220 Б.Одончимэг, Б.Цэрэннадмид, М.Ганболд (2015) ХАА-н шинжлэхухаан сэтгүүл №14 (01):220-227

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГТ ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМЛЫН ТӨРӨЛ
ЗҮЙЛНЙН ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛД

Б.Одончимэг, Б.Цэрэннадмид, М.Г анболд
ХААИС-ийн харъяа Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

ХУРААНГУЙ
Энэхүү судалгаагаар Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт “Байгалийн ургамлын тухай” Монгол
улсын хуулийн хавсралт, Монгол Улсын ховор амътдын зүйл (2001)-д багтсан нэн ховор 11 зүйл
ургамал, БОНХЯ-наас гаргасан жагсаалтад багтсан 21 зүйл ховор ургамал, 5 зүйл ховор амътан
тэмдэглэж, тэдгээрийн тархацыг тогтоон, статус, ашиглалтын хэлбэрүүдийг тодорхойлсон. Уг
тодорхойлолтыг үндэслэн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зөвлөмж боловсрууллаа.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Ургамлын зүйл, хөхтөн амьтан, тоо толгой, тархац

СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ
Биологийн төрөл зүйл нь уур амьсгалын
өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны зохисгүй
нөлөөллийн улмаас газрын хөрс, хэвлийн элэгдэл
эвдрэл ихсэж, ургамлан бүрхэвч сийрэгжин
улмаар түүний бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөх,
тархац, нөөц хомсдох нэг шалтгаан болдог.
Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны
үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан
“...Устах аюулд орж байгаа амьтан, ургамлыг
хамгаалах,
уугуул
нутагт
нь
сэргээх,
тарималжуулах ажлыг эрчимжүүлэх” ажлын
хүрээнд 2012 онд “Байгалийн ховор ургамлыг
хамгаалах,
зохистой
ашиглах
үндэсний
хөтөлбөр“-ийг шинэчлэн боловсруулсан байдаг.
УИХ-ын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор

Мянганы
хөгжлийн
зорилтод
суурилсан
“Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого
(2009-2021)"-ыг боловсруулан гаргасан. Уг цогц
бодлогод тус нутгийн биологийн төрөл, зүйлийн
хомсдлыг хязгаарлах, нэн ховор, ховор, ашигт
ургамал, амьтны тархац, нөөцийг тогтоох,
хамгаалах, зохистой ашиглах менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой
тусгажээ. Энэхүү хөтөлбөрийг амжилттай
хэрэгжүүлэх гол нөхцөл нь сум, аймаг, бүс нутаг
тус бүрт биологийн төрөл зүйлийн судалгааг
явуулж, баялгийг зүй зохистой ашиглах,
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг төлөвлөх
явдал юм.

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
Дархан-Уул аймгийн нутаг дахь ховордсон
хөхтөн амьтан, нэн ховор ховор ургамлын
бүртгэл, ашиглалтанд өртөмтгий байдал, тархац,

нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор
дараах зорилтуудыг тавьсан. Үүнд:
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1. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нэн ховор,
ховор ургамлын бүртгэл судалгааг гүйцэтгэх
2. Нэн ховор, ховор ургамлын тархац, нөөцийн
мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглалтын
хэлбэрүүдийг тодорхойлох

3.

Хөхтөн амьтдын тархац, сүрэглэл, сүргийн
бүтцийг тодорхойлох,
нягтшил, нөөц,
байршилыг тогтоох
4. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд ховордсон
амьтан ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах
зөвлөмж боловсруулах

СУДАЛГААНЫ ШИНЭЛЭГ ТАЛ,
АЧ ХОЛБОГДОЛ
Дархан-Уул аймгийн нутагт ховордсон амьтан,
ургамлын төрөл зүйлийн тархац, нөөцийг
тогтоож,
хамгаалах,
зохистой ашиглах
хөтөлбөрийг анх удаа боловсруулсан. Орон

нутгийн түвшинд биологийн төрөл, зүйлийг зүй
зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх
бодлого боловсруулахад энэхүү судалгааны үр
дүн нь суурь материал болох ач холбогдолтой.

СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГА ЗҮЙ
Нэн ховор, ховор ургамлын жагсаалтыг Монгол
Улсын Улаан ном (1997, 2013), Ургамлын Улаан
данс (2012), Байгалийн ургамлын тухай хуулийн
хавсралт (1995), Засгийн газрын 1995 оны 153,
2004 оны 165 дугаар тогтоолын хавсралтад
багтсан ургамлуудаас түүвэрлэн гаргасан.
Ургамлын
зүйлүүдийг
тодорхойлохдоо
И.А.Губанов (1996), В.И.Грубов (1982, 2008),
Ш.Дариймаа нар (2009), Б.Цэрэннадмид (2013)
нарын ном, бүтээлүүдийг ашиглав. Дархан-Уул
аймгийн нэн ховор, ховор ургамлын тархац
нутгийг
хээрийн
судалгаагаар
тогтоон,
тэдгээрийн тархалтын цэгүүдийг О агтт Б-!гех
маркийн ОР8-д тэмдэглэж, Агс 018 9.3, Ооо§1е

Еаг1Ь Рго 7.2 программ ашиглан Дархан-Уул
аймгийн 1:100000 масштабтай газрын зурагт
буулгасан болно.
Ан амьтдын нягтшил, нөөцийг тогтоох хээрийн
судалгааны
ажлыг
А.Г.Банников
(1954),
Д.Цэнджав (1988), Ж.Бадамханд (2011) нарын
бүтээлүүдийг ашиглан “Монгол орны хөхтөн
амьтдын экологи биологийн судалгааны нэгдсэн
арга зүй”, “Монгол орны байгалийн янз бүрийн
бүс, бүслүүрийн монгол тарваганы нөөцийг
тогтоох аргачлал”, “Тал хээрийн туруутны
нөөцийг тогтоох арга зүй”, Ойн туруутны
нөөцийг тогтоох арга зүй”-н дагуу хийж
гүйцэтгэсэн.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Дархан-Уул аймгийн нэн ховор, ховор
ургамал, тэдгээрийн тархалт
Монгол улсын "Байгалийн ургамлын тухай"
хуулийн хавсралт (1995)-д 133 зүйлийн нэн
ховор ургамлыг, Засгийн газрын 153 дугаар
тогтоол (1995), 165 дугаар тогтоол (2004)-ын
хавсралтад 353 зүйлийн ховор ургамлыг тус тус
багтааж ашиглалтыг нь хязгаарласан байдаг.
Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн Монгол Улсын
Улаан ном (2013)-д нэн тэргүүнд хамгаалах
шаардлагатай нэн ховор, ховор 135 зүйлийн дээд
ургамлыг оруулсан байна. Монголын Ургамлын
улаан дансанд (2012) нийт 110 зүйл орсноос 16
зүйл нь нэн ховор, 39 зүйл нь устаж болзошгүй,
55 зүйл нь эмзэг гэсэн ангилалд багтжээ. Бид
судалгааны үр дүнд дээрх хуулийн хавсралтад
багтсан нэн ховор, ховор 32 зүйл ургамал
тэмдэглэж, тэдгээрийн тархацыг тогтоон (Зураг

1, 2), статус, ашиглалтын хэлбэрүүдийг
тодорхойлсон (Зураг 3, 4).
Тус нутгийн ургамлын аймагт 11 зүйлийн нэн
ховор, 21 зүйлийн ховор ургамал тархсанаас 3
зүйл Монгол Улсын улаан номонд, 5 зүйл
Монголын Ургамлын Улаан дансанд тус тус
багтсан байдаг. Нэн ховор ургамлаас 8оШадо
ёакипеа, СвпНапа тасгорИу11а, Утсе1охгсит
мЪтсит, ЬШит таг(а§оп, Сурпре&ит §и((а(ит,
С.тасгаШкит,
С.са!сео!и$, Кко&о1а гозеа,
Иеёузагит /гиНсотт, Ккоёоёепёгоп ёакипсит,
Сагуор(еп 8 топдокса, ховор ургамлаас Уа1епапа
о/^стакз, Зарозкткочга &уапса(а, Тп/оИит
герет, Аёотз тЪтса, Апетопе ге^еха, Раеопа
апота 1а,
8 (е11апа
ёгско(ота,
8раг§атит
§!отега(ит, Скекёотит та]ш, АШит \(с(огаШ,
СасаИа каз(а(а, СепЯапа ЪагЪа(а, Еркеёга мтса,
С1усуггкгга ига!етг$, Ро!у§опит утрагит,
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Р 1епёт т адиаИпит, Ма1ш Ьасса1а, Улаан
номонд
багтсан
Сурпре&ит
тасгап!кит,
С.са!сео!и$, Зарозкткочга ёыапсаШ, Ургамлын
Улаан
дансанд
бүртгэгдсэн
Сурпреёгит

