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FOREWORD
Khomyn tal is located in the Great Lakes Depression of western Mongolia, an 
unique ecosystem with diverse habitat dominated by desert steppe and arid steppe 
ecosystems with critical wetlands including Khar nuur, Baganuur, Durgon Lakes, 
Zavkhan and Teel Rivers as well as sand dunes at the western end of Ikh Mongol Els. 
It is a geographically isolated 2900 km2 island surrounded by inter-connected lakes 
and rivers from west through north to east and 20-40 km wide sand dunes of Ikh 
Mongol Els along its southern border.

At this isolated island, not only does the wildlife population tend to remain steady 
when sufficient food sources are available, but in some cases, it even stands as the 
last refuge for some wildlife populations. For example, 200 individuals of Mongolian 
gazelle were translocated into Khomyn tal from Eastern Mongolia after a sharp 
decline in number and distribution range in the 1980s. As a result, the population has 
significantly increased up from hundreds to thousands with extended distribution 
area beyond the Great Lakes Depression all the way to the western part of Khangai 
mountain range. 

Similarly, in 2004, the world endangered species of Przewalski’s horse - extinct 
in the wild - was reintroduced to Khomyn tal through an integrated conservation 
initiate with the aim to increase the value of regional biodiversity. Since then, the 
wildlife population size has seen a relative stabilization; with increase in some 
species and return of others, notably, the threatened species such as Saiga antelope 
and Pelicans that have not been seen in the last decades. Especially the enclosed 
reintroduction site of Seer Range LPA situated in the eastern part of Khomyn tal 
has become a favorable habitat for wildlife. Since 14000 ha area of LPA is enclosed 
from intensive livestock grazing, the biodiversity richness has been duly increasing 
in the recently grown natural forest of willows and bushes of Sea-buckthorn along 
Zavkhan riverbed.  

Though Khomyn tal is relatively small in size, it is home to 46 species of mammals, 
7 of which are on the IUCN and National Red Lists. The Przewalski’s horse (Equus 
ferus Przewalskii), Siberian Ibex (Capra sibirica), Black-tailed gazelle (Gazella 
subgutturosa), Saiga (Saiga borealis), Mongolian gazelle (Procapra gutturosa), Wild 
boar (Sus scrofa nigripes) are in Khomyn tal all year round while the Snow leopard 
(Uncia uncia) is occasionally found in Ikh and Baga Buural and Ikh, Baga Khairkhan, 
the nearest mountains to Khomyn tal.

With this guide to mammals of Khomyn tal, we present a compilation of all the 
information gathered until today on these animals that have become one of the 
precious resources of Khomyn tal. It is our hope that the knowledge gained about 
the richness of the wildlife of this region will serve as a source of pride for you and 
become an inspiration to contribute to the conservation efforts.  

The authors

ӨМНӨТГӨЛ
Монгол орны баруун хэсгийн Их нууруудын хотгорт орших Хомын тал нь 
байгалийн тогтоцын хувьд цөлжүү хээр, хуурай хээрийн экосистем зонхилсон, 
Хар нуур, Багануур, Дөргөн нуур болон Завхан, Тээл голууд зэрэг ус намгархаг 
газрууд олонтой, Их Монгол элсний баруун үзүүрийн элсэн манхан, бөөрөг 
тарамцагууд элбэгтэй, амьдрах орчны олон янз байдал хосолсон байгалийн 
өвөрмөц иж бүрдэл бүхий нутаг билээ. Газарзүйн байршлын хувьд өмнөд 
хэсгээрээ 20-40 км-ийн өргөн зурвас бүхий Монгол элсний нуруугаар, баруун, 
хойт, зүүн талаараа Дөргөн, Хар нуур болон Тээл, Завхан голууд зэрэг хоорондоо 
холбоотой усан сүлжээгээр тус тус хүрээлэгдэн оршдог 2900 орчим хавтгай 
дөрвөлжин км талбайтай байгалийн арал юм. Ийм арлын хувьд бэлчээр, 
ургамлын нөөц хэвийн байх тохиолдолд зэрлэг амьтдын тоо толгой харьцангуй 
тогтвортой байх төдийгүй зарим амьтдын хувьд байгалийн популяцийн хамгийн 
сүүлчийн хоргодох газар болох тохиолдол ч бий. Тухайлбал, цагаан зээрийн 
баруун Монгол дахь тархац хумигдаж тоо толгой нь эрс цөөрч байсан 1980-аад 
оны үед Дорнод Монголоос Хомын талд цагаан зээр шилжүүлэн нутагшуулж 
байсны үр дүнд эдүгээ тархац нутаг нь улам бүр тэлж Их нууруудын хотгороор 
зогсохгүй, Хангайн нурууны баруун хэсэгт хүртэл нүүдэллэдэг болжээ. 

Үүний нэгэн адилаар байгаль дээр бүрмөсөн устсан тахийг Хомын талд 
сэргээн нутагшуулж, улмаар бүс нутгийн биологийн олон янз байдлын үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэх, хамгааллын үр дүнг сайжруулах цогц хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын тоо толгой харьцангуй тогтворжиж, зарим 
зүйлийн тоо өсөж сүүлийн хэдэн арван жилд үзэгдэхээ болиод байсан Монгол 
бөхөн, Борцгор хотон зэрэг ховор, нэн ховор амьтад нүүдэллэн ирж, байрших 
хандлага ажиглагдаж байна. Ялангуяа Хомын талын зүүн хэсэг, Сээрийн нуруу 
орчмын тахь нутагшуулж байгаа Орон Нутгийн Тусгай Хамгаалалттай Газар  
(ОНТХГ)-ын хашсан талбайд бэлчээрийн чанар эрс сайжирч, ан амьтны 
тоо өссөнөөс гадна Завхан гол дагуу бургас, чацарганы шугуй шинээр бий 
болсноор амьтан хоргодох таатай орчин бүрдэж, зүйлийн тоо жилээс жилд  
нэмэгдсээр байна. 

Хомын тал нь хэдийгээр багахан талбайг эзлэх боловч энд нийт 46 зүйлийн 
хөхтөн бүртгэгдсэний дотор Дэлхийн болон Монголын Улаан дансанд багтсан 
7 зүйл амьтан бий. Үүнд: Тахь (Equus ferus Przewalskii), Янгир (Capra sibirica), 
Хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa), Монгол бөхөн (Saiga borealis), Цагаан 
зээр (Procapra gutturosa), Зэгсний зэрлэг гахай (Sus scrofa nigripes) байршин 
амьдрахаас гадна Их ба Бага буурал, Их ба Бага хайрхан зэрэг уулсаар Цоохор 
ирвэс (Uncia uncia) байршдаг нь судалгаагаар тогтоогдоод байна. 

Уншигч таны гарт хүргэж буй энэхүү товхимолоор Хомын талын үнэт баялаг 
болсон хөхтөн амьтдын тухай өнөөг хүртэл хуримтлагдсан мэдээллийг 
эмхэтгэн мэдлэгийг тань мялаахыг зорьсон төдийгүй энэ нутгийн байгаль, ан 
амьтнаар бахархан тэдгээрийг хайрлан хамгаалах урам зоригийг тань тэтгэнэ  
хэмээн найднам. 

Зохиогчид 
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ХОМЫН ТАЛ ОРЧМЫН ХӨХТӨН АМЬТДЫН  
ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ

THE LIST OF MAMMALS OF KHOMYN TAL

ТУУРАЙТНЫ БАГ (Perissodactyla)

Адууны овог (Equidae)

Тахь · Przewalski horse · Equus ferus przewalskii Groves, 
1986 

ТУРУУТНЫ БАГ  (Artiodactyla)

Гахайн овог (Suidae)

Зэгсний зэрлэг гахай · Wild boar · Sus scrofa nigripes Blan-
ford, 1875  

Тугалмайтны овог (Bovidae)

Янгир · Siberian ibex · Capra sibirica Pallas, 1776

Бөхөн · Saiga · Saiga borealis Tscherski, 1876

Хар сүүлт зээр · Goitered gazelle · Gazella subgutturosa 
Guldenstaedt, 1780

Цагаан зээр · Mongolian gazelle · Procapra gutturosa Pallas, 
1777 

МАХ ИДЭШТНИЙ БАГ  (Carnivora)

Нохдын овог (Canidae)

Саарал чоно · Mongolian wolf · Canis lupus Linnaeus, 1758 

Үнэг · Red fox · Vulpes vulpes  Linnaeus, 1768

Хярс · Corsac fox · Vulpes corsac  Linnaeus, 1768

Мийн овог (Felidae)

Ирвэс   · Snowleopard · Uncia uncia Schreber, 1775

Мануул · Pallas’s cat · Otocolobus manul Pallas, 1776

Шилүүс · European lynx · Lynx lynx Linnaeus, 1758

Суусрын овог (Mustelidae)

Халздай дорго · Asian badger · Meles leucurus Hodgson, 
1847

Хадны суусар · Beech marten · Martes foina Erxleben, 1777

Цагаан үен · Stoat · Mustela erminea Linneaus, 1758

Өмхий хүрэн · Steppe polecat · Mustela eversmanni Lesson, 
1827

Хотны үен · Least weasel · Mustela nivalis Linaeus, 1766

Эрээн хүрэн · Marbled polecat · Vormela peregusna 
Gueldenstaedt, 1770

МЭРЭГЧДИЙН БАГ  (Rodentia)

Алагдаагын овог (Dipodidae)

Говийн алагдаага · Gobi jerboa · Allactaga bullata Allen, 
1925

Сибирь алагдаага · Mongolian five-toed jerboa · Allactaga 
sibirica Forster, 1778

Таван хуруут атигдаахай · Five–toed pygmy jerboa · Cardi-
ocranius paradoxus Satunin, 1903

Элсч савагдаахай · Northern three-toed jerboa · Dipus sagit-
ta Pallas, 1773

Өөхөн сүүлт атигдаахай · Thick tailed pygmy jerboa · Salpin-
gotus crassicauda Vinogradov, 1924 

Монгол даахай · Andrews’s three-toed jerboa · Stylodipus 
andrewsi Allen, 1925
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Шишүүхэйн овог (Cricetidae)

Цомч шишүүхэй · Mongolian hamster · Allocricetulus curta-
tus Allen, 1925

Сүүлэрхэг шишүүхэй · Long tailed dwarf hamster · Cricetulus 
longicaudatus Milne-Edwards, 1867

Орог зусаг · Campbell’s dwarf hamster · Phodopus campbelli 
Thomas, 1905

Элсний зусаг · Roborovski hamster · Phodopus roborovskii 
Satunin, 1903

Оготны дэд овог (Arvicolinae)

Сохдой оготно · Zaisan mole vole · Ellobius tancrei  Blasius, 
1884

Түвд ов · Przewalski’s steppe lemming · Eolagurus przewalskii  
Buechner, 1889

Хэргэлзий оготно · Narrow headed vole · Microtus gregalis  
Pallas, 1779

Зүлгийн оготно · Lacustrine vole · Microtus limnophilus  Bue-
hler, 1889

Мэхээрч оготно · Tundra vole · Microtus oeconomus  Pallas, 
1776

Чичүүлийн овог (Gerbilidae)

Шар чичүүл · Midday jird · Meriones meridianus Pallas, 1773

Монгол чичүүл · Mongolian jird · Meriones unguiculatus  
Milne-Edwards, 1867

Хэрэмний овог (Scuiridae)

Бозлог зурам · Pallid ground squirrel ·  Spermophilus pallidi-
cauda Satunin,1903

ТУУЛАЙТНЫ БАГ  (Lagomorpha)

Огдойн овог (Ochotonidae)

Дагуур огдой · Daurian pika · Ochotona dauurica  Pallas, 
1776

Монгол огдой · Pallas’s pika · Ochotona pallasi  Gray, 1867

Туулайн овог (Leporidae)

Бор туулай · Tolai hare · Lepus tolai Pallas, 1778

ШАВЬЖ ИДЭШТЭНИЙ БАГ (Insectivora)

Зарааны овог (Erinaceidae)

Дэлдэн зараа · Long eared hedhedog · Hemiechinus auritus 
Gmelin, 1770

Атаахайн овог (Soricidae)

Нугын малтаахай · Lesser white-toothed shrew · Crocidura 
suaveolens Pallas, 1811 

Өөдсөн атаахай · Eurasian least shrew · Sorex minutissimus 
Zimmermann, 1780

ГАР ДАЛАВЧТАНЫ БАГ  (Chiroptera)

Багваахайн овог (Vespertilionidae)

Говийн сармаахай · Gobi big brown bat · Eptesicus gobien-
sis Bobrinskii, 1926

Уссаг багваахай - Myotis petax Hollister, 1912

Хээрийн  багваахай · Steppe whiskered bat · Myotis davidii 
Peters,1869

Саарал соотон багваахай · Grey long-eared bat · Plecotus 
Kozlovi Bobrinskii, 1926
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орчны бүсэд хамруулсан бөгөөд тахь нутагшуулахаар сонгосон Сээр орчмын 
25000 га талбайг орон нутгийн хамгаалалтад аваад байна.

Хомын тал орчмын амьдрах орчны олон янз байдлыг дагаад биологийн олон 
янз байдал ч баялагт тооцогдох бөгөөд иймэрхүү говь хээрийн бүс нутгийн 
хувьд харьцангүй олон тооны хөхтөн амьтдаас гадна 150 орчим зүйлийн шувууд 
бүртгэгдсэн байдаг.  

Энэ товхимолд Хомын тал орчмын нутагт тархсан 46 зүйлийн хөхтөн амьтдын 
таних шинж, тархац, амьдралын онцлог зэрэг мэдээллийг гэрэл зургийн хамт 
оруулав. Хөхтөн амьтдын Олон улс дахь ховордлын зэрэглэлийг IUCN (Олон 
Улсын Байгаль хамгаалах холбоо)-ны зэрэглэлийн шинэчилсэн хувилбараар, 
бүс нутгийн үнэлгээг Монгол орны хөхтөн амьтдын Улаан данс (2006)-ны 
ангиллаар тус тус тодорхойлов.

ХОМЫН ТАЛ
Хомын тал нь Монгол орны амьтны газарзүйн (Зоогеографийн) мужлалаар 
Хойт говийн тойрогт хамаарна (Банников,1954). Газрын дундаж өндөр далайн 
түвшнээс дээш 1250 м өргөгдсөн харьцангуй нам дор газарт орших ба Сээрийн 
нурууны ноён оргил Дөрвөлжин уул нь далайн түвшнээс дээш 1703 м буюу 
хамгийн өндөр цэг нь болно. Хомын тал Монгол орны говь хээрийн бүсийн 
шинж төрхийг хадгалсан өвөрмөц тогтоцтой, төв хэсэгт нь сийрэг ургамалжил 
бүхий цөлжүү хээр, хуурай хээрийн хэв шинж зонхилдог. Хар нуур ба Дөргөн 
нуурын эргээр зэгсэн шугуйтай, нутгийн хойгуур орших Завхан голын хөндийд 
үржил шимт голын нуга байх ба үе үе багахан хэмжээний элсэн тарамцагтай. 
Сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн хэт ашиглалт, хур тунадасны хэмжээ багассантай 
холбоотойгоор элсний нүүдэл нэмэгдэж, Монгол элс урдаасаа хойшоо 
түрж байгаа нь Хомын тал орчмын экосистемийг хуурайших хандлагатай  
болгож байна.  

Францын Тахь Хамгаалах Холбоо, Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол 
дахь хөтөлбөрийн газар, Монголын ШУА-ийн Ерөнхий ба сорилын биологийн 
хүрээлэн зэрэг холбогдох газруудтай хамтран суурь судалгаа явуулсны үндсэн 
дээр тахь нутагшихад нэн тохиромжтой хэмээн тус газрыг  тахь сэргээн 
нутагшуулах Монгол орны гурав дахь газраар сонгон авсан билээ. Түүнчлэн 
Хомын талыг 1999 онд Хар-Ус Нуурын Байгалийн Цогцолборт Газрын /ХУНБЦГ/ 

 

KHOMYN TAL

Khomyn tal belongs to the Northern Gobi part of Mongolian zoogeographic regions 
(Bannikov 1954). It is a relatively low land with the average altitude of 1250 m 
above the sea level and the Durvuljin Mountains in Seer range being the highest  
peak at 1703 m.  

Khomyn tal features typical characteristics of a Gobi region dominated by desert 
steppe and arid steppe with loose plants in the central part, reedbeds along 
shorelines of Khar Lake and Durgun Lakes, fertile meadows and patches of small 
sand dunes in Zavkhan River valley in the northern part. In the recent years, due 
to overgrazing and decreased precipitation levels, sand movements from south to 
north have increased leading to increased aridity of the Khomyn tal ecosystem. 

Based on a feasibility study conducted by a joint research team of French Association 
for the Przewalski’s horses, WWF Mongolia, Institute of Biology of the Mongolian 
Academy of Sciences and other organizations, Khomyn tal was selected as the third 
reintroduction site for Przewalski’s horses in Mongolia. Moreover, in 1999, Khomyn 
tal was included into bufferzone of Khar Us Lake National Park, whereas 25 000 
hectare area around Seer range was declared as Local Protected Area with exclusive 
grazing rights for Przewalski’s horses.

The diverse habitat in Khomyn tal and its surrounding areas nourishing over 150 bird 
species recorded in addition to numerous species of mammals, makes it relatively 
rich in biodiversity compared to similar regions.  

