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ОЙН САН 

Ойн сангийн өнөөгийн байдал 

 

Баян-Өлгий аймгийн ойн сан нь бага нөөцтэй 

аймгуудын тоонд ордог. Нийт ойн сан бүхий газар нь 

хамгаалалтын бүсийн ойд багтдаг. Аймгийн нийт 

нутгийн 3 хувь буюу 10 сумын нутгийг хамаарсан 

139484 га талбайг хамарсан Монгол Алтай нуруунд 

зонхилон ургадаг шилмүст мод, Ховд голын эрэг 

дагуу ургадаг улиас, бургас, чацаргана, харгана, 

бутлаг ургамал байгаа нь агаарын бохирдол, чийгийн 

дутагдал, хөрсийг элсний нүүдлээс хамгаалахад 

чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа учир экологийн эдийн 

засгийн ач холбогдлыг харгалзан хамгаалалтын бүсийн ойд хамааруулсан байдаг. 

 

Ойн сан нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр ургадаг бүх төрлийн мод, 

заг, сөөг, таримал ойгоос бүрдэнэ. Ой бүхий газар, ойн цоорхой, мод бэлтгэсэн, 

ойн түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн ойн талбай, ойн захаас гадагш 

100 метр хүртэлх газар, тарьц, суулгац бойжуулах мод үржүүлгийн газрын эзлэх 

талбай нь ойн сан бүхий газарт хамаарна. Баян-Өлгий аймаг ойн сан бүхий 10 

сумтай бөгөөд энэ удаагийн судалгааны үр дүнгээр ойн сангийн талбай 139484 га 

гэж тогтоогдов. 

 

Байгалийн ойн талбай, нөөц сум тус бүрээр 

 

д/д Сумын нэр Талбай /га/ Эзлэх хувь Нөөц /ш.м/ Эзлэх хувь 

1 Алтай 86 0.1 2210 0.03 

2 Алтанцөгц 4292 4.4 68450 0.77 

3 Булган 10781 11.2 939840 10.64 

4 Бугат 2212 2.3 22120 0.25 

5 Баяннуур 1515 1.6 107820 1.22 

6 Дэлүүн 273 0.3 22350 0.25 

7 Цэнгэл 38944 40.3 3461890 39.18 

8 Сагсай 33049 34.2 3901780 44.16 

9 Улаанхус 899 0.9 80000 0.91 

10 Ногооннуур 4565 4.7 229640 2.690 

11 Нийт дүн 96616 100.0 8836100 100.00 

 

 Ойн бүс, тэдгээрийн хамгаалалтын дэглэм 

 

2015 оны 7 сарын 8-ны өдрийн шинэчилсэн найруулгаар батлагдсан Монгол 

Улсын “Ойн тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д зааснаар ойн санг 
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хамгаалалт, ашиглалтын хэлбэр, экологи-эдийн засгийн ач холбогдлыг нь 

харгалзан ашиглалтын бүсийн ой, хамгаалалтын бүсийн ой гэж ангилдаг. 

 

Хамгаалалтын бүсийн ойд цармын бүслүүрийн ой, тусгай хамгаалалттай 

газрын болон сургалт, судалгааны зориулалттай ой, ногоон бүс, хориотой 

зурвасын ой, заган ой, баян бүрдийн ой, 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой, бут, 

сөөг, 30 хэмээс илүү налуу газрын ой хамаарна. 

 

Хамгаалалтын бүсийн ойд зам, гүүр барих, ус, эрчим хүч, холбооны шугам 

татах болон түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах, ойн хэвийн өсөлт, 

нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэгдсэн арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх, ойн дагалт баялгийг ашиглахаас бусад үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглоно. 

 

Хамгаалалтын бүсийн ой нь ургах хугацаандаа гүйцэтгэдэг нийгмийн 

(амралт, сувилал, хот суурин газрын хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах), 

хамгаалалтын (усны горим зохицуулах, хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах) 

болон экологи-эдийн засгийн ач холбогдлоороо ангилагддаг. 