тасгап1кит,
С.са!сео!ш,
Ккоёю1а
гозеа,
Сагуор!еп 8 топдоИса, Раеопа апота1а зэрэг
зүйлүүд тус тус тохиолдоно (Хүснэгт 1).

Хүснэгт 1
Дархан-Уул аймгийн нутагт ургаж нэн ховор, ховор ургамлын статус, ашиглалтын хэлбэр, тархалт
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ЗоИёадо ^акипса Кл{а§.- Дагуур алтаргана
СепИапа тасгорИу11а Ра11.- Томцэцэгт дэгд
СепИапа ЬагЬаШ Ргое1.- Хэвтээ дэгд
Сагуор^епз топдоИса Вде. - Монгол догар
Утсе1охгсит мЬтсит Беспе.-Сибирь ерөндгөнө
ЬШит таг(а§оп Ь. - Буржгар сараана
КкоШо1а гонеа Ь. - Алтангагнуур
Сурпре&ит тасгаШкит §тс.-Том цэцэгт саадганцэцэг
Сурпре&ит §и((а(ит §тс. - Толбот саадганцэцэг

+
+

Сурпре&ит са!сео!и$ Ь. - Шар саадганцэцэг
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+

+

+
+
+
+
+
+
+

++

+
++
++

+
+

+
+

Уа1епапа о$гстаН8 Ь. - Эмийн бамбай

+

+

Аёотз тЬтса Ра!г.ех ЬйЬ. - Сибирь алтанхундгана

+

+

Апетопе ге^1еха §1ерЬ. - Нумараа яргуйжин

+

Раеота апота1а Ь. - Ягаан цээнэ

+

8(е11апа Шско(ота Ь. - Ацан ажигана

+

+

+

Тп/оИит герет Ь. - Мөлхөө хошоонгор
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Еркеёга мтса §1ар^. - Нангиад зээргэнэ
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+
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Ма1т ЪассаШ (Ь.) БөгкЬ. - Жимсгэнэт өрөл

+
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Ро1удопит утрагит Ь. - Хурган мэхээр
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2-р зураг. Ховор ургамлын тархалт
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3-р зураг. Нэн ховор, ховор ургамлын тархац, ашнглалтын хэлбэрнйн давхацсан байдал
Сүүлийн жилүүдэд ховор бөгөөд ашигт
ургамлын зүйлүүдийг аж ахуйн хэрэгцээнд
зориулан хэт ихээр түүж ашиглаж байгаагаас
үүдэн тэдгээрийн тархац улам бүр хомсдож
байна. Тухайлбал: СасаИа ЪазШШ, Уа1епапа
о$ 1ста 1г8, Ткутш доЫст, ВащшзогЪа ө$\стаШ,
АШит уШогакз, Ро1удопит утрагит, Р 1егШит
адиакпит,
ОгапШиз трегЪш,
Оусуггкгга
игакпыз, 8аро$кпгкоуга ёгуапса(а зүйлүүд нь
бүгд ховор ургамлын жагсаалтад багтсан байдаг
бөгөөд Дархан-Уул аймгийн зөвхөн зүүн хэсэг
болох Хүйтний гол, Мөөл уул, Хар ямаат, Гахайн
овоо уул, Модот өрөмтийн уул, Хар бэлчирийн
ам, Углуу уул зэрэг
газруудаар ховор
тохиолддог. Түүнчлэн нэн ховор, ховор
ургамлын тархац бүхий нутаг дэвсгэр бэлчээр,
хадлан,
газар тариалан, уул уурхайн
олборлолтын эдэлбэр газартай
давхцсанаар
тухайн зүйл ургамлыг ховордоход хүргэх гол
шалтгаан болж байна (Зураг 3).
Дархан-Уул аймгийн нутагт ховордсон хохтон
амьтад
Дархан-Уул аймгийн ан амьтдын тархац нутгийн
зарим хэсэгт газар тариалан эрхлэх, зам тээвэр,
ган зуд,
отор, нүүдэл
хийх болсноор
тариалангийн талбай ба малын бэлчээр, зэрлэг

