
АРГАЗҮЙ ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН БҮСИЙН ОЙН БҮРХЭВЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ЗОРИЛГО БА ҮНДЭСЛЭЛ

ДҮГНЭЛТ

Судалгаанд авч үзсэн түүвэр талбайд үндэслэн дүгнэхэд сүүлийн 30 жилд УБ хот орчмын ой 22 хувиар хорогдсон байна. УБ 
хотын ногоон бүсийн бүрхэвчийн нөхцөл байдлыг сайтар ойлгохын тулд илүү нарийвчилсан судалгаа явуулах шаардлагатай. Ногоон 
бүсийн ойн хомсдол нь ихэвчлэн ойн түймэр болон хортонгоос үүдэлтэй бөгөөд мод бэлтгэлт, замд ойр байдал болон суурьшлын 
бүсүүд нь ойн хомсдолд харьцангуй бага нөлөө үзүүлж байна.

Ойд сөрөг нөлөө үзүүлсэн хүчин зүйлсийг он тус бүрээр харахад, эдгээр нөлөөллүүд хоорондоо ижил буюу ойролцоо хугацаанд 
тохиолдсон нөхцөлд сөрөг нөлөөллийн зэрэг нь илүү өндөр байгаа нь ажиглагдлаа:

2002 - түймэр - 42 дээж талбайд, хортон - 11 дээж талбайд 
2003 - мод бэлтгэлт - 8 дээж талбайд; хортон - 26 дээж талбайд
2007 - мод бэлтгэлт - 7 дээж талбайд, хортон - 10 дээж талбайд
2008 - түймэр - 42 дээж талбайд
2011 - хортон - 17 дээж талбайд

Энэхүү үнэлгээгээр газар ашиглалтын өөрчлөлт болон 
ойд нөлөөлөх сөрөг хүчин зүйлсийн суурь мэдээллийг 2019 
оны байдлаар бэлтгэн, газарзүй мэдээллийн системийг 
ашиглан өмнөх онуудтай харьцууллаа.  Хот орчмын ой мод, 
ногоон бүсэд сөрөг нөлөө үзүүлэгч хүчин зүйлс нь түймэр, 
хортон болон хууль бус мод бэлтгэлт байна. Хууль бус мод 
бэлтгэлт 1980 оны сүүлээс 1990 оны эхэн үе хүртэл буюу 
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн 
засагт шилжих үед хүчтэй явагдаж байсан. 

Тухайн үеэс хойш хууль бус мод бэлтгэлт буурсан хэдий 
ч жижиг хэмжээний хууль бус үйл ажиллагаанууд УБ орчмын 
ой, ногоон бүсэд сөрөг нөлөө үзүүлсээр байна.
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мөхөж  устахаас  сэргийлэхэд”  дэлхий  нийтийг уриалсан.
доройтлыг  бууруулах  болон  биологийн  олон  янз  байдлыг 
бууруулах,  биологийн  олон  янз  байдлыг  хангах,   газрын 
байдлыг  хангах,  цөлжилттэй  тэмцэх,  газрын  доройтлыг 
сэргээх,  зүй  зохистой  ашиглах,  ойн  нөөцийн  тогтвортой 
ТХЗ-15  нь  “хуурай  газрын  экосистемийг  хамгаалах,  нөхөн 
орон  нутгийн  түвшинд  хэрэгжүүлэхэд  дэмжлэг  үзүүлэх  юм. 
холбогдох дэлхийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгуудыг (ТХЗ)
нь  УБ  хотын  нөөц  баялаг,  тэр  дундаа  ой  мод,  ногоон  бүсэд 
нутагшуулах”  төслийн  хүрээнд  гүйцэтгэв.   Төслийн  зорилго 
нэвтрүүлэх  замаар  Тогтвортой  Хөгжил—  2030  Хөтөлбөрийг 
үнэлгээг  “Хотын  нөөц  баялгийн  тогтвортой  менежментийг 

