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1. ТАНИЛЦУУЛГА 

Монгол орны хүн амын өсөлт, сууршилтийг даган жилээс жилд нэмэгдэх эрчим 

хүчний найдвартай хэрэглээг хангах зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүчний салбар, тэр 

дундаа усан цахилгаан станц барих ажил олон жилийн өмнөөс яригдаж байсаар, улмаар 

2008 онд Тайширын усан цахилгаан станцыг барьж ажиллуулж эхэлсэн нь манай оронд 

сэргээгдэх эрчим хүчний түүхийн шинэ хуудсыг нээсэн байна. Тайширын УЦС нь Говь-

Алтай аймгийн Тайшир, Халиун, Жаргалан, Завхан аймгийн Цагаанчулуут, 

Цагаанхайрхан, Яруу, Алдархаан зэрэг олон сумдыг цахилгаанаар хангаж байна. 

Түүнчлэн бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжилд сайнаар нөлөөлж, Алтай хотын 

хүн амыг ундны цэвэр усаар хангаж, улмаар 2019 оноос Алтай хотруу ус дамжуулах 

хоолой татаж байна.  

 

1-р зураг. Тайширын УЦС-ын далан 

Завхан гол дээр үүссэн Гэгээ нуурт хөвөгч болон ёроолын амьтан, усны ургамал, 

загас амьд организмын шинэ экосистем бүрэлдэн тогтож байна.  Нууранд Завхан голын 

алтайн шар сугас, монгол хадран загас нутагшин амьдарч байна. Усан цахилгаан станц 

баригдахдаа загас дамжин өнгөрөх суваггүй, далангаар Завхан голын загас усны амьд 

организмын тархалт тусгаарлагдсан байдаг бөгөөд энэхүү биологийн төрөл зүйлийг 

тусгаарласан үйлдлийг цаашид анхаарч үзэх нь зүйтэй юм.  
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Байгалийн баялагийг ашиглах хэрэгцээтэй уялдан Гэгээ нуурын загас ч мөн 

өвлийн агнуурт өртөөд байгаа юм. Загас агнуурыг зөв зохистой явуулахын тулд загасны 

зүйлүүдийн тархалт, үржлийн онцлог, нас хүйсийн харьцаа, загасны нүүдэл, идэш 

тэжээлийн судалгааг олон жилийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэснээр тухайн нуураас 

барих загасны хэмжээг тогтоодог. Нууранд загас олборлолтыг явуулж байгаа 

тохиолдолд агнуурт өртөж буй загасны тоо хэмжээг хянаж байх нь хамгаас чухал юм. 

Загас агнуур ихээр эрхлэдэг улс орнуудад нуураас олборлож буй загасны хэмжээ жил, 

жилээрээ бүрэн тэмдэглэгдсэн байдаг.  

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн 

засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө 

зэрэгт тусгагдсаны дагуу Гэгээ нуурын загасны тархац, нөөц, зүйлийн бүрдлийн 

харьцааг тогтоож, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зорилт, чиглэлийг 

тодорхойлох ажил хийх шаардлага гарсан байна.  

Бид Гэгээ нуурын загасны зүйлийн бүрэлдэхүүн, идэш тэжээл, ёроолын болон 

хөвөгч амьтад, усны ургамлын дээж материал бүрдүүлэн энэхүү судалгааны материал 

болон өмнөх судлаачдын материал дээр үндэслэн нуураас жилд агнах загасны тойм 

нөөцийг тогтоох зорилго тавин ажиллав. УЦС-аас үүссэн нуур, үндсэн голуудын усны 

экосистемд үзүүлэх нөлөөлийг судлан, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг үр дагаварыг нь 

бууруулах арга хэмжээг тодорхойлсноор усны нөөц, чанар, амьтан, ургамлын олон янз 

байдал, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалахад чухал алхам болно.  

  
                             2007                                                            2008 

  
                              2011                                                            2012 

2-р зураг. Гэгээ нуурын усаар дүүргэгдэж буй байдал 
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1.1. Нуурын байршил, усны горим 

2008 онд Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын нутагт Завхан голын гольдролд 

Улаан боомын хавцалд далан барьж 18 км урт, 2-4 км өргөн, 50 м хүртэл гүнтэй, 1090 м3 

устай Гэгээ нуур шинээр үүсжээ. 2007 оны 12 сарын байдлаар усны толио далайн 

түвшнээс дээш 1677.4 м-т, 2008 онд нуурын талбай 14.26 км2, 2009 онд далайн 

түвшинээс дээш 1685 м, нуурын талбай 18.55 км2, 2010 онд нуурын талбай 32 км2 болж 

энэ оны 9 дүгээр сарын 23-нд далайн түвшинээс дээж 1696.00 м-т хүрсэн байна. 2012 онд 

41 м гүн, усны гадаргуугын талбай 42.4 км2, 601 сая м3 эзлэхүүнтэй болжээ. Гэгээ нуур 

2016 онд 50 м гүн, 25 км урт, 1.5-2 км өргөн, нуурын талбай нь 52.77 км2 болж нэмэгдэн, 

дараагийн 2017-2019 онуудад нуурын талбай 41.6-45.7 км2 хэлбэлзэж байна (3-р зураг). 

Бидний судалгааны хугацаа 2019 онд нуурын талбай 45.7 км2 байв.  

 

3-р зураг. Гэгээ нуурын талбайн өөрчлөлтүүд (2008-2019)  

Нуурын ус сэрүүвтэр гадаргуугын температур 7 дугаар сард 12-170С, гүндээ 

9.30С, 11 сарын эхээр хөлдөж 5 сард гэсдэг. Нуурын тунгалагшилт зун 2-3.5 м.  
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4-р зураг. Тайширын УЦС-ын Гэгээ нуур 2019.07.27 
 

Нуурын ёроолд хайргархаг болон  саарал лаг шавар хурдастай, урд эрэг хөвөө, хошуу 

хойг түрж орсон хэсэгт том мөхлөгт элс, нураг чулуу хайргархаг хурдас тархсан байдаг. 

 

 
5-р зураг. Гэгээ нуурын эх, 2019.08.25 
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1.2.Усны химийн найрлага 

 

Нуурын усанд ууссан хүчилтөрөгч 5.9-6.2 мг/л, усны орчин рН  нь 6.2-6.3 байв.   

