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SEASONAL DYNAMICS OF FLIGHT OF THE GEOMETRID
(Lepidoptera, Geometridae) NORTHERN TIEN SHAN
G. Sh. Nazymbetova1, B. T. Taranov2
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Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan,
Kazakh national agrarian university, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: g.nazymbetova@mail.ru
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Abstract. A main objective of our article – studying of seasonal changes of number, a specific variety and
dynamics of summer of the geometrid (Lepidoptera, Geometridae) Northern Tien Shan. Our researches on
phenology of the geometrid (Lepidoptera, Geometridae) Northern Tien Shan have allowed to classify them by time
of a departure to an imago and quantity of generation in a year. The allocated phenological groups of geometrids are
correlated to the natural periods of development of the nature of Northern Tien Shan in recent years. One of
important bioecological features of species is its number of generation within a year, speakers as the developments
making a year cycle. Monovoltine is the most widespread among the geometrid of Northern Tien Shan and is
revealed at the 73 species (56,5%). For the majority of types of the geometrid of Northern Tien Shan it is caused by
weather climatic conditions and features of phenology of plants. Bivoltine is much less widespread among geometrids of Northern Tien Shan and it is inherent in 48 species (37,2%). Polivoltine - development in three generations –
is noted by us for 8 species of the geometrid of Northern Tien Shan (6,2%). 7 phenological groups of the geometrid
among which the summer group where the greatest number - 41 species(31,7%) enters prevails are allocated. The
spring-aestivo-autumnal group – 38 species (29,45%) is also numerous. Enters into spring and summer group – 30 species (23,25%). The average quantity of species – 12 (9,3%) – is included in summer-autumn group, 4 species (3,1%) –
into autumn group, 3 species (2,3%) – 1 (0,7%) enters into spring group and the smallest quantity of species in
spring-autumn group.
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СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНДА МЕКЕНДЕЙТІН
ҚАРЫСТАУШЫЛАРДЫҢ (Lepidoptera, Geometridae)
МАУСЫМДЫҚ ҰШУ ДИНАМИКАСЫ
Г. Ш. Назымбетова1, Б. Т. Таранов2
Зоология институты, Алматы, Қазақстан,
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер: Солтүстік Тянь-Шань, Lepidoptera,Geometridae, фенология.
Аннотация. Біздің мақаланың негізгі мақсаты Солтүстік Тянь-Шанда мекендейтін қарыстаушылардың
(Lepidoptera, Geometridae) ұшу динамикасының маусымдық санының өзгерісін жəне олардың алуан түрлілігін зерттеу. Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушыларын (Lepidoptera, Geometridae) зерртеу кезінде алынған
мəліметтердің негізінде, олардың имаголарының ұшып шығу мерізімдерін жəне жыл ішіндегі ұрпақ (генерация) санын анықтауға мүмкіндік берді. Қарыстаушыларды фенологиялық топтарға бөлу арқылы Солтүстік
Тянь-Шанның табиғатының жаратылысының даму кезеңдерімен сəйкес болатындығы анықталған. Түрдің
бірден бір маңызды биоэкологиялық ерекшелігінің жыл бойғы ұрпақ (генерация) санының негізі ретінде
жылдық даму циклдары болып есептелінеді.
Солтүстік Тянь-Шань кең таралған қарыстаушылардың арасында моновольтинділерге – 73 түрі (56,5%)
жатқызылды. Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушыларының дамуы үшін оларға ауа райы-климаттық жағдайының əсері жəне өсімдіктер фенологиясымен тығыз байланысты болады. Бивольтинді қарыстаушылар айтарлықтай аз тараған, олардың 48 түрі (37,2%) анықталды. Поливольтинді (негізінен үш ұрпақ беріп дамитындар) түрлердің 8 (6,2 %) түрі белгілі болды.
Зерттеу нəтижесінде қарыстаушылардың 7 фенологиялық тобы анықталды, олардың ішінде жаздық топ
басым, жалпы саны 41түр (31,7%). Саны басым жағынан, көктемгі-жазғы-күзгі топты атауға болады,олардың
жалпы саны 38 түр (29,45%). Көктемгі-жазғы топқа 30 түр (23,25%) жатады. Саны жағынан ортаңғы орынды,
жазғы-күзгі топ – 12 түр (9,3%),күзгі топқа 4 түр (3,1%), көктемгі топқа 3түр (2,3%), көктемгі –күзгі топқа –
1 түр (0,7%) тиесілі.

