
8 Тоодог 1, 20 14 ,. 

ХОНИН ТООДОГИЙН (Otis tarda dywobskii) АМЬДРАХ ОРЧНЫ 
сонголтонд идэш тэжээлийн vзvvлэх нелее 
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хураангуй. Бид хонин тоодогийн амьдрах орчны сонголтонд идэш тэжээлийн узуулэх нелеег 
тоодог ажиглагдсан (тоодогтой) болон ажиглагдаагуй (тоодоггуй буюу хяналтын) талбайнуудыг 
сонгон хосолсон судалгааны аргаар судлав. Судалгаанд хамрагдсан тоодогтой (n=60) болон 
хяналтын (n=60) цэгууд дэх ургамлын ендер, бурхэц, биомассын хэмжээ хоорондоо тесеетэй байв. 
Харин хяналтын цэгуудэд илуу олон тооны шоргоолжны уур ажиглагдсан . Мен хонин тоодог 
нь Caiabidae овгийн хатуу далавчтан болон Aciidoidea овгийн шулуун далавчтаны тоо толгойн 
элбэгшил ихтэй амьдрах орчинг илуу шутэн байршиж байсан бол Foгmicidae овгийн шоргоолжийн 
тоо толгой элбэг амьдрах орчноос зайлсхийх хандлагатай байлаа. Уунээс гадна эр тоодогуудтай 
харьцуулахад эм тоодогууд ургамлын бурхэц сайн, ургамлын биомасс их, ендер ургамал бухий 
амьдрах орчинг илуутэй сонгон байршиж байв. 

Тулхуур уг: Ханин тоодог; идэш тэжээл; амьдрах орчин 

Оршил 

Ханин тоодог нь манай оронд ендеглен зусдаг, 

херш улсууд болон манай улсын хэмжээнд тоо 

толгой нь цеерч, тархац нутаг нь хумигдаж 

байгаа тул Дэлхийн Байгаль Хамгаалах 

Холбооны (IUCN) Улаан данеаид эмзэг зуйл 
(vнlnегаЫе) хэмээх ангилалд буртгэгдсэн 

шувуу юм (BiidLife lnteшatioпal 2013). 
Дэлхийн хэмжээнд 2010 оны байдлаар хонин 
тоодог ойролцоогоор 44100-57000 бодгаль 

байна гэж унэлэгдсэнээс 57-70% Испанид, 

15-25% ОХУ-ын Европын хэсэгт, 4-10 % 
ОХУ-ын Але Дорнодод, 3-4% Монгол болон 
БНХАУ-д, 3% Португальд, 1-2% Унгар улсад 
харин Турк болон бус ад 1 О улсад цеен тоогоор 
буртгэгджээ (Alonso et а!. 2004). Харин 10 
жилийн тэртээ хийсэн судалгааны байдлаар 

манай оронд 1500-1700 орчим толгой хонин 
тоодог бий гэсэн байдаг (Цэвээнмядаг 2001). 

Монгол оронд XIX зууны суул, ХХ зууны 

эхээр хээр талын бух бус нутагт, Монгол 

Алтайн нурууны зуун хойт хэсгийн уулын 

хээр, Уурэг нуурын хотгор, хойшоо Хевсгел 

нуурын орчмоор ойт хээрт нилээн гун нэвтэрч , 

урагшаа Алтайн цаадах говь, Их нууруудын 

хендий зэрэг манай орны ихэнхи нутгаар 
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ердийн тархацтай , цагаан зээр хаана байна тэнд 

тоодог узэгдэж байсан талаар М.В.Певцов, 

В.Г.Дорогостайский, П.К.Козлов, П.П.Сушкин, 

А.Я.Тугаринов зэрэг эрдэмтэд, мен жуулчдын 

тэмдэглэл, ярианаас Е.В.Козлова нар еерийн 

бутээлдээ дурдсан байдаг (Цэвээнмядаг 2001). 
Тоодог уржлийнхээ уед нуур, голын хендий 

