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ӨМНӨХ ҮГ

Өдгөө суурин соёл иргэншлийг хөгжлийн 
чиг хандлага болгож, үүндээ байгалийн 

баялагийг өргөн ашигладаг болсон нь 
байгалийн унаган төрх, экосистем дахь 
харьцааны тэнцвэрт байдлыг алдагдуулж 
байгааг эрдэмтдийн олон жилийн судалгаа 
нотолсоор байгаа билээ. Иймд хэзээ 
устаж алга болохыг нь мэдэхийн аргагүй 
биологийн төрөл зүйл, нөөц баялагийн 
тухай судлах, цуглуулах, хамгаалах, хойч 
үедээ уламжлуулан үлдээх нь бидний 
эрхэм үүрэг болж байна. Монгол оронд 
орчин цагийн музей хөгжиж эхэлсэн 90 
гаруй жилийн түүхэнд үе үеийн музейчид 
биологийн төрөл зүйлийг цуглуулж 
боловсруулан чихмэл хийж үзүүлэгт 
дэглэж байсан нь нийт ард иргэдийнхээ 
байгаль орчноо танин мэдэх боловсролыг 
хөгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлсээр байна. 
Үүгээр ч барахгүй чихмэл нь биологийн 
баялагийн хөдлөшгүй баримт төдийгүй 
биологийн өөрчлөлтийн  судалгааг хийхэд 
үнэт судлагдахуун болдог.

Бид энэ удаа эргэн тойронд минь 
байнга тааралдаж байдаг шувуудыг баг 
тус бүрийн ерөнхий шинж тэмдэгээр нь 
таних тухай, шувууг барьж  цуглуулах, 
чихмэл хийх талаар өөрсдийн туршлага 
дээр тулгуурлан энэхүү гарын авлагаа хар 
зургаар баяжуулан гаргаж байна.

Манай орны сээртэн амьтдын дотроос 
хамгийн олон зүйлийг өөртөө агуулж 
байдаг анги бол яах аргагүй шувуу юм. 
Шувуудыг цуглуулах, чихмэл хийхэд 
тухайн зүйлд тохирсон аргыг эзэмших нь 
нэн тэргүүнд тавигдах асуудал юм. 

Эрт дээр үеэс хүмүүс бизнес, хувийн 
сонирхол, шинжлэх ухааны судалгаа 
шинжилгээ, музейд олон нийтэд таниулах 
зэрэг зорилгоор шувуу, хөхтөн амьтны 
арьсаар нь чихмэл хийдэг байсан ба 
энэ нь орчин үед урлаг болтлоо хөгжиж 
иржээ. Музейд шувуу, хөхтөн амьтны 
зүйлийн цуглуулга хийхийн тулд холбогдох 
байгууллагаас зөвшөөрөл авч, Монгол 
оронд мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, 
журмыг баримтлан ажиллах шаардлагатай. 
Хувийн ашиг сонирхолоор хууль бусаар 
амьтан цуглуулах нь хориотой юм. Ер 
нь амьтдыг зориудаар агнахаас гадна 
эндсэн тохиолдлыг цаг алдахгүй илрүүлж 
судалгааны дээж бэлтгэх боломжтой юм.

Музейн үзмэр, судалгааны материалаа 
баяжуулах зорилгоор чихмэл хийх 
сонирхолтой хүн бүрт энэхүү бяцхан 
товхимол бага ч болов тус дөхөм үзүүлнэ 
гэдэгт гүнээ итгэж байна.

Энэхүү гарын авлагыг чадан ядан 
тэрлэх мөчид бүхий л талаар дэмжиж 
байсан Эрдэм шинжилгээний хэлтсийн 
хамт олондоо талархья.

Байгалийн түүхийн музейн 
Лабораторийн эрхлэгч Т. Дашбат
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Доктор, профессор 
Ш.Болдбаатар 

Монгол орон 19 баг, 61 овогт 
хамаарах 472 зүйл шувуутай. Орших 

хэлбэрийн хувьд авч үзвэл, 81 зүйл суурин 
амьдралтай ба 391 зүйл нь нүүдлийн буюу 
дайрч өнгөрдөг. Үүнээс 245 зүйл нүүдлийн 
боловч манай улсын нутагт өндөглөдөг. 
Манай нутагт өндөглөдөггүй зөвхөн зусдаг 
9 зүйл, хавар, намрын нүүдлийн үедээ 
дайрч өнгөрдөг 52 зүйл, зөвхөн өвлийн 
улиралд Тундр, Сибирийн их цас, хүйтнээс 
дайжин орж ирдэг 10 зүйл шувуу байна. 

Умраас өмнө рүү уртрагийн дагуу 
байгалийн хэдэн бүс, бүслүүр тод илрэн 
харагддаг манай орны хувьд янз бүрийн 
бүсийн шувуу харилцан өргөн нэвтрэлцдэг 
нь Монгол орны шувууны тархацын нэг 
онцлог шинж юм. Өвөл цас багатай, 
нарлаг өдөр олон учраас нутгийн суурин 
шувуудаас гадна умардын, тундрын 
шувууд ч өвөлжих аятай нөхцөл бүрддэг. 
Монголд 100 орчим зүйл шувуу өвөлжинө. 

Манай орны өргөн уудам нутгийн 
нэлээд хэсгийг хээрийн бүс эзэлнэ. Энэ 
бүс хур тунадас, чийг багатай, хавар 
салхи ихтэй, өвс ногоо тачир ургадагаараа 
дэлхийн бусад хээрээс ялгаатай боловч 
Монголын дорно бүсийн хялганат хээр 
бусдаасаа эрс ялгаатай. Хээрт зохицон 
нутагладаг шувуудын гол төлөөлөгч нь 
тарважи бүргэд, шилийн сар, хонин 
тоодог, дорнын хиазат, өвөгт тогоруу, 
монгол болжмор юм. Эдгээр зүйл шувуу 
тус орны зүүн хязгаараас Монгол Алтайн 
захын уулс хүртэл тархсан, жинхэнэ тал 
хээр ба уулын хээрээс бусад нутагт зөвхөн 
тохиолдлын байдалтай өндөглөнө. 

Цөлөрхөг хээр, говь цөлийн бүсийн 
гандуу хуурайсаг нутгийн шувуудын 
бүрдэл өвөрмөц шинжтэй. Энэ бүрдэлд 
жороо тоодгой, зэвэн хиазат, шоорон 
эвэртболжмор, монгол ногтруу, монгол 
хуланжороо, цөлийн чогчиго, цөлийн 
зэржигэнэ, загийн боршувуу зэрэг зүйлүүд 
орно. 