In this guide, we present 46 mammal species found in Khomyn Tal. You will find 
detailed information on their description, distribution in the region and unique 
features of their life enriched with photos. Each species’ conservation status 
according to latest version of IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) Red List Category and Criteria, and Mammal’s Red List of Mongolia (2006)  
is also included.   
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Тархац, байршил нутаг: XIX зууны сүүлийн хагаст Зүүнгарын говьд Тэнгэр 
уулын ар хормой, бэлээс хойш Монгол Алтайн нурууны өвөр бэл, зүүн 
тийш Аж богд, баруун тийш Манас, Өрөнгө гол хүртэлх нутагт тархаж 
байжээ. Энэ зууны хорь гучаад онд Зүүн гарын Тахийн шар нуруу, Хөх 
өндөр, Хавтаг, Байтаг уулс, Гүн тамга, Хонин ус, Тахийн усны говь, Биж, 
Бодонч, Үенч, Булган голуудын адгаар сүрэг сүргээрээ бэлчиж байжээ. 
1970-аад оны үед байгаль дээр устсан. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Хустай, 
Тахийн тал, Хомын тал зэрэг 3 газарт сэргээн нутагшуулж байгаа. 

Амьдралын онцлог: Сүргээр амьдарна. Хавар, зун, намар задгай устай 
газар бараадна. Усанд өдөр бүр, хааяа өнжөөд өглөө, үдэш болон шөнө 
ирнэ. Элс, хайрган хөрстэй хялгана, тэсэг, баглуур бүхий намхан уулс, 
толгод, тэдгээрийн хоорондох хотос, хоолойд байршина. Цастай өвөл 
говийн заг, бударганат хотгор, зун өндөр уулсын ар, бэл, хажуу, нам уулсын 
хяр зэрэг газруудад байршина. Ороо нийллэгт 5-7-р сард орж, дараа оны 
4-7-р сард унагална. Байдас 2-3, үрээ 5 настайгаас тус тус үржилд орно. 

Status: IUCN Red List category: Endangered, Regional category: Endangered

Recognition: Body length 220-280 cm, shoulder height 115-146 cm, body 
weight 275-325 kg. Huge body, large head, wide chest, stubby neck, equal 
withers and rump. Mane is short, usually black. Tail is thin, tail hair is similar 
with domestic horses. Light sandy to dark brown body, color changes depend 
on season. Underside, armpit and hips are light, long dark brown or black stripe 
starts from shoulder along the back. Lower parts of legs are dark, usually have 
black stripes. 

Distribution: In the second half of 19th century, takhis were distributed in 
northern valley of Tenger mountains in Dzungarian Gobi, downhills of Mongol 
Altai mountain to the east of Aj Bogd, west to Manas River and Urungu River. 
In 1920-1930, abundant groups were recorded near Tahiin Shar Nuruu, Huh-
Undur, Hawtag, Baitag mountains, Gun Tamga, Honin-Us, Tahiin Us gobi, Bij 
River, Bodonch River, Uyench River and downstream of Bulgan River. Extinct 
in the wild by 1970th. Reintroduced to three areas in Mongolia; Hustai, Takhiin 
tal and Khomyn tal. 

Habits and breeding: Live in family group (harem) of a stallion, stay around 
open water sources during spring, summer and autumn. Drinks water on a 
daily basis or two. Habits in sand steppe with stipa and anabasis around middle 
high mountains. Stay in valleys and sand dunes in winter, mountain slopes and 
riverbeds in summer. Mates April-July, produces one foal April-July. Sexual 
maturity; 2-3 years old for females, 3-5 years for males.

Статус: Нэн ховор зүйл, ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын болон шалгуураар 
олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд “Устаж байгаа” хэмээн үнэлэгдсэн 
зэрлэг адууны нэг. 

Таних шинж: Биеийн урт 220-280 см, мундааны өндөр 115-146 см, биеийн 
жин 275-325 кг хүрнэ. Бие лагс, толгой том, хүзүү бахим, цээж өргөн, 
сэрвээ, хондлой тэнцүү. Дэл богино, босоо ихэвчлэн хар өнгөтэй. Сүүл 
шингэн, сүүлний хялгас гэрийн адуутай ижил. Зүс нь голдуу хонгор хул 
боловч улирлаас хамааран өөрчлөгдөнө. Хэвлий, цавь, суга, гуяны зураа 
орчмын хэсэг нь цайвар, мундаанаас зоо нуруу дагуу сүүлний цацаг хүртэл 
бор, тууш хүрэн судалтай. Мөчдийн өвдөг борвиноос доош бараавтар, 
олонхи бодгаль нь өвдөгний ар тал, борвиндоо хөндлөн хар судалтай. 

ТАХЬ 
Przewalski’s horse
Equus ferus przewalskii Groves, 1986
Баг. Туурайтан – Perissodactyla
Овог. Адууны (Equidae)

© Францын Тахь хамгаалах холбоо
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ид хүйтнийг өнгөрөөнө. 3-5-р сард төллөнө. Зөвхөн голын татам, 
усны эргийн шугуй ширэнгэд нутагладаг нэн өвөрмөц хязгаарлагдмал 
тархацтай бөгөөд айж дүрвэсэн, өлсөж сульдсан үедээ байршлаа 
өөрчилнө. Хар-Ус нуурын зэгсэнд 1970-аад оны эхээр 200 орчим 
толгойгоор тоологдож байсан тухай судалгааны мэдээ байдаг. Үүнээс 
хойш 1990-2000 оны үед тоо толгой нь эрс цөөрсөн. Харин 2010 оноос 
хойш тоо толгой нь өсөж байгаа тухай судлаачдын мэдээ бий. Их 
нууруудын хотгорын бусад нутагт маш цөөн тоогоор тохиолдох ховор 
зүйл. Хомын тал орчмын нутагт Хомын хоолойд тогтмол байршдаг. 

Амьдралын онцлог: Хар-Ус нуурын зэгсний гахай 12-р сарын эцэс 
1-р сарын эхээр ороо нийллэгт орж, 4-р сард мэгж 2-5 торой гаргана. 
Өвөл зэгс, ургамлын үндэс, мэрэгч, амьтны сэг иднэ. Зэгсний гахай 
өвлийн тэжээл дутмаг үед осгож, турж үхсэн малын болон өөрсдийнхөө 
сэгийг идэж хонь, ямаа руу довтлохоос гадна ондатрыг барьж идэх 
тохиолдол бий. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: Near 
Threatened

Recognition: Body length 125-180 cm, shoulder height 80-100 cm, tail 
length 20-30 cm, body weight up to 200 kg. Long headed, turned up 
snout, short neck. Legs are short. Lop eared with long hair on the tip. 
Upper and under canines risen from down lip, and passed with each 
other. Males have longer and thicker canine than females. Body colour is 
brownish grey, dark brown. Youngs are parti-coloured with lateral stripe. 

Distribution: Distributed in reed grass of Khar-Us Lake, Khar Lake and 
dense bushes along Khovd River, Bulgan River, Zereg River, Bukhmurun 
River and Tes River. Occasionally found near oasis of Sharga gobi, Zavkhan 
River, downstream of Hungui River, Dzungarian Gobi and Southern gobi of 
Altai mountain ranges. Stay in dense bushes distant from human influence 
during winter. Prefer reed bush and dense bushes rivers, change their 
location when food is scarce. In the beginning of 1970, 200 individuals 
were counted around Khar-Us Lake. Dramatic decrease in population size 
were recorded in 1990th but raised since 2010. Rarely found except Great 
Lakes Depression. Found in Khomiin hooloi, in the west of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Mates late December to early January. Produces 
one litter of 2-5 young in April annually. Feeds on plant roots, rodents and 
carcass of dead animal and other wild boars, attacks to domestic sheeps 
and muskrat. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” бүс нутгийн хэмжээнд  
“Ховордож болзошгүй” хэмээн үнэлэгдсэн. Хууль бус агналтад 
өртөмхий зүйлийн нэг. 

Таних шинж: Биеийн урт 125-180 см, сэрвээний өндөр 80-100 см, сүүл 
20-30 см, жин 200 кг хүрнэ. Толгой урт, хоншоор тонтгор, хүзүү богино. 
Мөчид богино. Чих дэлдгэр, үзүүртээ урт үстэй. Мөчдийн хөхөн туруу 
урт. Дээд, доод соёо уруулаас гадагш дорсойн гарч, хоорондоо зөрсөн 
байрлалтай. Бодонгийн соёо мэгжийнхээс урт, том. Зүс бор саарал, 
хүрэн, бараавтар. Нялх тоорой тууш судал бүхий эрээн зүстэй. 

Тархац байршил нутаг: Хар-Ус нуур, Хар нуурын эргийн зэгсэн 
шугуй, Ховд, Булган, Зэрэг, Бөхмөрөн, Тэс, Нарийн голуудын татам 
шугуйд хэсэгхэн газарт байршдаг. Шаргын гол, Завхан, Хүнгүй голын 
адаг, Зүүнгарын болон Алтайн өвөр говийн зарим баян бүрд, гол горхи 
зэрэг урьд байсан нутагтаа очиж түр байрших тохиолдол бий. Өвлийн 
улиралд хүн малын хөлөөс зайдуу, бөглүү зэгсэн ширэнгэд шивээлж 

ЗЭГСНИЙ ЗЭРЛЭГ ГАХАЙ 
Wild boar
Sus scrofa nigripes Blanford, 1875

Баг. Туруутан – Artiodactyla

Овог. Гахай – Suidae

© Г.Нямдаваа 
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Залуу бодгаль ихэвчлэн улаавтар, идэр насных хар хүрэн, хар халтар, 
хөгшрөх үедээ цайвар халтар зүстэй болно. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол Алтай, Говь-Алтай, Зүүнгар, Алтайн 
өвөр говиудын уулс, Хан-Хөхий, Хорьдол Сарьдаг, Улаан тайгын 
нуруу зэрэгт элбэг, харин Дундговь, Дорноговь аймгийн цөл, цөлөрхөг 
хээрийн бүсийн зарим уулсаар алаг цоог тархана. Бэсрэг уулсын бэл 
энгэр, аараг толгод, өндөр уулын эгц цавчим хад цохио, нуранги 
асга бүхий давчхан хавцал зэрэг бартаа саад ихтэй газарт байршина. 
Дөрвөлжин сумын нутаг Сээр, Их ба Бага буурал, Их хайрхан зэрэг 
уулсад тогтмол байршина. 

Амьдралын онцлог: Ороо нийллэгт 11 сарын эхээр орж, 4 сарын 
сүүлчээс 5 сарын эцэс хүртэлх хугацаанд ишиглэнэ. Ихэрлэх тохиолдол 
бий. Орооныхоо үед хэдэн арав, зуугаараа нийлж, бусад үед тэх, ямаа 
ялгаран сүрэглэнэ. Тэх 8-12 ямаа хураана. Өдрийн идэшлэгтэй, зун 
голдуу өглөө, оройн сэрүүнд идэвхтэй идэшлэнэ. Идэш тэжээлд үетэн, 
сонгинын төрөл, бут сөөгний навч зонхилно. 

Status: IUCN Red List category: Least Concern, Regional category: Near 
Threatened 

Recognition: Similar in appearance to domestic goat, but larger body size, 
short necks and tail with length of 10-15 cm. Male body length 128-167 
cm, shoulder height 90-105 cm, weight 80-110 kg. Females smaller than 
males, 120-136 cm in length, shoulder height 75-90 cm, body weight up to 
90 kg. Male horns are curved with rings, 120-140 cm in length. Male has 
thick long beard. Female horns are shorter and narrow. Young individuals 
have red fur, middle aged-black brown, old-light spotted. 

Distribution: Widely distributed in Mongolian Altai, Gobi-Altai, Dzungarian 
gobi, Mountains of Southern Gobi of Altai, Khan-Huhii, Horidol Saridag 
and Ulaan Taiga, sparsely occur in mountains of steppe and desert steppe 
of Dundgobi and Dornogobi. Lives in mountain ranges, vertical cliffs, gravy 
slopes and Rocky Mountains. Permanent in Seer mountains in Khomyn tal, 
Ikh Buural, Baga Buural Mountains of Durvuljin sum. 

Habits and breeding: Mates November, gives birth April - May. 
Occasianally produces twins. Forms a group of hundreds during mating 
season but separated by females and males after breeding. Males groups 
with 8-12 females. Grazes in mid day, usually morning and evening in 
summer. Feeds on grasses, onions and bush leafe. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Ховордож 
болзошгүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Гадаад төрх гэрийн ямаатай төстэй, биеэр том, хүзүү 
богино, сүүл 10-15 см. Тэхийн биеийн урт 128-167 см, сэрвээгээрээ 
90-105 см өндөр, амьдын жин 80-110 кг хүрнэ. Ямаа биеэр бага, 
120-136 см урт, сэрвээгээрээ 75-90 см өндөр, жин 90 кг хүрнэ. Тэх 
гэдэргээ махийсан сэлэм хэлбэртэй, олон товгор үе бүхий 120-140 см 
урт эвэртэй. Тэхийн сахал өтгөн, урт. Ямааны эвэр богино, нарийн. 

ЯНГИР 
Ibex
Capra sibirica Pallas, 1776 
Баг. Туруутан – Artiodactyla
Овог. Тугалмайтан – Bovidae

© М.Гантулга
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хайрхан, Чандманы Тунгалагийн талын 1173 км2 нутагт байршиж байна. 
Сүүлийн жилүүдэд өвчний улмаас тоо толгой нь эрс хорогдоод байна. 

Амьдралын онцлог: Өвс, ус дагаж бэлчээрээ ойр зуурхан сэлгэнэ. Алс 
нүүдэллэх нь ховор. Шаргын говьд өвөл 50 хүртэл толгойгоор сүрэглэнэ. 
Зун сүрэг задарч жижигрэнэ. 1-р сард ороо нийллэг болж, 5-р сар орчим 
хээлээ тээгээд 6-р сарын дундуур төллөнө. Эрийг хэржин, эмийг хэрэгчин 
гэнэ. Хэрэгчиний 16 хүртэл хувь нь ихэрлэсэн тухай судлаачдын мэдээ бий. 
Хэрэгчиний зарим нь 7 сартайдаа, хэржин 19 сартайдаа үржилд орж эхэлнэ. 
Говийн хялгана, таана, хөмүүл, баглуур, шарилж зэрэг 30 гаруй зүйлийн 
өвслөг ургамлаар идэшлэнэ. Таана, хөмүүл зэрэг шүүслэг нялх ургамалтай 
үед усанд ирэх нь ховор. 

Status: IUCN Red List category: Endangered, Regional category: Near 
Threatened. 

Mongolian Saiga (Saiga borealis) is officially registered as different species of 
Saiga by International conference in Ulaanbaatar, 2010. 

Recognition: Body length 90-116 cm, shoulder height 65-75 cm, body weight 
up to 32 kg. Males have up to 25 cm in length, light yellow coloured, pair of 
horns with many rings on it. Females have not horns. Body colour is in summer 
yellow, in winter light grey, young individual is dark brown. Can speed 60 to 
70 km per hour.

Distribution: In the last century, saiga’s distribution ranged from Uvs Lake 
depression to Red Lake and desert steppe of Great Lakes Depression. By 1995, 
it was found in only 20 percent of its historic distribution range, namely 2 areas 
including Sharga Gobi desert. Current distribution ranges from south, west and 
northern part of Sharga desert and feethills of its surrounding mountains to 
Gobi depression in the south. Endangered species that habits in 400 km2 area 
from Khar-Us Lake to the south along Mongolian Altai range. Prefers habitat 
of cravy soil with short grasses such as wild leek, Mongolian grasses at altitude 
1100-2200m from the sea level. Grazes in downhills and valleys of mountains 
during severe winter and dry summer. Distribution area: 3325 км2 in Sharga 
Gobi, 6700 км2 in Huisiin Gobi, 1173 км2 around Tavan hairhan and Tungalagiin 
tal in Chandman sum. Sharp decline in population size recorded in 2016 due to 
mass mortality by infectious disease outbreak.

Habits and breeding: Migrates in shorter distance within area of good pasture 
and water sources. Forms group up to 50 individuals in Sharga Gobi, but 
lesser in summer. Mates in January, gestation period: appr. 5 months, give a 
birth in mid June. A research study found that 16 percent of females produce 
twins. Female sexually mature at 7 months, male at 19 months. Feeds on appr. 
30 plant species, such as stipa, wild onion, Mongolian chives and anabasis. 
Consumes less water when feeds on succulent plant species. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Устаж байгаа”, бүс нутгийн хэмжээнд “Устаж болзошгүй” хэмээн 
үнэлэгдсэн. Бөхөн нутагшдаг бүх орны Засгийн газар, шинжлэх ухааны 
байгууллага, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 
оролцсон олон улсын хурал Улаанбаатар хотноо 2010 онд болж, Монгол 
бөхөнг бие даасан зүйл (Saiga borealis) болохыг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

Таних шинж: Биеийн урт 90-116 см, сэрвээний өндөр 65-75 см, жин 32 
кг хүрнэ. Хэржин 20-25 см хүртэл урт, олон төвгөр үетэй, цайвар шаргал 
өнгөтэй, хос шорон эвэртэй. Хэрэгчин эвэргүй. Зун улаан шаргал, өвөл 
цайвар саарал, нялх янзага бор хүрэн зүстэй. Хүзүүгээ урагш сунган, 
толгойгоо гудайлган бөхийж, цагт 60-70 км хүртэл хурдан хатирдаг. 