  Улаанбаатар (УБ) хотын ногоон бүсийн ойн бүрхэвчийн 

мод бэлтгэлт зэрэг хүчин зүйлсийн тархалтаар тооцов.
Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн түймэр, хөнөөлт шавьж, 
637  дээж  талбай  (цэг)  дээр  хийсэн.  Талбайг  сонгохдоо 
үнэлгээг Улаанбаатар хотын нийт ойн бүрхэвчээс сонгогдсон 
бөгөөд эдгээрээс зарим нь өндөр нарийвчлалтай байдаг . Ойн 
зураглалын  хэд  хэдэн  нээлттэй  архивт  хандах  боломжтой 
хэрэгслүүдтэй юм. Collect Earth-р дамжуулан хиймэл дагуулын 
ашиглах  боломжтой  нээлттэй  эх  бүхий  програм  хангамжийн 
ийн зохион бүтээсэн хэрэгсэл /tool/ бөгөөд онлайнаар үнэгүй 
болно. Collect Earth (CE) нь Open Foris Санаачилгын хүрээнд FAO- 
ойжуулалтын үнэлгээг хийх нэгэн арга болгон ашигласан 

  Бид  Collect  Earth-г  Улаанбаатарын  ногоон  бүсэд 

Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил - 2030 Хөтөлбөрийг нутагшуулах төсөл
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“Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил - 2030 Хөтөлбөрийг нутагшуулах” төслийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар 
холбогдоно уу: Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Ориент Плаза, 3-р давхар, Г.Чагдаржавын гудамж, Улаанбаатар хот, 14210, Монгол улс. 

Утас: 976-11-330524, факс: 976-11-311497, mongolia.general@asiafoundation.org, www.asiafoundation.org  

Нийслэлийн  Байгаль  Орчны  газрын  мэргэжилтнүүдийн
ЧАДАВХЖУУЛАХ:

чиглэсэн журам боловсруулж  нэмэлт төлбөр тогтоосноор ойн 
  Ойн  бүсэд  байгаа  суурьшил  болон  газар  эзэмшигчдэд 

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАЛТ:

суурьшил, суурьшлын бүсүүдийг ойн хомсдолд хэрхэн нөлөөлж 
Ойн  бүсээс  100  метрийн  радиуст  байрласан  хууль  бус 
хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар дэлгэрэнгүй судалгаа явуулах;
өөрчлөлтийг  хянах,  ялангуяа  шинэ  суурьшил  ойн  бүрхэвчид 

  Ойгоор  бүрхэгдсэн  талбайн  газар  ашиглалтын 
хэмжээнүүдийг төлөвлөх;
мэргэжилтнүүдтэй  зөвлөх,  урьдчилан  сэргийлэх  арга 

  Ойн  хортонд  өртөх  гол  шалтгаануудын  талаар 
шалтгааныг ойлгох;

  Ойн  түймрийн  шалтгаануудыг  нарийвчлан  судлах,  цаад 
ЦААШИД СУДЛАХ:

буй талаар судлах;

нөхөн сэргээлт, хамгаалалтыг сайжруулах;

менежментийн үйл ажиллагааг сайжруулах нөхцөл үүсэх юм.
дүнд  иргэдийн  оролцоо,  хяналт,  ойлголтыг  нэмэгдүүлж,  ойн 
зориулсан,  ашиглахад  хялбар  хэрэгслийг  хөгжүүлэх.  Үүний  үр 
мэдээллэх  боломжийг  бүрдүүлэх  үүднээс  олон  нийтэд 

  Хууль бус мод бэлтгэл, түймэр болон бусад зөрчлүүдийг 

явуулах;
кампанит  ажлыг  ойд  аялагч,  уулчид,  суурьшигчдад  зориулан 
шалтгаалан  гарсан  гал  түймрээс  сэргийлэхэд  чиглэсэн 
сэргийлэх  талаар  мэдээлэл  түгээх.  Хүний  үйл  ажиллагаанаас 

  Ойд  ойр  амьдарч  буй  иргэдэд  гал  түймрээс  хэрхэн 
ОЛОН НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ:

экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах;
  Байгаль  хамгаалагчдын  хэрэгцээ  шаардлагад  үндэслэн, 

бэхжүүлэх;
үүднээс Газарзүй Мэдээллийн Системийг хэрэглэх чадавхийг 
баримтад  суурилсан  шийдвэр  гаргахад  туслалцаа  үзүүлэх 
судалгаа  явуулах,  аливаа  төсөв,  төлөвлөгөөг  батлахдаа 
суурь мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дотооддоо нарийвчилсан 



METHODOLOGY LAND USE CHANGE

FOREST COVER ASSESSMENT IN THE GREEN ZONE OF ULAANBAATAR

PURPOSE AND BACKGROUND

SUMMARY OF FINDINGS

In the last 30 years, the rate of forest loss was 22% according to the sampled study area. A detailed, more comprehensive study is 
needed to get the full picture of the forest cover conditions in the green zone of Ulaanbaatar. Deforestation in the Ulaanbaatar green zone was 
largely due to forest fires and pest infestations. Logging, road accessibility and new settlements have lower contribution to deforestation.  

