
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра физической географии мира и образовательных технологий 

  

 

 

ХВИНЕВИЧ 

Виктория Андреевна 

 

 

БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОХОТУГОДИЙ 

МИНСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

Дипломная работа 

 

Научный руководитель: 

кандидат биологических наук 

доцент П.А. Митрахович 

 

 

 

Допущена к защите 

«__» _________ 2017 г. 

Зав. кафедрой физической географии мира и образовательных технологий 

Доктор географических наук, Я.К. Еловичева 

 

Минск, 2017 

  



УДК 639.1 (476.1+476.5) 

 

РЕФЕРАТ  
Хвиневич В. А. Биогеографические особенности охотугодий Минской 

и Витебской областей (дипломная работа). – Мн., 2017. – 91. 

Охотхозяйства Минской и Витебской областей, животный мир 

Минской и Витебской областей, растительность Минской и Витебской 

областей зоогеографическое районирование, геоботаническое 

районирование, лесистость, охотничьи ресурсы, охотничьи звери, отряд 

парнокопытные, отряд зайцеобразные, отряд хищные, отряд грызуны, 

охотничьи птицы, полевая и водоплавающая дичь, боровая дичь, лесные 

охотугодья, полевые охотугодья, водно-болотные охотугодья, охраняемые 

виды животных и растений. 

 Объектом исследования являются охотничьи хозяйства Минской и 

Витебской областей. 

 Цель работы – изучение и характеристика охотничьих угодий Минской 

и Витебской областей. 

 В работе рассмотрена экспликация охотничьих хозяйств по типам 

угодий и типам пользователей; произведена статистическая обработка 

количественных показателей по численности охотничьих видов животных и 

птиц, оценка динамики численности видовых популяций. 

 В результате исследования была произведена оценка состояния 

охотничьих хозяйств Минской и Витебской областей, а также построены 

карты охотничьих хозяйств Минской и Витебской областей, отражающие 

соотношение основных охотничьих видов копытных животных. 

 Данные работы могут быть использованы в лесхозах исследуемой 

территории, при планировании лесопосадок, при разведении животных, при 

организации рекреационных территорий. 

Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 

правильно и объективно отражают состояние охотничьих хозяйств Минской 

и Витебской областей, а все заимствованные  из литературы и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Библиогр. 19 назв., табл. 28, рис. 53. 

  



 

РЭФЕРАТ  
Хвіневіч В. А. Біягеаграфічныя асаблівасці паляўнічых угоддзяў 

Мінскай і Віцебскай абласцей (дыпломная работа). – Мн., 2017. – 91. 

Паляўнiчыя гаспадаркі Мінскай і Віцебскай абласцей, жывёльны свет 

Мінскай і Віцебскай абласцей, расліннасць Мінскай іВіцебскай абласцей 

зоагеаграфічнае раянаванне, геабатанічнае раянаванне, лясістасць, 

паляўнічыя рэсурсы, паляўнічыя звяры, атрад парнакапытныя, атрад 

зайцаватыя, атрад драпежныя, атрад грызуны, паляўнічыя птушкі, палявая і 

вадаплаўная дзічына, баравая дзічына, лясныя паляўнічыя угоддзі, палявыя 

паляўнічыя угоддзі, водна-балотныя паляўнічыя угоддзі, ахаваныя выгляды 

жывёл і раслін.  

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца паляўнічыя гаспадаркі Мінскай і 

Віцебскай абласцей.  

Мэта работы – вывучэнне і характарыстыка паляўнічых угоддзяў 

Мінскай і Віцебскай абласцей.  

У рабоце разгледжана эксплікацыя паляўнічых гаспадарак па тыпах 

угоддзяў і тыпах карыстальнікаў; выраблена статыстычная апрацоўка 

колькасных паказчыкаў па колькасці паляўнічых выглядаў жывёл і птушак, 

ацэнка дынамікі колькасці краявідных папуляцый.  

У выніку даследавання была выраблена ацэнка стану паляўнічых 

гаспадарак Мінскай і Віцебскай абласцей, а таксама пабудаваны карты 

паляўнічых гаспадарак Мінскай і Віцебскай абласцей, што адлюстроўваюць 

суадносіны асноўных паляўнічых выглядаў капытных жывёл.  

Дадзеныя работы могуць быць скарыстаны ў лясгасах доследнай 

тэрыторыі, пры планаванні лесапасадак, пры гадоўлі жывёл, пры арганізацыі 

рэкрэацыйных тэрыторый.  

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы правільна 

і аб'ектыўна адлюстроўваюць стан паляўнічых гаспадарак Мінскай і 

Віцебскай абласцей, а ўсе запазычаныя з літаратуры і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

Бібліягр. 19 назв., табл. 28, мал. 53. 
  



 

ESSAY 
 Khvinevich V. A. Biogeographical features of охотугодий Minsk and 

Vitebsk areas (diploma work). it is Мн., 2017. – 91. 

The hunting Minsk and Vitebsk regions, fauna Minsk and Vitebsk regions, 

vegetation Minsk and Vitebsk regions zoogeographical zoning, geobotanical 

zoning, woodland, hunting resources, hunting animals, cloven-hoofed detachment, 

the detachment lagomorphs, the detachment of prey, rodents squad, game birds, 

field and waterfowl game, upland game, forest hunting ground, field hunting 

grounds, hunting grounds wetlands, protected species of animals and plants. 

The object of the study are hunting facilities of Minsk and Vitebsk regions.  

The purpose of the work - the study and characterization of the hunting 

grounds of Minsk and Vitebsk regions.  

The paper deals with the explication of game farms by type of land and types 

of users; performed statistical processing of quantitative indicators on the number 

of game animals and birds, the assessment population dynamics of species 

populations. 

The study was used to estimate the state hunting farms Minsk and Vitebsk 

regions, as well as the maps of hunting farms Minsk and Vitebsk regions, 

reflecting the ratio of the main hunting species of ungulates. 

These works may be used in the study area forest enterprises, when planning 

afforestation at breeding animals, the organization of recreational areas. 

Author of the work confirms that the presentation of the material correctly 

and objectively reflect the status of the hunting Minsk and Vitebsk regions, and all 

borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological and 

methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 

Вibliogr. 19 ref., fig. 28, img.53 

  



 


