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Талархал
Олон улсын шувуулахуйн холбооны (IAF) зүгээс энэ бүтээлд өөрсдийн гэрэл зургийг 
ирүүлсэн дараах зурагчидад талархалаа илэрхийлье: Гунгаагийн Амархүү, Болдын Батбаяр, 
Ивайло Анжелов, Волтер Несер (www.vulpro.com), Андрюв Диксон, Дэйв Скотт. Мөн энэ 
товхимолыг гаргахад хувь нэмэрээ оруулсан EDM International, Inc., Fort Collins, CO, USA 
талархалаа илэрхийлье:

Албан ёсны мэдэгдэл
Энэ бол Олон Улсын Шувуулахуйн Холбоо (ОУШХ)-ны товхимол 
юм. Энэ товхимолын агуулга нь зохиогчийн эрхийн хуулиар 
хамгаалагдсан бөгөөд зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр электрон, 
механик, бичлэг зэрэг бусад хэлбэрээр хуулбарлахыг хориглоно. 
Зохиогч нь зөвшөөрөлгүй хэвлэсэн материалын алдаа түүний улмаас 
учирсан аливаа хохирол, хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

Чимээгүй тахал буюу шувууд хүчдэлд цохиулан эндэх хорогдол 
Цахилгаан дамжуулах утсанд шувууд хүчдэлд цохиулан эндэж буй нь нэг зуун 
жилийн турш баримтаар баталгаажсаар ирсэн хэдий ч өнөөг хүртэл асуудлын 
цар хүрээ нэмэгдсээр байгаа бөгөөд өндөр хүчдэл нь нэн ховор зүйлүүдийн 
хорогдолд нөлөөлж буй цорын ганц, хамгийн том шалтгаан болжээ. Өндөр 
хүчдэл нь олон улсын түвшинд ховордсон махчин шувууд (идлэг шонхор, 
хээрийн бүргэд, Испанийн хан бүргэд) болон сэг зэмээр хооллогч (Дэлт ёлон, 
цагаан нуруут болон Кэп тас) зэрэг шувуудад илүү хор хөнөөлтэй байна.

Муу загварчлагдсан өндөр хүчдэлийн дэд бүтэц
Шувууд хүчдэлд цохиулан эндэх асуудал нь зөвхөн под станц болон айл өрхийг 
холбосон дунд хэмжээний өндөр хүчдэлийн түгээх шугамууд дээр тохиолддог. 
Түгээх шугамын арматур цутгасан бетонон шонгууд дээр муу загварчлагдсан 
тусгаарлагч бүтэц байх бөгөөд ийм шугам цахилгаан гүйдлийг дамжуулах нь 
эрсдэл өндөртэй байна. “Муу загварчлагдсан” бүтэц гэдэг нь хөндлөвч гар дээр 
тусгаарлагч босоо, богино хундагыг байрлуулсан ба түүний доогуур бус дээгүүр 
нь төмөр утсыг давуулан байрлуулсан бүтцийг хэлнэ. Модон шон бүхий түгээх 
шугамууд нь тог газардуулах аюулгүй хэдий ч тогтой кабелуудын хоорондох зай 
хэт ойрхон байвал томоохон биетэй амьтад ч тогонд цохиулж эрсдэх аюултай 
байдаг.
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Дэлхийн бүх бүс нутагт шувууд маш их хэмжээгээр өндөр хүчдэлд цохиулан эндсээр байна. 
Европын ихэнх оронд бүргэд болон өрөвтас зэрэг тухайн орны бэлэг тэмдэг 
болсон ховор шувууд өндөр хүчдэлийн шугамд цохиулан хорогджээ. Африк тивд 
бүргэд болон тас зэрэг шувууд энэхүү хурдацтай хөгжиж буй муу загварчлагдсан 
өргөн тархалттай өндөр хүчдэлийн шугамд маш олон тоогоор эндсэн хэвээр 
байна. Мөн Ази тивд энэ загвар бүхий өндөр хүчдэлийн цахилгаан шугам 
хурдацтай хөгжин нэмэгдэж буй нь шонхорууд болон бүргэдүүд зэрэг нүүдлийн 
шувууд маш олон тоогоор тогонд цохиулан хорогдоход хүргэж байна. Умард 
болон Өмнөд Америк тивийн өндөр хүчдэлд бүргэдүүд болон бусад махчин 
шувууд, мөн Австрали орчмын арлуудад зарим шувуудын уугуул зүйлүүд олон 
тоогоор цахилгаан утсанд цохиулан энджээ. Дэлхий даяар жил бүр хэдэн зуун 
мянган шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндсээр байгаа бөгөөд үүний ихэнх 
хувийг ховор шувууд эзлэдэг. Шувууд өндөр хүчдэлд хэрхэн яаж цохиулдаг, 
үүний сөрөг нөлөө болон урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засварлах арга замуудын 
талаар олон нийтэд мэдээлэл дутмаг байгаа нь дэлхийн хэмжээнд энэ “чимээгүй 
үхэл” нэмэгдэхэд хүргэж байна. 

