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РЕФЕРАТ  

 

        Сведения об объеме дипломной работы: 60 стр., 5 рис., 1 приложение, 31 

источник. 

Ключевые слова: Долгоносикообразные жуки, надсемейство Curculionoidea, г. 

Минск, эколого-фаунистический обзор, анализ трофических связей, кормовая 

специализация, виды-вредители. 

Объект исследования: Жуки надсемейства Curculionoidea. 

Места исследования: Парк Челюскинцев; ЦБС НАН Беларуси; Комсомольское 

озеро; зелёная зона Зелёный Луг 1,2; Парк Дружбы народов; Лошицкий парк; 

Парк 50-летия Октября, а также различные зелёные зоны, газоны, клумбы. 

Цель работы: установление видового состава надсем. Curculionoidea г. Минска.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

 сбор долгоносикообразных жуков Curculionoidea в г. Минске; 

 изучить и составить таксономический список видов, характерный для 

исследуемой территории; 

 выполнить анализ трофических связей; 

 выявить среди них вредителей 

В процессе работы использовались стандартные энтомологические 

методы: с помощью энтомологического сачка, эксгаустера, методом ручного 

сбора, а также стряхиванием жуков с крон деревьев на лист ватмана. 

В ходе исследований был проведен анализ таксономической структуры, 

трофической специализации и выявлены виды-вредители на территории г. 

Минска. 

Было установлено, что фауна долгоносикообразных жуков г. Минска 

включает 174 вида, входящих в 91 род, что составляет 1/3 от всей фауны 

Curculionoidea Беларуси. На изучаемой территории представлены 7 семейств, 

включающих в себя 16 подсемейств. 24 вида впервые отмечено на данной 

территории. 

Анализ трофической специализации показал, что из всех 

зарегистрированных на территории г Минска долгоносикообразных жуков 127 

видов (73%) – являются олигофагами, 26 видов (15%) являются монофагами и 21 

вид (12%) – полифагами.   

Характер распределения жуков по высшим таксонам растений показал, что 

наибольшее число видов долгоносикообразных жуков трофически связаны с 25 

основными семействами растений, больше всего видов связано с такими 

семействами как Fabaceae, Asteraceae, Saliceae, Brassicáceae, Rosaceae. 

Выявлено 36 видов-вредителей зернобобовых культур и многолетних трав, 

плодовых и ягодных культур, гречишных, крестоцветных и древесных 

насаждений. 



РЭФЭРАТ 

 

Весткі пра аб'ём дыпломнай працы: 60 стар., 5 мал., 1 дадатак, 31 крыніца. 

Ключавыя словы: Даўганосіка-абразовыя жукі, надсямейства Curculionoidea, г. 

Мінск, экалога-фаўністычны агляд, аналіз трафічных сувязяў, кармавая 

спецыялізацыя, выгляды-шкоднікі. 

Аб'ект даследавання: Жукі надсямейства Curculionoidea. 

Месцы даследавання: Парк Чалюскінцаў; ЦБС НАН Беларусі; Камсамольскае 

возера; зялёная зона Зялёная Сенажаць 1,2; Парк Сяброўствы народаў; Лошыцкі 

парк; Парк 50-годдзя Кастрычніка, а таксама розныя зялёныя зоны, траўнікі, 

кветнікі. 

Мэта працы: усталяванне краявіднага складу над сім. Curculionoidea г. Мінска.  

Для дасягнення пастаўленай мэты развязваліся наступныя заданні:  

• збор даўганосіка-абразовых жукоў Curculionoidea у г. Мінску; 

• вывучыць і скласці таксанамічны спіс выглядаў, характэрны для доследнай 

тэрыторыі; 

• выканаць аналіз трафічных сувязяў; 

• выявіць сярод іх шкоднікаў 

Падчас працы выкарыстоўваліся стандартныя энтамалагічныя метады: з 

дапамогай энтамалагічнага падхватніка, эксгаўстара, метадам ручнога збору, а 

гэтак жа стрэсваннем жукоў з крон дрэў на ліст ватмана. 