Тархац, байршил нутаг: Өнгөрсөн зуунд Увс нуурын хонхороос Улаан 
нуур хүртэлх Их нууруудын хотгор, Нууруудын хөндийн цөлөрхөг хээрт 
тархан амьдарч байжээ. 1995 оны байдлаар тархац нутгийнхаа 20-иод 
хувьтай тэнцэх хоёрхон нутагт үлдсэн. Түүний нэг нь Шаргын говийн 
популяци юм. Шаргын говийн өмнө, баруун, хойд хэсгээр, эргэн тойрны 
уулсын бэлээс говийн хотгорын зах хүртэлх нутагт тархжээ. Хар-Ус нуураас 
урагш Монгол Алтайн уулсын бэлээр 400 орчим км2 хэсэгхэн нутагт үлдсэн, 
устах аюулд орсон зүйл. Монгол Алтайн уулсын д.т.д 1100-2200 м ар 
бэлийн баглуур, таана, монгол өвст, шаваг бүхий дагжуур хайрган хөрст, 
бартаагүй, хэвгий, дэнж талд нутаглана. Өвлийн цастай хүйтэн, эсвэл 
гантай зун нөмөр, бэлчээр дагаж уулсын ам хөндий, толгодоор бэлчдэг. 
Монгол бөхөн Шаргын говьд 3325 км2, Хүйсийн говьд 6700 км2, Таван 

МОНГОЛ БӨХӨН 
Saiga
Saiga borealis Tscherski, 1876
Баг. Туруутан – Artiodactyla
Овог. Тугалмайтан – Bovidae

© С.Шар
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Тархац, байршил нутаг: Зүүнгарын, Алтайн өвөр говь, Өмнөговь, 
Дорноговь аймгийн нутаг бүхэлдээ, Дундговийн өмнө хэсэг, Сүхбаатар 
аймгийн баруун өмнөд хэсэг, Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндийд цөөн тоогоор алаг цоог тархжээ. Уулсын бэл хялганат, 
хялгана-баглуурт, сайр садарга бүхий дагжуур хөрст хэвгий газар, 
загт болон заг-бударганат говь, сондуул бүхий бут сөөгт цөл, хээр, 
хотос хоолойд байршина. Хавар, намар, гандуу зун, өвлийн улиралд 
бэлчээр, ус дагаж нүүдэллэнэ. Гандуу хавар, зун, намар ногоо, сөл 
дагаж, бэсрэг нам уулс, толгодод гүн нэвтэрнэ. Хомын талын нутагт 
Давсан сан орчмоор тогтмол байршина.

Амьдралын онцлог: Өвслөг, сөөг, сөөгөнцөр ургамлаар идэшлэхийн 
дотор хялгана, баглуур, таана, хөмүүл, зэрэг ургамал зонхилно. Зун 
өглөө, оройн сэрүүнд, өвөл өдрийн идэшлэгтэй. Ороо нийллэг 12-р 
сард болж, шаргачин 6-р сард голдуу нэг, буюу хоёр ихэр янзага 
төрүүлнэ. Ихэнхдээ 5-10 орчим толгойгоор, харин нүүдэллэх үедээ 100-
аас дээш толгойгоор сүрэглэнэ. 

Status: IUCN Red List category: Near Threatened, Regional category: 
Vulnerable 

Recognition: Body length 97-118 cm, shoulder height 61-70 cm, body 
weight 20-30 kg. Tail black, dark brown, 16-24 cm in length. Reddish 
orange back, white bellies in summer, light yellow back in winter. 

Distribution: Small population in Dzungarian gobi, Inner gobi of Altai, 
whole areas of Dornogobi province, south of Dundgobi province, western 
south of Sukhbaatar province, Great Lakes Depression and Valleys of 
Lakes. Habits in mountain hillsides, grassland with stipa, stipa-anabasis, 
steppe with crumpled stones, hard soil, gobi-desert with saxaul and saxaul-
saltworth, desert steppe, and valleys with shrubs. Migrates seasonally for 
good pasture and water source. Stay around low altitude mountains during 
dry spring, summer and fall. A small population found near Davsan san, 
in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Feeds on shrubs, preferably stipa, wild onion, 
Mongolian chives and ramson. In summer, grazes in morning and evening, 
midday in winter. Mates in December. Produces a litter of one or twins in 
June. Lives in herd of 5-10 individuals and more than 100 when migrating. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Устаж байгаа”, бүс нутгийн хэмжээнд “Эмзэг” хэмээн 
үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 97-118 см, сэрвээгээрээ 61-70 см өндөр, жин 
20-30 кг. Сүүл 16-24 см, хар, хар хүрэн өнгөтэй. Тангийн дээд зах 
сүүлний уг хүрнэ. Зун зоо нуруу улаан шаргал, хэвэл тод цагаан, өвөл 
цайвар шаргал, хэвэл цагаан. 

ХАР СҮҮЛТ ЗЭЭР  
Goitered gazelle
Gazella subgutturosa 
Guldenstaedt, 1780
Баг. Туруутан – Artiodactyla
Овог. Тугалмайтан – Bovidae
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Их нууруудын хотгорын Хомын талд сэргээн нутагшуулсан зүйл. Монгол 
орны зүүн хэсгийн том популяциас тусгаарлагдсан популяци юм. Хомын 
тал орчмын нутагт 1998 оны судалгаагаар 5000 орчим толгой зээр 
байсан тухай судлаачдын мэдээ бий (Лхагвасүрэн, Шар,1998). Сүүлийн 
үед хүн малын нөлөөнөөс шалтгаалж элстэй нутгууд руу шилжин 
байршдаг болжээ. Хомын талын нутагт Дөрвөлжингийн Сээр, Онцын 
хөдөө болон элс ихтэй аараг толгод орчмоор тогтмол байршина. 

Амьдралын онцлог: Олноороо сүрэглэж амьдарна. Нам уулсаар 
олон толгойгоор сүрэглэнэ. Голдуу үет ургамал, шаваг иднэ. Ус болон 
бэлчээрийн хомсдлоос шалтгаалан байршлаа сэлгэнэ. Ороо нийллэг 
11-р сарын дунд үеэс 1-р сарын сүүлч хүртэлх хугацаанд болно. Хээл 
тээх хугацаа 180 хоног. Шаргачин 6-7-р сард голдуу нэг, хааяа ихэр 
янзага төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 6-7 жил насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: Near 
Threatened 

Recognition: Similar appearance in body with goitered gazelle. Back and 
literals yellow and belly white in summer, winter fur is 3-5 cm in length 
with lighter color. Males have horns. Body length 105-148 cm, shoulder 
height 62-84 cm, tail 9-12 cm, ears 9-12 cm long, body weight 20-39 kg. 

Distribution: Historic range of its distribution (Bannikov 1954); 780,000 
км2 in arid steppe of Mongolia. Habitat in central and southern parts of 
Mongolia was fragmented by Trans-Siberian railway in the 1950th, relocated 
into Khomyn tal 1980th from eastern Mongolian population (Lhagvasuren, 
Shar, 1995). Widely found in Eastern Mongolia, Central Khalkh, South 
gobi, Dornod gobi, Great Lakes Depression and in east and south parts of 
Khentii mountain range during winter (Olson K.).

5000 individuals were counted in Khomyn Tal in 1988 (Lhagvasuren, Shar, 
1998). Recent study shows migration patterns tend to habit more in desert 
(sandy) steppe away from domestic animal. In Khomyn Tal, permanent 
in northern plains (Ontsiin huduu) and valleys between lower altitude 
mountains in eastern part (Seer). 

Habits and breeding: Lives in herds sized hundreds to thousands of 
individuals. Major food preference is soft grasses and herbaceous plants. 
Seasonally migrates for better pasture and water sources. Mates in 
November to late January. Gestation period: appr. 180 days. Produces a 
litter of 1 or 2 young in June - July. Life span: 6-7 years. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Устаж 
болзошгүй” хэмээн үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн ерөнхий галбираар хар сүүлт зээртэй төстэй. 
Зуны улиралд нуруу болон хажуу тал шаргалдуу өнгөтэй бөгөөд хэвлий 
цагаан. Харин өвлийн үс 3-5 см урт, өтгөн, цайвар. Ооно эвэртэй. 
Биеийн урт 105-148 см, сэрвээний өндөр 62-84 см, сүүлний урт 9-12 см, 
чихний урт 9-12 см, биеийн жин 20-39 кг. 

Тархац, байршил нутаг: Урьд нь Монгол орны цөлөрхөг хээр 
болон хээрийн бүсээр тархаж, тархац нутгийн хэмжээ нь 780,000 
орчим км2 байжээ (Банников, 1954). Монгол орны төв болон өмнөд 
хэсгүүдэд популяци хуваагдсан байна, түүнчлэн Их нууруудын хотгорт 
нутагшуулсан популяци бий (Лхагвасүрэн, 1995). Монгол орны Дорнод 
Монгол, Төв халх, Умард говь, Дорнод говь, Нууруудын хөндийн 
зүүн хэсгээр тархжээ. Мөн Хэнтийн нурууны зүүн болон өмнөд хэсэгт 
өвөлждөг тухай сүүлийн үеийн мэдээ бий (K.Olson, аман мэдээ). 

ЦАГААН ЗЭЭР  
Mongolian gazelle
Procapra gutturosa Pallas, 1777
Баг. Туруутан – Artiodactyla
Овог. Тугалмайтан - Bovidae
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улаавтар, хөхөвтөр, саарал. Зоо нуруу дагасан хар сорлог үстэй 
тул бараан харагдана. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны нийт нутагт хааяагүй 
тархмал. Хомын тал орчимд Дөрвөлжингийн Сээр, Монгол 
элс, Хар бут, Улаан бураа, Хомын хоолой зэрэг бартаа ихтэй 
газруудад байршина. 

Амьдралын онцлог: Ороо нийллэг өвөл ид хүйтнээр эхэлж, 
орооны үед нэг гичий чоныг хэд хэдэн азарган чоно дагана. 
Гичий чоно хээлээ 62-65 хоног тээгээд 5-6-р сард тусгайлан 
зассан нүх, хадны хонгил, агуйд дунджаар 6-8 бэлтрэг төрүүлнэ. 
Бэлтрэг 9-13 хоногийн дараа нүдээ нээнэ. Саарал чоно гэрийн 
мал, зэрлэг тууртан, мэрэгчид, туулайтан, жижиг шувууд 
тэдгээрийн өндөг, ангаахай, дэгдээхэй, амьтны сэг зэм зэргээр 
хооллоно. Ихэвчлэн үүрийн харанхуйгаар гөрөөлнө. Саарал 
чоно байгалийн нөхцөлд 15-16 жил хүртэл насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Near Threatened 

Recognition: Body length 105-160 cm, tail 35-50 cm, weight 
40-65 kg. Long and strong legs. Depending on natural colour 
of surroundings, slight difference in fur appearance; yellowish, 
reddish, blue or grey. Appears darker due to black tip of fur along 
the backspin. 

Distribution: Widely distributed in Mongolia. In Khomyn Tal, 
usually found in Seer mountain, Mongol els, Har but, Ulaan buraa, 
and Homiin hooloi. 

Habits and breeding: Mating starts at coldest period of winter 
during which few males mate a female. Gestation period: 62-65 
days, produces a litter of 6-8 young in May or June annually. 
Enfants open their eyes in 9-13 days after birth. Eat domestic 
animal, ungulates, rodents, small birds, their eggs and carcass of 
dead animal. Hunts usually in dawn break. Life span: 15-16 years. 

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Ховордож болзошгүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 105-160 см, сүүл 35-50 см. Жин 40-65 
кг. Хөл урт, чийрэг. Хялгасан үс урт ширүүн, ноолуур бүдүүвтэр 
өтгөн. Газар нутгийн байдлаас хамаарч зүс янз бүр. Шаргал, 

СААРАЛ ЧОНО  
Grey wolf
Canis lupus Linnaeus, 1758
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Ноход – Canidae
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны нийт нутагт хааяагүй өргөн 
тархсан боловч нягтшил сийрэг. Хэнтий, Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар, 
Хангайн нурууны баруун өмнөд болон зүүн хойд хэсэг, Орхон Сэлэнгэ 
голын сав, Дорнод Монголын хээр, Монгол Алтай, Говийн Алтайн 
нуруугаар элбэг тохиолдоно. Хомын талын нутагт Дөрвөлжингийн 
Сээр, Хар бут, Улаан бураа, Хомын хоолойн зэгс зэрэг газруудад 
тогтмол байршина. 

Амьдралын онцлог: Өдөр шөнөгүй тохиолдох боловч голдуу өглөө 
эрт, орой бүрэнхийд гүйдэлтэй. Ихэвчлэн тарвага, хярс, доргоны 
хуучин нүх, хадны ангал зэрэгт хоргодно. Жижиг хөхтөн ялангуяа 
үлийн цагаан оготно, жижиг шувууд, мөндөл, туулай, огдой, түүнчлэн 
шавьж зэргээр хооллоно. Ороо хөөцөлдөөн сэрүүн бүсэд 4-р сард, 
говь цөлийн бүсэд 2-3-р сард болно. Үржлийн хос үүсгэнэ. Хээл тээх 
хугацаа 49-58 хоног. Жилд нэг удаа төллөх бөгөөд дунджаар 4-6 гавар 
төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 6-7 орчим насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: Near 
Threatened 

Recognition: Tall and slender body. Legs are relatively short, long bushy 
tail. Snout is long and narrow. Pointed prick eared. Fur is red, orange, 
light yellow, sometimes crest has dark brown stripes. Underside is white. 
Backside of ears, front side of front legs have dark coloured fur. Tail with 
white tips. Black individuals are found in some areas.

Distribution: Distributed in all areas of Mongolia, but with low density. 
Widely occurs in mountain region of Khentii, Khuvsgul, Khangai ranges, 
Orkhon and Selenge River basin, Steppe of Dornod Mongol and Mongolian 
Altai. In Khomyn Tal, regular in Seer, Har but, Ulaan buraa and Khomiin 
hooloi. 

Habits and breeding: Active day and night, usually in the morning and 
evenings. Lives in abandoned burrows of marmots, corsac foxes, badgers 
and rock hollows. Feeds on mainly voles, small birds, hares, pikas and 
insects. Mates in April in mountain regions, February to March in Gobi 
desert region. Gestation period: 49-58 days. Produces a litter of 4-6 cups. 
Life span: 6-7 years. 

ҮНЭГ 
Red fox
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Ноход – Canidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Ховордож 
болзошгүй” гэж үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Бие урт сунагар. Хөл харьцангуй богино. Сүүл урт 
багсгар. Хоншоор уртавтар, нарийхан. Чих соотон, шовх. Зүс улаан 
зээрд, улаан шаргал, шар, цайвар шаргал, заримдаа сэрвээгээрээ 
бараавтар, хүрэвтэр бэдэртэй. Өехий хэвэл, хэнхдэг цагаан. Чихний 
ар тал, урд хөлийн шилбэний урд тал бараан, баргар үстэй. Сүүлний 
торгон үзүүр цагаан. Хааяа цайвар, саарал, бараан(меланизм) бодгаль 
тохиолдоно. 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны ихэнх нутгаар өргөн 
тархсан бөгөөд хээр, цөлөрхөг хээрийн нутгаар элбэг тохиолддог. 
Хэнтий, Хөвсгөлийн тайгаас бусад ойт хээрийн бүс ба задгай 
хээрт өргөн тархжээ. Хомын талын нутагт Онцын хөдөө, Завхан 
голын хөндий, Монгол элс зэрэг газруудад тогтмол байршина. 

Амьдралын онцлог: Голдуу бүрэнхийн гүйдэлтэй. Хосоороо 
амьдарна. Нүхэнд орогноно. Жижиг хөхтөн, ялангуяа үлийн 
цагаан оготно болон бусад мэрэгчид, жижиг шувууд, мөндөл, 
туулай, огдой, түүнчлэн шавьж зэргээр хооллоно. Монгол 
тарвага, доргоны эзэнгүй нүхийг ашиглана. Ороо хөөцөлдөөн 
2-р сард болно. Хээл тээх хоног 50-60 хоног. Жилд нэг удаа 
төллөх бөгөөд дунджаар 3-6 гавар төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 
6-7 жил орчим насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Near Threatened. 

Recognition: Similar body shape with red foxes but relatively 
smaller. Body colour is yellowish grey. White hair tip makes it 
appear silver. Back is brown. Chest and underside are light with 
yellowish tint. Short tail with black tip. Fur is pure reddish orange in 
winter, bright orange in summer. Body length 50-60 cm, tail length 
25-36 cm, ear length 6-9 cm, body weight 2-3 kg. 

Distribution: Widely distributed in most areas of Mongolia, regular 
in steppe and desert steppes. Also found in forest steppe and open 
steppe except Khentii and Khuvsgul taiga regions. Permanent in 
Ontsiin huduu, Zavkhan River basin and Mongol els in Khomyn tal. 

Habits and breeding: Active mostly in late evening. Live by couple 
in burrows. Feeds on small mammals, voles, rodents, small birds, 
rabbits, and insects. Use abandoned burrows of marmots and 
badger. Mates in February. Gestation period: 50-60 days. Produces 
a litter of 3-6 cups annually. Life span: 6-7 years. 

ХЯРС 
Corsac fox
Vulpes corsac Linnaeus, 1768
Баг. Мах идэштэн– Carnivora
Овог. Ноход - Canidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Ховордож болзошгүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн галбир төрхөөрөө үнэгтэй төстэй боловч 
биеэр илэрхий жижиг. Биеийн өнгө хул шаргалдуу саарал. Сор 
үсний үзүүр цагаан тул мөнгөлөг туяатай харагдана. Нуруун тал 
нь хүрэвтэр. Цээж болон хэвлий шаргал туяа бүхий цайвар. 
Сүүл богино, үзүүр нь хар. Өвлийн үс тод улаан шаргал, зуны 
үс улбар цайвар. Биеийн урт 50-60 см, сүүлний урт 25-36 см, 
чихний урт 6-9 см. Биеийн жин 2-3 кг хүрнэ. 
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Тархац, байршил нутаг: Төв Азийн Алтай, Соён, Памир, 
Тэнгэр, Түвдийн өндөрлөг, Гималай зэрэг уулсаар тархсан. 
Дэлхийд нийт 12 улсад тархсан. Монгол оронд Монгол Алтай, 
Говь Алтай, Алтайн өвөр говь, Хөвсгөлийн уулс, Хангайн 
нуруунд тохиолдоно. Хомын тал орчмын нутагт Их ба Бага 
хайрхан, Их Буурал, Бага буурал уулуудад гүйдлээр тохиолддог. 