гэх мэт чийглэг орчинг бараадна. Европын 

салбар зуйл Otis tm-da tш~da хуурай хээрт 

уурлэдэг. Харин Зуун Азийн салбар зуйл Otis 
tш~da dybowskii хялганат хуурай хээрт мен адил 
уурлэж чадах боловч ялгаатай нь ямагт чийглэг 

нугыг илуутэй шутэн амьдардаг байна (Chan 
and Goroshko 1998). Мен хонин тоодог нь 
Хятадын Лионинг мужид 11 дугээр сарын уеэр 
нуудэллэн ирэх бегеед ихэвчлэн ойн зах, хээрт 

тариалсан цагаан буудайн талбайнуудын зах 

орчмоор узэгдэхээс гадна зарим тохиолдолд 

далай, тэнгнет ойр орших гуехэн устай нуур, 

цеермийн хелдеегуй хэсгийн ойр хавьд ч 

тохиолддог байна (Yingjie 2010). 

Хонин тоодогийн идэш тэжээл , амьдрах 

орчны сонголтын талаарх судалгаа манай 

оронд харьцангуй бага хийгдсэн. Хонин 

тоодогийн амьдрах орчин улирлаас хамааран 

их еерчлегддег (Aloпso 1990, Hidalgo and 
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Carranza 1990). Энэ ховор зуйлийн популяци, 
биологийн судалгаа суулийн 1 0-аад жилийн 

хугацаанд харьцангуй их хийгдэж байна (Lапе 

et а! . 1999, Alonso et al. 2004, Moreira et а! . 2004, 
MOieira and Rнsso 2007). Харин манай орны 
хувьд хонин тоодогийн нуудлийн судалгаа 

амжилттай хийгдсэн (Kess!er et а!. 2013). 
Гэхдээ биологи, экологийн бусад судалгаа 

харьцангуй бага хийгдсэн учир энэхуу 

судалгааны ажлынхаа гол зорилгыг хонин 

тоодогийн идээшлэх, уурлэх амьдрах орчны 

сонголтонд ургамлын ендер , биомасс, бурхэц 

болон уе хелтний булгэмдлээс узуулэх нелеег 

олж илруулэхэд чиглуулсэн болно. 

Apra зуй 

Бид энэхуу судалгааны ажлыг Хевсгел аймгийн 

Тариалан сумын Баян гол, Тариалангийн 
хендий (N50°10'61.Q'', Е10 1 °34'44.30"), 
Эрдэнэбулган сумын Эгийн голоос 8лийн 

даваа хуртэлх ерген уудам хендий болох 

Булган талд (N49°33'01 .1 9" Е10 1 °51'32.29") 

хийж гуйцэтгэв. Судалгаа хийсэн нутагт 

еренхийдее хялгана, гичгэнэ, улалж 

давамгайлсан ургамлын эвшилтэй нуга, уетэн, 

шарилж, улалж-алаг евст ургамлын эвшил 

зонхилсон хээр, царгас, лууль-шарилж бухий 

ургамлын эвшил зонхилсон атаршсан тариан 

талбай, тариалалтанд зориулан бэлдсэн уринш 

хийсэн талбай, буудай тариалсан талбай 

зэрэг ялгаатай 5 амьдрах орчин тохиолдоно. 
Судалгааны талбайн 45 орчим хувь нь Булган 
тал (МNО36), Тариалан (МNО39) шувуудад 

чухал газрын (ШЧГ) хил дотор багтан орсон 

байна (Нямбаяр ба Цэвээнмядаг 2009). 

t Су~ынтеа 

::V Судалrааны талбай 
~ шчгн 

Гоn 

С::З Сумын хиn 

С::З АНмrмйн хиn 

Зураг 1. Судалгаа хийгдсэн газрын байршил 
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Хээрийн судалгааг 2008 оноос 20 1 О оны 

хооронд Хонин тоодогийн уржил, нуудлийн 

хугацааг тааруулан зун , намрын улиралд 

хийж гуйцэтгэсэн . Судалгааны талбайд жил 

бур тоодог идээшилж байсан, уурлэсэн, 

хоноглож байсан 12 цэгийг, мен эдгээр 

цэгуудтэй хос байдлаар 12 хяналтын 

цэгийг санамсаргуй байдлаар сонгон авсан. 