амьтдын эзэмшил нутгийн давхцал үүсэж ан
амьтад дасан зохицсон идээшсэн нутгаасаа
дайжин шахагдан зайлж амьдрах орчны
доройтолд орж, байнгын тогтвортой тайван
амьдрах эзэмшил нутаг бага учраас үржил өсөлт
алдагдаж ан амьтдын сан хөмрөг хомсдох
шалтгаан болж байна. Зэрлэг гахай тархацын
хувьд Мөөл уул, Өвөлжөөт, Их нарст, Тийрэгт,
Шивэртийн голын эх, Бүхт нарийн, Элээт өндөр,
Могойн даваа, Могойт өндөр, Хар модот, Гахайн
овоо, Хар ямаат уулын ой бүхий нутгийн хүрээг
бараг бүхэлд нь хамрана. Дархан-Уул аймгийн
270.1км2нутагт зэрлэг гахай тархан нутагшдагаас
судалгаагаар 4 сүрэгт 19 бодгаль тохиолдсон ба
нийт 270км2 тархац талбайд 27 зэрлэг гахайн
нөөцтэй боловч эрчимтэй агнуураас болж
ховордож байна. Ой бүхий нутагт хийсэн
хээрийн
судалгаагаар
хүрэн
баавгай
тохиолдоогүй бөгөөд Шарын гол сумын Гахайт,
Моностойн ам зэрэг газруудад улирлын чанартай
ганц нэгээр ирдэг гэсэн нутгийн иргэдийн ам
мэдээ байдаг.
Бид судалгаахаа дүнд Дархан-Уул аймгийн
нутагт нийт 4 багийн 30 зүйлийн том хөхтөн
байгааг тогтоож, тэдгээрийн тархалт байршил,
нягтшилыг бодож гаргасан (Хүснэгт 2).
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Хүснэгт 2

&
Ъ
и
нн
Ац туруутны баг - АгИо§йае1у1а
+
+
1
Молцог хандгай
А 1св8 А 1св8
АӨ
УБ
+
+
2
Халиун буга
Сегуиз е1аркиз
АӨ
УБ
+
3
Зэрлэг гахай
8из ^сго/а
ХБ
АӨ
4
Сарпо1и8 рудагдш
Бөр гөрөөс
АӨ
АӨ
Мах идэштний баг - Сагп1уога
+
9
Хүрэн баавгай
а гс О
МД
АӨ
+
10 Шилүүс мий
Гупх 1упх
ХБ
ХБ
11 Мануул мий
РеШ тапи 1
ХБ
ХБ
12 Нохой зээх
Си!о §и!о
ЭМ
АӨ
13 Саарал чоно
Сатз Гириз
ХБ
АӨ
14 Шар үнэг
Уи1рез уи!ре$
ХБ
АӨ
15 Хярс үнэг
Уи1рез согнас
ХБ
АӨ
16 Ойн булга
ЭМ
М а г е ггЬеШпа
АӨ
17 Халздай дорго
М е 1ез те!е$
АӨ
АӨ
18 Цагаан үен
Ми$(е!а егттеа
АӨ
АӨ
19 Хотны үен
Ми$(е!а туаШ
АӨ
АӨ
20 Модны үен
Ми$(е!а тЬтса
АӨ
АӨ
21
Өмхий хүрнэ
Ми$(е!а еуеттапт
АӨ
АӨ
Туулай хэлбэртний баг - Ьа§ошогрЬа
22 Чандага туулай
Герш НтМш
АӨ
АӨ
23
Боролзон туулай
Герш (о!а1
АӨ
АӨ
Мэрэгчдийн баг - КойепИа
24 Бараан хэрэм
Зсгигш Уи!§ап$
ХБ
ХБ
25 Монгол тарвага
Магти(а тЬтса
АӨ
УБ
26 Заарт харх
Опёа(га ыЬеШса
АӨ
27 Замба жирх
Татгаз ыЬтсиз
АӨ
АӨ
28
Сүүлэрхэг зүрам
СМеПш ипёи 1а(ш
АӨ
АӨ
29 Сохор номин
Муо$ра1ах а$ра1ах
МД
АӨ
30 Шивэр алагдаага
АПадёада тЬтса
АӨ
АӨ
Тайлбар: АӨ - анхааралд өртөөгүй, МД - мэдээлэл дутмаг, УБ - устаж болзошгүй, ХБ байгаа, ЭМ - эмзэг, ХО - ховор, АЗ - ангийн зөвшөөрөл олгодог.
Хээрийн судалгаагаар Хонгор сумын Нарст
өндөр уул, Өвөлжөөт өндөр уул, Шивэртийн ам,
Могойт өндөр уул, Хүйтэн голын эх, Хар модот
уул, Гахайн овоот уулын эзгүй зэлүүд ойн доод
захтай залган орших торлог, бургас ихтэй голын
хөндий, амуудын ёроолын намаг ихтэй газруудад
15 км2 талбайд 3 молцог хандгай бүртгэгджээ.
Ойн бүсэд хийгдсэн судалгааны үр дүнгээр 33.9

