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Татгалзал Тайлбар
Энэхүү тайлангийн агуулга нь НҮБ-ын Байгаль орчны 
хөтөлбөр болон түүнийг санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
үзэл бодол эсвэл бодлогыг тусгаагүй болно. Хэрэглэсэн 
нэр болон мэдэгдлүүд нь аливаа улс, нутаг дэвсгэр, хот, 
компани эсвэл бүс нутаг эсвэл түүний захиргааны хууль 
ёсны статус эсвэл тэдгээрийн хил хязгаарын талаар НҮБ-
ын Байгаль орчны хөтөлбөр буюу түүнийг санхүүжүүлэгч 
байгууллагуудын баримталдаг үзэл бодлыг ямар нэгэн 
хэлбэрээр илэрхийлээгүй

НҮБ-
ын Байгаль орчны 

хөтөлбөр дэлхий даяар 
болон өөрсдийн үйл ажиллагаанд 

байгаль орчны хувьд эрүүл практикийг 
дэмждэг. Энэхүү номыг Ойн хяналтын 
зөвлөлийн (FSC) гэрчилгээтэй, хлоргүй, 

хэрэглээний дараах хаягдал материалыг 
бүрэн дахин боловсруулсан цаасан дээр 

хэвлэсэн болно. Бэх нь хүнсний ногоон дээр 
суурилсан бөгөөд бүрээс нь усан суурьтай. 

Манай түгээлтийн бодлого нүүрстөрөгчийн ул 
мөрөө багасгахад чиглэдэг.
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Зүүн Тайгын 1-р отгийн 14 өрхийн гишүүдтэй уулзсан уулзалт, 2011 оны 6-р сар. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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ӨМНӨХ ҮГ
Монгол орны хойд хэсгийн шилмүүст 
ойн эмзэг бүсээр нутаглагч тайгын уугуул 
иргэдэд хэцүү асуудал тулгараад байна. 
Эрт дээр үеэс байгаль орчныг зохицуулах 
тогтвортой арга замаар хангаж, өвөрмөц 
соёлынх нь үндэс суурь болж ирсэн цаа 
бугын маллагаа устахын даваан дээр байна.

Мянга хүрэхгүй цаатан иргэд Монгол, Орос, 
Хятадын тайгын бүс нутгаар энд тэнд алаг 
цоог тархан үлджээ. Цаа бугын маллагаа 
түгээмэл байсан зарим нутагт энэ нь бүрэн 
устсан. Тухайлбал Бүгд Найрамдах Буриад 
Улсын (Оросын Холбооны Улс) Ссоёдын цаа 
бугын сүргийг энд дурдаж болно.

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны хүсэлтийн дагуу энэ 
тайланд тус улсын зөвхөн цаатны нөхцөл 
байдлыг үнэлж дүгнэсэн болно. Тус тайлан 
Монголын хойд хэсэгт Хөвсгөл аймгаар 
нутагладаг, дэлхийн хамгийн эртний цаатны 
соёлын нэг гэж тооцогддог духачуудын дунд 
хийсэн хээрийн судалгаа, тэдэнтэй хийсэн 
ярилцлага, хэлэлцүүлэг дээр үндэслэсэн.

Дөнгөж 200 духа цаатан өдгөө үлдээд 
байгаагаас олонхийнх нь хувьд өөрсдийн 
эх нутаг, биологийн төрөл зүйлийн нэгэн 

халуун цэг болсон тайгадаа цаа буга маллах 
ирээдүйгээ баталгаажуулахад хэцүү  байгаа 
юм. Зохицуулалтгүй жижиг алт олборлогчид 
болон мод бэлтгэгчид цаатнууд болон 
тайгын биологийн төрөл зүйлд улам бүр 
сөргөөр нөлөөлж байна. Зах зээлийн 
эдийн засагт нэгдэхэд бэрхшээл тулгарч 
байгаагийн зэрэгцээ агнуурын шинэ хууль 
тогтоомж, тайга руу ирэх жуулчдын тоо улам 
өсөж байгаа зэрэг нь нийгэм-эдийн засгийн 
нэмэлт бэрхшээл учруулж байна. Олон 
тохиолдолд цаг уурын өөрчлөлт мөн нэмэлт 
дарамт учруулж байна. Энэ бүх нөхцөл 
байдлаас харахад тус улсын болон олон 
улсын анхаарлыг яаралтай ийшээ хандуулж, 
цаатнуудын уламжлалт амьжиргааг 
бэхжүүлж, экосистемийг сэргээх арга хэмжээ 
авах шаардлагатай байна.

Гэхдээ бид одоо хүчээ нэгтгэвэл духачуудын 
өвөрмөц соёл, амьжиргаа болон хувь заяаг 
баталгаажуулах арга зам байна. Цаатнуудын 
уламжлалт мэдлэг соёлыг бүртгэж, дэмжих, 
түүнчлэн биологийн төрөл зүйл болон тайгад 
явагдаж буй газар ашиглалтын өөрчлөлтийг 
хянахад тэднийг идэвхтэй оролцуулах 
тулгамдсан хэрэгцээ шаардлага байна. 
Цаатнууд, орон нутгийн засаг захиргаа, 
компаниуд болон бусад талын хооронд газар 

ашиглалт болон нөөцийн менежментийн 
талаар байнгын харилцан яриа өрнүүлэх 
шаардлагатай.

Уугуул иргэд болон тэдний уламжлалт 
мэдлэгийг экосистем болон биологийн төрөл 
зүйлийг дэмжихэд идэвхтэй оролцуулах 
шаардлагыг цохон тэмдэглэсэн олон 
улсын олон уриа дуудлага байдгийн дотор 
Аичигийн 2020 оны Биологийн төрөл зүйлийн 
конвенцын (CBD) зорилтот биологийн 
төрөл зүйлүүдийг дурдаж болно. 2009 онд 
Дэлхийн цаатнуудын 4-р их хурлаас гаргасан 
Каутокейногийн тунхаглалд Орос ба Ази 
дахь ойн болон тайгын цаа бугын аж ахуйд 
анхаарлаа хандуулахын ач холбогдлыг 
ойлгож, тайгын цаа бугын аж ахуйг үнэлж, 
бэхжүүлэх санаачлага гаргах хэрэгцээ 
шаардлагыг илэрхийлсэн.

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн энэхүү 
тайлан дээрх хүчин чармайлтад чухал хувь 
нэмэр оруулж байна. Тус тайлан Монгол 
төдийгүй, нийт Евразийн тайгын бүс дэх цаа 
бугын маллагааны талаар түгшүүрийн хонх 
дэлдэж байгаа юм. Тайланг 2012 оны 5-р 
сард НҮБ-ын Уугуул иргэдийн асуудлаархи 
байнгын чуулга уулзалтын 11-р хуралдаан 
дээр танилцуулна.

Ахим Штайнэр
НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 
орлогч бөгөөд НҮБ-ын Байгаль орчны 
хөтөлбөрийн захирал

Алтангэрэлийн Энхбат
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Экологийн цэвэр 
технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн дарга бөгөөд 
Монгол Улс дахь Даян дэлхийн байгаль орчны сан (GEF)-
гийн үйл ажиллагааг хариуцсан албан тушаалтан
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Бугуйл барьсан Ганбат Хойд туйлын бүсийн улс орнуудаас ирсэн цаатнууд цаа буга бугуйлдах уламжлалт туршлагаа солилцож байна. 
Гэрэл зургийг Риккардо Правэттони.
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ХУРААНГУЙ
Монголын цаатнууд болон тэдний эх нутаг 
тайга өнөөдөр зохицуулалтгүй уул уурхай, 
мод бэлтгэл, байгалийн нөөц ашиглах 
эрхийг нь хориглосон хууль тогтоомж, 
аялал жуулчлал, цаг уурын өөрчлөлтийн 
улмаас урьд өмнө учирч байгаагүй хэцүү 
бэрхшээлтэй тулгарч байна.

Духачууд болон тэдний өвөг дээдэс олон 
зуун жилийн турш тал нутгийн зах хөвөөгөөр 
орших энэхүү эмзэг шилжилтийн бүс 
нутагт аж төрөн, эртний бөгөөд өвөрмөц 
хэлбэртэй цаа бугын аж ахуй эрхэлж, бүс 
нутгийнхаа биологийн өвөрмөц төрөл 
зүйлийг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулж 
иржээ. Гэвч хүн ба цаа буганы хоорондох ойр 
харилцааны илэрхийлэл болсон цаа бугын аж 
ахуйн энэхүү тогтолцоо аюулд ороод байна.

Монгол Улсын баруун хойд хэсгийн Хөвсгөл 
аймагт нутагладаг духачууд Монголын 
хамгийн цөөн тоотой үндэсний цөөнх юм. 
200 хүрэхгүй цаатнууд өдгөө ч цаа бугаа 
малласаар, ачлага унаанд хэрэглэж, сүү 
цагаан идээг нь ашигладаг юм. Тэдний 
нутагладаг нутаг орон нь газар ашиглалтын 
хоорондоо өрсөлдөх ашиг сонирхол 
болон дарамтанд онцгой өртөмтгий газар 
билээ.  Тайга бол дэлхийн хувьд чухал ач 
холбогдолтой биологийн төрөл зүйлийн 
халуун цэг юм. Тайга мөн байгалийн баялаг 
ихтэй бүс бөгөөд Монголын хувьд ирээдүйд 
цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн их 
өртөх бүс нутгийн нэг юм.

Цаатнуудын санааг онцгой зовоож байгаа 
асуудал бол ой модыг устгаж, гал түймэр 

тавьж, усны эх ундаргыг химийн бодисоор 
бохирдуулж, хордуулахад хүргэдэг 
зохицуулалтгүй гар аргаар эрдэс олборлох 
явдал юм. Цаатны нутгийн баруун хэсэгт 
алт, хаш олборлогчдын гарт сүйдсэн зарим 
бэлчээр аль хэдийн ашиглагдахаа больжээ. 
Тэдний нутгийн зүүн хэсэгт ч мөн иймэрхүү 
сүйтгэл хохирол учирч магадгүй юм.

Түүнчлэн бүс нутгийн хэмжээнд биологийн 
төрөл зүйлийг хадгалах арга хэмжээ, 
тухайлбал байгалийн цогцолборт газар 
эсвэл дархан цаазат газрууд бий болгох нь 
цаа бугаа бэлчээх боломжийг нь хязгаарлаж 
магадгүй асуудал тулгараад байна. Агнуурын 
одоогийн хууль тогтоомж духачуудын 
хүнсний аюулгүй байдалд томоохон цохилт 
болж байна. Зэрлэг ан амьтан агнаж, урхидах 
нь духачуудын амьжиргааны уламжлалт эх 
сурвалж байсаар ирсэн. Гэвч 1990-ээд онд 
зах зээлийн эдийн засаг руу шилжих хүнд 
хэцүү шилжилтийн үр дүнд агнаж болох ан 
амьтны зүйл болон улирлыг хязгаарласан 
хууль тогтоомж гарсан.

Цаа бугын сүргээ өсгөх нь духа цаатнуудын 
хувьд нэн тэргүүнд тавьдаг зорилт нь юм. 
Цаа бугын тоо толгойг бага зэрэг өсгөх нь 
тэдний амьжиргаа болон соёлыг бэхжүүлэх 
нэг арга зам гэж үздэг. Энэ нь мөн дараачийн 
үеийн цаатнуудыг бий болгох нэг арга зам 
билээ. Сүргийн тоо толгой их байснаар мөн 
хүнс ховордох үед цаа бугын махаа хэрэглэх 
боломжтой болно. Гэвч цаатнууд сүүлийн 
арван жилийн турш анаплазмоз зэрэг өвчин 
гарсны улмаас цаа бугын тоо толгойгоо 
өсгөхөд хүндрэлтэй байсаар байна.

Аялал жуулчлал духачуудад нэг талаар 
боломж, нөгөө талаар аюул дагуулж байна. 
Нэг талаар аялал жуулчлал духачуудад 
тун хэрэгцээтэй байгаа орлого болон зах 
зээлийн эдийн засагт оролцох боломжийг 
өгч байгаа юм. Нөгөө талаар энэ нь 
цаатнуудын нүүдлийг хязгаарлаж, цаа 
бугыг муу чанартай бэлчээрт идэшлүүлэхэд 
хүргэж, цаатнуудын сүргээ өсгөх 
боломжийг хязгаарлаж байна.

Духачуудын амьдралын хэвшлийг 
дэмжихийн ач холбогдол тодорхой юм. 
Тайгын цаа бугын аж ахуй нь олон зууны 
туршид эмзэг, хэврэг энэхүү экосистемд 
газар ашиглалтын тогтвортой бөгөөд 
оршин тогтнох чадвартай хэлбэр байсаар 
ирсэн. Гэвч цаатнуудын дасан зохицох 
чадварт хязгаар бий бөгөөд өдгөө энэхүү 
хязгаарт тулж байна. Духачууд бизнес эсвэл 
улс төрийн багахан нөлөөтэй. Төр засгийн 
аль ч шатны сонгуульт албан тушаалд 
духачуудаас нэг ч хүн байдаггүй бөгөөд 
хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа авах боломж 
хязгаарлагдмал, тайгыг албан ёсоор 
өмчлөх эрхгүй.

Цаа бугын аж ахуйг тогтвортой бөгөөд 
уян хатан амьжиргааны эх үүсвэр болгон 
хадгалах нөхцлийг яаралтай бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна. Ингэснээр духа 
цаатнуудад соёлын өвөрмөц байдлаа 
хадгалж, өөрсдийн хувь заяаг хянаж, 
байгальдаа ойр амьдарч, амьжиргаа  
болон сайн сайхан байдлынхаа эх 
сурвалжийг төрөлх нутгаасаа олж авах 
боломж өгнө.
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ЗӨВЛӨМЖҮҮД

ЦААТНУУДЫН УЛАМЖЛАЛТ МЭДЛЭГИЙГ 
БҮРТГЭЖ, ХАМГААЛАХ

Духачуудыг уламжлалт хэл, цаатны 
уламжлалт нэр томьёо, цаа бугын аж ахуй 
болон нүүдлийн туршлага, түүнчлэн газар 
болон түүний байгалийн нөөцийн түүхэн 
болон өнөөгийн ашиглалтын талаарх 
хүйсийн ялгавартай мэдлэгээ бүртгэх чадвар, 
чадавхитай болгох.

Хөвсгөл аймагийн баруун хойд бүс дахь 
биологийн төрөл зүйлийг тогтвортой 
ашиглаж, хамгаалж ирсэн соёлын үндэс 
суурийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэхийн 
тулд цаатнуудын уламжлалт хоол хүнсний 
соёлыг баримтжуулах.

Хэл нь соёлын өвөрмөц байдал, мэдлэгийг 
тээж явдаг учраас духачуудын хүүхдүүдэд 
төрөлх хэлийг нь зааж сургах нөхцлийг 
бүрдүүлэх. 

