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OЙН ХЭВ ШИНЖ БА МОДЛОГ ИДЭШТ ШАВЖИЙН ХАМААРАЛ 

Б. Батчөдөр 

 Геоэкологийн хүрээлэн, Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар 

Abstract 

Saproxylic insects are highly sensitive to forest management practices that reduce the 

abundance and variety of dead wood. Species richness of saproxylic insects estimates, based on 

the Chao1 estimator and species diversity estimates, based on the Shannon index, were 

calculated using EstimateS (Colwell, 2006). In this replicated three-way factorial experiment, we 

investigated the relations forest type and saproxylic insects on Shariin gol soum of Darkhan Uul 

aimag. The factors of interest were forest type (burned area I, burned area II , logged area, non-

effect forest area), tree genus (deciduous, coniferous) and wood posture (degraded tree, strong 

degraded, new dried, dead and falled tree). A total of xylophagous representing 72 species of 54 

geniuses of 18 families of 3 orders were recorded from the study sites. Saproxylic species richness, 

species diversity, abundance differed significantly between forest types. Species abundance was 

significantly higher in logged area pine-dominated stand than the other forest, perhaps because of 

the greater abundance of decaying wood in the logged areas. Also, saproxylic insect hole differed 

significantly between wood postures. The interaction between tree species and forest type was 

not significant even though tree abundances differed considerably between in 4 site. Abundance 

negative was correlated with temperature of habitat and abundance of xylophagous was positive 

correlated with temperature of habitat (R=0.68, p=0.005) and negative correlated with humidity of habitat 

(R=-0.37, p=0.19). But abundance of xylophagous was negatively correlated with elevation of forest 

(R=-0.67, p=0.000). Data processing was conducted using statistical software such as Estimates 

7.5, Mystat 12 and Statistica 6. 

  

Түлхүүр үг: Модлог идэшт шавжийн бүлгэмдлийн үзүүлэлтүүд, ойн хэв шинж, 

модны төлөв байдал, өндөршил, температур ба чийгшил, хамаарал 

Оршил 

Сүүлийн 30-аад жилд энэ бүс нутагт ой мод нь түймэрт өртөж, нилэнхүй аргаар 

огтолсны дүнд цэвдэг өнгөнөөсөө ихээхэн хайлж, тухайн үедээ доош шүүгдэн урсч улмаар 

хөрс хуурайшиж шинэс, нарсны оронд хус, улиангар зэрэг навчит модны эзлэх хэмжээ 

нэмэгдсэн байна (Цэдэндаш ба бусад 2009). 1990-ээд оноос мод бэлтгэлийн томоохон 

байгууллагууд задарч олон жижиг нэгж болсон бөгөөд огтлох модны нийт хэмжээ 

багассан ч төв суурингийн ойр орчмын газар ногоон бүсийн ойг илүү ихээр огтолсоор 

байна (Түшигмаа ба бусад, 2004). Түүнчлэн тухайн бүс нутагт нарсан ой түгээмэл тархдаг, 

хүн ам харьцангуй нягт суурьшсан зэргээс шалтгаалж ойн түймэр гарч, үүнийг дагаад 

модлог идэшт шавжийн тархах гол нөхцөл нь болж байна. Модлог идэшт шавжууд нь нэг 

талаас ойн экосистемийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ялангуяа 

доройтож хэвийн үйл ажиллагаагаа алдсан модны хаталт, ялзрал, өмхөрлийн процессыг 

улам эрчимжүүлдэг. Модлог идэшт шавжууд авгалдайн хөгжлийнхээ явцад үхсэн  болон 

болон хатаж байгаа модлогийн эдүүдэд, модны хожуулд суурьшиж модлог эдээр хооллон 

колоноор амьдарч (Moretti, 2004, Linsley 1961), харин бие гүйцсэн үедээ зарим зүйл нь 

цэцэгт ургамлаар хооллодог (Kevin et al. 2008) байна. Ойн экосистемийн доройтлын 

хамгийн чухал хүчин зүйл бол түймэр, мод бэлтгэл (Moretti et all, 2002 ) бөгөөд сүүлийн 

үед тэдгээрийн нөлөөг экологийн хөнөөл, биологийн олон янз байдлын хамгааллын үзэл 



