгний тархац нутгийн 13 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай 
газарт хамрагддаг.
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СААРАЛ ЧОНО

Canis lupus
Grey wolf

Махчтан Carnivora
Чоныхон Canidae

Таних шинж
Үл мэдэг шаргал туяа бүхий цайвар-саарал зүстэй. Нурууны голыг дагасан 
хар бараавтар сор үстэй. Бадриун зэгзгэр мөчтэй.

Амьдралын онцлог
Чоно зонхилон орой үдэш, үүрийн харанхуйгаар гөрөөлдөг.  Ороо хөөцөлдөөн 
XII сард болж, нэг гичий чоныг хэд хэдэн азарган чоно дагадаг. Гичий 
чоно V-VI сард тусгайлан зассан нүх буюу хадны хонгил, агуйд 6-8 бэлтрэг 
төрүүлнэ. Бэлтрэг 9-13 хоногийн дараа нүдээ нээнэ. 

Амьдрах орчин
Саарал чоно малын бэлчээрийг дагаж, улирлаар байршлаа сэлгэнэ. Ихэвчлэн 
хүний нөлөөнөөс зайдуу бартаа хоргодоц сайтай хад асга бүхий өндөр уулс, 
гүн ой тайгад байршин амьдарна. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Ховордож болзошгүй

Хамгаалал
Монголд саарал чоныг хамгаалах хууль, эрх зүйн арга хэмжээ аваагүй ч тархац 
нутгийн 13 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамрагдсан.
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ХАЛЗДАЙ ДОРГО
Meles leucurus
Asian badger

Махчтан Carnivora
Суусрынхан Mustelidae

Таних шинж
Бие лагс, мөч богино, хүчирхэг. Толгой шаантаг хэлбэртэй. Их бие 
нуруугаараа мөнгөлөг саарал, хэвлий хар.Толгой цайвар  хүрэн ба нүдийг 
дайрсан босоо тод хар судалтай. Сор үс нь урт, ширүүн.

Амьдралын онцлог
Шөнийн болон бүрэнхийн идэвхитэй. Нүх ухаж ганц нэгээр, хосоор, бүлээр 
амьдардаг онцлогтой. Намар X сараас дараа оны IV сар хүртэл ичээлнэ. 
Ичээндээ төрнө. Нэг төрөлтөөр 1-6 ганьс гаргана. Төрсний дараахан ороо 
хөөцөлдөөн эхэлж, намар хүртэл үргэлжилнэ. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хээр, говийн бүсээр чийглэг, нам дор газар, голын хөндий, баянбүрд 
бараадан амьдарна.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал 
Халздай доргын тархац нутгийн 12 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай 
нутагт хамрагддаг.
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ӨМХИЙ ҮЕН 

Mustela eversmanni
Steppe polecat

Махчтан Carnivora
Суусрынхан Mustelidae

Таних шинж
Их биеийн өнгө шаргалдуу туяатай цайвар. Их биеийн сор үсний үзүүр хар 
туяатай. Хэвлий хар хүрэн, хөл хар, сүүл сахлаг бөгөөд цайвар, үзүүр нь хар.

Амьдралын онцлог
Өдрийн болон харанхуй, бүрэнхийн идэвхитэй. Хооллох амьтнаа голдуу 
нүхэнд нь барина. Үнэг, зурам, чичүүл, тарваганы хуучин нүхэнд амьдарна. 
Ороо хөөцөлдөөн II-IV сард болж, IV-V сард 10 хүртэл гөлчгий төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хээр, уулын хээрээр тархсан. Жижиг толгодын энгэр, бэл, уулын 
ам, хөндий, гуу жалга, голын эрэг орчмоор нутаглана. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Өмхий үений тархац нутгийн 12 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай нутагт 
хамрагддаг.
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МАНУУЛ МИЙ
Otocolobus manul 
Manul

Махчтан Carnivora
Мийнхэн Felidae

Таних шинж
Монголд буй 4 зүйл зэрлэг муураас хамгийн жижиг биетэй нь мануул мий. 
Мөч богино, бахим. Өвлийн зүс цайвар бор шаргал, зуны зүс бараавтар бор 
шаргал. Сүүл богино, хар бараан гархи маягийн хөндлөн судалтай.

Амьдралын онцлог
Бүрэнхий болон шөнийн идэвхитэй. Ганц нэгээр тохиолддог, нуугдмал 
амьдралтай. Тарваганы эзэнгүй орхисон нүх, хад чулууны хонгил, ангал, 
жижиг агуй зэрэгт үүрлэнэ. Ороо нийллэг хавар II сард болж, эм мануул 3-6 
ногоолой төрүүлнэ. Хоёр настайд бэлэг боловсорно. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хээр, хад чулуут бэсрэг уулс, өндөр уулархаг нутаг, говь цөлийн 
хадат уулсаар тохиолдоно.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Ховордож болзошгүй
Монгол улс: Ховордож болзошгүй

Хамгаалал 
Мануул мийн тархац нутгийн 12 орчим хувь нь тусгай хамгаалалттай нутагт 
хамрагддаг.
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ХАР СҮҮЛТИЙ

Gazella subgutturosa
Black-tailed gazelle

Туруутан Artiodactyla
Тугалмайтныхан Bovidae

Таних шинж
Зуны зүс улаавтар шаргал, өвөлд цайвар шаргал, хэвлий цагаан. Сүүлний 
үзүүр хар, 16-20 см урт. Ооно 25-41 см урт эвэртэй, шаргачин эвэргүй.

Амьдралын онцлог
Сүрэглэн амьдарна. Үржилд 2-3 насандаа оролцоно. Ороо хөөцөө ХII сараас 
I сарын хооронд үргэлжилнэ. V-VI сард ихэвчлэн 1 янзага төрүүлэх ба хаяа 
ихэрлэх тохиолдол бий.

Амьдрах орчин
Монгол орны цөлөрхөг хээр, цөлийн бутлаг, өвслөг ургамал бүхий толгод, 
дэнж, хөндий дагаж байршина.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Эмзэг
Монгол улс: Эмзэг

Хамгаалал
Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолоор ховор амьтнаар 
бүртгэсэн. Монгол орны улаан номын гурав дахь хэвлэлд орсон. Хар сүүлтийн 
тархац нутгийн 20,1 хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамрагддаг. 
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ЦАГААН ЗЭЭР
Procapra gutturosa
Mongolian gazelle

Туруутан Artiodactyla
Тугалмайтныхан Bovidae

Таних шинж
Зуны улиралд нуруу болон хажуу тал шаргалдуу өнгөтэй бөгөөд хэвлий 
цагаан. Өвлийн зүс цайвар. Сүүл богино 9-12 см урттай, тангийнхаа захаар 
шар хүрээтэй. Ооно арагшаа тахийж үзүүр нь дотогш эргэн ойртсон шорон 
эвэртэй, шаргачин эвэргүй. 

Амьдралын онцлог
Сүрэглэн амьдарна. Үржилд 3-4 насандаа оролцоно. Ороо хөөцөө ХI сарын 
дунд үеэс I сарын сүүлч хүртэл үргэлжилнэ. Жилд 1 удаа буюу VI-VII сард 
төллөх ба ихэвчлэн 1, хаяа ихэр янзага төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Намхан уул толгод, гүвээ бүхий хялганат хээрт байршин амьдарна.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Анхааралд өртөхөөргүй
Монгол улс: Устаж болзошгүй

Хамгаалал
Цагаан зээрийн тархац нутгийн 8 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай 
газар хамрагддаг. 
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АРГАЛЬ ХОНЬ

Ovis ammon
Wild sheep

Туруутан Artiodactyla
Тугалмайтныхан Bovidae

Таних шинж
Зуны зүс хүрэвтэр бор, цайвар. Өвлийн зүс цайвар. Мөчид урт, хүнд лагс 
биетэй. Угалз, хомь хоёул эвэртэй. Угалзын эвэр мушгирсан хэлбэртэй, урт, 
бүдүүн. Хомийн эвэр богино, мушгиа багатай.    
Амьдралын онцлог

Сүрэглэн амьдарна. Үржилд 3-4 насандаа оролцоно. Ороо хөөцөөнд Х сард 
орж, нэг угалз 20 хүртэлх хомь хураана. Орооны бус үед угалз, хомь тусдаа 
сүрэглэнэ. Жилд 1 удаа буюу IV-V сард төллөх ба ихэвчлэн 1, хаяа ихэр хурга 
төрүүлнэ.

Амьдрах орчин
Монгол орны уулын тайга, уулын ойт хээр, хээр, цөлийн бүс, бүслүүрт 
тархсан. Өндөр нам уулс, толгод, манхан элс зэрэг бартаа сархиа, нугачаа 
бүхий ой модгүй газар идээшилнэ.  

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Эмзэг
Монгол улс: Устаж болзошгүй

Хамгаалал
Агнахыг 1953 оноос хойш хуулиар хориглосон. Монгол улсын улаан номын 
гурав дахь хэвлэлд ховор зэрэглэлээр орсон. Аргаль хонины тархац нутгийн 
14 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамрагддаг.
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Шувуу
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ДАГУУР ЯТУУ   
Perdix dauurica  
Дагуур ятуу

Тахиатан Galliformes
Гургуулынхан Phasianidae

Таних шинж
Биеийн урт 290-330 мм, далавчны урт 139-158 мм, жин 200-400 г. Нүдээ 
тойрсон цагаан. Хүзүү, нуруу саарал, хушууны доод талд хоолойн хажуугаар 
ургасан өд сахал шиг харагдана. Эр шувууны нүүр, цээжин хэсэг шаргал, 
хэвлий дээр буруу харсан бундан хэлбэрийн том хар толботой, хэвлий 
сүүлний доод хэсэг цайвар. Далавч бор цоохор, биеийн хажуу талаар 2 эгнээ 
улаан толбуудтай. Эм шувуу нүүр цээжний хэсэг шаргал, хүзүү бага зэрэг 
саарал, хэвлий цагаан жижиг хар саарал толботой. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны ихэнх нутгаар уулын хээр, хээржсэн цөл, тал хээр, ойн 
цоорхой, говийн буг сөөгт энгэр хормой, жижиг хад чулуутай газрууд, тариан 
талбайгаар тохиолдоно. 

Үүрлэлт
Газар үүр засч, 8-16 өндөг гаргана. Заримдаа 20 гаруй өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Ургамлын үр, нахиа, үндэс, шавьжаар хооллоно.

Статус
Суурин шувуу.  



45
ХОНДОН АНГИР
Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck 

Галуутан Anseriformes
Нугасныхан Anatidae

Таних шинж
Томхон нугасны хирийн биетэй. Биеийн урт 580-700 мм, далавчны урт 110-
135 мм, жин 900-1600 г. Эр, эм шувууд ижил улаан шаргал зүстэй. Толгойн 
хэсэг биеэсээ нилээд цайвар шаргал байдаг ба эр шувуу эмээсээ нарийхан 
хар хүзүүвчтэйгээр ялгагдана. Дэвүүр, залуур өдүү, хушуу, хөл хар. Далавчны 
дээд бүрхүүл цагаан, 2-р дэвүүр өд тод ногоон.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны ус, нуур, голтой бүх нутгаар өргөн тархана. Чоно харайх, Суман 
зэрэг өвөл хөлдөхгүй харзалдаг нуур, гол, Улаанбаатар хотын дулааны 
станцын цөөрөм, түүнээс урсах голоор 800 хүртэл тоо толгойгоор өвөлждөг. 
Нуур, гол, ус даган амьдарна.

Идэш тэжээл
Жижиг элдэв амьтан, ургамлаар хооллоно.

Үүрлэлт
Мод, хад асганы хонгил зэрэгт үүрлэж ихэвчлэн 7-12 өндөг, зарим тохиолдолд 
20 орчим өндөг гаргана. Заримдаа өндөр хүчдэлийн цементэн шонгийн оройн 
нүхэнд үүрлэсэн байх нь тохиолдоно.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, зарим газарт цөөн тоогоор өвөлждөг, элбэг 
тааралдах усны шувуу.
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АНХИДАЛ АНГИР
Tadorna tadorna
Common Shelduck

Галуутан Anseriformes
Нугасныхан Anatidae

Таних шинж
Биеийн урт 550-650 мм, далавчны урт 280-360 мм, жин 800-1650 г. Цагаан, 
хар, улаан шаргал өнгө хосолсон зүстэй. Тухайлбал: Хүзүүний дээд хэсэг, 
толгой, мөрний дээд өдний дунд хэсэг, хэвлийн дундуур нарийн зурвасаар 
сүүл хүртэл болон дэвүүр өдүүд хар, их биеийн өмнөд хэсэг улаан шаргал, 
биеийн бусад хэсэг цагаан. 2-р дэвүүр өд нь гялтганасан хар-ногоон. Хушуу 
улаандуу, бага зэрэг дээш ээтийсэн. Эрэгчний хушууний угт 20 мм орчим 
өндөр булцуутай. Хөл улаан ягаан.

Тархац, амьдрах орчин
Монголын Их нуурын хотгороос Халх гол хүртэлх тал, Говийн бүсийн 
давсархаг нуур, тогтоол ус, намагаар түгээмэл тархана. Давсархаг усан 
сангуудыг дагаж амьдарна.

Идэш тэжээл
Гүехэн усны ёроолын жижиг амьтан, ургамлаар хооллоно.

Үүрлэлт
Үүрээ хад, эрэг, хаяа амьтны орхигдмол нүхэнд засна. 7-12 цагаан өндөг 
гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, агнуурын усны шувуу.    
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СОХОР ЭЛЭЭ
Milvus migrans

Black Kite

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Биеийн урт 480-580 мм. Далавчны дэлхэц 1300-1550 мм. Дунд зэргийн биетэй, 
сүүл ац хэлбэртэй. Нисэх үед далавчны 1-р дэвүүр өдний угийн цайвар өнгө 
тод харагдана. Хушуу хар, уг нь цайвар өнгөтэй.

Тархац, амьдрах орчин
Ой тайгаас говь цөлийн бүс хүртэл хад, мод гэх мэт үүр засах тохиромжтой 
бүх газар үүрлэнэ. 

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгч, зараа, жижиг шувууд, хүнсний хаягдлаар хооллоно.

Үүрлэлт
Иххэт сумын нутагт хуурай сайранд ургасан хайлаас дээр үүрлэнэ.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 3-р сарын сүүлээс 4-р 
сарын дунд хүртэл нүүдэллэн ирж, 9-р сарын эхээр буцаж эхэлдэг.
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СААРАЛ ХУЛД 
Circus cyaneus
Hen Harrier

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae 

Таних шинж
Биеийн урт 450-550 мм, далавчны урт 355-396 мм, жин 370-700 г. Эр шувуу 
цагаан саарал. 1-р дэвүүр өд хар, хэвлий цагаан, сүүлний дээд тал цагаан. Эм 
шувууны нуруун тал нь хар бараан, зулай болон хүзүүний хэсэг нь цайвардуу  
хүрэн, хэвлий хэсэг хүрэн судлуудтай. 

Тархац, амьдрах орчин
Хээр тал, нуга, голын хөндий, ойн хөвдөг намаг, ойт хээр, бут сөөгт орчинд 
тохиолдоно. Иххэт сумын нутагт нүүдлийн үедээ тохиолдох боломжтой.

Үүрлэлт
Газар дээр үүр засна. 3-8 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг биетэй сээрнуруутан амьтдаар хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 
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МОРИН ХАРЦАГА 

Accipiter nisus
Eurasian Sparrowhawk

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae 

Таних шинж
Биеийн урт 200-400 мм. Далавчны дэлгэмэл 580-650 мм урт. Жижиг махчин 
шувуу, далавч богино, өргөн, сүүл урт. Сүүл нь далавчны өргөнөөс урт ба 
4-5 бараан судалтай. Эр шувууны нуруун тал хөх саарал, шанаа улбар шар, 
хэвлий хүрэн эсвэл улбар шар нарийн хөндлөн судлуудтай. Эм нь эрээсээ 
арай том биетэй, өнгөний хувьд төсөөтэй.

Тархац, амьдрах орчин
Ой, ойт хээрт шилмүүст болон өргөн навчит модон дээр үүрлэнэ. Нүүдлийн 
үедээ Иххэт сумын нутгаар хайлаас мод бүхий уулын ам, сайруудаар 
тохиолдоно.

Үүрлэлт
Модон дээр үүрлэнэ. 

Идэш тэжээл
Олон төрлийн жижиг шувуудаар хооллоно.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн,ердийн тохиолдох шувуу. 4-р сарын сүүлээр нүүн 
ирнэ.
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ШИЛИЙН САР
Buteo hemilasius
Upland buzzard

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae 

Таних шинж
Биеийн хэмжээгээр элээнээс ялимгүй том. Биеийн урт 570-670 мм, далавчны 
урт 490-504 мм, жин 970-2050 гр. Өнгө зүс маш олон янз байх бөгөөд зарим 
шилийн сар нилээн цагаан цайвар байхад зарим нь хар бараан харагдах нь 
ч бий. Хэвлий цайвар олон жижиг бор толбуудтай, хэвлийн хажуу талын 
толбууд нь тод том байдаг. Шилбэ өдөөр бүрхэгдсэн. 

Тархац, амьдрах орчин
Байгалийн ихэнх бүс бүслүүрүүдэд энэ шувуу тархсан. Иххэт сумын нутагт 
тохиолдох түгээмэл зүйл. 

Үүрлэлт
Мод, хад, барилга байгууламж, эрэг, довцог газар үүрлэж, 2-6 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг хөхтөн, шувуу, шавьжаар хооллоно. 

Статус
Суурин шувуу. Манай оронд байх хамгийн түгээмэл тохиолдох махчин 
шувуудын нэг. 
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ТАЛЫН САР

Buteo rufinus
Long-legged Buzzard

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Шилийн сартай төстэй. Биеийн урт 500-610 мм, далавчны дэлхэц 1300-1500 
мм урт. Бие ерөнхийдөө улбар шаргал зүстэй. Дэвүүр өднүүд цагаан цайвар, 
хөндлөн бараан судлуудтай ба үзүүр хэсгүүд нь хар бараан. Далавчны доод 
хучуур өд улбар шар ба 1-р дэвүүр өдтэй залгах хэсэг нь бараан. Шилбэ 
өдгүй нүцгэн. 

Тархац, амьдрах орчин
Хуурай хээр, цөлөрхөг хээр, цөлийн бүсэд үүрлэн өндөглөнө. Иххэт сумын 
нутагт хуурай сайр, хөндийгөөр ургасан хайлаас модон дээр үүрлэнэ. 

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгч, мөлхөгч, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Хайлаас модон дээр үүрлэнэ.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 4-р сарын дундаас ирж 9-р сарын сүүлээр 
буцдаг.
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ТАРВАЖИ БҮРГЭД     
Aquila nipalensis
Steppe Eagle

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Дунд зэргийн биетэй. Биеийн урт 620-780 мм, далавчны урт 540-650 мм, жин 
2300-4900 г. Ерөнхийдөө бараан хүрэн зүстэй. Заримдаа шаргалдуу зүстэй 
таарна. Далавч урт, өргөн, захын дэвүүр өдүүд их сарвайсан харагдана. Бие 
гүйцсэн шувууны дагзан дээр дөрвөлжин хэлбэрийн шартай. Дэвүүр болон 
сүүлний өд нь бүдэг бараан хөндлөн судалтай. Залуу шувуу сүүлний угийн 
дээд хэсэгтээ цагаан, дэвүүр өдний төгсгөл цайвар шаргал. Дэвүүр өд болон 
залуур өдийг заагласан хэсэг цайвар тул доороос харахад урт өргөн цагаан 
зурвас мэт харагдана. Сүүл богино, дугирагдуу хэлбэртэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны ихэнх нутгийн хээр тал, говь, уулын хээрээр тохиолдоно. Иххэт 
сумын нутагт түгээмэл тохиолдох зүйл.

Үүрлэлт
Үүрээ газар, хад чулуун дээр засч, 1-3 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг, дунд хэмжээний мэрэгчид, ялангуяа цайвар үлийч, тарвага, зурмаар 
хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн түгээмэл тохиолдох шувуу. 
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ЦАРМЫН БҮРГЭД

Aquila chrysaetos
Golden Eagle

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Бүргэдүүд дотроо том биетэй. Биеийн урт 800-1000 мм, далавчны урт 
♂600-645 мм, ♀635-725 мм, жин ♂3000-4300 г, ♀3600-6400 г. Бараан хүрэн 
зүстэй, толгойн ар тал болон хүзүүний ар хэсэг шаргал. Тарс өдөөр сайтар 
бүрхэгдсэн. Хушууны зэтэр, хөлийн сарвуу шар. Залуу шувууны дэвүүр өднүүд 
дундаа цагаантай. Нисэн халих үед далавчны доод талын цагаан хэсэг сайн 
харагдана. Мөн сүүлний өдний уг цагаан ба нисэх үед сайн үзэгдэнэ. Бие 
гүйцсэн шувууны далавч, сүүлэнд тийм цагаан өнгө байхгүй. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай оронд цавчим хад чулуутай, ой мод, тал хээр, говийн уулсаар 
амьдарна. Нүүдлийн үедээ Иххэт сумын нутагт тохиолдоно.

Үүрлэлт
Үүрээ хаданд, өндөр модон дээр засна. 1-3 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Тарвага, туулай болон бусад дунд зэргийн биетэй хөхтөн ба шувуу барьж 
хооллоно. 

Статус
Суурин шувуу. Залуу шувууд нүүдэллэнэ. 
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НӨМРӨГ ТАС  
Aegypius monachus
Cinereous Vulture

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Манай орны хамгийн том махчин шувуу. Биеийн урт 1000-1200 мм, далавчны 
урт 715-875 мм, жин ♂7-11.5 кг, ♀7.5-12.5 кг. Далавч өргөн, урт. Сүүлний 
төгсгөл дугирагдуу. Бие бүхэлдээ бараан хүрэн. Толгой хүзүүний хэсэг өдгүй, 
нүцгэн хөх саарал өнгөтэй. Толгойн оройн хэсэгт бордуу өнгийн сөдөн 
хучлагатай. Нисэх үед нь далавч урт өргөн, толгой сүүл богино харагддаг. 
Хар саарал өнгийн бахим том хошуутай. Залуу шувуу хар бараан харагдана. 
Ялангуяа нүдний эргэн тойрон, толгойн орой илүү хар. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол Алтай, Говь Алтайн уулс, Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, Хан Хөхийн нуур, 
ойт хээр, хээрийн бүсийн хад цохио бүхий уулсаар хааяагүй тааралдана. Гүн 
ойд байхгүй. 

Үүрлэлт
Хад чулуу, модон дээр үүр засна. 1 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Сэг зэмээр хооллох боловч зарим үед сул дорой өвчтэй амьтан барих 
чадвартай. Мөн бүргэдийн барьсан анг булаан хооллоно. 

Статус
Өргөн тархсан. Бие гүйцсэн шувууд суурин байх боловч залуу шувууд 
өвөлдөө нүүдэг. IUCN, Азийн улаан номонд орсон. 
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ХИМАЛАЙН ХАЖИР 

Gyps himalayensis
Ухаа хажир

Шонхортон Falconiformes
Харцагынхан Accipitridae

Таних шинж
Нөмрөг тастай биеэр ойролцоо. Биеийн урт 1250-1500 мм, далавчны урт 765-
839 мм, жин 8-12 кг. Урт өргөн далавчтай. Сүүлний хоёр захын төгсгөл өнцөг 
үүсгэнэ. Ухаа хажираас арай цайвар, биеэр том. Дэвүүр өд, сүүлний өд хар 
бараандуу. Толгой хүзүүний хэсэг цагаан сөдөөр бүрхэгдсэн, гүеэний хэсэгт 
зах маягийн өтгөн цагаан өдтэй. Хушуу шар, зэтэр болон хөл хөх саарал. 
Нисэх үед далавчны дэвүүр өд, хучуур өдний ялгаа сайн харагдана. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол болон Говь Алтайн нурууны өндөр хадан цохио, гүн хавцал бүхий 
ой модгүй уулсаар тохиолдоно. Мөн Хангайн нурууны төв хэсэг, ойт хээрийн 
бүсийн зарим уулсаар хааяа тааралдана. Төвийн бүс болон өмнөд говиор 
таарна. Сүүлийн үед тоо толгой нэмэгдэж байгаа. 

Үүрлэлт
Цахим өндөр хадан цохионд колоноор үүрлэж өндөглөнө.

Идэш тэжээл
Мал амьтны сэг зэмээр хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, хагас нүүдлийн ховор шувуу. 
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ИДЛЭГ ШОНХОР
Falco cherrug
Saker Falcon

Шонхортон Falconiformes
Шонхортынхон  Falconidae 

Таних шинж
Манайд байдаг шонхор шувуудын дотроос том биетэй зүйл. Биеийн урт  
450-580 мм, далавчны урт 375-435 мм, жин 705-1150 г. Зүс ерөнхийдөө бор 
шаргал. Нуруу бор хүрэн, хучуур өднүүд хөндлөн цайвар судал ихтэй тул 
сууж байх үедээ нуруун хэсэг эрээн харагдана. Хэвэл хэсэг цайвар, бор толбо 
босоо бидэр ихтэй. Нүдний дороос доош хар бараан босоо судалтай. Толгой, 
хүзүү, цээжний дээд хэсэг бусдаас арай цайвар харагдана. Бие гүйцсэн 
шувууны зэтэр, хөл шар, харин залуу шувууных хөхдүү байна. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай оронд хамгийн өргөн тархсан шонхор. Уулын хээр, ойт хээр, хээр, 
говь, өндөр уулс, ойн захаар тохиолдоно.  Иххэт сумын нутагт түгээмэл 
тохиолдох зүйл.

Үүрлэлт
Мод, хадны нөмөр, дэвсэг, мөн барилга байгууламж, гүүр, цахилгааны шон, 
өндөр хүчдэлийн багана дээр зассан бусад зүйл шувуудын үүрийг ашиглан 
үүрлэдэг.     
3-6 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгчид, шувуу, шавьжаар хооллоно. 

Статус
Суурин, ховор шувуу. Залуу шувууд нүүдэллэнэ. 
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АМАРЫН ШОНХОР 

Falco amurensis
Amur Falcon

Шонхортон Falconiformes
Шонхорынхон Falconidae

Таних шинж
Биеийн хэмжээгээр начин шонхортой адилхан. Биеийн урт 240-320 мм, 
далавчны урт 218-243 мм, жин ♂97-155 мм, ♀111-181 г. Эр шувуу нуруу 
болон цээжээр хөх саарал, хушууны зэтэр, сүүлний угийн доод, хөл нь улаан 
шаргал. Нисэх үед доороос нь харахад далавчны доод хэсгийн хучуур өд 
цагаан харагдана. Эм шувуу нуруу хөх саарал, цээж хэвлий нь уртаашаа 
цуварсан толботой цайвар шаргал. 

Тархац, амьдрах орчин
Хангай, Хэнтийн бүсийн уулын хээр, ойт хээрийн ой мод бүхий бэсрэг уулс, 
голын хөндий, говийн бүсийн хайлаас ихтэй сайрт тохиолдоно. 