Амьдралын онцлог: Гол төлөв бүрэнхий шөнийн идэвхтэй. 
Өөрийн эзэмшил нутгаа тэмдэглэнэ. Янгир, тарвага, огдой, 
туулай, адуу, хонь, ямаа, цагаан ятуу, хахилаг, хойлог зэргээр 
хооллоно. Өндөр уулын хадны хонгил, ангалд үүрлэнэ. Ороо 
нийллэг 1-3-р сард болно. Хээл тээх хугацаа дунджаар 98-
104 хоног. Эм ирвэс 2-3 зулзага төрүүлнэ. 2-3 настайдаа бэлэг 
боловсроно. Байгальд 15-18 жил орчим насална. 

Status: IUCN Red List category: Vulnerable, Regional category: 
Endangered

Recognition: Body length 110-135 cm, tail 80-105 cm, ears length 
6.6-7.2 cm, body height up to 60 cm, weight 22-55 kg. Long 
slender body with short legs. The biggest species of wild cats. Body 
is brownish or grey with yellow spark. Big dark spots on their whole 
body. Tail length equals to body length. Tail is long and has thick 
hair. Feet are big and strong. 

Distribution: Lives in central Asia, Altai, Sayan, Pamir, Tenger, 
Himalay and Tibetan plateau. Distributed in 12 countries in the 
world. Found in Mongolian Altai, Gobi Altai, and Southern Gobi of 
Altai, Khuvsgul and Khangai mountain ranges. Occasionally found 
in Khomyn tal, Ikh and Baga Buural mountains, Ikh and Baga 
Khairhan mountains in Durvuljin sum. 

Habits and breeding: Crepuscular and nocturnal. Individuals mark 
their own home range territory. Feeds on ibex, marmots, pikas, 
roe deer, livestock and some birds. Mates in January to March. 
Gestation period: 98-104 days. Females mate at 2-3 years and 
produce 2 or 3 young. Life span: over 15-18 years. 

ИРВЭС  
Snow leopard
Panthera uncia Schreber, 1775
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Мий - Felidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар “Эмзэг”, 
бүс нутгийн хэмжээнд “Ховор” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 110-135 см, сүүлний урт 80-105 см, 
чихний урт 6,6-7,2 см, биеийн өндөр 60 см, биеийн жин 22-
55 кг хүрнэ. Бие сунагар, урт. Мөч богино. Муурын овгоос 
хамгийн том биетэй төлөөлөгч. Зүс боровтор эсвэл шаргал 
туяатай саарал, бие бүхэлдээ гархи хэлбэртэй бараан толботой. 
Сүүлний урт нь биеийн урттай бараг тэнцүү. Сүүл урт, өтгөн 
үстэй. Тавхай хүчирхэг, том. 

© Ирвэс хамгаалах сан
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны тайгын бүсээс бусад 
нутагт тархсан бөгөөд таг, цөлийн бүсээр ховор тохиолдоно. 
Хомын талд Сээр орчмын нутагт голдуу байршина. 

Амьдралын онцлог: Мануул гол төлөв бүрэнхий, шөнийн 
идэвхтэй. Ганц нэгээр тохиолддог, нуугдмал амьдралтай. Үлийн 
цагаан оготно, чичүүл, огдой, барагчин, зурам, шишүүхэй, 
мөндөл, туулайн бүжин зэрэг жижиг хөхтөн амьтны зэрэгцээ 
ятуу, жижиг шувуудаар хооллоно. Тарваганы эзэнгүй орхисон 
нүх, хад чулууны хонгил, ангал, жижиг агуй зэрэгт үүрлэнэ. Ороо 
нийллэг хавар 2-р сард болно. Хээл тээх хугацаа дунджаар 65-
67 хоног. Эм мануул 3-6 ногоолой төрүүлнэ. Байгальд 10 хүртэл 
жил насална. 

Status: IUCN Red List category: Near threatened, Regional category: 
Near threatened

Recognition: Small sized body, short and thick legs. Body length 
50-62 cm, tail length 23-31 cm, ear length 4-5 cm. Body weight 
2.5-4.5 kg. Body colour grey with yellowish patches and spots. Tail 
short and dark with circled stripes.

Distribution: Distributed in all areas of Mongolia, except taiga 
forest, rarely found in deserts. In Khomyn Tal, found mainly around 
Seer mountain.

Habits and breeding: Nocturnal and crepuscular. Solitary. Feeds 
on small mammals, such as voles, gerbils, ground squirrel, dwarf 
hamster and also feeds on small birds. Lives in abandoned holes 
of marmot, rock hollows and small caves. Mates in February. 
Gestation period: 65-67 days. Produces a litter of 3-6 young. Life 
span: up to 10 years. 

МАНУУЛ 
Pallas’s cat
Otocolobus manul Pallas, 1776
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Мий – Felidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Ховордож болзошгүй”, бүс нутгийн хэмжээнд 
“Ховордож болзошгүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Мануул жижиг биетэй. Мөч богино, бахим. 
Биеийн урт 50-62 см, сүүлний урт 23-31 см, чихний урт 4-5 см. 
Биеийн жин 2,5-4,5 кг. Зүс саарал, ухаагаас шаравтар бидэр, 
толботой. Сүүл богино, хар бараан гархи маягийн хөндлөн 
судалтай. 

© С.Шар 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол оронд өргөн тархсан боловч тархалт 
нь жигд бус, ихэнхдээ Хөвсгөлийн тайгын бүсэд өргөн тархжээ. 
Ялангуяа Дархад, Чандмань-Өндөр, Цагаан-Үүр, Рэнчинлхүмбэ, Улаан 
уул сумдын ойт бүсэд илүү элбэг тохиолдоно. Түүнчлэн говийн өмнөд 
хэсгийн цөлийн уулсад ч тохиолдоно. Хомын талд Дөрвөлжингийн 
Сээр, Их ба Бага буурал уул орчимд тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Баянбүрд, задгай ус, булаг шандын хавьд байнга 
байршиж, 2-3 толгойгоор үзэгддэг. Ихэвчлэн шөнийн идэвхтэй ч эзгүй 
говь, цөлд өдөр ангуучлан явах тохиолдол бий. Говийн шилүүс голдуу 
2-3-аараа нийлж ан хийнэ, туршлагатай хашир нь эхэлж довтолно. 
Хар сүүлт, зээр, бөхөн, аргаль, янгир, туулай, хахилаг, ногтруугаар 
хооллож, тэдгээрийн байршлыг дагаж нутаглана. Гэрийн ямаа, нялх 
ботго, муур, тугал идсэн тохиолдол бий. Ороо хөөцөө 2-3-р сард болж, 
дунджаар 60 орчим хоног хээлээ тээж, ихэвчлэн 2 ногуул төрүүлнэ. 
Говийн шилүүс 7 дугаар сарын 20 орчмоос үүрнээс холдож ногуулаа 
дагуулан бүл сүргээр явж, ан авд сургаж эхэлнэ.

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: Near 
threatened

Recognition: Body length 73-106 cm, tail length 10-24 cm, ear length 7.5-
10 сm, body weight up to 22 kg. Male reaches at 8 kg in weight by late 
August. Females are smaller than males. Larger body, longer legs, larger 
feet than other species of lynx. Brownish grey to yellowish. Long black ear 
tuft. Short tail with black tips.

Distribution: Widely distributed in Mongolia but usually found in taiga 
region of Khuvsgul, especially in forested area in Darhad including 
Chandmani-Undur, Tsagaan-Uur, Renchin lkhumbe, and Ulaan uul soums. 
Also occurs in desert mountains of southern of gobi region. Found in Seer 
mountain in Khomyn tal and Ikh Buural and Baga Buural mountains. 

Habits and breeding: Nocturnal, but daily active in the desert regions of 
Mongolia. Lives 2-3 individuals together near open water sources, oasis. 
Hunts together, experienced one attacks on prey first. Feeds on small 
mammals, goitered gazelle, Mongolian gazelle, saiga, ibex, argali, rabbits, 
chukar and sandgrouses sometimes attack domestic animal and their 
offsprings. Mates in February to March, gestation period: 60 days. Usually 
produces a litter of 2 youngs annually. Lynx leave their home by late July 
and trains their young for hunting. 

ШИЛҮҮС 
Eurasian lynx
Lynx lynx Pallas, 1758
Баг. Мах идэштэн– Carnivora
Овог. Мий –Felidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Ховордож 
болзошгүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 73-106 см, сүүлний урт 10-24 см, чихний урт 
7.5-10 см, биеийн жин 22 кг хүрнэ. 8-р сарын сүүлээр эр ногуул 8 кг 
орчим жинтэй болно. Эмэгчин биеэр арай бага. Бусад зүйл шилүүснээс 
биеэр том, мөч урт, зэгзгэрдүү, тавхай том. Бор саарлаас шаргалдуу 
зүстэй. Чихний үзүүрт урт шовх хар өнгийн цацаг үстэй. Сүүл богино, 
үзүүр нь хар.

© Н.Баттогтох
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Тархац, байршил нутаг: Өргөн тархалттай, ОХУ-ын өмнөд 
хэсэг, Уралын зүүн хэсэг, Какакстан, Монгол, Хятад болон 
Солонгост тархсан. Их нууруудын хотгор болон Хомын тал 
орчмын нутагт тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Нийлмэл бүтэцтэй нүх ухаж, ганц нэгээр, 
хосоор, бүлээр амьдардаг онцлогтой. Бүрэнхий болон шөнийн 
идэвхтэй. Ихэвчлэн шавьж, чийгийн хорхой зэргээр хооллох ба 
жижиг сээр нуруугүйтэн, жимс жимсгэнээр хооллоно. Намар 
10-р сараас дараа оны 4-р сар хүртэл ичээлнэ. Ичээндээ төрнө. 
Нэг төрөлтөөр 1-6 зулзага гаргана. Хээл тээх хугацаа 10 сар 
орчим. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Endangered

Recognition: Body length 60-90 cm, tail length 15-20 cm, body 
weight 10-18 kg. Huge body, short strong legs. Back is silver grey, 
underside is black. Head is light brown with black stripe over eyes. 
Guard hairs are long and tough. 

Distribution: Wide large range of distribution including the 
southern part of Russia, east of the Ural mountain, Kazakhstan, 
Mongolia, China, and Korea. In Mongolia, distributed in Great lakes 
Depression including Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Lives solitarily, in pairs or colonies in a 
den with complex structure. Crepuscular and nocturnal. Feeds on 
invertebrates, small mammals and berries. Hibernates from October 
to April. Give birth during the hibernation. Gestation period: 10 
months. Female produces a litter of 2 or 3 young. 

ХАЛЗДАЙ ДОРГО 
Asian badger
Meles leucurus Hodgson, 1847
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар - Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд ховордож 
болзошгүй хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 60-90 см, сүүлний урт 15-20 см, 
биеийн жин 10-18 кг. Бие лагс, мөч богино, хүчирхэг. Их бие 
нуруугаараа мөнгөлөг саарал, хэвлий хар. Толгой цайвар хүрэн, 
нүдийг дайрсан тод хар судалтай. Сор үс нь урт, ширүүн. 

© Л.Жаргал
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Тархац, байршил нутаг: Монгол Алтай, Говь Алтай, Зүүнгарын говь, 
Алтайн өвөр говийн уулс, Хангайн өвөр хэсэг, Нууруудын хөндий, 
Умард говь, Дорнод говийн умард хэсгийн уул толгодоор өргөн 
тархсан. Хомын талын уулархаг нутагт элбэг тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Ихэвчлэн шөнийн идэвхтэй хааяа өдрийн цагаар 
гөрөөлнө. Жижиг мэрэгчид, шувууд, тэдгээрийн дэгдээхий, ургамлын 
үр, жимсээр хооллоно. Орхигдсон нүх, хадны хонгил, завсарт орогноно. 
Зун ороо хөөцөлдөөнд орно. Хээл тээх хугацаа ойролцоогоор 8 сар 
үргэлжилж, хавар 4-р сарын сүүлчээр ихэвчлэн 3-4, хааяа 8 хүртэл 
хойв гаргана. Байгальд 12-14 насална. Арьсыг дотоодод хэрэглэхээс 
гадна олон улсын хэмжээнд худалдаалдагаас үүдэн хууль бусаар 
агнадаг. Өвөлжөөнд нөөцөлсөн идэшний махыг идэх тул хавх, занганд 
орж эндэх нь элбэг. Ховд, Улиастайн хязгаараас жилд 200 хүртэл 
тооны арьсыг бэлтгэж байсан мэдээ бий. Арьс бэлтгэлийн мэдээнээс 
үзэхэд, өнгөрсөн зууны 30-40-өөд оны үед Хатгал, Ховд, Улиастай, 
Говь-Алтай орчмын нутгаас жилд цөөн тооны арьс худалдаалагдаж 
байжээ. 

 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: Data 
deficient

Recognition: Body length 43-54 cm, tail length 23-33 cm. Grey undercoat 
seen through brown guard hair gives greyish-brown appearance in body. 
Tail length is almost equal to half of body length. Tail and legs are darker 
than body. Ears are relatively large and half-circled on edge. 

Distribution: Widely distributed in Mongolian Altai, Gobi-Altai, Dzungarian 
Gobi, Mountains of Southern Altai Gobi, part of Khangai, Valley of Lakes, 
South gobi and southern part of Dornod gobi. Distributed in mountainous 
part of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal, sometimes active during day. Feeds on 
rodents, birds and their juvenils, seeds and berries. Lives in rock hollows 
and abandoned burrows. Mates in summer. Gestation period is 8 months. 
Produces a litter of 3-4, sometimes up to 8 young in late April. Life 
span: 12-14 years. Fur is used in internal and exported to other countries 
are getting to incur illegal hunting. Gets in trap when finding a foods in 
herder’s winter camp. There’s a fact prepared fur up to 200 in Khovd to 
Uliastai. According to report of preparation of fur, there’s a few number 
of skin trade in Hatgal, Khovd, Uliastai and Gobi-Altai from 1830 to 1840.

ХАДНЫ СУУСАР 
Beech marten
Martes foina Erxleben, 1777
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар – Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Мэдээлэл 
дутмаг” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 43-54 см, сүүлний урт 23-33 см. Биеийн 
өнгө ерөнхийдөө сааралдуу хүрэн. Саарал өнгийн ноолуур сор үсний 
дундуур нэвт харагдах учир сааралдуу суурьтай хүрэн зүс зонхилно. 
Өехий цагаан, хааяа шаргалдуу туяатай байх бөгөөд төгсгөлдөө 
салаалж, өмнөд мөчиндөө хүртэл үргэлжилнэ. Сүүлний урт нь 
ойролцоогоор их биеийн уртын хагастай тэнцүү. Чих орой хэсгээрээ 
дугуйрсан. Сүүл болон хөл их биеийн өнгөнөөс илүү бараан. Чихний 
дэлбэ харьцангуй том.

© Н.Батсайхан
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хүрэн, хэвлий цайвар, шаргалдуу туяатай. Өвлийн улиралд 
цасан цагаан болох ба хэвлийн хойд хэсгээр шаргалдуу туяатай. 
Сүүлний үзүүр хар. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны төв болон баруун хойд 
нутгаар элбэг, зүүн хэсгийн тал нутгаар ховор тархсан. Хомын 
талын хад асга бүхий уулархаг нутагт элбэг тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн болон бүрэнхийн идэвхтэй. 
Модонд авирч, усанд сайн сэлж чадна. Модны хонгил, нүх, 
хадны завсар, овоолсон чулуун дотор үүр засаж орогноно. 
Хойд хөл дээрээ зогсож алсын бараа харах нь ил задгай газар 
амьдрахад зохицсон болохыг харуулна. Хавар 3-4-р сард, эсвэл 
зуны сүүлчээр ороо хөөцөлдөөнд орно. Нэг удаад 5-6 гөлтрөг 
төрүүлнэ. Голдуу оготно, шавьж идэштэн, хулгана зэрэг жижиг 
хөхтнөөр хооллоно. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Distribution: Body weight 16-38 cm, tail length 6-12 cm, body 
weight up to 350 g. Narrowed body, short legs. Tail length equals 
to a third of body length. Fur is thick but not bushy. Back and 
lateral side getting brown, underside getting light with yellowish 
tint in summer. Overal body colour turns to pure white hind side of 
underside has yellowish tint in winter times. 

Distribution: Wide distributed in central and west, rare in east of 
Mongolia. Widely occurs in mountains in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal. Easily climb trees and swim. 
Dens in hollow trees, burrows and rock. Standing on hind feet and 
sightseeing is an adoptation to live in open areas. Mates in March 
to April or end of summer. Produces a litter of 5-6 young. Feeds 
on mainly small mammals, such as voles, insectivores.

ЦАГААН ҮЕН 
Stoat
Mustela erminea Linneaus, 1758
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар – Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 16-38 см, сүүлний урт 6-12 см. Биеийн 
жин 350 гр хүрнэ. Бие туяхан, урт нарийхан. Мөч богино. Сүүл 
биеийн уртын гуравны нэг орчим. Үсэн бүрхүүл өтгөн боловч 
сахлаг биш. Зуны улиралд нуруу, биеийн хажуу тал боровтор 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны баруун өмнөд хэсгээс 
бусад бүх нутагт тархсан. Хэнтий, Хөвсгөл, Хангайн нурууны 
зарим хэсгийн таг болон ой, Монгол дагуурын ойт хээрт ч 
тохиолдоно. Хээрийн бүсэд элбэг, цөлөрхөг хээрийн задгай 
нутгуудад ч өргөн тархжээ. 

