
Экологийн мэдээлэл цуглуулах 

сургалт  

2012 оны 6 сарын 16-19 
 

 

ШУА-н Гео-Экологийн хүрээлэн 

Улаанбаатар хот,  

Бини Бани амралтын газар, Тэрэлж 

 

Танилцуулга 



Юуны өмнө сургалт явуулж байгаа 

багш нартаа талархал илэрхийлье! 

1.  Баасандорж Ядамсүрэн, Гео-экологийн хүрээлэн 

2. Оюунцэцэг, Хими, хими технологийн хүрээлэн 

3. Ундармаа Жамсран, Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Их 

Сургуулийн Экосистем судалгааны төв 

4.  Алтанзул Цэвлээ, Нутаг Түншлэл компани 

5.  Болормаа, Монголын Бэлчээрийн Менежментийн 

Холбоо 

6.  Сэргэлэн Мөнхөө, Ногоон Алт төсөл, ГТХА 

7.  Чанцаллхам Жамсранжав, Колорадогийн Их Сургууль 

8. Мелинда Лайтури, Колорадогийн Их Сургууль 

9. Робин Рейд, Колорадогийн Их Сургууль 



Бүгдээрээ сургалтын хөтөлбөрөө 

авсан уу? 



Сургалтын гарын авлага ном  

тараагдсан байгаа 

• Сургалтаар бид энэ номтой танилцаж энэ номын 

дагуу хичээллэх тул номоо сургалтын туршид болон 

хээрийн судалгаандаа ч марталгүй авч яваарай 

• Бид ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүнийг товчлон 4 

үсгээр баг тус бүр өгсөн номон дээр бичсэний дагуу 

тэмдэглэнэ. Тиймээс: 

• Бүх багууд энэ журмын дагуу ургамлын зүйлийн 

нэрийг бүртгэж тэмдэглэнэ.  

• Бүх багууд ургамлыг аж ахуйн бүлгээр ургацаа 

авна.  

• Сургалтын үеэр болон дараа багууд ‘quick start 

manual’  буюу бэлчээрийн мониторингийн 

түргэвчилсэн аргын талаарх ном авна.  



Сургалтын гарын авлагад ямар мэдээлэл 

байгаа вэ? 

1.  Судалгаагаа авах арга зүй 

2.  Судалгаа авах орон нутгуудыг тэмдэглэсэн газрын зураг 

3.  Судалгаа авах өрхүүдийн жагсаалт  

4.  Судалгааны мэдээлэл бүртгэх хүснэгтүүд англи, монгол хэлээр  

5.  Баг тус бүрийн судалгаа авах багажнуудын жагсаалт  

6.  Судалгааны багийн гишүүдийн утас, цахим шуудангийн  

7. Судалгаан гарахаас өмнө хувийн бэлтгэлдээ анхаарах мэдээлэл  

8.  Хөрсний механик бүрэлдхүүнийг хэрхэн тогтоох зааварчилга 

Хөрсний механик бүрэлдхүүн бусад мэдээлэл бүхий гурвалжин 

элс – silt – шаварлаг 

9.  Экологийн талбар тодорхойлох өнгөн хөрсний төлөв байдал, 

ургамлан бүрхэвчийн ус, салхины хүчнээс хөрс хамгаалах 

зэрэглэл болон хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэрэглэл  

10. Хөрсний бүтцийн кодын тайлбар  



14:45  Сургалтын өмнөх тест 

 

15:00 2012 оны экологийн хээрийн судалгааны 

талаарх танилцуулга (Робин, Чанцаа) 

 

15:30 Экологийн талбайг хэрхэн сонгох зарчим, 

хөрсний мэдээлэл, дээж авах (Сэргэлэн) 

 

16:30 Ургамалжлын мэдээлэл авах: бид юуг яагаад 

хэмжиж байгаа вэ (Робин, Чанцаа) 

 

17:00 Зайнаас тандан судлах судлагааны арга 

(Жей Ангерэр) 

Өнөөдөр үдээс өмнөх хичээлд 



Хээрийн судалгааны дадлага  Өдөр 1 (6 сарын 17):  

