
Çýðýã òîãòîîõ 
Øàëãóóðóóäûí õîîðîíäûí õîëáîî õàðèëöààã ä¿ð çàãâàðààð 
¿ç¿¿ëýõ: 
 

УСТСАН (У)  
Хамгийн сүүлчийн бодгаль маргаангүйгээр үхсэн бол тухайн ангилал 
зүйн нэгжийг “Óстсан” гэсэн ангилалаар үнэлдэг.  Òухайн зүйлийн 
бодгаль байж болох амьдрах орчингуудыг тохиромжтой цаг хугацаанд 
(өдрийн, улирлын, жилийн идэвхийг харгалзан) íàðèéí судàлж үзээд ìºí 
тухайн зүйлийн ºìíº íü тархаж байсан бүх газар нутгаар судалгаа хийæ 
¿çýýä нэг ч бодгаль èëð¿¿ëýýã¿é тохиолдолд тухайн зүйлийг “Óстсан” 
гэсэн ангилä îðóóëíà. Судалгааã зүйлийн амьдрàлын эргэлт ба 
амьдрàлын хэлбэртýé óÿëäóóëñàí цаг хугацаанд  ã¿éöýòãýсэн байх ёстой.   
 
БАЙГАЛЬД УСТСАН (БУ)  
Тухайн зүйлийн бодгалиуд зөвхөн таримал байдлаар амьдарч байгаа, 
õýðýâ зэрлэг амьтàí áîë тэжээмэл байдлаар үржèæ байгаа эсвэл тухайн 
амьтны популяцийг (популяциудыг) урьд нь тархаж байсан тархац 
нутгийн гадна талд байгалийн нөхцөлд нь байлгаж байгаа бол “Байгальд 
Устсан” гэсэн ангилàëä îðóóëäàã. Òухайн зүйлийн бодгаль байж болох 
амьдрах орчингуудыг тохиромжтой цаг хугацаанд (өдрийн, улирлын, 
жилийн идэвхийг харгалзан) íàðèéí судàлж үзээд ìºí тухайн зүйлийн 
ºìíº íü тархаж байсан бүх газар нутгаар судалгаа хийæ ¿çýýä нэг ч 
бодгаль èëð¿¿ëýýã¿é тохиолдолд тухайн зүйлийг “Байгальд Устсан” гэсэн 
ангилä îðóóëíà. Судалгаануудûã зүйлийн амьдрàлын эргэлт ба 
амьдрàлын хэлбэртýé óÿëäóóëñàí цаг хугацаанд  ã¿éöýòãýсэн байх ёстой.   
  
 
УСТАЖ БАЙГАА (УБ)  
Тухайн зүйлийн талаарх байгаа бүх баримтууд A -гаас Е хүртýлх аль нэг 
шалгуураар “Устаж Байгаа” (Бүлэг V-г харна уу) гэсэн ангилалаар 
үнэлэгдэж байгаа бол байгальд устах эрсдэл туйлийн өндөр байгааг 
илтгэдэг áºãººä “Устаж Байгаа” ãýñýí àíãèëàëä îðóóëäàã.  
 
УСТАЖ БОЛЗОШГҮЙ (УБо) 
Тухайн зүйлийн талаарх баримтуудыг A -гаас Е хүртýлх шалгуураар 
шалгахад “Устаж Болзошгүй” (Бүлэг V-г харна уу) гэсэн ангиллаар 
үнэлэгдсэн зүйл нь байгаль дээр устах эрсдэл өндөр байгаад тооцогддог 
áºãººä “Устаж Болзошгүй” ãýñýí àíãèëàëä îðóóëíà.    
 
ЭМЗЭГ (Э)  
Тухайн зүйлийн талаарх баримтуудыг А -гаас Е хүртýлх шалгуураар 
øàëãàõàä “Эмзэг” (Бүлэг V-г харна уу) гэсэн ангилалаар үнэлэгдэж 
байвал тухайн зүйл байгальд устах эрсдэл өндөртэй байгаад тооцогдîæ 
“Ýìçýã” ãýñýí àíãèëàëä îðíî.  