Хяналтын цэгийг сонгохдоо Грозенбаугийн 

аргыг ашиглав (Gгosenbaugl1 1952). Судалгаа 
явуулсан 3 жилийн хугацаанд нийт тоодог 

ажиглагдсан болон хяналтын цэгуудээс 

тоодогийн амьдрах орчны сонголтонд нелеелж 

буй хучин зуйлсийг олж илруулэх зорилгоор 

ургамлын ендер, биомасс, бурхэц, уе хелтен 

амьтны элбэгшлийн талаар егегдел, мэдээлэл 

цуглуулсан. 

Тоодог бухий цэгуудийг сонгоход ажиглалтын 

мэдээ , дамжуулагч зуусэн тоодогийн байршлын 

мэдээ болон ед, сед олж тэмдэглэгдэж 

байсан ул мер бухий газруудын мэдээг 

ашигласан бол хяналтын цэгуудийг сонгохдоо 

тоодог ажиглагдаж байсан цэгуудтэй 

ургамалжилтын хэв шинжээрээ тесеетэй 

тоодог ажиглагдаж байгаагуй газрыг сонгон 

авсан . 

Судалгааны цэг бур дэх шулуун далавчтан 

багийн шавжийн дээжийг эрвээхэй цуглуулдаг 

ховоо (ишний урт 1 м, торны урт 0,6-0,7 м, 

амсрын голч нь 0,5 м) ашиглан 10 м2 талбайд 
хэрэн алхах байдлаар даллан шуурдэж 

цуглуулсан бол хатуу далавчтан багийн 

шавжийн дээжийг цуглуулахдаа ендер нь 10 
см, диаметр 1 О см хэмжээтэй дервен унагагч 
юулуурийг (конус) хоорондоо 10 м зайтай 
дервелжин байдлаар газарт ойролцоогоор 

1 О см-ийн гунд 24 цагийн турш байрлуулан 
дээжилсэн (Чогсомжав 1992). Мен цэг бур 
дэх шоргоолжны уурийг тоолж буртгэсэн. 

Цуглуулсан хатуу далавчтан , шулуун 

далавчтаны бодгалийг муужруулах бодис 

бухий саванд хийн ухуулэн, хадгалах 

хайрцганд хатааж лабораторид авч ирэн 

овгийн тувшин хуртэл тодорхойлсон. 

Ургамлын булгэмдлийн судалгааг хийхдээ 

уурэлсэн квадратын (Nested Qнadrats) аргыг 

ашиглан цэг бур дээр ургамлын ендер , 

ургамлын бурхэвч, биомассын хэмжилт хийв 

(Stohlgren et а!. 1995). Ургамлын ендрийг 

хэмжихдээ судалгааны 1 Ом х 1 Ом талбайд 
санамсаргуй байдлаар сонгосон 7 ургамлын 
ендрийг хэмжиж, цэг бурийн ургамлын 
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дундаж ендрийг тооцоолсон. Ургамлан 
бурхэцийг тооцоолохдоо ургамлын титэмийн 
туегаг бурхэцийн аргыг ашиглав (Daubeшnire 
1959). Харин ургамлын биомассыг авахдаа 

1 Осм* 1 Ос м хэмжээтэй талбай дотроос бух 
зуйл ургамлын газар дээрх биомассыг хайчлан 
авч цаасан уутанд хийн хатаагаад жинлэж 

биомассыг нь тогтоосон. 

Статистик анализ. Бид тоодогтой болон 
хяналтын цэгуудийг хооронд нь идэш тэжээл 

бологч шавжийн элбэгшил, ургамлын биомасс, 
ургамлын ендер болон ургамлан бурхэцээр 
харьцуулах, мен зун болон намрын улиралд 

дээрх цэгууд хоорондоо шавжийн тоо толгойн 
элбэгшлээр ялгаатай эсэхийг шалгахдаа 

хосолсон т-шалгуур (paired t-test) ашигласан. 
Мен судалгааны цэг дээрх эр, эм тоодогийн 
идээшилж буй амьдрах орчных нь ургамлын 

бурхэц, биомасс болон ендер хоорондоо 

ялгаатай эсэхийг олж илруулэхийн тулд 1 
хучин зуйлт вариацын анализ хийсэн. 