Амьдралын онцлог: Өдрийн болон харанхуй, бүрэнхийн 
идэвхтэй. Үнэг зурам тарваганы хуучин нүхэнд орогноно. Ороо 
2-4-р сард орно. Нэг удаад 10 хүртэл гөлчгий төрүүлнэ. Идэш 
тэжээлийн бүрэлдэхүүнд сул дорой, бага насны тарвага ч орно. 
Хооллох амьтнаа голдуу нүхэнд нь барина. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 28-52 cm, tail length 10-18 cm, body 
weight 1.5-2 kg. Similar body shape with least weasel. Overall 
body colour is yellowish with light tint. Tips of guard hair is black. 
Underside appears dark brown, legs are black and furry, and tail 
lighter with black tips. 

Distribution: Distributed in all areas except south west of Mongolia. 
Abundant in alpine and forests region of Khentii, Khuvsgul and 
Khangai mountain ranges and Daurian steppe. Widely distributed 
in steppe and desert steppe regions. 

Habits and breeding: Active day and night. Lives in abandoned 
holes of foxes and marmots. Mates in February to April. Produces 
a litter of up to 10 young. Weak individuals of young marmots 
included in their food selection. Usually hunts in prey’s burrow. 

ӨМХИЙ ХҮРЭН 
Steppe polecat
Mustela eversmannii Lesson, 1827
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар – Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 28-52 см, сүүл 10-18 см, жин 1,5-2 
кг хүрнэ. Биеийн ерөнхий төрхөөр эрээн хүрэнтэй төстэй. Их 
биеийн өнгө шаргалдуу цайвар туяатай. Их биеийн сор үсний 
үзүүр хар туяатай. Хэвлий хар хүрэн, бараан, хөл нь хар, 
сахлагдуу сүүл нь цайвар, үзүүр хар. 
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Сүүлний үзүүр хар биш. Завьж бараан толботой. Сэрүүн бүсэд 
хотны үений өвлийн өнгө цав цагаан болно. Тавхайны ул хэсэгт 
тачир үстэй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны төв болон умард 
нутгаар нэлээд өргөн тархсан. Дорнод Монголын тал хээр 
нутагт элбэг бөгөөд Хангайн нурууны баруун өмнөд хэсэгт элбэг 
тохиолдоно. Харин Хомын тал орчмын нутагт ховор. 

Амьдралын онцлог: Хоногийн турш идэвхтэй. Ихэвчлэн ганц 
нэгээрээ амьдарна. Хадны хонгил завсар, овоолсон чулуун 
дотор, нүхэнд үүр засаж орогноно. Оготно элбэг жил хоёр 
ба түүнээс олон төрнө. Нэг удаагийн төрөлтөөр 3-12 гөлтрөг 
төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 11-26 cm, tail length 2-7 cm, body 
weight 45-200 g. The smallest species of mustelids. Back is brown, 
underside is white in warm seasons. Short and flat brown tail 
without black tip. Dark spots on corners of the mouth. Body colour 
turns to snow-white during winter in cold regions. Sparse hair on 
sole of the feet. 

Distribution: Widely distributed in central and eastern part of 
Mongolia. Abundant in steppe of eastern Mongolia and west part 
of Khangai range. Rarely found in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Active day and night. Mostly live lonely. 
Build dens in stone piles, rock hollows and holes. Give birth twice 
and more annually when voles (food) are abundant. Produces one 
litter of 3-12 young. 

ХОТНЫ ҮЕН 
Least weasel
Mustela nivalis Linaeus, 1766
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар – Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 11-26 см, сүүлний урт 2-7 см, биеийн 
жин 45-200 гр. Суусрын овгийн хамгийн жижиг биетэй 
төлөөлөл. Дулааны улиралд нуруун хэсгийн өнгө хүрэн бор, 
хэвлий шаравтар туяатай цагаан. Сүүл богино, жигд бор өнгөтэй. 
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Хоолойноос завьж, нүдийг дайрсан өргөн бараан зурвастай. 
Чахалзуураас нүд, чихний завсраар шургасан тууш, тод цагаан 
зурвас бий. Уруул, эрүү чихний урд тал цагаан. Ерөнхий зүс 
эрээн.

Тархац, байршил нутаг: Их Нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Зүүнгарын говь, Алтайн өвөр говь, Умард говь, 
Алашань говь, Дорнод говийн хээр, хуурай хээрээр элбэг, цөл 
цөлөрхөг хээрт цөөн тохиолдоно. Хомын тал орчимд ховор 
тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Монголд сайтар судлагдаагүй. Голдуу 
өглөө үдэш, заримдаа өдөр гүйж, элдэв мэрэгч, огдой зэргээр 
идэшлэнэ. Өмнөговийн Зүүн сайхан уулын өвөр бэлээс IV сард 
барьсан бодгаль монгол чичүүл, Увсын Тэс голын адгаас XI сард 
барьсан бодгаль үхэр огдой тус тус идсэн байжээ.

Status: IUCN Red List category: Vulnerable, Regional category: 
Data deficient

Recognition: Body length 30-35 cm, tail length 15-20 cm, body 
weight up to 0.5 kg. Small head and short pointless snout. Big 
circled ears with wide base. Legs are short, tail long and hairy. Back 
and lateral side are brown with light patches. Neck and underside 
are dark. Wide dark stripe across face and straight white stripe 
cross-lined between eyes and ears. Lips, jaws and front side of ears 
are white. Overall body is particoloured. 

Distribution: Widely occur in Great Lakes Depression, Valley of 
Lakes, Dzungarian Gobi, Southern Altai gobi, South gobi, Alashan 
desert, steppe, dry steppe, and desert steppe of Dornod gobi. Rare 
species in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Poorly researched in Mongolia. Active in 
morning and evening, feeds on small rodents and gerbils. Found 
Mongolian jerbil’s carcass from a dead individual stomach in 
Umnogobi province and pika from another dead found near Tes 
River in Uvs province. 

ЭРЭЭН ХҮРЭН 
Marbled polecat
Vormela peregusna Gueldenstaedt, 1770
Баг. Мах идэштэн – Carnivora
Овог. Суусар – Mustelidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Эмзэг”, бүс нутгийн хэмжээнд “Мэдээлэл 
дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Бие 30-35 см, сүүл 15-20 см урт, жин 0.5 кг хүрнэ. 
Толгой жижиг, хоншоор богино, мохоодуу. Чих том, угаараа 
өргөн, дэлбэндүү дугуй. Мөчид богинохон. Сүүл урт сагсгар. Зоо 
нуруу, биеийн хажуу халиун бор дэвсгэр дээр элдэв хэлбэрийн 
цайвар толбуудтай. Хүзүү халтар бараан. Хэвэл бараан. 
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Сүүлний үзүүрийн цацаг үсний хар өнгөтэй хэсгийн өмнө талд 
цайвар цагираг маягийн үстэй. Сүүлний цацгийг доод талаас 
нь харахад хар өнгийн үсний дундуур сүүлний дагуу байрласан 
цагаан зурвастай зэрэг содон шинжээр нь бусад алагдааганаас 
ялгах боломжтой. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Умард говь, Зүүнгарын говь, Алтайн өвөр говь, 
Алашань говь, Дорнод говьд тархжээ. Хомын талын нутаг 
дэвсгэрт хамгийн элбэг тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Өвөл ичээлнэ. Гүн нь 
20-25 см, урт нь 3,5 м нүх ухаж орогноно. Голдуу өвслөг, бутлаг 
ургамлын үр, буурцаг, шавьжаар хооллоно. Ичээнээс гарсаны 
дараа ороо хөөцөөнд орох ба эмэгчин нь нэг төрөхдөө 2-5 
зулзага гаргана. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient

Recognition: Body length 12-14 cm, tail 14.2-17.2 cm, hind feet 
length 57-68 mm, ear length 28-39 mm, body weight 70-90 
g. Similar appearance with other species of jerboa. Body colour 
brown-grey. Small white patches on rumps. Black portion of the tail 
flag is ventrally and broadly divided by a white longitudinal stripe 
along the tail, differentiating this species from other jerboa. 

Distribution: Distributed in Great Lakes Depression, Valley 
of Lakes, South Gobi, Dzungarian Gobi, Southern Altai Gobi, 
Alashan desert and South-eastern Gobi. Most abundant species 
in Khomyn tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Lives in burrow 
of 20-25 cm in depth, 3.5 meters in length. Feeds mainly on seeds 
and insects. Mates after hibernation and produces one litter of 2-5 
young. 

ГОВИЙН АЛАГДААГА 
Gobi jerboa
Allactaga bullata Allen, 1925
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдааганыхан– Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Мэдээлэл дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 12-14 см, сүүлний урт 14.2-17.2 см, 
хойт тавхайн урт 57-68 мм, чихний урт 28-39 мм, биеийн жин 
70-90 гр. Биеийн гадаад төрхөөрөө бусад алагдаагатай төсөөтэй 
харагдана. Бор саарал зүстэй. Гуяны цагаан толбо нь жижгэвтэр. 
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үзүүрийн цацаг үсний хар өнгөтэй хэсгийн өмнө талд цагираг 
маягийн цайвар үстэй, сүүлний цацгийг доод талаас нь харахад 
хар өнгийн үсний дундуур сүүлний дагууд байрласан нарийн 
цагаан зурвастай зэрэг содон шинжээр нь бусад алагдаагаас 
ялгаж болно. Сүүлний үзүүр тод цагаан. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны ойт хээр, хээр, хуурай 
хээр, говь цөлийн бүсээр өргөн тархсан. Хомын талын нутагт 
элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. 70-150 см-ийн гүнд 
500 см орчим урт нүх ухаж орогноно. Нүхний гаднах амсрын 
диаметр 6 см орчим. Ургамлын ногоон навч, үр, буурцаг, шавьж 
иднэ. Ичээнээс гарсаны дараа үржилд орно. Жилд 1 удаа төрөх 
ба төрөх бүрдээ 3-6 зулзага төрүүлнэ. Амьдралын орчиндоо 
газрыг гүехэн малтаж олон тооны малтац үлдээсэн байдлаар нь 
алагдаага тархсан эсэхийг мэдэж болно. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 125-180 mm, tail length 172-230 mm, 
hind feet length 64-81 mm, ear length 36-55 mm, body weight 
85-170 g. Similar appearance with other species but bigger than 
others. Back is light grey coloured, bigger white patches on rumps. 
Black portion of the tail flag is broadly divided ventrally by a white 
longitudinal stripe along the tail. Tip of tail is white. 

Distribution: Widely distributed in mountain forest steppe, steppe, 
arid steppe and desert regions of Mongolia. Widely found in 
Khomyn Tal. 

Habits ad breeding: Nocturnal and hibernates. Digs in 70-150 cm 
in depth a burrow about 500 cm in length. Entrance diameter is 
appr. 6 cm. Feeds on green leaves, plant seeds and insects. Mates 
after hibernation. Produces one litter of 3-6 young annually. Their 
presence can be identified by numerous shallow dugs.

СИБИРЬ АЛАГДААГА 
Siberian jerboa
Allactaga sibirica Forster, 1778
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдаагынхан - Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 125-180 мм, сүүлний урт 172-230 
мм, тавхайн урт 64-81 мм, чихний урт 36-55 мм, биеийн жин 
85-170 г. Биеийн гадаад төрхөөрөө бусад алагдаагатай төстэй 
боловч хэмжээний хувьд арай том. Биеийн нуруун тал саарал 
туяа бүхий цайвар өнгөтэй. Гуяны цагаан толбо нь том. Сүүлний 
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бөгөөд хэвлий тал цагаан өнгөтэй. Сүүлний уг нарийн, дундуураа 
бүдүүрч өөх хуримтлуулсан байх бөгөөд үзүүрээрээ нарийн. 
Сүүл нь сийрэг богино үстэй, үзүүртээ багавтар цацагтай. 
Сүүлний дээд тал цайвар бор, доод тал цагаан өнгөтэй. Хойт 
мөчид 5 хуруутай. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны умард хилээс Их 
нууруудын хотгор, Нууруудын хөндий, Зүүнгарын говь, Алтайн 
өвөр говь, Умард говь, Алашаа говь, Дорнод говь хүртэлх цөл, 
цөлөрхөг хээрийн бүсэд өргөн тархжээ. Хомын талын нутагт 
элбэг боловч Монголын Улаан номонд бүртгэгдсэн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Элдэв зүйлийн үет 
ургамлын үр болон шавьжаар хооллоно. Ичээнээс гарсаны 
дараа үржилд орно. Жилд нэг удаа төрөх ба төрөх бүртээ 3-6 
зулзага төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient, Data deficient

Recognition: Body length 50-65 mm, tail length 70-80 mm, hind 
feet length 21-29 mm, ear length 4-6 mm, ears are tubular, body 
weight 7-18 g. Similar body shape with pygmy jerboa. Back is sand-
yellow coloured, underside is white. Narrow base of tail, but middle 
part is thicker due to fatty deposits. Tail has short hair, little fringe 
at tip. Upper part of tail is light brown, lower part is white. 5 toes 
in hind feets. 

Distribution: Widely distributed in southern Mongolia, Great Lakes 
Depression, Valley of Lakes, Dzungarian gobi, Southern Altai Gobi, 
Alashan gobi, desert and desert steppe of South-eastern gobi. 
Abundant in Khomyn Tal but listed in Red Book of Mongolia. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Feeds on seeds of 
plants and insects. Mates after hibernation, produces one litter of 
3-6 young annually. 

ТАВАН ХУРУУТ АТИГДААХАЙ 
Five-toed pygmy jerboa
Cardiocranius paradoxus Satunin, 1903
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдааганыхан - Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Мэдээлэл дутмаг”, бүс нутгийн хэмжээнд 
“Мэдээлэл дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 50-65 мм, сүүлний урт 70-80 мм, 
тавхайн урт 21-29 мм, чихний урт 4-6 мм, чих жижиг бөгөөд 
хоолой хэлбэртэй. Биеийн жин 7-18 г. Биеийн гадаад төрхөөр 
бусад атигдаахайтай төстэй. Биеийн нуруун тал элсэн өнгөтэй 
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цагаан. Сүүлний үзүүрийн цацаг сайн хөгжсөн бөгөөд сүүлэнд 
өөхөн хуримтлал байхгүй. Хойт мөчид нь 3 хуруутай. Тавхайн 
улны хэсэгт цайвар өнгийн урт сагсгар үстэй зэрэг шинжүүдээр 
бусад алагдааганаас хялбархан ялгагдана. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Умард говь, Алашаа говийн цөл, цөлөрхөг хээрийн 
бүсэд, мөн Дорнод говь, Говь-Алтайн нуруу, Алтайн өвөр говь, 
Зүүнгарын говь, Төв Халхын хээр, цөл, цөлөрхөг хээрт тархжээ. 
Хомын тал орчмын нутагт хамгийн элбэг тохиолдох ердийн 
зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. 5м орчим гүнтэй нүх ухаж 
орогноно. Өвөл ичээлнэ. Зүйл бүрийн бутлаг, өвслөг ургамлын үр, 
ногоон хэсэг, шавьж зэргээр хооллоно. Ичээнээс гарсаны дараа 
үржилд орно. Жилд нэг удаа төрж, 2-5 зулзага гаргана. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 110-158 mm, tail length 140-178 mm, 
hind feet length 55-70 mm, ear length 18-25 mm, body weight 46-
128 g, ears are relatively short and tubular. Similar body shape with 
other jerboa, but tail is longer. Light sand-yellowish back, white 
underside. Well developed fringe at end of tail, no fat deposit. 3 
toes on hind feet. Can be identified by long hair at feet among 
other jerboa species. 

Distribution: Widely distributed in Great Lakes Depression, Valley 
of Lakes, South Gobi, desert and desert steppe of Alashan, South-
eastern gobi, Gobi Altai range, Southern Altai gobi, Dzungarian 
Gobi and desert steppe of central Khalkha. Most abundant species 
in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Digs burrow with 
appr. 5 meters in depth. Feeds on seeds, green parts of plants and 
insects. Mates after hibernation. Produces one litter of 2-5 young 
each year. 

САВАГДААХАЙ 
Northern three-toed jerboa
Dipus sagitta Pallas, 1773
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдааганыхан - Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 110-158 мм, сүүлний урт 140-178 мм, 
тавхайн урт 55-70 мм, чихний урт 18-25 мм, чих харьцангуй 
богино, хоолой хэлбэртэй, биеийн жин 46-128 г. Биеийн галбир 
төрхөөрөө бусад алагдаагатай төстэй боловч сүүл арай урт. 
Биеийн нуруун тал цайвардуу элсэн шаргал өнгөтэй. Хэвлий 
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тачирхан, зөвхөн үзүүртээ үл мэдэг урт цацаг үстэй. Нуруун тал 
нь элсэн шаргалдуу, хэвлий цагаан. Сүүл бүдүүн, сүүлний үзүүрт 
цацаг байхгүй. Тавхайн улны хэсэгт цайвар үстэй. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Умард говь, Алашань говь, Дорнод говийн цөл, 
цөлөрхөг хээрийн бүсэд тохиолдсон нь тэмдэглэгджээ. Хомын 
талд ховор тохиолдох бөгөөд Монголын Улаан номонд 
бүртгэгдсэн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Өвөл ичээлнэ. Идэш 
тэжээлийн зонхилох хэсгийг ургамлын ногоон хэсэг эзэлнэ. 
Ичээнээс гарсны дараа үржилд орно. Жилд хоёр удаа төрөх ба 
нэг удаагийн төрөөлтөөр 2-4 зулзага төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient

Recognition: Body length 49-57 mm, tail length 87-117 mm, hind 
feet length 21-27 mm, ear length 5-8 mm, ears like small tube, 
body weight 7-24 g. Similar body shape with other pygmy jerboa, 
but tail is shorter and thicker. No fringe at the end of tail. Sand-
yellow back, light underside. Ligter hair on the sole of feet. 

Distribution: Recorded in Great Lakes Depression, Valley of Lakes, 
South Gobi, Alashan desert, Eastern gobi desert. Not common in 
Khomyn Tal, listed on Mongolian Red Book. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Mainly feeds on 
green parts of plants. Mates after hibernation. Produces 2 litters of 
2-4 young per year.