Идэш тэжээл
Жижиг биетэй хөхтөн, шувуу, шавьжаар хооллоно. 

Үүрлэлт
Модон дээр шаазгайн үүрэнд голдуу үүрлэж, 3-6 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн ховор шувуу. 
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НАЧИН ШОНХОР 
Falco tinnunculus 
Common Kestrel

Шонхортон Falconiformes
Шонхорынхон Falconidae

Таних шинж
Дунд зэргийн биетэй. Биеийн урт 300-370 мм, далавчны урт 229-275 мм, жин 
180-240 г. Бусад шонхоруудаас нуруу, цээж, далавчин дээрх олон жижиг 
толбо, олон дахин халиж тогтон нисдэгээрээ ялгагддаг. Эр шувуу нуруу 
болон далавч нь улаандуу шаргал олон бор толботой. 1-р дэвүүр өд хар. 
Толгой, сүүл хөх саарал, цээж хэвлий цайвар шаргал. Нисэх үедээ доороос 
нь харахад цайвар шаргал босоо судалтай мэт бор толбуудтай. Зэтэр болон 
хөл шар, хумс хар. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол оронд өргөн тархсан. Өндөр уул, ой, ойт хээр, уулын хээр, говь 
цөлийн хайлааст сайр, мод, хад асга бүхий бэсрэг уулсаар тохиолдоно.      

Үүрлэлт
Хад чулууны завсар, модон дээр, орон байр сууцны дээвэрт үүрлэнэ. 4-6 
өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгчид, шувуу, гүрвэл, шавьжаар хооллоно. 

Статус
Суурин шувуу. Өвөл бага зэрэг шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. 
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ШУУМАН ШОНХОР 

Falco Subbuteo
Eurasion Hobby 

Шонхортон Falconiformes
Шонхорынхон Falconidae

Таних шинж
Биеийн урт 290-330 мм, далавчны дэлхэц 700-840 мм урт. Бие гүйцсэн 
шувууны нуруун тал хөх саарал, хоолой, цээж цагаан ба бараан тууш 
толбуудтай. Хэвлий сүүлний доод уг улаан, хушууны зэтэр, хөл нь шар. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол алтай, Увсын хотгор, Их нууруудын хотгор, Хангайн нуруу, Зүүнгарын 
говь, Зүүн өмнөд говьд ой, ойт хээрийн модтой голын хөндийгөөр тохиолдоно.

Үүрлэлт
Шаазгай, хэрээ зэрэг шувуудын орхисон үүрэнд өндөглөнө. Иххэт сумын 
нутагт уулын ам, хуурай сайранд ургасан хайлаас дээр үүрлэнэ.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгч, жижиг шувуу, гүрвэл, шавьж, ялангуяа царцаа, соноор 
хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4-р сарын дундуур ирж, 
8-р сарын сүүлээр буцдаг. 
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ЗЭЭРД ШОНХОР
Falco naumanni
Lesser Kestrel

Шонхортон Falconiformes
Шонхорынхон Falconidae

Таних шинж
Өнгө болон биеийн хэмжээгээр начин шонхортой төстэй. Биеийн урт 250-350 
мм, далавчны урт 223-247 мм, жин ♂90-172 г, ♀128-216 г. Эр шувууны нуруу 
бараг толбогүй тод шаргал толгой хөх. Далавчны 2-р дэвүүр өднүүд хөх 
саарал, дэвүүр өдний төгсгөл хардуу харагдана. Эм шувуу начин шонхорын 
эмтэй маш адилхан, гэхдээ цээжин дэх толбонууд нь жижиг, сийрэг байдаг. 
Мөн цээж, хэвлий улаан шаргал өнгөтэй. Хөл зэтэр шар. Хумс цайвар.   

Тархац, амьдрах орчин
Монгол Алтай, Говь Алтайн нурууны уулс, Булган, Завхан голын хөндий, 
Шаргын гол, Тэсийн гол, Хөвсгөл, Хангай-Хэнтий, Сэлэнгэ, Онон, Улз голын 
хөндийн хээр, заримдаг цөл, говийн бүсийн хад асга, мод бүхий газруудаар 
тархсан.

Үүрлэлт
Үүрээ хад болон модны хонгил, байшин барилгын дээвэрт засна. 3-8 өндөг 
гаргана.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгчид, шувуу, гүрвэл, шавьжаар хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн ховор шувуу. 
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ӨВӨГТ ТОГИРУУ

Anthropoides virgo
Demoiselle Crane

Тогоруутан Gruiformes
Тогорууныхан Gruidae

Таних шинж
Тогоруунуудаас хамгийн жижиг биетэй. Биеийн урт 850-1000 мм, далавчны 
дэлхэц 1550-1800 мм. Бие ерөнхийдөө хөх саарал зүстэй. Нүүр, хүзүүний урд 
хажуу тал хар, доош унжсан урт, хар зогдор маягийн өдтэй. Нүдний ар талаас 
хүзүү рүү орсон цагаан өдтэй. Нисэх үед дэвүүр өднүүд бараан харагдана.

Тархац, амьдрах орчин
Хээр ойт, хээрийн бүсээр өргөн тархсан. Нүүдлийн өмнө томоохон голын 
хөндийгөөр тариалангийн талбайд хэдэн зуугаараа цуглана. 

Идэш тэжээл
Шавьж, жижиг сээрнуруутан, нялцгай биетэн, ургамлын найлзуур, үр, 
үндсээр хооллоно.

Үүрлэлт
Иххэт сумын нутагт цөөн тоогоор задгай устай булаг шанд бараадан үүрлэж, 
өндөглөнө. Үүрээ газар засч 2 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4-р сарын эхээр буцдаг.
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ДОРНЫН ХИАЗАТ
Charadrius veredus      
Oriental Plover

Хиазтан Charadriiformes
Хиазынхан Charadriidae

Таних шинж
Дунд зэргийн, зэгзгэр биетэй. Биеийн урт 190-240 мм, далавчны урт 152-167 
мм, жин 56-105 г. Эр шувуу үржлийн үедээ зулай, дагзнаас бусад толгойн 
хэсэг цагаан, цээж улбар шаргал, доод хэсгээр хөндлөн хар эмжээртэй 
болдог. Эм шувуу үржлийн үедээ хацар, дух, хүзүү, цээж улбар шар, хоолой 
цагаан байдаг. Зулай, дагз, нуруу, далавчны дээд хучилт өд, сүүлний дээд 
талын хэсэг бор саарал. Хэвлий, сүүлний доод тал цагаан. Далавчны 1-р 
дэвүүр өд, түүний хучилт өд, далавчны доод тал хар. Хушуу хар, хөл улбар 
шар. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны хээр, хээржсэн цөлийн бүсээр тархах ба хойшоо Дэлгэр мөрний 
хөндий, баруун тийшээ Их нууруудын хотгор хүртэл, зүүн тийшээ улсын хил 
хүртэл тохиолдоно. Чулуурхаг, хужир марзтай хээржсэн цөл, уснаас зайдуу 
тааралдана.  

Идэш тэжээл
Шавьж, голдуу цохоор хооллоно. 

Үүрлэлт
Өвс хонхойлж 3-4 өндөг гаргана.

Статус
Тоо толгойн хувьд элбэг бус, өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 
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ЗЭВЭН ХИАЗАТ 

Charadrius leschenaultii 
Greater Sand Plover

Хиазтан Charadriiformes
Хиазынхан Charadriidae

Таних шинж
Биеийн урт 220-250мм, далавчны дэлхэц 530-600мм урт. Монгол хиазаттай 
маш адилхан, гэхдээ биеэр арай том, илүү урт хөл, өргөн урт хушуутай. 
Хоёр нүдний өмнө, хушууны дээд талд хар судлаар тусгаарлагдсан хоёр 
цагаантай. Цээж хүзүүний хажуу тал улбар шар. Нуруу, далавчны бүрхүүл өд 
бор шаргал. Хушуу хар, хөл цайвар ногоон.

Тархац, амьдрах орчин
Цөлөрхөг хээр, цөлд хайрга, чулуун хучаастай, намхан, сийрэг ургамалжилттай 
газар амьдарна. Үүрээ газар засч 2-3 өндөг гаргана. Иххэт сумын нутагт 
үүрлэж өндөглөнө.

Идэж тэжээл
Шавьж, үет хөлтөн, авгалдайгаар хооллоно.

Үүрлэлт
Газарт үүрлэж 2-3 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4-р сарын сүүлээр 
нүүдэллэн ирж, 8-р сарын сүүлээр буцдаг.
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УМАРДЫН ХАВТГААЛЖ                 
Vanellus vanellus                          
Northern Lapwing

Хиазтан Charadriiformes
Хиазынхан Charadriidae

Таних шинж
Биеийн урт 280-310 мм, далавчны дэлхэц 820-870 мм. Толгой хар алаг, дагзан 
дээрээ өдлөг залаатай. Нүдний ар, хацар, хэвлий, далавчны доод хучилт 
өднүүд цагаан. Нуруу, далавчны дээд хучилт өднүүд солонгорсон туяатай 
хар ногоон. Хөл хүрэн улаан, хушуу хар.

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны таг, тайгаас бусад бүх бүсийн нуур, голын хөндийгөөр өргөн 
тархана. Чийглэг нуга, намгархаг газар амьдарна. Иххэт сумын нутгаар 
задгай устай булаг дээр нүүдлийн үедээ тохиолдоно.

Идэш тэжээл
Шавьж, хорхой,  зөөлөн биетнээр хооллоно.

Үүрлэлт
Үүрээ газарт засч, 2-4 өндөг гаргана. 

Статус
Тоо толгойн хувьд хаяагүй элбэг. Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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МОНГОЛ ЦАХЛАЙ                 

Larus mongolicus                                   
Mongolian Gull

Хиазтан Charadriiformes
Цахлайнхан Laridae

Таних шинж
Том биетэй цахлайнуудын нэг. Биеийн урт 540-600 мм, далавчны урт 390-
485 мм, жин 1000-1800 г. Эр, эм шувуу ижил зүстэй. Толгой, хүзүү, цээж, 
хэвлий, сүүл бүхэлдээ цагаан, далавч хөх саарал, 1-р дэвүүр хар, урд өд 
үзүүр хэсэгтээ цагаан толбонуудтай. Хөл улаан, ягаан болон шар өнгөтэй, 
хушуу шар, доод талынхаа үзүүр хэсэгт улаан толботой. Залуу шувуу бор 
цоохор өнгөтэй байдаг. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол Алтайгаас Буйр нуур хүртэл. Толбо, Үүрэг, Увс, Хар ус, Хар, Бөөн 
цагаан, Орог, Тэлмэн, Тэрхийн цагаан, Эрхэл, Дархадын хотгор, Хөвсгөл 
Булганы Хунт, Хэнтийн Баян-Ар, Дорнодын Хөх хайчийн цагаан нуур зэрэг 
томоохон нууруудад колоноор үүрлэн өндөглөнө. Гол мөрөн, нууруудаар 
амьдарна. 

Идэш тэжээл
Загас, жижиг мэрэгчид, ангаахай өндөг, том шавьж, хүнсний хаягдлаар 
хооллоно.

Үүрлэлт
Нуур усны элсэн хошуу, арал, тохой, хад чулуутай газарт бүлээрээ үүрлэнэ. 
2-3 өндөг гаргана.

Статус
Тоо толгойн хувьд хаяагүй элбэг. Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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ЭГЭЛ ХИЛЭНЖИГҮҮР                
Himantopus himantopus                     
Black-winged Stilt

Хиазтан Charadriiformes
Хиазынхан Charadriidae

Таних шинж
Биеийн урт 350-400 мм, далавчны дэлхэц 670-830 мм урт. Гуалиг зэгзгэр 
биетэй. Эр, эм шувууд өнгө зүсийн хувьд төстэй. Толгой, хүзүү, цээж, хэвлий, 
сүүл цагаан. Нуруу, далавч гялалзсан хар. Хушуу шулуун, урт, нарийхан хар. 
Хөл урт, улаан.

Тархац, амьдрах орчин
Задгай хаялага эрэгтэй, давстай ба цэнгэг уст томоохон нуур цөөрөм дагаж 
амьдарна. Иххэт сумын нутгаар задгай устай булаг дээр нүүдлийн үедээ 
тохиолдоно.

Идэш тэжээл
Шавьж, хорхой,  зөөлөн биетнээр хооллоно.

Үүрлэлт
Газарт үүрлэж,  3-5, ихэвчлэн 4 өндөг гаргана.

Статус
Тоо толгойн хувьд хаяагүй элбэг. Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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АЛАГ ЭЭТЭН 

Recurvirostra avosetta                                   
Pied Avocet

Хиазтан Charadriiformes
Ээтэнгийнхэн Recurvirostridae

Таних шинж
Биеийн урт 420-450 мм, далавчны дэлхэц 670-800 мм. Дух, зулай, дагз, дал, 
нурууны хажуу, далавчны их бүрхүүл өд, 1-р дэвүүр өднүүд хар. Биеийн 
бусад бүх хэсэг цагаан. Урт саарал хөлтэй. Хушуу урт, үзүүр хэсгээрээ дээшээ 
ээтийсэн хэлбэртэй.

Тархац, амьдрах орчин
Их нууруудын хотгороос зүүн зүгт нутгийн хил хүртэл тал хээр, говийн 
нууруудаар өргөн тархана. Задгай газрын давсархаг нуур, цөөрмийн эргээр 
амьдарна. 

Идэш тэжээл
Усны шавьж, жижиг цох, хавч хэлбэртэн, зөөлөн биетнээр хооллоно.

Үүрлэлт
Иххэт сумын нутгаар нүүдлийн үедээ задгай устай булаг шанд дээр 
тохиолдоно.

Статус
Тоо толгойн хувьд хаяагүй элбэг. Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу
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МОНГОЛ НОГТРУУ  
Syrrhaptes paradoxus  
Pallas’s Sandgrouse

Тагтаатан Columbiformes
Ногтрууныхан Pteroclidae

Таних шинж
Тагтааны хэрийн биетэй. Биеийн урт 270-410 мм, далавчны урт 250-265 мм, 
жин 200-260 г. Ерөнхийдөө бор шаргал өнгөтэй. Эм шувууны толгой шар, эр 
шувууны толгой хүзүү, чихний ар, нүд тойроод хэсэгхэн газар улаан шаргал, 
магнайнаас эхлээд хүзүү, цээжний дээд хэсэг хөхдүү саарал. Биеийн хучуур 
өднүүд дээрээ хар толбуудтай, хэвэлдээ дөрвөлжин хар толботой. Сүүлний 
голын өднүүд уртассан тул сүүл урт мэт харагдана. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны говь, заримдаг цөл, тэдгээртэй хил залгаа хээрийн бүсээр элбэг 
тохиолдоно. Иххэт сумын нутагт түгээмэл тохиолдох зүйл.

Үүрлэлт
Газарт үүрлэж 2-3 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьж, ургамлын үрээр хооллоно. 

Статус
Суурин шувуу. 
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ХАДНЫ ТАГТАА

Columba rupestris
Hill Pigeon

Тагтаатан Columbiformes
Тагтааныхан Columbidae

Таних шинж
Биеийн урт 330-350 мм. Хөх саарал өнгөтэй. Хүзүүний ар хэсэг цэнхэр ногоон, 
гүеэ, цээжний хэсэг улаан ягаан солонгорсон өнгөтэй. Далавчин дээрээ хоёр 
хар судалтай. Сүүлний үзүүр хар. Ууцан дээрх цагаан болон сүүлний хөндлөн 
цагаан судлаар бусад тагтаанаас ялгарна.

Тархац, амьдрах орчин
Өндөр хадан цохио, хад чулуутай уулын хавцал, агуй, нүх зэрэг газар үүрлэн 
амьдарна. 

Идэш тэжээл
Ургамлын үр, ногоон хэсэг, үр тариа, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Иххэт сумын нутагт өндөр цавчим хад, чулуутай газар тохиолдоно. 2 өндөг 
гаргана.

Статус
Суурин, ердийн тохиолдох шувуу
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ХӨХВӨР ТАГТАА
Columba livia
Rock Pigeon

Тагтаатан Columbiformes
Тагтааныхан Columbidae

Таних шинж
Биеийн урт 300-350 мм, далавчны дэлхэц 620-680 мм урт. Хадны тагтаатай 
маш адилхан. Өнгө зүсний хувьд олон янз байдаг. Далавчин дээрээ хоёр хар 
судалтай. Сүүл саарал, үзүүр хэсэг нь хар судалтай. Хушуу богино, нарийн 
хар. Хөл ягаан. Нүд улбар хүрэн.

Тархац, амьдрах орчин
Хадан цохио, цавчим эрэг, хот суурин газрын барилга, байгууламжийн 
дээвэрт үүрлэнэ. 

Идэш тэжээл
Олон төрлийн ургамлын үрээр хооллоно.

Үүрлэлт
Суурин газар, түүний орчмын хад асгатай хэсэгт суурин амьдарна.

Статус
Суурин, хааяагүй элбэг тааралдах шувуу.
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ЭГЭЛ ШАРШУВУУ

Buteo Buteo
Eurasian Eagle-Owl

Уультан Strigiformes
Уулийнхан Strigidae

Таних шинж
Биеийн урт 590-730 мм, далавчны дэлхэц 1380-1700 мм урт. Бор шаргал 
өнгөтэй, том биетэй, шөнийн амьдралтай. Чихний хучуур өд урт тул чихтэй 
мэт харагдана. Нуруун тал нь хар бараан өнгийн цоохор, цээжин хэсэгтээ 
тууш өргөн, хэвлий хэсэгтээ нарийн бараан судлуудтай. Хушуу хар, хөлийн 
шилбэний өд болон сарвуу шаргал өнгөтэй, сүүл богино. Том, улбар шар 
нүдтэй.

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны байгалийн бүх бүс бүслүүрт өргөн тархсан. Иххэт сумын нутагт 
үүрлэж өндөглөдөг ба хайлаас ургасан уулын ам сайр, хад чулуутай газраар 
тохиолдоно.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгчид, шувуу, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Мод, хадны дэвсэг, голын өндөр эрэгт үүрээ засч 4-5 өндөг гаргана

Статус
Суурин шувуу
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ХОТНЫ БҮГЭЭХЭЙ
Athene noctua
Little Owl

Уультан Strigiformes
Уулийнхан Strigidae

Таних шинж
Биеийн урт 210-230 мм, далавчны дэлхэц 540-580 мм урт. Толгой өргөн, 
дугариг, сүүл богино. Нуруу бор хүрэн, далавчин дээрээ цагаан толбуудтай. 
Цээж, хэвлий цагаан ба тууш бор толбуудтай. Сүүл цайвар шаргалдуу, 
хөндлөн хар судалтай. Хушуу шар, хумс шар. Нүд том ба шар өнгөтэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Ойт хээр, хад чулуурхаг, уул, хээр, говь цөль зэрэг байгалийн янз бүрийн 
бүсэд амьдардаг. Иххэт сумын нутагт үүрлэж өндөглөнө.

Идэш тэжээл
Жижиг мэрэгч, жижиг шувуу, гүрвэл, шавьжаар хооллоно.   

Үүрлэлт
Хадны ангал, модны хонгил, орон байрны дээвэрт үүрлэж 4-5 өндөг гаргана.

Статус
Суурин шувуу
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ХҮРЭЭНИЙ ХАРААЦАЙ

Delichon urbicum  
House Martin

Боршувуутан Passeriformes
Хараацайнхан Hirundinidae

Таних шинж
Биеийн урт 117-150 мм, далавчны урт 97-119 мм, жин 12-22 г. Хоолой, хацар, 
цээж, хэвлий, ууц, сүүлний доод тал бүхэлдээ цагаан. Толгойн орой, шилэн 
хүзүү, нуруу, сүүл хар. Богино ац хэлбэрийн сүүлтэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Хянганы салбар уулсын голын хөндий, халх голын сав газраас эхлээд Монгол 
Алтай, Булган голын хөндий, чийглэг газар дагаж өргөн тархсан. Мөн суурин 
газруудад олноор үүрлэнэ.

Идэш тэжээл
Нисэлт дундаа элдэв шавьж барьж иднэ. 

Үүрлэлт
Голын хөндийн хавцал, барилгын адарт үүрлэнэ. Үүрээ шавраар барина. 2-6 
өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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БӨВӨӨЛЖИН ӨВӨӨЛЖ 
Upupa epops
Hoopoe

Өвөөлжтөн Upupiformes
Өвөөлжийнхөн Upupidae

Таних шинж
Биеийн урт 250-290 мм, далавчны дэлхэц 440-480 мм урт. Толгой хүзүү цээж 
улбар шар. Хэвлий ба сүүлний доод тал цагаан. Далавч нурууны хэсэг хар ба 
хөндлөн цагаан судлуудтай. Сүүл хар, дунд хэсэгтээ хөндлөн өргөн цагаан 
судалтай. Толгой дээрээ улбар шар залаатай ба үзүүр хэсэг нь хар. Хушуу 
урт доошоо махийсан. 

Тархац, амьдрах орчин
Өндөр уул, ой тайга, ойт хээр, тал хээр, цөлөрхэг хээр, говь цөлийн бүсэд 
тохиолдоно. Иххэт сумын нутагт үүрлэж өндөглөнө. 

Идэш тэжээл
Шавьж, гүрвэлээр хооллоно. 

Үүрлэлт
Модны нүх, хадны ав цав, нүх, байшин барилгын нүх, хонгилд үүрлэн 6-8 
өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4-р сарын сүүлээр ирж 
8-р сарын сүүлээр буцдаг. 
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СОГСООТ БОЖИРГО

Galerida cristata
Crested Lark

Боршувуутан Passeriformes
Богширгынхон Alaudidae

Таних шинж
Биеийн урт 170-190 мм. Биеийн ерөнхий зүс бор саарал. Толгойн оройдоо 
согсоотой. Цээж тууш хар судлуудтай. Хэвлий хэсэг цайвар. Сүүл хар ба 
захын өдүүд хүрэн. Хушуу уртавтар, доод хушуу цайвар өнгөтэй. Нүд хар, 
шилбэ ягаавтар.

Тархац, амьдрах орчин
Цөлөрхөг хээр, говь цөлийн бүсэд тархсан ба хад чулуурхаг, элсэрхэг газар 
үржинэ. Иххэт сумын нутагт үүрлэж өндөглөнө.

Идэш тэжээл
Ургамлын үр, нахиа, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Газар дээр үүрээ засч 3-5 өндөг гаргана.

Статус
Суурин, ердийн тохиолдох шувуу, зарим шувууд нүүдэг. Нүүдэллэдэг шувууд 
4-р сарын сүүлээр ирж, 9-р сарын сүүлээр буцна.
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МОНГОЛ БОЖИРГО
Pyrgilauda davidiana
Small Snowfinch

Боршувуутан Passeriformes
Гоошувууныхан Ploceidae

Таних шинж
Боршувуунаас биеэр жижиг. Биеийн урт 120-140 мм, далавчны дэлхэц 89 мм, 
жин 15-25 г. Дух жавьж, хоолой гүеэ хар. Нүдний ард цагаан толботой. Дух, 
зулай, дагз, хүзүүний ар хажуу, нуруу хүрэн-шарга. Хэвлий цайвар, шаргал 
туяатай. Далавч хүрэн, 1 ба 2 дэвүүр өдний дотоод өрөвлөг цагаан байдгаас 
нисэхэд нь далавчин дээр нарийн цагаан судал тод харагддаг. Хөл, хушуу 
хүрэн. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны хуурай хээр, хээр, говийн хээржсэн цөл, хадтай газарт амьдарна. 

Үүрлэлт
Мэрэгчдийн нүхэнд үүрээ засна. 4-6 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьж, үетний үрээр хооллоно. 

Статус
Суурин ховор шувуу, эндемик шувуу.
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ТАЛЫН ЖИРГЭМЭЛ    

Calandrella brachydactyla
Greater Short-toed Lark

Боршувуутан Passeriformes
Богширгынхон Alaudidae

Таних шинж
Биеийн урт 140-170 мм, далавчны урт 82-100 мм, жин 21-28 г. Цээж, хэвэл 
хэсэгтээ толбо зураас бараг байхгүй, харьцангуй цулгуй бор шаргал. Хушуу 
богино, бахимдуу. Цээжний хоёр хажууд хар толбо тод харагдана. Нуруу 
хэвэл талаасаа илүү бараан, бүдэг бор судал ихтэй. Хөл, хушуу ягаавтар.

Тархац, амьдрах орчин
Хангай, Хөвсгөл, Дархадын хотгорын томоохон голуудын хөндий, Тэсийн гол, 
Хэрлэн голын дагуух хээр, уулын хээр, хээржсэн цөлд түгээмэл тархана.

Идэш тэжээл
Шавьж, ургамлын үр иднэ.

Үүрлэлт
Газарт үүр засч 2-5 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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ДЭРСНИЙ ЖИРГЭМЭЛ
Calandrella cheleensis
Asian Short-toed Lark

Боршувуутан Passeriformes
Богширгынхон Alaudidae

Таних шинж
Биеийн урт 130-140 мм. Биеийн ерөнхий зүс элсэн бор өнгөтэй. Цээжний дээд 
хэсгээр нарийн судлуудтай. Хэвлийн хэсэг цайвар. Хушуу цайвар, богино, 
нүд хар, хөл ягаан.

Тархац, амьдрах орчин
Хээр тал, нуур ба голын хөндий, говь цөлийн задгай газар амьдарна. Иххэт 
сумын нутагт задгай тал хөндий, намхан толгод бүхий газар түгээмэл 
тохиолдоно.

Идэш тэжээл
Шавьж, авгалдай, аалз, чийгийн улаанаар хооллоно.

Үүрлэлт
Өндөр өвс, харганы бутан дунд, газар дээр үүрээ засч 2-4 өндөг гаргана.

Статус
Суурин, түгээмэл тааралдах шувуу, зарим шувууд нүүдэг.
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МОНГОЛ БОЛЖМОР 

Melanocorypha mongolica 
Mongolian Lark

Боршувуутан Passeriformes
Богширгынхон Alaudidae

Таних шинж
Хээр талд тохиолдох бор шувууны багийн томоохон шувуудын нэг. Биеийн 
урт 180-212 мм, далавчны урт 116-135 мм, жин 41-67 г. Хушуу бахим том. 
Нүдийг тойрсон хүрээ өргөн бор шаргал өнгөтэй, нүднээс арагшаа дагз руу 
нийлсэн цагаан судалтай. Толгойн орой, шилэн хүзүү, далавчны дээд тал 
улаан хүрэн. Нуруу бор хүрэн. Далавчны 1-р дэвүүр өд хар, 2-р дэвүүр өд 
цагаан. Эгэмний хэсэгт дээд үзүүрээрээ нийлсэн гадна үзүүр рүүгээ салаалсан 
хар хүзүүвчтэй. Цээж, хэвлий цайвар шаргал. Сүүл гадна талаасаа цагаан 
хар судалтай, гол хэсгээрээ бор хүрэн өнгөтэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Их нууруудын хотгор, Монгол Алтайн уулс хоорондын хээр, Хангай нуруу 
болон Нууруудын хөндийн баруунаас зүүн тийш улсын хил хүртэлх тал хээрт 
өргөн тархсан зүйл. 

