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Реферат дипломной работы 

 
        Сведения об объеме дипломной работы: 70 страниц, 4 рисунка, 5 таблиц. 

        Ключевые слова: жесткокрылые - фитофаги, усачи, пластинчатоусые, 

листоеды, долгоносики, щелкуны,  биотопическая приуроченность, кормовая 

специализация, вредители.  

        Объект исследования - фитофаги зеленых зон города Молодечно, а 

именно, фитофаги парка культуры и отдыха имени Победы, комсомольского 

парка, сквера на улице Льва Толстого, сквера центральной площади, 

лесопарковой зоны на ул. Мира. 

        Целью нашей работы было определение видового состава 

жесткокрылых- фитофагов г. Молодечно.  

       Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Сбор жесткокрылых - фитофагов г. Молодечно. 

2. Анализ биотопической приуроченности выявленных видов. 

3. Анализ трофической специализации и выявление вредителей. 

 

Для сбора жуков использовались стандартные энтомологические 

методы: ручной сбор; отряхивание на полог; кошение энтомологическим 

сочком. 

 

       В результате проведенной работы на данной территории было собрано, 

55 видов жуков - фитофагов, относящихся к 5 семействам, проведен анализ 

биотопической приуроченности выявленных видов. Анализ трофической 

специализации показал из всех зарегистрированных видов жесткокрылых-

фитофагов, полифаги составляют 72% (40 видов), олигофаги - 23% (12 

видов), монофаги - 5% (3 вида). Из зарегистрированных видов - 48 отмечено 

как вредители сельскохозяйственных, садовых и лесных культур. Однако 

существенных вред в условиях г. Молодечно наносят 10 видов.  



Рэферат дыпломнай працы 

 

       Звесткі аб аб'ёме дыпломнай працы: 70 старонак, 4 малюнкі, 5 табліц. 

        Ключавыя словы: цвёрдакрылыя - фітафагі, вусачы, пластінчатавусыя, 

лістаеды, даўганосікі, шчалкуны, біатапічная прымеркаванасць, кармавая 

спецыялізацыя, шкоднікі.  

 

        Аб'ект даследавання - фітафагі зялёных зон горада Маладзечна, а іменна, 

фітафагі парка культуры і адпачынку імя Перамогі, камсамольскага парка, 

сквера  на вуліцы Льва Талстога, фітафагі сквера  цэнтральнай плошчы, 

лесапаркавай зоны на вул. Міру.    

       Мэтай нашай працы было абазначэнне відавога складу   цвёрдакрылых - 

фітафагаў г.Маладзечна. 

 

       Для дасягнення мэты былі пастаўлены задачы: 

1. Сбор цвёрдакрылых - фітафагаў г. Маладзечна. 

2. Аналіз біатапічнай прымеркаванасці выяўленых відаў. 

3. Аналіз трафічнай спецыялізацыі і ацэнка шкоднаснасці выяўленых відаў. 

 

      Для збору жукоў выкарыстоўваліся стандартныя энтамалагічныя метады: 

ручны збор; отрахіванне на падол; кашэнне энтамалагічным сачком. 

 

     У выніку праведзенай работы на дадзенай тэрыторыі было сабрана, 55 

відаў жукоў - фітафагаў, якія адносяцца да 5 сямействаў, праведзены аналіз 

біатапічнай прымеркаванасці выяўленых відаў. Аналіз трафічнай 

спецыялізацыі паказаў з усіх зарэгістраваных відаў цвёрдакрылых- 

фітафагаў, поліфагі складаюць 72% (40 відаў), олігафагі - 23% (12 відаў), 

монафагі - 5% (3 відаў). З зарэгістраваных відаў - 48 адзначаны як шкоднікі 

сельскагаспадарчых, садовых і лясных культур. Аднак істотную шкоду ва 

ўмовах г. Маладзечна наносяць 10 відаў. 



Summary of the thesis 

 

        Information on the volume of the thesis: 68 pages, 3 figures. 

 

        

Abstract text 

 

        Object of study: green area of the city Maladziechna: Park of Culture and Rest 

named Victory Komsomol Park as well as parks on the street, Lev Tolstoy Square, 

the central square, a wooded park on the street World. 

      The aim of our work was to study the species composition of beetles - 

phytophages Molodechno. 

       To achieve the goal, tasks were set: 

1. Study of the species composition of beetles - phytophages Molodechno. 

2 . Biotopical analysis identified species. 

3 . Analysis and evaluation of trophic specialization severity identified species. 

For collecting beetles using the following methods: a) manual collection on earth 

and flowers, under bark on the trunks of fallen trees; b) otryahivaniya branches of 

trees and shrubs in the Entomological sochok; c) mowing entomological Socko on 

herbage , shrubs , and trees . 

       As a result of work carried out in the territory were collected to 55 species of 

beetles - phytophages belonging to 5 families, analyzed biotopical identified 

species, analysis of trophic specialization, assessed severity of identified species. 


