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Метадата 

AIMAG: SOUM: BAG: PLOT: Distance to shelter/well: DATE:

Winter shelter/Well name: 

Weather:

Slope (%):          Aspect (°):

Pedoderm class:

Elevation (m): Soil redistribution class: Size of biomass quadrat: 1 x 1m or 50 x 50 cm or __

Plot corner and center GPS locations and bearings of transect 1 and baseline Photo numbers:

GPS 1 Whiteboard alone:

GPS 2 Landscape:

GPS 3 Center uphill:

GPS 4 Center downhill:

GPS 5 Center right:

Plot diagram: Distance from plot to nearest: (camp = GPS point at winter camp gate) Center left:

GPS 3 GPS 4 camp ________m Transect 1: Biomass 1:

water________m Transect 2: Biomass 2:

GPS 5 . road ________m Transect 3: Biomass 3:

GPS 1 GPS 2 village________m Transect 4: Soil pit:

other ________m Transect 5: Soil shovel:

Site Characteristics (circle): Management  Observations (grazing season, species, other disturbances):

Landform:  (circle one general & one specific):  Mountain (Ridge, Drainage)

Hill (Ridge, Drainage); Piedmont (Alluvial fan, Fan piedmont, Fan remnant, Inset fan)

Basin floor (Alluvial flat, Playa, Axial stream floodplain); Valley floor (River valley

   Mountain valley, Floodplain); Sand sheet (Sand dune); Plain (Drainage) Dung (1 x 1 m) Total

Hillslope profile position : Summit  Shoulder  Backslope  Footslope  Toeslope  Other ______  Sheep / goat

Cow/yak

1st letter=up or down slope, 2nd letter=cross slope; L=linear, V=convex; C=concave Horse 

Plot Checklist: Camel

____Photo Points (whiteboard first, landscape, 4 x middle of plot, 5 transects, soil pit, biomass)Diagram of Plot (including off-site influences, draw on back if needed):

____Soil Profile Some instructions:

____Soil Samples GPS: calibrate when change batteries, use WGS 84 datum only

____Line Point Intercept Aspect: Face downslope; LPI interval: 1 m; transects: 50 m long

____Gap Intercept Biomass quadrat locations: Transect 1 = 41 m, Tr2 = 14 m

____Biomass Samples Tr3 = 36 m, Tr4 = 19 m, Tr5 = 26 m, all 1 m right of transect

____Species Richness 7 biomass functional groups: grass, sedge, shrub, forb,

____Soil surface descriptors standing dead, litter, & Achnatherum

____Collected all equipment Complex slope: slope in either direction is more than one type

____Data sheets checked by recorder:____________ Checked by team leader:___________

____Data entered (date________________ Researcher________________) Entered data quality checked: date__________ Researcher:__________

    N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___       |   Bearing 2 (along baseline) ______

Present Absent

Slope shape :   LL       LV       LC       VL       VV       VC       CL       CV      CC    simple or complex

N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

    N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

Baseline

    N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

    N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

    N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

Topline

Research team: Recorder:

N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___       |   Bearing 1 (up transect 1)  _______

Soil surface descriptors: 

Resource retention class:

N: ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___   E: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___

Soil Taxon / Ecological Site (if possible):



Метадата 

 Аймаг, Сум, Баг, худаг/өвөлжөөнөөс хэдэн метрт авч 
байгаа судалгаа болон судалгааны талбайн дугаар 
ажиглагч болон мэдээлэл бүртгэгчийн нэр гэх мэт 
мэдээллийг бөглөсөн байх нь хамгийн чухал:  
 Талбайн дугаар: Жинст - JNST200 

 Талбайн дугаар: Баян-Овоо - BAOV100 

 Уст цэгээс алслалтаар 3 зайнд байрлана:  

    < 500 м, 500-2000 м, > 2000 м 

 GPS 5 цэг: hddd.dddddo  хуваарьтай харагдана. 
 Налуу (Slope), % 
 Зовхис (Aspect), ◦ 
 Өндөрлөгийн хэмжээ (elevation), м 

 

 



Газрын гадаргын хэлбэр 

 Уул толгод (Mountain/hills) 

 Уулын хажуу бэл (Fan/Piedmont):  

 Xурдаст ташаа бэл, дунд бэл, доод бэл, садарга 

 Хөндийн бэлчир (Floodplain/basin):   

 Газрын доош уруудах горхи болон цас борооны ус цугларах 
сайрт хөндий 

 Хөндий Тал (Terrace):   

 Уулнуудаас хол эсвэл уул хооронд байх хэдий ч хоёр уул 
нуруудын хооронд оршдоггүй.      