Падчас даследаванняў быў праведзены аналіз таксанамічнай структуры, 

трафічнай спецыялізацыі і выяўлены выгляды-шкоднікі на тэрыторыі г. Мінска. 

Было ўсталявана, што фаўна даўганосіка-абразовых жукоў г. Мінска 

ўлучае 174 выгляду, уваходных у 91 род, што складае 1/3 ад усёй фаўны 

Curculionoidea Беларусі. На вывучанай тэрыторыі пададзены 7 сямействаў, 

уключальных у сябе 16 падсямействаў. 24 выгляду ўпершыню адзначана на 

дадзенай тэрыторыі. 

Аналіз трафічнай спецыялізацыі паказаў, што з усіх зарэгістраваных на 

тэрыторыі г Мінска даўганосіка-абразовых жукоў 127 выглядаў (73%) – 

з'яўляюцца олигофагами, 26 выглядаў (15%) з'яўляюцца мона фагамі і 21 выгляд 

(12%) – палі фагамі.  

Характар размеркавання жукоў па найвысокіх таксонах раслін паказаў, 

што найвялікі лік выглядаў даўганосіка-абразовых жукоў трафічна злучаны з 

злучаны з 25 асноўнымі сямействамі раслін, больш за ўсё выглядаў злучана з 

такімі сямействамі як Fabaceae, Asteraceae, Saliceae, Brassicaceae, Rosaceae. 

Выяўлена 36 выглядаў-шкоднікаў зернебабовых культур і шматгадовых 

траў, пладовых і ягадных культур, грэчкавых, крыжакветных і драўняных 

насаджэнняў. 

 



RESUME 

 

Information about the amount of thesis : 60 pages, 5 Fig., 1 Appendix, 31 sources. 

Keywords: Curculionoid beetles, superfamily Curculionoidea of Minsk, ecological 

and faunistic review, trophic relations analysis, fodder specialization, the kinds of 

pests. 

The research object: The beetles, Superfamily Curculionoidea. 

Place of study: the ‘Chelyuskintsev’ Park; Central Botanical Garden of National 

Academy of Sciences; the ‘Komsomolskoye’ lake; ‘Zeleniy Lug’ green zone (1, 2); 

Nations Friendship Park; the ‘Loshitsa’ Park; the Park after 50 years of October, and 

various green areas, lawns, flowerbeds. 

Objective: establishment of species superfamily Curculionoidea composition, Minsk 

area.  

To achieve this goal following tasks were solved: 

• collected examples of beetles, Curculionoidea in Minsk; 

• studied and composed taxonomic list of species characteristic of the investigated 

territory; 

• completed analysis of the trophic relations; 

• identified the pests among them; 

In the process of work were used the standard entomological methods; were used 

entomological net, exhauster, hand-harvesting method, as well as simple shake off 

beetles from the crowns of the trees on the big sheet of paper. 

In the course of the research was completed analysis of the taxonomic structure, 

trophic specialization and identified the types of pests in the territory of Minsk. 

It was found that the fauna of weevils includes 174 species in Minsk, that 

grouped in 91 genus that is 1/3 of the entire fauna of the Curculionoidea Belarus. Also 

it was concluded that in the research area consist of 7 families, including 16 subfamilies 

of the studied beetles. Important that 25 species was first time reported on this territory. 

Trophic specialization analysis showed that out of all Curculionoidea registered 

on the territory - 127 species (73%) are oligophage, 26 species (15%) are monologami 

and 21 species (12%) - polyphages. 

The character of the distribution of beetles for higher taxa of plants showed that 

the mosr of species of weevils trophically connected with 25 major plant families, most 

species are associated with such collections as Fabaceae, Asteraceae, Saliceae, 

Brassicáceae, Rosaceae. 

36 pest species of leguminous crops and perennial grasses, fruit and berry crops, 

buckwheat, cruciferous crops and tree plantations was identified. 


