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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 74 с., 111 рис., 9 табл., 21 источник. 

ПОВЕДЕНИЕ, АФАЛИНЫ, ПАТТЕРН, ДЕЛЬФИНИРОВАНИЕ, 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО, УХАЖИВАНИЕ, 

ИГРОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Объект исследования: поведение дельфинов афалин. 

Цель: изучение поведения китообразных на примере черноморских 

афалин, в условиях однорезервуарного дельфинария. 

Методы исследования: наблюдение, учет паттернов, систематизирование, 

статистические методы. 

Было проведено исследование поведения черноморских афалин (Tursiops 

truncatus (подвид ponticus)), дана этологическая характеристика каждой особи, 

выявлены и систематизированы поведенческие паттерны, а также паттерны 

были разделены на подтипы и проведена их сравнительная характеристика, 

прослежена суточная динамика поведенческой активности, выявлены 

изменения в поведении стада дельфинов в условиях изменения состава группы. 

Была выявлена степень корреляции между различными паттернами для каждой 

особи и между одними и теми же паттернами разных дельфинов и составлены 

по ним этологические таблицы. Проанализирована динамика иерархии при 

изменении состава стада. 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 74 с., 111 мал., 9 табл., 21 лiт. 

ПАВОДЗІНЫ, АФАЛIНЫ, ПАТЭРНЫ, ДЭЛЬФIНАВАННЕ, АГРЭСІФНЫЯ 

ПАВОДЗІНЫ, КЛЕНЧАННЕ, ЗАЛЯЦАННІ, ГУЛЬНEВЫЯ ПАВОДЗІНЫ.  

Абъект даследвання: паводзіны дэльфінаў афалін.  

Мэта: вывучэнне паводзін кітападобных на прыкладзе чарнаморскіх 

афалін, ва ўмовах аднарэзервуарнага дэльфінарыя. 

Метады даследвання: назіранне, ўлік патэрнаў, сістэматызаванне, 

статыстычныя метады.  

Было праведзена даследванне паводзін чарнаморскіх афалін (Tursiops 

truncatus (падвід ponticus)), дадзена эталагічная характарыстыка кожнай 

асобіны, выяўлены і сістэматызаваны паводніцкія патэрны, а таксама патэрны 

былі падзеленыя на падтыпы і праведзена іх параўнальная характарыстыка, 

прасочана сутачная дынаміка паводніцкай актыўнасці, выяўлены змены ў 

паводзінах статка дэльфінаў ва ўмовах змянення складу групы. Была выяўлена 

ступень карэляцыі паміж рознымі патэрнамі для кожнай асобіны і паміж 

аднымі і тымі ж патэрнамі розных дэльфінаў і складзеныя па іх эталагічныя 

табліцы. Прааналізавана дынаміка іерархіі пры змене складу статка.  



ABSTRACT 

Diploma thesis  74 p., 111 fig., 9 tables, 21 sources. 

BEHAVIOUR, BOTTLENOSE DOLPHINS, PATTERN, PORPOISING, AGGRESSIVE 

BEHAVIOUR, PANHANDLING, COURTING, PLAYING BEHAVIOUR. 

Object of research: behavior of bottlenose dolphins.  

Aim: studying the behavior of Cetacea Back Sea bottlenose dolphins in the 

conditions of one-reservoir delphinarium.  

Research methods: monitoring, accounting of patterns, systematization, 

statistical methods.  

Research the  behavior of Black Sea bottlenose dolphins (Tursiops truncatus 

(subspecies of ponticus)) was given the etological description of every individual, 

behavioral patterns are revealed and systematized, also patterns were divided into 

subtypes and the comparative characteristic is carried out, daily dynamics of 

behavioral activity is given, changes in behavior of herd of dolphins in the conditions 

of change of the structure of the group are revealed. . Correlation between various 

patterns for each individual and between the same patterns of different dolphins was 

revealed and etological tables are made on them. Dynamics of hierarchy is analyzed 

during the change of structure of herd. 

 


