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Бүлэг EF 2: 

 

Сургалт: Ургамлын түймрийг 
тогтоон барьж, хянах техник 
болон аргазүй 

 

Удиртгал 
 
Энэхүү сургалтын гарын авлагыг EuroFire II түвшний 
“Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах техник 
болон аргазүй” стандарттай уялдуулж, бэлтгэсэн 
болно.  
 
Тус гарын авлагад байгалийн түймрийн шинж 
чанарын тухай үндсэн  ойлголт, түймрийг унтраах 
арга, тактик, мөн зориудаар шатаах ажиллагаа, 
ургамлан бүрхэвчийн түймрийн менежментийн зарим 
үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг багтаасан 
болно. 
 
Энэхүү гарын авлагыг түймрийн шаталт, тархалт, 
эрсдэл харьцангуй бага түвшинд, гал унтраах баг 
шууд удирдлагаар хангагдсан, түймэртэй тэмцэх 
хялбар үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай үед 
хэрэглэнэ.  
 
Энэхүү гарын авлагыг ашиглахдаа тухайн улсын 
түймрийн менежменттэй холбоотой үндэсний болон 
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орон нутгийн хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. 
Түүнчлэн орон нутгийн удирдлага, иргэд түймэртэй 
тэмцэх үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрөл, чиглэл авах 
шаардлагатай. 
 
Энэ бүлэгт багтсан сургалтыг албан ёсны эрх бүхий 
байгууллагын тогтмол хийгддэг сургалт, хээрийн 
сургуулилтаар дамжуулан олгох нь зүйтэй. Ой, 
хээрийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд 
байгууллага, хувь хүмүүс оролцохдоо заавал эрх 
бүхий байгууллага, мэргэжилтний удирдлага дор 
сургалтанд хамрагдаж, суралцах боломжтой. 
 
Энэхүү бүлгийн онол, практик болон нормативыг 
нийт 40-50 цагт судалж, эзэмшинэ.  
 
EuroFire сургалтын гарын авлагыг www.euro-fire.eu 
цахим хуудсанд байрлуулсан болно.  
 
Тус гарын авлага нь байгалийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, мөн 
хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур, байгаль 
хамгаалал, бэлчээр, аялал жуулчлал, тусгай 
хамгаалалттай газрын менежментийн чиглэлээр 
ажилладаг хүн бүрт зориулан бэлтгэгдсэн болно. 
 

http://www.euro-fire.eu/
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Eurofire стандарт сургалтын гарын авлага1 болон 
эрсдэлийн менежментийн уялдаа холбоо 

 
Eurofire сургалтын гарын авлагын стандарт нь 
байгалийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх ажлын үр дүнг сайжруулах, түймрийн 
менежментийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, 
чадвар, хандлагыг тодорхойлох ба түүнийг 
хэрэгжүүлснээр гарч болох үр дүнг бүрэн ойлгоход 
чиглэгдсэн байх шаардлагатай.  
 
Тус стандартын үндсэн агуулгад:  

 Тухайн бүлгийн гарчиг 

 Дэд бүлгийн гарчиг 

 Сургалтын бүлгийн тухай 

 Түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг 

 Тухайн бүлгээс зайлшгүй сурч, эзэмшсэн байх 
шаардлагатай чадварууд 

 Зайлшгүй ойлгож, мэдсэн байх шаардлагатай 
зүйлсийг багтаасан байна.  

 
Eurofire стандартын нэмэлт материалууд нь 
түймрийн сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, 
амжилттай суралцахад дэмжлэг үзүүлэх 
материалууд бөгөөд тодорхой зорилтот бүлгүүдэд 
тохируулан бага зэргийн өөрчлөлт эсвэл засвар 
хийж болно. Энэхүү бүлгийн сургалтын материалыг 
бусад бүлгийн нэмэлт материалуудтай хамт ашиглах 
нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр сургалтын стандартаас 

                                            
1 Чадамжийн стандарт нь тодорхой мэргэжлийн ажлыг гүйцэтгэхэд 

шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг тодорхойлдог. Энэ нь ажлын 
байрны шаардлагыг үнэлж, шаардлагатай сургалтын агуулга, бусад 
нарийвчилсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход суурь болно. 



 

 

Хуудас 71  

 

шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг 
эзэмшсэн байна.  
 
Европын Холбооны улс орон бүрт Эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын тухай тусгай хууль, тогтоомжоор 
батлагдсан Европын Холбооны Аюулгүй байдлын 
тухай янз бүрийн зааварчилгаа байдаг. Энэхүү хууль 
тогтоомж нь ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг 
хангах, эрүүл мэндийг сахих, үүсч болох өвчин, аюул 
ослын эрсдэлийг бууруулах зорилготой юм. Энэхүү 
сургалтын стандартыг ашиглах үед Та өөрийн 
ажиллаж, амьдарч буй тухайн улс орон, эсвэл 
байгууллагын аюулгүй байдлын тухай бүхий л 
холбогдох хууль тогтоомж, эрсдэлийн менежментийн 
бодлого, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх 
шаардлагатай. 

Нэмэлтээр (шаардлагатай) судлах бүлэг: 
 

EF1 – Ургамлын түймэртэй тэмцэх үед өөрийн 
болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах  

Дараагийн бүлгүүд: 

EF3 – Ургамлын түймрийг хянах явцад багийн 
бүрэлдэхүүн болон удирдагчтайгаа харилцаа 
холбоотой байх 
EF4 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, 
хянахад гар багаж ашиглах  
EF5 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
үйл ажиллагаанд усны насос ашиглах  
EF6 – Ургамлан бүрхэвчид гал ноцоох арга, 
техник 
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Энэхүү сургалтын бүлгийн агуулгыг судалснаар: 

 Байгалийн түймрийн шинж чанарын тухай 
үндсэн ойлголттой болох; 

 Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
ажиллагаанд техник болон аргазүй ашиглах; 

 

Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг: 
 
- Тохойрсон газар, Хяналтын зурвас, Титмийн 

түймэр, Шууд довтлон унтраах, Хажуугийн гал, 
Галын урагш хошуурсан хэсэг, Гал түймрийн 
төлөв байдал, Түймрийн аюулын зэрэг, Түймрийн 
цаг агаар, Түймрийн периметр, Түймрийн  
эрсдэл, Шатах материал, Түймрийн эрчим, 
Түймэртэй тэмцэх ажиллагааг дэмжих байр, 
Түймрийн төрөл, Дөлний урт, Түймрийн 
хажуугаас довтолгоо хийх, Хөрсний түймэр, 
Түймрийн толгой хэсэг, Түймрийн арын зах, Шууд 
бус довтолгоо, Тулгуур цэг, Галын идэвхитэй асч 
буй голомт, Тархалтын хурд, Уугиж буй гал, Цэгэн 
гал, Гадаргуугийн түймэр, Газар нутаг, Байгалийн 
түймэр. 

 

I. Байгалийн түймрийн шинж чанарын тухай 
үндсэн ойлголт 

 

Байгалийн түймэр 

 

Байгалийн түймэр гэдэг нь суурин газар, барилга 
байгууламж, хөдөө орон нутгийн ургамлан бүрхэвч, 
бүхий хэсэгт хяналтгүйгээр шатаж буй түймрийг 
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хэлнэ. Үүнд; нуга намаг, өвслөг ургамал, бут сөөг, 
ойн сан бүхий талбай г.м багтана. 

 

Түймэртэй тэмцэх аливаа арга хэмжээ авахаас өмнө 
түймэр гарахад хүргэсэн үндсэн физик шинж чанар, 
түймрийн төлөв байдалд нөлөөлдөг хүрээлэн буй 
орчны хүчин зүйлсийн талаар мэдлэг, ойлголттой 
байх нь чухал юм. 

 

Түймрийн гурвалжин 

 

Түймэр гарах мөн тархах нөхцлийг бүрдүүлэгч 
хүчилтөрөгч, дулаан, шатах материал гэсэн 3 
элементийн нэгдлийг түймрийн гурвалжин гэх бөгөөд 
эдгээр элементийн аль нэгийг байхгүй болгосноор 
түймэр унтардаг.  

 Хүчилтөрөгч нь шатах материалын шатах 
үйл явцыг идэвхжүүлэгч агаарын бүрэлдэхүүн 
хэсэг юм. Байгалийн түймрийн төлөв байдалд 
нөлөөлдөг гол хүчин зүйл нь агаар буюу 
салхи байдаг.  

 Дулаан нь шатах материал хүчилтөрөгчтэй 
нэгдэж чийг ууршсанаар биет шатахад 
шаардагдах энерги юм. Шатах материалыг 
янз бүрийн аргаар ноцоож гал асааж болдог.  

 Шатах материал нь аливаа ургамлын 
бүрэлдэхүүн хэсэгт багтдаг, шатах явцад нь 
дулаан ялгардаг шатаж болохуйц бүхий л 
материалыг хэлнэ. Шатах материалын төрөл, 
хэлбэр, тоо хэмжээ, тархалт болон чийгийн 
агууламж зэрэг нь түймрийн төлөв байдалд 
нөлөөлдөг.  



 

 

Хуудас 71  

 

 

Зураг 1.1. Түймрийн гурвалжин 

 

Дулаан дамжуулалт 

 

Түймрийн дулааны илч нь конвекц, радиац, нэвчилт 
гэсэн гурван хэлбэрээр нэгээс нөгөө шатах 
материалд дулаан дамжих үйл явц юм.  

 Конвекц гэдэг нь халуун агаарын шилжилт 

хөдөлгөөнөөр дулаан дамжих үйл явц юм. 

Байгалийн түймрийн хувьд, конвекци гэдэг нь 

халуун агаар дээшээ чиглэлд, галын дөллөн 

асч буй урд хэсэг рүү хажуу тийш шилжих 

үзэгдэл юм. Байгалийн түймэртэй тэмцэж буй 

гал сөнөөгчид конвекцийн дулааны шилжилт 

хөдөлгөөнийг маш сайн анхаарах ёстой. Учир 

нь хэт халсан агаар нь гал асч буй орчны 

эргэн тойронд байгаа шатах материалыг 
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эрчимтэй халаасны дүнд түймэр цааш хурдан 

тархах шалтгаан болдог.  