 

Гэгээ нуурын усны чанарын зарим үзүүлэлт 

                                                                                                        1-р хүснэгт  

Хугацаа pH 
Усны температур DO % DO мг/л 

Hg, mm 
2 м гадаргуу 2 м гадаргуу 2 м гадаргуу 

VIII.20 830 
6.20 

- 17 - 77 - 6 620.6 

1750 17.7 18.1 79 80 6 6.1 618.6 

VIII.21 830 
6.32 

17.4 17.2 78 79 6.1 6.2 620.9 

1400 17.3 17.7 75 78 5.9 6.1 619.9 

 

Гэгээ нуураас усны дээж авч  ШУА-ийн Хими –хими технологийн хүрээлэнгийн 

усны лабораторит физик, химийн үзүүлэлтийг тодорхойлов.                                                                                                                      

                                                                                                                         2-р хүснэгт 

Гэгээ нуурын усны шинжилгээ 

Физик химийн үзүүлэлт Гэгээ нуурын 

ус 

Ундны усны байгалийн 

гаралтай химийн 

найрлагын үзүүлэлт 

MNS0900:2005 

Эмчилгээ, ундааны 

зоирулалтаар савлаж 

хэрэглэх рашаан 

MNS3651:2004 

pH  (нэгжгүй) 7.32 6.5-8.5 5.5-7.5 

EC (mS/m) 22.1 - - 

ORP  (mV) 111 - - 

Ерөнхий хатуулаг  (мг-экв/л) 2.2 7 - 

Ерөнхий эрдэсжилт  (г/л) 184.3 - 1.0-10.0 

Голлох ионуудын агуулга  мг/л 

Натри (Na+K+) 6.83 200 30-2800 

Кальцийн ион, (Ca2+) 34.07 100 90-500 

Магнийн ион (Mg2+) 6.08 30 12-350 

Аммони (NH4
+) 0.00 1.5 1.0 

Карбонат (CO3
2-) 0.00 - - 

Гидрокарбонат (HCO3
2-) 103.7 - 480-5600 

Хлорид ион, (CI-) 13.06 350 2-2500 

Сульфатын ион, (SO4
2-) 20.57 500 2-520 

Нитрит (NO2
-) 0.00 1 0.1 

Нитрат (NO3
-) 0.01 50 50 
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Гэгээ нуурын эрдэсжилт бага 184 г/л  буюу цэнгэгээс, цэнгэг байна. Байгалийн усны 

хатуулгын хувьд О.А. Алекины ангилалаар 1.51-3.0 мг-экв/л зөөлөн ангилалд 

хамрагддаг. Нуурын усны хатуулаг 2.2 мг-экв/л  буюу зөөлөн устай, цэвэр тунгалаг 

байна. Нуурын усны ионы бүтцэд анионоос гидрокарбонат (HCO3
2-) дангаараа зонхилж, 

анионы харьцаа HCO3> SO4
2-> CI-,  катионы харьцаа Ca2+> Na+K+> Mg2+ байна. Ундны 

усны байгалийн гаралтай химийн найрлагын үзүүлэлт MNS0900:2005 болон эмчилгээ, 

ундааны зоирулалтаар савлаж хэрэглэх рашаан MNS3651:2004 стандартуудтай 

харьцуулахад нуурын усны химийн найрлаганд давсан үзүүлэлт байхгүй байна.   

                                                                                                              3-р хүснэгт 

Нуур, голын усны  химийн найрлага /Курловын томъёогоор/ 

№ Сорилын дээж авсан цэгүүд Курловын томъёо 

1 Тайшир УЦ станцын адаг 
 

2 Тайшир УЦ станцын эх 
 

3 Гэгээн нуур,  Завхан голын цутгал хэсэг 
 

4 Гэгээ нуур, Тайширын УЦС-ын хажуу 
 

5 Гэгээ нуур, Тайширын УЦС-ын хажуу 
 

6 Гэгээн нуураас гарч буй Завхан гол 
 

7 Гэгээн нуурын эх 
 

8 Завхан гол 
 

 

 

6-р зураг. Гэгээ нуурын төв хэсэг 
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2. СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ 

Гэгээ нуурын хөндлөн огтлолд 0-6 м, 6-9 м, 9 метрээс илүү гүнд нийт 8 цэгээс 

10х10 мм, 20х20 мм, 30х30 мм, 40х40 мм, 50х50 мм нүхтэй, 1.5-1.8 м өндөртэй,  тус бүр 

нь 80 м урттай заламгайн тор ашиглан 2, 4, 12 цагийн зайтайгаар загасыг барьсан.  

 

7-р зураг. Торны байрлал 

Загас барьсан газрын цэг, торны хамарсан талбай, гүн, татсан хугацаа, торны 

хэмжээ зэргийг бичиж тэмдэглэн, нэг торонд орсон загасны тоо (Yn/f, ш./ нэг торонд), 

биомассыг (Yw/f, кг /нэг торонд) тогтоов. Судалгааны явцад нийт 135 ширхэг загасанд 

биоанализ хийв. Загасны урт, жин, хүйс, бэлгийн боловсролтын зэрэг, гэдэс, ходоодны 

дүүргэлтийн хэмжээг Правдин, 1966; Печников, Терешенков, 1986 нарын аргаар 

тодорхойлон идэш тэжээлийн судалгаанд зориулан 68 загасны ходоод-гэдсийг 4% 

формалины уусмалд бэхжүүлэн лабораторийн нөхцөлд тодорхойлов. 

   

8-р зураг. Загасны идэш тэжээл  
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Алтайн сугас загасны насыг заламгайн хавхагаар, монгол хадран загасны насыг 

хайрсаар (Чугунов, 1939; Правдин, 1966; Печников, Терешенков, 1986) тодорхойлов. 

   

9-р зураг. Хадран загасны хайрс, Алтайн сугасын заламгайн хавтсан дахь жилийн цагираг 

Нуурын хөндлөн огтлолд Lowerance Elite багажаар 26 удаа тууш бичиглэл хийж, 

нуурын гүн, загасны тархалтын зураглал хийлээ.  

 

10-р зураг. Lowerance Elite-12 багжаар нуурын гүний зураглал, ургамал,  

загасны тархалтын мэдээлэл бүрдүүлэх 

Нуурын талбайн хэмжээ, гүний зураглал, загасны тархалт зэргийг Arc GIS болон 

BioBase программуудыг ашиглан гүйцэтгэв. Мөн цэг тус бүрээс хөвөгч амьтны дээжийг 

64 мкм хэмжээтэй нүхтэй тороор нуурын гүнээс гадаргуу хүртэл, ёроолын амьтны 

дээжийг Петерсоны (1/40 м2) ёроол хамагч багажаар авч, усны дээд ургамлыг 

1 

2 
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4 
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формалины уусмалд бэхжүүлэх болон хатаадас бэлтгэж лабораторийн арга зүйн дагуу 

тодорхойлов. 

  

11-р зураг. Дээж цуглуулах маршрут судалгаа 

Усны ургамлын тархалтын судалгааг цэг тус бүр дээр бичиглэл хийж, 0.25 м2 

талбайд оногдох ургамлын хэмжээ биомассыг авав. 

       

12-р зураг. Судалгаа явуулахад ашигласан багаж  

                         Aquameter                       Планктоны тор                                         Ёроол хамагч 
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13-р зураг. Ероолын лаг шавар авч 0,25 м2 талбайгаас ялгасан ёроолын амьтан 

 

14-р зураг. Загасны тархалт, бичиглэл хийсэн маршрут, ургамалжилт 

 

 



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГЭГЭЭН НУУРЫН ЗАГАСНЫ НӨӨЦИЙГ ТОГТООХ, АШИГЛАЛТ 

ЯВУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГАА 
 

Эко-үйлчилгээ ТББ Хуудас 13 

 

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 

3.1. Гэгээ нуурын загасны тэжээлийн бааз 

Нуур, усны хөвөгч болон ёроолын амьтан, ургамал шууд ба шууд бус замаар 

загасны тэжээл болно. Загас нь нуурын хөвөгч ургамал замаг, хөвөгч амьтан болох хүрд 

хорхой, салаа сахалт хавч, сэлүүр хөлт хавчууд, ёроолын амьтан хирономид ялааны 

авгалдай, усны дээд ургамал зэргээр хооллодог. Эдгээр амьтан ургамлууд нь загасны 

хоол тэжээл болохоос гадна усны өөрөө цэвэрших процессд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  

 

15-р зураг. Нуурын амьтан, ургамлын холбоо 

Хөвөгч ургамал. Нуурын усанд амьдрах замгийн фотосинтезийн дүнд жилийн 

турш нуур, усанд органик бодис үүсэж, усны амьтан, ургамлын амьсгалд хэрэгцээт 

чөлөөт хүчилтөрөгч бий болдог билээ. Усны амьд организмуудын хэмжээ, тархалт нь 

нуурын замгийн зүйлийн бүрэлдэхүүн, хэмжээтэй шууд хамааралтай байдаг. 