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭД ДЭЭР ТҮШИГЛЭСЭН 
ХЯНАЛТ, УДИРДЛАГЫГ БИЙ БОЛГОХ 

Цаа бугын тоо толгой болон цаа бугын 
нүүдлийн замд гарч буй өөрчлөлт, газар 
ашиглалтын өөрчлөлт, үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалт, орон нутгийн цаг уурын 
хэлбэлзэл болон цаатнууд болон тайгын 
экосистемд нөлөөлж буй байгаль орчин, 
нийгэм, эдийн засгийн бусад өөрчлөлтийг 
хянах. Хяналтыг явуулахдаа уламжлалт 
мэдлэгийг технологитой хослуулж явуулбал 
зохино. Цуглуулсан мэдээллийг цаатнуудын 
шийдвэр гаргах явц болон цаа бугын аж 
ахуйн удирдлага, түүнчлэн орон нутаг, 
аймаг, улсын хэмжээний төлөвлөлт, шийдвэр 
гаргах явцад хэрэглэх боломжтой.

Биологийн төрөл зүйл болон духа 
цаатнуудын уламжлалт амьжиргааг дэмжих 
орон нутгийн түншлэл болон хамтын 
ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө 
гаргах ба/буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулах. 
Экосистемийн тогтвортой удирдлагын 
талаархи духачуудын уламжлалт мэдлэг 
дээр тулгуурлан удирдлагын горим журмыг 
боловсруулбал зохино.

Ан агнуурын хууль тогтоомж цаатнуудын хүнс 
болон орлогын эх сурвалжид хэрхэн нөлөөлж 
байгааг тогтоохын тулд одоо хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж буй хууль тогтоомжийг үнэлэх.

СҮРГИЙН ХЭМЖЭЭГ ӨСГӨЖ, ЦАА БУГЫН 
ЭРҮҮЛ АХУЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ 

Цаа бугын сүргийг өсгөх хөтөлбөр бий 
болгож, үндэсний болон олон улсын хамтран 
ажиллах түншүүдийг олж тогтоох.

Цаа бугын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эмчлэх хөтөлбөр боловсруулах. Үүнд өрнийн 
шинжлэх ухаан болон уламжлалт мэдлэгийг 
хоёуланг нь ашиглаж цаа бугын өвчин болон 
эрүүл ахуйг хянах ажил орно.
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ЭМЗЭГ БАЙДАЛ БОЛОН ДАСАН ЗОХИЦОХ 
ЧАДВАРЫН ТАЛААР ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

Тус бүс нутаг дахь цаг уур, байгаль орчин, 
нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтийн 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх. Үүнд ирээдүйн 
газар ашиглалтад гарах өөрчлөлт 
болон бэлчээрийн алдагдлын хувилбар 
төсөөллүүдийг боловсруулж, Цагааннуурын 
орон нутгийн хэмжээний цаг уурын 
хувилбар төсөөллүүдийг гаргаж, цаатнуудын 
уламжлалт мэдлэг дээр суурилсан орон 
нутгийн дасан зохицох стратегийг 
боловсруулах ажил орвол зохино.

СОНИРХОГЧ ТАЛУУДЫН ХООРОНДОХ 
ХАРИЛЦАН ЯРИАГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Цаатнууд, аялал жуулчлалын операторууд, 
орон нутгийн засаг захиргаа болон цаа 
буга малладаг бүс нутгийн газар ашиглалт 
болон нөөц баялгийг сонирхогч бусад 
талуудын хоорондох харилцан ойлголцол, 
яриаг дэмжихийн тулд орон нутгийн 
иргэдийн дугуй ширээний хэлэлцүүлэг, 
хээрийн айлчлал зохион байгуулах. 
Эдгээр хэлэлцүүлэг нь сонирхогч талуудын 
хэрэгцээг улам сайн ойлгож, цаатнуудын 
газар болон байгалийн баялгийн удирдлагын 
талаар шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
оролцох боломж болон ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэвэл зохино. Харилцан 
яриа нь мөн тайгын биологийн төрөл зүйл 
болон бэлчээрийг хадгалж хамгаалах 
бодлого, зохицуулалтын учир холбогдол 
болон үр дүнг сайжруулж болно.

Аялал жуулчлалын нөлөөллийн үнэлгээ болон 
өртгийн сүлжээний шинжилгээг хийх, үүний 
дотор тус сүлжээн дэх бүх оролцогч болон 
тэдгээрийн хоорондох орлогын урсгалыг 
тогтоох. Энэ шинжилгээ нь цаатнуудын 
амьжиргаа, нийгэм, эдийн засгийн байдалд 
аялал жуулчлал ямар нөлөөлөл үзүүлж байгааг 
тогтоохоос гадна цаатнуудад ашиг тустай 
байдлаар оролцох боломжийг тодорхойлно.

ОРОН НУТГИЙН ЦААТНУУДЫН БАЙГУУЛЛАГА 
БИЙ БОЛГОХ

Цагааннуурт цаатнуудын мэдээлэл, 
мэдлэгийн төв бий болгоход техник, 
санхүүгийн тусламж үзүүлж, сургалт явуулах. 
Тус төв нь залуучуудад цаа бугын аж ахуйн 
мэдлэг боловсрол олгоход тусалж, цаатнууд 
болон бусад талуудын хооронд харилцан 
яриа өрнүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, мэдээлэл 
цуглуулан, ашиглах ажлыг зохицуулж, хил 
дамнан бусад цаатан иргэдтэй оюутан сурагч 
солилцох боломжоор хангаж, өгөгдөл, 
газрын зураг, хиймэл дагуулын зураг 
болон тайлан мэдээлэлд чөлөөтэй нэвтрэх 
боломжоор хангана.  Тус төв Дэлхийн 
цаатнууд (World Reindeer Herders, WRH), Олон 
улсын цаа бугын аж ахуйн төв (International 
Centre for Reindeer Husbandry, ICR) болон 
Хойд туйлын Их сургууль (University of the 
Arctic)-ийн сүлжээгээр дамжин дэлхийн 
бусад улс орон дахь ижил төстэй мэдээллийн 
төвүүдтэй холбогдох боломжоор хангаж, 
хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж болно. 
Төв нь мөн цаа бугын аж ахуйн талаархи 
үндэсний болон олон улсын судалгаа 
шинжилгээний санаачлагуудад түншээр 
оролцож болно.



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.112 //

Далайн түвшнээс дээш 2050 метрийн өндөрт орших тайгын зүүн хэсгийн 1-р отгийн зуншлага. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Хүн-байгаль хосолсон цаа бугын аж ахуйн энэхүү тогтолцоо аюулд ороод байна. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Цагааннуур сумын төв. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Зуны цагт цаатнууд уналгандаа цаа бугын зэрэгцээ адуу ашигладаг. Цагааннуур сумын төвөөс автомашинаар хоёр цаг, цаашаа мориор 
зургаан цаг явж байж цаатнуудын зусдаг олон газар хүрдэг. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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ДЭЛХИЙ ДАХИНЫ НҮҮДЛИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН 
МАЛ АЖ АХУЙ

Бэлчээрийн мал аж ахуй буюу малаа тарга 
тэвээрэг авахуулахын тулд өргөн уудам 
бэлчээр нутагт бэлчээж малладаг уламжлалт 
энэхүү арга нь дэлхийн хуурай бүс нутагт 
бүтээгдэхүүн гаргах гол тогтолцоо юм. Мал 
аж ахуйн энэхүү тогтолцоогоор 100-200 сая 
хүн (Биологийн төрөл зүйлийн конвенцын 
хэрэг эрхлэх газар 2010) амьжиргаагаа 
залгуулж, нэг тэрбум орчим толгой мал 
агуулж, дэлхийн махны үйлдвэрлэлийн 10%-
ийг хангаж, дэлхийн хамгийн ядуу зарим 
бүс нутгийн эдийн засагт чухал хувь нэмэр 
оруулдаг Дэлхийн хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллага (FAO 2001; WISP 2010).

Хуурай цаг ууртай хүрээлэн буй орчны 
хомс бөгөөд улирлын шинжтэй хэлбэлздэг 
нөөцийг аль болох сайн ашиглахын тулд 
бэлчээрийн мал аж ахуйтнууд нүүдэлчин 
буюу хагас нүүдэлчин байдлаар амьдардаг 
(FAO 2001). Тэд нөөцийн хадгалалт 
хамгаалалт, тогтвортой ашиглалтын талаар 
гүнзгий мэдлэгтэй бөгөөд өөрчлөлтийн 
дагуу түргэн хариу арга хэмжээ авах 
чадвартай байдаг (Биологийн төрөл зүйлийн 
конвенцын хэрэг эрхлэх газар 2010). Нүүдэл 
нь уламжлал ёсоор улирлаа даган өөр өөр 
бэлчээр рүү нүүх замаар хүнсний хомсдолын 
эрсдэлийг багасгах гол стратеги юм. Энэ нь 
мөн экологийн нөлөөллийг хязгаарлах чухал 
ач холбогдолтой. Мал маллаж, улирлын 
чанартай нүүдэллэснээр харьцангуй том 
нутаг дэвсгэрт хэд хэдэн бэлчээр ашиглан 

малын бэлчээрийн нөлөөллийг сарниулж, 
улирлын чанартай ашигладаг бэлчээрт 
сэргэх боломж өгдөг (Рэйд ба бусад, 2008).

Өсөн нэмэгдэх гадаад дарамт нь бэлчээрийн 
мал аж ахуй эрхлэгчдийн хүрээлэн буй 
орчныхоо хувьсамтгай бөгөөд тодорхойгүй 
байдалд дасан зохицох чадавхийг 
хязгаарлаж (Нори ба бусад, 2005), 
бэлчээрийн мал аж ахуйн амьжиргааны 
тогтвортой бөгөөд оршин тогтнох чадварт 
сөргөөр нөлөөлж байна. Хүн амын өсөлт, 
эдийн засгийн хөгжил, газар ашиглалтын 
өөрчлөлт, цаг уурын өөрчлөлт газрын төлөөх 
өрсөлдөөнийг улам нэмэгдүүлж, бэлчээрийн 
мал аж ахуй эрхлэгчдэд улам их дарамт 
учруулж байна (Донг ба бусад, 2011).

Монгол Улсад бэлчээрийн мал аж ахуй эрт 
дээр үеэс амьдралын гол онцлог шинж 
болсоор ирсэн бөгөөд энэ нь нийгмийн 
бараг бүх л талыг бүрдүүлж төлөвшүүлсэн 
юм (Нойпэрт, 1996). Өдгөө Монголын 
хөдөлмөрийн насны хүн амын 35 орчим 
хувийн амьжиргааны томоохон хэсэг мал 
аж ахуйгаас хамаарч байна (БОАЖЯ, 2010). 
Монгол даяар хур тунадасны хуваарилалт 
маш их хэлбэлзэлтэй учир энэхүү их 
хэлбэлзэлтэй нөөцийг үр дүнтэй ашиглах 
нэг гол арга нь нүүдлийн мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл болж байна. Тус улсын 32 сая 
толгой малын дийлэнх хувь нь тус улсын 
нутаг дэвсгэрийн 70 орчим хувийг эзлэх тал 

хээрийн бүсэд бэлчдэг (Фэрнандэс-Гимэнэс, 
1999; БОАЖЯ, 2010). Нүүдлийн бэлчээрийн 
мал аж ахуй мөн говь цөл, ой хөвч, духа 
цаатнуудын төрөлх нутаг болсон өндөр 
уулын бэлчээрт ч оршсоор ирсэн.

Бэлчээрийн мал аж ахуй өнөөдөр олон 
бэрхшээлтэй тулгарч байна. 1990-ээд онд 
Монгол Улс зах зээлийн эдийн засаг руу 
шилжсэнээр үйлдвэрийн ажилчдын орон 
тоо эрс буурч, олон монголчууд бэлчээрийн 
мал аж ахуй эрхлэхэд хүрсэн. 1990-ээд оны 
үед Монгол орны бэлчээрт найман сая мал 
нэмэгдэж, уламжлалт мал маллагааны арга 
барил болон хүрээлэн буй орчны динамикт 
мэдэгдэхүйц нөлөөлсөн (Райнэрт, 2004). 
Тус улсын тал хээрийн бүсэд газрын элэгдэл 
доройтол томоохон асуудал болсон. Харин 
бусад биомд бага нөлөөлсөн (Штэрнбэрг, 
2007; БОАЖЯ, 2010). Үүний зэрэгцээ 
Монголын цаг уур улам дулаарч байна. 
1940-2008 оны хооронд жилийн дундаж 
агаарын температур 2,14°C-аар өссөн. 
Ялангуяа 1990-ээд оноос хойш хэт өндөр 
температурын давтамж өсөж, ган гачиг улам 
их тохиолдох болсон (БОАЖЯ, 2010). Ган 
гачиг, элсэн шуурга зэрэг байгалийн гамшиг 
өнөө үеийнхний хувьд урьд өмнө үзэгдэж 
байгаагүй өндөр давтамжтай болсон (Марин, 
2010). 1940 оноос хойш бүртгэгдсэн хамгийн 
их гамшиг учруулсан 10 ган, зудны долоо нь 
2000 оноос хойш тохиолдож, мал сүргийг үй 
олноороо үрэгдэхэд хүргэжээ (БОАЖЯ, 2010).
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ТАЙГАД МАЛ МАЛЛАХ
Тайгын цаа бугын аж ахуй нь өнөөдөр ч 
Орос, Хятад, Монголд эрхэлсээр байгаа 
цаа бугын аж ахуйн эртний, өвөрмөц, сайн 
судлагдаагүй хэлбэр юм. Хойд туйлын 
тундр болон Өвөр Азийн хуурай тал нутгийн 
хооронд орших Өмнөд Сибирь-Монголын 
цаа буга маллах цогцолбор хэмээх 
субарктикийн мөнх ногоон ой болон уулын 
тундрын шилжилтийн бүсэд цаа бугын аж 
ахуйн энэхүү хэлбэрийг эрхэлсээр байна. Энэ 
нь дэлхий дээр цаа бугын аж ахуй эрхэлдэг 
хамгийн өмнөд цэг болно (Донахью, 2003).

Орост эвенк, эвен, тофа, соёд, ульта (орок), 
тоджи-тува, кэт, сэлкуп, нэгидал үндэстнүүд 
цаа буга малладаг. Хятадын Өвөр Монголын 
Өөртөө Засах Оронд 30000 эвенк үндэстний 
цөөнх хэсэг нь цаа бугын аж ахуй эрхэлдэг. 
Монгол Улсын хувьд духачууд нь цаа 
буга малладаг цорын ганц үндэстэн нь 
юм (Рагагнин, 2006). Духачууд хил залгаа 
Оросын нутаг дэвсгэрт хөрш зэргэлдээ 
нутагладаг тоджи-тува болон соёдуудтай 
ойр төрлийн холбоотой.