 

Зураг 1.2. Конвекц 

 Радиац гэдэг нь халуун агаар дулаан 

гадаргуугаас бүх чиглэлд шулуун цацраг 

эсвэл долгион хэлбэрээр шилжих үйл явцыг 

хэлнэ. Шатаж буй шатах материал нь бүх 

чиглэлд дулааныг цацруулж, шатаагүй байгаа 

шатах материалыг эрчимтэй халааж, гал 

ноцох нөхцлийг бүрдүүлж байдаг. 
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Зураг 1.3. Радиац  

 Нэвчилт гэдэг нь халуун бүсээс хүйтэн бүс 

рүү хатуу материал дундуур дулаан дамжих 

үйл явцыг хэлнэ. Энэ нь нэг биетээс нөгөө 

биет рүү шууд холбоо замаар дамждаг 

бөгөөд дулааныг хүлээн авч буй биетийн 

бүтэц шинж чанар нь дулаан шилжилтийн 

хурдыг тодорхойлно. Мод, бут, сөөг болон 

бусад ургамлын төрөл дулааныг харьцангуй 

муу дамжуулдаг тул байгалийн түймэрт 

нэвчих дулаан дамжуулалт нь бага 

тохиолддог.  
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Зураг 1.4. Нэвчилт 

 

Түймрийн орчин  

 

Түймрийн орчин гэдэг ойлголтод түймрийн төлөв 
байдлыг тодорхойлж буй хүрээлэн буй орчны бүхий 
л нөхцөл байдал орно. Түймрийн тархалт болон 
эрчим нь тэдгээр хүчин зүйлүүдээс хамаарч 
тодорхойлогддог. Түймрийн орчин нь шатах 
материал, цаг агаар, газрын хотгор, гүдгэр 
(топографи) гэсэн 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс 
бүрдэнэ.  
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Зураг 1.5. Түймрийн орчин  

 

1. Шатах материал 

Шатах материал нь түймрийн орчныг 
судлахад анхаарах ёстой хамгийн чухал хүчин 
зүйлүүдийн нэг нь юм. Шатах материал нь 
дараах шинж чанаруудаас хамаарч түймрийн 
төлөв байдалд шууд нөлөөлдөг. Үүнд: 

 Ангилал 

 Төрөл зүйл 

 Овор, тоо хэмжээ 

 Тархалт, байрлал 

 Чийгийн агууламж 
 

Шатах материалын ангилал 

 

I. Хөрсний шатах материал нь ойн хөрсний 

хөвхөн давхаргын доорх бүхий л шатах 
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материалууд ба үүнд хөрсний ялзмаг, 

ургамлын үндэс, хүлэр, ойн хөрсөн дээрх ойн 

унаш зэрэг, органик материалууд багтдаг. 

Түймрийн төлөв байдал нь маш бага 

эрчимтэй ба ихэвчлэн хөрсний түймэртэй 

холбоотой уугин асах, цогшиж улайсах 

шаталтыг дэмждэг хэдий ч хэдэн өдөр, долоо 

хоног, сараар үргэлжлэн шатах тохиолдол 

бий. 

II. Хөрсөн дээрх (гадаргуун) шатах материал 

нь хөрсний гадаргуугийн түймрийг титэмд 

дамжуулагч шатах материал буюу ойн доод 

хэсгийн сийрэг унаш бүхий давхаргын 

хооронд байх бүхий л шатах материалуудыг 

хэлнэ. Үүнд унасан мод, хатсан мөчир, өвслөг 

ургамал, навч, шилмүүс, боргоцой, хөвх, 

өсвөр модод зэрэг орно. Хөрсөн дээр шатах 

материал нь түймрийн тархалтын хэмжээ 

болон эрчмийг тодорхойлоход чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг.  

III. Титмийн шатах материал нь газартай шууд 

холбогдоогүй бөгөөд титмийн түймэрт өртдөг 

ойн шатах материалуудыг хэлнэ. Ерөнхийдөө 

эдгээр нь амархан хатдаг ба гадаргуугийн 

түймрийг модны титэмд дамжуулдаг бөгөөд 

үүнд навч, нахиа, шилмүүс, мөчир, үр 

боргоцой, модны иш зэрэг орно. Түймэр маш 
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эрчимтэй асч буй тохиолдолд түймэр титэмд 

дамжиж цааш улам тархах нөхцөл бүрэлддэг. 

 

Зураг 1.6. Шатах материалын ангилал  

 

Шатах материалын овор ба тоо хэмжээ 

 

Шатах материалыг овор хэмжээгээр нь дараах 2 
ангилалд хуваадаг. Үүнд: 

 

I. Жижиг шатах материал буюу саваа мод, өвс, 

навч, шилмүүс багтана. Эзэлхүүнтэй нь 

харьцуулахад том гадаргуу бүхий, 0.5 см-ээс 

бага диаметртэй, нэг цаг болон түүнээс бага 

хугацаанд хурдан-хатдаг үхсэн шатах 

материалууд юм. Эдгээр шатах материалууд 

хуурай агаарт маш амархан ноцож, галд 

шатдаг бөгөөд түймрийн тархалт болон 

эрчимд нөлөөлдөг гол хүчин зүйл байдаг. 
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II. Том хэмжээтэй шатах материал нь дунд 

болон бага хэмжээтэй шатах материалыг 

бодвол ноцож, асахдаа удаан, том 

диаметртэй унасан мод, хатсан мөчир зэрэг 

багтана. Эдгээр шатах материал нь удаан 

хугацаагаар үргэлжлэн шатах онцлогтой.  

Шатахад бэлэн байгаа шатах материалын тоо 
хэмжээ нь түймрийн эрчим болон тархалтанд 
нөлөөлдөг. Жижиг шатах материалын тоо, хэмжээ их 
байх тусам түймрийн урд хэсгийн галын дөл улам 
идэвхжиж, эрчимтэй асдаг. Харин том хэмжээтэй 
шатах материалын тоо, хэмжээ их бол түймрийн урд 
хэсгийг давснаас хойш харьцангуй бага зэргийн 
эрчимтэй ч удаан үргэлжилж асдаг. 

 

Шатах материалын тархалт, байрлал 

 

Тодорхой хэв шинжийн бүхий л шатах материал 
хэвтээ болон босоо чиглэлээр орон зайд тархаж 
байрладаг. Үүнд: 

I. Хэвтээ чиглэлээр тархсан шатах материал 

гэдэг нь янз бүрийн хэлбэр, хэмжээтэй мод 

болон модлог ургамал ойн хөвхөн давхаргад 

өөр хоорондоо ойрхон эсвэл алслагдсан зайд 

хэвтээ чиглэлд тархан байрлахыг хэлнэ. 

Алслагдсан зайд тархсан шатах материал нь 

харьцангуй бага эрчимтэй шатах бөгөөд их 

хэмжээний овоолоостой шатах материал нь 

өндөр эрчимтэй шатдаг. 
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II. Босоо чиглэлээр тархсан гэдэг нь хөрсний 

шатах материал титмийн шатах материалын  

хооронд босоо чиглэлд байрласан шатах 

материалын тоо хэмжээ болон тархалтыг 

хэлнэ.  

Шатах материалын чийгийн агууламж 

 

Энэ нь шатах материалын усны агууламж бөгөөд 
тухайн шатах материалын хатаахын өмнөх жинг 
хатаасны дараах үнэмлэхүй хуурай жинтэй 
харьцуулж хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг хэлнэ. 
Ургамалд агуулагдах чийгийн агууламжаар хэр 
хурдан шатах, мөн ямархуу эрчимтэй шатахыг 
тодорхойлдог. Харьцангуй чийгшил, хур тунадас, 
агаарын температур болон сүүдэр, зүг чиг, налуу, 
өндөржилт гэх мэт хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс 
нь шатах материалын чийгийн агууламжид 
нөлөөлдөг.  

 

Саяхан орсон бороонд норсон, чийгтэй газар нутагт 
байдаг эсвэл усны эх үүсвэртэй ойрхон байх зэрэг 
хүчин зүйлсийн улмаас чийгшил өндөртэй шатах 
материал нь галд шууд ноцохдоо муу бөгөөд 
шатахдаа маш удаан. Харин чийгшил багатай шатах 
материал нь амархан шатдаг бөгөөд өндөр 
эрчимтэй, хурдан тархдаг.  

 

Хүснэгт 1.1. Шатах материалын чийгийн агууламж 

Шатах материалын чийгийн агууламж 

Шатах Чийгийн агууламж 
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материал 

Жижиг шатах 
материал 

Чийгээ хурдан алдаж, амархан 
хатдаг тул маш хурдан шатах 
боломжтой болдог. 

Том шатах 
материал 

Жижиг шатах материалтай 
харьцуулахад чийгээ хурдан 
алдахгүй тул шатахад илүү урт 
хугацаа болон дулааны энерги 
шаардагдана. 

Чийгшил 
өндөртэй 
шатах 
материал 

Шатах материал халж, галд 
ноцоход илүү урт хугацаа болон 
дулааны энерги шаардагддаг.  

Чийгшил 
багатай шатах 
материал 

Хатахдаа хурдан тул маш амархан, 
хурдан шатдаг бөгөөд түймэр өндөр 
эрчимтэй байдаг. 

 

2. Цаг агаар 

Цаг агаар нь түймрийн орчны хамгийн хувьсамтгай 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд байгалийн түймрийн үеэр 
маш хурдан өөрчлөгдөж байдаг. Цаг агаарыг 
урьдчилан таамаглах аргагүй бөгөөд түймрийн төлөв 
байдалд шууд үзүүлэх нөлөөллийг дутуу үнэлэх 
ёсгүй юм. Цаг агаарын гол үзүүлэлтүүд нь: 

 Харьцангуй чийгшил 

 Агаарын температур 

 Салхи 

 Хур тунадас 

 Өдөр / шөнийн өөрчлөлт 
 

Харьцангуй чийгшил 
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Харьцангуй чийгшил (ХЧ) гэдэг нь  агаар дахь 
чийгийн агууламжийн хэмжээ юм. Харьцангуй 
чийгшлийн дараах утгыг харгалзаж, түймрийн төлөв 
байдлыг урьдчилан таамаглах боломжтой. Үүнд: 

 

I. ХЧ нь хатсан болон жижиг шатах материалын 

чийгийн агууламжид шууд нөлөөтэй. Харин 

ХЧ-ийн өөрчлөлт нь амьд шатах материалын 

чийгийн агууламжид нөлөөгүй.  