 
ХОВОРДОЖ БОЛЗОШГҮЙ (ХБ)  
Тухайн зүйлийг А -гаас Е хүртýлõ  шалгууруудаар шалгаж үзэхэд Устаж 
Байгаа, Устаж Болзошгүй, Эмзэг гэсэн ангиллаар үнэгдэх боломжгүй 
боловч ойрын ирээдүйд устаж, ховордож байгааг илэрхийлсэн äýýðõ 
ангилóóäûí àлü íýãä ороход ойр байгаа зүйлийг “Ховордож Болзошгүй” 
гэсэн ангилалаар үнэлдэг.  
 
АНХААРАЛД ӨРТӨХӨӨРГҮЙ (АӨ)  
Тухайн зүйлийг А -гаас Е хүртýлх  шалгууруудаар шалгаж үзэхэд Устаж 
Байгаа, Устаж Болзошгүй, Эмзэг эсвэл Ховордож Болзошгүй гэсэн 
ангиллуудын аль нэгээр үнэгдэх боломжгүй тул “Анхааралд 
Өртөхөөргүй” зүйл гэсэн ангиллаар үнэлдэг. Өргөн тархалттай, арви 
өндөртэй зүйл энэ ангилалд ордог.  
 
МЭДЭЭЛЭЛ ДУТМАГ (МД)  
Тухайн зүйлийн популяцийн статус болон тархалтын байдалд үндэслэн 
устах эрсдэлийг тогтоох шууд ба шууд бус үнэлгээ хийхэд мэдээлэл 
хангалтгүй байгаа үед “Мэдээлэл Дутмаг” гэсэн ангилалд оруулдаг. Энэ 
ангилалд орсон зүйлийн биологи сайн судлагдсан боловч тухайн зүйлийн 
арви, тархалтын талаар мэдээлэл дутмаг байж болно. “Мэдээлэл 
Дутмаг” гэсэн ангилал нь устах, ховордох эрсдлийг илэрхийлсэн ангилал 
биш юм. Зүйлийг энэ ангилалд оруулах нь тухайн зүйлийн талаар 
мэдээлэл хэрэгтэй байгааг илэрхийлдэг төдийгүй тухайн зүйлийн талаар 
ирээдүйд судалгаа õèéãäýæ òýð ñóäàëãàà íü тэр зүйлийг устах эрсдэлтэйг 
нотлох боломжтой áàéæ áîëíî. Байгаа мэдээллийг ашигтайгаар хэрэглэх 
нь чухал байдаг. Òухайн зүйлийг “Мэдээлэл Дутмаг” мөн Устах 
эрсдэлтэйг илэрхийлсэн ангиллын алинд нь оруулахаа маш анхааралтай 
шийдэх хэрэгтэй.  Хэрэв тухайн зүйлийн тархац нутаг харьцангуй 
хязгаарлагдмал, тухайн зүйлийг нэлээд хугацааны өмнө судалсан бол 
тэр зүйлийг ховордох, устах эрдэлтэй ангилалд оруулах нь зайлшгүй зөв 
зүйтэй шийдвэр юм.  
 
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЭЭГҮЙ (ҮХ)  
Шалгууруудаар шалгагдаагүй зүйлийг “Үнэлгээ хийгдээгүй” гэсэн 
ангилалд оруулдаг.  



Óñòàæ áàéãàà, Óñòàæ áîëçîøã¿é, Ýìçýã çýðýãëýëèéí øàëãóóð 
 
ÓÑÒÀÆ ÁÀÉÃÀÀ  
Òàêñîí áîë Óñòàæ áàéãàà õàìãèéí õýðýãòýé íîòîëãîîã äàðààõ øàëãóóðûí 
À-Å àëü àëèíä íü çààí ¿ç¿¿ëýõ áºãººä áàéãàëü äàõü ìºõëèéí õýò ºíäºð 
ýðñäýëèéã àíõààðàëäàà àâñàí. 
À. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíä äýõü áóóðàëò äîîðõûí àëü íýãýíä ñóóðèëàõ  

1. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíèé áóóðàëò ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëä àëü ÷ 3 
¿åèéí òóðø 90%-ààñ èõ áàéõûã àæèãëàí ñóäëàñàí, ¿íýëñýí, 
ä¿ãíýñýí þìóó ñýæèãëýñýí áàéõ áóóðàëòûí øàëòãààí íü äàðààõûí 
àëü íýãä íü ñóóðèëäàã îíöëîãòîé áà òàñðàëòã¿é áà òîäîðõîé 2 
òàëòàé. 