 Тэгш тал (Plain):  

 Далайн төвшнөөс өндөрт өргөгдөөгүй өргөн уудам нутаг 

 

 

 



Уулын оройн болон налуугийн хэлбэр 

 

 

 

 

 

 

 

 



Босоо болон хөндлөн налуугийн хэлбэр 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хөрсний гадаргын төлөв байдлыг 

тодорхойлох шалгуур  

 Экологийн талбарыг тодорхойлох өнгөн хөрс, 
түүний хэлбэрийн ангилалын загварыг ашиглан 
судалгааны талбайг хамгийн дөхүү тодорхойлох 
өнгөн хөрсний шалгуурыг тодорхойлно: 

 

1. Өнгөн хөрсний төлөв байдал  

2. Ургамлан бүрхэвчийн ус, салхины хүчнээс хөрс 

хамгаалах  

3. Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэрэглэл 

 

 

 

 



Мал бэлчээрлэлтийн эрчим 

 

 

 

 Tухайн талбай дээр малын баас байгаа үгүйгээр хэмжинэ. 
Mалын бэлчээрлэлтийн эрчим хир байгааг мэдсэнээр 
ургамалжил, хөрсний судалгааны хэмжилтийн үр дүнг зөв 
тайлбарлахад чухал хэрэгтэй. Дөрвөлжин (1x1) хүрээг 5 м-ийн 
зайтай 0м, 5м, 10м, 15м, 20м, 25м, 30м, 35м, 40м, 45м-т бүх 
таван  трансектийн дагуу тавьж хэмжинэ. 

 Нэг (тал) буюу түүнээс дээш малын баас дөрвөлжин хүрээнд 
байгаа тохиолдолд “байгаа” гэдэгт оруулж тоолно. 

 

 

Dung (1 x 1m) Present  Absent Total 

Sheep / goat    45    5    50 

Cow/yak   ////    45    50 

Horse     X    43    50 

Camel    0    50    50 



Фото зургийн баримтжуулалт 

 Судалгааны талбайн бүрэн мэдээлэл 
бүхий цагаан самбарын зургийг авна.  

 Ингэснээр бид зургуудаа компьютерт 
оруулахдаа тухайн талбай бүрийн 
мэдээлэл хаанаас эхэлж байгаа болон 
дуусаж байгааг фото зураг бүрээр 
бүртгэж мэдэж болно. 

 5 трансект бүрийн зургийг 
тухайн цагаан самбараас 
буюу суурь шугамаас 5 м 
орчим зайнд 120 см 
өндөртэй саваан дээр 
тавьж авна. 



Фото зургийн баримтжуулалт 

 Судалгааны талбайн ерөнхий 
газрын хэв шинжийн фото 
зургийг авахдаа талбайн төв 
дунд зогсож (хөрсний зүсэлт 
хийж ухах газрын ойролцоо) 
4 зүгт (газрын өөд, газрын 
уруу, зүүн зүгт, баруун зүгт) 
авна.  
 

 

 Биомассын-ургацын жааз 
тавьсан газрын зургийг 
ургамал хайчилж эхлэхээс 
өмнө авна.  
 



Фото зургийн баримтжуулалт 

 Хөрсний зүсэлт хийсэн 
нүхний зургийг авна.  

 

 Мөн хөрсний давхарга 
бүрээс авсан хөрсний 
дээжийг харуулсан зургийг 
авна 

 

 Тухайн фотозураг бүрийн 
дугааруудыг метадата 
хүснэгтэн дээр бичнэ.  



Талбайн скетч зураглал, ерөнхийдөө тухайн талбайд хамрагдах хүрээлэн буй 
орчны талаарх бүхий л мэдээллийг бичиж тэмдэглэж зураглаж үлдээнэ. 

Төгсгөл 