 

Баян-Өлгий аймгийн ойн санг Монгол Улсын “Ойн тухай” хуулийн 

холбогдох заалтын дагуу цармын бүслүүрийн ой, байгалийн цогцолборт газрын 

онцгой бүс, байгалийн цогцолборт газрын хязгаарлалтын бүс, байгалийн 

цогцолборт газрын аялал жуулчлалын 

бүс, дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс, байгалийн нөөц газар, ногоон бүс, 

хориотой зурвасын ой, 30 хэмээс дээш налуу газрын ой гэсэн бүсэд ангилав. 

 

Цармын бүслүүрийн ой 

 

Байгаль орчны Сайдын 1998 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн 18 дугаар 

тушаалын хавсралт “Цармын бүслүүрийн хилийн зааг”-ыг үндэслэн 1614 га 

талбайн ойн санг цармын бүслүүрт орж байна. 

Ногоон бүс 

 

Байгаль орчны тэнцэл, хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах 

зорилгоор хот тосгон суурин газрын эргэн тойрны ойд ногоон бүс тогтоодог. 

Баян-Өлгий аймгийн ойн сангийн 0.9 хувь буюу 1216 га талбай ногоон бүсэд 

хамаарч байна. 

 

Хориотой зурвасын ой 

 

Ой нь ургаж байгаа хугацаандаа олон чухал үүрэг гүйцэтгэдгийн нэг нь 

гадаргын болон газар доорх усны горимыг зохицуулах, усны чанарыг дээшлүүлэх, 

ус хамгаалалтын үүрэг юм. Хориотой зурвасын ойд нуур, рашаан, булаг, шандын 

ундаргын эргэн тойрон болон голын эргээс хоѐр тийш 1000 метрийн доторх ой 
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хамаарна. Баян-Өлгий аймгийн ойн сангийн 26.1 хувь буюу 36416 га талбай 

хориотой зурвасын ойд хамаарч байна. 

 

30 хэмээс дээш налуу газрын ой 

 

Энэ аж ахуйн төрлийн ой нь ихэвчлэн ус хагалбарын шугам дагуу байрлах 

учраас хөрсийг салхи, усны элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, гол үүрэг ач 

холбогдолтой бөгөөд ургах орчных нь тохиромжтой нөхцөлийг алдагдуулахгүй 

байх, ойн хэвийн өсөлт, өөрөө аясаараа сэргэн ургах нөхцөлийг хангах үүднээс 

хамгаалалтын бүсэд оруулдаг. 

Баян-Өлгий аймгийн ойн сангийн 3.6 хувь буюу 5037 га талбай 30 хэмээс 

дээш налуу газрын ойд хамаарч байна. 

 

Дархан цаазат газар 1735 га, Цармын бүслүүрийн ой 1614 га, Ногоон бүсийн ой 

1216 га 

 

30 хэмээс дээш налуу газрын ой 5037 га, Байгалийн нөөц газар 3975 га 

 

Талбай 

 

Ойн санг ойн талбай, ойн бус талбай гэсэн үндсэн 2 хэсэгт ангилах ба ойн 

талбай нь дотроо ойгоор бүрхэгдсэн, ойгоор бүрхэгдээгүй талбай гэж 2 хуваагддаг. 

 

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайд тухайн судалгааны үед ойтой байгаа болон 

улсын ойн санд шилжүүлсэн таримал ой, бут сөөгөөр битүү хучигдсан талбай 

орох ба ойгоо бүрхэгдээгүй ойн талбайд одоогоор ой байхгүй боловч цаашид ой 

ургах нөхцөл бололцоотой газрууд (байгалийн аясаар ойжиж байгаа газар, тармаг 

модод, ойжуулсан талбай), урьд өмнө ойтой байсан талбай (шатсан ой, мод 

бэлтгэсэн талбай, ойн хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн талбай г.м.) тус тус 

хамрагддаг. 