ӨӨХӨН СҮҮЛТ АТИГДААХАЙ 
Thick tailed pygmy jerboa
Salpingotus crassicauda Vinogradov, 1924
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдаагынхан - Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Мэдээлэл дутмаг” хэмээн үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 49-57 мм, сүүлний урт 87-117 мм, 
тавхайн урт 21-27 мм, чихний урт 5-8 мм, чих жижиг хоолой 
хэлбэртэй, биеийн жин 7-24 г. Биеийн галбир төрхөөрөө бусад 
атигдаахайтай төстэй боловч сүүл богино, бүдүүн. Сүүлний үс 
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цацагны үзүүрт бараавтар үстэй, тавхайн ул хэсэгт бараавтар 
богино үстэй, чихний ард мэдэгдэхүйц цагаан толботой зэрэг 
шинжээр Зүүнгарын даахайнаас ялгагдана. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Умард говь, Дорнод говьд тархжээ. Хомын талын 
нутагт хамгийн элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхитэй. Нилээд гүнд 5-6 м 
орчим урттай нүх ухаж орогноно. Өвөл ичээлнэ. Идэш тэжээлийн 
зонхилох хэсгийг ургамлын үр, шавьж эзэлнэ. Ичээнээс гарсаны 
дараа үржилд орно. Жилд нэг удаа төрөх ба 3-4 зулзага 
төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 128-136 mm, tail length 142-148 mm, 
hind feet length 54-55 mm, ear length 10-17 mm, body weight 
45-95 g. Can be identified by dark hair at the end of tail, dark and 
short hair on sole of the feet and white spots on ear’s backside. 

Distribution: Distributed in Great Lakes Depression, Valley of 
Lakes, South gobi, and Eastern gobi. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Digs burrow wth 
5-6 meters in length. Feeds on seeds and insects mainly. Mates 
after hibernation. Produces one litter of 3-4 young annually. 

МОНГОЛ ДААХАЙ 
Mongolian jerboa
Stylodipus andrewsi Allen, 1925
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Алагдаагынхан - Dipodidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 128-136 мм, сүүлний урт 142-148 
мм, хойт тавхайн урт 54-55 мм, чихний урт 10-17 мм, биеийн 
жин 45-95 г. Биеийн галбираар алагдаагатай төстэй. Сүүлний 
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боловч биеэр арай том. Биеийн нуруун тал саарал, хэвлий 
цагаан. Гэвч хэвлийн цагаан үсний уг нь саарал. Сүүлний угийн 
сор үс нь сүүлний дунд хэсэгт хүрнэ. Сүүл нь үснээс цухуйх 
төдий богино байдгаар нь хялбархан таних боломжтой. Нүд 
харьцангуй том, бүлтгэр. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Умард говь, Говь Алтайн нуруу, Төв Халхын хээр, 
Дорнод говь, Зүүнгарын говь, Алтайн өвөр говиор тархана. 
Хомын талын нутагт элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Олон амсартай гүн биш 
нүхэнд орогноно. Өвөл ичээлэхгүй бөгөөд хөеө хураана. Өвслөг 
ургамлын үр, навч, нахиа, шавьж иднэ. Хээл тээх хугацаа 17-
33 хоног. Жилд 2-3 удаа төрөх ба төрөх бүртээ 5-14 гөлчгий 
төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 98-150 mm, tail length 15-21 mm, hind 
feet length 16-20 mm, ear length 14-19 mm. Body weight 80-95 g. 
Similar body shape with other dwarf hamsters but appears bigger. 
Grey back, white belly with grey rooted hair. Hair at the base of 
tail reach to half of the tail. Easily recognized by its short tail barely 
appears among hair. Relatively big and pop-eyed. 

Distribution: Distributed in Great Lakes Depression, Valley of 
Lakes, Gobi Altai range, steppe of central Khalkha, Eastern gobi, 
Dzungarian gobi and Southern Altai Gobi. Abundant in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal, does not hibernate, lays in 
litter or food during winter. Lives in shallow burrows with a few 
entrance. Feeds on seeds, leaves and insects. Gestation period 17-
33 days. Produces 2-3 litters of 5-14 young per year. 

ЦОМЧ ШИШҮҮХЭЙ 
Mongolian hamster
Allocricetulus curtatus Allen, 1925
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Шишүүхэйнхэн - Cricetidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 98-150 мм, сүүлний урт 15-21 мм, хойт 
тавхайн урт 16-20 мм, чихний урт 14-19 мм. Биеийн жин 80-
95 г орчим. Биеийн гадаад төрхөөр бусад шишүүхэйтэй төстэй 
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тал саарлаас хар сааралд хувирна. Чихний ирмэгээр цагаан 
эмжээртэй. Сүүлний дээд тал бараан, доод тал цайвар, нурууг 
дагасан хар судалтай зэрэг гаднах шинжээр нь бусад зүйлийн 
шишүүхэйнээс хялбархан ялгах боломжтой. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны өрнөд болон төв 
нутгаас дорнод уртрагийн 1040 хүртэлх уудам нутагт тархжээ. 
Хомын талын нутагт элбэг тохиолдох ердийн зүйл мэрэгч. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Олон амсартай гүн 
биш нүхэнд орогноно. Нүхээ голдуу хад чулуун доогуур ухна. 
Өвөл ичээлэхгүй бөгөөд хөеө хураана. Зүйл бүрийн өвслөг 
ургамлын үр, навч, шавьж иднэ. Жилд 2-3 удаа төрөх ба төрөх 
бүрдээ 4-9 гөлчгий төрүүлнэ.

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 90-116 mm, tail length 33-46 mm, hind 
feet 14-16 mm, ear length 15-19 mm. Body weight 40-60 g. similar 
body shape with other dwarf hamsters, but can be distinguished by 
significantly long tail. Back is grey to dark-grey. Ears are surrounded 
by white edge. Upper part of tail appears darker but lighter on 
lower part. Black stripe along back is identical among other dwarf 
hamsters. 

Distribution: Widely distributed from western and central part of 
Mongolia to 104 degrees of southern longitude. Common rodent 
in Khomyn tal. 

Habits and breeding: Nocturnal, does not hibernate but lays in 
litter or food during winter. Nests in shallow burrows with multiple 
entrances. Digs burrow under rocks and stones. Feeds on seeds, 
leaves and insects. Produces 2-3 litters of 4-9 young per year. 

СҮҮЛЭРХЭГ ШИШҮҮХЭЙ 
Long tailed dwarf hamster
Cricetulus longicaudatus Milne-Edwards, 1867
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Шишүүхэйнхэн - Cricetidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 90-116 мм, сүүлний урт 33-46 мм, 
хойт тавхайн урт 14-16 мм, чихний урт 15-19 мм. Биеийн жин  
40-60 г орчим. Биеийн гадаад төрхөөр бусад шишүүхэйтэй 
төстэй боловч сүүл илэрхий урт. Түүнчлэн биеийн нуруун 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны төв, өрнөд болон 
дорнод нутгийн хээр, хуурай хээр, цөлөрхөг хээрийн бүсээр 
түгээмэл тархжээ. Хомын тал орчмын нутагт ч элбэг тохиолдох 
ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Нүх нь энгийн 
бүтэцтэй, олон амсартай. Өвөлд урт хугацааны ичээнд орохгүй. 
Зүйл бүрийн өвслөг ургамлын үр, шавьж иднэ. Жилд гурван 
удаа төллөх бөгөөд нэг удаад 6-9 гөлчгий төрүүлнэ. Байгалийн 
нөхцөлд 2 жил хүртэл насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 67-102 mm, tail length 8-18 mm, hind 
feet length 10-14 mm, ears 14-16 mm, body weight 14-20 g. Similar 
body shape with other hamsters. Back is brownish grey with black 
stripe along spin. 

Distribution: Commonly distributed in steppe, arid steppe and 
desert steppe of central, southern and eastern part of Mongolia. 

Habits and breeding: Nocturnal. Lives in burrow with multiple 
entrances. Hibernates within a short time in winter. Feeds on 
seeds and insects. Produces 3 litters of 6-9 young annually.  
Life span: 2 years.

ОРОГ ЗУСАГ 
Campbell’s hamster
Phodopus campbelli Thomas, 1905
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Шишүүхэйнхэн- Cricetidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 67-102 мм, сүүлний урт 8-18 мм, 
хойт тавхайн урт 10-14 мм, чихний урт 14-16 мм, биеийн жин 
14-20 г. Биеийн галбир төрхөөрөө бусад шишүүхэйтэй төстэй. 
Биеийн нуруун тал боровтор саарал өнгөтэй, нурууг дагасан хар 
судалтай байдгаараа содон. 
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хажуу болон хэвлийн тал тод цагаан өнгөтэй, нурууг дагасан 
нарийн тод хар судал байхгүйгээр нь орог зусгаас ялгах 
боломжтой. 

Тархац, байршил нутаг: Говь Алтайн нуруу, Их нууруудын 
хотгор, Нууруудын хөндий, Умард говь, Зүүнгарын говь, 
Алтайн өвөр говь, Алашань говь, Дорнод говийн цөл, цөлөрхөг 
хээрийн бүсэд өргөн тархсан. Хомын тал орчмын нутагт элсэрхэг 
амьдрах орчинд элбэг тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Шөнийн идэвхтэй. Нүх нь гүехэн, амсар 
нь төдийлөн мэдэгдэхгүй. Өвөлд урт хугацааны ичээнд орохгүй. 
Зүйл бүрийн өвслөг ургамлын үр, шавьж иднэ. Жилд 3-4 удаа 
төллөх бөгөөд нэг удаад 3-9 гөлчгий төрүүлнэ. Хээл тээх хугацаа 
21 хоног. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 75-92 mm, tail length 8-12 mm, hind 
feet length 10-12 mm, ears 14-15 mm. Body weight 14-20 g. Similar 
body shape with other hamsters. Yellowish-grey back, white belly, 
no black stripe on the back is the difference from Campbell’s 
hamsters. 

Distribution: Widely distributed in Gobi Altai range, Great Lakes 
Depression, Valley of Lakes, South Gobi, Dzungarian Gobi, Southern 
Altai Gobi, Alashan desert, desert steppe of Eastern Gobi. Lives in 
sandy parts of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal. Lives in shallow burrows with 
entrance that barely recognized. Hibernates within a short time 
of winter. Feeds on seeds and insects. Produces 3-4 litters of 3-9 
young annually. Gestation period: 21 days. 

ЭЛСНИЙ ЗУСАГ 
Roborovski’s hamster
Phodopus roborovskii Satunin, 1903
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Шишүүхэйнхэн - Cricetidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 75-92 мм, сүүлний урт 8-12 мм, хойт 
тавхайн урт 10-12 мм, чихний урт 14-15 мм. Биеийн жин 14-20г 
орчим. Биеийн галбир төрхөөрөө шишүүхэйн бусад зүйлүүдтэй 
төсөөтэй. Биеийн нуруун тал нилдээ шаравтар-саарал, биеийн 
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Нүдний хараа харанхуйд зохицсон тул гэрэлтэй орчинд сайн 
харахгүй. Нүд жижиг, онигор, чихний дэлбэнгүй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны баруун умард, төв болон 
зүүн өмнөд нутгийн дов толгодод өргөн тархжээ. Их нууруудын 
хотгор, Нууруудын хөндий, Монгол Алтайн нуруу, Умард говь, 
Төв Халхын хээр, Дорнод говийн цөл, цөлөрхөг хээрийн бүсэд 
өргөн тархжээ. Хомын талын нутагт элбэг тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Газар доогуур хонгил үүсгэж амьдрахад 
зохицсон. Богино, нягт, зөөлөн үсэн бүрхүүл нь газрын доорх 
нарийн хонгилоор урагш, хойш явахад нь саад болохгүй байх 
зохилдлогоотой. Зөвхөн нүх ухаж шороогоо гадагш түрж байх үед 
нь харах боломжтой бөгөөд бусад үед ил гарахгүй. Газрын доорхи 
үүр, хонгилдоо хоногийн турш идэвхтэй. Ургамлын үндэс, үндэслэг 
ишээр голдуу хооллоно. Хээл тээх хугацаа 3 долоо хоног, жилд 2-3 
удаа төрнө. Нэг удаад 2-8 гөлчгий төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 80-125 mm, tail length 9-15 mm, body 
weight 38-60 g. Back is brownish yellow, underside is light. Fore 
feet have long claws. Body is covered with silky soft hair. Front 
teeth sticks out of sthe lips. Eyesight is adapted in dark, can’t see 
well in daily lights. Small slit eyed, no tragus on ears. 

Dustribution: Widely distributed in barrows of western, central and 
eastern part of Mongolia. Also found in Great Lakes Depression, 
Valley of Lakes, Mongolian Altai range, South Gobi, steppe of 
central Khalkha, and desert of Eastern Gobi. 

Habits and breeding: Adapted to live in underground tunnels. 
Short, thick and soft hair helps to move easily in narrow tunnels. 
Can only be seen when digging and bringing out the soil to surface. 
Active day and night in underground burrows. Feeds on mainly 
plant roots. Gestation period: 3 weeks. Produces 2-3 litters of 2-8 
young annually. 

СОХДОЙ ОГОТНО 
Zaisan mole vole
Ellobius tancrei Blasius, 1884
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Дэд Овог. Оготны – Arvicolinae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 80-125 мм, сүүл 9-15 мм, жин 38-
60 г орчим. Нурууны өнгө жигд бор шаргал, бор, хэвлий 
цайвар. Өмнөд мөч урт хумстай. Өтгөн жигд бөгөөд торгомсог 
зөөлөн үсэн бүрхүүлтэй. Үүдэн шүд дээшээ чиглэлтэй дорсгой 
байрлалтай, урагш уруулаараа ил гарч харагдах онцлогтой. 
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Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Зүүнгарын говь, Умард говь, Дорнод говь, Алтайн 
өвөр говь, Алашань говьд тархана. Хомын талын нутагт элбэг 
тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Өдрийн идэвхтэй. Гурваас долоо хүртэлх 
амсартай нүх ухаж орогноно. Идэш тэжээлд ургамлын үр, үндэс, 
булцуу зонхилно. Үржилд 5-8 сард орж, жилд 3 хүртэл удаа 
төрөх ба нэг удаад 3-8 гөлчгий төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient

Recognition: Body length 195-200 mm. Bigger than yellow steppe 
lemming. Back is light, sand-yellow coloured, sometimes appears 
reddish especially in summer. Big curved nails on thumbs of front 
legs.

Distribution: Distributed in Great Lakes Depression, Valley of 
Lakes, Dzungarian Gobi, South Gobi, Eastern Gobi, Southern Altai 
Gobi and Alashan desert. Widely distributed in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Active in day. Nests in burrow with 3-7 
entrances. Feeds on seeds, roots tubers. Mates in May to August, 
produces 3 litters of 3-8 young annually. 

ТҮВД ОВ 
Przewalski’s steppe lemming
Eolagurus przewalskii Buechner, 1889
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Дэд Овог. Оготны – Arvicolinae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Мэдээлэл дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 195-200 мм хүрнэ. Биеийн хэмжээгээр 
шар овоос том. Нуруун тал цайвар, элсэн шаргал, хааяа 
ялангуяа зуны үсэн бүрхүүлд улаавтар дэвсгэр өнгө илэрнэ. 
Өмнөд тавхайн эхний хуруу махир том хумстай. 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол орны баруун хэсгээс Монгол 
Алтайн хойд хэсэг, Хөвсгөл, Хангай, Хэнтий, Дорнод Монгол, 
Төв Халхын хээрийн бүсэд түгээмэл тархсан. Хомын тал орчмын 
нутагт элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Дулааны улиралд хоногийн турш 
идэвхтэй. Хүйтний улиралд шөнийн идэвхи багасна. Ургамлын 
ногоон хэсгээр хооллоно. Өвсөн дунд жим үүсгэнэ. Амьдарч 
байгаа орчиндоо түгээмэл шүүслэг ургамлыг иднэ. Үржил 4-8 
сарын хооронд явагдана. Жилд 4-5 хүртэл төрөх ба нэг удаад 
2-13 гөлчгий гаргана. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 100-130 mm, tail length 20-35 mm, 
body weight up to 40 g. Small sized body with short tail. Upper 
body greyish brown with hue from end of the guard hair. Poorly 
visible black stripes on front part of the back and vane. Portion of 
the head is considerably narrow. 

Distribution: Widely distributed in northern part of Mongolian 
Altai, Khuvsgul, Khangai, Khentii, East Mongolia and Central 
Mongolian steppe. 

Habits and brreding: Active day and night in warm season, but 
less active in the nights during cold season. Feeds on green parts 
of plants. Creates runway through the grasses. Mates in April to 
August. Produces 4-5 litters of 2-13 young a year. 

ХЭРГЭЛЗИЙ ОГОТНО 
Narrow headed vole
Microtus gregalis Pallas, 1779 
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Дэд Овог. Оготны – Arvicolinae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 100-130 мм, сүүлний урт 20-35 мм, 
биеийн жин 40 г хүрнэ. Бие жижиг, сүүл богино. Нурууны 
өнгө бор саарал, сор үсний бараан ба цагаан төгсгөлөөс үүсэх 
цоохордуу туяатай. Дал, нурууны урд хэсгээр үл мэдэг хар судал 
илэрнэ. Толгойн хэсэг мэдэгдэхүйц нарийхан. 
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туяатай бор саарал. Сүүлний дээд ба доод талын өнгө үл мэдэг 
ялгаатай. 

Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Монгол Алтай, Говь Алтайн нурууны зааг, Алтайн 
өвөр говь, Зүүнгарын говьд тархана. Хомын тал орчмын нутагт 
Завхан голын хөндийд элбэг тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Ургамлын ногоон хэсгээр хооллоно. 
Үржил 4-8 сарын хооронд явагдана. Нэг удаагийн төрөлтөөр 
4-6 гөлчгий төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient 

Recognition: Body length 98-129 mm, tail length 32-47 mm, body 
weight up to 60 g. Light-brownish grey, light-grey or yellowish-
grey back. Slight difference of colour between upper and under 
part of tail. 

Distribution: Found in Great Lakes Depression, Valley of Lakes, 
Mongolian Altai, Southern Altai Gobi, Dzungarian gobi. Distributed 
in Zavkhan River valley of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Feeds on green parts of plants. Mates in 
April to August. Produces a litter of 4-6 young. 

ЗҮЛГИЙН ОГОТНО
Lacustrine vole
Microtus limnophilus Buehler, 1889
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Дэд Овог. Оготны – Arvicolinae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Мэдээлэл дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 98-129 мм, сүүлний урт 32-47 мм, 
биеийн жин 60 г хүрнэ. Биеийн нуруун талын өнгө боровтор 
туяатай, цайвар саарал, шаргалдуу саарал, эсвэл шаргал 
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Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Монгол 
Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн нурууд, Их хянганы салбар 
уулс, Монгол дагуурын хээр, Монгол орны хойд хэсгээр өргөн 
тархсан. Хомын талын нутагт Завхан голын хөндийд элбэг 
тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Бүрэнхий, шөнийн идэвхитэй. Ургамлын 
ногоон хэсгээр хооллохын зэрэгцээ мод, бутны холтос, мөчир, 
үр жимс иднэ. Нүх ухаж, үүр засна. Үржил нь 4-8-р сарын 
хооронд явагдана. Хавар эрт төрсөн залуу эм оготно тэр жилдээ 
үржилд орно. Өвөлжсөн эм оготно жилд 2-4 удаа төрнө. Нэг 
удаад 2-8 гөлчгий гаргана. Хээл тээх хугацаа 21 хоног орчим. 
Нуур, голын чийгтэй намгархаг газарт жим үүсгэдэг онцлогтой. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 115-120 mm, tail length 40-50 mm, body 
weight 30-65 g. Back is dark, brown, underside is silver grey. Bi-
coloured tail. Bigger than other vole species. 

Distribution: Widely distributed in Great Lakes Depression, 
Mongolian Altai, Khangai, Khuvsgul, Khentii Mountain range, 
Ikh Hyangan Mountain, Mongolian Daurian steppe and northern 
Mongolia. Lives in Zavkhan River valley in Khomyn Tal.

Habits and breeding: Nocturnal. Feeds on green parts of plants, 
trees, shrub barks, shoots, seeds and berries. Nests in burrow. 
Mates in April to August. Produces 2-4 litters of 2-8 young annually. 
Gestation period: 21 days. Creates their runways in the wetland.

МЭХЭЭРЧ ОГОТНО 
Root vole
Microtus oeconomus Pallas, 1776
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Дэд Овог. Оготныхон – Arvicolinae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 115-120 мм, сүүл 40-50 мм, жин 30-
65 г орчим. Нуруун тал хар бараан, бор, хэвлийн тал мөнгөлөг 
саарал. Сүүл харьцангуй урт бөгөөд хоёр өнгөтэй. Бусад 
оготноос биеэр арай том. 
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шаргал цайвар харагдана. Нуруун талын өнгө бор шаргал, элсэн 
шаргал бөгөөд хэвлий цагаан өнгөтэй. Хэвлийн үсний уг цайвар 
өнгөтэй. Хумс нь цайвар шаргал. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны өмнөд нутгийн говь, 
цөлийн бүс, Монгол Алтайн нуруу, Их нууруудын хотгорт өргөн 
тархжээ. Хомын тал орчмын нутагт элсэрхэг амьдрах орчинд 
элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Элсэн хөрстэй газарт жижгэвтэр бүл үүсгэж 
бөөнөөрөө амьдарна. Ихэвчлэн бутлаг ургамлын доогуур цөөн 
амсартай нүх ухаж орогноно. Хүйтний улиралд хоногийн турш, 
харин дулааны улиралд өглөө эрт, орой бүрэнхийд идэвхтэй. 
Үр, жимсээр голлон хооллох боловч дулааны улиралд ургамлын 
ногоон хэсгийг иднэ. Үржлийн үе хавар 3-4-р сараас намар 
8-р сар хүртэл үргэлжилнэ. Бие гүйцсэн эмэгчин жилд 2-4 удаа 
төрнө. Нэг удаад 3-7 зулзага төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length up to 120 mm, tail length around 110 
mm, adult body weight up to 60 g. Tail tassle is not thick. Hairy 
pads on hind feet. Body colour is light yellowish as their tail. Back 
is brownish-yellow, underside is white. Claws are light yellowish. 

Distribution: Widely distributed in deserts of southern Mongolia, 
Mongolian Altai range, Great Lakes Depression. Lives in sandy areas 
in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Lives in small colonies, digs burrow with 
few entrances under shrubs. Active during day and night in winter, 
active in the morning and evening in warm seasons. Mainly feeds 
on seeds, but green parts of plants in warm season. Mates in 
March to August. Adult female produces 2-4 litters of 3-7  
young annually. 

ШАР ЧИЧҮҮЛ 
Midday jird
Meriones meridianus Pallas, 1773
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Чичүүлийн - Gerbillidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 120 мм, сүүл 110 мм, бие гүйцсэн 
бодгалийн жин 60 г орчим. Сүүлний үзүүрт цацаг багатай. Хойд 
тавхайн уланд үстэй. Биеийн болон сүүлний өнгө нэгэн жигд 
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Тархац, байршил нутаг: Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Хангайн нурууны өмнөд бие, Хангайн нурууны зүүн 
хойд хэсгээр урсах Орхон Сэлэнгийн сав, Умард говь, Дорнод 
говь, Дорнод Монгол зэрэг Монгол орны ихэнх нутгийн хээр, 
хуурай хээр, цөлжүү хээрт өргөн тархсан. Хомын тал орчмын 
нутагт элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Хоногийн турш идэвхтэй. Бүлээр 
амьдарна. Нийлмэл бүтэцтэй нүхэнд амьдрах ба гүн нь 150 
см хүрнэ. Ургамлын янз бүрийн хэсгээр хооллох боловч зуны 
улиралд ургамлын ногоон хэсэг, өвөл болон хавар үр голлоно. 
Өвөл ичихгүй. Нүхний гадна идээшлэх нь бага, голдуу нүх 
рүүгээ зөөнө. Жилд 1-2 удаа төллөх ба нэг удаагийн төрөлтөөр 
3-8 гөлчгий гаргана. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 100-130 mm, tail length 90-100 mm, 
body weight 60-73 g. Back is sand-yellow coloured, grey to 
yellowish, dark brown. Underside hair is grey with black tip, claws 
are dark. Short, dark hair on upper part of tail, black hair at the 
end. 

Distribution: Widely distributed in grassland steppe, desert steppe 
of Mongolia such as Great Lakes Depression, Valley of Lakes, south 
part of Khangai mountain range, Basin of Orkhon and Selenge 
Rivers, Eastern Gobi. Common in Khomyn tal. 

Habits and breeding: Active day and night. Lives in colony, in 
complex structured burrows of 150 cm in depth. Feeds on plants: 
green parts in summer, seeds in winter and spring. Does not 
hibernate. Rarely feeds outside, usually carries food into burrows. 
Produces 1-2 litters of 3-8 young a year.

МОНГОЛ ЧИЧҮҮЛ 
Mongolian jird
Meriones unguiculatus Milne-Edwards, 1867
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Чичүүлийн - Gerbillidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 100-130 мм, сүүлний урт 90-100 мм, 
биеийн жин 60-73 г хүрнэ. Нуруун тал элсэн шаргал, саарлаас 
шаргалдуу бор, хүрэн бор. Хэвлий саарал. Хэвлийн үсний уг 
хар, хумс бараан. Сүүлний дээд тал богино хар бараан үстэй, 
төгсгөлдөө хар, хар бор өнгийн цацагтай. 
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Хумс нь цайвар шаргал. Сүүл их биеийн нурууны хэсэгтэй адил 
өнгөтэй бөгөөд нэгэн жигд шаргал үстэй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны говь бүсийн хялганат, 
хааяа үетэн, шавагт цөлөрхөг хээрт өргөн тархжээ. Хомын тал 
орчмын нутагт элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Бүлийн амьдралтай, өдрийн идэвхтэй. 
Говийн хялгана, таана, шаваг зэрэг өвслөг ургамлын ногоон 
хэсэг, шавьжаар хооллоно. 9-р сарын сүүлчээс 3-р сарын сүүлч 
хүртэл ичээлнэ. Ичээнээс гарсаны дараа үржилд орж, эмэгчин 
нь хээлээ 25 хоног орчим тээгээд 5-р сард төллөнө. Жилд нэг 
удаа төллөж, дунджаар 7-9 гөлчгий төрүүлнэ. Нэг настайдаа 
үржилд орно. Байгалийн нөхцөлд 10 жил, тэжээмэл нөхцөлд 15 
жил орчим насална.

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 100-120 mm, tail length 100-110 mm, 
body weight up to 60 g. Tail has less hair on the tip. Hair on sole of 
the hind feets. Body and tail light yellowish. Back brownish-yellow, 
sand-yellow, and belly white. Claws are light yellowish. Tail and 
back have same colour. 

Distribution: Widely distributed in Mongolian desert steppe with 
stipa and grass plants. Also found around Khomyn Tal.

Habits and breeding: Lives in colony, active in daytime. Feeds on 
grasses, onions, herbs, seeds and insects. Hibernates from end of 
September to end of March. Mates after hibernation, gestation 
period: about 25 days. Produces a litter of 7-9 young annually. Life 
span: in the wild 10 years, in capture appr. 15 years.

БОЗЛОГ ЗУРАМ 
Pallid ground squirrel
Spermophilus pallidicauda Satunin,1903
Баг. Мэрэгчтэн – Rodentia
Овог. Хэрэмний - Scuiridae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 120 мм, сүүл 110 мм, бие гүйцсэн 
бодгалийн жин 60 г орчим. Сүүлний үзүүрт цацаг багатай. Хойд 
тавхайн уланд үстэй. Биеийн болон сүүлний өнгө нэгэн жигд 
шаргал цайвар. Нуруун талын өнгө бор шаргал, элсэн шаргал 
бөгөөд хэвлий цагаан өнгөтэй. Хэвлийн үсний уг цайвар өнгөтэй. 
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саарал. Сүүлгүй. Чих том, дугариг, цайвар эмжээртэй. Эрүүний 
мэдрүүл үс болох сахал нь 40-45 мм урт. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны баруун, зүүн, төвийн 
бүс нутгаар өргөн тархжээ. Хомын тал орчмын нутагт элбэг 
тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Гөлчгийтэй бүдүүн эм бүлээр амьдарна, 
харин эр огдой ганц нэгээр ойролцоо байршин амьдарна. 
Өдөр, бүрэнхийд идэвхтэй. Элдэв үетэн, улалж, алаг өвсний 
ургал болон цэцэгт хэсгээр голчлон хооллоно. Ороо нийллэг 
4-р сарын дунд үед болж, эм огдой жилд 2 удаа төрөх ба нэг 
удаагийн төрөлтөөр 5-7, заримдаа 8-10 бөмбөөлэй төрүүлнэ. 
Ихэвчлэн өглөө, орой бүрэнхийд исгэрч дуут дохио өгөх нь 
түгээмэл. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 170-220 mm, hind feet 25-29 mm, 
body weight 130-260 g. Stubby and medium sized pika. Brownish-
yellow, grey fur in summer, becomes lighter in winter, underside 
is grey. No tail. Ears are big, circle, with lighter edge, 40-45 mm 
long whiskers.

Distribution: Widely distributed in west, east and central part of 
Mongolia, common in Khomyn tal. 

Habits and breeding: Female with young lives in colony while 
male lives alone nearby. Active in day and night. Feeds on grasses, 
sedges and herbs. Mates in mid April. Produces 2 litters of 5-7, 
sometimes 8-10 young a year. Makes sound likely whistling in the 
morning and evening. 

ДАГУУР ОГДОЙ 
Daurian pika
Ochotona dauurica Pallas, 1776
Баг. Туулайтан – Lagomorpha
Овог. Огдойн - Ochotonidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 170-220 мм, тавхайн урт 25-29 мм, 
биеийн жин 130-260 г хүрнэ. Бие бахим, дунд зэргийн хэмжээтэй. 
Зуны үс бүхэлдээ бор шарга, саарал, өвөл илүү цайвар, хэвлий 
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туяатай. Хүзүүний хажуугаар шаргал өнгийн толботой байдгаар 
нь гадна талаас ялган таних боломжтой. Сүүлгүй. Чих том, 
дугариг, цайвар эмжээргүй, эрүүний мэдрүүл үс 60 мм орчим 
урттай, тавхай цайвар үсээр хучигдсан зэрэг шинжээр бусад 
огдойноос ялгах боломжтой. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны баруун болон өмнөд 
нутгийн уулсаар, ялангуяа Монгол Алтай, Говь Алтайн уулсаар 
өргөн тархжээ. Хомын тал орчмын нутагт уулархаг газруудад 
элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Өдөр ба бүрэнхийн идэвхтэй. Элдэв 
үетэн, улалж, алаг өвсний ургал болон цэцэгт хэсгээр голчлон 
хооллоно. Ороо нийллэг 4-р сарын дунд үед болж, эмэгчин 30 
орчим хоног хээлээ тээнэ. Жилд 2 удаа, тааламжтай жилд 3 
удаа төллөх ба нэг удаад дунджаар 5-8 бөмбөөлэй гаргана. Нэг 
настайдаа үржилд орно. Хоорондоо болон аюул тохиолдох үед 
дуут дохио өгч дуугарна. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 190-215 mm, hind feet length 29-33 
mm, body weight 120-280 g. Stubby and medium sized pika. 
Brownish-yellow back, grey, yellowish belly. Yellow spots on the 
side of neck. No tail. Big, circled ears, with no light edge. Up to 60 
mm long whiskers. Feets covered with light fur. 

Dis tribution: Distributed in western and southern mountains of 
Mongolia, especially in Mongolian Altai and Gobi-Altai Mountains. 
Widely found in mountainous part of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Active day and night. Feeds on grasses, 
sedges and herbs. Mates in mid April. Gestation period app. 30 
days. Produces 3 litters of 5-8 young a year. Sexually mature in 1 
year. Life span: up to 4 years. Gives alert sound to others as danger 
warning. 

МОНГОЛ ОГДОЙ 
Pallas pika
Ochotona pallasii Gray, 1867
Баг. Туулайтан – Lagomorpha
Овог. Огдойн - Ochotonidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгджээ. 

Таних шинж: Биеийн урт 190-215 мм, тавхайн урт 29-33 
мм, биеийн жин 120-280 г орчим. Бие бахим, дунд зэргийн 
хэмжээтэй. Нуруун тал нь бор шаргал, хэвлий саарал, шаравтар 
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Өвөл цайруу бор шарга, зоо нурууны сор үс бор хүрэн болно. 
Чих урт гонзгой, үзүүр нь хар бараан, шаргал эмжээртэй. Сүүл 
ахар, дээд тал нь том хар толботой, түүнийг тойрсон цайвар 
үстэй. Өмнөд мөчид хойд мөчдөөс богино. Тавхай өргөн, үстэй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны тагийн бүсээс бусад бүх 
нутгаар өргөн тархжээ. Хомын тал орчмын нутагт харгана бут 
бүхий амьдрах орчинд элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Бүрэнхий, шөнийн идэвхтэй. Хад, чулууны 
хөндий, бут сөөг, тарвага, үнэгний орхисон нүхэнд орогноно. 
Элдэв үетэн, улалж, алаг өвсний ургал, сөөгний залуу мөчир, 
нахиа, үндсээр голчлон хооллоно. Ороо нийллэг 3-р сард болж, 
жилд 2 удаа төллөдөг. Нэг удаагийн төрөлтөөр 2-6 бүжин 
төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 7 хүртэл жил насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 390-580 mm, ear length 80-120 mm, 
hind feet 108-130 mm, body weight 1800-2800 g. Smaller than 
mountain hare. Rusty brown fur with light brownish head, grey 
belly in the summer, gets lighter brown in winter. Long ears 
with dark tips and yellowish edge. Shorter tail with black spots 
surrounded by light fur. Wide, hairy feets. Hind legs are longer 
than front legs. 

Distribution: Widely found in Mongolia, except alpine zone. 
Distributed in bush and shrub dominated habitats in Khomyn Tal.

Habits and breeding: Nocturnal. Uses hollows under rocks, 
stones, dense bushes and abandoned burrows of marmots and 
foxes. Feeds on grasses, herbs and the young twigs of shrubs. 
Mates in March. Produces 2 litters of 2-6 young a year. Life span: 
around 7 years. 

БОР ТУУЛАЙ 
Tolai hare
Lepus tolai Pallas, 1778
Баг. Мэрэгчтэн – Lagomorpha
Овог. Туулайн - Leporidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар олон 
улсын хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн 
хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 390-580 мм, чихний урт 80-120мм, 
тавхайн урт 108-130 мм, биеийн жин 1800-2800 г хүрнэ. Биеийн 
хэмжээгээр чандаганаас жижиг. Зуны зүс бор шарга, зоо нуруу 
бараавтар бор шарга, зулай, шанаа бор халтар, хэвлий саарал. 

