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Реферат 

Дипломная работа 59 с., 14 рис., 5 табл., 41 источник. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПЛОТНОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ, ПРИГОРОД МИНСКА, КАМЕННАЯ КУНИЦА, MARTES 

FOINA,  АДАПТАЦИЯ К АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЕ. 

Объект исследования: Каменная куница (Martes foina), являющиеся 

представителем семейства Mustelidae (куньи). 

Цель работы: изучение распределения и плотности локальной 

популяции каменной куницы (Martes foina) пригорода Минска на примере 

п.Городище и его окрестностей, адаптивные возможности к обитанию на 

антропогенно трансформированной территории. А также систематизация 

знаний по вопросу распространения данного животного на территории 

Евразийского континента. 

Исследования проводились на территории  поселка Городище и 

прилегающих к нему территорий. 

В процессе работы использовались стандартные методы зимнего 

маршрутного учета следов. Для некоторых особей было произведено 

картирование индивидуальных участков. В ходе анализа данных 

использовался общестатический метод группировки данных, расчет индексов 

длины маршрутов, суммарное количество всех пересечений следов по 

каждому местообитанию во все дни проведения учетов, был произведен 

расчет суммарного числа пересечений следов на 1 км маршрута. 

В результате исследований было установлено, что плотность локальной 

популяции зимой 2012-2013 гг. с составила 4 особи на 10 км
2
, а в 2014 году – 

3,2 особей на 10 км
2
. Индивидуальные участки на ограниченной и достаточно 

тесной территории распределены равномерно, пересекаясь друг с другом. 

Участки из года в год претерпевают незначительные изменения, то есть 

являются более или менее постоянными, что является подтверждением факта 

о привязанности каменной куницы к определенной территории. 

Индивидуальные территории используются равномерно, особи стараются 

посещать все его границы. Замечено преобладание мочевых меток. Каменные 

куницы рядом с человеком чувствуют себя комфортно и переносят 

неблагоприятные погодные условия без особого влияния на свои 

индивидуальные участки. Было выяснено, что каменная куница не приносит 

особого вреда домашнему хозяйству, максимально используя ресурсы 

антропогенной среды, такие как: обильная кормовая база и множество уже 

готовых убежищ. 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 59 с., 14 мал., 5 табл., 41 крынiца.  

ПРАСТОРАВАЕ РАЗМЕРКАВАННЕ, ШЧЫЛЬНАСЦЬ ПАПУЛЯЦЫІ, 

ПРЫГАРАД МІНСКА, КАМЕННАЯ КУНІЦА, MARTES FOINA, 

АДАПТАЦЫЯ ДА АНТРАПАГЕННАГА АСЯРОДДЗЯ. 

Аб'ект даследавання: Каменная куніца (Martes foina), якія з'яўляюцца 

прадстаўніком сямейства Mustelidae (куны).  

Мэта працы: вывучэнне шчыльнасці размеркавання лакальнай 

папуляцыі каменнай куніцы (Martes foina) прыгарада Менска на прыкладзе 

п.Городище і яго ваколіц, адаптыўныя магчымасці да жыхарства на 

антрапагеннай тэрыторыі. А таксама сістэматызацыя ведаў па пытанні 

распаўсюджвання дадзенага жывельнага на тэрыторыі Еўразійскага 

кантынента.  

Даследаванні праводзіліся на тэрыторыі паселка Гарадзішча і 

прылеглых да яго тэрыторый.  

У працэсе працы выкарыстоўваліся стандартныя метады зімовага 

маршрутнага ўліку слядоў. Для некаторых асобін было выраблена 

карціраванне індывідуальных участкаў. У ходзе аналізу даных 

выкарыстоўваўся агульнапрынятый метад групоўкі дадзеных, разлік індэксаў 

даўжыні маршрутаў, сумарная колькасць усіх перасячэнняў слядоў па 

кожнаму местообитанию ва ўсе дні правядзення улікаў, быў здзейснены 

разлік сумарнага колькасці перасячэнняў слядоў на 1 км маршруту.  

У выніку даследаванняў было ўстаноўлена, што шчыльнасць лакальнай 

папуляцыі зімой 2012-2013 гг. склала 4 асобіны на 10 км
2
, а ў 2014 годзе - 3,2 

асобіны на 10 км
2
. Індывідуальныя ўчасткі на абмежаванай і досыць цеснай 

тэрыторыі размеркаваны раўнамерна, перасякаючыся адзін з адным. Участкі 

з года ў год перажываюць нязначныя змены, гэта значыць з'яўляюцца больш 

ці менш сталымі, што з'яўляецца пацвярджэннем факту аб прыхільнасці 

каменнай куніцы да пэўнай тэрыторыі. Індывідуальныя тэрыторыі 

выкарыстоўваюцца раўнамерна, асобіны імкнуцца наведваць усе яго межы. 

Заўважана перавага мачавых метак. Каменныя куніцы побач з чалавекам 

адчуваюць сябе камфортна і пераносяць неспрыяльныя ўмовы надвор'я без 

асаблівага ўплыву на свае індывідуальныя ўчасткі. Было высветлена, што 

каменная куніца не прыносіць асаблівай шкоды хатняй гаспадарцы, 

максімальна выкарыстоўваючы рэсурсы антрапагеннай асяроддзя, такія як: 

багатая кармавая база і мноства ўжо гатовых сховішчаў. 



Resume 

Thesis 59 p., 14 fig., 5 tables, 41 sources 

SPATIAL DISTRIBUTION, POPULATION DENSITY, SUBURB OF 

MINSK, STONE MARTEN, MARTES FOINA, ADAPTATION TO 

ANTHROPOGENIC ENVIRONMENT. 

Object of study: Stone marten (Martes foina), which is represented by the 

family Mustelidae (marten).  

Aim of the research: to study the distribution and density of the local 

population of stone marten (Martes foina)  on the territory of suburb of Minsk on 

the base jf set.Gorodishe and its surroundings, adaptive capabilities to living in 

anthropogenically transformed territory. And systematization of information about 

the distribution of this animal in the territory of Eurasian continent.  

The research was carried out on the territory of the village Settlement and 

adjacent territories.  

Methods of the research: basic methods of winter route accounting. For 

some individuals were method of producing  mapping of individual plots.  

In results of the research it was found that the density of the local population 

in the winter 2012-2013 amounted to 4 individuals per 10 km2, and in winter 

2013-2014 – 3,2 individuals per 10 km2. 

 Individual plots are evenly distributed in the limited and close territory. 

Individual plots are interfering each other. The stations undergo minor changes 

from year to year. It was noticed that they are more or less constant, what confirm 

the fact that stone marten is attached to a certain area.  

Individual territories are used evenly, animals try to visit all of its borders. 

The prevalence of urinary labels in their individual territories was noticed. Stone 

marten on the humans’ territory feels comfortable and withstand adverse weather 

conditions without great changes in their private plots. It was found that stone 

marten does not bring any harm to the household, widely use the resources of 

anthropogenic territory such as: rich prey base and a lots of ready-made shelters. 

 