 

Ойн бус талбайд ойн сан доторх (цагаан энгэр, таг царам, хадлан, бэлчээр, 

гол, нуур, намаг, элс, мод үржүүлгийн талбай) зэрэг газрууд ордог. Ойн 

сангийн талбайг газрын төрлөөр ангилан аж ахуйн бүс тус бүрээр нэгтгэн 3-р 

хүснэгтээр үзүүлэв.
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3-р 

хүснэгт 

 

ОЙН САНГ ГАЗРЫН ТӨРЛӨӨР АНГИЛСАН НЬ (ГА) 

 

 

Сум

ын 

нэр 

Ойгоор 

бүрхэгдсэн 

Ойгоор бүрхэгдээгүй  

 

Дүн 

 

Ойн 

талба

йн 

дүн 

 

Байгал

ийн ой 

 

Сөөг

, 

торл

ог 

 

Дүн 

 

Тарм

аг 

мод 

 

Шатс

ан 

талб

ай 

Мод 

бэлтгэ

сэн 

талба

й 

 

Ойж

их 

талб

ай 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс - Цармын бүслүүрийн 

ой Булган 1407  1407 207    207 1614 

Дүн 1407  1407 207    207 1614 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс - Дархан цаазат газрын 

хамгаалалтын бүс Улаан 

хус 

899  899 836    836 1735 

Дүн 899  899 836    836 1735 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс - Байгалийн цогцолборт 

газрын онцгой бүс Дэлүүн 191  191 29    29 220 

Сагсай 24859 2138 26997 3064 96   3160 30157 

Цэнгэл 939  939 197    197 1136 

Дүн 25989 2138 28127 3290 96   3386 31513 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс - Байгалийн цогцолборт газрын 

хязгаарлалтын бүс Алтай 86  86 111    111 197 

Баяннуу

р 

1097  1097 884    884 1981 

Булган 3768 14 3782 672    672 4454 

Ногоонну

ур 

1055  1055 438    438 1493 

Дүн 6006 14 6020 2105    2105 8125 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс -Байгалийн нөөц газар 

Ногоон 

нуур 

1810 1275 3085 890    890 3975 

Дүн 1810 1275 3085 890    890 3975 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс -Ногоон бүс 

Булган 1182  1182 34    34 1216 

Дүн 1182 0 1182 34    34 1216 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс -Хориотой зурвасын ой 

Алтанцө

гц 

4292  4292 5308    5308 9600 

Баяннуу

р 

242  242 803    803 1045 

Бугат 2212  2212 3687    3687 5899 

Дэлүүн 82  82 65    65 147 
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Ногоонну

ур 

808  808 867    867 1675 

Цэнгэл 13246 514 1376

0 

4255   35 4290 18050 

Дүн 20882 514 2139

6 

1498

5 

  35 1502

0 

36416 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс -30 хэмээс дээш налуу 

газрын ой Бугат    344    344 344 

Булган 3757  3757 936    936 4693 

Дүн 3757  3757 1280    1280 5037 

Аж ахуйн төрөл: Хамгаалалтын бүс -Байгалийн цогцолборт газрын 

аялал жуулчлалын бүс Баяннуу

р 

176  176 266    266 442 

Булган 667  667 501    501 1168 

Ногоонну

ур 

892  892 1643    1643 2535 

Сагсай 8190 1097 9287 1239  125 10 1374 10661 

Цэнгэл 24759  2475

9 

1028

8 

   1028

8 

35047 

Дүн 34684 1097 3578

1 

1393

7 

 125 10 1407

2 

49853 

Аймгийн хэмжээгээр 

Алтай 86  86 111    111 197 

Алтанцө

гц 

4292  4292 5308    5308 9600 

Булган 10781 14 1079

5 

2350    2350 13145 

Бугат 2212  2212 4031    4031 6243 

Баяннуу

р 

1515  1515 1953    1953 3468 

Дэлүүн 273  273 94    94 367 

Цэнгэл 38944 514 3945

8 

1474

0 

  35 1477

5 

54233 

Сагсай 33049 3235 3628

4 

4303 96 125 10 4534 40818 

Улаанху

с 

899  899 836    836 1735 

Ногоонну

ур 

4565 1275 5840 3838    3838 9678 

Дүн 96616 5038 10165

4 

3756

4 

96 125 45 3783

0 

13948

4  

 