Хонин тоодогийн амьдрах орчны сонголтонд 

ургамлын биомасс, ендер, бурхэц, шавжийн 
булгэмдлийн узуулэх хам нелееллийг Бинар 
логистик регресс (Binaгy 1ogistic regression) 
ашиглан тооцоолсон (Craw1ey 2012). Загвар 
(model) сонгохдоо Аkаikе-ийн мэдээллийн 
шалгуур буюу AIC (Akaike Information Crite
rion) ашиглан хамгийн бага утга бухий АIС
тай загварыг сонгосон (Buгnham and Aвderson 
2002). Тоон боловсруулалтуудыг хийхэд R 
програм ашиглав (R Development Core Теаш 
2008). 

Ур дун 

Судалгааны явцад 23 овгийн 2745 бодгаль 
шавж цуглуулснаас 45.5% Acгidoidea овог, 
14.8% Carabidae овог, 9% Miridae овог, 7% Ten
ebrionidae овог, 6.3% Clll)'somelidae, 3.5% Aтa
nidae овог, 2.5% Foгmicidae овог, 2.33% Peпtato
midae овог, 9.07% нь бусад овгийн уе хелтнууд 
эзэлж байлаа. Тоодогтой цэг дэх ургамлын 

ендер, бурхэц, биомассын хэмжээ хяналтын 

цэгууд дэх ургамлын ендер (df=59, t=-0.99, 
р=0.32), ургамлын бурхэц (df=59, t=-0.87, 
р=О.38), ургамлын биомассын хэмжээ хооронд 

(df=59, t=-1.31, p=O.l9) статистикийн хувьд ач 
халбогдол бухий ялгаа гарсангуй. 

Харин ялгаатай амьдрах орчин бурт байх 
шоргоолжны уурний тоо (df=4, F=O.S, р=О.6) 
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Зураг 2. Хонин тоодогийн хуйс болон Ургамлын 
ендер, бурхэц, биомассын хамаарал 

хоорондоо адилхан байсан бол хяналтын 
цэгууд дэх шоргоолжны уурний тоо нь 
тоодогтой цэгууд дэх шоргоолжны уурний 
тооноос их байв (df=59, t=-1.94, p=O.OS). 

Хонин тоодогийн амьдрах орчны сонголтонд 

уе хелтний хурээний амьтдын элбэгшил 
нелеелдег эсэхийг илруулэхийн тулд Бинар 
логистик регресс ашиглан параметрийг 
(ул мэдэгдэх хувьсагч) нь унэлэн нийт 260 
загвараас АIСс-ийн хамгийн бага утга дээр 

тулгуурлан сонгоход хамгийн унэмшил ихтэй 

Дашням бабусад 

тэгшитгэл нь у(Тоодогтой цэг)= -0.54 +0.07*Ca
rabidae - 0.39*Foпnicidae + 0.03* Acridoidea 
байв (Хуснэгт 1). Хонин тоодог нь Carabidae 
(Р=0.07 , SE=0.03, р=О.О4) болон Acridoidea 
(р=0.03 , SE=0.01 , р=О.ОО3) овгийн шавжийн 
тоо толгойн элбэгшил ихтэй амьдрах орчинг 
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илуу шутэн байршиж байсан бол Formicidae 
(Р=-0.39, SE=1.9, р=О.О4) овгийн шавжийн 

тоо толгойн элбэгшил их амьдрах орчноос 

зайлсхийх хандлага сонгогдсон загвараас 

ажиглагдав. 