 7:00  Циркийн үүдэнд цугларч Тэрэлж явна  

 9:30-17:30  Судалгааны талбараа сонгох, хөрсний 

дээж авах 
 

Хээрийн судалгааны дадлага  Өдөр 2 (6 сарын 18):  

 8:30- 17:00  Талбайгаа сонгох, бэлтгэх, 

метаөгөгдлийн мэдээлэл, ба багийн гишүүдийн 

судалгааны ажилд оролцох үүргүүд  
 

Хээрийн судалгааны дадлага  Өдөр 3 (6 сарын 19):  

 8:30- 17:00  Жинхэнэ: Баг тус бүрээр бүтэн байдлаар 

дадлага ажил хийх – судалгааны талбар сонгох, 

талбайгааг бэлтгэх, метаөгөгдөл, ургамлын 

мэдээлэл, хөрсний мэдээлэл, сургалтын дараах тест 

 16:00 / 17:00 УБ буцах 

Ирэх 3 өдрийн хөтөлбөр  



Төслийн талаарх ерөнхий загвар 



Экологийн судалгааны 3 зорилт 

1. Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдалд 

нутгийн иргэдийн байгууллагуудын үр нөлөөг 

хэмжих    

2. Удаан хугацааны малын бэлчээрлэлт нь 

ургамал, хөрсний төлөв байдалд хэрхэн 

нөлөөлж байгааг олж мэдэх  

3. Бэлчээрлэлтийн ургамал болон хөрсөнд 

нөлөөлөх нөлөөг экологийн бүсүүд /цөлөрхөг 

хээр, хээр, уулын хээр, ойт хээр/ -р олж 

тогтоох 

 



Бидний экологийн судалгааны 

таамаглал 
Таамаглал 1: Хамтын зохион байгуулалтанд орсон 

малчдын бүлгүүд нь зохион байгуулалтанд ороогүй 

ороогүй орон нутгийн малчдаас илүү бэлчээрийг зүй 

зохистой ашиглаж байна.  

 

Таамаглал 2: Бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт нь 

бэлчээрийн төлөв байдалд дараах байдлаар 

нөлөөлнө : 

• Ургамлын бүрхэц илүү, халцгай газар бага байна 

• Ургамал хоорондын хоосон орон зай бага  

• Ургац илүү  

• Илүү олон зүйлийн ургамалтай 

• Малд идэмжтэй ургамал илүү их  

• Ховор ач холбогдолтой ургамал илүү их  

• Хөрс илүүтогтвортой 



Судалгаа авах загвар: экологийн 

бүсүүдээр НИТБНМ-үүдийн үзүүлэх үр 

нөлөөл 
   Монгол орны төвийн болон баруун бүсийн нэлээд 

газар нутгийг хамарч байна  
– 3 экологийн бүс (уулын/ойт хээрийн, хээр, цөлөрхөг хээр) 
 

– Бүс бүрд малчдын бүлэгтэй болон бүлэггүй (НИТБНМ) 2 
сумыг сонгож авч байгаа 
 

– Нийтдэээ 36 сум(18 НИТБНМ-тай ба 18 НИТБНМ-гүй) 
 

– 162 орчим НИТБНМ бүлгүүүд/уламжлалт малчдын зохион 
байгуулалттай бүлгүүд (НИТБНМ-тай нэг сум дунджаар 5 
бүлэгтэй бол НИТБНМ—гүй сумд 4 орчим) 

 

– 5 Бүлэг нь ойролцоогоор 810 орчим малчин өрхтэй 

 

– 486 орчим экологийн талбай (нэг өвөлжөөнд 3 талбай) 

 



Судалгаа авах сумд 

2011 онд судалгаанд хамрагдсан орон сумд 
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2012 онд багууд маань аль сумдаас 

судалгаа авах вэ  

Хөх тойрог = I баг, Хар тойрог = II баг, улаан тойрог = III баг 
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2011 



CBRM Soum 

Non-CBRM Soum 

CBRM Org. 