Хөвсгөл, Хангай, Хэнтийн уулархаг 
нутаг тайгархаг ойн ба тайгын шувууны 
бүрдэлд нургийн сойр, ханамал хөхөө, 
буслаг сүлэг, хөвчийн дуудууш зэрэг 
ой хөвчийг илэрхийлэгч зүйл шувууд 
хамаарна.

Холимог ой, ойт хээрт европын 
гаралтай навчит ойн хэв шинжийг 
илэрхийлэгч шувууны бүрдэл тархсан 
бөгөөд цэнхэр шаазгай, шивэр хөтүү, 
бөртөт намнаахай, тарчигнаа зэржигэнэ, 
эгэл галсүүлт, тавт хөмрөг зэрэг зүйлүүд 
үүний төлөөлөл болно. Голын бургас, шугуй 
дагаж бүс дундын зарим шувуу, тухайлбал 
улаангүеэ хөөндэй, халиун хөөндэй, их 
хөхбух нь хээр, ой, ойт хээрийн аль алинд 
нь нэвтэрдэг. 

Өндөр уулын бүслүүрт алтайн хойлог, 
эрээнхавирга хахилаг, цагаан ахууна, 
цэвдгийн ахууна, өгөөлэй шулганаа, арцын 
зангалай, цээжмэгт галсүүлт зэрэг хад асга, 
таг, царам орчмын шувуудын өвөрмөц 
бүрдэл өргөн тархахаас гадна жинхэнэ 
цармын шувуу ч бас элбэг. 

Ус намгархаг газар, ус орчмын шувууны 
бүлэглэл манай орны хувьд өвөрмөц 
онцлогтой. Дэлхийн шувууны нүүдлийн их 
зам дагуух хээржсэн цөл, говийн баян бүрд, 
нууруудын хөндийн цувраа нуурууд болон 
Хяргас, Увс нууруудын хотгорын томоохон 
нуур, тэдгээрт цутгах голын адгууд нь ус, 
намгархаг газар, эргийн дагуу амьдрагч 

МОНГОЛ ОРОНД ТАРХСАН ШУВУУД 
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шувуунд онцгой ач холбогдолтой. Дээрх 
нуур усууд жилийн ихэнх хугацаанд бүлээн 
устай байдгаас био бүтээмж өндөр, шувуу 
идэш тэжээл олох, тарга хүч сэлбэхэд 
эерэгээр нөлөөлнө. Монгол орны зүүн бүс 
нутгийн Буйр нуур, Ташгайн таван нуур 
болон Хэрлэн, Онон, Улз, Халх, Нөмрөг, 
Дэгээ голын хөндийн ус намгархаг газар 
Зүүн өмнөд Азийн шувууны нүүдэлд чухал 
нөлөөтэй. Энэ нутгаар манай орны нэн 
ховор ба ховор зүйл шувуу болох хар, 
цагаан болон цэн тогорууны популяцийн 
үндсэн хэсэг нүүн ирж, оршин амьдрах 
бөгөөд дорнын өрөвтас, алаг тогоруу, 
мандир уранхажир зэрэг зүйл шувууд орж 
ирдэг. Мөн Монголд байтугай дэлхийд 
ховордсон бахимхушуу хургачийн дэлхэц 
нутгийн цөм бий. Ус намгийн шувууд 
нь  Төвийн бүсийн Өгий, Баян нуур, 
Цагаан нуур, Тэшгийн олон нуурыг дайрч 
Сэлэнгийн сав даган умард руу Сибирь 
чиглэн нүүнэ. 

Монголд тархсан бүх зүйл шувуудын 
тэн хагас нь дан шавжаар, 30 орчим хувь 
нь голдуу ургамлаар, 10 гаруй хувь нь 
ихэвчлэн усны амьтнаар хооллодог гэж 
зарим судлаачид үздэг. Ихэнх шувуу дан 
ганц нэгэн төрлийн хоол тэжээл хэрэглээд 
байдаггүй боловч зонхилон иддэг зүйлээр 
нь тийнхүү хуваан үзэх боломжтой. Манай 
орны шувуудаас загасч явлиг олигофаг 
буюу гагцхүү загасаар хооллоно. 

Манай улсад шувууны зүйлийг тусгай 
хамгаалалттай газар байгуулах, нэн ховор, 
ховор зүйлийг хамгаалах, олон улсын 
конвенцууд зэрэг хууль эрхийн актуудын 
хүрээнд болон Улаан ном, Улаан данс 
хэлбэрээр хамгаалж байна. Манай оронд 
тархсан шувууны зүйлүүд 19 багт хамаарах 
ба багуудад харъяалагдах шувууд бие 
биеэсээ гарал үүсэл, удам төрөл, бие 

бүтцийн хувьд ялгаран, байгалийн түүхийн 
цаг хугацааны явцад тодорхой бүлэг шувуу 
бие биенээсээ ба зэрэгцэн салбарлаж 
хөгжсөн байдаг. Тиймээс тэднийг 
ангилалзүйчид тодорхой дэст оруулж, 
ангилдаг. Монгол орны шувуудын зүйлийг 
таньж тодорхойлоход баг тус бүрийн 
ерөнхий  шинж тэмдэгийг мэдэх нь чухал 
ач холбогдолтой тул тэдгээрийг тоймлон 
орууллаа. 

  

1. ГАХУУНТАН-GAVIIFORMES

Гахуунтаны багт нэлээд том биетэй усанд 
маш сайн сэлдэг шувуу орох ба тэдний хөл 
биеийн хойд хэсэгт байрласан тул газар 
дээр зогсохдоо бараг босоо харагдахаас 
гадна явахад муу зохилдсон. Хушуу 
хурц, шовх. Хөлийн өмнөд гурван хуруу 
хоорондоо сэлэх сарьсаар холбогдсон. 
Усны мандал дээрээс аажмаар хөөрч 
өндөр авсны дараа хүзүүгээ сунган хурдтай 
ниснэ. Загас болон томоохон шавж, 
нялцгай биетнээр хооллоно. Манай оронд 
гахууныхны овгоос (Gaviidae) улаангүеэт 
гахуун, хилэнгүеэт гахууна гэдэг 2 зүйл 
шувуу тархсан.

