
Баримтат мэдээлэл 

Шонхорууд 

Шувуулахуйд хэрэглэгддэг зарим шонхорууд 

 Цагаан  шонхор 

 Идлэг шонхор 

 Эгэл шонхор 

 Хайргуун шонхор 

 Lanner шонхор 

Махчин шувууд дундаас шонхор нь 37 зүйл 

байдаг бөгөөд Антарктикаас бусад дэлхийн хаа 

сайгүй өргөн тархалттай.  

Шонхорууд бол хүчтэй, хурдан нисдэг. Бие 

гүйцсэн шонхор нарийхан далавчтай тул өндөр 

хурдтай нисэх, чиглэлээ хурдан өөрчлөх 

боломжгүй байдаг байна.  

Бүх шонхорууд махир хошуугаараа өгөөшөө 

үхүүлдэг бөгөөд хошуун дээрх жижиг шүдээ бас 

ашигладаг.  

Махчин шувууд болон  шонхорууд ер бусын хурц 

хараатай бөгөөд энгийн хүнээс 2,6 дахин хурц 

хараатай. Эр шонхорууд эм шонхоруудаас биеийн 

хэмжээгээр жижиг байдаг.  

Шонхорууд өөрийн үүрээ засдаггүй зан төрхтэй 

шувуу юм.  

Эгэл шонхор 1 цагт 320 км цагийн хурдтай шунхан 

нисдэг ба дэлхий дээр хамгийн хурдан нисэж 

байхдаа огцом хөдөлгөөн хийж чаддаг амьтан 

гэдгийг судлаачид тогтоожээ.  

Цагаан шонхор нь шонхорын бусад зүйлүүдээс биеийн хэмжээгээр том юм. Цагаан шонхор нь Арктикын 

эрэг хавь болон Хойд Америкын арал дээр үржидэг бөгөөд түүний өдний өөрчлөлт нь цагаанаас хардуу 

бор хүртэл байдаг. Зуун жилд цагаан шонхор аг ануурт ашиглагддаг байсан ба  Викингчүүдийн хувьд их 

хүндэтгэдэг амьтан бөгөөд Исландчуудын үндэсний бахархалт шувуу юм.  

Цагаан шонхорын үүр нь хадархаг газруудад ихэвчлэн тохиолддог ч эр, эм шонхорууд өөрсдийн үүрээ 

засдаггүй бөгөөд ихэнхидээ хадан цохионы ирмэг, бусад шувууд болох ихэнхидээ хон хэрээ, цармын 

бүргэдийн хаягдсан үүрнүүдийг ашигладаг. Өндөглөхдөө 1-5 хооронд гаргадаг хэдий ч ихэвчлэн 2-4 

хооронд байдаг. Эм цагаан шонхорын дундаж урт 51-65 см урттай, далавчны урт 124-160 см ба биеийн 

жин 1180-2100 гр байдаг.  
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Идлэг шонхор бол том шонхоруудын нэг бөгөөд бараан 
бор өдтэй боловч биеийн доод хэсэг нь ерөнхийдөө 
цагаан, бор толбо болон зурааснуудтай, цээж бараан 
судлуудтай. Идлэг шонхор бол полиморпик буюу 
биеийн хэмжээ, хэлбэр, өдний өнгө зэрэг нь бодгаль 
бүрт харилцан адилгүй байдаг.  

Эм шонхор: урт 55 см, далавчны урт 120-130 см, жин 970
-1300 гр байдаг.  

 

 

 

 

 

 

 

Дээрх зураг дээр Идлэг шонхорын үржидэг нутгуудыг 
тод улаанаар харин өвөлждөг нутгуудыг цайвар 
улаанаар илэрхийллээ.  

Эгэл шонхор бол дэлхий дээрх хамгийн хурдан амьтадын нэг. Тэд ан 
хийхдээ 300 мил цагийн хурдтай шунгаж чаддаг. Мөн дэлхий дээр 
хамгийн өргөн тархалттай шувуу бөгөөд антрактикаас бусад бүх тивд 
тархсан шувуу. Эгэл шонхор задгай газар үүрлэдэг хэдий ч сүүлийн үед 
ялангуяа европд хот суурин газар өндөр байшин, цамхаг зэрэгт үүрлэж 
байна. Гол идэш тэжээл нь шувуу байдаг боловч хот суурин газарт элбэг 
тааралдах тагтаа болон бусад шувуудаар хооллдог. Эгэл шонхор нь 
маш хурц хумстай бөгөөд идэш тэжээлээ барихдаа нисэж байгаа 
шувууг хүчирхэг сарвуугаараа бариж хурц махир хошуугаараа 
хөнөөдөг. Эгэл шонхорын далавч нь нарийхан урт бөгөөд сүүлийг 
далавчтай нь харицуулахад богино харагддаг. Нуруу хэсэг нь хөхвөр 
саарал, толгойн дагз болон орой нь хар мөн толгойноос нүдээ даган 
шанаа хүрсэн маш тод хартай байдаг.  

Хайргуун шонхор (Falco columbarius) бол жижиг биетэй шонхоруудын нэг ба хойд 
Америкчууд өмнө нь энэ зүйл шонхорыг тагтаан харцага гэж ярианы хэлэндээ 
хэрэглэдэг байжээ. Хайргуун шонхорын биеийн урт 24-33 см, далавчны урт 50-73 
см байдаг.  Бусад зүйл шонхоруудтай харьцуулахад биеэр жижиг, тэсвэртэй 
шувуу юм. Ихэнхи  хайргуун шонхор өвлийн улирлыг дулаан газар өнгөрөөхөөр 
нүүдэллэдэг. Хойд Европын шувууд урд Европ болон Өмнөд Африк руу, харин 
Хойд Америкын шувууд АНУ-ын өмнөд хэсэг болон өмнөд Америк рүү 
нүүдэллэдэг. Үржлийн хугацаа 5-6 саруудын хооронд байдаг. Үүрлэхдээ 
ихэнхидээ өтгөн шигүү ургамалтай, хадтай газар үүрлэдэг бөгөөд өөрөө үүрээ 
засдаггүй зан төрхтэй ба хэрээ, шаазгайн шилмүүст болон холимог ойд зассан 
хаягдсан үүрийг ашигладаг байна. Ялангуяа Англид тачир ургамалтай газар эм 
хайргуун шонхор үүрэндээ арц, бургас ашигладаг бол газар, байшингийн дээвэр, 
хадны завсар зэрэг дээр  бас үүрлэдэг байна.  

www.schoollinksprogramme.org 