Тайгын цаатнууд, үүний дотор духачуудын 
амьжиргаанд ан агнуур нь цаа бугын 
аж ахуйтай адил чухал үүрэгтэй учраас 
тэднийг жинхэнэ бэлчээрийн мал аж ахуй 
эрхлэгч бус харин анчин-цуглуулагчтай 
адилтгадаг (Донахью, 2003). Тундрын 
бүсийн цаатнуудын дунд цаа бугын махыг 
түгээмэл хэрэглэдэг байхад  духачууд цаа 
буга маллахдаа цаа бугын маханд голлон 
анхаардаггүй. Үүний оронд цөөн тооны 
цаа буга өсгөж үндсэндээ ачлага унаа, сүү 

саалинд л ашигладаг. Тайгын бэлчээр баялаг, 
идэш тэжээл элбэг тул цаа буга нь тундрын 
төрлөө бодвол илүү том биетэй бөгөөд илүү 
номхон байдаг тул ачлага унаанд хэрэглэхэд 
маш тохиромжтой юм (Баскин, 1986). Тайгын 
цаа бугын маллагааны өөр нэг онцлог нь 
ойт буюу уулархаг бүс нутгийн нүүдлийн 
богино зам маршрут болно (Олон улсын 
цаа бугын аж ахуйн төв, 2009). Ерөнхийдөө 
тайга болон тундрын бүх уугуул цаатны 
соёлд түгээмэл байдаг уламжлалт өрх 
дээр суурилсан цаа бугын аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд гэр бүлийн гишүүд бүгдээрээ 
оролцдог. Энэ нь олон талаар цаа бугын 
маллагааны үндэс суурийг бүрдүүлдэг юм.

Орос, Монгол, Хятадын тайгын цаатнууд 
нийтлэг бэрхшээл болон тодорхойгүй 
ирээдүйтэй нүүр тулгарч байна. Нэг 
тооцооноос үзэхэд тайгын цаа бугын аж 
ахуй идэвхтэй эрхэлж буй иргэдийн нийт 
тоо 1000-аас цөөн (Донахью, 2003) бөгөөд 
тус бүр хэдхэн зуун цаа бугатай, хоорондоо 
тусгаарлагдсан оочин цоочин газар нутаглаж 
байна. Цаа бугын аж ахуй түгээмэл эрхэлж 
байсан зарим нутагт цаа бугын аж ахуй бүрэн 
устсан. Тухайлбал Бүгд Найрамдах Буриад 
Улсын (Ернслэттэн ба Клоков, 2002) соёдын 
цаа бугын аж ахуйг энд дурдаж болно.

Социализмаас зах зээлийн эдийн засагт 
шилжих шилжилттэй холбоотой нийгэм-
эдийн засгийн өөрчлөлтүүд онцгой их 
бэрхшээл учруулж байна. Хулгайн ан 
өргөн дэлгэрснийг хязгаарлах зорилгоор 
хатуу чанга хууль тогтоомж гарсны улмаас 

тайгын ихэнх нутагт ан хийхэд улам 
хэцүү болсон. Бэлэн мөнгөний хэрэгцээ 
улам нэмэгдэж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 
боловсрол авах хүсэл эрмэлзэл нь тэдний 
хөдөлгөөнт байдлыг бууруулж, улмаар 
цаа бугын малын өвчинд өртөх эрсдэлийг 
нэмэгдүүлэхэд хүрсэн. Зарим нутагт эрдэс 
баялгийн олборлолт, шугам хоолой, 
модны аж ахуйн үйл ажиллагаа, газар 
хувьчлалаас үүдэн тархац нутаг нь хуваагдаж 
таслагдсанаар, бэлчээрт нэвтрэх боломж 
ба/буюу бэлчээрийн чанар, нүүдлийн зам, 
ан хийх боломж хязгаарлагдсан. Үндэсний 
жижиг цөөнх учраас эдгээр уугуул иргэд 
мөн зонхилогч орос, монгол, хятадын соёлд 
уусаж, хэл болон өвөрмөц төрхөө алдах 
эрсдэлтэй тулгараад байна (Донахью, 2003).

Тайгын цаа бугын аж ахуйн талаар эрдэмтэн 
судлаачид болон бодлого боловсруулагчид 
бага ойлголттой хэвээр байгаа учраас 
тундрын загварыг тайгын орчин нөхцөлд 
шилжүүлэн хэрэгжүүлэх сайхан санаатай 
боловч амжилтгүй зарим оролдлогод 
хүргэсэн (Баскин, 1986). Евразийн тайга дахь 
энэхүү өвөрмөц амьжиргааны эх сурвалжид 
тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн 
тулд тайгын цаа бугын аж ахуйн өвөрмөц 
тогтолцоог ойлгох зорилгоор судалгаа 
шинжилгээ шинээр явуулж, илүү их хүчин 
чармайлт гаргах шаардлагатай байна.
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МОНГОЛЫН ДУХАЧУУД
Духачууд нь нүүдэлчин цаатан 200 орчим 
хүн (өөрсдийгөө тайгын хүмүүс гэдэг) болон 
сумын төвд илүү суурьшмал амьдралын 
хэв маягтай болсон 300 орчим хүнээс 
бүрдэнэ. 40 орчим цаатны өрх нь хоёр хэсэг 
хуваагдан, Цагааннуур сумаас хойшоо ойн 
бүсэд нутагладаг. Тайгын баруун хэсэгт 
1000 орчим цаа буга байдаг бол зүүн 
хэсэгт нь дөнгөж 300 цаа буга байдаг ажээ 
(Кристэнсэн, 2011). Ерөнхийдөө нэг цаатан 
өрх 20-150 цаа бугатай байдаг боловч бүр 
тавхан толгой цаа бугатай өрхүүд ч бий ажээ.

Цаа буга духачуудын нийгэм болон оюун 
санааны уламжлалд зонхилох үүрэг 
гүйцэтгэдэг (Кристэнсэн, 2004; Кий, 2008). 
Духачууд бөө мөргөлийн өвөрмөц бөгөөд 
ховордсон уламжлалыг баримталдаг 
(Кристэнсэн, 2004; Кристэнсэн, 2007; UNHCR, 
2010). Цаа бугыг хэрэглээний зорилгоор 
нядлах нь ховор. Ерөнхийдөө цаа бугыг 
үржүүлэг буюу ачлага унаанд хөгшдөх үед 
эсвэл хоол хүнс хомсдох үед нядалдаг. Цаа 
бугын бусад соёлын нэгэн адил ан агнуур нь 
уургийн хэрэгцээ хангах нэн тэргүүний ач 
холбогдолтой (Инамүра, 2005). Цаа бугаас 
авдаг сүүн бүтээгдэхүүн, үүний дотор сүү, 
бяслаг нь цаатны хоол хүнсний нэгэн чухал 
хэсгийг бүрдүүлдэг. Духачууд (зассан болон 
засаагүй) эр цааг ан хийх, түлээ цуглуулах, 
улирлын чанартай нүүдэллэх, төрөл 
төрөгсөд, танилындаа зочлох, сумын төв рүү 
худалдаа наймаа хийхээр явахдаа ачлага 
унаанд хэрэглэдэг (Инамүра, 2005). Цаа 
бугын арьс, үсийг мөн өвлийн дээл хувцас, 
уут сав, зан заншлын эд зүйл, гутал, нөмрөг 

хийхэд ашигладаг. Түүнчлэн эврээр нь гар 
урлалын зүйл хийдэг.

Цаа бугын маллагаа нь орон нутгийн 
экосистемтэй нягт уялдаж хосолсон 
амьжиргаа, амьдралын хэв маягийг 
төлөөлдөг. Цаа бугын маллагааны мөчлөгийг 
үндсэн дөрвөн улиралд хуваадаг. Цаа 
бугын сүрэг болон цаатан иргэдийн 
нүүдлийн хөдөлгөөн 20000 гаруй ам км 
нутаг дэвсгэрийг хамардаг бөгөөд тэдний 
энэхүү хөдөлгөөнийг улирлын чанартай 
нөөц, цаг агаар, махчин амьтдын тархац 
тодорхойлдог. Ихэнх отгийн байршил 
далайн түвшнээс дээш 1850-2100 метрийн 
хооронд байдаг (Хэй ба Кий, 2006). Цаа 
буга хахир өвлийн хүйтнээс нөмөрлөгдсөн 
хаврын бэлчээрт 4-5-р саруудад төллөдөг. 
6-р сарын дунд үеэр цаатан өрхүүд задгай 
бэлчээртэй, шавьж хорхой багатай, сэрүүн 
агаартай өндөрлөг нутгаар зусацгаадаг. 
9-р сард цаатнууд арай нам дор газар 
намаржаандаа бууцгаадаг бөгөөд тэндээ 
9-р сарын сүүл/10-р сарын эхээр ороо 
нийлүүлгийн цаг эхлэхээс өмнө ачлага 
уналганы малаар сонгосон залуу эр 
цаануудаа засдаг. Өвөл нь этэр болон 
манжигуудаа сул тавьж, харин зассан 
эр цаануудыг отогтоо байлгадаг. Өвөл 
нь цаатнууд уламжлал ёсоор цаа бугын 
сүргээ жихүүн хүйтэн салхинаас нөмөрлөж, 
цасан доороос туурайгаараа ухаж идэх 
боломжтой хаг, өлөн өвс, бусад ургамлаар 
идэшлүүлэхийн тулд ой хөвчөөр өвөлждөг. 
Цаатнууд их цас унасан (60-120 см), хүйтэн 
температуртай (хасах 40-60°C) өвөлд илүү 

дуртай байдаг. Учир нь ийм нөхцөлд цаа 
буга чөлөөтэй бэлчихийн зэрэгцээ, чоно 
халдах эрсдэл буурдаг ажээ.

Духачуудын цаа бугын аж ахуйд өрхийн 
гишүүд бүгдээрээ оролцдог тул цаа бугын 
аж ахуйн мэдлэг нь үеэс үед өвлөгдөн 
дамждаг. Уламжлал ёсоор эрчүүд нь ан хийж, 
түлээ цуглуулдаг. Эмэгтэйчүүд нь манжиг 
сааж, хоолоо хийн, эрчүүдийн эзгүйд сүргээ 
хариулдаг. Хүүхдүүд наснаасаа хамааран янз 
бүрийн ажилд тусалдаг. Цаатан өрхүүд сумын 
төвөөс хол алслагдсан газар нутагладаг. 
Өвлийн зарим бэлчээрт автомашинаар хүрэх 
боломжтой хэдий ч цаатнуудын зусдаг олон 
газар хүрэхийн тулд Цагааннуур сумын төвөөс 
автомашинаар хоёр цаг, цаашаа мориор 
зургаан цаг явах ёстой болдог. Тайгын зарим 
хэсэгт үүрэн холбооны сүлжээ барьдаг бөгөөд 
олон отогт нарны зайтай, зурагт үздэг ажээ. 
Ихэнх отог яаралтай шаардлага гарсан үед 
эсвэл өдөр тутмын сонин хачнаа солилцохын 
тулд сумын төвтэй холбоо барих богино 
долгионы радио станцтай.

Зарим өрх өвөлжөөндөө байнгын модон 
байшинтай боловч цаатнууд ерөнхийдөө урц 
хэмээх зотон даавуун майханд амьдардаг. 
Сүүлийн 50 жилийн турш духа хүүхдүүд 
Цагааннуурт бага боловсрол эзэмшиж ирсэн. 
Өвөл нь ихэнх өрх сургуулийн хүүхдүүдээ 
харахын тулд Цагааннуур сумын төвд монгол 
гэрт нүүж ирцгээдэг бол сургуульд сурдаг 
хүүхэдгүй өрхүүд тайгадаа бүх цаа бугаа 
хариуцан үлддэг. Тайгын зүүн хэсэгт 10 
орчим өрх бүх өвлийг тайгад өнгөрүүлдэг.
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Хотжилтын бүс ба
суурин газрууд
Цэвдэгтэй газар 
(-2 -ooc -5 °C)

Эх сурвалж: WWF Mongolia, Altai-Sayan 
Ecoregion GIS, accessed October 2011.
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Хөвсгөл аймгийн биомууд ба ургамалжилт

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.
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БЭЛЧЭЭР БА ЭКОСИСТЕМ
Хойд туйлын ой мод ч гэдэг тайга нь Хойд 
Америк, Евразийн субарктикийн бүсийн бараг 
тасралтгүй үргэлжилсэн шилмүүст ой модыг 
бүрдүүлдэг дэлхийн хамгийн том биом юм.

Монголын тайга Евразийн биомын өмнөд захад 
байрладаг. Энэ нь мөн дэлхий дээр цаа бугын 
аж ахуй эрхэлдэг хамгийн өмнөд нутаг болно. 
Монголын цаа бугын аж ахуй өмнөд Сибирийн 
хамгийн том нуруу болох Алтай-Саяны 
нуруунд Шишгэд голын усны хагалбарын 
хүрээнд байрладаг. Орос-Монголын хил 
дээр Бүгд Найрамдах Тува Улсыг дамнан 
орших энэхүү нутаг хуурай газрын биологийн 
төрөл зүйлийн хувьд дэлхийн хэмжээний ач 
холбогдолтой (Кларк ба бусад, 2006; Рийдинг 
ба бусад, 2006; Вингард ба Цаалэр 2006; 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), 2010).

Хүн амын нягтшил сийрэг тус усны хагалбар 
газар нь тайга, тундрын онгон дагшин, 
тасралтгүй тархацтай томоохон бүс юм. 
Ургамалжилтын гурван үндсэн бүс зонхилсон. 
Тухайлбал хаг болон намхан бут сөөгөөр 
баялаг тундр, ойт хээр болон Сибирийн 
шинэс (Larix sibirica), Сибирийн нарс (Pinus 
sibirica) болон үндэсний хэмжээнд ховордсон 
Сибирийн жодоо (Abies sibirica) хэмээх гурван 
зүйлийн мод зонхилсон тайгын бүс байдаг. 
Усны хагалбар нь мөн Монгол болон дэлхийн 
хэмжээнд ховордсон буюу устаж болзошгүй 
олон зүйлийн амьтны хоргодох газар болсны 
дотор Монголд маш ховордсон зүйлд 
тооцогддог дархан цаазтай зүйл болох зэрлэг 
цаа буга (Rangifer tarandus valentinae), дэлхийн 
хэмжээнд устаж болзошгүй зүйлд тооцогддог 
ирвэс (Panthera uncia), дэлхийн хэмжээнд эмзэг 

зүйлд тооцогддог хүдэр (Moschus moschiferus), 
түүнчлэн хүрэн баавгай (Ursus arctos), марал 
буга (Cervus elaphus), хандгай (Alces alces), 
нохой зээх (Gulo gulo), ойн булга (Martes 
zibellina) нутагладаг (WWF, 2010). Духачууд эрт 
үеэс баавгай, булга, марал буга, хандгай, зэрлэг 
цаа буга болон бусад ан амьтдыг агнаж иржээ.

Монгол Улс олон улсын хамтын нийгэмлэгийн 
өмнө биологийн төрөл зүйлээ хамгаалах 
олон үүрэг амлалт авсны дотор олон улсын 
биологийн төрөл зүйлийн бүх томоохон 
конвенцыг соёрхон батлах үүрэг амлалт 
орсон. 2009 он гэхэд Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн 14% нь улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг байсан бөгөөд тус улс 2015 оноос 
өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ 30%-ийг хамгаалах 
зорилт тавьсан (WWF, 2010). Гэвч Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сангийн (WWF, 2010) 
хийсэн үнэлгээгээр, Монгол Улс даяар улсын 
тусгай хамгаалалттай газар нутагт хамгаалах 
арга хэмжээг үр дүнтэй удирдах, хэрэгжүүлэх 
чадавхи тун бага байгаа шинжтэй байна. Тус 
улсын экосистемүүд болон биологийн төрөл 
зүйл, түүнчлэн тэдгээрээс шууд хамаардаг 
амьжиргаа мал аж ахуйн газар ашиглалт, уул 
уурхай, ан агнуур, хотжилтын түргэн тэлэлт, цаг 
уурын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ихээхэн дарамтан 
дор байна. Хөвсгөл аймагт тулгарч буй хамгийн 
илэрхий аюулууд гэвэл хууль бус ан, гар аргаар 
эрдэс баялаг олборлох явдал, мод бэлтгэл юм.