Тайширын УЦС-ын үүсмэл Гэгээ нуурт 4 хүрээний (Chlorophyta, Bacillariophyta, 

Cryptophyta, Chrysophyta) 24 төрлийн 25 зүйл замаг (Staurastrum sp., Closterium sp., 

Pediastrum sp., Spirogyra sp., Asterionella sp., Fragilaria sp., Cymbella sp., Tabellaria sp., 

Didymosphenia sp., Ceratium sp., Dinobryon sp.) тархаж байна. Үүнээс цахиур, ногоон 

замгууд зүйлийн олон янз байдлаараа хамгийн их байна. Хээрийн судалгаагаар 

бүрдүүлсэн өөр, өөр цэгийн дээжнээс гарсан замгийн зүйлүүдийг 10х10 өсгөлттэй 

микроскопоор харж зургийг авсан. Нуурын бүхий л хэсгээр Asterionella formosa, 

Fragilaria crotonensis, Pediastrum clathratum, Zygnema sp., Spirogyra sp., Spirulina sp., 

зүйлүүд хамгийн өргөн тархалттай байна.  
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        Pediastrum clathratum                                                      Closterium sp. 

 

           
  Staurastrum sp.            Didymosphenia sp.            Asterionella formosa         Amphora ovalis              
                                                     

        
                    Tabellaria sp.                                 Cymbella sp.                 Ceratium hirudinella            

 
     .                         

     
 Spirogyra sp.                                                                                   Dinobryon sp. 
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      Zygnema sp.,            Chrooccocus sp.,          Cosmarium sp.,           Spirulina sp.,                       

16-р зураг. Тайширын УЦС-ын Гэгээ нуурын зарим төрлийн замаг /10x10/ 

 

Asterionella formosa нь нуурын гүн устай хэсгээр дангаараа тархах бөгөөд 

сэрүүвтэр усны цахирут замаг юм. Нуурын тэжээллэг чанарыг Ceratium hirudinella 

замгийн зүйлийн тоо хэмжээгээр үнэлэх Трифоновын (И.С. Трифонов, 1990) ангилалаар 

мезотроф буюу дунд зэргийн тэжээлтэй нуурт хамрагдаж байна.  

Хөвөгч амьтад. Завхан гол, Гэгээ нуурт нийт 62 зүйл хөвөгч амьтан 

тэмдэглэгдсэн байдаг. 2019 оны 7 сарын судалгаагаар 15 зүйлийн хүрд хорхой, 7 

зүйлийн сэлүүр хөлт хавч, 4 зүйл салаа сахалт хавч тэмдэгдэв.  Үүнээс нуурын бүхий л 

хэсгээр Keratella cocelaris, Polyartra vylgaris, Asplanhna prodonta, Cycolps strenuus  элбэг 

тархана. Хүрд хорхойн 2 зүйл Euchlanis lucksiana, Trichotria pocillum  нуурын эхинй 

хадан хясааны буланд тохиолдов. Гэгээ нуурын цутгал хэсгийн урсгал усанд хүрд 

хорхойн зүйлүүд элбэг, Овоон хар уулын харалдаа нуурын төвийн 4-8 м гүнд хөвөгч 

амьтаны зүйлийн олон янз байдал буурч, тоо хэмжээ ч багасч 4 зүйлийн хүрд хорхой 

(Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Asplanchna prodonta, Lecane luna) тохиолдож 

байв. Нуурын литораль хэсгийн 2-4 м гүнд хүрд хорхой 7 зүйл (Euchlanis dilatata, E. 

meneta, Lecane mira, Brachionus calyciflorus, Trichotria  pocillum, Brachionus 

quadridentatus brevispinus, Polyarthra vulgaris), бие гүйцээгүй сэлүүр хөлт хавчууд элбэг 

байна. Нуурын төвийн 6-10 м гүнд салаа сахалт хавчын 3 зүйл (Daphnia (D.) galeata, D. 

(D.) hyalina, Bosmina longirostris,) 2 зүйл сэлүүр хөлт хавч (Acanthodiaptomus denticornis, 

Cyclops streeus), хүрд хорхойн 4 зүйл (Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Filina 

longiseta, Ttichotria pocillum) элбэг байв. 
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Euchlanis dilatata       Brachionus calyciflorus   Trichotria  pocillum        Lecane mira        Keratella mixta 

       
      Euchlanis meneta                 Polyarthra vulgaris              Kellicottia longispina            Keratella quadrata                       

           
17-р зураг. Гэгээ нуурын хүрд хорхойн зүйлүүд 

 

УЦС-ын далангийн орчимд хүрд хорхой 3 зүйл (Polyarthra vulgaris, Trichotria 

pocillum, Lecane luna), сэлүүр хөлт хавчын 1 зүйл (Cyclops streenus) бүртгэгдэв. 

 

 

 

 
  

Acanthodiaptomus denticornis   Cyclops strenuus -өндөгтэй эм  Cyclops strenuus, эр 
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4-р хүснэгт 

Гэгээ нуурын хөвөгч амьтадын зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалт 

Ангилал  Нуурын эх 

хадан хясааны 

булан 

Овоон харын 

харадлаа урд 

эрэг 

Төв хэсэг 

туйрын 

харалдаа 

Далангын 

ойролцоо 

Хүрээ: ROTIFERA 

Анги: Eurotatoria, Дэд анги: Peseoudotrocha, Баг: Saeptiramida, Дэд баг: Ploesomida 