Олон улсын хэмжээнд ховордсон махчин шувуудад үзүүлж буй сөрөг нөлөө: Еврази дах 
Идлэг шонхорын жишээн дээр 
Нэн ховор Идлэг шонхор шувуу хээрт түгээмэл амьдардаг бөгөөд жижиг мэрэгч 
амьтдыг агнах зорилгоор цахилгааны шонгуудыг харууц цэг болгон түгээмэл 
ашигладаг. Тиймээс энэ зүйл шонхор хамгийн ихээр өртөж, тоо толгой нь 
хорогдсоор байна. Учир нь идлэг шонхорын үндсэн тархац нутаг болох Унгараас 
Казакстан болон ОХУ-ын нутаг дэвсгэр, мөн Хятадын Төвдийн өндөрлөг болон 
Монгол зэрэг үржлийн нутгаар нь энэ аюулт өндөр хүчдэл хамгийн түгээмэл 
байна. 
Европын төв хэсэг мөн Балкан орчмын идлэг шонхоруудад сансарын дамжуулагч 
зүүсэн ба тэдгээр шувуудын нэлээдгүй хэсэг нь өндөр хүчдэлд эрсдсэн байгааг 
тогтоожээ. Төв Азид жил бүр олон мянган идлэг шонхор хүчдэлд цохиулдаг 
бөгөөд эм шонхорууд илүү өртөмтгий байгаа нь эр шонхоруудын популяцийн 
судалгаанаас харж болно. Популяцийн хөдлөл зүйн энэ сөрөг нөлөө нь энэ зүйл 
шонхорыг илүү эмзэг болгож устах аюул руу ойртуулж байна.



Олон улсын хэмжээнд ховордсон махчин шувуудад үзүүлж буй сөрөг нөлөө: Хойд 
Америкийн Халзан болон Цармын бүргэдийн жишээн дээр
Хойд Америкт өндөр хүчдэл нь бүргэдүүд эндэх хамгийн том шалтгаан болдог. 
Бүргэдүүдийн далавч том хэмжээтэй учир шон дээр суух эсвэл нисэх үедээ 
шонгийн хоёр утсанд зэрэг хүрсэнээр тогонд цохиулдаг. Цармын бүргэд Хойд 
Америкт өндөр хүчдэлд цохиулдаг хамгийн эмзэг зүйл бөгөөд нийт популяцийн 
25% нь хүчдэлд цохиулан эндсэн баримт байдаг. Өндөр хүчдэлийн шугам нь гол, 
нуур зэрэг уст цэгүүдийн орчим түгээмэл байрлах учир Халзан бүргэдийн тоо 
толгойд мөн сөрөг нөлөөтэй байна.
АНУ-ын Халзан бүргэд Хамгаалах Үндэсний Менежментийн Удирдамж дээр 
өндөр хүчдэлийн шугамыг бүргэдийн үржлийн болон ан хийх нутгаас хол зайд 
байрлуулахыг зөвлөдөг байна. 

