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РЕФЕРАТ 

 

Количество страниц - 58; количество фотографий - 5; количество таблиц - 

15; количество рисунков -7; количество использованной литературы - 15. 

Особенности содержания бразильского агути, особенности поведения 

агути, сезонное изменение рациона бразильского агути, особенности поведения 

и питания некоторых видов млекопитающих Южной Америки. 

Бразильский агути, пунчана, горная пака, капибара, цепкохвостый 

дикобраз, щетинистый броненосец, равнинный тапир. 

Объект исследования – бразильский  агути (пять взрослых особей), 

горная пака (две взрослые особи), пунчана  (две взрослые особи), капибара 

(одна особь), цепкохвостый дикобраз (одна особь), равнинный тапир (одна 

особь), щетинистый броненосец (две особи, в последствии погибшие). 

Методы исследования – наблюдение, анализ рационов. 

Цель данной работы – анализ поведения и питания бразильского агути, а 

также некоторых других видов млекопитающих Южной Америки в условиях 

Минского зоопарка, а также особенности содержания их в неволе и некоторые 

проблемы возникающие при этом. 

Задачи: наблюдение за агути и другими млекопитающими Южной 

Америки в условиях Минского зоопарка, проблемы, возникающие при 

содержании данных животных, а также возможные причины этих проблем. 

Анализ рационов  агути и других млекопитающих Южной Америки в летний и 

зимний периоды. 

В результате проделанной работы получены данные об изменение 

рационов в летний и зимний период, данные о поведении животных Южной 

Америки в неволе, а также проблемы, возникающие при содержании данных 

животных в неволе. Данные позволят  оптимизировать рацион и условия 

содержания. 

Данная работа предназначена для улучшения условий содержания 

животных в неволе в условиях Минского зоопарка, предотвращения ошибок в 

содержании и кормлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Колькасць старонак - 58; колькасць фатаграфій - 5; колькасць табліц - 15; 

колькасць малюнкаў -7; колькасць выкарыстанай літаратуры - 15. 

Асаблівасці ўтрымання бразільскага агуцi, асаблівасці паводзін агуцi, 

сезоння змена рацыёну бразільскага агуцi, асаблівасці паводзінаў і харчавання 

некаторых відаў млекакормячых Паўднёвай Амерыкі. 

Бразільскі агуцi, пунчано, горная пака, капібара, цепкохвостый дзікабраз, 

шчаціністы браняносец, раўнінны тапір. 

Аб'ект даследавання - бразільскі агуцi (пяць дарослых асобін), горная 

пака (дзве дарослыя асобіны), пунчана (дзве дарослыя асобіны), капібара (адна 

асобіна), цепкохвостый дзікабраз (адна асобіна), раўнінны тапір (адна асобіна), 

шчаціністы браняносец (дзве асобіны, у наступстве загінулыя). 

Метады даследавання - назіранне, аналіз рацыёнаў. 

Мэта дадзенай працы - аналіз паводзінаў і харчавання бразільскага агуці, 

а таксама некаторых іншых відаў млекакормячых Паўднёвай Амерыкі ва 

ўмовах Мінскага заапарка, а таксама асаблівасці ўтрымання іх у няволі і 

некаторыя праблемы ўзнікаючыя пры гэтым. 

Задачы: назіранне за агуцi і іншымі млекакормячымі Паўднёвай Амерыкі 

ва ўмовах Мінскага заапарка, праблемы, якія ўзнікаюць пры утрыманнi 

дадзеных жывёл, а таксама магчымыя прычыны гэтых праблем. Аналіз 

рацыёнаў агуцi і іншых млекакормячых Паўднёвай Амерыкі ў летні і зімовы 

перыяды. 

У выніку праведзенай работы атрыманы дадзеныя аб змяненне рацыёнаў 

ў летні і зімовы перыяд, дадзеныя аб паводзінах жывёл Паўднёвай Амерыкі ў 

няволі, а таксама праблемы, якія ўзнікаюць пры утрыманнi дадзеных жывёл у 

няволі. 

Дадзеная праца прызначана для паляпшэння ўмоў утрымання жывёл у 

няволі ва ўмовах Мінскага заапарка, прадухіленне памылак у змесце і 

кармленні. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Number of Pages - 58; number of photos - 5; number of tables - 15; -7 number 

of drawings; the number of references - 15. 

Features Table of Contents Brazilian agouti, agouti behaviors, seasonal 

changes in the diet of Brazilian agouti, behaviors and power of some mammal species 

in South America. 

Brazilian agouti, punchana, mountain pack, capybara, Brazilian Porcupine, big 

hairy armadillo, South American Tapir. 

The object of study - Brazilian agouti (five adults especially), a mountain pack 

(two adults), punchana (two adults), capybara (one person), Brazilian Porcupine (one 

person), South American Tapir (one person), big hairy armadillo (two individuals 

subsequently died). 

Methods of research - observation, analysis of the diets. 

The purpose of this work - the analysis of the behavior and power of Brazilian 

agouti, as well as some other species of mammals of South America in the condition 

of the Minsk zoo, and especially keeping them in captivity and some of the problems 

arising in this case. 

Objectives: To monitor the agouti and other mammals of South America in the 

condition of the Minsk zoo, problems encountered in the content of these animals, as 

well as the possible causes of these problems. Analysis of diets agouti and other 

mammals of South America in the summer and winter. 

The results of the work done to obtain data on changes in the diet in summer 

and winter period, data on the behavior of animals in captivity of South America, as 

well as problems arising from the content of these animals in captivity. 

This work is intended to improve the conditions of animals in captivity in the 

condition of the Minsk zoo, prevent errors and feeding. 

 

 

 

 

 