Овог: Sunchaetidae 

Synchaeta pectinate   + - + + 

Polyarthra vulgaris Carlin  ++ + + - 

Баг: Transversiramida, Дэд баг: Epiphanina 

Овог: Lecanidae 

Lecana cornuta (Muller) ++ + + + 

lecana luna (Muller) ++ + + - 

Овог: Brachionidae 

Brachionus calyciflorus Palls  + + + - 

Brachionus quadridentatus 

brevispinus Ehrenberg  

+ + - - 

Keratella cochlearis (Gosse) +++ +++ ++ ++ 

Keratella quadrata + +  + 

Kellicottia longispina (Kellicott) + + - + 

Овог: Euchlanidae 

Euchlanis dilatata Ehrenberg ++ + + - 

Euchlanis lucksiana Hauer ++ - - - 

Дэд баг: Mytilinina 

Овог: Trichotriidae 

Trichotria pocillum Muller + - - - 

Баг: Saltiramida 

Овог: Asplanchnidae 

Asplanchna priodonta Gosse ++ ++ ++ + 

Asplanchna herricki Guerne + + + + 

Дэд анги: Gnesiotrocha, Баг: Protoamida, Дэд баг: Conochilina 

Овог: Conochilidae 

Conochilus hippocrepis (Schrank) + + + - 

Хүрээ: ARTROPODA 

Анги: CRUSTACEA, Баг: Copepoda, Дэд баг: Calaniformes 

Овог: Diaptomidae 

Acanthodiaptomus denticornis 

Wierzejski  

+ + ++ + 

Eudiaptomus graciloides Lill + + ++ + 

Дэд баг:  Cycloformes 

Овог: Cyclopidae 

Eucyclops macruroides (Lill) + ++ + + 

Eucyclops serrulatus (Fischer) + + + + 

Cyclops strenuus (Fischer ) + + + + 

Cyclops vicinus  (Uljanin) + + + + 

Mesocyclops leuckarti (Claus) - + + - 

Дэд анги: Cladocera, Баг: Anomopoda 

Овог: Daphnidae 

Daphina galeata G.O.Sars  + ++ ++ + 

Daphina hyalina Leydig  + ++ ++ + 

Овог: Bosminidae 

Bosmina longirostris (O.F.Muller) + + - + 

Овог: Chydoridae 

Chydorus sphaericus (O.F.Muller) + + - + 

Тайлбар: Тохиолдолын хэмжээ: - тохиолдоогүй,    +    ховор ,++ элбэг , +++ маш их . 
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18-р зураг. Гэгээ нуурын салаа сахалт, сэлүүр хөлт хавчийн зүйлүүд 

Гэгээ нуурын цутгал хэсгийн урсгалтай, 2-4 м гүнд хүрд хорхойн зүйлүүд элбэг 

байхад гүний хэмжээ нэмэгдэх тусам хүрд хорхойн хэмжээ буурч, салаа сахалт хавчийн 

тоо хэмжээ нэмэгдэж байна. Гүн устай тогтуун хэсгээр амьтны зүйлийн бүрдэл, тоо 

хэмжээ багасах боловч биеийн жин ихтэй зүйлүүдийн тоо  нэмэгдэж 1 м3 усан дахь 

хөвөгч амьтны биомасс өсөж байна.  

Нуурын эхний хадан хясааны буланд хүрд хорхойн зүйлүүд элбэг бөгөөд тоо 

хэмжээ нь ч их байна. Нуурын төвийн хэсэг туйрын харалдаа 6 м гүнтэй хэсгээр 

Acanthodiaptomus denticornis, Daphina galeata элбэг тааралдана. Далангийн ойролцоо 13 

м гүн хэсэгт планктоны зүйлийн тоо цөөн энд нэг зүйлийн хүрд хорхой болох Keratella 

cocelaris, салаа сахалт хавчын авгалдай элбэг байлаа. Овоон Харын харалдаа урд эргийн 

1.6 м гүн хэсэгт планктоны зүйлийн бүрдэл хамгийн баялаг байна. Нуурын эхний хадан 

хясааны булангийн 1м3 усанд 266.72 мянган ширхэг амьтантай бөгөөд биомасс нь 61.57 

г/м3, далангын ойролцоо 17.846 мянган ширхэг, биомасс 4.518 г/м3 байна. Нуурын урд 

эргийн 1.6 м гүн хэсгийн 1 м3 усанд планктон амьтны тоо хэмжээ 291.78 мянган 

ширхэг,  биомасс  81.25 г/м3 бөгөөд хамгийн их байна. Хөвөгч амьтны тоо хэмжээ 3.9-

266.7 мян.ш/м3,  биомасс 4.5-61.5 г/м3  байна.   

 

 

 

 

   

Daphnia (D) galeata Daphina (D.) hyalina  Bosmina longirostris 
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5-р хүснэгт 

Гэгээ нуурын 1 м3 усан дахь хөвөгч амьтны тоо хэмжээ, биомасс, 2019 оны 7 сар 

        

Судалгааны цэгүүд 

Хөвөгч амьтны зүйлийн 

тоо  

1м3 усан дахь хөвөгч амьтан 

тоо (мянг./ ш) 

1м3 усан дахь хөвөгч амьтны 

биомасс, г/м3     

Rot Cop Clad Нийт  Rot Cop Clad Нийт  Rot Cop Clad Нийт  

Нуур эх, хадан 

хясааны булан  
15 6 4 25 155.06 78.00 33.65 266.7 4.77 41.50 15.89 61.57 

Нуур дунд, Овоон 

харын харалдаа урд 

эргийн хэсэг 

12 7 4 24 103.42 107.92 80.44 291.7 5.43 37.90 37.91 81.25 

Туйрын харалдаа 

нуурын  төвийн 

хэсэг 

12 7 2 21 96.1 41.08 46.61 183.7 4.11 15.53 14.45 45.75 

Далангийн 

ойролцоо 
8 6 4 18 6.653 7.207 3.981 17.84 0.25 2.443 1.814 4.518 

Тайлбар: Rot- Rotatoria буюу хүрд хорхой, Cop- Copepoda  буюу сэлүүр хөлт хавч, Clad- Cladocera буюу 

салаа сахалт хавч 

 

 

19-р зураг. Гэгээ нуурын салаа сахалт, сэлүүр хөлт хавчийн зүйлүүд 
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Ёроолын амьтад. Гэгээ нуурт нийт 34 зүйл ёроолын амьтан бүртгэгдсэн. 

Нуураас дээш Завхан голд хаварч, өдөрч, хирономидын зүйлүүд элбэг бол Гэгээ нуурт 

хирономид шавьжийн авгалдай, хөвөн биетэн, хөндий хэвэлтэн элбэг амьдардаг 

онцлогтой. Далангаас доош Завхан голд олон өргөст хорхой, цох, хоовгон, зөөлөн 

биетэн элбэг тархсан. Ус ихтэй жилүүдэд нуурын усны түвшин нэмэгдэж эргийн 

хэсгээр усны ургамал (Potamogeton lucens), утаслаг замаг их ургаснаас ёроолын амьтад 

ихээр үржиж амьдрах болжээ. Нуурын дунд хэсгийн 18 м гүнд усны ургамал, утаслаг 

замаг ургасан  хэсгүүдэд 2 зүйл  хирономид (Cironomus acutiventris, Polypedilum 

pedestre) байдаг. Нуурын 4-6 м гүнтэй сул элсэнцэр–шаварлаг хурдастай хэсэгт 7 

зүйлийн ёроолын амьтан бүртгэгдсэнээс 3 зүйл хирономидын авгалдай (Chironomus 

arcutiventris, Tanytarsus sp. ба  Paratanytarsus sp.,) их байна. Мөн 8 м гүн устай хэсэгт 2 

зүйл хирономидын авгалдай (Cricotopus tremulus, Tanytarsus sp.,), 1 зүйлийн олон 

өргөст хорхой (Uncinais uncinata) цөөхөн тоогоор таарч байна. 

