
Баримтат мэдээлэл 

Махчин шувуу 

Шувуу 

Шувуу бол халуун цустай, сээр нуруутан 

амьтан юм. Шувуу нь хөнгөн ястай 

бөгөөд бараг бүх зүйлүүд нь хөндий 

ястай. Шувуу шүдгүй боловч хоол хүнсээ 

зулгааж идэх зориулалттай хошуутай 

байдаг. Амьсгалах эрхтнээс гадна 

биеийнхээ ихэнх хэсэгт агаарын 

хүүдийтэй. Амьд амьтдын дотроос 

зөвхөн шувууд өдтэй байдаг. Өд нь 

дулааныг хадгалаж биеэ хамгаалахаас 

гадна ихэнх шувуудын хувьд энэ нь 

нисэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Оцон 

шувуу, Шинэ Зеландын киви зэрэг зарим 

шувууд огт нисдэггүй боловч бие нь 

өдөөр бүрхэгдсэн байдаг. Бүх шувууд өөр 

өөрийн зүйлийн онцлогоос хамааран ан 

хийх, явах, сэлэх, шумбах зориулалттай 2 

далавч, 2 хөлтэй. Дэлхийд нийт 8500 

зүйлийн шувуу байх боловч зүйлүүд нь 

хэмжээ, хэлбэр, өнгө, хоол тэжээл, 

амьдрах нутаг зэргээсээ хамааран өөр өөр 

байдаг. Эдгээр болон бусад шинж чанарт 

үндэслэн эрдэмтэд шувууг өөр өөр бүлэгт 

хувааж үздэг. Зарим нь шувуудыг эх 

газрын ба ус, намгийн гэж ангилсан 

байхад заримыг нь дуут шувууд гэж 

ангилсан байх жишээтэй. 

Шувуу хэвлээр явагчидтай гарал үүсэл нэг 

болох тухай 

Шувуудад яст мэлхий, матар, гүрвэл гэх мэт хэвлээр 

явагчидтай ижил төстэй зүйл олон байдаг. Шувууд 

хэвлээр явагчдын эртний төрөл бөгөөд ижил төстэй 

шинж чанар олон байдаг гэж эрдэмтэд онолын хувьд 

үздэг. Жишээ нь шувууд болон хэвлээр явагчид: 

• өндөг гаргадаг 

• нүд тархины хувьд ижил төстэй 

• толгой болон чихний яс төстэй 

• зарим хэсэг нь хөндийн ястай 

• цусны уураг ижил төстэй 

• биеийн зарим хэсэгтээ хайрстай гэх мэт 

Гэтэл хайрсны оронд өдтэй байх /ихэнх шувууд нь 

хэвлээр явагчидтай адил хөлний хэсэг нь хайрстай/ 

махирдуу хошуутай, далавчтай гэх мэт хэвлээр явагчдаас 

тэс өөр шинж  чанарууд шувуунд байдаг. Шувуу 

судлаачдыг орнитологчид гэдэг. Бүх шувууд биеийн 

эрхтэн, тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг нь ижил боловч өөр 

өөрийн онцлогтой. Бүх шувууд орчин тойрны агаарын 

дулаан өөрчлөгдөхөд биеийн дулаанаа хянаж, тогтмол 

барьж чаддаг халуун цуст амьтан юм. Гэтэл хүйтэн 

цустай амьтан бол халуун эсвэл сэрүүн орчин руу 

шилжиж очиж байж биеийн дулаанаа хянаж байдаг. 

Махчин шувуудын үндсэн онцлог 

Махчин шувууд нь махаар хооллодог, ангаа хошуугаараа барьдаг. Тэд онцгой хурц хараатай, хурц 

махир хошуутай, хурц хүчирхэг хумстай. Махчин шувууд нь өдрийн цагаар идэвхтэй амьдардаг 

өдрийн махчин, шөнийн цагаар ан гөрөөгөө хийдэг шөнийн махчин гэсэн 2 үндсэн бүлэгт 

хуваагддаг. Өдрийн махчин шувуудад харцага, бүргэд, элээ, начин шонхор, сар, тас, шонхор зэрэг 

орно. Шөнийн махчинд ууль, шар шувуудын төрөл орно. 
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Нүдний хараа 

Хурц хараа бол махчин шувуудын хамгийн чухал мэдрэхүй юм. Тэд хурц харааныхаа тусламжаар хоол 

тэжээлээ олж ижил зүйлийн бусад гишүүдээ таних бусад махчидаас биеэ хамгаалах зэрэг үйлдэл хийдэг. 