Олон улсын хэмжээнд ховордож буй махчин шувуудад үзүүлж буй сөрөг нөлөө: 
Африкийн тас шувуудын жишээн дээр
Африкийн тасын төрлийн зүйлүүд нь маш эмзэг байдалд ороод удаж байгаа 
бөгөөд үүний хамгийн том аюул нь идэш тэжээлээрээ дамжин хордож, тоо 
толгой нь хорогдож байгаа явдал юм. Үүнээс гадна энэ тивд өндөр хүчдэлийн 
шугам эрчимтэй тэлж байгаа нь хоёр дах том аюулыг нэмэгдүүлсээр байна. 
Тас шувуудын далавчны хэмжээ том учир өндөр хүчдэлд цохиулах гол 
эрсдэлийг бий болгодог. Аюултай өндөр хүчдэлийн ойр орчимд үүссэн сэг 
зэм дээр тас шувууд олноор цуглавал үхэл хорогдлыг нэмэгдүүлэх аюултай. 
Ялангуяа Cape болон White backed тасууд нь өндөр хүчдэлийн шонг тогтмол 
ашигладаг бөгөөд их хэмжээгээр хорогдох нөхцлийг бүрдүүлж байгаа юм. 
Судалгаагаар энэ зүйл тасын гуравны хоёр нь өндөр хүчдэлд цохиулан энддэг 
гэжээ. Тас зэрэг удаан амьдардаг шувуудын хувьд өндөр хүчдэлд цохиулан 
эрсдэх хорогдол тухайн зүйлийн популяцид маш их сөрөг нөлөөтэй байна 
гэж судлаачид үзэж байна.



Нүүдлийн шувуудын зүйлүүдэд хуримтлагдсан нөлөө
Дэлхийн хэмжээнд нэн ховордож буй Дэлт ёлон бол нүүдлийн шувуу бөгөөд 
нүүдлийн үедээ олноороо дайрч өнгөрдөг замд нь өндөр хүчдэл түгээмэл 
тохиолддог учир энэ нь Дэлт ёлнуудыг бөөнөөрөө сууж амрах таатай орчныг 
бүрдүүлдэг байна. Үүний нэг жишээ нь, Суданы боомтын 80 жилийн судалгаагаар 
Улаан тэнгисийн орчим байх 31км урттай өндөр хүчдэлийн шугам дээр 
5000 бодгаль Дэлт ёлон эндэж хорогдсон мэдээлэл байдаг. Зөвхөн энэ шугам 
дээрх Ёлонгийн үхэл хорогдол нь энэ зүйл тасын популяцийн тоо толгой хэрхэн 
буурч буйг тодорхой харуулж байна.

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй өндөр хүчдэлийн шугамуудыг шинээр нэмж байгуулах 
замаар үхэл хорогдлыг нэмэгдүүлж байна
Сүүлийн жилүүдэд Африкт хувийн компаниуд зохицуулгагүйгээр маш их 
хэмжээний өндөр хүчдэлийн шугамыг барих ажлыг хийж байна. Энэ хөгжил 
Азид мөн адил хүчээ авч байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын хувьд эдийн 
засгийн үр ашиг нь илүү чухал хүчин зүйл болоод байгаа юм. Ингэснээр “муу 
загварчлагдсан” бүтэцтэй дамжуулах тоноглол бүхий арматур цутгасан бетонон 
шонгийн хэрэглээг нэмэгдүүлсээр байгаа. Ази болон Африк тив дэх өндөр 
хүчдэлийн шугамны эрчимтэй энэхүү хөгжил нь шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан 
эндэх эрсдлийг улам бүр нэмэгдүүлсээр байна.