2011 оны 4-р сард Монгол Улсын Их Хурал 
Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур, Ренчинлхүмбэ, 
Улаан-Уул сумдын нутгийн зарим хэсгийг 
хамарсан Тэнгис-Шишгэд голын ай савыг 
байгалийн цогцолборт газар (Олон улсын 

байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны ангилал 
II) болгосон (WWF Mongolia 2011). Энэхүү 
шинээр тогтоосон улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутагт тайгын зүүн хэсгийн цаатнуудын 
уламжлалт хаваржаа, намаржаа болон 
нүүдлийн чухал ач холбогдолтой нутаг дэвсгэр 
хамрагдаж байна.

Тайгын зүүн хэсгийн цаа буга малладаг нутаг 
дэвсгэрийн хүрээнд орон нутгийн иргэдийн 
хоёр нөхөрлөл байгуулагдсан. Эдгээр орон 
нутгийн иргэдийн нөхөрлөл нь биологийн 
төрөл зүйлийг хамгаалж, газар нутгийн 
экологийн тэнцвэрийг хадгалах зорилготой 
орон нутгийн оршин суугчдын сайн дурын 
холбоод юм. Цаатнуудын ярьж байгаагаар 
эдгээр нөхөрлөл идэвхгүй байдаг бөгөөд ашиг 
тус нь ч тодорхой бус ажээ.

Биологийн төрөл зүйлийг хадгалж хамгаалах 
арга хэмжээний шууд нөлөөлөл нь духачуудын 
хувьд нэн тэргүүний ач холбогдолтой ан 
агнуурыг хязгаарласан хязгаарлалтууд юм. 
Гэхдээ шинээр байгуулсан тус байгалийн 
цогцолборт газар цаатнуудад хэр хэмжээнд 
ашиг тустай эсвэл хохиролтой нь тодорхой бус 
байна. Духачуудын цаа бугын аж ахуй нь тайгын 
орчинтой нягт уялдан хосолсон соёлын хувьд 
хүрээлэн буй орчныг бүрдүүлж, орчин тойрны 
биологийн өвөрмөц төрөл зүйлийг хадгалж 
хамгаалахад томоохон үүрэг гүйцэтгэсээр 
ирсэн. Улсын тусгай хамгаалалттай газар 
нутагтай холбоотой хууль тогтоомж буюу орон 
нутгийн иргэдийн нөхөрлөлүүд нь духачуудын 
хэрэгцээ болон уламжлалт бэлчээр нутаг 
болон нүүдлийн замдаа нэвтрэх эрхийг бүрэн 
харгалзан үзэх нь чухал юм.
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Хүүхдүүд бүр багаасаа цаа буга унаж сурдаг ажээ. Энэ зургаан настай хүү үдээс хойш цаа бугаа отог руугаа туухад тусалж байна.  
Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Зундаа эмэгтэйчүүд нь өдөрт хоёр удаа манжиг саадаг. Тэд манжигийн сүүг цай, боорцогондоо хэрэглэж, сүүгээр бяслаг хийн, тараг 
бүрдэг. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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ШИЛЖИЛТ БА ДОНСОЛГОО

Сүүлийн зуун жилийн турш Монгол Улсын улс 
төрийн нөхцөл байдал ихэд өөрчлөгдсөн ч 
уламжлалт цаа буга маллагааны тогтолцоо 
хэвээр хадгалагдсаар ирсэн. Гэсэн ч сүүлийн 
үеийн улс төр, эдийн засгийн шилжилтүүд 
болон донсолгоонууд духачуудын 
амьдралын хэвшил, байгаль орчинтойгоо 
харьцах харилцааг өөрчилж байгаа бөгөөд 
цаатнууд өдгөө тодорхой бус ирээдүйтэй 
нүүр тулж байна.

Орчин үеийн духачуудын өвөг дээдэс олон 
мянган жил биш юм гэхэд хэдэн зууны 
турш өнөөгийн Монгол, Оросын хоорондох 
хилийн бүс нутгаар нутаглаж иржээ (Баттулга 
ба бусад, 2003). XX зууны эхэн дунд үе хүртэл 
цаатнууд орчин үеийн Монгол Улс болон Бүгд 
Найрамдах Тува Улсын (Оросын Холбооны 
Улс) хооронд чөлөөтэй нүүдэллэдэг 
байжээ. Духачууд болон Тувагийн тоджи 
нар хоорондоо ойр төрөл бөгөөд нэгдмэл 
түүхтэй үндэстнүүд юм (Рагагнин, 2006). 
1944 онд Зөвлөлт Холбоот Улс Туваг өөртөө 
нэгтгэснээр хил дамнан чөлөөтэй нүүдэллэх 
явдал зогсжээ (Инамүра, 2005).

1950 онд Монгол даяар нэгдэлжих 
хөдөлгөөн өрнөж (Инамүра, 2005), энэ 
үеэр Хөвсгөл аймагт цаа бугын аж ахуйн 
хоёр нэгдэл байгуулагджээ. Нэгдэлд орсон 
цаатнууд цаа буга болон тэдгээрээс гаргаж 
авсан бүтээгдэхүүнээ борлуулж чадахаа 
больж, хөлсний ажилчид мэт цалин хөлс 
авдаг болсон. Ан агнуурыг мөн хатуу хянаж 
байсан. Нэгдэл бүр мал эмнэлэг, хүн эмнэлэг, 

сургууль зэрэг үнэ төлбөргүй нийтийн 
үйлчилгээтэй сумын төвтэй байсан нь 
духачуудын амьдралын түвшинг ерөнхийдөө 
сайжруулжээ. Нэгдэлд ороогүй үлдсэн 
өрхүүд сумын төвд суурьшиж, мод бэлтгэл 
эсвэл загас агнуурын аж ахуйд ажиллаж, 
хүүхдүүд нь сургуульд сурдаг байсан 
(Инамүра, 2005).

Нэгдлийн үед нэг цаатан өрхөд ногдох цаа 
бугын тоо толгой нэлээд өсжээ. Цаа бугын аж 
ахуйн зорилго нь Азийн уламжлалт анагаах 
ухаанд хэрэглэгддэг цусан эвэр ургуулж, 
авахад чиглэх болсон (Кавтиквар ба бусад, 
2010). Цаа бугын тоо толгой 1978 он хүртэл 
тогтвортой өсөж байсан ч, засгийн газар цаа 
бугын аж ахуйг эдийн засгийн хувьд амьдрах 
чадваргүй гэж үзэн, нийт цаа бугын талыг 
нь хүнсний зорилгоор нядалжээ (Инамүра, 
2005). 1980-аад онд шинээр байгуулагдсан 
Цагааннуур суман дахь цаа бугын бүх аж 
ахуйг "цаа бугын үржүүлэг, агнуур"-ын 
сангийн аж ахуй болгон нэгтгэсэн (Баттулга 
ба Цогсайхан, 2002). 1990 он гэхэд цаа 
бугын тоо толгой 1000 хүртэл эргэн өсжээ 
(Инамүра, 2005).

1990 онд зах зээлд суурилсан эдийн засаг, 
ардчиллыг нэвтрүүлснээр, Монгол Улс 
дахь бэлчээрийн мал аж ахуйг аажмаар 
хувьчилж (Аптон, 2009), үйлдвэржилтийг 
буцаах ажиллагаа явагдсан (Райнэрт, 2004; 
Лувсанжамж ба Сөдэрбэрг, 2005). 1990-ээд 
оны эхээр Монгол Улсын эдийн засгийн 
нөхцөл байдал хүндэрч, ажилгүйдлийн түвшин 

нэмэгдэхэд, улс даяар хотод ажилладаг 
байсан иргэд буцаад мал дээр гарцгааж, 
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн тоо 
өссөн. Малчдыг сүргийнхээ тоо толгойг, 
ялангуяа ноолуурын ямааны тоо толгойг 
өсгөхөд хөхүүлэн дэмждэг байсан нь улмаар 
сүргийн хэмжээг түргэн томруулж, бэлчээрийн 
нөөцөд улам их дарамт учруулж эхэлсэн.

Энэ үед уламжлалт ан агнуур, загасчлал 
духачуудад дахин чухал ач холбогдолтой 
болж ирсэн. Духачууд орлого олохын тулд 
цусан эвэр цуглуулж, зэрлэг ан амьтан агнаж, 
арьс болон бусад бүтээгдэхүүнийг нь хар 
зах дээр борлуулах болсон. 1990-ээд оны 
сүүлээс аялал жуулчлал ба цаа бугын эврийн 
сийлбэрийн худалдаа тайгын зарим өрхөд 
орлогын чухал эх үүсвэр нь болсон.

Гэвч цаа буга малладаг уламжлалт тогтолцоо 
хэвээр хадгалагдсан юм. Нэгдэлд ажиллаж 
байсан духа цаатнууд отгоо уламжлалт 
овог, омгийн харилцааны дагуу зохион 
байгуулсаар байжээ. Нэгдэлжих хөдөлгөөнд 
хамрагдаад 30 жил болсны дараа ч гэсэн 
уугуул иргэдийн улирлын нүүдэл, ан агнуур 
болон цаа буга маллагааны янз бүрийн аргын 
талаархи мэдлэг хадгалагдаж, дараа үеийн 
цаатнуудад өвлөгдөн үлджээ (Инамүра, 
2005). Өдгөө Монголын духа цаатнуудыг 
хэцүү ирээдүй хүлээж байна. Тухайлбал 
зах зээлийн эдийн засагт хөлөө олоход 
хэцүү байгаа учраас нийгэм-эдийн засгийн 
найдваргүй байр суурьтай нь холбоотой олон 
бэрхшээлтэй тулгарч байгаа юм.
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Олон духа цаатан өрх зурагт болон нарны зайтай. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Гудамжны жагсаал цуглаан 
өргөжсөөр Монгол Ардын 

Хувьсгалт Намыг (МАХН) 
төрийн эрхнээс буулгав. 

Монгол Улс ардчилал, зах 
зээлийн эдийн засаг руу 

шилжих шилжилтээ эхлүүллээ.
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эхэллээ.

Монголын цорын ганц 
цаатан бөгөөд хамгийн 

жижиг үндэсний цөөнх 
болох духачууд олон 
жил харьяалалгүй 
байсны эцэст Монголын 
иргэд болцгоолоо.

НҮБ-ын Аюулгүйн 
зөвлөл Монголыг 

НҮБ-ын гишүүнээр 
элсүүлэхийг 

зөвшөөрч 
батламжлав.

Парламентын анхны 
сонгууль. Оросын систем 

задран унасан нь Монгол 
Улсын эдийн засагт 

хүндээр тусав.

Монгол Улс Манж Чин Улсын 
эрхшээлд 200 жил байсны эцэст 
тусгаар тогтнолоо зарлав. Хятад 
Монгол Улсыг автономит улс гэж 
хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Мөн онд 
Бүгд Найрамдах Тува Ард Улс 

байгуулагдав.

Монголын хойд хэсэг 
болон Бүгд Найрамдах 
Тува Ард Улсын хооронд 
хил бий болсноор тус 
бүс нутгийн цаа буга 
болон цаатнуудын 

чөлөөтэй нүүдэллэх 
боломжийг хязгаарлав.

Улаан-Уулд махны 
хэрэглээнд 

зориулан 800 цаа 
буга нядаллаа.

Зөвлөлтийн бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн 

ажиллагааны улмаас 
Тува дахь цаа бугын 
тоо толгой буурлаа. 
Зарим цаатан Монгол 
руу зугтан орж 

ирэв.

Зөвлөлт Холбоот Улсын 
дэмжлэгтэйгээр коммунист чиг 

баримжаатай Бүгд Найрамдах 
Монгол Ард Улсыг 
тунхаглалаа.

Нэгдэлжих 
хөдөлгөөн 
Монгол даяар 
өрнөж, үүний 
дотор цаа бугын 
аж ахуйг 

хамарлаа.

Нэгдлүүд хувьчлагдаж, 
цаатнууд улсын 

дэмжлэг туслалцаа 
авахаа болив.

Цаа бугын тоо толгой 
1000 давсныг тэмдэглэж 

Улаан-Уулд 1000 цааны 
баяр зохион байгуулав.

Нэгдэл цаа бугын 
эврийг авч, 
борлуулж эхлэв.

Зуднаар тус улсын нийт 
мал сүргийн 20% буюу 

8,5 сая мал хорогдсон 
байхад цаа бугын 
аж ахуйд зуд 
нөлөөлсөнгүй.

Зуднаар нийт мал 
сүргийн 25% нь 
хорогдлоо. Энэ 
зуднаар цаа бугын 
аж ахуйд багахан 
хохирол учирсан.

Бугын эврийн зах зээлийн зам 
хаагдлаа. Цаа бугын сангийн аж ахуй 
хувьчлалын дараа дампуурлаа.

Ялтын бага хурлын үеэр 
Хятад-Оросын гэрээ 
байгуулагдсаны дараа 
Хятад Монголын 
тусгаар тогтнолыг 
хүлээн зөвшөөрлөө.

Цагааннуур сум 
байгуулагдав. 
Цаа бугын 
сангийн аж ахуй 
байгуулагдлаа.

Монгол Улсын Засгийн 
газар �ндэсний 

хэмжээнд ан агнуурыг 
хориглов.

Монголын Хөрөнгийн 
бирж байгуулагдсан.

X
X
X

X
X
X

Шинээр бүрэлдэн буй 
зах зээлийн эдийн 
засгийн улмаас духа 
цаатнуудад нийгмийн 
олон үйлчилгээ 

хүрэхээ болив.

H

Үржлийн цөм 
сүргийг 

сайжруулах 
зорилгоор 
Тувагаас цаа 
буга оруулж 
ирлээ.

Зөвлөлт Холбоот Улс Бүгд 
Найрамдах Тува Ард 

Улсыг өөртөө нэгтгэж, 
Тувагийн Автономит 
Муж болголоо. 
Монголтой залгаа 
хилийг хаав.

Цаа бугын тооцоолсон
тоо толгой

2 000

1 500

1 000

500

0

Эх сурвалжууд: Inamura, T., The Transformation of the Community of Tsaatan Reindeer 
Herders in Mongolia and Their Relationships with the Outside World. Pastoralists and Their 
Neighbors in Asia and Africa, K. Ikeya and E. Fratkin. Senri Ethnological Studies 69: 123-152, 
2005; Jernsletten, J.-L., and K. Klokov, Sustainable reindeer husbandry, Tromsø, Senter for 
samiske studier, Universitetet i Tromsø, 2002; Reliefweb, Mongolia: Severe winter-Dzud, 2010.

Монгол Улс дахь цаа бугын аж ахуй ба улс төрийн өөрчлөлтүүд - Товч түүх

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 29//

Гудамжны жагсаал цуглаан 
өргөжсөөр Монгол Ардын 

Хувьсгалт Намыг (МАХН) 
төрийн эрхнээс буулгав. 

