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РЕФЕРАТ  

Дипломная работа, 63 с., 50 рисунков, 3 табл., 35 источников. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ИГУАН (IGUANA IGUANA) ПРИ 

СОДЕРЖАНИИ В ТЕРРАРИУМАХ 

 

Ключевые слова: ПОВЕДЕНИЕ, ИГУАНЫ, ПАТТЕРН, ЭТОЛОГИЯ, 

ТЕРРАРИУМЫ, СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Объект исследования: поведение игуан при содержании в неволе. 

 

Цель работы: изучение поведения игуан при содержании в террариумах. 

 

Методы исследования: наблюдение, последовательное 

протоколирование, этологические методы изучения, статистические методы. 

 

Результаты: в ходе исследований было изучено поведение зеленых игуан 

(Iguana iguana) при содержании в неволе, дана этологическая характеристика 

каждой особи, прослежена суточная динамика поведенческой активности. 

Также были выявлены, систематизированы и проанализированы 

поведенческие паттерны. При этом проводился анализ корреляций между 

паттернами, а также сравнительный анализ поведения особей, игуан в группах 

и одиночно, самок и самцов. Также была проанализирована зависимость 

встречаемости различных форм поведения от сезона года и времени суток. 

  

Область применения: результаты данной работы могут найти 

применение в зоопарках и зоосадах, а также у любителей, содержащих игуан 

в домашних условиях.  

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа, 63 с., 50 мал., 3 табл., 35 крынiц. 

 

АСАБЛIВАСЦI ПАВОДЗIН IГУАН (IGUANA IGUANA) ПРЫ 

ЎТРЫМАННІ Ў ТЭРАРЫУМЕ 

 

Ключавыя словы: ПАВОДЗІНЫ, ІГУАНЫ, ПАТЭРН, ЭТАЛОГІЯ, 

ТЭРАРЫУМЫ, УТРЫМАННЕ. 

 

Аб'ект даследавання: паводзіны ігуан пры ўтрыманні ў няволі. 

 

Мэта работы: вывучэнне паводзін iгуан пры утрыманні ў тэрарыумах. 

 

Метады даследавання: назіранне, паслядоўнае пратакаляванне, 

эталагічныя метады вывучэння, статыстычныя метады. 

 

Вынiкi: падчас даследаванняў былi вывучэны паводзіны зялёнай ігуаны 

(Iguana iguana) пры ўтрыманні ў няволі, дадзена эталагічная характарыстыка 

кожнай асобіны, прасочана сутачная дынаміка паводніцкай актыўнасці. Гэтак 

жа былі выяўлены, сістэматызаваны і прааналізаваны паводніцкія патэрны. 

Пры гэтым праводзіўся аналіз карэляцыі паміж патэрнамі, а таксама 

параўнальны аналіз паводзінаў асобін, ігуаны ў групах і адзінкава, самак і 

самцоў. Гэтак жа была прааналізавана залежнасць ужываемасцi розных 

формаў паводзінаў ад сезону года і часу сутак. 

  

Вобласць ужывання: вынікі дадзенай работы могуць знайсці 

прымяненне ў заапарках і зоасадах, а таксама ў аматараў, якія трымаюць ігуан 

ў хатніх умовах. 

 

  



ABSTRACT 

 

Diploma thesis 63 p., 50 fig., 3 tables, 35 sources. 

 

PECULIARITIES OF THE BEHAVIOR OF IGUANA (IGUANA IGUANA) 

IN TERRARIUMS 

 

Keywords: BEHAVIOR, IGUANA, PATTERN, ETHOLOGY, 

TERRARIUM, KEEPING. 

 

Object of research: behavior of iguanas in captivity. 

 

Aim of work: studying the behavior of the iguanas when kept in terrariums. 

 

Research methods: monitoring, continuous recording, ethological methods of 

studying, statistical methods. 

 

Results: during the study of the behavior of green iguana (Iguana iguana) in 

captivity was made an ethological characteristic of each individual, the daily 

dynamics of behavioral activity was traced. Also, behavioral patterns were 

identified, systematized and analyzed. At the same time, the correlation between the 

patterns was analyzed, as well as a comparative analysis of the behavior of 

individuals, iguanas in groups and singly, females and males. Also, the dependence 

of the occurrence of various forms of behavior on the season of the year and time of 

day was analyzed. 

 

Sphere of use: the results of this work may find use in zoos and also at 

amateurs who is keeping iguanas at home. 

 