a. Øóóä àæèãëàõ 
b. Òàêñîíä òîõèðñîí áàÿëàãèéí èíäåêñ 
c. Ýçýìøèë íóòàã äàõü áóóðàëò, òîõèîëäöûí õýìæýý áà 

àìüäðàõ îð÷íû øèíæ ÷àíàð  
d. Àæèãëàëòûí áîäèò þìóó áîëîëöîîò ò¿âøèí 
e. Òàêñîíû ýðëèéçæ¿¿ëýã, ýìãýã ¿¿ñãýã÷, ºðñºëäºã÷ þìóó 

ïàðàçèò îðóóëñàíû íºëºº 
2. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíèé áóóðàëò ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëä þìó àëü 3 

¿åèéí òóðø 80%-ààñ èõ áàéõûã àæèãëàñàí, ¿íýëñýí, ä¿ãíýñýí þìóó 
ñýæèãëýñýí áàéõ 
Áóóðàëò áà ò¿¿íèé øàëòãààí íü òàñðàëòã¿é áèø ýñâýë îéëãîìæòîé 
áèø áàéõ, 2 òàëòàé áèø áàéõ 
À1-èéí  äîîðõ À-Å-èéí àëü íýãýíä ñóóðèëñàí 

3. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíèé áóóðàëò íü èðýõ 10 æèëä þìóó àëü ÷ 3 
¿åèéí òóðø (õàìãèéí èõäýý 100 æèë) 80%-ààñ èõ áàéõûã òîöîëîõ 
þìóó ñýæèãëýñýí. À1-èéí äîîðõ b-e-èéí àëü íýãä ñóóðèëñàí. 

4. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíèé áóóðàëò àëü íýã 10 æèë þìóó àëü ÷ 3 ¿åèéí 
õóãàöààíä (èðýýä¿éä õàìãèéí äýýä òàë íü 100 æèë) 80%-ààñ èõ 
áàéõûã àæèãëàñàí, òîîöñîí, ä¿ãíýñýí, òºëºâëºñºí þìóó 
ñýæèãëýñýí. Ãýõäýý ºíãºðñºí áà èðýýä¿éã áàãòààñàí áàéõ ¸ñòîé áà 
áóóðàëò ò¿¿íèé øàëòãààí òàñðàëòòàé áèø, ýñâýë îéëãîìæòîé áèø, 
ýñâýë 2 òàëòàé áèø. À1-èéí äîîðõ a-e- èéí àëü íýãä ñóóðèëñàí 
áàéíà. 

Â. Àëü ÷ Â1 (òîõèîëäëûí õýìæýý) ýñâýë Â2 (ýçýìøèë íóòàã) ýñâýë àëü 
àëèíû õýëáýð äýõü ãàçàðç¿éí á¿ñ 

1. Òîõèîëäëûí õýìæýýã 100êì2-ààñ áàãà áàéõààð òîîöîîëñîí áºãººä 
à-ñ –èéí 2-ò òîîöîîëîí ¿ç¿¿ëñýí. 

a. Õàòóó øèð¿¿í õýñýã äýõü öîðûí ãàíö áàéðøèë 
b. Áóóðàëòûí ¿ðãýëæëýëèéã àæèëãëàæ ñóäëàõ, òºëºâëºñºíäºº 

ä¿ãíýëò õèéæ àëü íýãèéã íü áàðèìòëàõ 
I. Õýð õýìæýýíèé òîõèðîìæòîé áàéäàë 
II. Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøèë 
III. Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøèë áîëîí ñóäàëãàà õèéæ áóé 

ãàçðûí øèíæ ÷àíàð 
IV. Äýä ïîïóëÿöè äàõü áàéðøèëûí òîî 
V. Áèå ã¿éöñýí áîäãàëèéí òîî 

c. Òóéëûí õýëáýëçëèéã ÿìàð íýãýí áàéäëààð áàãòààõ 
I. Õýð õýìæýýíèé òîõèðîìæòîé áàéäàë 
II. Ãàçàð íóòãèéí Ýçýìøèë 
III. Äýä ïîïóëÿöè äàõü áàéðøëûí òîî 



IV. Áèå ã¿éöñýí áîäãàëûí òîî 
2. Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøëèéí òîõèîëäëûí õýìæýýã 10êì2- ààñ áàãà 