Қарыстаушылар (Lepidoptera, Geometridae) –қабыршаққанатылар тобының түр жағынан
алдыңғы қатардағы туыстасы. Қазақша атауы орысша – «пяденицы» жəне немісше «Spannern»
атауының аудармасы. Атау, саусақпен ұзындықты қарыстап өлшеу қозғалысына сəйкес, жұлдызқұрттардың қозғалысының ұқсастығынан шыққан. Ал, латынша атауы олардың осындай
ерекшелігін ескере отырып берілген «жер өлшеуші» деген мағынаны білдіреді. Қарыстаушылар
(Geometridae) туыстасы түрлері жер шарында кең тараған, қазіргі таңда 2000 тұқымдасқа жататын
27 000 түр белгілі [1]. Бұл, əртүрлі мұртты кабыршаққанаттылар топ тармағына кіретін, түрлерінің
саны жағынан өте ірі туыстас жəне табиғи биоценозда жəне агроценозда үлкен маңызы бар.
Қарыстаушылардың арасында ауыл шаруашылығы жəне орман шаруашылығы зиянкестері де
көптеп кездеседі, əдетте жаппай көбеюі кезінде бақша жəне орман ағаштарына жəне бұталар мен
шөптесін өсімдіктерге зиян келтіреді, сонымен қатар көптеген гүлді өсімдіктердің тозаңдандырушысы ретінде қызмет етеді. Қарыстаушы қабыршақ қанаттылардың фенологиясы Солтүстік
Тянь-Шань тау жүйесінің өсімдіктерінің гүлдеу кезеңімен тығыз байланысты. Тозаңдандырушы
ретінде қарыстаушылардың ролі биік тауларда 2000 метрден жоғары арта түседі, себебі тозаңдандырушлардың санының аз болуы немесе тіптен жоқ болуы өсімдіктер үшін өте маңызды [2, 3].
Фенологиялық бақылау үлкен тəжрибелік маңызы бар. Бұл зерттеудің негізінде зиянкестердің
жаппай көбеюін болдырмау үшін немесе жойылып бара жатқан түрлерді сақтау үшін қандай да бір
шараны ұйымдастыруды жəне өсімдіктерді зиянкес түрлерден қорғау шараларын жоспарлау үшін
оңтайлы даму сатыларын анықтауға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, біздің елімізде фенологиялық бақылаулар көптеген жеке топтарда толық жүргізілмеген. Осы тұрғыдан Солтүстік Тянь-Шань
қарыстаушы қабыршақ қанаттыларына жүргізілген зерттеу нəтижесі маңызды.
Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушы қабыршақ қанаттылары бойынша фауналық тізімі жасалған [4-9], олардың биотопта таралуы туралы жəне жеке түрлердің биологиясы жəне экологиясы
туралы мəліметтер бар [10-13], дегенменде бұл мəліметтер түрлердің фенологиялық топтарының
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түрлер саны жəне маусымдық таралуы туралы толық мағұлмат бермейді. Біздің мақаланың негізгі
мақсаты қарыстаушылардың маусымдық санының өзгерісін жəне түрлердің алуан түрлілігін жəне
ұшу динамикасын анықтау мақсатында жүргізген зерттеулердің негізгі нəтижелерін көрсету.
Біздің зерттеу жүргізілген аумақ Солтүстік Тянь-Шань тау жүйесіне жататын Іле жəне Күнгей
Алатауы, Ұзынқара (Кетпен) жотасы. Солтүстік Тянь-Шань тау жүйесін А. Л. Тахтаджян [14]
аймақтық аудандастыру бойынша Жоңғар –Тянь-Шань провинциясына жатқызады, ал Р. В. Камелин [15] бұл аймақты Жоңғар – Тянь-Шань-Алай провинциясына қосады.
Солтүстік Тянь-Шань тау жүйесінің климаты тіктік белдеулікке тəн сыйпатта. Тау етегінен
тау шыңына көтерілген сайын құрғақ, ыстық ауа райы біртіндеп салқын, ылғалды жəне өте салқын
болып өзгереді. Тау етегі жазығының континентальді климаты жоғары жатқан климат белдеулерімен салыстырғанда едəуір температура ауытқуымен жəне қоңыржайлылығымен ерекшеленеді,