Идэш тэжээл
Ургамлын үр, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Газарт үүрлэн 4-6 өндөг гаргана. Жилд 2 удаа өндөглөнө.

Статус
Суурин шувуу, өвөл цаснаас зайлсхийн ойр зуур нүүдэллэнэ.
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ШООРОН ЭВЭРТБОЛЖМОР 
Eremophila alpestris
Horned Lark

Боршувуутан Passeriformes
Богширгынхон Alaudidae

Таних шинж
Биеийн урт нь 140-170мм. Бие ерөнхийдөө цайвар бор зүстэй. Нүүр болон 
хүзүүний хэсэг хар цагаан алагласан. Духнаас арагш нүдний дээд тал, эрүү 
цагаан. Дунхны цагааны дээд талаар хар, үзүүр хэсгийн өд урт эвэр мэт 
харагдана. Хушуунаас арагш нүдний доод талаар доошоо сунасан хар, мөн 
хоолой ба эгэмний хэсэг хар өнгөтэй. Хушуу, шилбэ хар.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны гүн ой, тайга, тайгын бүслүүрээс бусад бүх нутгаар тохиолдоно. 
Задгай тал хээр, говь цөл, уулын хээр, модгүй уулсаар амьдарна. 

Идэш тэжээл
Олон төрлийн ургамлын үр, шавьжаар хооллоно.

Үүрлэлт
Дов сондуул өндөр өвс, намхан бутан дунд үүрээ засч 4 өндөг гаргана.

Статус
Суурин шувуу, ойр зуур шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. 
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ХЭЭРИЙН ШИЙХНҮҮХЭЙ 

Anthus richardi
Richards Pipit

Боршувуутан Passeriformes
Цэгцгийнхэн Motacillidae

Таних шинж
Биеийн урт 170-200мм. Биеийн зүс бор хүрэн. Цээж цайвар шаргал, босоо 
хар толбуудтай, хэвлийн цайвар шаргал. Сүүл урт. Хөл урт, ягаан өнгөтэй. 
Хоолой, эрүү хэсэг цагаан. Хушуу дээд хэсэг нь саарал, доод тал нь ягаан.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол болон Говь алтай, Алтайн цаад говь, Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, 
Хянганы томоохон гол, нууруудын хөндийг даган голын нуга, ойн цоорхой 
хээрээр амьдарна. Үүрээ газар дээр засч 3-6 өндөг гаргана. Иххэт сумын 
нутгаар нүүдлийн үедээ тал хээрээр тохиолдоно. 

Идэш тэжээл
Шавьж, тэдгээрийн авгалдай, олон төрлийн ургамлын үрээр хооллоно. 

Үүрлэлт
Үүрээ газар дээр засч 3-6 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4-р сарын сүүлээр ирж 
8-р сарын сүүлээр буцдаг.
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ХӨХ ЦЭГЦГИЙ    
Motacilla alba   
White Wagtail

Боршувуутан Passeriformes
Цэгцгийнхэн Motacillidae 

Таних шинж
Биеийн урт 165-180 мм. Дагзны хэсэг, хоолой, гүеэний хэсэг хар. Дух, эрүү, 
цээж, хэвлий, сүүлний доод тал цагаан. Нуруу хөх саарал, далавч үзүүр 
хэсгээрээ хар, бусад нь цагаан. Сүүл урт  хар ба хоёр захаараа цагаан 
эмжээртэй. Хушуу, нүд, хөл хар өнгөтэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны ус чийг бүхий ихэнхи нутгаар мөн хот суурин газар тохиолдоно. 
Нүүдлийн үедээ задгай булаг шанд, жижиг нуур цөөрмүүдээр тохиолдоно. 

Идэш тэжээл
Хуурай газрын болон усны шавьж, хорхой, зөөлөн биетнээр хооллоно.

Үүрлэлт
Янз бүрийн хад, барилга байгууламж, хананы нүх хонгилд үүрлэж, 4-8 өндөг 
гаргана.

Статус
Манай оронд өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, ердийн тохиолдох зүйл. 4 дүгээр 
сарын сүүлээр ирж 8 дугаар сарын сүүлээр буцна.
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АЛАГ ШААЗГАЙ 

Pica pica
Black billed-Magpie

Боршувуутан Passeriformes
Хэрээнийхэн Corvidae

Таних шинж
Биеийн урт 400-510 мм, далавчны дэлхэц 520-600 мм урт. Эр, эм шувуу ижил 
зүстэй. Толгой хүзүү, цээж, нуруу, сүүлний дээд, доод хэсэг хар өнгөтэй. 
Далавчны 2-р дэвүүр өд, түүний хучилт өд, түүний хучилт өд  хөх ногоон 
солонгорсон өнгөтэй. Мөр, хэвлий, 2-р зэргийн дэвүүр өд цагаан. Сүүл урт, 
хушуу, хөл хар.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол Алтайгаас, Хянганы нуруу хүртэлх ой мод, бут харгана, бургас бүхий 
бүх нутаг, төв суурин газруудаар амьдарна. Иххэт сумын нутагт уулын ам, 
хуурай сайранд ургасан хайлаас, суурин газруудаар тохиолдоно. 

Үүрлэлт
Модон дээр үүрээ засч 5-8 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьж, хоёр нутагтан, гүрвэл, шувууны өндөг, ангаахай, жижиг мэрэгч, 
сэгээр хооллоно.

Статус
Суурин, түгээмэл тааралдах шувуу.



84
УЛААНХУШУУТ ЖУНГАА   
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Red-billed Chough

Боршувуутан Passeriformes
Хэрээнийхэн Corvidae

Таних шинж 
Биеийн урт 370-450 мм, далавчны урт 272-344 мм, жин 277-430 г. Бие 
бүхэлдээ хар. Хушуу үзүүрлүүгээ доошоо тахир улаан өнгөтэй. Хөл улаан. 
Хэрээг бодвол харьцангуй хөдөлгөөнтэй шувуу.

Тархац, амьдрах орчин
Манай оронд хаа сайгүй хад цохио бүхий нутаг болон суурин газар элбэг 
тохиолдоно. Иххэт сумын нутагт ихээр тохиолдоно.

Үүрлэлт
Үүрээ хадны ангал, нүх, байрны дээвэр, малын хашаанд засна. 3 ногоон 
өнгөтэй өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьж, үр, жимс иддэг. 

Статус
Суурин шувуу.
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АЛАГТУУ ХЭРЭЭ 

Corvus dauuricus 
Daurian Jackdaw

Боршувуутан Passeriformes
Хэрээнийхэн Corvidae

Таних шинж
Биеийн урт 330-340 мм, далавчны дэлхэц 670-740 мм урт. Толгойн дээд хэсэг 
хоолой, нуруу, далавч, сүүл хар. Дагз, хүзүү, цээж, хэвлий цагаан. Хушуу 
хөл хар. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны ойт хээр, уулын хээр, голын хөндийн ойн мод бүхий газар 
амьдарна. Мөн суурин газрын өндөр модтой орчинд үүрлэж өндөглөнө. 
Иххэт сумын нутгаар нүүдлийн үедээ хайлаастай уулын ам, суурин газраар 
сүргээрээ тохиолдоно. Хавар 3 сарын дундаас эхлэн энэ бүс нутагт харагдаж 
эхэлнэ. 

Идэш тэжээл
Шавьж, мэлхий, гүрвэлээр хооллоно.

Үүрлэлт
Модны хонгилд үүрээ засаж, 4-6 өндөг гаргана.

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, түгээмэл тааралдах шувуу. Зарим шувууд 
нүүдэггүй. 
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ХОН ХЭРЭЭ 
Corvus corax
Common Raven

Боршувуутан Passeriformes
Хэрээнийхэн Corvidae

Таних шинж
Хэрээнүүд дотроо хамгийн том бахим хушуутай. Биеийн урт 540-670 мм, 
далавчны дэлхэц 1200-1500 мм урт. Бие бүхэлдээ хар өнгөтэй далавч урт 
төгсгөл рүүгээ нарийсч шувтарсан. Сүүл зэв хэлбэртэй. 

Тархац, амьдрах орчин
Манай орны бараг бүх нутгаар амьдарна. Өвөл хот суурин, айлын өвөлжөө 
бараадан амьдарна. Иххэт сумын нутагт элбэг тааралдана.

Идэш тэжээл
Амьтны сэг зэм жижиг сээр нуруутан амьтан, томоохон шавьж ургамлын үр 
иддэг элдэв идэштэн.

Үүрлэлт
Мод, хад, өндөр хүчдэлийн шон байшинд үүрлэнэ. 3-5 өндөг гаргана.

Статус
Суурин, түгээмэл тааралдах шувуу.
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ТАРЧИГНАА ЗЭРЖИГЭНЭ 

Sylvia curruca
Lesser Whitetroat

Боршувуутан Passeriformes
Зэржигэнийхэн Sylviidae

Таних шинж
Бор шувууны хэрийн биетэй. Биеийн урт 125-140 мм, далавчны урт 58-71мм, 
жин 10-23 г. Нуруу сааралдуу хүрэн, хоолой, гүеэ, хэвлий цагаан. Биеийн 
хажуу, хэнхдэг шаргалдуу. Дух, зулай үнсэн саарал. Хушууны угаас ар тийшээ 
нүдээ дайрч чих хүртэл хар. Маш шалмаг хурдан хөдөлгөөнтэй. 

Тархац амьдрах орчин
Монгол Алтайгаас Хянганы нуруу, Хөвсгөлөөс Гурвансайханы нуруу хүртэл 
ой, тайга, голын хөндийн бут, бургас, ой шугуй бүхий өргөн уудам нутагт 
тархана. Мод буттай хээр, говь, ойд амьдарна.

Үүрлэлт
Намхан мод, бутанд үүрлэнэ. 4-6 өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьжаар хооллоно.

Статус
Тоо толгойн хувьд ердийн тааралддаг, өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу.
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АДУУЧ ЧОГЧИГО   
Oenanthe oenanthe  
Northern Wheatear

Боршувуутан Passeriformes
Намнаахайнхан Muscicapidae

Таних шинж
Бор шувууны хэрийн биетэй. Биеийн урт 140-170 мм, далавчны урт 87-105 мм, 
жин 18-35 г. Зун эр шувууны зулай, дагз, нуруу хөх саарал, далавч бүхэлдээ 
хар хүрэн, гүеэ, цээжин хэсэг шаргал, хэвлий цагаан өнгөтэй. Хушуунаас 
арагшаа нүдийг дагасан хар судалтай. Залуурын өдүүд цагаан боловч голын 
хос өд дундаасаа үзүүр тийшээ, бусад өдүүдийн үзүүр хэсэг хар. Эм шувууны 
зулай, дагз, нурууны хэсэг бор саарал, биеийн хажуу тал шаргал, гүеэ цээж 
хэвлий цайвар шаргал өнгөтэй. Нүд дагасан бор нарийн судалтай, нүдний 
дээд талаар цагаан саарал хөмсөгтэй. Хушуу, хөл хар. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны тайга, таг, цөлийн бүсээс бусад бүх нутгаар жигд тархацтай. 
Хуурай хээр тал, дов толгодтой газар, говь, уулын хээрээр амьдарна. Хээр 
тал газарт ганц нэгээрээ тааралдана. Иххэт сумын нутагт элбэг тохиолдоно.

Үүрлэлт
Мэрэгч амьтдын ичээ нүх, хад цохионы ан цавын хооронд 5-6-р сард 4-7 
цайвар хөх цэнхэр өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Янз бүрийн үет хөлтнөөр хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 
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БҮЖИМЧ ЧОГЧИГО 

Oenanthe isabellina
Isabellina Wheatear

Боршувуутан Passeriformes
Намнаахайнхан Muscicapidae

Таних шинж
Биеийн дээд хэсэг бордуу элсэн шаргал. Биеийн урт 150-165 мм, далавчны 
дэлхэц 280-300 мм Биеийн доод хэсэг цайвар, толбо судалгүй. Хошууны угаас 
нүд дайрсан хар судалтай. Сүүлний үзүүр хар /сүүлний уртын бараг хагастай 
тэнцэх/ бусад хэсэг цагаан. Хушуу болон хөл хар.

Тархац, амьдрах орчин
Уулсын хөндийн хад чулуу багатай, тачир ургамалтай задгай хэсэг бараадан 
амьдарна. Иххэт сумын нутагт үүрлэж өндөглөнө.
Үүрлэлт: Хад чулууны ангал цав, хөндийд 4-6-р сард үүрлэж 4-6 цэнхэр 
өндөг гаргана.

Идэш тэжээл
Шавьжаар хооллоно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 
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ХАДНЫ ЖИЖИР          
Monticola saxatilis      
Rufuos-tailed Rock Thrush

Боршувуутан Passeriformes
Намнаахайнхан Muscicapidae

Таних шинж
Чогчигоноос арай том биетэй. Биеийн урт 180-200 мм, далавчны урт 113-
127 мм, жин 50-63 г. Эр, эм шувууд өнгө зүсний хувьд эрс ялгаатай. Эр 
шувууны толгой, хүзүү, дал мөр, сүүлний дээд хучилт өд хөх цэнхэр, далавч 
хар бараан хөхдүү туяатай. Цээж, хэвлий, биеийн хажуу, сүүл улаан шаргал. 
Нуруу цагаан. Эм шувуу ерөнхийдөө бор шарга зүстэй бөгөөд хөндлөн бор 
хүрэн толбуудтай. Хушуу, хөл бор саарал.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол Алтайн нуруунаас Хянганы нуруу хүртэл Хангай, Хөвсгөл, Хэнтий, 
Хянган, Говийн Алтайн уулс, Алтайн цаад говиор өргөн тархана. Нураг, хад 
цохио, уулын чулуурхаг газраар амьдарна. 

Идэш тэжээл
Шавьж, ургамлын үр, жимс иднэ.

Үүрлэлт
Хад чулууны завсраар далд газар үүрлэж 4-6 өндөг гаргана.

Стасус
Өндөглөн зусдаг нүүдлийн шувуу.
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ДАГУУР ГАЛСҮҮЛТ

Phoenicurus auroreus
Daurian Redstart 

Боршувуутан Passeriformes
Намнаахайнхан Muscicapidae

Таних шинж
Биеийн урт 130-150 мм, далавчны урт 69-79 мм, жин 14-19 г. Бор шувууны 
хэрийн биетэй. Эр, эм шувууд өнгө зүсний хувьд эрс ялгаатай. Эр шувууны 
толгойн дээд хэсэгт болон ар шил хөх саарал, хажуу захаараа цагаан саарал, 
хацар, чих, хоолой хар, цээж, хэвлий, хондлой, сүүл улаан шаргал өнгөтэй. 
Нуруу бор хүрэн, далавч хар. Эм шувууны толгой, цээж, нуруу бор шаргал, 
хэвлий, хондлой, сүүл улаан шаргал. Эр эм шувууны их бүрхүүл өд цагаан 
байдгаас далавчин дээр цагаан тольтой харагдана. Залуурын голын хос өд 
хар. Нисэхэд сүүл нь улаан шаргал байдгаас энэ төрлийг гал сүүлт хэмээн 
нэрлэжээ. Хушуу, хөл хар. 

Тархац, амьдрах орчин
Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, Хянганы ойт хээр, голын хөндийн шугуйгаар 
өндөглөн зусах ба нүүдлийн үедээ хээр, говь цөлийн бүсээр тааралдана. Ойн 
цоорхой, голын хөндийн ой, хотын ногоон бүсээр амьдарна. 

Үүрлэлт
Хөгшин модны хонгил, нүх, бургас, шугуйн ац салаан дээр үүр засч 3-5 өндөг 
гаргана.

Идэш тэжээл
Үет хөлтөн идэх боловч шавьж зонхилно. 

Статус
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн шувуу. 
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ХЭЭРИЙН БОРШУВУУ 
Passer montanus 
Eurasian Tree Sparrow

Боршувуутан Passeriformes
Гоошувууныхан Ploceidae

Таних шинж
Биеийн урт 125-150 мм, далавчны дэлхэц 64-76,5 мм, жин 19-29 г. Эр, эм 
шувууд хоорондоо өнгө зүс, биеийн хэмжээгээр ялгаа байхгүй. Дух, зулай, 
дагз, шилэн хүзүү улаан хүрэн. Хушуунаас арагшаа нүдээ хүрээлсэн хартай. 
Хоолой, чихэнд жижигхэн хар толботой. Хацар, шанаа, гүрээ, гүеэ, цээж, 
хэвэл, биеийн хажуу тал бүдэг цагаан. Нуруу, далавч тууш хар судалтай бор 
шаргадуу. Далавчин дээр хоёр цагаан судалтай. Сүүл бор шаргал. Хушуу 
бахим, хар саарал, хөл бор хүрэн. 

Тархац, амьдрах орчин
Монгол оронд өндөр уулын таг, тайга, жинхэнэ цөлөөс бусад бүх нутагт 
маш өргөн тархацтай. Бургас шугуй, бут сөөгт бүх нутагт, хот суурин газар 
бараадан байршина. 

Үүрлэлт
Бут сөөгөн дунд, өвөлжөө, барилгын дээврийн хонгилд үүрлэнэ. Байгальд 
2 удаа, сууринд 2-3 удаа өндөглөж, бор саарал толботой 4-7 ширхэг өндөг 
гаргана.

Идэш тэжээл
Үет хөлтөн, ургамлын үрээр хооллоно. 

Статус
Хааяагүй элбэг тааралддаг, суурин шувуу. 
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ХАДНЫ БОРШУВУУ                           

Petronia petronia                             
Rock Sparrow

Боршувуутан Passeriformes
Гоошувууныхан Ploceidae

Таних шинж
Бор шувуунаас ялимгүй том биетэй. Биеийн урт 140-170 мм, далавчны урт 
86-105 мм, жин 30-42 г. Эр, эм шувуу нь ижил бор саарал үстэй. Бие лагс, 
толгой шар толботой, бусад шувуудаас бүдэг цагаан, хөмсөгний дээд талын 
улбар хүрэн өнгө, сүүлний үзүүр цагаан эмжээртэй зэргээр ялгагдана. Цээж 
хэвлий цагаан, дээрээ тууш бор судалтай. Далавч бор, дээд тал нь бор хүрэн. 
Хөл, хушуу бор шаргал.

Тархац, амьдрах орчин
Монгол орны бараг бүх нутгаар тархсан. Хад чулуурхаг нутгаар амьдарна. 

Идэш тэжээл
Шавьж, ургамлын үрээр хооллоно. 

Үүрлэлт
Хөөцөлдөөний үе нь 4-р сарын сүүл, 5-р сарын эхээр эхэлнэ. Хадны ангалд 
үүрлэн хүрэн толботой, ногоон туяатай 4-6 цагаан өндөг гаргана.

Статус
Хаяагүй тархсан боловч тоо толгойн хувьд төдий л элбэг тааралдаад 
байдаггүй, суурин шувуу.
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Мөлхөгч
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ЦООХОР ХОНИН ГҮРВЭЛ
Phrynocephalus versicolor
Tuva toadheaded agama

Гүрвэлийн салбар баг Sauria
Замба гүрвэлийн овог Agamidae

Таних шинж
Их биеийн урт 6 см-ээс хэтрэхгүй жижиг гүрвэл. Биеийн зүс нь амьдрах 
орчныхоо ерөнхий өнгийг даган хувьсамтгай, олон янз. Нуруун тал их төлөв 
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саарал, бор саарал юмуу хүрэвтэр, нурууны хоёр талаар хар хүрэн юмуу 
бараан өнгийн хэд хэдэн толботой. Мөн нуруун дээгүүрээ хар, хар хүрэн, 
шаравтар, тод саарал зэрэг янз бүрийн өнгийн толбо, тахирласан зураас болон 

цэгүүдтэй. Сүүлний үзүүр 
доод талаасаа хар, 
дээгүүрээ 9 хүртэл тооны 
хөндлөн бараан судалтай.   
Амьдралын онцлог
Ил задгай газарт нүх ухаж 
амвдарна. Цоохор хонин 
гүрвэлийн тэжээлийн 
зонхилох хувийг шавьж, 
аалз хэлбэртэн эзэлнэ. 
5 дугаар сарын сүүлчээс 
6 дугаар сарын дунд үе 
хүртэл өндөг боловсорч, 6 
дугаар сарын сүүлээс нэг 
эмэгчин гүрвэл 2-5 хүртэл 
тооны 6х13мм орчим 
хэмжээтэй шош хэлбэрийн 
өндөг төрүүлдэг. 

Амьдрах орчин
Говь цөлийн бүсийн бүх 
нутаг, хээрийн бүсийн 
зарим нутагт өргөн 
тархсан. Хайрга чулуурхаг 
газар, сайр садарга, 
элсэрхэг зөөлөн хөрстэй 
орчинд амьдарна.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлгээ 
хийгдээгүй  
Монгол улс: Анхааралд 
өртөхөөргүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн 18 
орчим хувь нь улсын 
тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн сүлжээнд 
хамрагдсан.
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МОНГОЛ ГҮРВЭЛ
Eremias argus
Mongolian racerunner

Гүрвэлийн салбар баг Sauria
Жинхэнэ гүрвэлийн овог Lacertidae 

Таних шинж
Их биеийн урт 7.1 см –ээс хэтрэхгүй жижиг гүрвэл. Их биеийн зүс хүрэвтэр 
туяатай цайвар шаргал юмуу цайвардуу бор. Нурууны дагуу хоорондоо 
толбоор тасархайтсан 10 хүртэл тооны цайвар юмуу цагаан судлуудтай. 
Хөлийн дээгүүр дугариг цагаан толботой. Хэвлий цагаан юмуу шаравтар. 
Монгол гүрвэлийн эрэгчин эмэгчин зүсээр болон зан байдлаар ялгагдана. 
Эрэгчин бодгалийн хэвлий нь ягаан туяатай, догшин ширүүн хөдөлгөөнтэй, 
эмэгчин гүрвэлийн хэвлий цагаан, хөдөлгөөн багатай.

Амьдралын онцлог
Хад асга багатай, зөөлөн хөрстэй газар харгана, бутанд нүх ухаж амьдарна. 
Монгол гүрвэл нь олон янзын сээрнуруугүйтэн амьтдаар хооллоно. Жилд нэг 
удаа 7 дугаар сарын дунд үеэс 4-7 өндөг төрүүлдэг.
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Амьдрах орчин
Хангайн Хэнтийн уулын хээр, Дорнод Монгол, Хойд говийн нутгаар тархсан. 
Элсэрхэг зөөлөн хөрстэй, элдэв бутлаг ургамал бүхий орчинд ихэвчлэн 
тохиолдох боловч говийн хад асга бүхий уул толгодоор ч тохиолдоно.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлгээ хийгдээгүй 
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн 8 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээнд хамрагдсан.
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БАМБАЙ ХОНШООРТ
Gloydius halys
Asian viper

Могойн салбар баг Serpentes
Хорчигнуурт могойн овог Viperidae 

Таних шинж
Их биеийн урт 70 см, сүүлний урт 8-14 см хүрдэг дунд зэргийн могой. Нуруу 
ба сүүлийн дагуу хөндлөн бараан толботой. Энэ толбоны зах нь тод хар, 
голдоо цагаан. Биеийн хоёр хажуугаар тууш эгнээ жижиг бараан толботой. 
Биеийн ерөнхий зүс  их төлөв хул шарга юмуу хар хүрэн. Биеийн зүс маш 
хувьсамтгай. Ой мод бүхий нутгийнх ихэвчлэн тод хар хүрэн, говь цөлийн 
бүсийнх цайвар юмуу бор шарга байдаг. 

Амьдралын онцлог
Бамбай хоншоор могой нь 4 сарын сүүлч 5 сарын эхээр ичээнээс гарч 
идэвхжин хөдөлнө. 9 сарын эцэс 10 сарын эхээр ичээндээ орно. Мэрэгч, 
гүрвэл, шувуу, шавьжаар хооллоно. Монгол орны хойд хэсэгт тархсан бамбай 
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хоншоорт тогой 9-10 дугаар сард 6-8 зулзага төрүүлдэг. Бамбай хоншоорт нь 
хортой могой юм.

Амьдрах орчин
Монгол орны аль ч нутагт тохиолдох түгээмэл тархалттай. Хуурай сайр, 
аруу таруу буттай орчин, уулын энгэр, хээр тал, голын хөндий, ойн цоорхой 
зэрэг олон янзын амьдрах орчинд тохиолдох боловч хамгийн түгээмэл нь хад 
асгатай толгод юм. 

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлгээ хийгдээгүй 
Монгол улс: Анхааралд өртөхөөргүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн 12 орчим хувь нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээнд хамрагдсан.
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Аалз 
хэлбэртэн
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УРТ ХӨЛТ ААЛЗ
Odiellus spinosus Bosc, 1792

Аалз хэлбэртэн Arachnida
Дэндгэр аалз Drassyllus

Таних шинж
Биеийн урт 40-45 мм. 4 хос хөлний 2 хос нь маш урт. Толгой маш жижиг, 
цээжний гол хэсэг бор цагаан хүрээтэй. Хэвлий цэлцгэр, том бор цагаан 
шаталсан хээтэй. Хөлний хөгжил сайн, хурдан гүйдэг. Өдрийн цагт хад, 
асга, чулууны завсраар байрлана. Шөнө хөрс дээр ил гарч ангуучилдаг. Тор 
нэхдэггүй. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ТЭНҮҮЛЧ ААЛЗ

Drassyllus sp.

Аалз хэлбэртэн Arachnida
Хөрсний тэнүүлч аалз Gnaphosidae

Таних шинж
Биеийн урт 30-35 мм. Хойд ба дунд нүднүүд нь хажуу захын нүднүүдээс 
харьцангуй том бөгөөд ихэнхидээ зуйван, гадагш чиглэсэн байна. Хойд 
эгнээний нүднүүд нь үл ялиг дээш эргэсэн, дунд нүднүүд нь өөр хоорондоо 
илүү ойрхон байрлана. III, IV хос хөлний 6-7 дахь үен дээр жигд үслэгтэй. 
Хөл урт, хөлний хөгжил сайн, хурдан гүйдэг. Шөнө хөрсөн дээр ил гарч 
ангуучилдаг. Зөөлөн биет өт, авгалдайгаар хооллоно.

Амьдрах орчин 
Өдрийн цагт хад, асга, чулууны завсраар байрлана.

Статус ба тохиолдоц 
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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ХӨРСНИЙ ТЭНҮҮЛЧ ААЛЗ
Gnaphosa gracilior Kulczynski, 1901

Аалз хэлбэртэн Arachnida
Хөрсний тэнүүлч аалз Gnaphosidae 

Таних шинж
Биеийн урт 18-26 мм. Gnaphosidae овгийн бусад төрлөөс ялгагдах гол шинж 
нь хойд эгнээний нүднүүд нь эргэсэн байрлалтай. Бахимдуу биетэй, боровтор-
саарал өнгөтэй бөгөөд цээж нь илүү бор, хэвлий хэсгээ бодвол үс багатай, 
хэвлий хэсэг нь саарал, үслэг харагддаг. Шөнийн идэвхитэй бөгөөд зарим 
тохиолдолд өдөр ангуучилдаг. 