II. ХЧ-ийн утга өндөр байвал хатсан болон жижиг 

шатах материалын чийгийн агууламж мөн 

өндөр байх ба амархан шатахгүй. Харин 

эсрэгээрээ, ХЧ-ийн утга бага байвал хатсан 

болон жижиг шатах материалын чийгийн 

агууламж бага байх ба амархан ноцож, 

шатахдаа хурдан байдаг. 

III. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр ХЧ бага 

байвал түймрийн төлөв байдал илүү 

эрчимтэй болохыг илтгэдэг бол эсрэгээрээ 

ХЧ өндөр байвал түймрийн төлөв байдал 

бага эрчимтэй болохыг илтгэнэ.  

IV. ХЧ-ийн түвшин нь тодорхой төлвийн дагуу 

үргэлж өсч эсвэл буурч байдаг (Зураг 1.7-г 

харна уу). ХЧ-ийн түвшин өглөө, оройд 

хамгийн өндөр, өдрийн цагаар хамгийн бага 

утгатай байдаг.  



 

 

Хуудас 71  

 

V. Ерөнхийдөө, ХЧ-ийн түвшин хамгийн бага 

утгатай, агаарын температур хамгийн өндөр 

байх үе буюу үдээс хойш түймэр хамгийн их 

эрчимтэй шатдаг. 

VI. Харьцангуй чийгшил болон агаарын 

температур хоорондын хамаарлыг доорх 

хүснэгтээс харж болно. 

 

Зураг 1.7. Харьцангуй чийгшлийн түвшин / 
түймрийн эрчим 

 

Агаарын температур 

 

Агаарын температур нь харьцангуй чийгшил болон 
шатах материалын чийгийн агууламжид шууд 
нөлөөлдөг. Агаарын температурын өсөлт нь дараах 
2 нөлөө үзүүлнэ:  
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I. Харьцангуй чийгшил буурч, түймрийн төлөв 

байдал нэмэгдэнэ. 

II. Шатах материалын чийгийн агууламж буурч, 

хурдан хатсанаар галд амархан ноцож, асах 

нөхцөл бүрэлдэнэ. 

Агаарын температур өндөр байх тусам шатах 
материал илүү халуун, хуурай, галд амархан ноцож, 
асдаг болно. 

 

Салхи  

 

Салхи нь цаг агаарын бүхий л хүчин зүйлсээс 
түймрийн төлөв байдалд хамгийн их нөлөөлдөг нь 
юм. Салхи нь түймрийн тархалтын хурд болон 
чиглэлд шууд нөлөөлнө. Хүчтэй салхины нөлөөгөөр 
түймрийн эрчим нэмэгддэг бөгөөд хурдан тархдаг. 
Салхи нь дараах байдлаар түймрийн төлөв байдалд 
нөлөөлдөг:  

I. Салхи нь түймрийг илүү их хүчилтөрөгчөөр 

(агаар) хангаж, түймрийг илүү эрчтэй шатахад 

хүргэнэ. 

II. Салхи нь түймрийн чиглэлийг өөрчилнө. 

III. Салхи нь галын дөлийг хөөргөн үлээснээр 

үндсэн түймрийн өмнө байх шатах 

материалыг хурдан хатааж, түймрийн эрчмийг 

нэмэгдүүлдэг. 
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IV. Салхи нь шатаж байгаа цог, цучил, үнсийг 

хөөргөж үндсэн түймрээс гадна шинээр галын 

голомт буюу цэгэн гал үүсгэж байдаг. 

 

Зураг 1.8. Түймэрт үзүүлэх салхины нөлөө 

 

Түймэрт үзүүлж буй салхины нөлөөг авч үзэхэд 
дараах хүчин зүйлүүд чухал байдаг. Үүнд: 

I. Салхины чиг гэдэг нь салхи ирж байгаа зүгийг 

хэлнэ (тухайлбал, өмнө зүгийн салхи гэдэг нь 

өмнө зүгээс гарч газрын гадаргуу дээгүүр 

хойд чиглэлд үлээж байгаа салхи юм). 

II. Газрын шинж чанар (топографи) нь салхины 

чиглэл болон хурдад нөлөөлж байдаг. 

Тухайлбал, салхи нь хавцал эсвэл хөндийгөөр 

арай өөр чиглэлд, илүү хурдтай үлээж болно.  

III. Салхины хурд болон чиглэл маш 

хувирамтгай, үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. 

Аадар бороо орсны дараа эсвэл тухайн орон 
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нутгийн салхины онцлог зэрэг цаг агаарын түр 

зуурын үзэгдлүүд тохиолдож өнгөрсний дараа 

дээрх өөрчлөлт явагдаж болно.  

 

IV. Салхины хэлбэлзэл нь байгалийн түймрийн 

чиглэл болон эрчмийг маш хурдтай өөрчилж 

байдаг тул гал сөнөөгчид салхины 

өөрчлөлтийг онцгой анхаарч үзэх ёстой. 

Түймрийн голомтод ажиллаж буй хэн ч, 

ялангуяа түймрийн хажуу эсвэл толгой хэсэгт 

ажиллаж байгаа багууд анхаарах нь нэн 

чухал юм. Зураг 1.9-г харна уу. 

 

Зураг 1.9. Түймэрт нөлөөлөх салхины өөрчлөлт. 

 

V. Байгалийн түймрийн орчин дахь салхины зүг, 

чиглэлд өөрчлөлт гардаг. Түймрийн 

конвекцийн баганаар халуун агаар хөөрөхөд 

түймрийн бүх тал руу хүйтэн агаарын хүчтэй 

урсгал орж ирдэг. Энэхүү салхины шилжилт 
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хөдөлгөөн түймрийн төлөв байдлыг улам 

нэмэгдүүлдэг. 

Хур тунадас 

 

Хур тунадас орсноор байгалийн түймрийг намжааж, 
унтраах төлөв рүү шилжүүлдэг ч хэр их хэмжээтэй 
болон хэдий хэр хугацаанд үргэлжилж бороо 
орохоос хамаарч түймрийн төлөв байдал 
өөрчлөгдөнө. 

I. Удаан хугацааны турш тогтвортой, тасралтгүй 

бороо орсон үед шатах материал чийг их 

хэмжээгээр шингээн авч, амархан шатахгүй. 

II. Богино хугацаанд, ширүүн бороо орсон үед 

хөрсөн дээрх шатах материалын чийгийн 

агууламжид төдийлөн нөлөөлөхгүй тул 

амархан шатах аюултай. 

Өдөр ба шөнийн ээлж 

 

Шөнө болон өдрийн цагаар байгалийн түймэр  өөр 
өөр төлөв байдалтай байдаг. Түймрийн идэвхжил 
шөнийн цагт (гэхдээ үргэлж биш) ихэвчлэн  буурдаг 
бөгөөд энэ үед тухайн түймрийг унтраахад хамгийн 
тохиромжтой байдаг.  

 

3. Топографи  

 

Түймэр гарч буй тухайн газар нутгийн хэмжээ,  
хотгор гүдгэр, налуу зэрэг нь өөр хоорондоо ихээхэн 
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ялгаатай байж болно. Газар нутгийн тэдгээр хүчин 
зүйлс нь түймрийн тархалтын чиглэл болон хурдыг 
тодорхойлоход ихээхэн үүрэг гүйцэтгэнэ. Салхи гэх 
мэт цаг агаарын хүчин зүйлс нь тухайн гадаргуугийн 
хэлбэрээс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг. Түймрийн 
төлөв байдлын өөрчлөлтөнд нөлөөлдөг топографийн 
гол шинж чанарууд нь: 

 Газрын налуу  

 Налуугийн зүг чиглэл 

 Газрын гадаргуу 
 

Газрын налуу  

 

Газрын налууг өгсөн гарч байгаа түймэр нь тэгш 
налуутай газарт шатаж байгаа түймрээс илүү их 
хэмжээний конвекцийн болон радиацийн (цацралт) 
дулааны илч үүсгэдэг бөгөөд түймэр илүү хурдтай 
тархаж, үндсэн түймрийн өмнө байх шатах 
материалыг хурдан хатааж байдаг. Налуу хэдий 
чинээ эгц байна энэ нөлөө төдий чинээ их байна. 
Харин газрын налууг уруудан гарч байгаа түймрийн 
хувьд энэ нөлөө эсрэг үйлчлэлтэй байна. Түймрийн 
төлөв байдлын өөрчлөлтөнд үзүүлэх налуугийн 
нөлөө нь:  

I. Газрын налуугийн хэмжээ 100-аар нэмэгдэх 

тутамд түймэр тархах хурд 2 дахин ихэсдэг. 

II. Газрын налуугийн хэмжээ 100-аар буурах 

тутамд түймэр тархах хурд 2 дахин багасдаг. 
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Зураг 1.10. Газрын өөд асаж буй түймрийн төлөв 
байдал  

 

Зураг 1.11. Газрын уруу асаж буй түймрийн төлөв 
байдал  

 

Налуугийн зүг чиглэл 
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Газрын налуугийн зүг чиглэл гэдэг нь хойд, урд, 
баруун эсвэл зүүн чиг юм. Зүг чиг нь түймрийн төлөв 
байдалд дараах хоёр байдлаар нөлөөлж байдаг. 

 Халах нөлөө 

 Ургамалжилтын нөлөө 
 

I. Халах нөлөө 

 Түймэр гарч буй тухайн газрын налуугийн 

зүг чиг нь түймрийн төлөв байдалд богино 

хугацаанд (өдрийн туршид) нөлөөлдөг. 

Энгэр газарт нарны эгц тусгал шууд тусдаг 

бөгөөд шатах материал нь өдрийн туршид 

маш их халдаг. Харин эсрэгээрээ, хойд зүг 

зүгт өдрийн туршид нарны эгц тусгалаас 

хол, шатах материалын халалтын нөлөө 

бага байна. Энэ нь түймрийн төлөв байдал 

урагшаа харсан налууд хойд зүг рүү харсан 

хэсгээс илүү эрчимтэй байдаг гэсэн үг юм. 

Зүүн болон баруун зүгийн налуу нь 

түймрийн төлөв байдлын өөрчлөлтөнд 

хэрхэн нөлөөлөх нь харилцан адилгүй 

боловч урд болон хойд зүгийн налууд 

түймэр хэр зэрэг эрчимтэй байхаас 

шалтгаалдаг. 