Толгойны хэмжээтэй нь харьцуулахад махчин шувуудын нүд маш том байдаг. Хүний нүд толгойн жингийн 

зөвхөн 1 хувийг эзэлдэг бол махчин шувууных 15 хувийг эзэлнэ. Хэрвээ бидний нүдийг махчин шувууны 

нүдний хэмжээтэй харьцуулан жишиж үзвэл бидний нүд жүржийн хэмжээтэй байна гэсэн үг. Махчин 

шувуудын хараа хүний хараанаас 2-оос 8 дахин илүү гэж биологичид үздэг. Тэдний ийм том нүд нь гавлын 

ясан дотроо суусан байдаг. Махчин шувууд бидний адил нүдээ дээш доош, баруун зүүн тийш хөдөлгөж 

чаддаггүй. Баруун зүүн тийш харахын тулд тэд толгойгоо хөдөлгөдөг. Махчин шувууд ялангуяа шар шувуу 

биеэ хөдөлгөхгүйгээр зөвхөн толгойгоо хөдөлгөөд аль ч зүг рүү харж чадахуйц уян хүзүүтэй байдаг. Ууль 

шувуу нь урагшаа харж суусан байрлалаар толгойгоо 270 гардус эргүүлж чадна. Өдрийн махчин шувууд 

юмыг өнгөтөөр хардаг. Зарим махчин шувууд тухайлбал зээрд шонхор ультра ягаан туяаг харж чадна. Ийм 

чадвартай учраас өөрийн гол идэш болох хулганы шээсийг харж чаддаг. /Шээс нь ультра ягаан туяаг 

ойлгодог./ Ийм байдлаар зээрд шонхор хулганы байрлалыг амархан олдог. 

Хошуу 

Бүх зүйлийн махчин шувууд хүчирхэг, хурц ирмэгтэй, 

махир хошуутай байдаг. Барьсан амьтныхаа махыг 

хошуугаарaа тасдаж иддэг. Шонхор шувуу зэрэг зарим 

махчид эхлээд ангаа хурц хумстай хөлөөрөө базаж 

аваад хошуугаараа тоншиж түргэн алдаг. Ерөнхийдөө 

махчин шувуудын хошуу ижил төстэй шинж чанартай 

боловч ямар амьтнаар хооллодогоосоо шалтгаалж өөр 

өөр байдаг. Жишээ нь гүрвэл, шавьж, жижиг 

шувуудаар хооллодог Мавританы зээрд шонхор шувуу 

богино боловч бахим хошуутай байдаг. Гэтэл зээр, 

сармагчин мэт том амьтдаар хооллодог дэлт бүргэд 

амьтны зузаан арьсыг цуу цуу татах чадвартай урт 

хүчирхэг хошуутaй байдаг. 

Хөл, сарвуу 

Махчин шувуудын хөл нь ан амьтан барих 

шаардлагатай тохиолдолд биеэ хамгаалах 

зориулалттай хүчирхэг хөл сарвуутай байдаг. 

Булчинлаг хуруу, зүү шиг хурц хумстай байдаг. 

Мөн тухайн зүйлийн шувууны идэш тэжээлээс 

шалтгаалан хөлийн хэмжээ, хэлбэр, хүч чадал нь 

өөр өөр байна. Сүүн тэжээлтэн амьтдыг иддэг дэлт 

бүргэд богино бахим хуруутай байдаг. Бусад 

шувуудаар хооллодог шонхор мэтийн шувууд 

барьсан ангийнхаа  өдийг нь нэвт биенд нь хүрч 

базахын тулд урт хуруутай байдаг. Зүүн африкийн 

могойч бүргэд мэтийн могойгоор хооллодог 

шувууд богино хүчирхэг мөртлөө могойн 

хазалтаас хамгаалах зузаан хайрстай хуруутай 

байдаг. Голчлон загасаар хооллодог явлиг сар 

зэрэг шувууд нь гулгайтгай биетэй загасын сайн 

базахын тулд барзгар сарвуутай байдаг. Ихэнх 

махчин шувууд хоёр нь урагшаа нэг нь хойшоо 

харсан 3 хуруутай байдаг. Гэхдээ олон зүйлийн 

ууль ба явлиг сар 2 нь хойшоо 2 нь урагшаа харах 

байдлаар хурууныхаар байрлалыг солих чадвартай 

байдаг. Ийм байдлаар ангаа шүүрч базахад нь 

эвтэйхэн байдаг. 