2. ШУНГУУРТАН- PODICIPEDIFORMES

Дунд зэргийн ба жижгэвтэр биетэй усны 
шувуу энэ багт хамрагдана. Хуурай газар 
дээгүүр гахуун, гогойтой адил тун муу явна. 
Сүүлгүй мэт оготор харагдана. Хөлийн 
хуруунууд тус тусдаа сэлэх сарьстай. 
Хушуу нь хурц, шулуун буюу бага зэрэг 
дээш ээтийсэн. Гол төлөв ургамал ихтэй ус, 
намаг нуурт тохиолдох боловч заримдаа 
задгай усанд ч үзэгдэнэ. Хөвөгч үүр барина. 
Жижиг загас, усны шавжаар хооллоно. Энэ 
багт Шумбуурынхан (Podicipitidae) гэсэн 
нэг овгийн 5 зүйл шувуу хамаарна.
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3. ХОТОНТОН- PELECANIFORMES

Дунд зэргийн ба нэлээд том биетэй усны 
шувуу энэ багт хамрагдана. Өөр өөр овгийн 
шувуу гадаад байдлаараа бие биеэсээ 
ихэд ялгагдах боловч шувууны хөлийн 
бүх 4 хуруу хоорондоо сарьсан татуургаар 
холбоотой байдаг юм. Энэ багийн 
шувууны хушуу урт, доороо арьсан ууттай, 
эсвэл хоёр хажуугаасаа хавчгар, хушууны 
үзүүр нь доош махийж хурц дэгээ үүсгэсэн, 
загас барихад зохилдсон байдаг. Хөл нь 
биеийн нэлээд хойно байдаг учир усанд 
маш сайн сэлэхээс гадна усан доогуур 
шумбахад онцгой зохицсон. Томоохон гол 
мөрөн нуурын эргээр олноороо сүрэглэн 
амьдарна. Үүрээ модон дээр ба арлын хад 
чулуурхаг газарт засна. Загасаар хооллоно. 

4. ӨРВИЙТӨН- CICONIIFORMES

Амьдралын хэлбэр, гадаад дүрс 
галбираараа олон янзын шувуу энэ багт 
хамаарна. Тэд толгойноосоо урт хушуутай, 
нимгэн ус, намагт чөлөөтэй явж, хоол 
тэжээл барихад зохилдсон өндөр хөл, урт 
нарийхан хүзүүтэй байдаг. Хүзүүгээ арагш 
нугдайлгаж нисдэг байдлаараа өрөвтас, 
тогоруунуудаас эрс ялгарна. Энэ багийн 
шувуудын далавч том өргөн. Тэд нисэлт 
дундаа сайн хальдаг. Идэш тэжээлд нь 
усны ба хуурай газрын жижиг сээртэн, 
элдэв сээр нуруугүйтэн хамрагдана. 

5. НАЛТАН – PHOENICOPTERIFORMES

Энэ багт харьцангуй том биетэй, урт хүзүү, 
өндөр хөлтэй шувуу орно. Гэвч хүзүү 
матигар, хушуу бахимдуу, бараг тэхий 
дундуураа доош нугарч махийсан, голдуу 
улаан-ягаан өнгө зонхилж байдгаараа 

дэглийнүүдээс гадаад байдлаараа ялгарна. 
Тарс их урт, нарийхан. Хуруу богино, 
хоорондоо сэлэх сарьсаар холбогдсон. 
Хүзүүгээ урагш, хөлөө арагш сунган ниснэ. 
Сүргээрээ шавартай, нимгэн усанд хувин 
мэт өндөр үүр засч, тэнд байх жижиг 
хавч хэлбэртнээр хооллоно. Манай оронд 
тохиолдлын байдлаар үзэгдэнэ.

6. ГАЛУУТАН-ANSERIFORMES

Тагтааны чинээ биетэй жижиг шувуунаас 
эхлээд хун мэтийн том биетэй усны шувуу 
энэ багт хамаарна. Галуу хэлбэрт шувууны 
хүзүү урт, хөл богино. Хуруунуудын 
хооронд усанд сэлэхэд зохилдсон сарьсан 
татуургатай, хушуу богиновтор хавтгай ба 
дээд хушууны хөвөөгөөр самлаг илтэс, 
эсвэл жижиг шүдлэгтэй. Сүүлийн доод 
тосны булчирхайнаас ялгарах тосоор өд 
сөдөө сайтар тослох тул усанд бага норно. 
Галуутаны багт хамрагдах шувууны зарим 
нь усан доогуур сайн шумбах ба бүгд сайн 
хөвж сэлдэг. Нисч явахдаа хальдаггүй, 
далавчаа хурдан дэвнэ. Үүрээ гол төлөв 
газар дээр засах боловч зарим шувуу хад, 
модны хонгилд үүрлэнэ. Дэгдээхэйт шувуу 
юм. Тэжээлийн зонхилох хэсгийг ургамал 
эзлэх боловч зарим шувуудын тэжээлд 
сээр нуруугүй болон сээртэн жижиг амьтан 
орно. Манай орны зарим нуур, томоохон 
голын харзуудад өвөлжинө. 

7. ШОНХОРТОН-FALCONIFORMES

Энэ багт начин шонхорын чинээ биетэй 
жижгэвтэр шувуунаас тасын чинээ том 
махчин шувууд хамрагддаг. Хушуу 
хүчирхэг махир, угтаа нүцгэн арьсан 
зэтэртэй, хөлдөө хурц махир хумстай. 
Эдгээр шинжүүдээрээ шар шувууны 



7

багийн шувуудтай төстэй боловч нүд 
нь толгойн хоёр хажууд байдгаараа 
эрс ялгаатай. Тэднийг өдрийн идэвхтэй 
махчин шувуу гэнэ. Элдэв сээр нуруутан 
болон сээр нуруугүй амьтдаар, зарим нь 
сэг зэм, хүүрээр хооллодог. Тэжээл болох 
амьтныг газар дээрээс ба модон дээрээс 
шүүрч барихаас гадна шувууг нисэлт дунд 
нь довтолж барина. Шувууны зүйлээс 
хамаарч үүрээ газарт, модон дээр эсвэл 
хад чулуун дээр гэх мэт олон газарт засна. 

8. ТАХИАТАН-GALLIFORMES

Тахиатан буюу тахиа хэлбэрт шувуудыг 
багтаасан багт бүднэ мэт жижиг шувуунаас 
эхлээд сойрын хэмжээний том шувууд 
багтана. Бие нь чамбай нягт богино өдөөр 
бүрхэгдсэн, хүзүү богино, хөл хүчирхэг 
чийрэг тул явгалан явахад сайн зохилджээ. 
Эдгээр шувуудын хянганы булчин сайн 
хөгжсөн боловч далавч нь харьцангуй 
богино учир хүчтэй, тасралтгүй дэвж ойр 
зайд шалмаг хурдан нисдэг байна. Эгц 
дээш огцом хөөрөх үед далавчны дэвэлтээс 
их шуугиан гардаг нь бусад шувуудын 
нисэлтээс хялбар ялгахад дөхөм болгоно. 
Манай орны тахиатны багийн шувуунаас 
бүднэ нүүдлийн, бусад нь суурин ба ойр 
зуур шилжин нүүдэг.