Traditional 

neighborhood 



Group 4 

Group 2 

Soum, with multiple 

CBRM orgs. or 

neighborhood groups 

nested within it. 
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Plot 1 

100 m 

Plot 2 

500 m 

Plot 3 

1000 m 

Судалгааны загвар: 

Бэлчээрлэлтийн нөлөө ба 

бэлчээрлэлтийн 

алслалтаар мэдээлэл 

цуглуулах 



Бид яагаад өвөлжөөний бэлчээр дээр 

судалгаа авч байгаа вэ  

• Бид бэлчээрлэж байгаа үеийн болон богино 
хугацааны бэлчээрлэлтийн үр нөлөөг судлах 
зрилгогүй 

 

• Бид олон жилийн бэлчээрлэлтийн нөлөөг 
үнэлэхээр зорьж байгаа 

 

• Өвөлжөөнйи орчмийн бэлчээр нь зөвхөн өвөлд 
ашиглагддаг тул бидний өвөлжөөний бэлчээрийн 
судалгаа олон жилийн бэлчээрлэлтийн үр нөлөөг 
судлах боломжийг олгож байна.  



Экологийн талбарын зарчмыг 

баримталсанаар бид бусад төөрөгдүүлэх 

үр нөлөөг багасгах боломжтой 

• Биднйи судалгаанд маш чухал зарчим  

 

• ‘Экологийн талбар гэдэг нь хөрс түүний физик 

шинж чанараараа эрс ялгагдах, тодорхой төрлийн 

ургамал ургахад тохиромжтой, менежментийн 

болон байгалийн нөлөөлөлд ойролцоо ижил хариу 

үйлдэл үзүүлэх газар нутгийг хэлнэ.  



Бид энэ зарчмыг хээрийн 

судалгааныхаа явцдаа хэрхэн 

ашиглах вэ? 
Бид экологийн талбарыг дараах байдлаар 

тодорхойлно: 

• Газрын гадаргын хэв шинж (ж-нь: уулын 

толгод, бэл, дэнж, тэгш тал),  

• Уул толгоды хажуугийн байдал (орой, хажуу 

хавирга, хажуу, хормой, бэл г.м),  

• Налуугийн чиглэл,   

• Налуу болон түүний хэлбэр  

• Хэрвээ боломжтой бол хөрсний төрөл   
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Plot 1 

100 m 

Plot 2 

500 m 

Plot 3 

1000 m 

Эдгээр 3 талбай 

нь ижил 

экологийн талбарт 

байх бөгөөд 

ингэснээрээ бид 

бэлчээрлэлтийн 

үр нөлөөг ижил 

хөрсний 

чадавхитай газарт 

харьцуулан 

судлах боломжтой  

Тухайн өвөлжөө 

бүрд алслалтаар 

авах 3 талбай нь 

ижил экологийн 

талбарт байх 

ёстой 



Winter  

Shelter 

      

100 m  500 m 1000 m 200 m  300 m  400 m  600 m  700 m  800 m  900 m  

= Талбайн төвөөс байж болох зайн хэмжээ  

  = тухайн талбай бүр ийм байдлаар 
бэлтгэгдэх ёстой 

Судалгааны талбайг авах  
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Суурь шугам 

Дээд шугам 

0 m 12.5 m 25 m 37.5 m 50 m 

Soil pit 

Biomass 

quadrat 1 

Biomass 

quadrat 2 

Biomass 

quadrat 3 

Biomass 

quadrat 4 

Biomass 

quadrat 5 

50 m 

Uphill 

Downhill 

Судалгааны талбайг дараах байдлаар бэлтгэнэ 



2012 оны судалгааны талбарууд 

Аймаг 
НИТБНМ-тэй 
сумд 

Судалгаа авах 
тоо НИТБНМ-гүй сумд 

Судалгаа авах 
тоо 

Хээр 2012 

Төв Өндөрширээт 7 Эрдэнэсант 4 

Баянцагаан 5 Баян 4 

Уулын/Ойт хээрийн 2012 

Өвөрхангай Сант 5 Баянгол 4 

Уянга 5 Бат-Өлзийт 4 

Архангай Их Тамир 5 + 3 Өндөр улаан 5 + 3 

Тариат 5 Жаргалант 4 

Баянхонгор Эрдэнэцогт 5 Баян-Овоо 4 

Гурванбулаг 5 Жаргалант 4 

Сэлэнгэ Баянгол 5 Сайхан 4 

БҮГД 50 40 



Экологийн судалгааны багийн 

бүрэлдхүүн  
– 2 хөрсний судлаач 

• Хөрсний жижиг зүсэлт хийнэ 

• Хөрс тодорхойлго 

• Хөрсний дээж авах 

– 1 ургамал судлаач (ургамлын ангилалзүйч) 