Баян-Өлгий аймгийн ойн сангийн нийт талбай 139484 га гэж тогтоогдсоноос 

101654 га талбай буюу 72.9 хувийг ойгоор бүрхэгдсэн талбай, 37830 га буюу 27.1 

хувийг ойгоор бүрхэгдээгүй талбай эзэлж байна. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 95.0 

хувийг байгалийн ой, 5.0 хувийг сөөг, торлог эзэлж байна. 

 

Ойгоор бүрхэгдээгүй талбайн 37564 га буюу 99.3 хувийг тармаг мод, 96 га 

буюу 0.25 хувийг шатсан ой, 125 га буюу 0.3 хувийг мод бэлтгэсэн талбай, 45 га 

буюу 0.1 хувийг ойжих талбай тус тус эзэлж байна. 
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Ойн санг газрын төрлөөр ангилж бүдүүвч 2-оор үзүүлэв. 

 

 

 
 

Ойн сангийн талбай газрын төрлөөр ангилагдсан байдал 

 

Ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нийт нутаг дэвсгэрт нь харьцуулж 

хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг ойрхог чанар гэнэ. Баян-Өлгий аймгийн 

ойгоор бүрхэгдсэн талбай /100654 га/-г аймгийн нийт нутаг дэвсгэр /46704890 га/ 

харьцуулж гаргахад ойрхог чанар нь 0.21 хувь байна. 

Тухайн нутаг дэвсгэрийн 30-50 хувь ой модоор хучигдсан байвал экологийн 

тааламжтай орчин үүсдэг гэсэн дэлхий нийтийн жишиг байдаг. 

Баян-Өлгий аймгийн ой гарал үүслийн хувьд өөрөө аясаараа сэргэн 

ургасан байгалийн ой бөгөөд ойн хэлбэр нь ихэвчлэн энгийн ой байх ба заримдаа 

хөгшин моддын доогуур залуу модод ташинга үүсгэж ургаснаас нийлмэл ой 

үүссэн байна. Ойн бүрэлдэхүүнд шинэсэн ой зонхилох бөгөөд хуш, гацуур 

харьцангуй бага талбайд гол, мөрний дагуу бургас тархан ургасан байна. 

Байгалийн ойд моддын төрлийн эзлэх хувийг авч үзвэл: 

 

Шинэс (Larix sibirica L) - 84727га, Хуш (Pinus Sylvestris L) - 256 га, Гацуур (Picea 

obovata) - 441 га, Хус (Betula platyphylla Spach) - 83 га, Улиас (Populus Laurifolia) -

1921га,  Бургас (Sallix sp) - 9188 га байна. 

 

Ойн сангийн талбайг хэсэглэл тус бүрээр гаргаж сум тус бүрийн тайланд 

хавсаргав. Хэсэглэлүүдийн доторх ялгарлын талбай, нөөц болон таксацын 

бусад үзүүлэлтүүдийг тухайн сумын “Таксацын бичлэг”-ээс, модны төрөл, 

тархалтыг “Ойн тархалтын зураг”-аас үзэх боломжтой. 