2 

 

санааны үүднээс тайлбарлаж байна (Katrina, 2000, Kaynas, 2004). Гэвч энэхүү ойн хэв 

шинжийн өөрчлөлтөнд  мэдрэмтгий (Michael and James, 2009), дасан зохицох чадвар 

сайтай, ангилал зүйн хувьд харьцангуй тогтвортой ойн эндикатор болж чаддаг модлог 

идэшт шавжууд тархаж модлогийн хэрэгцээт чанарт физиологийн болон техникийн 

хөнөөл учруулсаар байна. Иймд модлог идэшт шавжийн тоо толгой элбэгшилд нөлөөлж 

буй абиотик ба биотик хүчин зүйлүүдийг судлах, модны хаталтын төлөв байдалтай холбон 

судлах явдал зайлшгүй шаардлагатай (Barbalat, 1998, Moretii and Barbalat, 2004). Тухайн 

газар нутгийн модлог идэшт шавжийг тухайлан судалсан судалгаа ховор бөгөөд энэхүү 

судалгааны ажлаараа ойн хэв шинжийн өөрчлөлт, өндөршил, модны амьдралтын төлөв 

байдал, температур, чийгшил модлог идэшт шавжийн элбэгшилд хэрхэн нөлөөлж буйг 

илрүүлэх, зорилгоор Дархан уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт Монгол-Оросын 

хамтарсан экспидицийн ойн сууринд  түшиглэн 2010 оны 6-7 сард хийж гүйцэтгэв.  

Судалгааны арга зүй, ашигласан материал, боловсруулалт 

Судалгаагаар цуглуулагдсан мэдээ, өгөгдөлд ESTIMATE 7.15, STATISTICA 6, JMP 

5.1 зэрэг программуудыг ашиглав. Модлог идэшт шавжийн зүйлийн олон янз байдлыг 

Shannon Weiner’s index-ээр, зүйлийн баялгийг Chao-н утгаар (Colwell, 2000) элбэгшлийг 

үндэслэн тооцоолох, хамаарлуудыг Pearson-ны корреляцийн коэффициентээр, шавжийн 

бүлгэмдлийн төсөөзүйг Single linkage кластер анализаар, 4х5х2 түвшинтэй буюу үүрэлсэн 

бүтэцтэй ковариансын анализаар шавжийн элбэгшил дэхь амьдрах орчин, идэш тэжээлийн 

нөлөөг тус тус илэрхийлэв.   

 Ойн хэв шинж:  

1. Судалгааны 1-р талбайг (шатсан ой-I) Моностойн зүүн аманд сонгов. Энэ 

талбайд алаг өвст-улалжит, улиангар, нарстай тайгархаг хусан ойтой. Зонхилон ургасан 

өвслөг ургамлан бүрхэвчээс Vicia cracca, Artemisia integrifola, Lilium mortogon, Geranium 

vlassovianum зүйлүүд элбэг тохиолдож байна.  

2. Судалгааны 2-р талбайг (шатсан ой-II) алаг өвст улиангар оролцсон 

тайгархаг хусан ойтой Моностойн урд аманд сонгов. Энэ талбайд зонхилон Pyrola 

rotundifolia, Veronica incana, Trifolium lupinaster, Potentelaa tanacetifolia, Coton-aster 

melanocorpo, Carax rediformis, Artemisia lacinata  ургамлууд ургажээ. 

3. Судалгааны 3-р талбайг (мод бэлтгэсэн) Хавтгайн давааны амны алаг өвст -

үетэнт мод бэлтгэсэн хустай нарсан ойтой талбайд сонгов. Зонхилон ургасан өвслөг 

ургамлаас: Pyrola rotundifolia, Aeopecurus aequlis, Lathurus humili, Scaliosa comosa, 

Tonotropa hypopitys, Carex pediformis  зэрэг зүйлүүд тохиолдож байна. Энэ талбайд 

технологийн бус огтлолт их явагдсан учраас модлог идэшт шавжууд элбэг тохиолдож 

байлаа. 