   
Dicrotendipes nervosus               Agnetina brevipennis              Chironomus tentans 

   
            Tanytarsus                                               Cricotopus                                           Trichoptera  

                                           20-р зураг. Гэгээ нуурын ёроолын амьтад 
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Тайширын усан цахилгаан станцын 2 - 4 м гүнд хирономид шавьж нэлэнхүйдээ 

тархаж, зөөлөн биетэн төв хэсгээр бага хэмжээтэй байна 

 

21-р зураг. Гэгээ нуурын 2-4 м гүнд тархах ёроолын амьтад 

   

   

22-р зураг. Тайширын УЦС-ын Гэгээ нуурын эргийн бүсийн ёроолын амьтад 
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Усны ургамал. Голын усны ургамалжлын тархалт нь тухайн голын байршил, 

урсгалын хурд, голын үерийн давтамж, хөрсний бүтцээс хамааран харилцан адилгүй 

байдаг. Тухайлбал өндөр уулсаас эх аван урсаж буй голууд нь эхэн хэсэгтээ урсгалын 

хурд ихтэй, чулуурхаг хурдастай, голын өргөн ихэвчлэн 1 метрээс хэтрэхгүй, гүн нь 

хагас метр орчим байдаг. Энд зөвхөн голын эргээр мезофит ургамлууд зонхилон 

ургасан байдаг. Голын гольдрол уулын бэлд хүрч усны урсгал удааширч, элсэрхэг, 

шаварлаг хурдас бүрэлдэн, голын өргөн 5-10 м хүрсэн хэсэгт усны ургамал ургах таатай 

орчин бүрддэг. 

 

 

 

 

 

 

23-р зураг. Усан тарна 

Завхан голын Гэгээ нуурт цутгах хэсгийн салаа тогтоол усны 0.2-0.4 м - ийн гүнд 

түрүүлэг түмэн навчит (Myriophyllum spicatum), эгэл нарсан өвс (Hippuris vulgaris) 

ургана. 2010 оноос “Гэгээ нуур”-ын усны талбай жил бүр нэмэгдэж байгаа бөгөөд 

нуурын захын гүехэн усанд усан орчинд ургадаг тарнууд хамгийн түрүүнд (Polygonum 

hydropiper, P. minus) ургаж байна. 

 

 

  

 

 

 

 

 

24-р зураг. Тайширын УЦС-ын далан 

Нуурын эх Завхан голын цутгал хэсгийн 3-6 м-ийн гүнд 2012 оноос гялтгар усан 

хөршит бүлгэмдэл толбо үүсгэн ургаж нуурын ургамлын хэлбэржилтийг үүсгэж байна. 

Нуурын  6-9 м-ийн гүнтэй, хадархаг булаг тохойн тогтоол усанд буржгар усан хөрш 

сийрэг тархалттайгаар ургаж эхэлсэн байна. Усан цахилгаан станцаас гарч буй Завхан 
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голын хэсэгт усны түвшин дээшлэн, урсгал тогтворжин, усны температур нэмэгдэж, 

голын ёроолын шаварлаг хурдсанд усны ургамлын ургалт жил бүр нэмэгдэж, зүйлийн 

бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж байна. Тайширын УЦС-ийн Гэгээ нуурын усны температур 7-

8 дугаар сард Завхан голын цутгалаас дээш хэсэг болон Завхан голын далангаас доош 

гарч буй хэсгийнхээс 4.2-7.8 хэмээр дулаан байна. Тухайлбал, 2012 онд энэ хэсгийн 

усны хэмжээ бага байхад гелофит Equisetum, Eloechrius, Typha, Scirpus, Rumex - ийн 

төрлийн ургамлууд голын эргийн гүехэн усанд ургаж байсан бол 2015-2019 онуудад 

далангаар өнгөрөх усны хэмжээ нэмэгдэж голын хөндий дүүрч гидатофит Potаmogeton, 

Batrachium, Ceratophyllum, Myriophyllum, Hippuris зэрэг ургамлууд шигүү ургаж 

зүйлийн бүрэлдэхүүн солигдож байна.   

Усны ургамлын ургалтын хугацаа нь тухайн усны температурын горимыг даган 

өөрчлөгддөг. Усны температурт ургамлын тархалт фотосинтезийн процесс ихээхэн 

нөлөөлдөг. Температур багатай үед усны ургамлын ургалт хязгаарлагдан, удааширч 

ургалт зогсож хагдардаг. Ихэнх усны ургамлууд тохиромжгүй нөхцөлд эрчлэгдсэн навч 

найлзуурууд үүсгэж, эх ургамлаасаа тасран нуурын ёроолд хадгалагдан өвөлжиж, хавар 

дахин шинээр эрчимтэй ургадаг. Мөн зуны улиралд нарийхан урт навчтай, өвөл бүдүүн 

богино навчтай болж морфологи бүтцээ өөрчилдөг онцлог чадваруудаараа эргийн усны 

ургамлуудыг түрж ургадаг. Ургамлын ургалт усны хүчиллэг, шүлтлэг орчны улирлын 

өөрчлөлтөөс ихээхэн хамаардаг. Завхан гол, Гэгээ нуурт өвөл усны рН /7.0-7.5/ буурч 

хүчиллэг болоход амьтан, ургамлын хөгжил удааширч харин зун усны шүлтлэг орчин 

нэмэгдэхэд (9-9.8) ургамлын ургалт идэвхиждэг.  

                         
25-р зураг. 0.25 м2 талбайд ургасан буржгар усан хөрш 

 

Гэгээ нуурт амьдарч байгаа загасны 70 гаруй хувь нь ургамал идэшт алтайн шар 

сугас байгаа бөгөөд нуурын ургамлын тархац бүхий бүсээр тархаж байна.   
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3.2. Агнуурын загасны биологи 

Баруун Монголын нуур голууд нь геологийн хувьд саяхан бүрэлдсэн загасны 

аймаг нэн ядмаг (Сычевская, 1983) бөгөөд морфологи, экологийн орчны хувьд 

хувьсамтгай, нутгийн уугуул загаснууд тархдаг (Рыбы., 1983, 1985). Гэгээ нуурт алтайн 

сугас, Монгол хадран загас амьдарна.  

Алтайн сугас (Oreoleuciscus  potanini) нь Азийн уулархаг нутгийн гаралтай 

загас. Тархалтын зүүн хойд цэг нь дорнот уртрагийн 90°15' буюу Хангайн нурууны 

Сангийн далай нуур, хойд цэг нь умард өргөргийн 50°41' байрлах Увс нуур юм. Өмнөд 

ба баруун өмнөт хил нь Монгол Алтай, Говь Алтайн нуруугаар хурээлэгдсэн умард 

өргөргийн 44°22' - 48°23' хүртэл үргэлжилсэн байдаг. Хаврын улиралд нуурын эргийн 

бүс, зуны цагт гүехэн ургамал элбэгтэй хэсэг, цутгал голын эхээр идээшлэн амьдардаг. 

Алтайн сугас загас нь усны ургамал, хайрга чулуутай газар түрсээ шахдаг.  Үржил нь 

амьдралын орчноос шалтгаалан 30-45 хоног, 5 сарын дундаас 7 сарын сүүлийн хагас, 8 

сарын дунд хүртэл үргэлжилдэг. Энэ үеийн усны температур 9-180С хэлбэлзэлтэй 

байна. Түрсээ тодорхой хугацаагаар хувааж шахдаг. Атуугийн хагтай түрсний жин 78-

210 г. Нэг граммд 830-936 ширхэг түрс оногддог. Нэг атуу 11.2-196.6 мянга хүртэл 

тооны түрс гаргадаг. Төлжилтийн үнэмлэхүй хэмжээ 109.2-183 мянган ширхэг, түрс 

боловсролтын коэффициент 3.24-7.5 (Дулмаа, 1974; Баасанжав и др., 1985). Намрын 

улиралд усны дулаан 12 хэм хүртэл буурахад жарамгай болон жараахайнууд гүн рүү 

шилжин тархаж, хаврын цагт цөн түрснээс хойш 1-2 долоо хоногийн дараа жарамгай нь 

эргийн бүсэд аажмаар нүүдэллэн ирдэг.  