The years with highest points for each forest disturbances suggest the severity of these disturbances are higher when occurring at the 
same or nearby timelines. 

2002 – forest fire - 42 points, pest – 11 points 
2003 – logging – 8 points; pest – 26 points 
2007 – logging – 7 points, pest – 10 points 
2008 – forest fire – 42 points 
2011 – pest – 17 points 

The forest cover assessment of Ulaanbaatar (UB) was 
conducted under the “Localizing SDGs through Sustainable 
Urban Resource Management” project. The purpose of the project 
is to support the implementation of global SDGs related to UB 
resources, especially the forest and green areas. SDG 15, Life 
on Land, calls for “protect, restore and promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss”. 
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Localizing the 2030 Agenda through Sustainable Urban Resource Management Project

logging still  affects the forest of UB.
logging   rate  has  decreased  since  then, however  small-scale  
economy   from   centrally   planned   economy.  The   illegal   
logging was at its' peak in UB area due to the transition to market  
deforestation around UB. In the late 1980s to early 1990s, illegal 
pest  infestation,  and  illegal  logging  are  the  major  factors  of 
prior  years  using  Geographical  Information  Systems.  Wildfires, 
land use change and forest disturbance as of 2019, compared to 

  This  assessment  aims  to  build  the  base  data  in  terms  of 

Ulaanbaatar’s green zone.
distribution  of  fire, pests  and  logging  in  the   forested  areas  of  
The  selection  of  the  plots   was  determined  by  the  
(points)  selected  from  the overall forest cover area in Ulaanbaatar. 
The  forest  assessment  was   conducted   on   637  sample   plots   
archives of satellite imageries, some of which are high resolution. 
online. Collect Earth  accesses  a  number  of  open  access  
Initiative  where software tools are open source and freely available 
of  the  United  Nations)  under   the   Open   Foris   
that  was  developed  by  UN FAO (Food and Agriculture Organization 
assessment in Ulaanbaatar green zone. Collect Earth (CE) is a tool 

  We used Collect Earth as a method to carry out the forestry 
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 If you would like to learn more about the project, please address your inquiries to “Localizing the 2030 Agenda through Sustainable Urban Resource Management” project unit: 
The Asia Foundation – Mongolia, Orient Plaza, G.Chagdarjav Str.9, Ulaanbaatar, 14210, Mongolia. 

Tel: 976-11-330524, fax: 976-11-311497, mongolia.general@asiafoundation.org, www.asiafoundation.org  

lection to improve protection and maintenance of the forest areas.
be subject to specific additional regulations, monitoring and fee col 

  Settlements and land ownership within forested areas could 
POLICY AND PLANNING:

threat of deforestation.
meter radius from forested areas could be investigated for potential 
new settlement areas on forest cover. New settlements within 100 
in  forested  areas,  especially  to  identify  any  significant  impact  by 

  Further monitoring is needed to keep track of land use change 
plan preventative action;
infestations in the forested areas is necessary to identify cause and 

  Consultation  with  experts  to  understand  the  causes  of  pest 
accidental;
stand  who  the  main  actors  are,  and  if  the  fires  are  intentional  or 

  Causes of forest fire need to be further investigated to under- 
KNOWLEDGE GAP:

increased public awareness, citizen monitoring, and reporting.
should  be  established  for  improved  forest  management  and   

  An  easy-to-use, accessible, two-way  channel  of  information 

visitors, hikers, campers and settlers.
organized  to  prevent  accidental,  human-caused  forest  fires  from 
ested areas to prevent forest fires. Campaigns could be seasonally 

  Raise awareness among property owners within and near for- 
AWARENESS:

based on their needs.
  Conduct  training  to  increase  rangers’  ecological  education 

planning;
internally, and use the results in decision-making in budgeting and 
be beneficial in improving data analysis, conducting detailed studies 

  Building GIS skills of the technical employees at the UED could
CAPACITY BUILDING:
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