
 АЯЛЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ТОП 9 ГАЗАР 

 

Монгол Алтайн нурууны Алтай Таван Богд ууланд Потанин, Александр, 

Гране гэсэн 10 гаруй том мөсөн голууд байдгаас хамгийн том, хамгийн урт 

Потаниний мөсөн гол юм. Мөсөн голын урт нь 20 км, өргөн нь 5 км, эзлэх талбай 

нь 53.5 ам/км гэж гэсэн газарзүйн тодорхойлолт байдаг ч үнэн хэрэгтээ Потанин 

мөсөн гол эрт дээр үед урт нь 10.4км, талбай нь 24.3 ам/км болсон байна. Урсах 

явц нь 4365 метрээс 2873 метрт явагддаг. 

 

ДАЯН НУУР 

Даян нуур нь Баян-Өлгий аймаг дахь мөстлөгийн гаралтай цэнгэг уст 

нуур. Монгол Алтайн үндсэн болон салбар уулс хүрээлж эрэг хөвөөгөөр ой 

модтой. Усны хагалбар уулсын хамгийн өндөр нь нуурын баруун хажууд байгаа 

хур цас, мөсөн гол бүхий Мөст уул (3943 м) юм. Нуурт 10-аад гол горхи 

цутгаж Хатан гол урсан гарч Ховд голд цутгадаг. 



Усны температур сэрүүвтэр, 6-р сард 11.3 - 13.0°С. Нуурын тунгалагшилт бага 

бөгөөд бүдэг ногоон цайвар өнгөтэй. Арал хойг байхгүй, нуурын өмнөөс 100-120 м 

харьцах өндөр тологод түрж тусдаа булан тохой үүсгэдэг. Ёроолд нь өнгөр бүхий 

цайвар лаг шавар, морены бул чулуу, булан тохойгоор усны ургамалтай. Усны 

эрдэсжилт 0.05 г/л, сульфат ангийн натри магнийн төрлийн устай. 

 

 

ХОТОН НУУР 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт Ховд голын эхэнд 2084м өндөрт 

байдаг, мөстөлийн гаралтай цэнгэг нуур юм. 50.1 км квадрат талбайтай 21,5 км 

урт, 4 км өргөн, эрэг шугамын урт 48.8 км, 58 м гүн, усны эзэлхүүн 1341 сая 

квадрат.  

 



ХУРГАН НУУР 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт Ховд голын эхэнд 2072 м өндөрт 

байдаг, мөстөлийн морены хурдасанд хуурагдаж тогтсон үзэсгэлэнт цэнгэг нуур. 

71 км квадрат талбайтай 23 км урт, 6 км өргөн, эрэг шугамын урт 71 км, 28 м гүн 

юмаа. 

 

ТОЛБО НУУР 

Баян-Өлгий аймгийн төв Өлгий хотоос урагш 45 км-т, Өлгийгөөс Ховд хот 

орох төв замын дагууд Толбо нуур оршино. Энэ нуур нь зүүн өмнөөс баруун хойш 

сунаж байрлана. Нуурын хотгор тектоник гаралтай, цэнгэг устай, мөстлөгийн 

гаралтай нуур - хамгийн урт 21,5 км, өргөн 6 км хүрч усны мандал нуурын зүүн урд 

2089м бол баруун хойд хэсэг Түргэний голын хавьд 2079м байна. Толбо нуур 

1000-1500 метрийн харьцах өндөртэй хад асга бүхий нүцгэн уул нуруугаар 

хүрээлэгдэнэ.  

Нуурын эргэн тойрны уулсад эртний мөстлөгийн ул мөр тод ажиглагддаг, 

одоо хир нь Хүнгүй нуруу, Хатуугийн уулс /3820 м/ зэрэг зарим уулын оргилд бага 

зэрэг үлдэгдэл мөс цас харагдана. Толбо нуурт хэд хэдэн жижиг арал байдгаас 

хамгийн том нь усны мандлаас дөнгөж цухуйх 4 м өндөр Гичгэний толгой юм. 

Нуурын ус хуралдуулах сав газрын талбай 1980 хавт.дөр.км юм.  