 
26-р зураг. Алтайн сугас 

Шинээр үүссэн Гэгээ нуурын орчинд дасан зохицож, биеийн хэмжээ, жин, идэш 

тэжээлээрээ ялгарах Алтайн сугасны популяци бүрэлджээ. Нуурын популяци өвөл 

нуурын гүнээр, хавар, зун нуурын эргийн бүсээр тархана. Жараахай болон өсвөр насны 

алтайн сугас нь зунд сүрэг үүсгэн нуур, голын эргийн гүехэн усанд идээшилнэ. Гэгээ 

нуурын шар сугас 6+ - 7+ настай бие гүйцэж үржилд орж байна.  
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27-р зураг. Гэгээ нуурын алтайн сугас (дунджаар 283 мм, 393.7 г) 

 

 Гэгээ нуурын сугас 180-400 мм урт, 45-545 г жинтэй, дундаж загас 328 мм урт, 

350 г жинтэй байна. Гэгээ нуурын 5+ настай загас 211 мм урт, 130 г жин, 6+ насных 227 

мм, 166 г, 9+ настай загас 357 мм, 708 г жинтэй байна.  

 

Алтайн сугасны биеийн хэмжээс 

                                                                                                                           6-р хүснэгт 

Биеийн ерөнхий  

урт, мм 

Биеийн ерөнхий урт 

дунджаар, мм 

Биеийн жин, г Биеийн жингийн 

дундаж, г 

180-350 

 

245±3.68 

 

45-468 395±10.9 

350-410 

 

398±3.01 

 

342-539 435±16.1 

 

Нуурын загасны тарга авалтын коэффициент 1.21-1.87. Алтайн сугас загасны 

идэш тэжээлийн найрлага, хэмжээ, ходоодны дүүргэлтийн зэрэг  загасны насны 

ялгавар, улирал, тархан амьдрах газар орчны байдлаас хамаарч хувьсч өөрчлөгддөг. 

Өсвөр насны бодгаль нь загас замаг, хөвөгч амьтнаар голчлон хооллоно. Бие гүйцсэн 

загасны тэжээлийн бүрэлдэхүүний 60%-ийг 5 -15 м гүнд ургах буржгар усан хөрш 

(Potomageton crispus), 30 %-ийг өөрийнх нь өсвөр загас эзлэж байв.  Гэдэс дүүргэлтийн 

ерөнхий индекс 58.87 %00 байгаа нь тэжээлийн хангамж таатай байгааг илтгэж байна.  

Алтайн сугас загасны биеийн урт, жин 5+ нас хүртлээ жигд өсөлтэй, бие 

гүйцсэний дараагаас загасны жин нэмэгдэж байна. Энэ нь бие гүйцээгүй загас замаг, 

хөвөгч амьтнаар голчлон хоолодог бол, бие гүйцээд усны дээд ургамал, загасаар 

хооллож буйтай холбоотой.  
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Завхан голын сугас ногоон замаг (Chlorophyta), цахиур замаг (Bacillariophyta), 

хирономидаар хооллоно. Гэдэс дүүргэлтийн ерөнхий индекс 19.21 %00 хүрч байгаа нь 

голд тэжээлийн хангамж бага байгааг харуулж байна.  
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28-р зураг. Гэгээ нуурын алтайн сугасны тэжээлийн бүрэлдэхүүн,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-р зураг. Гэгээ нуурын алтайн сугасны тэжээлийн бүрэлдэхүүн, % (9-15 м)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-р зураг. Гэгээ нуурын алтайн шар сугасны тэжээлийн бүрэлдэхүүн, % (5-8 м)  

31%

69%

Potomageton crispus

Fish

82%

2%

2%
14%

Potomageton crispus

Chironomidae

Zooplankton

Sand



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГЭГЭЭН НУУРЫН ЗАГАСНЫ НӨӨЦИЙГ ТОГТООХ, АШИГЛАЛТ 

ЯВУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГАА 
 

Эко-үйлчилгээ ТББ Хуудас 27 

 

    

Зураг 31. Гэгээ нуурын буржгар усан хөрш (Potomageton crispus) 

Алтайн сугасны сүргийн бүтэц дахь загасны хүйсийн харьцаа хэвийн буюу эм 

загас 54%, эр загас 45,7% тус тус эзлэж байна.  

Монгол хадран нь (Thymallus brevirostris) түргэн урсгалтай, жихүүн устай гол, 

нуурын усанд амьдрахад зохицсон байна. Намрын улиралд хадран загас уулын голоос 

нүүдэллэн ирж нуурын гүн хэсгээр өвөлждөг. Монголын баруун талын Хотон, Хоргон, 

Даян, Хоромдог, Гэгээ, Хонгор-өлөнгийн бүлэг нуур, Ачит, Хар, Хар ус, Хөх нуур, 

Ховд, Буян, Шивэр, Бөхмөрөн, Хариг, Чигэстэй, Богд, Яруу, Байдраг зэрэг том жижиг 

нуур, голоор элбэг тархсанаас гадна Оросын Тагнын нурууны Хэндэгт нуурт бий. 

Монгол хадрангийн үржил нуурын мөсөн бүрхэвч цэлмээгуй буюу 4 сарын дундаас 5 

сарын сүүлч хүртэл үржиж төрсөө нэг мөсөн шахдаг.  Хайрга бүхий элсэрхэг хурдастай, 

2-6.8° С дулаантай газар, өглөө оройн цагуудаар түрсээ орхино (1974; Баасанжав и др., 

1985).  

  
32-р зураг. Монгол хадран 
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 Гэгээ нуурын 2+ - 13+ насны загаснаас 3+ - 5+ настай загас 93 % - ийг эзлэж 

сүргийн бүтцийн ихэнхийг өсвөр насны загас бүрдүүлж байв.  

                
 

33-р зураг. Гэгээ нуурын Монгол хадран  

 

Гэгээ нуурын Монгол хадран 4 сарын 25–наас 5 сарын 25 хүртэл үржинэ. 

Нуурын цэлмэсэн эх, Завхан голын цутгал хэсгийн 0,5 - 2 м гүнд цугларч, ус +1 - +100С 

хэм хүрэхэд, элсэрхэг хайрган хурдсанд 3+ - 4+ наснаасаа эхлэн түрсээ шахна. Хагтай 

түрсний жин нь 40-206.6 г, эр загасны сүн 4.21- 22.5 г. 3+ настай Монгол хадран 

загасны үнэмлэхүй төлжилт дунджаар 5789 ш, харьцангуй төлжилт 12.4 ш, түрс 

боловсролтын зэрэг 10.3%. Холимог хооллолттой хадран нь загас, усны сээр нуруугүй 

элдэв амьтад хирономидоор голчлон хооллож байна. Голчлон ёроолын амьтан, загасаар 

хооллодог холимог тэжээлтэй загас юм. 8 сард монгол хадран загас идэвхитэй хооллож 

(85.5 % нь) байна. Нэг загасны тэжээл 0.39-0.6 г, ходоод дүүргэлтийн индекс 26.4 %00, 

тэжээлийн бүрэлдэхүүнд хөвөгч амьтан, хирономид, загас, дунгийн өндөг байв.  
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Mollusca (egg)

 

Диаграмм 34. Монгол хадран загасны тэжээлийн бүрэлдэхүүн  
 

Гэгээ нуурын 4-6 метрийн гүнд 330-355 мм агнуурын урттай, 400-600 г жинтэй, 

4+ - 6+ насны загас идээшлэж, тэдгээр нь 1.3-4 г жинтэй жижиг загасаар хооллож байна. 