Бүтэцийн гэмтэл болон цахилгаан нийлүүлэлт тасалдсанаас үүсэх нийгэм болон санхүүгийн 
сөрөг нөлөө
Махчин шувууд эсвэл өрөвтас зэрэг том биетэй шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан 
эндэх нь цахилгааны утсанд гэмтэл учруулж, эрчим хүчний алдагдлыг үүсгэж 
цахилгаан түгээх компаниудын үйл ажиллагааг байнга доголдуулдаг байна. 
Шувууд фаз хооронд эсвэл фазаас газар хооронд гүйдэл нэрвэгдэн үүссэн 
цахилгааны гэмтэл нь кабелны холболтыг гэмтээхээс гадна томоохон тоног 
төхөөрөмжүүдийг (трансформатор, гал хамгаалагч, аянга зайлуулагч) гэмтээдэг 
байна. Зарим тохиолдолд өндөр хүчдэлд цохиулсан том шувуудын сэг зэм 
тухайн газарт үлдсэнээр эрчим хүчний багийнхан ирж цэвэрлэгээ хийх хүртэл 
эрчим хүчийг саатуулсаар байдаг. АНУ-д цахилгаан эрчим хүч түгээх шугамын 
бүх тасалдалтын 10 –аас илүү хүртэлх хувьд амьтад нөлөөлсөн баримт байдаг 
бөгөөд үүний өртөг буюу нэг удаагийн тасалдалтын зардал нь хэдэн мянган ам 
доллар болох төдийгүй цахилгаан тасалдахад олон хэрэглэгчидэд тааламжгүй 
байдаг.

Шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндэх эрсдэлийн талаарх Олон улсад хийгдсэн Шинжлэх 
ухааны судалгаа 
Шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндэх асуудлын талаарх судалгаа Дэлхийн 
олон оронд хийгдсэн бөгөөд АНУ болон Испанийн судлаач нар энэ асуудал 
дээр онцгой анхаарал хандуулан нарийвчлан судласан байдаг. Ази болон Африк 
тивд шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндэх асуудал сүүлийн үед ихсэж буй нь 
баримтаар баталгаажсаар байна. Харин Унгар болон Герман зэрэг орнуудад 
шувууд хүчдэлд цохиулан эндэх асуудлыг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг компаниуд 
болон байгаль хамгааллын байгууллагууд хоорондоо зөвлөлдөн, хамтран 
ажиллаж шийдвэрлэж байна. АНУ-ын шувуу сургагч нар цахилгаан дамжуулах 
шон дээр махчин шувууд хэрхэн өндөр хүчдэлд цохиулдаг талаар баримтат 
киног 50 жилийн өмнө бүтээсэн байдаг ба энэ нь Улсын хэмжээнд өндөр чанар 
бүхий анхны бүтээл байжээ. Мөн шувуу сургагчид цахилгаан дамжуулах утсыг 
хэрхэн аюулгүй болгох судалгааны ажлуудад хөрөнгө оруулалт хийн, хамтран 
ажилласаар байна. Эдгээр судалгааны ажлууд нь Дэлхий даяар шувууд олноор 
хүчдэлд цохиулан эндэхэд хүргэж буй муу загварчлагдсан өндөр хүчдэлийн дэд 
бүтцийн нийтлэг шинж чанар, газар нутгийн онцлог, шувуудын 
амьдрах орчны ялгаатай байдал зэрэг үзүүлэлтүүдийг онцлон 
дурдсан байдаг. Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг 
хамгаалах конвенциос Африк-Евразийн бүс нутаг дах нүүдлийн 
шувуудад өндөр хүчдэл түгээх шугамын зүгээс үзүүлэх нөлөөг 
бууруулах талаар гарын авлага боловсруулсан байдаг ба 
үүнийг дараах холбоос руу орж үзнэ үү https://goo.gl/997ZB5