Амьдрах орчин
Чулуу, хайрган доор, ургамлын үндэс орчимд ихэнхидээ тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц 
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал 
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.



107
ТЭМЭЭН ААЛЗ

Lycosa singoriensis Laxman, 1770

Аалз хэлбэртэн Arachnida
Чонон аалз Lycosidae

Таних шинж
Биеийн урт 23-33 мм. Бусад чонон аалзыг бодоход харьцангуй том биетэй, 
нүүдэллэн амьдардаг. 4 хос хөлний 2 хос нь маш урт. Толгой маш жижиг, 
цээжний гол хэсэг бор цагаан хүрээтэй. Хэвлий цэлцгэр, том бор цагаан 
шаталсан хээтэй. Хөлний хөгжил сайн, хурдан гүйдэг. Өдрийн цагт нүхэнд 
үүрлэн идэвхигүй байх бөгөөд шөнө хөрсөн дээр гарч ангуучилдаг. 

Амьдрах орчин
Монгол орны хээрийн бүсэд 
тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг 
улсын тусгай хамгаалалтанд 
авсан.
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БАМБАЙТ ААЛЗ 
Ozyptila sp.

Аалз хэлбэртэн Arachnida
Хавч маягийн аалз  Thomisidae 

Таних шинж
Биеийн урт 23-31мм. Энэ овгийн аалз нь бусад аалзыг бодоход биеэр жижиг, 
дунд нүдний байрлах хэсэг нь дээд тал руугаа трапез маягийн хэлбэртэй, 
толгойн хэсэг нь илүү шовх үслэгтэй ба хэвлий болон хөлөн  дээр адил 
хэлбэрийн үслэгүүд байдаг. Хэвлий ихэнхидээ дугариг буюу төв рүүгээ 
мушгирсан маягтай харагдана. Хөдөлгөөн их удаан, доош унахдаа биеэ 
хурааж үхсэн мэт зан төрх гаргадаг. Өндөгний уутыг  ихэнхи тохиолдолд 
чулуу хайрга, ургамлын үндсэнд бэхэлж, цаас шиг тороор хавтгай хэлбэртэй 
нэхсэн байдаг. Шөнийн цагт ургамал дээр авирч ан хийдэг. Зөөлөн биет өт, 
авгалдайгаар хооллоно.

Амьдрах орчин
Өдрийн цагт хөрсөн дээр, ургамлын үндэс орчим, чулуун доор тохиолдоно. 

Статус ба тохиолдоц
Тодорхойгүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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УРУУЛ ХӨЛТӨН

Lithobius forficatus Linnaeus, 1758

Уруул хөлтөн Lithobiidae 

Таних шинж
Биеийн урт 30-35 мм. Тунгалаг бор өнгөтэй. Сахал урт, олон тооны үеэс 
тогтсон. Бие үечилсэн ба үе болгон дээрээ хос хөлтэй. Хөл урт, хөлний хөгжил 
сайн, хурдан гүйдэг. Өдрийн цагт хад, асга, чулууны завсраар байрлана. Шөнө 
хөрсөн дээр ил гарч ангуучилдаг. Зөөлөн биет өт, авгалдайгаар хооллоно.

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвтс уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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Шавьж
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ГОВИЙН ЖООМ
Eupolyphaga sinensis Walker, 1868

Жоом Homoptera 
Жоом Blattinopsidae

Таних шинж
Биеийн урт эр нь 19-26, эм нь 26-30 мм. Хялгас маягийн олон үеэс тогтсон 
сахалтай. Гүйх 3 хос хөл нь 5 үе бүхий сарвуутай. Хөлийн сарвуу урт өргөслөг 
үетэй, сарвууны үзүүрт 2 салаа хумстай. Сарвууны үендээ хөхлөгтэй. Бүрэн 
бус хувиралтай тул авгалдай нь гадаад хэлбэрээрээ нас бие гүйцсэнтэй их 
төстэй. Эм нь далавчгүй нуруун хэсэг нь овойсон махлаг том биетэй, хар-
хүрэн өнгөтэй, толгой, цээж, хэвлий нийлж бараг мэдэгдэхгүй болсон. 
Эр нь том хос 2 далавчтай ба тэр нь хэвлий хэсгийг бүрэн хучихаар том, 
зузаарч арьсархаг болсон. Хавтгай биетэй, цайвар шаргал-хүрэн өнгөтэй. 
Зуны улиралд өдрийн цагт мэрэгчдийн орхигдсон нүх, газрын ан цав, чулуун 
доогуур, хад асганы завсар, хуурай сайрын эрэг орчмоор нуугдан шөнийн 
харанхуйгаар ил гарч идэшлэдэг. Амны эрхтэн нь хазаж мэрэх бүтэцтэй ба 
ургамал, амьтны гаралтай ямар ч зүйлээр хооллодог холимог идэштэн. 3-4 
жилийн настай. Өвлийн цагт тайван байдалд орж ичдэг.
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Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвтс уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц 
Ховор тохиолдох зүйл.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлэгдээгүй
Монгол улс: Үнэлэгдээгүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ГОЛИО
Deracantha onos Pallas, 1772

Шулуун далавчтан Orthoptera 

Таних шинж
Биеийн урт 45-55 мм. Олон тооны үеэс тогтсон утаслаг урт сахалтай. 
Сахлын урт нь биеийнхээ талаас үргэлж илүү. Хэвлий цагаан-шаргал, бор 
судалтай. Бүх хөлний эсвэл дунд ба хойт хөлний сарвуу 4 үетэй, цагаан 
өнгөтэй хар цэгэн толботой. Өмнөд хөлний шилбэн дээр дугуй юмуу зууван 
сонсох (тимпанал) эрхтэн оршино. Элдэв өнгийн ая дуу гаргадаг дууны 
тусгай эрхтэнтэй (стридул) байдаг. Энэ нь үржлийн үед эсрэг хүйстнийг 
олоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Эр голио үегүй богиновтор церктэй 
бөгөөд тэр нь ихэвчлэн дотор талдаа юмуу үзүүртээ өвөрмөц байрлал, бүтэц 
бүхий 2 хатгууртай. Эм голио биеэр том, сэлэм хэлбэрийн өндөг булагчтай. 
Өндөг булагчийн тусламжтайгаар өндгөө хөрсөнд тусгай бортого хэлбэрийн 
уут гаргаж түүндээ олон тооны өндөг гаргадаг. Ургамал идэштэн. Далавч 
үлдэгдэл болсон. Нисэх чадваргүй.           

Амьдрах орчин
Говь хээр тал, гандуу говь цөлд тохиолдоно. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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ТОЛБОТ ЦАРЦААХАЙ 

Bryodemella holdereri Krauss, 1901

Шулуун далавчтан Orthoptera 
Дэвхрэгийн овгийн царцаа Tettigoniidae

Таних шинж
Биеийн урт 33,7-42,2 мм. Бие бор-шардуу. Толгой пронотумаас богино. Зулай 
өргөн, богино, урд тал бөөрөнхий, хажуугийн хянга тод. Нүүр эгц. Сахал 
утаслаг, пронотумын хойд ирмэгээс үл мэдэг урт. Зулайн нүх тод, гурвалжин. 
Пронотумын өмнөд тал нарийн, дунд хянга нилээд нарийн. Хөндлөн 2 
ховилтой, хажуугийн хянга ховилын хойд хэсгээр харагдана. Далавч сайн 
хөгжсөн, хойд хөлийн өвдөгнөөс үл мэдэг урт. Урд далавч дунд судасны 
талбайд хуурамч судасгүй. Урд далавч хар толботой. Дуу чимээ гарган нисэх 
ба өндөрт гарч хол нисдэг. Хойд хөлийн гуя богино бүдүүн. Гуяны угийн 
дээд илтэс доорхоос урт. Гуяны дээд тал 3 тод толботой. Ургамал идэштэн. 
Царцаа богино хугацаанд хурдан олширч байгалийн хадлан бэлчээр болон 
таримал ургамлын ургацыг эрс бууруулдаг.          

Амьдрах орчин
Гандуу говь цөл, хуурай хээрт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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БАМБАЙТ БЯСАА 
Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758

Хатуувтар далавчтан буюу бясаа Hemiptera
Бясаа Pentatomoidea  

Таних шинж
Биеийн урт 9-12 мм. Хөдөлгөөн багатай, ил байрласан толгойтой. Хавтгайдуу, 
зууван бамбай хэлбэрийн том биетэй, хүрэн өнгөтэй бага зэргийн улаан 
туяатай, нүцгэн үслэг байхгүй, сахал нарийхан хар. Хатуу хайрсан бүрхүүлтэй, 
бүрхүүлийн гадна талаар цагаан, хар алагласан эмжээртэй. Хөлийн зарим 
хэсэг цайвар. Бүтэн далавчтай. Хэвлийн сигментийн төв хэсэгт хар цэгүүд 
2 эгнээ үүсгэсэн. Ургамал идэштэн. Бие гүйцсэн үедээ өвөлждөг. Өндгөө 
ургамлын эд дотор юмуу гадаргуу дээр гаргана.   

Амьдрах орчин
Нуга, өвслөг ургамалжилт бүхий чийглэг сайрт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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БАЙЦААНЫ ЦООХОР БЯСАА

Eurydema gebleri Kolenati 1846

Хатуувтар далавчтан буюу бясаа Hemiptera
Бясаа Pentatomoidea  

Таних шинж
Биеийн урт 5-8 мм. Бие хар өнгөтэй, цагаан судалтай, цээж, хатуу далавчин 
дээрээ улбар шар өнгийн судал толботой. Өмнөд далавчны суурь хэсгийн 
орой нь хар. Далавчны хатуу хэсгийн гадаад ирмэгийн хойд хагас бүхэлдээ, 
эсвэл дотор талын ирмэг хар. Хатуу далавчны доор нисэх чадвартай хос 
далавчтай. Хэвлийн сигментийн төв хэсэгт хар цэгүүд 2 эгнээ үүсгэсэн. 
Цээжний хажуу талд үнэрт булчирхай байрлана. Хөлийн зарим хэсэг цайвар. 
Өдрийн идэвхитэй. Ургамлын үржлийн эрхтэн цэцэг, үр боловсрох орон, үр 
жимсийг идэж, ургамлын иш навчинд байрлана. 

Амьдрах орчин
Нуга, өвслөг ургамалжилт бүхий чийглэг орчинд төдийгүй газар тариалангийн 
эдэлбэр газруудад тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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АЛТАН ТОЛБОТ ЦЭНХЭР ЦОХ
Callisthenes fischeri Fischer, 1842

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Жийгээ цох (Carabidae)

Таних шинж
Биеийн урт 25-35 мм. Хурц тод гоёмсог цэнхэр өнгөтэй. Хатуу далавчин 
дээрээ 6 эгнээ жижиг хүнхэр олон тооны алтан толбуудтай. Толбоны диаметр 
1мм орчим урт. Хөл хүчирхэг урт, хар өнгөтэй, хурдан хөдөлгөөнтэй. Амны 
эрхтэн сайн хөгжсөн бахь шиг хоёр талаараа хавчсан бахим хэлбэртэй. Сахал 
богино. Оройн сэрүүнд идэвхитэй. Шавьж идэштэн буюу махчин (зоофаг), 
ургамлын хортон сээр нуруугүй амьтдыг идэж тоо толгойг нь зохицуулдаг.

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл. 

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ЖИЙГЭЭ ЦОХ 

Corsyra fusula Fischer von Waldheim, 1820

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Жийгээ цох Carabidae

Таних шинж
Биеийн урт 7-8,2 мм. Урт зууван биетэй, нүцгэн. Толгой, цээж уртавтар хар, 
хатуу далавч улбар-бор хээтэй, голдоо мушгиа (сахал) хэлбэрийн хар хээтэй, 
тууш хэлбэрийн овгор товруутай. Сахал нарийн бор, нүд бүлтгэр жижиг хар-
саарал, ам бахь хэлбэртэй дунд зэрэг. Хөл сайн хөгжсөн урт бор өнгөтэй, 
хурдан хөдөлгөөнтэй. Гол төлөв хөрсний дээд давхрагад эсвэл хөрсний 
гадаргууд амьдарна. Авгалдай хүүхэлдэйн хөгжил хөрсний өнгөн давхаргад 
(20 см хүртэл гүнд) явагдана. Бие гүйцсэн цох өдрийн халуунд сүүдэрсэг 
газар бүгэж байгаад оройн сэрүүнд идэвхитэй болдог. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр, говь хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тархалттай, олон тоогоор тохиолддог зүйл.

Ховордлын зэрэглэл
Олон улс: Үнэлэгдээгүй
Монгол улс: Үнэлэгдээгүй

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ДОГШИН ЦОХ
Cicindela nitida Linnaeus, 1758.

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Жийгээ цох Carabidae

Таних шинж
Далавчны урт 12-15 мм. Бие нь уртавтар зууван хэлбэртэй, биеийн бүрхүүл 
дээр өргөслөг үс бүхий хонхор цэгүүдтэй. Гоёмсог тод цэнхэр, цагаан-шаргал 
хээтэй. Гүн хөх, том бүлтгэр нүдтэй. Энэ төрлийн цохын сахал нь нүдний 
голд буюу духан дээр байрлана. Хөл 11 үеэс бүрдсэн хар өнгөтэй, хойд хөл 
урт, хөлийн хөгжил сайн, маш хурдан шалмаг хөдөлгөөнтэй. Сарвуу 5 үеэс 
тогтоно. Амны эрхтэн бахим, мах идэштэн. Цаг агаарын тохиромжтой үед 
ангуучилдаг.  

Амьдрах орчин
Говь, цөлийн элсэрхэг газар, хээрийн бүсийн ойт хээр тал. 

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ЦАГААН СУДАЛТ ЭВЭРТ ЦОХ

Eodorcadion brandti Gebler, 1841

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Эвэрт сахалт цох Cerambycidae

Таних шинж
Биеийн урт 14-17 мм. Уртавтар гонзгой. Сахал биеийн уртаас 0,3 дахин 
урт. Далавч бүр 5 цагаан судалтай. Эр цохын мөр дугуй мөлгөр, эмийнх 
бараг тэгш өнцөг үүсгэнэ. Захын судал бүтэн, өргөн бөгөөд эпиплеврд 
хүрнэ, мөрний судлаас 2-3 дахин өргөн, мөрний судал өргөн биш, зооны 
гадаад судалнаас ялимгүй өргөн бөгөөд тэр хоёр судал угандаа нийлээгүй, 
үзүүр хэсэгтээ нэлээд урт зайгаар нийлсэн. Зооны дотоод судал уг хэсэгтээ 
тусгаар үзүүртээ нийлэх боловч заримдаа богино. Заадасны судал ихэвчлэн 
зураас төдий нарийн зөвхөн бамбайнцарын үзүүр гурвалжин маягтай өргөн. 
Авгалдайн хөгжил хөрсөнд эсвэл говь хээрийн харгана, бүйлс, бударгана, 
хайлаас, заг зэрэг ургамлын үндэс, ишний дотор өсөж бойжино. 

Амьдрах орчин
Харгана, хайлаас, бургас, сарнайн мөчрийн модлог, бутлаг ургамал зонхилсон 
газарт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог.
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ГҮН ЦЭНХЭР НАВЧИТ ЦОХ 
Eumolpus asclepiadeus Pallas, 1776

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Навчит цох Chrysomelidae

Таних шинж
Биеийн урт 5-7 мм. Жижиг биетэй лакан гүн цэнхэр өнгөтэй, өндгөрхүү 
хэлбэртэй, мөртэй, далавчны мөр хэсэг өргөссөн. Өргөс үсгүй. Сахал биеийн 
уртаас богино, толгой жижиг, хатуу далавч дээр хээ, толбо байхгүй. Тоо 
толгой ихэссэн үед луультан, тоонолжин цэцэгтэн, нийлмэл цэцэгтэн, 
буурцагтаны овгийн ургамлуудад хөнөөлтэй. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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НАВЧИТ ЦОХ 

Galeruca daurica Joannis, 1866

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Навчит цох Chrysomelidae 

Таних шинж
Биеийн урт 6-7 мм. Навчит цох өндгөрхүү дугуй. Хэвлийн төгсгөлийн хэсэг 
том, бага зэрэг өргөссөн. Биеийн нуруун тал гүдгэр, хэвлий тал хавтгай байх 
бөгөөд элдэв үсгүй. Сахал нь биеийн уртаас богино. Хатуу далавч нь дээшээ 
овоосон өндгөрхүү хэлбэртэй, шаргал өнгөтэй,  нэг далавчин дээрээ 4 хар 
урт судалтай. Энэ зүйл манай орны зарим нутагт үе үе олширч бэлчээрийг 
үлэмж хэмжээгээр сүйтгэх тохиолдол байдаг. Ургамлын эд эрхтэн, навчинд 
өндгөө гаргаж, ургамлаар хооллож амьдарна. Өдрийн халууныг өвс ургамал, 
өтөг бууцан доор олноороо хоргодон тохиромжтой үед идэвхтэй идээшилнэ.  

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ЖИЖИГ НАВЧИТ НОГООН ЦОХ
 Gastrophysa viridula De Geer, 1775

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Навчит цох Chrysomelidae 

Таних шинж
Биеийн урт 4-6 мм. Навчит цох өндгөрхүү зуйван жижиг биетэй. Биеийн 
нуруун тал гүдгэр, хэвлий тал хавтгай байх бөгөөд элдэв үсгүй. Жижиг 
биетэй гоёмсог гялтганасан металан хөх ногоон юмуу ногоон өнгөтэй. Хатуу 
далавч дээшээгээ овоосон өндгөрхүү хэлбэртэй, судал хээ толбогүй харин 
олон тооны маш жижиг хүнхэр нүхтэй. Ургамлын эд эрхтэн, навчинд өндгөө 
гаргаж, ургамлаар хооллож амьдарна.  

Амьдрах орчин
Говь, цөл элсэрхэг газар, хээрийн бүсийн ойт хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ШҮРЭН ЦОХ

Adonia variegata Goeze, 1777

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Шүрэн цох Coccinellidae

Таних шинж
Биеийн урт 4-5 мм. 
Зуувандуу биетэй. 
Нуруун тал дээшээ 
товойсон, хэвлий 
хавтгай. Богинохон 
сахалтай, сахлын 
үзүүр булцуу үүсгэж 
өргөссөн. Толгой, 
цээж хар, цагаан 
толбо судалтай, 
хатуу далавч улаан-
улбар шар, цээжтэй 
холбосон хэсэгт жижиг 
цагаан толботой, хар 
өнгийн том жижиг 6-7 
толбо юмуу хөндлөн 
зураастай. Ургамлын 
бүрэг, кокцид, 
ургамлын бөөс зэргээр 
хооллодог.    

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, 
хуурай нуга, алаг өвст 
уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд 
хэсгийг улсын тусгай 
хамгаалалтанд авсан. 



126
ШҮРЭН ЦОХ
Coccinella transversogutata Mulsant, 1850

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Шүрэн цох Coccinellidae

Таних шинж
Биеийн урт 5-6 мм. Жижгэвтэр биетэй, биеийн гадаад төрх хэлбэр богиновтор 
зууван, нуруун тал нь дээшээгээ товойж бөмбөлөг хэлбэртэй болсон. Хэвлий 
тал хавтгай, цохыг дээрээс нь харахад шүртэй төстэй. Биеийн гадаргуу 
өргөс, үслэггүй нүцгэн. Толгой хар нийлмэл нүд тойрсон цагаан толботой. 
Хатуу далавч улаан, хар судалтай, далавчны эхний судал урт зууван, үлдсэн 
судалнууд нь цэгэн болон зуувандуу 4-5 толботой. Богинохон сахалтай, 
сахлын үзүүр булцуу үүсгэж өргөссөн. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.



127
ОЛОН ТОЛБОТ ШҮРЭН ЦОХ 

Coccinella septempunctata L

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Шүрэн цох Coccinellidae

Таних шинж
Биеийн урт 5-6 мм. Хэвлий тал хавтгай, цохыг дээрээс нь харахад шүртэй 
төстэй. Биеийн гадаргуу өргөс, үслэггүй нүцгэн. Богинохон сахалтай, сахлын 
үзүүр булцуу үүсгэж өргөссөн. Хэвлийн өргөн, урт нь бараг адил хэмжээтэй. 
Биеийн ерөнхий өнгө гал-улаан, 9-11 хар цэгэн  толбуудтай. Толгой, цээж 
хар, нийлмэл нүд цагаан толботой, хатуу далавчны доор нисэх зориулалттай 
нимгэн сарьсан далавч байрлана. Шүрэн цохын авгалдай өвс ургамал дээр 
ил чөлөөтэй амьдрах ба ургамлын бүрэг, кокцид, ургамлын бөөс зэргийг 
идэж устгадаг мах идэштэн. Энэ байдлыг ашиглан цохыг зориудаар үржүүлэн 
хортон шавьжийн тоо толгойг биологийн аргаар тэмцэхэд ашигладаг.
Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан
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ГОЁМСОГ БУГЛАА ЦОХ 
Mylabris speciosa Pallas, 1781

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Буглаа цох Meloidae 

Таних шинж
Биеийн урт 21-25 мм. Дээд 
далавч улаан шар, хөндлөн 
эгнээ үүсгэсэн хар толбуудтай 
ба голын хар толбо нийлсэн. 
Дээд далавчны суурь болон 
бамбай хар, далавч тус бүр 
нь суурь хэсгийнхээ хойно хос 
толботой. Далавчны дунд хэсэгт 
хажуугийн ирмэгээс эхлэн 
үргэжилсэн том хар толбо нь 
далавчны голын заадаст нийлнэ. 
Далавчны орой орчмын хажуу, 
заадасны ирмэг хар судалтай. 
Буурцагт ургамалд (царгас, 
гиш, хошоонгор, харгана гэх 
мэт) олноороо шаван навч, 
цэцэг, үрэвч, тоосовчийг идэж 
гэмтээдэг. 

Амьдрах орчин
Мод, бутлаг ургамал, гол төлөв 
харгана зонхилох хээрт элбэг 
тохиолдоно.  

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл. 

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэгт 
тусгай хамгаалалттай нутагт 
ордог. 
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ЦАГААН СУДАЛТ БУГЛАА 

Mylabris mongolica Dokhtouroff, 1887

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Буглаа цох Meloidae

Таних шинж
Биеийн урт 18-23 мм. Толгой, цээж хар, урд далавч зөөлөн улаан, цэг болон 
хөндлөн хар судалтай, голоороо цагаан хөндлөн судалтай. Хэвлий том хар. 
Бие гүйцсэн буглаа цох буурцагт ургамалд (царгас, гиш, хошоонгор, харгана) 
олноороо шаван навч, цэцэг, үрэвч, тоосовчийг иддэг. Өндгөө газрын 
хөрсөнд гаргана. Өндөгнөөс гарсан авгалдай царцааны өндгөөр хооллодог. 

Амьдрах орчин
Нуга, өвслөг ургамалжилт бүхий чийглэг орчинд төдийгүй газар тариалангийн 
эдэлбэр газруудад тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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МӨНГӨЛӨГ НОГООН ЦОХ 
Cetonia aurata Linnaeus, 1758

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Илтсэн сахалт цох Scarabaeidae 

Таних шинж
Биеийн урт 17-20 мм. Мөнгөлөг ногоон өнгөтэй, боронзон-шаргал хээтэй 
бандгар том цох. Толгой, цээж хээгүй хар, хатуу далавч хар сийрэг шаргал 
хээтэй. Хатуу далавчны доор нисэх чадвартай хос том далавч бий (их 
чимээтэй нисдэг). Хөл хар, толгой доошоо байрлалтай, гол төлөв шүхэр 
цэцэгтэн, нийлмэл цэцэгтэн, холтсон цэцэгтэн ба бургасны овгийн ургамлаар 
хооллоно. Өдрийн идэвхитэй цох. Өндгөө хөрсний өнгөн давхрагат гаргана. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр, говь хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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АЛАГ ХЭЭТЭЙ ХАР ЦОХ 

Protaetia brevitarsis Lewis, 1879

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Илтсэн сахалт цох Scarabaeidae 

Таних шинж
Биеийн урт 17-20 мм. Бие хар, саарал цагаан өтгөн хээтэй, бандгар том цох. 
Хатуу далавчны доор нисэх чадвартай хос том далавч бий (их чимээтэй 
нисдэг). Хөл хар, толгой доошоо байрлалтай, гол төлөв шүхэр цэцэгтэн, 
нийлмэл цэцэгтэн, холтсон цэцэгтэн ба бургасны овгийн ургамлаар хооллоно. 
Өдрийн идэвхитэй цох. Өндгөө хөрсний өнгөн давхаргат гаргана. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр, говь хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ЦАГААН ХЭЭТ ХАР  ЦОХ 
Protaetia orientalis  Gory et Percheron, 1833

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Илтсэн сахалт цох Scarabaeidae 

Таних шинж
Биеийн урт 17-20 мм. Мөлгөр хар өнгөтэй цагаан-цайвар-шаргал хээтэй 
бандгар том цох. Толгой, цээж хээгүй ногоон, хатуу далавч ногоон сийрэг 
шаргал хээтэй. Хатуу далавчны доор нисэх чадвартай том далавч бий. Хөл 
хар, толгой доошоо байрлалтай. Өдрийн цагт өтөг бууц, чулуун доор тайван 
байдалд байна. Ургамал идэштэн (фитофаг).  

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр, говь хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ГООЛИГ ХАР ЦОХ 

Anatolica amoenula Reitter, 1889

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Хар цох Tenebrionidae

Таних шинж
Биеийн урт 9-12 мм. Биеийн ерөнхий өнгө хар, үслэг байхгүй. Духны урд 
талын ирмэг сахлын суурь хэсгийг дээрээс нь хучиж далдалж байдаг. 
Сахал 10-11 үе бүхий утаслаг. Урт нарийхан гоолиг цох. Хөл урт, хурдан 
хөдөлгөөнтэй. Ургамлын ялзмаг, хагд ургамлаар хооллодог. Хойт далавчгүй 
учраас нисэх чадваргүй болсон.   
Амьдрах орчин
Ойт хээр, хээр цөлийн бүсэд зонхилон амьдарна.  

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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ХАР ЦОХ
Monatrum prescotti Faldermann, 1833

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Хар цох Tenebrionidae 

Таних шинж
Биеийн урт 5-7. Хар өнгөтэй, биеийн гадаргуу барзгар үсгүй. Цээжний хоёр 
хажуу хавтгай далбагар, цээжний дээд хэсэгт олон тооны цэгэн товруутай. 
Хатуу далавч үргэлжилсэн урт товгор судалтай, судал хооронд товгор 
жижиг ганц эгнээ цэгүүдтэй. Ургамал идэштэн. Хойт далавчгүй учраас нисэх 
чадваргүй болсон. Өдрийн халууныг хад чулууны доор өнгөрүүлдэг.  

Амьдрах орчин
Хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал, говь, цөл элсэрхэг газар, хээрийн бүс. 