4. Судалгааны 4-р талбайг (нөлөөлөлд бага өртсөн) Хургатын амны талбайд 

сонгосон. Хөвд сийрэг алаг өвст, тайгархаг залуу нарсан ойтой. Иймээс энэхүү талбайг 

нөлөөлөлд бага өртсөн ойгоор сонгон авав. Зонхилон ургасан өвслөг ургамлаас Alopecurus 

aequalis Cotoneaster melanocarpo, Potentilla tanacetifolia, Carex pediformis, Veronica incana, 

Pyrola rotundifolia  зэрэг зүйлүүд тохиолдож байна.  

Шавжийн дээж материалыг  Катаев О.А., Поповичев Б.Г., (2001), Маслов (1988), 

Тэгшжаргал Д., (2000) нарын  аргазүйн дагуу модон дахь амьд шавж болон шавжийн 

нүхийг тоолох,  модны цээжний өндрийн хэсэгт болон унасан модонд хэрчим байгуулж 

шавжийн тооллогыг хийв. Харин модлог идэшт шавжийн элбэгшилд нөлөөлөх ойн хэв 
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шинж, модны төлөв байдал, модны төрөл гэсэн 3 хүчин зүйлийн нөлөө болон бусад хүчин 

зүйлийн хамаарлуудыг дараах дизайнаар цуглуулав. 

 Ойн хэв шинж, модны төлөв байдал, модны төрлийн нөлөө: Түймэрт өртсөн, 

огтлол явагдсан, нөлөөлөлд бага өртсөн ойд ургасан амьдралын төлөвийн хувьд ялгаатай 5 

ангилалын мод тус бүрээс шилмүүст болон навчит модны төрлөөр нь ангилж 4 зовхист 

санамсаргүйгээр 20 давталттайгаар дээж авлаа. Шавжийн судалгааны дээжийг 

цуглуулахдаа 4 төрлийн ойн хэв шинжид (шатсан ой-I буюу Моностойн зүүн ам, шатсан 

ой-2 буюу Моностойн баруун, мод огтолсон ой-Хавтгайн даваа, нөлөөлөлд бага өртсөн 

ой-Хургатын ам ), модны төлөв байдлын хувьд 5 ангиллын (доройтсон, хүчтэй доройтсон, 

хуучин хатанга, шинэ хатанга, унанга) модонд, модны төрлийн хувьд шилмүүст болон 

навчит моднууудад 3х4х2 буюу шаталсан түвшинтэй фактораль дизайнаар сонгож дээж 

материалыг цуглууллаа. 

Температурын нөлөө: Шавжийн элбэгшил дэхь температур болон чийгшилийн 

нөлөөг тогтоохын тулд байнгын ажиглалт хийх хэд хэдэн загвар мод сонгон авч  15 

өдрийн турш ажиглалт хийв.  

Махчин шавжийн нөлөө: Иш холтосны шавжийн элбэгшил буюу тоо толгойд 

махчин шавжууд хэрхэн нөлөөлж байгааг загвар мод сонгон авч модны дээд, дунд, доод 

хэсгүүдэд 1 м урттай талбайд иш холтосыг хуулж, модлог идэшт болон махчин шавжийн 

тоог тоолох замаар тэдгээрийн тоо толгойн хамаарлыг гаргалаа. 

Өндөршлийн нөлөө: Модлог идэшт шавжийн өндөршлөөс хамаарсан судалгааг ойн 

өндөршлийн дагуу шатсан холимог хусан ойн доод хэсэгт (1100-1200 м), дунд хэсэгт 

(1200-1300 м), дээд хэсэгт (1300-1400 м) өндрүүдэд унасан хусны холтос, модлогийн 

гадаргуу дээрх бие гүйцсэн модлог идэшт шавжийн тооллогыг өдрийн идэвхжлийн үед 

явуулав.  

Судалгааны үр дүн 

Судалгаагаар Дархан-Уул аймгийн Моностой, Гахайт, Хургатын амны талбайгаас 3 

багийн 18 овог, 54 төрөл, 72 зүйл модлог идэшт шавж илрүүллээ.  