9. ТОГОРУУТАН-GRUIFORMES

Дотоод бүтэц зохион байгуулалтаараа өөр 
хоорондоо төстэй боловч гадаад хэлбэр 
байдлаараа нэлээд ялгаатай, харьцангуй 
том биетэй тогоруу, тоодог, түнжүүр зэрэг 
ус, намгархаг газар, нуга, хээр тал нутгаар 
тархан амьдрах шувууд багтана. Тэд 
амьдрах орчин, тэжээлийн онцлогоосоо 

шалтгаалан элдэв сээр нуруугүйтэн, жижиг 
сээр нуруутан амьтнаар хооллоно.

10. ХИАЗТАН-CHARADRIIFORMES

Энэ багийн шувуу ус, намгийн ойролцоо 
амьдардаг бөгөөд хараалай, цахлай, 
цууцал, тутгалжин, хиазат гэх мэт бие 
биеэс эрс ялгагдах олон том бүлгүүдэд 
хуваагдана. Хэдийгээр гадаад хэлбэр, төрх 
байдлаараа ихээхэн өөр боловч дотоод 
бүтцийн онцлогоор нь тэдгээрийг яах 
аргагүй нэг багт хамруулан үздэг. Иймээс 
энэ багийн шувуудыг нийтлэг нэг ерөнхий 
байдлаар нь ижилсгэн хэлэх аргагүй юм. 
Цахлайнхан зэрэг зарим овгийн шувууны 
хөлийн хуруунууд хоорондоо сэлэх 
сарьсаар холбогдсон бусад нь голдуу 
зөөлөн уртавтар хушуу, харьцангуй өндөр 
хөлтэй, хуруунуудын зөвхөн угт бага зэрэг 
сарьстай. Энэ багийн шувууны зарим нь 
чамбайлан үүр засахгүй харин өндгөө бага 
зэрэг хонхойлсон газарт ил орхино. Зарим 
цахлайнууд зэгс, шагшуур дунд үүрлэнэ.

11. ТАГТААТАН-COLUMBIFORMES

Тагтаатаны багийн шувууны биеийн хэлбэр 
өндөгөрхүү бөгөөд өд биедээ нягт суусан 
учир хэлбэр галбир чамбай, хүзүү хөл 
богино, далавч уртавтар хурц үзүүртэй, 
хурдан шалмаг нисэхэд зохилдсон. Хушуу 
харьцангуй богино, хамрын сүвийг махлаг 
арьсан зэтэр хучсан. Тэжээлийн зонхилох 
хэсгийг үр тариа, жимс, жимсгэнэ зэрэг 
ургамлын гаралтай зүйлс эзэлнэ. Бүх тагтаа 
хэлбэртнүүдэд гүеэ сайн хөгжсөн. Тэр нь 
тэжээл нөөцлөх, зөөлрүүлэх, дэвтээх 
үүрэгтэй ба үржлийн үед “гүеэний сүү” 
ялгаруулдаг улаан хоолойн бүдүүрсэн 
хэсэг юм.
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12. ХӨХӨӨТӨН-CUCULIFORMES

Энэ багийн шувуу биеэр тагтаанаас 
жижгэвтэр боловч харьцангуй урт 
харагдана. Манай оронд тархсан 
хөхөөнүүд модны амьдралтай. Иймд 
хөлийн хоёр хуруу урагш, хоёр нь арагшаа 
чиглэсэн байдаг. Гэхдээ арын хоёр хурууны 
хумс тэнцүү биш байдгаараа тоншуулаас 
ялгарна. Сүүл ба далавч урт. Хөхөө 
үүрийн паразит тул өндөгний том жижиг, 
өнгө зүс ижил төстэй бусад шувууны 
үүрэнд өндөглөж ангаахайгаа арчлуулан, 
өсгүүлнэ. Их төлөв гал сүүлт, цөгцгий, охил 
бялзуухай зэрэг жижиг шувууны үүрэнд 
өндөглөдөг. Тэжээлийн бүрэлдэхүүнд 
шавж зонхилох ба эрвээхэйн төөлүүр 
иддэг ашигтай, нүүдлийн шувуу юм.

13. УУЛЬТАН-STRIGIFORMES

Шөнийн болоод бүрэнхийн амьдралтай 
махчин шувуудыг энэ багт хамааруулна. 
Махир хушууны уг нь нүцгэн арьсан 
зэтэртэй, тэр нь өргөн саглагар өдөөр 
бүрхэгдсэн байдаг. Нүд толгойн өмнөд 
талд байрлаж нүүрийн дугуй үүссэн. 
Хөл хүчирхэг, хумсаа хүртэл өдтэй, хумс 
хурц махир. Биеийн өд сэвсгэр зөөлөн. 
Далавч том, өргөн бөгөөд үзүүр нь мохоо, 
дугуйрсан. Шөнө тэжээл барихад зохилдон 
дуу чимээгүй ниснэ. Харуй, бүрийд сайн 
харахын зэрэгцээ маш сайн сонсдог. Үүрээ 
хад чулууны завсар, газар дээр, модны 
хонгилд, модон дээр засдаг нуугдмал 
шувууд юм. Энэ багийн шувууны ихэнх 
нь суурин боловч тэдний дунд ойр зуур 
ба нэлээд хол нүүдэг шувуу ч бий. Шавж, 
жижиг мэрэгч, шувуу барьж иднэ.

14. ЭРГҮҮБОРТОН-CAPRIMULGIFORMES

Энэ багийн шувуудын эвэр хушуу богино 
боловч ам том, завж бараг нүдний ар тал 
хүртэл үргэлжилнэ. Далавч урт нарийхан, 
нисч яваа үедээ далбилзах, орон зайд 
хурдан байрлалаа өөрчилж чаддаг ба 
нисэлт харьцангуй тайван, удаан, чимээ 
гаргахгүй. Бүрэнхийн амьдралтай шувуу. 
Хөл маш богино учир газраар явгалахдаа 
муу, буугаад барагтай бол явахгүй, хургаж 
хэвтэнэ. Үүр засахгүй, хоёр цоохор өндгөө 
газар дээр гаргана. Өндөгнөөс ангаахай ба 
дэгдээхийн завсрын өтгөн ноолуур өдтэй 
зулзага төрдөг. Тэжээлд шавж зонхилно. 
Манай оронд 2 зүйл эргүүбор тархсан.