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ӨМХИЙ ТОНГОО

Blaps rugosa Gebler, 1825

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Хар цох Tenebrionidae

Таних шинж
Биеийн урт 20-25 мм. Биеийн өнгө хар том цох. Духны урд ирмэг сахлын суурь 
хэсгийг дээрээс нь хучиж далдалж байдаг. Сахал 10-11 үетэй утаслаг. Толгой, 
цээжний гадаргуу мөлгөр харин дээд хатуу далавч барзгар, нисэх чадваргүй. 
Дайсан амьтнаас биеэ хамгаалахын тулд тонгойж өмхий үнэр гаргадаг тул 
монголчууд энэ цохыг өмхий тонгоо гэж нэрлэдэг байна. Ургамлын ялзмаг, 
хагд ургамлаар хооллодог.

Амьдрах орчин
Цөл, цөлийн хээр, хээрийн бүсэд зонхилон амьдарна. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэг тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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ХАР ЦОХ 
Melanesthes medvedevi Kaszab, 1973

Хатуу далавчтан буюу цох Coleoptera
Хар цох Tenebrionidae 

Таних шинж
Биеийн урт 6-8 мм. Биеийн ерөнхий өнгө хар, үслэг байхгүй. Сахал богино. 
Хэвлийн дээд хэсэг дээшээ товойсон, өргөн бандгар цох. Хатуу далавчин дээр 
ямар ч судал товгор байхгүй. Ургамал идэштэн. Нисэх чадваргүй. Хар өнгө нь 
нарны гэрэл дулааныг сайн шингээж амьдралын процессийг идэвхжүүлэхээс 
гадна кутикул бүрхүүлийн бүтэц нь нарны хорт цацрагийн үйлчилгээнээс 
хамгаална.   

Амьдрах орчин
Говь цөл, элсэрхэг газар, хээрийн бүсийн ойт хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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СҮҮТ ӨВСНИЙ ШУМБУУР

Celerio euphorbiae Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Шөнийн идэвхит эрвээхэй Metahetocera

Шумбуур эрвээхэй Sphingidae 

Таних шинж
Далавчны урт 25-35 мм. Сахал утаслаг урт, бор цагаан судалтай, нүд хар. 
Цээж үсэрхэг шаргал-бор, хэвлий бор-хар хөндлөн судалтай, урд далавч 
нарийн урт, хойт далавч богино. Урд далавч цайвар-бор судалтай, хойд 
далавч хар улбар-шар хөндлөн судалтай.   

Амьдрах орчин
Ойт хээр болон говь хээрийг бүсэд тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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ГАЛЧ УЛААН ЭРВЭЭХЭЙ 
Lycaena dispar Haworth, 1803

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Цэнхэр эрвээхэй Lycaeniae

Таних шинж
Далавчны урт 16-20 мм. Эрийн далавч улбар-шар, урд далавчинд зууван, 
зураасан хар толботой. Хойд далавчинд утаслаг толбо байж болно. Эмийн 
өмнөд далавчны төв хэсэгт дугуй болон өндгөн толботой. Хойд далавч хар, 
зах хэсэг рүүгээ улаан-шаргал эмжээртэй. Далавчны дотор тал үнсэн саарал, 
улбар-шар өнгөтэй, хар цэгэн толботой.  

Амьдрах орчин
Алаг өвст нуга, чийг ихтэй голын эрэг, нуур, уулын нуга.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.
Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэгт тусгай хамгаалалттай нутагт ордог.
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ТОЛБОТ УЛААН ЭРВЭЭХЭЙ

Lycaena phlaeas 
Linnaeus, 1761

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Цэнхэр эрвээхэй Lycaeniae

Таних шинж
Далавчны урт 12-16 см. Далавчны гадаргуу гал-улаан, хар цэгэн болон дугуй, 
дөрвөлжин хэлбэрийн толботой, далавчны зах өтгөн хар, хойд далавч захдаа 
улаан-бор шүдлэг оруулгатай ба бусад хэсэг хар өнгөтэй. Урд далавчны 
дотор тал улбар-шар, цагаан хүрээтэй хар цэгэн 8-9 толботой, хойд далавч 
хүрэн-саарал, сул нил-хөх-ягаан, тод хар эрээн. Хааяа богинохон сүүлтэй. 
Эмийн далавчны дээд хэсэг дугуйрсан. 

Амьдрах орчин
Алаг өвст чийглэг нуга, голын эрэг, чийглэг энгэр газар, сайрт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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СҮҮЛТ ЭРВЭЭХЭЙ 
Nordmannia acaciae Fabricius, 1787

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Цэнхэр эрвээхэй Lycaenidae

Таних шинж
Далавчны урт 14-16 мм. Далавчны гадна тал хар-хүрэн,  хойд далавчны 
дотор талын үзүүрт 2-3 шар, улаан хүрээтэй жижиг хар толботой. Далавчны 
дотор гинжин мэт цагаан судалтай, сүүл буюу сэртэн жижиг. 

Амьдрах орчин
Навчит ой, голын хөндий, нуга, жимсний талбай болон ойт хээрийн бүс.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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БОР W СУДАЛТ ЭРВЭЭХЭЙ

Nordmannia w-album Knoch, 1782

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Цэнхэр эрвээхэй Lycaenidae

Таних шинж
Далавчны урт 13-16 мм. Далавчны гадна тал хар-хүрэн хээгүй, хойд далавчны 
дотор талын үзүүрт 1-2 улбар-шар хүрээтэй хар толботой. Хойд далавчиндаа 
сэртэнтэй тэр нь 3 мм-ээс ихгүй. Хойд далавчны дотор тал цагаан судалтай, 
судал нь далавчны үзүүрт W үсэг хэлбэртэй, далавчны зах руугаа хар нарийн 
хүрээтэй, түүний гадна талд улбар-шар эмжээртэй.

Амьдрах орчин
Навчит ой, голын хөндий жимсний талбай болон ойт хээрийн бүс.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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ЦЭНХЭР АРГИРОГНОМОН ЭРВЭЭХЭЙ
Plebejus argyrognomon Bergstrasser, 1779

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Цэнхэр эрвээхэй Lycaenidae

Таних шинж
Далавчны урт 11-18 мм. Далавчны гадна талын зах хэсэгт хар толбо 
байхгүй. Эрийн далавчны гадаргуу нил-хөх өнгөтэй, далавчны зах хэсэгт 
улаан туяатай хар өргөн хүрээтэй, хүрээний өргөн нь 0,5 мм байна. Эмийн 
далавчны гадаргуу бор. Эр, эмийн далавчны дотор талын суурь өнгө цагаан. 
Энэ төрлийн эрвээхэйн хойд далавчны дотор талд хар өнгийн олон цэгтэй, 
зах руугаа улбар шар зууван толбыг хар хүрээгээр бөгжилсөн мэт толботой. 
Өмнөд хөлний өвдөгний хэсэгт жижиг шүдэнцэрүүдтэй.

Амьдрах орчин
Алаг өвст нуга, хээрт. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.



143
ХАЛГАЙЧ ЭРВЭЭХЭЙ 

Aglais urticae 
Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Мөлхөө эрвээхэй Nymphalidae

Таних шинж
Далавчны урт 28-30 мм. Далавчны дээд тал гоёмсог тод өнгөтэй, хар болон 
шар судал бүхий улбар шар-хүрэн. Урд, хойд далавчны гадна талын хүрээгээр 
цэнхэр толбуудтай. Далавчны дотор тал бүхэлдээ хар хүрэн-шороон өнгөтэй. 
Далавчаа хурдтай дэвэн нисдэг. 4 дүгээр сарын эхээс 10 дугаар сарын 
сүүл хүртэл идэвхитэй нисдэг. Бие гүйцсэн эрвээхэй модны хонгил, хашаа 
байшингийн дээвэр, нүх, сүв, уулын энгэрийн хад асгатай газарт өвөлжинө.

Амьдрах орчин
Ихэвчлэн халгай ургасан тал хээрийн нугаас эхлэн уулын орой хүртэлх янз 
бүрийн орчинд элбэг үзэгдэнэ. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн зарим хэсэгт тусгай хамгаалалттай нутагт ордог. 
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ОЛОН ӨНГӨТ МӨЛХӨӨ ЭРВЭЭХЭЙ
Nymphalis vau-album Denis et Schiffermuller, 1775 

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Мөлхөө эрвээхэй Nymphalidae

Таних шинж
Далавчны урт 28-30 мм. Урд далавчны дээд тал улбар шаргал, ганц цагаан, 
жижиг том хар толбуудтай. Далавчны ирмэг шүдлэг ба хөрөөлөг. Урд, хойд 
далавчны зах нь хүрэн эмжээртэй. Далавчны доод хэсэг бүхэлдээ хар хүрэн 
шороон өнгөтэй.   

Амьдрах орчин
Тал хээрийн бүс, ойт хээр, хад асгатай, уулын хээрт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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АЛАГ ХЭЭТ МӨЛХӨӨ ЭРВЭЭХЭЙ

Vanessa cardui Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Мөлхөө эрвээхэй Nymphalidae

Таних шинж
Далавчны урт 24-34 мм. Далавчны гадна тал алаг эрээн өнгөтэй ба хар, 
цагаан толбо ихтэй. Урд далавчны гадаргууд 7 цагаан том жижиг толботой. 
Хойд далавчинд дунд зэргийн дугуй 5 хар толботой, түүний гадна талд 
зураасан хар судалтай. Далавчны дотор тал бүдэг бор-алаг өнгөтэй.  

Амьдрах орчин
Алаг өвст нуга, хад асгатай, уулын хээрт тохиолдоно.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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МАХАОН ДЭВҮҮР  
Papilio machaon Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Дэвүүрлэгтэн Papilionidae

Таних шинж
Далавчны урт 64-86 мм. Далавчны суурь өнгө шар, далавчны хүрээ, угийн 
хэсэг болон далавчны судал хар. Хойт далавчны дотоод зах хар, сар 
хэлбэрийн олон шар, захаараа хөх толбуудтайгаас гадна хойд буландаа хөх 
хүрээтэй улбар толботой. Хойд далавчны доод буландаа урт сэртэнтэй. 
Амьдрах орчин
Усны эх сурвалж бүхий алаг өвст нуга, намгархаг орчинг шүтэж байршина. 

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ДОЛООГОНЫ ЦАГААН ЭРВЭЭХЭЙ

Aporia crataegi Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Цагаан эрвээхэй Pieridae

Таних шинж
Далавчны урт 23-36 мм. Далавч шохойн цагаан өнгөтэй, далавчны ирмэг 
зах тунгалаг, судалнууд тод хар. Далавчин дээр ямарч толбо, хээгүй. Урд 
далавчны хөндлөн судал нарийхан.    

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, чийглэг болон хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал, 
чийглэг сайр.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ТОЛБОТ ЦАГААН ЭРВЭЭХЭЙ
Pieris rapae Linnaeus, 1758 

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Цагаан эрвээхэй Pieridae

Таних шинж
Далавчны урт 20-30 мм. Далавчны гадаргуу цагаан. Урд далавчны дээд 
ирмэг хар-саарал, толбо нь том хар. Эр нь ганц, эм нь 2 толботой. Далавчны 
дотор тал цайвар-шаргал.  

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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РАПСЫН ХУНДАН ЭРВЭЭХЭЙ 

Pontia daplidice Linnaeus, 1758

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Цагаан эрвээхэй Pieridae

Таних шинж
Далавчны урт 21-24 мм. Далавчны гадаад өнгө цагаан, дээд ирмэгээ ногоон-
саарал хөндлөн судалтай. Дотор тал ногоон толбо, судалтай. Хойд далавч нь 
илүү цайвар-ногоон эрээн өнгөтэй эрвээхэй. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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АЗИЙН ХИЛЭН ЭРВЭЭХЭЙ
Boeberia parmenio Boeber, 1809

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Хилэн эрвээхэй Satyridae

Таних шинж
Далавчны урт 20-30 мм. Далавчны гадаад өнгө хар-хүрэн, урд далавчны дээд 
ирмэгт улбар-шар хүрээтэй хар цагираган дотор хоёр цагаан нүдэн толботой. 
Хойд далавчны гадна захаар 5 хар нүдэн толботой, дотор тал нь бор-цайвар 
өнгөтэй, далавчны судал цагаан.   

Амьдрах орчин
Уулын хээр, ойт хээр, хуурай навчит ойн захаар элбэг тохиолдоно. 

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.
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АМАРИЛЛИС ЭРВЭЭХЭЙ 

Coenonympha amaryllis Stoll, 1782

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera

Хилэн эрвээхэй Satyridae

Таних шинж
Далавчны урт 14-18 мм. Далавчны дээд тал бордуу-улбар-шаргал. Урд 
далавчны дээд ирмэгийн нүдэн толбын диаметрын урт 1 мм орчим ба 
бусад толбо мөн адил хэмжээтэй. Хойд далавчны дотор тал саарал-улбар 
шар, нүдэн толбо, цагаан судалтай. Сахлын үзүүрийн булцуу алсаас аажим 
бүдүүрсэн, түүний урт далавчны уртын ½ - орчимд хүрнэ. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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ХИЛЭН АВТОН ЭРВЭЭХЭЙ  
Hipparchia autonoe Esper, 1783

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Хилэн эрвээхэй Satyridae

Таних шинж
Далавчны урт 24-32 мм. Далавч хүрэн 
өнгөтэй, дотор тал цагаан шаргал 
толботой. Эрийн урд далавчны төв хэсэгт 
мэдэгдэхүйц хар бараан том судалтай. 
Хойд далавч боровтор хүрэн, босоо 
цагаан судалтай, жижиг цагаан толбо нь 
хар хүрээтэй. 

Амьдрах орчин
Ойт хээр, хуурай нуга, тал хээр газар.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын 
тусгай хамгаалалтанд авсан. 



153



154
ХИЛЭН ИППОЛИТ ЭРВЭЭХЭЙ 
Pseudochara hippolyte Esper, 1784

Хайрсан далавчтан Lepidoptera
Булцуу сахалт эрвээхэй Rhopalocera
Хилэн эрвээхэй Satyridae

Таних шинж
Далавчны урт 21-31 мм. Далавч нь цайвар кофены хүрэн өнгөтэй, шаргал 
судалтай, хойд далавчны дотор талд хар жижиг толботой. Урд далавчинд 
том биш хоёр хар нүдэн бараан толботой. 

Амьдрах орчин
Тал хээр, хуурай алаг өвст нуга, уулын хээр.

Статус ба тохиолдоц
Ховор тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 



155
ДОГШИН ЯЛАА 

Zosteria sp.

Хос далавчтан Diptera
Начин ялаа Asilidae 

Таних шинж
Биеийн урт 25-32 мм. Онцлог шинж нь том биетэй, хатгаж цоолох амны 
эрхтэнтэй. Цээж богино, цээжиндээ урт хар шингэн үслэгтэй, хэвлий урт, 
хүчирхэг хөл, том далавчтай. Сарвуундаа өргөс бүхий 2 соруултай. Тэд 
наранд ээх дуртай, аюул ойртоход маш хурдан зугтдаг. Энэ овгийн ялаанууд 
нь хэдгэнэ, зөгий, соно, царцаа, бусад ялаа, зарим аалз руу довтлон дайрдаг. 
Мөн авгалдай нь өндөг, авгалдай, бусад зөөлөн биет шавьжаар хооллодог. 
Махчин ялаа нь нисэж байхдаа ангуучилдаг. Авгалдай нь бас махчин бөгөөд 
хөрсөнд амьдрагч бусад шавьжийн авгалдайгаар хооллох боловч удаан 
хугацааны өлсгөлөнг даах чадвартай. Нүдний хооронд байрлах хатгууртай 
ба шүлсэнд нь амьтныг муужруулах хорт бодис агуулагддаг. 

Амьдрах орчин
Ихэвчлэн хээр, цөл зэрэг хуурайсаг орчинд амьдардаг. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл. 

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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МАХНЫ ЭГЭЛ ЯЛАА
Sarcophaga carnaria Linnaeus, 1758

Хос далавчтан Diptera
Махны ялаа Sarcophagidae   

Таних шинж
Биеийн урт 8-12 мм. Дунд зэрэг биетэй. Биеийн ерөнхий өнгө бүдэгдүү 
саарал, бараан эсвэл цэг, зураас үүсгэсэн цайвардуу зүстэй. Хэвлий дээрх 
3 эгнээ бараан толбоор бусад зүйлээс ялгагдана. Эмэгчин нь амьд авгалдай 
төрүүлнэ. Бие гүйцсэн ялаа нь мах, өтгөн ялгадас, авгалдай нь малын өтгөн 
ялгадас, хүнсний үлдэгдэл, сэгээр хооллоно. Эмэгчин ялаа амьдралынхаа 
хугацаанд 3-6 удаагийн төрөлтөөр 14-90 орчим авгалдайг тус бүр төрүүлдэг. 
Хүүхэлдэйн үе шатандаа өвөлжинө. Махны ялаа гэдэс дотрын янз бүрийн 
халдварт өвчинг дамжуулагчид юм.

Амьдрах орчин
Ойт хээр, ойн цоорхой, хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал.

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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СЭРЧИГНҮҮР ЯЛАА 

Scaeva pyrastri Linnaeus, 1758

Хос далавчтан Diptera
Сэрчигнүүр ялаа Syrphidae 

Таних шинж
Биеийн урт 14-15 мм. Металлан гүн хар өнгөтэй. Хос далавч сарьслаг, 
өнгөгүй. Нийлмэл нүд бор, толгойн ихэнх хэсгийг эзэлнэ. Нүдний хооронд 
богино сахалтай. Цээж хар, хүрэн-шаргал шингэн үслэгтэй. Хэвлий цагаан 
хөндлөн тасархай судалтай ба 1 дэх судал шулуун, 2, 3-дахь судлууд 
дэгээ хэлбэртэй, цээж тал руугаа махийсан ба 5, 6 дахь судлууд нарийхан 
хоорондоо нийлсэн. Сэрчигнүүр ялаа нэг цэгт тогтон нисдэг ба нисэх үедээ 
агаарт зогсох өвөрмөц онцлогтой. Цэцгийн тоосоор хооллох учир ургамлын 
тоос хүртээхэд идэвхитэй оролцоно. 

Амьдрах орчин
Хуурай нуга, алаг өвст уулын хээр тал, говь, цөл элсэрхэг газар, хээрийн бүс. 

Статус ба тохиолдоц
Суурин, элбэг тохиолдох зүйл.

Хамгаалал
Тархац нутгийн нэлээд хэсгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. 
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Ургамал
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ШИВЛЭЭХЭЙ ЗЭЭРГЭНЭ (Морин зээргэнэ, Хар зээргэнэ)
Ephedra equisetina Bunge
Joint-pine

Зээргэнэтэн Ephedraceae

Ургамлын өндөр, амьдралын 
хэлбэр 
30-60 см, сөөг ургамал.

Таних шинж
Эгц босоо, модожсон иш, 
мөчиртэй. Тодорхой мэдэгдэх гол 
иштэй, мөчир хөх ногоон өнгөтэй, 
эгц шулуун, огцом дээш чиглэн 
багц багцаар ургадаг. Угларга 
бор хүрэн өнгөтэй, угларгын 
хоолойноос үл хэтрэх шүдлэгтэй. 
Жимсгэнэ шүүслэг, улаан 
өнгөтэй, дотроо ганц үртэй. VII 
сард цэцэглэж, VII-VIII үрлэнэ.  

Ургах орчин
Уул толгодын хад, чулуутай 
хажуу, сайрын чулуурхаг ирмэг 
дагаж ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Ямаа идэж 
хордох нь элбэг, хорт ургамал.
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САМАН ЕРХӨГ
Agropyron cristatum (L.) P. B.
Crested wheatgrass

Биелэгтэн Poaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-30 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Эгц босоо иштэй, үет ургамал. Навч шугамархуу 
хэлбэртэй, ишээ зуумал байрлалтай. Түрүү 
ишний үзүүрт байрлалтай, өндгөрхүү хэлбэртэй. 
Түрүүхэйнүүд түрүүний гол иш дээр хоорондоо 
зайгүй, шигүү сууж саман хэлбэртэй болсон. Иймд 
Саман ерхөг хэмээн нэрлэжээ.  

Ургах орчин
Хээр тал, хуурай нуга, элс, чулуурхаг хажуу, 
эргийн хайрга, заримдаа байц хадны завсраар 
ургана.  

Ач холбогдол
Малын идэмж маш сайн ургамал.
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ТОМ ЦЭЦЭГТ ДААГАН СҮҮЛ

Koeleria cristata (L.) Pers.
Crested hair-grass

Биелэгтэн Poaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-70 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Нягт дэгнүүл үүсгэдэг, эгц босоо олон иштэй үет ургамал. Найлзуурын 
угийг хучсан хагдарсан навчны угларгатай. Навч шугамархуу хэлбэртэй, 
ишээ зуусан байрлалтай. Ишний үзүүрт нягт түрүүрхүү залаа багцэцэгтэй. 
Түрүүхэй ногоовтор өнгөтэй. VI сард цэцэглэж, VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Уулын чулуурхаг, 
хээржүү хажуу, хээр 
тал, гол нуурын эргийн 
хайрга, хөндий, сийрэг 
шинэсэн ой,  хээржүү 
нугад ургана.

Ач холбогдол
Адуу, бог мал сайн, бусад 
нь дунд зэрэг иднэ.
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ХӨМӨЛ, МОНГОЛ СОНГИНО
Allium mongolicum Regel.
Mongolian onion

Сонгинотон Alliaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-20 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Хөрсөн доор хэд хэдэн сонгинолог булцуутай, сахлаг үндэстэй, булцуу 
гонзгойвтор өндгөрхүү хэлбэртэй, улбар хүрэн өнгийн гялгар хальстай. 
Хальс дээд хэсгээрээ цуурсан ширхэглэг. Иш өндиймэл, хэд хэдээрээ 
ургана. Иш хөндлөн огтлолдоо дугариг, үл мэдэг хавиргалаг. Навч бортгон-
шугамархуу хэлбэртэй, 2 мм орчим голчтой, шүүслэг бэлцгэр. Шадар эрхтэн 
6 навчинцартай, задгай аягархуу, улбар ягаан өнгөтэй, хялбар унамтхай. 
Хонхорцог жимстэй, хар үртэй. VII-VIII сард цэцэглэж, IX сард үрлэнэ.  

Ургах орчин
Элсэрхэг, чулуурхаг хээр, хайргархаг чулуурхаг цөлд элс, элстэй толгод, 
уулын хадтай хажуу, дэрстэй 
хотгор, заган шугуй болон гол 
нуурын элсэрхэг, хайргархаг 
эргээр ургана.  

Ач холбогдол
Хүнс, тэжээлийн ашигт ургамал.
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ДАГУУР ХЭРЭЭН НҮД  (Үхдэлийн идээ, Зээрэн шилбэ)

Asparagus dahuricus Fisch.
Daurian asparagus

Сараанатан Liliaceae 

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
40-60 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Иш ганц нэгээрээ боловч их салаархаг, 
эгц босоо, тод ногоон өнгөтэй 
ургамал. Иш мөчрийн үзүүр болон 
кладоди (навчны үүрэг гүйцэтгэдэг 
дүрс хувирсан иш) гөлгөр юмуу тууш 
эгнээгээр байрласан товруунуудтай. 
Цэцэг шар ногоон өнгөтэй, өөртэйгээ 
тэнцүү шахам шилбэтэй.  Жимсгэнэ 
улаан өнгөтэй, боловсорч гүйцэхэд 
харавтар болдог. VII сард цэцэглэж, 
VIII-IX сард жимслэнэ.

Ургах орчин
Хээржүү ба хуурай нугархаг, чулуурхаг, хайргархаг хажуу, элсэрхэг хээр, 
нарсан ойн зах, хээрийн бүсийн сөөгөн ширэнгэнд ургана.  

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын идэмж муу.
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ОДОЙ ХАЙЛААС  (Тарваган Хайлаас, Хайлаас)
Ulmus pumila L.
Elm

Хайлаастан Ulmaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
50-200 см, модлог ургамал.

Таних шинж
Гол иш хагарч цуурсан саарал холтостой. Навчис мөчрийн 2 талаар цувж 
байрладаг, богино бариултай, бүтэн, шүдлэг захтай. Навчлахаас өмнө 
цэцэглэдэг ба цэцгүүд богино шилбэн дээр бөөн бөөнөөр байрладаг, хос 
бэлэгтэй, дан шадар эрхтэнтэй, ногоовтор өнгөтэй. Хэлтгий суурь бүхий 
далавчит жимстэй. IV-V сард цэцэглэж, VI сард жимслэнэ.    
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Ургах орчин
Хад чулуутай хажуу энгэр, ам 
хавцал, голын хуурай хөндий, 
элс, сийрэг нарсан ой, сайр 
садаргын ирмэг дагаж ургана.

Ач холбогдол
Навчийг хавартаа тэмээ, бог 
мал сайн иднэ.
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ОЛСЛИГ ХАЛГАЙ
Urtica cannabina L.
Nettles

Халгайтан Urticaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр
35-120 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Бүдүүн мөлхөө үндэслэг иштэй ургамал. Иш эгц босоо, шулуун, хөндлөн 
огтлолдоо дөрвөлжин, бүдүүн бат бэх. Навч сарвуулаг гүн цуулбар, 3-5 
салбантай, салбангууд том шүдэрхэг. Навчны өвөрт байрласан салаархаг 
багцэцэгтэй, цэцгүүд ногоон өнгөтэй. Ургамал нэлэнхүйдээ хүчил агуулсан 
түлэмхий үслэгээр  бүрхэгдсэн. VII сард цэцэглэж, VIII сард үрлэнэ.      
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Ургах орчин
Уулын хормой, хад чулууны ёроол, 
гол горхийн эрэг, сийрэг ой, орон 
байрны орчимд хог байдлаар 
ургана.  

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, тэжээлийн ургамал. 
Малын идэмж дунд зэрэг.
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ДОЛГИОНТСОН ГИШҮҮНЭ
Rheum undulatum L.
Rheum

Тарнатан Polygonaceae
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Ургамлын өндөр, 
амьдралын хэлбэр 
50-100 см, олон наст өвслөг 
ургамал.

Таних шинж
Иш эгц босоо, бүдүүн, 
голдоо хөндийтэй. Навчис 
үндэс орчимд байрлалтай,  
навчны бариул 10-20 
см урт, шүүслэг зузаан. 
Навчны илтэс 10-40 см урт, 
гурвалжиндуу-өндгөрхүү 
хэлбэртэй, сунгуу 
оройтой, зүрхэн суурьтай, 
долгионтсон захтай, 
үрчгэр. Ишиндээ цөөн 
навчтай. Бүх навчис өргөн 
том хоолойвчтой. Нягт 
залаархуу багцэцэгтэй. 
Цэцгүүд урт шилбэн дээр 
тойруулган байршилтай, 
цагаан өнгөтэй. Жимс хүрэн 
өнгөтэй, самарцаг 8-10 мм 
урт, гурвалжин хэлбэртэй, 
гөлгөр, цайвар хүрэн 
өнгийн нарийн далавчтай. 
VI-VII сард цэцэглэж, VII-
VIII үрлэнэ.   