II. Ургамалжилтын нөлөө 

Газрын налуугийн зүг, чигээс хамаарч ургамлын 
төрөл, зүйл, хэмжээ нь харилцан адилгүй байна. 
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 Урд зүг рүү харсан налууд нарны эгц тусгал 

тусах тул илүү хуурай байх бөгөөд 

ургамалжилт сийрэг байна.  

 Хойд зүг рүү харсан налууд илүү сүүдэртэй, 

чийгтэй байдаг тул ургамал шигүү ургасан 

байдаг. 

 Зүүн болон баруун зүг рүү харсан налуутай 

газрын ургамалжилт нь урагш болон 

хойшоо харсан налуутай газрын нөхцлөөс 

хамаардаг. Эдгээр налуу нь газарзүйн 

байршил, тухайн орон нутгийн цаг агаарын 

нөхцөл байдал зэрэг хүчин зүйлсээс 

шалтгаалан өөр өөр хэв шинжтэй байж 

болно.  

Налуугийн зүг чиглэлээс хамааралтай нарны гэрлийн 
тусгал, ургамалжилт, чийгийн агууламж зэрэг нь 
байгалийн түймрийн төлөв байдлын өөрчлөлтөнд 
нөлөөлж байдаг.  
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Зураг 1.12. Түймрийн төлөв байдалд налуугийн зүг 
чигийн үзүүлэх нөлөө (дэлхийн бөмбөрцгийн хойд 

хагас) 

 

Газрын гадаргуу 

 

Газрын гадаргуу гэдэг нь тухайн нутаг дэвсгэрийн 
газрын гадаргуугийн физик биет хэлбэр дүрс бөгөөд 
тус хэлбэр дүрс нь түймрийн төлөв байдалд нөлөөлж 
байдаг. Хөндий, хавцал, уул эсвэл тэгш хавтгай 
газар нь бүгд түймрийн чиг, хурд, эрчимд нөлөөлдөг. 

 

I. Салхи ба газрын гадаргуу 

Газрын хотгор, гүдгэр нь салхины чиглэл болон 
хурдад нөлөөлж байдаг. Салхи нь устай адил газрын 
хэлбэр дүрсийг даган хамгийн нам дор, хялбар зам 
харгуйг даган урсаж явдаг. Зарим жишээг дурдвал: 
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 Салхи нь уулс эсвэл толгодод, салхины 

ерөнхий чиглэлээс үл хамааран хөндий 

болон гуу жалга даган дээшээ эсвэл 

доошоо үлээж байдаг.  

 Газрын хотгор, гүдгэрээс шалтгаалж, 

тухайн хэсэг газарт шинээр салхи үүсч 

болно. Өдөр дээшээ өгссөн салхи шөнө 

доошоо уруудсан салхи болж хувирах 

боломжтой.  

 Уулын хярын нөмөр талд (тухайлбал 

салхилж буй талын эсрэг тал) зонхилох 

салхины эсрэг чиглэлд хуйларсан салхи 

үүсч болно.  

 

 

Зураг 1.13. Нөмөр налуугийн хуйларсан салхи 
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II. Уулын хяр 

Уулын хяр луу дөхөж буй түймрийн хурд болон 
эрчим нэмэгдэж, урьдчилан таамаглахын аргагүй 
өөрчлөгддөг.  

 

III. Хавцал, гуу жалга, даваа гүвээ 

Нарийхан хавцал, гуу жалга, даваа, гүвээнүүд нь 
түймрийг хурдан тархах нарийхан зам руу 
чиглүүлдэг. Ийм нөхцөлд түймэр нь тухайн хөндий, 
жим бүхий газар нутгийн хэлбэр дүрсийг дагаад 
салхины хүчтэй шилжилт хөдөлгөөнөөр маш хурдтай 
цааш тархдаг. Үүнийг яндангийн нөлөө гэнэ. 
Яндангийн нөлөөнд орсон түймрийн төлөв байдал 
маш эрчимтэй болж, нарийхан хөндийг дагаад 
хурдтай тархана.  

 

Зураг 1.14. Яндангийн нөлөө 

  

Байгалийн түймрийн үүсэл 
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Байгалийн түймрийн янз бүрийн хэлбэр, түүний 
шинж чанар болон түймрийн өөр өөр хэсгүүд 
ямархуу төлөв байдалтай байдаг талаар мэдлэг, 
ойлголттой байх нь чухал. Мөн түүнчлэн гал ассан 
цэгээс түймэр хэрхэн идэвхтэй асаж эхэлдэг, 
түүнчлэн ямар хүчин зүйлүүд түймрийг улам 
идэвхжүүлж байдгийг ойлгох нь нэн чухал юм. 

 

1. Түймрийн төрлүүд 

 

Байгалийн түймрийг биогеоценозыг хамран шатах 
зэргээрээ ижил, төсөөтэй байдлаар нь хөрсний, 
гадаргуугийн, оройн түймэр гэж ангилдаг. Байгалийн 
түймрийн төрлийн талаар ойлголттой байх нь чухал, 
учир нь түймрийн төрөл бүр өөр өөр унтраах аргатай 
байдаг. Байгалийн түймрийг дараах 4 төрөлд 
хуваадаг: 

 Хөрсний 

 Гадаргуугийн 

 Титмийн (оройн)  

 Цэгэн (хэсэг газрын) 
 
i. Хөрсний түймэр. Ойн экосистемийн хөрсний 

органик хэсгүүд шатахад үүсэх түймэр. Хөрсний 
органик хэсэг, тухайлбал хатсан намаг, хүлэрлэг, 
хөвхөн давхрагын ургамлын үндэс болон бусад 
шатах материалууд шатдаг бөгөөд дараах шинж 
чанарыг агуулж байдаг. Үүнд: 

 Гал дөллөн асахгүй, бага зэргийн утаа уугиж 

шатдаг. 
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 Хөрсний түймэр нь олон долоо хоногоор 

эсвэл олон сараар нүдэнд үзэгдэж, 

харагдахгүйгээр шатаж болох ба хөрсөн дээрх 

шатах материалыг ноцоож, асаах 

магадлалтай.  

 Хөрс нь зузаан давхаргатай эсвэл их 

хэмжээний органик материал бүхий ямар ч 

газарт энэ түймэр тохиолдоно. 

 Гол төлөв хүлэрт буюу ойн хөвхөн давхаргад 

гардаг. 

ii. Гадаргуугийн түймэр. Ойн сөөг, өвслөг 
ургамал, хагд өвс, хөвд, модлог сөөгөн ургамал 
зэрэг ойн доод ташингын ургамлууд шатахад 
гарах түймэр бөгөөд дараах шинж чанарыг 
агуулна: 

 Байгалийн түймрийн хамгийн түгээмэл төрөл. 

 Түймрийн төлөв байдал нь бага эрчимтэйгээс 

маш эрчимтэй хүртэл эрс ялгаатай байж 

болно. 

 Түймрийн төлөв байдлын өөрчлөлтөнд 

нөлөөлдөг хүчин зүйлс (цаг агаар, шатах 

материал, топографи)-ээс ихээхэн 

шалтгаалдаг.  

iii. Титмийн (оройн) түймэр. Моддын титмийн 
шатах материалын түймэр бөгөөд ихэвчлэн 
гадаргуугийн түймэртэй холбоотой байдаг. 
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Эрчтэй асаж буй гадаргуугийн түймрийн 
конвекцийн болон радиацийн (цацрагийн) 
дулааны илч шатах материалыг төөнөснөөс 
болж энэ төрлийн түймэр үүснэ. Титмийн түймэр 
нь гадаргуугийн түймрээс хамааралгүйгээр асах 
тохиолдол бий бөгөөд дараах шинж чанарыг 
агуулж байдаг. Үүнд: 

 Түймрийн төлөв байдал нь өндөр эрчимтэй 

тул маш аюултай. Байгалийн түймрийн 

төрлөөс хамгийн хурдан тархдаг, байгаль 

орчинд учруулах сөрөг нөлөө маш их байдаг.  

 Титмийн түймэр гарсны дараа эрчимтэй 

гадаргуугийн түймэр гардаг. 

 Үндсэн түймрээс үсэрсэн галын цог нь 

салхины нөлөөгөөр хол зөөгдөж, шинээр олон 

тооны цэгэн гал ойр орчимд тархдаг.  

 Ихэвчлэн хүчтэй салхиар эсвэл огцом 

налуутай газарт богино зайд үсэрхийлдэг.  

iv. Цэгэн (хэсэг газрын) түймэр. Үндсэн түймрийн 
хөвөөний гадна талд галын цучил, агаарын 
урсгал, галын хуйлрал, хүндийн хүч зэргээр 
өргөгдөж, зөөгдөн хийссэн оч, цогноос үүсэлтэй 
шинэ гал юм. Цэгэн гал нь дараах шинж чанарыг 
агуулсан байдаг. Үүнд: 

 Цэгэн гал бүр нь үндсэн түймрээс үл хамаарч 

тусдаа ноцож, асах бөгөөд түүний тархалт 

болон эрчим нь тухайн байршлаас хамаарч 

өөр өөр байна.  
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 Цэгэн гал нь тухайн асч буй түймэр болон 

ойрын хугацаанд түймрийн төлөв байдал 

хэрхэн нэмэгдэхийг тодорхойлоход чухал 

үзүүлэлт болдог. 

 Цэгэн гал нь үндсэн түймрээс салангид хэд 

хэдэн түймрийн голомтыг үүсгэх, мөн хэрхэн 

тархахыг нь урьдчилан таамаглах боломжгүй 

учраас маш аюултай бөгөөд түймэртэй 

тэмцэж буй багийн ахлагч нар анхааралдаа 

маш хурдан авах ёстой. 