15. УРААЦАЙТАН-APODIFORMES

Биеийн хэлбэр галбирын хувьд 
хараацайтай төстэй, арай томхон шувуу энэ 
багт багтана. Урт нарийн далавчтай, хөл 
богино, газар дээгүүр явахад зохилдоогүй. 
Хушуу богино боловч нисэлт дунд тэжээл 
барихад дасан зохицож, эргүүборын 
адил ам том ангайдаг болсноос завж 
нүд хүрсэн. Бүтэн өдөржин нисч чаддаг. 
Нисдэг шавжийг барьж иддэг. Үүрээ эгц 
босоо байц хад, барилга байгууламжийн 
адарт засч үрждэг, нүүдлийн шувуу. Ороо 
хөөцөлдөө агаарт явагдана. Үргэлжилсэн 
хүйтэн сэрүүн өдрүүд ба олон хоногийн 
борооноор түр зуур ичэх байдалд орно. 
Манай оронд 2 төрөлд хамаарах 3 зүйл 
шувуу тохиолдоно.

16. ЗҮСЭГТЭН- CORACIIFORMES

Зүсэгтэнд багтах шувууд бор шувууны 
чинээ биетэйгээс тагтаанаас арай багахан 
дунд зэрэг хэмжээтэй байдаг. Тэд голдуу 
хурц тод өнгөтэй, биедээ нягт чамбай 
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суусан өдтэй. Зүсэгтнүүд модны хонгил, 
янз бүрийн амьтны нүх, хонгил зэрэг далд 
газарт үүрлэнэ. Энэ багт эрдэнийн шувуу, 
шогшир, халуу, балч төрлийн цөөн зүйл 
манай оронд таарна. Тэдний дундаас 
томоохон гол дагаж загасчлан амьдрах, 
тодлын чинээ биетэй, гоёмсог хөх ногоон, 
номин цэнхэр, улбар шар өд сөдтэй номин 
шогшир (Alcedo atthis) ердийн тохиолдох 
зүйл болно. Бусад төрлөөс дайрч өнгөрөх 
буюу тохиолдлоор тааралдана. Монгол 
орны баруун бүс нутаг, тухайлбал Увс 
нуурын хөндий дагаж шарга балч (Merops 
apiaster) үе үе орж ирдэг.

17. ӨВӨӨЛЖТӨН-UPUPIFORMES

Өвөөлжтөн урт, зөөлөн хушуутай, хөлийн 
урд гурван хурууны хоёр нь угаараа 
нийлж ургасан, толгойн дагз хэсэгтээ урт 
өднөөс бүрдсэн залаатай, тэр нь дэвүүр 
мэт дэлгэгдэнэ. Биеийн ерөнхий зүс элсэн 
шаргалдуу боловч хар цагаан алагласан 
өргөн судлуудтай. Ой, тал хээр, хад чулуу 
гэх мэт янз бүрийн орчинд амьдарна. Мод, 
чулууны элдэв янзын хонгилд үүр засаж 
өндөглөнө. Үүрийн амсар орчим бохир, 
эвгүй үнэртэй байдаг. Шавж, тэдгээрийн 
авгалдайгаар хооллоно.

18. ТОНШУУЛТАН- PICIFORMES

Модны амьдралтай жижиг ба дунд зэргийн 
биетэй шувуу орно. Биеийн өдүүд богино, 
хатуу, нягт. Зарим шувууны өд хурц тод 
өнгөтэй байдаг. Сүүлийн өд хатуу, модонд 
асах, түшихэд тулгуур үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Энэ багаас зөвхөн гоётуулын өд зөөлөн. 
Тоншуулын хушуу хүчирхэг хурц, модны 
холтсыг тогшин цоолж идэш тэжээл авах 
зохилдолгоотой. Тэжээлд холтсон дор 

амьдрагч шавж, тэлгээрийн өт, төөлүүр 
ба шилмүүстний үр ордог. Тэдний хэл 
их урт, наалдамхай, хурц үзүүртэй. Хөл 
модонд асч явахад сайн зохилдсон, хурц 
хумстай, хөлийн хоёр хуруу урагш, хоёр нь 
хойш чиглэсэн. Зарим тоншуул гуравхан 
хуруутай байна. Өмх модонд гаргасан 
хонгилд үүрлэдэг. Ой тайгын суурин шувуу 
боловч ойр зуур нүүдэллэнэ.

19. БОРШУВУУТАН-PASSERIFORMES

Орших газар нутаг, идэш тэжээл эрэн 
хайж, олзворлох байдал, гадаад хэлбэр 
дүрс, хэмжээгээрээ бие биеэсээ ялгаатай. 
Бургасны ураншувуу шиг жижигхэнээс 
дунд зэрэг ба хон хэрээ мэт том биетэй 
шувуу энэ багт багтдаг. Энэ багийн 
шувуудын олонх нь модтой буюу сөөгтэй 
газруудаар тархсан боловч нуга, тал хээр, 
говь цөл, хад асга, өндөр уул гэх мэт 
задгай газруудад амьдарна.

Тэжээлийн хэлбэрээр олон янз. Зарим шувуу 
ургамлын үр жимсээр хооллоход маш сайн 
зохицсон. Жишээлбэл: солбио хушуутын 
хушуу шилмүүст модны боргоцойноос үр 
авч иддэгээс солбио болсон. Мөн шавж 
идэштэй, холимог идэштэй, усан дотроос 
тэжээл олж авах чадвартай шувууд ч бий. 
Энэ баг дэлхийн болоод манай орны нийт 
зүйл шувууны 50 ба түүнээс илүү хувийг 
хамруулдаг хамгийн том багийн нэг юм.
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Т. Дашбат

Ямар ч төрлийн чихмэл хийх ажил дараах 
3 үе шатыг дамжина. Үүнд: 

1. Цуглуулга хийх

2. Цуглуулганд анхан шатны 
боловсруулалт хийх

3. Лабораторийн орчинд чихмэлийг 
хийж гүйцэтгэх

Цуглуулга хийхийн өмнө тухайн 
шувууны тархалт, амьдрах орчин, идэш 
тэжээлийн онцлогийг сайтар судалсан байх 
шаардлагатай. Дараагийн нэг анхаарах 
чухал зүйл бол шувууг барих улирлыг зөв 
оновчтой сонгох. Шувуудын гуужилтын 
өмнө,  гуужилтын дараа  үеийг сонгох 
нь өд нь бүрэн, өнгө үзэмжтэй  чихмэл 
болоход нөлөөлдөг.