Төрийн байгууллагууд, эрчим хүчний компаниуд, санхүүгийн инститиуд болон бусад 
шийдвэр гаргагчид шувуудад аюултай дэд бүтэцийг байгуулахаар төлөвлөсөн тохиолдолд 
яаралтай өөрчлөн засварлах төлөвлөгөө боловсруулан зөвлөмж гаргах ёстой.
Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенциос 2002 онд нүүдлийн 
шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндэх эрсдэлтэй холбоотой тогтоол гаргасан 
бол 2004 онд Европын холбооны Бернийн конвенциос шувууд өндөр хүчдэлд 
цохиулан эндэх эрсдлийг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулжээ. Birdlife 
International-ийн удирдан хэрэгжүүлдэг НҮБ болон ДДБОС (Даян Дэлхийн Байгаль 
Орчны Сан)-ийн “Халин нүүдэг шувууд төсөл”-ийн хүрээнд шувууд өндөр хүчдэлд 
цохиулан эндэхтэй холбоотой удирдамжийн хэрэгжилтийг Улаан тэнгисийн 
Рифт хөндийн судалгааны баг дэмжиж ажилладаг байна.
АНУ-ын Шувууд ба Өндөр Хүчдэлийн Шугам Харилцан Үйлчлэл Хороонд (APLIC) 
нийт 50 орчим эрчим хүчний компаниуд багтдаг ба энэ хороо нь АНУ-ын ЗГ-ын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Загас, зэрлэг амьтан хамгаалах холбоотой хамтран 
Шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан эндэх эрсдлийг бууруулах арга зүй болон 
зөвлөмжийг боловсруулсан байдаг. Хамгийн аюултай өндөр хүчдэлийн шугамыг 
тодорхойлох, засварлах зэрэг үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагууд, цахилгаан 
эрчим хүчний компаниуд болон бусад орон нутгийн төлөөллүүд тусладаг. 

Нөлөөлийг бууруулах арга зам- Тусгаарлагч
Одоогоор ашиглагдаж буй шувуудад өндөр эрсдэлтэй цахилгаан түгээх 
шугамуудын кабел хооронд эсвэл кабел болон газардуулагч хооронд цахилгаан 
гүйдэл тусгаарлагч суурилуулах боломжтой. Тусгаарлагчийг дамжуулагч утас 
болон хөндлөвч гар зэрэгт байх кабелд бэхэлнэ. Тусгаарлагчийн материал 
нь өндөр хүчдэлийн хэмжээ болон тухайн бүс нутгийн цаг агаарын нөхцөлд 
таарсан байх хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн мэргэжлийн инжинерүүд зөв суурилуулах 
шаардлагатай. Суурилуулснаас хойш тогтвортой шалгаж, засвар үйлчилгээг 
хийхээс гадна үр дүнтэй байгаа эсэхийг баталгаажуулах хэрэгтэй.



Нөлөөллийг бууруулах арга зам – Үргээгч болон суудал хязгаарлагч
Өндөр хүчдэлийн шонгийн аюултай хэсэгт шувуу үргээгчийг байрлуулснаар 
шувуудын хүчдэлд цохиулан эндэх эрсдлийг бууруулах боломжтой юм. Зарим 
үргээгчид жишээлбэл эргэдэг толь зэрэг нь шувуудыг суулгахгүй үргээж холдуулах 
зорилготой байдаг бол үүнтэй адил үүрэгтэй хадаас, цацаг зэрэг үргээгчнүүд нь 
зарим тохиолдолд шувуудыг хүчдэлтэй утас руу ойр суух нөхцлийг бүрдүүлдэг 
аюултай. Үргээх арга зүйн үр нөлөө нь янз бүр байж болно, өөрөөр хэлбэл 
үргээгч тоноглол эсрэгээрээ шувуудын хорогдлыг нэмэгдүүлж байж болох юм. 
Иймд зөв үргээгчийг зүй зохистой газар байрлуулж засвар үйлчилгээ болон 
хяналтыг тогтмол хийж байх нь чухал юм.