жауын-шашын мөлшері 200-250-ден 420-450 мм дейін түседі. Жылдың орташа температурасы
8-9°С. Таудың орта белдеуі қылқан жапырақты ормандар тым ыстық емес, ауаның орташа жылдық
температурасы 4°С, Орташа жылдық жауын-шашынмөлшері 850 мм, биік тау беткейлеріндегі
аудандарда қоңыржай климат, ауаның орташа жылдық температурасы 3,20°С, орташа жылдық
жауын-шашын мөлшері 890 мм (шамамен 1600-1700-ден 2700-2900 м дейін). Биік таулы субнивальді климат қысқа салқын жазбен жəне нивальді жағдайдағы қысқа қарағанда қатал емес қыспен
сипатталады. 3000 метрден жоғары климат өте ылғалды суық болады. Ауаның жылдық орташа
температурасы теріс мəнге ие. Орташа жылдық температура -2,15°С. Бұл ауданда аяз 40°С жетеді.
Осы аймақтың климаты, өте суық. Биік таудың климатының мұндай түрі аздап артикалық суық
климатқа жақын, дегенмен одан күн радиациясының параметрінің басымдылығымен ерекшеленеді [16].
Материалдар мен əдістемелер
Бұл мақалаға негіз болған Солтүстік Тянь-Шань аумағында 2009–2014 жж. авторлар жүргізген
фенологиялық бақылау нəтижесі. Бақылау жəне есепке алу жыл сайын маусым бойынша наурыз
айынан бастап қараша айына дейін, яғни имаголардың (ересек көбелектер) белсенділігін төмендететін төмен температура басталғанға дейін жүргізілді. Қарыстаушылардың санын есепке алу,
олардың ұсталған түрлер санын уақыт бірлігіне есептеу арқылы жүргізілді [17]. Таксондық
дəрежелер мен атаулар Н. Ю. Клюгенің тірі организмдерді жəне жəндіктерді жіктеу ұстанымдарын
басшылыққа алып жазылды [18].
Зерттеу нəтижелері
Автордың 2009–2014 жылдары жүргізілген фенологиялық бақылаудың нəтижесінде алынған
жəне ғылыми əдебиет [19-21] мəліметтері негізінде, Солтүстік Тянь-Шанның қарыстаушыларының
даму циклына байланысты негізгі үш тобы анықталды: моновольтинді – жылына бір ұрпақпен
дамыйтындар, бивольтинді – жылына екі ұрпақпен дамыйтындар, жəне поливольтинды – жылына
үш жəне бірнеше ұрпақ беріп дамыйтындар.Зерттеу нəтижесінде алынған мəлімет бойынша
Солтүстік Тянь-Шань тау экожүйесін мекендейтін қарыстаушылардың даму циклы бойынша
73 түрі (56,5%) моновольтинді, 48 түр (37,2%) бивольтинді, ал 8 түрі (6,2 %) поливольтиндерге
жатады (1-суретте).
Қабыршақ қанаттылардың маусымдық ұшу ырғақтарын анықтау басты экологиялық сипаттама ретінде қарастырылады. Түрлердің экосистемаға бейімделуінің негізгі механизмдерінің бірі,
олардың даму циклдарының маусымдық белсенділігі, ұшуының басталуы мен аяқталуын анықтау
маңызды мəліметтердің бірі. Бұл үрдістердің барлығы, ортаның эндогенді ырғақтарымен реттеледі,
ең негізгі əсерлері фотопериод жəне ауаның температурасы болып саналады. Осы жағынан алып
қарағанда зерттеу аймағында табылған қарыстаушыларды 7 фенологиялық топқа бөліп қарастырдық (кесте).
Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушыларына табиғи жағдайда жүргізген бақылаудың нəтижесінде ұшу мерзімі анықталып, төмендегі жеті фенологиялық топқа бөлінді.
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қары
ыстаушылардың топтары.
Қаарыстаушы қаб
быршақ қанатттылардың ұшуу мерзімі бойы
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ының түрлер сааны
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К
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топ (III3
(
декада – 1 декада V)