 
Граф 1. Модлог идэшт шавжийн элбэгшил, баялаг, олон янз байдал 

Модлог идэшт шавжийн элбэгшил мод бэлтгэсэн ойд хамгийн их (D=200) буюу хоорондоо 

ялгаатай (F=14.6, p=0.0003) байна. Зүйлийн баялаг түймэрт өртсөн ойн 2-р талбайд өндөр гарч ( 

SACE=17) (F=4.41, p=0.02) байна. Харин зүйлийн олон янз байдал шатсан ойн 1-р талбайд 

хамгийн их (Н=2,62) ба статистикийн хувьд ялгаатай (F=11.7, p=0.001) байна. Эндээс харахад ойн 

хэв шинж, амьдрах орчин доройтоход, энэхүү өөрчлөлтөнд мэдрэмтгий  модлог идэшт шавжийн 

элбэгшил, олон янз байдал нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж (Marco Moretti et all, 2004), хатсан 
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хуучин хатанга модтой харьцуулахад шинэхэн унанга болон шинээр огтолсон моднуудад 

элбэгшил илүү байна 

Модлог идэшт шавжийн нүхний элбэгшилд ойн ялгаатай хэв шинжүүд, модны төлөв байдал, 

модны төрөл хэрхэн нөлөөлж буйг анализ хийж үзэхэд шавжийн элбэгшилд ялгаатай ойн хэв 

шинжүүд нөлөөлж байгаа буюу Хургат, Моностой-I, Моностой-II, Хавтгайн давааны амуудад 

ялгаатай (F=5.05, p=0.01,) илэрч байна. Харин шавжийн элбэгшил модны төлөв байдлаас 

хамааралтай (F=8.94, p=0.008) байна. Энэ нь р-утгаар батлагдаж байна. Харин шавжийн элбэгшилд 

модны төрлийн нөлөө (F=0.073, p=0.79) илэрсэнгүй (граф 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Граф 2. Ялгаатай модны төрлүүд дэхь шавжийн нүхний тоо (ДО- доройтсон, ХҮХ-Хүчтэй 

гэмтсэн, ХБ-Хатаж байгаа, ШХ- Шинэ хатанга, ХХ-Хуучин хатанга, УН-Унанга) 

Хүснэгт 1.  Шавжийн элбэгшил ба амьдрах орчны нөлөө 

Гурван хүчин зүйлтэй, үүрэлсэн бүтэцтэй вариансын анализ 
     

Source Дундаж Чөл/зэрэг F -утга Prob > F 

 1. Ойн хэв шинж 4185.3 3 5,05 0,01 

2. Модны төлөв байдал 20050.0 5 8,946 0.008 

3.Модны төрөл 139,5 1 0.073 0,79 

4. Ойн хэв шинж*модны төлөв байдал&R 828.0 15 1,6688 0,16 

5.Модны төлөв байдал*модны төрөл&R 9546,6 5 3.848 0,01 

6.Ойн хэв шинж*модны төлөв байдал *модны 

төрөл&R 

7442.8 15 2.655 0,0006 

Тайлбар: *- харилцан үйлчлэлийн дам нөлөө, R- санамсаргүй 

Модлог идэшт шавжийн тархалт элбэгшилд ойн доройтол, модны хаталт, 

хуурайшилтын процессын харилцан үйлчлэлийн хам нөлөө оролцдог (Moretii, 2004). 

Жишээлбэл: ойн хэв шинж ба модны төлөв байдлын хооронд харилцан үйлчлэлийн хам 

нөлөө байхгүй буюу ялгаа (F=1.6, p=0.16) гарсангүй. Модны төлөв байдал ба модны 

төрлийн хооронд хам нөлөөтэй (F=3.8, p=0.01) харин ойн хэв шинж, модны төлөв байдал 

болон модны төрөл гуравын хоорондоо харилцан үйлчлэлийн хам нөлөөтэй буюу ялгаатай 
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(F=2.65, p=0.0006) болохыг хүснэгт 1-д үзүүүлэв.  Тухайн амьдрах орчнуудын төсөөт 

байдлыг үнэлэхийн тулд амьдрах орчнууд дахь øàâæèéí зүйлийн тоо ба бодгалиудын 

элбэгшлээр матрицийн шилжилтийг single linkage аргыг ашиглан кластер анализаар 

тооцоолов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Граф 3. Амьдрах орчнуудын төсөөзүйн утга: (Euclidean Distance, Single Linkage) 