Амьтны аймгийн
тухай хууль

Улаан данс 2006

ТЗ зд

С1ТБ8 1,2 хавсралт

№

^

Зүйлийн нэр

Монол Улсын улаан ном
,1987,1997

°

)6
0

Монгол Улсын ховор
амьтдын жагсаалт 2001

Дархан-Уул аймгийн хөхтөн амьтдын зүйлийн бүрдэл
<3

ХО
ХО
НХ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
ховордож

км2 тархац нутгийн 1000 га тутамд 0.2 бодгаль
ноогдох нягтшилтайгаар 7 молцог хандгай байна
(Зураг 4).
Халиун бугын гол тархац нутаг нь Мөөл уул, Их
нарст, Өвөлжөөт өндөр, Тарвагат, Могойн даваа,
Могойт өндөр, Хүйтний гол орчмын 80.5км2
нутагт тархацтай байна. Буга 3, согоо 6, илий 4
нийт 13 бодгаль тэмдэглэгдсэнийг үндэслэн
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Дархан-Уул аймгийн 80.5км2 нутагт /1000 га-д
0.06 бодгаль нягтшилтай/ 23.5 толгой нөөцтэй

гэж үзэж болохоор байна (Зураг 5).

5-р зураг. Халиун бугын тархац

Бор гөрөөсний гол тархац нутаг нь Их углуу уул,
Өрөмтий, Хар билчэр, Тийрэгт, Их нарст, Мөөл
уул, Өвөлжөөт өндөр, Шивэртийн голын эх,
Майнт уул, Бухын овоо, Бүхт нарийн уул, Хар
ямаат, Гахайн овоо, Могойт өндөр, Тарвагат,
Элээт өндөр, Самбарын эрээн, Их уургат зэрэг
нийт ой бүхий 542.3км2 талбайд тархацтай.
Хээрийн судалгаагаар нийт 33
бодгаль
тоологдсон бөгөөд бор гөрөөсний тархац
542.3км2 нутагт 54 толгой нөөцтэй, 10км2-д 0.1
бодгаль нягтшилтай.
Аймгийн нийт газар нутгийн 60% буюу 19200км2
талбай саарал чонын байршил, тархацтай.
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 16000 км2 нутагт
1000 га-д 0.007 бодгаль ноогдох нягтшилтайгаар
шар үнэг тархан байршиж байгаа бол 12500км2
нутагт хярс үнэг тархан байршиж 1000га-д 0.05
бодгаль ноогдох нягтшилтай.