 

Зураг 1.15а. Хөрсний түймэр 
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Зураг 1.15б. Гадаргуугийн түймэр 

 

Зураг 1.15в. Титмийн түймэр 

 

2. Байгалийн түймрийн хэсгүүд 

 

Түймрийн хэсгүүдийг тодорхойлох түгээмэл нэр 
томъёонууд байдаг. Байгалийн түймрийн үндсэн 
хэсгүүдийн талаар мэдлэг, ойлголттой байснаар 
түймэр гарсан үед бусадтайгаа зөв харилцан 
ойлголцож, үр дүнтэй ажиллахад зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг. Байгалийн түймрийн хэсгүүд 
нь: 
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 Эхлэлийн цэг 

 Түймрийн суурь буюу арын хэсэг 

 Хажуугийн гал 

 Толгой хэсэг 

 Урагш хошуурсан хэсэг 

 Тохойрсон газар 

 Түймрийн периметр  

 Цэгэн гал 

 

Зураг 1.16. Байгалийн түймрийн хэсгүүд 

 

i. Эхлэлийн цэг. Түймрийн периметрийн дотор 
анх гал ноцож эхэлсэн цэг бөгөөд түүнийг олж 
тогтоох нь нэг бол хялбар эсвэл боломжгүй 
байх магадлалтай. 

ii. Түймрийн суурь буюу арын хэсэг. Түймрийн 
эхлэлийн цэгээс тархан асч буй галын арын 
хэсэг.  

iii. Хажуугийн гал. Түймрийн хажуу, өвөр болон 
арын хөвөөний хэсгүүд. Энд түймрийн төлөв 
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байдал бага эсвэл дунд зэргийн эрчимтэй 
байна. 

iv. Толгой хэсэг. Түймрийн урд хэсэг бөгөөд энд 
түймрийн эрчим болон тархалтын хурд маш их 
байна. 

v. Урагш хошуурсан хэсэг. Түймрийн толгой 
эсвэл хажуу хэсгийн жигд бус периметрээс 
үүссэн, урагшаа илүү гарч шатсан талбай.  

vi. Тохойрсон газар. Түймрийн урагш хошуурсан 
хэсгийн хоорондох толгой хэсгийн урд эсвэл 
түүнийг дагасан хэсэг. Ихэвчлэн хоёр урагшаа 
гарсан хэсэг газрын хоорондох хэсгийг хэлнэ.  

vii. Түймрийн периметр. Түймрийн гадна талын 
ирмэг.  

viii. Цэгэн гал. Үндсэн түймрийн хөвөөний гадна 
талд эсвэл түүнээс хол зайд цог, цучил зэрэг 
шатаж буй биет үсэрч үүссэн шинэ гал. 

 

3. Байгалийн түймрийн тархалт 

 

Түймрийн тархалт нь цаг агаар, топографи, шатах 
материал зэрэг түймрийн төлөв байдлыг 
тодорхойлдог хүчин зүйлсээс хамаардаг. Тэдгээр 
хүчин зүйлс нь гал эрчимтэй асах таатай нөхцлийг 
бүрдүүлэхээр хэмжээнд уялдаа холбоотой байгаа 
тохиолдолд түймрийн төлөв байдал маш их 
эрчимтэй болох бөгөөд их хэмжээний хохирол 
учруулах аюултай болдог. 

 

Цаг агаар, топографи, шатах материал гэсэн 
ерөнхий ангилалд салхины хүч, газрын хэлбэр, 
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шатах материалын тархалт зэрэг нарийвчилсан  
хүчин зүйлс багтах бөгөөд тэдгээр нь байгалийн 
түймрийн хэлбэр болон тархалтад хамгийн их 
нөлөөлдөг. Тэдгээр үндсэн хүчин зүйлс түймрийн 
тархалтад  хэрхэн нөлөөлдгийг доорх зурагнуудаас 
харж болно. 

 

i. Салхи болон газруу налуу бага зэргийн нөлөөтэй 
эсвэл огт нөлөө байхгүй нөхцөл дэх түймрийн 
тархалт.  

 

Зураг 1.17. Салхи болон газруу налуу бага зэргийн 
нөлөөтэй эсвэл огт нөлөө байхгүй нөхцөл дэх 

түймрийн тархалт 

 

Энэхүү төрлийн түймрийн тархалт нь цаг агаар 
тогтуун өдөр, харьцангуй жигд тархсан шатах 
материалтай, тэгш газарт гардаг. Түймрийн 
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периметр нь эхлэлийн цэгээс дугуй хэлбэрээр нэгэн 
жигд, удаан тархаж асдаг.  

 

ii. Дунд зэргийн хүчтэй салхи, эсвэл топографи 
тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж буй нөхцөлд 
гарсан түймэр.  

 

Зураг 1.18. Дунд зэргийн хүчтэй салхи, эсвэл 
дунд зэргийн налуутай газар асч буй түймэр  

 

Дунд зэргийн хүчтэй салхины нөлөөгөөр конвекцийн 
багана түймрийн толгой хэсэг дээгүүр хөөрч, 
шатаагүй байгаа шатах материалыг халаадаг. 
Газрын гадаргуугийн дунд зэргийн налуу нь хараахан 
шатаагүй байгаа шатах материалыг мөн дээрх 
маягаар улам халааж байдаг. Үүний үр дүнд 
түймрийн төлөв байдал эрчимжинэ. Түймэр цаашид 
хэрхэн тархахыг дээрх зургаас харж болно.  

 

iii. Хүчтэй салхи, эсвэл топографи их хэмжээгээр 
нөлөөлж буй түймэр. 
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Зураг 1.19. Хүчтэй салхи, эсвэл эгц налуутай 
газар асч буй түймэр. 

 

Хүчтэй салхи, эсвэл эгц налуугийн нөлөөгөөр 
түймрийн тархалтын хэв дүрс нь эллипс хэлбэртэй 
төстэй болдог. Учир нь түймрийн толгой хэсэг нь 
түймрийн хажуу, эсвэл хойд хэсэгтэй харьцуулахад 
илүү өндөр эрчимтэй асдаг. Тухайн хүчин зүйлс 
түймэрт хэрхэн нөлөөлж байгаа нь Зураг 1.18-д 
үзүүлсэнтэй ижил ч, түүнээс илүү эрчтэй асдаг 
болно. 

 

II. Ургамлын түймрийг хянах 

 

Байгалийн түймрийн голомт руу очихдоо 
анхаарах зүйлс 

 

Байгалийн түймрийг шуурхай, бүрэн гүйцэд 
унтраахад, авах анхны хариу арга хэмжээ маш 
чухал. Үр дүнтэй хариу арга хэмжээ гэдэг ойлголтод 
гал түймрийн голомтыг зөв тогтоох, түймрийн голомт 
руу очихоос өмнө тухайн түймрийн төлөв байдлын 
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талаар ойлголттой болж, учирч болзошгүй эрсдэлийг 
зөв үнэлэх, өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг 
эрсдэлд оруулахгүй байхаар түймрийн голомт руу 
очих хамгийн тохиромжтой зам, маршрутыг сонгох 
явдал юм.  

 

“Түймэр гарсан” гэсэн мэдээ хүлээж авмагц дараах 
зүйлсийг сайтар нягталсан байх ёстой. Үүнд: 

 Түймрийн голомтын байршлыг тодорхой, сайн 

мэдэж авсан эсэхээ нягтлах. Хэрэв зөвхөн 

ерөнхий байршил мэдэгдэж байгаа бол тухайн 

газрын ойр орчим, эргэн тойрныг ажиглахад 

тохиромжтой, аюулгүй газрыг сонгож, түймэр яг 

хаана гарч байгааг нарийвчилж тодорхойлох; 

 Газрын зураг эсвэл агаараас авсан зураг 

ашиглаж, гал түймэр рүү хүрч очиход аюулгүй, 

шууд чиглэлтэй зам, маршрутыг олж тогтоох; 

 Түймрийн мэдээлэл дамжуулагчаас холбогдох 

бүхий л мэдээллийг авах. 

Түймрийн голомт руу очих замдаа дараах зүйлсийг 
нягталсан байх ёстой. Үүнд: 

 Тухайн үеийн болон ойрын хугацаанд 

өөрчлөгдөж болзошгүй цаг агаарын нөхцөл 

байдлыг тооцоолох; 

 Түймрийн төлөв байдлыг тодорхойлдог 

үзүүлэлтүүдийг нягтлах. Утааны баганы хэлбэр 
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дүрс, өнгө болон хэмжээнээс та юу мэдэж авч 

болох вэ? 

 

Зураг 2.1. Түймрийн 4 төрлийн утааны багана 

 Түймэр гарсан талбай бүхий газар нутгийн 

нөхцлийг нягтлах. Тухайн талбайд ургамлын 

ямар төрөл зүйл байна вэ? Топографи буюу 

газрын гадаргуу нь ямар хэв шинжтэй байна 

вэ? Орон нутгийн цаг агаарын онцгой хүчин 

зүйлсийг анхаарч үзэх шаардлагатай юу? 

Түймэр унтраах аргууд 

 

Түймрийн гурвалжинг бүрдүүлж буй гурван 
элементийн аль нэгийг үгүй болгох буюу “түймрийн 
гурвалжинг эвдэх” нь түймрийг амжилттай унтраах 
үндэс юм. Гал түймэртэй тэмцэх түгээмэл тархсан 
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олон стратеги байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд 
түймрийн гурвалжингийн аль нэг элементийг үгүй 
болгоход чиглэсэн байдаг.  

 

1. Хүчилтөрөгчгүй болгох  

Гал түймэр дээр шороо асгах, эсвэл “галын цохиур” 
ашиглан түймрийн зах хэсгээс галыг цохиж, унтрааж 
болно. Мөн гал унтраах зориулалтын хөөс нь 
түймрийг хүчилтөрөгчгүй болгодог.  

 

Зураг 2.2. Эвдэрсэн түймрийн гурвалжин 
(хүчилтөрөгчгүй) 

 

2. Дулааныг үгүй болгох 

Ус нь дулааны энергийг уураар шингээдэг. Ус 
ашиглаж, түймрийг унтраах нь маш үр дүнтэй арга 
юм. Шаталт үүсч байгаа газар буюу галын дөлний 
суурь хэсэг рүү ус цацсанаар гал унтарна.  
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Зураг 2.3. Эвдэрсэн түймрийн гурвалжин  
(дулаангүй) 

 

3. Шатах материалыг үгүй болгох 

Шатах материалыг үгүй болгож, түймэр унтраах 
аргыг “түймэртэй тэмцэх хуурай арга” гэж мөн 
нэрлэдэг. Гар багаж хэрэгсэл ашиглан хяналтын 
зурвас татах, эсвэл машин техник ашиглан “шатах 
материалыг тусгаарлах зурвас” байгуулах нь 
түймэртэй тэмцэх үр дүнтэй хуурай аргууд юм. 
Угтуулж цуравдах шатаалт болон бусад зориудаар 
тавьж буй хяналттай шатаалтын аргууд нь гал 
түймрийн ойр орчим дахь шатах материалыг үгүй 
болгож буй ажиллагааны жишээ юм.  
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Зураг 2.4. Эвдэрсэн түймрийн гурвалжин  
(шатах материал) 

 

4. Хосолмол аргууд 

Ихэнх тохиолдолд, хосолмол аргыг ашигласнаар 
байгалийн түймрийг түргэн, амжилттай унтраадаг. 
Түймрийг бүрэн эцэслэж унтраах шатанд гал дээр 
шороо асгаж, хүчилтөрөгчгүй болгон унтраах нь илүү 
үр дүнтэй, харин түймрийн толгой хэсгийг эцэслэж 
унтраах, эсвэл түймрийг хяналтанд авахдаа шатах 
материалыг цэвэрлэж, үгүй болгох аргыг хэрэглэх нь 
илүү тохиромжтой байдаг.  