áàéõààð òîîöîîëîõ áà à-ñ –èéí 2ò òîîöîîëîí ¿ç¿¿ëñýí. 
 

a. Õàòóó øèð¿¿í õýñýã äýõü öîðûí ãàíö áàéðøèë 
b. Áóóðàëòûí ¿ðãýëæëýëèéã àæèãëàæ ñóäëàõ, òºëºâëºñºíäºº 

ä¿ãíýëò õèéæ àëü íýãèéã íü áàðèìòëàõ 
VI)    Õýð õýìæýýíèé òîõèðîìæòîé áàéäàë 
VII) Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøèë  
VIII) Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøèë áîëîí ñóäàëãàà õèéæ 

áóé ãàçðûí øèíæ ÷àíàð 
IX) Äýä ïîïóëÿöè äàõü áàéðøèëûí òîî 
X) Áèå ã¿éöñýí áîäãàëèéí òîî 

ñ.   Òóéëûí õýëáýëçëèéã ÿìàð íýãýí áàéäëààð áàãòààõ 
  V) Õýð õýìæýýíèé òîõèðîìæòîé áàéäàë 
  VI) Ãàçàð íóòãèéí ýçýìøèë 

VII) Äýä ã¿éöñýí áîäãàëûí òîî 
VIII) Áèå ã¿éöñýí áîäãàëûí òîî 

Ñ. Ïîïóëÿöèéí ýçýëõ¿¿í òîõèîëäëîîð öººõºí áàéõ, 250 áèå ã¿éöñýí 
áîäãàëü. 
 

1. Áóóðàëò íü 25%-ààð ¿ðãýëæëýõ òîõèîäëîëä 3 æèëèéí õóãàöààòàé 
áà  1-ð ¿åä (õàìãèéí èõäýý 100 æèë) 

2. Áóóðàëòûí ¿ðãýëæëýëèéã ñóäëàõ ä¿ãíýëò ãàðãàõ, áèå ã¿éöñýí 
áîäãàëèéã òîîöîõ à-â-ä ¿ç¿¿ëñýí áîëíî. 

a. Ïîïóëÿöèéí á¿òýö õýëáýðèéã 1-ðò òàâèõ 
I) Äýä ïîïóëÿöè íü òîõèîëäëîîð 50 áèå 

ã¿éöñýí áîäãàëü áàéõ 
II) 1 äýä ïîïóëÿöèä áèå ã¿éöñýí áîäãàëü 90% 

áàéõ 
      â. Òóéëûí õýëáýëçëèéã ÿìàð íýãýí áàéäëààð áàãòààõ 

D. Ïîïóëÿöèéí ýçýëõ¿¿íä òîõèîëäëîîð 50 áèå ã¿éöñýí áîäãàëü òîîëîãäîõ 
E.  Òîî õýìæýýíèé õóâüä àíàëèç õèéõýä óñòàõ àþóëä îðñîí áóþó áîëîìæ 
íü 50% áàéõ, 10 æèë áóþó 3 ¿å (õàìãèéí èõäýý 100 æèë) 
 
 
ÓÑÒÀÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É 
Òàêñîí áîë õîð õºíººëèéí õàìãèéí õýðýãòýé íîòîëãîîã äàðààõ øàëãóóðûí 
À-Å àëü àëèíä íü çààí ¿ç¿¿ëýõ áºãººä áàéãàëü äàõü ìºõëèéí õýò ºíäºð 
ýðñäýëèéã àíõààðàëäàà àâñàí 
 
À. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýí äýõ áóóðàëò äîîðõûí àëü íýãýíä ñóóðèëàõ 

1. Ïîïóëÿöèéí õýìæýýíèé áóóðàëò ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëä àëü ÷ 3 
¿åèéí òóðø 70%-ààñ èõ áàéõûã àæèãëàí ñóäëàñàí, ¿íýëñýí, 
ä¿ãýíýñýí þìóó ñýæèãëýñýí áàéõ, áóóðàëòûí øàëòãààí íü 
äàðààõûí àëü íýãä íü ñóóðèëäàã îíöëîãòîé áà òàñðàëòã¿é áà 
òîäîðõîé 2 òàëòàé 

b.  øóóä àæèãëàõ 