Орхон сумын Буурал уул, Цогдоо, Дэлгэр,
Хонгор сумын Ноён хонгор уул, Цогт өндөр,
Шийр уул, Төмөрт толгой, Их углуу, Хар билчэр,
Зэдэрийн өндөр, Мөөл уулын өвөр, Өвөлжөөт
өндөр уулын өвөр зэрэг 45.3 км2 нутагт тарвага
тархацтай байх ба нөөц нь 272 толгой байна.
Чандага туулай 9800км2 нутагт хамгийн элбэг
буюу 10км2 талбайд 0.6% нягтшилтайгаар 588
толгой нөөцтэй.
Заарт харх Орхон сумын Хараа голын Цагаан
тохой орчмын 44.4км2 талбайд 1.5% нягтшилтай
нийт 66 толгой нөөцтэй.
Цаашид бараан хэрэм, зурам болон бусад
мэрэгчид, хоёр нутагтан, мөлхөгчид, шувуу,
загасны судалгааг нарийвчлан хийж амьтны
аймгийн мэдээллийн санд оруулах шаардлага
байна.

ДҮГНЭЛТ
1. Тус аймагт 11 зүйлийн нэн ховор, 21 зүйлийн
ховор
ургамал
тархсанаас
3
зүйл
(Сурпрейшт
тасгаМкит,
С. са!сео!и$,
8аро$кткоУ1а ЖуапсаШ) нь Монгол Улсын
улаан номонд,
5
зүйл
(Сурпрейшт
тасгаШкит, С.са!сео!и$, Ккоёю1а гозеа,
Сагуор!еп 8 топдокса, Раеопа апота1а) нь

ургамлын Улаан дансанд багтсан. Нэн ховор,
ховор ургамлын тархац бүхий нутаг дэвсгэр
газар тариалан, уул уурхайн олборлолтын
эдэлбэр газартай давхцсан нь тухайн зүйл
ургамлыг ховордоход хүргэх шалтгаан болж
байна.
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(А1се$ А1се$) нь тус аймгийн нутахгт 33.9км2
талбайд 7 тоо толгой нөөцтэй, 10км2 талбайд
0.2 %-ийн нягтшилтай, халиун буга (Сегуих
е1аркш) нь 80,5км2 талбайд 26 тоо толгой
нөөцтэй, 10 км2 талбайд 0.2 %-ийн
нягтшилтай байна.

2. Тус аймагт 4 багийн 30 зүйл амьтан
тархснаас 5 зүйл (А1сез А!се$, Сегуиз е1аркиз,
8ш ^сго/а, Птш атс1о$, Ьупх 1упх) нь Монгол
Улсын ховор амьтдын жагсаалтад багтсан, 2
зүйл (А1сез А!се$, Сегуиз е!арки$) нь Монгол
улсын улаан номонд орсон. Молцог хандгай
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шаде апё ёгзМЪиНоп о/гаге 1агде таттак апё гаге апё зсагсе р1ап(з т (ке аЪоуе-тепНопеё агеа. Аз а
ге$и!( о / (ке гезеагск, м>е кауе ёгзсоуегеё (ка( (кеге аге 21 нресген о/зсагсе апё 11 нресген о/гаге р 1ап(з гп
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(ке агеа о/Оагккап-Пи1 ргоугпсе ассогёгпд (о (ке 353 р1ап( нресген кМед гп (ке аппех (о (ке Моп§о!гап
Соуегптеп( Огёег Ыо. 165 о / 2004, Огёег Ыо. 153 о / 1995, апё гп (ке аппех (о (ке Моп§о!гап 1ам>8
рго(ес(гп§ па(ига1 р1ап(з, апё (о (ке р1ап(з гпс1иёеё гп КейЬгМ (2012), Кей Воок о/МопдоИа (1997, 2013).
№е кауе аЪо сопёис(её а гезеагск оп 1агде таттак гп/оиг $оит$ о / Оагккап-Пи!ргоугпсе апё м>е кауе
ёе/п её (ка( (кеге аге 30 ёг//егеп( нресген о / 4 огёегз о / 1агде таттак апё м>огкеё ои( (кегг гапде ог
&8(пЪи(гоп, !оса(гоп, апё ёепы(у. №е сгеа(её СигёеИпез оп Рго(ес(гп§ Вго!о§гса! 8ресге$ гп Оагккап-Пи!
Ъазеё оп оиг гезеагск.