Сонсгол 

Ихэнхдээ шувууд маш сайн сонсголтой байдаг. 

Сонсгол дуу авианы тусламжтайгаар хосоо олж өөр 

зүйлийн шувуу болон нэг бүлийнхээ шувуудтай 

харьцуулж чаддаг. Махчин шувууд ангаа 

сонсголынхоо тусламжтайгаар барьдаг. Ерөнхийдөө 

бараг бүх махчин шувууд сайн сонсголтой байхад 

шөнө ан хийдэг, харуй бүрийд өтгөн ойд болон өндөр 

өвсөнөөс ангаа олж барьдаг шувууд гайхамшигтай 

сонсголтой байдаг. Гэрэл багатай өтгөн ургамалтай 

газар барих ан харагдахгүй болохоор сонсголтой 

байхаас яахав дээ. Ихэнх зүйлийн ууль, Мадгасгарын 

харцага мэт зарим өдрийн махчин шувууд сайн 

сонсохын тулд чих орчмынхоо өдийг хүссэнээрээ 

хөдөлгөх чадвартай байдаг. Энэ нь хүн мөн сайн 

сонсохын тулд гараа чихнийхээ ард барихтай ижил 

юм. Ингэснээр сайн сонсох боломжтой. Шувуудын 

ертөнцөд ууль бол хамгийн онцгой сонсголтой шувуу. 

Зарим зүйлийн ууль түнэр харанхуйд ангаа зөвхөн 

сонсголынхоо тусламжтайгаар барьж чаддаг. 

Үнэрлэх мэдрэмж 

Урт удаан хугацааны турш эрдэмтэд шувуудыг огт 

үнэрлэх чадваргүй гэж үздэг байсан. Гэтэл судалгааны 

явцад эрдэмтэд саяхнаас зарим төрлийн шувууд 

үнэрийг мэдэрч чаддаг гэж тогтоогоод байгаа боловч 

энэ чадвар зүйлээсээ шалтгаалж өөр өөр байдаг. Гэхдээ 

махчин шувууд үнэрлэх чадварын хувьд ядмаг гэж 

нийтээрээ ойлгож ирсэн. Гэхдээ нэгэн зүйлийн тас 

шувуу ойд байгаа үхсэн амьтдыг үнэрээр нь мэдэрч 

олдог нь тогтоогдсон. 



Хоол тэжээл ба хоол боловсруулах системийн тогтолцоо 

Тухайн шувууны биеийн хэмжээ, оршин амьдрах нутаг бусад олон хүчин зүйлээс шалтгаалан махчин 

шувуудын хоол тэжээл нь өөр өөр байдаг. Африкийн загасч бүргэд мэтийн зарим махчин шувуу нь 

ихэнхдээ загасаар хооллох боловч өөр идэш тэжээл тэр ч байтугай ягаан нал шувуугаар хооллодог. 

Начин шонхор мэтийн зарим шувууд шавьж, жижиг мөлхөгч болон сүүн тэжээлтэнээр хооллодог. 

Могойч бүргэд үндсэндээ могой ангадаг байхад бусад зүйлийн махчин шувууд дунд, том биетэй 

хөхтөн амьтдаар хооллодог. Зарим махчин шувууд цөөн төрлийн зүйлээр хооллодог байхад зарим нь 

маш олон төрлийн зүйлсээр хооллодог. Ихэнх зүйлийн махчин зүйлүүд уут шиг эрхтэнтэй байдаг. Энэ 

нь хоол тэжээл ходоодонд орж боловсрогдохоосоо өмнө зарим хэсэг нь энэ уутан дотор үлддэг. 