Өвөлждөг шувуудыг аль болох өвөл 
цуглуулах, харин нүүдлийн шувуудыг 4 
дүгээр сарын ихээр хавар цуглуулах нь 
оновчтой. Энэ үед шувуудын гуужилт 
эхлээгүй байдгаас гадна өөх тос багатай 
байдаг тул өвчиж цэвэрлэхэд тустай юм.

Шувуудыг барих багаж хэрэгсэл, 
цуглуулах аргын  талаар танилцуулья.  
Шувууг урхиар, тороор, буудах зэрэг 
аргаар барьж, цуглуулна. 

УРХИАР БАРИХ. Шувуудын амьдрах 
орчны онцлогоос шалтгаалан дараах 
аргуудыг хэрэглэж болно. Үүнд: 

А. Уяагаар холбогдон татаж 
хаагддаг урхи: Энэ арга нь газар дээр 
үүрлэдэг шувуудыг барих зориулалтай юм. 
Шалгүй төмөр болон модоор хийсэн торон 
хайрцагийг уяа бүхий тулгуур модонд 
түшүүлэн тавьж тодорхой хэмжээний 
зайнаас уяаг татаж барих. Энэ аргыг 

хэрэглэх үед шувуудад өгөөш тавибал илүү 
үр дүнтэй. Дээрх аргын сул тал гэвэл шувуу 
оронгуут уяагаа механик хэлбэрээр татдаг 
тул нуугдан хүлээх шаардлагатай (Зураг 1). 

Зураг 1. Газар дээр үүрээ засдаг жижиг шувуудыг 
барьж байгаа байдал. Торон хайрцагны амыг 
нээж богино хэмжээний модоор тулж, тулсан 
модыг шувуу торонд оронгуут татаж амыг нь 
хаах зориулалтаар байрлуулна. Торон дотор 

өгөөш байршуулна.

Б. Автомат хаагчтай урхи: Манайхан 
амьд баригч гэж нэрлэдэг торон хайрцагийг 
ашигладаг энэхүү арга нь шувууд урхины 
голд байгаа идэх зүйлтэй тавцан дээр 
суухад орсон хаалга нь автоматаар 
хаагдах зориулалттай. Ойр ойрхон шалгаж 
байхгүй бол амьд баригчинд орсон шувуу 
ийш тийш удаан хугацаагаар цовхчоод 
нэгдүгээр зэргийн дэвүүр өдүүдийг 
гэмтээдэг тул анхаараарай. 

В. Төөрүүлдэг урхи: Энэ аргыг 
нуур цөөрмийн эрэг дээр ашиглаж галуу 
нугас зэрэг томоохон шувуудыг барихад 

ШУВУУНЫ ЧИХМЭЛ ХИЙХ АРГАЗҮЙ
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ашигладаг. Хүссэн хэлбэрээрээ угсардаг 
торыг босгон дугуй хэлбэрт оруулаад 
хооронд нь холбон хэд хэдэн тасалгаа 
үүсгэж  дээд хэсгийг нь тороор хучна. 
Урхин дотор идэх зүйл тавьж ойр орчимд 
нь ургамал сүрэл зэргийг тавьж шувуудыг 
урхидна (Зураг 2).

Зураг 2.  Зурган дээрх энэхүү янз бүрийн 
хэлбэртэй торуудыг нуур, цөөрмийн эрэг дээр 
байршуулж томоохон биетэй усны шувуудыг 
барихад ашигладаг. Торны өргөн хаалгыг 
нээж дотор талын аль нэг мухарт нь өгөөш 
байршуулан алсаас нуугдан харуулдана. Шувуу 
явж ороод өгөөшөнд хүрэх үед гүйж очин 
торны амыг нь хаана. 

                                                                            

ТОРООР БАРИХ АРГА. Хялгасан тор нь 
жижиг шувуудыг барихад тохиромжтой 
бөгөөд ерөнхийдөө урт нь 12 метр, өндөр 
нь 2,6 метр торыг ашигладаг. Зэлүүд газар, 
өргөн тал, бургасан дунд, гол горхины эрэг 
орчим тавихдаа тухайн нөхцөл байдалд 
түшиглэн барих шувууны нислэгийн зам, 
нөхцөлийг тооцож байрлуулна (Зураг 3).

Торонд орсон шувуудыг удаан 
байлгавал орооцолдон салгаж авахад 
хэцүү болох, мөн шувууд гэмтэх аюултай 
тул 15-20 минутын зайтай шалгаж байх 
шаардлагатай.

Торонд орсон шувуудыг салгахдаа 
эхлээд хөлийг нь дараа нь орооцолдсон 
хөл талын далавч, толгой, эсрэг талын 
далавч гэсэн дарааллаар гаргаж авна.

Зураг 3. Шувууны тор татсан байгаа байдал. 
Энэ нь жижиг шувуу барихад шалгарсан арга 
бөгөөд зориулалтын тор ашигладагаараа 
онцлогтой. Шувууны амьдрах орчинд нисэлтийн 
замыг нь тодорхойлж баганаа босгон багана 
хооронд тороо татна.
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Галт зэвсэг ашиглан цуглуулах. 
Ихэвчлэн шувуу агнах зориулалттай 
ангийн Дробовик бууг ашигладаг. 
Шувууны биеийн хэмжээнээс шалтгаалан 
суман дахь үрлийн хэмжээг харгалзан үзэж 
сумаа сонгон агнадаг. Хэмжээ нь томдсон 
үрэл шувууны арьсыг нь их хэмжээгээр 
гэмтээж цуглуулгын шаардлага хангахгүй 
болох талтай. Том биетэй тас, ёл, бүргэд 
зэрэг шувууг агнахад винтов загварын бууг 
ихэвчлэн ашигладаг бол жижиг шувуудад 
хийн бууг ашигласаар иржээ. 

Буугаар авлахад сум нь шувууны 
арьсыг ихээр гэмтээдэг тул сэргээхэд 
хэцүү, өдөнд наалдсан цус арилахдаа муу, 
толбо болон үлдэх дутагдалтай тул бусад 
аргуудыг ашиглах нь илүү оновчтой зөв 
байдаг. Шувууг агнасан даруйдаа хөвөн 
юмуу эсвэл шингээх чадвар бүхий цаасаар 
ам болон сум орсон хэсгийг бөглөх 
хэрэгтэй. Энэ нь өдийг цус болгохгүй байх 
сайн талтай.    