© Н.Батсайхан



88 89

нуруу өргөстэй. Мөчид богино, бахим. Чих харьцангуй урт, 37-
45 мм. Хэвлий дун цагаан. Урт шөвгөр хоншоортой. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны өмнөд, баруун болон 
баруун умард нутгийн цөл, цөлөрхөг хээрийн бүс нутгаар, 
Тухайлбал Их нууруудын хотгор, Нууруудын хөндий, Зүүнгарын 
говь, Говь Алтайн нуруу, Умард говь, Дорнод говь, Алтайн 
өвөр говь, Алашань говьд өргөн тархжээ. Хомын талд элбэг 
тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнө болон бүрэнхийн идэвхтэй. Өвөл 
ичээлнэ. Тарвага, зурам, огдойн нүхэнд орогноно. Голдуу 
шавьж, хулгана, оготно, гүрвэл, бах зэргээр идэшлэнэ. Зун 6-7-р 
сард зулзагалаж, 4-7 зулзага төрүүлнэ. Зулзагыг бөөдий хэмээн 
нэрлэдэг. Хээл тээх хугацаа 35-40 хоног. Байгалийн нөхцөлд 7 
жил орчим насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length: 127-183 mm, tail length 17-23 mm, hind 
feet length 31- 37 mm. Body weight 400-700 g. White belly and 
pointed snout, similar appearance with Daurian hedgehog. Back 
and flanks covered with spines. Legs are short and stocky. Long 
ears with length of 37-45 mm. 

Distribution: This hedhedog is distributed in Mongolian southern, 
western and northern desert and desert steppe. Specifically in Great 
Lakes Depression, Valley of the Lakes, Dzungarian Gobi, Gobi-Altai 
range, Northern and Eastern Gobi, Southern Altai Gobi and Alashan 
desert. Common in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Uses burrows of 
marmots, pikas and ground squirrels. Usually feeds on invertebrates, 
mice, lizards and toads. Produces a litter of 4-7 young in June-July. 
Gestation period: 35-40 days. Life span: 7 years. 

ДЭЛДЭН ЗАРАА 
Long-eared hedhedog
Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Баг. Зараатан – Insectivora
Овог. Зарааны - Erinaceidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Анхааралд 
өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 127-183 мм, сүүлний урт 17-23 мм, 
тавхайн урт 31- 37 мм. Биеийн жин 400-700 г хүрнэ. Биеийн 
гадаад төрхөөрөө дагуур зараатай адил. Биеийн хажуу болон 
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байхын зэрэгцээ тэдгээрээс илэрхий цухуйсан урт сийрэг үстэй. 
Сүүлний урт биеийн уртын хагасаас хэтрэхгүй. Нурууны хэсэг 
хүрэвтэр туяа бүхий саарал, хэвлийн хэсэг цайвар өнгөтэй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны Хангайн нуруу, Их 
нууруудын хотгор, Алтайн нуруудын салбар уулс хоорондын 
хөндий, Алтайн өвөр говь цөлийн баянбүрд, цөлөрхөг хээрийн 
булаг шанд зэрэгт өргөн тархжээ. Хомын талд Завхан голын 
хөндийд элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнө болон бүрэнхийн идэвхтэй. Олон 
зүйлийн сээр нуруугүй амьтдаар, ялангуяа шавьжаар хооллоно. 
Малтаахай 5-8-р сарын хооронд үржих бөгөөд нэг төрөхдөө 
5-10 гөлчгий гаргана.

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient

Recognition: Body length 49-58 mm, tail length 29-32 mm, hind 
feet length 10-11 mm, body weight up to 6.6 g. Ears are visible 
among fur. Tail is covered with short flat hair among which long 
sparse hair also exist. Tail length is equal to or less than half of 
body length. Back is brownish grey and belly light. 

Distribution: Widely distributed in Khangai Mountain range, Great 
Lakes Depression, valleys in between Altai Mountains, oasis in 
Southern Altai Gobi, springs in the desert-steppe. Widely occurs in 
Zavkhan River valley in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal. Feeds on invertebrates, mainly 
insects. Mates in May to August, produces 5-10 young in a litter. 

НУГЫН МАЛТААХАЙ 
Lesser white-toothed shrew
Crocidura suaveolens Pallas, 1811
Баг. Мэрэгчтэн – Insectivora
Овог. Атаахайн – Soricidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Мэдээлэл 
дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 49-58 мм, сүүлний урт 29-32 мм, хойд 
тавхайн урт 10-11 мм, биеийн жин 6,6 г хүрнэ. Чих нь үснээсээ 
илэрхий цухуйж харагдана. Сүүлэндээ богиновтор, жигд үстэй 
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Тархац, байршил нутаг: Монгол Алтайн уулс, Их нууруудын 
хотгор, Хөвсгөл, Хангай болон Хэнтийн нуруу, Монгол дагуурын 
хээр зэрэгт өргөн тархацтай. Ялангуяа голын татамд элбэг 
тохиолдоно. Мөн Төв халхын хээр, Монгол орны зүүн хэсгийн 
Их Хянганы уулсад ч тэмдэглэгдсэн байна. Хомын талд Завхан 
голын хөндийд элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Шөнө болон бүрэнхийн идэвхтэй. Хатуу 
далавчит шавьжаар хооллоно. Ороо нийллэг 5-8-р сард 
болно. Жилд 2-3 удаа төрөх ба нэг удаад 4-7 гөлчгий гаргана. 
Байгалийн нөхцөлд 12- 20 сар насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Data deficient 

Recogniction: Body length 30-53 mm, tail length 13-17 mm, hind 
foot length 6-10 mm, body weight 1-5 g. The smallest mammal in 
Mongolia. It has relatively short snouts, dark brown back and white 
belly. Ears barely appear among fur. 

Distribution: Widely distributed in Mongolian Altai Mountains, 
Great Lakes Depression, Khuvsgul, Khangai and Khentii range, 
Mongolian Daurian steppe. Abundant especially in the River bed. 
Widely distributed in Zavkhan River valley in Khomyn Tal.

Habit and breeding: Nocturnal. Feeds on bugs and beetles. Mates 
in May to August. Produces 2-3 litters of 4-7 young. Life span: 
12-20 months. 

ӨӨДСӨН АТААХАЙ 
Eurasian least shrew
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Баг. Шавьж идэштэн – Insectimorpha
Овог. Атаахайн - Soricidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Мэдээлэл 
дутмаг” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 30-53 мм, сүүлний урт 13-17 мм, 
хойт тавхайн урт 6-10 мм, биеийн жин 1-5 г хүрнэ. Монгол 
орны хамгийн жижиг биетэй хөхтөн амьтан. Харьцангуй богино 
хушуутай. Нурууны хэсэг бор хүрэн өнгөтэй бөгөөд хэвлий 
цайвар. Чих үснээсээ цухуйх төдий. 
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цайвар хүрнээс бараан саарал, өехий бор саарал, Чих богино, 
бага зэрэг дугариг ирмэгтэй. Чихний цэцэг богино өргөн. Чих, 
хоншоор, нүүр, сарьс хар бараан өнгөтэй. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол Алтайн нуруу, Их нууруудын 
хотгор, Нууруудын хөндий, Говь Алтайн нуруу, Хангайн нурууны 
өмнөд нутаг, Умард говь, Дорнод говь Зүүнгарын говь, Алтайн 
өвөр говь, Алашань говьд тохиолдоно. Хомын талд Завхан 
голын хөндийд элбэг тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Бүрэнхий, шөнийн идэвхтэй. Газраас 
элдэв хатуу далавчит шавьж барьж идэхийн зэрэгцээ жижиг 
бүгэг эрвээхэйг ангуучилна. Намар ичээнд орж, дараа хавар 
ичээнээс гарна. Ороо нийллэг намар болно. Жилд нэг удаа 6-р 
сард 1-2 зулзага төрүүлнэ. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 58-63 mm, tail length 40-48 mm, 
forearm length 38-43 mm, ears length 14-16 mm, tragus length 5-7 
mm, body weight 9-15 g. Medium sized body, similar appearnce 
with other bats. Light brown to drak grey back, brown grey 
underside, short and slightly rounded ears. Tragus shorter and 
white. Ears, snout and membrane are dark coloured. 

Distribution: Occur in Mongolian Altai range, Great Lakes 
Depression, Valley of Lakes, Gobi-Altai range, south of Khangai 
range, Northern and Eastern Gobi, Dzungarion Gobi, Southern Altai 
Gobi, Alashan desert. Widely distributed in Zavkhan River valley in 
Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Feeds on beetles 
and small moths. Mates in Autumn. Produces a litter of 1-2 young 
in June.

ГОВИЙН САРМААХАЙ 
Gobi big brown bat
Eptesicus gobiensis Bobrinskii, 1926
Баг. Гар далавчтан – Chiroptera
Овог. Багваахайн - Vespertilionidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Анхааралд 
өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 58-63 мм, сүүлний урт 40-48 мм, 
шууны урт 38-43 мм, чихний урт 14-16 мм, чихний цэцэгний 
урт 5-7 мм, биеийн жин 9-15 г хүрнэ. Дунд зэргийн биетэй. 
Галбир төрх бусад зүйл сармаахайтай төстэй. Нурууны зүс 
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нарийн зууван. Чихний цэцэг эгц, урт, нарийн, шовх үзүүртэй. 
Хоншоорын сарьс нь улаавтар бор өнгөтэй бөгөөд чих, сарьс 
бараан саарал өнгөтэй. Хажуугийн сарьс хурууны уг орчмоос 
холбогдоно. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны умард нутгийн ус, гол 
бүхий нутгаар нилээд өргөн тархацтай. Монгол Алтайн нуруу, 
Их нууруудын хотгор, Хөвсгөл, Хангай, Хэнтийн нуруу, Монгол 
дагуурын хээр, Төв халхын умард хэсэг, Дорнод Монголын 
хойт нутгаар тархсан. Хомын талд Завхан голын хөндийд элбэг 
тохиолдох ердийн зүйл. 

Амьдралын онцлог: Бүрэнхий, шөнийн идэвхтэй. Голчлон 
усны мандал орчим нисэж шавьжаар хооллоно. Намар ичээнд 
орж, дараа хавар ичээнээс гарна. Ороо нийллэг намар болно. 
Эм сармаахай жилд нэг удаа 6-р сард нэг зулзага төрүүлнэ. 
Монгол оронд байгалийн нөхцөлд 28-аас дээш насалдаг. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 47-55 mm, tail length 35-44 mm, 
forearm length 34-41 mm, ear length 13-19 mm, tragus length 
6,5-7,5 mm, body weight 6-11 g. Dark grey to brown back, silver 
grey downside. Ears are short, narrow and oval shaped. Tragus 
long, narrow with pointed tip. Snout membrane reddish brown, 
ears membrane grey. Wing membrane starts at the base of toes. 

Distribution: Widely distributed in northern wetlands, Mongolian 
Altai range, Great Lakes Depression, Khuvsgul, Khangai, Khentii 
range, Mongolian daurian steppe, north of central Khalkha, 
northern part of eastern Mongolia. Common in Zavkhan River 
valley of Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Feeds on insects 
while flying on water surface. Mates in autumn. Produces a young 
in June annually. Life span: over 28 years in the wild. 

УССАГ БАГВААХАЙ 
Eastern water bat
Myotis petax Kuhl, 1817
Баг. Гар далавчтан – Chiroptera
Овог. Сарьсан багваахайн - Vespertilionidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Анхааралд 
өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 47-55 мм, сүүлний урт 35-44 мм, 
шууны урт 34-41 мм, чихний урт 13-19 мм, чихний цэцэгний 
урт 6,5-7,5 мм, биеийн жин 6-11 г орчим. Нурууны үс бараан 
саарлаас хүрэн бор, өехий мөнгөлөг саарал. Чих богино, 
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урт. Чихний цэцэг суурь хэсэгтээ өргөсч, аажмаар нарийсан, шовх 
үзүүрээр төгсөнө. Чих, сарьс бараан саарлаас хар хүрэн. Даравч нь 
сүүлний сарьсны хагаст хүрэхгүй. Даравчны төгсгөлд өчүүхэн арьсан 
унжлага бий. Хажуугийн сарьс хурууны уг орчмоос холбогдоно. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол оронд нилээд өргөн тархсан. 
Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн нуруу, Их нууруудын хотгор, Нууруудын 
хөндий, Алтайн өвөр говь, Алашань говь, Зүүнгарын говь, Монгол 
Алтай, Говь Алтайн нуруу, Дорнод говьд тархжээ. Хомын тал 
орчмын нутагт Завхан голын хөндийд элбэг тохиолдох зүйл. 

Амьдралын онцлог: Сахалт багваахай бүрэнхий, шөнийн 
идэвхтэй. Голчлон нисдэг шавьжаар хооллохын зэрэгцээ ургамал 
дээрээс шавьж түүж иднэ. Намар ичээнд орж, дараа хавар ичээнээс 
гарна. Ороо нийллэг намар болно. Эм сармаахай жилд нэг удаа 
6-р сард нэг зулзага төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 10 гаруй жил 
насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern

Recognition: Body length 38-48 mm, tail length 34-46 mm, forearm 
length 32-39 mm, ear length 13-16 mm, tragus length 6-8 mm, 
body weight 4-10 g. Small sized bat. Fur colour varies dark brown to 
yellowish depending on geographic areas. Fur with dark brown base, 
yellowish tips, brownish-grey to white underside. Relatively long ears. 
Tragus are wider at the base, narrowing towards to tip with pointed 
end. Ears and membrane are dark grey to dark brown. Calcar is less 
than half of tail’s membrane length. Tiny fold at tip of calcar. Wing 
membrane starts at base of the toes. 

Distribution: Widely distributed across Mongolia. Found in Khangai, 
Khuvsgul, Khentii range, Great Lakes Depression, Valley of Lakes, 
Southern Altai Gobi, Alashan desert, Dzungarion Gobi, Mongolian 
Altai, Gobi-Altai Mountains and Eastern Gobi. Common in Zavkhan 
River valley in Khomyn Tal. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Mainly feeds on 
flying and other insects on plants. Mates in autumn. Produces a young 
in June annually. Life span: over 10 years. 

ХЭЭРИЙН БАГВААХАЙ 
Steppe whiskered bat
Myotis davidii Peters, 1869
Баг. Гар далавчтан – Chiroptera
Овог. Багваахайн - Vespertilionidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар “Анхааралд 
өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Анхааралд өртөхөөргүй” 
хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 38-48 мм, сүүлний урт 34-46 мм, шууны 
урт 32-39 мм, чихний урт 13-16, чихний цэцэгний урт 6-8 мм, 
биеийн жин 4-10 г хүрнэ. Жижиг биетэй багваахай. Нурууны үс 
газарзүйн байршил болоод бодгалиас хамаарч хувьсамтгай бөгөөд 
хүрэн бор, элсэн шаргал, ухаа шаргал, үсний уг бараан хүрэн, үзүүр 
нь шаргал сортой, өехий бор саарлаас цагаан. Чих харьцангуй 
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багваахайтай төстэй ч маш том чихээрээ эрс ялгагдана. Нурууны 
үс цайвар шаргал, бараан саарал, үзүүр нь цайвар бор, өехийн 
үсний уг бараан саарал, цайвар шаргал сортой. Үс өтгөн, урт. 
Чихний сарьс дээр 22-24 хөндлөн хуниастай. Чихний цэцэг 
бараан пигменттэй. Даравч сүүлний сарьсны хагаст дөнгөж 
хүрнэ. Хажуугийн сарьс хурууны уг орчмоор холбогдоно. 
Даравч өргөн. Эхний хуруу богино, хумстай. 

Тархац, байршил нутаг: Монгол орны Хэнтий, Хангай, 
Нууруудын хөндий, Дорнод Монголын Ганга нуур, Алашань 
говь, Хөвсгөл зэрэг газруудад тархсан тухай судлаачдын мэдээ 
бий. Хомын тал орчмын нутагт тохиолдоно. 

Амьдралын онцлог: Бүрэнхий, шөнийн идэвхтэй. Голчлон 
нисдэг шавьжаар хооллоно. Намар ичээнд орж, дараа хавар 
ичээнээс гарна. Ороо нийллэг намар болно. Эм сармаахай жилд 
нэг удаа 6-р сард нэг зулзага төрүүлнэ. Байгалийн нөхцөлд 10 
гаруй жил насална. 

Status: IUCN Red List category: Least concern, Regional category: 
Least concern 

Recognition: Body length 50-55 mm, tail length 46-47 mm, 
forearm length 44-47 mm, ear length 35-38 mm, tragus length 
17mm, tragus width 6-6,5 mm, body weight 8-14 g. Middle sized 
bat. Very similar figure with other bats but distinct with big 
ears. Back hair is light yellowish, dark grey with light brown tips, 
downside hair is dark grey with light yellowish tips. Long and dense 
hair. 22-24 transverse folds on their ears. Tragus pigmented. Calcar 
reaches half the length of the tail membrane. Wing membrane 
starts at base of the toes. Thumb is short with claw. 

Distribution: Distributed in Khentii, Khangai ranges, Valley of 
Lakes, Ganga Lake, Alashan desert and Khuvsgul. 

Habits and breeding: Nocturnal and hibernates. Feeds mainly on 
flying insects. Mates in autumn. Produces a young in June annualy. 
Life span: over 10 years. 

СААРАЛ СООТОН БАГВААХАЙ 
Grey long-eared bat
Plecotus Kozlovi Bobrinskii, 1926
Баг. Гар далавчтан – Chiroptera
Овог. Багваахайн – Vespertilionidae

Статус: ДБХХ-ны Улаан дансны ангиллын шалгуураар 
“Анхааралд өртөхөөргүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “Анхааралд 
өртөхөөргүй” хэмээн тус тус үнэлэгдсэн. 

Таних шинж: Биеийн урт 50-55 мм, сүүлний урт 46-47 мм, 
шууны урт 44-47 мм, чихний урт 35-38 мм, чихний цэцэгний 
урт 17мм, цэцэгний өргөн 6-6,5 мм, биеийн жин 8-14 г хүрнэ. 
Дунд зэргийн биетэй багваахай. Биеийн гадаад төрхөөр бусад 
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