• ШЦА-н судлаачдад ургамал таньж тодорхойлж өгнө 

• Талбайд тохиолдох бүх ургамлын зүйлийг бүртгэнэ 

– 1 талбай бэлтгэх болон тодорхойлох судлаач 

• Зураг авах, GPS цэг авах, газрын гадаргын хэлбэр, налуугийн 
чиглэл, налууг тогтоох 

• Бэлчээрлэлтийн эрчмийг хэмжинэ 

– 4 ШЦА, хоосон орон зай, ургац авах судлаачид 

• Зүйлийн бүрхэцийг ШЦА-р бүртгэж авна 

• Хөрсний тогтворжилтийг ургамлын суурь хоорондын хоосон 
орон зайн хэмжилтээр бүртгэнэ.  

• Ургацыг аж ахуйн бүлгээр авна   

– 1 орон нутгийн зөвлөх, 1 жолооч 

• Экологийн талбайгаа сонгоход тусална 

• Жолоочид судалгааны багийн гишүүдэд шаардлагатай үед 
тусална 



Teams, team members and initial roles 

Үүрэг Баг 1 Баг 2 Баг 2 

Багийн ахлагч Робин Баасандорж Алтанзул 

Түр хугацааны 

багш нар 

Цэрэндаш Оюунцэцэг 

Хөрс Чанцаа Баасандорж Аррен 

Хөрс Ариунзаяа Ариунсүх Наранцогт 

Зүйлийн баялаг Зүмбэрэлмаа Ганхуяг Алтанзул 

Метаөгөгдөл Робин Хишигбаяр Одгарав 

ШЦА/суурийн 

хоосон зай 

Булгаа Лхагвасүрэн 

(МААЭШХ)  

ОН-н хүн, 

Вандандорж  

ШЦА/суурийн 

хоосон зай 

Нарангэрэл Үрлээ Энхжаргал  

Ургац Атарболд, 

Гандиймаа, Пагма, 

Дамба 

Оюунсувд, 

Лхагвасүрэн 

(MSRM), Солонго 

Болормаа, 

Сайнчулуу 

Жолоочид Хөрс, ургац Хөрс, ургац Хөрс, ургац 

Орон нутгийн 

зөвлөх 

Газарчин, хөрс, 

ургац 

Газарчин, хөрс, 

ургац 

Газарчин, хөрс, 

ургац 



• Хэрвээ багийн гишүүд хүсвэл тухайн сум бүрд үүргээ 

солилцож ажиллаж болно. (4-5 өдөрт 1 чиглэлийн 

судалгаа аваад солигдоно) 
 

• Хэрвээ тухайн багийн гишүүд өөрийн үүрэгт ажлаа 

дууссан бол дуусаагүй багийн гишүүддээ туслах 

хэрэгтэй.    
 

• Өнгөрсөн сум ургац авч байгаа судлаачид ажил ихтэй 

байсан бөгөөд хүн бүр ургац авч дуусахад тусалж 

байсан.  
 

• Хүн бүр хоол ээлжээр хоол хийх үүрэгтэй, тухайн 

өдрийн тогоочийн хоолыг гололгүй идэх хэрэгтэй! 

Багаар ажиллана  

 (та бүхний оролцоо чухал бөгөөд үр дүнтэй 

ажиллах нь хамгийн чухал!) 



2012 оны хээрийн ажлын 

цагийн хуваарь 
• June 15-16: Төслийн багийн гишүүдийн уулзалт, УБ 

 

• June 17-19: Экологийн сургалт (Бини Бани амралтын 

газар, Тэрэлж) 

 

• Экологийн багийн хээрийн судалгааны ажлын 

хуваарь: 

– Баг #1: 6 сарын 24 - 7 сарын 25-30 

– Баг #2: 6 сарын 24 – 7 сарын 9 ба 7 сарын 14 – 8 

сарын 1 

– Баг #3: 7 сарын 2 – с 8 сарын 13 