Монгол хадран жилийн турш хооллох боловч зуны улиралд хамгийн идэвхтэй  бөгөөд 

тэжээлийн бүрэлдэхүүний 40 хувийг загасан хоол, үлдсэн хэсгийг хоовгон, мөхөөлж, 

хаварч шавьжийн авгалдай, өвлийн улиралд хирономид гол хоол нь болно. Гэгээ 

нуурын 4+ настай загас дунджаар 4440 түрстэй байв.  

  

35-р зураг. Дээж боловсруулалт 
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ГЭГЭЭ НУУРЫН ЗАГАСНЫ НӨӨЦ 

4.1. Судалгаагаар тогтоогдсон агнуурын загасны  нөөц 

Гэгээ нуурын нийт 45.7 км2 талбайд 795.9 сая/м3 эзэлхүүнтэй ус хураагддаг 

байна. Үүнээс 0-15 м хүртлэх гүн хэсэг 20.7 км2 талбайд 165.4 сая/м3, 15-25 метр гүнтэй 

хэсэгт 322.6 сая/м3, 25 м- ээс дээш гүнтэй хэсгийн усны эзэлхүүн 307.9 сая/м3 байна.  

 

36-р зураг. Гэгээ нуурын усны гүний зураглал 

Гэгээ нуурын 0-15 м гүнтэй хэсэгт буржгар усан хөрш 2-4 м өндөртэй ургах 

бөгөөд нуурын ургамал бүхий хэсэг нь загас идээшлэн бэлчээрлэх таатай орчин болж 

байна. Энд загасны нягтшил их буюу нэг торонд дунджаар 49 ш загас орох ба биомасс 

нь 18,5 кг хүрч байна. Нуурын урдуур нэлэнхүйдээ хөвөөлсөн хайрган хурдастай энэ 

хэсгээс дотогш элсэрхэг, саарал шаварлаг хурдсанд буржгар усан хөрш таруу, заримдаа 

бөөн ширэнгэ үүсгэн тархаж байна. Нуурын чанх хойт эргээр хайргархаг хурдаснаас 

цааш шууд л гүн хэсэг үргэлжилдэг.  
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Гэгээн нуур, Завхан голд загасны судалгаа хийсэн цэгүүдийн мэдээ 

                                                                                                                                   7-р хүснэгт  

Нуурын нэр 
Он сар 

өдөр 
Гүн,м Хурдас  

Тор тавьсан 

хугацаа 

Торны 

хэмжээ 

(мм) 

Загасны зүйлийн нэр 

Солбицол 
Or. potanini 

Th. 

brevirostris 

Тайширын 

УЦС-ийн 

Гэгээн нуур 

 

 

 

VIII.20-21 

9-15 

шаварлаг,х

айрган 

/нуурын 

төв хэсэгт/  

1830 - 1750 

(11 цаг) 

10х10 

25х25 

40х40 

45х45 

60х60 

45х45 

70х70 

0 

39 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

N 45042'45.1"  

E 96041'00.0" 

VIII.20-21 

 
5.5-8 

шаварлаг 

/нуурын 

зах хэсэгт/ 

2000 - 830 

(12цаг) 

45х45 

70х70 

 

12 

0 

1 

0 

N 

46042'40.9"E 

96040'44.1" 

Далангаас 

доош 

Завхан гол 
VIII.21 - 

 том үхэр 

чулуунаас  

 

1700 - 1730 

(30) 

электро-

лов 
28 

1(Barbatul

a toni) 

N 46041'50.2" 

E 96038'14.1" 

Нуурын 

цутгал 

 Завхан гол 

VIII.22 - 

хайргархаг 

чулуутай 

хэсэг  

1450 – 1520 

(30) 

 

электро-

лов 
0 0 

N46041'50.2" 

E96038'14.1" 

 

Гэгээ нуурын агнуурын загасны тархалт биомасс нь нуурын усны гүн, идэш 

тэжээл амьдрах орчин, үржлийн биологи, улирлын хөдлөлзүй болон бусад хүчин 

зүйлээс хамааран харилцан адилгүй байна. Загасны тархалт биомасс усны гүн, 

ургамлын тархалтаас ихээхэн хамаарч байгаа бөгөөд нэг торонд баригдах загасны тоо 

биомасс усны гүн нэмэгдэх тусам багасаж байна. 

 

37-р зураг. Гэгээ нуурын загасны тархалтын зураглал 
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Загасны нягтшил ихтэй цэгүүдийг улаан өнгөөр тэмдэглэсэн (37-р зураг) бөгөөд 

энэхүү хэсгүүд нь загас ашиглалт, аялал жуулчлал, амралтын бүс тогтооход 

тохиромжтой бүс болно. Загасны нягшил ихтэй хойт эргийн хэсгүүд нь эргээсээ гүн 

учраас аюулгүй байдлыг сайтар хангах нь зүйтэй.  Урд эргийн загасны нягтшил бүхий 

хэсгүүдийг өвлийн улиралд ашиглах боломжтой байна. Энэхүү хэсэг нь 6-15 м гүнтэй 

юм.  Нуурын эргийн 1-2 м, гүн хэсгийн 20 м ээс дээш гүнд загасгүй, усны ургамалгүй  байв 

(38-р зураг).   

 

38-р зураг. Загасны нягтшил багатай 1.8 м гүн 

   

39-р зураг. Загасны нягтшил хамгийн ихтэй 4-5 м гүн 
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Гэгээ нуурын 3-15 метрийн гүнээс 12 цагийн дотор 100 м урт, 70х70, 60х60, 50х50, 

45х45, 40х40 мм нүхтэй, 1.5-2 м өргөн тороор  8.6- 18.5 кг загас баригдаж байна. 15-25 м 

ээс дээш гүнд загасны нягтшил бага байгаа нь идэш тэжээлийн хүрэлцээ болон 

нүүдлийн онцлогоос хамаарч байна. 

    

39-р зураг. Загасны нягтшил багатай нуурын янз бүрийн хэсгийн 7 м гүн 

Загасны идээшлэх идэвхитэй хугацааг мэдэх нь агналт явуулахад чухал ач 

холбогдолтой. Алтайн сугас 16 цагаас хойш идэвхи нь нэмэгдэж оройн 22 цагаас 

өглөөний 6 цагийн хооронд хамгийн идэвхитэй хооллож байна. 2019 оны 7 сарын 

судалгааны дүнгээс харахад Гэгээ нуураас судалгаанд хамрагдсан загасны 72.8%-ийг 

сугас 4.6%-ийг монгол хадран загас эзэлж байна. 