Ургах орчин
Голын эргийн хайрга, 
шугуй, эргийн чийглэг нуга, 
ам хавцал, хад цохионд 
ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт болон хүнсний 
ургамал. Малын идэмж 
дунд зэрэг.  
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БОР БУДАРГАНА
Salsola passerina Bunge
Salsola

Луультан  Chenopodiaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
15-30 см, сөөгөнцөр ургамал.

Таних шинж
Ургамал бүхэлдээ 2 үзүүрт үслэгээр 
бүрхэгдсэн. Иш сууриасаа салаархаг, 
модожсон хатуу, бор саарал өнгөтэй. 
Залуу ургал мөчрүүд шар ногоон өнгөтэй, 
бөмбөгөр намхан мөчрүүдтэй. Навч 
шүүсэрхэг булцгар, гурвалжин хэлбэртэй, 
доод гадаргуудаа бага зэргийн хянгатай, 
эрт унамтхай, өндгөрхүү хэлбэрийн 
дагавар навч бүхий түрүүрхүү багцэцэгтэй. 
Цэцгийн шадар эрхтэн 7-8 мм голчтой, 
шар ногоон өнгөтэй. VI-IX сард цэцэглэж, 
VIII-IX  сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Шавар мараатай хотгор, толгод  тойром,  
хайргархаг цөл, толгодын шавартай 
хайргатай хажууд ургана.  

Ач холбогдол
Экологийн ач холбогдолтой, малын идэмж 
тааруухан ургамал.
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ЕНИСЕЙН ШЭЭРЭНГЭ

Silene jenisseensis Willd. 
Silene

Баширтан  Caryophyllaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
15-20 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Голлосон үндэстэй, цайвар ногоон өнгийн ургамал. Навч үндэс орчимд өтгөн 
багц ургадаг, энгийн, бүтэн захтай, шугамархуу юмуу шугаман-юлдэрхүү 
хэлбэртэй. Ишний үзүүрт цацаг багцэцэгтэй. Цэцэг тавчилсан бүтэцтэй, 
саланги хэлтэстэй. Дэлбийн хэлтэс цагаан өнгөтэй, гүн оньтой, угтаа дайвар 
дэлбэнцэртэй. Цоморлиг 10 тууш судалтай, цүндгэр хоолойрхог хэлбэртэй, 
богинохон шовх 5 шүдлэгтэй. Хонхорцог жимстэй. VI-VII сард цэцэглэж 
үрлэдэг.

Ургах орчин
Уул толгодын орой, 
чулуурхаг хайргат 
хуурай хажуу, байц 
хадны ёроолд ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, балт 
ургамал. Малын идэмж 
дунд зэрэг.
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АЦАН АЖИГАНА
Stellera dichotoma L.
Stellera

Баширтан  Caryophyllaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
15-30 см, олон наст өвслөг ургамал.  

Таних шинж
Бүдүүн үндэслэг иштэй, сууриасаа эхлээд ацлан салаалж, бөмбөлөг 
хэлбэрийн бут үүсгэсэн, булчирхайт ургамал. Навч зүрхэрхүү - өндгөн, 
юлдэрхүү юмуу шугамархуу хэлбэртэй, 0.5-2 см урт, 12 мм өргөн, хурц 
оройтой, суумал байрлалтай.  Ацлан салаалсан ишний үзүүрт байрласан олон 
цэцэгтэй ба тэдгээр нь урт шилбэн дээр тогтдог. Цоморлигийн навчинцар 
юлдэрхүү, шовх, нарийн хальсан эмжээртэй. Дэлбийн хэлтэс цагаан өнгөтэй, 
цоморлигтойгоо тэнцүү юмуу түүнээс 1.5-2 дахин урт, хэлтэс гүн оньтой. 
Хонгорцог бөөрөнхийвтэр - өндгөрхүү, цоморлигоосоо богино, дотроо 2-5 
үртэй. V-VI сард цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.  

Ургах орчин
Хээрийн чулуурхаг хуурай хажуу, 
нураг хад чулуу, заримдаа хайрга 
элсэнд ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын 
идэмж муу.  
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ЦАГААЛИН ГАЛУУН ТАВАГ

Hypecoum lactiflorum (Kar. et Kir.) Pazij.

Галуун тавагтан Нypecoceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
15-30 см, нэг наст ургамал.

Таних шинж
Голлосон үндэстэй, зэгэл ногоон ургамал. Иш эгц босоо, олноороо, салаархаг. 
Навчис үндэс орчимд байрлалтай, хошоод-гурвантаа цуулбар. Ишний үзүүрт 
ацлан салаалсан бамбайрхуу багцэцэгтэй. Цэцэг зөв бүтэцтэй, дэлбийн 
гадаад хэлтэс цагаан өнгөтэй,  дотоод хэлтэс 2 хуваагдмал. Гэрцэг жимстэй, 
хар өнгийн үртэй. VI-VII сард 
цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.  

Ургах орчин
Говь хээрийн бүсэд сайр, 
голдиролын ёроол, хаялга элс, 
голын хөндийн нуганцар, бэл, 
хажууд ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж тодорхойгүй.
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НОГООН УДВАЛ
Aquilegia viridiflora Pall.

Холтсон цэцэгтэн Ranunculaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
25-60 см, олон наст өвслөг ургамал.
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НОГООН УДВАЛ
Aquilegia viridiflora Pall.

Холтсон цэцэгтэн Ranunculaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
25-60 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Үндэс орчмын навч 2-чилсон юмуу 3-чилсан, хааяа хос бус өдлөг, төгсгөлийн 
салбан эсрэг өндгөрхүү хэлбэртэй, гүн цуулбар, нягт зузаан, доод тал үсэрхэг 
саарал. Цэцгүүд 1.5-2.5 см голчтой, ногоовтор шар өнгөтэй. Цоморлигийн 
навчинцар ойролцоогоор 1 см урт, 0.5 см өргөн, өтгөн үсэрхэг. Дэлбэ 
шаравтар өнгөтэй, цоморлигоос 1.5 дахин урт. Годой дэлбийн дэлбэнтэй 
чацуу, үзүүртээ бага зэргийн матигар. Үр боловсрох орон ба дохиур шадар 
эрхтнээс цухуйсан. Дөрвөн тасалгаат хэтэвчин жимстэй. V-VI сард цэцэглэж, 
VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Уулын хад асгатай, чулуурхаг хуурай хажууд ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Адуу зундаа сайн иддэг.
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БҮНГИЙН ЯРГУЙ
Pulsatilla bungeana C. A. Mey
Pasque flower

Холтсон цэцэгтэн Ranunculaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын 
хэлбэр 
10-25 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Үндэс орчмын навч ерөнхийдээ 
гонзгойвтор хэлбэртэй,  өдлөг 
цуулбар, олон тооны хажуугийн 
салбангуудтай. Навчны бариул, иш 
үсэрхэг. Цэцэг 15-30 мм урт, босоо, 
дан шадар эрхтэнтэй. Шадар эрхтэн 
хөх юмуу хөх ягаан өнгөтэй. Үр 15-
20 мм урт сортой. VI сард цэцэглэж 
үрлэнэ.

Ургах орчин
Байц цохио, чулуурхаг ба хайргархаг 
хуурай хажуу, хуурай хайрганд 
ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Бог мал 
хавартаа сайн иддэг.
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МАРЦНЫ ГЭЦ

Halerpestes salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene

Холтсон цэцэгтэн Ranunculaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
3-10 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Үеэрээ үндэслэдэг, мөлхөө иштэй, нүцгэн ургамал. Бүх навч үндэс орчимд 
байрлалтай, урт бариултай. Навч ерөнхийдээ зууван хэлбэртэй, үзүүртээ 3-5 
дугариг шүдлэгтэй. Цэцэг 2 см хүртэл голчтой, дэлбийн хэлтэс шар өнгөтэй, 
7-12, цоморлигоосоо урт. Дэлбийн хэлтэстэй тэнцүү тооны цоморлигийн 
навчинцартай. VI-VIII сард цэцэглэж үрлэнэ.  

Ургах орчин
Хужирлаг нуга, гол горхийн эрэг, булаг шанд, тойром, дэрс бүхий чийглэг 
хоолой хотос дагаж ургана.

Ач холбогдол
Бог мал зун сайн иднэ.
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ЛЕНИЙН ШАР ДЭМЭГ
Alyssum lenense Adams
Alyssum

Тоонолжтон Brassicaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр
10-20 см, заримдаг сөөгөнцөр ургамал.

Таних шинж
Иш угтаа модожсон, олон салаатай, үслэгийн улмаас зэгэл ногоон өнгөтэй 
ургамал. Навчис шугаман гонзгой юмуу  юлдэрхүү хэлбэртэй.  Цэцгүүд ишний 
үзүүрт толгойрхуу багцэцэг үүсгэх ба доод хэсэг нь үрлэж байхад дээшээ 
уртасан цэцэглэдэг. Цэцэг дөрөвчилсэн бүтэцтэй, дэлбийн хэлтэс шар 

өнгөтэй. Гэрцгэнэ тонгоруу-
өндгөрхүү юмуу зууван хэлбэртэй, 
үзүүртээ оньтой, ониноос гарсан 
1.5-3 мм урт баганатай. V-VI сард 
цэцэглэж үрлэнэ.

Ургах орчин
Хээрийн чулуурхаг юмуу хад 
чулуутай хажуу, нураг, элсэрхэг 
хээрт ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж тодорхойгүй.
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БҮХЭЛ НАВЧИТ БАГДАЙ

Dontostemon integrifolius (L.) C. A. Mey

Тоонолжтон Brassicaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын 
хэлбэр 
5-40 см, нэг наст юмуу 2 наст 
ургамал.

Таних шинж
Иш сууриасаа олон салаалсан, 
дэлхээ юмуу өндиймэл. Ургамал 
бүхэлдээ булчирхайт юмуу энгийн 
үслэгээр бүрхэгдсэн. Навч 2.5-4 см 
хvртэл урт, 0.5-1.0 мм хvртэл өргөн, 
хүрзэрхүү-шугаман хэлбэртэй, 
бүтэн захтай. Цэцэг дөрөвчилсөн 
зөв бүтэцтэй, тод ягаан, хааяа 
цайвардуу ягаавтар өнгөтэй 
ба иш мөчрийн үзүүрт цацаг 
багцэцэг үүсгэнэ. Дэлбийн хэлтэс 
шаантагархуу гонзгой хэлбэртэй, 
оройдоо бага зэргийн оньтой. 
Гэрцэг шулуун юмуу ялимгүй 
матигар, товруутсан гадаргатай, 
ихэнхдээ булчирхайлаг, хааяа 
нүцгэн. VI-VII сард цэцэглэж 
үрлэнэ.

Ургах орчин
Хээрийн элсэрхэг юмуу дагжир 
хөрс, үйрмэг чулуут ба чулуурхаг 
хажуу, сайр, голын эргийн хайрга, 
хад чулуу нураг, цайдам хөндийн 
дэрсэнд ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Бог мал, 
тэмээ зундаа сайн, намартаа дунд 
зэрэг иддэг.  
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БУУРАЛДУУ ЯНГИЦ  (Цагаан дэмэг, Чих хорог)
Ptilotrichum canescens C. A. Mey

Тоонолжтон Brassicaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
3-10 см, заримдаг сөөгөнцөр  ургамал.

Таних шинж
Одорхог ба цацрагт үслэгээр өтгөн хучигдсны улмаас цайвар саарал өнгөтэй 
ургамал. Навч уртавтар шугамархуу хэлбэртэй, мохоо оройтой, 6-8 мм урт, 
1.5 мм орчим өргөн. Өтгөн, бамбайрхуу хэлбэрийн богино багцэцэгтэй 
ба жимслэх үест уртасдаг. Дэлбийн хэлтэс цагаан, 3 мм урт, дугариг, урт 
шилбэтэй. Гэрцгэнэ 3-5 мм урт, 2-3.5 мм өргөн, зууван хэлбэртэй, одорхог 
үслэгээр өтгөн бүрхэгдсэн. VI-VII сард цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Чулуурхаг ба үйрмэг чулуут 
хээрийн ба цөлөрхөг хээрийн 
хажуу, хад чулуу, элсэрхэг хээр, 
сайр, хайргат ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын 
идэмж дунд зэрэг.
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БАРИУЛТ БУЙЛС

Amygdalus pedunculata Pall.

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
0.5-1 м, сөөг ургамал.

Таних шинж
Ихээхэн салаалж мөчирлөсөн, холтос нэг настайд мөчир нь цайвардуу-хүрэн, 
олон настайд бараандуу-саарал өнгөтэй. Навч зууван, тонгоруу өндгөрхүү 
юмуу гонзгойдуу зууван хэлбэртэй, мохоо эсвэл дугариг оройтой, хөрөөн 
шүдлэг захтай. Цэцгүүд богиноссон мөчрийн үзүүрт 4-8 мм урт шилбэн дээр 
суудаг, навчлахаас өмнө дэлбээлдэг. Дэлбийн хэлтэс 7-10 мм урт, тод ягаан 
юмуу цайвар ягаан өнгөтэй. Яст жимс богино үслэгээр битүү бүрхэгдсэн, 
дугариг-зуувгар хэлбэртэй, 10-12 мм урт, оройдоо шовгортой. Яс 2 хэсэгт 
цуурч үр гадагшилдаг. V сард 
цэцэглэж, VI сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Уул толгодын чулуурхаг бэл, энгэр, 
хажуу хормой, байц, ам хавцал, 
элсэрхэг хээр, сайр садаргын адаг, 
ирмэг дагаж ургана.  

Ач холбогдол
Эмийн болон гоёл чимэглэлийн 
ургамал. Малын идэмж дунд зэрэг. 
Бог мал зун, хавартаа цэцэг навчийг 
сайн иднэ.  
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АЛТАЙН ТҮМЭН ТАНА
Chamearhodos altaica (Laxim.) Bunge

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
5-15 см, олон наст өвслөг ургамал

Таних шинж
Модожсон бүдүүн үндэстэй, дэгнүүлт ургамал. Үндэс орчимдоо өтгөн 
навчистай, цэцэглэх иш цөөн навчтай. Үндэс орчмын навч хошоод гурвантаа 
цуулбар, шугамархуу салбангуудтай. Ганц нэг юмуу 2-5 бөөн цэцэгтэй. 
Дэлбийн хэлтэс гэдрэг эргэсэн, хадаасархуу, цоморлигоосоо урт, цайвар 
ягаан юмуу ягаан өнгөтэй. VI-VIII сард цэцэглэж, үрлэнэ.    

Ургах орчин
Уулын хайргархаг, чулуурхаг 
хээржүү хажуу, элсэрхэг хээр, 
өндөр уулын хээрт ургана.  

Ач холбогдол
Малын идэмж сайн.
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ЦЭХ ТҮМЭН ТАНА

Chamearhodos erecta (L.) Bunge

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, 
амьдралын хэлбэр 
10-20 см, хоёр наст ургамал.

Таних шинж
Үндэс орчмын дэвсээ 
навчистай, тэдгээр 
нь цэцэглэсний дараа 
хагдардаг. Иш эгц босоо, 
ганц нэгээрээ, салаархаг, 
навчирхаг. Навч нарийн 
шугамархуу салбангуудад 
цуулбарлагдсан. Цэцэг 
юүлүүрэрхүү, дэлбийн хэлтэс 
цоморлигтой чацуу, цайвар 
ягаавтар өнгөтэй. VI-VIII 
цэцэглэж, үрлэнэ.  

Ургах орчин
Уулын хээрийн хайргархаг, 
чулуурхаг хажуу, элсэрхэг 
хээр, хуурай шинэсэн ойд 
ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж тодорхойгүй.
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МОНГОЛ ЧАРГАЙ
Cotoneaster mongolica Pojark.

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
180 см хүртэл өндөр, сөөг ургамал.

Таних шинж
Иш ихэд тахирласан мөчирлөг, саарал өнгөр бүхий улаавтар холтостой. Навч 
гонзгой зууван хэлбэртэй, дээд гадаргуу нүцгэн, доод гадаргуу эсгийрхэг 
үслэгээр бүрхэгдсэн. Цэцэг богино найлзуурын өвөрт 3-6-аараа бамбайрхуу 
багцэцэг бүрдүүлдэг. Дэлбийн хэлтэс гадагш эргэсэн тавгархуу, цагаан 
өнгөтэй. Жимс саарал өнгөр бүхий улаан өнгөтэй, бөөрөнхийдүү тонгоруу 
өндгөрхуу хэлбэртэй, дотроо 2 үртэй. V-VII сард цэцэглэж, жимсэлнэ.    
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Ургах орчин
Хээрийн чулуурхаг, хайргархаг 
хажуу, асга хад, уул толгодын 
хажуугийн сөөгөн ширэнгэ, ойн 
дундах хуурайвтар хажууд ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Бог мал 
хатсан навчийг илүү сайн иднэ.
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ГАЛУУН ГИЧГЭНЭ
Potentilla anserina L.
Silverweed

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
Олон наст мөлхөө ургамал.

Таних шинж
Газар дээр үндэслэдэг мөлхөө найлзууртай, дэвсмэл ургамал. Улаавтар 
өнгийн иштэй. Навч тасархайтсан өдлөг нийлмэл, навчинцар гонзгой 
юлдэрхүү хэлбэртэй, гүн хурц шүдлэг захтай. Цэцэг шар өнгөтэй, 1-2 см 
голдочтой, цэцэг ишний оройд ганц нэгээрээ байрлана. Дэлбийн хэлтэс 5, 
цоморлигийн навчинцараас 2 дахин урт. VI-VII сард цэцэглэж, VII-VIII сард 
үрлэнэ.      
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Ургах орчин
Гол горхи, булаг шанд, нуур цөөрмийн эрэг, чийглэг ба хужирлаг нугад 
ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын идэмж муу.
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ИМТ ГИЧГЭНЭ
Potentilla bifurca L. 

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
30 см хүртэл өндөр, заримдаг сөөгөнцөр 
ургамал.

Таних шинж
Үндэслэг иштэй, ёзоороосоо эхлэн 
салаалсан, ишний уг хатуурч модожсон, 
бүхэлдээ сэрэвгэр хатуу үсэрхэг. Навч 
2-7 навчинцараас бүрдсэн өрөөсгөл 
өдлөг, төгсгөлийн салбанцар гурвалсан 
хагалбар, им адил оньтой. Цэцэг иш 
мөчрийн үзүүрт сийрэг багцэцэг үүсгэн 
байрладаг ба шар өнгийн 5 дэлбэтэй. 
Цоморлиг нь дэлбээсээ 1.5 дахин богино, 
налчгар үсэрхэг. Дохиур 15-20. VI-VII 
сард цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Уулын болон цөлөрхөг хээрийн марзлаг 
нуга, үйрмэг чулуут болон чулуурхаг 
хажуу, горхийн эргээр ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт болон хөрс тогтворжуулах 
ач холбогдолтой ургамал. 
Ногоон үед нь бог мал сайн, бод мал дунд 
зэрэг иднэ.  
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НАМХАН ГИЧГЭНЭ

Potentilla supina L.

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
Цөөн наст дэлхээ ургамал.

Таних шинж
Нарийхан үндэстэй, ацлан салаалж 
дэлхэгдсэн турьгүй иштэй. Ургамал 
бүхэлдээ зөөлөн сэрэвгэр үсэрхэг. Навч 
өрөөсгөл өдлөг нийлмэл, ишний дээд 
хэсгийн навчис гурвалсан нийлмэл, 
навчинцар шүдлэг захтай. Цэцгүүд иш 
мөчрийн үзүүрт ацлан салаалсан багцэцэг 
бүрдүүлдэг. Дэлбийн хэлтэс шар өнгөтэй, 
цоморлигийн навчинцараас богино. VI-
VII сард цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.     

Ургах орчин
Гол горхи, булаг шандны эрэг хөвөө, 
хужирлаг хотос тойрмын хөвөө, суваг 
шуудууны зах, атаржсан талбай, хогорхог 
газраар ургана.

Ач холбогдол: 
Бог мал сайн, тэмээ дунд зэрэг иднэ.
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МАРАЛ НАВЧИТ ГИЧГЭНЭ
Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht.

Сарнайтан Rosaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-50 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Иш эгц босоо юмуу бага зэргийн 
өндиймэл. Ургамал өтгөн үсэрхэг. Навчис 
3-6 хос навчинцар бүхий өрөөсгөл 
өдлөг нийлмэл. Навчинцар том шүдлэг 
захтай. Ишний үзүүрт олон цэцэг бүхий 
бамбайрхуу залаа багцэцэгтэй. Цэцэг 
1-1.5 см хүртэл голчтой, дэлбийн хэлтэс 
шар өнгөтэй, цоморлигийн навчинцараас 
2 дахин том. VI-VIII сард цэцэглэж 
үрлэнэ. 

Ургах орчин
Хээрт болон уулын хайрга 
чулуутай хажуу, хээрийн сөөгөн 
ширэнгэд ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж тодорхойгүй.
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НУМРАА ХУНЧИР

Astragalus adsurgens Pall.

Буурцагтан Fabaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-45 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Бүдүүн голлосон үндэстэй. Хөгжил 
сайтай, өндиймэл салаархаг иштэй. Навч 
талдаа 9-14 навчинцар бүхий өдлөг 
нийлмэл, навчинцар гонзгой зуувгараас 
өндгөрхүү хэлбэртэй. Залаа багцэцэгтэй, 
цэцэг ягаавтар хөх өнгөтэй, буруу 
бүтэцтэй бойтгон цэцэгтэй. Буурцаган 
жимстэй. VI-VII сард цэцэглэж үрлэнэ.    

Ургах орчин
Хээржүү хажуу, чулуурхаг, 
хайргархаг хажуу, элсэрхэг 
хөрстэй ой, сөөгөн ширэнгэ, 
нуга, цайдам, тариа ногооны ба 
атаржсан газар элбэг ургана.  

Ач холбогдол
Бүх төрлийн мал сайн иддэг, 
шимт ургамал.
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БЯЦХАН НАВЧИТ ХАРГАНА
Caragana microphylla (Pall.) Lam.
Leguminous shrub

Буурцагтан Fabaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр
40-70(100) см, сөөг ургамал.

Таних шинж
Ногоовтор юмуу ногоон саарал өнгийн 
холтостой, мөчирлөг ургамал. Навчис 
өдлөг нийлмэл, навчинцар 10 мм орчим 
урт, үзүүртээ оньтой. Бойтгон цэцэг 
шар өнгөтэй, богиноссон найлзуурын 
өврөөс ганц нэгээр гарна. Буурцаган 
жимс шугамархуу. VII-VII сард цэцэглэж, 
жимсэлнэ.

Ургах орчин
Элсэрхэг хээр, хээрийн хайргархаг, 
чулуурхаг хажуу, довцог элс, хад 
нурангид ургана.

Ач холбогдол
Балт ургамал. Малын идэмж сайн.
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ТАРВАГАН ХАРГАНА

Caragana pygmaea (L.) DC.
Pygmy Peashrub

Буурцагтан Fabaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
1-4.5 м, сөөг ургамал.

Таних шинж
Иш алтлаг шар өнгийн холтостой, ихэд 
салаархаг, бутаар ургадаг ургамал. Шугамархуу-
юлдэн хэлбэрийн навчинцарууд сууриараа 
ойртож дэвүүрэрхүү хэлбэрийн нийлмэл навчийг 
бүрдүүлдэг, навч өтгөн үсэрхэг. Цоморлиг 
хоолойрхог, өтгөн үсэрхэг. Шар өнгийн бойтгон 
цэцэгс навчны өвөрт ганц нэгээр байрлана. 
Буурцаг цүндгэр, үсэрхэг юмуу нүцгэн. VII сард 
цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.     

Ургах орчин
Элсэрхэг хээр, уул толгодын орой, чулуурхаг 
хажуу, голын хээржүү хөндий, нуурын дээд 
дэнж, хээрт ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж сайн.
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ХАРЛАГ ҮМХИЙ ӨВС
Peganum nigellastrum Bunge.

Хотиртон Zygophyllaceae 

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-20 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Голлосон үндэстэй, салаархаг ургамал. Навчис 1.5-2 см урт, ерөнхийдээ 
дугаригдуу бөгөөд шугамархуу, эсвэл юлдэрхүү хэлбэрийг 3-5 салбанд 
цуулбарлагдмал, тэдгээр нь тус бүр цаашдаа цуулбар өдлөг. Цэцэг цагаан 
өнгөтэй, тавчилсан бүтэцтэй, голдочоороо 1.5-2 см, дээд хэсгийн навчны 
өврөөс ганц нэгээрээ гарна. Цоморлиг 15 мм орчим урттай, дэлбэтэйгээ бараг 

тэнцүү. Хонгорцог жимс 3 үүртэй, суумал, 
тонгоруу-өндгөрхүү юмуу бөмбөлөгөрхүү 
хэлбэртэй, оройдоо урт  баганатай, олон 
тооны хар хүрэн өнгийн үртэй.  V-VI сард 
цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Элсэрхэг хээр, голын элсэрхэг-хайрган 
эрэг, сайр, гол горхийн марзлаг эрэг, 
дэрсэн шугуй болон бууцархаг газраар 
ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, будагч бодистой ургамал. 
Малын идэмж муу.  
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СИБИРЬ ХАРМАГ (Товцог, Хармаг сондуул)

Nitraria sibirica Pall.

Хотиртон Zygophyllaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
30-80 (100) см өндөр, сөөг ургамал.

Таних шинж
Иш нумарсан тахир дэлхээ мөчирлөг, 
сааралдуу цагаан холтостой. Навч 2-4-өөрөө 
багцалсан, хүрзэрхүү-юлдэн, юмуу уртавтар-
тонгоруу өндгөн хэлбэртэй. Цэцэг жижигхэн, 
ацалсан бамбайрхуу хэлбэрийн багцэцэг 
бүрдүүлдэг. Цоморлиг тэн хагас хүртлээ 
цуулбар, өндгөрхүү хэлбэртэй, мохоо. 
Дэлбийн хэлтэс 3-4 мм урт, цагаан өнгөтэй. 
Яст жимс шүүслэг, хар юмуу хүрэн улаан 
өнгөтэй, өргөн өндгөрхүү хэлбэртэй. Үр 
өндгөрхүү хэлбэртэй, 5 мм орчим урт. V-VI 
сард цэцэглэж, VII-VIII үрлэнэ.   

Ургах орчин
Марзлаг овгор элс, хужир мараа, тойрмын 
зах, дэрс, сайрын элсэрхэг хөвөөгөөр ургана.

Ач холбогдол
Эмийн болон хүнсний ашигт ургамал. Малын 
идэмж дунд зэрэг.
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ДАГУУР ХҮЖ ӨВС
Haplophyllum dauricum (L.) G. Don.

Сүлүүтэн Rutaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-25 см, заримдаг сөөгөнцөр ургамал.