Монгол Улс ардчилал, зах 
зээлийн эдийн засаг руу 

шилжих шилжилтээ эхлүүллээ.

1 000

1 000

Ямар ч тооцоо 
судалгаа байхгүй

Авч ашиглав

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Нисдэг тэрэг 
хөлөглөж, морь 
унасан жуулчид 
духачуудын 
алслагдсан 
отгуудаар зочилж 

эхэллээ.

Монголын цорын ганц 
цаатан бөгөөд хамгийн 

жижиг үндэсний цөөнх 
болох духачууд олон 
жил харьяалалгүй 
байсны эцэст Монголын 
иргэд болцгоолоо.

НҮБ-ын Аюулгүйн 
зөвлөл Монголыг 

НҮБ-ын гишүүнээр 
элсүүлэхийг 

зөвшөөрч 
батламжлав.

Парламентын анхны 
сонгууль. Оросын систем 

задран унасан нь Монгол 
Улсын эдийн засагт 

хүндээр тусав.

Монгол Улс Манж Чин Улсын 
эрхшээлд 200 жил байсны эцэст 
тусгаар тогтнолоо зарлав. Хятад 
Монгол Улсыг автономит улс гэж 
хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Мөн онд 
Бүгд Найрамдах Тува Ард Улс 

байгуулагдав.

Монголын хойд хэсэг 
болон Бүгд Найрамдах 
Тува Ард Улсын хооронд 
хил бий болсноор тус 
бүс нутгийн цаа буга 
болон цаатнуудын 

чөлөөтэй нүүдэллэх 
боломжийг хязгаарлав.

Улаан-Уулд махны 
хэрэглээнд 

зориулан 800 цаа 
буга нядаллаа.

Зөвлөлтийн бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн 

ажиллагааны улмаас 
Тува дахь цаа бугын 
тоо толгой буурлаа. 
Зарим цаатан Монгол 
руу зугтан орж 

ирэв.

Зөвлөлт Холбоот Улсын 
дэмжлэгтэйгээр коммунист чиг 

баримжаатай Бүгд Найрамдах 
Монгол Ард Улсыг 
тунхаглалаа.

Нэгдэлжих 
хөдөлгөөн 
Монгол даяар 
өрнөж, үүний 
дотор цаа бугын 
аж ахуйг 

хамарлаа.

Нэгдлүүд хувьчлагдаж, 
цаатнууд улсын 

дэмжлэг туслалцаа 
авахаа болив.

Цаа бугын тоо толгой 
1000 давсныг тэмдэглэж 

Улаан-Уулд 1000 цааны 
баяр зохион байгуулав.

Нэгдэл цаа бугын 
эврийг авч, 
борлуулж эхлэв.

Зуднаар тус улсын нийт 
мал сүргийн 20% буюу 

8,5 сая мал хорогдсон 
байхад цаа бугын 
аж ахуйд зуд 
нөлөөлсөнгүй.

Зуднаар нийт мал 
сүргийн 25% нь 
хорогдлоо. Энэ 
зуднаар цаа бугын 
аж ахуйд багахан 
хохирол учирсан.

Бугын эврийн зах зээлийн зам 
хаагдлаа. Цаа бугын сангийн аж ахуй 
хувьчлалын дараа дампуурлаа.

Ялтын бага хурлын үеэр 
Хятад-Оросын гэрээ 
байгуулагдсаны дараа 
Хятад Монголын 
тусгаар тогтнолыг 
хүлээн зөвшөөрлөө.

Цагааннуур сум 
байгуулагдав. 
Цаа бугын 
сангийн аж ахуй 
байгуулагдлаа.

Монгол Улсын Засгийн 
газар �ндэсний 

хэмжээнд ан агнуурыг 
хориглов.

Монголын Хөрөнгийн 
бирж байгуулагдсан.

X
X
X

X
X
X

Шинээр бүрэлдэн буй 
зах зээлийн эдийн 
засгийн улмаас духа 
цаатнуудад нийгмийн 
олон үйлчилгээ 

хүрэхээ болив.

H

Үржлийн цөм 
сүргийг 

сайжруулах 
зорилгоор 
Тувагаас цаа 
буга оруулж 
ирлээ.

Зөвлөлт Холбоот Улс Бүгд 
Найрамдах Тува Ард 

Улсыг өөртөө нэгтгэж, 
Тувагийн Автономит 
Муж болголоо. 
Монголтой залгаа 
хилийг хаав.

Цаа бугын тооцоолсон
тоо толгой

2 000

1 500

1 000

500

0

Эх сурвалжууд: Inamura, T., The Transformation of the Community of Tsaatan Reindeer 
Herders in Mongolia and Their Relationships with the Outside World. Pastoralists and Their 
Neighbors in Asia and Africa, K. Ikeya and E. Fratkin. Senri Ethnological Studies 69: 123-152, 
2005; Jernsletten, J.-L., and K. Klokov, Sustainable reindeer husbandry, Tromsø, Senter for 
samiske studier, Universitetet i Tromsø, 2002; Reliefweb, Mongolia: Severe winter-Dzud, 2010.

Монгол Улс дахь цаа бугын аж ахуй ба улс төрийн өөрчлөлтүүд - Товч түүх



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.130 //

Цагааннуур сумын төв. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 31//

Өвөл нь олон цаатан өрх хүүхдээ сургуульд өгөхийн тулд сумын төвд байрладаг. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.132 //

Цаатны бэлчээр болон нүүдлийн замын зураглал хийж байгаа нь. Гэрэл зургийг Риккардо Правэттони.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 33//

Хорьдол сарьдагийн
дархан цаазат газар

Хог

  Шарга

Бургалтай

Тэн

ги
с

Тэнгис

Хар Бяран

Шишгэд

ДАР Х
АД

Ы
Н

 Х
О

Т Г
О

Р

Тарган

Цагааннуур

Соёо

Ивэд

Ренчинлхүмбэ

Өндөр Цаатны отгууд

Газрын зориулалт

далайн түвшнээс
дээших метр

2 800

Хавар
Зун Намар

Өвөл
Алдагдсан бэлчээр3 000

1 400
1 600
1 800
2 000

2 600
2 400
2 200

Эх сурвалж: information on camp locations derived from herders, June 2011; 
WWF Mongolia, Web-GIS; NASA SRTM 30 dataset.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
завсрын бүс

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Шувууны чухал тархац нутаг
Уул уурхайн ашиглалт, эрэл хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөлтэй газар нутаг

0 10 20 км

Тайгын зүүн хэсэг дэх цаатны отгууд
2011 оны гэрэл зураг

Тэнгис-Шишгэд
голын ай савын

байгалийн цогцолборт
газар

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.134 //

Цагааннуур суман дахь Цаатан иргэд болон зочдын төвд цаатны эх нутаг дахь газар ашиглалтын өөрчлөлтийг хэлэлцэж байгаа нь. 
Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 35//

ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
2011 оны 6-р сард тайгад явуулсан 
хээрийн судалгааны хүрээнд тайгын зүүн 
болон баруун хэсгийн духа цаатнуудаас 
цаа бугын аж ахуйн тогтвортой ирээдүйг 
хангахад тулгарч буй өнөөгийн бэрхшээлийг 
тодорхойлохыг хүссэн. Тэдний тодорхойлсон 
бэрхшээлүүдийг доор тоймлон өгүүлэв.

Сүргийн хэмжээ ба бүтэц: Монгол дахь цаа 
бугын аж ахуйн ирээдүйг баталгаажуулахад 
сүргийн тоо толгойг өсгөх нь амин чухал 
гэдгийг бүгд хүлээн зөвшөөрдөг. Өнөөгийн 
сүргийн хэмжээ маш жижиг юм. Цаатнууд 
нэг өрхөд 50 цаа буга байхад хол нүүхэд 
хангалттай ачлаганы малтай болж, тэдний 
аж ахуйд махчин амьтад болон цаг агаарын 
хүндрэл бэрхшээл нөлөөлөх нь бага болно 
гэж тайлбарлаж байна. Тоо толгой олон 
байвал цаатнууд өвчтэй малаа нядалж, 
заримдаа хоол хүнс ховордсон цагт махны 
зорилгоор нядлах боломжтой болох ажээ. 
Нөгөө талаар сүргийн тоо толгойг их 
байлгахыг дэмжсэнээр духачуудын уламжлалт 
амьдралын хэвшилд нөлөөлж болзошгүй юм.

Гэвч цаатан өрхүүд орлого олох, үйлчилгээ 
авах хэрэгцээ шаардлагын улмаас сумын 
төвд ойр нутаглахын тулд нүүдлийн шинэ 
хэвшинжтэй болж байна. Эдгээр нүүдлийн 
хэвшинж нь том сүргүүдэд ашиг тусгүй. Учир 
нь зун цагийн бэлчээр тэжээллэг чанар муу, 
бусад бэлчээрээс дулаан байдаг учраас цаа 
бугын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг.

Цаа бугын эрүүл мэнд: Сүүлийн жилүүдэд 
цаатнуудын цаа буга, адуу, нохой болон 

өөрсдийнх нь биед хачиг хувалз болон 
бусад шимэгч хорхой шавьж илүү их 
илэрч байгаа ажээ. Сүүлийн үед цаа буга 
гэнэт үхэхэд хүргэсэн өвчин, халуурал, 
үхширэл, цайвар сарьст бүрхэвч гарсан 
ажээ. Клиникийн шинжилгээний дүнгээс 
үзэхэд цаа бугын сүргийн дунд анаплазм 
их тархаж, анаплазмос байж магадгүй 
клиникийн өвчинтэй холбоотой байгаа нь 
хачгаар тархсан байж болно (Хэй ба бусад, 
2008). Анаплазмос нь ямаа, хонь, үхэртэй 
түгээмэл холбоотой өвчин бөгөөд хэт цус 
багадалт болон тураалд хүргэдэг юм.

2004 онд хийсэн судалгаагаар цаа бугын 
нийт сүргийн 25% нь бруцелла бактерын 
(үхэр, малыг халууруулж, хээл хаяулдаг 
өвчин) үүсгэдэг өвчнөөр халдварласан 
байлаа (Итгэл сан, 2010). Хугашийн хорогдол 
их байгаа нь духачуудын цаа бугын сүргийн 
тогтвортой байдалд ихээхэн бэрхшээл 
учруулсаар байна. Цаатнууд сүрэгт нь өвчин 
их гарч байгаа нь цаг уурын өөрчлөлт, 
хөдөлгөөнт байдал болон нүүдлийн 
хэвшинжид гарсан өөрчлөлт ба/буюу 
тайга, тал нутгийн хооронд улам их зорчих 
болсонтой холбоотой бусад малаас өвчин 
дамжин халдварлаж байгаагийн үр дагавар 
гэж бодож байна. Зам тээврийн бэрхшээлээс 
шалтгаалан тайгад хүн болон мал эмнэлгийн 
үйлчилгээ маш бага хүртээмжтэй байдаг.

Цаатнуудын дунд одоо байгаа цаа бугын 
сүрэг дэх цус ойртолт асуудал болж байгаа 
эсэх талаар зөрчилтэй санал бодлууд 
байдаг. Зарим нь сүргийн хэмжээ жижиг, 

1940-өөд оноос хойш өргөн уудам бүс 
нутаг дахь бусад цаа бугын сүргээс бүрэн 
тусгаарлагдсан учраас цус ойртолтын эрүүл 
мэндэд учруулах нөлөөллийн талаар санаа 
зовцгоож байна. Түүнчлэн эрдэмтдийн 
дунд цус ойртолтын нотлох баримтын 
талаар болон энэ нь асуудал мөн эсэх 
талаар санал зөрөлдөөн байсаар байгаа юм 
(Рөд ба бусад, 2006; National Geographic 
News, 2010).

Тайгын аялал жуулчлал: Цаатны 
отгуудаар хөтөчтэй аялал зохион 
байгуулах нь үндэсний болон олон улсын 
аялал жуулчлалын компаниудын ихэд 
сурталчилдаг аялал жуулчлалын тогтсон 
нэг маршрут болжээ. Тайгын баруун хэсэгт 
жуулчид цаатны зуслангийн бэлчээрийн 
гадна Шишгэд голын хажууд байгуулсан 
жуулчны баазуудаар байрладаг. Тайгын зүүн 
хэсгийн 1-р отгийн цаатнууд 5-9-р сард 
жуулчдын хүрэхэд амархан газар отгоо 
байрлуулахын тулд сумын төвийн ойр зусаж, 
цаа бугаа бэлчээрлүүлэхийг илүүд үзэх 
болсон. Сийлбэртэй цаа бугын эвэр, бусад 
гар урлалын зүйлс эсвэл гэрийн талх зарж 
бага сага орлого олохоос өөрөөр цаатнууд 
жуулчдын өртгийн сүлжээнд ерөнхийдөө 
хамрагддаггүй. Нэг бэлчээрт удаан 
хугацаагаар байх нь цаа бугын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлж болох хэдий ч цаатнууд 
жуулчдаас олох орлогоос хамааралтай учир 
өөр сонголт байхгүй гэж боддог (мөн FAO, 
2007-г үзнэ үү). Ийнхүү аялал жуулчлал 
тайгын ард түмэнд аюул болон боломжийн 
аль алиныг учруулж байгаа юм.
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Монголын соёл, байгаль орчныг хамгаалах 
зорилготой Америк-Монголын төрийн 
бус байгууллага болох Итгэл сангийн 
тусламжтайгаар цаатнууд Цагааннуур 
сумын төвд Цаатан иргэд болон зочдын 
төв байгуулсан. Тус зочдын төвийг духа 
иргэд эзэмшиж, ажиллуулдаг бөгөөд 
тайгын талаар мэдээллээр хангаж, тайга 
руу тээвэрлэлт болон хөтчийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Түүнчлэн духачуудын гар 
урлалын бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Тус төв 
борлуулалтын орлогын 60%-ийг төвлөрүүлж 
орон нутгийн иргэдэд зориулсан сан 
байгуулсан ажээ (Монгол дахь АНУ-ын 
Олон улсын хөгжлийн агентлаг, 2007). Тус 
төвд их нөөц бололцоо байгаа хэдий ч 
цаатан иргэдийн хүсэн хүлээсэн орлогын 
түвшнийг хараахан бий болгоогүй байна. 
Цаатнуудын ярьж байгаагаар тус төвд 
удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой 
бэрхшээлүүд байгаа юм. Жуулчид зочдын 
төвийг ашиглахын оронд Цагааннуур 
дахь бизнесийн байгууллагуудаар 
дамжуулан аяллаа зохион байгуулдаг ажээ. 
Цаатнуудтай өөрсөдтэй нь ч гэсэн харилцан 
зохицуулалт бараг эсвэл огт байдаггүй.

