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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа на 26 с., 4 рис., 1 табл., 45 источников. 

 

Ключевые слова: ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, 

GEOMETRIDAE, СРЕДНЕ-НЕМАНСКАЯ НИЗИНА, БЕЛАРУСЬ. 

Объектом исследования являются чешуекрылые Средне-Неманской 

низины. 

Цель исследования – эколого-фаунистическая характеристика 

чешуекрылых Средне-Неманской низины. 

В 2016 году проведены исследования чешуекрылых на территории 

Средне-Неманской низины. В результате обобщения литературных данных, 

обработки коллекционных сборов ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам» и собственных сборов для территории Средне-Неманской 

низины установлено 487 видов из 11 семейств. Автором лично было собрано 

1170 экземпляров чешуекрылых, относящихся к 73 видам. Сбор материала 

проводился стандартными методами. 

Проведен анализ диапазона пищевой специализации гусениц всех 

отмеченных видов чешуекрылых.  Большинство видов является полифагами 

– 54%, и олигофагами – 41%. Монофагами является лишь 5% 

представленных видов. Проанализирована их биотопическая 

приуроченность. Наибольшее количество видов обнаружено на лесных 

полянах и просеках (21 % видов), а также на мезофильном лугу (20 % видов), 

наименьшее – в смешанных лесах и хвойных лесах (6% и 8% 

соответственно). Установлены основные фенологические особенности 

данных видов.  Большиство (34%) видов зимуют в стадии имаго,  

наименьшее количество видов (9%) зимует в стадии яйца. По числу 

генераций преобладают поливольтинные виды – 54%, наименьший процент – 

виды с многолетним развитием (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The volume of the thesis 26 pages, it contains 1 table, 4 figures, 45 literature 

sources. 

Keywords: BUTTERFLY, LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, 

GEOMETRIDAE, MEDIUM-NEMAN LOWLAND, BELARUS. 

The object of the study is Lepidoptera of Medium-Neman lowland. 

The purpose of the study – ecological-faunistic characteristics of the 

Lepidoptera of Medium-Neman lowland. 

The research of Lepidoptera on territory of Medium-Neman lowland have 

been conducted in 2016. 

As a result of generalization of literary data and processing collectable fees 

of SSPA "SPC NAS of  Belarus for biological resources", and private fees for 

areas of Medium-Neman lowland were identifying 487 species from 11 families. 

The author personally has collected 1170 Lepidoptera specimens belonging to 73 

species. Material gathering was carried out by standard methods. 

The range of caterpillars’ dietary specialization of all Lepidoptera species 

was analyzed. Most of species are polyphages – 54%, and oligophages – 41%. 

Monophages are only 5% of the submitted species. The biotopical distribution was 

analyzed. The greatest number of species is found in forest clearings and cuttings 

(21%), and at mesophilic meadow (20%), the lowest – in mixed forests and 

coniferous forests (6% and 8%, respectively). The main phenological features of 

these species were clarified. The majority (34%) of species overwinter is in adult 

stage, the lowest number of species (9%) winters in the egg stage. Polyvoltine 

species prevail in the number of generations (54%), and the smallest percentage are 

species with many years of development (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца на 26 с., 4 мал., 1 табл., 45 лiтаратурных крыніц. 

Ключавыя словы: МАТЫЛІ, LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, 

GEOMETRIDAE, СЯРЭДНЕ-НЁМАНСКАЯ НІЗІНА, БЕЛАРУСЬ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца матылі Сярэдне-Нёманскай нізіны. 

У 2016 годзе праведзены даследаванні матылёў на тэрыторыі Сярэдне-

Нёманскай нізіны. У выніку абагульнення літаратурных крыніц, апрацоўкі 

калекцыйных збораў ДНПА «НПЦ НАН Беларусі па біярэсурсах» і ўласных 

збораў для тэрыторыі Сярэдне-Нёманскай нізіны ўстаноўлена 487 відаў з 11 

сямействаў. Аўтарам асабіста было сабрана 1170 экзэмпляраў матылёў, якія 

адносяцца да 73 відаў. Збор матэрыялу праводзіўся стандартнымі метадамі. 

Праведзены аналіз дыяпазону харчовай спецыялізацыі гусеніц ўсіх 

адзначаных відаў матылёў. Большасць відаў з'яўляецца палифагами – 54%, і 

алигафагами – 41%. Манафагами з'яўляецца толькі 5% прадстаўленых відаў. 

Прааналізавана іх биятапічная прыналежнасць. Найбольшая колькасць відаў 

выяўлена на лясных палянах і прасеках (21 % відаў), а таксама на 

мезафільнам лузе (20 % відаў), найменшая – у змешаных лясах і іглічных 

лясах (6% і 8% адпаведна). Устаноўлены асноўныя феналагічныя асаблівасці 

дадзеных відаў. Большасць (34%) відаў зімуюць у стадыі імага, найменшая 

колькасць відаў (9%) зімуе ў стадыі яйка. Па колькасці генерацый 

пераважаюць палівальцінныя віды – 54%, найменшы адсотак – віды з 

шматгадовым развіццём (5%). 

 

 

 

 


