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УРГАМЛЫН НӨМРӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн ургамлын нөмрөг Монгол Алтайн нурууны хэмжээнд 

судлагдàæ  89 овог, 440 төрөлд хамаарах 1501 ургамал тэмдэглэгдсэнээс 50 зүйл 

эндемик /унаган/, 82 нь субэндемик нийт 132 зүйл ургамалтай, Ховор 137, нэн ховор 

28 төрлийн ургамал ургадаг.  Нутаг дэвсгэрийн байгалийн ургамлын нөмрөгт 

бэлчээрийн өвслөг ургамал зонхилж, энэ үнэт баялгийг малчид үнэ төлбөргүй шахам 

1,3 сая мал бэлчээж өртөг багатай, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа 

ч ургамлын вегетацийн хугацаанд түүний соѐолохоос, хагдрах хооронд бэлчээрийг 

сэлгэлгүй олон жил давтан ашигласнаас талхлагдан ургац нь буурч, мал идэх шимтэй 

ургамал хомстоход хүргэжээ.  

Áэлчээрийг олон жил хэтрүүлэн ашигласнаас цөлжих, өвс ургамалгүй болох 

явц маш хурдтай явагдаж байна. Доктор У. Бекетийн Монгол Алтайн нурууны 

ургамлын нөмрөгт хийсэн судалгаагаар бэлчээрийн ургац нь Хангай, Хэнтийн нурууд 

болон Алтайн нурууны Орос, Хятад, Казахстаны хэсгүүдтэй харьцуулахад ихээхэн 

бага болсныг тэмдэглэсэн байдаг. Эдийн засгийн гол салбар нь бэлчээрийн мал аж 

ахуй хэвээрээ байгаа манай аймгийн хувьд бэлчээрийн ургамлын хэт талхлагдал 

тогтвортой бус хөгжлийн шинж тэмдэг болон илрэх төлөвтэй боллоо.  

Малын бэлчээрийн шарилжийн төрлийн ургамлууд болон харганыг түлээнд 

ихээр хэрэглэн, бүр зах дээр худалдаж борлуулдаг болсноор хот суурин газрын 

орчимд уг төрлийн ургамал устсан байна. Монгол Алтайн нурууны Баян-Өлгий 

аймгийн хэсэгт вансэмбэрүү, далиу сонгино мэтийн ховордсон ургамал, төрөл бүрийн 

эмийн ургамал чацаргана мэт жимс жимсгэнэтэй боловч тэдгээрийг үйлдвэрлэлд 

ашиглах, тарьмалжуулан нөхөн сэргээх ажил хийгдэхгүй зөвхөн ахуйн хэрэгцээнд 

замбараагүй бут, сөөгийг нь хугалан бэлтгэж ашигëàæ байна. Алтайн Таван Богдын 

БЦГ нь Монголын хамгийн өндөр цэгийг агуулдаг энэ газар нутаг нь Алтайн Их 

нууруудын хотгорыг усаар тэтгэж, байгалийн тэнцлийг хадгалахад чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг юм. Монгол Алтайн бусад нутагтай харьцуулахад ховор ургамлын тоогоор 

хамгийн их байна. 

Аймгийн хэмжээнд Монгол Улсын Улаан номинд орсон 137 зүйлийн ховор 

ургамал тэмдэглэгдсэн бөгөөд ховор ургамлыг хамгаалах зорилгоор Байгаль орчин 

аялал жуулчлалын газар “Байгаль орчны мэдээлэл сургалт сурталчилгаа”-ний төвт 

сургуулийн хүүхдүүдэд ховор Ургамалыг хамгаалах ухуулга сурталчилгаа хийж, 

тойрон аялал зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж ховор ургамлын олон нийтийг 

устгахаас сэргийлэх үйл ажиллагааг явуулж байна.          

Манай аймагт эмийн ургамлыг нутгийн иргэд айл өрхийн хэрэгцээнд бага 

хэмжээгээр ашигладаг, харин үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахгүй байгаа. ХАА-

н эдэлбэр газрыг дураараа ашиглах, атаршуулах, авто замын сүлжээ хэт ихэссэн 

зэргээс шалтгаалж зэрлэг ургамлын нөмрөг дэх зүйлийн бүрдэл хомстох, ургамлын 

тархац хязгаарлагдаж, тодорхой бүлгэмдэл устах аюулд хүрч байна. 


