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Шувуулахуй 

Шувуулахуй 

Зэрлэг ан амьтдыг тэдний оршин амьдрах газар нутагт нь сургаж 
гаршуулсан махчин шувуугаар агнуулахыг махчин шувуугаар ан хийх 
буюу шувуулахуй гэнэ. Шувуулахуй нь махчин шувуудыг ан хийхэд 
сургаж, барисан өгөөшөө эргээд эзэндээ авчирч өгөхийг сургадаг. 
Шувуу сургаж ан хийх урлаг нь эртний Месопотами (Тигир Евфрат 
мөрний хөндий буюу одоогийн Ирак, Сири, Турк, Ираны зарим хэсэг), 
Монгол, Хятад манай эриний өмнөх 2000 жилийн тэртээгээс үүсэн гэх 
баримт бий. Таилцуулга дээр эртний Хятад болон Персийн хүмүүс 
махчин шувуудтайгаа хамт гарсан зураг бий. Энэ нь махчин шувууд 
4000 жилийн өмнө сургагдаж байсаныг илэрхийлж байна.  
Шувуулахуйд суралцахын тулд юуны түрүүнд сургаж буй шувууныхаа 
хурд болон ан хийхийг сайтар ажиглах хэрэгтэй байдаг. Махчин шувуу 
агаарт өндөрт хөөрөн нисдэг тул өгөөш үүнийг ховор анзаарснаар тэд 
зугтахаасаа хэдий нь оройтсон байдаг байна. Бидний өвөг дээдэс 
махчин шувууд өгөөшөө барихад хурдан шаламгай, хялбар аргаар 
барих чадварыг анзаарсанаар  шувуулахуйд махчин шувууг ашиглах 
болжээ.  

Ямар ч хүн махчин шувуудыг сурган шувуулахуйд ашиглаж болдог 
байсан ба энэ магадгүй Төв Азийн өргөн уудам хээрт анх 
хэрэглэгдсэнээр дэлхий дахинд тархах болсон.  

Шувуулахуйн урлаг цөөрөх болсон гол шалтгаан нь хүмүүс буу 
хэрэглэж эхэлсэнээс улбаатай. Аз болоход шувуулахуй нь 
язгууртануудын зугаа цэнгэл буюу нөгөөө талаар спорт болон 
үргэлжлэн хадаглагдаж байна.  
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Шонхор шувууг сургах 

Шонхор болон Харцага нь 
шувуулахуйтай салшгүй холбоотой. 
Шувуу сургагч болон баригч нар өмнө 
нь бүх шувууг шувуулахуйд ашиглаж 
байсан. Шонхор сургагч махчин 
шувууныхаа өгөөшинд тагтааг тор 
эсвэл гогцоонд уясанаар махчин шувуу 
нисэн тагтааг барисанаар гогцоо эсвэл 
торонд орооцолдон баригддаг байна.  

Шонхор шувуугаа барисаны дараа 
шувуу сургагч түүний толгойд малгай 
өмсгөсөнөөр, харах боломжгүй болж 
тайвширан хөдөлгөөн нь багасдаг 
байна.  

Зарим орнууд шувуулахуйд махчин 
шувуудыг барихыг одоог хүртэл 
зөвшөөрдөг ба үүний зөвшөөрлийг 
засгийн газраас авдаг байна.  
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Шувуудыг сургахуй 

Шонхор шувууг сургах нь хялбар биш бөгөөд өөр өөр зүйлийн шувуудыг сургахад өөр өөр техник, арга хэрэгтэй 
болдог. Сургалтын эхний шат бол шувуугаа сургалтанд бэлтгэх үе бөгөөд үүнд энгийн ажиллагаа болох 
шувуутайгаа харилцахад цаг гаргах, ажиглах, гар дээрээ суулгах зэрэг юм. Мөн шувууныхаа малгайг аван, сольж, 
гартаа өмссөн бээлий дээрээ малгайгүй удаан суулган дасгах хэрэгтэй байдаг. Энэ арга барилыг олон зүйл 
шувууд дээр хэрэглэж болдог.   

Эрт үед хэрэглэдэг байсан бас нэг арга бол шонхор сургагч шувуутайгаа хамт нэг өрөөнд байх, үүнийг “Шувуугаа 
сэрүүн байлгах” гэж нэрлэдэг. Энэ арга нь шувуу сургагчийн хувьд их тэсвэр шаарддаг байна.  

Эхний хэдэн долоо хоногийн турш шувуу сургагч шувуутайгаа үргэлж хамт байж өөртөө дасган аль болох ойр 
дотно харьцаа үүсгэхийг эрмэлздэг. Шувууны хөлний шагайгаар уяагаар уяж хөдөлгөөнгүй байлгана. Өдөр 
шувууг эзэн тусгай бээлийтэй гар дээрээ суулгаж уяанаас нь атган бага зэрэг хөдөлгөөнтэй байлгадаг. Харин 
шөнө нь газарт бөхөлсөн модон суултуур дээр нь суулгаж, уяаг нь уртхан тавьдаг. Ингэхэд шувуу нилээд 
хөдөлгөөнтэй байх боловч нисэж алга болох боломжгүй байдаг.  

Сургалтын эхний шат бол шувууны малгайвчийг аваад 2 хөлийг нь боосоон боолттой  хэвээр нь модон суудал 
дээрээс нь сургагчийн гар луу нисгэж сургах явдал юм. Ингээд шувуу ойр ойрхон нисч эхэлдэг. Дараа нь сургагч 
өгөөшийг бага зэрэг түүхий махтай хамт бариад 30-аад алхам хол зогсох ба шувуучийн туслах шувууны 
малгайвчийг авахад шувуу сургагч тухайн шувууны нэрээр нь дуудаж өгөөшөөрөө далладаг. Шувуу нисч ирээд 
өгөөшийг барих үед шувуу сургагч шувууг урамшуулж мах өгдөг. 

Шувуу сургагч 

      Шувуугаар ан хийдэг хүнийг англиар 2 янзаар 
нэрлэдэг. Шонхороор ан хийдэг хүнийг Falconer, 
харцага болон бүргэдээд ан хийдэг хүнийг Austringer 
гэж нэрлэдэг. Орчин үед махчин шувуугаар ан хийхдээ 
ихэвчлэн улаан сүүлт харцага (Red talled Hawk), 
харисын   харцагыг (Harris Hawk) ашиглаж байна. 

Шувуулахуй орчин үед 

Шувуу сургагч нар өнөө үед хот суурин, байгууламж, 
томоохон барилга, нисэх буудлын орчмын хөнөөлт 
шувууд, амьтдад хяналт тавихад махчин шувуудыг 
ашигладаг.  

Олон орнууд шувуу сургах онол болон практикын курс 

төгссөн шувуу сургагч нарт тусгай гэрчилгээ өгдөг.  

Талархал: Доктор Nick Fox ( Английн зэрлэг амьтаны зөвлөх 

компани)- http://en.wikipedia.org/wiki/Falconry ;  

Frits Kleyn : Шувуулахуйн олон улсын холбоо 
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