
2019 оны 01 дүгээр сарын цаг агаарын тойм 

 

а. Агаарын температур  

        2019 оны 01 дүгээр сарын агаарын дундаж температур Монголын 70 өртөөдийн  

дунджаар -19.3°C буюу уур амьсгалын дунджаас 1.5°C дулаан байв. Сарын дундаж 

температурыг 1981-2010 оны дундажтай харьцуулбал: Баян-Өлгий, Увс, Завханы ихэнх 

нутгаар, Ховд, Говь-Алтайн хойд хэсгээр, Хөвсгөлийн баруун хэсгээр уур амьсгалын 

дунджаас хүйтэн, Баянхонгорын өмнөд, Өмнөговийн ихэнх нутгаар уур амьсгалын 

дунджийн орчим, бусад нутгаар дунджаас дулаан байв/зураг-1/. 

 

Зураг-1. 2019 оны 01 дүгээр сарын агаарын дундаж температурын хазайц(°C) 

 1 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй бага температур Увс нуур болон Дархадын 

хотгор, Идэр, Тэс голын хөндийгөөр -40..-50°C, Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулс, 

Завхан голын эх, Орхон-Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Хэрлэн, Халх голын хөндийгөөр -30..-

35°C, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр -22..-27°C, бусад нутгаар -25..-30°C байсан ба 

хамгийн үнэмлэхүй бага температур Увсын Зүүнговьд -50.0°C хүрэв/зураг-2/. 

        Зураг-2. 2019 оны 01 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй бага температур/°C/ 



1 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй их температур говь, тал, хээрийн нутгаар 

0°C...+7°C, Увс нуур болон Дархадын хотгор, Идэр, Тэс голын хөндийгөөр -15°C...-25°C, 

бусад нутгаар 0°C...-10°C, агаарын үнэмлэхүй хамгийн их температур Өвөрхангай 

аймгийн  Арвайхээр суманд +6.8°C хүрэв/зураг-3/  

 
Зураг-3. 2019 оны 01 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй их температур\°C\ 

 
б. Хур тунадас 

             2019 оны 01 дүгээр сард орсон хур тунадасны нийлбэр нь нутгийн дунджаар 0.6 

мм буюу уур амьсгалын дунджаас бага орсон ба энэ нь 1980 оноос хойшхи орсон 

хамгийн бага тунадастай 1 дүгээр сар байлаа.  

Хур тунадасны нийлбэрийг авч үзвэл: Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Булган, Сэлэнгийн 

зарим газраар, Говь-Алтайн өмнөд, Дорнодын зүүн хэсгээр 1.1-6.8 мм, Баянхонгор, 

Хөвсгөл, Архангай, Өмнөговийн ихэнх нутгаар, Булганы хойд, Өвөрхангайн баруун, Төв 

аймгийн зүүн, Хэнтийн баруун хэсгээр хур тунадас ороогүй, бусад нутгаар 0.1-1.1 мм 

орсон байна/зураг-4/.  

 

Зураг-4. 2019 оны 01 дүгээр сард орсон хур тунадасны нийлбэр\мм\ 

1 дүгээр сард орсон хур тунадасыг уур амьсгалын дундажтай харьцуулбал: Баян-

Өлгийн ихэнх нутгаар, Увсын баруун, Ховдын хойд хэсгээр уур амьсгалын дунджийн 

орчим, зарим газраар бага зэрэг ахиу, бусад нутгаар дунджаас бага оров/зураг-5/.  



 

Зураг-5. 2019 оны 01 дүгээр сард орсон хур тунадасны хазайц\%\ 

в. Салхи  

1 дүгээр сард хоногийн үнэмлэхүй их салхины хурд 10 м/с-ээс дээш Дорноговийн Мандах, 

Говь-Угтаал, Дэлгэрэх, Өмнөговийн Булган, Дундговийн Гурвансайхан, Өвөрхангайн 

Баруунбаян-Улаанд 20-22 хоног ажиглагдав. Ялангуяа 1 дүгээр сарын 28-29-нд ихэнх 

нутгаар хүчтэй салхилж, салхины үнэмлэхүй дундаж их хурд Баян-Өлгий, Говь-Алтай,  

Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорнодын зарим газраар 16-22м/с, бусад нутгаар 8-

16м/с хүрч, цасан шуурга шуурч, байгаль цаг агаарын аюултай үзэгдэл болсон байна. 

Салхины үнэмлэхүй хамгийн их хурд Говь-Алтайн Алтай суманд түр зуур 24м/с 

хүрэв/зураг-6/.  

 

                 Зураг-6. 2019 оны 01 дүгээр сард ажиглагдсан салхины дундаж их хурд\м/с\ 

 