Таних шинж
Нарийхан үндэстэй, жижиг бутаар ургадаг. Иш эгц босоо, суурь орчимдоо 
модожсон, олноороо ургадаг. Навч тонгоруу-юлдэрхүү юмуу юлдэрхүү 
хэлбэртэй, 1-2.5 см урт, 1-3 мм өргөн, бүтэн захтай, суумал. Навч болон 
үр жимс нь олон цэгэн булчирхайлагтай. Шүхрэрхүү бамбай багцэцэгтэй. 
Цоморлигийн навчис унамтгай, гурвалжин- өндгөрхүү, сормослиг, 1 мм орчим 
урт. Цэцэг зуувгар юмуу юлдэрхүү хэлбэрийн 5 хэлтэстэй, 1 см диаметртэй, 

зөв бүтэцтэй, шар өнгөтэй, нүцгэн. Жимс 
хонхорцог, 4-5 мм урт, 3-4 салбантай, 
жижигхэн цэгэн булчирхайлагтай. VI-VII 
сард цэцэглэж, үрлэнэ.

Ургах орчин
Уулын ба цөлөрхөг хуурай хээр, хээрийн 
үйрмэг чулуут болон чулуурхаг хажуу, 
бэл хормой, хад асганд ургана. 

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал.  Малын идэмж 
дунд зэрэг.
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ЗҮҮНГАРЫН БУТАРГАНА  (Улаанбударгана)

Reaumurea soongarica (Pall.) Maxim.

Сухайтан Tamaricaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-25 см, сөөгөнцөр ургамал.

Таних шинж
Дэлхээ юмуу өндиймэл мөчиртэй, навчирхаг 
ургамал. Навч цайвар ногоон өнгөтэй, бэлцгэр 
шүүсэрхэг, хагдарч хатахдаа улайдаг. Цайвар 
ягаан өнгийн цэцэгс үзүүрийн түрүү багцэцэг 
бүрдүүлдэг. Цэцэг жижигхэн, тавчилсан зөв 
бүтэцтэй. Хонхорцог жимстэй, үр үсэрхэг. VI-
VII сард цэцэглэж үрлэнэ.

Ургах орчин
Үйрмэг чулуут-элсэн, шаварлаг-үйрмэг чулуут 
цөл, тойрмын зах, хужиртай газар, уулын бэл, 
толгодын хормойн марзлаг хээр, чулуурхаг 
хажууд ургана. 

Ач холбогдол
Малын идэмж дунд зэрэг.
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МАРЦНЫ ЦЭГЭЭЛЖ
Glaux maritima L.
Black saltwort

Хаварсалтан Primulaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
4-25 см, олон наст өвслөг ургамал. 

Таних шинж
Газар доор мөлхөө найлзууртай, хүрэн хайрс бүхий үндэслэг иштэй, зэгэл 
ногоон өнгөтэй ургамал. Иш энгийн юмуу сууриасаа салаархаг, өтгөн 
навчирхаг, дэлхээ юмуу өндиймэл мөчиртэй. Навч эсрэг суусан байрлалтай, 
мохоо юмуу уртавтар - зууван хэлбэртэй, зузаавтар, 2 гадаргуудаа цэгэн 
булчирхайлагтай. Цэцгүүд дээд хэсгийн навчны өвөрт богино шилбэн 
дээр суудаг, дэлбэгүй, ягаавтар өнгийн дэлбэрхүү цоморлигтой. Цоморлиг 
хонхорхуу хэлбэртэй.  Дохиур 5, үр боловсрох оронтой тэнцүү шахам 
урттай. Хонхорцог бөмбөлөгөрхүү юмуу бөмбөлөгөрхүү-өндгөн, цөөн үртэй. 
Үр уртавтар юмуу зууван, 1 талдаа хавтгай, бусад талууд нь товгор, бараг 
гурвалжин, хар-хүрэн юмуу хар, жижиг товруулаг. V-VI сард цэцэглэж үрлэнэ.     

Ургах орчин
Марзлаг нуга, хайрга, нуур, гол, горхи, булгийн эрэг, хөвөө, дэрс, хужиртай 
газрын чийгсүү захаар ургана.  

Ач холбогдол
Малын идэмж дунд зэрэг.
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СИБИРЬ ЕРӨНДГӨНӨ

Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne

Ерөндөгтөн Asclepiadaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-30 см, олон наст өвслөг ургамал.  

Таних шинж
Нарийхан мөлхөө үндэслэг иштэй, бүхэлдээ ширүүн үслэгээр бүрхэгдсэн 
ургамал. Иш хэд хэдээрээ, сууриасаа салаархаг. Навч шугаман юмуу 
шугамархуу-юлдэн, шовх оройтой, шаантаган суурьтай, богино бариултай. 
Цэцгүүд цайвар-шаргал өнгөтэй, ишний дээд хэсгийн навчны өвөрт ба 
мөчрийн үзүүрт богино шилбэ бүхий цацаг багцэцэгтэй.  Хэтэвчин жимс 
гонзгой-юлдэрхүү хэлбэртэй, 4-7 см 
урт, 1.5-2 см өргөн. Үр бор өнгөтэй, урт 
шигүү торгомсог цомцогтой. VI-VII сард 
цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Хээрийн үйрмэг чулуут ба чулуурхаг 
хажуу, нураг, сайрын оёор, нимгэн 
давхраат элс, элсэрхэг хээрт ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, малын тэжээлийн болон 
хүнсний (жимс боловсрох тодорхой үед) 
ургамал. Хорт ургамал.
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АММАНЫ СЭДЭРГЭНЭ
Convolvulus ammanii Desr.

Сэдэргэнэтэн Convolvulaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
3-5 см, олон наст өвслөг ургамал. 

Таних шинж
Дэлхээ юмуу өндиймэл, олон иштэй,  бүхэлдээ налчгар торгомсог үсэрхэг 
ургамал. Навчис шугамархуу, эсвэл шугамархуу-тонгоруу юлдэн хэлбэртэй, 
сууриараа нарийссан, суумал байрлалтай. Цэцэг ишний үзүүр дэх навчны 
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өвөрт байрлах ба хонхорхуу юмуу 
тавгархуу, заримдаа юүлүүрэрхүү 
хэлбэртэй, цагаан юмуу цайвар 
ягаан өнгөтэй. Цоморлиг 4-7 мм урт, 
налчгар-мөнгөлөг үслэгээр өтгөн 
бүрхэгдсэн, шүдлэгүүд шовх юмуу 
шовхдуухан оройтой, дотор шүдлэгүүд 

арай өргөн. Дэлбэ 9-15 мм урт,  
дэлбийн хэлтэсүүд нийлэнгэ, зөв 
бүтэцтэй. Хонхорцог 4-5 мм урт, 
өргөн-өндгөрхүү, хатгууртай, өтгөн 
үсэрхэг.  V-VI сард цэцэглэж, VII-VIII 
сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Үйрмэг чулуут болон чулуурхаг 
хажуу, элсэн ба үйрмэг чулуут 
цөлийн хээр, алаг өвст хээрэрхүү 
хажуу, голын эргийн марзлаг нуга, 
хайрганд ургана.  

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, хөрс тогтоогч ургамал. 
Бог мал зун сайн, намар дунд зэрэг 
иднэ.  
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ЧӨДӨР СЭДЭРГЭНЭ (Хөдөөгийн Сэдэргэнэ, Чөдөр өвс)
Convolvulus arvensis L.
Field bindweed

Сэдэргэнэтэн Convolvulaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-100 см урт, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Мөчирлөг, урт үндэслэг иштэй. Иш хэд хэдээрээ, ороонги юмуу хэвтээ. Навч 
2 см хүртэл урт бариултай, сум хэлбэртэй, дунд салбан гурвалжин юмуу 
өндгөрхүү дугариг ба доод салбангууд гурвалжин. Цэцгүүд 1-3-аараа урт 
цэцгийн шилбэн дээр суудаг, шугамархуу хэлбэрийн эсрэг суусан, жижигхэн 
дагавар навчтай. Цоморлиг 6 мм орчим урт, дэлбээс 2 дахин богино. Дэлбэ 
ягаан юмуу хааяа цагаан, 25-35 
мм голчтой, хэлтсүүд нийлэнгэ. 
Дохиурууд доод хэсэгтээ 
булчирхайлаг богино үслэгтэй.
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Ургах орчин
Голын эргийн нуга, горхи булаг, сувгийн эрэг хөвөө, гуу жалгын хажуу, 
сайрын зах, үйрмэг чулуут хээржүү хажуу, дэрсэн шугуй, тариан талбай, 
ногооны газарт ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж дунд зэрэг.
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ҮСХИЙ НОХОЙН ХЭЛ
Panzerina lanata (L.) Sojak.

Мажтан Lamiaсеae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-30 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Иш, навч их ноосорхог юмуу эсгийрхэг үслэгтэй. Иш эгц босоо юмуу өндиймэл. 

Навч ерөнхийдээ дугариг хэлбэртэй, 
өдлөг ухалбар юмуу хагалбар илтэстэй, 
илтсээс богино бариултай. Иш мөчрийн 
үзүүрт олон цэцэг бүхий тойруулгаас 
бүрдсэн сийрэг багцэцэгтэй. Цоморлиг 15 
мм орчим урт, ноосорхог үслэгтэй. Дэлбэ 
30-35 мм урт, дээд ба доод уруул үүсгэсэн 
буруу бүтэцтэй, цагаан шаргал өнгөтэй, 
урт үсэрхэг. VII-VIII сард цэцэглэж, 
үрлэнэ.    

Ургах орчин
Хээр ба цөлийн бүсэд хайрга чулуутай 
хээржүү хажуу, хадны ёроол, нуранги 
асга, хуурай ам хавцал, сайрын адаг ба 
элсэрхэг хээрт ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын идэмж муу.
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ГОВИЙН ГАНГА

Thymus gobicus Tschern.
Gobi thyme

Мажтан Lamiaсеae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
5-10 см, заримдаг сөөгөнцөр.

Таних шинж
Иш дэлхмэл, цэцэглэх мөчир нягт үсэрхэг, багцэцгийн дор арай илүү өтгөн. 
Ишний ба цэцгийн дагавар навч уртассан-юлдэн хэлбэртэй, илтсийн доод 
гадаргуу нүцгэн, дээд гадаргуу олон эст урт 
үслэгээр  сийрэг хучигдсан, бариул захаараа 
өтгөн сормослиг үслэгтэй.  Цэцгүүд мөчрийн 
үзүүрт толгойрхуу багцэцэг бүрдүүлнэ. 
Цоморлиг өтгөн үсэрхэг, доод уруулын 
шүдлэгүүд захаараа өтгөн сормостой. Дэлбэ 
сарнайн ягаан өнгөтэй, дээд доод уруул 
үүсгэсэн буруу бүтэцтэй. VI-VII сард цэцэглэж, 
VIII-IX сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Говь хээрийн бүсэд эргийн хайрга, хад чулуу, 
чулуурхаг хээржүү хажуу, элсэнд ургана.

Ач холбогдол
Анхилуун үнэртэй, эмийн болон үнэртэн, гоо 
сайхны ашигт ургамал. Малын идэмж зундаа 
муу, бусад улиралд дунд зэрэг.
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ЦАРСАН ГҮҮН ХӨХ
Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank. 
Skullcap

Мажтан Lamiaсеae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-30 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Уртассан үндэслэг иштэй ургамал. Иш эгц босоо, сууринаасаа мөчирлөг, 
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хавиргаа дагасан үслэгтэй. Навч уртавтар юлдэн, зууван юмуу уртавтар 
хэлбэртэй, богино бариултай, тэнцүү биш шүдэрхэг захтай, заримдаа ирмэг 
нь дотогш хуйларсан ба ирмэгээ дагасан богино үсэрхэг. Цэцгүүд ишний дээд 
хэсгийн навчны өвөрт нэг талдаа, хос хосоор байрлана. Цоморлиг 2 уруултай, 
дээд хэсгээрээ хондон улаавтар ягаан өнгөтэй, богино налчгар үсэрхэг ба 

булчирхайлаг. Дэлбэ бараан хөх өнгөтэй, 
уруул үүсгэсэн буруу бүтэцтэй. Дохиур 
4 ба 2 нь урт. Самранцар 1.5-2 мм урт, 
бараавтар хүрэн өнгөтэй, хөхлөг маягийн 
товруурхаг гадаргатай. VI-VII сард 
цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Нугархаг ба хээржүү хажуу, голын эрэг, 
эргийн ой, сааган ширэнгэ, ойн захаар, 
хааяа хог ургамал байдлаар ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, зөгийн бэлчээрийн 
ургамал. Малын идэмж муу.
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ДОЛООДОЙ ЧЭСЭНЦЭР
Solanum septemlobum Bunge.

Чэсэнцэртэн Solanaceae
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Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр
2 м хүртэл өндөр, заримдаг сөөгөнцөр ургамал.

Таних шинж
Иш эгц босоо, сийрэг үсэрхэг. Навч олон салбан бүхий өдлөг хагалбар 
юмуу өдлөг цуулбар, бүтэн захтай, үсэрхэг, цувраа байрлалтай. Цацгархуу 
залаа багцэцэгтэй. Цэцэг тавчилсан зөв бүтэцтэй, дэлбийн хэлтэс хөх-ягаан 
өнгөтэй, суурьтаа ногоон өнгийн толботой. Цоморлиг ногоон өнгөтэй, 5 
шүдлэгтэй. Өндгөрхүү хэлбэрийн жимсгэнэ жимстэй. VI-VII сард цэцэглэж 
жимслэнэ.           

Ургах орчин
Голын эрэг, булаг, сөөгөн дунд, хад чулуун дунд, орон байрны ойролцоо, 
балгасын туурь, ногооны талбайд ургана.

Ач холбогдол
Хортой ургамал.
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ДАГУУР ХАТНЫ ШАР
Cymbaria dahurica L.

Иршимбэтэн Scrophulariaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
5-15 см, олон наст өвслаг ургамал.

Таних шинж
Иш эгц босоо юмуу өндиймэл, налчгар өтгөн үслэгээр бүрхэгдсэн саарал 
өнгөтэй ургамал. Навч эсрэг суусан байрлалтай, шугаман-юлдэрхүү хэлбэртэй, 
хурц оройтой. Цэцэг шар өнгөтэй, 4-5 см урт. Цэцгийн дагавар навч ишний 
навчтай адилхан хэлбэртэй. Цэцгийн дэлбэ урт хонхорхуу хоолойрхог, 2 
уруултай, дээд уруулын хоёр салбан мохоо өндгөрхүү бөгөөд дээшээ төвгөр, 
доод уруул 3 хэлтэстэй. Дохиур 4. Үр боловсрох орны амсар толгойрхуу. 

Жимс өндгөрхүү хэлбэртэй, 8-10 мм урт. 
VII-VIII сард цэцэглэж, үрлэнэ.

Ургах орчин
Хуурай болон хялганат хээр, уул 
толгодын үйрмэг чулуут болон чулуурхаг 
хажуу, хормой, заримдаа цөлөрхөг хээр, 
хад асганд ургана.

Ач холбогдол
Бэлчээр тэжээл, гоёл чимэглэлийн болон 
эмийн ургамал.  Бог мал, тэмээ сайн, адуу 
үхэр муу иднэ.
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БУРИАД ХОНИН ЗАЖЛУУР

Linaria buriatica Turcz.

Иршимбэтэн Scrophulariaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-20 см, нэг наст өвслөг ургамал. 

Таних шинж
Иш өндиймэл. Навч цувраа байрлалтай, энгийн бүтэн захтай, утаслаг-
шугамархуу хэлбэртэй. Цэцэг хоёр уруул үүсгэсэн буруу бүтэцтэй. Ишний 
үзүүрт цацаг багцэцэгтэй. Дэлбийн хэлтэс шар өнгөтэй, годойтой, доод 
уруулдаа улбар шар өнгийн толботой. Цэцэглэх иш, цэцгийн шилбэ, цоморлиг 
булчирхайт үсэрхэг. V-VIII сард цэцэглэж, VII-IX сард үрлэнэ.    

Ургах орчин
Хээржүү хажуу, голын эрэг, элс, элсэрхэг 
хээрт ургана.

Ач холбогдол
Малын идэмж муу. Хортой ургамал.
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ШАР ХУВИЛАНГИ
Pedicularis flava Pall.

Иршимбэтэн Scrophulariaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
10-20 (30) см, олон наст өвслөг ургамал. 

Таних шинж
Ихэд салаархаг, хүчирхэг үндэстэй, ихэд навчирхаг, нэг юмуу хэд хэдээрээ 
ургадаг ургамал. Үндэс орчмын навчис олон, урт бариултай, хошоод өдлөг 
цуулбар, төгсгөлийн салбан шүдэрхэг. Ишний навчис цувраа байрлалтай, 
богино бариултай. Цэцгүүд нягт түрүүрхүү цацаг хэлбэрийн багцэцэг 
үүсгэдэг. Цоморлиг 12-18 мм урт, хонхорхуу хэлбэртэй. Дэлбэ 30-32 мм урт, 
шар өнгөтэй, буруу бүтэцтэй. VI-VII сард цэцэглэж, VII-VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Хээр тал, хээрийн үйрмэг чулуут болон 
чулуурхаг хажуу, хад асга, цохио, нуга, 
голын эргийн марзлаг нуга, хайрганд 
ургана.  

Ач холбогдол
Эмийн ач холбогдолтой, малын тэжээлийн 
ургамал. Малын идэмж тааруухан.
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ХӨХӨВТӨР ГУВШААХАЙ (Зэрлэг гоёо)

Orobanche coerulescens Steph.

Гувшаахайтан Orobanchaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
10-20 см, шимэгч ургамал.

Таних шинж
Иш цайвар шаргал өнгөтөй, махлаг 
бүдүүвтэр, эгц босоо. Хайрсархуу хүрэн 
өнгийн навчтай. Багцэцэг цацгархуу 
хэлбэртэй, орооцолдсон урт ноосорхог 
үстэй. Цэцэг уруул үүсгэсэн буруу 
бүтэцтэй, хөх юмуу хөх-ягаан өнгөтэй. 
Цоморлиг сууриа хүртэл 2 навчинцарт 
цуурсан. Нэг үүрт хонхорцог жимстэй. VI 
сард цэцэглэнэ.    

Ургах орчин
Хээржүү хажуу, элсэрхэг хээр, сайрын 
элсэрхэг-хайрган оёор, чулуурхаг ам 
хөндий, нурагт шарилж дээр шимэгчилнэ.

Ач холбогдол
Малын идэмж тодорхойгүй.
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НАВТГАР ТАВАН САЛАА
Plantago depressa Willd.
Plantains

Таван салаатан Plantaginaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
5-30 см хүртэл өндөр, нэг-хоёр, заримдаа олон наст ургамал.

Таних шинж
Голлосон үндэстэй. Навчис уртавтар-зууван хэлбэртэй, юлдэн, хааяа зууван, 
5-7 тод судалтай, бүтэн захтай юмуу доод хагастаа цөөн шүдлэгтэй, нүцгэн 
юмуу доод гадаргуудаа үсэрхэг, бариул илтэсээс 2-5 дахин богино, заримдаа 
түүнтэй тэнцүү. Түрүү багцэцэгтэй, доод хэсэгтээ алслагдсан цөөн цэцэгтэй. 
Дэлбэ бор өнгөтэй. Хонхорцог 4-5 хааяа 3 үртэй. VI-VIII сард цэцэглэж, VIII-
IX сард үрлэнэ.  
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Ургах орчин
Хужирлаг эрэг, цайдам, чулуурхаг хажуу хээр, бэл, мөн суурин газар, зам 
дагуу ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын идэмж муу.
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ЖИНХЭНЭ ӨРӨМТҮҮЛ
Galium verum L.
Yellow bedstraw

Ягаандайтан Rubiaceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
80-100 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Бүдүүн салаархаг үндэслэг иштэй, иш 
нэг юмуу хэд хэдээрээ, ихэд салаархаг, 
дөрвөн талтай, нэлээд навчирхаг. Навч 
шугамархуу, доош шамирсан захтай, 
гөлгөр, богино бариултай, 6-12-аараа 
тойруулга үүсгэн байрладаг. Цэцгүүд 
оройн өтгөн залаа багцэцэг үүсгэнэ. 
Дэлбэ тод шар, голчоороо 3 мм. Үр жимс 
нүцгэн, гөлгөр. VI-VII сард цэцэглэж, VII-
VIII сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Шинэсэн ой, тэдгээрийн зах, ойн, татмын, 
хээрийн нуга, хялганат хээр, хээржүү 
хажуу, сөөг дунд, хад асга, нурагт ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт, хадлан бэлчээрийн, будагч 
бодистой ургамал. Малын идэмж сайн.    
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ШАРГАЛ ШАРИЛЖ

Artemisia rutifolia Steph. ex Spreng

Нийлмэл цэцэгтэн Asteraceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр 
20-50 см, заримдаг сөөг.

Таних шинж
Бүдүүн хүчирхэг голлосон үндэстэй, цагаавтар торгомсог үслэгтэй, цайвар 
хөх саарал юмуу зэгэл ногоон ургамал. Навчис хошоод гурвантаа юмуу 
гурвалсан өдлөг цуулбар, үзүүрийн салбан зуувгараас шугаман гонзгойвтор 
хэлбэртэй, мохоо оройтой. Навчны илтэсийн дээд, доод гадаргуу адилхан 
өнгөтэй, цагаавтар өтгөн үсэрхэг. Сагс 5-8 мм өргөн, цацаг юмуу нарийн 
залаа багцэцэг бүрдүүлдэг. Дэлбэ нүцгэн 
юмуу үсэрхэг. VIII-IX сард цэцэглэж 
үрлэнэ.  

Ургах орчин
Уулын хээржүү чулуурхаг, хайргархаг 
хажуу бэл, сайр, хад чулуу, асга нураг, 
голын хайргархаг, элсэрхэг эргээр ургана. 

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Мал иддэггүй, хорт 
ургамал.
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ХОНГОРЗУЛЛИГ ХОНГОРЗАЛАА
Serratula centauroides L.

Нийлмэл цэцэгтэн Asteraceae

Ургамлын өндөр, амьдралын 
хэлбэр 
15-80 см, олон наст өвслөг ургамал.

Таних шинж
Мөчирлөж салаалсан бахим иштэй. 
Үндэс орчмын болон ишний доод 
хэсгийн навчис бариултай, дээд 
хэсгийнх суумал. Навч шугаман-
юлдэрхүүгээс шугамархуу хэлбэрийн 
салбангуудад өдлөг цуулбар, жигд 
бус шүдэрхэг. Сагс 2-3 см өргөн. 
Бие биеийг дэрлэн байрласан 
ороолт навчинцар юлдэн хэлбэртэй, 
шаравтар өнгийн хальслаг үзүүртэй. 
Үр 5 мм орчим урт, цайвар хүрэн 
өнгөтэй, нүцгэн. VI-VIII сард 
цэцэглэж, VIII-IX сард үрлэнэ.  

Ургах орчин
Хээрт, хээржүү хажуу, нуранги асга, 
сайрын элсэрхэг хайргархаг оёор, 
нимгэн элс, элсэрхэг хээрт ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын идэмж 
муу.   
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НАРИЙН ИШТ ЮНГИ

Youngia tenuicaulis (Babc. et Stebbins) Czer.

Нийлмэл цэцэгтэн Asteraceae

Ургамлын өндөр, амьдралын хэлбэр. 
10-22 см, олон наст өвслөг ургамал.  

Таних шинж
Голлосон үндэстэй, уг орчмоосоо салаалсан олон нарийхан иштэй, сүүн 
шүүстэй ургамал. Үндэс орчмын навч өдлөг цуулбар, нарийн шугамархуу 
салбангуудтай, бариултай. Ишний дээд хэсгийн навчис бүтэн, суумал. 
Сагснууд олноороо нийлж 
залаархуу бамбай багцэцэг 
бүрдүүлдэг. Сагсны ороолт үзүүртээ 
эврэрхүү унжлагатай. Цэцэг шар 
өнгөтэй. VI-VII сард цэцэглэж, VIII 
сард үрлэнэ.

Ургах орчин
Хээрийн ба цөлөрхөг хээрийн бүсэд 
нам уулсын чулуурхаг, сайргархаг 
хажуугаар ургана.

