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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа с. 40, 4 рис., 3 табл., 33 источника. 

КТЫРИ, DIPTERA, ASILIDAE, LAPHRIINAE, СЕЗОННАЯ 

ДИНАМИКА, ПИТАНИЕ. 

Объект исследования: ктыри подсемейства Laphriinae (Asilidae, Diptera). 

Цель: установить особенности биологии ктырей подсемейства Laphriinae 

(Diptera, Asilidae) в условиях Беларуси. 

Методы исследования: лов с помощью энтомологического сачка, анализ 

коллекционного материала. 

Исследования были проведены в 2015–2016 годах. Лов насекомых и 

наблюдение за их питанием проведены на территории Минской области. 

Дополнительно использованы данные сборов, хранящихся в коллекции на 

кафедре зоологии. Всего проанализировано свыше 140 особей ктырей данного 

подсемейства, у мух отобрано 28 образцов добычи.    

В фауне Беларуси к настоящему времени зарегистрировано 36 видов 

ктырей, из которых 9 видов относится к подсемейству Laphriinae. Самыми 

обычными видами являются Choerades gilva и Laphria flava, которые широко 

распространены по территории всей республики. Choerades fimbriata известен 

по единственной регистрации. Абсолютное большинство видов обитает в 

хвойных, преимущественно сосновых лесах, предпочитая экотонные участки, 

а также еще не заросшие мелколесьем вырубки. Единственный представитель 

– Choerades ammurensis – связан с дубовыми и ясеневыми лесами. Активный 

лет продолжается на протяжении 6 месяцев в году в период с мая по октябрь. 

Наибольшее число видов приходится на июль (5 видов), тогда как 

минимальное наблюдается в мае и октябре (всего по 2 вида). Наибольшим 

периодом лета характеризуется Andrenosoma atrum, которая встречается в 

период с июня по октябрь. В то же время Choerades ignea летает всего около 

30–40 дней. Анализ особенностей выбора жертв 6 видов ктырей подсемейства 

Laphriinae показал, что в качестве добычи выступали представители 5 отрядов 

насекомых, но наиболее часто – Coleoptera и Hymenoptera.     

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца з. 40, 4 мал., 3 табл., 33 крыніцы. 

КТЫРИ, DIPTERA, ASILIDAE, LAPHRIINAE, СЕЗОН ДЫНАМІКА, 

ХАРЧАВАННЕ. 

Аб’ект даследавання: ктыры падсямейства Laphriinae (Asilidae, Diptera). 

Мэта: усталяваць асаблівасці біялогіі ктырэй падсямейства Laphriinae 

(Diptera, Asilidae) ва ўмовах Беларусі. 

Метады даследавання: лоўля з дапамогай энтамалагічнага сачка, аналіз 

калекцыйнага матэрыялу. 

Даследаванні былі праведзены ў 2015–2016 гадах. Лоўлю насякомых і 

назіранне за іх харчаваннем праведзены на тэрыторыі Мінскай вобласці. 

Дадаткова выкарыстаны дадзеныя збораў, якія захоўваюцца ў калекцыі на 

кафедры заалогіі. Усяго прааналізавана больш за 140 асобін ктырэй дадзенага 

падсямейства, у мух адабрана 28 узораў здабычы. 

У фауне Беларусі да гэтага часу зарэгістравана 36 відаў ктырэй, з якіх 9 відаў 

адносіцца да падсямейства Laphriinae. Самымі звычайнымі відамі з’яўляюцца 

Choerades gilva і Laphria flava, якія шырока распаўсюджаныя па тэрыторыі 

ўсёй рэспублікі. Choerades fimbriata вядомы па адзінай рэгістрацыі. 

Абсалютная большасць відаў жыве ў іглічных, пераважна хваёвых лясах, 

аддаючы перавагу экатонам, а таксама яшчэ не парослыя драбналессем 

вырубкі. Адзіны прадстаўнік – Choerades amurensis – звязаны з дубовымі і 

ясеневымi лясамі. Актыўны гадоў працягваецца на працягу 6 месяцаў у годзе ў 

перыяд з мая па кастрычнік. Найбольшая колькасць відаў прыпадае на ліпень 

(5 відаў), тады як мінімальная назіраецца ў траўні і кастрычніку (усяго па 2 

віды). Найбольшым перыядам лету характарызуецца Andrenosoma atrum, якая 

сустракаецца ў перыяд з чэрвеня па кастрычнік. У той жа час Choerades ignea 

лётае усяго каля 30–40 дзён. Аналіз асаблівасцяў выбару ахвяр 6 відаў ктырэй 

падсямейства Laphriinae паказаў, што ў якасці здабычы выступалі прадстаўнікі 

5 атрадаў насякомых, але найбольш часта – Coleoptera і Hymenoptera. 



SUMMARY 

 

 

Graduation thesis p. 40, 4 images, 3 tables, 33 sources.  

ROBBER FLIES, DIPTERA, ASILIDAE, LAPHRIINAE, SEASONAL 

DYNAMICS, FEEDING. 

The object: robber flies of the Laphriinae subfamily (Asilidae, Diptera). 

The objective: to reveal biological features of robber flies of of the Laphriinae 

subfamily (Diptera, Asilidae) under the conditions of Belarus.  

The methods: catching of robber flies using an entomological net, analysis of 

collection materials.  

The research was carried out in 2015-2016. Catching of insects and 

observations on their feeding were conducted in the Minsk region. In addition to it, 

collections materials of the Zoology Department were used. In total, more than 140 

robber flies species of the given subfamily were analyzed, 28 prey items were 

selected.   

Nowadays 36 robber flies species are registered in the fauna of Belarus, 9 of 

them are of the Laphriinae subfamily. The most common species are Choerades 

gilva and Laphria flava, which are widely spread throughout the territory of the 

Republic. Choerades fimbriata was registered only once. The absolute majority of 

species live in softwood forests, mostly in pinewood forests. They prefer ecotone 

areas as well as forest clearances, which are not underbrushed yet. The only species 

– Choerades ammurensis – refers to oak forests and ash forests. The active flight 

lasts for 6 months a year from May to October. The maximal number of species is 

observed on July (5 species), while the minimal number – on May and October (2 

species only). Andrenosoma atrum, which can be seen from July to October, is 

characterized by the longest flight. At the same time Choerades ignea flies about 

30-40 days only. The analysis of prey selection features of 6 robber fly species of 

the Laphriinae subfamily showed that 5 insect orders’ members were prey, but most 

frequently they were Coleoptera and Hymenoptera.     

  


