
Экологийн мэдээлэл цуглуулах 

сургалт  

2012 оны 6 сарын 16-19 

Бини Бани амралтын газар 

Тэрэлж 

 

Мета өгөгдөл цуглуулах ба 

ургамлын мэдээлэл цуглуулах: 

юу, яагаад болон хэрхэн 
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Газрын 

өөд 

Газрын 

уруу 

Ургамлын болон хөрсний мэдээлэл цуглуулах 

судалгааны талбайг бэлтгэх, MOR2 төсөл 



Яагаад бид метаөгөгдөл цуглуулах 

хэрэгтэй вэ 

• Судалгааны талбайн ерөнхий байдал, байрлал, 

зураг, газрын гадаргын төлөв байдлыг 

тодорхойлох 

• Цуглуулсан бусад мэдээллийг зөв зүйтэй 

тайлбарлах  

• Судалгааны талбайн одоогийн бэлчээрлэлтийн 

эрчмийг хэмжих 



Метаөгөгдлийн ямар мэдээлэл бид 

цуглуулах вэ 
Байрлал: Аймаг, сум, баг, талбайн нэр, талбайн дугаар, өвөлжөө хүрэх зай, 

өрхийн тэргүүний нэр, огноо, НИТБНМ эсвэл уламжлалт айл хөршийн 

бүлгийн нэр, өвөлжөөний нэр, 5 GPS координат цэгүүд, талбайн диаграм 

Фотозураг: 5 трансектүүд, газар нутгийн байдал, хөрс 

Хэн энэ мэдээллийг авах вэ: Судалгааны багийн гишүүд, мэдээлэл хөтлөгч  

Талбарыг тодорхойлох: Газрын гадаргын хэлбэр байдал, уул толгодын 

хажуугийн байдал, налуу, налуугийн хэлбэр, налуугийн чиглэл, өндөрлөг, 

өнгөн хөрсний гадаргын төлөв байдал, хөрсний ангилал буюу экологийн 

талбар  

Менежментийн талаарх ажиглалт: Аль улиралд ашигладаг, малын төрөл, 

байгалийн нөлөөлөл 

Бэлчээрлэлтийн ашиглалт: Мал иддэг ургамлууд, малын төрөл тус бүрээр 

баас, аргал, хоргол  

Бусад анхаарах асуудлууд: Ургац авах жааз 



 
Аймаг 

Сум  
НИТБНМ/Уламжлалт бүлгийн нэр 

Uvuljaa/Well name 

Талбайн нэр 

Өвөлжөө/худаг хүрэх зай 
 (Трансектийн дугаар) 

Огноо (сарыг тодорхой бичих) 

 

 

Талбайн мэдээлэл бүхий цагаан самбарын 

фото зураг талбайн бусад фотозургийг 

танихад ашиглагддаг (энэ нь бусад 

мэдээллийн хүснэгтүүдтэй холбоотой) 



Өвөлжөөний бэлчээрийг буюу 

бэлчээрлэлтийн эрчмийг 3 янзаар 

хэмжих   

•   Үхэр/сарлагийн аргал тоолох, адууны хомоол, 

тэмээний хоргол тоолох  

 

•   Хонь/ямааны хоргол байгаа/байхгүйг тогтоох  

 

•   Малд идэмжтэй ургамал байгаа/байхгүйг 

тогтоох 



Ургамалжлын мэдээлэл авах 

зорилтууд 

Уламжлалт бүлэгтэй харьцуулахад НИТБНМ-н 

бүлэгтэй орон нутаг дараах өөрчлөлтүүд 

гарсан байна. Үүнд: 

 

• Ургамлын бүрхэц илүү, хоосон орон зай бага  

• Ургамал хоорондын хоосон орон зай багассан  

• Бэлчээрийн ургац нь илүү  

• Ургамлын зүйлийн тоо илүү олон 

• Малд идэмжтэй ургамал илүү олон   

• Ашигтай, хамгаалалтанд авсан ургамлын 

зүйлийн тоо илүү олширсон 

• Хөрс нь илүү тогтворжсон 

 



Бид хэрхэн судалгаа авах вэ, 

яагаад  

1.  Ургамлын оройн бүрхэц  

Яагаад бүрхэц хэмжих хэрэгтэй вэ? 

• Бэлчээрлэлт хэрхэн ургамлын арви болон 

ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүнд нөлөөлдгийг 

хэмжих   

• Хэмжилт: 

• Нийт ургамлын бүрхэц 

• Нийт хоосон орон зай 

• Нийт хаг, аргал болон хөвдийн бүрхэц 

• Тухайн зүйл тус бүрийн бүрхэц 



1.  Ургамлын нийт оройн бүрхэц  

Хэрхэн мэдээлэл цуглуулах?  

