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РЕФЕРАТ 

 

 Дипломная работа 51 стр., 5 рис., 1 таблиц, 13 лит. источника. 

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA) СТВИГСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 Объект исследования: жесткокрылые Ствигского лесничества.  

 Цель: изучение видового состава жесткокрылых Ствигского 

лесничества. 

 Методы исследования: сбор материала стандартными 

энтомологическими методами, определение, анализ полученных данных.  

 По результатам исследований проведенных в течение полевых 

сезонов 2016–2017 гг.  на изучаемой территории выявлено 72 вида, 

относящихся, 11 семействам. Больше всего видов жуков зарегистрировано в 

семействах: Curculionidae 15, Carabidae 13, Cerambycidae 13, Chrysomelidae 7, 

Scarabaeidae 7. По 5 видов в семействах Elateridae, Cantharidae; по 2 вида в 

семействах Silphidae, Dytiscidae, Buprestidae. В семействе Dermestidae 1 вид.  

Анализ трофической специализации выявленных видов показал 3 типа 

кормовой специализации: Adephaga (21%), Phytophaga (75%), Saprоphаgа 

(4%). Распределение зарегистрированных виды жуков–фитофагов по 

семействам: Curculionidae – полифаги (73%), олигофаги (27%); Scarabaeidae – 

полифагами (71%), олигофаги (29%); Chrysomelidae – полифаги 71%, 

олигофаги 29%); Cerambycidae – олигофагов (62%), монофагов (23%), и 

меньше всего полифагов (15%); Elateridae – полифагов (80%), олигофагов 

(20%). Buprestidae – 100% монофаги. 

http://insecta-g2n.weebly.com/adephaga.html


РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 51 стар., 5 мал., 1 табліц, 13 літ. крыніц. 

ЦВЁРДАКРЫЛЫЯ (COLEOPTERA) СЦВИГСКАГА ЛЯСНИЦТВА. 

Аб'ект даследавання: Цвёрдакрылыя Сцвігскага лясніцтва. 

Мэта: вывучэнне відавога складу Цвёрдакрылых Сцівгскага лясніцтва. 

Метады даследавання: збор матэрыялу стандартнымі Энтамалагічнымі 

метадамі, вызначэнне, аналіз атрыманых дадзеных. 

Па выніках даследаванняў праведзеных на працягу палявых сезонаў 

2016-2017 гг. на вывучаемай тэрыторыі выяўлена 72 вiдаў, якія адносяцца да 

11 сямействаў. Больш за ўсё відаў жукоў зарэгістравана ў сямействах: 

Curculionidae 15, Carabidae 13, Cerambycidae 13, Chrysomelidae 7, Scarabaeidae 

7. Па 5 відаў у сямействах Elateridae, Cantharidae; па 2 віду ў сямействах 

Silphidae, Dytiscidae, Buprestidae. У сямействе Dermestidae 1 выгляд. 

Аналіз трафічнай спецыялізацыі выяўленых відаў паказаў 3 тыпу 

кармавой спецыялізацыі: Adephaga (21%), Phytophaga (75%), Saprоphаgа 

(4%). Размеркаванне зарэгістраваных віды жукоў - фітафагаў паводле 

сямействаў: Curculionidae - палифагi (73%), алифагі (27%); Scarabaeidae - 

палифагаў (71%), алифагаў (29%); Chrysomelidae – палифагi 71%, алифагi 

29%); Cerambycidae - алифагаў (62%), манафагаў (23%), і менш за ўсё 

палифагаў (15%); Elateridae - палифагаў (80%), алифагаў (20%). Buprestidae - 

100% манафагаў. 

 



ABSTRACT 

 

Diploma work 51 pages, 5 drawings, 1 tables, 13 literature. 

COLEOPTERA OF STVIGAS FORESTRY. 

The object of study: coleopterous of the Stwig forest district. 

Objective: To study the species composition of the coleopterans of the Stwig 

Forest Range. 

Research Methods: collection of material by standard entomological 

methods, determination, data analysis. 

According to the results of research conducted during field seasons 2016-

2017. In the study area, 72 species belonging to 11 families were identified. Most 

species of beetles are recorded in the families: Curculionidae 15, Carabidae 13, 

Cerambycidae 13, Chrysomelidae 7, Scarabaeidae 7. Five species in the Elateridae, 

Cantharidae families; 2 species in the families Silphidae, Dytiscidae, Buprestidae. 

In the family Dermestidae 1 species. 

The analysis of trophic specialization of the identified species showed 3 

types of fodder specialization: Adephaga (21%), Phytophaga (75%), Saprohopa 

(4%). Distribution of registered species of phytophagous beetles by families: 

Curculionidae – polyphages (73%), oligophags (27%); Scarabaeidae – polyphages 

(71%), oligophagous (29%); Chrysomelidae – polyphages 71%, oligophags 29%); 

Cerambycidae – oligophagous (62%), monophages (23%), and least polyphages 

(15%); Elateridae – polyphages (80%), oligophages (20%). Buprestidae – 100% 

monophages. 

 

 

 


