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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа 42 с., 11 рис., 4 табл., 29 источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЯБИННИК, ЧИСЛЕННОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ, 

ГНЕЗДОВАНИЕ, СИНУРБИЗАЦИЯ. 

Объект исследования: рябинник (Turdus pilaris). 

Цель: установить некоторые особенности биологии рябинника в 

условиях города Минска. 

Методы исследования: стандартные методы, принятые в орнитологии, 

количественные учеты птиц с помощью картирования гнездовых территорий 

на площадках. 

В результате исследований, проведенных в 2015–2017 годах, были 

проанализированы данные по биотопической приуроченности, особенностям 

пространственного распределения, численности и гнездовой биологии 

рябинника в условиях города Минска. Установлено, что рябинник является 

достаточно обычным, местами многочисленным видом птиц в условиях 

города Минска. Данный вид предпочитает гнездиться среди различного рода 

зеленых насаждений большой площади (скверы и парки), реже встречается 

среди городской застройки. Плотность гнездования рябинника варьирует от 

0,36 до 3,33 пар/га, причем с возрастанием площади древесных зеленых 

насаждений наблюдается увеличение плотности гнездования данного вида. 

Установлено, что численность рябинника в г. Минске постепенно 

увеличивается. В условиях г. Минска рябинник имеет 2 цикла гнездования. 

Первые кладки яиц появляются с первой декады апреля, вторые – с конца 

июня. Величина кладки варьирует от 4 до 6 яиц, причем 73 % всех кладок 

содержали 5 яиц. Для постройки гнезд используется 9 видов деревьев. Свыше 

50 % всех гнезд приходится на Tilia cordata, Аcer sp. и Fraxinus excelsior. 

Гнезда устраиваются на высоте от 1,3 до 14 м, в среднем высота 

расположения гнезд в парках меньше, чем в скверах. 35 % всех гнезд 

располагалось в развилке ствола, 31 % – в развилке между стволом и боковой 

ветвью, 27 % – сверху на боковой ветви на некотором удалении от ствола и в 

7 % случаев гнездо располагалось сверху на скворечниках или вершине 

обломанных стволов деревьев. 
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PЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 42 с., 11 мал., 4 табл., 29 крыніцы. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: РАБІННІК, КОЛЬКАСЦЬ, ШЧЫЛЬНАСЦЬ, 

ГНЕЗДАВАННЕ, СІНУРБІЗАЦІЯ. 

Аб'ект даследавання: рабіннік (Turdus pilaris). 

Мэта: вызначыць некаторыя асаблівасці біялогіі рабінніка ва ўмовах 

горада Мінска. 

Метады даследавання: стандартныя метады, прынятыя ў арніталогіі, 

колькасныя ўлікі птушак з дапамогай карціравання гнездавых тэрыторый на 

пляцоўках. 

У выніку даследаванняў, праведзеных у 2015–2017 гадах, былі 

прааналізаваны дадзеныя па біатапічнай прымеркаванасці, асаблівасцям 

прасторавага размеркавання, колькасці і гнездавой біялогіі рабінніка ва 

ўмовах горада Мінска. Устаноўлена, што рабіннік з'яўляецца дастаткова 

звычайным, месцамі шматлікім відам птушак ва ўмовах горада Мінска. 

Дадзены від аддае перавагу гнездаванню сярод рознага роду зялёных 

насаджэнняў вялікай плошчы (скверы і паркі), радзей сустракаецца сярод 

гарадской забудовы. Шчыльнасць гнездавання рабіннік вар'іруе ад 0,36 да 

3,33 пар/га, прычым з узрастаннем плошчы драўняных зялёных насаджэнняў 

назіраецца павелічэнне шчыльнасці гнездавання гэтага віду. Устаноўлена, 

што колькасць рабінніка ў г. Мінску паступова павялічваецца. Ва ўмовах г. 

Мінска рабіннік мае 2 цыклу гнездавання. Першыя кладкі яек з'яўляюцца з 

першай дэкады красавіка, другія - з канца чэрвеня. Велічыня кладкі вар'іруе 

ад 4 да 6 яек, прычым 73% усіх кладак ўтрымлівалі 5 яек. Для пабудовы 

гнёздаў выкарыстоўваецца 9 відаў дрэў. Звыш 50% усіх гнёздаў прыпадае на 

Tilia cordata, Аcer sp. і Fraxinus excelsior. Гнезда ладзяцца на вышыні ад 1,3 

да 14 м, у сярэднім вышыня размяшчэння гнёздаў у парках менш, чым у 

скверах. 35% усіх гнёздаў размяшчалася ў скрыжаванні ствала, 31% - у 

скрыжаванні паміж ствалом і бакавой галінай, 27% - зверху на бакавой галіне 

на некаторым выдаленні ад ствала і ў 7% выпадкаў гняздо размяшчалася 

зверху на шпакоўні або вяршыні абламаных ствалоў дрэў. 
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RESUME 

 

 

Thesis 42 pages, 11 pictures, 4 tables, 29 references.  

KEYWORDS: FIELDFARE, NUMBER, DENSITY, NEST, 

SYNURBIZATION. 

Object of investigation: fieldfare (Turdus pilaris). 

Purpose: to establish some features of the biology of the fieldfare in the 

conditions of Minsk city. 

Methods of research: standard methods used in ornithology, quantitative bird 

counting using nesting plot mapping on sites. 

As a result of studies conducted in 2015–2017, data on biotopic 

confinement, features of spatial distribution, abundance and nesting biology of an 

fieldfare in the conditions of Minsk city were analyzed. It is established that the 

fieldfare is quite common, in some places there are numerous species in the 

conditions of the city of Minsk. This species prefers to nest among a variety of 

green spaces of a large area (squares and parks), less common among urban 

buildings. The density of nesting of the fieldfare varies from 0.36 to 3.33 pairs / ha, 

and with the increase in the area of tree-planted greenery, an increase in nesting 

density of this species is observed. It has been established that the number of the 

fieldfare in Minsk is gradually increasing. In the conditions of Minsk city, the 

fieldfare has 2 nesting cycles. The first clutches of eggs appear from the first 

decade of April, the second – from the end of June. The size of the masonry varies 

from 4 to 6 eggs, with 73% of all clutches containing 5 eggs. For the construction 

of nests, 9 species of trees are used. Over 50% of all nests are on Tilia cordata, 

Acer sp. аnd Fraxinus excelsior. Nests are arranged at an altitude of 1.3 to 14 m, 

on average, the height of the nests in parks is less than in public gardens. 35% of 

all nests were located in the fork of the trunk, 31% in the fork between the trunk 

and lateral branch, 27% in the lateral branch at some distance from the trunk, and 

in 7% of cases the nest was located on the top of the birdhouses or on the top of 

broken tree trunks. 

 