Газрын төлөөх өрсөлдөөн: Уул уурхай 
нь тайгад нутаглагч иргэдийн хувьд 
орлогоо нэмэгдүүлэх боломж, аюулын аль 
алиныг дагуулдаг. Тайгын баруун хэсгийн 
цаатнууд бэлчээрт нь явагдаж буй хууль 
бус олборлолтын талаар санаа зовж, алт, 
түүнчлэн ногоон, цагаан хаш олборлолтын 
улмаас зарим бэлчээрийг ашиглахаа 
больжээ. Монгол орон даяар 35000-40000 

хүнийг хамарсан эрдэс баялаг олборлох 
үйл ажиллагаа нь (Жаргалсайхан, 2010) 
бэлчээрийг химийн бодисоор бохирдуулж, 
нүүдлийн хэвшинжийг алдагдуулж байна 
(FAO, 2007). “Нинжа”-нууд мод огтлон түлж, 
хөрсний цэвдгийг гэсгээхдээ ой мод устгаж, 
ойн түймэр тавьж байна (Дэлхийн банк, 2006; 
Ёнсэн, 2010). Эдгээр нь зөвхөн мориор хүрч 
болох алслагдсан газрууд учраас эрх бүхий 
байгууллагуудад эдгээр үйл ажиллагааг 
зохицуулахад хүндрэлтэй байдаг.

Газрын төлөөх өрсөлдөөний өөр нэг 
хэлбэр нь жуулчдыг тодорхой нэг газарт 
аваачих онцгой эрхийг борлуулах явдал 
юм. Жишээ нь, тайгын зүүн хэсгийн 
цаатнууд Цагааннуур сумын засаг даргын 
тамгын газар саяхан нэг аялал жуулчлалын 
компанид тэдний намаржааны бэлчээрт 
байдаг нууранд загасчлах онцгой эрхийг 
зарсан гэцгээж байна. Цаатнууд энэ 
нь тэдний цаа бугын сүргийг үргээж 
цочоохоос гадна, загас барих боломжийг 
нь хязгаарлана гэж санаа зовж байна.

Ан агнуурын хязгаарлалтууд: Тайгын 
зүүн болон баруун хэсгийн цаатнууд 
одоогийн агнуурын хууль тогтоомж тэдний 
хүнсний аюулгүй байдал болон уламжлалт 
амьдралын хэвшилд нэлээд их сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна гэж тайлбарласан. Зэрлэг ан 
амьтны тоо толгойнд Монгол Улс болон 
олон улсын зүгээс улам их анхаарал тавих 
болсноор ан агнуурын хууль тогтоомжийг 
чангатгаж, зөвшөөрлийн үнэ тарифыг өндөр 
тогтоосон. Монгол Улсын Ан агнуурын 

тухай хууль 1995 онд батлагдсан (2000, 
2010 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан). Тус 
хуулиар зарим зүйлийг хамгаалж, зарим 
зүйлийн ан агнуурыг зөвшөөрөл, хураамж, 
хориотой улирал, ан агнуурын хориотой 
арга зэргээр зохицуулсан (Батжаргал, 
1996). Эдгээр хууль тогтоомж болон 
бусад бодлогоор цаатнуудын ан агнуурын 
уламжлалт практикийг бүрэн хориглоогүй 
юм гэхэд хязгаарласнаар (Олон улсын 
цөөнхийн эрхийн бүлэг, 2007) духачуудын 
орлогын чухал эх үүсвэрт хор хохирол 
учруулж, духачуудын уламжлалт ангийн 
махан дээр суурилсан хоолны дэглэмд 
сөргөөр нөлөөлж байна. Гэхдээ цаатан 
өрхүүд цаа бугын сүргээ томруулбал орлого 
олохдоо хууль бус ангаас бага хамаардаг 
болно гэдэг (Цогсайхан, 2011).

Улс төр, соёлын хувьд хүлээн зөвшөөрөх: 
Төр засгийн аль ч шатны сонгуульт албан 
тушаалд духачуудаас нэг ч хүн байдаггүй 
(Олон улсын цөөнхийн эрхийн бүлэг, 2011 
оны 7-р сарын 6). Тэд хууль зүйн зөвлөгөө 
туслалцаа, түүнчлэн иргэний болон хүний 
эрхийн талаар мэдээлэл авах боломж 
хязгаарлагдмал, тайгыг албан ёсоор өмчлөх 
эрхгүй. Энэ бүх хүчин зүйл нь тэднийг 
нийгмээс гадуур орхигдож, амархан 
ашиглагдахад хүргэдэг (Кий 2008). 2011 
онд НҮБ-ын дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн 
дээд комиссар духачууд Монголын нийгэм 
дотор өргөн тархсан нийгэм, байгууллын 
ялгаварлан гадуурхалт болон хүний эрхийн 
зөрчилтэй тулгардаг гэж мэдээлсэн (Олон 
улсын цөөнхийн эрхийн бүлэг, 2011).
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ЮНЕСКО-гийн устаж болзошгүй хэлний улаан 
номонд “Монголын цаатны тува” хэл устах 
ноцтой аюулд орсон хэл гэж бүртгэгдсэн 
(ЮНЕСКО, 1999). 2005 онд Монгол Улсын 
Засгийн газар духачуудын соёлын өвийг 
хадгалж хамгаалах хүчин чармайлтыг дэмжих 
үүднээс тува хэлний сургалтын хөтөлбөрийг 
баталсан (Олон улсын цөөнхийн эрхийн 
бүлэг, 2007). Цагааннуур сумын засаг 
захиргаа мөн сургуулийн сурагчдад тува 
хэлний сургалт явуулахаар амлаж байсан. 
Гэвч 2011 оны байдлаар духа хүүхдүүдэд 
төрөлх хэлээр нь ямар ч сургалт явуулаагүй 
байлаа. Ярилцлага өгсөн цаатнууд цаа буга 
маллагааны соёлын уламжлалт мэдлэгээ 
хадгалж хамгаалж, дараачийн үеийн 
цаатнуудыг төрүүлэхийн тулд хүүхдүүддээ 
тува хэл заах нь зайлшгүй чухал гэцгээж байв.

Байгаль орчин ба цаг уурын өөрчлөлт: 
Тайгын зүүн болон баруун хэсгийн цаатнууд 
эх нутагт нь гарч буй байгаль орчны 
өөрчлөлтөд санаа зовж байна. Тэд хавар цас 
удаан хайлж байх шиг байна гэж мэдээлсэн. 
Зун богино бөгөөд халуун болж, хүйтэн цаг 
агаарт дуртай цаа бугын хувьд улам хэцүү 
болгож байна. Зунжингаа байдаг цас, мөс 
одоо 7-р сар гэхэд л алга болж байна. Гол 
мөрний ус багасаж, хөрс хуурайшиж байна. 
Мөөг, ялаа цөөрсөн. Үүнийг Цагааннуур 
сумын байгаль орчны байцаагч мөн баталж, 
тус бүс нутгийн гол мөрний усны урсгал 
багасаж байгааг анзаарсан ажээ.

Цаатнууд намар урт, хүйтэн болж байх 
шиг байна гэцгээж байв. Өвөл ерөнхийдөө 

хүйтэн, илүү их цас унаж байгаа боловч 
2011 онд бусад онтой харьцуулахад бага 
цас орсон. Цаа буга хүйтэн салхи, гүнзгий 
цасанд сайн дасан зохицсон амьтан учраас 
цаатнууд зудны талаар санаа зовохгүй 
байлаа. Зарим үед цаа бугын бэлчээр 
хөлдөх явдал тохиолдож байна (2009 оны 
8-р сард болсон шиг). Хөлдсөн бэлчээр 
тундрын цаа бугын аж ахуйн хувьд гамшиг 
болдог бол тайгын цаатнуудын хувьд эргэн 
тойрны уулсаар нөмөрлөгдсөн ой модонд 
өөр бэлчээр олох боломжтой байдаг. Гэвч 
Монголд цаг уурын дулаарал явагдана 
гэж таамаглаж байгаа (Гомболүүдэв, 
2008) нь бэлчээр улам олон удаа мөстөж, 
бүтээгдэхүүн багасаж, шавьж ихсэх хэцүү 
он жилүүд тохиолдоно гэсэн үг. Зун халуун, 
энд тэнд хайлаагүй цас үлдэхгүй бол, цаа 
буганд шавьжнаас зугтах газаргүй болж, 
улмаар малын биеийн байдалд сөргөөр 
нөлөөлж болно (Хагэмөн ба Раймэрс, 2002).
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Зуд гэдэг нь зун нь ган болж бэлчээр, 
хадлан хангалтгүй байсны дараа их цас, 
шуургатай, ердийнхөөс бага 
температуртай өвөл залгадаг, олон 
байгалийн гамшгийг нэгтгэсэн нэр 
томьёо юм.

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.
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2100 он хүртэлх орон нутгийн түвшний цаг уурын өөрчлөлтийн 
хувилбар төсөөллүүдийн талаархи хамгийн их хүртээмжтэй 
мэдлэгийг Цагааннуур сумын төвөөс өмнө зүгт 500 км-т орших 
Мөрөнгөөс гаргаж авсан. Статистикийн масштаб бууруулах аргыг 
ашиглаж, эдгээр тоо мэдээгээр 1900-2100 оны дөрвөн улирлын 
туршид ажигласан (цэг) болон загварчилсан (цул шугам) орон нутгийн 
температурыг харуулсан.

2100 оны 12-2-р сард Мөрөнд температур 5 - 7 °C-аар өсөх 
төлөвтэй байна. Зундаа 2 - 4 °C-аар илүү халуун болох төлөвтэй. 
Тодорхой бус байдлын хүрээ (сүүдэрлэсэн хэсэг) нь тус бүртээ 
байгалийн өөрчлөлтийн талаар өөр өөр дүгнэлт өгдөг дэлхийн цаг 
уурын хэд хэдэн загварын хоорондох зөрүүнээс үүдэлтэй болно.

Эх сурвалж: Benestad, R. E., A new global set of downscaled temperature scenarios, Journal of 
Climate, American Meteorological Society, 2011.

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.
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Цаатнуудын санаа зовоож байгаа гол асуудал бол сүргээ дор хаяж нэг өрхөд 50 цаа бугатай болтол өсгөхөд оршино. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Хугашийн хорогдол их байгаа нь духачуудын цаа бугын сүргийн тогтвортой байдалд ихээхэн бэрхшээл учруулсаар байна. 
Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Тайгын зүүн хэсэг дэх цаа бугын аж ахуй болон нөөцийн ашиглалтын талаар хэлэлцэж байгаа нь. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Тайгын баруун хэсэг дэх цаа бугын аж ахуйд тулгарч буй бэрхшээл болон боломжуудыг зураглаж байгаа нь. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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Жуулчдад сийлбэр зарах нь цаатнуудын орлогын нэгэн чухал эх үүсвэр юм. Гэрэл зургийг Эллэн Болс.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 45//

Манжигийн сүүгээр хийсэн бяслаг болон бусад цагаан идээ цаатнуудын хоол хүнсний нэг чухал хэсэг болдог. Гэрэл зургийг Эллэн Болс.



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.146 //

Цаатнууд хүүхдүүддээ тува хэл заах нь цаатны уламжлалт мэдлэгийг хадгалж хамгаалахад зайлшгүй чухал гэцгээж байна. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 47//

ХӨРӨГ
Гомбо

Заяа ба Улцан

Тунгалаг ба Өлзий

//

//

//

АН АГНУУР

ЭРҮҮЛ МЭНД

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.148 //

АН АГНУУР

Гомбо гуай тайгын зүүн хэсэгт хүндлэгдсэн 
настан юм. Тэрээр 1947 онд Бүгд Найрамдах 
Тува Улсад төрсөн бөгөөд түүнийг нялх 
байхад тэднийх тайгын зүүн хэсэг рүү 
нүүж иржээ. Тэднийх самар, жимс, бусад 
ургамлын зүйл түүж хоол, эмэндээ хэрэглэж, 
ан агнаж мах, арьсыг нь ашигладаг байжээ.

Эцэг эх нь ачлага унаа, сүү саалийн хэдхэн 
цаа бугатай байсан ажээ. Түүнийг 10 
хүрэхэд эцэг нь ан хэрхэн хийх, зэрлэг ан 
амьтад болон тэдний тархац нутгийг хэрхэн 
хүндэтгэхийг зааж өгчээ. Ан агнуурыг 
цөөн шилмэл эрчүүд л хийдэг урлаг байсан 
бөгөөд зэрлэг ан амьтдад хүндэтгэлтэйгээр 
үйлддэг байжээ. Настнууд түүнд итгэл 
хүлээлгэх хүртэл ан хийхийг зөвшөөрөөгүй 
гэж Гомбо гуай хуучилж байна.

Ан агнах, урхи тавих нь улирлын чанартай 
бөгөөд бөөгийн уламжлал нэвт шингэсэн 
дүрмүүдтэй ажээ. Хавар ан амьтан төллөх 
үеэр ан хийдэггүй байсан. Намар эрчүүд 
ирэх өвлийнхөө идшийг бэлтгэхээр анд 
гардаг байжээ. Тэд том биетэй, хөгшин 
ан амьтдыг түүн агнадаг байсан бөгөөд 
ан амьтдын сүргийг хэзээ ч хүйс тэмтэрч 
байгаагүй ажээ. Онцгой содон өнгө зүстэй 
ан амьтдыг, жишээ нь цагаан зэрлэг 
цаа бугыг бууддаггүй байсан. Хэрэв ан 
амжилттай болбол отог дахь өрхүүдэд 
насны эрэмбэ, өрхийн хэрэгцээгээр нь 
ангийн мах, арьснаас хувь хүртээдэг 
байжээ. Өвөл нь эрчүүд арьс үсний анд 
гардаг байсан. Гомбо гуай тайгын хүмүүс 

илүүдэл арьс үсээ монголчуудтай хэрхэн 
наймаалцдаг байсныг дурсан ярьж байна.

“Дөнгөж 1956 онд л духачуудыг албан ёсоор 
Монголын иргэнээр бүртгэж авч байсан” 
гэж Гомбо гуай хуучиллаа. Гомбо гуай 
иргэн болоод сургуульд явж, монголоор 
уншиж, бичиж сурчээ. Энэ үед цаа буга нь 
нийгэмчлэгдэн, Монголын төрийн өмч болж, 
ан агнуурыг хязгаарласан хууль тогтоомж 
гарчээ. “Тайгын иргэдийг цаа бугын тоо 
толгойг өсгөж, ан хийхэд зарцуулдаг цаг 
хугацаагаа багасгахыг дээрээс зааварладаг 
байсан” гэж Гомбо гуай ярив. Хүмүүст ан 
агнуураар олж авахаа больсон хоол хүнсээ 
худалдан авахад нь зориулж цалин хөлс 
өгдөг болсон бөгөөд тус бүс нутаг дахь 
зэрлэг ан амьтдын нийт тоо толгой өсчээ.

“Монголд коммунист дэглэм эцэс болоход 
цаа буга хувьчлагдаж, улс цаатнуудыг цалин 
хөлсөөр тэтгэхээ больсон” гэж Гомбо гуай 
өгүүллээ. 1994-2000 онд тайгын хүмүүсийн 
хувьд юм юм айхтар хомсдож гачигдсан 
он жилүүд байсныг тэрээр дурсан ярьсан. 
Хүмүүс цаа бугын аж ахуй, ан агнуурыг 
хослуулдаг уламжлалт амьдралын хэвшил 
рүүгээ эргэн орцгоожээ.