Хуснэгr 1. Хон ин тоодогийн амьдрах орqны сонголтонд уе хелтний хурээний амьтдын узуулэх нелее (AlC) 

Model 

Carabldae+Fot·micidae+Acridoidea 

Caiabidae+Foплicidae+Acridoidea +CI1rysoшelidae 

Caгabidae+Aгanidae+Foгш icidae+Acгidoidea 

F ormicidae+ Acгidoidea +CI1тysoшelidae 

Carabidae+Foгmicidae+Acгidoidea +Ceгcopoidae 

Caгabidae+Aгaпidae+Forшicidae+Acridoidea 

+Chгysoшel idae 

Caгabidae+Forшicidae+Pentatomidae+Acridoidea 

Caгabidae+ Tenebrion i dae+ F orшi ci dae+ Acгidoidea 

Carabidae+Foплicidae+Acгidoidea +Miridae 

F oгшicidae+ Acгido idea 

Ханин тоодогийн амьдрах орчны сонголтонд 

Acridoidea, Formicidae, Carabidae овгийн шавж 
чухал ач холбогдолтой байна. Сонгосон загвар 

дахь шавжийн овгоос хонин тоодогийн амьдрах 

орчны сонголтонд узуулэх нелееллийг дотор 

нь салгаи узвэл Acridoidea овгийн шавж 50%, 
Formicidae овгийн шавж 32%, Carabidae овгийн 
шавж 18%-ийг эзэлж байв. Зуны улиралд Ca
rabidae овгийн шавжийн элбэгшил их байсан 
(df=47, t=-6.1, р=О.ОООО) бол намрын улиралд 
Acгidoidea овгийн шавжийн элбэгшил ендер 

байв (d/=47, t=-4.71, р=О.ООО). Эр тоодогтой 
харьцуулахад эм тоодогууд уржлийн уедээ 

ургамлын бурхэц сайн (df=1, F=8.95, р=О.ОО4) , 

ургамлын биомасс их (df=1, F=7.2, р=О.ОО9), 
ендер ургамал (df=1, F=3.44, p=O.OS) бухий 
амьдрах орчинг илуутэй сонгон байршиж байв. 

Дугнэлт ба хэлэлцуулэг 

Завханы Дервелжин сумын Их буурал уул 

хавиас 1971.07 . 15-нд агиасан хонин тоодогийн 
ходоодыг задалж, шинжилгээ хийсэн тухай 

Л.Н .Медведев нарын (1972) бутээлээс узэхэд 
идэш тэжээлийн 37.6% нь ургамал, 52.3% нь 
шавж байжээ.Тухайн нутагт 20 гаруй зуйл 

~"'"N.WSCC.OГg.I11П/П1jO 

AICc deltaAICc wgtAICc rank 

159.153 0.000 0.082 

159.350 0.197 0.075 2 

160.675 1.522 0.038 3 

161.201 2.048 0.030 4 

161 .259 2.106 0.029 5 

161 .312 2.159 0.028 б 

161.327 2.174 0.028 7 

161.330 2.177 0.028 8 

161.330 2.177 0.028 9 

161.445 2.292 0.026 10 

ургамал ургадгаас зевхен 6 зуйл ургамал уг 
шувууны ходоодноос гарсны 95% орчим нь агь 
(Artemisia fi~igida), цеен хувийг бусад 5 зуйл 
ургамал эзэлж байжээ. Ходоодноос гарсан 

шавж нь 4 баг, 9 овгийн 14 зуйлд хамрах 232 
ширхэг байсны 35.8% эвэрт цохын овог, 34.9% 
хар ЦОХЫН ОВОГ, 13.2% ЖИЙГЭЭ ЦОХЫН ОВОГ ба 
бусад ганц нэгээр таарах шавж эзэлж байжээ 

(Намхайдорж 2002). 

Бид Хевсгел аймгийн Эрдэнэбулган, Тариалан 

сумдын нутагт хонин тоодогийн амьдрах орчны 

сонголтонд идэш тэжээл болон хурээлэн буй 

орчны хучин зуйлуудээс узуулэх нелееллийг 

судаллаа. Судалгааны ажлын ур дунгээс узэхэд 

ургамлын ендер, биомасс, бурхэцийн хэмжээ 

нь хонин тоодогийн амьдрах орчноо сонгон 

байршихад шийдвэрлэх нелее узуулэхгуй 

гагцхуу эр, эм тоодогийн уржлийн уеийн зан 

терхтэй холбоотой байна. Энэ нь эм тоодогууд 

ендег, дэгдээхэйгээ ганцаар бойжуулдаг учир 

уурлэх, идээшлэх орчноо махчин амьтан, хун 

малын хелеес хол, ендер ургамал бухий, 

нуугдах боломж ихтэй газрыг илуутэй сонгон 

байршдагтай холбоотой байж болзошгуй. 