            Ойн  биотопууд         Төсөөтэй    

байдал 

Ялгаатай 

байдал 

Шатсан ой I Шатсан ой II 75.07% 31,55% 

Шатсан ой I Нөлөөлөлд бага өртсөн ой 57.1% 54,2% 

Шатсан ой I Мод бэлтгэсэн ой 34.1% 83.3% 

Модлог идэшт шавжийн бүлгэмдлийн төсөөөзүйн хувьд шатсан ойн I, II дугаар  талбай 

буюу Моностойн I, II дугаар ойн амьдрах орчнууд хоорондоо ойролцоогоор 75%-н 

төсөөтэй, эдгээр ойн амьдрах орчнууд нөлөөлөлд харьцангуй бага өртсөн ойтой буюу 

Хургатын амны ойтой 57%-н төсөөтэй, мөн  мод бэлтгэсэн ойтой 34%-н төсөөтэй илэрч 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф 4. Шавжийн элбэгшил температур болон чийгшилээс хамаарах нь 

Øàâæèéí ýëáýãøèë = -13,6+1*x

(R=0.68, p=0.005)
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Шавжийн (биеийн тогтмол температургүй амьтад) амьдралын бүх үйл ажиллагаа, 

мэнд үлдэлт, бойжлын явц, хооллолт, үржил зэрэг нь амьдрах орчны температураас (их 

дулаанд амьдралын үйл ажиллагаа хурдасдаг) ихээхэн шалтгаалдаг (Шуровенков ба бусад, 

1967, Кребс 2005) тул амьдрах орчны бичил агаарын температур болон чийгшилээс хэр 

хамаарч байгааг үзэхэд агаарын температур болон чийгшлийн үзүүлэлтүүдээс модлог 

идэшт шавжийн элбэгшил хамааралтай буюу агаарын температур нэмэгдэхэд шавжийн 

элбэгшил нэмэгдэж (R=0.68, p=0.005) байна. Харин шавжийн элбэгшил чийгшлээс урвуу 

хамааралтай байлаа (R=-0.37, p=0.19). Өөрөөр хэлбэл амьдрах орчны чийгшил нэмэгдэх 

тусам шавжийн элбэгшил буурах хандлагатай байна. 

 

 

 

 

Граф 5. Шавжийн элбэгшилд өндөршил болон махчин шавж нөлөөлөх нь 

Граф 5–с харахад шавжийн элбэгшил өндөршлөөс хамааралтай буюу өндөршил 

нэмэгдэх тусам шавжийн элбэгшил буурах хандлага ажиглагдаж байна (R=-0.67, p=0.000). 

Шатсан  холимог ойн өндөршлийн доод хэсэг буюу 1100-1200 м өндөрт шавжийн 

элбэгшил элбэг тохиолдож байхад, өндөршлийн дээд хэсэг буюу 1300-1400 м өндрийн 

моднуудад бага тохиолдож байна. Энэ нь температур болон чийгшил ойн  ялгаатай 

бүсүүдэд өөр байдаг (Sheppard et al, 2002), төдийгүй шавжийн фенологи, хөгжлийн 

зохицуулгад нөлөөлдөг болохыг харуулж байна (Kelly et al, 2008, Ungerer et all, 1999).  

Зүйлүүдийн харилцан үйлчлэлийн хэлбэр болох махчлал нь бүлгэмдлийн бүтцэд 

нөлөөлдөг томоохон харилцаа бөгөөд золиосын (модлог идэшт шавж) тархалтыг 

хязгаарлах гол хүчин зүйл болдог. Судалгаагаар модлог идэшт шавжийн элбэгшлээс 

махчин шавжийн элбэгшил шууд хамааралтай (R=0.72, p=0.16 ) байна. Энэ нь техникийн 

болон физиологийн хөнөөлт шавжийн өсөлттэй махчин, шимэгч шавжийн өсөлт, тархалт 

нь шууд хамааралтай өсдөг (Намхайдорж, 1973) болох нь харагдаж байна. Махчин 

шавжийн хувьд цохын багийн  Cleiridae, Elateridae овгийн цохууд олоí зүйлийн модлог 

идэшт золомч, холтосч, модлог идэшт цохуудыí идэж устгаж байна. 