• Хатгуур унагаж шугаман цэгийн бичиглэл хийх 

• Нүдэн баримжаагаар үнэлэх 0.5 x 0.5 м жаазан 

дахь 

• Ургамлын кодын ном ашиглаж ургамлын зүйлийн 

кодыг тэмдэглэх (өнгөрсөн жилийн судалгаагаар 

бид олон алдаа гаргасан!) 

 



Дундговь аймгийн Өлзийт суманд Төрөө, Чанцаа нар 

шугаман цэгийн бичиглэлийн судалгаа хийж байна 



Хатгуур 1 цэг дээр унахад: 

1. Дээд цэг нь Fescue шүргэж 

2. Дунд эхэн үед үетэн  

3. Дунд 2 дахь үед хошингор 

4. Дахин Fescue шүргэж 

(бүртгэж бичихгүй) 

5. Дунд доод үенд mid3 хагд өвс 

6. Чулуу гадаргуу дээр унаж 

байна 

 

Mid Mid Mid 

Шугаман 

цэгийн 

бичиглэл 

хийх загвар 



Mid Mid Mid 

Хатгуур 2 дахь цэг 

дээр унахад: 

1. Fescue оройн цэгийн 

шүргэлт 

2. Хагд өвс дунд эхэн 

үед буюу mid1 

3. Fescue дахиад 

хөрсний өнгөн хэсэгт 

хатгагдаж байна 

 

Шугаман 

цэгийн 

бичиглэл 

хийх загвар 



Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд Лхагваа нүдэн 

баримжаагаар бүрхэц тогтоож байна  



2.  Суурь хоорондын зай: Яагаад 

хэмжиж байгаа вэ? 

• Шугаман цэгийн бичиглэл нь ямар зүйлийн 

ургамал ургаж байгаа, ямар ургамал хамгийн 

түгээмэл ургаж байгааг хэлнэ  

• Ургамлын суурь хоорондын зайн судалгаа нь 

хөрсний тогтвортой байдал, хөрсний элэгдэл 

эвдрэлийн талаар мэдээллийг өгдөг  

• Газрын гадаргуу дээрх ургамлын тархалтын 

ерөнхий төлөв байдлын талаарх мэдээллийг өгдөг  

• Том хоосон орон зай = салхи усны элэгдэлд их орох, 

усны урсгалын элэгдэл ихтэй 

• Том хоосон орон зай = зэрлэг хогийн ургамал ургах 

нөхцөл бүрдэнэ 



Ургамлын суурь 

хоорондын зай, 

хоосон орон зай 

Суурь хоорондын зай: Юуг хэлдэг 

вэ? 



Суурь хоорондын зай: Хэрхэн 

мэдээлэл бүртгэх вэ? 

Бид дараах 

шугамын доорх 

арга зүйг 

ашиглана  



3.  Бүх ургамлын зүйлийн тоог гаргах (= зүйлийн 

баялаг) 

Бид яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

• ШЦА зүйлүүдийн мэдээллийг гаргадаг ч зарим 

ховор зүйлийн мэдээллийг орхигдуулах тал байдаг. 

• Талбай дахь бүх зүйлийн тоог гаргах, маш сайн 

анхааралтай ажиглаж ховор цөөн тохиолдох 

зүйлийг бүртгэх шаардлагатай  

• Малын бэлчээрлэлт, бэлчээр хамгаалалтын үр 

нөлөөг энэхүү судалгааны дүн хэлж өгөх бөгөөд мөн 

азот фиксацлагч буурцагтан хэр байгааг хэлж өгдөг  



3. Бүх ургамлын зүйлийн тоог гаргах (= зүйлийн 

баялаг) 

Хэрхэн мэдээлэл авах вэ? 

• Талбай дундуур зиг заг байдлаар явж зүйлийн тоог 

гаргах  

• Хэрвээ танигдахгүй ургамал таарвал зааврын дагуу 

зөв тэмдэглэж, судалгаа дууссаны дараа орой нь 

ургамал таних бичиг ашиглаж тогтооно  

• Танигдахгүй ургамлаа тэмдэглэхдээ ургамлын аж 

ахуйн бүлгийг бичих 

• Ургамлын кодыг тэмдэглэхдээ кодын номон дээр 

тэмдэглэсэний дагуу бичээрэй (өнгөрсөн жил их 

будилсан тэмдэглэгээ нь дараа их хүндрэлтэй 

байсан!) 



Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын судалгааны 

талбай дахь ургамлын зүйлийн тоог Др. Алтанзул 

тогтоож байна  



4.  Ургацыг аж ахуйн бүлгээр авах  

 

Яагаад авдаг вэ? 