Цуглуулга хийж болох өөр нэг аргыг 
дурьдвал махчин шувууд өндөр хүчдлийн 
шон дээр сууж тогонд цохиулж ихээр 
энддэг судалгаа байна. Хүйтний улиралд 
өндөр хүчдэл даган явж цуглуулга хийж 
болох юм. Шувууг цуглуулсан дариу 
хугацаа алдахгүйгээр тас хөлдөөгөөд 
лабораторийн орчинд чихмэл хийх ажлыг 
үргэлжлүүлсэн нь илүү үр дүнтэй байдаг.

Эндсэн шалтгаан нь тодорхойгүй 
шувуудыг чихмэл хийх зорилгоор авахгүй 
байх нь дээр. Яагаад гэвэл амьтнаас хүнд 
халддаг олон төрлийн өвчин байдгийг 
санахад илүүдэхгүй бизээ. 

ЦУГЛУУЛГАД АНХАН ШАТНЫ 
БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ (өвчих)

Шаардагдах багаж хэрэгсэл: жижиг 
мөлжүүрийн хутга, мэсийн хутга (ир нь 
солигддог), төрөл бүрийн хямсаа, хайч, 
төмсний гурил, 00-ийн цаас, нэг удаагийн 
резинин бээлий, жижиг, том цаасны хутга.

Хэмжилт: Шувууг өвчихийн өмнөх 
үеийн хэмжилт. Шувууны биеийн үндсэн 
хэмжилтүүд болох биеийн урт, далавчны 
урт, хушууны урт, сүүлний урт, тарсны 
уртыг хэмжиж тэмдэглэнэ. Хүзүүний 
уртыг хэмжихдээ шувууг хажуу талаар нь 
хэвтүүлэн хүзүүг нь сунгаж тавиад нүдний 
угаас эгэмний яс хүртэлх хэмжээг авна.  

Шувууг өвчсөний дараах үеийн 
хэмжилт: Өвчиж дууссаны дараа эх биеийн 
махнаас урт, өргөн, өндрийн хэмжээг 
авна. Энэ хэмжээгээр чихмэлийн эх бие 
бэлтгэнэ. 

Шувууг өвчих: Ихэвчлэн дараах дэс 
дарааллаар шувууг  өвчдөг. 

•	 Шувууг дээш нь харуулж тавиад арьсыг 
хайч юмуу эсвэл мэсийн хутгаар хянга 
яснаас ялгадасны сүв хүртэл (жижиг 
цаасны хутга ч байж болно) ярна.

•	 Гаргасан цоорхойг хоёр тийш нь 
гараараа зөөлөн ярж арьсыг нь хальс 
махгүйгээр өвчинө. 

•	 Эхлээд баруун хөлийг өвчиж шилбэ ба 
дунд чөмөгний заагаар огтлон шамлан 
гаргаж шилбэний махыг мөлжин авч, 
нүцгэн ясыг арьсанд нь үлдээнэ. Дараа 
нь зүүн хөлийг өвчинө. 

•	 Сүүлний угийг эх биеэс нь салгана. 

•	 Хоёр далавчны ясыг эх биенд 
холбогдсон хэсгээр салгана. 
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•	 Үлдсэн хэсгийг хошууны уг хүртэл 
урагш шувталж, хүзүү толгойн хэсгийг 
гаргана. 

•	 Нүдний хоёр алим, хэл, булчин, 
булчирхай, тархийг толгойн яснаас 
цэвэрлэн гаргана. Ингэхдээ нүдний 
тойргийн хэмжээг тэмдэглэн аваарай 
(зураг 4, 5).

Зураг 4. Толгой хэсгийг битүү өвчих хэлбэрээр 
гаргасан байдал. Дараа нь нүдийг нь ухархайн 
хэсгээр бүтэн салгана.

Зураг 5. Гавлын яснаас тархийг нь ухаж гарган 
дараа нь эрүү орчмын махыг цэвэрлэн толгойн 
ясыг арьсанд нь үлдээнэ.

•	 Далавчны махыг салгаж ясыг үлдээнэ 
(зураг 6).

•	 Урт хөлтэй шувуудын хөлийн 
шөрмөсийг салгах нь зүйтэй (зураг 7). 

Зураг 6. Шувууны далавчны дотор талд 
байгаа ясыг цэвэрлэж байгаа байдал. Ясыг 
дагасан мах, шөрмөс зэргийг сайтар цэвэрлэх 
хэрэгтэй. Жижиг шувууд дотор талаасаа бүрэн 
цэвэрлэгддэг бол том шувууд дээр ажиллахдаа 
гадна талаас нь зүсэлт хийж цэвэрлэх нь үр 
дүнтэй. Харин ясыг нь арьсанд нь үлдээнэ.

Зураг 7. Урт хөлтэй шувуудын шилбэний 
шөрмөсийг салган авч буй байдал. Цэвэрлэсэн 
хөндий рүү давсны уусмал шахаж үлдээх 
хэрэгтэй.
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•	 Шувууг өвчих явцад зарим шувуудын 
хүзүү нарийн, толгой том учир эргэхгүй 
тохиолдол байдаг. Энэ үед эрүүний 
доор юмуу эсвэл чихний ард зүсэлт 
хийж толгойн ясыг гаргана (зураг 8).

•	 Сүүлний уг хэсгийг сайтар цэвэрлэх 
(зураг 9).

Зураг 8. Зарим шувууны толгойн хэсгийг битүү 
өвчихөд эргэж гарахгүй хүндрэлтэй байдаг 
учраас  зурагт үзүүлснээр зүсэлт хийж гавлын 
ясыг нь гаргах нь зүйтэй. 

Арьсанд үлдсэн шар мах өөх зэргийг 
сайтар цэвэрлэнэ (халивлах).

•	 Өвчих явцад аль болох өдийг маханд 
хүргэхгүйн тулд  жижиглэн бэлдсэн 
зөөлөн шингээх чадвар бүхий цаасаар 
тусгаарлана. Мөн өвчих явцад махнаас 
ялгарах шүүсэн дээр төмсний гурил 
цацаж биежүүлдэг. 

Зураг 9. Сүүлний угийг цэвэрлэсэн байдал. 
Сүүлний хэсэгт шувууны тосны даавар 
ялгаруулагч булчирхай байдаг  тул энэ хэсгийг 
сайтар цэвэрлэх хэрэгтэй.