Махчин шувуу цадталаа идчихээд илүү идсэн зүйлээ энэхүү уутандаа байлгадаг нь цүндийгээд 

анзаарагдахаар байдаг. Махчин шувууд махаар хооллох боловч барьсан ангаа тэр чигээр нь шингээж 

боловсруулж чаддагүй. Жишээ нь өд, арьс, ясыг боловсруулж чаддаггүй. Энэхүү шингээж чадахгүй 

зүйлүүд нь жижиг үрэл хэлбэртэй болж түүгээрээ гулгидаг. Эрдэмтэд гульгидасыг шинжилж ямар 

зүйлээр хооллодогийг нь тогтоож мэддэг. Жишээ нь ууль шувууны гулгидасаар сонирхолтой юм 

гардаг. Ууль шувуу барьсан амьтдаа жижиглэж иддэгүй бүхлээр нь залгидаг. Иймд заримдаа жижиг 

мэрэгч амьтдын яс нь тэр чигээр гарч ирдэг. Хоол тэжээл нь уутнаасаа ходоодонд ороод маш хүчтэй 

хүчлийн үйлчлэлээр боловсордог. Шувуу нь шүдгүй учраас үр жимс, будаа болон бусад хоол хүнсний 

зүйлийг багалзуураараа нухаж, үйрүүлж жижиглэдэг. Зарим шувуу хоол хүнсийг нухаж жижиглэх 

багалзуурынхаа үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд жижиг чулуу хайрга залгидаг. Шувууны залгисан 

өд, үс, чулуу, яс гэх мэт ходоодонд нь шингэхгүй зүйлүүдийг баагалзуурандаа байлгаж байгаад үрэл 

хэлбэрээр буцааж гулгидаг.  

Эр, эм шувуудын биеийн хэмжээ 

Ихэнх амьтны зүйлийн хувьд эр эм 

хүйсийн ялгаа биеийн хэмжээгээр 

илэрдэг. Ихэнх тохиолдолд эр амьтад 

эмээсээ том биетэй байдаг бол махчин 

шувууны хувьд эсрэгээрээ байдаг. 

Энэхүү ялгааг эрдэмтэд яг таг 

тодорхойлож чадаагүй учраас энэ 

талаараа зарим онол дэвшүүлсэн байдаг. 

Өндөг, ангаахайгаа арчилж хамгаалах нь 

эм шувуудын үүрэг учраас эм нь том 

биетэй байдаг гэсэн онол бий. Ихэнх 

махчин шувуудын хувьд эм нь өндгөө 

дарж эр нь хоол тэжэээл олох 

зохицолдлогоо байдаг. Жижиг биетэй эр 

шувуу хурдан шаламгай учир ан авд 

сайн. Ангаахай нь тодорхой насанд 

хүрмэгц эх эцэг 2 хоёулаа ан хийж 

эхэлдэг гэсэн бас нэг онол бий. Жижиг 

биетэй эм шувуу нэг л төрлийн амьтныг 

авлахгүй өөр өөр хэмжээний биетэй ан 

авладаг зохилдлогоо үүссэн гэсэн бас нэг 

өөр онол бий. 

Үүрлэх 

Махчин шувуудын үүрлэх, үүрээ сонгох нь зүйл бүрээр 

өөр өөр байна. Ихэнх зүйлийн шонхор шувуу болон ууль 

мэт махчин шувууд өөртөө үүр засдаггүй. Үүний оронд 

бусад зүлийн шувуудын хаяж орхисон үүрийг эзэгнэх 

эсвэл хадны ан цав, ангал, ирмэг, тэгш тавцан модны 

нүх, тэр ч байтугай газар дээр үүрлэдэг. Үүрээ засдаг 

зүйлүүдийн хувьд эм шувуу, эр шувууны авчирсан 

материалаар үүрээ барьдаг. Энэ нь бүх шувуудад 

хамааралтай биш л дээ. Зарим махчин шувуу жил болгон 

шинэ үүр засдаг байхад зарим зүйлийн шувууд жилээс 

жилд нэг л үүрэндээ амьдардаг. 

Өндөглөх 

Өндгийн хэмжээ, өнгө, тоо нь шувуудын зүйлээс 

хамаарч өөр өөр байдаг. Жижиг шувуудтай харьцуулахад 

том шувууд цөөн өндөг гаргадаг. Жишээлбэл бүргэд 

үржлийн нэг улирлын турш нэг юмуу хоёр өндөг 

гаргадаг бол начин шонхор зургаа хүртэл өндөг гаргадаг. 

Халуун орны шувууд хүйтэн орны шувуудаас мөн цөөн 

өндөг гаргадаг. 
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dactica de Educacion Ambiental. The Peregrine Fund/Fondo Peregrino-Panama.  
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