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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа 50 с., 7 рис., 11 табл., 40 источников, 5 приложений.  

ЛИПОВАЯ МОЛЬ-ПЕСТРЯНКА (PHYLLONORYCTER ISSIKII 

(KUMATA, 1963)), ТРОФИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОЦЕНКА ВРЕДОНОСНОСТИ.  

Объект исследования: липовая моль-пестрянка.  

Цель: изучить морфометрию преимагинальных стадий, трофическую 

специализацию, поврежденность и заселенность разных видов лип 

Phyllonorycter issikii в условиях зелёных насаждений г. Минска.  

Методы исследования: визуальный осмотр, ручной сбор материала, 

фотографирование, гербаризация, определение, морфометрия, сравнение, 

статистический анализ полученных данных.  

В результате исследований в течение полевых сезонов 2015–2017 гг. 

изучены особенности биологии и экологии липовой моли-пестрянки в условиях 

зеленых насаждений г. Минска. Проведено описание хетотаксии личинок 

пятого возраста, установлена морфометрия личинок разных возрастов 

извлеченных с листовых пластинок липы мелколистной. Для эффективного 

определения возраста личинок предложены морфометрические индексы. На 

основе полученных данных написано свободное программное обеспечение на 

языке JavaScript. 

Трофическая специализация личинок липовой моли-пестрянки 

определена 16 видами лип. Впервые в качестве кормовых растений для зеленых 

насаждений Беларуси указывается 8 видов лип. 

Установлена заселенность нижней части кроны лип мелколистной и 

крупнолистной, которая варьирует, по окончанию второй генерации липовой 

моли-пестрянки от 2 до 84 %.  

Отмечен различный характер поврежденности листовых пластинок лип 

по окончанию второй генерации. Показатель поврежденности варьирует от 0,72 

до 8,83 %. При этом перспективными для использования в насаждениях 

являются липы: T. tomentosa, T. mandshurica. На примере T. аmericana выявлена 

тенденция к постепенному увеличению степени поврежденности в течение  

трех лет. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 50 стар., 7 мал., 11 табл., 40 крыніц, 5 дадаткаў 

ЛІПАВАЯ МОЛЬ-СТРАКАТКА (PHYLLONORYCTER ISSIKII (KUMATA, 

1963)), ТРАФІЧНАЯ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, РАСПАЎСЮДЖВАННЕ, АЦЭНКА 

ШКАДЛІВАСЦІ. 

Аб’ект даследавання: ліпавая моль-стракатка. 

Мэта: вывучыць морфаметрыю прэімагінальных стадый, трафічную 

спецыялізацыю, пашкоджанасць і заселенасць розных відаў ліп 

Phyllonorycter issikii ва ўмовах зялёных насаджэнняў г. Мінска. 

Метады даследавання: візуальны агляд, ручны збор матэрыялу, 

фатаграфаванне, гербарызацыя, вызначэнне, морфаметрыя, параўнанне, 

статыстычны аналіз атрыманых дадзеных. 

У выніку даследаванняў на працягу палявых сезонаў 2015–2017 гг. 

вывучаны асаблівасці біялогіі і экалогіі ліпавай молі-стракаткі ва ўмовах 

зялёных насаджэнняў г. Мінска. Праведзена апісанне хетаксіі лічынак пятага 

ўзросту, выяўлена морфаметрыя лічынак рознага ўзросту, здабытых з ліставых 

пласцінак ліпы дробналістнай. Для эфектыўнага вызначэння ўзросту лічынак 

прапанаваны морфаметрычныя індэксы. На падставе атрыманых дадзеных 

створана свабоднае праграмнае забеспячэнне на мове JavaScript.  

Трафічная спецыялізацыя лічынак ліпавай молі-стракаткі вызначана 16 

відамі ліп. Упершыню ў якасці кармавых раслін для зялёных насаджэнняў 

Беларусі ўказваецца 8 відаў ліп. 

Устаноўлена заселенасць ніжняй кроны ліпы дробналістнай і 

буйналістнай, якая вар'іруе па заканчэнні другой генерацыі  

ліпавай молі-стракаткі ад 2 да 84%. 

Адзначаны розны характар пашкоджанасці ліставых пласцінак ліп па 

заканчэнні другой генерацыі. Пры гэтым паказчык пашкоджанасці вар'іруе ад 

0,72 да 8,83%. Пры гэтым перспектыўнымі для выкарыстання ў насаджэннях 

з'яўляюцца ліпы: T. tomentosa, T. mandshurica. На прыкладзе T. аmericana 

вызначана тэндэнцыя да паступовага павялічэння ступені пашкоджанасці на 

працягу трох гадоў. 
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ABSTRACT 

 

Diploma thesis 50 p., 7 fig., 11 tables, 40 literary source, 5 app. 

PHYLLONORYCTER ISSIKII (KUMATA, 1963)), TROPHIC SPECIALIZATION, 

DISTRIBUTION, EVALUATION OF HARMFUL. 

Object of study: the lime leaf miner (Phyllonorycter issikii) 

Objective: explore morphometry of the preimaginal phase, trophic 

specialization, damage and population of different types of linden 

Phyllonorycter issikii in the conditions of green plantings in Minsk 

Research methods: vision inspections, manual collection, photography, 

herbarium, definition, morphometry, comparison, statistical analysis of the data 

obtained. 

As a result of research during the field seasons 2015–2017 has been explored 

the peculiarities of biology and ecology of linden Phyllonorycter issikii in the 

conditions of green plantings in Minsk. The hetotaxy description of fifth-instar larvae 

has been made, morphometry of larvae of different ages extracted from plate leafy of 

small-leaved linden has been established. Morphometric indices has been proposed. 

to effectively determine the age of the larvae. Free software has been written in the 

JavaScript language based on the data obtained. 

The trophic specialization of larvae of linden Phyllonorycter issikii is 

determined by 16 tipes of linden. For the first time 8 kinds of linden has been 

indicated as fodder plants for green plantations of Belarus. 

The population of the lower part of the crowns of small and large-leaved linden 

has been determined, which varies, at the end of the second generation of linden 

lime leaf miner from 2 to 84%. 

A different character of the damage of leaf linden plates at the end of the 

second generation has been noted. The damage index varies from 0.72 to 8.83%. At 

the same time promising for use in plantations are lindens: T. tomentosa, 

T. mandshurica. On the example of T. americana has been revealed a tendency to a 

gradual increase in the degree of damage within three years. 