 

Байгалийн түймрийг унтраах  

Газар зүйн байршил, нөхцөл байдлаас хамаарч 
байгалийн түймрийг унтраах багаж хэрэгсэл өөр өөр 
байдаг. Байгалийн түймрийг үр дүнтэй унтраахын 
тулд хэзээ, хаана ямар төрлийн багаж хэрэгсэл 
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ашиглах талаар мэдлэг, ойлголттой байх нь чухал 
юм. 

  

Байгалийн түймэр унтраахад дараах багаж 
хэрэгслийг ашиглана. Үүнд: 

 Гар багаж, хэрэгсэл 

 Цахилгаан хэрэгсэл 

 Усны тоног төхөөрөмж 

 Гал ноцоож асаах тоног төхөөрөмж 

 Хүнд машин механизм 

 Агаарын нисэх тээвэр 
 
1.Гар багаж, хэрэгсэл 

 

Хэрэглээ: 

 Шууд, зэрэгцээ, болон шууд бус довтолгоо 

 Түймрийн хяналтын зурвас болон шатах 
материалыг тусгаарлах зурвас байгуулах үед 
хэрэглэнэ. 

 
Анхаарах зүйлс: 

 Зарим гар багаж, хэрэгслийг олон 

зориулалтаар заримыг нь зөвхөн тодорхой 

зориулалтаар ашигладаг. 

 Газар зүйн байршил, шатах материалын 

төрлөөс хамааран зарим багаж, хэрэгслийг 

тодорхой нөхцөлд ашиглахад илүү 

тохиромжтой байж болно. 

 

Үндсэн гар багаж, хэрэгслүүд: 
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1. Сүх 

2. Хүрз 

3. Хамуур 

4. Зээтүү 

5. McLeod 

6. Тармуур 

7. Сэндийлүүр 

8. Олон үйлдэлт багаж 

9. Pulaski 

10. Таслагч 

11. Цохиур 

12. Бутны дэгээ 

13. Үүргэвч 

14. Галын цохиур 

15. Шүршигч 

 

Гар багажны талаарх дэлгэрэнгэй мэдээллийг “EF4 – 
Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянахад гар 
багаж ашиглах” сургалтын модулиас үзнэ үү. 
 
2. Цахилгаан хэрэгсэл 

 

Хэрэглээ: 

 Мод, бут, мөчрийг тайрч шатах материалыг 

цэвэрлэх 

 Гар багажаар түймрийн зурвас байгуулах 

эсвэл түймрийн хяналтын зурвас (зам харгуй, 

гол горхи зэрэг) дээр байгаа шатах 

материалыг цэвэрлэх үед ихэвчлэн 

хэрэглэдэг. 
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Анхаарах зүйлс: 

 Цахилгаан хэрэгслийг зөвхөн сургалтанд 

хамрагдсан, мэргэшсэн хүмүүс ажиллуулах 

ёстой. 

 Ажиллуулж байгаа тохиолдолд хувийн 

хамгаалалтын хэрэгсэл өмссөн байна. 

 

Зарим төрлийн цахилгаан хэрэгсэл: 

 Бут, сөөгний анжис 

 Гинжит хөрөө 

 

3. Усны тоног төхөөрөмж 

 

Хэрэглээ: 

 Шууд болон зэрэгцээ довтолгоо 

 Галын дөлийг шууд дарах, түймрийн нойтон 

зурвас татах, хяналттай шатаалтын зурвасыг 

хөргөх, түймрийн голомтыг эцэслэж унтраах 

зэрэгт хэрэглэнэ. 

 

Анхаарах зүйлс: 

 Усны хангамж / эх үүсвэртэй байх 

 Усны нөөц ихэвчлэн хязгаарлагдмал байдаг 

тул усыг ариг гамтай хэрэглэх нь маш чухал 

 Газарзүйн байршил болон нөхцөл байдлаас 

хамааран гал унтраах усны тоног 

төхөөрөмжүүд янз бүрийн төрөл, загвар, 



 

 

Хуудас 71  

 

бренд болон хэв маягтай байдаг. (Жишээ нь 

хоолой, гидрант, тоноглол, холбох хэрэгсэл 

г.м)  

 

Зарим төрлийн усны тоног төхөөрөмж: 

 Зөөврийн насосууд 

 Галын дөл рүү цацдаг цахилгаан хэрэгсэл / 

хөдөлгүүр 

 Үүргэвчит гал унтраагуур 

 

4. Гал ноцоож асаах тоног төхөөрөмж 

 

Хэрэглээ: 

 Зэрэгцээ болон шууд бус довтолгоо 

 Угтуулж цурав тавих болон хяналтын зурвас 

доторх шатаагүй үлдсэн шатах материалыг 

шатаах үед хэрэглэнэ. 

 

Анхаарах зүйлс: 

 Гал ноцоож асаах төхөөрөмжийг ажиллуулах 

нь шинэ төрлийн аюул осол бий болгодгийг 

анхаарах хэрэгтэй. 

 Ноцоож, шатаах бүх ажиллагааг мэргэшсэн 

ажилтан гүйцэтгэх ёстой. 

 Ноцоож, шатаах ажиллагааг нарийн 

төлөвлөж, гүйцэтгэх шаардлагатай. 

 

Зарим төрлийн гал ноцоож асаах тоног төхөөрөмж: 

 Цуравдагч багаж 
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 Дизель асаагуур 

 Шатамхай хийн асаагуур 

 

Гал ноцоож асаах арга болон багаж хэрэгслүүдийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг “EF6 – Ургамлан 
бүрхэвчид гал ноцоох арга, техник” сургалтын 
модулиас үзнэ үү. 

 

5.Хүнд машин, механизм 

 

Хэрэглээ: 

 Шууд, зэрэгцээ болон шууд бус довтолгоо 

 Богино хугацаанд том хэмжээний түймрээс 

хамгаалах зурвас, эсвэл шатах материалыг 

тусгаарлах зурвас байгуулах 

 Гал унтраах багуудыг тээвэрлэх үед 

хэрэглэнэ. 

 

Анхаарах зүйлс: 

 Хүнд машин, механизмтай ажиллаж буй үедээ 

аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөх 

хэрэгтэй. 

Зарим төрлийн хүнд машин, механизм: 

 Бульдозер 

 Трактор ба нүдэгч бул 

 Гал унтраагч машин 

 Тээврийн хэрэгслүүд 
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6. Агаарын тээврийн хэрэгсэл 

 

Хэрэглээ:  

 Шууд, зэрэгцээ болон шууд бус довтолгоо 

 Газар дээр ажиллаж байгаа гал унтраах 

багийн ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

 Галын идэвхитэй асч буй голомтыг унтраах, 

тактикийн хувьд ач холбогдолтой нутаг 

дэвсгэрийг хамгаалах, маш өндөр эрчим 

бүхий төлөв байдалтай түймрийг унтраах 

зэрэг нөхцөлд хэрэглэнэ.  

 

Анхаарах зүйлс: 

 Түймэртэй тэмцэх ажиллагаанд дан ганц 

агаарын тээврийн хэрэгслийг ашиглах нь үр 

дүнтэй арга биш юм. 

 Гал сөнөөгчид түймэр унтраах ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлж буй агаарын багтай хамтарч 

ажиллах хэрэгтэй бөгөөд тухайн нөхцөлд 

аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь маш 

чухал. 

 

Зарим төрлийн агаарын тээврийн хэрэгслүүд: 

 Нисэх онгоц 

 Нисдэг тэрэг 

 

Түймрийн эсрэг саад, зурвас ба түймрээс 
хамгаалах зурвас  
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Түймрийн эсрэг саад, зурвас гэдэг нь гал түймрийг 
хянахад хэрэглэгдэх зориудаар байгуулсан шороон 
зурвас, байгалийн бүх хаалт, саадыг ерөнхийд нь 
нэрлэсэн нэршил юм. Түймрийн эсрэг саад, 
зурвасууд нь гол горхи, нуур, цөөрөм, хадан 
хясаанууд, сийрэг шатах материалтай газар, замууд, 
суваг шуудуунууд эсвэл урьд өмнө шатсан түймрийн 
зурвас зэргийг хамрана.   

 

Түймрээс хамгаалах зурвас гэдэг нь түймрээс 
хамгаалахад хэрэглэгддэг цэвэрлэсэн зурвасыг 
нэрлэсэн нийтлэг нэршил. Ерөнхийдөө зурвасын 
энэхүү хэсгийн шатах материалыг хусаж цэвэрлэх 
буюу хөрсөнд булж дардаг.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасыг дараах 2 зорилгоор 
байгуулдаг: 

 Түймрээс хамгаалах зурвас болон газар 

нутгийг хамран тархаж буй түймрийн хооронд 

байгаа шатах материалыг зайлуулан шатааж 

“аюулгүй зурвас” бий болгох; 

 Шатаагүй талбайг шатсан болон шатаж буй 

тайлбайгаас тусгаарлах зорилгоор 

байгуулдаг. 

 

Түймрээс хамгаалах ямар ч зурвасыг байгуулахдаа 
тулгуур цэг буюу ноцоолтын цэгээс эхэлж 
байгуулна. Тус цэг нь шатах материал багатай газар 
байх бөгөөд байгуулагдсан түймрийн зурвасын 
төгсгөлөөс гал ноцож асахаас урьдчилан сэргийлдэг. 
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(жишээ нь зам, харгуй, хад чулуурхаг газар, гол горхи 
эсвэл өмнө нь шатсан талбай зэрэг юм.)  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасын талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг “EF4 – Ургамлын түймрийг тогтоон 
барьж, хянахад гар багаж ашиглах” сургалтын 
модулаас үзнэ үү. 
 