3

К
Көктемгі-жазғ
ғы топ (III 3 декада – VIII)

30

Ж
Жазғы
топ (VII–VIII 3 декадаа)
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Ж
Жазғы-күзгі
тооп (VI–X 3 деккада)
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Күзгі - топ (IX
К
X 1 декада – XIІ)
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– жаззғы – күзгі топ
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декада III 3 декадасы – IX,
I X 1 декадасын қоса есепттегенде)
К
Көктемгі-күзгі
і (III 3 декада – 1 декада XІІ))

4
38

Б
Барлығы:

129

1

І топ
п. Көктемгіі-жазғы-күзггі. Бұл топққа жататын
н түрлердің басым бөллігі жылына бірнеше
ұрпақ берріп дамиды. Бұл түрлеррді əдетте жы
ылдың барл
лық жылы кезеңдеріндее кездестіругге болады.
Бұлардан
н басқа, бұұл топқа бивольтинді
б
жəне пол
ливольтинді түрлер жатады. Атаап айтсақ:
Eupitheciaa parallelarria (B.), Oddontopera muscularia
m
S.,Thetidia
S
sm
maragdaria volgaria G.,
G Thetidia
smaragdaria volgariaa G., Thetiddia fulminarria L., Phaiogramma ettruscaria Z.., Microloxia
a herbaria
advolata E.,
E Idaea bunndeli V., Idaaea inquinataa S., Scopula
a marginepunctata G., Sccopula decorrataDeis &
Sch., Scoppula rubiginaata H., Scopula beckerarria L., Rhodo
ostrophia vibbicaria strigaata S., Timan
ndra comai
A. Sch. Tim
mandra com
mai A. Sch., Casilda
C
conseecraria R., Ochodontia
O
a
adustaria
F., Lythria purp
rpuraria L.,
Costaconvvexa polygraammata B., Eрirrhoe
E
altternata dubio
osata A., Thhera variata Denis & Sch., Cidaria
distincata S., Cosmorhhoe ocellata L., Hydria incertata
i
S., Horisme vitaalbata Deniss & Sch., Aplocera plagiata L., Eupithecia ochridata P.,
P Eupitheccia opistogra
aphata D., Eupithecia usbeca V., Eupithecia
centaureata Denis & Sch., Eupithhecia satyrata H., Eupitthecia assimilate D., Steegania dalma
ataria arenaria S., Heliomata
H
g
glarearia
Dennis & Sch., Isturgia
I
aren
nacearia Dennis & Sch., D
Digrammia rippertaria
D., Dysciaa malatyana W., Synopsiia sociaria unnitraria P., Biston
B
betulaaria L., Opissthograptis lu
uteolata L.,
Ourapteryyx purissimaa Thierry-M
M., Spartoptteryx kinderrmannaria S.
S Бұл топ
птағы түрлеердің ұшу
белсенділлігі мамыр, шілде
ш
жəне қыркүйек айларында
а
байқалады.
б
ІІ топ
п. Көктемгі.. Бұл топқа жататын
ж
түррлер маусым
мда бір ұрпаақ беріп дам
митын түрлеер жатады:
Lithostegee coassata H.,
H Digramm
mia tancreaaria S., Lyciia hirtaria C.
C Көбелекктері науыры
ыз, көкек,
мамыр ай
йларында ұш
шады. Бұл топтың ұш
шу белсенділ
лігі көкек айының аяғы
ынан, мамы
ыр айының
келеді. Оссы айдың аяғында ұшу
екінші жартысына
ж
ұ
белсен
нділігі күртт төмендеп
п кететіні
байқалды
ы.
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ІІІ топ. Көктемгі-жазғы. Бұл топқа əдетте бивольтинді жəне моновольтинді: Thetidia correspondens А., Thalera fimbrialis S., Chlorissa viridata L., Idaea sericeata H., Idaea ossiculata L., Scopula
ansulata characteristica A., Scopula latelineata G., Scopula albidaria S., Scopula arenosaria S., Cinglis
humifusaria E., Catarhoe rubidata Denis & Sch., Pasiphila chloerata M., Minoa murinata S., Horisme
stratata W., Lithostege griseata P., Lithostege infuscate E., Eupithecia mima M., Eupithecia extensaria F.,
Eupithecia subpulchrata А., Eupithecia remmi V., Eupithecia gratiosata H., Eupithecia subfuscata H.,
Isturgia kaszabi V., Macaria alternata Denis & Sch., Narraga fasciolaria H., Gnopharmia cocandaria E.,
Phaselia narynaria O., Phaselia serrularia E., Siona lineata S., Eilicrinia subcordaria Herrich-Sch.,
Megaspilates mundataria S., Alcis subrepandata S., Selenia lunularia Denis &Sch., Angerona prunaria L.
түрлері жатады. Көбелектері көкектен тамыз айына дейін ұшады.
ІV топ. Жазғы. Бұл топқа бір ұрпақ беріп дамитын моновольтинді түрлер жатады. Олардың
көбелектері жаз кезінде ұшады. Бұл түрлер: Hemistola chrysoprasaria lissas P., Idaea lucellata P.,
Scopula grisescens S., Stigma kuldshaensis A., Rhodostrophia staudingeri E., Rhodostrophia adauctata
S., Scotopteryx chenopodiata L., Scotopteryx sartata A., Scotopteryx kashghara M., Xanthorhoe asiatica
S., Xanthorhoe tianschanica A., Xanthorhoe fidonaria S., Xanthorhoe alexandraria S., Epirrhoe pupillata
orientalis О., Thera sp., Nebula neogamata P., Lithostege staudingeri E., Kuldscha staudingeri A.,
