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• 18-р зуун Жорж Кювьиер – харьцуулсан анатоми

• Палеонтологи / Paleontology
• Παλαιός буюу palaios=эртний , ontos=биет,амьтан , logos=судалгаа

• Биологи + Геологи = ПАЛЕОНТОЛОГИ
• Дэлхий дээрх амьдралын түүх (3.8 тэр бум)

• Орчин цагийн биологиос ялгаатай (маш их)

Палеонтологи



Судалгааны салбарууд

• Эртний сээр нуруутны палеонтологи
• [Vertebrate paleontology]

• Сээр нуруугүйтний палеонтологи
• [Invertebrate paleontology]

• Палеоботаник
• [Paleobotany]

Палеонтологи



Эртний сээр нуруутны палеонтологи

Палеонтологи

Нурууны ястай бүх амьтад

• Үлэг гүрвэл [dinosaurs]

• Гүрвэл [lizards]

• Хөхтөн амьтад [mammals]

• Шувуу [ancient birds]

• Загас [ancient fish]

• Яст мэлхий [ancient turtles]



Эртний сээр нуруугүйтний палеонтологи

Палеонтологи

• Бактери

• Харвагчид

• Хөвд биетэн

• Мөр хөлтөн

• Зөөлөн биетэн

• Хавтастан

• Үе хөлтөн

• Мөрт малтмал



Палеоботаник

Палеонтологи

• Эртний ургамал

• Ургамлын үр тоосонцор

• Чулуужсан мод



Монголоос олддог үлэг гүрвэлийн 
төрөл зүйлүүд



Dinosaurs and Gobi desert
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Modified from Khand et al., 2000
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Гурван сайхан
• D2-3 (393-358.9 MYA)
• Eifelian - Famennian



Өв: Өвлөгдөх үнэт зүйл,

Түүх соёлд уламжлан үлдсэн соёл, зан үйлийн 

холбогдолтой зүйлс; 

Соёлын өв: нийгмийн түүхэн хөгжлийн явцад 

бүтээгдэн хадгалагдсан утга зохиол, урлаг, 

түүх, шинжлэх ухаан зэрэг олон салбарын үнэт 

зүйлс, (Монгол хэлний их тайлбар толь)

БАЙГАЛИЙН ӨВ БА СОЁЛЫН ӨВ



Нэгдсэн үндэстний байгууллагын дэргэдэх (НҮБ) Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, 

Шинжлэх ухаан, Соёлын Байгууллага /ЮНЕСКО/-ын ерөнхий бага хурал 1972 онд Парис 

хотод чуулсан 17-р чуулганаараа “ДЭЛХИЙН БАЙГАЛИЙН БОЛОН СОЁЛЫН ӨВИЙГ 

ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ” баталсан.

БАЙГАЛИЙН ӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Энэхүү ковенцид “ Байгалийн өв” гэж

Байгалийн болон биологийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бүрэлдэн тогтсон, гоо зүй, 

шинжлэх ухаан үүднээс дэлхий нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэ бүхий хэсэг бүлэг 

байгалийн дурсгал

Геологи болон физик газар зүйн бүтцийн хувьд шинжлэх ухаан болон хадгалалт талаасаа 

дэлхийн нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэ бүхий сүйрэх аюулд өртсөн амьтан, 

ургамлын төрөл зүйл бүхий тодорхой тогтоосон бүс нутаг

Хадгалагдсан байдал болон байгалийн үзэсгэлэн, шинжлэх ухааны хувьд хосгүй 

гайхамшигт үнэ цэнэ бүхий байгалийн дурсгалт газар болон тодорхой тогтоосон бүс 

нутгийг оруулна.

БАЙГАЛИЙН ӨВ БА СОЁЛЫН ӨВ



БАЙГАЛИЙН ӨВ БА СОЁЛЫН ӨВ

Байгалийн өв – Соёлын өв

СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ           2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.“соёлын өв” гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг төлөөлж чадах 

байгаль, нийгэм, түүх, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, ач холбогдол бүхий өвийг;

3.1.2.“соёлын биет өв” гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлөх биетээр оршин байгаа 

дурсгалыг;

3.1.3.“түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал” гэж унаган газартаа хүрээлэн байгаа орчны хамт үнэ цэнэ, 

ач холбогдол нь илэрхийлэгдэх дурсгалыг;

3.1.4.“түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл” гэж тодорхой орон зайд шилжүүлэн байрлуулах 

боломжтой дурсгалыг;

3.1.6.“соёлын өвийн дурсгалт газар” гэж соёлын биет болон биет бус өв нь байгаль орчин, 

уламжлалт ахуйтайгаа харилцан шүтэлцсэн соёлын орон зай, газар нутгийг;

3.1.7.“түүх, соёлын дурсгалт газар” гэж энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан түүх, соёлын үл 

хөдлөх дурсгал бүхий газар, түүний хэвлийг;



Палеонтолгийн олдвор соёлын өв болох нь

СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

4 дүгээр зүйл.Соёлын өвийн ангилал

4.1.Соёлын өвийг биет ба биет бус гэж ангилна.

4.2.Соёлын биет өвийг түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болон хөдлөх 

дурсгалт зүйл гэж ангилна.

4.3.Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал нь дангаар болон цогцолбор 

байдлаар оршино.

5 дугаар зүйл.Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал

5.1.Дараах соёлын биет өвийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр түүх, 

соёлын үл хөдлөх дурсгалд хамааруулна:

5.1.1.эртний ургамал, амьтны чулуужсан олдворт газар

6 дугаар зүйл.Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл

6.1.Дараах соёлын биет өвийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр түүх, 

соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлд хамааруулна:

6.1.5.эртний ургамал, амьтны олдвор



ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ 

ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ МАЯГТ- 2022 



1. Кайнозойн эриний ургамал, амьтны олдворт газар
2. Мезозойн эриний ургамал, амьтны олдворт газар
3. Палеозойг эриний ургамал, амьтны олдворт газар
4. Кембрийн өмнөх цаг үе буюу архай протерозойн 

эриний олдворт газрууд

 Гэмтэлийн мэдээлэлд
 Байгалийн гэмтэл гэж тусгах





ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

• Олдворт газарт ажиллахад аа өнгөн хөрсөнд ил гарсан олдворыг хөндөхгүй байх....
• Олдвор илэрсэн тохиолдолд баримтжуулан мэдээлэх....
• Олдворт газрын хамрах хүрээг тогтоохдоо палеонтологийн хүрээлэнгээс зөвлөгөө авах.....