Байгалийн түймрийг унтраах аргууд 

 

Байгалийн түймрийг хяналтанд авах аргыг сонгохдоо 
түймрийн тархалтын хурд, эрчим, эрсдэлийн утга, 
түймрийн хэмжээ, байрлал, гар дор ашиглаж болох 
багаж, хэрэгсэл, хүн хүч болон бусад хүчин зүйлсийг 
харгалзах хэрэгтэй. Байгалийн түймрийг унтраах 
хоёр үндсэн арга байна. 

 Довтолгооны стратегийг гал түймрийг аюулгүй, 

үр дүнтэй довтолж унтраах боломжтой үед 

ашиглана. Тус ажиллагааг нэг эсвэл хосолсон 

стратегийн аргаар хэрэгжүүлнэ.  

 Хамгаалалтын стратегийг түймэр маш өндөр 

эрчтэй учраас аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллахад хэтэрхий хүндрэлтэй, түймэртэй 

тэмцэх хүн хүч, багаж хэрэгслийн нөөц 

хязгаарлагдмал, эсвэл чухал ач холбогдолтой 

газар нутаг эрсдэлд орсон үед ашиглана.  

Довтолгооны стратеги 

 

1. Шууд довтолгоо 
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I. Гал сөнөөгчид аюулгүй, хялбар хүрч очиж 

чадах газарт гарсан бага эрчимтэй түймрийг 

унтраахад шууд довтолгоо хийнэ.  

II. Түймрийн периметрийн гадна талд, түймрийг 

хяналтанд авах зурвас буюу түймрийн эсрэг 

саад зурвас байгуулсан тохиолдолд хийж 

болно. 

III. Түймрийг дарж унтраах ажиллагааг түймрийн 

хажуу хэсэгт төвлөрүүлэх ба ар хэсгээс эхлэн 

түймрийн толгой хэсэг рүү чиглэж ажиллана.  

IV. Ноцоолтын цэгээс эхэлж түймрийг хяналтанд 

авах зурвас байгуулна. Зам, гол горхи эсвэл 

шатсан талбай зэрэг тулгуур цэг нь урьдчилан 

сэргийлэх зурвасыг байгуулж байх үед 

жигүүрээс түймэр ороон шатах эрсдэлийг 

бууруулах зорилготой. 

Аргууд 

 Гар багаж хэрэгслээр зурвас татах эсвэл 

цахилгаан хэрэгсэл, эсвэл хүнд машин 

механизм ашиглан түймрийн зах ирмэгийг 

цохиж унтраана.   

 Гал унтраах хэрэгсэл, уртасгагчтай усны 

хоолой, үүргэвчит гал унтраагуур ашиглан 

галын дөл рүү ус цацна. 
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 Агаарын тээврийн хэрэгсэл ашиглан түймрийн 

зах руу ус асгах, эсвэл гал унтраах бодис 

цацна.  

 

Давуу талууд: 

 Түймэр унтраах ажиллагаа явуулахад 

хамгийн аюулгүй газар байрлаж ажиллах 

боломжтой (харласан газарт эсвэл шатсан 

талбай). 

 Бага хэмжээний талбай шатдаг. 

 Түймэр тархах нөхцлийг шууд хязгаарладаг. 

 Түймэр унтраах илүү нарийн төвөгтэй 

стратеги ашиглах шаардлага бага байдаг. 

 

Дутагдалтай талууд: 

 Гал сөнөөгчид түймрийн захтай ойрхон 

байрлалаас түймэртэй тэмцдэг тул халуун 

илчэнд түлэгдэж, утаанд угаартаж болзошгүй.  

 Түймрийн эсрэг саад, зурвас нь байнгын бус. 

 Байгалийн болон ойр хавьд байгаа хаалт 

саадуудыг ашиглаж чадахгүй. 
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Зураг 2.5. Шууд довтолгоо (түймрийн хажуу хэсэг)  

 

2. Зэрэгцээ довтолгоо 

 

I. Түймрийн зах, ирмэгийн дагуу довтлоход 
түймэр маш эрчтэй шатаж байгаа нөхцөлд, 
эсвэл түймрийн эсрэг саад зурвас 
байгуулахдаа байгалийн хаалт ашиглаж болох 
нөхцөлд, мөн түймэрт шатаагүй хэсэг газрыг 
хяналтын шугамтай холбож шатаахад хийнэ. 

II. Түймрийн зах хэсэгтэй зэрэгцээ байрлалаар, 

ойрхон зайд түймрийн эсрэг саад, зурвасыг 

байгуулна.  
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III. Түймрийн төлөв байдал, одоогийн болон 

өөрчлөгдөж болзошгүй цаг агаарын нөхцөл 

байдал, газар нутаг болон шатах материалын 

төрөл зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарч асаж буй 

түймрийн зах хэсгээс түймрийн хамгаалалтын 

зурвас хүртэлх зайг тооцно.  

IV. Аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс түймрийн 

эсрэг саад зурвасыг эхэлж байгуулсны дараа, 

түймрийн зах болон хамгаалалтын зурвас 

хоёрын хоорондох шатах материалыг “шатаах” 

хэрэгтэй.  

V. Түймрийн чиглэл болон төлөв байдлын 

өөрчлөлтийг сайтар хянаж байх ёстой. 

VI. Тус ажиллагааг явуулахад багийн ахлагч нь 

туршлагатай байх шаардлагатай. 

Аргууд 

 Гар багаж, хүнд машин механизм эсвэл одоо 

байгаа хаалт саадуудыг ашиглан түймрийн 

эсрэг саад зурвас байгуулна.  

 Гал ноцоож, асаах тоног төхөөрөмж ашиглан 

ургамлыг шатаана.  

 Шатаасны дараа түймрийн зурвасыг 

хөргөхийн тулд ус асгана. 

Давуу талууд 
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 Шууд байгуулж болох бөгөөд илүү аюулгүй 

түймрийн зурвас болдог. 

 Багууд их хэмжээний утаа болон халуун 

орчинд ажиллахгүй. 

 Урьд нь байсан байгалийн хаалт саадуудыг 

ашиглах боломжтой. 

Дутагдалтай талууд 

 Түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын 

бүсийг хяналттайгаар шатаах ажиллагаа нь 

нарийн төвөгтэй байдаг. 

 Түймэр алдагдах эсвэл түймрийн төлөв 

байдал нэмэгдэж болзошгүй аюултай. 

 Түймэр гарсан нийт талбайн хэмжээ ихэсдэг. 

 Түймэр болон гал сөнөөгчдийн багийн 

хооронд шатаагүй шатах материал үлддэг. 
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Зураг 2.6. Зэрэгцээ довтолгоо 

 

3. Шууд бус довтолгоо 

 

I. Түймэр маш эрчтэй асаж буй, эсвэл их 
хэмжээний газар нутгийг хамарч буй, эсвэл 
түймэр лүү очих зам хязгаарлагдмал үед 
ашиглана. 

II. Энэхүү аргаар галыг ихэвчлэн довтолгооны 
стратеги болгон ашигладаг бөгөөд угтуулж 
цуравдах шатаалт зэргийг хийж, асаж буй гал 
руу салхины эсрэг чиглэлээр гал тавьдаг. 

III. Байгалийн хаалт эсвэл өмнө нь байгуулсан 
түймрийн эсрэг саад зурвасыг ашиглаж 
болдог. 
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IV. Түймрийн төлөв байдал, одоогийн болон 

өөрчлөгдөж болзошгүй цаг агаарын нөхцөл 

байдал, газар нутаг болон шатах материалын 

төрөл зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарч түймрийн 

зах хэсгээс түймрийн хамгаалалтын зурвас 

хүртэлх зайг тооцно.  

V. Шууд бус довтолгооны үед гал ноцоох хоёр 
төрлийн аргыг ашиглаж болно. Нэгдүгээрт, 
үндсэн гал ба хамгаалалтын зурвас 
хоорондох шатах материалыг үгүй болгож, 
ургамлыг шатаан, талбайг цэвэрлэнэ. 
Хоёрдугаарт, газар нутаг болон цаг агаар 
тохиромжтой нөхцөлд, түймрийн 
хамгаалалтын зурвасаас үндсэн түймэр рүү 
аажмаар угтуулж цуравдах шатаалт хийж, 
шатах материалыг үндсэн түймрээс 
зайлуулна.  

VI. Тус ажиллагааг явуулахад багийн ахлагч нь 
туршлагатай байх шаардлагатай. 

 

Аргууд: 

• Гар багаж хэрэгсэл, хүнд машин механизм, 
байгалийн саад хаалтуудыг ашиглан 
түймрийн эсрэг саад зурвас байгуулна.  

• Гал ноцоож, асаах тоног төхөөрөмж ашиглан 
ургамлыг шатаана.  

• Шатаасны дараа түймрийн зурвасыг 
хөргөхийн тулд ус асгана. 

 

Давуу талууд: 



 

 

Хуудас 71  

 

• Түймрийн эсрэг саад зурвасыг тохиромжтой 
газар нутагт байгуулж болно. 

• Байгалийн хаалт эсвэл урьд нь байсан 
саадууд  ашиглах боломжтой. 

• Багууд их хэмжээний утаа болон халуун 
орчинд ажиллахгүй. 

• Түймрийн төлөв байдал өөрчлөгдсөн даруйд 
түргэн хариу үйлдэл үзүүлэх шаардлага 
байхгүй бөгөөд түймрийн зурвас байгуулж, 
угтуулан цуравдах шатаалтын ажиллагааг 
гүйцэтгэх цаг хугацаа байдаг.  

 

Сул талууд 

• Түймэр гарсан нийт талбайн хэмжээ ихэсдэг. 

• Цаг агаарын гэнэтийн өөрчлөлтийн улмаас 
угтуулж цуравдах шатаалт хяналтаас гарах 
магадлалтай. 

• Түймрийн эсрэг саад зурвас руу үндсэн 
түймэр хүрэхээс өмнө түймрийн зурвас 
байгуулах болон угтуулж цуравдах шатаалтын 
ажиллагааг хийж дуусгаагүй байж болзошгүй.  

• Шууд бус довтолгоо нь илүү нарийн 
ажиллагаатай байдаг.  