Ан агнуурыг дахин хуулиар зөвшөөрсөн 
боловч байгаль, зэрлэг ан амьтдад ханддаг 
хандлага өөрчлөгдсөн байлаа. “Нэгээс 
илүү үеийн турш ан агнуур цаатнуудын 
амьжиргааны нэг хэсэг байгаагүй учир 
уугуул иргэдийн мэдлэг настнуудаас залуу 

үедээ шилжиж очоогүй” гэж Гомбо гуай 
ярив. Тэрээр маш олон туршлагагүй цаатан 
анчид болон бусад ажилгүй монголчууд гэр 
орондоо мах, орлого олж ирэхээр анд гарах 
болжээ. Энэ нь зэрлэг ан амьтдын элбэг 
дэлбэг байдалд асар их нөлөөлсөн.

2000 онд Монгол Улсын төр засаг олон тооны 
устаж болзошгүй зүйлийг хадгалж хамгаалахын 
тулд ихэнх ан агнуурыг хориглосон шинэ 
хууль тогтоомж гаргажээ. Тайгын хүмүүс шинэ 
хүнд хэцүү үетэй тулгарсныг Гомбо гуай дурсан 
хуучилсан. Цаа буга хангалттай хүнс болж 
чаддаггүй байсан бөгөөд цаатнуудад орлого 
олох арга зам тун цөөн байлаа.

Гомбо ан агнуурын хууль тогтоомжуудыг 
эсэргүүцдэггүй боловч үндэсний хэмжээнд 
ан агнуурыг хориглохдоо тухайн орон 
нутгийн ан амьтны зүйлийн тоо толгой 
болон хүмүүсийн хэрэгцээг тооцож үзээгүй 
гэж байв. Зарим хүн өрх гэрээ тэжээхийн 
тулд л ан хийдэг гэж тэрээр өгүүлсэн. 
Хүмүүст зөвхөн хоол хүнс хэрэгтэй төдийгүй 
ан агнуур, ангийн мах тайгын хүмүүсийн 
амьжиргаа, уламжлалт соёлын нэгээхэн хэсэг 
юм. Түүний үеийнхэн уламжлалт мэдлэг, 
байгаль дэлхийгээ хүндэтгэх уламжлалаа 
хадгалж үлдсэн бөгөөд зэрлэг ан амьтдыг 
хадгалж хамгаалах тогтвортой ан агнуурыг 
хангахын тулд энэхүү мэдлэгийг залуу үедээ 
шилжүүлэх боломжтой гэж тэрээр ярилаа. 
Тайгын хүмүүс шилжилтийн энэ цаг үед газар 
нутаг, соёлоо хэрхэн хамгаалах талаар зааж 
сургах ёстой гэж Гомбо гуай хэлсэн юм.

ХӨРӨГ

ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.148 //



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 49//

Гомбо гуай ан агнуурын одоогийн хууль 
тогтоомж тухайн орон нутгийн ан амьтны 

зүйлийн тоо толгой болон хүмүүсийн хэрэгцээг 
харгалзаж үзээгүй гэж байв.

Гэрэл зургийг Риккардо П
равэттони

ХӨРӨГ

ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦАА БУГЫН АЖ АХУЙД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 49//



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.150 //

ЭРҮҮЛ МЭНД

Заяа, Улцан нар 20 гаруй насны залуучууд юм. 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос 
гаралтай Заяа гурван жил хагасын өмнө 
Итгэл сангийн шугамаар Цагааннуур суманд 
сайн дурын ажил хийж байхдаа Улцантай 
танилцжээ. Тэд бие биендээ сэтгэлтэй болж, 
гэрлэн, Заяа цаатан болсон ажээ.

Заяа юу юунаас илүү тайгын хүмүүсийн 
эрүүл мэндэд санаа зовж байдаг. Тэрээр 
жирэмсэн эмэгтэйчүүд тогтмол эмчид 
үзүүлдэггүй бөгөөд тайгын хүүхдүүд Монгол 
орны бусад хэсэгт төрсөн хүүхдүүдээс 
биеэр жижиг байдагт санаа зовж байгаа юм. 
Түүнчлэн цаатнууд хангалттай уураг, төмөр 
олж авахгүй байгаад тэрээр санаа зовдог. 
“Цаатнуудын амьжиргааг сайжруулах ажилдаа 
үүнийг мартаж болохгүй” гэж Заяа ярилаа. 
Тэрээр цаатнуудын амьжиргааг сайжруулахыг 
зорьсон төслүүд тайгын хүмүүсийн хэрэгцээг 
үр дүнтэй хангадаг гэж бодохгүй байна.

Заяа, Улцан хоёр цөөн хэдэн цаа бугатай 
бөгөөд 1-р отгийн бусад өрхийн цаа 
бугатай нийлүүлэн малладаг ажээ. Зарим 
цаа буга нь 2011 оны зун доголж байсан 
боловч Улцаны өгүүлснээр өмнөх жилтэй 
харьцуулахад цаа бугын эрүүл мэнд нь сайн 
байгаа ажээ. Цаа бугын үе мөчинд халуун 
дулаан уур амьсгал муу нөлөөтэй юм. Тэд 
уг нь хажуу уулын цаадтай, сэрүүвтэр уур 
амьсгалтай, талын чоноос зайдуу, өмнөх 
дөрвөн жилд огт бэлчээгээгүй зуслангийн 
бэлчээр рүүгээ сүргээ тууж очвол сайн гэж 

Улцан өгүүлж байна. Гэвч уналганы цөөн 
цаатай тул тэд хол аялж чадахгүй ажээ. 
Тэд мөн гадна дотны зочдод сийлбэр 
зарж олсон орлогоороо амьдардаг учир 
жуулчдын хувьд очиход амар газар 
нутаглаж байгаа юм.

Улцан 50 цаа бугатай бол хаа хүссэн газраа 
нүүж чадна гэж байна. “Хэрэв бид уламжлалт 
арга барилаар ан хийх боломжтой байсан 
бол жуулчдаас бага хамааралтай болж, 
амьдрал маань маш сайхан болох байсан” 
гэж тэрээр өгүүлээд инээмсэглэв.

Ер нь хосуудыг гэрлэхэд өөрсдийн сүрэгтэй 
болоорой гэж хоёр этэр, хоёр манжиг өгдөг 
ажээ. Хэрэв цаа буга нь эрүүл, нөхцөл нь 
таатай сайхан байвал сүргийн тоо толгойгоо 
зургаан жилийн дотор 50 хүргэх боломжтой 
гэж Улцан өгүүлэв. Таатай сайхан нөхцлүүд 
гэдэг нь жуулчдаас хол, зэрлэг байгаль 
дунд, цөөн махчидтай газар бэлчээхийг 
хэлж байгаа юм.

Улцан зургаа, долоон хүч тэнхээтэй цаа 
бугатай, хоёр, гурван морьтой байхад 
нэлээд хол нүүж чадна гэж тооцоолж байна.

“1998 онд манайх 30 цаатай байсан” гэж 
Улцан дурслаа. Тэд цаа бугаа онцгой 
тохиолдолд нядалдаг байжээ. Тэр үед тайгад 
жуулчид ирдэггүй байсан бөгөөд цаатнууд 
хол газар отогтой байжээ. Зуны отгууд нь яг 
Оростой залгаа хилийн дэргэд байдаг байв. 

Өнөөдөр хуучин отгуудыг урцны урт модоор 
нь олж таньж болно. Цаатнууд шинэ отог 
руу нүүхдээ ийм модоо хаяад нүүдэг байжээ. 
Тайгын хүмүүс газрын зураг дээр хуучин 
отгуудаа зааж зурж чадна.

Цаатнууд газар өмчлөх албан эрхгүй боловч, 
энэ газар нутаглаж буй цорын ганц угсаатан 
учир тусгай эрхтэй гэж боддогоо Улцан 
өгүүллээ. Цагааннуурын байгаль орчны 
байцаагч цаатнуудыг сумын засаг захиргаатай 
хамтран орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөл 
байгуулж, газар болон түүний нөөцөд нэвтэрч, 
ашиглах боломжоо хангах боломжтой гэж 
байна. Орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөл 
байгуулснаар тэд жуулчдаас хураамж авч, 
арилжааны компаниудыг шахах боломжтой. 
Гэвч орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлийн 
гишүүн байхын тулд цаатнууд паспорт 
зэрэг албан ёсны биеийн байцаалттай байх 
хэрэгтэй. Тайгын хүмүүс паспорт авахаар 
өргөдөл гаргасан боловч түүнийг авах 
ажиллагаа нь удаан ажээ.

“Бид хавар хүнсээ цуглуулахаар хотод 
очиход, нуурыг үнэ хаялцуулан хамгийн 
өндөр үнэ хэлсэнд нь өгнө гэсэн зар байхыг 
харсан” гэж Заяа өгүүллээ. Энэ нуур нь тэдний 
намаржааны бэлчээрийн нутагт багтдаг 
бөгөөд тайгын хүмүүсийн хувьд загасчилдаг 
чухал ач холбогдолтой нуур гэж тэрээр 
ярив. “Бид жуулчид нисдэг тэргээр ирээд 30 
минут загасчлаад буцахыг харсан, одоо загас 
багасаж байна” гэж Заяа өгүүлсэн юм.

ХӨРӨГ

ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.150 //



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 51//

Улцан, Заяа хоёр хамгийн сайн бэлчээр рүү нүүхэд 
цааных нь тоо цөөдөж байна гэцгээж байлаа.

Гэрэл зургийг Эллэн Болс

ХӨРӨГ

ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦАА БУГЫН АЖ АХУЙД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 51//



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.152 //

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

Тунгалаг Туяа 20 гаруй насны бүсгүй бөгөөд 
нөхөр Өлзий нь 30 гаруй настай юм. Тэд 
зургаан настай нэг хүү, хоёр настай болон 
гурван сартай хоёр охинтой ажээ. Тайгын 
зүүн хэсгийн 1-р отгийн бусад өрхийн 
нэгэн адил тэд 5-9-р сард отгоор нь ирдэг 
жуулчдаас олдог орлогоос хамааралтай 
байдаг. Тэд цаа бугынх нь зургийг авч, 
тайгын хүмүүсийг ажиглахыг илүүтэй 
сонирхдог жуулчидтай тийм ч их харьцаад 
байдаггүй гэцгээж байлаа. Тунгалаг ихэнх 
жуулчин цаа бугын эврээр хийсэн сийлбэр 
худалдан авч, сайхан загнадаг боловч зарим 
нь тэднийг огт хүндэтгэдэггүй гэж байсан. 
Тэд бүр асуух ч үгүй зургийг нь дардаг ажээ.

Тунгалаг ихэнх жуулчид Азиас ирдэг гэж 
бодож байна. Ерөнхийдөө 2-6 хүнтэй 
бүлгүүд ирдэг боловч заримдаа 10-аас ч 
олон хүнтэй жуулчны бүлэг ирдэг ажээ. 
Жил бүр тэдний отогт 50-60 жуулчин 
ирдэг. Тунгалаг тайгын хүмүүс Итгэл 

сангийн тусламжтай жуулчдад тайга болон 
цаатнуудын отгоор зочлоход нь туслах 
зорилгоор Цагааннуур сумын төвд Цаатан 
иргэд болон зочдын төв байгуулсан гэж 
өгүүлэв. Зочдын төвөөр дамжуулан аялал 
зохион байгуулахад тайгын иргэд морьдоо 
түрээсэлж, хөтөч хийн, зочдыг урцанд 
хонуулах зэргээр орлого олдог ажээ.

Гэвч Зочдын төвийн үйлчилгээг цөөн 
тооны жуулчид хэрэглэдэг байна. Ихэнх 
жуулчин Улаанбаатар, Мөрөн, Хатгал зэрэг 
Монголын томоохон хот суурин газар эсвэл 
хилийн чанадад байрладаг компаниудаар 
дамжуулан аяллаа зохион байгуулдаг ажээ. 
Ийм тохиолдолд тайгын иргэд зөвхөн 
сийлбэрээ зарж мөнгө олох боломжтой 
байдаг гэж Тунгалаг өгүүллээ.

Жуулчдын хэрэгцээнд тохируулан 1-р 
отгийн өрхүүд нүүдлийнхээ хэвшинжийг 
өөрчилсөн. Тэд жуулчдын хүрч очих 

боломжтой, хамгийн ойрын автозамаас 6-8 
цаг мориор яваад очих зайтай бэлчээрт 
удаан байдаг болжээ.

Тунгалаг, Өлзий хоёр 1-р отгийн өрхүүд бүгд 
хоорондоо төрөл бөгөөд үргэлж хамтдаа 
нүүдэг гэсэн. Өрхүүд бүлгээрээ отог болон 
цаа бугаа хэзээ хаашаа нүүлгэхийг ярьж 
шийддэг ажээ. Тунгалаг, Өлзий хоёрын хувьд 
цаа бугын сүргийн тоо толгойгоо өсгөх 
нь нэн тэргүүний асуудал юм. Тэд сүргээ 
томруулснаар жуулчдаас олдог орлогоос 
улам бага хамааралтай болж чадна гэж бодож 
байна. Тэд Цагааннуур сумын төвөөс хол, 
чоно цөөнтэй, цаа буга өвчин авах магадлал 
бага, илүү сайн бэлчээр рүү нүүх болно.

Тунгалаг цаа бугын аж ахуйн ирээдүйн 
талаар өөдрөг бодолтой байдаг. Тэрээр 
тайгад гэрийн тэжээвэр цаа буга байгаа цагт 
цаатан болохыг сонирхох тайгын залуучууд 
гарч ирсээр байх болно гэж боддог.

ХӨРӨГ
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Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп

Өлзий жуулчдын хэрэгцээнд тохируулахын 
тулд цаатан өрхүүд нүүдлийн хэвшинжээ 

өөрчилсөн гэж байна.
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2011 оны 6-р сард Цагааннуур сумын төвд болсон сургалт семинарт оролцогчид Монгол, Орос, Финланд, Скандинавын хойг дахь цаа 
бугын аж ахуйн талаар мэдээлэл солилцов. Гэрэл зургийг Лорэнс Хислоп.
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2011 оны 6-р сарын 22-23-нд Цагааннуур сумын төвд болсон сургалт семинарт оролцогчид.
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ТАЛАРХАЛ
Энэ номыг нүүдэлчний амьжиргаа болон газар 
ашиглалтад учирч буй байгаль орчин, эрх зүй, 
эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн саад бэрхшээл 
болон боломжуудыг тогтоох зорилгоор тайгын 
зүүн хэсэгт хийсэн хээрийн судалгаа болон 2010, 
2011 онд цаатнууд, эрдэмтэд, орон нутгийн болон 
улсын төр засгийн төлөөлөл, бусад сонирхогч 
талуудыг оролцуулан зохион байгуулсан гурван 
уулзалт семинараас цуглуулсан мэдээлэл дээр 
үндэслэн бичсэн болно.

Оролцогчид
Бид тайгын зүүн хэсгийн 1, 2-р отгийн цаатнуудад 
2011 оны 6-р сард манай судалгааны багийг хүлээн 
авч, орон нутгийн иргэдийн уулзалт хуралдаанд 
идэвхтэй оролцож, ярилцлага өгч, хэлэлцүүлэг 
хийж, инээд хөөрөөр угтаж, манжигийн бяслагаар 
дайлсанд онцгой талархаж байгаагаа илэрхийлье.