Ач холбогдол
Эмийн ашигт ургамал. Малын 
идэмж тодорхойгүй.    
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Хавсралт

Хавсралт 1. Иххэт сумын нутагт тэмдэглэгдсэн ба тохиолдох боломжтой 
хөхтөн амьтдын зүйлийн бүрдэл

Баг, овог, зүйлийн латин нэр Баг, овог, зүйлийн 
монгол нэр

Олон 
улсын 

(IUCN) 
үнэлгээ

Бүс 
нутгийн 
үнэлгээ

ERINACEOMORPHA  ЗАРААТАН

Erinaceidae  Зарааныхан 

1 Hemiechinus  auritus Gmelin, 1770 Дэлдэн зараа LC LC

2 Mesechinus dauuricus Sundevall, 1842 Дагуур зараа LC LC

Lagomorpha Туулайтан

Leporidae Туулайнхан

3 Lepus tolai Pallas, 1778 Боролзон туулай LC LC

Ochotonidae  Огдойнхон

4 Ochotona dauurica Pallas, 1776 Дагуур огдой LC LC

RODENTIA МЭРЭГЧТЭН

Sciuridae Хэрмийнхэн

5 Marmota sibirica Radde, 1862 Монгол тарвага EN EN

Arvicolinae Оготныхон

6 Microtus gregalis Pallas, 1779 Хэргэлзий оготно LC LC

7 Lasiopodomys brandtii Radde, 1861      Үлийн цагаан оготно LC LC

8 Alticola semicanus Allen, 1924 Хадны барагчин LC LC

Cricetidae Шишгийнхэн

9 Allocricetulus curtatus Allen, 1925 Цомч шишүүхэй LC LC

10 Cricetulus barabensis Pallas, 1773 Хөх шишүүхэй LC LC

11 Phodopus campbelli Thomas, 1905 Орог зусаг LC LC

Gerbilidae Чичүүлийнхэн

12 Meriones unguiculatus Milne-Edwards, 
1867 Хул чичүүл LC LC

13 Meriones meridianus Pallas, 1773 шаргал чичүүл LC LC

Muridae  Хулганынхан

14 Mus musculus Linnaeus, 1758 Гэрийн хулгана LC NE

Dipodidae  Алагдаагынхан

15 Allactaga sibirica Forster, 1778 Шивэр алагдаага LC LC

16 Dipus sagitta Pallas, 1773 Элсч савагдаахай LC LC
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Хавсралт

RODENTIA МЭРЭГЧТЭН

Canidae Чонынхон

17 Vulpes corsac Linnaeus, 1768 Хярс үнэг LC NT

18 Vulpes vulpes Linnaeus, 1768 Шар үнэг LC NT

19 Canis lupus Linnaeus, 1758 Саарал чоно LC NT

Mustelidae  Суусрынхан               

20 Meles leucurus Hodgson, 1847 Халздай дорго LC LC

21 Mustela eversmanni Lesson, 1827 Өмхий үен LC LC

22 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Хотны үен LC LC

23 Mustela erminea Linnaeus,1758 Цавцагаан үен LC LC

Felidae  Мийнхэн

24 Otocolobus manul Pallas, 1776 Мануул мий NT NT

ARTIODACTYLA ТУРУУТАН

Bovidae  Тугалмайтныхан

25 Gazella subgutturosa Guldenstadt, 1780 Хар сүүлтий VU VU

26 Procapra gutturosa Pallas, 1777 Цагаан зээр LC EN

27 Ovis ammon Linnaeus, 1758 Аргаль хонь NT EN

Тайлбар: EN- устаж болзошгүй, NT-ховордож болзошгүй, LC-анхааралд өртөхөөргүй                    
NE-үнэлгээ хийгдээгүй
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Хавсралт 2. Иххэт сумын нутагт тэмдэглэгдсэн ба тохиолдох боломжтой 
шувуудын зүйлийн бүрдэл

№ Баг, овог, зүйлийн                        
латин нэр

Баг, овог, зүйлийн               
монгол нэр

Олон 
улсын 

(IUCN) 
үнэлгээ

Бүс 
нутгийн 
үнэлгээ

ANSERIFORMES            ГАЛУУТАН

Anatidae       Нугасныхан

1 Anser indicus Хээрийн галуу LC LC

2 Cygnus cygnus Гангар хун LC LC

3 Cygnus  columbianus Гунгар хун LC LC

4 Tadorna ferruginea Хондон ангир LC LC

5 Tadorna tadorna Анхидал ангир LC LC

6 Anas crecca Ногоохон нугас LC LC

7 Aythya fuligula Гэзэгт шумбуур LC LC

8 Mergus merganser Хумхин бохио LC LC

APODIFORMES             УРААЦАЙТАН

Apodidae                            Ураацайнхан      

9 Apus apus Хурын ураацай LC LC

10 Apus pacificus Хондлойцагаан ураацай LC LC

CAPRIMULGIFORMES ЭРГҮҮБОРТОН

Caprimulgidae Эргүүборынхон

11 Caprimulgus europaeus  Өрнийн эргүүбор LC LC

CHARADRIIFORMES         ХИАЗТАН

Charadriidae              Хиазынхан

12 Pluvialis fulva Азийн сүвээцагаан LC LC

13 Charadrius dubius Нарийн хиазат LC LC

14 Charadrius leschenaultii   Зэвэн хиазат LC LC

15 Charadrius mongolus  Монгол хиазат LC LC

16 Charadrius veredus  Дорнын хиазат LC LC

17 Vanellus vanellus Умардын хавтгаалж LC LC

18 Himantopus himantopus Эгэл хилэнжигүүр LC LC

Recurvirostridae         Ээтэнгийнхэн

19 Recurvirostra avosetta  Алаг ээтэн LC LC

Laridae                      Цахлайнхан

20 Larus ridibundus Хүрэнтолгойт цахлай LC LC

21 Larus mongolicus Үхэр цахлай LC LC

22 Sterna hirundo Эгэл хараалай LC LC
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CICONIIFORMES            ӨРӨВТАСТАН

Ardeidae                    Дэглийнхэн

23 Ardea cinerea Хөх дэглий LC LC

COLUMBIFORMES         ТАГТААТАН

Pteroclididae             Ногтрууныхан

24 Syrrhaptes paradoxus Монгол ногтруу LC LC

Columbidae               Тагтааныхан

25 Columba livia Хөхвөр тагтаа LC LC

26 Columba rupestris Хадны тагтаа LC LC

27 Streptopelia orientalis Дорнын хүүрзгэнэ LC LC

CUCULIFORMES             ХӨХӨӨТӨН

Cuculidae              Хөхөөнийхөн

28 Cuculus canorus Эгэл хөхөө LC LC

FALCONIFORMES             ШОНХОРТОН

Accipitridae               Харцгайнхан

29 Milvus migrans Сохор элээ LC LC

30 Circus cyaneus Саарал хулд LC LC

31 Accipiter gentilis Үлэг харцага LC LC

32 Accipiter nisus Морин харцага LC LC

33 Buteo hemilasius Шилийн сар LC LC

34 Aquila clanga Бор бүргэд VU  EN

35 Aquila nipalensis Тарважи бүргэд LC LC

36 Aquila chrysaetos Цармын бүргэд LC LC

37 Aegypius monachus Нөмрөг тас NT LC

Falconidae                 Шонхорынхон

38 Falco cherrug Идлэг шонхор VU VU

39 Falco subbuteo Шууман шонхор LC LC

40 Falco amurensis Амарын шонхор LC LC

41 Falco naumanni Зээрд шонхор VU LC

42 Falco tinnunculus Начин шонхор LC LC

GALLIFORMES                ТАХИАТАН

Phasianidae               Гургуулынхан

43 Perdix dauurica Дагуур ятуу LC LC

44 Coturnix coturnix  Эгэл бөднө LC LC

GRUIFORMES                 ТОГОРУУТАН

Gruidae                     Тогорууныхан

45 Anthropoides virgo Өвөгт тогируу LC LC
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PASSERIFORMES           БОРШУВУУТАН

Hirundinidae               Хараацайныхан

46 Riparia riparia Элсэг эргийнхараацай LC LC

47 Riparia diluta Бүгээн эргийнхараацай LC LC

48 Hirundo rustica Асрын алтанхараацай LC LC

49 Hirundo daurica Монгол алтанхараацай LC LC

50 Delichon urbicum Хүрээний хараацай LC LC

Alaudidae                  Богширгынхон

51 Galerida cristata  Согсоот божирго LC LC

52 Calandrella brachydactyla Талын жиргэмэл LC LC

53 Calandrella rufescens Орог жиргэмэл LC LC

54 Calandrella cheleensis Дэрсний жиргэмэл LC LC

55 Melanocorypha mongolica Монгол болжмор LC LC

56 Eremophila alpestris Шоорон эвэртболжмор LC LC

57 Alauda arvensis Боролзой богширго LC LC

Motacillidae               Цэгцгийнхэн

58 Anthus richardi Хээрийн шийхнүүхэй LC LC

59 Anthus godlewskii Годлевскийн шийхнүүхэй LC LC

60 Anthus hodgsoni Бөртөт шийхнүүхэй LC LC

61 Motacilla flava Шар цэгцгий LC LC

62 Motacilla citreola Шартүрүүт цэгцгий LC LC

63 Motacilla alba Хөх цэгцгий LC LC

Laniidae                      Дунхайнхан

64 Lanius cristatus Ухаа дунхай LC LC

65 Lanius excubitor Үнсэн дунхай LC LC

Sturnidae                   Тодолынхон

66 Sturnus cineraceus Бор тодол LC LC

Corvidae                    Хэрээнийхэн

67 Pica pica Алаг шаазгай LC LC

68 Pyrrhocorax pyrrhocorax Улаанхушуут жунгаа LC LC

69 Corvus monedula  Харлаг хэрээ LC LC

70 Corvus dauuricus Алагтуу хэрээ LC LC

71 Corvus frugilegus Турлиах хэрээ LC LC

72 Corvus corone Хар хэрээ LC LC

73 Corvus corax Хон хэрээ LC LC

Prunellidae                Хайруулдайхан

74 Prunella montanella Сибирийн хайруулдай LC LC
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Sylviidae                    Зэржигэнийхэн

75 Locustella certhiola Гүймхий шатансүүлт LC LC

76 Locustella naevia  Эгэл шатансүүлт LC LC

77 Acrocephalus agricola Хээрийн охилбялзуухай LC LC

78 Acrocephalus arundinaceus Их охилбялзуухай LC LC

79 Acrocephalus orientalis Дорнын охилбялзуухай LC LC

80 Acrocephalus aedon Банхар охилбялзуухай LC LC

81 Sylvia communis  Шөвгөр зэржигэнэ LC LC

82 Sylvia curruca Тарчигнаа зэржигэнэ LC LC

83 Phylloscopus trochilus  Ногоон дуучшувуу LC LC

84 Phylloscopus sibilatrix Тарчигнаа дуучшувуу LC LC

85 Phylloscopus borealis Умардын дуучшувуу LC LC

86 Phylloscopus trochiloides Ногоовор дуучшувуу LC LC

87 Phylloscopus proregulus Жирхэн дуучшувуу LC LC

88 Phylloscopus fuscatus Бүхт дуучшувуу LC LC

Muscicapidae            Намнаахайнхан

89 Ficedula albicilla Хурган намнаа LC LC

90 Muscicapa sibirica Шивэр намнаахай LC LC

91 Muscicapa dauurica Дагуурын намнаахай LC LC

92 Saxicola maura Эгэл шулганаа LC LC

93 Monticola saxatilis  Хадны жижир LC LC

94 Phoenicurus auroreus Дагуур галсүүлт LC LC

95 Phoenicurus erythrogaster Цээжмэг галсүүлт LC LC

96 Turdus ruficollis Улаангүеэт хөөндэй LC LC

97 Turdus naumanni Науманны хөөндэй LC LC

98 Aegithalos caudatus Сүүлт хөхбухандай LC LC

Paridae                      Хөхбухынхан

99 Parus cyanus Номин хөхбух LC LC

100 Parus major Их хөхбух LC LC

Sittidae                      Тоншголжиныхон

101 Sitta europaea Өрнийн тоншголжин LC LC

Alaudidae                  Богширгынхон LC LC

102 Oenanthe oenanthe Адууч чогчиго LC LC

103 Oenanthe isabellina Бүжимч чогчиго LC LC

Passeridae                Гоошувууныхан

104 Passer domesticus Оронгийн боршувуу LC LC

105 Passer montanus Хээрийн боршувуу LC LC
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106 Petronia petronia Хадны боршуу LC LC

107 Pyrgilauda davidiana Монгол божирог LC LC

Fringillidae                Бужиргынхан

108 Bucanetes mongolicus  Монгол алтанжигүүр LC LC

109 Carpodacus erythrinus Улаавар бужмар LC LC

110 Carpodacus rubicilla Улаан бужмар LC LC

111 Uragus sibiricus Үүрэн сүүлтзана LC LC

Emberizidae              Хөмрөгийнхөн

112 Emberiza godlewskii  Годлевскийн хөмрөг LC LC

113 Emberiza pallasi Цагаанхэвэлт хөмрөг LC LC

Fringillidae                Бужиргынхан

114 Acanthis flammea Дөлөн цэгцүүхэй LC LC

PELECANIFORMES         ХОТОНТОН

Phalacrocoracidae      Гогойныхон

115 Phalacrocorax carbo Тураг гогой LC LC

PODICIPEDIFORMES      ШУНГУУРТАН

Podicipedidae           Шунгуурынхан

116 Podiceps nigricollis Халтар шунгуур LC LC

117 Podiceps cristatus Отгот шунгуур LC LC

STRIGIFORMES             УУЛЬТАН

Strigidae                    Уулийнхан

118 Bubo bubo Эгэл шаршувуу LC LC

119 Asio flammeus Хулгар гуйванга LC LC

120 Athene noctua Хотны бүгээхэй LC LC

Тайлбар: EN- устаж болзошгүй, NT-ховордож болзошгүй, 
VU-эмзэг, LC-анхааралд өртөхөөргүй
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Хавсралт 3. Бүсийн чулуу орчмын аалз хэлбэртэн ба шавьжийн зүйлийн 
бүрэлдэхүүн

Хүрээ: ҮЕ ХӨЛТӨН ARTHROPODA

Анги: ААЛЗ ХЭЛБЭРТЭН ARACHNIDA

№ Овог Зүйлийн нэр

1 Drassyllus Odiellus spinosus Bosc, 1792

2 Gnaphosidae Drassyllus sp.

3 Gnaphosidae Gnaphosa gracilior Kulczynski, 1901

4 Lithobiidae Lithobius forficatus     (Linnaeus, 1758)

5 Lycosidae Lycosa singoriensis Laxman, 1770

6 Thomisidae Ozyptila sp.

Анги: ШАВЬЖ  INSECTA, HEXOPODA

Баг: ЖООМ  BLATTOPTERA

7 Blattinopsidae Eupolyphaga sinensis (Walker, 1868)

Баг: ШУЛУУН ДАЛАВЧТАН ORHTOPTERA

8 Tettigoniidae Deracantha onos Pallas, 1772

9 Tettigoniidae Bryodema mongolicum Zubovski, 1900

10 Pamphagidae Compsorhipis bryodemoides Bey-Bienko, 1932

11 Pamphagidae Rhinotmethis hummeli Sjöstedt, 1933

12 Zichya Zichya baranovi Bey-Bienko, 1933 

13 Zichya Zichya sp.

Баг: ХАТУУВТАР ДАЛАВЧТАН БУЮУ БЯСАА HEMIPTERA  

14 Alydidae Megalotomus sp.

15 Lygaeidae Ligaeus equestris Bratislava, 2013

16 Pentatomoidea Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

17 Pentatomoidea Eurydema gebleri (Kolenati 1846)

18 Pentatomidae Carpocoris fuscispinus Boheman, 1851

Баг: ХАТУУ ДАЛАВЧТАН БУЮУ ЦОХ COLEOPTERA

19 Carabidae Callisthenes fischeri Fischer, 1842

20 Carabidae Corsyra fusula Fischer von Waldheim, 1820

21 Carabidae Cicindela nitida Linnaeus, 1758

22 Carabidae Cymindis binotata Fischer Von Waldheim, 1820



230
Хавсралт

23 Carabidae Harpalus amlicollis Menetries, 1848

24 Carabidae Harpalus brevicornis German, 1824

25 Carabidae Harpalus froelichi Sturm, 1818 

26 Carabidae Harpalus fuscipalpis Casey, 1924

27 Carabidae Harpalus hirtipes Panzer, 1796

28 Carabidae Harpalus lumbaris Mannerheim, 1825

29 Carabidae Harpalus obtusus Gebler, 1833

30 Carabidae Harpalus viridamus Panzer, 1796

31 Carabidae Pseudoophonus calceatus Duftschmid, 1812

32 Cerambycidae Arthopalus rusticus Linnaeus, 1758

33 Cerambycidae Asias ephippium Steven et Dalman, 1817

34 Cerambycidae Eodorcadion brandti Gebler, 1841 

35 Cerambycidae Eodorcadion sp.

36 Chrysomelidae Anatolica gobi altaica Hieke, 2000

37 Chrysomelidae Anatolica amoenula Reitter, 1889

38 Chrysomelidae Anatolica paradoxa Reitter, 1890  

39 Chrysomelidae Anatolica polita borealis Kaszab, 1965

40 Chrysomelidae Anatolica potanini Reitter, 1889

41 Chrysomelidae Anatolica sp.

42 Chrysomelidae Anatolica sternalis gobiensis Kaszab, 1964

43 Chrysomelidae Anatolica sulcipennis Kaszab, 1964

44 Chrysomelidae Crioceris sp. 

45 Chrysomelidae Eumolpus asclepiadeus Pallas, 1776

46 Chrysomelidae Galeruca daurica Joannis, 1866

47 Chrysomelidae Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)

48 Coccinellidae Adonia variegata (Goeze, 1777)

49 Coccinellidae Coccinella transversogutata Mulsant, 1850

50 Coccinellidae Coccinella septempunctata L

51 Curculionidae Hylobius adspersus Sturm, 1826 

52 Curculionidae Hylobius sp.

53 Curculionidae Metadonus sp. 

54 Curculionidae Stepanocleonus ferox Faust, 1890

55 Curculionidae Stepanocleonus sp. 
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56 Dermestidae Dermestes dimidiatus Steven, 1808

57 Meloidae Epicauta sibirica Pallas, 1773

58 Meloidae Meloe brevicollis Panzer, 1793

59 Meloidae Meloe variegatus Donovan 1793 

60 Meloidae Mylabris aulica Menetries, 1832

61 Meloidae Mylabris sp.

62 Meloidae Mylabris speciosa Pallas, 1781

63 Meloidae Mylabris mongolica (Dokhtouroff, 1887)  

64 Nitidulidae Meligethes sp.

65 Ochodaeidae Codocera sp.

66 Ochodaeidae Codocera ferrugenea Eschscholtz, 1821

67 Scarabaeidae Aphodius lividus Olivier, 1789 

68 Scarabaeidae Aphodius obliteratus Panzer, 1823

69 Scarabaeidae Aphodius sordescens Harold 1869

70 Scarabaeidae Aphodius sp.

71 Scarabaeidae Brenskea varentzowi Semenov, 1896

72 Scarabaeidae Cetonia aurata Linnaeus, 1758

73 Scarabaeidae Gymnopleurus mopsus Pallas 1781 

74 Scarabaeidae Onthophagus gibbulus Pallas, 1781

75 Scarabaeidae Onthophagus marginalis Gebler, 1817

76 Scarabaeidae Protaetia brevitarsis Lewis, 1879

77 Scarabaeidae Protaetia orientalis  Gory et Percheron, 1833

78 Silphidae Nicrophorus germannis Linnaeus, 1758

79 Tenebrionidae Anatolica amoenula Reitter, 1889

80 Tenebrionidae Monatrum prescotti Faldermann, 1833

81 Tenebrionidae Blaps reflexa Gebler, 1833

82 Tenebrionidae Blaps rugosa Gebler, 1825

83 Tenebrionidae Cyphogenia sp.

84 Tenebrionidae Eleodes acutus  Say, T. 1823

85 Tenebrionidae Melanesthes medvedevi Kaszab, 1973

86 Tenebrionidae Melaxumia sp.

87 Tenebrionidae Microdera interrupta Faldermann 1835

88 Tenebrionidae Microdera sp.
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Баг: ХАЙРСАН ДАЛАВЧТАН  LEPIDOPTERA

89 Arctiidae Arctia flavia Fuessly, 1779

90 Lasiocampidae Gastropacha quercifolia Linnaeus, 1758

91 Lymantriidae Leucoma salicis Linnaeus, 1758 

92 Sphingidae Celerio euphorbiae Linnaeus, 1758

93 Sphingidae Hyles gallii Rottemburg, 1775

94 Notodontidae Furcula furcula Clerck, 1759

95 Lycaenidae Lycaena dispar Leech, 1894

96 Lycaenidae Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

97 Lycaenidae Neolycaena davidi (Oberthur, 1881)

98 Lycaenidae Nordmannia acaciae Fabricius, 1787

99 Lycaenidae Nordmannia w-album Knoch, 1782

100 Lycaenidae Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779])

101 Nymphalidae Aglias urticae Linnaeus, 1758

102 Nymphalidae Nymphalis vaualbum Denis et Schiffermuller, 1775

103 Nymphalidae Vanessa cardui

104 Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758

105 Pieridae Aporia crataegi Linnaeus, 1758

106 Pieridae Pieris rapae Linnaeus, 1758

107 Pieridae Pontia daplidice Linnaeus, 1758

108 Satyridae Boeberia parmenio Boeber, 1809

109 Satyridae Coenonympha amaryllis Stoll.,

110 Satyridae Hipparchia autonoe Esper, 1783

111 Satyridae Pseudochazara hippolyte Esper, 1784

Баг: ХОС ДАЛАВЧТАН  DIPTERA

112 Asilidae Zosteria sp.

113 Lucilia Lucilia illustris (Meigen, 1826)

114 Sarcophagidae Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758)

115 Syrphidae Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)  
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Хавсралт 4. Бүсийн чулуу орчмын ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн

Ephedraceae Dum. Зээргэнийн овог

1 Ephedra equisetina Bunge Шивлээхэй Зээргэнэ, Морин зээргэнэ

Poaceae (Gramineae Juss.) Биелэгтэний овог (Үетэний овог)

2 Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Гялгар Дэрс

3 Agropyron cristatum (L.) Beauv. Саман Ерхөг 

4 Koeleria cristata (L.) Pers. Том цэцэгт Дааган сүүл 

5 Setaria viridis (L.) Beauv. Ногоон Хоног будаа

6 Stipa gobica Roshev. Говийн Хялгана

Cyperaceae Juss. Улалжийн овог 

7 Carex duriuscula C. A. Mey Ширэг Улалж

Alliaceae Сонгинын овог 

8 Allium prostratum Trev. Дэлхээ Сонгино 

Asparagaceae Хэрээн нүдний овог 

9 Asparagus dahuricus Fisch. ex Link. Дагуур Хэрээн нүд

Iridaceae Juss. Цахилдагийн овог 

10 Iris bungei Maxim. Бүнгийн Цахилдаг 

11 Iris lactea Pall. Цагаалин Цахилдаг 

Ulmaceae Mirb. Хайлаасны овог 

12 Ulmus pumila L. Одой Хайлаас, Тарваган Хайлаас, 
Хайлаас

Urticaceae Juss. Халгайн овог 

13 Urtica cannabina L. Олслиг Халгай

Polygonaceae Juss. Тарнын овог 

14 Rheum undulatum L. Долгионтсон Гишүүнэ

Chenopodiaceae Vent. Луулийн овог 

15 Bassia dasyphylla (Fisch. et Mey.) O. 
Kuntze. Үслиг Манан хамхаг 

16 Chenopodium acuminatum Willd. Шоргор Лууль 

17 Corispermum chinganicum Iljin. Хянганы Хамхуул 

18 Corisperum mongolicum Iljin. Монгол Хамхуул

19 Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst. Орог Тэсэг 
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20 Salsola passerina Bunge Бор Бударгана

Caryophyllaceae Juss. Баширын овог 

21 Arenaria meyeri Fenzl. Мейерийн Дэвхэргийн цагаан 

22 Silene jenisseensis Willd. Енисейн Шээрэнгэ

23 Stellera dichotoma L. Ацан Ажигана

Ranunculaceae Juss. Холтсон цэцэгтний овог 

24 Aquilegia viridiflora Pall. Ногоон Удвал

25 Pulsatilla bungeana C. A. Mey Бүнгийн Яргуй

26 Thalictrum minus L. Бага Буржгар, Цөс өвс

Hypecoaceae 

27 Hypecoum lactiflorum (Kar. et Kir.) Pazij. Цагаалин Галуун таваг

Brassicaceae Burnett Тоонолжтоны овог 

28 Alyssum lenense Adams Ленийн Шар дэмэг

29 Descuraina sophia (L.) Webb. ex Prantl Софийн Борбут

30 Dontostemon integrifolius (L.) C. A. Mey. Бүхэл навчит Багдай

31 Lepidium latifolium L. Өргөн навчит Цангуу

32 Ptilotrichum canescens (DC.) C. A. Mey. Бууралдуу Янгиц, Цагаан дэмэг, Чих 
хорог

Crassulaceae DC. Зузаалайн овог

33 Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. Зөөлөн навчит Үлд өвс

34 Orostachys timbriata (Turcz.) Berger Цацаглиг Үлд өвс

Rosaceae Juss. Сарнайн овог 

35 Prunus pedunculata (Pall.) Maxim. Бариулт Буйлс

36 Chamearhodos altaica (Laxm.) Bunge Алтайн Түмэн тана

37 Chamearhodos erecta (L.) Bunge Цэх Түмэн тана

38 Cotoneaster mongolicus Pojark Монгол Чаргай

39 Potentilla anserina L. Галуун Гичгэнэ

40 Potentilla conferta Bunge. Бөөнөг Гичгэнэ

41 Potentilla supina L. Намхан Гичгэнэ 

42 Potentilla tanacetifolia Willd. ex 
Schlecht. Марал навчит Гичгэнэ 

43 Spiraea aquilegifolia Pall. Удвал навчит Тавилгана

Fabaceae (Leguminosae Juss.) Буурцагтны овог 

44 Astragalus adsurgens Pall. Нумраа Хунчир 
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45 Caragana microphylla Lam. Бяцхан навчит Харгана

46 Caragana pygmaea (L.) DC. Тарваган Харгана

47 Caragana stenophylla Pojark. Нарийн навчит Харгана

48 Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. Дагуур Хошоонбут

49 Medicago ruthenica (L.) Trautv. Орос Царгас 

50 Oxytropis lanata (Pall.) DC. 

GeraniaceaeR. Br. Шимтэглэйн овог 

51 Erodium stephanianum Willd. Стефаны Заан таваг

Peganaceae 

52 Peganum nigellastrum Bunge Харлаг Үмхий өвс 

ZygophyllaceaeR. Br. Хотирын овог 

53 Tribulus terrestris L. Зэлэн Зангуу, Нохой зангуу, Зангуу

RutaceaeJuss. Сүлүүгийн овог 

54 Haplophyllum davuricum (L.) G. Don fil. Дагуур Хүж өвс

AsclepiadaceaeR. Br. Ерөндөгийн овог 

55 Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne Сибирь Ерөндгөнө 

ConvolvulaceaeJuss. Сэдэргэнийн овог 

56 Convolvulus ammanii Desr. Амманы Сэдэргэнэ

57 Convolvulus chinensis Ker-Gawl. Чөдөр Сэдэргэнэ, Хөдөөгийн Сэдэргэнэ, 
Чөдөр өвс

VerbenaceaeJaume Догарын овог 

58 Caryopteris mongholica Bunge Монгол Догар, Ямаан эвэр 

Lamiaceae (Labiatae Juss.) Мажтаны овог (Уруулцэцэгтэн)

59 Dracocephalum foetidum Bunge Үмхий Шимэлдэг

60 Panzerina lanata (L.) Sojak. Үсхий Нохойн хэл 

61 Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank. Царсан Гүүн хөх

62 Thymus gobicus Tscherneva Говийн Ганга 

Solanaceae Juss. Чэсэнцэрийн овог 

63 Solanum septemlobum Bunge Долоодой Чэсэнцэр 

Scrophulariaceae Juss. Иршимбийн овог 

64 Cymbaria daurica L. Дагуур Хатны шар

65 Linaria buriatica Turcz. Буриад Хонин Зажлуур 

66 Pedicularis flava Pall. Шар Хувиланги
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Orobanchaceae Juss. Гувшаахайн овог 

66 Orobanche coerulescens Steph. Хөхөвтөр Гувшаахай

Plantaginaceae Juss. Таван салааны овог 

67 Plantago depressa Schlecht. Навтгар Таван салаа

Rubiaceae Juss. Ягаандайн овог 

68 Galium verum L. Жинхэнэ Өрөмтүүл

Asteraceae (Compositae Juss.) Нийлмэл цэцэгтний овог 

69 Artemisia frigida Willd. Агь 

70 Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex 
Nakai Монгол Шарилж

71 Artemisia rutifolia Steph. ex Spreng. Шаргал Шарилж 

72 Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. Хар Шарилж, Хар шаваг 

73 Crepis crocea (Lam.) Babc. Гүргэм шар Банга

74 Heteropappus biensis (Ledeb.) 
Tamamsch. ex Grub. Хоёр наст Согсоот 

75 Serratula centauroides L. Хонгорзуллиг Хонгорзалаа

76 Taraxacum collinum DC. Толгодын Банздоо

77 Youngia tenuicaulis (Babc. et Stebbins) 
Czer. Нарийн Ишт Юнги
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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 
бүсэд тархсан монгол тарваганы 
(Marmota 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. 

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
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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 
(Rhopalocera) тархалт зүйлийн 
бүрдэл”сэдвээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан.

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

Очирваань 
СОРОНЗОНБОЛД

2012 онд Монгол Улсын Их 
Сургуулийн Биологи Биотехнологийн 
сургуулийг “Биологич” мэргэжлээр 
төгссөн.

2015  онд Монгол улсын их сургуульд 
“Говийн Их дархан цаазат 
газрын ховор хөхтөн амьтдын 
мониторинг судалгаанд автомат 
камер ашигласан үр дүн” сэдвээр 
магистрын зэрэг хамгаалсан.

2014 оноос Байгалийн түүхийн 
музейд эрдэм шинжилгээний 
ажилтнаар ажиллаж байна. 