• Түймрийг сөргүүлэн тавьсан гал ба үндсэн 
түймэр хоорондоо мөргөлдөх үед түймрийн 
эрч нэмэгдэх, цэгэн гал шинээр үүсэх 
магадлал өндөр болдог.  
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Зураг 2.7. Шууд бус довтолгоо 

 

4. Хосолмол аргууд 

 

Байгалийн түймрийг хянахдаа хэд хэдэн арга, 
барилыг ихэвчлэн хослуулдаг. Байгалийн түймрийн 
төрөл эсвэл аль хэсэгт ямар аргаар түймэртэй 
тэмцэх нь дараах зүйлсээс хамаарна:  

 Түймрийн тархалтын хурд 

 Түймрийн эрчим 

 Галын өмнө байгаа шатах материал 

 Газар нутаг 

 Боломжит нөөц 

 Түймэр рүү очих зам, нөхцөл байдал 

 Эрсдэлд байгаа хүний амь нас, эд хөрөнгө 
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Байгалийн түймрийн хэсгүүд бүгд ижил эрчимтэй 
шатахгүй бөгөөд түймэр нь төрөл бүрийн 
ургамалжилттай янз бүрийн нөхцөлд шатахад 
хангалттай том хэмжээтэй ч байж болно. Цаг агаар, 
газрын гадаргуу, налуугийн чиглэлээс хамаарч өөр 
өөр газарт түймрийн эрчим ялгаатай байж болдог. 
Тийм учраас, тухайн түймрийг унтраахын тулд 
довтолгооны олон стратегийг хослуулдаг.  

 

Хамгаалалтын стратеги 

 

Үндсэн түймэр хэт их эрчтэй шатаж, шууд довтолгоо 
хийхэд аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах 
боломжгүй нөхцөлд, эсвэл түймэр алслагдмал 
газарт шатаж байхад, мөн түймэртэй тэмцэх 
хангалттай нөөц байхгүй тохиолдолд хамгаалалтын 
стратегийг хэрэгжүүлнэ. Хамгаалалтын стратегийн 
зарим жишээ нь: 

 

• Барилга байгууламж, суурин газар эсвэл бусад 
чухал ач холбогдолтой газар нутгийг 
хамгаалалтын бүсэд авах; 

• Хувь хүн эсвэл гал сөнөөгчдийн баг нь түймрээс 
өөрсдийгөө хамгаалахын тулд хамгаалалтын 
зурвас байгуулж урьдчилан төлөвлөсөн 
хяналттай шатаалт хийх; 

• Үндсэн түймрээс алслагдсан газраас том 
хэмжээний байгалийн түймрийн хөдөлгөөн, 
төлөв байдлыг холоос ажиглах зорилгоор 
хамгаалалтын стратегийг хэрэгжүүлж болно. 
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Түймэр унтраах стратеги сонгох 

 

Түймрийн төлөв байдлыг харгалзаж, түймэр унтраах 
стратеги сонгох бөгөөд бөгөөд Хүснэгт 2.2-т 
холбогдох тайлбарыг харуулсан болно. 

 

Дөлний урт (м) Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

0 – 0.5  Түймэр ихэвчлэн өөрөө унтардаг. 

0.5 – 1.5 Түймрийн эрчим бага. 

Түймрийг хянахын тулд гар 
багажаар түймрийг шууд довтлон 
унтрааж болно. 

1.5 – 2.5 Түймрийн эрчим их тул гар 
багажаар шууд довтлон 
унтраахад хүндрэлтэй. 

Өндөр даралтат ус эсвэл 
бульдозер ашиглаж унтрааж 
болно. 

Түймрийн хажуугаас, эсвэл 
зэрэгцээ довтолгоо хийж унтраах 
боломжтой. 

2.5 – 3.5 Түймрийн эрчим их тул хяналтын 
зурвасаас шууд довтолгоо хийн 
унтраахад хүндрэлтэй. 

Нисдэг тэрэг болон нисэх 
онгоцноос ус цацаж, түймрийг 
унтраах боломжтой. 

Тухайн галын дөлний уртаас 
хамаарч түймрийн хажуугаас, 
эсвэл зэрэгцээ довтолгоо хийж 
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унтраах боломжтой. 

3.5 – 8  Түймрийн эрчим маш өндөр. 

Угтуулж цуравдах шатаалт болон 
түймрийн цурав тавьж түймрийн 
толгой хэсгийг унтраах 
боломжтой. 

Тухайн дөлний уртаас хамаарч 
түймрийн хажуугаас, эсвэл 
зэрэгцээ довтолгоо хийж унтрааж 
болно. 

8м+ Түймрийн онцгой төлөв байдал. 

Өөрийгөө хамгаалах стратеги 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь 
тохиромжтой. 

 

*Галын дөлний уртаас хамаарч довтолгооны 
стратеги ашиглан түймрийг хянах боломжтой 
болохыг тус хүснэгтийн тодруулсан хэсэгт харуулсан 
болно. 

 

Багийн ажиллагаа 

 

Багийн нягт хамтын ажиллагаа нь байгалийн 
түймэртэй амжилттай тэмцэх үндэс болдог. Түймэр 
унтраах бүхий л ажлыг багийн хамт олны хичээл 
зүтгэлээр гүйцэтгэнэ. Багийн гишүүний хувьд та 
түймэр унтраах ажиллагааны үеэр багийн бусад 
гишүүдтэйгээ биечлэн, эсвэл богино долгионы радио 
станцаар байнгын холбоотой байх шаардлагатай 
бөгөөд дараах зүйлсийг анхааралдаа авсан байх 
ёстой:  
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• Өгсөн үүрэг даалгавар, зааварчилгааг сайтар 
ойлгож, багийн бусад гишүүдийн үүрэг 
даалгавартай нийцсэн эсэхийг баталгаажуулах; 

• Багийн гишүүд, ахлагчтайгаа байнгын харилцаа 
холбоотой байх; 

• Багийн ажиллагааны ерөнхий зорилтыг ойлгосон 
байх; 

• Багийн гишүүдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг 
хүндэтгэх; 

• Та болон танай багийн гишүүд бүгд шаардлагатай 
тохиолдолд түймрийн аюулаас зугтах төлөвлөгөө 
болон урьдчилан төлөвлөсөн замыг мэдэж байгаа 
эсэхийг баталгаажуулаарай. 

 

Гал түймэр унтраах үе шатууд 

 

Аливаа байгалийн түймрийг унтраах дөрвөн үе шат 
байдаг. Үүнд; дөлийг дарж багасгах, галыг тодорхой 
хязгаарын дотор тогтоон барих, түймрийг тогтоон 
барьж хяналтанд авах, галыг эцэслэн унтраах ба 
эргүүл хийх гэсэн үе шатууд байна.  

 

• Дөлийг дарж багасгах үе шат нь түймрийн эрчмийг 
бууруулж, галын тархалтыг удаашруулах, эсвэл 
зогсоох зорилготой бөгөөд түймэр унтраах эхний 
шатны ажиллагаа юм. Энэхүү ажиллагааг 
гүйцэтгэснээр түймрийн аюулыг урьдчилсан 
байдлаар эрс багасгана гэсэн үг юм. 

• Галыг тодорхой хязгаарын дотор тогтоон барих үе 
шат нь галыг тойруулсан хяналтын шугам дахь 
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галыг унтраах, мөн түүнтэй холбоотой түймрийн 
тархалтыг нэмэгдүүлж болзошгүй цэгэн галыг 
унтраах ажиллагаа юм.  

• Түймрийг тогтоон барьж хяналтанд авах үе шат нь 
асч буй түймрийн ойролцоо хяналтын зурвас 
байгуулж, тухайн зурваснаас үүсэлтэй цэгэн 
галуудыг цааш шатаагүй талбайд тархахаас 
хамгаалах зэрэг ажиллагаа юм.  

• Галыг эцэслэн унтраах ба эргүүл хийх гэсэн үе 
шат нь түймрийг эцэслэн унтрааж, дахин тархах 
аюулгүй болсон гэж үзсэний дараа түймррийн  
хамгаалалтын зурвасны дагуу явж маш 
анхааралтай нягтлан шалгах ажиллагаа юм. 
Ингэснээр хяналтын зурвасыг давж түймэр дахин 
тархах аюулгүй болгоно гэсэн үг юм. Энэхүү үе 
шатыг эцэслэн гүйцээсний дараа түймэр “бүрэн 
унтарсан” гэж үзэж болно.  
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Мэдэгдэл 
 
Дээрх гарын авлагын агуулгыг бодитой, үнэн зөв 
байлгах үүднээс ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан 
бөгөөд Дэлхийн түймрийн мониторингийн төв, Гал 
түймэртэй тэмцэх, аврах үйл ажиллагааны олон 
улсын холбоо, мөн Хөдөөгийн хөгжлийн санаачилга 
ХХК ("EuroFire түншүүд")-ийн хуримтлуулсан 
өнөөгийн туршлага дээр үндэслэн энэхүү гарын 
авлагыг бэлтгэсэн болно. Тус гарын авлага нь 
агуулгын хувьд “эцсийн хувилбар” байх зорилттой 
биш бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн нөхцөлд 
тохируулах, засварлах, сайжруулахад нээлттэй 
байна. 
 
Энэхүү гарын авлага нь ерөнхий ойлголт, мэдлэг, 
чадвар олгох зорилготой. Гарын авлагыг тухайн 
орны хууль, дүрэм, журам, холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжтэй уялдуулж, 
ашиглахад зориулсан болно. Энэхүү гарын авлагыг 
ашиглаж буй хувь хүн, байгууллагын зүгээс тодорхой 
үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдэлийг 
бүрэн хариуцах үүрэг хүлээнэ. 
 
EuroFire түншүүд болон тэдгээрийн холбогдох 
ажилтнууд, төлөөлөгчид гарын агуулгад агуулагдсан 
аливаа алдаа, дутагдал, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл 
болон энэхүү гарын авлагын агуулгад бүрэн 
найдсанаас аливаа этгээдэд учирсан хохирол, 
гэмтэл, эвдрэлд хариуцлага хүлээхгүй. 
 
Гарын авлагын агуулга нь зохиогчийн эрх ба оюуны 
өмчийн тухай хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд ил тод 
бичгээр эсвэл өөрөөр тохиролцсоны дагуу 
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зохиогчийн эрхэд хамаарах мэдээллийг зөвхөн 
хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглаж болно. 
 
Энэхүү гарын авлагыг ашиглах, түгээх, аливаа 
нэхэмжлэл болон бусад үйлдлийн талаарх асуудал 
Шотландын хууль, тогтоомжийн дагуу 
зохицуулагдана.  
 

 