Бид Цагааннуур сумын төвд (2011 оны 6-р сарын 
22-23) болсон орон нутгийн иргэд дээр түшиглэсэн 
уулзалт семинарт оролцогчдод духачуудын цаа 
бугын аж ахуйд тулгарч буй бэрхшээл, боломжуудыг 
зураглахад тусалж, мэдлэгээ хуваалцсанд нь 
талархаж байна. Эдгээр оролцогчдын дунд духа 
цаатнууд; сумын засаг дарга хатагтай Мягмаржав; 
Цагааннуур сумын байгаль орчны байцаагч (газар 
ашиглалтын хэлтсийн дарга); Цаа бугын маллагааны 
төвийн захирал; Цагааннуур сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын дарга; болон Улсын мал 
эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн цаа бугын 
өвчин судлаач хатагтай Нансалмаа нар байсан болно.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Экологийн 
цэвэр технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн 
дарга бөгөөд Монгол Улс дахь Даян дэлхийн 
байгаль орчны сан (GEF)-гийн үйл ажиллагааг 
хариуцсан албан тушаалтан ноён Энхбатад манай 
ажлыг дэмжиж, 2010 оны 12-р сард Улаанбаатар 
хотод уулзалт семинар зохион байгуулсанд нь 
талархсанаа илэрхийлье. Энэхүү уулзалт семинарт 
духа цаатнууд, Орос, Норвегийн цаатнууд, улсын 
болон орон нутгийн засаг захиргааны төлөөлөл, 
эрдэмтэн судлаачид, оюутнууд оролцож духа 

цаатнуудыг дэмжих талаар хамтран ажиллах 
боломжуудыг хэлэлцсэн юм.

Бид мөн 2011 оны 5-р сард Нью-Йорк хотод 
болсон НҮБ-ын Уугуул иргэдийн асуудлаархи 
байнгын чуулга уулзалтын (UNPFII) семинарт 
оролцсон дэлхийн өнцөг булан бүрт буй 
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч уугуул иргэдийн 
төлөөлөгчид болон олон улсын бусад оролцогчдод 
талархсанаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Тус 
семинараар бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн 
үйлдвэрийн хөгжил, байгаль орчны өөрчлөлттэй 
дасан зохицоход учирч буй бэрхшээл болон 
хэрэгцээний талаар олон улсын үзэл бодлыг 
солилцсон. Ялангуяа НҮБ-ын Уугуул иргэдийн 
асуудлаархи байнгын чуулга уулзалтын гишүүн 
Анна Найканчинад талархсанаа илэрхийлье.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Тайгын 
байгаль нийгэмлэгийн зүгээс бидэнтэй хамтран 
ажиллаж байсан гол хүмүүс болох Пүрэвийн 
Цогтсайхан, Солнойн Баттулга нарт идэвх зүтгэлтэй 
хамтран ажиллаж, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж 
байсанд нь онцгой талархаж байгаагаа илэрхийлье.
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Тайгын зүүн хэсэгт зуслангийн отог дээр цаа бугыг өдөр нь бэлчээрт бэлчээсний дараа цаатны урцанд ойр газар буцааж тууж ирдэг.  
Гэрэл зургийг Риккардо Правэттони.
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Хугашуудыг өдрийн цагт, манжигийг шөнө уяж, сүргээ отогтоо ойр, махчин амьтны аюулаас хол байлгадаг ажээ. Гэрэл зургийг Риккардо Правэттони.



ШИЛЖИЛТИЙН ДҮР ТӨРХ  NO.160 //

ЛАВЛАХ МАТЕРИАЛ

Баскин (1986). “Differences in the ecology and 
behaviour of reindeer populations in the USSR.” 
Rangifer (Special Issue #1): 333-340.
 
Батжаргал (1996). Biodiversity Conservation Action 
Plan for Mongolia, Ministry for Nature and the 
Environment.

Баттулга ба Цогсайхан (2002). Current state of 
reindeer of Mongolia and their future conservation 
and breeding management. The 2nd World Reindeer 
Herders’ Congress - Anár 2001. S. Kankaanpää, E. Sara, 
A. Rybkinet al, Association of World Reindeer Herders.
 
Баттулга ба бусад (2003). “Following the White 
Stag: The Dukha and Their Struggle for Survival.” 
Cultural Survival Quarterly 23(1).
 
Биологийн төрөл зүйлийн конвенцын хэрэг 
эрхлэх газар (2010). Pastoralism, Nature 
Conservation and Development: A Good Practice 
Guide. Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity. Montreal: 40 + iii pages.
 
Кларк ба бусад (2006). Summary Conservation 
Action Plans for Mongolian Mammals. Regional Red 
List Series Vol. 2. London, Zoological Society of 
London.
 
Донахью (2003). “The Troubled Taiga: Survival on 
the Move for the Last Nomadic Reindeer Herders 
of South Siberia, Mongolia, and China.” Cultural 
Survival Quarterly 27(1): 12-22.
 
Донг ба бусад (2011). “Vulnerability of worldwide 
pastoralism to global changes and interdisciplinary 
strategies for sustainable pastoralism.” Ecology and 
Society 16(2): 10.
 
FAO (2001). Pastoralism in the New Millenium. FAO 
Animal Production and Health Paper 150. Rome, 
Italy, Food and Agriculture Organisation.
 

FAO (2007). The state of the wolrd’s animal genetic 
resources for food and agriculture. Rome, Italy, 
Food and Agriculture Organisation.
 
Фэрнандэс-Гимэнэс (1999). “Sustaining the 
Steppes: A Geographical History of Pastoral Land Use in 
Mongolia.” The Geographical Review 89(3): 315-342.
 
Гомболүүдэв (2008). Vulnerability of Rural People 
to Extreme Climate Events in Mongolia. The 
Netherlands Climate Assistance Programme (NCAP), 
Netherlands Climate Institution.
 
Хагэмөн ба Раймэрс (2002). “Reindeer summer 
activity pattern in relation to weather and insect 
harassment.” Journal of Animal Ecology 71: 883-892.
 
Хэй ба Кий (2006). The Tsaatan Culture And The 
Management Of Mongolian Reindeer. Proceedings of 
the 4th World Deer Conference.
 
Хэй ба бусад (2008). “A novel clinical syndrome and 
detection of Anaplasma ovis in Mongolian reindeer 
(Rangifer tarandus).” Journal of Wildlife Diseases 
44(3): 569-577.
 
Олон улсын цаа бугын аж ахуйн төв (2009). 
“About reindeer husbandry.” Retrieved 6th October, 
2011, from http://icr.arcticportal.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=687&Ite
mid=124&lang=en&showall=1.
 
Инамүра (2005). The Transformation of the 
Community of Tsaatan Reindeer Herders in 
Mongolia and Their Relationships with the Outside 
World. Pastoralists and Their Neighbors in Asia and 
Africa. K. Ikeya and E. Fratkin. Senri Ethnological 
Studies 69: 123-152.
 
Итгэл сан (2010). “The Reindeer Life Project.” 
Retrieved 24 November 2011, from http://itgel.org/
reindeer.htm.
 

Жаргалсайхан (2010). “Social Cancer.” UB Post. 
Retrieved 3rd March, 2011, from http://ubpost.
mongolnews.mn/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=4953&Itemid=41.
 
Ернслэттэн ба Клоков (2002). Sustainable reindeer 
husbandry. Tromsø, Senter for samiske studier, 
Universitetet i Tromsø.
 
Ёнсэн (2010). Draft workshop summary: Impacts of 
land-use change and climate change  
on nomadic herders. Nomadic Herders Workshop, 
Ulan Bator.
 
Кавтиквар ба бусад (2010). “Deer antlers: 
Traditional use and future perspectives.” Indian 
Journal of Traditional Knowledge 9(2): 245-251.
 
Кий (2008). Tsaatan Community Development: 
A report of findings from a community-based 
participatory rural appraisal (PRA) conference, 
Tsagaan Nuur soum, Hovsgol aimag, Mongolia, 
January 25-26, 2008, Itgel.
 
Кристэнсэн (2004). The Living Landscape of 
Knowledge: An analysis of shamanism among the 
Duha Tuvinians of Northern Mongolia. Department 
of Anthropology, University of Copenhagen. 
Specialeafhandling til Kandidateksamen, 
Specialerække nr. 317.

Кристэнсэн (2007). Med åndernes øjne: Shamanisme 
og slægtskab i det mongolske landskab. Scener 
for samvær: Ritualer, Performance og socialitet. I. 
Sjørslev, Aarhus Universitetsforlag: 73-93.

Кристэнсэн (2011). Personal communication, 
December 2011.
 
Лувсанжамж ба Сөдэрбэрг (2005). Mongolia - 
Heaven for foreign consultants. Working Paper 215, 
June 2005. European Institute of Japanese Studies.
 



ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА: МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД 61//

Марин (2010). Chasing the Rains: Mongolian 
pastoralists’ vulnerability and adaptation to climate 
change in ‘the age of the market’. Institute of 
Geography, University of Bergen. Philosophiae 
Doctor (PhD).
 
Олон улсын цөөнхийн эрхийн бүлэг (2011). 
“Minority Rights Group International, State of the 
World’s Minorities and Indigenous Peoples 2011 - 
Mongolia.” Retrieved 14th October, 2011, from http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36711.html.
 
Олон улсын цөөнхийн эрхийн бүлэг (2007). “World 
Directory of Minorities and Indigenous Peoples 
- Mongolia: Overview.” Retrieved 14th October, 
2011, from http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4954ce4bc.html.
 
БОАЖЯ (2010). Mongolia’s Second National 
Communication under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. D. 
Dagvadorj. UIaanbaatar, Mongolia, Ministry of 
Nature, Environment and Tourism (MNET).
 
National Geographic News (2010). “Reindeer People 
resort to eating their herds.” Retrieved 25 November 
2011, from http://news.nationalgeographic.com/
news/2004/11/1104_041104_reindeer_people_2.html.
 
Нойпэрт (1996). “Population and the Pastoral 
Economy in Mongolia.” Asia-Pacific Population 
Journal 11(4): 27-46.
 
Нори ба бусад (2005). Herding on the brink: 
Towards a global survey of pastoral communities 
and conflict, IUCN Commission on Environmental, 
Economic and Social Policy.
 
Рагагнин (2006). The position of Dukhan among 
the Tuvan dialects. Exploring the Eastern Frontiers 
of Turkic. M. Erdal and I. Nevskaya. Wisebaden, 
Germany, Hubert & Co. Gottingen: 153-192.
 

Рийдинг ба бусад (2006). Conserving biodiversity 
on Mongolian rangelands: implications for protected 
area development and pastoral uses. USDA Forest 
Service Proceedings, RMRS-P-39.
 
Рэйд ба бусад (2008). “Global significance of 
extensive grazing lands and pastoral societies: an 
introduction.” Fragmentation in semi-arid and arid 
landscapes: 1-24.
 
Райнэрт (2004). Globalization in the periphery as a 
Morgenthau Plan: the underdevelopment of Mongolia 
in the 1990s. Globalization, economic development 
and inequality: an alternative perspective. E. S. Reinert, 
Edward Elgar Publishing: 157-214.
 
Рөд ба бусад (2006). “Genetic distinctiveness of 
isolated and threatened Tsaatan reindeer herds in 
Mongolia.” Advances in Deer Biology: 86.
 
Штэрнбэрг (2007). “Environmental challenges in 
Mongolia’s dryland pastoral landscape.” Journal of 
Arid Environments 72(7): 1294-1304.

Цогсайхан (2011). Personal communication, 
December 2011.
 
ЮНЕСКО (1999). “UNESCO Red Book on Endangered 
Languages: Northeast Asia.” Retrieved 24 November 
2011, from http://www.helsinki.fi/~tasalmin/nasia_
report.html - Tuvan.
 
UNHCR (2010). “State of the World’s Minorities and 
Indigenous Peoples 2010 - Mongolia.” Retrieved 6th 
October, 2011, from http://www.unhcr.org/cgi-bin/
texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;doci
d=4c33310e3c&amp;skip=0&amp;query=tsaatan&
amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date.
 
Аптон (2009). ““Custom” and Contestation: 
Land Reform in Post-Socialist Mongolia.” World 
Development 37(8): 1400-1410.
 

Монгол дахь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн 
агентлаг (2007). The Mongolia Monitor. No. 73, 
August 2007.
 
Вингард ба Цаалэр (2006). Silent Steppe: The 
Illegal Wildlife Trade Crisis in Mongolia. Mongolia 
Discussion Papers. East Asia and Pacific Environment 
and Social Development Department. Washington 
D.C., World Bank.
 
WISP (2010). “Pastoralist Portal.” Retrieved 15 
November 2011, from http://www.iucn.org/wisp/
pastoralist_portal/.
 
Дэлхийн банк (2006). Mongolia - A Review of 
Environmental and Social Impacts in the Mining 
Sector. Discussion Papers.
 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (2010). Filling the 
Gaps to Protect the Biodiversity of Mongolia, WWF 
Mongolia Programme Office: 134 pp.
 
WWF Mongolia (2011). “Resolution on designation 
of new PAs and upgrading the status of some 
existing PAs.” Retrieved 25th November, 2011, from 
http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/
mongolia/?200113/---------



Мөрөн Эрдэнэт
Булган Зүүнхараа

Улаангом

Дунд-Ус

Өлгий

Улиастай

Ходрого

Алтай

Цэцэрлэг

Баянхонгор
Арвайхээр

Даланзадгад

Мандалговь

Улаанбаатар

Буянт-Ухаа
Улаан-Уул

Баруун-Урт

Өндөрхаан
Чойбалсан

Эрээнхот

Сүхбаатар

Дархан

Отгонтэнгэр
Мөнххайрхан

Мөнхсарьдаг
уул

Тэргүүн богд

Дунд
сайхны нуруу

ХэрлэнОр
хо

Идэр
Сэлэнгэ

Хөвсгөл
нуурУвс нуур

Хяргас нуур

Хар ус нуур

Ачит нуур

Хар нуур

М О Н Г О Л  У Л С

Х Я Т А Д

О Р О С Ы Н  Х О Л Б О О Н Ы  У Л С

Бүгд Найрамдах
Тува Улс

Бүгд Найрамдах
Буриад Улс Байгалийн чанад

дахь хязгаар

Өвөр Монгол

Шинжаан Уйгурын
Өөртөө Засах Орон

Өндөр
далайн түвшнээс
дээших метр

0
500
1 000
1 500

5 000
3 000
2 000

Газрын зургийг Риккардо Правэттони.





www.unep.org
United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 1234
Fax: +254 20 762 3927

e-mail: uneppub@unep.org
www.unep.org

Монгол орны хойд хэсгийн шилмүүст ойн эмзэг бүсээр нутаглагч тайгын 
уугуул иргэдэд хэцүү асуудал тулгараад байна. Бэлчээрийн мал аж ахуй 
эрхлэгчдийн өвөрмөц соёлын үндэс суурь болж ирсэн цаа бугын маллагаа 
устахын даваан дээр байна.

Энэ номонд Монгол орны хойд хэсгийн цаа бугын аж ахуйн өнөөгийн 
байдлыг өгүүлж, цаа бугын маллагаа болон духа цаатнуудын бэлчээр 
болон эх нутгийн удирдлага зохицуулалтын талаархи зөвлөмжүүдийг 
танилцуулсан болно.