Арьсыг хадгалах: Эцэст нь арьсны 
доторх бүх хэсэгт бор давс жигд түрхэж 
чихмэл хийх хүртэл хадгална. Боломжтой 
бол нэг хоногийн дараа арьсанд давс 
бүрэн шингэсэн гэж үзээд хөлдөөгчинд 
хадгална. Энэ нь шувууны сарвуу болон 
хумс хатахгүй байхаас сэргийлдэг. Хэрэв 
хөргөгчинд хадгалах боломжгүй ил 
хадгалах бол чихмэл хийхийн өмнө зөвхөн 
сарвуу хэсгийг усанд сайтар дэвтээх 
хэрэгтэй.
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Хээрийн нөхцөлд цуглуулга хийх явцад 
шууд өвчих боломжгүй үе тохиолддог. 
Иймээс 5-6 цагийн дараа өвчинө гэж 
тооцоолвол газар дээр нь хэвлийн хэсэгт 
зүсэлт хийж гэдэс дотрыг нь гаргаж хаяна. 
Энэ нь өвчих хүртэлх хугацаанд цуглуулгыг 
муутгахгүй, мөн хэвлийн хэсгийн өд 
халуудаж унахгүй байхаас сэргийлдэг. 

Цуглуулгыг тээвэрлэх явцад хошуу 
болон хумс гэмтэх аюултай байдаг тул 
тусгайлан бэлдсэн зөөлөвчинд ороож 
тээвэрлэнэ (зураг 10).

Шувуудын сарвуу, шилбэ хэсгийг 
муутгахгүйн тулд тариурын багаж 
хэрэглэн давсны уусмалыг шахаж үлдээдэг  
(зураг 11).

Зураг 10. Хээрийн нөхцөлд шувуугаа өвчиж 
цэвэрлэсний дараа аян замд хошуу, сарвууг нь 
гэмтээхгүйн тулд хамгаалах хэрэгтэй.

 

Зураг 11. Шувууны сарвууны хэсэгт тариурын зүү 
хэрэглэн давсны уусмал шахаж буй байдал  

Чихмэлийг хийж гүйцэтгэх

Чихмэл хийх олон арга байдаг бөгөөд 
эдгээрээс ороолт болон сийлбэрийг 
хослуулсан аргыг танилцуулъя. 

Чихмэлийг хийх дараалал: 

•	 Давсалж хатаасан арьсыг дэвтээх 
зорилгоор хүйтэн усанд хийж хонуулна.

•	 Дэвтээсэн арьсныхаа толгойн ясыг 
дүрэхгүйгээр тусгай бэлтгэсэн шүүнд 
хийж 1-3 хоног байлгана. Шүүг 
бэлтгэхэд 100 л усанд 3 л цууны хүчил, 
10 кг бор давс орно гэж тооцон өөрт 
шаардлагатай хэмжээгээр найруулна.  

•	 Шүүнд дэвтээсэн (манайхан бол 
арьс идээлнэ ч гэж ярьдаг) арьсыг 
гаргаж, цэвэр усаар сайтар угаана. 
Угаахдаа угаалгын нунтаг болон бусад 
цэвэрлэгээний бодисуудыг ашиглаж 
болно. Энэхүү үйлдлийг хийхдээ 
резинен бээлий өмсөх хэрэгтэй. 

•	 Угаасан  арьсны ус чийгийг шингээх 
чадвар бүхий цаасанд шингээн авч, 
үсний сэнсээр сэнсдэж хатаана. 
Сэнсийг хэт халуун, ойр, нэг дор удаан 
барихгүйгээр байнгын хөдөлгөөнд 
барьж байхыг анхаарна уу. Үүнээс 
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гадна нойтон арьсан дээр төмсний 
гурил цацаж сэгсрээд сэнсдэж болно. 
Энэ нь арьсыг хурдан хатаадаг боловч 
орчинг бохирдуулдаг тул зарим 
чихмэлчид хэрэглэдэггүй, харин 
чийгийг цаасанд шингээх нь хялбар 
гэж үздэг байна.

•	 Шувууны хэмжээнээс шалтгаалан 
карказ зангидах төмөр утасны нарийн, 

бүдүүнийг сонгоно. Ингэхдээ аль 
болох зэврэхгүй төмөр утас сонгоорой. 
Төмөр утасны нэг талын үзүүрийг 
ирлэж арьсанд үлдээсэн мөчний 
ясуудыг дагуулан сүлбэж ястай нь хамт 
бэхлэнэ. 

•	 Бэхлэсэн мөчөө хөвөнгөөр нимгэн 
ороож, хэлбэржүүлнэ (зураг 12).

Зураг 12. Шувууны цэвэрлэж үлдээсэн дөрвөн мөчний ясыг дагуулан төмөр утсаар сүвлэн тэдгээрийг 
гадуур нь сентифоноор ороож мах хэсгийг нь хиймлээр бүрдүүлж байгаа байдал.
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Зураг 13. Шувууны их биеийг нягтрал сайтай хөөсөнцөрөөр орлуулан хийж буй байдал

•	 Эх биеийг тухайн шувууны махнаас 
авсан хэмжээнд тааруулан нягтрал 
сайтай хөөсөнцөрөөр сийлж хийнэ 
(зураг 13).

•	 Хүзүүг хийхдээ төмөр утас, хөвөн 
ашиглана. Хүзүүний төмрийг 
хөвөн, оо-ын цаас, сентифон зэрэг 
материалуудаас сонгож орооно. 
Ороохдоо нэгэн жигд ороож, гадуур 
нь нарийн утсаар бэхлэнэ.

•	 Нүдний ухархайг баримлын шавраар 
дүүргэнэ. 

•	 Дөрвөн мөч болон хүзүүг эх  биеийн 
хөөсөнцөрт суулгана. 

•	 Зүсэлт хийсэн хэвлийн хэсгийн амыг 
нийлүүлэн хэвлийн хэсгээс цээж рүү 
доороос нь дээш оёно. Эцэст нь өөрийн 
хүссэн хөдөлгөөнөөр байршуулан 
хатаана. 
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•	 Том шувуудын чихмэлийг хийхдээ 
карказ зангидахын тулд 3 см зузаантай 
зөөлөн банз ашиглаж болно (зураг 14).

Зураг 14. Шувууны их биеийг нягтрал сайтай 
хөөсөнцөрөөр орлуулан хийж буй байдал

Чихмэл хийх урлагт арга барил, сонгох 
материал нь байнга өөрчлөгдөж байдаг ба 
энэ нь чихмэлчнээс тасралтгүй шинийг сэдэх, 
бүтээлч хандлагатай байхыг  шаарддаг.                                                                                                           
Мөн чихмэлийг урт хугацааны туршид 
хадгалах боломжтой бөгөөд судалгаа, 
сургалт, үзмэрт дэглэх зэргээр олон янзаар 
ашиглах боломжтой. 
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