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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа  42 с.,  4 рис.,  4 табл., 25 источников, 3 приложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦА, ОТРЯД, СЕМЕЙСТВО, ВИД, БИОТОП, 

ЗАКАЗНИК, ОРНИТОФАУНА, ОРНИТОКОМПЛЕКС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГРУПА. 

Объектом исследования  являются птицы Aves L., 1758. 

Цель работы – оценить современное состояние орнитофауны заказника 

«Липск».  

Методы исследования: стандартные, принятые в орнитологических 

исследованиях (наблюдение и количественные учеты птиц). 

Исследования проводились на территории биологического заказника 

местного значения «Липск» Ляховичского района Брестской области. Заказник  

находится на границе Полесской и Предполесской физико-географических 

провинций и входит в Западный зоогеографический район, Неманско-

Березинско-Сожский широтный орнитогеографический участок. 

В результате проведённых исследований проанализирована структура и 

динамика населения птиц, особенности экологии отдельных видов и выявлены 

факторы, оказывающие негативное влияние на птиц. В заказнике отмечено 

пребывание 97 видов птиц, относящихся к 13 отрядам, 36 семействам. 

Выявлено обитание 8 видов птиц из Аннотированного списка Красной книги 

Республики Беларусь и 9 видов птиц с Национальным охранным статусом. 

Основную долю в населении птиц составляют лесные виды – 52%, 

околоводные – 27 %, водоплавающие – 16% и 3% – птицы открытых 

пространств. Режим охраны орнитофауны заказника следует обеспечивать 

исходя из совокупности природных и антропогенных процессов позитивной 

направленности и минимизации антропогенных и естественных угроз. 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа  42 с., 4 мал.,   4 табл.,  25 літаратурных крыніц,  3 

дадаткі. 

  КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ПТУШКА, АТРАД, СЯМЕЙСТВА, ВІД, 

БІЯТОП, ЗАКАЗНІК, АРНІТАФАЎНА, АРНІТАКОМПЛЕКС, ЭКАЛАГІЧНАЯ 

ГРУПА. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца птушкі Aves L., 1758. 

Мэта работы –  даць ацэнку сучаснаму становішчу арнітафаўны заказніка 

“Ліпск”. 

Метады даследавання: стандартныя, прынятыя ў арніталагічных 

даследаваннях (назіранні і колькасны ўлік). 

Даследавнні праводзіліся на тэрыторыі біялагічнага заказніка мясцовага 

значэння “Ліпск” Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Заказнік знаходзіцца  на 

граніцы Палескай і Перадпалескай фізіка-геаграфічных правінцый і ўваходзіць 

у Заходні зогеаграфічны раён, Нёманска- Бярэзінска-Сожскі шыротны 

арнітагеаграфічны ўчастак. 

У выніку праведзянных даследаванняў зроблены аналіз структуры і 

дынамікі насялення птушак, асаблівасці экалогіі асобных відаў і выяўлены 

фактары, якія аказваюць негатыўнае ўздзеянне на птушак. У заказніку 

вызначана  97 відаў птушак, якія адносяцца да   13 атрадаў,   36  сямействаў. 

Выяўлена пражыванне  8  відаў птушак з Анатаванага спісу Чырвонай  кнігі 

Рэспублікі Беларусь і 9  відаў птушак з Нацыянальным ахоўным статусам. 

Асноўную масу складаюць лясныя птушкі – 52%,  27% прыходзіцца  на 

ўзбярэжжа вадаёмаў і балот, 16% – вадаплаваючыя і 3% – адкрытых прастораў. 

Адзначана, што рэжым аховы арнітафаўны патрэбна забяспечыць сыходзячы з 

сукупнасці прыродных і антрапагенных працэсаў пазітыўнай напрпаўленнасці і 

мінімізацыі  антрапагенных і натуральных пагроз. 
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ABSTRACT 

 

 

Graduate work 42 pages, 4 pictures, 4 tables, 25 sources of literature, 3 

applications. 

Keywords: BIRD, BIOTOPE, WILDLIFE SANCTUARY, 

ORNITHOLOGICAL FAUNA, BIRD COMPLEX, ENVIRONMENTAL GROUP, 

SQUAD, FAMILIES, KIND.  

The objects of research are birds Aves L.,1758. 

Goal of the work - to evaluate the current state of the ornithological fauna of 

the reserve “Lipsk”. 

Research methods: conventional, accepted in ornithological research 

(observation and quantitative bird counts). 

Research was conducted on the territory of the biological reserve of local 

importance “Lipsk” Lyakhovichi district Brest region. The local biological reserve is 

situated on the border of the Polissya and pre-Polissya physical-geographic provinces 

and includes western geographical region, Neman-Berezina-Sozh latitude 

ornithogeographic subdistrict.  

As a result of the research there have been done an analysis of the structure and 

dynamics of the bird population, particular qualities of certain species’ ecology. 

There have been identified some factors which have a negative impact on birds. In 

the reserve there were revealed 97 bird species, which are related to 13 squads, 36 

families. There have been detected 8 birds’ species from annotated list. There have 

been identified the habitat of 9 bird species with national protection status , which are 

included in the main categories of the fourth (the last) Red Book’s edition of the 

Republic of Belarus. Forest birds make up the bulk – 52%, 27% falls on the coast of 

water bodies and swamps, 16% – waterfowls and 3% – open spaces. It’s mentioned 

that protection regime of the avifauna of the reserve should be provided on the basis 

of sets of natural and anthropogenic processes of a positive direction and 

minimization of anthropogenic and natural threats. 

 
 

 


