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Мазаалай баавгай хамгаалах м
мэдээлэл сурталчилгааны төв

Мазаалай баавгайн тухай
товч мэдээлэл
• Дэлхий дахинаа нэн ховор хөхтөн амьтны нэг
• Говийн хуурай, хэт гандуу эрс тэс уур амьсгалтай
нөхцөлд амьдарч байгаа баавгайн овгийн цорын ганц
төлөөлөл
• Атас Богд ба Цагаан Богд уулсын систем, түүний
орчмын баянбүрдийг дамжин хоорондоо говиор
тусгаарлагдсан гурван хэсэг газар цөөн тооны
мазаалай баавгай амьдарч байна

• Идэш тэжээлийн ихээхэн хэсгийг ургамал
болон шавьж эзэлнэ
• Говийн баянбүрдийн шүхэр зүйл
• Монгол улсын улаан номд бүртгэгдсэн бөгөөд улаан
дансны ангилалд устаж байгаа зүйлийн ангилалд
орсон
• Сүүлийн үеийн генетикийн судалгааны мэдээгээр 21
бодгаль бүртгэгдсэн ба 40 хүртэлх тооны бодгаль байх
магадлалтай (Odbayar et al 2016) гэж үзэж байна.

Мэдээлэл сурталчилгааны төв байгуулах
хамтарсан төслийн үйл ажиллагааны он
дарааллын хуудас
Мэдээлэл сурталчилгааны
төв байгуулах үндэслэл

• Говийн их дархан цаазат газрын зүүн хэсэг буюу мазаалай
баавгайн амьдрах орчны хамгаалалтаыг сайжруулах,
бэхжүүлэх
• Мазаалай баавгайн судалгаа, мэдээлэл сурталчилгааны
ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх
• Мазаалай баавгай хамгаалах олон талын санаачлагыг
хооронд нь уялдуулах, орон нутагт төвлөрүүлэх
• Эхийн гол нь мазаалай баавгай амьдарч байгаа уугуул
нутагт хамгийн ойр байрлаж байгаа суурин газар
• Байгаль хамгаалагчид, судлаачид урт хугацаанд тогтвортой
ажиллах нөхцөл зохих хэмжээнд бүрдсэн
• Говийн их дархан цаазат газрын зүүн хэсгийн хамгаалалтыг
хариуцсан захиргааны хэсэг байх боломжтой.

• 2008 онд ХБНГУ-ын Баваар мужийн байгаль хамгаалах
байгууллагын (LBV)-ын төлөөлөл Эхийн гол, Цагаан Богд
ууланд Говийн их дархан цаазат газрын удирдах хүмүүстэй
уулзаж хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцож,
орон нутгийн нөхцөл байдалтай танилцав.
• 2009 онд Говийн их дархан цаазат газрын захиргаатай
хамтран Баянтооройд мазаалай баавгай амьдардаг нутаг
дэвсгэрийг хамрах говийн 2 аймгийн 5 сумын захиргаа,
иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, байгаль хамгаалагч нарын
50 орчим хүн оролцсон семинар зохион байгуулав. Мазаалай
баавгай хамгаалахад орон нутгийн захиргаа, иргэд хамтран
ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв. Мазаалай баавгай
хамгаалах санг 5 сумын дунд байгуулж энэ үйл ажиллагааг
дэмжих санхүүгийн эх үүсвэр бий болгохоор шийдэв

.
• 2010 онд Улаанбаатар хотноо болсон “Мазаалай баавгай
хамгаалах асуудлаар зохион байгуулсан олон улсын
хурлын үеэр ХБНГУ-ын Баваар мужийн байгаль хамгаалах
байгууллага (LBV), Монголын байгаль хамгааллын
биологийн нийгэмлэг, Говийн их дархан цаазат газрын
хооронд мэдээлэл сурталчилгааны төв байгуулах талаар
хамтран ажиллах гэрээнл гарын үсэг зурав.
• Мөн онд мэдээлэл сурталчилгааны төвийн барилгын
засварын ажил эхлэв.
• 2012 онд төвийн нээлтийг хийж, судлаач, оюутнууд урт
хугацаагаар суурин судалгаа хийх боломжтой болов.