Нөлөөллийг бууруулах арга зам: Дахин засварлах
Үргээгч, суудал хязгаарлагч болон тусгаарлагч зэрэг нь хамгийн зөв шийдлийг 
ашиглах хүртэл түр зуурын шинжтэй байдаг. Учир нь хорогдлыг бууруулах арга 
хэмжээний үр дүнг тооцоолсон судалгаа харьцангуй цөөн байна. Гэвч хамгийн 
оновчтой сонголт нь өндөр хүчдэлийн шугамд бүтцийн өөрчлөлт хийж шувууд 
хүчдэлд цохиулах эрсдлийг бодитойгоор бууруулах явдал юм.
Хамгийн энгийн өөрчлөх арга бол хөндлөвч гарны дээгүүр явж байгаа тогтой 
утсыг хөндлөвч гарны доогуур болгож, босоо тусгаарлагч хундагыг дүүжин 
тусгаарлагч болгон өөрчлөх явдал юм. 
Шугамын төлөвлөгөөт засварын үед л засвар үйлчилгээг нь хийж болох учир 
энэхүү өөрчлөлт нь илүү зардал буюу байнгын арчилгаа шаарддаггүй юм. 
Цаашлаад тусгаарлагчийг нь солих зэрэг дахин тохируулах зэрэг зүйлсээс 
шалтгаалан тог тасалдах эрсдэл гарахгүй юм. Гэсэн хэдий ч, трансформатор, 
тохируулагч, цэнэг баригч зэрэг тусгаарлах материал хэрэглэж болох 
төхөөрөмжүүдийн бүтцийг өөрчилж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй.



Урьдчилан сэргийлэх: Шинээр баригдаж буй өндөр хүчдэлийн дэд бүтцүүд нь шувуудад 
аюулгүй эсэхийг баталгаажуулах
Цахилгаан түгээх шугамын бүтцийг сонгох үед анхаарах хамгийн чухал асуудал 
бол шувуудад аюулгүй байх асуудал юм. Гол асуудлууд нь (a) фазын кабелуудын 
хоорондох зайг хол буюу том биетэй шувууд хүрэхгүй, хангалттай хол зайтай 
байлгах, (b) тулгуур бүтцийн материалыг сонгохдоо гүйдэл дамжуулдаггүй 
мод зэргийг ашиглах мөн хөндлөвч гарыг шилэн хөвөн зэрэг цахилгаан 
дамжуулдаггүй тусгаарлагчтай материалаар хийх, (c) арматур цутгасан бетонон 
газардуулагч бүхий төмөр хөндлөвч гар дээрх босоо шаазан хундагыг хөндлөвч 
гар доогуур дүүжин болгох. Үүн дээр нэмж тусгаарлагчтай кабел ашиглах мөн 
газар дээрх кабелуудыг газар дор булж байрлуулах хэрэгтэй.

Урьдчилан сэргийлэх: Төлөвлөсөн эрчим хүчний дэд бүтцийн байгаль орчны нарийвчилсан 
үнэлгээг зөв хийх
Шинээр төлөвлөсөн эрчим хүчний дэд бүтцийн байгаль орчны нарийвчилсан 
үнэлгээнд шувуудын өндөр хүчдэлд цохиулан хорогддог асуудлыг зайлшгүй нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг болгон оруулах ёстой. 
Байгаль орчны үнэлгээний дагуу шинэ өндөр хүчдэлийн шугамыг шувуудад 
аюулгүй байлгах дээр анхаарах шаардлагатай; тухайн шугамын ойр орчимд 
байгаа тогонд цохиулж болзошгүй шувууд ялангуяа бүргэд, тас зэрэг том 
далавчтай шувуудыг анхаарч үзэн цахилгаан шугамын фазын кабел хоорондын 
зайг тооцоолох шаардлагатай. Байгаль орчны үнэлгээний зөвлөмжид шинээр 
цахилгааны шугам барих газруудыг аль болох тал газраас зайдуу эсвэл шувуу 
сууж, амрах орчин хомс газарт байрлуулахгүй байхаар төлөвлөх хэрэгтэй. 
Хамгийн гол нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ нь дээрх шаардлагуудыг 
хангуулж чадахуйц хууль зүйн үндэслэлтэй байх нь маш чухал юм. 