Eupithecia biornata C., Eupithecia pallescens D., Eupithecia succenturiata exalbidata S., Eupithecia
rebeli B., Eupithecia rubellata D., Eupithecia absinthiata C., Eupithecia denotata H., Stamnodes danilovi
E., Stamnodes pauperaria E., Ligdia cоctata G., Aspitates acuminaria E., Alcis jubata T., Alcis songarica
A., Alcis maculate S., Afriberina nobilitaria S., Opisthograptis emaculata G. Ұшу белсенділіктері
маусым айының екінші жартысынан бастап шілде айынның соңына дейін жалғасады.
V топ. Жазғы-күзгі. Бұл топқа бір немесе екі рет ұрпақ беріп дамитын: Dyschloropsis impararia G., Idaea rufaria H., Idaea degeneraria H., Scopula ornata S., Scopula cumulata A., Scopula halimodendrata E., Pelurga comitata L., Ecliptopera fastigata P., Larentia clavaria saisanica P., Eulithis
ledereri B., Horisme cf. nigrovittata W., Alcis depravata S. түрлер жатады. Ұшу белсенділіктері
маусым айының екінші жартысынан бастап қыркүйек айынның соңына дейін жалғасады. Құрғашылық жылдары қазан айының басында да байқалады.
VІ топ. Күзгі. Бұл топқа маусымда бір ұрпақ беріп дамитын, көбелектері қыркүйектен желтоқсан аралығында ұшатын түрлер: Photoscotosia palaearctica S., Operophtera brumata L., Phthorarcha primigena S., Apocolotois almatensis D.жатады. Ұшу белсенділігі қыркүйек айынның ортасында
ал, кей жылдары тау етегіндегі аймақта қазан айының басында байқалады.
VІІ топ. Көктемгі-күзгі. Бұл топқа маусымда екі ұрпақ беріп дамитын түр: Chloroclysta miata L.
жатады. Көбелектері көктем жəне күз мезгілінде ұшады. Жаз мезгілінде, əсіресе құрғақ жылдарда
эстивацияға түсетінде түрлер бар.
Қорыта келгенде, қарыстаушылардың дамуын фенологиялық топтарға бөлу шартты түрде деп
айтуға да болады. Бұл,зерттелген аймақтың жеке табиғи жағдайларындағы экожүйелердің əр
түрлілігімен түсіндіріледі, сондықтанда Солтүстік Тянь-Шань мекендейтін қарыстаушылардың
имагосының фенологиясы біршама жалпылама түрінде жасалынды. Əр түрлі экожүйелердегі
түрлердің маусымдық даму динамикасы əр түрлі. Бұл, жағдайлар көптеген табиғат факторларымен
анықталады. Тіпті бір аудан шегінде əр жылда жеке орындарда фенологиялық көрініс уақыты
жағынан үйлесімсіз болуы мүмкін.
Түр құрамының маусымдық динамикасына жасағансандық жəне сапалық талдау төмендегідей
көріністі береді: қарыстаушылардың ұшу кезеңінің басы науырыздың екінші он күндігінде басталады, түрлер саны біртіндеп көбейе бастайды. Айлар бойынша бөлетін болсақ, олардың
белсенділігі:
Науырыз айының 2 -ші он күндігінде - 2 түр, 3-ші он күндігінде - 7 түр.
Көкек айының 1-ші он күндігінде - 26 түр, 2-ші он күндігінде - 31 түр, 3-ші он күндігінде 44 түр.
Мамыр айының 1-ші он күндігінде - 69 түр, 2-ші он күндігінде - 70 түр, 3-ші он күндігінде 74 түр.
Маусым айының 1-ші он күндігінде - 80 түр, 2-ші он күндігінде - 74 түр, 3-ші он күндігінде 85 түр.
Шілде айының 1-ші он күндігінде - 83 түр, 2-ші он күндігінде - 81 түр, 3-ші он күндігінде - 89 түр.
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Тамыз айының 1-ші он күндігінде - 77 түр, 2-ші он күндігінде - 70 түр, 3-ші он күндігінде 68 түр.
Қырқүйек айының 1-ші он күндігінде - 51 түр, 2-ші он күндігінде - 35 түр, 3-ші он күндігінде 34 түр.
Қазан айының 1-ші он күндігінде - 23 түр, 2-ші он күндігінде - 11 түр, 3-ші он күндігінде - 7 түр.
Қараша айының 1-3 -ші он күндігінде - 1 түр.
Желтоқсан айының 1-3 -ші он күндігінде - 1түр.
Жоғарыда қарастырылған түрлердің кейбір ерекшеліктерін атап өтуге болады, мысалы
көптеген түрлердің ұшу динамикасы бір айдан, тіпті бірнеше айда жалғасып жатуы, олардың даму
циклдарына байланысты. Мысалы көктем-жаз-күз фенологиялық топтарындағылар бірнеше ұрпақ
беріп дамитындар болғандықтан, олардың имагосын (көбелектерін) бірнеше айда көруге болады.
Ал, басқа топтағылардың жылына бір немесе екі ұрпақ беруіне байланысты, олардың маусымдық
белсенділіктері көктем-жаз, көктем-күз айларына келеді.
Түр алуан түрлілігінің маусымдық динамикасы келесі көріністі көрсетеді: наурыздың
ортасында қарыстаушылардың ұшуы басталады түрлер саны көбейе бастайды жəне түрлер
санының жоғарғы деңгейіне жеткен кезі шілденің үшінші декадасына келеді (2-сурет). Тамыздың
бірінші декадасынан бастап түрлер саны азая бастайды, қазанның аяғында түрлер саны ең төменгі
деңгейге жетеді.