 



 

 

 

 

 

 



ЦАМБАГАРАВ УУЛ 

Цамбагарав уул мөнх цаст уул бөгөөд 4195 метр өндөр. энэ уул  нь ан 

амьтнаар баялаг монгол алтайн нуруунд багтдаг. энэхүү цамбагарав ууланд 

авиралт хийх болон  явган аяллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой  

Цамбагарав уул нь ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Баян-Өлгий аймгийн 

Алтанцөгц, Баяннуур сумдын нутагт оршино. уулын ноѐн оргилыг цаст гэнэ.  цаст 

нь далайн түвшинээс дээш 4208 метр өндөр. домогт өгүүлснээр: эрт дээр үеэс 

өөлд, мянгадууд цамбагарав, алтан-хөхий хоѐр уулаа ховд голтойгоо шүтэж, 

хайрлан биширч, хүндлэн тахиж ирсэн уламжлалтай. 

 

 

ЁЛТЫН САВ ГАЗАР 

Ёлтын сав газар нь Баян-Өлгий аймгийн Алтай суманд байрладаг. БНХАУ-

тай хиллэдэг бөгөөд үзэсгэлэнт газруудын нэг. Уг газар нь унаган төрхөө 

хадгалсан, дэлхийд ховордсон амьтан, ургамлын тархсан нутаг, ойгоор бүрхэгдсэн 

үзэсгэлэнт байгальтай юм. 

Энэ бүс нутаг нь байгальд гарч буй хувьсал, байгалийн иж бүрдэлийн 

өөрчлөлтөд уур амьсгалаас үзүүлэх нөлөө хамгийн чухал байр суурийг эзэлдэг 

байна. Алтай сумын нутаг дэвсгэр нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын дундад 

өргөрөгт багтдаг учир эх газрын эрс тэс уур амьсгал зонхилно. Ёлтын сав газар 

нутгийн ихэнх хэсэгт уулархаг ой бүхий газар зонхилдог учраас харьцангуй 

сэрүүвтэр, чийглэг байдаг. Эрчис мөрөн нь уг Ёлтын сав газраас Ёлт, Сонгинот 



голуудаас эх аван урсдаг. Дундаж өндөр уулсыг хамаарах бөгөөд Ёлт голын 

хөндийд 2070 м–ээс ар хажуугаар гацуур – шинэсэн, шинэс – гацууран ойн бүслүүр 

эхлэж түүний доод хэсгээр эмжээрлэн үетэн – элдэв өвст ойн нугын ургамал 

зонхилно. Энд эмийн ургамал болон хүнсний ургамлаар баялаг юм.  

 

 

ДЭЛХИЙД ГАЙХАГДСАН БҮРГЭДИЙН БАЯР 

Дэлхийн өвд бүртгэлтэй Казах ард түмний өвөрмөц ѐс заншил ,бүргэдээр ан хийх 

соѐлын өвийг дэлхийд сурталчлан 

таниулсан аялал жуулчлалын 

хамгийн том  арга хэмжээ юм.    

Бүргэдийн баярыг 1999 

оноос хойш тэмдэглэж эхэлсэн 

бөгөөд аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх ,нүүдэлчдийн уламжлалт 

зан заншил,  соѐлын өвийг 

дотоодын иргэдэд таниулах арга 

хэмжээг Бүргэдчдийн холбоотой 

хамтран зохион байгуулдаг.  

Уг аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнд 2013 оноос хойш БОАЖЯам 

.Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГазар бодлогоор дэмжиж зохион байгуулж байна . 

 



АЧИТ НУУР 

Алтайн уулархаг нутаг нуур нилээд олонтой боловч Хангайн, Хэнтийн 

уулсыг бодвол харьцангуй цөөн юм. Ачит нуурын усны ил талбай 311 хавт.дөр.км, 

хамгийн урт хойноосоо урагш 30 км, өргөн 16 км хүрэх ба 1464 метрийн үнэмлэхүй 

өндөрт оршино. Ачит нуур 10500 хавт.дөр.км талбайгаас усжиж байгаа нь Ховд 

голын ус хуралдуулах сав газрын 21 хувьтай тэнцүү байна. 

 

 

 

 

 

 