Хэлэлцүүлэг 

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутгийн Моностой, Гахайтын аманд 2010 онд 

хийсэн бидний судалгаагаар Дархан Уул аймгийн Шарын гол сумын Моностой, Хавтгайн 

давааны аманд нийт 3 багийн 18 овог, 54 төрөл, 72 зүйл модлог идэшт шавж илрүүлснээс 

эвэрт цохын овгийн 16 төрлийн 24 зүйл эвэрт цохыг илрүүллээ. Харин 2001 онд хийсэн 

судалгаагаар 8 төрлийн 13 зүйлийн эвэрт цохыг бүртгэсэн байна (Намхайдорж ба бусад, 

2001. Бидний судалгаагаар 4 амьдрах орчин сонгож авсан. Цаашид судалгаандаа илүү 

олон амьдрах орчнуудыг хамруулж судалгаа хийвэл модлог идэшт шавжийн зүйлийн 

бүрэлдэхүүн нэмэгдэх төлөвтэй байна. Ойн доройтол болон модлог идэшт шавжийн 

харилцан хамаарлыг судалсан зарим судалгааны дүнгээс үзэхэд түймэр, мод бэлтгэл 

Øàâæèéí ýëáýãøèë = 137,4124-0,092*x

(R=-0.67, p=0.000)
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явагдаж, сукцесс бий болсны дараа болон сукцессын дунд үед шавжийн зүйлүүдийн 

амьдрах орчны тохиромжтой нөхцөл бүрдэж ихэнхдээ сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна 

(Moretti, 2002). Олон судлаачид ойн түймрийн нөлөөгөөр органик бодисын хэмжээ эрс 

буурч, хөрсний pH-н хэмжээ нэмэгдэж, улмаар бодисын эргэлт, ойн экосистемийн 

ургамлын бүлгэмдэл өөрчлөгдөг, нөгөө талаас модны гадны нөлөөллөөс өөрийгөө 

хамгаалах чадварыг сулруулж, шавжийн тархалт, элбэгшилд нөлөөлдөг гэж үздэг. 

Аризоны нарсан ойд 2002-2004 онд хийсэн судалгаагаар иш холтосны цохын бүлгэмдэлд 

өндөршлийн түвшин хэрхэн нөлөөлж байгаа судалгаатай харьцууулан үзэхэд үр дүн 

төстэй илэрч байна. 

Дүгнэлт 

Шатсан болон огтлолт явагдсан ойн амьдрах орчнуудад модлог идэшт шавжийн элбэгшил, 

зүйлийн олон янз байдал илүү байгаа нь модлог идэшт шавжийн орогнох амьдрах орчин 

болох үхсэн мод болон хожуулын тоо их байгаатай, мөн түймэр болон мод оглолтын 

нөлөөгөөр ургамлын зүйлийн олон янз байдал өөрчлөгдөж, шатсан ойн амьдрах орчны 

алаг цоог (хетероген) байдал их байгаа зэрэг хүчин зүйлүүдээр тайлбарлагдаж байна. Ойн 

амьдрах орчин доройтож, түймэр, мод бэлтгэл явагдахад модлог идэшт шавжийн 

элбэгшил нэмэгдэж байна. 

Доройтсон ойн амьдрах орчныг даван туулах, тэсвэрлэхэд зохилдон Cerambycidae, 

Buprestidae, Scolytidae зэрэг овгийн модлог идэшт шавжууд идэш тэжээлийн хувьд давуу, 

биоэндикатор болж байгаа нь ойн амьдрах орчны өөрчлөлтийн мониторингод модны 

доройтлыг үнэлэх боломжтой юм. 

Модлогийн амьдралын төлөв байдал доройтох тусам модлог идэшт шавжийн нүхний тоо 

нэмэгдэж байна. Шавжийн элбэгшил нь өндөршил нэмэгдэх дагууд буурч байгаа нь нэг 

талаас дээшлэх тусам түймэрт өртсөн талбай багасаж, үхсэн модны тоо цөөрч, нөгөө 

талаас амьдрах орчны алаг цоог байдал, идэш тэжээл, уур амьсгал зэрэг хүчин зүйлүүд 

харилцан адилгүй байгаатай холбоотой байж болох юм 
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