2-сурет – Түрлік алуан түрлілігтің маусымдық динамикасы

Қарыстаушылар популяциясының динамикасына ауа-райы жағдайы маңызды рөл атқарады.
Маусым-тамыз айларында, санның көбеюіне құрғақ жəне ыстық ауа райы ықпал етеді. Ауа райы
суығанда жəне жаңбырлы кезеңдерде топтардың санының азайғандығы байқалды.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЛЁТА ПЯДЕНИЦЫ (Lepidoptera, Geometridae)
СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
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Ключевые слова: Северный Тянь-Шань, Lepidoptera, Geometridae, фенология.
Аннотация. Основная цель нашей статьи – изучение сезонных изменений численности, видового
разнообразия и динамики лета пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) Северного Тянь-Шаня. Наши исследования по фенологии пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) Северного Тянь-Шаня позволили классифицировать их по времени вылета имагои количествугенераций в год. Выделенные фенологические группы
пядениц соотнесены с естественными периодами развития природы Северного Тянь-Шаня за последние
годы.
Одной из важных биоэкологических особенностей вида является его число генераций в течение года,
выступающих как составляющие годичного цикла развития. Моновольтинный вид является наиболее
распространенной среди пяденицы Северного Тянь-Шаня и выявлена у 73 вида (56,5% ). Для большинства
видов пяденицы Северного Тянь-Шаня она обусловлена погодно-климатическими условиями и особенностями фенологии растений. Бивольтинный значительно менее распространен среди пядениц Северного ТяньШаня и присуща 48 видам (37,2%). Поливольтинный – развитие в трех поколениях – отмечено нами для 8
видов пяденицы Северного Тянь-Шаня (6,2 %). Выделено 7 фенологических групп пяденицы, среди которых
преобладает летняя группа, куда входит наибольшее количество – 41 видов (31,7%). Также многочисленна
весеннее-летне-осенняя группа – 38 видов (29,45%). В весенне-летнюю группу входит 30 видов (23,25%).
Среднее количество видов принадлежит летне-осенней группе – 12 (9,3%), в осенней группе – 4 вида (3,1%),
в весенней группе – 3 вида (2,3%), и наименьшее количество видов 1 (0,7%) входит в весенне-осеннюю
группу.
Поступила 05.04.2016 г.
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