8-р хүснэгт  

Гэгээ нуурын гүн, талбайн харьцуулалт 

Нуурын гүн, м             0-47 0-15     15-25      25 -дээш 

Нуурын талбай, %                  100 48.8 42.6 8.6 

Нуурын талбай, км2 45.7 20,5 19,5 2,9 

Нуурын усны эзлэхүүн, сая.м3 795.9 165.4 322.6 307.9 

 

Бид загасны биомассын хэмжээг тогтоохдоо усны гүн тус бүрээр загасны тоо, 

биомассыг дундажлан тогтоож, агнуурын талбайн хэмжээнд харьцуулан гаргасан 

/хүснэгт 9/. Энэ хэмжээ нь Гэгээ нуурын агнуурын загасны биологийн нөөц бөгөөд 

үүний 20%-иас хэтрүүлэхгүйгээр агнуурыг явуулах нь зүйтэй юм. 
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9-р хүснэгт 

Гэгээ нуурын агнуурын загасны тархалт, биомасс 

 

Усны гүн,м  Нэг торонд 

орох загасны 

тоо дунджаар, 

ш 

Нэг торонд орсон 

загасны биомасс 

дунджаар, кг 

Гэгээ нуурын загасны биологийн нөөц 

Агнуурын талбайн 

хэмжээ, км2 
Биомасс, тонн 

0-15 49 18.5 20.5 28.3 

15-25 29 9.8 19.5 13.2 

25 ‹ 9 3 2.9 0.6 

Нийт 
  

 40.2 
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АГНУУР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД АНХААРАЛ ЗҮЙЛС 

 

 Загас агнуурыг зохион байгуулахдаа ерөнхий нөөцийн  20%-иас хэтрүүлж 

болохгүй. Энэ нь загасны сүргийн бүтэц алдагдах, нөхөн үржилд сөрөг нөлөөлөн 

улмаар нуурын экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлэхийг харгалзан үзэж хяналт тавьж 

ажиллах нь зүйтэй юм. 

 Гэгээ нуурын зонхилох загас алтайн сугас нь  экологийн орчны хувьд ургамалсаг 

буюу хоол тэжээлийн ихэнх хэсгийг ургамал эзэлдэг онцлогтой учир өвөл хэт 

гүехэн ургамал их ургасан газар тор тавихад торны дээд хэц наалдах аюултайг 

анхаарах нь зүйтэй юм. Мөн нуур хөлдөх, гэсэх үе болон үржлийн үед агнуур 

явуулахыг хатуу хориглоно.  

 Загасны биеийн хэмжээ хуулиар зөвшөөрөгдсөн загас барих торны нүхний 

хэмжээ болох 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 90x90 мм –тай торонд орох хэмжээнд 

хүрээгүй дундаж загасны жин 350 г байгаа нь энэхүү нуураас тор ашиглан 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  загас агнахад эдийн засгийн ач холбогдол багатай 

болох нь харагдаж байна. 

 Гэгээ нуураас 300 мм урт, 250 грамаас дээш жинтэй алтайн сугасыг дэгээгээр 

хуулиар зөвшөөрөгдсөн хугацаанд, ахуйн зориулалтаар загас барих журмыг мөрдөн 

агнах эрх олгох нь зүйтэй.   

 3-4 жил тутамд загасны нөөцийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж 

тоо толгойн өөрчлөлтөнд хяналт тавьж байх ёстой. 

 Агнуур явуулсан тохиолдолд хэрэглэсэн торны нүхний хэмжээ, загасны биеийн 

дундаж урт, жингийн хэмжээ зэрэг бусад холбогдох материалуудыг бүртгэж байх нь 

зүйтэй юм. Энэ нь загасны нөөц баялгийг цаашид зөв зохистой ашиглахад чухал ач 

холбогдолтой юм.   

 Нуурын эргээсээ дотогш гүн нь харилцан адилгүй бөгөөд эргээсээ шууд 6 м 

хүрдэг гүн хэсгүүдэд анхааруулга тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах нь зүйтэй. 

  Нуурын эх, Хадан хясааны булан, Овоон Харын баруун хэсэгт гүехэн устай, 

харин налуу эрэг бүхий хэсгүүд нь эргээсээ шууд гүн үргэлжилдэг. 
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ДҮГНЭЛТ  

 

1. Гэгээ нуурын нийт 45.7 км2  талбайд  795.9 сая/м3 эзэлхүүнтэй ус хураагддаг байна. 

Үүнээс 0-15 м хүртлэх гүн хэсэг 20.7 км2 талбайд 165.4 сая/м3, 15-25 метр гүнтэй 

хэсэгт 322.6 сая/м3, 25 м- ээс дээш гүнтэй хэсгийн усны эзэлхүүн 307.9 сая/м3 байна. 

2. Нуурын ус эрдэсжилт багатай 184 г/л  буюу цэнгэгээс, цэнгэг, байгалийн усны 

хатуулгын ангилалаар нуурын усны хатуулаг 2.2 мг-экв/л  буюу зөөлөн устай, цэвэр 

тунгалаг байна. Нуурын усны ионы бүтцэд анионоос гидрокарбонат (HCO3
2-) 

дангаараа зонхилж, анионы харьцаа HCO3> SO4
2-> CI-, катионы харьцаа Ca2+> 

Na+K+> Mg2+ байна. Ундны усны байгалийн гаралтай химийн найрлагын үзүүлэлт 

MNS0900:2005  стандартын үзүүлэлтийг хангаж байна.   

3. Хөвөгч ургамал, хөвөгч амьтан, ёроолын амьтны тоо хэмжээ биомассын 

хэмжээгээрээ мезотроф буюу дундаж тэжээллэгтэй нуурт хамрагдаж байна.  

4. Нуурын эргийн гүехэн хэсгээр газар усны тарна (Polygonum amphibium) таруу 

ургасан байх ба 1-6 метрийн гүнтэй хэсэгт буржгар усан хөрш (Potamogeton crispus), 

гялтгар усан хөрш (Potamogeton lucens), Завхан голын цутгал хэсгээр ургамал шигүү 

болох бөгөөд энд тойруулгат түмэн навчит, усан хөрш, эргийн гүехэн усанд эгэл 

нарсан өвс (Hippuris vulgaris), дүнлиг сиймбий (Batrachium circinatum) ургана. 

Нуурын 6-15 метрийн гүнд 0.25 м2 талбайд ургасан буржгар усан хөршийн хуурай 

биомасс 250 г хүрч байв.  

5. Гэгээ нуурын загасны 72.8%-ийг Алтайн сугас 4.6%-ийг монгол хадран загас эзэлж 

байна. Гэгээ нуурын агнуурын загасны биологийн нөөц 40 тонн бөгөөд үүний 20%-

иас хэтрүүлэхгүйгээр агнуурыг явуулж болох юм. Гэгээ нуураас 310 мм урт, 250 

грамаас дээш жинтэй алтайн сугасыг дэгээгээр хуулиар зөвшөөрөгдсөн хугацаанд, 

ахуйн зориулалтаар загас барих журмыг мөрдөн агнах эрх олгох нь зүйтэй.   

6. Ургамал бүхий хэсэг нь Алтайн сугасны идээшлэн бэлчээрлэх таатай орчин болдог. 

Энд загасны нягтшил их буюу нэг торонд дунджаар 49 ш загас орох ба биомасс нь 

18.5 кг хүрч байна. Нуурын 3-8 метрийн гүнээс 12 цагийн дотор 80 м урт, 30-50 мм 

нүхтэй, 1.5-2 м өргөн тороор  3-9.8 кг загас баригдаж байна.  

7. УЦС-ын далан байгуулагдсанаар монгол хадран загасны популяци тусгаарлагдаад 

зогсохгүй далангаас доош Завхан голд алтайн сугас, сахалт эрээлж  загас л амьдарч, 

УЦС-ын далан монгол хадран загасны тархалтыг хягаарлаж байна.  
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