Баян-Өлгий аймгийн ойн нийт нөөц 9978270 шоо.метр байгаагаас ургаа ойн 

нөөц 9722640 шоо.метр, хатсан модны нөөц 173950 шоо.метр, унанги модны 

нөөц 81680 шоо.метр байна гэж тогтоогдсон байна. Байгалийн ойн нөөцийн 
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726520 шоо.метр нь налуугийн I бүлэг буюу 0-15 хэм, 1590560 шоо.метр нь 

налуугийн II бүлэг буюу 16-25 хэм, 6125430 шоо.метр нь налуугийн III бүлэг буюу 26-

35 хэм, 393590 шоо.метр нь налуугийн IY бүлэг буюу 36 хэмээс дээш налууд ургаж 

байна. Байгалийн ойн нөөцийг модны төрөл тус бүрээр авч үзвэл: 

Шинэс (Larix sibirica L) – 8582090 шоо 

метр Хуш (Pinus Sylvestris L) – 17920 шоо 

метр Гацуур (Picea obovata) – 44330 шоо 

метр 

Хус (Betula platyphylla Spach) – 3320 шоо метр 

Улиас (Populus Laurifolia) -62090 шоо метр 

Бургас (Sallix sp) - 126350 шоо метр нөөцтэй 

байна. 

2.2. Ойн таксацын дундаж үзүүлэлт 

Ой нь модны төрөл, нас, өтгөрөл, нөөц болон бусад үзүүлэлтүүдээрээ өөр 

хоорондоо ялгаатай хэсгүүдээс бүрдэнэ. Нэгэнт дээрх үзүүлэлтүүдээрээ харилцан 

адилгүй учраас аж ахуйн ач холбогдлоороо ч, тэнд авч хэрэгжүүлэх ойн аж ахуйн 

арга хэмжээгээрээ ч бас адилгүй байдаг. Ойг өөр хоорондоо ижил төстэй байдлаар 

нь ялган тогтоох нь ойн таксацын гол асуудлын нэг бөгөөд түүнийг үзүүлэлтүүдийн 

ялгаагаар шийддэг. 

Ойн таксацын дундаж үзүүлэлтэд ойн гарал үүсэл, бүрэлдэхүүн, нас, 

өндөр, диаметр, өтгөрөл, 1 га талбайн нөөц, өсөлт зэрэг үзүүлэлтүүд хамаарна. 

Гарал үүсэл: Тухайн нутгийн ой нь зөвхөн байгалийн гарал үүсэлтэй ой 

бөгөөд шилмүүст болон навчит ой нь дангаар болон холимог байдлаар тохиолдоно. 

Дундаж диаметр: Ойн судалгаанд модны ишний дундаж диаметрийг дээж 

талбайн тойрог тус бүрд том, дунд, жижиг гэсэн ангиллаар модны цээжний өндөрт 

буюу 1.3 метр өндөрт хэмжиж тогтоодог. 

Дундаж өндөр: Ой нь нас ургах орчноосоо шалтгаалан өндөр нь газар бүрд 

харилцан адилгүй байна. Дээж талбайн хэмжилтээр тойрог бүрд модны төрөл тус 

бүрээс 2 мод сонгон өндөр хэмжигч багажаар модны өндрийг хэмжиж тогтоосон. 

Дундаж нас: Насны анги бүрийн нөөцийг мөн ангийн насаар 

үржүүлсэн үржвэрүүдийн нийлбэрийг насны ангийн нөөцийн нийлбэрт хувааж 

дундаж насыг тогтоодог. Дээж талбайн тооллогоор өндөр хэмжсэн мод тус бүрийг 

насны өрмөөр өрөмдөж тухайн модны насыг хэмжиж тэмдэглэв. 

Байгалийн ойн 23.9 хувь нь 0.3 өтгөрөл, 23.2 хувь нь 0.4 өтгөрөл, 30.5 хувь нь 

0.5 өтгөрөл, 21.1 хувь нь 0.6 өтгөрөл, 1.0 хувь нь 0.7 өтгөрөл, 0.3 хувь 0.8 

өтгөрөлтэй байгаа бөгөөд дундаж өтгөрөл 0.45 байна. Энэ нь байгалийн ойн 

бүтээмж муу байгааг илтгэж байгаа бөгөөд нөгөө талаар ургах орчны нөхцөл муу 

байгаатай холбоотой юм. 

 

 