Урьдчилан сэргийлэх: Дэд бүтцийн санхүүжилтийг олгохдоо шувуудад аюулгүй эсэхийг 
анхаарах 
Эрчим хүчний дэд бүтцийн төсөл нь ялангуяа Ази болон Африкийн орнуудад 
Олон улсын санхүүжилтээр эдийн засгийн болон нийгмийн томоохон хөрөнгө 
оруулалт дор хэрэгждэг. Иймд төслийг санхүүжүүлж байгаа байгууллага нь 
уг төслөө шувуудад аюулгүй байх тал дээр шаардлага тавих 
заалттай байж болно. Санхүүжилт авах болзолдоо тухайн 
байгууллага байгаль орчны үнэлгээ хийж, шувууд өндөр 
хүчдэлд цохиулж эндэх асуудлаас сэргийлэх талаар бууруулах 
зөвлөмж боловсруулсан байх ёстой. Өндөр хүчдэлийн шугамын 
нөлөөллийн үнэлгээг зөв хийх арга аргачлалын зааврыг  
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org - ээс үзэж болно

Удирдамжийг олон орны хэл дээр орчуулан тараах

Шувууд хүчдэлд цохиулан эндэх шалтгаан болон засаж 
сайжруулах тухай нарийвчилсан удирдамжийг хэд хэдэн 
байгууллага боловсруулсан байдаг. Нүүдлийн зүйлүүдийг 
хамгаалах тухай олон улсын конвенциос “Африк, Евразийн 
бүс нутагт нүүдлийн шувууд өндөр хүчдэлийн шугамд цохиулах 
эрсдэлийг бууруулах нь” нэртэй удирдамж боловсруулсан ба 
үүнийг дараах холбоос руу орж үзэж болно: www.unep-aewa.org

АНУ-ын Шувууд ба өндөр хүчдэлийн харилцан үйлчлэлийн 
хороо “өндөр хүчдэлийн шугамнаас шувуудыг хамгаалах нь” 
сэдэвт удирдамж боловсруулсан байдаг. Энэхүү удирдамжийг 
дараах холбоос руу орж үзнэ үү: www.aplic.org

Birdlife International-ээс хэрэгжүүлж буй НҮБ болон Даян 
Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн “Халин нүүдэг шувууд төсөл”-
ийн хүрээнд Араб, Англи хэл дээр хэд хэдэн удирдамж, гарын 
авлагуудыг боловсруулсан байна 
(migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents) 
Ялангуяа Хятад, Монгол, Орос зэрэг ховор шувууд маш олноор 
өндөр хүчдэлд эрсдэж байгаа орнууд ч мөн ийм гарын авлагыг 
өөрсдийн хэл дээр орчуулан хэвлэх шаардлагатай байна.



Энэхүү удирдамжийг Олон улсын шувуулахуйн холбоо боловсруулсан бөгөөд 
үүнийг 2016 онд Дэлхийн байгаль хамгаалах конгресс дээр Олон Улсын Байгаль 
Хамгаалах Холбоо хэвлэхийг зөвшөөрсөн юм. Удирдамжийн гол зорилго 
нь шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан олноор хорогдож буй явдлыг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэйгээр Эрчим хүчний дэд бүтцийг хэрэгжүүлж байгаа болон 
санхүүжүүлж байгаа байгууллагуудын шийдвэр гаргагчид тэдгээрийн Засгийн 
газар болон Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллага зэрэг гол оролцогч 
талуудад таниулж ойлгуулахад оршино.

Энэхүү “Шувууд өндөр хүчдэлд цохиулж 
болон мөргөж эндэх эрсдэлээс сэргийлэх 
тухай” удирдамжийг АНУ-ын Хавай дах 
Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Конгресс 
албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн болно.
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