• Талбайн нийт ургацын бүтээмжийг тогтооход 

ашиглана  

• Мал аж ахуйг дэмжих чадварыг бидэнд хэлж 

өгнө 

• Хөрсний үржил шимийн талаар хэлж өгнө  

• Бэлчээрийн тэжээллэг чанарыг хожим хийх 

тэжээлийн үнэлгээний анализ хэлж өгнө.  



4. Аж ахуйн бүлгээр бүх ургамлын ургацыг авах  

 

Хэрхэн хэмжих вэ? 

• Ургамлыг сууриар нь хайчилж ургацад авна  

• Хайчилсан ургацаа аж ахуйн бүлгээр нь ялгаж 7 

уутанд дараах байдлаар хийнэ. Үүнд: хагд, босоо 

хагд, бутлаг (сөөг сөөгөнцөр), алаг өвс, үетэн, 

улалж ба гялгар дэрс 



4. Аж ахуйн бүлгээр бүх ургамлын ургацыг авах  

 

Хэрхэн хэмжих вэ? 

• Ургацаа 0.5 х 0.5 м хэмжээтэй жаазнаас авах бөгөөд 

50 х 50 м хэмжээтэй судалгааны талбайгаас 5 

давталттайгаар авна  

• Хайчилсан ургацаа аж ахуйн бүлгээр нь ялгаж 7 

уутанд дараах байдлаар хийнэ. Үүнд: хагд, босоо 

хагд, бутлаг (сөөг сөөгөнцөр), алаг өвс, үетэн, улалж 

ба гялгар дэрс 

• Бид энэ жилийн шинэ бутны нахиа найлзуурыг авах 

бөгөөд , сөөгний бүх шинэ гарсан ургац, мөн алаг 

өвс, улалж, үетний бүх шинэ гарсан ургацыг хайчилж 

авна 



Дорноговь аймгийн Сайхандулаан суманд 

Лхагваа, Баярмаа, Төрөө ургац хайчилж авч 

байна 



Ургамал талбайн гадна дотно байгааг хэрхэн 

шийдэж ургацаа авах вэ? 

 

•  Өвслөг ургамал (алаг өвс, үетэн, улалж, сөөг, 

сөөгөнцөр): Ургацыг авахдаа жаазанд байгаа 

бүх ургамлыг хайчилж авна. Хэрвээ жаазны 

ирмэг дээр ургамал байвал ургамлын үндэстэй 

жаазан дотор  байгаа хэсгийг л хайчилж авна.  

 



Ургамал талбайн гадна дотно байгааг хэрхэн шийдэж 

ургацаа авах вэ? 

Бутлаг ургамал: Óðãàö àâàõ æààçûã áîñîî õàéðöàã ãýæ 

¿çýí áóòëàã óðãàìëûí óðãàöûã àâàõäàà óã æààçàí 

äîòîð îðñîí èø íàâ÷èéã ¿íäýñ îðñîí ýñýõèéã ¿ë 

õàðãàëçàí óðãàöàà õàé÷èëæ àâíà 

 



Хэрвээ бид маш том бутлаг ургамал эсвэл гялгар 

дэрс таарвал хэрхэн ургацаа авах вэ? 

 

• Төлөөлөл мөчрийг ашиглах арга! 

• Бутлаг ургамал: Бутны 1 мөчрийг тайрч авах ба 

жаазанд байгаа бутанд түүнтэй адил хэмжээтэй 

хэдэн мөчир байгааг тоолж бүртгэнэ.  

• Гялгар дэрс: Тухайн ургамлын ¼ -тэй тэнцэх 

хэсгээс ургац авч уг бутны хэдэн хэсэг нь жаазан 

дотор байгааг тооцож гаргана.  

 



Бэлчээрлэлтийн эрчмийг хэмжих учир нь  

Яагаад бид үүнийг хэмждэг вэ?   

• Учир нь бид судалгааны талбай бүрд бэлчээрлэлтийн 

эрчим хэр байгааг олж мэдэх, ингэснээрээ бэлчээрлэлт 

ургамал болон хөрсөнд хэрхэн нөлөөлж байгааг 

тогтооход тустай  

• Хамгийн тохиромжтой арга бол малын баас, хорголыг 

тоолж хоногийн 24 цагийн хэдэд, эсвэл  жилийн турш 

хэр эрчимтэй ашиглалттай байна гэдгийг гаргах 

боломжтой  

• Гэвч амьдрал дээр энэ бэрхшээлтэй. Тиймээс бид тухай 

хугацааны туршид нийтдээ хэрхэн ашиглагдсаныг 

гаргаж болох юм 



Багаараа хамтдаа амарч, хөгжилдөх цагийг ч бас гаргах 

хэрэгтэй! 