Харин эр тоодогууд эм тоодогоо бодвол харууц 
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сайн, тачир, сийрэг ургамалжилттай газрыг 
сонгон идээшилдэг. Бидний судалгаанаас 

гарсан ур дун нъ эм хонин тоодогууд ендег дарах 

уедээ ургамлын бурхэц сайн атар болон буудай 
тариалсан талбайг сонгон байршдаг гэсэн 

Марина Мага на (Marina Маgапа et а1. 201 О) 
нарын судалгааны ур дунтэй тохирч байгаа 
юм. Мен уржлийн улирлын турш эр тоодогууд 

хагалсан тариан талбайг бусад амъдрах 
орчноос илуутэйгээр сонгон хэрэглэдэг бол 
эм тоодог тариалсан талбайг сонгон байршдаг 
узэгдэл хонин тоодгийн Европийн популяцид 

ажиглагдсан байна (Могеiга and Russo 2007). 
Хагалсан тариан талбайд эр тоодог шухэрлэхэд 

тохиромжтой бегеед энд хоол тэжээл элбэг, 
ургамалжилт тачир учраас уржлийн уед эм 
тоодогт сайн харагдах нехцлийг бурдуулдэг 
(Hellmic11 апd Idagl1dour 1999). 

Испанид хийсэн судалгаагаар дулааны улиралд 

хонин тоодогийн идэш тэжээлийн 40-87% уе 
хелтен амътад эзэлдэг. Энэ у е нъ дэгдээхэй хоол 
тэжээлээ хайн олж баръж идэхэд чухал бегеед 
у е хелтнеер элбэг улирал байдаг. Зуны улиралд 

Acгidoidea овгийн шавжууд жижиг биетэй 
тул баръж идэхэд тевегтэй, хеделгеен ихтэй 
байдаг нъ хонин тоодогийг удаан хеделгеентэй 
Caгabidae овгийн шавжаар хооллох нехцлийг 
бурдуулдэг. Харин намрын улиралд Acгid
oidea овгийн шавж хонин тоодогийн идэш 

тэжээлд зонхилох хувийг эзэлдэг (Lапе et al. 
1999). Goroshko and Сhап (1998) нарын бутээлд 
тоодог нъ экологийн терел бурийн орчинд 

зохицох чадвартай буюу заримдаг целеес ойт 
хээр хуртэлх бус нутгаар тархсан бегеед голын 
татам, нуурын болон ойн захад уурлэж чаддаг 

гэжээ. Тоодог уржлийн емнех хугацааны турш 

хагалсан тариан талбай болон гол, горхины 

ойролцоох талбайг шутэн байршдаг байна 
(Lапе et al. 1999). Энэ хугацааны турш уе 

хелтен, ургамлын ур, ургамлаар хооллодог 

(Mшeiia et а1. 2004). Туунчлэн хоол тэжээлийн 
арви болон уржлийн уеийн зан терх Castш 
veide бус нутгийн тоодогийн амъдрах орчны 
сонголтонд чухал нелее узуулнэ . Харин 
уургийн агууламж ихтэй Acridoidea овгийн 
шавжийн телеелегчид намрын улиралд 

хээрт элбэгших тул тоодог нуудлийн уедээ 
зарцуулах энергийг олж авч хуримтлуулахын 

тулд энэ овгийн царцаагаар тулхуу хооллодог 

нъ ажиглагдлаа. 

Тоодог 1, 20 14 
~-

Талархал 

Судалгааны ажлыг хийж гуйцэтгэхэд 
санхуугийн туслалцаа узуулсэн Walt Disпey 
foнпdatioп , Celestroп компани болон хонин 
тоодогийн судалгааны багтаа гун талархал 

илэрхийлъе! 
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